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Filistin Davası
İsrail haftalardır Filistin topraklarını, Gazze’yi
bombalıyor. Bugüne dek ikibine yakın sivil yaşamını yitirdi.
Gazze’de taş taş üstünde kalmadı. Bombardıman ve
ölüm koşullarında yaşayan halk, başta gıda olmak üzere,
bütün mallara uygulanan ambargo yüzünden açlık ve
yokluk içinde. Mısır yönetimi İsrail’e bulunduğu ihbarlarla
gizli tünellerin imha edilmesini sağladı. Türkiye, Filistin
halkına yardım ve dayanışma nutukları atarken, İsrail ile
ihracat hacmını artırıyor.
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Açıklama

Cumhurbaşkalığı Seçimi Sonuçları ve
Bölgedeki Savaş Üzerine
10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan % 51.79
ile en fazla oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. İkinci en fazla oy alan aday, Ekmeleddin İhsanoğlu % 38.44
oranında seçmenin oyunu almıştır. Partimizin de desteklediği Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
üçmilyondokuzyüzellisekiz oy alarak % 9.76 oranında oy almıştır.
Partimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ın bekleninenden az oy aldığı tespitini yapmaktadır. % 57 ile % 60 oranı
arasında oy alması beklenen Erdoğan, kendileri açısından tatminkar olmayan bir sonuç ile karşı karşıyadır.
İhsanoğlu da, kendisini destekleyen 13 siyasi partinin geçmiş seçimlerde almış oldukları toplam oy sayısının % 5
ila % 7 arasında bir oranda eksik oy almışlardır.

Filistin Devleti’ne ve halkına karşı ABD ve AB
emperyalizminin imha politikası, emperyalizmin işbirlikçileri,
İsrail, Türkiye, Ürdün ve Mısır tarafından hayata geçiriliyor.
HAMAS’ı İsrail’in kurduğunu artık bilmeyen yok. Bugün
de Türkiye’nin HAMAS’ı desteklediği gizlenmeyen bir
gerçek. HAMAS’ın İsrail’i saldırtmak için provoke edici
saldırılar düzenlediği ve İsrail’in “misilleme” adı altında
Gazze’yi bombardıman altına aldığı herkesin malumu.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk
Kurtuluş Cephesi, Filistin Halk Partisi (Filistin Komünist
Partisi) ve İsrail Komünist Partisi bu gerçeği deşifre ettiler.
İsrail’in saldırılarını kınarken ve derhal durdurulması için
uluslararası kamuoyuna çağrı yaparken, HAMAS’ın
tehlikeli oyununu açıkladılar.

Selahattin Demirtaş, son yerel seçimler ile karşılaştırıldığında toplamda % 100’e yakın bir oy artışı elde
etmiştir. İstanbul özelinde alındığında da genel seçimlerde bağımsız adaylar tarafından alınan oylar ikiye katlamıştır.
Recep Tayyip Erdoğan’ın amacı olan, anayasa değişikliği yoluyla Başkanlık Sisteminin getirilmesi, genel
seçimlerde AKP’nin bu oy oranına benzer bir sonuç elde etmesi ile mümkün değildir.
Barış, Demokrasi, Emek ve Özgürlük Güçleri, Selahattin Demirtaş nezdinde, Demirtaş’ın seçilip seçilmemesinden
bağımsız olarak, önemli bir başarı elde etmişlerdir. Kısa olan seçim kampanyası döneminde oy versin veya
vermesin, milyonlarca seçmen ve ilerinin seçmeni gençlere önemli politik mesajlar verilmiştir. Türkiye Devrimci
İşçi Sınıfı Hareketi ve Kürt Özgürlük Hareketi halklarımız nezdinde meşruiyetini artırmıştır. Bu seçim sonuçları,
HDP niteliğinde bir partiye toplumun gereksinim duyduğunun ifadesi olmuştur. Selahattin Demirtaş’ın hiç bir olguyu
gizlemeden, her konuda görüşünü dile getirerek, Türkiye’nin özlediği bir politikacı üslubu ile kampanyayı yürütmesi
ve yönlendirmesi, Kürt Özgürlük Hareketine ve Devrimci Güçlere karşı olan toplumdaki önyargının aşılmasında
belirleyici bir rol oynamıştır. Türkiye Komünist Partisi, bu duruşundan ve elde edilen sonuçtaki tartışmasız payından
dolayı Selahattin Demirtaş’ı kutlamaktadır.
Özellikle, İstanbul, Marmara, Trakya, Ege ve Karadeniz’de oy oranlarındaki ciddi artış, hiç oy alınamayan il
ve ilçelerden yüzlerle, binlerle ifade edilen yeni seçmenlerin kazanılmasında Parti örgütlerimizin ve tek tek

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün önce Filistin ve daha
sonra yerleştiği Beyrut topraklarını terketmeye zorlanıp
Tunus’a çekilmesi Filistin halkının meşru mücadelesinin
de farklı bir boyuta çekilmesinin başlangıcı oldu. Daha
sonra temsili olarak Filistin Devleti’nin kurulması
uluslararası anlamda kabul gördüyse ve FKÖ, Yaser
Arafat başkanlığında Filistin Devletinin idaresini, kendi
topraklarının bir kısmında üstlendiyse de, bu süreç aynı
zamanda FKÖ’nün gittikçe gücünü yitirmesi ve HAMAS’ın
güçlenip idarede söz sahibi olmasıyla sonuçlandı. Açıkça
dile getirmek gerekirse, 70’li yıllarda Filistin Davasını
dünyaya duyurmak için uluslararası alanda etkin eylemler
düzenleyen, devrimci güçlerin fiilen uluslararası
dayanışmasını sağlayan FKÖ, 80’li yıllarda bu özelliklerinin
tümünü yitirdi.

yoldaşlarımızın ciddi katkıları olmuştur. Yoldaşlarımız ve Parti Birimlerimiz öncelikle kendi aile, mahalle, köy ve iş
çevrelerinden başlamak üzere binlerce yeni oyun Selahattin Demirtaş’a kazandırılması, daha önce başka partilere
giden oyların yönünün değiştirilmesi konusunda iğneyle kuyu kazar misali faaliyet yürütmüşlerdir. Bu başarılı
çalışmayı selamlıyoruz ve yoldaşlarımızı kutluyoruz. Aynı çalışma yurtdışı parti örgütlerimizin çalışmalarını da
belirlemiş ve özellikle izin amacı ile ülkeye gelen yoldaşlarımız buradaki çalışmalara fiilen katkıda bulunmuşlardır.
Bu yoldaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.
HDP’nin ve HDK’nin bütün bileşenleri, bu kampanya süresince tek bir amaca kilitlenerek, Türkiye Devrimci
Hareketi’nin yıllardır özlemini duyduğu ortak bir çalışma başarısını yaşama geçirme yeteneğini göstermişlerdir.
Bu olgu, işçi sınıfı hareketinin bundan sonraki gelişimi için niteliksel bir aşamaya işaret etmektedir. Kürt Özgürlük
Hareketi ile Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi’nin ortak mücadelesinin geliştirilmesi konusunda elde edilen bu kazanım,
bu kampanya süresince elde edilen sonucun haricinde en önemli niteliksel olguya işaret etmektedir. Tersinden
bakıldığında ise, yine bu olgu, elde edilen başarının anahtarı olmuştur.
Bütün bu güncel olguların değerini küçümsemeden altı çizilmesi gereken bir gerçeğe dikkat çekmek istiyoruz;
Eğer Türkiye İşçi Sınıfı Hareketinin 94 yıllık bilgi ve deney birikimi ile Kürt Özgürlük Hareketinin 30 yıllık zorlu ve
başarılı mücadelesi olmasaydı, bugün bu sonucu almak mümkün olamazdı. Kürt Özgürlük Hareketinin 15 Ağustos
1984 Atılım’ı bu anlamda belirleyici bir köşetaşıdır. Elde edilen sonuç Türkiye Devrimci hareketinin binlerce ve

Bugün gelinen noktada Filistin Davası, yapılan
yanlışların, atılan geri adımların, pratikte telafi edilmesi
adına aktif ve çokyönlü mücadelesi ile Filistin halkının
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi hedefine yükseltilebilir.
Filistin Davası sadece Filistin ile İsrail arasında bir sorun
değildir. Uluslararası boyutları olan bölgesel bir davadır.
Bu anlayışla sınıfsal bir sorundur. Emperyalizmin,
kapitalizmin bölgedeki etkinliği ile ilgili, ona karşı mevzii
kazanmakla ilgili bir mücadeledir. Filistin halkının özgürlüğü,
Türkiye’de ve bölgede ilerici, devrimci güçlerin mevzii
kazanması, emperyalizmin geriletilmesi ile doğrudan
orantılıdır. Türkiye, Kürdistan, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan
ve Ürdün bu anlamda bu hesaplaşmanın gerçekleştirileceği
alandır. Bu anlamda Türkiye işçi sınıfının devrimci hareketi
ve bölge ülkelerindeki tüm sınıf hareketlerinin, özgürlük
ve demokrasi hareketlerinin ortak mücadelesi Filistin
Halkı ile somut dayanışmanın önümüze koyduğu güncel,
yakıcı görevdir.

Kürt Özgürlük Hareketinin onbinlerce şehidinin açmış olduğu yolun eseridir. Seçim Kampanyası bu birikimlerin
üzerine inşa edilmiştir. Bu birliktelik 19821983 yıllarında sağlanabilseydi, Türkiye ve Ortadoğu bugün farklı bir
niteliğe sahip olurdu.
Türkiye Komünist Partisi, rehavete ve alınan sonucun yeterliliğine kapılmadan, mücadelenin asıl bundan
sonra örülerek geliştirilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Gündem, bu gerekliliği dayatıyor. Türkiye’de
Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası yürütülürken, Kürdistan’da, Filistin’de soykırım girişimleri uygulandı. Kürtlere,
Ezidi Kürtlere, Araplara, Süryani, Nasturi , Ermeni ve Türkmen halklarına karşı AKP’nin de bileşeni olduğu imha
savaşı başlatıldı. Rojava devrimi bastırılmak, Ezidi Kürt halkı soykırım ile yokedilmek isteniyor. Türkiye’nin bağlaşığı
İsrail, Filistin halkına yönelik Gazze’de imhaya girişti. AKP’nin Filistinlilerden yana olduğu, Türkmen’lere sahip
çıktığı, Kürtlerle barış istediği yalanı büyük bir balon gibi patladı. Türkiye’de, Kürdistan’da ve Ortadoğu’da devrimci
savaşımın görevleri tüm yakıcılığı ile, her türlü mücadele yöntemini dışlamadan artıyor. Türkiye’de ve Bölge’de at
izi ile it izi birbirine karışmıştır. Türkiye Komünist Partisi, bunun bilincinde olarak HDK’nın bileşenlerinin geliştirilmesi,
gerekirse daha geniş bir devrimci oluşumun adımlarının atılması, parlamenter mücadele ile parlamento dışı yığın
mücadelesinin uyumunun yükseltilmesi, Rojava, İnova, Şengal ve Gazze’de yürütülen sıcak savaşımın gereklerinin
yerine getirilmesinde fiili enternasyonal dayanışmanın örgütlenmesi konularında tüm Barış, Demokrasi, Emek ve
Özgürlük Güçlerini birlikte mücadeleyi geliştirerek yükseltmeye çağırıyor.
Türkiye Komünist Partisi
15 Ağustos 2014
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'İslam Devleti Çetesi' Bölge Halklarına Saldırıyor
Düşman Dışarıda Değil İçeride, Ankara'da
o İsmail Hakkı Yorulmaz

Kürdistanındaki yerleşim birimlerine geri dönmesinin bu planın kapsamında olduğunu
açıklıyor. Diğer yandan ise İD Çetelerini Mahmur Kampı’nın üzerine sürüyor ve

Bölgede sular durulmuyor. ABD Emperyalizminin 2001 yılında tetiklediği işgal,
imha ve yeniden düzenleme stratejisi son bulmuyor. Son bulmamasının sebebi

imha harekatı düzenletiyor. HPG gerilla güçlerinin kararlı müdahalesi planları boşa
çıkartıyor.

istediği sonuçları elde edememesinden kaynaklanıyor. Her adımı farklı bir direniş
ile karşılaşıyor. Her direniş beraberinde yeni çatışma sahaları yaratıyor. ABD

AKP Rejiminin sürekli koz olarak kullandığı, sözde desteklediği Türkmenler ile

Emperyalizmi stratejik amacına ulaşmak için sürekli taktik değiştiriyor. Ancak,

ilgili gerçek yüzü bu süreçte deşifre oldu. İD Çetelerine gönderdikleri binlerce TIR

değişmeyen birtakım gerçekler var. Emperyalizm bölgede siyasi ve ekonomik

dolusu silah ve mühimmatı “Türkmenlere insani yardım” adı altında gizlemeye

stretejik amaçlarından vazgeçmiyor. 1979 Afganistan’a Mücahitler’i yaratarak

çalışan AKP rejimi, Kobane’de, Şengal’de, Musul’da İD Çetelerinin Türkmenlere

müdahale etme döneminden beri süregelen bir mücadeleden söz edebiliriz. Bugün

karşı da giriştiği canice saldırılar ve katliamlar karşısında sessiz kaldı. Akabinde

Kürt, Süryani, Ezidi Kürt, Arap, Türkmen, Ermeni halklarının başına bela kesilen

basında Türkmenler ile ilgili haberlere sansür koydurdu. Bu saldırılar karşısında

eski adı ile “Irak Şam İslam Devleti”IŞİD, çok yeni adıyla “İslam Devleti”İD terör

Türkmenlerin yanında olan, onları İD Çetelerinden koruyan yine YPG ve HPG gerilla

çetesinin kökeni yetmişli yıllara dayanır. Bizzat ABD’nin yetiştirip silahlandırdığı bu

güçleri oldu. Doğal olarak Türkmenler de silahlanarak, gerilla güçleri ile birlikte İD

güç, bugün de Emperyalizmin tetikçiliğini yapıyor. ABD de bölgede işbirlikçi rejimlerini,

Çetelerine karşı sıcak mücadeleye giriştiler. Bu gerçek Türkiye kamuoyundan gizleniyor.

maddi, teknik ve siyasi olarak taşeron olarak kullanıyor. Katar, Suudi Arabistan,
Türkiye, Mısır, İran, İsrail devletleri bu konuda üstlerine düşen görevleri yerine
getiriyorlar.

Türkiye egemen sınıfları, AKP rejimi, ateşle oynuyor. Bölgede Türkiye ve Türkler
dışında tüm ulusların, sunni İslam dışında tüm din ve mezheplerin kendi egemenliği
altında, ABD emperyalizminin ve kendisinin sınıfsal çıkarları doğrultusunda

Kendini “İslam Devleti” olarak adlandıran bu terör çetesi, İsrail’in Filistin’e

yapılanmasını sağlamaya çalışıyor. Ulus ve mezhepler konusunda geliştirdiği

saldırıları karşısında sessiz kalıyor. Suriye ve Irak’da sunni olmayan İslam ve diğer

uygulamalar, özünde kendi sınıfsal amaçlarına ulaşmak için kullandığı araçlardır.

tüm din ve mezheplere karşı savaş yürütüyor. Neki, din ve mezhep kavgası kisvesi

Bu süreçte binlerce insanın ölmesi, yüzbinlercesinin yerlerinden, yurtlarından olması

adı altında yürütülen bu savaş bir dinler ve mezhepler savaşı değildir. Din ve mezhep

onların dini ahlakıyla çelişmiyor. Çünkü onlar din faktörünü de aslen sınıfsal amaçlarını

savaşı emperyalizmin sınıfsal amaçlarına ulaşmak için, halkları dinlere, mezheplere

gerçekleştirmek için kullanıyorlar.

ve uluslara göre bölerek birbirine karşı savaştırma taktiğidir.
Asıl tehlike, bölgede istediği sonuçları alamaması koşullarında bu kanlı
İD terör çetesi, Rojava’nın Kobani Kantonunda yapmak istediği katliamı

çatışmaların Türkiye’ye sıçrama tehlikesidir. Böyle bir olasılık reeldir. Emperyalist

karşılaştığı YPG direnişi karşısında gerçekleştiremedi. Akabinde Musul’a yöneldi.

güçler, özellikle ABD ve AB emperyalistleri bölgede amaçlarına ulaşmak için her

Saddam ordusunun general artıkları ve ABD’nin bölgede bıraktığı ağır silahlar ile

türlü pragmatik poltikaya ve taktiklere başvuruyorlar. Bu olgu Suriye pratiğinde

saldırı ve katliamlara girişti. Şengal’de Ezidi Kürt halkına bir soykırım girişiminde

yaşandı. Türkiye egemen sınıfları içinde ABD’nin genel stratejilerine hizmet etmek

bulundu. Ezidi halkı dağlara kaçarak hayatlarını kurtarmaya yöneldi. KCK’nin kararlı

konusunda ayrımlı bir yaklaşım ve çelişki olmamakla birlikte, egemen sınıfların farklı

tutumu ve Medya Savunma Alanlarından Gerilla güçlerini Şengal’e kaydırması ile

politik eğilimleri, “şekillenecek” bölgede Türkiye’nin ve Türkiye’nin egemen sınıflarının

birlikte Ezidi halkı önemli kayıplar verdikten sonra biraz olsun yaşam şanslarını

bir kısmının temsil ettiği “Panislamist” sunni İslam modelinin etkinliği konusunda

arttırdı. HPG ve YPG gerillalarının bölgeye müdahale etmeleri, geri çekilen Peşmerge

farklılıklar yaşıyorlar. Türk milliyetçiliği ile İslam’ın sentezi olan “Türkİslam Sentezi”

güçlerinin bir kısmının bu güçlerle birlikte tekrar müdahale etmesi İD çetelerini püskürttü.

politikalarında farklılıklar başgösteriyor. Bu olgu da bölgede taraf olma ve fiili
müdahalelerde çeşitli farklılıklar yaratıyor. Bunun sonucunda doğacak çelişkiler ve

Burada sonuçların ve yürüyen sıcak savaşın önemini geri plana itmeden dikkat
edilmesi gereken önemli husus, Türkiye’nin üstlendiği roldür. Türkiye aylardır, Barzani

Türkiye egemen güçlerinin kendi içindeki hesaplaşmaları, Türkiye’de bir iç savaş
tehlikesi gerçeğini gündeme getiriyor.

iktidarını da kontroluna alarak İD çetesinin Rojava’ya karşı taşeron olarak kullandı.
Rojava devrimini boğmak için tüm olanaklarını seferber etti. Maddi ve teknik altyapı

Kendi sınıfsal amaçları için hiç bir insani, ahlaki ve politik sınır tanımayan

oluşturdu. Sağlık, silah ve cephe gerisi desteği verdi. İslam adına, din adına, bebekler,

egemen güçler, iktidar ve bölgesel emperyal amaçları doğrultusunda, ihtirasları

gençler, kadınlar canice katledildi. İnsanlar diri diri toprağa gömüldü. Bu adımı

uğruna Türkiye halklarını ateşe atabilirler. Sözkonusu olan, özde sınıfsal bir saldırı

atarken Güney Kürdistan’daki işbirlikçi Barzani rejimini Rojava’yı enterne etmek

ise, işçi sınıfının politik örgütlerinin de bu mücadelede sınıfsal stratejiler geliştirmesi

için kullandı. Barzani de kendini kullandırdı. Ciddi kayıplara rağmen YPG güçleri

gerekmektedir. İşçi sınıfı, tüm ezilen yoksul emekçiler, köylüler ile birlikte bu

İD çetelerini püskürttü. Ondan sonra Musul’a yöneldiler. Irak ordusu arkasına

saldırganların karşısında durmaktadır. Ulusal, dinsel ve mezhepsel farklılıklar bir

bakmadan kaçtı, Peşmerge çekildi. AKP rejimi işbirlikleri daha fazla ayyuka çıkmasın

gerçeklik olmakla birlikte, sınıfsal olanın kapsamı dahilindedir. Dolayısıyla Türkiye

anlamında Musul Konsolosluğunu İD çetelerine teslim etti. Türkiye’nin doğrudan

Komünist Partisi, egemen güçlerin, emperyalizmin, onun bölgedeki işbirlikçilerinin

müdahale olanağını baştan kapatmak için senaryo gereği 49 konsolosluk görevlisi

karşısında tüm bölge halklarının sınıfsal çıkarlarının işçi sınıfının çıkarları ile birebir

diplomatı ve ailelerini İD çetelerine teslim etti. T.C. Musul Konsolosluğu, İD’nin

çakıştığın gerçeğinden yola çıkarak sürece müdahale etmek için çalışıyor.

Musul’da ana karargahı oldu.
Düşman dışarıda değil, içimizdedir. Düşman Ankaradadır, AKP rejimidir, Recep
Türkiye, İD çetelerinin Ezidi Kürt halkına karşı giriştiği soykırım uygulamalarına

Tayyip Erdoğan ve onun temsil ettiği ulusal ve uluslararası sermaye güçleridir. Bir

sessiz kaldı. İnsani yardım anlamında dahi kılını kıpırdatmadı ve tüm sınır kapılarını

o kadar da sözde tasfiye edilen Kemalist doktrinin Ergenekoncu temsicileridir.

kapattı. Bugün ABD’nin olaya müdahil olması, Türkiye’nin ve Güney Kürdistan

Kısacası, Türkiye egemen burjuvasidir, işbirlikçi oligarşik yapıdır. Türkiye İşçi Sınıfı

Barzani rejiminin sözde müdahale etmesi ABD, Türkiye ve diğer işbirlikçilerin stratejik

Hareketi ve Kürt Özgürlük Hareketi, onların politik öncüleri, bu temelde,Türkiye’de

amaçlarını değiştirdikleri anlamına gelmiyor. Dünyanın devrimci ve demokratik

ve bölge ülkelerindeki tüm emek, özgürlük, barış ve demokrasi güçlerini bir cephede

kamuoyunun ayağa kalkması, İD çetelerinin, işverenlerinin çizdiği sınırların dışına

birleştirmek için mücadeleyi yükseltmek zorundadır. Bölgede barışın tesis edilmesi,

çıkmaya çalışması, politik ve ekonomik olarak stratejik merkezlere yönelmeleri,

Türkiye’de savaş ocaklarının körüklenmemesi için sınıfsal mücadele geliştirilmeli,

ABD’nin ve işbirlikçilerinin müdahalesinin gerekçeleridir. Ancak Türkiye’nin böyle

Barış ve Demokrasiden yana tüm güçler bu planları bozmak için seferber olmalıdır.

bir kaygısı ve müdahalesi yoktur. Sözde rehineleri bahane ederek geri durması

İşçi sınıfının politik öncü örgütü ile, özgürlük ve demokrasi hareketlerinin politik

baştan planlanmış bir stratejinin parçasıdır. Türkiye, ABD emperyalistleri ile beraber

güçlerinin gelişmelere yaklaşımında sınıfsal farklılıklar, sosyalizm anlayışında değişik

OrtaDoğu’yu kendi amaçları doğrultusunda dizayn etme stratejisini fiili olarak

yaklaşımlar olabilir. Bu, o hareketlerin doğası gereğidir. Ne ki, bu güçler politik

sürdürüyor.

anlamda, bugünkü aşamada işçi sınıfının politik örgütünün bağlaşığı durumundadır.
Türkiye Komünist Partisi, bu gerekçelere dayanarak, Türkiye ve OrtaDoğu’da

AKP’nin, iç politikaya yönelik girişimleri de farklılık arzetmiyor. Bir taraftan “

sosyalizme yönelecek devrimci demokratik halk mücadelelerinin politik temsilcileri

Barış Süreci “ adı altında Kürt Özgürlük Hareketi ile diyalog sürdürüyor, programın

ile ortak mücadele geliştirmenin ertelenemez bir görev olduğu gerçeğinin altını çiziyor.

bir parçası olarak Mahmur Kampındaki onbinlerce insanın, binlerce ailenin Türkiye

www.tkponline.org
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Harun Karadeniz'i Anarken
o Engin Yıldırım

Meslek bilgimizi kullanarak lüks binalar inşa
edeceğiz, fakat bu binalarda kimlerin yatıp kalktığını
Harun Karadeniz,
12 Mart 1971 faşist

sormayacağız.

geçen, daha doğrusu tanığı olduğum bir olayı
anlatmaya başladım.
“Bir gün stajyer olarak çalıştığım bir su getirme

Mühendis olarak silahlar yapacağız, fakat bu

inşaatında neler öğrendim biliyor musun? Bir şehre

darbesi

silahlar küçük ücretlerine zam isteyen işçi

su getirmek için açılan bir hendekte kaç türlü hile

tutuklu

kardeşlerimize çevrildiği zaman ses çıkarmayacağız.

yapılabilir? Hani su borularının döşeneceği hendek.
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Bugünün öğrencileri yarının meslek adamları

İnşaatı yapan müteahhit, kazdığı toprağın parasını

Ağustos 1975 yılında

olarak ülkemizin bütün sorunları ile ilgilenmek

alır. Bu para, toprağın miktarına ve cinsine göre

aramızdan

zorundayız.

azalır çoğalır. Mesela hendek yumuşak toprakta

askeri
sürecinde

yargılanırken,

ayrıldı.

Harun Karadeniz’e kanser hastalığı teşhisi konulmasına,

Öğrenciliği bitirip meslek hayatına atılacak

açılmışsa parası başkadır, kayalık bir araziye

kolu kesilmek zorunda kalınmasına rağmen tedavisi

olan biz mühendisler için iki yol vardır. Bu yollardan

açılmışsa başkadır. Hele küskülük topraksa para

engellendi ve bu koşullarda can verdi.

biri, kim için ve ne için üretim yaptığını

epey dolgundur. İşin kuralı bu. Fakat gel gör ki,

düşünmeksizin egemen sınıfların yararına üretim

hendeği esas derinliğinden az kazarlar, tam kazdık

Harun Karadeniz 68 Devrimci Gençlik Hareketi’nin,

yapmaktır. Kısaca neden ve niçinini düşünmeksizin

diye para alırlar. Hendeği dar açarlar, geniş açmış

antiemperyalist ve antikapitalist gençlik hareketinin

bir miktar karşılığında üretim yapmak yani

gibi para alırlar. Biraz kayalı ya da sertçe toprağı

önemli bir lideriydi. FKF yöneticisiydi ve Deniz Gezmiş,

robotlaşmak.

kazarlar, küskülük toprak parası alırlar. Yumuşak

Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi o da TİP üyesiydi.

İkinci yol ise, kim için ve ne için çalıştığını

toprağı makinayla kenara atıp, küskülük topraktı

6. Filo’ya karşı gerçekleştirilen, tarihe “Kanlı Pazar”

bilerek emekçi halkın yararına üretim yapma

diye devletten alınan gereken paranın on mislini

olarak geçen ve bu eylemler sırasında katledilen Vedat

olanaklarını aramaktır. Bir başka deyişle, ikinci yol

alanları bilirim. Böyle işlere göz yummayan

Demircioğlu ile birlikte davranıyordu. Devrimci gençlik

küçük bir azınlığın yararına robotlaşmak değil,

mühendisi sürerler. Yerine gelen daha fazlasını

hareketinin işçi sınıfı hareketi ile bağlı gelişmesi

büyük çoğunluğun, yani toplumun yararına çalışarak

öder müteahhide. Bir hendek kazmada bu kadar

gerektiğini savunuyordu. Bu nedenledir ki, DevGenç

insanlaşmak yoludur. (…) ”

hile oluyor, ötesini sen düşün.

davasında yargılanmasının yanısıra, o dönemde TKP
üyesi olmakla da suçlanıyor ve yargılanıyordu.
Harun Karadeniz bu süreçte sıcak mücadele içinde
bulunurken dahi, emekçi gençliğin sınıf bilinci edinmesi

Şimdi diyelim ki, ben namuslu iş yapacağım,
Harun Karadeniz, “Yaşamımdan Acı Dilimler” adlı

iş almak için ihaleye girmem gerek. İhalede fiyatı

kitabında 1972 yılında, “Gizli Türkiye Komünist Partisi

fazla kırsam, zarar ederim. Az kırsam, iş bana

Davası”ndan gözaltındayken başından geçen polisle

kalmaz. Biliyorum ki diğerleri hile yapıyor, ona göre

arasında geçen bir diyaloğu şöyle aktarıyor:

fiyat kırıyor. Ben, onlardan fazla kırarsam ya ben

yönünde, basit, anlaşılır iki kitap kaleme almıştır.

hile yapacağım, yahut birinci işte iflas edip

Birincisi “Eğitim Üretim İçindir” adını taşır, diğeri ise

“ (…) Kaldığımız oda iki buçuk metreye altı

“Kapitalsiz Kapitalistler”. Bugün EğitimSen tarafından

metre kadar var yok. Gece gündüz aynı odanın

batacağım.
Sözün kısası namuslu iş yapabilmek o kadar

halen yeni baskıları yapılan “Eğitim Üretim İçindir”

içindeyiz. Bazı geceler yirmi yedi yirmi sekiz kişi

kolay değil. Bugünkü iş adamlarımızın çoğu böyle

eseri, herkesin anlayacağı bir dilde kapitalist eğitim

oluyoruz bu kadarcık yerde. Uzanacak bir yer değil,

yükünü tutmuştur. Kimi toprak hafriyatından vurdu

sistemini mahkum eden niteliktedir. “Kapitalsiz

oturacak yer bulunamıyor… İşkenceye gidecek

parayı, kimi demir ve çimentodan.”

Kapitalistler” eseri ise her işçinin ve emekçinin

adam deposu gibi bizim bölüm. Fakat insanın üstün

Ben, sözümü burada bitirdim. Öyle dalmışız ki

kavrayacağı bir dille, burjuvaziyi, kapitalistler sınıfını,

yaratık olduğuna bir kere daha inanıyorum her

konuya, ben nerede olduğumu unutmuştum.

artıdeğer sömürüsünü ve ona karşı mücadeleyi

geçen gün. İnsan kolay tükenmiyor. Şartlar ne

Görevliler bizim başımızda nöbetçi olduklarını

anlatmaktadır. Bu kitabı da bugün hala devrimci

olursa olsun insan gülüyor ara sıra. Bir gün, bir

unutmuşlar. Sanki bir kahvede dertleşen vatandaşlar

sendikaların eğitim serileri içinde basılarak çoğaltılmakta

görevli odamızın kapısında belirdi. Şöyle durup

oluvermişiz. Gecenin dördü mü nedir? Fakat biz

ve sendika eğitimlerinde ders kitabı olarak

etrafı süzdü. Odanın içinde çepeçevre oturmuş ve

dalmışız memleket konularına, zaman filan

okutulmaktadır. Ölmeden kısa bir süre önce kaleme

duvara yaslanmışız. (…)

umurumuzda değil.

aldığı “Olaylı Yıllar ve Gençlik” kitabında ise, devrimci

(…) Gecenin ilerlemiş bir saati. Odamızın içinde

Benim sözüm: “Kimi toprak hafriyatından vurdu

gençlik hareketinin neden işçi sınıfı hareketi ve onun

ayak basacak yer kalmadığı için, birazımızın odanın

parayı, kimi demir ve çimentodan”, diye bitince,

politik öncüsünün yolunda yürümesi gerektiğini

önündeki koridorda kalıyoruz. Koridorun çıkış

karşımdaki:

gerekçelendirmiştir.

bölümü nöbetçi dolu. Nöbetçiler akşam sekizde
alıyorlar nöbeti, sabah sekize kadar. Sabah sekizde

“Öyleyse önce o herifleri temizlemek lazım”
demesin mi? Ben de odadakileri göstererek:

Burjuvazi, onun güvenlik güçleri ve mahkemeleri

alanlar ise, akşam sekize kadar nöbet tutuyorlar.

“İşte bu arkadaşların hepsi böyle bir şeyler

Harun Karadeniz’in düşüncelerinden korkuyorlardı.

Onlarınki de sıkıcı bir iş olmalı ki ara sıra

yapıyorlardı” deyiverdim. Hemen uyanıverdik, biz

Harun Karadeniz İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencisi iken

gözaltındakilerle konuşmak ihtiyacını duyuyorlar.

de, sohbet eden polis de. Yerimiz konumumuz

şöyle diyordu:

Yine böyle bir konuşma var.

başkaydı. Kısa bir sessizlik oldu. Peşinden diğer

Ara sıra kesilen, ara sıra devam eden bir
“ (…) Egemen sınıfın isteğine kalırsa, onlar bizi
yönetecekler, ömrümüz boyunca acısını çekeceğimiz

konuşma. Derken memurlardan beni tanıyan biri,
bana dönerek:

ikili anlaşmalarla bizi bir yabancı devlete

“Sen mühendis adamsın, ne karışırsın bunlara

bağlayacaklardır, fakat biz kadere boyun eğeceğiz,

da gelirsin buralara?” dedi. Ben, biraz durdum ne

bu ikili anlaşmalara karşı çıkmayacağız.

demeli diye düşündüm, o üsteledi:

Bir doğubatı savaşında onlar Türkiye'yi bir
nükleer hedef haline getirecekler, fakat biz NATO'
ya karşı çıkmayacağız.

“Doğru dürüst çalışsan olmaz mı?”. Ben, fazla
düşünmeden:

bir nöbetçi sert bir sesle:
“Yeter artık kesin bu konuşmayı”, dedi. İsteksiz
başladığım konuşma orada bitti. (…) “
Harun Karadeniz, bu alıntılar ile aktarmaya
çalıştığımız düzeyde, işçi ve emekçi halklara yakın,
onların anladığı dilden konuşabilen ve burjuvazinin
zindanlarında yargısız infaz yoluyla öldürülmeseydi,

“Olmaz”, dedim.

70’li yıllar devrimci yükselişinde önemli görevler

Bütün yer altı kaynaklarımızı Amerika'ya peşkeş

“Olmaz ha”. Yanındakilere dönerek: “Görüyor

üstlenebilecek bir devrimci gençlik lideriydi. Harun

çekecekler, fakat biz bu sömürünün hesabını

musunuz olmazmış. Olmazsa gelirsin işte buraya.”

Karadeniz’in dolaylı olarak katledilmesinin altında yatan

sormayacağız. Köylünün ürününü ucuza kapatarak

Ben, çaresiz konuştum:

en önemli sebep budur. Harun Karadeniz’in anısını

köyle kardeşlerimizi sömürecekler, fakat biz köylüyü

“Demem o ki, namuslu mühendislik yapmaya

ilerici, devrimci, yurtsever gençliğin, işçi sınıfının savaş

sömürüyorsunuz dahi demeyeceğiz.
Kıbrıs’ta yolumuzu kesen 6. filo İstanbul
Limanı'na demirleyecek, fakat biz 6. filoyu protesto
etmeyeceğiz.

imkan yok.”
“Neden yokmuş? Sizin niyetiniz bozuk.”
“Bak anlatayım” dedim. Dedim ama, ne
anlatacağımı hemen kestiremedim. Sonra başımdan

yolunda, savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir Türkiye
ve dünya mücadelesinde yaşatacağız.
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Kıbrıs'ta Türk İşgaline Son!
Bağımsız Kıbrıs!
o Mehmet Yalçındağ

AKEL, 1963 yılında Kıbrıs Türk Halkı'nı, Kıbrısı mahvetme planları kuran emperyalizme
karşı işbirliği yapmaya ve Makaryos'u desteklemeye çağırmıştı.1964 yılında Amerika,

40 yıl önce, emperyalizmin, NATO'ya egemen çevrelerin planları ve Türkiye gerici

Acheson Planı'nı gündeme getirerek,Türkiye'ye Karpaz yarımadası'nda üs bölgesi

faşist çevrelerinin orduyu Kıbrıs'a sürmesi sonucunda Ada ikiye bölünmüş, işgal

vermek koşuluyla ENOSİS'in gerçekleşmesini önerdi. Makaryos buna hemen karşı

bölgesinde yapay bir ''devlet'' kurulmuştur. TC Devleti, Ada’ya zorla Türk göçmenler

çıkarak, ''Kıbrıs tamamıyla Yunanistan'a katılmadan ENOSİS olmaz'' demiş, böylece

yerleştirmiştir.

Yunanistan’a ve ABD planlarına gerekli mesafeyi koyarak, Kıbrıs Türk Halkı'nın veto
haklarını sınırlanması koşuluyla, bağımsızlığı sürdürme politikalarını sürdürmeye yönelmişti.

Partimiz TKP, Kıbrıs ilerici, devrimci, sosyalist ve komünistlerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, egemenlik hakları, bütün yabancı askersel güçlerin ve

AKEL ise, ENOSİS'e evet, NATO'ya Hayır! şeklinde bir yaklaşımı benimseyerek

istilacı Türk Ordusu'nun Ada'dan çekilmesi, iki halkın yararına demokratik bir Kıbrıs'ın

Makaryos'a destek çıkmıştı. Sovyetler Birliği de Kıbrıs'ın emperyalizmin güdümüne

yaratılması için yürüttüğü savaşın hep destekçisi olmuştur, bundan böyle de

girmesini engellemek için Makaryos'un bağımsızlık politikasını desteklemişti. Makaryos

destekleyecektir.

böylece hem yerli hem uluslararası komünistlerin desteğini yanına almıştı.

Türkiye ve Kürdistan halkları gibi, Kıbrıs halkları da cumhuriyet tarihi boyunca

1965 yılında, Yunanistan'da komünistlerin devletin kilit noktalarını ele geçirdiği

emperyalistler hesabına yürütülen savaşlar nedeniyle hep trajediler yaşamıştır. Eylül

savıyla komünist avı başlatılmış, Yunanistan NATO sempatizanı Albaylar Cuntası'nın

1950'de NATO'ya girme karşılığı Menderes Hükümeti'nin asker kıyafeti içinde Kore'de

faşist darbesine sürüklenmişti. ''Kıbrıs bizimdir!'' şiarı tüm Yunanistan'da dalgalanmaya

kırdırdığı Türkiye ve Kürdistan'lı halk çocuklarınının acısı halklarımızın yüreklerinde

başlamıştı.

sızlamaya devam ederken, 24 yıl sonra Ecevit Hükümeti de halk çocuklarından oluşan
askerleri Kıbrıs'a sürmüş, korkunç bir savaş ateşi bir solukta Ada'yı kasıp kavurmuştur.

Buna karşın Türkiye'de de halklar, sosyalizmi, ABD emperyalizmi karşıtlığını
içselleştirmeye başlamış, Devrimci Gençlik, 6. Filo, NATO ve özellikle ABD karşıtı

İşbirlikçi burjuvazi yıllarca NATO'ya girmekle,Türkiye'yi ''garanti altına aldığını''
geveleyip durmuştur.

eylemleri yükseltmişti. 1951'de TKP Tevkifatı ile komünistleri tutuklayarak, komünistleri
yok ettiğini düşünen TC Devleti, yeniden komünist avına çıkmakta gecikmedi. 1971,
12 Mart faşizmi sürecinde Mahir Çayan, Deniz Gezmiş ve arkadaşları can verirken,Türkiye

Olaylar ferman dinler mi? Sovyetler Birliğine ve sosyalist sisteme, ulusal kurtuluş

İşçi Partisi kapatıldı.

savaşı veren halklara, işçi, köylü ve komünist hareketlere karşı kurulan emperyalistlerin
saldırganlık örgütü, entrika ocağı, cadı kazanı NATO gerçeği, Kıbrıs olayları ile bir kez
daha dünya kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir. NATO'nun bir dişli patronları bir de

Kıbrıs'da sol'un üzerine ölü toprağı serpilmişti. Hissedilir bir ABD ve NATO karşıtlığı
yoktu.

küçük patronları vardır. Bunlar ağa ve uşak durumundadırlar. Dişli patron Amerika,
Kıbrıs planını çok önceden hazırlamış, uşakları eliyle de planını uygulamıştır.

1971 yılında Yunanistan’da, komünistler, devrimci gençlik faşist cuntaya karşı
direnişini yükseltiyordu. Üniversiteleri işgal eden gençliğin üzerine tanklar sürülmüş,

Ecevit'in şu sözleri işin iç yüzünü çok net açığa vuruyordu: ''Kıbrıs sorununda

nice devrimci genç katledilmişti.

Birleşik Amerika ile Türk Hükümeti arasında herhangi bir fikir ayrılığı yoktur. Vaşington,
Kıbrıs Federatif yönetim tezini (adayı bölme planını) destekliyor.’' Ecevit, bu sözleriyle

Yunanistan,Türkiye ve Kıbrıs üçgeninde komünistlerin tek kontrol edilemediği ülke

Kıbrıs'a askeri sürerken söylediği'' Adaya savaş değil barış götürüyoruz'' sözlerini kendisi

Kıbrıs'tı. Çünkü devlet,yerli ve uluslararası komünistler arasında bir ittifak vardı. Rum

yalanlamış oluyordu. Ecevit Hükümeti,Kıbrıs'da Amerikan emperyalistlerinin yayılma

komünistler, Kıbrıs Türk Halkı'na silah çekilmesine karşı durmuş, özellikle AKEL, tarihi

planları uğrunda Ada'ya sürdüğü askerlere kan döktürdüğünü,Ada'yı ateşe verdiklerini

boyunca bu tür eylemlere karşı hep mücadele vermiştir.

açıkça ister istemez tanıyordu. ''NATO'ya,Amerika'ya bağlı kaldığını'' söyleyen Ecevit
Hükümeti,savaş serüvenlerine dolu dizgin gidiyor,ateşle oynuyor,bölgemizde barış ve
güvenliği doğrudan doğruya tehdit ediyordu.

1974'e gelindiğinde faşist cunta darbesine AKEL ve EDEK direnmişti. Rum
komünistleri, NATO yanlısı olarak gördükleri Yunanistan ve Türkiye'nin Kıbrıs politikalarına
ve yine NATO'nun uzantısı olarak gördükleri EOKAB terörüne karşı çıkmışlardı.

Halklarımızın bağımsızlığı, sosyal kurtuluşu, barış, demokrasi ve sosyalist bir
Türkiye için savaş veren partimiz TKP'nin, o günlerde yükselttiği belgisi şöyleydi:
NATO'ya paydos, NATO tuzaklarından kurtulalım !

TürkiyeYunanistanKıbrıs üçgeninde komünistleri baskı altına alma projelerinin
son aşaması artık Kıbrıs’taydı. Yunanistan'daki faşist cunta ve Kıbrıs'da EOKA B terör
örgütü,Makaryos'u komünistlikle suçlamaya başlamıştı. NATO'ya sırtını çeviren,

Kıbrıs'da üslenebilmek için Kıbrıs'ı ateşe verdiren NATO, halklarımız için her zaman

Bağlantısızlar ve Sovyetler Birliği'yle yakınlaşan Makaryos'a Yunanistan söz geçiremez

bir tehlikedir. Bu tehlike halklarımızın savaşıyla ortadan kaldırılabilir. TKP, Türkiye'nin

olmuştu. Bu yüzden de EOKA B terör örgütüne her türlü yardım yapılıyor, komünistlere

bu saldırı paktından mutlaka çıkması, NATO üslerinin topraklarımızdan sökülüp

saldırtılıyordu. Komünist avı iyiden iyiye katmerlenmişti. Emperyalizmin güdümündeki

kaldırılmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun altını çizmektedir. NATO'dan

Türkiye'nin orduyu Kıbrıs'a sürmesi işte tam bugünlere denk düşmüştür. Kemalist

çıkılması durumunda, işbirlikçi burjuvazi hakettiği silleyi yiyecektir.

burjuvazinin hunharca katlettiği partimizin kurucusu Mustafa Suphi yoldaşımızın şu
sözlerinin altını çizelim:

Türkiye'de devrimci güçler, komünist hareket,1960'a kadar arzu edilen büyümeyi
sağlayamamış, buna karşın 2. Dünya Savaşı'nda sonra Yunanistan'da komünistler ile

'' Gericiler, Batı emperyalistleriyle anlaşma imzalamaya ve Türkiye halklarının

milliyetçiler (ulusalcılar) arasında bir savaş patlak vermişti. Amerikan ve İngiliz emperyalizmi

menfaatlerini satmaya her zaman hazırdır. Dün memleketi Vilhelm Anayasası'na

doğal olarak milliyetçileri desteklerken, komünistler yasadışı ilan edilmişlerdi. 1926

satan bu efendiler, bugün İngilizlere satıyorlar ve yarın Amerikalılara da satmaktan

yılında kurulan Kıbrıs Komünist Partisi, sınıfsal temelde, antisömürgeci bir bağımsızlık

çekinmeyeceklerdir...

savaşını başlatmış ve bu savaşı etnik ayrıcalıktan uzak bir Kıbrıs yurtseverliğiyle
birleştirmişti.

Kapitalizme karşı savaşa karar vermiş bulunuyoruz….İngiliz, Fransız
kapitalistlerinin başları, kelleleri Avrupa’daysa, işkembelerinin Asya'nın semiz
ve bereketli topraklarında olduğunu herkes bilir. Bizim, Türkiyeli sosyalistlerin

1931'de kurulan kilisenin örgütlediği ENOSİS kampanyası, komünistlerin savaşını

başlıca ve ilk vazifesi, Doğu'da kapitalizmin köklerini sökmektir...''

gölgelemişti. 1942'de kurulan AKEL de ENOSİS'i desteklemişti. Yunanistan'lı
komünistler,Yunanistan'ı emperyalistlerin güdümündeki milliyetçilerden kurtarmak

Mustafa Suphi yoldaşımızın bugün söylenmiş gibi geçerli ifadeleri partimizin savaş

isterken, AKEL de ülkeyi İngiliz sömürgeciliğinden kurtaracak ve böylece Kıbrıs ve

yolunu aydınlatmaya devam ediyor. MarksizmLeninizm ve proleterya enternasyonalizmine

Yunanistan komünistleri birleşecekti. Ve bu hiç bir zaman gerçekleşemedi.

sımsıkı bağlı partimiz Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’de, Kürdistan’da, Kıbrıs’da,
Orta Doğu’da, tüm kıtalarda barış ve sosyalizmin utkusu için verilen devrimci mücadelenin

1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Makaryos, Kıbrıs'ı Bağlantısızlar Hareketi'ne
üye yaptı. Amacı Kıbrıs Türk Halkı'nın veto haklarını sınırlandırmak için kendisine

içindedir. TKP, Türkiye egemen sınıfları, işbirlikçi oligarşi karşısında “Bağımsız Kıbrıs”
belgisini gerçekleştirmek için mücadele etmektedir.

uluslararası destek bulmaktı.

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

