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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yolda  varsa,
Türkiye Komünist Partisi oradad r!

Ayasofya Kilisesi müze olarak hizmet 
verirken önce Kültür ve Turizm 
Bakanl n ndan Diyanet leri 
Ba kanl na devredildi, ard ndan da 24 
Temmuz Cuma günü cami olarak ibadete 
aç ld .

Tarihe ve halklar n kültürlerine yap lan 
sayg s zl n ötesinde gerçekle tirilen 
eylem aç s ndan gülünç bir konuya 
de inmek isteriz. Bilindi i gibi Ayasofya  
ismi Haghia So a  isminden dev irilmi tir. 
Haghia  nitelemesi Hristiyan dininde Aziz  

anlam na gelmekte, So a  ise bir Hristiyan 
kad n ad  veya eski Yunanca da bilgelik  
anlam na gelmektedir. K sacas  camiye 
çevrilen ibadethanenin slam ile yak n uzak 
hem nitelik hem de isim olarak hiç bir ba  
yoktur. 

Yetmiyor, Ayasofya Kilisesi nin tavan ve 
duvarlar  e siz mozaik, resim ve ikonlara 
sahiptir. Öyle ki, Tavanda bulunan bir sa 
mozai i, kilisenin neresinden bakarsan z 
bak n, gözleriyle size bakmaktad r. Bu ayn  
zamanda bir sanat eseridir. Tüm bu eserler 
perde ile kapat lacakm .

Diktatör Erdo an n Ayasofya Camii 
tiyatrosu ile kar s na ald  ve Irak, Suriye, 
Libya da Türkiye ye kar  sava an 
Müslümanlar n kendilerine ve geldikleri 
çe itli slam ülkelerinin halklar na mesaj 
vermek istedi i a ikar. slam Dünyas nda 
kaybetti i itibar  bu tiyatro ile yeniden elde 
edebilece ini san yor. kincisi ise; Ülkede 
ekonomik krizin tavan yapmas  ile 
kendisine s rt çeviren seçmen taban n , 
partisinden ayr lan üyeleri yeniden 
dev irmenin yolunu ar yor. Ayasofya 
tiyatrosunu bu amaçla kullan yor. 

Bilinmelidir ki, Ayasofya Tiyatrosu MHP 
destekli AKP-Saray Diktatörlü ünü 
kurtaramayacakt r. Diktatörlük sonras nda, 
ama özellikle i çi s n f n n iktidar nda 
Ayasofya, ad na uygun bir ekilde Hr stiyan 
cemaatinin ibadetine sunulacak ve ayn  
zamanda her din ve mezhepten inanan ve 
inanmayan insanlar n girip gezebilece i bir 
niteli e sahip olacakt r.

Emperyalizm, Reel Sosyalizm in ülkelerinde gerçekle en kar -devrimden hemen sonra dünyan n her 
kö esinde sava  ocaklar n  planlad , olu turdu ve körükledi. 1991 ile 1999 y llar  aras nda Avrupa n n 
göbe inde Yugoslavya da ç kar lan iç sava  sürecinde 8 y lda 300 bine yak n insan can n  kaybetti, 3 
milyondan fazla insan zorunlu olarak göç etti, büyük kentlerden köylere kadar binlerce yerle im birimi 
y k ld  ve Yugoslavya 7 ayr  devlete bölündü.

Yugoslavya sava  ac  sonla bitti, çok geçmeden ABD 11 Eylül ü bahane ederek Afganistan, Pakistan 
ve Irak a sald rd . 2002 y l ndan beri Ortado u da bu ülkelerde süren çat malarda 2,5 milyon ki inin can 
verdi i ve yakla k 12 milyon ki inin evini yurdunu terk ederek göçe zorland  aç kland . 2011 de 
ba lat lan çat malar 2012 de Suriye de bir iç sava a evrildi ve daha sonra özellikle Türkiye nin de d  
müdahaleleri ile geçti imiz 8 y lda ölenlerin say s  500 bini a t , göç edenlerin say s  ise 8 milyonu geçti. 
25 milyon nüfuslu Yemen de 2014 de ba lat lan iç sava ta 6 y lda 150 binden fazla insan öldü ve 25 
milyonluk nüfusun 23 milyonu bugün açl k s n r nda ya amaya zorlan yor, bula c  hastal klar ülkede kol 
geziyor. 

Balkanlar ve Ortado u da son 30 y lda emperyalizmin örgütledi i sava larda toplam 3,5 milyondan 
fazla insan öldü ve ölmeye devam ediyor. Afrika, Latin Amerika ve Do u Avrupa da ya anan sava  ve 
ölümler bu say lara dahil de ildir. 

Emperyalizmin sava  makinesi imdi de Türkiye ile do rudan ba lant l  olan bölgede, Türkiye yi de 
ileri bir karakol olarak öne sürerek Irak ve Suriye de çat malar  art rma politikas  izliyor. ran ve Lübnan 
ise s radaki ülkeler. Türkiye nin bu çat ma ve sava  ortam nda taraf olarak aktif yer almas  bu 
çat malar n er ya da geç kendi topraklar na da s çramas na kap  açmaktad r. Di er yandan 
Ortado u daki sava  ve çat malarda belirleyici bir faktör olan Kürt ulusal sorununun gündemde olmas  
Türkiye aç s ndan ilave bir tehlike yaratmaktad r. Özünde Türkiye, Irak ve Suriye deki çat malara Kürt 
sorununu bahane ederek müdahil olmakta ve kat lmakta, ayn  zamanda da Kürt sorununu bahane olarak 
kullanarak bölgede nüfuzunu art rmay  amaçlamaktad r.

60 l  y llar n sonlar ndan itibaren Ortado u nun kanayan yaras  olan Filistin Sorunu nun hala 
çözülememi  olmas  ve ABD öncülü ünde Türkiye dahil tüm sald rgan kapitalist ülkelerin srail in i galci 
politikalar n n yan nda saf tutmas  bir gerçekken, Kürt halk n n, dört parçaya bölünmü  Kürdistan 
topraklar n n özgürlük mücadelesinin yükselmesine kar  yarat lan çat ma ve sava  politikalar  
Ortado u yu bir yang n yerine çevirmi tir. Buna bir de ABD emperyalizmine kar  görece mesafeli Suriye 
ve ran gibi devletlerde iktidarlar  y kmaya yönelik emperyalist planlar da eklenince bölge pimi çekilmi  bir 
el bombas  misali duruma gelmi tir. 

Türkiye de bir iç sava n tetiklenmesi için Türk-Kürt çat mas n n ve/veya Alevi-Sünni çat mas n n 
örgütlenmesi yeterlidir. ABD, AB ve onlar n sava  örgütleri NATO y llard r bu konu üzerinde planlar 
geli tirmekte, C A, MI6, DGSE ve BND gibi bat l  istihbarat örgütleri tüm dikkatler Kürt ulusal sorunu 
temelinde yürüyen çat malara odaklanm ken Alevi-Sünni çat mas n n alt yap s n  olu turmaktad rlar. 
Bu konuda ciddi haz rl klar  ve planlar  vard r. Türkiye de devleti elinde bulunduran i birlikçi oligar i bu 
planlar n bir parças d r, çünkü ad  üstünde i birlikçidir.

Ortado u ve Türkiye de yarat lan bu yang n n önüne geçilmesinin tek ç kar yolu ABD emperyalizmi, 
AB emperyalistleri ve onlar n sava  örgütleri olan NATO nun bölgeden sökülüp at lmas d r. Arap, Ermeni, 
Kürt, Türk, Pers ve bölgede ya ayan tüm halklar n özgür ya am ko ullar n  gerçekle tirmelerinin ba ka 
yolu yoktur. Bunun için de dört ülke topraklar nda stratejik kilit yer tutan Kürt halk n n mücadelesi ile 
Türkiye halklar n n ve Arap ile ran halklar n n birle ik mücadelesi örülmek zorundad r. Her ülkenin kendi 
devrimci dinamikleri kendi ülkeleri için demokrasi ve sosyalizm yönünde stratejiler geli tirirken, bölgenin 
niteliksel yap s na özgün bölgesel i birlikleri ve ortak mücadelelerin stratejilerini birlikte ele almal d rlar. 

Türkiye Komünist Partisi, kendi politik programatik anlay  ile Türkiye i çi s n f n n devrimci hareketi 
ile Kürt halk n n devrimci demokratik özgürlük hareketinin birle ik mücadelesini savunurken, 
Ortado u nun di er ülkelerindeki Komünist Partileri ve ulusal kurtulu çu devrimci direni  hareketleri ile 
stratejik i birli i ve sava  karde li ine büyük de er biçmektedir. Sava  bölge için potansiyel bir tehlike 
de il sürmekte olan bir olgudur. Bu sava n Türkiye nin içine ta nmas  ise potansiyel bir tehlike olarak 
vard r. Böyle bir sava n sorumlusu veya tetikleyicisi MHP destekli AKP-Saray Diktatörlü ü nün ileri 
sürdü ü gibi Kürt devrimci demokratik özgürlük hareketi de il, Emperyalizmin kendisi ve Türkiye deki 
i birlikçileridir, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tam da kendisidir.

Tedaviyi uygulamak için hastal  do ru te his etmek gerekmektedir. Bu tespitleri yapt m za göre, 
Türkiye deki gerici fa ist diktatörlük y k lmal , emperyalizm ülkemizden ve bölgeden kovulmal , Türkiye ve 
bölge ülkelerinde kendi dinamiklerine dayal  sosyalizm yönelimli, i çi s n f n n öncülü ünde, anti-
emperyalist demokratik halk iktidarlar  kurulmal d r. Bunun yolu da birle ik mücadeleden geçmektedir. 

Türkiye Komünist Partisi, Merkez Komitesi, 11 Temmuz 2020
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Ortado u Yan yor, Çözüm Sava ta De il Bar tad r!
Bar , Emperyalizm Bölgeden Kovulursa Gelecektir.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi nin 11 Temmuz 2020 Tarihli Bildirisi
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o Mehmet KADIRGA

TKP Tarihi ciddi bir konudur

Partimizin 100. kurulu  y ldönümü üzerine yo un 
bir tart ma yürütülüyor. u a amada bu tart ma sol 
çevreler içinde s n rl . En fazla yazan çizenler eski ve 
TKP ye s rt n  dönmü  unsurlar ile geçmi te TKP ile 
alakas  olmam  olan ama bugün TKP ad n  devletin 
icazetiyle yasal alanda kullananlardan olu uyor. kincil
erin kimileri de eski TKP üye ve sempatizanlar n  da 
konu turma yolunu seçiyorlar. Legalist, reformist, parla
menterist bir anlay la TKP savunuculu u yapt klar n  
zanneden bu siyasal gruplar özünde Marksist-Leninist 
temelde ihtilalci bir komünist parti örgütlenmesine olan 
itirazlar n  ortaya koyuyorlar. TKP nin 100 y ll k anl  
sava  tarihini günümüzde bir burjuva demokratik parti
nin tari ne indirgeyerek çevrelerindeki konformist ve 
kemalist kitleye mesaj vermeye ve varl klar n  TKP nin 
anl  tarihini çarp tarak, asl nda karalayarak tarif et

meye çal yorlar. 
Bir nokta daha var, o da u. Eski TKP li ad  alt nda 

görü  belirtenlerin bir k sm  ise örgütlü mücadele içinde 
bulunmam  arkada lard r. Bunun kötü oldu u söylene
mez, lakin TKP ye gerçekten hak etti i ekilde sahip ç
kacak kimseye itiraz m z olamaz, tam tersine 
sevindiricidir, TKP ye ne kadar insan sahip ç karsa bu 
TKP nin politik etkisinin gücünü göstermektedir ama 
do ald r ki bu ekilde ileri sürülen görü  ve anlat mlar 
içlerinde ciddi eksik ve yanl l klar bar nd rmaktad rlar. 
Sonuçta yap lan bu anlat mlar n tümü öznel bir nitelik 
ta maktad r. En büyük yanl  da bu iyiniyetli anlat m
lar n baz  gruplar n kendilerine TKP nin anl  tarihi 
üzerinden itibar sa lamalar na hizmet etmesidir. 

Halbuki TKP nin tarihi örgütlü olarak de erlendiri
lebilecek ve yaz lacak bir tarihtir. Ve TKP tarihi ancak 
günümüzde de TKP nin örgütlü yap s nda yer alanlar n 
katk s yla ilgili organlar ve kurullarca yaz labilecek bir 
tarihtir. Çünkü tarih yaz m  bilimsel bir konudur ve için
de bir amaç bar nd r r. Burjuvazi de TKP hakk nda çok 
ey yaz p çiziyor, TKP ye ihanet eden, yar  yolda ay

r lan veya at lmak zorunda kalanlar da yaz yor. Bize 
göre ise TKP tarihi, Felsefe, Ekonomi Politik, Bilimsel 
Komünizm ile birlikte parti kadrolar n n temel e itim 
program n n bir konusudur. TKP tarihinin temel kadro 
e itiminin bir bölümü olmas n n bir anlam  ve i levi 
vard r. Geçmi  mücadele dönemlerinden ders ç kara
rak, ö renerek, gelece e yönelik görevleri irdeleyen bir 
nitelik ta maktad r. Böylesi somut bir amac  vard r. 
De ilse TKP nin anl  tarihi araçsalla t r lacak ve no
stalji konusu yap lacak bir konu de ildir. 

TKP nin buharla t  masal

Di er yandan TKP tarihi üzerinden günümüze 
ili kin, arka planda partiyi likidasyona ta yan unsur
lar n organize ederek piyasaya sürdükleri, bilinçli olarak 
olu turulan çe itli platformlarda teoriler geli tirme çaba
lar  da mevcut. Bu tür platformlar n amaçlar  örgütsüz
lü ü örgütleme olup, likidasyonu ta yan ve savunan bir 
nitelik ta maktad r. Böyle bir platformda bir arka
da m z ç km  TKP buharla t  gö e ç kt  ve imdi 
ya mur olarak her yere ya yor  misali bir benzetme ile 
önce buharla ma  ile partinin likide oldu unu ama bu
na tezat olarak da bugün ya mur olarak ya d n  ve 
TKP nin her yerde oldu unu iddia edebiliyor. Toplumun 
bütün k lcal damarlar nda olduklar  ifade edilen bu 

TKP liler, hangi nitelik ve amaçla buralarda yer al yorlar. 
Ona bakmak laz m.

Güzel bir masal ama bilimsel hiçbir yan  yok. Ne
den derseniz öyle; Türkiye Komünist Partisi Marksizm-
Leninizm ilkeleri temelinde mücadele eden bir örgüttür. 
Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir. çi s n f n n bi
limini teorik, ideolojik, politik ve örgütsel anlamda sa
vunmakta ve uygulamaktad r. E er siz bu niteliklere 
kar  ç karsan z bu partiden geriye ne kal r? Dolay s y
la, yar m a zla ve nostaljik aç dan TKP anlat m  yap
anlar da, bilinçli olarak TKP nin niteli ini çarp t p partiyi 
yere gö e s d ramayanlar asl nda partiyi, TKP tarihini 
savunmuyorlar. Samimi de iller. Sadece farkl  yöntem
ler ile bu anl  tarihi ve günümüz mücadelelerini, Mark
sist-Leninist ilkeler temelinde komünist parti 
örgütlülü ünü karal yorlar. 

E er TKP ya mur olup her yerde varsa bu onlar n 
savundu u anlamda de il, yetersiz olmakla birlikte an
l  tarihi ve günümüzde sürdürdü ü mücadele sayesinde 
vard r. Evet TKP tüm likidasyon giri imlerine kar n 
gücü ve olanaklar  oran nda her yerde var, i çi s n f  
içinde, köylülük, gençler, kad nlar, Kürtler, Aleviler için
de var. Ayni zamanda güvenlik örgütlerinin, ordunun, 
saray n, bakanl klar n, parlamentodaki her partinin için
de de var. Aynen 1980 öncesinde oldu u gibi. Ama ilgili 
yazar n masalla t rd  biçim ile bizim yazd klar m z 
aras nda niteliksel olarak fersah fersah fark var. O ya
z s nda heryerde var derken, var olanlar n bugünkü du
ru lar ndan, niteliklerinden söz etmiyor. Bir zamanlar 
TKP li olmu  olanlardan söz ediyor. Biz ise günümüzde 
de TKP li olan, Marksizm-Leninizm i savunan TKP de 
örgütlü kadrolardan, parti örgütlerinden, hücrelerden, 
örgütlü ba lardan söz ediyoruz. kisinin aras nda da lar 
kadar fark var.

imdi bu yakla m  ileri sürünce dogmatik olmakla 
suçlanarak, kendi dü üncelerimizden ba ka hiç bir 
dü ünceye de er vermedi imiz, tek do runun biz ol
du u tavr nda oldu umuz ileri sürülüyor. Bu suçlamalar 
yap l rken de Marx ve Engels in kendilerinden önceki 
dü ünürlere nas l yakla t klar  anlat l yor, Lenin in Mar
x a dogmatik olarak yakla mad  ifade ediliyor. Günü
müzde komünistlerin de i mek zorunda olduklar , farkl  
dü üncelerin ve anlay lar n bir arada oldu u partilerde 
örgütlenmeleri gerekti i savunuluyor. En sonunda da 
zurnan n z rt dedi i noktaya geliniyor ve düzen s n rlar  
içinde çözüm arayan partilerde yer al nmas  gerekti i 
ö ütleniyor. 

Bu tarz yakla anlar bugün aç kça partiyi reddedip 
farkl  sulara yelken açanlardan daha tehlikelidir. Çünkü 
partinin anl  tarihini ve mücadelelerini savunuyor gibi 
gözüküp, sanki bugün de bu iradenin  farkl  bir ekilde 
sürdü ü gibi bir izlenim yarat p çok ince ve sinsi yön
temlerle hem parti tarihi hem de bugüne ili kin görü ler 
çarp t larak ortaya konuyor. çi bo alt lm  ve niteliksel 
olarak TKP den ba ka herseye evrilmi  bir parti tablosu 
çiziliyor. TKP ad  kullan larak TKP reddediliyor, TKP ye 
zarar verilmeye çal l yor. 

Yakla m tarz  böyle olanlar Mustafa Suphi ile e
k Hüsnü yü, Bilen yolda la Mihri Belli ve Hikmet 

K v lc ml y  ayn  kefeye koyuyorlar. Hatta sinsi sinsi bir 
Bilen yolda  dü manl  yap yorlar. Bunu u aç dan an
lamak mümkün. Buharla ma  dahil söz konusu görü
leri payla an yazar parti içinde Kemalist bir çizginin 
varl n  bir yanl  ve tehlike olarak de erlendirmiyor. 
Kendisi aç s ndan e k Hüsnü de Mustafa Suphi ve 
Ethem Nejat niteli inde bir komünist, K v lc ml  ile Belli 
de, Bilen yolda  veya Yakup Demir yolda  niteli inde 

birer komünisttirler. Bu arkada ta herhalde s ras  gel
medi ini dü ündü ü için bu yaz  dizisi ba lam nda 
henüz yaz ya dökmedi i anti-Stalinist görü ler de mev
cuttur. Bu ba lamda Nabi Ya c n n burjuvazinin bora
zan  Hürriyet Gazetesi sayfalar nda yapt  gibi Bilen 
yolda  TKP nin Stalin i olarak ilan etmesi gelecek ya
z lar nda beklenmelidir. Bu görü ler bozguncu görü
lerdir. Zaman nda da Kemalizm e yatk n bir siyasi 
anlay  oldu unu yaz lar nda kendisi de ifade etmekte
dir, birlikte çal t  yolda lar  da bu konuya vak ft r. 80 li 
y llarda At l m da Mehmet Ergül imzas yla yazd  ya
z lar, yurt d na ç kmadan önce 80 öncesi dönemde 
bas n-yay n alan nda ülkede yürüttü ü çal malar bili
niyor. Ne ki, o zaman da ta d  Kemalizm e ilimli 
görü ler partide de o çizginin varl  dolay s yla büyük 
bir sorun haline gelmiyor gibi gözükse bile reformist 
parti politikalar n n olu mas nda güçlendirici bir etmen 
olmu tur. Birincisi Kemalizmin etkisi, ikincisi de Gor
baçov döneminde yenilenme  politikalar n  savunma 
konumu do al olarak arkada  bugün savundu u 
görü lere getirmi tir. Kendisinin de yazd klar ndan ör
nekler verdi i gibi 1985 y l ndan itibaren ve özellikle 
1987 y l ndaki yaz larda savunulan çizgi bu sözde ye
nilenme  çizgisidir ve bugün partimizin 100. kurulu  
y ldönümü ile ilgili yaz lan yaz lardaki kirler o dönem
deki kirlerin devam  niteli indedir. 

Partimizin yakla mlar  nelerdir? 

Birincisi; biz TKP yi Marksizm-Leninizm ve Prole
tarya Enternasyonalizmi ilkeleri do rultusunda müca
dele eden bir parti olarak nitelendiriyoruz. Programatik 
olarak üretim araçlar  üzerindeki özel mülkiyete son 
verecek, proletarya diktatörlü ünü kuracak, merkezi 
planl  sosyalist ekonomiyi ya ama geçirmeyi hede
eyen bir parti olarak de erlendiriyoruz. Bu amaçlar  

ya ama geçirmek için ise Leninci Parti anlay n n terk 
edilmemesi gerekti ine inan yoruz. htilalci bir partinin, 
burjuva demokratik reformlar ile yetinmeyen, sosyalizmi 
ve giderek komünizmi hede eyen bir programa sahip 
olmas  gerekti ini savunuyor ve bunu uyguluyoruz.

kincisi; Parti içi demokrasi nitelemesinin içinin 
Leninci parti ilkeleri ile doldurulmas  gerekti ini 
dü ünüyoruz ve uyguluyoruz. Farkl  konularda farkl  
görü lerin tat ld , kimi zaman kirlerin çat t , di
namik tart malar n yürütüldü ü, ancak sonunda 
oylama sonucunda ço unlu un kararlar n n herkesi 
ba lay c  oldu u bir i leyi i savunuyoruz. O a amadan 
sonra oylamadan önce savunulan görü lerin art k gerek 
parti örgütü ve gerekse d nda savunulamayaca  ilke
sini ya ama geçiriyoruz. Az nl kta kalan görü lerin 
de erlendirilmesinin ilgili konudaki sürecin tamamlan
mas ndan sonra veya ihtiyaç halinde ara de erlendir
meler yap lmas  gerekti inde, ancak bulunulan organda 
tekrar ele al nmas  biçiminde ilkesel bir i leyi i do ru 
buluyoruz. Bu anlamda farkl  görü lerin organlar içinde 
sonuna kadar tart l p tüketilmesinin ama ayn  zaman
da bir sonuca var lmas  ve kirlerin eyleme dönü mesi
nin gereklili ine inan yoruz. Marx ve Engels döneminde 
Komünistler Birli i ve I. Enternasyonal çal malar nda, 
Lenin ve Stalin dönemlerinde RSD P ve SBKP prati in
de bu tart ma ve sonunda herkesin uydu u kararlar 
al nmas  ilkesinin en verimli biçimde uyguland n  bi
liyoruz. Özellikle Lenin ve Stalin döneminde parti içinde 
farkl  görü lerin tart lmad  gibi bir ele tiriyi uydurma 
olarak niteliyor bu tür bozguncu ve srarla yanl  bilgi
lendirmeyi içeren görü lere iddetle kar  ç k yoruz. 

TKP nin 100. Kurulu  Y ldönümü Üzerine Dü ünceler
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Rus ve daha sonra Sovyet komünistlerinin Lenin ve 
Stalin yolda lar n yönetiminde farkl  görü lerin tar
t ld  en dinamik dönemlere tekabül etti ini, zaman 
zaman Lenin ve Stalin yolda lar n bulunduklar  organ
larda görü leri ve al nan kararlar itibar  ile az nl kta kal
d klar n gerçe ini de hat rlatmak isteriz. 

Üçüncüsü; llegalitenin deveku u misali kafay  ku
ma gömme olmad n , s n f dü man n n dayatt  bu 
ko ullar n gerekti i kadar uygulanmas  ve mümkün ol
du u kadar legal olanaklar n de erlendirilmesi gerek
ti ini savunuyoruz. llegal partilerde hatalar n gizlendi i 
ve yönetimin denetimsiz kald  sav n  red ediyoruz. 
Demokratik merkeziyetçilik ve ele tiri-özele tiri pren
siplerinin illegal parti ya am nda önemli bir yer tuttu u
na i aret ediyoruz. Ayr ca bizim tercihimiz olmayan bu 
durumun ele tirisinin yap lmas n n kime hizmet edebi
lece inin görülmesini istiyoruz. Sanki illegalite komü
nistlerin tercihiymi  gibi sunulmamal d r. Komünistler bir 
sava  örgütünün mensubu olarak burjuvazi ile kar  
kar ya kal yor ve burjuvazi bu nedenden dolay  parti
lerini yasakl yorsa dönüp dola p bu olguyu komünist
leri ele tirmek için kullanmay  iyi niyetli olmayan bir 
yakla m olarak de erlendiriyoruz.

Dördüncüsü; TKP, kendi d ndaki görü leri, siya
si yap lar  yok sayan, eylem ve güç birli inden kaç nan 
bir parti de ildir. Farkl  e ilimleri içinde bar nd ran yasal 
sol siyasi parti olu umlar n  reddetmez. Burada belir
leyici bir noktan n alt n  çizmek isteriz. Eylem ve güç 
birlikleri, yasal sol siyasi partiler ile i  birlikleri partinin 
varl  ko ullar nda girilecek ili kilerdir. TKP ba ms z 
örgütsel yap s  ve politik programatik hatt  ile bu ili kile
ri kurar. Sözü edilen siyasi olu umlar n hiç biri i çi 
s n f n n politik örgütünün yerine ikame edilemez. Bu 
çal malara örgütlü olarak kat l n r. Kimi yerlerde mer
kezi, gerekli durumlarda yerellerde ve parti görevi ge
rektiriyorsa ki iler olarak ama partiyi temsilen bu 
i birlikleri olu turulur. çi s n f n n politik örgütünün, ya
ni TKP nin ba ms z varl na olan ihtiyaç tek do ru bi
ziz  anlay  varm  gibi karalanmamal d r. Bu 
tan mlama bilinçli olarak üretilen kötü niyetli bir suçla
mad r. Tabii ki her parti kendi politik programatik du
ru unu ve örgütlülü ünü do ru bulur. Bize göre i çi 
s n f n n bilimi do rultusunda ve onu çarp tmadan sa
vunulan görü ler en do ru görü lerdir. Ama bu d m z
da her olu umun topyekün yanl  olarak 
de erlendirildi i veya dikkate al nmad  anlam na gel
mez. Tek do ru biziz  suçlamas  demagojik ve sald r
gan bir nitelemedir. E er her politik olu um kendi 
görü lerini ve örgütlülü ünü do ru görmese ona neden 
ihtiyaç olacakt r ki? Bireyler bir görü ü ve ona uygun 
örgütlenmeyi kendileri aç s ndan en do ru olarak gör
dükleri için o u urda siyasi olarak konumlan rlar. Bu tür 
çarp k suçlamalar ciddiye dahi al nmamal d r. 

Be incisi; TKP, ba ta Sovyetler Birli i olmak üze
re Reel Sosyalizm dünyas nda ya anan kar -devrimin 
nedenlerini çok detayl  olarak incelemekte, irdelemekte 
ve bu süreçlerden dersler ç karmaktad r. Bu konular n 
incelemesi birden fazla öznel ve nesnel sebebin içine 
geçmesinin tart lmas  demektir. Söz konusu alanda 
çal mak yapmak kestirmeden sonuçlar ç karmak ile 
mümkün de ildir. Çok önemli konulard r. Partimizin 
ideolojik bürosu bu alanda köklü çal malar yaparken, 
di er yandan her cenahtan konuyla ilintili yap lm  
olumlu ve olumsuz de erlendirmeleri, ön yarg yla ya
kla madan ele alm t r. Bazen s n f dü man n n yazd
klar  dahi birtak m ipuçlar n  çözmek için önem 
arzetmektedir. Bu de erlendirmeleri yaparken SBKP 

MK PB sinin oturumlar n n tutanaklar  belirleyici bilgiler 
vermektedir. Ya anan deney do rusu ve yanl  ile bi
zim tarihimizdir. Bu u urda mücadeleyi sürdürmeye ka
rarl  bir parti ve onun kadrolar  için, ilgili konuda 
ç kar lacak sonuçlar önümüzdeki mücadele süreçlerini 
politik programatik olarak ekillendirmek için önemli 
içeriklerdir. Ayn  ekilde günümüzde Çin Halk Cumhu
riyeti, Vietnam, Laos ve Küba n n de erlendirilmesi, bu 
ülkelerde ya anan sorunlar ve bu sorunlar  a ma yön
temleri tart lmakta ve irdelenmektedir. Marksizm-Leni
nizm in ülkemiz ko ullar nda yarat c  bir biçimde 
uygulanmas  için yap lan bilimsel çal malar bu konu
lar n do ru irdelenmesinden ba ms z de ildir. Neki, bu 
görevlerin yerine getirilmesi tek tek bireylerin katk s  da 
al nd ktan sonra örgütsel ve kurumsal bir konudur, par
tinin görevidir. Örgütlü olarak bu sürece kat lmay p ha
riçten gazel okuma misali yaz  üretmek s n f hareketinin 
geli mesine ve komünist partisinin güçlenmesine hiz
met etmez. Sorumluluk hissederek ve iyiniyetle konular  
irdelemek isteyenler bu katk lar n  sorumluluklar n n 
fark nda olarak örgütlü olarak gerçekle tirmek duru
mundad rlar. Bunlar önemli konulard r ve sadece tar
t m  olmak için ya da kendi nefsimizi rahatlatmak için 
ele al nmamal d r. Bilimsel olarak yürütülmesi gereken 
bu çal malar Türkiye nin en eski siyasal partisinin bu 
alandaki faaliyetlerine katk  olarak dü ünülmelidir. Bu 
alanda bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da parti 
dostu birey ve kurumlarla çal ma devam ettirilecek, 
onlara katk lar m z  sa lay p, kendilerinden de ö rene
ce imiz konular  ö renmeye aç k olaca z. 

Alt nc s ; Marx ve Engels in kuramc s  olduklar  ve 
Lenin taraf ndan geli tirilen, daha sonra da farkl  ülkel
erde ya anan pratikler ve deneylerle daha da zengin
le tirilen Marksizm-Leninizm in, günümüz ko ullar nda 
kapitalist-emperyalist sistemin içine bulundu u durum, 
bilimsel-teknolojik geli melerin etkileri ve bunlar n i çi 
s n f  s ralar nda yaratt  yeni ko ullar temelinde 
de erlendirilmesi ve geli tirilmesi sadece yaz p çizerek 
masa ba nda yap lacak bir çal ma de il, s n f sa
va m n n prati i ve s cak mücadeleler için ekillenecek 
bir konudur. Dolay s yla, s n f sava m n n belirleyici 
önemini yitirdi i, dünyadaki sorunlar n tüm insanl  ilgi
lendirdi i gibi s n arüstü  ak l üretmeler Marksizm-Le
ninizm ile ba da t r lamaz. Bu tür görü ler ya 
Marksizm-Leninizm in topyekün inkar na götürür, ya da 
deforme edilerek, özünden kopar larak revizyonunuyla 
sonuçlan r. Asl nda günümüzde ya anan tart malar da 
bu çerçevede geli mektedir. Reformizmin, revizyoniz
min ve oportünizmin kayna  bu yakla mlard r. Bu 
dü ünce ve davran  biçimi de yeni de ildir. Marx ve 
Engels döneminden beri her dönemeçte kar la lan 
sorunlard r. TKP, s n f sava m n n s cak prati inde 
yo rularak, buna ko ut olarak söz konusu alanlarda bi
limsel çal malar yürüterek bu konulara kendi yan tlar n  
üretmektedir ve üretmeye devam edecektir. Bütün bu 
çal malar yap l rken ak ldan ç kar lmamas  gereken en 
belirleyici konu emek-sermaye çeli kisinin ortadan kal
d r lmadan toplumsal sorunlar n çözülemeyece i 
gerçe idir. Bugün art -de er sömürüsü var m d r yok 
mudur, buna ba l  olarak i çi s n f  ile burjuvazi aras n
da uzla maz bir çeli ki devam etmekte midir yoksa et
memekte midir sorular n n yan t n  vermek belirleyici 
temel konudur. Marx ve Engels in i çi s n f n n bilimini 
oturttuklar  temel bunun üzerinde yükselmektedir. Kapi
talist düzenin özelliklerinin analizi ve ona kar  müca
delenin ilkeleri bu temel üzerinden geli tirilmi tir. 
Yetmiyor, Lenin taraf ndan Marx ve Engels in kuramsal 

çal malar n  geli tirme anlam nda Emperyalizm i tahlil 
etmesi ve bu ba lamda ç kard  sonuçlar günümüz 
dünyas nda geçerli midir, de il midir? Bu sorular n 
yan tlar  verildi inde, Marksizm-Leninizm in temel ku
ramlar n  inkar etmeden güncel geli meler nda ku
ram n bilimsel olarak geli tirilip zenginle tirilmesi ve 
ülkelerin ko ullar na uyarlanmas  mümkündür. Ancak, 
kuramdaki temel analizleri ve tespitleri inkara gitti iniz
de i ler de i mektedir ve savundu unuz görü lerin 
Marksizm-Leninizm ile komünizm amac  için mücadele 
ile ba lant s  kalmamaktad r. O zaman do ald r ki, ka
pitalizmin s n rlar  çerçevesinde ekonomik, sosyal ve 
demokratik haklar n geli tirilmesi ile yetinir, ihtilalci stra
tejiden vaz geçer, örgütünüzü de ona göre ekillendirir
siniz. O zaman bir komünist partisine ihtiyac n z yoktur, 
gayet rahatl kla sol  bir partide siyaset yapmakla da 
özgür olursunuz. Ama o zaman arkan za dönüp bak
maya ve TKP 100 ya nda  gibi konularla da ilgilen
meye ihtiyac n z olmayacakt r, e er buna ra men buna 
yeltenirseniz de bu iyiniyetli bir yakla m de ildir. Ma
dem ki dünyay  ve toplumsal sorunlar  farkl  yorum
luyorsunuz, bu durumda TKP ile ne i iniz olur? Siz yeni 
yelken açt n z sularda siyaset yapmaya yo unla n. 

Kürt Ulusal Sorunu Nerede?

E er dikkatimizi çektiyse partimizin 100. kurulu  
y ldönümü hakk nda yaz lan yaz lar n hiç birinde Kürt 
halk n n özgürlük mücadelesi ile ilgili bir konu geçme
mektedir. Halbuki Kürt ulusal sorunu konusunda ayr l
ma hakki dahil uluslar n kendi kaderlerini tayin etme  
ilkesi kurululundan itibaren partimizin program nda 
önemli bir yer tutmaktad r. TKP Tarihi, Kürt halk n n öz
gürlük mücadelesinden ayr larak ele al namaz. 12 Eylül 
öncesi partimizin en önemli örgütlerinden bir tanesi 
Kürdistan parti örgütleri idi. Partimizin Kürt halk  içinde 
örgütlülü ü ciddi mesafeler kat etmi ti. Büyük bedeller 
ödenerek kazan lan mevziiler 12 Eylül fa ist diktatör
lü ü ko ullar nda dahi, tüm operasyon, bask  ve tutu
klamalara ra men korunabilmi ti. Kürdistan parti 
örgütlerinde da lma TBKP süreci ile ba lam  ve son
ras nda sürekli olarak olumsuza evrilmi tir. Bugün ise 
partimiz Kürdistan da tekrar örgütleniyor. Ülkenin temel 
sorunlar ndan biri olan ve özellikle demokrasi mücade
lesi aç s ndan i çi s n f n n mücadelesi ile ayr  dü ünü
lemeyecek olan Kürt devrimci demokratik özgürlük 
mücadelesi temel bir konu olarak ele al nmadan komü
nist çal ma yürütülmesi mümkün de ildir. Ama sadece 
demokrasi mücadelesi aç s ndan de il, Kürt halk n n 
ulusal sorununun köklü çözümünü parti program nda 
ba  görevlerin aras nda de erlendiren TKP nin bu 
alanda söyleyecek sözü, verecek mücadelesi vard r. 
TKP program tasla  Kemalizm konusunda oldu u gibi 
Kürt ulusal sorunu konusunda da kollektif bir sorumlu
luk üstlenerek partimizin geçmi  dönemlerde uygula
d  eksik ve kimi yanl  politikalar n özele tirisini 
vermektedir. Ve yine gerek geçmi  mücadele dönem
lerinden, gerekse de günümüz ko ullar n  analiz ederek 
Kürt ulusal sorununun çözümü konusunda ortaya net 
bir hat koymaktad r. Söz konusu olan Kürt halk n n öz
gürlük mücadelesi ile dayan ma de ildir, birle ik mü
cadeledir. Ortaya net bir hat koymak konuya 
yo unla man n ba lang c d r ve do ru bir yakla md r. 
Buna ko ut olarak gelen ise o konuda yaz lanlar n ge
re inin günlük parti çal malar nda ya ama geçirilmesi
dir. Bu noktada da Kürdistan da toplumsal mücadele 
realitesinin kavranmas  ve kabul edilmesi gerekmekte

TKP nin 100. Kurulu  Y ldönümü Üzerine Dü ünceler
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dir. 
12 Eylül fa izmi ko ullar nda ülkede i çi s n f  ha

reketi her alanda gerilerken ilk ba lang c nda ulusal 
kurtulu  hareketi mant c yla serpilip geli en ve y nlar  
kavrayan bir Kürt devrimci demokratik özgürlük hareke
ti geli mi tir. Bu hareket sadece Kürdistan co rafyas  
ile s n rl  kalmam , ya anan zorunlu ekonomik ve poli
tik göç sonucunda tüm Türkiye co rafyas na yay lm t r. 
Bu yay lma beraberinde Kürt i çi ve emekçilerinin 
say s n  art rm , i çi s n f  içinde Kürt halk na mensup 
nüfusun oran n  önemli oranda geli tirmi tir. K sacas  
günümüzde sadece Kürdistan da de il, Türkiye nin her 
yerinde ulusal bilinci olgunla m  bir nüfus vard r. Bu 
nüfus ayn  zamanda i çi ve emekçidir, yoksuldur. Do
lay s yla bir yandan nesnel olarak i çi s n f n n sa ar n
dad r, di er yandan da ulusal bask  alt nda oldu u için 
bir direni  oda d r da ayn  zamanda. Kürt i çileri çifte 
sömürü alt ndad r. S n fsal ve ulusal. 

Di er yandan Kürt ulusal sorununun çözümü Kürt 
i çilerin d nda i çi s n f n n mensubu olan tüm Türk ve 
di er uluslardan i çilerin ç kar nad r. Çünkü de i ik 
uluslardan i çiler burjuvazi taraf ndan birbirlerine kar  
k k rt lmakta, s n f bölünmekte ve bu ekilde de daha 
kolay yönetilmektedir. Di er yandan Kürt ulusal sorunu
nun çözümü konusunda at lacak her ad m ve ilerde so
syalizm ko ullar nda uygulanacak köklü çözüm ülke 
ekonomisinin geli mesi, tar m ve sanayinin yayg nla
mas  aç s ndan bir role sahiptir. Di er bir konu ise de
mokratik mücadele çerçevesindedir. Ne Kürt sorunu 
çözülmeden Türkiye de demokratikle meden bahsedi
lebilir, ne de Türkiye de demokratik kazan mlar elde 
edilmeden Kürt sorunun verili ko ullar çerçevesinde 
çözümünde mesafe katedilebilir. Dolay s yla bu konu iç 
içe geçi ken bir durum ortaya ç karmaktad r. Bu neden
den dolay  Türkiye i çi s n f n n mücadelesi birle ik bir 
mücadele niteli i arz etmektedir. TKP konuyu bu boyut
lar yla ele almakta ve bu olgular  programatik politik dü
zeye yükseltmektedir.

Kemalizm reddedilmeden
Komünist olunamaz!

TKP nin Kürt ulusal sorununa yakla m  ayn  za
manda Kemalist doktrini reddetmeyi içermektedir. Tür
kiye de milliyetler sorununa, dinler ve mezhepler 
meselesine Kemalist Rejim in 1924 Anayasas  ile getir
di i tekçi  anlay a kar  ç kmadan  çözüm üretmek 
mümkün de ildir. Bu ba lamda Kemalizm den kopama
yan, Cumhuriyet in kazan mlar n  korumaktan  bahse
den anlay lar, kendilerine komünist  nitelemesini 
yak t rsalar dahi komünist veya TKP li olarak nitelendi
rilemezler. Bizim Kemalizm ile sorunumuz bazen kimi
leri taraf ndan Mustafa Suphi ve yolda lar n n 
katledilmelerinden kaynakl  bir kan davas  olarak nite
lendirilmektedir. Bu do ru de ildir. TKP nin kimseyle 
kan davas  yoktur, burjuvaziye kar  bir s n f sava m  

davas  vard r. Kemalist burjuvazi, Mustafa Kemal, kendi 
s n fsal duru lar na ko ut olarak, Ulusal Kurtulu  Sa
va m n , Toplumsal Kurtulu  a amas na yükseltmek 
için TKP olarak verdikleri mücadele nedeniyle katledil
mi lerdir. Dolay s yla bu cinayetin hesab n  sorman n 
yolu burjuvazi ile topyekün hesapla maktan geçer. Ke
malistler komünistlere kar  katliam yapt klar  gibi Kürt
lere, Alevilere, Süryanilere, Ezidilere, Rumlara, 
Ermenilere katliam ve bask lar uygulam lard r. Ulus-
Devlet yaratma sürecinde Türk- slam  sentezi do rul
tusunda yarat lan bu doktrin mahkum edilmeden komü

nist olunamaz. Emperyalizme kar  verilen Ulusal 
Kurtulu  Sava  sonucunda ülkenin yeniden Emperya
lizm e ba ml  hale gelen Kapitalist toplum sisteminin 
seçilmesi ve bunun Kemalistler eliyle gerçekle tirilme
sinin savunulacak bir yan  yoktur. Ayn  ekilde Türkiye
nin en eski partisi TKP nin önderlerini katlederek, 
örgütlerine ve üyelerine yönelik terör ve tutuklamalar 
gerçekle tirerek, TKP yi bizzat yasaklayarak, 1923 den 
1950 y l na kadar 27 y l boyunca tek parti iktidar  uygu
layan Kemalizmin cumhuriyetinin hangi kazan mlar na 
sahip ç k lmaktan söz edilmektedir? 

Mustafa Kemal in TKP nin önder kadrolar n  katlet
mesine ra men kendi kurmaylar na TKP ad nda bir par
ti kurdurmas n n nedeni iyi anla lmak zorundad r. 
Günümüzde de TKP üzerinde 1922 y l ndan beri süre
gelen yasak devam etmekteyken TKP  ad nda partiler 
kurdurulmas n n bir anlam  olmal d r. TKP tarihi ile ilgili 
an lar n  yazanlar n bu gerçekleri dikkate alarak kendi
lerine seçtikleri platformlar  bu aç dan de erlendirme
lerinde yarar vard r. Kemalizmi savunan, Kürt ulusal 
sorununa Kemalist bak  aç s  ile bakan siyasi gruplar n 
adlar nda TKP  ibaresi veya komünist  nitelemeleri 
geçse dahi bu anl  partinin kendisiyle bir ba lar  ola
mayaca  anla lmal d r. Popülizm u runa ilkeleri ve 
gerçek tarihi yok saymak kendine komünist olmay  
yak t ranlar n tarz  olamaz. 

TKP Program Tasla  öze dönü tür 

TKP nin 100.y l  ayn  zamanda TKP 1.Program n n 
da 100. y l d r. TKP nin bugün üzerinde çal lan ve tar
t lan program tasla  birinci program n özüne dönü
tür. Birinci program n özüne dönmek 
Marksizm-Leninizm in Kominternci bol evik gelene ine 
dönmek, Marx a, Engels e, Lenin e, Stalin e, Mustafa 
Suphilere dönmek demektir. Partimizin yeni program 
tasla  bu gözle okunmal , tart lmal , gerekirse Mu
stafa Suphilerin haz rlad klar  Komintern taraf ndan 
onaylanan partimizin birinci program  ile kar la t rarak 
ele al nmal d r. Bu yap ld nda partimizin bugünü ile 
kurulu  y llar  aras ndaki do rudan ba  daha iyi an
la labilecektir. Partimizin 100. kurulu  y ldönümünü bu 
içerik, nitelik, pratik çal ma ve dü ünceler ile 
kar l yoruz.

TKP Program Tasla , dünyan n, bölgenin ve ülke
nin güncel durumu konusunda ayr nt l  tahliller içeriyor. 
Ba ta Sovyetler Birli i olmak üzere Dünya Sosyalist 
Sisteminde ya anan kar -devrim konusunda tespitler 
yap yor. En önemlisi Marksizm-Leninizm in çok tekrar
land  gibi geçersiz k l nmad n , tam tersine do ru 
olarak uygulanmas n n gereklili inin alt n  çiziyor. Kar -
devrimin ideolojik bir yenilgi olmad n  gerekçelendi
riyor. Kürt ulusal sorununa bak  ve Kemalizm konu
sunda ciddi özele tiriler içeriyor ve net bir politik 
programatik hat belirliyor. Perspektif olarak toplumsal 
anlamda Türkiye i çi s n f  hareketi, Kürt devrimci de
mokratik özgürlük hareketi, devrimci demokratik Kema
listler ve Demokratik Alevi Hareketi nin Anti-Emperyalist 
Demokratik Halk Devrimi perspekti  ile güç ve eylem 
birli inin örülmesi konusunda perspekti er sunuyor. 

Türkiye i çi s n f n n devrimci hareketinde özellikle 
60 l  y llardan sonra ya anan ayr ma ve bölünmeler
den sonuçlar ç kararak bir Devrim Cephesi nde tüm ay
r an güçlerin politik anlamda tekrar birle mesinin alt 
yap s n  olu turuyor. Türkiye Federatif Sosyalist Cum
huriyeti hede ni ortaya koyarak gerekçelendiriyor ve 
tüm bu güçlerin ortak mücadele amac  olmas  konusun

da programatik aç l mlar sa l yor. Sosyalizm tahayüllü
nü detaylar yla ortaya koyuyor. 

TKP Program tasla  onayland ktan sonra da ge
li tirilmeyecek bir belge olmayacakt r. Özellikle ülke
mizde, bölgemizde ve dünyada komünist hareketin yeni 
dinamikler ile nas l geli ece i yeni aç l mlar gerektiriyor. 
Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos ve Küba deneyle
ri ile perspekti eri ve rolleri daha derin de erlendirme
ler gerektiren konular olarak önümüzde duruyor. 
Türkiye nin bulundu u ve müdahili oldu u bölge olan 
Orta-Do u konusu, bölgenin devrimci dinamikleri, per
spekti eri ve mücadelenin koordinasyonu temelinde 
görü lerin ve özellikle de devrimci prati in derinle tirile
rek geli tirilmesi gerekiyor. Geli mi  kapitalist ülkeler
de, emperyalist merkez ülkelerde i çi s n f n n devrimci 
mücadelesi konusunda geli tirilen stratejiler konusunda 
ya anan geli meler irdelenmeyi bekliyor.

TKP program tasla  tart malar n n anlam ve öne
mi buradan gelmektedir. Bir yandan bu sorulara verilen 
yan tlar n daha da netle tirilmesi, zenginle tirilmesi, 
ama ayn  zamanda bu sürecin s n f sava m n n s cak 
prati i içinde yürütülmesi konulara yakla m eklimizi 
belirlemektedir. Ku kusuz ki geçmi te yap lan kimi ha
talar vard r, do rudur ki dünyada ve ülkemizde toplum
sal anlamda bir tak m de i iklikler ya anm t r ve yine 
gayet normaldir ki partimiz bu konular  görmezden ge
lemez, üstünü örterek yokmu  gibi davranamaz.

Parti olarak örgütsüz olan bireylerden fark m z tüm 
bu konular  s n f sava m n bize yükledi i sorumluluk 
içinde ve ya amda s nayarak, uygulayarak ele al
mam zd r. K staslar m z ona göredir. çi s n f  içinde 
kazan lan yeni mevziiler, genç erkek ve kad nlar 
aras nda örgütlülü ün geli mesi, yeni kazan lan 
yolda lar, kurulan yeni parti birimleri, gerçekle tirilen 
e itim çal malar n n yayg nla t r lmas  gibi konulara 
verilecek yan tlar partimizin 100. kurulu  y ldönümünü 
kar larken kendimize koydu umuz ölçülerdir. Bu tür 
tasalar  olmadan sadece ele tirel anlamda kirler ge
li tirerek, yanl  ve aç k arayanlar ile aram zda olan 
farkl l k budur. Ayn  ekilde olmas  gereken bir dizi 
çal may  ve yöntemi s ralay p, bu alanda konu mak 
veya ele tirmekten ba ka hiç bir çal ma yapmayanlar
la aram zda olan farkl l klar bunlard r. 

Türkiye Komünist Partisi, politik programatik hedef 
ve görevlerini ya ama geçirmek için legalist, reformist 
ve parlamenterist e ilimler ile ideolojik mücadeleyi bir 
an bile elden b rakm yor. htilalci bilincin s n f hareketi 
içinde kök salmas  ve burjuva devletine kar  anti-em
peryalist, demokratik bir halk ayaklanmas n n yarat l
mas  yönüne kanalize edilmesi için sava yor. TKP nin 
100 y ll k anl  tarihinin tüm gel-gitler, yenilgi ve 
ba ar lar , devrimci pratik olmadan sadece masa 
ba nda ya da sosyal medya mecralar nda de erlendi
rilmesi mümkün de ildir. Bu konuda sözü olanlar n, 
günümüz mücadeleleri içinde kapsad klar  yer ve niteli
kleri kadar etkileri olabilece ini görmeleri gerekmekte
dir. Günümüzde komünist bilinçle, cesaretle, 
fedakarl kla mücadele içinde yer almayanlar n TKP tari
hi hakk nda ileri sürdükleri her görü  bo  ve de ersiz
dir. Geçmi  mücadele dönemlerinde ya ananlara at fta 
bulunmak bu konuda zevahiri kurtarmaz. Belirleyici 
olan sosyalizm ve komünizm ideleri u runa bugün ne 
yap ld d r. 

 

TKP nin 100. Kurulu  Y ldönümü Üzerine Dü ünceler

Haber, görü  ve önerileriniz için e-posta adresimiz: tkp.bilgi@googlemail.com  -  Ederi 50 Kuru .


