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Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi
kendini anlatıyor
Partili çevrelerin, partinin tasfiyesini gidermek amacıyla uzun yıllardır sürdürdüğü mücadele bugün yeni bir aşamaya ulaşmış bulunuyor.

Partimiz, elinizdeki bülteni okuyacak olanların yakından bildiği gibi, dışarıdan saldıran bir gücün ağırlığından dolayı tasfiye edilmedi. Her ağacın kurdu özünden
olur misali, bizzat kendi içinden çıkan sermaye sevdalıları tarafından yok edilmek istendi. Partiye hakim olan
Nabi Yağcı’ların Partizan grubunun üst düzey kadrolarının ezici çoğunluğunun teslimiyetçi bir çizgiye kaymalarından ve özellikle samimi komünistlerin TİP’le
birlik hatırına örgütlü bir tepki vermemelerinden dolayı, partinin likidasyonu durdurulamadı. Yurt içi örgütleri darmadağın edildi. Sendikalardaki örgütlü güçler yalnızlaştırıldı. Gençlik örgüt lağvedildi. Kadın birimleri ortadan kaldırıldı. En büyük yurtdışı örgütlerinin bulunduğu Almanya’da, Berlin örgüt bizzat en tepe
yöneticileri eliyle dağıtıldı.

Dönem, devrimcilere, komünistlere, sosyalizme açıktan
küfürler edildiği, emekçilerin iktidarı için mücadelede ısrarcı olanların yerden yere vurulduğu bir dönemdi. Sözde sol, sosyalist sözcüler, tarihin sonunun geldiğini, kapitalizmin kalıcılığını ilan ettiğini, militarizmin ve emperyalizmin bir daha yeşermeyeceğini iddia ediyorlardı. Bugün bakıldığında alay edilecek, cevap verilmesine bile tenezzül edilmeyecek tezler, ciddiyetle tartışılıyordu. Sovyetler Birliği’nde bile emperyalizme ve kapitalizme hayran
bir çizginin hakimiyeti giderek artmış ve tüm sosyalist ülkelerin tasfiyesi ile sonlanacak bir süre başlamıştı.
Böylesi bir ideolojik ve politik ortamda, TKP kadroları, bugünden bakıldığında kısacık bir zaman diliminde partinin
yeniden ayağa kalkışı için seferber oldular. Öncelikle kadrolar TBKP döneminde Komünist Birlik adıyla parti içindeki lenincilerin birliğini gerçekleştirmeyi amaçladılar. Hemen ardından 1989 yılında 10 Eylül dergisini çıkarttılar ve
daha geniş bir platforma sahip oldular. Bu yayınlarda yer

rılması için platform oluşturma çağrısı”nı reddetmişlerdi.
Daha sonra, yine eski TKP kadrolarının önerdiği birleşik
komünist parti fikrini de reddetmişlerdi. SİP yöneticileri,
önce göstermelik bir KP sahneye çıkarttılar. Bununla istedikleri sonucu elde edemeyince daha büyük bir aldatmacaya başvurdular. Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Reşat Fuat, Nâzım Hikmet, Zeki Baştımar
ve İ. Bilen’in TKP’sinin adını çalmaya kalktılar.
SİP’in 11 Kasım 2001 tarihinde yapılan 6. Olağanüstü
Kongresi’nde dünya komünist hareketinin en temel etik ilkelerini çiğneyerek, felsefesi, sınıfsal kökeni, örgütsel geleneği, siyasal çizgisi, kadro birikimi açısından hiçbir ortak
nokta taşımadıkları; aksine, siyasal hayata atıldıklarından
beri karşısında oldukları, her türlü yolla mücadele ettikleri, eleştiri adı altında sürekli küfür ettikleri Türkiye Komünist Partisi’nin adını kongrede parti isimlerini değiştirerek gasp ettiler.
Dünya komünist hareketi, tarihin önemli dönemeçlerinde revizyonizm bölünmesini, troçkizm bölünmesini, maoizm bölünmesini yaşamıştı, ama bu bölünmelerin hiçbirinde hiçbir çevre SİP’in yaptığı gibi bir siyasal kimlik hırsızlığında bulunmamıştı.
O tarihte henüz yeniden doğuş sancılarını yaşayan TKP’li
kadroların bu ikinci saldırı sonucunda güçlerinin azaldığını
söylemek durumundayız. TKP’li kadrolar, bu yılları yeniden
güç biriktirme, sendika, kadın, gençlik, köy çalışmalarını
yeniden organize etme doğrultusunda kullandılar. Ayrı düşmüş TKP kadroları dönem dönem bir araya gelme çabası içine de girdiler. Bir kısım TKP’li yayınlar çıkartarak, bir kısmı yayın çıkartmadan bir arada durarak, bir kısmı dağınık
halde yeniden büyük bir kuvvet olmanın yollarını aradılar.

alan, Marksizm-Leninizm Yolumuzu Bugün de Aydınlatıyor ve Program Sorunu Üzerine adlı çalışmalarla, komünist kadrolar arasında kafa karışıklığı yaratan yeni politik
düşünceyi kapsamlı biçimde teşhir ettiler. TKP kadroları,
inançsızlık, yılgınlık ve ihanetin kol gezdiği, kapitalizme ve
emperyalizme güzelleme yapıldığı böylesi bir dönemin bütün zorluklarına rağmen aralıksız mücadele ettiler. Kadroların bir kesimi politik mücadele için farklı arayışlara girse de, komünistler, partinin yeniden ayağa kaldırılmasının
teorik-politik zeminini doğal sonuçlarına ulaştırmak için
yürüttükleri çalışmaları 10-11 Eylül 1993’te yapılan yeniden doğuş toplantısında ele aldılar. Likidatörlerin TKP’yi
yok etmeye yönelik bütün kararlarını gayri meşru ilan ettiler ve TBKP sürecinin tek olumlu yönünün TKP-TİP birliğinin sağlanması olduğunu belirttiler. TKP’yi ayağa kaldırma iradesini programatik bir netliğe ulaştırdılar ve gerekli
yapısal düzenlemeleri gerçekleştirdiler. 15-16 Haziran 1996
tarihinde İzmir Gümüldür toplantısında alınan kararlara
uygun olarak 28-29 Ocak 1997’de Ürün’ü çıkardılar.

Bu süre zarfında dedikoduya, yalana, ikiyüzlülüğe ve
sahtekârlığa sapanlar ayrıştılar; eğrisiyle doğrusuyla kapitalizme karşı mücadele yürütenler ise yakınlaştılar.
İşte, böylesine samimi kadrolar, 2011 yılı 1 Mayıs kutlamaları öncesinde tüm TKP üye ve sempatizanlarının yeniden
bir araya gelmesi için bir girişim başlattılar. Partili kadroları yeniden bir araya getirme, TKP’nin yeniden siyasal yaşamdaki yasal, demokratik, meşru yerini alması için ortak
hareket etme kararına vardılar. Türkiye’nin dört bir yanındaki eski kuşak, orta kuşak ve yeni kuşak TKP’liler bu çağrıya olumlu cevap verdiler.

Bir kısım TKP kadrosunun Ürün’de, bir kısmının yayın çıkartarak veya çıkartmadan farklı kanallarda iğneyle kuyu
kazarak yürüttükleri TKP düşüncesini ayağa kaldırma mücadelesi bu kez de dışımızdan bir engelle karşılaştı. TKP
kadrolarının yeniden güçlenmeye başlaması ve bir araya gelme çabaları, 1920’nin devlet güdümlü “Resmi TKP” projesinin bu kez 2001’de SİP eliyle bir daha gündeme getirilmesine neden oldu. Siyasal yaşamları boyunca TKP düşmanı olmuş Aydemir Güler ve Kemal Okuyan çevresi, tarihte görülmemiş bir siyasal kimlik hırsızlığıyla TKP adını gasp etti.

Ortak bir kararla, girişimlerine SUPHİ’DEN BİLEN’E GELENEK YAŞIYOR adını verdiler. Bu pankart altında bir
araya gelen partililer ve parti dostları kısa süre içerisinde
gerçekleştirdikleri bir çalışma ile ve kendi flamaları altında uzun yıllar sonra ilk kez savaş alanlarına çıkarak likidasyon zincirini kırdılar. Günümüzün daha hızlı iletişim
kanalları kullanılarak, bir yandan internet üzerindeki çeşitli sosyal medyalarda, diğer yandan var olan sitelerde yayınlanan duyurularla TKP’liler aynı pankartla İstanbul,
İzmir ve Berlin 1 Mayıs kutlamalarına katıldılar. Yoldaşlarına güven ve umut, parti düşmanı likidatörlere ise tedir-
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ginlik verdiler. Yıllar önce 1 MAYIS kutlamaları için Taksim meydanına ilk kez çıkan kortejlerin duygusu, heyecanı
ve coşkusu ile tekrar alanları doldurdular.
1 Mayıs 2011’de, Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi
pankartı, TKP’nin tarihi amblemi ile alanlara çıktı. O güne
dek TKP adı ve amblemi hiç bu denli örgütlü bir şekilde
alanlarda yer almamıştı. İstanbul’daki kutlamalarda, TKP
Marşı da yüzlerce insan tarafından haykırıldı.
Ortak bir pankartla 1 Mayıs’ta yürüme teklifi geldiğinde, bu teklifin sadece aynı günde yürüme amaçlı olmadığı ısrarla belirtilmişti. Hedefin, 2 Mayıs ve sonrasında da
birlikte yürümenin koşullarını zorlama, birliği yaratma
ve TKP’nin yasal, demokratik, meşru zeminlerde yeniden
oluşturulması olduğu belirtilmişti.
Komünistler,
bu
hedefe uygun olarak, birlikte
İstanbul’da 15-16 Haziran
Büyük İşçi Direnişinin kutlamasını yaptılar. Önce, ortak
bir pankartla Kadıköy’de iskele önünde basın açıklaması
yaptılar; hazırladıkları metni
okudular ve yarım saati aşkın bir eylem gerçekleştirmiş
oldular. Aynı hafta sonunda ise, Gökhan Düren’in,
İsmail Kaplan’ın ve Cemal
Kıral’ın konuşmacı olduğu,
eski yeni deneyimlerin paylaşıldığı, güçlü sendika, güçlü parti vurgularının yapıldığı çok yığınsal bir panel söyleşi gerçekleştirdiler. Söyleşinin ardından Güneşli Dünya
müzik grubu özgün parçaların yer aldığı bir konser verdi.

10 Eylül 2011 kutlamaları, Bekir Karayel, Şahabettin Bakırsan ve Rasih Nuri İleri gibi 1930’lu ve 1940’lı yılların
genç komünistlerinin katıldığı, 1960’lı yılların genç adamı Ali Eriş’in sağlık nedeniyle sadece selamlarını ilettiği, 1970’li yıllarda mücadeleye atılan komünistlerin varlık
gösterdiği, 1980 ve 1990’lı yıllarda TKP saflarına katılanların seslerini yükselttiği, mücadele hattına 2000’li yıllarda girenlerin en kalabalık grubu oluşturduğu 91 yıllık maziye sahip Türkiye’nin en köklü partisine yakışır bir mozaik görünümündeydi.

TKP’lilerin oluşturduğu Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi son olarak 8 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da
yapılan ve DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği “İnsanca yaşam için eşit, özgür, demokratik Türkiye”
mitingine de katılarak girişim ruhunun giderek tüm eski
kadroları sarmaya başladığını gösterdi.
Kısacası yoldaşlar, dostlar...
Suphi’den Bilen’e Gelenek
Yaşıyor Girişimi, gücünü 90
yılı aşkın tarihinden ve savaşkan geleneklerinden alan
partili ruhun yeniden siyaset
sahnesine çıkışıdır.
Şimdi görev, başlattığımız işi
nihai sonucuna götürmek,
partimizi yeniden alanlarda
yığınların öncüsü olarak var
etmektir.
Şimdi görev, kavga seslerinin
yeniden köylerden ve şehirlerden gelmesi için mücadeleyi yükseltmektir.

TKP’liler, faşistler tarafından
katledilen işçi önderi Kemal
Türkler’in 22 Temmuz’daki
anmasına da ortak pankartla
katıldılar. Yüzyıllık ömrü boyunca sosyalizm ve devrim mücadelesinden hiç vazgeçmeyen
Mehmet Bozışık anması da, 27 Ağustos’ta yine Suphi’den
Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi olarak yapıldı. Eylül ayı içinde Füze Kalkanı için yine alanlara birlikte çıkıldı.

Partimizin kuruluş yıldönümü olan 10 Eylül de, Türkiye’de
merkezi olarak, yıllar sonra ilk kez o güne dek farklı kollarda yürümek zorunda kalan bütün TKP’lilerin katılımı
ile gerçekleştirildi. İstanbulda Birleşik Metal-İş sendikası
salonlarında yapılan coşkulu kutlamaya Suphi’den Bilen’e
Gelenek Yaşıyor Girişimi adına Berlin’de yapılan kutlamanın düzenleyicileri de telekonferans yoluyla katıldılar. Girişimin Hollanda sözcüleri de telekonferans yoluyla katıldılar ve etkinliği sonuna kadar canlı olarak dinlediler.

Dışımızda kalan her yoldaş,
eksiğimiz olacaktır. Bizimle
birlikte yürüyen her partili,
gücümüze güç katacaktır.

Hedef, en kısa zamanda
TKP’nin likidasyon sürecini tersine çevirmek ve dünya proletaryasının devrimci teorisini günümüz dünyasının devrimci pratiği ile
birleştiren, Mustafa Suphilerin ve İsmail Bilenlerin sermayeden, devletten ve dinden bağımsız partisini ayağa
kaldırmaktır.
Bütün TKP üye ve sempatizanları, Birlik Dayanışma emektarları, İGD’liler, İKD’liler, İLD’liler, Barış Derneği aktivistleri, Köy-Kooplular, Mustafa Suphi’den Deniz yoldaşa, Hasan Basri’den Ali İhsan Özgür ve Talip Öztürk’e, Boz
Mehmet’ten Meryem Karakız’a, bu gelenek bizim diyen herkese çağrımızdır:
Gelin hep birlikte partimizi ayağa kaldıralım.

•3•

ÇAĞRIM

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve d
İstanbul’da “1 milyon emekçi Taksim’e” sloganıyla kutlanacak
nın kurtuluşu davasına gönül vermiş partiler, öğrenci dernek
ezilen halkların kurumları, Aleviler ve baskı altında tutulan in
rini haykıracak.

1 Mayıs 2011 aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının doksan yıll
tarların likidasyona son verme iradesini gösterecekleri gün ola
günümüz dünyasının devrimci pratiği ile birleştiren; sermayed
de eden Mustafa Suphilerin ve İsmail Bilenlerin partisini ayağ

Hiç kimse, TKP’yi AKP işbirlikçisi liberalizme, dinciliğe, SİP
çürüten düzen içi çözüm hayallerine teslim edemeyecektir.

Daha bitmedi o kavg

Bütün TKP üye ve sempatizanları, Birlik Dayanışma emekta
neği aktivistleri, Köy-Koop’lular, Mustafa Suphi’den Deniz
Talip Öztürk’e, Boz Mehmet’ten Meryem Karakız’a, bu gele

1 Mayıs’ta “SUPHİ’DEN BİLEN’E GELENEK YAŞIYOR

S
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MIZDIR

dayanışma günü 1 Mayıs, bu yıl
k. 1 Mayıs günü, sendikalar, meslek birlikleri, işçi sınıfıkleri, köylü birlikleri, kadın örgütleri, Kürtlerin ve diğer
nanç gruplarının kuruluşları, eşitlik ve özgürlük taleple-

lık meşru partisi TKP’ye gönül vermiş kadrolar ve tarafacak. TKP’liler dünya proletaryasının devrimci teorisini
den, devletten ve dinden bağımsız olduğunu gururla ifağa kaldıracaklar.

P yöneticilerinin şovenizmine, her alanda devrimciliği

ga sürüyor, sürecek!

arları, İGD’liler, İKD’liler, İLD’liler, Barış Deryoldaşa, Hasan Basri’den Ali İhsan Özgür ve
enek bizim diyen herkese çağrımızdır:

R” pankartı altında yürümeye davet ediyoruz.

SUPHİ’DEN BİLEN’E GELENEK YAŞIYOR GİRİŞİMİ
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Atılım, sadece bir
Türkiye Komünist Partisi TKP üye ve taraftarlarının büyük bir yıkımdan bugüne geldikleri biliniyor. Mustafa
Suphi’den İ. Bilen yoldaşa gelinceye kadar partimiz defalarca tasfiye edilmeye çalışılmış, dönem dönem partiye sağ
çizgi hakim olmuştur. Ama, Partimiz her seferinde küllerinden doğan zümrüd-ü anka kuşu gibi, yeniden ayağa
kalkmayı başarmıştır.
ATILIM... Bu isim hiçbirimizin yabancısı değildir. 70 ve
80’lerde partili olanların okuyabilmek için sabırsızlıkla
beklediği, bir çoğunun dağıtımı için büyük riskler alarak
tüm becerilerini ortaya koyduğu, her kuşaktan partililerin
anılarına 1973 tarihi ile birlikte kazınan TKP Merkez Komitesi yayın organının adıdır. Ancak ATILIM, sadece bir
yayın adı değildir. ATILIM, tüm tarihi boyunca TKP’nin
savaş tarihinin de adıdır.

Hüsnü başkanlığında Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü
Partisi adlarıyla iki ayrı yasal parti kuran, ama her ikisi de
burjuvazinin çok ağır saldırılarına maruz kalan partililerin
yaptıklarına kim ATILIM değildir diyebilir.

Kim 10 Eylül 1920 yılında Partimizi kuran Mustafa Suphi,
Ethem Nejat ve yoldaşlarının memlekete gelip ulusal kurtuluş savaşımına katılma çabalarına ATILIM değildir diyebilir.
Kim kurucularımızın Karadeniz’de katlettirilmesi sonrasında Ankara’da Türkiye Halk İştirakiyun Fırkasıyla savaşıma devam edenlerin çabalarına ATILIM değildir diyebilir. Ankara Küçükesat bağlarında toplanan THİF delegelerinin yeni bir merkez komitesi seçtiği ve Salih Hacıoğlu’nu
genel sekreterliğe getirdiği nasıl unutulur ki.
Kim 1925 yılında İstanbul Akaretlerde kongre toplayarak Takrir-i Sükun yasasının tehdidi altında partiyi yeniden ayağa kaldıranların yaptıklarına, Şefik Hüsnü’yü genel sekreter, Şevket Süreyya’yı örgüt sekreteri yapmalarına
ATILIM değildir diyebilir.
Saldırgan burjuvazinin tehditlerinden yılan ve tarihimizin
ilk likidatörleri olma onursuzluğunu kazanarak parti belgelerini polise teslim eden Şevket Süreyya ile yardımcısı
Vedat Nedim’i de kimse partililere unutturamaz.

Kim 1951 tevkifatı sonrasında iç problemlerle de sarsılan
partimizin yeniden toparlanması için, partiden ayrı düşen
Reşat Fuat’ı, Hikmet Kıvılcımlı’yı, Mihri Belli’yi yurt dışında yapılacak 1962 Konferansına davet edenleri unutabilir.

Kim parti içindeki bölünmeye ve kargaşaya son vermek üzere Şubat 1932’de İstanbul’un Defterdar semtinde Dördüncü Kongreyi toplayan ve partiyi yeniden ayağa kaldırmak
için çaba gösteren Mehmet Bozışık’ın aralarında bulunduğu yoldaşların yaptıklarına ATILIM değildir diyebilir.
Kim İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye kamuoyunu faşist orduların yıkımına karşı uyarı görevini yapan, ülkenin
Sovyetler Birliği’ne dost olması için yayınlar yapan, sırf bu
nedenle 1944 yılında yeniden tutuklamalarla karşılaşan
örgüt sekreteri Reşat Fuat’ın ve tüm yoldaşların yaptıklarına ATILIM değildir diyebilir.
1946 yılında bir araya gelemeyip birisi Esat Adil Müstecaplıoğlu başkanlığında Türkiye Sosyalist Partisi, diğeri Şefik

Berlin - 10 Eylül Kutlaması
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dergi adı değildir
Kim, 1983 yılında yapılan 5. Kongre’de, bizzat İ. Bilen yoldaşın öncülük etmesiyle, daha önce ağır biçimde eleştirilen TKP’li eski komünist kadroların itibarlarının iade edilmesine, ihanet çizgisine gelmemiş bütün eski komünistlere dair yepyeni bir sayfa açılmasına ve böylece yeni kuşakların eskinin olumsuzluklarını gidermesine ATILIM değildir diyebilir.
ATILIM partimizin, TKP tarihinin adı; parti üyeliğinin,
partizan ruhun ayrılmaz parçası; niteliği, kuşaklar boyunca devam eden savaşkan geleneğidir. Bu gelenek, 12 Eylül
darbesinin hazırladığı uygun ortamda, uluslararası komünist hareket içerisinde egemen olan sağcı, Gorbaçovcu revizyonizmin de yardımı ile partimize egemen olan likidatör yöneticiler eliyle yok edilmek istendi. Komünistlerin birlik yönündeki içten duyguları sömürülerek, TİP ile
TKP’nin birliğiyle ambalajlanmış bu likidasyon hareketinin sonuca ulaştığı sanıldı. Ancak yaratılan tasfiye iklimine boyun eğmeyen, Marksizm-Leninizm’in yenilmez ideolojisinden güç alan kadrolar, likidasyona karşı durdular. Likidasyona karşı savaşım gerek ülke içerisinde, gerekse yurt
dışı örgütlerinde kesintisiz olarak sürdürüldü.

1 Mayıs 2011 - İzmir

Kim bu çağrıya karşılık veren ve partiyi yeniden savaş alanlarına çıkaran Zeki Baştımar (Yakup Demir) ve İsmail Bilen yoldaşın çabalarına ATILIM değildir diyebilir.
Kim “parti üyeliği mavi boncuk değildir hak edene ve-

Kim likidasyona karşı kesintisiz savaşımı sürdüren ve partinin yeniden ayağa kalkması için adım adım, il il, ilçe ilçe
yepyeni parti örgütleri yaratan isimli isimsiz yüzlerce partizan kadronun gayretlerine ATILIM değildir diyebilir.
TKP tarihi devrim ve sosyalizm için fedakârca mücadelenin tarihidir.
TKP tarihi Türkiye’de aydınlanmanın tarihidir. Nâzım
Hikmet’ten Orhan Kemal’e, Hikmet Kıvılcımlı’dan Behice
Boran’a, Sabiha Sertel’den İbrahim Güzelce’ye, Ruhi Su’dan
Ahmet Arif’e, Mehmet Ali Aybar’dan Jak İhmalyan’a, Arif
Damar’dan Enver Gökçe’ye politika, bilim, kültür, edebiyat
ve sanat alanlarında sayısız isim bunun kanıtıdır.

1 Mayıs 2011 - İstanbul

rin“ diyerek 1970’lerde komünistlerin TKP ile buluşmasını ve TKP’nin memlekette savaş alanlarında yeniden ayağa kalkmasını sağlayan İ. Bilen yoldaşın ilkesel tutumuna
ATILIM değildir diyebilir.

TKP tarihinde işi döneklik ve burjuvazinin kampına geçme boyutuna vardıranlar 1927’lerde Şevket Süreyya ve Vedat Nedimler ile 1980’lerde Nabi Yağcı ile Zülfü Diclelilerden ibarettir.

Ama, kimi zaman ciddi yanlışlar yapsalar da Mustafa Suphi, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Zeki Baştımar, İ. Bilen,
Nâzım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, Reşat Fuat, Hüsamettin Özdoğu, Mihri Belli ve Behice Boran yoldaşların tümü,
kimi parti dışına düşmüş olsa da, komünizm davasına sadık kaldılar ve bu uğurda ağır bedeller ödediler.
Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi olarak, devrim
ve komünizm davasını bugüne taşıyan tüm onurlu insanlarımıza şükran borçluyuz. Bu yeni dönemde, onların mirasını ileriye taşıyacak, kapitalizmi yıkacak ve sosyalist devrimi zafere ulaştıracağız.

8 Ekim 2011 - Ankara
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10 EYLÜL’Ü BİRLİKTE KUTLUYORUZ
İşçi sınıfının öncü gücü TKP
91 yaşında. 10 Eylül 1920’de
Büyük Ekim Sosyalist Devriminin ve Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşının ateşi içinde
Bakû’da kurulan TKP asla yok
edilemez.

dın, öğrenci, emekli, işsiz, memur, öğretmen her kesimden
katılımcılar, içte ve dışta savaş
politikasına karşı Türk, Kürt,
Arap bütün halkların eşitlik
temelinde kardeşliğini temsil
edecek.

Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi, TKP’nin 91.
kuruluş yıldönümünü 10 Eylül 2011 Cumartesi günü saat
14:00’te DİSK’e bağlı Birleşik
Metal İş Sendikası’nın Kemal
Türkler Toplantı Salonu’nda
kutlayacak.

Bütün dostlarımızı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelemize ivme kazandıracak olan 10 Eylül’ü birlikte kutlama etkinliğine davet
ediyoruz.

TKP 91
yaşında

TKP

Likidasyona son!

Tarih: 10 Eylül 2011 Cumartesi

10 Eylül 2011 / Cumartesi
Saat : 14:00
Adres : Birleşik Metal-iş Sendikası
Kemal Türkler Salonu
Tünel Yolu Cd. No.2 34744
Bostancı-İSTANBUL

Saat: 14:00

TKP emektarlarının da katılacağı etkinlikte, partiye gönül
vermiş eski, orta ve yeni kuşaklar bir araya gelecek.

Yer: DİSK/ Birleşik Metal İş
Sendikası Kemal Türkler Toplantı Salonu

“Likidasyona Son” çağrısını benimseyen işçi, köylü, ka-

Adres: Tünel Yolu Caddesi
No:2 Bostancı/ İstanbul

İrtibat : 0212 245 28 11
Posta : posta@urundergisi.com
Günümüzde TKP’nin anlam ve önemi

SUPHİ’DEN BİLEN’E

GELENEK YAŞIYOR GİRİŞİMİ

•
•
•
•
•
•
•
•

Açılış
Söz TKP emektarlarında
İşçilerin ve emekçilerin gözünden
Gençliğin ve kadınların dilinden
Halklar: Barış, dostluk, dayanışma
Sinevizyon gösterisi
Skeç
Müzik

Katılım ücretsizdir.

