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TKP'nin 100. yýlý, Türkiye Ýþçi Sýnýfýna,
Türk, Kürt ve tüm Türkiye halklarýna,

Uluslararasý Ýþçi ve Komünist Hareketine kutlu olsun!

1. Politik tezler
I- Barýþ, demokrasi, halklarýn özgürlüðü ve sosyalizm yolunda bir asýrlýk mücadele

ÜNYADA ve ülkemizde iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin, tüm insanlýðýn sömürü ve 
talandan, savaþ ve saldýrganlýktan, ulusal baský ve zulümden kurtuluþu için, Dbarýþ, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm, halklarýn özgürlüðü ve dostluðu, 

enternasyonal birlik ve dayanýþmasý için kapitalizme ve emperyalizme, tekelci burjuv-
aziye ve gericiliðe karþý yýlmadan verilen mücadelelerle dolu, bir asýr!

 Baþarýlar ve yenilgilerle, acýlar ve sevinçlerle, cinayet ve ölümlerle, zindan ve 
sürgünlerle, likidasyon ve yeniden atýlýmlarla dolu bir yüzyýl. Ýþçi sýnýfýnýn yüce davasý: 
sömürüsüz ve baskýsýz, savaþsýz ve zulümsüz, demokratik, özgür, eþitlikçi, barýþçýl, 
dayanýþmacý yeni toplum sosyalizmi kurma uðruna dünyada ve Türkiye'de burjuvaziye, 
tekellere boyun eðmeden mücadele eden komünistlerin kahramanlýklarýyla dolu bir yüzyýl! 
Ýþçi sýnýfýnýn ve komünistlerin mücadelesi enternasyonaldir. Kurtuluþlarý da enter-
nasyonaldir. Komintern bu mücadelenin sevk ve idare merkeziydi. Partimiz TKP ve Türkiye 
iþçi sýnýfý bu mücadelenin bir parçasýydý ve hâlâ parçasýdýr.

 II- Reel sosyalizm yenildi, ama insanlýðýn kurtuluþ mücadelesi devam ediyor
 Bu bir asrýn en büyük olayý Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin zaferi ve insanlýðýn 72 yýl 

sömürüsüz, baskýsýz, gerçek barýþ, insan hak ve özgürlükleri için savaþan, halklarýn özgür ve 
eþit birlikte yaþadýðý bir topluma þahit olmasý ve sosyalizmi tatmasýdýr. Ýnsanlýðýn kurtuluþa 
doðru giden umutlarla dolu bu büyük yürüyüþü maalesef 1989'da reel sosyalizmin yýkýlmasý 
ve Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýyla büyük bir yenilgi aldý. Dünya Ýþçi ve Komünist 
Hareketi kapitalizmle giriþtiðimiz sistem savaþýný kaybetti, yenildi ama yok olmadý. Ýnsan-
lýðýn kapitalist ve emperyalist sömürü ve baskýdan kurtuluþ mücadelesi ve yürüyüþü devam 
ediyor. Fukuyama gibi emperyalizmin iflah olmaz apolegetlerinin dediði gibi tarihin sonu 
gelmemiþtir. Yaþadýðýmýz dönemde sýnýf savaþýnýn gözden düþürülmesine, köhne bir olgu 
olarak gösterilmesine raðmen, bu kapitalist düzende sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen, 
burjuva ve proleter sýnýflarý var olduðu sürece bu savaþ da sürecektir. Bu bir toplumsal yasal-
lýktýr.

 Reel sosyalizmin çöküþünde objektif koþullarýn getirdiði zorluklarýn yaný sýra 
yöneticilerin revizyonist, reformist ve oportünist tutumlarý, subjektif davranýþlarý, Marksist-
Leninist ilkelerden sapmalar büyük rol oynamýþtýr. Bu yenilgiden çýkarýlacak en önemli ders, 
erken gelen devrimimizi yaþatmak için teorimizin gerektiði gibi geliþtirilememiþ ve pratiðin 
gerektiði gibi genelleþtirilememiþ olmasýdýr. Marks'ýn proletaryanýn iktidarý aldýktan sonra 
kapitalizmden sosyalizme geçiþ süreci olarak nitelediði proletarya diktatörlüðü sürecinin 
kýsa deðil uzun yýllar alacak olan bir süreç olduðu ve bu sürecin zorunluluðunun halka tekrar 
tekrar anlatýlmasý gerektiði ortaya çýkmýþtýr. Yaþadýðýmýz daha sosyalizm deðildi ama biz 
sosyalizm dedik, yaþanan kapitalizmden sosyalizme geçiþ, proletarya diktatörlüðü süreci idi. 
Görüldü ki, bu süreç Marks'ýn ve Lenin'in öngördüðü gibi kýsa deðildi. Alt yapýyý da üst 
yapýyý da deðiþtirmek çok uzun yýllar almaktadýr.

 Reel sosyalizmin yenilgisinden etkilenmeyen ilerici, devrimci, demokrat, barýþçýl hiçbir 
güç kalmamýþtýr. En çok etkilenen ise komünist partileri olmuþtur. Bunlarýn bir kýsmý isim 
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deðiþtirdi, bir kýsmý bölündü, parçalandý, bir kýsmý kendini feshetti, büyük bir bölümü, 
küçüldüler ama varlýklarýný koruyabildiler. Bazý Troçkist, revizyonist güçler, devletlerin de 
desteði ile yeni komünist partileri kurdular. Uðradýðý likidasyon nedeniyle Avrupa'da 
varlýðýný koruyamayan partilerden biri de partimiz TKP oldu. Varlýklarýný sürdüren, mutas-
yona uðrayan, yeniden oluþan bu partiler zaman zaman toplanarak komünist bir hareketin 
varlýðýný ortaya koymaya çalýþýyorlar. Ama bunlar bir ülkeden birkaç komünist partisinin 
katýldýðý farklý görüþlere ve anlayýþlara sahip, çoðu Marksizmi-Leninizmi kabul etmeyen 
veya tartýþan partilerden oluþan bir konglomerat görünümündedir. Nasýl geliþeceðini izle-
mek gerekmektedir.

 Reel sosyalizmin çöküþü, dünya iþçi ve komünist hareketinin yaný sýra, ulusal kurtuluþ 
hareketlerini, barýþ ve demokrasi hareketini de derinden etkiledi. ABD öncülüðünde oluþan 
düzen sistem karþýtý güçleri ya kendi etkisine alýp etkisizleþtirdi ya da kendine baðýmlý hale 
getirdi ya da içten çökertti, ama yok edemedi. Halklarýn ulusal kurtuluþ, özgürlük ve demok-
rasi savaþýmý, iþçi sýnýfýnýn sömürü ve baskýya karþý mücadelesi asla durdurulamaz. Ama bu 
savaþ bugün çok zor koþullarda verilmektedir. Geçmiþte reel sosyalizm, dünya iþçi ve 
komünist hareketiyle birlikte yürütülen bu savaþlar günümüzde hem ulusal hem bölgesel 
hem de uluslararasý alanda otoriterleþen, faþistleþen, saldýrganlaþan emperyalist güçlere karþý 
çok sýnýrlý bir dayanýþmayla yürütülmektedir. Bu savaþlar ulusal ve uluslararasý alanda 
emperyalist güçler arasýndaki çeliþkilerden de yararlanarak en geniþ demokrasi güçlerinin 
ittifaký örülerek verilmelidir. Burada küçük de olsa komünist partilerine büyük görevler 
düþmektedir. Günümüzde kurtuluþ savaþlarýna örnek olacak bir savaþým Kürt Özgürlük 
Hareketinin mücadelesidir. 

 Reel sosyalizmin yenilgisinden, 1989'lardan sonra ideolojik olarak sýnýf mücadelesine 
saldýrmak için toplumsal cinsiyet, etnik ve kültürel farklýlýklardan doðan postmodernist 
çoðulculuk anlayýþlarý, 20. Yüzyýlýn sýnýf ideolojisinin yerine geçirilmeye çalýþýlarak 
liberalizme kapý açýldý. Liberallerin çok tuttuðu “sivil toplum”, ”sol”un ileriye sürdüðü ço-
ðulculuk kavramlarý, sýnýf kavramýnýn yerine dayatýlarak, bu savlarla örgütlenerek  “tarihin 
sonu; sýnýf mücadelesinin sonu” teorileri örülmeye çalýþýldý. Dünyada iþçi ve emekçi 
yýðýnlar, reel sosyalizmin yenilgisinden sonra kapitalizmle hesaplaþma mücadelelerinde 
zayýfladýlar, güçlerini büyük ölçüde yitirdiler. Bugün dünyada iþçi ve emekçi yýðýnlarýn 
giderek daha geniþ kesimleri, kapitale karþý giriþtikleri hak arama ve demokrasi 
mücadelelerinde yenildikçe, dünyada artan savaþ tehlikesi ve her ülkede geliþen otoriter ve 
faþizan eðilimlerle karþýlaþtýkça reel sosyalizmi aramaktalar ve Marksizm-Leninizm teme-
linde örgütlenen ve savaþan komünist partilerin yokluðunu hissetmektedirler. Yeniden 
Marksizm-Leninizm temelinde bu partiler ve bu partilerin enternasyonal birliði yara-
týlmadan ülkede ve dünyada tekelci burjuvazi daha istediði gibi at koþturacak, dünyayý ateþe 
vermeye devam edecektir.

III- Emperyalizm insanlýðý bir 3. Dünya Savaþý'na sürüklüyor
Dünya ölçüsünde yeniden üstünlüðü elde eden kapitalist, emperyalist sistem 

“küreselleþme” adý altýnda ABD'nin önderliðinde tek boyutlu bir dünya düzeni yaratmaya 
giriþti. Ama bu düzen çeliþkisiz deðildi, olamazdý da. Kapitalizm kendi içinde sýnýflar, dünya 
ölçüsünde emperyal rakip odaklar arasýndaki çýkar çeliþkileriyle doludur. Günümüzde bu çe-
liþkilerin en belirgini ve tehlikelisi ABD ile Çin arasýnda ortaya çýkan çatýþmalardýr.

 Emperyalizm bugün Lenin'in zamanýna göre çok farklý olmakla birlikte, sermayenin 
temel özellikleri yeni biçimlerle yürürlüktedir. Emperyalizm hâlâ tekelleþmedir, tüm 
yanlarýyla gericilik ve saldýrganlýktýr. Lenin zamanýnýn tekelleri bugün ÝMF, Dünya Bankasý 
ve Dünya Ticaret Örgütü gibi örgütleriyle devasa çok uluslu þirketlere dönüþtüler. Dünyayý 
yaðmalýyorlar. Geçmiþin sömürgeleri ‚baðýmsýz' olmakla birlikte, yoksulluk, baðýmlýlýk, 
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siyasi müdahale ve birikmiþ deðerlerin ABD ve Avrupa'daki kapitalistlere aktarýlmasýyla 
eþitsizliði sürekli üreten ve destekleyen mekanizmalara tabi kýlýnmaktalar.

 1980'lerde neoliberal saldýrýlar dünyanýn önde gelen emperyalistleri, Reagan'ýn ABD'si 
ve Thatcher'ýn Ýngiltere'siyle birlikte baþladý. On yýl sonra Sovyetler Birliði'nin çökmesiyle 
kendilerine yeni kapitalist geniþleme olasýlýklarý açýldý ve emperyalizmin savaþa, az geliþmiþ 
ülkeleri sömürmesine engel olan askeri güç dengesi de son buldu. Dünyanýn yeniden 
paylaþýmý Körfez Savaþlarý ile baþladý, Arap Baharý ile devam etti, bugün de Suriye'deki 
savaþla devam ediyor. Kapitalizmin krizi ilerledikçe, emperyalist devletler, nispeten 
baðýmsýz olan devletler üzerinde hem stratejik kaynaklarý hem de pazarý kontrol etmek üzere 
eski sömürge sahiplerini rol almalarý için zorladýlar ve Irak'tan sonra savaþ açtýklarý bu 
ülkelerin baðýmsýzlýklarýný yok ettiler. ABD emperyalizminin giriþimleriyle emperyalist 
güçlerin yarattýðý savaþlar, sadece çok büyük insan felaketine yol açmamýþ, ayný zamanda 
ABD'de de felaketlere neden olmuþtur. ABD emperyalizmi kanlý bir dizi savaþlar yaratarak, 
birbiri ardýna felaketlere neden olurken, karakteristik bir kibirle, yeni savaþ biçimleri ve teh-
ditlerle kendisini ortaya çýkan krizden kurtarmaya çalýþmaktadýr.

 Sovyetler Birliði'nin çöküþüyle birlikte ABD'nin stratejisi, emperyalist bir rakibin 
ABD'nin üstünlüðüne meydan okumasýný önlemek üzerineydi. Strateji, neoliberal dünya 
düzenine öncülük etmekti. Amaç, dünya devletlerini teþvik, baský ve gerekirse zorbalýkla bu 
dünya düzenine dâhil etmekti. Deðiþen yönetimleriyle, askeri müdahaleyle Irak gibi sözde 
‚'haydut' devletlere meydan okumaya baþladý. Genel amaç; çýkardýðý savaþlarla, ayný veya 
herhangi bir düzeyde emperyalist bir rakibin ortaya çýkmasýný engellemekti.

 Ama ABD Çin'in yükseliþini engelleyemedi. Çin yükselirken kendi düþüþe geçti. Artýk 
90'lar ve 2000'lerin baþlarýnda olduðu gibi tek kutuplu bir dünya deðil, bugün asimetrik 
birçok kutuplu bir dünya düzeni ortaya çýkmaya baþladý. ABD, hâlâ en büyük ekonomik, 
askeri ve jeopolitik etkiye sahip olmasýna raðmen üretimde dünyada birinciliðini 2011'de 
Çin'e kaptýrdý ve üstünlüðünü kaybetti. Çin yeni sanayileþme süreçlerinde, biliþim teknoloji-
lerinin geliþiminde öne geçti. 'Çin 2025' isimli giriþimle ekonominin uzun yürüyüþüyle 
kapitalist deðer zincirlerinden geçmeye de kararlý. Yüksek teknoloji alanýnda özellikle 5G 
teknolojisinde lider olan ulusal þirketleri, ABD, Avrupa ve Japonya'nýn piyasasýna hâkim 
olan þirketlerle rekabet etmek için desteklemektedir. Çin'in “Ýpek Yolu” projesi daha 
þimdiden ABD ve AB'yi “korkutmaya” baþlamýþtýr. ABD imalat sanayiini geri getirmek, 
Çin'den uzaklaþtýrmak için hamleler yapýyor ve seleflerinin dikkatini ‚'Teröre karþý savaþtan', 
özellikle Çin'e karþý rekabete kaydýrýyor. ABD bir an evvel Ortadoðu'dan kurtulup tamamen 
Çin'e yüklenmek istiyor. Avrupalýlarý bu konuda zorluyor. Çeliþkiler keskinleþiyor. Ama 
Washington'un, tekrar üstünlüðü elde etme kararý, Çin'in kendisini dünya gücü olarak var 
etme kararý ayný zamanda çatýþmalarýn açýk bir çatýþmaya dönüþmesini de engelliyor: her iki 
güç de mevcut var olan ticari anlaþmalarýný korumaya çalýþýyor ve her iki güç de birbirini 
imha edecek nükleer silahlara, askeri güç ve donanýma sahipler. Bütün bu eðilimlere raðmen, 
önümüzdeki yýllarda rekabet beklentilerinin artacaðý açýktýr. Çin'e uygulanan bu yeni 
emperyalist strateji ABD'yi yeni bir soðuk savaþa çekiyor, ama her þey bir anda bir çatýþmaya 
da dönüþebilir.

 ABD hâlâ en güçlü emperyal odak olmakla birlikte, artýk liderliði tartýþýlýr hale gelmiþtir. 
Burada emperyal Rusya ve AB yerini tam belirlemiþ deðil. Emperyal bloklar arasýndaki 
çeliþkilerin çözümü genellikle paylaþým savaþlarýdýr, giderek dünya savaþýdýr. Bugün dünya 
hýzla, 3. Dünya Savaþý'na doðru gitmektedir. Avrupa ve Ortadoðu'da, bugün Türkiye'nin de 
müdahil olduðu bölgede yaþanan savaþlar emperyal paylaþým savaþlarýdýr ve olasýlýkla 3. 
Dünya savaþýnýn öncüleri veya baþlangýcýdýr. Reel sosyalizmin varlýðý sayesinde Avrupa 45 
sene savaþ yaþamamýþtýr. Bugün emperyalist bloklar arasýnda çýkacak bir 3. Dünya Savaþýný 
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önleyecek olanlar yine en baþta iþçi sýnýfý ve emekçiler, demokratik güçlerdir, onlarýn 
devrimci örgütleri ve enternasyonal birlikleridir.

IV- Reel sosyalizm sonrasý deðiþen strateji ve taktik
Reel sosyalizm döneminde iþçi ve komünist partilerinin strateji ve taktikleri sistem 

savaþýnda sosyalist sistemin yanýnda yer almak, kendi ülkesinde emperyalist sistemi 
zayýflatmak, dünya ölçüsünde ise giden nükleer bir savaþý engellemek ve barýþý korumak için 
tekelci burjuvazinin en saldýrgan kesimleri dýþýnda burjuva kesimlerin, iþçi sýnýfý ve 
emekçilerin, tüm ilerici ve demokratik, barýþsever güçlerin en geniþ ittifakýný oluþturmaktý. 
XX. Yüzyýlýn ikinci yarýsýndan sonra sistem savaþý giderek keskinleþiyordu. Bu nedenle 
ulusal sorun, kadýn, gençlik, çevre sorunlarý gibi sorunlar sistem savaþý çerçevesinde ona 
baðlý olarak ele alýnýyordu. Çünkü belirleyici olan sistem savaþýydý. Bizler sistem savaþýný 
kaybettik. Artýk strateji ve taktiðimizde belirleyici olan sistem savaþý deðil, kendi 
ülkemizdeki sýnýf savaþýmlarý, demokrasi ve Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesidir, artan 
savaþa karþý barýþ, halklarýn inkâr ve imhasýna karþý özgürlük, otokratlýða ve diktatörlüðe 
karþý demokrasi, doðanýn tahribatýna karþý ekoloji ve kadýna þiddete karþý kadýn haklarý için 
mücadelelerdir.

Ýþçi sýnýfýnýn savaþýmý yine enternasyonaldir, demokrasi ve özgürlük, insan haklarý, 
savaþa karþý barýþ mücadelesi, ulusal sorun, çevre ve iklim sorunu, kadýn haklarý ve diðer 
sorunlar ayný zamanda uluslararasýdýr. Bu mücadeleler hem kendi ülkesindeki hem de 
uluslararasý alandaki emperyalist güçlere, tekelci burjuvaziye karþý verilen mücadelelerdir. 
Burada öne çýkan önce kendi ülkesinin emperyalizmine, uluslararasý alanda savaþý, 
gerginliði körükleyen, dünyanýn ekoloji dengesini tahrip eden tekelci burjuvaziye karþý 
mücadele etmektir, bu savaþýmý diðer ülkelerdeki ilerici güçlerin savaþýmýyla baðlamaktýr. 
Bugün internet, sanal dünya dýþýnda deðiþik þekillerde canlý buluþmalar yapýlmaktadýr. Bu 
buluþmalar genellikle kapitalist sistem içinde kalmakta, kapitalist sistemi, modernleþtirme, 
iyileþtirme, insancýllaþtýrma çerçevesini aþamamaktadýr. Barýþ ve ekolojik sorunlarýn köklü 
çözümü için tutulacak yol ise kapitalizmin tabiatýna aykýrýdýr. Bu arayýþlarý kapitalizme 
alternatif, devrimci bir zemine oturtmak gerekmektedir. Bu da devrimci komünist 
partileriyle mümkündür.

 Ülkemizde partimizin strateji ve taktiði açýsýndan öne çýkan sorunlar þimdiye kadar çö-
zülmemiþ olan sorunlardýr. Bunlar baþta ulusal sorun, Kürt sorunudur, kadýn ve gençlik 
sorunu, din ve kültür, eðitim ve aydýnlanma sorunu, ekoloji sorunu, ülkenin kalkýnmasý ve 
ekonomik yýkýmdan kurtulmasý, iþsizliðin, özellikle genç iþsizliðin azaltýlmasý, istihdamýn 
artýrýlmasý, yaþam seviyesinin yükseltilmesi sorunlarýdýr, faþizan tek adam rejimine karþý 
mücadeledir. Bunlar önümüzde duran görevler, savaþým alanlarýdýr ve Türkiye'de iþçi 
sýnýfýnýn savaþý diðer ülkelerin iþçi sýnýfýnýn savaþýmlarýndan farklý olan özellikler içerir.

 V- Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleþemez,
çözmemek savaþtýr, yýkýmdýr

 Avrupa iþçi sýnýfý ve burjuvazisi ulusal sorunu, komþularýyla sorunlarý genel olarak 
çözmüþtür. Türkiye'de ise bu sorunlar hâlâ gündemdedir, çözüm beklemektedir. Türkiye'nin 
ulusal sorunu bir yönüyle Türklerin çok uluslu bir ülkede yaþadýklarýný görmeleri ve 
tarihleriyle yüzleþmeleri sorunudur. Günümüzde ulusal sorun en baþta Kürt sorunudur, Kürt 
halkýnýn kendi kaderini, ayrýlma dâhil özgürce belirleme mücadelesidir, yüzyýllardan beri 
Türk devletinin baský, zulüm, inkâr ve imha, asimilasyon politikasýna karþý isyanýdýr, eþitlik, 
özgürlük, özerklik ve demokratik cumhuriyet istemidir. Türk devletinin görüþüne göre Kürt 
sorunu yoktur, Türkiye'de yaþayan herkes kökeni farklý da olsa Türk`tür. Eðer Kürt sorunu 
olarak çýkan bir sorun varsa bunun çözümü de demokratik hak ve özgürlüklerini isteyenlerle 
savaþtýr, onlarýn direniþini zorla ezmektir.
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Kürt sorunu karþýsýnda Türk devletinin tutumu budur. Ýþçi sýnýfýnýn, ilerici demokratik 
güçlerin tutumu ise barýþçýl ve demokratik çözümdür. Kürt sorunun ayný zamanda Türklerin 
kendilerini ve Türkiye'yi tanýmalarý, Türkiye Cumhuriyeti'nin eþitlik, özgürlük, özerklik, 
demokratik temelde yeniden yapýlanmasý için bir fýrsattýr. Ýþçi sýnýfýnýn, sýnýf mücadelesinin 
önünde duran sorun demokrasi mücadelesi, bu mücadelenin de merkezindeki sorun 
Kürtlerin özgürlüðü ve Türkiye'nin devlet ve toplum olarak demokratik temelde yeniden 
yapýlanmasýdýr. Yakýn hedefte partinin politik gündeminin odaðýnda olan sorun budur. Kürt 
sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleþemez, sýnýf savaþýmý geliþemez, sosyalizm yolun-
da ileri adým atýlamaz. Türkiye demokratikleþmeden de Kürt sorunu barýþçýl çözülemez, sýnýf 
savaþý ilerleyemez. Bu diyalektik çeliþkiyi çözmek komünistlerin ve demokratik güçlerin 
önünde duran görevdir. Partimizin bu nedenle sýnýf mücadelesinde Kürt sorununun önemini 
Türk iþçilerine ve emekçi halkýna anlatmak, onlarda milliyetçiliði ve þovenizmi kýrmak, Kürt 
sorununun barýþçýl ve demokratik çözümünü saðlayacak sol, demokratik ve ilerici güçlerin 
ittifaký için çalýþmak, Kürt halkýnýn savaþýmýyla dayanýþmayý örgütlemek ve Erdoðan'ýn tek 
adam rejimini geriletmek ve yenmek için geniþ bir demokrasi cephesini örmek görevini 
önüne koymaktadýr.

Erdoðan Kürt sorununu zorla, savaþla “çözmeye” giderken ilk hedefi kendi faþizan tek 
adam rejimini, iktidarýný saðlamlaþtýrmak, geleceðini garanti altýna almaktýr. O Kürtlere karþý 
açtýðý savaþla halký içine düþürdüðü ekonomik sýkýntýlardan çekip almakta, onun dikkatini 
savaþa ve dýþ sorunlara çekmektedir. Bu savaþla, körüklediði milliyetçilik ve þovenizmle 
Türk ve Kürt halký arasýna tamiri zor düþmanlýklar ekmekte, iki halký birbirinden koparmakta 
ve ortak yaþamý zehirlemektedir. Bir gün Kürtler “yeter” deyip ayrýlma kararý alýrlarsa bunun 
sorumlusu Erdoðan'dýr, onun politikasýdýr, bu politikayý destekleyen Türkler ve iþbirlikçi 
Kürtlerdir. Bölücü olan demokratik hak ve özgürlükleri için mücadele eden Kürtler deðil bu 
haklý istemleri zorbalýkla boðmaya çalýþan Erdoðan ve destekçileridir.

Baþta Erdoðan, ona destek veren egemen güçler yalnýz Türkiye'deki Kürtlere deðil, diðer 
ülkelerdeki Kürtlere de yaþam hakký tanýmýyorlar. Kürtler ve Kürdistan bugün yoðunluk 
olarak Türkiye, Irak, Suriye ve Ýran arasýnda 4 parçaya bölünmüþtür. Türk devleti bu 4 
parçadaki Kürtleri kendi egemenliði için tehdit olarak görmekte ve onlara karþý savaþ 
açmaktadýr. Bugün yoðun olarak Irak'ta Kandil daðlarýnda olan PKK güçlerine ve Suriye'de 
Rojava'da oluþan özyönetime, YPG ve SDG'ye karþý aktif bir savaþ yürütmektedir. Erdoðan 
bu savaþlarda ÝÞÝD, El-Kaide gibi en cani ve barbar cihadistleri kullanmaktadýr. Bunlar 
Erdoðan'ýn kiralýk askerleri, lejyonerleridir. O bunlarý bugün Libya'da da çarpýþtýrmaktadýr. 
Erdoðan için Kürtlere saldýrý demek, komþulara saldýrý, Ortadoðu'da yayýlma, Yeni Osmanlý-
cý emperyal hayallerini hayata geçirme, ÝÞÝD ve diðer cihadistlerle iþbirliði demektir. 
Erdoðan ülkede desteðini kaybettikçe daha da saldýrganlaþmakta, Doðu Akdeniz ve Ege'de 
yeni gerginlikler yaratmakta, savaþ tamtamlarý çalmaktadýr, Türkiye'nin Ortadoðu 
bataðýndan çýkmasý, komþularýyla iyi iliþkiler kurabilmesi için Kürtlerle savaþa son vermesi, 
barýþ masasýna dönmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bölgeyi ateþe veren, dünyada yalnýz-
laþan, izole olan bir Türkiye kaçýnýlmaz olacaktýr.

 Kürtlerle ve komþularla savaþ ayný zamanda Türkiye için ekonomik bir yýkýmdýr, halk 
için enflasyon ve pahalýlýktýr. Kürtlerle savaþta atýlan her bir bomba, uçan her bir SÝHA ve 
ÝHA, sýkýlan her bir kurþunun parasý, zamlarla, vergilerle halkýn cebinden zorla alýnmaktadýr. 
Savaþ bir ülkenin insan ve mali kaynaklarýný yutar, bitirir. Savaþan bir ülke ekonomisini düz-
lüðe çýkaramaz. Kalkýnmak isteyen bir Türkiye, istihdam, refah, demokratik bir yaþam 
isteyen Türk halkýnýn Kürtlerle savaþa karþý çýkmasý gerekmektedir. Erdoðan artýk iktidarda 
yalnýz savaþla kalabilmekte, demokrasiyi, güçler ayrýlýðýný, parlamentoyu savaþla rafa 
kaldýrabilmekte, akademisyenleri, siyasi muhaliflerini yargýsýz hapislere týkabilmektedir.  
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VI- Türkiye orta büyüklükte bölgesel emperyalist bir güçtür

ÜRKÝYE artýk 60'lý, 70'li yýllarda tarif edilen „geri kalmýþ”, emperyalizme baðýmlý, 
kapitalizmin az geliþmiþ olduðu bir ülke deðildir. Hâlâ geri kalmýþ, emperyalist 
güçlere baðýmlý olan yanlarý vardýr. Ama belirleyici olan, ülkenin tüm kaynaklarý T

yaðma edilerek, çarpýk da olsa Türkiye'nin kapitalist geliþme yolunda belli bir mesafe 
katetmiþ olmasý, tekelci burjuvazinin uluslararasý alanda iþ yapan bir aþamaya ve finans 
kapitalin uluslararasý finans kapitale entegre olan bir hale gelmiþ olmasýdýr. Türkiye artýk 
orta büyüklükte bölgesel emperyalist bir güç haline gelmiþ ve bölgesel bölüþümden pay 
almak için savaþý bile göze alabilen bir ülke olmuþtur. Ama elbette o hâlâ ABD, AB, Rusya 
gibi büyük emperyalist güçlerden baðýmsýz olarak hareket edebilen küresel emperyalist bir 
güç deðildir. Her seferinde onlara danýþmak ve onlardan „izin almak” zorundadýr. Ama 
büyük emperyalist güçler arasýndaki çýkar çeliþkilerinden yararlanarak bölgede kendine 
göreceli bir hareket sahasý açabilmekte, kendi emperyalist hedeflerine doðru gidebilmek-
tedir. 

 Özellikle AKP, Erdoðan döneminde 2000'li yýllarýn baþýnda uluslararasý alanda yatýrým 
alaný arayan “yüzer-gezer” Avrupa dolarýnýn Türkiye'ye yönelmesiyle bu emperyal süreç 
daha da hýzlandý. Erdoðan iktidarýný adým adým saðlamlaþtýrdý. Bu gelen paralar sanayiye 
deðil inþaata yatýrýldý. Ülke ekonomisinin hacmi büyüdü, ama Türkiye ekonomik olarak 
geliþemedi. Gelen dolarlar ülkenin kalkýnmasýna, sanayi üretimine akmadý. Türkiye'de sana-
yi hâlâ ara malýna ve dýþardan gelecek dolara baðýmlýdýr. Gelen dolar en baþta savaþa, 
silahlanmaya, israf ve talana, yaðmaya gittiði için, ekonomik kriz sürekli derinleþmektedir.

 Krizden çýkýþýn yolunu Erdoðan bölgede maceracý politikalara yönelmekle aramaktadýr. 
O, Osmanlý yayýlmacýlýðýnýn izinde giderek bölgede gerilimi artýrmakta, ülkeyi yeni yeni 
savaþlara sürüklemektedir. Böyle bir politika ise Türkiye'nin çöküþü demektir. Erdoðan'ýn 
ülke gerçeðini inkâr eden, baský, yasak ve zindana dayalý iç politikasý da bu savaþ politikasý-
nýn bir parçasýdýr. Bu emperyalist, yayýlmacý savaþ politikalarýna karþý çýkmak, kaynaklarýn 
ülkenin kalkýnmasýna akmasýný saðlamak günümüzde acil bir görevdir.

 VII- Savaþa karþý barýþ için mücadele hâlâ yakýcýdýr
 Savaþ emperyalizmin karakteristik özelliðidir. O savaþsýz duramaz, emperyalist bloklar 

arasýndaki çeliþkilerin ve oluþan yeni güç dengesine göre dünyayý paylaþmanýn yolu savaþtýr. 
Bunun için silahlanmayý körüklemektir. Büyüðü, ortasý ve küçüðü ile emperyalist ülkeler 
nükleer silahlar dâhil hýzla silahlanmakta, karada, suda ve havada askeri manevralar sýklaþ-
týrýlmaktadýr. ABD ve AB gibi büyük emperyalist güçler Rusya ve Çin sýnýrýna batýdan ve 
doðudan askeri yýðýnaklar yapmakta, Ortadoðu'da, Akdeniz'de bölgesel savaþlarý 
körüklemektedir. Erdoðan Türkiye'si Ortadoðu'daki bu savaþ ve gerilimin ortasýnda yer al-
maktadýr. Kürtlere, komþulara saldýrmakta ve tehdit etmektedir.

 Emperyalist güçlerin bu saldýrganlýðýný geriletecek, dünyayý yaþanmaz hale getirecek ve 
hatta yok edecek düzeyde nükleer silahlarla yürütülecek bir paylaþým savaþýný önleyecek, 
bölgesel savaþlara ve gerilimlere son verecek ve silahlanmaya karþý çýkacak güç; yaratýlacak 
güçlü bir barýþ hareketidir. Þimdiye kadar gerilime ve savaþa karþý diyaloðu, ikili ve çoklu 
görüþmeleri, devletlerarasý iliþkilerde maceracýlýðýn deðil aklýn ve soðukkanlýlýðýn egemen 
olmasý hep barýþ mücadelesi sayesinde olmuþtur. Kürtlerle ve komþularýyla savaþ halinde 
olan Türkiye'de güçlü bir barýþ hareketinin yaratýlmasý, savaþa karþý barýþ mücadelesinin 
yükseltilmesi hayati bir sorundur. Barýþ mücadelesinin merkezinde Erdoðan'ýn yayýlmacý 
maceralarýný gemlemek, Kürt sorununun demokratik çözümünü saðlamak, Kürtlerle barýþ 
masasýný yeniden kurmak olmalýdýr. Savaþ yýkýmdýr, açlýk, yokluktur, pahalýlýktýr, acýdýr, 
ölümdür, demokrasi ve özgürlüklerin yok olmasýdýr. Barýþ yaþamdýr, inþadýr, halklarýn ve 
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insanlarýn dostluðu ve mutluluðudur, ülkenin refah ve kalkýnmasýdýr, demokrasi ve 
özgürlüðün serpilip geliþmesidir. Türkiye'de güçlü bir barýþ hareketi yaratmak önümüzde 
duran acil görevdir. 

 VIII- Türkiye: Ekonomik kalkýnmasý zor bir ülkedir
19. Yüzyýlda kapitalist geliþmeyi yakalayamayan ülkelerin 20. Ve 21. Yüzyýlda 

emperyalizm koþullarýnda kalkýnmasý çok zordur. Emperyalizm kendi egemenliði altýnda 
sömüreceði ve yaðmalayacaðý, hükmedeceði bir ülkeyi hiçbir zaman kalkýndýrmaz. 20. 
Yüzyýlda Sovyetler Birliði ve reel sosyalizmin yaþadýðý dönemlerde onlarýn yardýmýyla, 
emperyalist egemenlikten ve sömürgeden kurtulabilen ülkelerin bir kalkýnma þansý vardý. Biz 
de ülkemizde kalkýnma stratejisi olarak, ilerici ve demokratik güçlerin iþçi sýnýfý öncülü-
ðünde iktidarý aldýðýnda Sovyet ve sosyalist ülkeler yardýmýyla ülkemizi kýsa zamanda 
kalkýndýrabileceðimizi ve çaðdaþ ülkeler arasýna katabileceðimizi söylüyorduk. Artýk 
Sovyetler ve sosyalist ülkeler yok. Emperyalizm koþullarýnda kalkýnma ise geri kalmýþ ve 
geliþmekte olan, özellikle Türkiye gibi “eþik” atlama sürecinde olan ülkeler için imkânsýz 
denecek kadar zordur. Bunlar bir türlü eþiði atlayamazlar, ekonomileri büyür, þiþer, kendileri 
de bölgesel emperyal konumlara yükselirler, ama ekonomik olarak geliþemezler, kalkýna-
mazlar, emperyalizmin kýskacýndan bir türlü kurtulamazlar. Bunlarýn kurtuluþlarý bir bütün 
olarak emperyalist sistemin çökmesi, yeni bir dünyanýn, sosyalizme açýlan özgürlükçü, 
eþitlikçi, adil, ekolojik, demokratik bir düzenin kurulmasýdýr.

Emperyalizmin çöküþünü hýzlandýrmak kendi ülkesinin emperyalist güçlerine karþý 
mücadeleyi artýrmayý, ülkenin kalkýnabileceðini halka somut olarak göstermeyi, yýðýnlarý 
bunun için motive etmeyi gerektirmektedir. Bu da israfçý, talancý, yaðmacý, yiyici, savaþçý 
yönetimin deðiþmesi ve halkýn ülkenin zenginlik kaynaklarýna sahip çýkmasý, yeni bir 
tasarruf, yatýrým, istihdam ve üretim politikasý uygulamasýyla mümkündür. Büyük emperya-
list ülkeler ise bunu engelleyip ülkeyi ÝMF ve Dünya Bankasý kredilerine baðýmlý, halký 
yabancý malý tüketmeye alýþýk hale getirmektedir. Krediler yine geliþmiþ ülkelere fazlasýyla 
geri akmaktadýr. Bu þeytan üçgenini kýrmak gerekmektedir.

Türkiye bugünkü tek adam diktatörlüðü altýnda israfý, yaðmasý, talaný, giderleri büyük 
olan, ürettiðinden fazlasýný yiyen, kontrolü olmayan bir ülkedir. Özellikle devlet ve hükümet 
katýnda bunlarýn hemen sonlandýrýlmasý ve tasarrufa geçilmesi þarttýr. Türkiye karýþtýðý 
savaþlarý hemen sonlandýrmalý, savaþa giden paralar tasarrufa ve yatýrýma yönlendirilmelidir. 
Ülkenin yabancý paraya olan ihtiyaçtan ve baðýmlýlýktan kurtulmasý gerekmektedir. 
Yatýrýmlar için gerekli olan mali kaynaðý tasarruflardan karþýlamayý planlamalý, yatýrýmlarý 
inþaata deðil, üretime, araþtýrma ve geliþtirmeye yapmalýdýr. Döviz ihtiyacýný borçla deðil, 
üretim fazlasýndan yapýlan ihracattan karþýlamalýdýr. Tasarruf, yatýrým, istihdam, üretim ve 
kalkýnmayý bir bütün gören bir politika geliþtirmelidir. 

Ýlerici, devrimci Marksist solun ise “kendi yaðýmýzla kavrulacaðýmýz” kalkýnma projesi 
geliþtirmesi gerekmektedir. Bu proje yakýn hedefte deðilse de orta hedefte yýðýnlarý kazana-
cak, Türkiye'de deðiþimi saðlayacak olan projedir.

 IX- Ekolojik yeniden üretim sürdürülebilir kalkýnmadýr
 Azami kâr hedefleyen kapitalist üretim doðayý, çevreyi sürekli tahrip etmekte, bitir-

mektedir. Deðiþen iklim koþullarý, çevre, hava ve su kirliliði bu kapitalist üretimin bir sonu-
cudur. Bu gidiþle gelecek kuþaklara yaþanabilecek bir dünya kalmayacaktýr. Acilen üretimi 
sýnýrlamak, tüketim ve israf toplumuna son vermek, doðanýn tahribatýný durdurmak ve onun 
kendini sürekli yenileyebilecek bir üretime geçilmesini savunan bir ekolojik hareket 
günümüzde büyük önem taþýmaktadýr. Ekolojik mücadele sýnýf ve demokrasi savaþýnýn 
önemli bir parçasýdýr ve ekolojik hareket tüm dünyada büyüyerek geliþmekte, uluslararasý 
tekellere karþý mücadelenin bir parçasý haline gelmektedir.
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Türkiye'de doðaya en büyük tahribat Erdoðan döneminde yapýlmýþtýr ve hâlâ 
yapýlmaktadýr. HES'lerle Karadeniz bölgesi, altýn arama adýna Kaz Daðlarý, rant adýna 
Ýstanbul, Kürt Özgürlük hareketini boðmak için barajlarla en baþta Hasankeyf olmak üzere 
Kürdistan ve ülkenin bir çok bölgeleri mahvedilmektedir. Köylüler ve çiftçiler tarlalarýnýn, 
ormanlarýnýn ve sularýnýn kirlenmesine ve zehirlenmesine, bölgenin ekolojik dengesinin 
deðiþmesine, çevrenin çirkinleþmesine karþý direniþe geçmekteler, ülkenin zenginliklerine 
sahip çýkmaktadýrlar. Onlarýn bu direniþini mühendisler, akademisyenler, aydýnlar ve sanat-
çýlar desteklemektedir. Özellikle kýrsal kesimde tarýmla uðraþanlar, köylü ve çiftçiler, inþaat 
ve para hýrsýyla Erdoðan'ýn doðaya karþý bu fütursuzca saldýrýsý ve müdahalesiyle, onun 
otoriter, demokrasi karþýtý, savaþý yücelten politikasý arasýndaki iliþkiyi kurmaya baþla-
mýþlardýr. Ekoloji bilinci yükselen, doðaya ve çevreye sahip çýkan kesimler Erdoðan'ýn 
otoriter tek adam rejimine karþý savaþýn, demokrasi mücadelesinin çok önemli bir bileþeni 
haline gelmiþtir.

X- Kadýn Hareketi: Demokrasi mücadelesinin güçlü bileþeni
 Dünyada toplumlarýn yarýsýný oluþturan kadýnlardýr. Ama kadýnlar sýnýflý toplumlar 

oluþtuðundan beri toplumsal yaþamýn her alanýnda erkeklerle eþit deðillerdir. Toplumlarýn 
geliþmiþlik düzeyine göre kadýnlar deðiþik biçimlerde horlanmakta, aþaðýlanmakta, 
ezilmekte, tecavüze uðramakta, katledilmekte ve sömürülmektedir. Bir toplumun geliþmiþlik 
düzeyinin ölçüsü o toplumdaki kadýn-erkek iliþkilerinin düzeyidir. Kadýnlar verdikleri çetin 
mücadeleler sonunda seçme ve seçilmeden, eþit iþe eþit ücret, toplumsal alanda kadýnlara ko-
ta uygulamasýna kadar birçok haklar elde etmiþlerdir. Bu mücadelelerde iþçi ve emekçi 
kadýnlar baþý çekmiþtir ve hâlâ çekmektedir. Tüm mücadelelere raðmen kapitalist toplumda 
toplumsal tam bir eþitliðin saðlanmasý mümkün deðildir. Gerçek kadýn-erkek eþitliði ve kadýn 
özgürlüðü ancak sosyalizmde mümkündür. Bu nedenle kadýn mücadelesi sýnýf ve demokrasi 
mücadelesinin bir parçasýdýr.

Türkiye'de kadýnlarýn sosyal, toplumsal zaten zor olan konumu AKP iktidarýyla birlikte 
daha da kötüleþmiþtir. Erdoðan kadýnýn yaþamýný çocuk doðurma, mutfak ve cami arasýna 
sýkýþtýrmakta, erkeðe mutlak itaat ve biatý getirmekte, dayak dâhil Kuran ve Vahabi Ýslam 
kurallarýna göre bir yaþam dayatmaktadýr. Kadýna þiddet, sürekli artan kadýn cinayetleri ve 
tecavüzleri Erdoðan politikasýnýn bir sonucudur. AKP önce kabul ettiði, ama þimdi karþý 
çýktýðý Ýstanbul Sözleþmesi'nin kaldýrýlmasýyla kadýný erkek karþýsýnda tamamen haksýz ve 
hukuksuz bir konuma düþürmektedir.

 Kadýnlar Erdoðan'ýn bu politikasýna karþý feryat ve isyan etmektedirler. Örgütlen-
mekteler ve bu çað dýþý uygulamalarý kabul etmeyeceklerini ilan etmektedirler. Kadýnlarýn bu 
çýkýþlarý direk Erdoðan'ýn faþizan tek adam rejimini hedef almakta, Erdoðan'ýn demokrasiyi 
yok etmekle kendilerine öngörülen uygulamalar arasýnda baðý görmekteler ve Erdoðan 
rejimi deðiþmeden kadýnlarýn durumunda bir deðiþikliðin olmayacaðýný, kadýnlarýn özgür-
leþemeyeceðini bilinçlerine çýkarmaktadýrlar. Kadýn hareketi ve mücadelesi Erdoðan'a karþý 
verilen demokrasi mücadelesinin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu hareketin güçlenmesi için 
demokratik güçlerin kadýnlarýn yanýnda yer almasý gerekmektedir.   

 XI- Yeni bir ittifak politikasý zorunludur
Dünya ölçüsünde emperyalist sistem objektif olarak geliþmesinin sýnýrlarýna dayanmýþtýr. 

Üretim iliþkilerinin ve üretici güçlerin maddi geliþmiþlik düzeyi toplumun kapitalizmden 
sosyalizme geçiþinin maddi ön koþullarýný yaratýyor. Ýnsanlýk artan bir ölçüde, sýrf azami kâr 
elde etmeyi hedefleyen, yaþamýn güvencesi tabiatý mahveden toplum sisteminden tabiatý 
koruyan, sosyal ve ekolojik ölçütlere göre üreten bir topluma geçmenin zorunluðunu gör-
mektedir. Bu geçiþi saðlayacak güçleri kapitalist toplum her gün üretmekte, ama onlarýn 
kapitalizmi yýkacak bir güce ve örgütlülüðe gelmesini engellemektedir. Bunun için 
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geliþmekte olan ülkelerden en geliþmiþ kapitalist ülkelere kadar gitgide daha fazla otoriter, 
faþist yöntem ve yönetimler uygulanmaktadýr. Tekelci kapital böylece her gün deklase ettiði, 
toplumda sosyal ve ekonomik statüsünü kaybeden veya kaybetmekten korkan, bir aþaðý 
sýnýfa düþen, iþsiz kalmaktan korkan veya kalan insanlarý ve katmanlarý devrimin deðil kendi 
kontrolünde karþý devrimin, gerici, faþizan eðilimlerin tabaný yapmaya çalýþmaktadýr. Bunu 
önlemek, tüm antitekelci güçleri iþçi sýnýfýyla birlikte bir cephede toplamak, demokrat, ilerici, 
devrimci güçlerin birliðini ve Marksçý-Leninci komünist partilerini gerekli kýlmaktadýr. 
Tekellere karþý bir cephe oluþturmak için tekellerin yýðýnlarý þaþýrtmak için uyguladýklarý 
güncel ýrkçý, saldýrgan politikalarýna karþý demokrasiyi savunan ve geniþleten eylemlerle, 
insanlarý fakirleþtiren ve iþsizleþtiren ekonomik uygulamalara karþý örgütlenen mücadelele-
rle yýðýnlarý kazanmak gerekmektedir.

 Türkiye'de tekellere karþý savaþta temel sorun demokrasidir, demokrasinin iþler hale 
getirilmesidir. Bunun için Türk ýrkçýlýðýnýn ve þovenizminin yenilmesi, Kürt sorununu 
çözülmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi temelinde yeniden inþa edilmesi, bu cum-
huriyette tüm Türkiye halklarýnýn eþitlik, özgürlük ve barýþ içinde birlikte yaþamýnýn 
saðlanmasý gerekmektedir. Buna ise tek millet, tek devlet, tek vatan, tek dil, tek din, tek 
bayrak söylemini savunanlar karþý çýkmaktadýr. Bunlarýn bu direniþini kýrmak ve ülkeye 
demokrasi yolunu açmak ancak en geniþ güçlerin demokratik ittifakýný oluþturmakla müm-
kündür. Günümüzde bu ittifaký baltalamaya çalýþan, engelleyen Erdoðan'dýr, onun AKP'sinin 
MHP ile kurduðu faþist rejimdir. Demokratik ittifakýn yaratýlmasýyla Erdoðan'ýn bu faþizan, 
baskýcý, demokrasi düþmaný tek adam rejimine, insanlarý yokluða, sefalete sürükleyen ekono-
mi politikasýna karþý savaþ iç içedir.

 Günümüzdeki demokratik ittifaklarýn ayýrt edici özelliði Kürt sorunu konusunda alýnacak 
tavýrdýr. Kürt sorununun, Kürtlere politik bir statüyü ön gören demokratik bir çözümü kabul 
etmeyen demokratik bir ittifak güdük bir ittifaktýr, Türkiye'yi demokratikleþtiremez ve Erdo-
ðan'ý iktidardan uzaklaþtýramaz. Baþta CHP yönetimi olmak üzere muhalefet partileri 
demokratik ittifaký Erdoðan'ý yenip parlamenter sisteme geçmekle, Kürt sorununu parlamen-
to tartýþmalarýna hapsetmekle sýnýrlandýrmaktadýrlar. Bu Kürtleri Erdoðan'ýn bir zamanlar 
yaptýðý gibi oyalamak ve Kürt sorununu ipe sermektir. Buna karþý baþta HDP olmak üzere 
devrimci ve demokratik güçlerin Türk emekçi yýðýnlarýna, halkýn tüm kesimlerine Kürt 
sorununun barýþçýl ve demokratik çözümünün önemini anlatmasý büyük önem taþýyor, 
Yýðýnlardan gelecek etkinliklerle zamanla politik güç dengesi Kürt sorununun demokratik 
çözümü ve Türkiye'nin gerçek demokrasiye kavuþmasý yönünde deðiþtirilebilir. Demokratik 
ittifakla Erdoðan'ýn faþizan tek adam rejimine karþý mücadele iç içedir.

XII- Demokrasiye açýlan yol Erdoðan'a karþý birleþmeden geçer
 Günümüz Türkiye'sinde demokrasinin önünde en büyük engel Erdoðan'ýn otoriter, faþist 

tek adam rejimidir. Baský ve terörle güçlü gözüken bu rejim ayný zamanda en zayýf anlarýndan 
birini yaþamaktadýr. Bugün Erdoðan'ýn bu rejime karþý en geniþ güçleri toplama ve birleþtirme 
olanaðý bulunmaktadýr, çünkü Erdoðan uyguladýðý faþizan tek adam politikasýyla halkýn en 
geniþ kesimlerini karþýsýna aldý. O, ülkede demokrasiyi rafa kaldýrdý, toplumun her kesiminde 
baský ve terör uyguluyor. Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi denen „ucube” sistemle güçler 
ayrýlýðý ortadan kaldýrýldý. Parlamento iþlevsiz hale getirildi, hükümet, bakanlýklar Erdo-
ðan'ýn sekreteryasýna dönüþtürüldü, yargý tarafsýzlýðý ve baðýmsýzlýðý yok edildi, Erdoðan'ýn 
direktifleri karar ve hüküm olarak uygulanmaktadýr. Bekçi, polis, bürokrasi, ordu tamamen 
onun emrinde, baský ve savaþ sisteminin uygulayýcýlarý oldu. Zaten durma noktasýna 
gelmekte olan ekonomi korona pandemisiyle çöküþe geçti. Ortadoðu'da özellikle Kürtlere 
karþý savaþ tüm þiddetiyle devam ediyor. Erdoðan'ýn bu politikasýna karþý emekçi yýðýnlarda, 
tüm muhalif güçlerde tepkiler yükselmektedir, onlar zaman zaman harekete geçmektedirler: 
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· Ýþçi ve emekçi yýðýnlar korona pandemisinin yarattýðý ekonomik yýkýma, iþsizliðe, 
iþsizlik fonu ve kýdem tazminatlarýnýn talanýna, yokluða, pahalýlýða, zam ve vergilere, enflas-
yona, açlýða karþý seslerini yükseltmekte, yer yer direnmektedirler,

· Köylü ve kýrsal kesim daðlarýn ve sularýn, tarlalarýn ve arazilerin ekolojik tahriba-
týna karþý savaþmakta, þehirlerde halk çevre kirliliðine, iklim deðiþikliðine karþý direnmek-
tedir

· Kadýnlar erkek egemenliðine, kadýn cinayetlerine, kadýna karþý þiddete, AKP'nin 
Ýstanbul Sözleþmesi'nden çýkýp kadýný tekrar erkek karþýsýnda hukuksuz ve savunmasýz hale 
getirmek istemesine karþý aktif bir mücadele yürütmekteler, kadýnýn toplumsal dönüþümde 
gücünü ortaya koymakta, anneler tutuklulukta kaybolan çocuklarýnýn akýbetini 
sormaktadýrlar,

· Gençler, özellikle Z kuþaðý denen genç nesil baskýya, eðitimdeki kalitesizliðe, iþsiz-
liðe, sosyal medyaya getirilen kýsýtlamalara karþý özgürce kendini ifade etmeyi savunmakta, 
güvenli bir gelecek için mücadele etmekte, dindar ve kindar bir gençlik anlayýþýna kaþý çýk-
maktadýrlar.

· Avukatlar barolarýnýn bölünmesine karþý aktif bir savaþ yürütüyorlar, baþta Odalar 
olmak üzere diðer meslek kuruluþlarý, kendi örgütlerinin baðýmsýzlýðýný savunuyorlar.

· Muhalefet partileri Cumhurbaþkanlýðý Sisteminden tekrar parlamenter sisteme geç-
mek, güçler ayrýlýðýný yeniden ikame etmek, burjuva demokrasisini ve özgürlüklerini uygu-
lamak için Erdoðan'ýn tek adam rejimine karþý seslerini yükseltmekteler ve erken seçim talep 
etmekteler.

· Aydýnlar ve akademisyenler, “aksaçlýlar” basýn ve fikir özgürlüðü için, kimsenin 
fikir ve görüþlerinden, demokratik eylemlerinden ve ülkesi için yüklendiði demokratik 
sorumluluktan dolayý hapse girmediði, sürgüne gitmediði, demokratik ve özgür, laik ve mo-
dern bir Türkiye, Anadolu'nun Hanefi ve Alevi, akýl ve aydýnlanmacý kültürünün korunmasý 
için, Vahabi biat ve itaat kültürüne karþý seslerini yükseltmekteler,

· Kürtler barýþçýl ve barýþçýl olmayan yollardan baskýya, inkâr ve imhaya, asimilas-
yona karþý mücadelelerini yürütmekte, Türkiye Cumhuriyeti'nin eþitlik, özgürlük, özerklik, 
demokratik temelde ortak bir yaþam için yeniden yapýlanmasýný istemekteler.

· HDP Erdoðan'ýn baþta Kürtlere karþý Ortadoðu'da yürüttüðü savaþýn durdurulmasý 
ve Türkiye'de gerçek bir demokratikleþme yolunu açacak olan Kürt sorununun demokratik 
çözümü için, Erdoðan'ýn faþizan tek adam rejimine karþý direnen güçleri geniþ demokratik bir 
ittifakta toparlamak için mücadele etmektedir. HDP'nin Türk ve Kürt iþçi ve emekçilerinin, 
devrimci ve demokratik güçlerinin, aydýnlarýn, kadýnlarýn, gençlerin ve çevrecilerin ortak 
mücadele örgütü yapýldýðý ölçüde Erdoðan'ýn faþizan tek adam rejimine karþý savaþta baþa-
rýya ulaþabilecektir.

 Bu mücadeleler içinde Erdoðan yenildikçe yýðýnlar demokratik bir Türkiye'nin yara-
týlmasýnýn, Türkler, Kürtler ve diðer Türkiye halklarýnýn ortak demokrasi mücadelesinin 
önemini daha çok anlayacaklardýr. Demokratik ittifaka doðru yol alacaklardýr. Son Ýstanbul 
yerel seçimleri buna iyi bir örnek olmuþtur. Þimdi görev Erdoðan'a karþý olan tüm güçleri 
birleþtirmek ve Erdoðan'ý yenmek, halký baský, terör ve þiddetten kurtarmak, korkan deðil, 
düþünen, tartýþan ve konuþan bir Türkiye yaratmak, demokrasiye giden yolun önünü 
açmaktýr.
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