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2011 yılı biterken...2012’de görevlerimiz.
Birkaç hafta sonra sonuçlanacak olanyılın uluslararası alanda ve bölgemizdeemperyalizmin saldırganlığı ileanılacağını sanırız tekrar etmemizegerek yok. EmperyalistKapitalistsistemin yaşadığı yapısal ekonomikkrizi aşma çabalarının busaldırganlığının sebebini teşkil ettiğiise aşikar. Emperyalizm, 1991 karşıdevrimi sonrası yeni düzenini halaistediği gibi dizayn edemedi,oturtamadı. Sosyalist DevletlerTopluluğunun karşıdevrim sonucuağır yaralar alması, buna bağlı olarakAsya, Afrika ve Latin Amerika’da halkdemokrasilerinin ve ulusal kurtuluşhareketlerinin niteliklerini yitirmelerive önemli bölümünün olumsuza doğrudeğişimi bile emperyalizmin dünyadakendi sistemini oturtmasına yetmedi.Demek ki sorun emperyalistkapitalistsistemin kendisinden kaynaklanıyor.Karşısındaki gücün zayıfladığıkoşullarda bile bu kadarsaldırganlaşmasını gerektirdiğine göreyaşadığı krizin derinliğini varın sizdüşünün.
Ülkemizde ise emperyalist sisteminelçiliğini yapan Fettullah destekli AKPhükümeti bölgede Irak, Tunus, Mısır,Libya ve Suriye’de emparyalistpatronlarının planlarını uyguluyor,taşeronluk yapıyor. Daha dün kırmızıhalılarda birlikte poz verdikleri Libyave Suriye liderlerini anındasatıverdiler. Tunus, Mısır, Libya,Filistin ve Suriye’de AKP’vari partilerinoluşumunu aktif olarak örgütlüyorlar.Politika ile çok yakın ilişkisi olmayaninsanlar bile Recep Tayyip Erdoğan’ınMuammer El Kaddafi ve Beşar Esad ilesamimi pozlar verirken mi, yoksa şimdimi gerçek yüzünü gösterdiği sorusunukendilerine soruyor. Samimi olmayan,çıkar, yalan ve kalleşlik üzerine kurulubu politika bu hainlerin karakterigereğidir. Buna şaşırmamak gerek.Önemli olan bunu zamanındagörmektir.
Karanlık bir tablo çizmiyoruz. Halklarbu

Çağrı
Füze Kalkanına karşı mücadele yetersiz …

TEST İÇİN FÜZELER İSRAİL’DEN ATILACAK.
DİRENİŞİ YÜKSELTELİM!AKP’NİN MASKESİNİ DÜŞÜRELİM !

Malatya’nın Kürecik ilçesine kurulan Füze Kalkanı’na karşı yerel vebölgesel düzeyde süren direniş ulusal çapta barış ve demokrasigüçlerinin daha fazla destek ve dayanışmasına ihtiyaç duyuyor. Buproje sadece bölge halklarını tehdit etmiyor, tüm ülke insanlarınıtehdit ediyor ediyor ve ülkede barıştan yana bütün güçlerin, düşünselfarklarına rağmen dayanışmasını gerektiriyor. Yasal sol ve sosyalistPartiler, Yeşiller Partisi, BDP, Demokratik Halklar Kongresi, İnsanHakları Örgütleri, Barış dernekleri, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar,kısacası barıştan yana tüm aydınlar, meslek örgütleri, başta DİSKolmak üzere tüm sendikalar, Halkevleri, Kültür ve Dayanışmadernekleri bu mücadelede Kürecik halkını yalnız bırakmamalıdır.Gençlik örgütlerinin, Tekyumruk, Çarşı, FenerbahChe gibi sportaraftar örgütlerinin bu konuda sorunu yaygınlaştırmak ve duyurmakiçin yapabilecekleri birçok etkinlik vardır. Ulusal çapta görsel, işitselve basılı yayın organları konuya daha hassas yaklaşmalı, daha fazlayer ayırmalıdır. Ulusal çapta direniş ve dayanışma hareketi merkezibir koordinasyon ile yaygınlaştırılmalı ülkemiz halklarınamalolmalıdır. Sansasyonel eylemler, ulusal ve uluslararası alandadikkati Kürecik’e çevirecek etkinlikler düzenlenmelidir. Bu konudatüm yaratıcılığımızı kullanabilmeliyiz. Yerel düzeyde CHP örgütlerinibu direnişin bileşeni yapmalıyız. AKP’nin yerel örgütlerinde, aslındayerleri bu parti olmayan onların üye ve yandaşlarını Füze Kalkanıgerçeğini anlatarak bu temelde kendi yönetimleri ile karşı karşıyagetirmeliyiz. AKP’nin Malatya ve Çevre İllerdeki örgütlerini kendiağababaları ile yüzleştirmeliyiz. Ancak bu somut olaylar çerçevesinde,yanıltılarak ve dini hassasiyetleri kullanılarak halk düşmanıpolitikalarına alet ettikleri insanları bilinçlendirebiliriz.
Rusya ve İran en üst düzeyde birinci ağızdan Medvedev veAhmedinejad tarafından Türkiye’yi uyarmışlardır. Füze Kalkanınıülkelerine yönelik saldırı amacı olarak nitelemişler ve ülkelerindekifüzeleri Anadolu topraklarına yönlendireceklerini açıklamışlardır.Ocak ayı içinde Füze Kalkanı ile ilgili denemelerin yapılacağı ABDsavunma raporlarında yer almıştır. Test amacıyla yapılacakuygulamanın bile ülkemiz için bir tehdit unsuru olduğu gerçeğinigörmeliyiz. ABD raporlarına bakıldığında test için fırlatılacak ve füzekalkanını hedef alacak füzelerin İsrail’den atılacağı görülmektedir. Bunasıl oluyor? „One minute“ komedisi ile İsrail ile ilişkileri sözde geren,gerek Başbakan gerekse Dışişleri Bakanı tarafından her fırsatta hedefalınan bir ülke olan İsrail nasıl oluyor da bu testte füzelerin fırlatıldığıülke oluyor. AKP rejimi bunu açıklamalıdır. Kendi tabanı Erdoğan’ave Davutoğlu’na bu soruyu sormalıdır.
Füze Kalkanına karşı direniş değişik politik görüşten ama barıştan,demokrasiden yana güçlerin bir eylem birliği için somut bir olanaktır.AKP rejiminin ABD’nin taşeronu olarak üstlendiği bu halk düşmanı,insanlık düşmanı, savaş tacirliği deşifre edilebilir. Füze Kalkanı’ına

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!

Devamı 2. sayfadaDevamı 2. sayfada



Terör, Katliam, Soykırım, Cinayet... Bu kavramlar Osmanlı’dan başlayarakTürkiye Cumhuriyeti kurulalıberi yaşanan gerçekleri ifade ediyor. 1915Ermeni Soykırımı, 1921 Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının cinayeti, 193738Dersim Katliamı'nda binlerce ölü ve bir o kadar insanlık dışı sürgün, 19802012 arası Türkiye Kürdistanı'nda köylerin yakılması, boşaltılması,katliamlar, 2007 Hrant Dink cinayeti, 1980 Kemal Türkler cinayeti, saymaklabitmeyecek siyasi cinayetler, Uğur Mumcu, Bedri Karafakioğulları, Doğan Öz,Talip Öztürk, Mustafa Hayrullahoğlu ve daha niceleri. Sıralamaya kalksaksayfalar yetmez. Ancak bunların içinde Dersim Katliamı aynen Ermeni veKürt halkına yönelik uygulamalar gibi bir toptan yoketme denemesi. Partimizüyesi olan, kimisi Dersim Katliamı'nı bizzat yaşayan yoldaşlarımız vasıtasıylabiz de bu olayın şahidiyiz.
Osmanlı Dersim’e özerklik vaad ediyor, tabii ki vermiyor. Dersimliler UlusalKurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal’in yanında yer alıyor. Mustafa Kemal deDersim’e vaadlerde bulunuyor. Sonuçta bu söz de yerine getirilmiyor ve bunakarşı Dersimliler tehlike olarak görüldüğü için Dersim Katliamı senaryosuuygulamaya konuyor. Kürt ve Alevi yurttaşlarımızın ulusal ve kültürelhaklarını vermemek, siyasi haklarını ise tamamen gasp etmek için AnkaraHükümetinin bulduğu en kolay yol budur. Bu konunun tartışılacak,doğruluğunun araştırılacak bir yanı yoktur. Dönemin görevlileri dahi kendianı ve açıklamalarında gerçekleri kabul etmişlerdir.
Bölgedeki dönemin emniyet görevlisi daha sonra Dışişleri Bakanı olacak olanİhsan Sabri Çağlayangil Anılarında şöyle yazıyor: “Atatürk Singeç Köprüsü'nüaçmaya gidecek. O tarihte Seyit Rıza Dersim'inlideri. Devlet, Fırat üzerine bir köprü yapmış. Köprünün başında da birkarakol. Karakolda 33 askerimiz, başlarında İsmail Hakkı adında bir yedekteğmen var. Köprüye Dersimliler saldırı düzenliyor. Karakol yakılıyor ve 33askerimiz şehit oluyor. İşte bu olay isyanın başlamasıdır. Atatürk olaylailgileniyor ve kesin talimat veriyor: 'Bu meseleyi kökünden hallediniz...’ ”
Sabiha Gökçen ise, olaylarla ilgili olarak Halit Kıvanç'a verdiği bir röportajda,"Canlı ne görürseniz ateş edin! emrini almıştık. Asilerin gıdası olan keçileridahi ateşe tutuyorduk" demiştir. inden çıkarken. 17Eski Hava Kuvvetleri KomutanlarındanMuhsin Batur, Dersim’de yaklaşık iki ay görev yaptı. Fakat hatıralarındaokurlarından özür dileyerek hayatının o bölümünü yazmayacağını açıkladı.
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süreçlerde düşmanlarını daha iyitanıyacaklardır. Dönek ve liberalşarlatanların, sosyal demokratların, “sol”adına hareket ettiklerini iddia edenunsurların, ister “Kemalist ve ulusalcı”,ister “yetmez ama evetçi” maskeleri ileortaya çıksınlar bu bilinçlenmeyiengellemeleri mümkün olmayacaktır.Düşmanlarımızın değirmenine su taşıyanbu kesimler komünistlerin sabırlı, ısrarlıama bir o kadar da ilkeli savaşımlarısonucunda işçi sınıfının ve halklarınnezdinde teşhir olacaklardır.
Komünistler, gerek dünyada , gerekse deülkemizde aldıkları yaraları sarmayadevam ederek yürüyecekler ve 2012yılında gerek ulusal gerekse uluslararasıalanda yeni mevziiler kazanacaklar,büyük ayaklanma ve direnişlerehazırlanacaklardır. MarksçıLeninciilkeler ışığında büyük yürüyüşümüz 2012yılında gelişerek sürecek. Bundankimsenin şüphesi olmasın, insanlıkdüşmanları erken sevinmesin.

karşı direniş AKP karşıtı tüm güçlerinasgari müşterekte birlikte hareketedebilecekleri bir konudur. Somut bireylem birliğidir.

Başta biz komünistler olarak tüm barışve demokrasiden yana ilerici – devrimcigüçler bu gerçeği halklarımızagöstermeliyiz. AKP rejimini, onun ABDtaşeronluğunu, senaryolarını deşifreetmeliyiz. AKP’nin İsrail düşmanlığıkendi taraftar kitlesini artırmak veetkilemek için uygulanan ince birsenaryodur. Ancak bunu sadece bizimbilmemiz yetmez. Füze Kalkanına karşıdirenişi yükseltmek ve AKP’ninmaskesini düşürmek güncel görevdir.
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DERSİM KATLİAMININSORUMLULARI AÇIKLANMALIDIR !2011 biterken..Birinci sayfadan devam

Kürecik Füze Kalkanı...Birinci sayfadan devam

Resim: Nemruthaber
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Atatürk ve Sabiha Gökçen PertekHalkevinden çıkarken. 17 Kasım 1937

Bu ifadelere eklenecek hiç bir şeyyok. Ancak bu tekil ifadeler dışındadevlet arşivlerinde, meclistutanaklarında bu konuda alınangizlilik derecesi yüksek kararlarartık açıklanmalıdır ve devletresmen özür dileyerek göreviniyerine getirmelidir. Buna ilaveten,bu konularda çıkarılan sonuçlarirdelenmeli ve demokratik,katılımcı komisyonlar iledenetlenmelidir, günümüzde detekrar eden bu uygulamalara sonverilmelidir. Bir yandan sanki
başka bir zihniyetin temsilcisi imiş gibi Dersim konusunda özür dile ama aynızamanda Kürdistan’da ve Türkiye’nin her yerinde nerede bir Kürt varsa baskı,zulme ve katliamlara devam et. Bu sadece pragmatik siyaset zihniyetidir.Geçmiş uygulamalardan sonuç çıkarılmadığının göstergesidir.Dersimliler 1915 Ermeni Soykırımında Dersimli Ermenileri Osmanlıya teslimetmemiştir. 1937 Katliamının bir nedeni de budur ve bu konuda bugün bilemedyada veya mecliste bir tek kelime sarfedilmemektedir.
Dinsel gericilik dün de olayları provoke etmek için Kemalistler ile birliktedavranmıştır. Bugün de bu konuda değişen bir şey yoktur. Erdoğan DersimliAlevileri, Kürtleri çok mu seviyor da onlardan özür diliyor. Kesinikle hayır.Birincisi siyasal çıkarlarının kaygusu onu bu yola itiyor. İkincisi sankiaralarında bir çelişki varmış gibi Kemalistler ile birbirlerini karşılıklısuçluyorlar ama sonunda aynı hedefe değişik yollardan giderek aynıamaçların peşinde yürüyorlar. Ha İslam Türk sentezi, ha da Türk İslamsentezi, “AliVeli” mi “Veli Ali” mi ? Herkes Türk olacak ve Sunni Müslümanolacak, olmayanlar da bu kurala uyacak ve sesini çıkarmayacak. Türkiye
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Silivri’de ikamet eden ve Şefik Hüsnü’nün partimiziKemalistlerin peşine takmak için kurduğu, bugün de DoğuPerinçek’in yayınını sürdürdüğü karanlık „Aydınlık“dergisinde yazı yazan Yalçın Küçük ile onun ekibi olarak 70’liyıllarda TİP’ten atılan „Gelenek“ grubu 2001 yılından beri„TKP“ adını kullanıyor. Sosyalist İktidar Partisi adını taşırken,„Komünist Parti“ adıyla parti kuran bu ekip, daha sonra„Komünist Parti“ ile birleşerek önce „Komünist Parti“ adınıaldı, ardından da yaklaşık bir sene sonra partinin adını „TKP“olarak değiştirdi.
O dönemde NTV’de Oğuz Haksever’in programına katılanCumhuriyet Savcısı, kendisine yöneltilen soru karşısında„TKP“ adını alanların (yani SİP’lilerin) gerçek TKP ilealakalarının olmadığını ima ederek zararsız olduklarını onuniçin bu isimde legal parti kurmalarına izin verdiklerinibelirtmiştir.Gerçi bu unsurlar, SİP’i dönüştürürken aslında TKP adınıneden almadıklarını gerekçelendirmeye çalışıyorlardı.Kuşkusuz ki bu düşüncelerinin, yaklaşımlarının ve pratikuygulamalarının yansıması egemen sınıfların yargımekanizmalarına da gerekli mesajı vermiştir. Henüz „TKP“adını almadan , „Komünist Parti“ yi kurdukları 2000 yılında ,Yunanistan Komünist Partisi (KKE)’nin yayınlarına verdikleridemeçte sorulan bir soru üzerine verdikleri yanıt ibret verici.„Soru: Neden bu partiye Komünist Parti adını verdiniz deTürkiye Komünist Partisi demediniz?Kemal Okuyan: Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, bir parti–ki, Türkiye'nin en eski partisidir aslında– yakın dönemekadar, Sovyetler Birliği çözülünceye kadar, Türkiye KomünistPartisi adı altında varlığını sürdürdü. Biz bu partinin devamıgibi gözükmek istemiyoruz. Çünkü bu partinin tarihinin bellibölümlerinin Türkiye'deki sosyalist mücadelenin mirasınıtemsil edemeyeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de komünisthareket daha zengin bir kanalda aktı.İkincisi, bugün, bu geçmişteki Türkiye Komünist Partisi'nindevamı olduğunu söyleyen bizim saptadığımız altı, yedi örgütvar. Bu adı kullanıyorlar. Biz Komünist Partisi'ni kurarken,gereksiz bir tartışmaya girmek istemedik. Bu, biçimsel birtartışmadır aslında. Konuyu saptıracaktır. Türkiye KomünistPartisi adı etrafında bir kör döğüşü ortaya çıkacaktı ve biz bukör döğüşü içerisinde yer alacaktık. Bu tartışmaya da girmekistemedik.Nedenlerden biri de bizim, özellikle 1998 yılında Öcalan'ınRoma'ya getirilişi ve ondan sonra yakalanışı ile birlikte,Türkiye'de Kürt ve Türk emekçilerinin aynı örgütteörgütlenmesinin gerekli olduğuna inanmamızdır. Bu,kurtuluşun da birlikte geleceği anlamına gelmiyor. TürkiyeKomünist Partisi adının Türkiye'de Kürt ve Türkemekçilerinin aynı örgütte örgütlenmesi gereğine tersdüştüğünü, böyle bir ortak örgütlenmenin önünde engel teşkiledebileceğini düşünüyoruz. Kısacası, kaygılarımız bunlardır.Dolayısıyla, Komünist Partisi adını aldık.“
Kemal Okuyan’ın sunduğu ikinci ve üçüncü gerekçenin sadecedemagoji olduğu kendilerinin daha sonraki uygulamalar ilekendiliğinden deşifre olmuştur. Ne değişmiştir ki aradan biryıl bile geçmeden partinin adını „Türkiye Komünist Partisi“olarak değiştirmişlerdir ? Kürt sorunu konusundakihassasiyetlerinin ise ne kadar büyük bir kuyruklu yalanolduğunu da parti programlarında, parti belgelerinde,konuşmalarında, yayınlarında ve pratiklerinde görmekmümkündür. Onların milliyetçi, devletçi, cumhuriyetçi, ulusalbakış açıları Kürt Özgürlük hareketine MarksçıLeninci bakışıengellemektedir. Öyle bir sorunları hiç bir zaman olmamıştır,bugün de yoktur.
Önemli olan ilk gerekçedir. Ne diyor Sayın Okuyan ? „…BirParti yakın döneme kadar, Sovyetler Birliği çözülünceye kadar,

Türkiye Komünist Partisi adı altında varlığını sürdürdü. Biz bupartinin devamı gibi gözükmek istemiyoruz….“ Birincisi; birparti Sovyetler ona göre çözülene , bize göre karşıdevrim’emuhatap olana kadar varlığını sürdürmedi, böyle bu Parti yaniTKP 1920’de Mustafa Suphi’ler tarafından Ekim Devrimi’ninetkisi altında kurulan partidir. İkincisi; sen zaten TürkiyeKomünist Partisi’nin devamı gibi gözükemezsin, çünkü senTKP’nin tarihini taşıyamazsın, altında ezilirsin, ilkelerinitaşıyamazsın , çünkü savunamazsın, Sonra ne oldu da bu adıalmak zorunda kaldın ? Bu konuyu hiç üyelerine açıkladın mı ?Bilen yoldaşın adını sadece karalamak için ağzına alanlar,başlarına taş mı düştü de 2011 senesinde , yani tam 10 senesonra askeri faşist cuntanın işkencehanelerinde katledilenTKP MK üyesi Mustafa Hayrullahoğlu (Deniz) yoldaşımızıhatırladın ?Bu yöntemlerle MarksçıLeninci Türkiye Komünist Partisimilitanlarını etkileyebileceğini mi zannediyorsun ? Sen dikkatet de sadece „TKP“ adını kullandığın için seni iyiniyetledestekleyen üye ve yandaşlarını kaybetme. Merak etme, onlarıhemen elinden almayacağız, çünkü bize göre Türkiye’de legalalanda MarksçıLeninci programa sahip ve tüzüğe göreörgütlenen Türkiye Komünist Partisi kurulması koşullarıyoktur. Orası burası yontulmuş bir Komünist Partisine de buülkenin ihtiyacı yoktur. Onun için biz varlığımızı olduğumuzgibi sürdüreceğiz ve senin partin dahil bütün partilerin içindeçalışıyoruz , çalışacağız. Bizim asıl dikkat verdiğimiz legal alansendikalar ve gençlik örgütleri dışında Demokratik KongreHareketidir. Kürt, Türk ve diğer uluslardan Türkiyelilerinsınıfsal mücadelelerini en aktif bir şekilde , bir ittifaktemelinde yürütebilecekleri tek mekanizma bugün içinDemokratik Kongre Hareketidir. Kaynağının neresi olduğubelli olmayan bir refah içinde yürüttüğünüz particilik faaliyetibizim odak noktamızı oluşturamaz. Legal sosyalist partilerkurulabilir, biz buna karşı değiliz. Ancak program ve ilkeleraçısından sosyalist bir parti niteliğinin ötesine geçemeyecekoluşumların Komünist Partisi, hele hele Türkiye KomünistPartisi adını taşıması kendi doğasına aykırıdır. Bunu kabuletmemiz mümkün değildir.
Ne yazık ki Türkiye böyle bir deneyi ilk defa yaşamıyor. Sıkıcumhuriyetçiler olarak tabii ki Atatürk’ün yolunda sahteKomünist Partileri kuracaksınız. Atatürk de Mustafa Suphilercinayetinden sonra bir „Türkiye Komünist Partisi“ kurmuşturvede Enver Paşa’yı bu parti adına Komintern’e temsilci olarakgöndermiştir.
Sahte TKP’nin kurucuları arasında ise Atatürk’ün yakınadamları olan Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt),Yunus Nadi (Abalıoğlı), Kılıç Ali, Hakkı Behiç (Bayiç), İhsan(Eryavuz), Refik (Koraltan), Eyüp Sabri (Akgöl) ve Süreyya(Yiğit) bulunuyordu. Ama sahte “TKP”’nin görünmeyentarafında ise İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak veAli Fuat Cebesoy varlardı.…
Atatürk’ün sahte “TKP”’yi kurdurmasıyla ilgili olarakkendisinin Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Cebesoy’agönderdiği 31 Ekim 1920 tarihli telgrafında bu girişimi şöylegerekçelendiriyor: “Komünistliğin memleketimizde değil,henüz Rusya’da bile uygulama yeteneği hakkında doğru veaçık görüşler ortaya çıkmadığı anlaşılmaktadır. Bununlaberaber dahilden ve hariçten muhtelif maksatlarla, bucereyanın memleketimiz içine gelmekte olduğu ve buna karşımakul tedbir alınamadığı takdirde, milletin pek ziyade muhtaçolduğu birlik ve sükuneti ihlal edici hallerin çıkması imkandahilinde görülmüştür. En makul ve tabii tedbir olarak aklıbaşında arkadaşlardan, hükümetin malumatı altında birTürkiye Komünist Fırkası teşkil ettirmek olacağı düşünüldü.Bu takdirde memlekette bu fikre yönelik bütün cereyanlarıelde edilen netice ile faydalı kılmak mümkün olabilir .”
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İzmir: “TKP'nin İzmir teşkilatının toptan istifa verdiği ileilgili söylentiler var. Konu hakkında bilginiz var mı ? Cevapverirseniz iyi olur.” (İzmir’den K.)
Not: Değerli yoldaşımız. Sanırız SİP/”TKP”’denbahsediyorsunuz. Maalesef bilgi sahibi değiliz, onları takipetmiyoruz, ancak siz böyle bir duyum aldı iseniz herhaldedoğrudur. Sebebini de ancak yerinde öğrenebilirsiniz. Opartide sadece adı TKP olduğu için bulunan üyeler mevcutolduğunu biliyoruz. Bu arkadaşlar ile konuşmak, onlara SİP’indevletin icazetli partisi olduğunu izah etmek sizinyapabileceğiniz bir çalışmadır. Bizi de bu konulardabilgilendirin lütfen.
İzmit: 'Tek kelimeyle.... Budur!...Her kelimesinin altınaimzamı atarım ve ulusal meseleye bu kadar açık ve net bakankomünistlerin varlığı, bizleri geleceğe daha umutla bakmamıziçin motive ediyor..'' (İzmit’ten O.)
Hatay: ''Sevgili dostlar, yazı ve notlarınızı her okuduğumdaseviniyor, TKP geleneğine sahip çıkan yoldaşlar da kalmışdiyorum. TBKP; Sargın / Yağcı ile bitirilmek istenen tarihesahip çıkmak ve bunu yaşatmak, gerçekten önemlidir. Bunuyaptığınız için sizleri kutluyorum.'' (Hatay’dan F.)
Dersim: ''Yoldaşlar,dostlar. CNN Türk’de Ahmet Hakan’ın sunduğuprogramda CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün Dersim katliamıile ilgili söyleşisinde defalarca TKP’nin isim vererek Baytar Nuri’ninKomiterne Dersim katliamını onaylayan raporlar verdiğinisöylemiştir. O dönem TKP’nin katliamı onayladığını tekrar tekrarbeyan etmiştir.Oysa TKP 15 yoldaşını O dönem şehit vermiştir. Burjuvazi TKP yiyoketmek için seferber olmuştur. Anadolu topraklarında türklerin,kürtlerin, ermenilerin, arapların, alevilerin, suryanilerin, keldanilerintüm halkların eşitlik ve özgürlükleri için emperyalizme karşımücadeleyi savunmuş ve şehitler vermiştir. Bursa cezaevinde 5.cikattan atılarak öldürülen Cemile yoldaş, Kara Fatma yoldaş veyüzlerce alevi yoldaşımız vardır. TKP enternasyonalist ve bağrında herulustan ve etnik kimlikten yoldaş barındıran seçkin bir komünistpartidir. Lütfen bu açıklamalara gerekli cevabı veriniz. YAŞASIN TKP,YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ !“(Dersim’den S.)
Not: Değerli yoldaş. O dönemde TKP’nin Komintern’deki temsilcisikemalist çizgiyi savunan Şefik Hüsnü’dür. Bu gün de Aydınlık gazetesinasıl ki Bilen yoldaşın Komintern’e katliamı destekleyen raporverdiğini iddia ediyorsa, CHP milletvekili Aygün de aynı doğrultudayayın yapıyor. Neki o dönemde belirleyici olanın Şefik Hüsnü çizgisiolduğu ve parti içinde disiplini bozucu açıklamalar yapılamayacaği dadikkate alınmalıdır. Daha önce farklı yazı ve belgelerimizde debelirttiğimiz gibi parti içinde kuruluşundan itibaren Mustafa Suphi veBilen yoldaşların temsil ettiği Bolşevik çizgi ve Şefik Hüsnü’lerintemsil ettiği Kemalist çizgi varolagelmiştir. Parti içinde mücadele dehep bu temelde olmuştur. Bugün “TKP” adıyla devletin icazetli partisiolan SİP ‘liler de bu geleneği yaşatma görevi üstlenen unsurlardır.Onun için de Perinçek’in “İşçi Partisi” ile kol kola hareket ediyorlar,Yalçın Küçük’ten öğrendiklerini uyguluyorlar. Yalçın Küçük de bugünyine Şefik Hüsnü’nün kurduğu Aydınlık gazetesinin köşe yazarlığınıyapmaktadır. Bizim, Türkiye Komünist Partisi’nin bu konuda tutumuaçık ve nettir. Mustafa Kemal’in Ankara Hükümetinin emri ilegerçekleştirilen kürt ve alevi yurttaşlarımızı yoketmeyi hedefleyen,Dersim’de muhalefet güçlerini kanla bastıran Dersim Katliamı’nımahkum etmektedir ve aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmendevlet arşivlerinin açılıp sorumlularının açıklanmasını istemektedir.Öte yandan kemalistler ile dinsel gericiliğin temsilcileri bugün olduğugibi o zaman da birlikte davranıyorlardı. Dolayısıyla kemalist Ankarahükümeti Dersim katliamının koşullarını yaratmak için bugün olduğugibi o gün de dinsel gericiliğin provokasyonlarını kullanmıştır veonları bahane ederek binlerce Dersimlinin katlini, bir o kadarının dainsanlık dışı koşullarda sürgününü gerçekleştirmiştir.
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Kavga Sesleri Geliyor
Köylerden ve Şehirlerden

Sözün özüne dönersek, bu tür girişimler yeni değildir.“Memlekette bu fikre yönelik bütün cereyanları ... faydalıkılmak” burjuvazinin erkini korumak için bugün debaşvurduğu bir yöntemdir. SİP/”TKP” bunun canlı vegüncel örneğidir.Bu partide 1982 polis operasyonlarından sonra TürkiyeKomünist Partisi’nden atılan eski MK üyesi Ulvi Oğuz(Sarıca) dışında TKP kökenli hiç bir yönetici yoktur. YineTKP’den atılan eski MK üyesi Haluk Yurtsever , bu partidede bir durak yapmıştır ama bugün siyasi hayatını başka biroluşumun içinde sürdürmektedir. Bundan başkası dabeklenemez. Çünkü hiç bir TKP’li bu sahte partininprogramı ile uyum sağlayamaz. Ve hiç kimse bu partininprogramını değiştiremez. Çünkü bu „Gelenek“ tayfası birKlikdir, herşey çok hesaplıdır, üstlendikleri görevi yerinegetirmekten onları kimse alıkoyamaz.
Bugün ülkemizde egemen güçler içinde erk mücadelesisürdükçe AKP rejimi de kalkacak, kendi Alevilerini, kendiKürtlerini, kendi Solcularını devşirdiği gibi, kemalistlererakip kendi “Türkiye Komünist Partisini” kurduracak. Buda bizi şaşırtmayacak. Buna ihtiyaçları var. Hala NabiYağcı’yı “Türkiye Komünist Partisi eski Genel Sekreteri”olarak takdim edip kullanmaları bir ihtiyacın sonucudur.Ancak Nabi Yağcı onların bu görevini yerine getireceknitelikte değildir. Onun ilgi alanı daha farklıdır. AKP SiyasetAkademisinde ders vermesi, AKP’nin “solcusu” olarak görevyapması bazı görevleri engelliyor. Zamanında biraz aceledavranıp hata yapmışlar da denebilir. Değilse onu bir süredaha “komünist” olarak kullanıp teoriyi iyicesulandırabilirlerdi. Günahı Turgut Özal’ın boynuna diyelimve geçelim. Çünkü her olanakta tekrarladığımız gibiülkemizde dinsel gericilik Kemalizmin panzehiridir. Oolmadan ötekinin yaşaması mümkün olamaz ve öylesanıyorlar ki, bu devran da böyle yürür gider. Amayanılıyorlar. Türkiye Komünist Partisi yaşıyor savaşıyor.Taklitlerinden sakınınız !

Cumhuriyeti’ni var eden doktrin budur ve hiç biri buna sonverme gibi bir amaç taşımıyor, taşıyamaz da. NeKemalistlerin böyle bir niyeti var, ne de onlar sayesinde veonlarla beraber yaşam alanı bulan dinsel gericiler.
Artık herkes biliyor ki Türkiye Cumhuriyetinin kurucularıve bugüne kadar olan tüm yöneticileri ikiyüzlü politikalar ilebugünlere gelmişlerdir. Mustafa Kemal, komünistlere karşıda, kürtlere karşı da, lazlara karşı da hep aynı ikiyüzlüdavranışı ilke edinmiştir. Bugünün yöneticileri de AKPhükümeti eliyle aynı yaklaşımı içerde ve dışardasürdürmeye devam etmektedirler. Bir yandan PKK ilegörüşüyorlar, diğer yandan “biz olsaydık idam ederdik”diyorlar. Bir yandan bir sene önce Ramazan ayında Şam’aiftara gidiyorlar, ardından Esad’ı Dolmabahçe Sarayındaiftar yemeğine davet ediyorlar. Bir sene sonra ise Esad’akarşı silahlı güçleri örgütlüyorlar, eğitimlerini Türkiye’deveriyorlar, silahlandırıyorlar. Bu kan aynı bozuk kandır.Bunun temizlenmesi sistem sınırları içinde mümkündeğildir. Onun için bütün halklar ve dinsel kesimler burejime son vermek için işçi sınıfının öncülüğünde güçlerinibirleştirmelidir. Bu da somut konularda eylem ve güçbirliklerinin geliştirilmesi ile başlar. Dersim Katliamıüzerinde yürütülen tartışmalardan çıkarılması gereken enönemli sonuç budur.
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