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Bu Gazete Niçin Çıkıyor

Dördüncü Büyük Kongremizde defalarca belirtildiği ve Kongrece karara bağlandığı 
üzere Partimiz, sıkı bir örgütlenme, Parti içi eğitimi gerçekleştirme ve geliştirme, 
Parti kadrolarının sosyal politik bilincini yükseltme dönemine girmiştir. Bu gazete 
Partinin örgütleme, eğitme, bilinçlendirme çalışmalarına yardımcı olmak için çıkı-
yor.

Bu gazetede Parti haberleri yer alacaktır. Böylece Partinin yerel örgütleri birbir-
lerinin ve Genel Merkezin çalışmalarını, çeşitli illerde oluşan gelişmeleri ve mey-
dana gelen olayları öğreneceklerdir. Yerel örgütler, Merkez Yürütme Kurulları, ör-
gütün, tek bir bütünün organik parçaları oldukları bilinci, gücü kazanacak ve öyle 
hareket etme alışkanlığı gelişecektir.

Bu gazete, yurtta ve dünyada yer alan önemli olayların, gelişmelerin işçi sınıfı 
ideolojisi açısından, yani Partimiz açısından değerlendirilmesini verecektir. Böylece 
bütün Parti alt kademelerinin, kadrolarının, üye saflarının ana sorunlar üzerinde 
aynı görüş açısını benimsemeleri sağlanacaktır. Parti dışındaki kişi ve çevrelerle te-
mas ve ilişkilerde, işçi ve emekçi sınıflar içindeki çalışmalarda bu görüş açıları ve 
değerlendirmeler çizgisinde hareket etmek, görüş ve eylem birliğini pekleştirmek 
mümkün olacaktır.

Bu gazete Türkiye İşçi Partililer için çıkıyor. Parti dışı halkoyuna seslenen bir 
gazete değildir, öyle bir gazeteyi daha sonra çıkaracağız. Şimdi amacımız Parti içi 
birliği, dayanışmayı fikir ve eylem türdeşliğini oluşturmaya katkıda bulunmaktır. 
Hedefimiz gazeteyi bütün partililere okutmaktır; sadece tek tek bireyler olarak de-
ğil, il ve ilçe örgütleri olarak, bürolar olarak, çalışma ekipleri olarak okutmaktır. 
Gazete okunmalı, tartışılmalı, görüşler olgunlaştırılıp geliştirilmelidir.

Bütün bu nedenlerle okurlardan konuları tartışan, görüşleri, eleştirileri belirten; 
yerel örgütlerden olaylardan haber veren mektuplar bekliyoruz. Gazete ile okurları 
arasında bir alışverişin, karşılıklı ilişki ve etkilenmelerin gelişmesini istiyoruz.

Partinin örgütlü politik bir hareket olarak gelişmesi, işçi sınıfının sosyalist ör-
gülü olma niteliğinin gittikçe arınıp güçlenmesi Partiyi bu noktaya, yani sosyalist 
örgütlenme, eğitim ve bilinçlendirme görevini daha yüksek bir düzeyde ve yeni bir 
biçimde ele alma aşamasına getirdi. Öte yandan, ülkemizin politik ortamı ve bu or-
tamın son gösterdiği belirtiler Partimizin, sıkı örgütlenmiş, saflarını sıkıştırmış, son 
derece disiplinli ve bilinçli bir parti olması gereğini ön plana çıkarmaktadır.

Dışa bağımlı azgelişmiş bir ülkenin kapitalist yoldan kalkınmasının mümkün 
olmaması, bizim egemen sınıfların ve iktidarlarının ise kapitalist yolda direnmele-
ri, çeşitli iktisadi, malî, toplumsal meseleler, sıkıntılar doğurmakta, huzursuzluk ve 
çalkantılara yol açmaktadır. Bunlara temel bir çözüm getiremiyen egemen sınıflar 
ve iktidar çevreleri şimdi kasten bir anarşik ortam yaratmaktadırlar. Hergün ülke-
nin çeşitli yerlerinde patlatılan dinamitler, sıkılan ve sıktırılan kurşunlar bu maksat-
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ladır. Bir başka soygununun bu denli abartılması, bir James Bond macerası haline 
getirilmesi bundandır. Kasten yaratılan bu anarşizm görüntüsünün ardından Ana-
yasayı, özgürlükleri rafa kaldıracak bir faşist rejimi getirme çabaları görülmektedir.

Bu ortamda TİP ve partililer her zamandan ziyade dayanışma, disiplinli, uya-
nık ve kararlı olma zorundadırlar. Tahriklere, tertiplere, oyunlara gelmemek, serin-
kanlı, akıllı ve cesur davranmak durumundadırlar. Hak ve özgürlüklerimizden bir 
zerre feda etmeksizin, ayaklarımızı sıkıca bastığımız noktadan kıl payı gerilemeksi-
zin mücadelemizi ileriye doğru sürdüreceğiz. Bu karışık ve çalkantılı ortamda işçi 
sınıfımız ve onun sosyalist partisi TİP’ne yaptığını ve nereye gittiğini bilen, hede-
fine sağlam adımlarla ilerliyen biricik devrimci örgüttür. Bu gazete Parti birliğini 
ve dayanışmasını güçlendirmeye, örgütlenme ve eğitime katkıda bulunduğu ölçüde 
Türkiye’nin bu genel durumu açısından da dolaylı olarak çok önemli bir görev yap-
mış olacaktır.

Parti Gazetesi, Sayı 1, Şubat 1971


