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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yolda  varsa,
Türkiye Komünist Partisi oradad r!

MHP destekli AKP-Saray Diktatör
lü ü nün y k lmas  ülkede kapitalist düzenin 
y k lmas  anlam na gelmiyor. Neki, bu dik
tatörlü ün y k lmas  burjuva demokratik an
lamda da olsa kartlar n yeniden kar lmas  
anlam na gelecektir. Burjuva iktidarlar  yine 
yönetmeye devam etseler dahi ülkenin 
bar , demokrasi, emek, ba ms zl k ve öz
gürlük güçleri daha rahat nefes almaya 
ba layabilecekler ve daha ileri hede er için 
güçlerini derleyip toparlama sürecine gire
ceklerdir. Onun için ilk hedef MHP destekli 
AKP-Saray diktatörlü ünün y k lmas  hede
dir.

Diktatörlü e kar  çok geni  bir devrim
ci-demokrat muhalefet çevresi olu mu tur. 
Bunun da ötesinde onu daha da geni leten 
anti-MHP ve anti-AKP niteli inde bir burju
va ve burjuva liberal muhalefet de söz ko
nusudur. Nas l ki devrimci-demokrat 
muhalefetin tümünün amac  kapitalizmi 
y k p sosyalizmi kurmak de ilse, burjuva ve 
burjuva-liberal muhalefetin de amac  hiç de 
kapitalizme kar  konum almak de ildir.

Ancak bugün, bütün bu güçleri nesnel 
olarak bir araya getiren ortak payda, Saray 
Diktatörlü üne, Ba kanl k Sistemine, Tek 
Adam Yönetimine kar  olmakt r. Kimileri 
kapitalizmi daha iyi yorumlay p uygulayabi
leceklerini dü ünürken, kimileri de kapitaliz
mi devrimci yoldan a man n yollar n  
arayacaklar ve mücadelelerini bu u urda 
sürdüreceklerdir.

Komünistler, TKP, bu mücadele süreç
lerinin d nda kalamaz, di er sosyalist ve 
devrimci-demokratik güçler ile birlikte s n f 
sava m n n bu a amas nda mücadelenin 
tam olarak içindedir. TKP nin di er güçler
den fark , Türkiye Cumhuriyeti nin siyasal 
doktrinine kar t olarak bir yandan i çi 
s n f n n, emekçilerin ve yoksullar n kurtu
lu  mücadelesi ile Kürt halk n n özgürlük 
mücadelesinin iç içe geçti ini savun
mas d r. Ve tüm bu sorunlar n çözümü için 
bugünden bar , demokrasi ve özgürlük 
mücadelesinin k smi kazan mlar dahi olsa 
sonuç al c  niteli ini ortaya koymas d r. 
Onun için en geni  muhalefet güçlerinin itti
fak  günceldir ve zorunludur.

Türkiye Komünist Partisi Türkiye nin en eski veya farkl  ifadeyle ilk siyasi partisidir. 
TKP nin kurulu u emperyalizme ve onlar n uzant lar  i galci güçlere kar  yürütülen 
Ulusal Kurtulu  Sava  s ras nda gerçekle mi tir. 

Partimizin kurucular  Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yolda lar  bu u urda can 
verdiler. 23 Nisan 1920 de kurulan Birinci Meclis ve onun yapt  birinci Anayasa y  
ya ama geçirmek için mücadeleye kat ld lar. 

TKP nin, partimizin Birinci Program  Anadolu nun emperyalist i galden kurtulu u, 
ba ms z demokratik bir yönetimin olu turulmas  program d r. Amele ve Rençber 

uralar  Cumhuriyeti, yani çi ve Köylü Sovyetleri Cumhuriyeti ön görmektedir. 
Halklar n, din ve mezheplerin özgürce ve e it hakl l kla yeni cumhuriyetin kurulu una 
kat lmalar n  öngören bir programd . Birinci Meclis in yapt  birinci Anayasa da k smen 
bu istemleri yerine getiriyordu. Kürdistan a muhtariyet yani özerklik, Lazistan a da sancak 
statüsü veriyordu. Alevileri, Rumlar , Ermenileri, Süryanileri, Yezidileri yok saym yordu. 
TKP, Mustafa Kemal in o dönemde sahip ç kt  burjuva demokratik görü lerin pratikte 
mücadeleler içinde daha da geli tirilece ini ve ulusal kurtulu un, toplumsal kurtulu a 
yükseltilece ini savunuyor, bu amaçla mücadele ediyordu.

Sonunda Mustafa Kemal ngiliz emperyalistleri ile anla t , rotas n  ba ms zl ktan, 
yeni bir ba ml l a k rd , önce Komünistleri, sonra Rumlar , Alevileri, Kürtleri katletti ve 
1920 Meclisi nin Anayasas n  yok sayarak 29 Ekim 1923 te yeni bir cumhuriyet  
kurulu u gerçekle tirerek, 1924 anayasas  ile Türkiye yi bu günlere getirdi.

Bugün MHP destekli AKP-Saray Diktatörlü ü nün görü leri, ilkeleri, politikalar  
1923 ten itibaren yeni  Anayasa ile belirlenen ilkelerden farkl  de ildir. Kemalistler 
bugünkü rejimin sadece koltuk de nekleri de il, bizzat ta y c  ve yönlendiricileridir. 
Erdo an, Türk- slam Sentezi doktrininin sadece vitrindeki yüzüdür. Devletin derinlikleri 
emperyalizmin ma as , kemalist güçlerin kontrolündedir. Bu kural 1923 den beri 
de i memi tir. 

Bugün sözde laiklik ad na muhalefet yapanlar görmelidirler ki, Diyanet leri 
Ba kanl  3 mart 1924 te kurulmu tur. Mustafa Kemal in karar d r. Türk- slam sentezi 
doktrininin slami aya n n Hane  mezhebinin kurumudur. Erdo an n icad  de ildir, 
Erdo an o kriyat n günümüzdeki uygulay c s d r.

Bütün bu nedenlerden dolay  Türkiye nin Kurtulu  Yolu, TKP nin Birinci Program nda 
ön görülmü tür. Bugün ya anan tüm olumsuzluklar n panzehiri o dönemde de o 
programd , bugün de öyledir. Onun için o dönemde Mustafa Suphiler katledildi ve TKP 
yasakland . Ayn  nedenledir ki bugün TKP hala yasakl d r ve hala üyeleri 
katledilmektedir. 

Partimizin bugün üzerinde tart t  Program Tasla , Birinci Program a dönü tür. 
Kemalizm e kap lar  kapatmaktad r. Kürt ulusu ve di er uluslar n s n f mücadelesi 
içindeki konumunu tekrar belirlemektedir. Ve de Federatif Sosyalist Türkiye 
Cumhuriyeti ni savunmaktad r. 

100.Y l nda Daha Güçlü TKP çin leri!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
12. A ustos 2020  

Diktatörlü e Kar  ttifak

Türkiye Komünist Partisi'nin 100. Y l  ve
Türkiye'nin Kurtulu  Yolu...

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi nin 12 A ustos 2020 Tarihli Aç klamas
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o sma l Hakk  YORULMAZ

Partimizin kurulu unun yüzüncü y ldönümünü kar layaca m z güne 
bir ayl k bir zaman kald . Parti örgütlerimiz ve yolda lar m z bu önemli gü
nü heyecanla kar lamaya haz rlan yorlar. Çok büyük bir olas l kla 
yolda lar m z n hemen hemen tümü partimizin yüz y ll k sava  tarihini bir 
lim eridi gibi gözlerinin önünden geçiriyor. Yolda lar m z n ço unlu u 

k rk, k rkbe  y ll k, az da olsa kimimiz elli y ll k parti staj na sahipler. Parti 
tarihimizin yar s  kadar bir süreye yakla yor bu stajlar. Son yirmi y ll k sü
reçte de partimizle tan an ve partilenen yolda lar m z var. Say lar  daha 
az. Partimizin bunun bilincinde olarak genç ku aklara yönelmesi bo una 
de il. Reel Sosyalizm dünyas nda kar -devrim süreçleri ya and nda 
do anlar bugün otuz, otuzbe  ya lar ndalar. Bu genç yolda lar m z So
vyetler Birli ini, Sosyalist Dünya n n di er devletlerini ya amad lar. O dö
nemlerde s n f sava m n n uluslararas  alanda icras na ahit olmad lar. 
Afrika, Asya ve Latin Amerika halklar n n kurtulu  mücadelelerine, gerilla 
sava lar n  takip etme heyecan n  görmediler. Bu deneylere ise parti staj  
otuz y ldan fazla olanlar sahip.

68 ve 78 ku a  komünistler nas l ki Birinci Dünya Sava  ve Ekim de
vrimini, kinci Dünya Sava n , fa izmin y k lmas n , Sosyalizmin zaferini 
daha eski ku ak komünistlerden dinleyerek ö rendilerse, bugün 68 ve 78 
ku a ndan yolda lara dü en görev de ya ad klar  mücadeleleri ve tarihi 
genç yolda lara aktarmakt r. Örne in 68 ve 78 ku a  komünistler için So
vyetler Birli ine kar  tav r komünist olman n ölçütüdür  sözü çok derin bir 
anlam ta yordu. Bu söz Alman komünist Ernst Thaelmann taraf ndan söy
lenmi  bir sözdür. Ony llar boyu komünistlerin dikkate ald  bir k stast . 
Bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i art k yok ama bu söylemin 
bugün de komünist olanlar için hiç mi anlam  yok? Bizce var. Bu söylem 
dünyan n ilk ba ar ya ula m  sosyalist devrimine, Alman fa izminin yenil
gisine, Do u Avrupa ülkelerinin özgürle tirilmesine, Sovyetler Birli inde ilk 
sosyalist deneyin, Proletarya Diktatörlü ü nün kurulmas na, uygulamalar
na ve Sosyalizm kuruculu una vurgu yapmaktad r. Dünyada kapitalist-em
peryalist sistemin kar s na ç kan ve dünyan n üçte birini kapsayan Dünya 
Sosyalist Sistemi nin motor gücü olan Sovyetler Birli i ne i aret eder. Dün
ya Komünist hareketinin ve dünya devrim sürecinin bile enleri olan sosya
list ülkeler komünist partilerinin, kapitalist ülkeler komünist ve i çi 
partilerinin, ulusal kurtulu  hareketlerinin ideolojik merkezi olma niteli ine 
dikkat çeker. Tabii ki 1989 dan sonra ya anan kar -devrim ve sonucunda 
dünya devrim sürecinde ya anan yenilgi ve gerilemelerin de dikkate al n p 
ayr nt lar yla bu ya ananlar n nedenleri üzerine dersler ç kar lmas  gerek
mektedir. Neki, tüm bu olanlar zaman ve mekan ko ullar  içinde yap lan te
spitleri geçersiz k lmaz. Günümüzde de Kominternci, Bol evik, Leninist 
gelene in örgütlenmesi içinde bulunan genç ku ak yolda lar m z için dö
nemin tespitleri ve ruhu önem ta maktad r, içselle tirilmelidir. 

***
 

Bugün partimizin önünde duran en önemli görevlerden biri 1917-1991 
aras nda ya anan sürecin de erlendirmesidir. Bu alanda partimiz içinde 
detayl  çal malar yürütülmektedir. 1991 den hemen sonra bu süreç tart l
maya ba lanm  ve ilk sonuçlar  ç kar lm t r. Partimiz, sadece nesnel ne
denlerin de il, kimi önemli öznel nedenlerin ve deformasyonlar n da 
kar -devrimin gerçekle mesinde belirleyici rol oynad n  tespit etmi tir. 
Özellikle 1991-1995 y llar  aras nda, eski parti üyelerimizin ço unlu unun 
da 1991 e kadar olan parti politikalar  aras na mesafe koymalar  maalesef 
ya anm  bir olgudur. Kald  ki, partimizde 1985 y l ndan itibaren 1991 y l
na kadar Marksist-Leninist teorik ve ideolojik ilkelerin deforme edildi i ve 
bunlar n politik-programatik alana yans mas na ahit olduk. Bizim partimiz 
aç s ndan, kimi karde  partilerde de ya anan süreçler gibi 1985 y l nda Mi
kail Gorbaçov un SBKP Genel Sekreterli ine seçilmesinden sonra ba lay
an ideolojik dalgalanmalar ve deformasyonlar önemli rol oynam t r. Bu 
geli me bizde ve genelde karde  partilerde ideolojik ve politik merkez ola
rak gördü ümüz SBKP deki dalgalanmalar n ve deformasyonlar n yans
mas  olmu tur. Henüz 1991 e gelmeden bizde de ya and  gibi karde  
Komünist Partiler de yenilenmeci  ve Leninci olarak adland r lan ayr ma

lar ortaya ç km t r. Kimi partiler bölünmü , kimilerinde ayr lmalar ya an
m  ve ayr lanlar sosyal demokrat politikalara yönelmi , kimi partiler de 
likidasyon tehlikesi ile kar  kar ya kalm lard r. Bizim partimizde ya an
d  gibi, merkezden al t ra al t ra geli tirilen ve politik-programatik bir 
k l fa yerle tirilen likidasyon faaliyetleri kimi ba ka karde  partilerde de 
ya anm t r. Ama bu partilerin tümünde, bizde de oldu u gibi Marksist-Le
ninist, Kominternci ve Bol evik bir damar kendini korumu  ve parti faaliyet
lerinin sürdürülmesine yönelmi tir. Kimi partilerde bu süreç k sa sürmü , 
kimilerinde ise daha uzun bir döneme yay lm t r.

Partimizin yeni program tasla nda da yap lan de erlendirmeye göre, 
SBKP deki as l deformasyonun ba lang c  Stalin yolda n ölümü ile ba la
d  yönündedir. Bu çok etra  ve ayr nt l  irdelenmesi gereken süreç So
vyetler Birli inde kar -devrimin gerçekle mesinin üzerinden otuz y l 
geçmesinden sonra daha olanakl  hale gelmi tir. Sovyetler Birli i nde 
Marksizm-Leninizm in revizyonist nitelikte olumsuz yönde ekillenmesi, bu 
olgunun nedenleri ve süreçleri ba ta SBKP belgelerinden olmak üzere çok 
farkl  kaynaklar n da incelenmesi ve de erlendirilmesi ile mümkündür. Ne
ki, bu bireysel olarak yap lacak ve en do ru de erlendirme budur  an
lam nda sonuçland r lacak bir çal ma de ildir. Bireysel çal malar n da 
katk lar yla, çok yönlü girdilerle ama as l olarak SBKP Politik Büro tutana
klar n n incelenmesi ve irdelenmesi ile Marksizm-Leninizm temelinde 
yürütülecek kolektif bir çal ma sonucunda bu konuda görü ler elde edile
bilir. Bir yandan TKP olarak biz bu alanda çal ma yaparken, Marksist-Le
ninist konumunu koruyan kimi karde  partiler ile birlikte de bu çal ma 
birle tirilerek, ortak kurullarda, çal ma gruplar nda görü ler ve sonuçlar 
ç kar lmaya çal lmaktad r. Bu bilimsel çal malar kimi belgeler üretip 
görü ler ortaya koyarken, bu sonuçlardan yola ç karak günümüz s n f mü
cadelelerinde Komünist Partilerin rolleri ve önemleri üzerine sonuçlar ç
kar larak görev ve perspekti erimiz güncellenmektedir. 

Bizler, bugün TKP bünyesinde faaliyetlerini sürdüren yolda lar olarak 
tüm bu geli meleri bilmeli, tart mal , gerekli sonuçlar  ç karmal  ve bu ol
gular  hazmetmeliyiz. Bir dizi pratik çal ma yan nda bu görevi de yerine 
getirmek bazen zor olsa da, bu görevi tamamlamadan yürütülecek her pra
tik politik faaliyet eksik kalacakt r. Çünkü Leninci partilerin özelliklerinden 
biri de tüm tart malar  yürüttükten sonra ç kan sonuca ve al nan kararlara 
herkesin uymas  ilkesidir. Dolay s yla bu süreç ya anmazsa yap  sa lam 
temeller üzerine oturmaz. Yar n kimi yolda lar kalk p biz bu konuda öyle 
dü ünüyoruz  derler ve bu belki de parti çizgisiyle çeli ki ta r. Onun için 
ya ad m z program tart mas  süreci önemlidir. Programa temel te kil 
eden ama programda yazmayan bir dizi tez, parti örgütlerinde ve merkezi 
organlarda tart l p sonuca ula t r lmal d r. Güncel olarak yürüttü ümüz 
çal malar n bir yan n  da bu tart malar te kil etmektedir. 

***

Geçmi  süreçlerin irdelenmesi ile ilgili bu görevleri yerine getirmek ne 
denli önemliyse, o tart malardan ç kan sonuçlar n günümüz çal malar na 
yans mas  da bir o kadar daha önemlidir. Dünya Sosyalist Sisteminin var
l  ko ullar nda s n fsal sorunlar n çözümü ile birlikte bir dizi tali olarak ele 
al nan toplumsal sorunlar n çözümünün de birlikte ele al nmas  ve çözüm
lerin uygulanmas n n Sosyalizm e ertelenmesi normaldi. Güncel sorunlar 
ve onlara ba l  çözüm önerileri daha çok Eylem Programlar  çerçevesinde 
ele al n yordu. Bir dizi ülkede, ki Türkiye de buna dahildi, devrimin gerçe
kle me olas l  yak n bir gelecek olarak de erlendiriliyordu. Bugün için bu 
ko ullar de i mi tir. Kapitalist toplumda temel ve uzla maz çeli ki emek-
sermaye çeli kisi olarak devam ediyor olsa da ve tüm toplumsal sorunlar n 
çözümü son tahlilde Sosyalist Devrim ile ba l  olsa da, s n f mücadelesinin 
devrimci sürecinin geli tirilmesi aç s ndan kapitalist toplumda varolan kimi 
ba ka çeli ki ve sorunlar n da bugünden ele al nmas  daha mümkün ve 
gerekli hale gelmi tir. Bar  sorunu, çevre sorunlar , beslenme, g da ve 
tar m politikalar  sorunlar , kad n ayr mc l  sorunlar  ve cinsiyetlerin e it
sizli i sorunlar  ve son dönemlerde en yak c  sorun olarak ya anan salg n 
hastal klar ve sa l k sorunlar  güncel parti politikalar n n unsurlar  haline 
gelmi lerdir. 

Ülkemiz aç s ndan bu konuda en yak c  politik toplumsal sorunlardan 

Günümüzde Komünist Çal man n Özgünlükleri
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biri de milliyetler sorunu, Kürt ulusunun inkar ve 
imha politikalar na kar  duru  sorunudur. Ku
kusuz ki Sosyalizm, Kürt ulusuna ayr lma hakk  
da dahil olmak üzere, kendi kaderini tayin etme 
hakk n  tan yacakt r. Ama bu hedef bugün için 
günlük politikalar n ekillenmesi aç s ndan yeterli 
de ildir. Yüz y ll k bir direni in ürünü olarak son 
k rk y lda Türkiye nüfusunun tümünü ilgilendiren 
ve etkileyen ana bir konu haline gelmi  olan Kürt 
ulusunun önce tan nmas , sonra da Kürt halk n n 
özgürlü ü ve/veya e it haklar sorunu Sosyaliz
m e ertelenemeyecek bir nitelik ta maktad r. Ni
hai çözüm Sosyalizmde olsa bile bugünden 
yap lmas  gereken ve elde edilmesi gereken bir 
dizi çal ma ve mücadeleler vard r. Bar  ve De
mokrasi gibi, sosyalist ve komünistlerden daha 
geni  bir devrimci-demokrat çevre taraf ndan da 
savunulan hede er Kürt halk n n özgürlü ü ve/
veya e it haklar  sorunu ele al nmadan hiç bir 
anlam ta mamaktad r. Kürt ulusunun yüzy llara 
dayal  sorunu tek ba na kompleks bir konudur 
ve o ba lamda ele al nmal d r. Sadece ülkemizin 
de il Orta-Do u nun sorunudur ve uluslararas  
bir karakter kazanm t r. Konunun bir yandan 
böyle önemli bütünsel bir Ulusal Kurtulu  nitelikli 
özelli i vard r, di er yandan da Kürt ulusunun 
parçalan p ya ad  tüm ülkelerde oldu u gibi, 
bu ülkelerden biri olan Türkiye de ele al nmas  
ve çözülmesi gereken özellikleri vard r. Kürt hal
k n n devrimci, demokratik özgürlük mücadelesi 
sadece Kürt halk n n sorunu de il, tüm bölgenin 
ve en fazla nüfusunun oldu u Türkiye bar  ve 
demokrasi güçlerinin de sorunu olarak ele al n
mal d r ve al nmaktad r. Dolay s yla bu olgu geç
mi  parti politikalar m z ile kar la t r ld nda 
daha önemli bir a rl k kazanm t r. 

Di er yandan, s n f sava m  sonucunda tüm 
toplumu özgürle tirecek olan i çi s n f  mücade
lesinin öncü politik örgütü TKP, i çiler, emekçiler, 
köylüler, i sizleri, emekliler, yoksullar aras nda 
önemli bir say ya tekabül eden Kürt halk n n bi
reylerinin güncel istem ve ç karlar n  gözard  
edemez. Kürt ulusal sorununun çözümü ayn  za
manda s n fsal bir konudur. Ama onun da ötesin
de demokrasi ve bar  sorunu ile Kürt sorunu 
aras nda birbirinden ayr lamayacak diyalektik bir 
ba  vard r. TKP ve TKP yi olu turan her komü
nist birey Kürt ulusal sorunu ve Kürt halk n n öz
gürlük mücadelesi konusunda son derece net 
olmal d r. Bu alanda milliyetçili e varan ulusal
c l a bizim s ralar m zda yer yoktur. Türkiye i çi 
s n f  ve onun politik örgütü TKP, Kürt halk n n 
devrimci demokratik özgürlük mücadelesi ile da
yan ma içinde de ildir, dayan ma  tan mla
mas  bu anlamda yetersiz kal r. Kürt halk n n 
özgürlük ve/veya e it haklar mücadelesi tüm 
Türkiyeli komünistlerin, TKP nin kendi politik-
programatik ana ögelerinden biridir. 

Çevre, Kad n, Cinsiyet ayr mc l , Sa l k, 
Beslenme, Tar m, Hayvanc l k, ve Ekonomik 
sorunlar da bugünden ele al nmas  gereken ko
nulard r. Bu alanlarda mücadeleyi ertelemeden 
yükseltmek, burjuva iktidarlar na kar  s n fsal 
alanda yürütülen mücadelenin çeveresini geli ti
recektir. Toplumun i çi s n f  d nda katmanlar  
i çi s n f n n öncülü ünde bu a amalarda yürütü

lecek mücadelelere kat larak s n f mücadelesini 
de geli tirici ve yayg nla t r c  bir i lev görecek
tir. 

S ralad m z tüm sorunlar kapitalizmin sö
mürü ve talan düzeni ile ba lant l  konulard r. 
Burjuvazi daha fazla kazanç elde etmek için ve 
düzenini daha rahat sürdürmek için bu sorunlar  
sürekli yeniden üretiyor. Bir tar m ve hayvanc l k 
ülkesi olan Türkiye, kendi tar m ve hayvanc l n  
öldürüp ithalata dayal  tar m ve hayvanc l k politi
kalar  yürütüyorsa bu konuda ülke nüfusun 
yar s na yak n n  olu turan bir kitle ma dur 
oluyor demektir. Çevre sorunlar  konusunda Ka
radeniz de HES ler kurulup do an n yap s  bozu
luyorsa, tüm ya am alt üst ediliyor ve 
milyonlarca yerli nüfus bundan etkileniyor de
mektir. Toplumun yar s n  olu turan kad nlar hala 
bir meta olarak ele al n yor, çifte sömürü alt nda 
kal yor ve bir de taciz ve tecavüz ediliyorsa bu 
toplumun tümünü ilgilendiriyor demektir. Ülkede 
sanayile me yerine montaj sanayisi ve ithalata 
dayal  tüketim destekleniyorsa, i sizlik, yoksulluk 
daha da art yor demektir. Böyle bir ülkede genç 
erkek ve kad nlara gelecek için perspektif kal
m yor demektir. 

Bugün devleti olu turan, elinde tutan ve ikti
darlar  belirleyen Emperyalizm ile i birli i içinde 
bu politikalar  uygulayan güçler maalesef tüm bu 
sorunlar n ma duru olan halk kesimleri taraf n
dan destekleniyor ve seçiliyorlar. Onlar n saye
sinde devletlerini ve iktidarlar n  koruyorlar. Bu 
do an n kanunlar na da ters olan durumu 
de i tirmek, halk y nlar n n bu sorunlar  yarat
anlar ile kar  kar ya gelmelerini sa lamak an
cak ve ancak bu sorunlar n temelinde günlük 
mücadeleler yürütülmesi ve bu y nlar içinde ör
gütlenilmesi ile mümkündür. AKP ye, MHP ye, 
CHP ye ve di er burjuva partilerine seçmen ola
rak destek veren y nlar  ancak kendi sorunlar  
temelinde e iterek, bilinçlendirerek de i tirip 
dönü türebilir ve sorunlar na sahip ç kmalar n  
sa layabiliriz. Y nlar n, halklar n iktidara ve 
devlete kar  ayaklanmas n n ön ko ullar  ba ka 
bir yolla sa lanamaz. 

S ralad m z ba l klar n önemli bir bölümü 
daha önceleri de TKP programlar nda vard , an
cak imdi olu an farkl l k bu ba l klar n ve ekle
nen ba l klar n güncel mücadeleler içinde artan 
rolüne i aret etmektir. Her sorunun çözümünü 
Sosyalist Devrim sonras na ertelemeden bugün
den ele alma yetene ini kazanma zorunlulu u
dur. Bugün iktidar n ve devletin koltuk deste i 
olan i çi, emekçi, köylü, yoksul halklar  harekete 
geçirmektir. Bu ayn  zamanda Anti-emperyalist 
Demokratik Halk Devrimi ve Sosyalist Devrimin 
güçlerinin olu aca  süreçleri yaratacakt r. çi 
s n f  bu mücadelelerde belirleyici bir öncü rol 
üstlenecek ve bunu sa layacak olan da onun po
litik öncü örgütü TKP olacakt r. 

Bu nedenlerden dolay , konulara çözüm 
üretme konusunda eski al kanl klar m zdan kur
tulmak zorunday z. Eski yolda lar bu konuda 
dü ünsel bir ilerleme sa lamak, yeni yolda lar 
da ba ndan itibaren bu bilinçle mücadeleye at l
mak durumundad r. 

*** 

Günümüzde komünist  nitelemesini kulla
nan, ancak Leninci gelene in e itimini, ruhunu 
ve bilincini ta mayan örgütlenmeler komünist  
ad n  kullansalar da farkl  yap lanmalard r. Lenin
ci parti örgütlenmesi, onun ilkeleri, kurallar  ve 
e itimi ayn  zamanda bir ya am biçimidir. Komü
nist ki ilik bunun içinde geli ir ve sürekli olarak 
yenilenerek kendini yeniden üretir. Bu ruhu içsel
le tirmek, birinci olarak e itimlerle, ikinci olarak 
e itimi tamamlay c  bireysel okumalarla ama en 
önemlisi ve üçüncü olarak parti ya am n n prati i 
içinde mümkündür. Dejenere olmam , sadece 
sözde de il özünde günlük ya amda da bir ko
münist gibi dü ünen, ya ayan yolda lar n 
say lar  maalesef çok azalm t r. Bir zamanlar 
kartald k  benzetmesine yak n nostaljik söylem
ler ile genç ku ak komünist kadrolar n ekillen
mesi mümkün de ildir. Söyledikleri, anlatt klar  
ile ya am pratikleri çeli enlerin bu çeli kileri 
genç yolda lar m z n dikkatinden kaçmamakta
d r. 

Bir komünist siyasi faaliyetini kendi ya am 
biçimine uygun olarak ekillendirmez. Ya da 
farkl  bir ifadeyle kendi ya am konforunu bozma
mak ad na komünist faaliyeti ona uydurmak ko
münistlerin yakla m biçimi de ildir. Komünist 
birey, örgütlü çal man n gereklerine uygun bir 
ya am sürdürür. Belirleyici olan parti politika
lar n n ve örgütünün gereksinimleridir. Komünist 
için partinin ç karlar  ve görevleri her eyin üstün
dedir. Sadece manevi olarak de il, maddi olarak 
da öncelikli olan parti çal malar n n gereksinim
leridir. Tabii ki bu konular partimizin illegal parti 
örgütü içinde yer ve görev alacak yolda lar m z 
için geçerli k staslard r. Partimizin politikalar n  
destekleyen, kendisini TKP ile özde le tiren ve 
savunan yolda  ve dostlar m za illegal parti ör
gütü içinde görev almad klar  sürece bu k stas
lar  uygulamak söz konusu de ildir. Ancak o dost 
ve yolda lar m z n da TKP politikalar n n yayg n
la t r lmas , yasal alanda politik etkinli inin ge
li tirilmesi için de yapabilecekleri önemli katk lar 
vard r. Bu çal malar  yaparken de partimizi ma
ddi ve manevi olarak güçlendirmek için ellerin
den gelen katk lar  esirgemeyeceklerine de 
eminiz.  

Komünistler Marksizm-Leninizm in temel il
kelerinden bir milim taviz vermeden, günümüz 
ve ülkemiz ko ullar na uygun olarak kendilerini 
sürekli yeniden üreten ve yenileyen bir niteli e 
sahiptirler. Yüz y ll k parti tarihimiz ba ar , gerile
me ve yenilgiler dahil olmak üzere partimizin 
önüne zengin ve e i bulunmaz bir deney hazine
si sunmaktad r. Dünya Komünist Hareketi nin 
ikiyüz y la varan tarihi, s n ar mücadelesinin 
köleci toplumdan ba layan birkaç yüz y ll k mü
cadelesi ve tüm bu tarihsel süreçlerde ya anan
lar bize bundan sonraki mücadelelerimiz için 
ilham kayna  oluyor. Bizler TKP de örgütlü ko
münistler olarak tüm bu anl  tarihin geçmi ten 
günümüze ve günümüzden yar nlara 
ta y c lar y z. Bu hem büyük bir onurdur ama 
ayn  zamanda ciddi bir sorumluluk, fedakarl k ve 
cesaret gerektiriyor. Buna uygun dü ünmeyi, 
ya amay , sava may  ö renmeliyiz.

Günümüzde Komünist Çal man n Özgünlükleri
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o Demir YAZICI

Türkiye "Cumhuriyeti"nin kurulu undan 
3 y l önce, 10 Eylül 1920'de, Bol evik Mu
stafa Suphi'nin ve yolda lar n n Büyük So
syalist Ekim Devrimi'nin ate leri ve 
emperyalist i gale kar  verilen kurtulu  sa
va n n içinde kurduklar  Türkiye Komünist 
F rkas  -TÜRK YE KOMÜN ST PART S  -  
100 YA INDA, D MD K AYAKTA !

22,8 milyona ula an i sizler ordusunun, 
20,5 milyon çal an say s n  geçti i, yok
sullu un, açl n artt , esnaf n kepenk ka
patt , ithalat n ihracat  sollad , gençli in 
gelece inin karart ld , kad n cinayetlerin
in, çocuk evlili inin ve çocuk çal t rman n 
devam etti i, köylünün topraks zla t r ld  
ve üretimden kopar ld , halklar n türkle ti
rilmesi çabalar n n hiç durmad , ülkeyi 
Türk- slam sentezine dayand rmakta srar 
edildi i, Kürt halk  üzerinde estirilen ter
örün sürekli t rmand r ld  kapitalist Tür
kiye'de, TÜRK YE KOMÜN ST PART S , 
100 YILDIR YA IYOR, SAVA IYOR !

Türkiye'nin en eski, en deneyimli partisi 
olan Türkiye Komünist Partisi, tüm birimle
riyle 100. y l n  büyük bir co kuyla 
kar l yor, kutluyor!

TKP'nin tarihi, çetin s n f sava lar n n 
tarihidir! 

Türkiye kapitalizminin daha ilk günden 
ba  dü man ilan etti i, yöneticilerini öldürt
tü ü, yüzlerce, binlerce üyesini zindanlara 
att  ve i kencelerden geçirdi i, sakatla
d  TÜRK YE KOMÜN ST PART S , 
ÇER DEN VE DI ARIDAN U RADI I 
L K DASYON SALDIRILARINA RA MEN 
YIKILMADI,YOK OLMADI !

Türkiye çi S n f , emekçi halklar var 
oldukça, TKP yok edilemez!

"TKP yok oldu, tarihe kar t " diyenler, 
konumlar  ne olursa olsun, s n f dü
man n n arzular n  ok amaktan ba ka bir 
ey yapm yorlar.

Bilinmeli ve unutulmamal d r ! TKP, Tür
kiye Solu'nun döl yata d r ve atar da
mar d r !

Nas l ki, Mustafa Kemal, Mustafa Su
philerin Bol evik TKP'sine kar , sahte, 
resmi "TKP" kurma  çabalar na girdiyse, 
günümüzde de burjuvazi, ayn  a a l k ça
balar içindedir.

Gelmi  geçmi  tüm anayasalar  anti-
komünist, emek ve halk dü man  olan T.C. 
Devleti, ne kadar Marksizm-Leninizm'den 
uzak, i çi s n f n n bilimini suland ran un
surlar varsa, onlara her türlü, bazen gizli, 
bazen aç k deste ini esirgemiyor.

Tarihi, cinayetler tarihi olan Türkiye 
Cumhuriyeti'nde, Komünist Parti (!) tabel
alar  asanlar, sözde anti-kapitalistler ve an
ti-emperyalistler, sadece ve sadece s n f 
dü man n n de irmenine su ta maktad r
lar.

98 y ld r yasakl  olan TKP, Kema
lizm'den kopamayan, kopmak istemeyen 

e k Hüsnü'cülerin, Hikmet 

K v lc m'c lar n, Mihri Belli'cilerin partisi 
de ildir. Kemalistlerin, sosyal ovenlerin, 
silah  i çi s n f n n bilimsel ö retisi Mark
sizm-Leninizm olan TKP'nin içinde  hayat 
bulma anslar  yoktur, bundan böyle de ol
mayacakt r.

TKP, "Ne hapis, ne zindan, ne kan, ne 
ate , halk , kurtulu  ve demokrasi hareketi
ni durduramaz" , "Yoksul ve mazlum Türk 
rençperi, sabretti in yeter! Kalk, kendini 
göster, Türkiye'nin zulüm ve kah r içindeki 
di er halklar na elini uzat! ... "  diyen Mu
stafa Suphi'nin Marksist-Leninist partisidir.

TKP, burjuvazinin besledi i her türlü 
oportünizme, revizyonizme, Kemalizm'e, 
anar izme, Troçkizm'e kar  ard c l bir 
ideolojik ve politik sava  içindedir.

Türkiye Komünist Partisi, i çi s n f n n 
politik örgütsel birli ini, i çi s n f n n ön
cülü ünde tüm  emekçilerin, bar , demo
krasi ve sosyalizm güçlerinin  Devrim 
Cephesi'nde mücadele birli ini gerçe
kle tirmek için, mücadelesini hiç durdurma
d , durdurmuyor, durdurmayacak. 

Gerici, fa ist, i birlikçi burjuvazi, bu
nal mlar , yürüttü ü halk dü man  politika
lar yla biteviye derinle tiriyor. Gerici-fa ist, 
MHP destekli AKP-Saray Diktatörlü ü nün 
saylavlar  haz r yiyicilerdir. Meclis'i i let
miyorlar, bakanl klar n her biri bir dükal k.

Böylesi bir durum, büyük sermayenin, 
Saray' n i ine geliyor. Pahall l k, en asyon, 
zamlar, vergiler, tekellerin talanlar , vurgun
lar  ç  ç  üstüne geliyor. Emperyalist te
keller, para fonlar , Türkiye'ye istediklerini 
dayat yorlar. Bunal m süreci daha da h z
lanmaktad r. S n f sava m  giderek yükse
liyor, daha sert, daha yo un bir nitelik ve 
biçimler al yor. Her geçen gün, dost-dü
man iyice ayr l yor.

TKP'nin ve öncüsü oldu u i çi s n f n n 
sava  boyu, çizgisi, daha da belirginle iyor.

Bu sava  çizgisinden yan çizenler, hem 
kaçak, hem korkakt rlar. Sava n yönünü 
görmeyenler, görmek istemeyenler politik 
körlerdir. çi s n f n n birli ini küçümseyen
ler, kar  ç kanlar, s n f sendikac l n n 
önünde duranlar, hainlerdir. Böyleleriyle sa
va mak tarihsel zorunluktur. 

TKP'nin devrimci sava n n yönü, böy
lesine ac mas zd r.

Türkiye Komünist Partisi, büyük hedefe 
götüren en do ru yolda, Büyük Ekim De
vrimi'nin açt  yolda, komünizm yolun
dad r.

leri bir bilimsel teori olan Marksizm-Le
ninizm ö retisi ile silahlanm  Türkiye Ko
münist Partisi, devrimci mücadelenin en 
zengin tecrübelerine dayan yor.

Türkiye Komünist Partisi, uluslararas  
i çi s n f yla, karde  komünist partilerle, 
ulusal kurtulu  hareketleriyle, Kürt Özgür
lük Hareketi ile, bar , demokrasi, ulusal 
ba ms zl k, sosyalizm, halklar n güvenli i 
ve özgürlü ü u runda mücadelede ayn  ve 
tek safta yürümektedir.

Bilimsel sosyalizmin-komünizmin gücü 

ölçüsüzdür, çünkü ya am n gerçe i ondan 
yanad r. Köklü sosyal geli me sorunlar n  
ancak komünizm çözebilir; insanl  zulüm
den, sömürüden, açl ktan, sefaletten, mili
tarizmden, sava lardan ancak komünizm 
kurtarabilir. Dünyam zda demokrasiyi, 
bar , halklar aras nda dostlu u, insan o
luna lay k bir ya am  ancak o kurabilir.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin so
mutla t rd  komünizm kri, zaman m z n 
önder kridir, ça m z tarihinin en büyük 
yarat c  gücüdür.

Yar nlar, Marks' n, Engels'in, Lenin'in 
büyük ö retisine, komünizm davas na yeni 
zaferler getirecektir.

Tarih, Marks' n, Engels'in, Lenin'in ön
ceden gördükleri gibi, halklar n özgürlü ü, 
mutlulu u yarar na, insanl n sosyal ilerle
mesi yarar na geli iyor. Gelecek komü
nizmdir!

Dünya Komünist Hareketi'nin ezeli kop
maz parças  Türkiye Komünist Partisi'nin 
de vazgeçilmez uzak amac  komünizmdir!

Türkiye Komünist Partisi, i çi s n f n  ve 
onun önderli inde tüm ezilenleri bu kl  
gelece in yolunda yürütmek için, tüm üye
lerini, sempatizanlar n  daha güçlü bir TKP 
için göreve ça r yor.

TKP'nin Marksist-Leninist birli i, çelik 
disiplini daha da güçlendirilmelidir.

TKP, i çi s n f n n, halklar m z n içinde 
ya yor, gelece e yüksek komünist bir bi
linç ve güçle ilerliyor.

TKP'nin görü ü gayet net ve aç kt r: 
Tüm bar  ve demokrasi güçleri birle ebil
meyi ba arabilirse,  tüm mücadele olana
klar n  do ru de erlendirebilirse, do ru bir 
politikayla y nlar n mücadelelerine 
yard mc  olunabilirse, onlara çözümleyici 
yol gösterilebilirse, y nlarla mücadeleleri 
içinde ba lan labilirse, halklar m z n içinde 
bulundu u çekilmez ac l  durumdan, de
vrimci, demokratik bir ç k  yolu olanakl d r.

Saray' n sert terörü, uygulad  ac
mas z, barbarca bask  ve i kence yöntem
leri TKP'lilerin bilincini, kin ve öfkesini daha 
da biliyor. Böylesi bir duygu olmasayd , Le
nin'in dedi i gibi, komünistler devrimci uf
ka, devrimci eyleme, umutla, güvenle 
bakamazlard .

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye çi 
S n f 'n n ve emekçi halklar n n mutlu gele
ce inin garantisidir!

Türkiye Komünist Partisi, bugün esir, 
yar n her eydir!

Ya as n Türkiye Komünist partisi !

Do um Günün kutlu olsun TKP'm be
nim!

Selam olsun TKP'lilere, TKP sempatiz
anlar na ve dostlar na!

Selam olsun TKP'nin k z l y ld zl , orak-
çekiç'li bayra n  daha daha yükselten
lere!

TKP 100 Ya nda

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


