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TKP'nin Cumhurbaşkanı Adayı:
SELAHATTİN DEMİRTAŞ

görevini üstlenmesi ile başlamıştı bu süreç. Yeminli TKP düşmanı
olan SİP’lilerin neden bu adı gaspettiklerini birçok çevre

Yurttaşlar,

anlamdıramamıştı. Anayasa ve TCK tarafından yasak olmasına
karşın, burjuvazi SİP’lilere böyle bir imtiyaz sağlamıştı. Türkiye
Komünist Partisi’ne, İ.Bilen yoldaşa hakaret ederek, Marksizm
Leninizm‘in revizyonist ve oportünist yorumları ile ideolojik ve
politik olarak kuşanan SİP’liler birden en hızlı “TKP” ‘liler oluverdiler.

Türkiye Komünist Partisi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş’ın
adaylığını fiili olarak destekliyor. Adayımız Selahattin Demirtaş’dır. TKP bu seçim
politikası ile örgütlü olduğu her alanda, yoldaş yandaş, sempatizanlarımızın olduğu her
birimde ve platformda, Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasının aktif olarak içinde
olacaktır.

İdeolojik olarak Troçkizm temelli, politik olarak milliyetçilik
ölçülerinde ulusalcı olan, işçi sınıfı ile bağı olmayan, Leninci Parti
İlkelerini lafta savunan ama pratikte tam tersi yapılanan bir yapı
vardı karşımızda. Bu yapının çürük olduğunu en başından itibaren
dile getirdik. Bu gömlek bunlara büyük gelir dedik. Altında ezilecekler

Selahattin Demirtaş, işçi sınıfımızın, yoksul emekçi ve köylülerin, kadınların,
gençlerin ve çocuğu olan herkesin adayıdır. Çünkü Selahattin Demirtaş, sınıf mücadelesi
yoluyla emek sömürüsünün ortadan kaldırılacağı bir düzeni, Sosyalizmi savunuyor.
Sosyalizme giden yolun devrimci bir demokrasiden geçeceğini dile getiriyor.

dedik. CHP kuyrukçusu Kemalist “sol” olduklarını ilan ettik. İyiniyetli
bazı devrimci arkadaşlarımız bunların böyle olabileceklerine
ihtimal bile vermediler. 12 Eylül 1980 faşist darbesi ile hesaplaşmak
yerine, bu darbede burjuvazinin, işbirlikçi oligarşinin tetikçileri
olan askeri kesimi, Genelkurmayı desteklediler. Bu gerçeği
anlamak istemeyenler, Ergenekon Terör Örgütü davasında
SİP/“TKP” ‘nin takındığı ETÖ’yü savunucu tavrı ile gerçek yüzlerini

Selahattin Demirtaş, Türkiyedeki tüm ulus ve ulusal azınlıkların adayıdır. Türklerin,
Kürtlerin, Lazların, Çerkez, Abhaz, Arnavutların ve tüm diğer ulus mensuplarının adayıdır.
Kürt Ulusal Sorunu’nun siyasal ve kültürel anlamda, adil ve demokratik bir çözümü için
halkların kardeşliğini ve eşit hakları savunuyor. Ezen uluslar özgür olamazlar. Türk ulusu
kendi gerçek özgürlüğünü Kürt ulusunun özgürleşme mücadelesi başarıya ulaştığı oranda
kazanacaktır.

gördüler.
ETÖ davasıyla SİP/“TKP” kamuoyunda deşifre olmuştur. Ve
bu deşifre olmanın sonucunda misyonunu tamamlamıştır.
Misyonunu tamamlamasıyla değirmenin suyu kesilmiştir. Yaşanan

Selahattin Demirtaş, tüm dinsel ve kültürel toplulukların adayıdır. Sunni veya
Alevi Müslüman, Hristiyan, Ermeni, Rum, Ezidi, Süryani, Musevi dinlere mensup olanların
eşit haklı olarak, Sunni İslamın ve onun aracı Diyanet İşleri Başkanlığının yönetiminde
olmadan yaşaması gerektiğini savunuyor.

sözde “bölünmenin”, “iki ayrı kongrenin” altında yatan gerçek
budur. İki taraf arasında ideolojikpolitik bir farklılık yoktur. İki taraf
da, yine Kemalist politikalarını, Kürt Özgürlük Hareketi‘ne düşman
tavırlarını, işçi sınıfından uzak politikalarını, tekke tipi örgütlenme
ve yönetme anlayışlarını sürdürüyor. MarksizmLeninizm zaten
hiç konu bile olmuyor. Sadece zevatı kurtarmak için yazı, konuşma
ve pankartların arasına süs çiçeği gibi serpiştiriliyor. İki “grubun”
da temelini oluşturan “Sosyalist Politika” kadroları şaibelidir,
şaibenin ötesinde tehlike arzetmektedirler ve bu kadrolar iki ayrı

Selahattin Demirtaş, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı‘nda, bölgede ve dünyada,
barış, demokrasi ve sosyalizmin tesis olması gerektiğini savunuyor. Bu amaçlar
için Türkiye ve Türkiye Kürdistanı nüfusunun çoğunluğunun kazanılması gerektiğini
söylüyor. Türkiye’de demokratik hakların geliştirilmesi mücadelesi ile Kürt ulusal sorununun
çözümü için mücadelenin karşılıklı etkileşim ve birbirine bağlı sonuçlar yaratacağını
savunuyor. Bunun için, güncel olarak barış ve demokrasi mücadelesi birbirinden ayrılamaz
bir bütündür diyor. Barış ve demokrasinin uzun vadede kalıcılığının teminatı da Sosyalizm’dir
görüşüne sahip çıkıyor.

gibi gözüken grubun da yönetiminde yer almaktadırlar. Bunlar
derin devletin adamı olduğu kesin olan Yalçın Küçük adlı “elemanın”
yetiştirmeleridir ve dün olduğu gibi bugün de onunla bağlantılıdırlar.
Dolayısıyla “ayrı” kongrelerini yaptıktan sonra tekrar biraraya da
gelebilirler, ayrı partilerde farklı gibi gözüken ortak işlevler de
üstlenebilirler. Komünistler ve/veya komünist olma iddiasında
olanlar uyanık olmalıdır.
Türkiye Komünist Partisi yasaklı bir partidir. Yasaklıdır ama
meşrudur. Politika gizli yapılmaz. TKP, MarksçıLeninci, Kominternci,

Türkiye Komünist Partisi, bölgesel anlamda fiilen üçüncü paylaşım savaşımının
yaşandığı koşullarda, ülkede ve bölgede, barış ve toplumsal ilerlemeyi geliştirecek,
sosyalizm mücadelesinde, emek sömürüsünden arınmış, sınıfsız toplum amaçlı
mücadelede en geniş kesimleri kucaklayıcı her ilerici, devrimci hareketi destekler.
Özellikle üç aday olmasına karşın, emek ve barıştan yana bir aday, baskı ve sömürüden
yana iki adayın olduğu koşullarda TKP, kuşkusuz ki, ikircimsiz olarak emek ve barıştan
yana tek aday olan Selahattin Demirtaş’ı destekleyecektir. R.T. Erdoğan ve E. İhsanoğlu,
burjuvazinin, işbirlikçi oligarşinin, emperyalizmin adaylarıdır. Aralarında sınıfsal fark yoktur.
Selahattin Demirtaş ise, işçi sınıfının, ezilen ve sömürülen sınıf ve ulusların adayıdır.

Bolşevik kadroların omuzlarında, iğneyle kuyu kazarak likidasyona
son vermiş, yeni bir Parti Programı tartışması aşamasına geçmiştir.
Program tartışması akademik olarak değil, bizzat sınıf içinde
örgütlenme çalışmalarına paralel olarak, günlük pratik mücadeleler
içinde yürütülmektedir. Türkiye ve Türkiye Kürdistanı’nın ideolojik,
politik ve örgütsel olarak güçlü bir Türkiye Komünist Partisi’ne
gereksinimi var. Kendini TKP’li olarak tarif eden, yandaş, sempatizan
ve dostlarımızı, program tartışmasına katılmaya, bulundukları
yerde, işyerlerinde, fabrikalarda, mahalle ve köylerde, okul ve
üniversitelerde, TKP’yi güçlendirme çalışmalarına katılmaya
çağırıyoruz. Mustafa Suphilerin, Reşad Fuad Baranerlerin, Yakup

Türkiye Komünist Partisi, “boykot” tarzı tavırların, bugünkü cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde politikasızlığın, aczin göstergesi olduğunu tespit ediyor. Ayrıca “boykot”
kararı alan tüm siyasi yelpazenin, Kemalizmin açık veya gizli etkisinde olduğu
değerlendirmesini yapıyor. Bugün, devrimci tavır politik gelişmelere müdahale etmektir.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi‘nin devrimci güçlerinin ve
Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Türkiye’nin politik yaşamına farklı bir düzeyde müdahil
olabilmelerinin yolunu açabilir. Bu müdahalenin ortak adayı Selahattin Demirtaş’dır.
2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilecek kazanımlar, 2015 genel seçimlerinde
barış, demokrasi ve sosyalizm güçlerinin başarılarına temel teşkil edecektir. Tüm Türkiyeli
ve Kürdistanlı yurttaşları ortak adayımız Selahattin Demirtaş’a oy vermeye çağırıyoruz.

Demirlerin, İ.Bilenlerin, Nazım Hikmetlerin, M.Hayrullahoğlu
yoldaşların TKP’si MarksçıLeninci ilkeler temelinde yaşıyor ve
savaşıyor. Birden fazla TKP yoktur!
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Halkların Demokratik Partisi ve Komünistler
o İsmail Hakkı Yorulmaz

ile kazandığı mevziileri Türkiye İşçi Sınıfı, Devrimci Güçleri ile birlikte geliştirip, tüm
Türkiye’nin sosyal kurtuluş mücadelesine dönüştürmek istiyor. Her türlü savaşım yöntemini

HDP II. Olağanüstü Kongresi Haziran ayında toplandı. Kongre öncesi ve sonrasında

ispatlı bir şekilde en iyi biçimde kullanma becerisini gösterebilmiş bu harekete, “hayır siz

Türkiye devrimci, sosyalist güçleri arasında yoğun bir tartışma yaşandı. BDP kendi yapısını

işinize bakın, biz işimize bakalım” demek mi doğrudur, yoksa Türkiye İşçi Sınıfının Politik

feshetmeden, ancak bir kadro partisi niteliğine dönüşmek amacıyla, örgüt ve üyelerinin

Hareketinin, yani Türkiye Komünist Partisi’nin 94 yıllık deneyimi ile, Kürdistan Ulusal

HDP’ye katılımını sağladı. TBMM’deki BDP grubu üyesi saylavlar, HDP üyesi olarak HDP

Kurtuluş Hareketi‘nin ve günümüzde Kürt Özgürlük Hareketi‘nin yüzyıla dayanan, 40 yıllık

Meclis Grubunu oluşturdular. EMEP, HDK’nın bir bileşeni olarak kalmayı, ancak HDP’de

son Devrimci Ayaklanma deneyimi ile birleşmesini mı ısrarla savunmak gerekiyor? Bizce

yeni dönemde yer almamayı kararlaştırdı. Ne ki, Abdullah Levent Tüzel yeni HDP

doğru olan ikincisidir.

yönetiminde tekrar görev üstlendi. Ertuğrul Kürkçü’nün temsil ettiği SYKP ile Yeşiller ve
Sol Partisi ile SDP ve ESP parti olarak HDP içinde konumlarını korudular. Bunun yanısıra

Türkiye Komünist Partisi kurulalıberi baskı, terör ve katliamlar koşullarında mücadelesini

HDP’nin bileşenleri arasında farklı siyasi dergi ve örgüt çevreleri, toplumsal demokratik

sürdürmüştür, hataları da olmuştur, likidasyonlar, sapmalar da yaşamıştır. Ancak çok

örgütler yerlerini aldılar.

zengin ve devrimci pratiğe dayalı komünist bir deney birikimine sahiptir. Türkiye ve
Kürdistan işçi sınıfı nezdinde, demokratik kamuoyunda, ciddi bir meşruiyeti vardır. Kürt

EMEP örneğinde görüldüğü gibi, görüş ve duruşlarını açık dile getirenlerin yanısıra,

Özgürlük Hareketi de yoktan varolmamıştır. Bir yandan Kürt ulusunun inkar ve imha

hiç bir açıklama yapmadan HDP’ye mesafe koyan kurucu iradede yeralmış olan parti ve

poltitkalarına karşı yüzyıldan fazla zamandır sürdürülen bir mücadelenin zengin deneyimlerinin,

örgütlerin de olduğu gözlendi. Hatta bu çevrelerin arasında, HDP’yi bu aşamadan sonra,

birikimlerinin sentezidir. Bugünkü Kürt Özgürlük Hareketi, diğer yandan da, Türkiye

Türkiye devrimci hareketini bölen bir likidasyon hareketi olarak suçlayanların var olduğu

Komünist Partisi ve dolayısıyla 60’lı yıllarda doğru veya yanlış, partimizin etkinliğinde olan

dahi söylenebilir. Bir diğer klasik kesimin ise, Kürt Özgürlük Hareketi‘ni, dolayısıyla onun

Türkiye İşçi Partisi‘nden çeşitli nedenlerle kopan, devrimci gençlik hareketinin bağrından

bir yansıması olarak gördükleri HDP’yi, AKP Rejimi ile uzlaşma ile suçladıkları bilinmektedir.

gelişmiştir. 197172 geçici yenilgisinden sonra Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi niteleğine
yönelmiş, partileşmiş, doğruları ve hataları ile ama bedel ödeyerek bugünlere gelmiştir.

HDP içinde bugüne dek hiç yer almamış, ÖDP, EHP, Halkevleri gibi, DevYol

Partiya Karkeren Kurdistan olgusu, ne dostun ne de düşmanın yok sayamayacağı bir

geleneğinden gelen örgütlenmelerin ise bu gelişime mesafeli durdukları, hatta ÖDP’nin

olgudur. Bugün Kürt Özgürlük Hareketi ve onun çeşitli bileşenleri varsa, HDP’nin oluşumunda

HDP Kongresinden bir hafta önce “Birleşik Muhalefet Güçleri” adı altında bir bileşim

da doğrudan katkısı varsa, ki öyledir, bundan gocunmak, mesafe koymak, devrimci

yaratmak için çağrı yaptıkları ve toplantı düzenledikleri, gelişmeleri yakından takip edenlerin

olmayan, yanlış bir tavırdır.

malumudur. DevSol geleneğinden gelen Halk Cephesi, HDP oluşumunu rejim ile uzlaşmacı
nitelikte görüp eleştirirken, Partizan dergisi çevresinin ise HDP’yi desteklediği, bileşeni
arasında olduğunu, ancak çok ön plana çıkmadıklarını tespit edebiliyoruz.

HDP, bugün parlamentoda grup olarak temsil edilen, yüzün üzerinde Belediye
Başkanlığı olan, aynı zamanda parlamentoyu işçi sınıfının, halkların kürsüsüne dönüştürme
yeteneğine sahip bir partidir. Komünistler, parlamento dışı mücadele ile  koşulları mevcutsa

Türkiye Komünist Partisi, yasaklı olduğu ve yasal bir yayın da çıkarmadığı için resmen

ve işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesine hizmet edecekse  parlamenter mücadelenin

HDP örgütlenmesinin içinde yer alamıyor. Parti olarak politikasında ve pratiğinde ise Kürt

birliğini savunurlar. Bugün bunun koşulları vardır. Kürt Özgürlük Hareketi ile Türkiye İşçi

Özgürlük Hareketi’nin bir bileşeni olarak nitelediği HDP’yi politik olarak açıkça destekliyor.

Sınıfı Hareketi‘nin birlikte mücadelesi, yığınların direnişinin, düzene karşı ayaklanmasının

BDP ve HDP çevrelerinde, “Eski TKP’liler” olarak nitelenen yoldaşlarımızın varlığı da

önkoşuludur. Burada aslolan işçi sınıfı içinde örgütlülüğün geliştirilmesi ve sınıf mücadelesini

gözardı edilemez. Bu yoldaşlarımız bugüne dek BDP’nin içinde olduğu gibi, bundan sonra

70’li yıllardaki düzeyini yakalayıp, onun da daha üst bir aşamasına, sonuç alıcı aşamaya

HDP’de de mevkiimakam iddiasında olmadan her türlü çalışma ve eyleme birebir aktif

yükseltmektir. Komünistler, bu misyonlarını yerine getirmek için bütün uluslardan işçi,

olarak katılacaklar ve üstlendikleri görevleri yerine getireceklerdir. Bu tavır komünist

yoksul emekçi ve köylülerle, her türlü mücadele yöntemini kullanarak sosyalist devrimin

olmanın gereğidir.

yollarını döşerler.

HDP’nin Türkiye ve Kürdistan’da en genel anlamıyla demokrasi mücadelesinde, özel

HDP’yi eleştirerek, mesafe koyarak, suçlayarak bu gelişmenin dışında kalmak her

olarak ezilen Kürt ulusunun gaspedilmiş ulusal ve toplumsal haklarının elde edilmesi

siyasi çevrenin, örgüt veya partinin kendi tercihidir. Ancak, bu tür yaklaşımların sadece

mücadelesinde ve özü itibarıyla Türkiye ve Kürdistan’daki sınıf mücadelesinde çok önemli

ve sadece egemen sınıfların ekmeğine yağ süreceği, gizlenemez bir gerçektir. Bizce, bu

bir konumu vardır. HDP bu konumunu 40 yıllık zorlu bir mücadelenin kazanılmış mevziilerinin

biraz da kendi çalışmasına, ideoloji ve politikasına, tabanına güven sorunu, özgüven

bir bileşeni olarak elde etmiştir. Burada önemli olan partinin adı değil ideoloji, politika ve

sorunudur.

örgütlenmesinde cisimlenen niteliğidir. Kendisini, Ulusal Kurtuluşçu, Devrimci  Demokrat
ve en genel anlamıyla Sosyalist olarak tarif eden legal siyasi bir oluşuma, “Hayır, sen

Komünistler açısından, HDP tarzı örgütlenmelerin temsili olarak bileşeni olmak tek

devrimci olamazsın, sosyalist ise hiç olamazsın” demek kimsenin görevi değildir. Adama,

başına yeterli değildir. Komünistlerin, bileşeni oldukları bu yapıya sağlayacakları katkı

“madem o kadar biliyorsun daha iyisini sen yap” derler.

belirleyicidir. Örgütlenme çalışmalarında, özellikle işçi sınıfı saflarında, fabrikalarda,
tersanelerde, inşaatlarda, atölyelerde, işçi yatağı mahallelerde, sınıfın örgütlendiği her

Biz, HDP’nin Marksist  Leninist bir sınıf partisi olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak HDP,

platformda, sendikalarda, toplumsal örgütlerde, yürütülen parti çalışmalarının kazanımlarını

sınıf mücadelesinde değişik Türkiyeli ve Kürdistanlı, devrimci, demokrat, sosyalist, komünist

örgütsel bağımsızlığını ve niteliğini koruyarak bileşeni olduğu partiye yansıtmak, en geniş

güçleri ve kişileri biraraya getirebilme niteliğine erişmiş bir oluşumdur. Birçok siyasi çevre,

yığınsal çıkışların maddi temellerini yaratmak için karşılıklı etkileşim içinde tek başına

Cephe hedefinden bahsederken, HDP bir anlamda değişik devrimci siyasi güçlerin cephesi

kendi yapabileceğinden daha fazlasını gerçekleştirmek, gerçek, yığınları kucaklayan, ülke

niteliğinde bir Parti olabilmiştir. Bu olgunun tartışılmasını bile gereksiz görüyoruz. Kürt

politikasına müdahil olan başarılar elde etmek… İşte, komünistlerin üstlendiği görevler

Özgürlük Hareketi içinde, sadece sosyalistler, devrimciler, komünistler yer almıyor. Gerçek

bunlardır. Bu görevlerin üstesinden gelmek de kendi parti yapısını, örgütlenme, ideolojik

bir Ulusal Kurtuluş Hareketi niteliği taşıyan bu Hareket içinde, Kürt burjuvazisi, toprak

politik eğitim, ajitasyonpropaganda çalışmalarını sürekli güçlendirerek üstlendiği görevin

sahipleri, dindarlar, Kürd milliyetçileri de yer alıyor. Bu ulusal bir hareket olmanın doğası

içini doldurmanın önkoşullarını yaratmaktır. Demek ki, böyle yığınsal bir devrimci sınıf

gereğidir. Ancak bu aşamadan sonra, HDP, sadece Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi‘nin

hareketinin bileşeni olmak aynı zamanda yaratıcı yarışma ve gelişme süreçlerinde işçi

temsilciliğini üstlenmiyor. Bu hareketin devrimci unsurları ile Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi,

sınıfının öncü politik örgütü, Türkiye Komünist Partisi’ni de güçlendirecektir. Türkiye

Devrimci Güçleri ve Demokrasi Güçleri’nin bileşimi olmak, hem Kürt Özgürlük Hareketi‘nin

Komünist Partisi, bileşeni olarak sorumluluk üstlendiği oluşumlarda, sunni yöntemler,

taleplerini, hem de Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi‘nin bir platformda birleştirmek istiyor. Türk

pazarlıklar ile konum kazanma değil, temsil ettiği sınıfın gücü ve politik etkinliği oranında

burjuvazisinin 1920’lerde olduğu gibi, Kürt burjuvazisinin ve toprak ağalarının da Ulusal

kendi katkısını geliştirerek, eşit haklı bir güç olmayı ve bunun sonucu olarak da yönlendirmeye

Kurtuluş Mücadelesi‘nin, Sosyal Kurtuluş Mücadelesi‘ne yükseltilmesinde sınıfsal olarak

etkide bulunabilecek bir örgüt olmayı ilke edinmiştir. İşçi sınıfının politik öncüsu olmak

farklı bir duruş sergileyeceğini bugünden görüyor. Bugün için, özerk, federatif ortak bir

demek, sözde değil yaşamda bunu gerçekleştirmektir. Her devrim, kendi deneyimini

cumhuriyet konusunda eğilim belirlemiş olan, Türkiyelilik olgusunu reddetmeyen Kürt

kendisi yaratır. Kitaplarda okuduğumuz makaleler, konuşmalar ve teorik çözümlemeler,

Özgürlük Hareketi ayrı bir ulusdevlet kurma hakkını değerlendirmek istese neden

yaşanılan, gerçekleştirilen devrimlerin gerçek deneyleridir. Bize düşen görev de, mücadele

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı için aday belirlesin ve neden TBMM seçimlerine katılsın?

ettiğimiz alanda bunun gereğini yerine getirip, kendi deneylerimizi üretmektir. Türkiye

Demek ki, Kürt Özgürlük Hareketi bugüne kadar zorlu ve bir o kadar da fedakar mücadeleler

Komünist Partisi’nin tarihsel misyonu bunu gerektiriyor.
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Irak'ta ve Rojava'da Neler Oluyor?
o Ali Oktay Kaya

savaşın günümüzde nasıl yürütüldüğünün gerçeği oluyor.

Bu stratejide, emperyalist güçlerin ve bölgedeki Türkiye
dahil işbirlikçilerinin önündeki en büyük engel dört

IŞİD kısa adı ile tanınan “Irak Şam İslam Devleti”

Bu kadar uzun bir giriş yaptıktan sonra, 1991 yılında

parçadaki Kürt Özgürlük Hareketidir. Güney Kürdistan’da

adlı şeriatçı, islamcı, terörist örgütün Irak’ın Musul kentini

Yugoslavya’nın onbinlerce insanın canice katledilmesi

İsrail ve ABD ile birlikte Barzani’yi, Türkiye ile işbirliğine

işgal etmesi ile başlayan tartışmaları gün be gün yazılı

sonucu bölünüp parçalanması ve Balkanlardaki görev

sokmaları bu gerçeği değiştirmemektedir. Barzani, ABD’nin

ve görsel basında izliyoruz.

bittikten sonra, arada bir Afrika geçişi sağladıktan sonra,

planlarına uygun olarak Bağımsızlık Referandumu

Orta ve Yakın Doğu’da 11 Eylül provokasyonu ile başlatılan

hazırlıklarına girişmiştir. Biz komünistler, ulusların ayrılma

Bu terörist çete hepimizin bildiği gibi ElKaide terör

savaş sürecinin nedenlerini anlamak daha kolay olur diye

hakkı dahil, kendi kaderlerini tayin hakkını ilkesel ve pratik

örgütünün Suriye ve Irak’taki uzantısıdır. Köken itibarı

düşünüyoruz. Türkiye, Balkanlarda da görece pasif

olarak sonuna kadar savunuruz. Ancak, emperyalizm,

ile de Afganistan’da, ABD’nin CIA örgütünün, 70’li yıllarda

gözükse de uğursuz rolünü yerine getirmiştir. Ön plana

yüzyıllardır ezdiği ve sömürdüğü, tüm ulusal haklarını

Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetiminin

çıkmadan “Müslüman halkları, ‘soydaşları’, korumak ve

baskı ve terörle yokettiği ulusları, yeni koşullarda daha

yıkılması için örgütlediği karşıdevrimci çeteler arasında

desteklemek” adı altında özel ticari uçaklarla yüzbinlerce

iyi sömürmek ve ezmek için kullanmak isterse, en başta

en fazla destek verdiği örgüt olarak biliniyor. Zybniew

silah, milyonlarca mühimmat taşımıştır. Daha sonra Mesut

o ulusların devrimcileri, ulusal kurtuluşçuları, komünistleri,

Brezinskiy adlı amerikalı faşist generalin ElKaide

Barzani’nin danışmanlığını yapacak olan, sözde Türk

emperyalizmin bu oyunlarını bozmak için savaşırlar. Kürt

sorumlusu Osama Bin Laden’i bizzat eğittiği ve yetiştirdiği

özel birliklerinin kafasına çuval geçirdiği söylenen, David

Özgürlük Hareketi’nin de bugünkü duruşu bu nedenle,

fotoğraflarla belgelidir. Dolayısıyla, IŞİD terör örgütü El

Patraeus o dönemlerde, doksanlı yılların ortalarında,

yeni ulus devletler yerine, özerkfederatifkomünal

Kaide’nin bir kolu olarak doğrudan ABD desteklidir. ABD

Dayton anlaşması sonucunda ABD’nin Sarajevo valisi

yapılanmalara yönelmektir. Emperyalizmin amacı, Güney

Emperyalizmi Irak ve Suriye’yi üçer bağımsız devlete

olarak görev yapmıştı. 2012 yılında bir “aşk skandalı”

Kürdistan’da Kürt Ulusunun onuruna ve mücadelesine

bölerek bölgede yeni dengeler oluşturmak amacını taşıyor.

yüzünden CİA Başkanlığından istifa eden yine aynı David

yakışan bir ulus devlet kurmak değildir. Emperyalizmin

Bu plan 2001 yılı 11 Eylülünde, bir CİA ve MOSSAD planı

Patraeus, bugün adı IŞİD olarak geçen ElKaide’nin

amacı, bu yolla Irak’ı Sunni, Şii ve Kürd devletleri olarak

olan NewYork’daki ikiz kulelerin ElKaide tarafından

Suriye ve Irak örgütlenmelerinin sorumlusu El Bagdadi’yi

üçe bölmek ve İsrail ile Türkiye’nin bu bölgede etkinliğini

havaya uçurulması ile gerekçelendirilmiş ve tetiklenmiştir.

yetiştirip o göreve uygun gören kişidir. Yugoslavya Sosyalist

artırmak, doğal kaynakların emperyalizmin hizmetine

Herşey ayrıntıları ile planlanmış bir senaryodan ibarettir.

Federasyonu’nu bugünkü durumu ile altı devlete bölen

sonuna kadar sunmaktır. Değilse, Güney Kürdistan’da

Senaryonun beyaz perdeye yansıtılması için çekilen

emperyalizm, aynı aktörlerle OrtaDoğu’da senaryolar

referandum öneren Barzani, Rojava Devrimi’ni neden

filimlerin ise aktörleri, figüranları farklı farklıdır. Kimi zaman

tezgahlıyor.

bastırmak için, ABD ile, Türkiye ile, İsrail ile, IŞİD ile aktif

aynı aktörler rol de değiştirmek zorunda kalabiliyorlar.
Bu da aynen dizilerden alıştığımız gibi senaryonun

işbirliğine girişsin. Bugün Rojava bir yandan batıda Türkiye
Buradan çıkan sonuç şudur. Emperyalizm, satranç

tarafından, kuzeyden Barzani tarafından, duvarlar ve

oyununu devam ettiriyor. Musul meselesine bu arkaplandan

setler çekilerek bir nevi kapana kıstırılmak istenmektedir.

bakmak gerekiyor. IŞİD, bölgede, Suriye ve Irak’da ABD

Açık kalan doğu ve güney bölümleri ise Sunni IŞİD terörist

Recep Tayyip Erdoğan da bir aktördür, dün Saddam

Emperyalizminin, onun işbirlikçileri, İsrail ve Türkiye’nin

çetelerinin saldırı merkezleri haline getirilmektedir. Orta

Hüseyin ile beraber ABD’ye karşı “direnen”, bugün ise

tetikçisidir. AKP Rejimi’nin IŞİD militanlarını Türkiye

Doğu’da emperyalizmin ve işbirlikçilerin planlarının dışında

IŞİD ile beraber hareket eden General El Duni de bir

topraklarında, Özel Harekatçıların kamplarında eğitmesi,

gelişen Rojava Devrimi kan ile katliamlar ile yokedilmek

aktördür, Mısır’da Mursi de bir aktördür, General Sisi de

yaralıları Türkiye’de hastahanelerde tedavi ettirmesi,

istenmektedir. Sivil halk dahil saldırılara maruz kalan

başka bir aktördür. Burada kimi zaman rollerin değişimine,

IŞİD’e TIR’larla MİT vasıtasıyla silah ve mühimmat

kitlelerin geri çekilme olanağı yoktur. Ancak, IŞİD teröristleri

aktörlerin senaryonun değişik aşamalarında figüran rolü

götürmesi, Hatay, Gaziantep ve Urfa’yı savaşın cephe

tüm bu set ve duvarlara karşın Türkiye’yi cephe gerisi

oynamalarına ve bazen rol icabi tekrar aktör olmalarına

gerisi alanlar haline getirmesi, IŞİD militanlarının elde

olarak kullanmaya devam etmektedirler. Sözde İslamcı

şaşırmamak

kafamızı

ağır silahları ile bu şehirlerde olağanmış gibi dolaşmaları

bir çete örgütü olan IŞİD neden İsrail karşısında Filistin

karıştırmamalıdır. “Erdoğan dün ABD’nin iyi adamıydı,

bir tesadüf değildir. AKP Rejimi’nin Irak Cumhurbaşkanı

halkını savunmak için rol üstlenmemektedir? Neden Kürd,

bugün ise ABD’ye kafa tutuyor” gibi bir saçmalık sözkonusu

yardımcısı Haşimi’yi Türkiye’ye getirip yerleştirmesi ve

Arap, Türkmen, Süryani, Ermeni halklara karşı

değildir. Nasıl ki “Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmayı,

sahip çıkması, Suriye’ye karşı izlediği komplocu, düşmanca

savaşmaktadır. IŞİD’in gerçek görevi bu olgu ile ortaya

Ergenekon ve Balyoz davalarından yatan Generaller ve

politika, Mesut Barzani ile ittifak kurarak Rojava Devrimi‘ni

çıkmıştır.

yüksek rütbeli subaylar, dün ABD’nin has adamları iken

boğmaya çalışması, Türkiye’nin bölgede üstlendiği rolün

bugün ABD karşıtı olmuşlardır” safsatası doğru değilse.

göstergeleridir. Bu icraatlar ABD Emperyalizminin dümen

IŞİD’in Musul işgali bizzat Türkiye Devleti ve AKP

ABD, tüm dünyada olduğu gibi, OrtaDoğu’da da satranç

suyunda, İsrail ve Türkiye’nin ortak icraatlarıdır. Şubat

Rejiminin planları dahilinde gerçekleşmiştir. Bundan

oynuyor. Zybniew Brezinskiy’nin bütün bu gelişmeleri

2014’de Dışişleri konutundaki Milli Güvenlik Konseyi

sonraki amaçları Rojava Devrimi‘ni boğmaya çalışmak

yazıp, haritalarını 70’li yıllarda çizdiği, Pentagon ve CİA’ye

üyelerinin kamuoyuna sızan ses kayıtlarında açıkça

olacaktır. Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi, Devrimci Güçler,

tez olarak sunduğu birkaç yıl önce basılı olarak yayınlanan

görüldüğü gibi, Suriye’deki Şah İsmail Türbesi bahane

Demokrasi Güçleri, Kürt Özgürlük Hareketi ile birlikte bu

kitabının adını “Satranç Tahtası” olarak koymaları bir

edilerek, Rojava’ya saldırmak için kurgulanan provokatif

gidişata dur demek için ortak mücadele yöntemleri

tesadüf değildir. O kitapta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler

senaryoların bir aktörü MİT başkanı ise diğer bir aktörü

geliştirmelidirler. AKP Rejiminin, Erdoğan’ın bu kirli savaş

Birliği’nin nasıl yıkılacağı, Sosyalist Dünya Sistemi‘nin

IŞİD’dir. Dolayısıyla, IŞİD’in Musulu işgal etmesi aynı

planları boşa çıkarılmalıdır. Bu mücadele, söz söylemekle,

nasıl çökertileceği, Sovyet Cumhuriyetlerinin nasıl

senaryonun bir parçasıdır. T.C. Konsolosluk görevlilerinin

açıklamalar yayınlamakla sonuç alıcı olmaz. Tüm Türkiye

bağımsızlık ilan edecekleri, Müslüman halkların yoğun

rehin alınması da, TIR şoförlerinin kaçırılması da, T.C.

kamuoyu, bütün olanaklar değerlendirilerek aydınlatılmalı,

yaşadığı Orta Asya ve Kafkasya’daki Sovyet

Devleti ile IŞİD çeteleri arasındaki doğrudan işbirliğini

sadece aydınlatmak değil, yığınsal protestolar

Cumhuriyetlerinin, Orta ve Yakın Doğu’da ABD

gizlemek için geliştirilmiş taktik senaryolardır. Bir devletin

gerçekleştirilmelidir. Etkisi, sınırları aşacak yığınsal

emperyalizminin leyhine nasıl roller üstlenecekleri haritalarla

ondan fazla diplomatı rehin alınacak ve bu devlet bu olayı

mücadeleler, direnişler örgütlenmeli, ulusal ve uluslararası

ve analizlerle planlanmıştı.

biriki gün basında işledikten sonra adeta unutturacak…

kamuoyunun dikkatleri AKP Rejimi ile IŞİD işbirliğine

Böyle bir tavır devlet tavrı değildir. Diplomatlar bu

çekilmeli, Rojava Devrimi’nin korunması için elden gelen

senaryonun figüranlarıdır.

herşey yapılmalıdır. Rojava’da katliamlar başladığında,

akışındaki gelişim ve zorunlu değişikliklere bağlıdır.

gerekir.

Bu

gelişmeler

Sovyetler Birliği ve Sosyalist Dünya Sistemi’nin karşı
devrimler sonucu bu planlara uygun olarak değişmesi

uluslararası kamuoyunun bunu duyması, Türkiye

ABD’nin tek başına satranç oynaması planlarını

T.C. Devletinin, AKP Rejiminin deneye deneye bir

kamuoyunun daha duyarlı hale gelmesi çok geç olacaktır.

gerçekleştirdi. Şimdi ABD satranç oynarken iki taraftaki

türlü sonlandıramadığı Suriye’ye yönelik hain planlarının

Rojava Devrimi‘ni savunmak, Irak ve Suriye’de

“düşman” da kendisi. Bütün hamleleri, taktikleri iki taraf

ve Irak’ı bölme girişimlerinin bir parçası olan bu

emperyalizmin oyunlarını bozmak ulusal değil

açısından da kendisi belirliyor ve ülkesine göre, güçler

girişimlerinin amacı bellidir. ABD emperyalistleri ile beraber

emperyalizme karşı sınıfsal mücadelenin bölgesel anlamda

dengesine bağlı olarak, kendi çıkarları için, iki taraftan

ve ABD’den mümkün olduğu kadar taviz kopararak, Irak

bir gereğidir, Komünistler açısından aynı zamanda

birini mat etmeye çalışıyor. Onun için roller kimi zaman

ve Suriye’deki yeraltı kaynaklarından pay almak, bu

proletarya enternasyonalizminin pratik bir uygulamasıdır.

değişebiliyor. Bu da “savaş oyunu” olmayan, gerçek bir

bağımsız ülkelerin toprakları üzerinde hükümranlık kurmak.
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Nazım Hikmet'in Kamuran Bedirhan'a Mektubu

“Kökleri yüzyılların derinliklerine dalan, tarihiyle, kültürüyle, Kürt
milletinin önemli bir çoğunluğu Anadolu’nun bir parçasında yaşar.
Anadolu’nun öbür parçalarında yaşayan Türk milletini, Kürt milleti
kardeşi sayar. Her iki millet, bütün imparatorluklar gibi, halkların zindanı
olan Osmanlı İmparatorluğu’nda, Türk ve Kürt derebeylerinin, Osmanlı
İmparatorluk idaresinin ağır zincirlerine vurulmuşlardır. Osmanlı
İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ise her iki millet emperyalizme karşı
tek bir cephe kurup çarpışmışlardır. Anadolu milli kurtuluş hareketi
yalnız Türkler için değil, Kürtler için de tarihlerinin en şerefli sayfalarından
biridir. O dövüş yıllarının sonradan Türk idarecilerince yasak edilen en
unutulmaz türkülerinden biri, “Vurun Kürt uşağı namus günüdür” diye
başlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, Türk idarecileri ve
egemen çevreleri, Kürt hareketine tamamıyla vaat ettikleri millet ve
insan haklarını tanımadı. Hatta işi Kürt milletinin millet olarak varlığını
bile inkâra kadar götürdü. Bu dönem, Türk idarecilerinin ve egemen
sınıflarının emperyalizmle uzlaşmaya başlaması dönemidir. Bu inkârla,
bu uzlaşmamanın aynı dönemde baş göstermesi sadece bir rastlaşma
değildir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni Orta ve Yakın Doğu’da
emperyalizmin kalelerinden biri haline getiren Türk politikacıları, Kürt
milletinin milli varlığını inkârda ısrar ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde öteki azınlıklarına tanıdığı hakları bile Kürt milletine
tanımıyor. Türk ve Kürt halklarının Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları
içinde dış ve iç politikada aynı emellere hasret çekmeleri, bugünkü Türk
idarecilerini korkutuyor. Her iki millet, kardeş milli kültürlerini, milli
ekonomilerini geliştirmek, toprağa, tarım araçlarına, hürriyete, demokratik
haklara kavuşmak istiyor. Türk ve Kürt halkları Türkiye Cumhuriyeti’nin
tarafsız bir politika gütmesini, emperyalizmin üssü olmaktan kurtulmasını
özlüyor. Gerçek Türk yurtseverleri, Kürt kardeşlerinin Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde milli haklarına kavuşmak için yaptığı kavgayı can ve
gönülden nasıl destekliyorsa, gerçek Kürt yurtseverleri de Türk halkının
demokrasi ve milli bağımsızlık için yaptığı kavgayı öylece destekliyor.
Anadolu’da yaşayan Türklerle Kürtlerin arasına nifak sokmak isteyen
gerici, sömürücü, karanlık kuvvetler, emperyalizmle el ele vererek
halklarımızı daha kolay ezmek istiyorlar. Kürt ve Türk halklarının
bahtiyarlığa, insanca yaşamaya varmak için derebeylerine, kara
kuvvetlerine, şehir ve köy ağalarına, gericilere, ırkçılara, milletlerin
varlıklarını ve haklarını inkâr edenlere, halkları birbirine düşürüp,
dostlarından rahatça geçinenlere, emperyalistlerin uşaklarına karşı
yürüttükleri yeni milli kurtuluş savaşının zaferi, Kürt ve Türk halklarının
elbirliğiyle kazanılır. Ancak böyle bir elbirliğiyle kardeş iki millet hürriyete,
milli ve insan haklarına kavuşabilir. ”
Nazım Hikmet, 1961

Türkiye Komünist Partisi Program Taslağından
(...) Türkiye Komünist Partisi, ''Ayrılma hakkı dahil, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı'' Leninci ilkesini sadece biçimsel ola
rak değil ilkesel olarak savunmaktadır. Bu kararı Kürdistan halkı kendisi vermelidir. Bu ilkeyi savunmak sınıfsal bir yaklaşımdır. Komü
nistler, bir yandan bu ilkeyi savunur ve mücadelelerini ona göre geliştiriken, işçi sınıfının mücadelesinde tüm uluslardan işçilerin
Sosyalizm mücadelesinde ortak politik amaçlar doğrultusunda sıkı işbirliğini savunurlar. Bu yanı, sınıf mücadelesinin enternasyonal yanıdır.
''...Proletarya, tüm ulusal toplulukların işçileriyle, istisnasız bütün işçi sınıfı örgütlerinde tam ve çok sıkı bir ittifak içinde
olmadıkça, sosyalizm savaşımını sürdüremez ve gündelik ekonomik çıkarlarını savunamaz...'' (Sosyalist Devrim ve Ulusların
Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı  Tezler  V.İ.Lenin, Tüm Eserler, Almanca, Cilt 22, S. 144159, Dietz Verlag, Berlin, 1960)

Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: tkp.bilgi@googlemail.com  Ederi 50 Kuruş.

