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Seçim Blok’undanKongre Girişimi’ne
Türkiye Komünist Partisi KongreGirişimine özel önem veriyor. Bütün kadrove örgütleri ile süreci destekliyor. Veriliresmi ortamda yasal olmadığımızdanGirişim’e kendi adımızla doğrudankatılamıyoruz. Ancak bizim için belirleyiciolan “resmi” yasallık değil, toplumsalyasallık. Bu konuda da sorunumuz yok.Onun için yoldaşlarımız üyesi olduklarıyasal partiler, sendikalar ve demokratikörgütler çatısı altında sürece katılıyorlar.Biz ise görüş ve önerilerimizi resmi olarakKongre Girişimi yönetimine düzenli olarakileteceğiz.
Toplumsal mücadelede yeni bir durumlakarşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyetitarihinde ilk defa, belirli bir siyasi partinintekelinde olmayan, tabandan gelişen birhareket niteliği olan, çok farklı güçlerinbirarada olabileceği bir yapılanma ortayaçıkıyor. Herhangi bir partinin ben “cephe”kuruyorum, “meclis” oluşturuyorumsöyleminden farklı bir durum ile karşıkarşıyayız. Tabiri caiz ise “kendi çalıp,kendi oynayan” ve gerçek yaşamda,toplumsal mücadelede karşılığı olmayan birgirişim değil. Öyle bir yapılanma ki hemMeclis’te temsil ediliyor, hem bölgelerdeyüzden fazla yerel yönetimde etkin Belediyesahibi, hem de parlamento dışı mücadeledeçok ciddi bir yığınsallığı temsil ediyor. Buetmenlere ilaveten, tepeden inme Partikuruluşu gerçekleştirilmeyip Kongrelerbiçiminde yerelden merkeze tabana yayılanbir örgütlenme süreci yaşandığındanyığınlara malolan bir halk hareketigelişiyor. Bu Girişim Türkiye’nin gerçekmuhalefetidir. Sadece muhalefet etmeklekalmıyor, programı ile hedefleri ile barış vedemokrasi mücadelesinde bir aşamayıhedefliyor. Gerçek alternatifler üretiyor.İktidara talip oluyor.
Kendini “sol” olarak niteleyen bazı parti veoluşumların bu Girişimi yetersiz görmesi,sadece Kürt sorunu ekseni etrafında olduğufikrinde olmaları onların sorunu olsun.Tüm ulusal, dinsel, kültürel, demokratiksiyasi kimliklerin, barış, emek, demokrasive özgürlük temelinde birarada olabileceğiböyle bir hareketi yetersiz görmek, olsa olsabüyük laflar ederek iş yapmamak demekolur. Bu şekilde gelişirse AntiEmperyalistDemokratik Halk Devrimi için asgari birProgram niteliği taşıyan bu Girişim, İşçiSınıfı Hareketi ve Kürt ÖzgürlükHareketinin ortak projesi olacak.Sosyalizme açılan ileri demokratik birdüzeni devrimci yoldan kurmak içinTürkiye Komünist Partisi bu Girişiminbaşarısı için üzerine düşeni yapacaktır.

Çağrı
Kürecik NATO Üssü Kapatılmalıdır!

FÜZE KALKANINA KARŞI REFERANDUM!
Emperyalizm savaş çılgınlığına devam ediyor. Soğuk savaş dönemiuygulamaları yeniden uygulanmaya konuyor. Malatya’daki Kürecik askeriüssü NATO’nun elinden alınmışken yeniden NATO’ya tahsis edildi. ABDEmperyalizminin NATO’daki uydu müttefikleri ile hızlandırdığı saldırganlıkpolitikasında Türkiye devleti rol üstleniyor.
Füze kalkanı Malatya’da kurulacak, füzeler Romanya’da konuşlandırılacak,komuta merkezi Almanya’da olacak. Plan bu. Kime karşı füze, kimdenkorunmak için kalkan, neden Türkiye’de kalkan ? Bu soruların yanıtı açıkseçik verilmelidir. Ne ABD ne de TC yetkilileri bu konuda gerekli açıklamalarıyapmıyorlar. Halklarımız yine bir muamma ile karşı karşıya. Tehlikeli birmuamma.
Bu sistemin kimi kimden korumak ve kime saldırmak için kurulduğuaçıklanmak zorundadır. Genel olarak bu tür savaş çılgınlıklarına karşıolmamızın yanısıra somut durumda bu soruların yanıtlanması gerekir. Savaşstratejistleri için halkların yaşamı, güvenliği önem taşımıyor. Onlar nüfuzalanlarını zor kullanarak geliştirmek, önlerine çıkan engelleri zor yoluyla aşmayöntemini benimsemişlerdir. Savaş ve saldırganlık emperyalizmin doğasıgereğidir. Ve tek bir amacı vardır, kapitalist sömürüyü artırmak, servetineservet katmak, doğal kaynakları kontrol etmek.
Hükümet, “füze yerleştirilmiyor sadece füze kalkanı kuruyoruz” diyor. Nekadar “masum” bir amaç. Savaş halinde ilk hedef füze kalkanının tahripedilmesi olmayacak mı ? Onu korumak için oraya gerektiğinde füzeyerleştirilmeyecek mi ? Davul halklarımızın boynunda , tokmak Almanya’da,Amerika’da savaş tacirlerinin elinde. Dolayısıyla bölge savaş tehlikesi altında.Onlar için yerleşim alanlarının tahrip olması, onbinlerce insan hayatınıntehlikede olması dikkate almayacakları küçük bir ayrıntı. Emperyalamaçlarına ulaşmak için feda edebilecekleri ve değer vermedikleri olgular.
Bölge halkı ve tüm Türkiye halkları bu tehlikeye dur demeli. Silahlanma vesavaş planlarını bozmalı. İnsan hayatını hiçe sayan uygulamaları engellemeli.Bu amaçla Türkiye çapında etkin bir hareket örgütlenebilir. Hükümeti bukonuda zorlamak için bu kararın halkın katılacağı bir referandum ileoylanması gerektiği ve çıkacak sonucun bağlayıcı olması talebi çerçevesindebir halk hareketi geliştirilmeli. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Cephesi, onunbileşenleri, ve onun dışında kalan çok daha geniş bir siyasi yelpaze bukampanyayı birlikte örgütleyebilir. Deniz Gezmişlerin mücadelelerinibaşlattıkları, Sinan Cemgillerin uğrunda şehit oldukları bu bölge topraklarıiktidarın savaş ve saldırganlık planlarına karşı direnişin kaynağı olabilir.Halklarımız böyle bir kampanyaya aktif olarak katılacaktır. Protesto amacıylabölgede hayat durdurulabilir. Esnaf ve tüccarlar kepenk kapatarak, işçileruyarı grevi yaparak, öğretmenler derslere girmeyerek, öğrenciler boykotyaparak bu direnişi yükseltebilir. Ankara’ya delegasyonlar örgütlenebilir,Meclis önünde çadırlar kurulabilir. Türkiye’nin diğer şehirlerinde bukampanyaya destek olmak amacıyla dayanışma eylemleri örgütlenebilir.
Bu tür bir kampanya küçümsenmemelidir. Hükümete aldığı kararıbozduracak bir kararlılıkla, tüm barış ve demokrasi güçleri bir eylem birliğitemelinde böyle bir direnişi örgütleyebilir. Siyasi partiler, sendikalar,demokratik örgütler, meslek örgütleri, belediyeler, halka malolacak böyle birkampanyayı hayata geçirebilir. Bu örgütlemede Emek, Demokrasi ve ÖzgürlükCephesi insiyatifi ele alabilir. Blok Meclis Grubu konuyu TBMM gündeminegetirebilir. BDP’den Yeşiller Partisine, CHP’den ÖDP’ye , DİSK’den Türkİş’e,TMMB’den Kadın Örgütlerine, Muhtarlar Birliğinden Belediyelere vesayamadığımız tüm kurum ve kuruluşları bir Girişim örgütleyerekReferandum Kampanyası geliştirmeye çağırıyoruz. Türkiye Komünist Partisibütün kadro, bileşen ve örgütleriyle bu kampanyada yerini alacaktır.
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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!
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Bu yazıda Türkiye’nin tarihindeve gündeminde önemli bir yertutan “Kemalizm” sorununu elealmaya çalışacağız. Baştansöylemek gerekir ki, bu konudasöyelenecek ve söylenmesigereken her şeyi bir yazıyasığdırmak mümkün değildir.Burada amaç, TürkiyeKomünist Partisi’nin 1991likidasyonu sonrası tekrartoparlanma ve örgütlenmedöneminde “Kemalizm”konusundaki ideolojik vepolitik değerlendirmesine biryaklaşım gerçekleştirmektir. Buçalışma Partimizin, Konferansve 7.Kongre sürecindeoluşturulacak programatikbelgelerine bir ön hazırlıkniteliği taşımaktadır, aynenParti Tarihi ve Kürt UlusalSorunu konusunda sondönemlerde yapılançalışmalarda olduğu gibi.Dolayısıyla bu çalışmasonuçlandırılmış bir çalışmadeğildir, tam tersine katkılaraaçık, geliştirilmesi gereken birön çalışmadır. Ama aynızamanda, Partimizintoparlanma ve örgütlenmesinigüçlendirme sürecindeyoldaşlarımızın günlük politikfaaliyetlerinde, günceltartışmalardadeğerlendirebilecekleri birçalışma materyalidir.
Mustafa Kemal Atatürk, geçmişuzun yıllar boyunca ülkemizdegenel sol hareket içinde, ulusalkurtuluşcu, antiemperyalist,ilerici, demokrat hattadevrimci olaraknitelendirilmiştir. 1919 senesiniveri alırsak, 92 yıl zarfında bunitelemelerin ne kadar geliştiğive değiştiğini irdelemekgerekir.
Aynı konu Partimiz için degeçerlidir. Mustafa Kemal’in1919 ile 1923 yılları arasındaLenin ile yazışmaları ne denligerçek düşünceleriniyansıtmaktadır. Mustafa Suphive yoldaşları hakkında nedüşünüyordu ? MustafaKemal’in komünistler hakkındaaynı dönemde TBMM’nin gizlioturumlarında söyledikleri neidi ?
Bu sorulara bir yanıt aradıktansonra ise Mustafa Kemal’insınıfsal yapısına ve yaptıklarınıdeğerlendirmekte ve buradanyola çıkarak “Kemalizm”olgusunu irdelemekte faydavardır. Aslında “Kemalizm”değil, öncelikle Mustafa Kemalirdelenmelidir. “Kemalizm”

tanımı buradan yola çıkarak elealınmalıdır.
En sonunda da günümüzdekendilerini “Kemalist” olaraknitelendiren çevrelere karşıyaklaşımımızın ne olmasıgerektiğini ele alabiliriz.Dolayısıyla bu yazı ağırlıklapolitik bir değerlendirmeyiamaçlıyor, değilse tarihsel,felsefi ve ekonomikuygulamaları temelinde aslındakonunun irdelenmesi gerekenfarklı yanları da mevcuttur.

Ulusal Kurtuluş Savaşı
Eğitim ve öğrenimkurumlarında okutulan resmitarihten yola çıkarsak MustafaKemal, Ulusal KurtuluşSavaşının Başkumandanı vebugünkü TürkiyeCumhuriyetinin kurucusudur,son Padişah Vahdettin’i birİngiliz savaş gemisi ileTürkiye’den defetmiştir,emperyalizme karşısavaşmıştır, ülkeyeparlamenter demokrasiyigetirmiştir, sanayileşmenintemellerini atmıştır, dolayısıylamodern Türkiye’nin mimarıdır.
Yine resmi tarih kitaplarınınyazımına göre Osmanlı ordusudağılmış halde iken KurtuluşSavaşını örgütlemiş veyönetmiştir. Buraya kadarolanı buz dağının görünenyüzüdür. Bize Cüneyt Arkınfilimlerini andırıyor. Bu ülkedeOsmanlı Ordusu dağılmış ikenemperyalist işgalci güçlere karşıdirenişi örgütleyen, Anadoluköylüsünü bu direnişe çeken enbaşta Çerkez Ethemkumandasındaki YeşilOrdu’dur, İstanbul, Ege,Karadeniz’de örgütlenen KızılMüfrezelerdir ve o günkü adı ileKürdistan Sancağındaki, KürtDireniş Birlikleridir. Bugüçlerin kimisi o dönemde gençSovyet Cumhuriyetinde KızılOrdu ve Bolşevikler içindeyetişen Türkiye KomünistPartisi’nin kurucuları iledoğrudan irtibatlıdır, kimisi iseeşgüdüm içinde savaşmaktadır.En büyük güç olan Yeşil Ordukomünistler ile irtibatlıdır.Sovyetler Birliği'nden gelensilah ve cephaneyi Karadenizüzerinden ülkeye getirenlerkomünistlerdir. Bumühimmatın ülkenin diğer bölgelerine sevkini sağlayanlar bukonuda köylüleri örgütleyenleryine komünistlerdir.Anadolu’nun orta ve doğuyörelerinde resmi tarihte

bilinçli şekilde “Çeteler” olarakadlandırılanlar aslında GerillaBirlikleridir. İşte “dağılmışOsmanlı Ordusu” yerinedirenen güçler bunlardır.Öncelikle bunun adınıkoymamız gerekir.
Ekim Devrimi

Buna bağlı olarak ikinci önemlikonu genç Sovyet İktidarınınrolüdür. 1917 Ekim Devrimininidelerine bağlı olarakBolşeviklerin dünya devrimsürecine somut bir katkı ve itkiolarak değerlendirmelerisonucu Ulusal KurtuluşSavaşına verdikleri maddi vemanevi destek belirleyicidir.Bunun oluşmasındaSovyetlerdeki Türkiyelikomünistlerin, yani MustafaSuphi, Ethem Nejat ve diğeryoldaşlarımızın yönlendiricietkisi ve çalışması gerçeğin tamkendisidir. Onun içindir kigerek 1918’den itibaren Leninile Mustafa Kemal arasında,gerekse de 10 Eylül 1920’deTürkiye Komünist Partisikurulduktan sonra, MustafaSuphi ile Mustafa Kemalarasında doğrudan bir diyalogsürmüştür. Mustafa Suphi’ninMustafa Kemal ile doğrudandiyaloğu önceleri SovyetYönetimi ve daha sonra1919’dan itibaren Komintern’erağmen değil bizzat onların dabilgisi dahilinde gelişen birilişkidir. Dolayısı ile PartiBelgelerimizde yazılı olarak yeralan “Türkiye Komünist Partisi,Büyük Ekim Devrimininetkileri ve Ulusal KurtuluşSavaşının ateşleri içindedoğmuştur” nitelemesi boş birsöz değildir. Türkiye KomünistPartisinin ve SovyetKomünistlerinin TürkiyeCumhuriyetinin kuruluşundasomut katkıları vardır ve bukatkı başka güçlerin yanındamütevazi bir katkı değil maddive manevi somut bir katkıdır. Odönemde komünistler MustafaKemal ve arkadaşlarına kendiilkeleri doğrultusunda ve bir okadar da samimi olarak destekneden vermişlerdir? AmaçBüyük Oktobr Devrimi'ndensonra Anadolu’da gelişen antiemperyalist ulusal kurtuluşhareketini, sosyal ve toplumsalkurtuluş hareketine yükseltmekve Anadolu topraklarındasosyalizme yönelebilecek,savaşsız, sömürüsüz birCumhuriyet kurma hareketininiçinde olmak, ulusal kurtululuşsavaşını, sosyal kurtuluşdüzeyine yükseltmektir. Bu

amaç o dönemdeki PartiBelgelerinde de hiç bir zamangizlenmemiştir. Mustafa Kemalde bunu bildiği halde gençSovyet Cumhuriyetinin önderiLenin ve Partimizin önderleriile ilişki kurmuştur. Kurduğuilişki birbirinden nitelikselolarak farklıdır. Lenin ile çıkartemelinde ve gerçek niyetlerinigizleyerek kurulan bir ilişkimevcuttur, Mustafa Suphi ileise etkinliğini kırmak vegerekirse yoketmek amacıylakurulan bir ilişki...!
Bu konularda herhangi birspekülasyona sebep vermemekiçin yorumlardan ziyade odönem Mustafa Kemal’in kendisöylemlerine dönmekte faydagördük.TBMM’de 19201923yılları arasında MustafaKemal’in yaptığı gizli oturumkonuşmaları 60 yıl sonrakısmen açılımıştır. Dolayısıylakendilerinin yayınladığı bukaynak, tüm sansürlere karşınbize bir fikir verebilir.
Önce Büyük Ekim Devrimi'nino dönemde Türkiye’deyönetimde olanları bile nasıletkilediğini ve Soyetlerdençıkar amaçlı yardım almakonusu ile birlikte elealındığında Mustafa Kemal’inyapmak zorunda kaldığıkonuşmalara bakalım.
29 Mayıs 1920 tarihli gizlioturumda şöyle diyor : “...Efendiler, milletvekili SırrıBey’in biraz öncesöylediklerinde Bolşevikliğeverilen önem ve bu öneme göreBakanlar Kurulu’nun ne gibigirişimlerde bulunupbulunmadığı sorusu sözkonusudur. KuşkusuzBolşevikliğin yayılması vebaşarısı herkes tarafındanbilinmektedir. Bununla ilgilidetaylı söz söylemeyeceğim.Ancak yine de söylemek isterimki; Bolşevikliği, yeteri şekildeherkes gibi Bakanlar Kuruluda, biz de incelemiş ve hakettiği önemi vermişizdir.Sanıyorum Milli SavunmaBakanı Paşa Hazretlerininaçıklamalarında doğudan birgüneşin doğuşunun beklendiğisöylendi. Evet demek oluyor kibiz Bolşevikliğe, gidişatına veBolşeviklerden eldeedebileceğimiz yarara yabancıdeğiliz...... Ancak bu noktadaiki yönü birbirinden ayırmakgerekir. Biri Bolşevik olmak,diğeri Bolşevik Rusya ileanlaşma yapmak. Biz BakanlarKurulu olarak Bolşevik

29 Ekim’in düşündürdükleri ve “Kemalizm”’e yaklaşım

Devamı 3. sayfada
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Rusya ile anlaşma yapmaktansöz ediyoruz. Yoksa Bolşevik(komünist) olmaktan sözetmiyoruz. Bolşevik olmakapayrı bir olaydır......”
03 Temmuz 1920 tarihli gizlioturumda ise ; “..... Görüyorumbir kısım arkadaşlar illaBolşevik olalım gibi birdüşüncededirler. Biz birmilletiz, kendimize özgüadetlerimiz vardır, ilkelerimizvardır ve biz bunlara içtenbağlıyız. Biz Bolşeviklerden sözettiğimiz zaman bir BolşevikRusyası Sovyet Cumhuriyeti varve onların araçları var,kaynakları var. Onlar bizimdüşmanlarımızın düşmanıdır.Biz kendi isteklerimizigerçekleştirmek için bunlarlabirlikte hareket edebiliriz.Yoksa isteklerimizi bırakmak veonlara köle olmak, sözkonusudeğildir.......”
Buraya kadar Mustafa Kemal’inSovyetler’e yaklaşımının anadüşüncesini anladık. Konuyailerde tekrar dönmemizgerekecek. Çünkükomünistlerin halk arasındaciddi bir desteği var, önce bunukırmak ve bu arada Sovyetlerile de ilişkileri bozmamakgerekiyor. Bu nasıl yapılmış,yine Mustafa Kemal’in kendiağzından dinleyelim.
Bu arada, yani yukarıdaaktardığımız konuşmalaryapıldıktan sonra, 10 Eylül1920’de Türkiye KomünistPartisi kuruluyor. Henüz CHPkurulmamış. Türkiye’nin ilksiyasi partisi TKP’dir. TKP’nino dönemdeki etkinliğinianlamak ama aynı zamandaTKP’nin ilk Başkanı MustafaSuphi’ye karşı girişilecekkomplo ile ilgili hazırlıklarıgörmeyi konuşmalardananlayacağız.

Mustafa Suphi ve 14Yoldaşımızın Katli
Tarih 22 Ocak 1921. YaniMustafa Suphi ve 14yoldaşımızın katlinden sadecebir hafta önce. Yer yine TBMM,oturum yine gizli. “..... VaktiyleMustafa Suphi başkanlığındabir heyetin yurdumuza gelmekisteğinde bulunduklarında,bunların bir komünist partiyleilişkisi olduğu bize bildirilmişti.Mustafa Suphi’nin ahlakı ileilgili birçok arkadaşımız bilgisahibidir. Erzurum halkı bunuçok yakından tanımaktadır.Oysa Mustafa Suphi sonzamanlarda yurdumuza gelmek

üzereydi. Bunların bir kısmınısahil yolu ile göndermişler,kendisi de Kars üzerindengelmek istiyordu. Bunu haberalan Erzurumlular böyle biradamın yurda girmesinden sonderece heyecanlanmışlar.Yurda sokmamak için resmimakamlara başvurudabulundular. Bu adamı yurdagirdiğinde parçalarızşeklinde.....” Yani halkın haberive tepkisi var Ankara’nın hiçbirşeyden haberi yokmuş gibidavranıyor. Ancak sonra aynıkonuşmanın başka bir yerinde ;“ Mustafa Suphi, bana gizlişekilde başvuruda bulunmuştuve benim görüşümü soruyordu.“ diyor. Ve ekliyor “ Efendiler,sanıyorum ki çok önemli veciddi bir olay üzerindeyiz.Değerli arkadaşlar bu konudagörüşlerini ortaya koydular.Ben de bu nedenle gerekBakanlar Kurulu ve gerekşahsım adına birkaç konuyuözellikle sunacağım..........Efendiler, bu temeller üzerindeyürüyen insanlar, düşünenbeyinler, tabi olarakKomünizmin esaslarıyla uyumiçinde bulunamaz. Bunun içinYüce Heyetinizin izlediğipolitika hiç bir zamanKomünistlik esasına dayanmaz.Bunu bir kez daha yineliyorum,bu böyledir.”
Devamla “.... Rusya’daki bumilletin soysuz, herhaldesersem evlatları, orada daserseriliklerini devamettirmişlerdir. İşte bu serserilerbir iş yapma hayaline kapılarak,görünüşte yurdumuza vemilletimize yararlı olmak içinTürkiye Komünist Partisi diyebir parti kurmuşlardır. Bupartiyi kuranların başında daMustafa Suphi vearkadaşlarıdır. Bunlardoğrudan doğruya duygusalyurt sevgisiyle ve milliduygularla değil, kanımcakendilerine belki para veren,bunları önemseyenMoskova’daki koruyucularınayaranmak için bir kısımgirişimde bulunmuşlardır.Bunların yaptıkları girişim Ruskomünizmini çeşitlikanallardan yurda sokmakolmuştur. Bu suretlevatanımıza, milletimizedışardan komünizm akımıgirmeye başlamıştır.
Diğer yandan, yurtiçindekomünizmin ne olduğunubilmeyen ancak bu esaslaradayanarak meydana gelmiş veşekillenmiş bir Bolşevikkuvvetin bizim için kurtarıcı

olabileceğini kabul eden birkısım insanlar vardır. Üstelikbu dıştan gelen komünizmakımıyla ilişki kurmaksızın,kendiliğinden komünizmteşkilatı kurma hevesinekapılanlar vardır. Bir zamanlargeldi ki Ankara’da, Eskişehir’deşurada burada, vatanın hemenbirçok yerinde, birçok insanbirbirlerinden ilgisi olmaksızınKomünist teşkilatı kurmayabaşladılar. Aynı zamandadışarıdan bir kısım insanlar,serseri şekilde dolaşarakpropaganda yapmayabaşlamışlardır. Esaslarınıkorumaya içten bağlı BakanlarKurulumuz, en yararlı sonucudüşünmek zorunluluğunuduydu. Herhalde bu vatanda,bu millet içinde komünizminuygulama alanıbulamayacağına inanmıştı veinanmaktadır.... ” ve devamediyor; “ Efendiler, bu konudaiki tür önlem alınabilirdi. Birisi;doğrudan doğruya‘Komünistim’ diyenin kafasınıkırmak. Diğeri; Rusya’dangelen her insanı denizdengelmişse gemiden çıkarmamak,karadan gelmişse sınır dışınaçıkarmak gibi zorlayıcı, şiddetli,kırıcı önlem almak.”
Dolayısı ile Mustafa Suphi veyoldaşlarımızın kalemi böylekırılıyor. Ancak Sovyetler ileilişkileri bozmayacaklar ya.Onun için hemen resmi birKomünist Partisi kuruyorlar.Aynı konuşmada bu hazırlığaşöyle değiniyor: “ BakanlarKurulu halkı aydınlatarak buakımın önünü almayıdüşündüğü sırada, aynı şekildedüşünen birkısım kıymetli,ahlaklı arkadaşlar banabaşvuruda bulundular. Bukişiler bu konudaki görüşlevatana ve millete yararlıolacaklarını düşünüyorlardı.İşte bu düşünce ürünü olarak,Ankara’da ‘Komünist Partisi’adı altında bir parti kuruldu.Bu partiyi kuran insanlarınbence yakından bilinendüşüncelerini kısaca anlatmakistiyorum ki, yanlış anlamaolmasın.”
Bu önlem de alındıktan sonrasaldırıya geçmenin önünde hiçbir engel kalmıyor. Görevyerine getiriliyor, 15’lerhunharca katlediliyor. SuçKazım Karabekir üzerindekalıyor. Yıllardır ezop dilikullanarak herkes birbirinesorar. “Acaba Atatürkyapılandan bilgi sahibi miydi ?”diye. Buraya kadar olanbölümde emirlerin nasıl

hazırlandığını okuduk. Şimdide Kazım Karabekir nasılaklanıyor onu görelim. Bilgisiolmadan böyle bir girişimdebulunulmuş olsa acaba böylemi konuşurdu ? “...... Dedilerki; Kazım Karabekir Paşa zararverdi......... Bir defa KazımKarabekir Paşa’yı içinizdentanıyanlar ve tanımayanlarvardır. Kazım Karabekir Paşa,çok zeki, akıllı, namuslu, iyihuylu, tedbirli birinsandır.............Ancak küçükkuşkusu olanlar, KazımPaşa’nın birbuçuk yıldan buyana doğunun durumu ile ilgiliher gün vermiş olduğuraporları okuduktan sonra birkarara varması ve ona görekonuşması gerekir. O zaman okonuşmayı yapan insanın, bukıymette, bu güçte bir insanlailgili değer biçmede ne derecehata yaptığını anlayacaktır.Şimdi bunu kanıtlamak için,küçük bir örmek olmak üzere,burada okunan telgrafta,öncelikle davranma durumuvar. Bir defa Mustafa Suphi’yidoğuda herkesten önce,Hüseyin Avni Bey’den önceortaya çıkaran KazımKarabekir Paşa’dır. Bu insanınyurda girmesinin zararlıolacağını değerlendiren KazımKarabekir Paşadır. Bununyurtdışına, sınır dışınauzaklaştırılması gerektiğinibilen de Kazım KarabekirPaşa’dır. Bunun planını yapanda Kazım Karabekir Paşa’dır.Yoksa Erzurum’da valiliğinizdeğildir. Biz değiliz efendiler.Akıllı bir şekilde yapmış olduğuplanı, herkesten önce ilgililereveren Kazım KarabekirPaşa’dır.......”
“...... Kazım Paşa ile ilgili başkabir konuya da yanıt vermekisterim. Mustafa Suphi ile ilkilişki kurduğu zaman yalnızcahaberleşmedim. Benim yanımaözel adam göndermiştir.Gerçekten Eskişehir’debulunduğum sırada MustafaSuphi’nin ve bir başka adamınimzası ile bir belgeyi ve birmektubu taşıyan kişi banageldi. Mustafa Suphi banabaşvuruda bulunarak diyor ki;bizim dışarıda kurulmaamacımız, içte milli amacımızıkolaylaştırıp, sağlamaktır.Bunun için size nasıl hizmetedebiliriz? Bu mektubu getirenadam aynı zamanda bana gizliolarak diyor ki; merkeziheyetin içindeyim. MustafaSuphi, Lenin’in tek adamıdır.Lenin Türkiye ile ilgili bir işyapmadan önce, kesinlikle
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Mustafa Suphi ilegörüşür.....Ben doğrudandoğruya Mustafa Suphi’ninmektubuna cevaben yazdım,onu okuyabilirsiniz......Hiç birzaman da merkezi dışarıdabulunan bir kuruluşla işbirliğiyapamayız. ......”
Mustafa Kemal’in kurdurduğuresmi “TKP”’ye kısaca dönersek; “18 Ekim 1921’de kendidirektifi altında, kendiarkadaşlarına ‘resmi’ birTürkiye Komünist Partisikurdurması ve bunun dışındakomünist faaliyetlerini vepropogandasını sıkı bir şekildeyasaklaması çok ilginçtir......Resmi TKP’nin kuruluşundansekiz gün sonra, 26 Ekim’deGarp Cephesi Kumandanlığınaşifreli bir telgraf geliyor. ‘SevgiliYoldaş’ hitabıyla başlayantelgrafın altında iki imza var:Türkiye Komünist PartisiKatibi Umumisi Hakkı Behiçve Türkiye Büyük Millet MeclisiReisi Mustafa Kemal !
Evet, Mustafa Kemal ve resmiTKP genel sekreterinin birlikteimzaladığı şifreli yazı !..TKP’nin III.Enternasyonal’ebağlı olduğu belirtiliyor.....” Bualıntı burjuva yazarı, dününMHP Genel İdare Kurulu üyesi,günümüzün CNN Türk İcraKurulu Başkan Yardımcısı TahaAkyol’dan. Yorumunu dayapıyor; “ Komünizm midediniz, işte partinizi kurduk! “diyor. Devamla “ ... KomünistEnternasyonal’in ya da öbüradıyla Komintern’in bir partiyikabul etmesi için meşhur ’21Şart’ vardır. Ağustos 1920’deilan edilen bu şartlara göre,enternasyonal’e girecekpartinin Marksist olmasılazımdır, Leninist olmasılazımdır, Bolşevik tarzdaörgütlenmiş, aşağıdan yukarıyaihtilal fikrini ve sınıf savaşınıbenimsemiş olması lazımdır,dahası Sovyetler Birliği’nikayıtsız şartsız desteklemesi,reformizmi kesinlikle reddedipihtilalciliğe bağlanması gibişartlar vardır. Milli Hareket’inve Kemalizm’in bunlarınhiçbiriyle ilgisi yok, kurduğuresmi TKP’nin de ilgisi yok.Resmi TKP gibi yapay birpartinin Komintern’e kabuledilebileceğini düşünmek,Bolşevizm’in Ankara’dayeterince incelenmediğinin,bilinmediğinin birgöstergesidir. Mustafa Kemal’inkendisi de Bolşevizm’i tetkiketmediğini söylüyordu. MustafaKemal zaten komünizm,Bolşevizm ve sol konumlarına

siyasi taktik açısından bakıyor,tek amacı Milli Hareket’eyardım almak ve otoritesinigüçlendirmektir.” Evet bunlarıTaha Akyol “Ama hangiAtatürk” adlı kitabında yazıyor.
Mustafa Kemal’in SınıfsalYapısı, Kemalist “Modern”Türkiye ve Sol

Buraya kadar aktardıklarımızınsonucunda Mustafa Kemal’insınıfsal olarak konum aldığı yerçok berrak ortaya çıkıyor.Mustafa Kemal, Burjuvazi’ninsaflarındadır. Öyle olmamışolsa idi hem Sovyet’ler ile ilişkiolanağını çok farklıdeğerlendirir hem de MustafaSuphi’lerin katline ve TKP’ninyasaklanmasına girişmezdi.Dahası var. Bir yandanSovyetler ile bu ilişkilerigeliştirirken asıl olarak İngilizEmperyalistleri ile ilişkilerinihiç aralık vermedensürdürüyor, onlar adınaSovyetlere karşı konum alıyorve bu sayede 29 Ekim 1923’deİngiltere, Fransa, Almanya vsgibi ülkelerin icazetiyle TürkiyeCumhuriyeti’ni kuruyor. Bunuelde etmek için Sovyetlere ve komünistlere karşı görevleriniburaya kadar anlatıldığı gibieksiksiz yerine getiriyor.Türkiye’yi kapitalist kalkınmayoluna yönlendiren,Sovyetlerdeki kuruculuğu taklitederek ama sınıfsal olarakburjuvazinin diktatörlüğüolarak tekelci devletkapitalizmini geliştiren, tekparti diktatörlüğünü yönetenMustafa Kemal’dir. KurtuluşSavaşı sırasında Erzurum veSivas’da Kürt halkının ilerigelenleri ile anlaşan, ancak1924’den sonra Kürt Halkınınbütün haklarını elinden alan veTürkiye Kürdistanı’nı“mahrumiyet bölgesi” ilan edenaynı iktidardır. Bu siyasetTürkiye’yi daha sonraNATO’lara, İMF’lere taşımış vebugünlere getirmiştir. O açıdandoğrudur: Mustafa Kemal“modern” Türkiye’ninmimarıdır. Bu, modernliktenne anladığımıza bağlıdır.Bütün bu gerçeklere karşınMustafa Kemal’i ilerici vedemokrat gösterilmesi odönemde ve sonraki yıllardayetişen aydınlar arasındaKemalizm’in etkisiniartırmıştır. Sistemler arasısavaşın çok keskin olduğu birdünyada Mustafa Kemal veonun devamcıları, bir yandanEmperyalizmin yanında saftutarken, diğer yandan ikincidünya savaşının sonuna kadar

Sovyetler Birliği’ne karşıilişkilerinde dikkatli bir devletpolitikası izlemişlerdir.Dolayısıyla 1950’li ve 1960’lıyıllarda iki kutuplu dünyadaABD Emperyalizmininsaldırgan ve Sovyetleriyoketmeye yönelik soğuk savaşpolitikalarına koşut olarak, azılıantikomünist güçlerTürkiye’de de etkinlikleriniartırdıklarında, Kemalist’lerdaha ortada, demokratgözüken, bir konumalmışlardır. Bu süreç özellikleCHP’nin, DP’nin kurulması ilemuhalefete düştüğü dönembaşlar ve 1991 senesinde ReelSosyalizm’e karşı devriminörgütlendiği dönem ile sonbulur. 70’li ve 80’li yıllarda açıkantikomünist pozisyon almakyerine örneğin TCK’nın 141 ve142. maddelerinin kalkmasımücadelesini pasif olarak daolsa desteklemişlerdir. 27Mayıs 1960 darbesı özündeniteliksel olarak gerici, dahadoğrusu burjuvazinin kendiarasında hesaplaşmasınındarbesi olmuş olsa da,Kemalist’ler kendilerini “sol”olarak ifade etmişler ve yeni1960 Anayasasınınhazırlanmasında bu yöndeeğilimleri değerlendirmişlerdir.Türkiye Sol’u uzun yıllar buoyunun farkına varamamış,hatta aktörü olmuş ve bununbedelini çok ağır ödemiştir. 12Mart 1971 cuntası, Sol’un ordumeselesine yanlışyaklaşımından ve Kemalistleriittifak olarakdeğerlendirmelerinden dolayıağır sonuçlar doğurmuştur.Düşününüz ki, 12 Martdarbesinden 3 gün öncesi içinkendilerini “Sol” olaraknitelendirenler ordu ile darbeplanları yapmışlar, fakat evdekihesap çarşıya uymamıştır.Bunun bütün sebebi “KemalistOrdu” mantığı ve buna bağlıolarak ona bağlanan yanlışumutlardır. Halbuki ordu,iktidarın, burjuvazinin silahlıgücü olarak vardır. Sınıfsalyapısı bu denli kesin olan birordu ile nasıl hesap yapılabilir ?Devrim sürecinde ordununbölünmesi, tarafsızlaştırılması,bir bölümünün işçi sınıfınınmücadelesine kazanılması ayrıbir olgudur, “cuntacı” yaklaşımayrı bir olgudur. HikmetKıvılcımlı’ların, MihriBelli’lerin provokasyonları,Mehmet Ali Aybar, Sadun Arenve Behice Boran kliğininparlamenterizmi ve pasifizmi,gençliğin devrimci önderlerininkırılması, katledilmesisonucunu doğurmuştur.

İsmet İnönü Ve CHPGerçeği
Mustafa Kemal’in sırdaşı,mücadele arkadaşı ve varisiİsmet İnönü ve onunyönetimindeki CHP ile ilgiliyanlış yargı vedeğerlendirmeler mevcuttur.İsmet İnönü bütündenkoparılıp değerlendirilemez.Bunu irdelemek için 1925yılında uluslar meselesikonusunda devletin görüşünüyansıtan sarfettiği sözleriaktaralım: “ Açıkçası bizmilliyetçiyiz... ve bizi bir aradatutan yegane unsurmilliyetçiliktir.Türkçoğunluğunun karşısında diğerunsurların herhangi bir nüfuzusöz konusu olamaz.Topraklarımız üzerindeyaşayan insanları her nepahasına olursa olsunTürkleştirmeliyiz; Türklere veTürkçülüğe karşı çıkan herkeside yok edeceğimizi herkesbilmelidir.” ( İngilizBelgeleriyle Türkiye’de KürtSorunu. Ankara: Türk TarihKurumu Basımevi, 1991, S.58)Buyrun bir de buradan yakın.Kürt ulusuna karşı bu kadaraçık tavır alan bir Kemalist’tenne beklenebilir ? Kemalistlerher dönemde İşçi Sınıfına,onun partisi Türkiye KomünistPartisi’ne ve Kürt Ulusunakarşı düşman olmuşlardır. Bugerçeği artık kabul etmekgerekir. Biz de bugünbağlaşıklık ölçütlerimizi butemelde oluşturmalıyız.
12 Eylül 1980 öncesinde deKenan Evren’i Genel KurmayBaşkanlığına CHP önerdiği içinbazı demokrat ve ilericiçevreler yanlış beklentileregirmişlerdir. Aynı yanılgıCHP’ye karşı yaklaşımda dakendini göstermiştir. UlusalBurjuvazi’nin temsilcisi olaraknitelenen CHP, işçi sınıfınınittifakı olarak nitelendirilmişancak CHP savaşımın heraşamasında kendi sınıfınıniktidarının yanında yerinialmıştır. Belki belirlidönemlerde CHP veKemalistler ile ittifak yanlış birbakış açısı olmayabilirdi, ancakbunun ne kadarlık bir sürecikapsadığı ve onlar konumdeğiştirdiklerinde Sol’un dayaklaşımını değiştirmeyeteneği yaşama geçmemiştir.Bütün bu hatalarda Kemalizmmeselesinin net olmamasıönemli bir rol oynamıştır.Ancak işin temelindeKemalizmin kendini “sol”
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olarak gösterebilme veyanıltma yeteneği yanlışlarıtetikleyici unsur olmuştur.
Partimiz de dönem dönem aynıyanılgılara düşmüş, özellikleParti içinde Kemalist akımınetkilerinin olduğu dönemlerdeciddi ideolojik ve politik hatalaryapılmıştır. Bunu inkaretmenin hiç bir anlamı yoktur.Çünkü Partimizin de bugün budurumda olmasında buetmenin önemli bir katkısıvardır düşüncesindeyiz.Partimizin tarihine ilişkinçalışmalarda bu konu dahaayrıntılı irdelenmektedir.
Bugün, 1991 likidasyonu ilesavrulan kimi eski kadrolarınKemalizm’in etkisindekalmaları bir tesadüf değildir.Bunun geçmişe dayalınedenleri vardır. 1950’lerdenitibaren Partimize ihanet edenyönetici kadrolar, dışımızdakisol güçler arasında bununtohumlarını ekmişlerdir ve acıdeneylerin sebebi olmuşlardır.Onun için, Şefik Hüsnü,Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli,Behice Boran gibi TKP kökenliKemalist yönetici kadrolarındeğerlendirmesi doğruyapılmalıdır ve 5. Kongre’dealınan iadei itibar kararlarıgelecek kurullarda yenidendeğerlendirilmelidir.
Türkiye Komünist Partisi bukadar acı deneyimden sonraözellikle Kemalizm konusundabundan sonra çok net birpolitikaya sahip olacaktır,olmak zorundadır.
Bu tespitler Kemalistgelenekten gelen güçler ile eğerilerde mücadele gerektiriyor veortak paydalar elverirse ittifakyapılamayacağı anlamınagelmez. Bu tür ittifaklarmücadelenin içinde bulunduğuaşamaya, toplumdaki güçlerdengesine, Partimizin gücüneve politik duruşuna koşutolarak değerlendirilmesigereken işbirlikleriolabilmelidir. Belirleyici olanbarış ve demokrasi güçleriolmalı, antikomünist,milliyetçi, Kürt ulusuna karşıetkiler kırılmalıdır. Bunugerçekleştirmek Parti’ninöncülüğünü, hegemonyasınıgerektiriyorsa böyle olmakzorundadır. Bu konuda kimseKomünist Partisinin rol vegörevini eleştirmemelidir. Bueleştiriler sınıf düşmanının,burjuvazinin taktikleridir. Öncüve etkin rolünü yerinegetirmeyen Parti sınıf

düşmanınına yenik düşer.
Kemalizm bir ideoloji değildir.Burjuvazinin dünya görüşününTürkiye’de ulusdevlet oluşmaaşamasında uygulanan vesınıfsal özü değişmemekleberaber, renkten renke girenbir uygulamasıdır. Burjuvazinindünya görüşünün karşısındabiz MarksizmLeninizm’i, işçisınıfının bilimini, dünyagörüşünü savunmakdurumundayız. Üye vesempatizanlarımızı bu bilinç iledonatmalıyız, eğitmeliyiz.Mücadelenin zorludönemlerinde, tek başınakaldıklarında hiç bir üye veyasempatizanımız bu konudasavrulma yaşamamalıdır.Bundan sonraki süreçler içinbunun önlemi bugündenalınmalıdır. Burjuva ideolojilerisaflarımızda yer bulamamalı vebu konuda hiç bir tavizvermemeliyiz. En katı olmamızgereken konuların başında bugeliyor. Çünkü bu insanvücuduna şırınga edilen zehirgibidir. Öldürücüdür. En baştabundan korunmamız lazımdır.

Günümüzde Kemalizm,AKP, Ulusalcılar, MilliyetçiFaşistler
Bu noktaya geldikten sonragünümüzün önemli birsorununa değinmemizgerekiyor. Bugün Türkiye’de bir“laiklik – şeriat“ ikilemi ve onabağlı olarak “ ergenekon –ulusalcılık” tartışması hattakamplaşması var. Türkiyekapitalizminin gelişmesüreçlerine ve onunaşamalarına bağlı olarak, ayrıcaTürkiye’nin bağlı olduğuEmperyalist – KapitalistSistemin doğrudan etkilerialtında egemen burjuvaziarasında çelişkiler çıkabilir,kendi aralarında erki elegeçirme mücadeleleri olabilir.Yerine göre bu çelişkiler iktidarolma kaygısı ile çok sertkonumlanmalara da sebepolabilir. Türkiye’de yineKemalizmin etkisi altında kalanama “sol” olarak tanınan kişi,aydın veya çevrelerin düştüğübir yanılgı mevcut. Kemalistleri“sol” gördükleri ve dinikültürün görüntüde daha etkinolduğu devlete karşı olduklarıiçin, kendi bağımsız sınıfsalkonumlarını belirleyeceklerineKemalist politikaların batağınasaplanıyorlar. Bu kimi kesimlertarafından bilinçli olarakyaygınlaştırılırken, kimikesimlerde ise bir reaksiyonolarak oluşuyor. Bu yanlıştır.

Komünistler tabii ki egemengüçlerin kendi aralarındakiçelişkileri değerlendirirler,kullanırlar ve derinleştirirler.Hatta mücadelenin değişikaşamalarında politika yaparkenbazı uygulamalara destek deverebilirler. Ancak bu hiç birzaman birilerinin peşinetakılma ve kendi bağımsızkonumlarını terketmebiçiminde olmaz. Örneğin, bizparti olarak Gladio, KontrGerilla ve bugünkü “yasal”adıyla Ergenekon konusunda,bu terör yuvalarınındağıtılması, sorumlularındanhesap sorulması ve geriyedönerek aydınlanmamışolayların deşifre edilmesinisavunuyoruz. Ancak bu bizimAKP iktidarını savunduğumuzanlamına gelmez. AKP de en azşu aşamada antiemperyalistgeçinen, ulusalcımilliyetçi blokkadar antikomünist, antidemokratik ve sömürücüsınıfların temsilcisidir. KürtUlusal Kurtuluş Hareketine veİşçi Sınıfının, ilerici güçlerin enküçük direnişine karşı politikave uygulamaları bununispatıdır.
Ancak Ergenekon ve kontrgerilla kapsamında işbirliklerisicillenmiş ordunun bir kesimi,statükocu bürokratlar, ulusalcıgeçinenler, faşist milliyetçilerve Kemalistler birlikte hareketediyorlar. Bunu kabullenmekistemeyen bazı eski üye vesempatizanlarımız, dışımızdakidevrimci ve sol hareketlerdenkimi çevreler, bununolamayacağını iddia ediyorlar.O ulusalcı kesimlerin antiemperyalist olduklarınısavunuyorlar.

AntiEmperyalizm VeSınıfsal Duruş
Reel Sosyalizmin geçiciyenilgisi ve tek kutupludünyanın oluşması ile dünyadaantiemperyalizm kavramı dadeğişikliğe uğramıştır. Bugünbu kavramı eskidenkullanmayan gerici faşistçevreler de içeriğini boşaltarakve anlamını değiştirerekkullanır oldu. Sovyetler Birliğive Dünya Sosyalist Sistemi’ninvarlığı koşullarında ABD karşıtıolmak antiemperyalist olmaken azından Sovyet düşmanıolmamak, antikomünistolmamakla eşdeğer idi. Siyasigüçlerin konumlanması onagöre ölçülüyordu. Tarafsızolanlar bile emperyalizm karşıtıkonumlanmış sayılıyorlardı.Bugün durum değişmiştir. Her

antiemperyalistim diyen onakoşut olarak işçi sınıfınındünya görüşüne yakın olduğu,ilerici, demokrat olduğuanlamına gelmiyor. Milliyetçive faşist dahi olabiliyor.Dolayısıyla belirli siyasiçevrelerin kendilerini antiemperyalist olaraknitelendirmeleri onlara destekverilmesi veya onlarınsavunulması anlamına gelmez.Onlar antiemperyalizmimilliyetçilik olaraknitelendiriyorlar. Tam da bunoktada sınıfsal duruşgündeme geliyor. Bizdışımızdaki gelişmeleri,konumlanmaları sınıfsal olarakanaliz etmek ve ona göreyaklaşım belirlemekzorundayız. Bugün Türkiye’deeksik olan budur. Onun içinPartimiz önüne birincil görevolarak toplumsal olaylara vegelişmelere sınıfsal bakışaçısını geliştirmek, bunuyaygınlaştırmak ve bunuyaygınlaştıracak olanlar üye vesempatizanlarımız olduğu içinonların MarksçıLenincieğitimine önem vermek olarakkoyuyor.
“Kemalizm” sorununa MarksçıLeninci yaklaşımın doğrukavranması yığınlar içindeyürütülen çalışmalarda tümyoldaş ve yandaşlarımıza ciddikatkı ve kolaylıklarsağlayacaktır. BugünKemalizmin etkisinde kalanancak daha önceki dönemlerdedemokratik kitleçalışmalarında yer alan ilerici,demokrat çevreler ilegünümüzdeki sorunlarıntartışılmasında faydalıolacaktır.
Türkiye’de komünistler hariçher siyasi yapılanmanınkendine göre bir Atatürk’ümevcut. Onu istedikleri biçimesokup yorumlayıpCumhuriyet’in ana ilkelerinekarşı olmadıklarını ispatetmeye çalışıyorlar. Partimizinböyle bir sorunu yok. Biziktidar amacıyla savaşıyoruz.Dolayısıyla bizim bu türtaktiklere de ihtiyacımız yok.1921 yılında Mustafa Kemaliktidarı tarafından katledilenPartimizin kurucuları ve ilkMK üyelerinin yarım bırakmakzorunda kaldıkları savaşsız,sömürüsüz bir Türkiye’yikurmak için mücadeleediyoruz. 29 Ekim’lerdeTürkiye Cumhuriyetininkuruluş yıldönümü kutlanırkenbizim aklımıza bunlar geliyor.

29 Ekim'in düşündürdükleri....
Dördüncü sayfadan devam



Hergün yeni mevziiler,her yerde hayatın içinde
Partimizin 91. kuruluş yıldönümü ülkenin değişik illerinde
farklı biçimlerde kutlandı. Redaksiyonun kapanmasına
kadar bize ulaşan bilgilere göre parti birimlerinde toplantılar
biçiminde yapılan kutlamaların yanısıra bazı bölgelerde parti
kadrolarımız parti yandaşı gençlerle genelgeler
doğrultusunda küçük küçük anma toplantıları
düzenlemişlerdir. Parti tarihinin, bugünkü görevlerimizin ele
alındığı özel gündemli toplantılarda partimizin
kuruluşundan itibaren maruz kaldığı operasyon ve
saldırıların bir tek amacının olduğu tespit edilmiştir. Bu da
Türkiye Komünist Partisi’nin yok edilmezse, Türkiye
burjuvazisi ve egemen sınıfları için en büyük tehlikeyi teşkil
ettiğidir.
Bize ulaşan bilgiler doğrultusunda düzenlenen toplantıların
dökümü şöyledir:
İstanbul: Avcılar, Bakırköy, Şirinevler, Topkapı,
Gaziosmanpaşa, Cıhangir, Feriköy, Beşiktaş, Sarıyer, Kartal,
Kurtköy, Fikirtepe, M.Kemal Mah., Bostancı, Ümraniye,
Beykoz, Üsküdar, Kadıköy.
Çanakkale (1 ilçe), Edirne (Merkez), Kocaeli (Merkez ve 2
ilçe), Adapazarı (Merkez), Samsun (Merkez), Ordu (Fatsa),
Trabzon (Merkez ve 3 ilçe), Rize (2 ilçe), Artvin (2 ilçe), Kars
(1 ilçe), Diyarbakır (Merkez ve 2 ilçe), Batman (Merkez), Van
(Merkez), Mardin (Merkez), Antalya (2 ilçe ve Merkez),
Malatya (Merkez ve 1 ilçe), Adana (Merkez), Mersin
(Merkez), Gaziantep (Merkez), Bodrum (Merkez ve 2 ilçe),
Aydın (2 ilçe) İzmir (Merkez ve 3 ilçe), Balıkesir (2 ilçe),
Bursa (Merkez ve 2 ilçe) , Ankara (Merkez).
Yurtdışı parti örgütlerinden de benzer bilgiler aldık.
Almanya’nın 5 yerinde, Danimarka, Hollanda, Rusya, Kıbrıs,
Bulgaristan, Irak, İsviçre ve Fransa’ da yoldaşlarımız özel
gündemli toplantılar ile birimlerinde partimizin kuruluş
yıldönümünü değerlendirmişlerdir.
Aldığımız ayrıntılı bilgiler için parti örgütlerimize teşekkür
ediyor, içinde bulundukları zor koşullara rağmen
mücadelenin ortasında parti faaliyetlerini geliştiren
yoldaşlara çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yürütülen
mücadele hem yeniden örgütlenmeyi, güncel sorunlar
temelinde mücadeleyi içeriyor, hem de ideolojik, teorik
düzeyin yükseltilmesi için yürütülen çalışmaları kapsıyor.
İdeolojik kirliliğin ve savrulmanın bu denli yaygın olduğu bir
sürecin sonunda parti çizgisinin arılığını korumak için
yürütülen çalışmaların önemi küçümsenemez. Önümüzde
daha zorlu görevler duruyor. Ancak bunların üstesinden
gelmek bugün sürdürdüğünüz teorik ve pratik faaliyetlerin
her gün daha da geliştirilmesine ve iyileştirilmesine bağlıdır.
Gerek sendikal alanda, gerek kadın ve gençlik dernekleri
içinde, gerek legal siyasi partilerin sıralarında, gerekse de
bugün yapı taşları oluşturulan Kongre Girişimi hareketinin
örgütlenmesinde, fabrika, yerleşim birimleri ve öğrenim
kurumlarında hergün yeni mevziiler kazanmak ve bunları
sürekli kılmak kendi parti örgütlerimizde yürüttüğümüz bu
çalışmaların başarısına bağlıdır. Bu bilinçle hepinizi tekrar
selamlıyor kolay gelsin diyoruz.
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Yoldaşlardan ve Parti birimlerindenhaber, görüş ve öneriler içinelektronik posta adresimiz:info@tkp‐online.org
Ederi: 50 Kuruş

Kavga Sesleri Geliyor
Köylerden ve Şehirlerden

Kardeş Partilerden...
Yunanistan Komünist Partisi’nin eskiGenel Sekreteri Nikolaos Zahariadisyoldaşın itibarı iade edildi. Kruşçevyönetimi döneminde davaya ihanet ilesuçlanan ve bütün görevlerinden alınanYunanistan Komünist Partisi GenelSekreteri Zahariadis’ın mezarı başındadüzenlenen anma toplantısı sırasındaParti Genel Sekreteri Aleka Paparigayoldaş yaptığı konuşma ile tarihi biryanılgıyı düzeltmiş oldu. Arşivler vebelgeler temelinde süren kapsamlı biraraştırma sonucunda Zahariadis yoldaşa yöneltilensuçlamaların yersiz olduğu ispat edilmiş olup parti organlarıncaitibarının iadesi kararı alınmıştır.

1903 yılında Edirne’de dünyaya gelen ve genç yaşındaİstanbul’da Türkiye Komünist Partisi saflarına katılan Zahariadis yoldaş, Moskova’da Doğu Halkları KomünistÜniversitesinde öğrenimini tamamladıktan sonra 1924 yılındaYunanistan’a dönerek, Komünist Gençlik Örgütü ve Parti’ninyönetim kademelerinde görev üstlendi. 19361941 arasındaYunanistan’da Metaksas diktatörlüğünün zindanlarında yatan,1941 yılında faşist Alman işgalcilerine teslim edilen Zahariadisyoldaş 1945 yılında Alman Faşizminin yenilgisine kadar DachauÖlüm Kampında esir hayatı yaşamıştır. 1935 ile 1956 yıllarıarasında Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri göreviniyürüten Zahariadis yoldaş, 1955 yılında Sovyetler Birliğindepolitik göçmen olarak bulunurken, Stalin yoldaşın ölümündensonra Kruşçev revizyonizminin kurbanı oldu. O dönemde 19461949 Yunanistan iç savaşındaki yenilgiden sonra binlerce partiüyesi Sovyetler Birliğin’de göçmen olarak yaşamaya başladı.Parti yönetimi de Sovyetler Birliğin’de reorganize oldu.Kruşçevin dayattığı 3 konuyu kabul etmeleri için YunanistanKomünist partisine baskı uygulanmaya başlandı. 1) TitoYugoslavyasının Sosyalist olarak nitelendirilmesinin kabulu 2)Stalin yoldaşa karşı yürütülrn kirli kampanya çerçevesindeSBKP Merkez Organı Pravda gazetesinde Yunan yoldaşlartarafından“kişi putlaştırmasını”mahkum eden yazılaryayınlanması 3) Kominform’un lağvedilmesinin savunulması.
Taşkent’te Yunanistan Komünist Partisi kadroları ile birtoplantıda biraraya gelen Zahariadis yoldaş şöyle konuşmuştur:“ Yoldaşlar, farklı konuşmacılar Demetriou (Dimitri) yoldaşısuçlamışlar ve onu revizyonistlerin lideri olaraknitelendirmişlerdir. Ancak Dimitri ancak kötü dizayn edilmişbir filin kuyruğunun ucudur. Bizim ciddi ve tarihsel görevimiz,bu kuyruğu çekerek tüm dünyanın asıl fili görmesinisağlamaktır: Bu da Kruşçev’dir.”
Yunan Komünistler bu şartları kabul etmeyince önceÖzbekistan’ın başkenti Taşkent’te yoğunlaşan Yunankomünistleri diasporası içinde provokasyonlar ve çatışmalartezgahlanmış, bunlardan sonuç alamayınca da SBKP’nin XX.Kongresinde alınan karar doğrultusunda kurulan uluslararasıbir komisyonun kararıyla Zahariadis yoldaş Parti düşmanı,Emperyalizmin ajanı ve antienternasyonalist olarak mahkumedilmiştir. Önce yıllarca tutuklu kalan ardından da Sibirya’dasürgüne gönderilen Zahariadis yoldaş hala belirlenememişbiçimde 1973 yılında ölmüştür. TASS haber ajansı ölümüintihar olarak duyurdu ise de konu şaibe niteliğinikorumaktadır.
Türkiye Komünist Partisi olarak, kardeş Yunanistan KomünistPartisi’nin aldığı kararı selamlıyor Zahariadis yoldaşı saygıylaanıyoruz.




