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NELER OLUYOR NELER? — Ekim 2003
Protokol
Talat demiş ki: protokolu imzaladık, ama bu her konuda
anlaştığımız anlamına gelmez.
“Ada Faresi” KSG’ye bir daha bindirse de seyretsek?
“KSG, protokolu imzalamış, Çözüm ve AB diyen partiler
arasında farklılık icad ediyor” diyerekten!
Biz gördüğümüz farklılıkları yazdık. Talat da yazsa da bu
millet de, “Ada Faresi” de bu olmayan ve de olan farklılıkları
bir öğrense.
Bir de şu Kıbrıslı Türklerin olmazsa olmazlarını!
Hem Kuzey’de hem de Güney’de Annan Planı’nı
değiştirmeye kalkanlar anlaşmayı yapmama hazırlığı içindeler
gibi gözüküyor.
Erçakıca
Erçakıca’nın Yeni Düzen’de ortaya koyduğu siyaset CTP
siyaseti mi? Seçimleri bir referandum olmaktan çıkaran,
anlaşma olmasa da, seçimleri muhalefet kazanmasa da
hükümet hazırlığı yapan siyaset CTP siyaseti mi? Protokolda
anlaşma olmayan konu DP veya UBP ile koolisyon sorunu mu?
Biz bu konuda anlaşma yapıldı sanıyorduk da ...
Bir de anlaşma yapılan bir konuda birlikte iş yapmaktı?
Ona ne oldu? Erçakıca’nın çözüm taraftarları bir yanda, çözüm
karşıtları öbür yanda toplumsal ayrışma olmasın, iyi olmaz
siyasetinin kurbanı mı oldu?
Cidden yani. Erçakıca’nın CTP siyasetini belirlemedeki
rolü nedir? Hadi “Ada Faresi” araştır şunu bir.
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Maraş
Ferdi, Dentaş takımının Maraş siyasetinin ardında seçimler
öncesi bir provakasyon görüyor. Değil, değil. Provakasyon
değil, siyaset. TC ile KKTC Gümrük Birliği anlaşmasının bir
devamı... Bu anlaşma uluslararası anlaşmalara ters. Maraşı
önerdileri gibi kullanıma açmaları da uluslararası anlaşmalara
ters. Bunları uluslararası anlaşmalara rağmen resmen
yaparlarsa, yaptık ve uyguluyoruz derlerse, birileri AB’ye ve
de ABD’ye napacanız görelim bakalım demeye karar aldı
demektir. TC Annan Planını imzalamıyacak demektir.
Göreceğiz bakalım. Koçlar, Sabancılar ne der bu işe!
Bu arada, TC’siz bu iş olmaz diyenlerin halini de
göreceğiz.
Vatandaşı seçim döneminde köy köy, mahalle mahalle,
fabrika fabrika, iş yeri iş yeri, şehir şehir örgütlemeyenlerin,
çözüm ve barışı kendi güçlerine dayanarak elde etmeleri için
bir çatı altında, örgütlü bir güç olarak toplamayanların halini de
göreceğiz.
Vatandaş örgütlenmez ve çözüm ve barış davasına sahip
çıkmazsa bu iş olmaz!
Hem protokol partilerimize hem de dışarıdan kuru gürültü
yapanlarımıza hatırlatırız.
Komünistler
Ali Erel, Cüneyt Ülsever’e demiş ki, CTP komünistlerle
birlik olursa tabanını yitirir telaşındaymış.
Bu komünistlerin BDH içinde olduğu, belki de KSP ve
BKP olduğu rivayet edilir!
Komünizm öcüsü BDH’yı dağıtmak amacıyla kullanılacak
galiba.
Bu sıralarda komünizme karşı pek laf yok. Ama CTP
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Gençlik’ten tut, bir yığın “insan sever”e kadar yayılan bir
gurup “Stalin aleyhtarı” savaşı başlattı. Komünizm öcüsü
yerine Komünist Stalin öcüsü devrede galiba. Bu da BDH’yı
dağıtmak için BKP’den ziyade KSP’nin kullanılacağı anlamına
geliyor. Malum olduğu üzre KSP Stalinci!
Ümit ederiz. sadece Allah değil, BDH da KSP ve KSG’nin
yardımcısı olur! Yoksa hem KSP’nin hem de BDH’nın,
dolayısıyla da tüm çözüm ve barış taraftarlarının işi zor olacak.
Faşist KSP
Nerde kaldı o güzel günler.
Eskiden Eroğlu alırdı eline Kıbrıs Komünist PartisiBolşevik’in bir kırmızı kaplı broşürünü, meydanlarda
komünizm tehlikesi nutku atardı. Herkes biribirine karşı
komünizm öcüsünü kullanırdı.
Şimdi herkes faşizm öcüsünü kullanır hale geldi.
Komünizmin ayağa düştüğü yetmedi faşizmi de ayağa
düşürecekler.
KSP Stalinci ya, Stalin de Hitlerle aynı kara yüz ya. KSP
Faşistmiş. KSG sayfalarından kan damlıyormuş. KSP-KSG
takımı girdiği birliği yıkıyormuş. En son işte iki toplumlu
insiyatifi paramparça etmiş. Bunlar BDH içindeyse niye kendi
partilerini dağıtmamışlar. BDH nasıl olur da buna göz
yumabilirmiş. Ve de bunlar BDH içindeyse BDH’ya nasıl oy
verilirmiş!
El insaf!
Olur ama, bu kadar da olmaz!
Ne oluyor?
KSP-KSG’nin hedef olduğu açık.
KSP diyor doğrudan demokrasi, onlar diyor bunlar
demokrasi düşmanı. KSP diyor savaş ve hatta savaş
propagandası yapmak insanlık düşmanı suçtur, yasaklıyalım.
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Onlar diyor bunlar kana susamış. KSP diyor demokratik
yöntemlerle mücadele edelim. Onlar diyor bunlar kardeş
kavgası ister. KSP diyor gelin birleşelim, onlar diyor bunlar
birlik düşmanı. ...
KSP Kıbrıs’ta emperyalizme son vermiş, savaş ve savaş
propagandasını yasaklamış, kompüterize edilmiş, doğrudan
demokrasiyi uygulayan bir toplum elde etmek istiyor.
Burjuvazi ve emperyalizmin hoşuna gitmez bu amaçlar.
Saldıracaklar. Bundan kurtuluş yok. İyi ama, niye KSPKSG’ye... ve şimdilerde azarak saldırıyorlar?
KSP’nin düzen değişikliği açısından kendi başına bir tehdit
oluşturmadığını biz de biliriz onlar da. Bu saldırılarda
amaçlanan KSP’yi yıpratmak tabii, ama esas amaç bu olamaz.
Daha “yüce” amaçlar var.
Gerçek hedef BDH!
Gerçek hedef çözüm ve barış taraftarlarının, üç protokol
partisi olarak seçimlerde çoğunluğu elde etmesini önlemektir.
Bu amaçla da BDH’yı yıpratmak, mümkünse dağıtmak. Bu
amacı elde etmek için, pek çok şeyin yanında, KSP’yi şamar
oğlanı olarak kullanıp, BDH içinde sorun yaratıp, KSP’yi
BDH’dan dıştalatmaya çalışıyorlar.
BDH yıpratılarak seçimlerden iyi sonuç alamazsa, veya
dağıtılarak seçimlerde yer alamazsa ne olur?
Üç protokol partisinin parlemontoda çoğunluğu elde
etmesinin imkansızlığı garanti altına alınır.
Bu ne işe yarar?
Çözüm ve Barış yanlılarının tam bir yenilgisine. Çözüm
karşıtlarının seçimlerde zafer kazanmasına.
CTP defalarca dedi: Güney’deki burjuvazi Kuzey’de
anlaşma taraftarı bir hükümet istemiyor. Denktaş’ı istiyor,
anlaşmaya karşı çıkan bir hükümet ve görüşmeci istiyor.
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Yani bu Güney’deki burjuvazinin işine yarar.
Yani onlarla araları iyi olanlar bu işte aktif olabilirler.
BDH’yı yıkmak için iş başı yapabilirler.
Hepimiz defalarca dedik: derin devlet anlaşma istemiyor.
Anlaşma istemeyenlerin bir seçeneği anlaşma istemeyen bir
hükümet ve Denktaş’ın görüşmeciliğidir—tek alternatifleri bu
değil tabii ki..
Yani bu TC’deki derin devletin ve Kuzey’deki çözüm
karşıtı güçlerin işine yarar.
Yani onlarla araları iyi olanlar bu işte aktif olabilirler.
BDH’yı yıkmak için iş başı yapabilirler. Pisikolojik savaş
ekibinin Kuzey’e teşri-ki mesai ettiği hakkında haberler
çıkmıştı! Onlar birilerini devreye sokuyor olabilir—devreye
sokulanların bu işten haberi var veya yok farketmez.
Başka?
Anlaşmayı önlemenin başka yolları da var. TC ben
imzalamıyorum der biter bu iş-ama BDH devredeyse bitmez!
Ama bu yöntem, şartlara göre, diplomasi açısından uygun
olmayabilir. En iyisi, tüm şartları dikkate alarak, anlaşma
taraftarı bir yönetimin bu anlaşmayı imzalamamasını sağlamak
için hazırlıklı olmaktır. Bu siyaset açısından da BDH çok
büyük bir sorundur. Kendi başına KSP değil!
Anlayan anlamayana anlatsın!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ekim 2003,
Yıl 7, Sayı 104, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Ekim 2003
KAHROLSUN AB—HEM DE ABD
Epey zaman önceydi. Hasipoğlu yoldaşımız şöyle demişti:
“Bu İngiliz üslerinin ne işi var burada. Gitsinler.” Sadece o
mu? Hemen peşinden oğul Denktaş yoldaş da aynı lafları etti.
Hemen peşinden Türkiye’de Doğu Perinçek yoldaşımız ve
Aydınlık hareketi, baba Denktaş’ın da anti-emperyalist
olduğunu ilan etti. Biz de şaştı k kaldık!
CTP’ye anti-emperyalist birleşik cephe çağırısı yaparız
duymaz. AKEL’e yaparız duymaz. Tüm diğerleri aynen. Tam
da kaldık kendi başımıza derken bir de baktık ki devlet
arkamızda!... Yüksek yerlerde yoldaşlarımız var!... (Hatta
birileri Başbakanlık Kriz Masası’nın bile anti-emperyalist
olduğunu söylüyordu.) Sevindik tabii.
Türkiye IMF’ye resti çekecek. NATO’ya aynen
Türkiye’deki üslerdeki tüm İngiliz ve Amerikan silahlarına el
koyup, Kıbrıs’taki İngiliz üslerini de yerle bir edeceğiz. Biz
bunların planlarını yaptık. CTP ve AKEL’e önerecek halimiz
yoktu ya. Bu yoldaşlara önerdik. AI sana. Ha CTP-AKEL ha
da bunlar. Bunlardan da ses çıkmadı iyi mi! Gene kaldık tek
başımıza.
Bu sıralarda gene başladı anti-AB, anti-ABD lafları.
MAP’dan tut da, baba ve oğul Denktaş’a kadar. Ecevitler,
Soysallar, koskoca gomutanlar... Valla yani, tekrardan
heveslendiriyorlar bizi. Bugün olmasa yarına anti-emperyalist
cephe hükümetini kuracağız gibi bir hava var!...
İyi ama lafla peynir ekmek gemisi de yürümüyor ki. Lafta
kahrolsun AB-ABD. Pratikte? İş yok. IMF orda durur.
Koskoca generaller IMF’nin üç kuruşluk memurları karşısında
sanki komutanın önündeymiş gibi düğme iliklerler. NATO
orada... Askerler IRAK’a...
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Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz!
Bunlar CTP-AKEL’den de beter. Lafcı bunlar, yalancı. AB
ve de ABD’nin kucağındadırlar. Yok değilseniz gelin
birleşelim. Laf değil, iş yapın da birleşelim. Kaç kere diyeceğiz
size!
DOĞAN HARMAN’A NE OLDU?
Al başına belayı.
Volkan Gazetesi hiç utanmadan sıkılmadan yazdı ki, devlet
baba olarak Doğan Harman’a matbaa almışlar, gazete kağıdı
almışlar, para vermişler—muhalefete karşı iş yapması için.
Şimdi de Doğan Harman döneklik yapmış. Kızdılar...
Ettiği tüm laflar yetmedi, Doğan Harman efendi de tuttu
Baba Denktaş’la Dr. Küçük’ün İngiliz’den 1 milyon 500 bin
sterlin alıp buna karşılık Vakıf mallarını İngilizlere devrettiğini
belgeledi.
Şimdi diyeceksiniz hoppala... Doğan Harman yoldaşımız
nerden buldu bu belgeleri?
Valla birincisi üzümü ye bağını sorma derler bizde.
İkincisi, bir George Orwel vardı bilir misiniz? Meşhur yazar.
Troçkistler çok sever onu... İşte bu solcu olaraktan İspanya’da
faşizme karşı yürütülen iç savaş sırasında İspanya’ya gidip iç
savaşta yer alıyor. Stalin’ci komünistlere çok kızgın. O
sıralarda Stalin hayatta. İspanya’daki komünistlere bir mesaj
geliyor. Stalin tarafından. Gorge Orwel denilen bay, İngiliz
ajanıdır. Troçkistlerle birlikte faşistlere yardımcı oluyor
diyerekten. Bu Stalin de hep böyle işte. Karayüz. Cani.
Kendinden olmayana hemen laf atar. Değil mi CTP gençlik!
Tabii bu arada, ve hayat bu ya, geçenlerde Gorge Orwel
denilen köpeğin, it oğlu itin, faşizmin yardakçısı insanlık
düşmanı domuzun İngiliz devletindeki gizli dosyaları
yayınlanacaktı. Zamanı geldiydi. İngiliz gizli servisi yasak
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koydu! Özel yasak! Bu sıralarda bildiğimiz başka bir şey de
İngiliz gizli servisinin en üstünde Stalin’in adamları vardı o
sıralar. Bir tanesi de İspanya’daydı! Bilmem anlatabildiysem...
Siz anladınız mı CTP Gençleri?
Doğan Harman ispatladı ki, baba Denktaş İngiliz parası
almıştır. Hem de 1959’da 1 milyon 500 bin sterlin. Allah daha
çok versin.
İyi ama baba Denktaş’ın İngiliz ajanlığı tartışma konusu
mu ki? Hiç duymadıysak bin kere duyduk. Baba Denktaş
İngiliz ajanıdır diye yazıldı her yerde. Baba Denktaş bir kere
ağzını açıp da, siz bana nasıl hakaret edersiniz dedi mi?
Demedi!
Söz gümüşse sükut altındır. Üç beş tane dervişiz,
birbirimizi bilmişiz!
Sorun bu değil. Doğan Harman bu belgeleri nereden
buldu? Sorun bu! İngiliz gizli servisinden mi, Amerikalı’lardan
mı, yoksa TC Başbakanlık Kriz Masası’ndan mı?
Nereden bulduysan buldun be Doğan. Eline sağlık! Volkan
gazetesine kalsaydı devlet parası yiyip yalan laf ve iş yapanın
sadece tek sen olduğunu sanacaktık. Sayende Denktaş’ı da
öğrendik. (sanki bilmiyorduk da!!!).
Ada Faresi. Araştır bir bakalım. Farklılık marklılık derken,
belki bu konuda da birşeyler duyarsın!
ERÇAKICA’NIN BOŞ İŞLERİ
Ada faresine dedik de... Şu Erçakıca’nın CTP siyasetini
belirlemedeki yeri nedir araştır bize diye... İngilizlerin Çedar
peynirlerini yemekten vakti olmadı anlaşılan.
Bu arada Erçakıca boşa uğraşıyor. Bizim “yoldaşlarımızı”
kandıracak, onların bizlerle birlikte anti-emperyalist cephe
kurmalarını önleyecek, onları kafa kola getirip onlarla birlikte
AB’ci Annan Planı’nı imzalayacak.
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Olur ama bu kadar aptalca plan olmaz. Ne sanıyor bu
Erçakıca bizim “yoldaşlarımızı”? Bizimle el ele verip
Türkiye’yi IMF ve de NATO’dan, Kıbrıs’ı İngiliz üslerinden
arındırmak dururken, seninle birlikte AB ve de ADD’ci, hem
de Rumcu Annan Planı için birlik kuracaklardı?
Şunu kafana sok bay Erçakıca. Bizim “yoldaşlarımızı”
kandıramazsın! Değil mi Denktaş-Hasipoğlu yoldaşlar, ve de
sevgili Türksever komutan yoldaşlarımız!
BURDA AKP’NİN YERİ NE?
Türkiye’de seçimlere bir kaç ay kala, ya AKP, ya CHP
iktidarda lafı aldı götürdü ortalığı. CHP bir önceki seçimlerde
barajı aşamadı. Yüzde beşi bulamadı. AKP’nin lafı bile yoktu.
Ama ya AKP, ya CHP iktidar olacak. Seçimlerden üç ay önce
belli oldu bu iş! AKP seçimlerden yüzde 28 oy aldı ve de
parlamentoda, büyük çoğunlukla iktidara geldi.
İyi vallahi.
Bu işi becerenler, acele tarafından bir “Danışmanlık
Şirketi” kursunlar. Ve doğrudan Amerika’ya gitsinler. Seneye
olacak seçimlerde Bush’un ihtiyacı olacak kendilerine. Paraya
boğulurlar vallahi.
BURADA CTP-BİRLEŞİK GÜÇLERİN YERİ NE?
Ada faresi bize bozuk çaldı. Farklılık icad ediyorlar diye.
Hemen peşinden Talat ilan etti: farklılık var diye.
Farklılıkların ne olduğunu söylemedi ama, göz var nizam
var. BDH’nın demeçleri ortada, CTP’nin demeçleri ortada.
Farklılıklar ortada.
CTP siyasetlerine bakıyorsun, Türkiye’siz olmaz. Hastürer
açıkça koydu da. Tabii CTP adayı Hastürer. “Mayıs’ta anlaşma
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olmasın, AB Türkiye’ye gün verinceye kadar, Aralığa kadar
beklensin”. CTP de sürekli diyor zaten: “Anlaşma olmazsa
hayat bitmez ya”! Değil mi ama! CTP yönetir bizi KKTC’de!
Türkiye’den izin çıkıncaya kadar! iyi muhtardırlar vesselam!
Severler muhtarlığı, değil mi yoldaşlar. Stalin değil ya bunlar!
2004 Aralığına kadar beklenecek, hem de anlaşma
olmamasının sebebi Rumlar olacak. Öyle beklenecek. Hayat da
CTP yönetiminde devam edecek. Bilmem anlatabildim mi?
Ohoooo. Unutun siz onu. Bush size iş vermez artık. Fena
dağıttınız siz! Bu kadar da açık verilmez ki!
HAK VERİLMEZ ALINIR
Türkiye olmazsa olur mu?
Olmaz tabii! İngiliz olmazsa da olmaz. Yunanistan
olmazsa da olmaz!
İyi vallahi. Alıştı birileri. Vermezlerse almaya niyetleri
yok. Bekle babam bekle. 30 yıl yetmedi bir otuz yıl daha bekle.
Bir ara “Hak verilmez alınır” diye bağırırdı bunlar! Şimdi
ne oldu peki?
Başbakanlık Kriz Masası böyle yapar adamı işte.
DERİN DEVLET
Derin devlet aşağı derin devlet yukarı. Duyan da duymayan
da bir tek Türkiye’de var sanacak bu mereti.
Kardeşim bak. Seçim oluyor. Her vatandaşın oy hakkı var.
Bu şartlarda burjuvazi nasıl yönetebilir bir ülkeyi? İmkanı var
mı? Yok. Olmaz, imkansız! Sen halka bolluk içinde yoksulluk
dayatacaksın, savaş dayatacaksın. Sonrada seçimlerle iktidarda
kalacaksın. Olmaz. imkanız. Seçimleri manüpüle etmek
zorundasın. Anladın mı kardeşim. O da olmadı diktatörlük
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kuracaksın. Anladın mı kardeşim! Yani derin devlet sürekli
olarak her yerde lazım. Dünyada burjuvazinin yönettiği tek bir
ülke yoktur ki o ülkede derin devlet olmasın!
Yıl 1917’lerde, burjuvazinin demokratik yöntemlerinin en
geniş uygulandığı ülkeler olarak Amerika için Lenin’in bir lafı
var. Diyor ki Lenin, bu ülkeyi yönetenler, yani Demokrat ve
Cumhuriyetçi Partiler, burjuvazinin bu partileri, parti filan
değildir. Bunlar gangster çetesidir. Burjuvaların işte en
demokratlarının içinde bulunduğu durum budur.
Yıl 1917 kardeşim. Bugün ise yıl 2003. Sen sadece “Hak
verilmez alınır” sloganını unutmadın. Lenin’i de unuttun. Sınıf
Savaşını tümden unuttun. Her yıl planlı programlı katledilen 40
milyon insanı unuttun. İnsanlığını unuttun sen kardeşim
insanlığını! Stalin’i!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ekim 2003,
Yıl 7, Sayı 105, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Kasım 2003
İSPANYA’DA
Akıncı İspanya’da seçimlere, daha doğrusu referanduma
TC tarafından yapılan karışmaların durdurulmasını istedi. TC
başbakanıyla atıştı.
LEFKOŞA’DA
Özker Özgür eskiden CTP’nin oyuna getirildiğini yazdı.
Denktaş ve TC çözüm taraftarı görünürken, Eroğlu çözüme
karşı görünürmüş, CTP de Denktaş Partisi (DP) ile birlikte
hareket etmiş. Ve kazıklanmış.
Talat Akıncı’nın İspanya’daki tavrını doğru bulmadı.
“Çözümü desekleyen” bir TC başbakanına karşı böyle bir tavrı
onaylamadı.
CTP gene kazıklanacak anlaşılan...
İyi ama Özker Hoca’nın unuttuğu bir şey var. Kazıklanmak
mümkün de, bir de partilerin siyasetleri diye bir şey var. Hani
Karl Marx denilen adama göre sınıf siyaseti olan bir siyaset.
Gerek Özker Hoca döneminde, gerekse bugün Talat döneminde
CTP üst yönetiminin burjuva kuyrukçusu siyasetinin hiç mi
yeri yoktu bu kazıklanma olayında?
Haçana bir kazıklanacan?
Boş verin kazığı ve psikolojik harbi. Kitle değil ya bu.
Koskoca parti. Sorun siyasette. Siyaset de, sınıf siyasetidir.
Esas kazığı işçiler yedi. Kazığı atan da CTP!
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PROTOKOL
CTP’ye büyük zarar veren tek liste kavgası protokolla
durduruldu. Taa ki birileri televizyondan protokol işletilmiyor
deyinceye kadar CTP protokol için bir tek toplantı bile
yapmadı. Ne zaman ki televizyondan protokolun işletilmediği,
ve de hatta Talat tarafından protokola ters olarak UBP ile CTP
koolisyonu lafları edildiği duyuruldu, ertesi gün protokol
partileri toplandı. Protokol tekrarlandı. Ve yine protokol
çerçevesinde yapılacak birlikte eylemlilik uykuya yatırıldı.
Demek ki protokolu hayata geçirmek için televizyonda
konuşmak gerekli. BDH ve ÇABP’ye duyurulur.
Ortak ve büyük mitingler düzenlemek için protokol
partilerinin toplanması çağırısı, barış ateşlerini ülkenin dört bir
yanında yakmaya başlamak için protokol partilerinin bir araya
gelmesi çağırısını televizyon da yapmak zorundasınız. Yoksa
daha çok beklersiniz!
SAĞClLARIN PROTOKOLU
Ferdi yoldaşın ellerine sağlık. Sağcılarımızın çözüm ve
barış taraftarlarına ABD ile birlikte iş yaptıklarını söyleyen
Lefke belediye başkanının ABD ile iş yapıp bir de çözüm
taraftarı tavır takınmasını iyi teşhir etti.
Protokol derdi olan tek çözüm ve barış taraftarları değil
anlaşılan. Sağcılarda da var bu problem.
Üzüldük!
Hele hele Volkan baş yazarı Sabahattin İsmail’in çok
basitçe teşhir olacak yalancılığa baş vurması bizi daha da üzdü!
Ne hallere düştü bizim sağcılarımız!
Sabahattin “tech4peace” sitesine girmiş. Örgüt şemasını
almış. Bu şemayı aldığını duyurunca “tech4peace” hemen
siteyi kapatmış. Okur okumaz baktık. Yok öyle bir şey. Gir
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siteye, bul örgüt şemasını. Yalan olur da bu kadar kolay
ispatlanacak yalan laf etmek olmaz. İnternet çağında
olduğumuzu unutmuş S. İsmail herhalde.
Bu sitenin iç işlerimize karışmak için CIA tarafından
kurulduğunu biz de duyduk. İyi ama biz Denktaş’ın İngiliz ve
Amerikan ajanı olduğunu da duyduk. Bosna’da İzzetbegoviç’in
NATO’yu devreye sokmak için kendi halkının üstüne Pazar
yerinde bomba attırdığını, Denktaş’ın da Kıbrıslı Türlerin
ölmesini garantilediğini duyduk. Evren paşa darbe yaptığında
Amerikan başkanının bizim çocuklar başardı dediğini duyduk.
Milyonlarla sayılan rüşvetleri duyduk. İsviçre bankalarını
duyduk. IMF, NATO önünde el pençe divan olmaları duyduk.
Neler neler duyduk. Milyarlarca doların iç edilişini duyduk.
S. İsmail’in kulaklar İnönü paşanın kulakları gibi.
İstediğini hemen duyuyor. İstemediğini duymaz.
KOMÜNİSTLER BİLE AB’Cİ
Denktaş Zonguldak’ta demiş ki, bizi altetmek için
komünistler bile AB’ci oldu.
İyi valla. Kaç kere diyeceğiz aynasi iştir kişinin lafa
bakılmaz!
Emperyalizme karşı savaşanlarla iş başı yapmaya hazırız.
Yalan laftan vaz geçin iş yapın.
Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az.
Birileri ne demiş? ABD kağıttan kaplandır demiş. Biz de
bir ilave yapalım. AB ve ABD davuldur. Çalarken güçlü vur.
Patlasın!
DENKTAŞ’A SUİKAST
ABD ve İsrail ajanlarının Denktaş’a karşı suikast
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girişimleri lafı dolaşıyor ortada?
Anlaşılmaz bir şey. Daha geçenlerde ellerinde olan bir
adamı, kalbi yetmedi diye kolayca yok edebilecekleri bir adamı
suikastla öldürme derdine düşmüşler? Akıl almaz bir şey!
Ama olmaz bir şey değil. Panama’nın başına
getirdikdikleri CIA ajanı şimdi Amerikan hapishanelerinde.
CIA ajanı Saddam’ı didik didik arıyorlar. Kendi kurdukları Al
Kaide’nin peşine düştüler. Zavallı İran şahını devirdiler. Örnek
çok.
Ama şu iyi bilinsin. Barış ve çözüm taraftarları sadece
kendilerine yapılacak suikastiere karşı değildir. Denktaş’a karşı
böyle bir girişim ilk başta barış ve çözüm çabalarına karşı bir
provokasyon anlamına gelir. Durum bu olmasa bile, herhangi
bir kişiye karşı suikast kabul edilemez.
Böyle bir girişim varsa Amerikan ve İsrail ajanları tüm
barış ve demokrasi taraftlarını karşılarında bulacaklarını
bilsinler. Kıbrıs’ı, insanların öldürülmediği bir ülke haline
getirmek istiyoruz. İnsan öldürme ahlaksızlığını Kıbrıs’a
taşıyanlardan nefret ettiğimiz bilinmelidir. Suikastlar
düzenleyerek insanlığa karşı suç işleyenler, insanlık düşmanı
suçtan yargılanmalıdır. Referandum sonrası iktidara gelecek
olan Kıbrıslı Türkler gereğini yapar! Bu laflar doğruysa ABD
ve İsrail’e ve ülkemizde süiksat planları yapan tüm ülke ve
kişilere duyurulur! İnsan düşmanlığından vazgeçiniz!
Kıbrıslıların sizleri er veya geç, ama kesin kes cezalandıracağı
konusunda zerre kadar şüpheniz olmasın.
REFERANDUMA MÜDAHALE
Malum olduğu üzere, Kıbrıslı Türklerin iradelerine
müdahele faaliyeti Türkiye’den taşınan göçmenler üzerinden
ve yıllardan beri sürmektedir. Cenevre anlaşmalarına da karşı
olan bu gelişmeye karşı YBH’1ı yoldaşlar uluslararası hukuk
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üzerinden hak arama kavgasını başlatmıştır.
Gel gelelim, bugün masada olan Annan Planı yıllardan beri
Kuzey Kıbrıs’a yerleşmiş olan, ve büyük çoğunluğu Kürt
kökenli olan bu göçmenlerin, Kıbrıslılar’la evli olanlar,
Kıbrıs’ta doğup büyüyenler dışında 45,000’ine de vatandaşlık
hakkı vermektedir. Yani onların hemen hemen tümünün
vatandaşlığını kabul etmektedir. Geriye kalan, ve son dönemde
gelen birkaç bin göçmenin de geri dönmeleri için 10,000 euro
civarında bir katkıyı ön görmektedir. Bunu vatandaşlık hakkını
kullanmak yerine geri dönmek istiyenıere de sunmaktadır—
tabii biz Türkiyeli göçmenlerden vatandaşlık hakkı
kazanacakların bu öneriyi kabulleneceğini sanmıyoruz. Bu
sıralarda Türk ve Kürt vatandaşların Avrupa’ya ulaşmak için
neleri ve ne kadar büyük harcamaları göze aldığı bilinirken,
onların 10,000 euro için Avrupa’ya kolayca gitme hakkını
tepmelerini beklemek biraz saflık olacaktır.
Bu şartlarda, ve Türkiyeli göçmenler saflarında siyasi
bilinç gelişmesi değil de, bizzat kendi çıkarlarına olduğu için
barış ve çözüm taraftarı siyasetin zemin kazanmasıyla da, barış
ve çözüm taraftarı partiler son seçimlerdeki seçmen listesini,
son seçimlerden sonra 18 yaşına ulaşan vatandaşları da katarak
seçime, yani referanduma gidilmesini kabullendiler. Bu
şartlarda seçimin, referandumun kazanlıması kesindir. Sivil
giysili subaylar ve elçilik çalışanlarının göçmenlerin köylerinde
attıkları turlar boşa çabadır. Türkiyeli göçmenlere Annan Planı
üzerinden elde edecekleri çıkarlar anlatılırsa, göçmenler
oylarını kesin bir şekilde çözüm ve barış taraftarlarına
yöneltecektir.
Eğer onlar seçimde, çözüm ve, barış taraftarlarının seçimi
kazanması halinde hemen ertesi gün Kıbrıs’tan kovulmakla
korkutuluyorlarsa, seçim ve çözüm taraftarları onlara şunu
duyurmakta zerre kadar tereddüt etmemelidirler. Atılsanızda
geri gelebileceksiniz. Biz sizi geri getireceğiz! Ama bu sizlerin
Kıbrıs vatandaşı olmanız için son şanstır. Bu seçimleri,
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referandumu kaybedersek, sizin vatandaşlığınızı savunma
imkanımız kalmayacaktır! YBH ile birlikte uluslararası
mahkemelere gitmekten, sizlerin vatandaşlığına son vermekten
başka şansımız kalmayacaktır. Ve bunu da yaparız!
Gel gelelim, şimdi yeni bir müdahaleyle karşı karşıyayız.
Yeni vatandaşlıklar. İş burada da kalmayacağa benzer. Kıbrıs
dışından taşıma oylar da devreye girmek üzere.
Yeni vatandaşlıklara karşı çözüm ve barış taraftarı partiler
mahkemelere baş vurdu. Dışarıdan oy taşımalara karşı ise
çözüm ve barış taraftarı saflarda da dışarıdan oy taşıma
hazırlıkları başladı.
Görülen o ki, bu iki alanda da Yüksek Seçim Kurulu
KKTC hukukuna ters bir durum bulmayacak???
Biz olayın barış ve çözüm taraftarları tarafından ne anlama
geldiğini ele almadan, yeni vatandaş yapılanlara birşey
hatırlatalım. Anlaşma sonrası Türkiye’ye geri dönerseniz
10,000 euro alacaksınız. Çözüm karşıtları oy’unuz için kaç
para teklif ediyor? Çözüm olmazsa bu parayı alamazsınız,
unutmayın!
REFERANDUMA MÜDAHALE—NE YAPMALI?
Yurt içinde, YSK karar alma aşamasına doğru giderken,
YSK üzerinde kitle baskısı oluşturmalı. YSK binası önünde
kitlesel eylemler düzenlenmeli.
Yurt dışında vatandaş olanlar arasında, Kıbrıs’ta seçimlere
müdahele etmek için oy taşınması kampanyasına karşı
çıkmaları için propaganda yapılmalı—aynı zamanda da barış
ve çözüm taraftarlarının da oy taşıma hazırlığı.
Fakat ve esas olarak daha önce de değindiğimiz hazırlıklar
yapılmalıdır.
Yani her sandık başında örgütlü halk kitleleri
oluşturulmalı. Bu kitlelerin elinde son seçimlerdeki seçmen
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listesi ve o günden bugüne 18 yaşına ulaşmış olan ve Kıbrıs’ta
yaşayanların listesi olmalı. Bu listede olmayan hiç kimsenin oy
kullanmasına müsade edilmemeli.
Bu yaklaşımın tehlikeleri yok mu?
Var tabii ki. Polis ve askerin seçim gözlemciliği yapacak
bu kitlelerin, çözüm ve barış taraftarı vatandaşların görevlerini
yapmalarını zorla önlemekten tutunuz da, seçim-referanduma
müdahale taraftarı, barış ve çözüm karşıtı sağcı, faşist kesimin
polis-asker seyrederken saldırararak, yine zorla vatandaşların
seçim gözlemciliği görevini yerine getirmelerini önlemeleri de
söz konusu.
Gel gelelim biz görevimizi yaparsak, yani son listede
olmayan, yeni listeye 18 yaşına vardıkları için katılmayan, yani
yeni vatandaşlıklar üzerinden, dışarıdan taşıma üzerinden oy
kullanmaya kalkanları önlemek için iş başı yapmamıza rağmen,
bize zorla bu dayatılırsa, seçimin ertesi günü tüm Kıbrıs’ta
süresiz genel grev, sadece işçi ve memurların değil, esnaf,
zanaatkar, çifçi ve işverenlerin de katıldığı bir süresiz genel
greve hazır olur, seçim ve demokrasi ayaklarına yatıp da
demokrasiyi hiçe sayan çözüm ve barış karşıtı güçlere
demokrasi dışında bu ülkeyi yönetmenin imkansızlığını
kavratırız.
Tabii ki bu şartlarda ve barış ve çözüm taraftarlarının
seçimleri kaybetmesi şartlarında tüm bunlara rağmen seçilmiş
olan tüm vekillerimiz de seçim sonuçlarını kabullenmeyerek,
meclise katılmayarak, süresiz genel grevde yer alarak,
demokrasi dışında bu ülkenin yönetilemeyeceğini bu çözüm ve
barış karşıtlarına kesin bir şekilde ispatlarlar.
Eğer çözüm ve barış taraftarları tüm bunları yapmaya hazır
olduklarını pratikte kanıtlamazlarsa, çözüm ve barış karşıtları
hem yeni vatandaşlarla, hem eski vatandaşlara korku salarak,
hem toprak ve iş dağıtarak, hem de dışarıdan oy taşıyarak bu
seçimleri demokratik olmaktan çıkaracaklardır. Seçimler en iyi
haliyle bile yeterince demokratik olmaktan uzaktır. Tüm bunlar
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da bardağı taşırıcı son olacaktır. Fakat eğer biz çözüm ve barış
taraftarları olarak hem sandık başlarında gözlemci olarak tüm
vatandaşları örgütlersek, hem de seçimler kaybedildiğinde
gerek mecliste gerekse hayatın tüm alanlarında süresiz genel
greve hazır olursak, çözüm ve barış karşıtlarının harekat
serbestisi azalacaktır.
Bu işin başka yolu da yoktur.
Bunu kabullenemeyiz.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Kasım 2003,
Yıl 7, Sayı 106, sayfa 6.
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NELER OLUYOR NELER? — Kasım 2003
IRAK’A ASKER YOK!
Bu ayın 7’sinde, Perşembe günü, TC Dış İşleri Bakanı
Amerikan
Powel’e
telefon
edip
Irak’a
asker
göndermeyeceklerini bildirmiş!
Kuzey Irak’taki askerler Irak’a gönderilmiş askerden
sayılmazmış. İncirlik üssündeki Amerikan ve İngiliz askerleri,
uçakları, silahları da Amerikan ve İngiliz uşaklığından
sayılmaz herhalde.
Dolayısıyla...
DENKTAŞ VE ÇEVRESİ HAPI YUTACAK
Amerika’yla İngiltere AB-Türkiye ve Yunanistan
ilişkilerinde Kıbrıs’ı çıban başı yapmaya çalışacak. AntiAmerikan ve anti-İngiliz Denktaş’ın Amerikancılığı ve
İngilizciliği de ortaya çıkacak.
Amerika ve İngiltere’nin çözüm de çözüm derken, çözümü
imkansız kılmaya çalıştıkları ortaya çıkacak.
TC AB ve Yunanistan’la anlaşacak. Belki de İngiliz, eğer
anlaşmayı veto etmezse, ve Kıbrıs’ın AB’ye katılımını
Hollandalılara veto ettirmezse, Amerikanlara kazık atacak.
Kıbrıs’taki üsleri AB çevik güçlerine devredecek? NATO’nun
başı dertte!
Denktaş’a Türkiye’de bir yılan veya çıyan adası bulmalı.
Lazım olabilir!

51

BUSH SEÇİMLERİ KAYBEDECEK
Amerika Irak’tan çekilecek—Irak’ta Saddam tekrar başa
gelecek.... Amerika saldırı politikasının yürümeyeceğini
anladığı için böyle olacak. İngiltere AB (Fransa ve Almanya)
ve Rusya ile ele ele verip Amerika’yı geriletecekler. BP ve
SHELL Amerikan tekellerini sollayıp dünyanın en büyük
petrol tekelleri olacak. Avrupalılar da BP ve SHELL’e ortak
olacak.
KANDIRDIM.....
Hemen de inandınız yahu.
Böylesi birşeyler mümkün tabii. Tam tersi de...
Bush seçimlere az kala Kuzey Kore’ye, İsrail İran’a birer
atom bombası atacak. Amerika’daki (ve Kuzey Kıbrıs’taki)
Amerikan Başkanı’nın “çocukları” darbe yapacaklar.
Yunanistan’la da savaş. Veya İran’a, Suriye’ye, Irak’a
girecekler. Amerika’yla kol kola...
Bu da mümkün mü? Mümkün.
TEK YOL
Bir ara Tek Yol Devrim denirdi. Unutuldu.
Tek yol kendini bilmek. Kendini örgütlemek. Her ihtimale
karşı da hazırlıklı olmak. Tüm bunları demokratik bir
çerçevede, halkla birlikte yapmak.
Gerisi burjuvalara ve emperyalistlere kalmış bir şey. Onu
da onlar bilir.
Biz, sınıf mücadelemizi yürütürken, onları barışçıl,
demokratik bir çerçevede tutmak için elimizden geleni
yapacağız. Ama onların en aşırı barbarlıklara muktedir
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olduklarını da unutmamakta yarar vardır.
Amerikalılar aşırı saldırganlığın işe yaramayacağını
anlamaya başladılar. Başkanları Bush, 19 Kasım’da
İngiltere’ye gidecekti. Bu ziyaret sırasında ona çok iyi bir
hoşgeldin hazırlıyor İngiliz-Britanya halkı. İngiltere’ye
gitmekten vaz geçerse, hatta İngiliz başbakanı ona İngiltere’ye
gelmemesini tavsiye ederse şaşırmayın.
MAHKEME
Can sıktı bu iş.
İngiliz’in sömürge kanunlarını kullan (hem de İngilize
karşı ol?), gazetecileri mahkemeye çek.
Sonra da salıver gitsin.
S. Isamil’le, H. Keskin’i, ve de Denktaş’ı deli etmenin bir
yolu da bu olsa gerek.
Bir de tut sen Bakanlar Kurulu’nda resmi gazetede
basılmamasına karar verilen vatandaşlar listesini BDH’nın ve
dolayısıyla tüm muhalefetin eline ver.
Hay elin kırılaydı!
Bu ne biçim savcı. Bu ne biçim mahkeme.
Denktaş Rumlar bizi düzecek dedi. Belli. Birileri birilerini
düzüyor ama, kim kimi? Anla anlayabilirsen!
Son tahlilde düzülen vatandaş tabii.
Ne yapalım. Kader!
SEÇİMLER
Biz de seçimleri kazanırız olur biter! De...
Şu Başbakanlık Kriz Masası da çok iyi çalışıyor valla.
BDH ve ÇABP baraja takılır kalırsa...
CTP, artı BDH, artı ÇABP vekillerinin sayısı 26’yı
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bulmazsa...
Hayret ki hayret, ama ya becerirlerse...
Seçilen vekillerin sayısı 26’yı bulsa da vekillerden birkaçı
mızıkçılık yaparsa...
Seçilen vekillerimizin sayısı 26 değil de, olması gerektiği
gibi 46 olsa. Hükümet de kurulsa. Ama TC anlaşmaya veto
koysa....
Veya birileri mahkemeye gidip 1960 anlaşmalarının
çiğnendiğini ileri sürüp, Kıbrıs’ın AB üyeliğini durdursa...Veya
bu işe Hollanda veto çekse... Veya İngiliz bu ya. İnsancıllığı
tutup, bu anlaşma insan haklarına yeterli saygı göstermiyor,
veto edeceğim dese... Bir de Kıbrıs Cumhuriyeti var. Onlar da
öyle olmaz böyle dese...
SANTRAÇ OYNAMAYALIM
Boş verin siz santraç oynamayı. Şöyle olursa böyle olur,
böyle olursa şöyle olur. Burjuvaziyi ve emperyalizmi iyi
bilirsek olacakları da biliriz. Tek tek adımları pek bilemeyiz
ama, bu işlerin nereye gitmek zorunda olduğunu gayet iyi
biliriz.
Sınıf mücadelesi diye bir teori var ya. Onu iyi biliriz de!
Seçimleri kazanalım. Tüm dikkatleri önümüzdeki bu
görevi hakkıyla yerine getirmeye yoğunlaştıralım. Ondan sonra
bakarız santraç tahtasının haline!
Haydi hep birlikte seçimlerde zafere.
Yaşasın Demokrasi!
Yaşasın Barış!
Yaşasın BDH!
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ŞU ANDA KULLANILMAYANLA KULLANILACAK MI?
İHD ve AVRASYA, yani şu tüm dünya Türk İşçilerini
örgütleyen Türk Metal çevresi ve Ülkücü çevre şu anda pek iyi
kullanılmıyor.
Malum olduğu üzre, Çiller hanım hadi yürüyün dediğinde
5,000 ülkücü Türkiye’den gemilere binip gelebiliyor. Şu anda
bunun da lafı pek edilmiyor—gerçi seçimler sırasında Kıbrıs’a
gelmeye hevesli ülkücüler var ve lafını ediyorlar ama, ciddi bir
şey şu anda yok.
Biz seçimleri kazanırsak ne olacak? Bizce bunlar gene de
pek devreye sokulmayacak. Neden derseniz, demokrasilerde
çare tükenmez de ondan.
Bunları kullanarak iş yapmak Kıbrıs’ta biraz zor. Denktaş
ve çevresi için bir gereklilik olabilir ama, TC siyaseti için o
kadar da gerekli değil. Zararlı bile.
Halbuki demokrasilerde çare tükenmez.
Türkiye’den getirilen ve de Türkiye’ye götürülüp eğitilen
kocaman bir polis gücü oluşturuldu—son olarak referandum
çabasıyla bağıntılı kullanıldı da. Bunlar kenarda tutuluyor. Ve
de polis demokrasilerde sivil güçlerden birini oluşturur. Her
demokrasiye lazım. Kullanılmaları da gayet demokratik. Değil
mi ama??
En iyisi hem tek tek seçim sandıklarında, hem de seçim
merkezinde örgütlü olmaktır.
Vatandaş seçime ve seçim sandıklarına ve de sonuçlara
sahip çıkmalıdır.
ÜLKÜCÜ GENÇLERE ÜZÜLÜYORUZ
Ülkücüler çok Türksever olduklarından kalkar Kıbrıs’a
gelir de, İncirlik’e neden gitmezler? İncirlik’e giden solculara
da Polis kıyafeti giymiş ülkücüler saldırırlar?
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Herhalde bazı ülkücüler Orta-Asya’dan gelmiş Türk ama,
çoğunluğu Amerika’dan gelmiş Türk!
Ha bir de Almanya’dan gelme Türk ülkücüler var. Alman
Nazilerinin SS’lerinin Kurt simgesini bize Orta-Asya
Türklerinin simgesi diye yutturacağını sanan tipler. Her kurt
işareti yapan ülkücü ben Alman uşağıyım işaretini yaptığını
bilir mi acaba? Sanmam. Onlar büyüklerinin yalanlarını
soruşturamazlar. Düşünme yasağı var ya!
Ülkücü gençler kullanılacak mı? Daha da önemlisi, bu
gençler kullanılmalarına izin verecek mi? Nereden gelme Türk
olduklarına bağlı galiba!
MAL MÜLK SORUNU
Kimin sorunu bu sorun?
Çalıp çırpıp, satıp veya üstüne oturup köşeyi dönenlerin
sorunu. Böyle işleri beceren bir avuç ailenin sorunu. Başka
kimsenin sorunu değil.
Türkiye’de Uzan’lar 40 milyon dolar vurdular. Kim ödüyor
bunu. Türkiye halkı-TC.
Bizim çarpıcılar da Kuzey Kıbrıs’ta oluşacak devletin
onların çalıp çırpmalarını garantilemesini istiyor. Boşa çaba.
Gidin yabancılara ödettirin sizin çalıp çırpmaları. Hiç
itirazımız yok. Becerin. Bu halk ve de oluşacak devleti ödemez
sizin hırsızlık paralarını. Kafanıza koyun bunu.
Zaten bunu bildikleri için bir sürü yalan dolan atıyorlar
ortaya ya.
Kıbrıslı Türklerin mal-mülk sorunu olmayacak. 0 açık.
Türkiye’den göçmen gelenler bile en nihayet bir gecede gerisin
geri edilemeyecek vatandaşlar haline gelecekler. 0 da açık.
Mal mülk sorunu kaptıkaçtıların sorunu. Başka kimsenin
sorunu yok bu alanda. Kuzeyde devlet kurulduğunda mülküz
vatandaşlara da mülk dağıtılacaktır.
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Bu konuda KSP adına söz verebiliriz. Eminiz tüm çözüm
ve barış taraftarları adına da söz verebiliriz.
Kuzeyde kurulacak devletin, vakıfların tüm malları,
toprakları bu devletin tüm vatandaşlarının malı olacak.
Gerektiği gibi de dağıtılacak!
İtirazı olan var mı?
Kaptıkaçtılardan başka?
Mal mülk derdi kaptıkaçtıcıların derdi. Haklılar da. Büyük
dert onlar için!
Haydi hep birlikte seçimlerde, referandumda zafere.
Tüm vatandaşlar el ele. BDH da iktidara!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Kasım 2003,
Yıl 7, Sayı 107, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Kasım 2003
ÖZKÖK PAŞA’YA STRATEJİ DERSİ
CTP’li yoldaşlar büyük strateji uzmanıdırlar. TC
hükümetlerinden tutun TC Genel Kurmayı’na kadar strateji
dersi verirler. Bunlardan en sonuncusunu Ferdi S. Soyer yaptı.
Özkök Paşa; “AB’li adamlar Kıbrıs için savaşmaz” dediydi ya;
o laflara karşı Özkök Paşa’ya çok güzel bir strateji dersi verdi.
TC Genel Kurmayından aldığımız son duyumlara göre
Özkök Paşa “bizim millet böyle akıllı ve strateji uzmanı
evlatlar doğuruyor da siz bana haber etmiyorsunuz, sizin
içinize CIA sızdı galiba, hemen Ferdi Beyi bana getirin, strateji
işlerine o baksın. Beni ona katlar görmüyor musun” demiş.
Genel Kurmay ve de MIT elemanları Doğu Perinçek’i çöpe
atıp Soyer’in peşine düşmüşler.
Ama acele etmişler.
Nedeni de şudur ki, ben Ferdi’den de usta strateji
uzmanıyımdır.
Anlatayım. iyi dinle Özkök Paşam. Vah paşam vah demekten
gına geldi bana. Dinle beni de. Ferdi’yi dinliyorsun, Doğu’yu
dinliyorsun, bir de beni dinle yahu.
Özkök paşam aynı konuşmasında Kıbrıs’ın stratejik bir hat
üstünde olduğunu, Kıbrıs’a yerleşen uçakların Türkiye’nin
doğusunda uçuş yapabileceğini filan anlatıyor. Ben hem
Ferdi’den hem de Özkök paşadan daha usta bir strateji üstadı
olarak hemen bir noktaya dikkatini çekeyim Özkök paşamın
görüleceği gibi ne Ferdi, ne de Doğu onu bu konularda
uyarmamıştır. O kadar da iyi stratejisyen değiller yani.
Nedir buradaki stratejik püf noktası?
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İNCİRLİK!
Askeri stratejik uzman olarak ben iyi harita okurum.
Buradaki haritayı okuma yeteneği ancak Pentagon’un süper
kompüterleri gibi bir zeka sahibi adam ister. Bendeki zeka da
öyledir. Özkök paşayı bu olguyu göremediği, yani İncirlik’in
Türkiye’nin doğusuna Kıbrıs’tan daha yakın olduğunu
göremediği için kimse suçlamasın sakın. Baksanıza Doğu’yla
Ferdi bile göremedi onu. Özkök paşa görecekti? İmkansız bir
şey.
Türkiye’nin dört bir tarafındaki üsler ve de dinleme
merkezleri. Hani şu Amerikan, İngiliz ve de diğer NATO’lu
askerlerin cirit attığı yerler. Yani sen boşver Kıbrıs’ı paşam.
Önce Türkiye’deki Amerikan üslerini halledelim. Kıbrıs
Türkiye’nin dışında bir yerdi ben son baktığımda. Kıbrıs’taki
Amerikan ve İngiliz üsleri Türkiye’deki Amerikan ve İngiliz
üslerinden daha uzaktadır Türkiye’ye ve de Türkiye’nin
doğusuna.
Bilmem anlatabildim mi?
ANTİ-EMPERYALİST BİRLEŞİK CEPHE
E hadi Denktaş. Hadi Hasipoğlu—ve de Veziroğlu. Ve de
diğerleri.
Bakın Özkök paşamız da yabancıların Kıbrıs’a yerleşip
Türkiye’yi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğini ilan ettiğine
göre, kuralım şu birleşik cepheyi artık.
Can sıkıntısı vermeye başladı. AKEL’le CTP sizin
yanınızda cennetlik olacak bu konuda valla.
Bakın Özkök paşama gösterdim ki Türkiye’de Amerikan
üsleri var. Türkiye’ye Kıbrıs’tan daha yakında. Önce onları ele
geçirelim. Sonrasında hem Kıbrıs’ta üs kurarız, hem de İngiliz
üslerini ele geçiririz—Kıbrıs’taki İngiliz üslerini canım.
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Türkiye’dekileri ele geçirdiğimizden hareket etmekteyiz.
Yoksa strateji çalışmaz.
Hadi yahu. Daha önce de defalarca dedik. Siz iş başı yapın,
peşinize düşmeyen vatan hainidir. İş başı yapmayan nedir?
Ayinesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz.
VOLKAN’IN ATATÜRK SEVDASI
Volkan Kemal Paşa’dan alıntılar yapıyor. Ekonomi
bağımlıysa ülke bağımlıdır. Yabancılar memlekette askeriyle
varsa ülke bağımlıdır.
A benim Atatürk severim. Türkiye’nin yabancılara ne
kadar borcu var? IMF yılda kaç kere gelir Türkiye’ye?
Türkiye’nin kaç bucağında Amerikan, İngiliz, Alman askerleri
vardır? Onların uçakları nerelere iner kalkar Türkiye’de yolcu
uçakları Atatürk Havalimanı’na, savaş uçakları nereye? incirlik
nerededir?
Kemal paşadan yapılan alıntıya göre Türkiye bağımsız bir
ülke midir? Yoksa bağımlı mı?
İngiliz’in Kıbrıs’taki üslerini kim garanti altına almıştır?
Türkiye Yunanistan ve Klerides’le Denktaş olabilir mi?
VOLKAN’IN KSP DERDİ
İngiliz üslerinde dinleme cihazlarına karşı yapılan bir
gösteride KSP adına Yusuf Alkım “Tüm ordular Kıbrıs’tan
dışarı” demiş.
Rumlar da Kıbrıs’ta tüm ordular dışarı dendiğinde sadece
Türk ordusunu anlarmış. O halde KSP sadece Türk ordusu
Kıbrıs’tan dışarı dermiş.
Biz de Volkan Atatürk’ten alıntı yapıp, o alıntıya göre bugünkü
Türkiye’nin bağımlı olduğunun ilan edildiğini göremeyince,
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kendilerine zararlı bir alıntıyı kullandıkları için, Volkan’da
genelden özele düşünme yeteneğine sahip adam yok sandıydık.
Baksanıza şu fikir zenginliğine. Neler varmış Volkan saflarında
neler!
İyi ama birinci birinci, protesto İngiliz dinleme üssü ne
karşı bir protesto a gülüm. Hani şu Türkiye’de bolca var olan
türünden. Hani sizi hiç rahatız etmeyen Türkiye’deki İngiliz
dinleme cihazından. Ona karşı, İngiliz’e karşı bir protesto.
Hem Türkiye’deki hem de Kıbrıs’taki İngiliz üslerine hiç
mi hiç karşı çıkmayan, ve de karşı çıkma niyeti olmayan
Volkancılar, işin aslında İngiliz’e gönderme yapıyorlar. Bakın
BDH saflarında İngiliz üslerine karşı çıkan bir parti var demek
istiyorlar. Yanılıyorsak haber edin.
Eh, haklısınız. İngiliz’e ispiyonlayın
KSP’yi de, Annan Planı’ndan desteğini çeksin. (ne kadar
destekledikleri de ayrı bir sorundur ya). Ne de olsa bu işler
parayla değil, sırayla. KSP var oldukça İngiliz’in de sırası
gelecektir. Eğer az biraz ciddi İngiliz üssü düşmanıysanız,
KSP’ye katılınız baylar!
İkincisi, biz sizlere defalarca dedik. Yukarıda da
tekrarladık. Siz emperyalizme karşı ciddi bir iş yapmak
istiyorsanız, laf gevezeliği değil, iş başı yapın. İşe de
Türkiye’den başlayın. Bizleri arkanızda bulacağınız konusunda
hiçbir şüpheniz de olmasın. Yoktur da o şüpheniz. Sizin
derdiniz kendinizle. Türkiye’de Amerikan-İngiliz üsleri
kurdurduğunuz yetmedi, Türki Cumhuriyetler’de bile
Amerikan üssü kurdurdunuz. Kıbrıs’ta da İngilizler üslerini
sayenizde koruyorlar.
Bu arada Annan Planı hem Türkiye ordusunun Kıbrıs’ta
kalmasını hem de Türkiye’nin garantörlüğünü garantiliyor.
Tabii ki İngiliz ve Yunanistan’ın da. Hani Denktaş’ın ağzına
sakız ettiği 1960 antlaşması var ya. Orada da bunlar
garantilidir. KSP de Annan Planı için çalıştığına göre, demek
ki Türk ordusunun—ve de İngiliz üslerinin ve de Yunanistan
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ordusunun—Kıbrıs’ta kalması için çalışıyor. Denktaş’ın 1960
diyerek yaptığı gibi!
Tüm emperyalist yabancı silahlı güçler Kıbrıs’tan dışarı.
Türkiye’den de dışarı diyenler var bu arada!
Rahatsız olan kim ve de neden rahatsızlar! A benim
emperyalizm düşmanı gardaşlarım.
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!
ERDOĞAN BENİ SEVİYOR. ERDOĞAN BENİ SEVMİYOR
Çocuklar kırlara gider, o meşhur çiçeklerden bulur, ve
başlar çiçeğin yapraklarını yolmaya: beni seviyor, beni
sevmiyor, beni seviyor...Vah benim Erdoğan’cığım vah. ( Vah
benim paşam vahtan sonra bir de bu çıktı başımıza)
Dokunmayın yahu adama. Kimi severse onu sever. Size ne
oluyor.
Erdoğan’ın kimi sevdiğini tespit etmek için çiçek yaprağı
yolmaktan vazgeçin. Onu tanıyan birine sorun. Ben sordum.
Meğersem Erdoğan Türkiye’deki en büyük burjuvaların ve
onların işbirliği içinde oldukları yabancı büyük burjuvaların
çıkarları neyi gerektiriyorsa onu severmiş. Yani bizim sağdan
soldan siyasetçiler Erdoğan kimi seviyor diye çiçeğin
yapraklarını koparıp duracakları
na, bu tiplerin çıkarı neyi gerektiriyor ona baksınlar. Sevilen
kız odur!
Ben bizim solcuları anlayamıyorum. Erdoğan bizi sevmese
ne olurmuş ki? Koskoca Denktaş ve Özkök yoldaşlarımızla
Anti-Emperyalist Birleşik Cephe kurmak üzereyiz biz.
Allah Alah. Değil amma!
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YALÇIN DOĞAN’IN KORKUSU
Kıbrıs, Hürriyet yazarı Yalçın Doğan’ı korkutuyormuş.
Kıbrıs iki kampa bölünmüş. Kıbrıs’ta da derin devlet varmış.
Herkes birbirini kolluyormuş! “Kıbrıs kurtlar sofrası. Umarım
yasal ve insani olmayan olaylara tanık olmayız! Umarım
yanılıyorum. Yanılmayı çok istiyorum!”
Gerçekten?
Yanılmayı çok istiyorsan haber et kardeşim. O sözde çok
derin, gerçekte çok yüzeyde devlet, herkesin gayet iyi bildiği
devlet neler planlıyor yaz da herkes okusun. Bilirsin ne de olsa!
Hizbullah’ı kimin kurdurttuğunu, faili meçhul cinayetleri
kimin örgütlediğini, 1000 operasyonu kimin yaptırdığını,
işkencehanelerdeki mavi gözlü İngilizce konuşanları, yani
Türkiye’yi babası için yöneten evlatları bilmiyor musun?
Carter’i de mi bilmezin sen? Delil kıtlığı mı var yoksa?
Başbakanlık Kriz Masası’na, Koç ve Sabancı’ya, Buş mudur
nedir, ona ve köpeği olarak bilinen Toni’ye sor. TC içişleri
Bakanı Aksu’ya sor. Onlarda delil bolca var. Elinde bomba,
belinde silah dolaşan milliyeti tam, dini bütün fukaralara
sorma. Onlar bilmez. Onları kandıranlara, onlara yalan
söyleyenlere sor!
Derin devletin yasal ve insani olmayan işleri Kıbrıs’ta
gerekli ve de faydadan ziyade yararlı olsaydı, veya olursa,
birileri bu sonuca varırsa, hiç şüphe n olmasın o işler başlar.
Ama sen meraklanma Yalçın’cığım. Ortada ne milletler-ülkeler
arası savaş var, ne sene 1974, ne de Kuzey Kıbrıs bir
Kürdistan. Her şey yerinde ve zamanında der diyalektik bilimi.
Başbakanlık Kriz Masası da bilir bu diyalektiği. “İnsani
olmayan” işlerin ne yeri ne de zamanı. Yasal olmayan ama
yasal çok yollar var. Onlar tükensin de düşünürler. Sen de
düşünürler herhalde. Düşünmezsen editörüne haber et. O sever
böyle şeyleri. Düşünür bir zevkle! Irak’a 50,000 asker türünden
düşünceler! Amerika babanız, kurban ona bizim canımız. Değil
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mi!
AMERİKALILAR TURLUYOR?
Hayret ki ne hayret!
bizim
anti-emperyalist
cepheden
Yakıştıramadım
yoldaşlara. Hele hele Denktaş yoldaşa.
Tabii memlekete Amerikalı da gelsin, Avrupalı da. Hoş
geldiler. Ama nedir bu ikide bir Amerikalı diplomatlar Kuzey
Kıbrıs’ta dolaşıp Annan Planı’na destek arıyorlar lafları.
Diplomatlar da onun için atamıyoruz kendilerini dışarı
demeyin bize. Biz çok diplomat biliriz kapıdan döndürülen.
Hem de bunlar gibi aşağılardan bürokratlar değil. En üstlerden.
Amerikalılar seçimlerin dürüstçe yapılmasına yardımcı
olacaksa bu işi gayet rahat yapabilirler. TC Dışişleri’nden izin
Çıktı malum olduğu üzere. Gelsinler seçmen kütüğünü
izlemeye alsınlar. Seçmen kütüğü yeni yetme oy sahipleriyle
dolu. Öyle bir şey yaptıkları yok bu Amerikanlar’ın.
Ama bizim sağcı siyasetçiler ortalığın altını üstüne
getiriyorlar. Amerikalılar Kuzey Kıbrıs’ta tur atıp çözüm
taraftarlarını destekliyorlar diyerekten.
Türkiye’de devrimciler “Yanki Go Home” dediler diye
öldürüldüler. Şimdi biz desek “Yanki Go Home” başımıza
neler gelir, Allah bilir.
Seçimlere sağ kanadın karıştırdığı hileyi önlemek için
birşey yapacaklarsa buyursunlar. Gül’den izinli gelip adam gibi
iş yapsınlar. Mesela nüfus sayımı ve seçmen kütüğünü
ayarlasınlar. Yok Kuzey Kıbrıs’ta seçim propagandası
yapacaklarsa, tutun yakalarından atın kardeşim. Yapmayın
diyen mi oldu size? Niye yapmıyorsunuz?
Bu işte bir hin oğlu hinlik var ya, nedir acaba? ABD’nin
(ve de İngiltere’nin) Annan Planı’nı, veya herhangi bir çözümü
desteklediğini düşünmek zor. Lafa kanmayın siz. Birileri
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kendilerine ortak mı buldu acaba?
Tabii ki seçmen kütüklerini ayarlama işini sadece bu Buş
mudur nedir, onun adamlarına bırakırsak hapı yuttuğumuzun
bir diğer resmi olur. Onların Amerika’da seçmen kütüklerini
nasıl ayarladıkları, oyları nasıl saydıkları herkesin malumu her
halde.
Başbakanlık Kriz Masası’na “vay canına, bunlar bizi de
geçti” dedirtmiş adamlardır onlar.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Kasım 2003,
Yıl 7, Sayı 108, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Aralık 2003
Türkiye’deki herkes heveslendi.
BAŞBAKAN
Türkiye’nin
başbakanı
reklamcısını
Eroğlu’na
göndermiş—kimseye çaktırmadan.
Yeni yazdı gazeteler.
A benim müslümanım, sen seçimi reklamcın sayesinde
kazandığını sanıyorsan hapı yuttun.
Eroğlu’na seçim kazandırmak istersen Başbakanlık Kriz
Masasını gönder!
Seni onlar başbakan yaptıydı!
HALKIN TERCÜMAN’I
Tercüman gazetesi coştu. Türkeş’e taş çıkartacak laflar
sallıyor.
En son aldığımız haberlere göre, IMFden aldıkları
paralarla, İncirlik’ten bindikleri Amerikan-İngiliz uçaklarıyla
yola çıkmışlar, bizi kurtaracaklarmış! istesek de istemesek de.
Türksever adamlar ya!
A benim Türksever Tercüman’ım. Biz sizin Türkleri
satanlardan olduğunuzu iyi biliriz. Türkiye’yi sattığınız
yetmedi, bizi de satmaya devam etmek istersiniz, ama bu iş 14
Aralık’ta bitecek. Türkiye’de satacak yer arayın siz—biraz da
Türki Cumhuriyetlerde!
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HÜRRİYET
TC başbakanının reklamcısından mı haber gitti,
BKM’ından mı bilemeyiz ama Hürriyet de halka Hürriyet
dağıtma işinde Kıbrıs’a yöneldi. İyi ki de yöneldi. BKM’sının
halini yansıtıyor. Denktaş’a destek bir yandan, Denktaş ve
Eroğlu’nun başlarına açtıkları belaların teşhiri öbür yandan.
Yalçın Doğan’ın yaptıklarına bak sen: Eroğlu Talat’ın 8
maddesine karşı kendi 8 maddesini ortaya koydu, Yalçın
Doğan bile cılkını çıkardı bu maddelerin.
Denktaş ve Eroğlu takımı fazla yaramazlık yapar da
seçimleri hileyle götürmeye çalışırsa, bize de bir Kadife
Devrim nasip olacak galiba!
Baksanıza, İngilizler kırmızı bültenle arıyor Asil Nadiri, o
bile çözüm diyor!
Seçime hile katarlarsa sonları pek iyiye benzemez.
VOLKAN PATLADI
Seçim sonrasında sahte oy pusulası bulup da vay bunlar
sahtekarlık yaptı dersek
Oy kullananlara, oy sayımlarına itiraz edersek
Seçim gözlemcileri vay bunlar sahtekarlık yaptı derse
Tüm bunlar barış taraftarlarının hazırlığı sonucu olacakmış.
Volkancılar, statükocular sahtelik yaptığından değil
Ahali sokaklara dökülürse
Türk Ordusuyla çatışırsa gene barış taraftarlarının yaptığı
iş olacakmış, Volkancıların, statükocuların değil!
Ben de Volkancıları aptal sanırdım. Akıllı çıktılar.
Sahtekarlığı yapsalar bile mesuliyeti bize ait! İtiraz edersek
kendi yaptığımız sahtekarlığa itiraz edeceğiz?
Bakanlar kurulu, statüko, Volkancılar resmi gazetede
yayınlamadan 1500 kişiyi oy sahibi vatandaş yapıyor, kabahati
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bizde! Onların değil de bizim oyunun parçası tüm bunlar?
Ayıp valla. Başbakanlık Kriz Masası’nı bile utandırdınız.
KADİFE DEVRİM
Bunlar başladılar Gürcistan’da yaptıklarını burada da
yapacaklar demeye. A be kardeşim, birincisi Gürcistan’da
Şeverdnadze açıktan açığa seçime hile kattı. Siz de seçime,
bunca tavizlerden sonra daha da hile katarsanız ayıp olacak
değil mi?
İkincisi Şeverdnadze’yi son tahlilde kendi polisi, istihbarat
örgütü ve de askeri devirdi. Tüm bu Kadife Devrimlerin ortak
özelliği bu zaten. Bunu bilmeyen de yok. BBC bile biliyor
bunu. Yazdılar da.
Eh, eğer siz kadife devrimden korkuyorsanız, TC
istihbaratından, polisten ve de askerden korkuyorsunuz
demektir. Yani onların sizi çöpe attığını hissediyorsunuz
demektir. Durum buysa, bizden size tavsiye, vazgeçin seçimi
hile ile almaktan. Gideceksiniz nasıl olsa!
Yaşasın MİT, CİA, MI5 işbirliği.
Doğu Perinçek çöplüğe!
De... barış cephesinden kim temasta MİTle?
Temas yoksa teması kurun da, gerekirse, seçimleri
kaybedersek bir Kadife Devrim de biz yapalım.
Seçime hile karıştı diye yollara düşelim.
İyi ama, barış cephesi seçime hile karışmadıkça seçimi
nasıl olur da kaybeder? İmkansız.
8 MADDE
Önce Talat, sonra da Eroğlu 8 maddelik program ortaya
koydu.
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Biz yazsak bize kızarlar ama Hürriyet yazarlarını
okuyorsun 8 maddede bozuk çaldıkları herşeyi kendileri daha
önce önermiş.
Talat’ın 8 maddesinden en iyisi ikinci madde.
Barış cephesi saflarındaki partilerle işbirliği önerisi. Aylar
önce protokol olduğunda seçimlere giderken bu işbirliği
olacaktı. Olmadı. Ortak bir nümayişi bile tepti.
Görelim bakalım ileride nasıl bir işbirliği önerecek.
Ve kime?
En iyisi BDH’yı tek başına iktidara taşımak bence!
Seçimlerde BDH birinci parti haline gelip CTP’yi ikinci parti
durumuna getirmezse işbirliği zora benzer!
AİHM
TC, KKTC’de olan işlerden sorumlu ilan edilmiş durumda.
Denktaş ve Eroğlu takımının paracıkları ve malcıkları biraz
daha korunsun diye Türkiye’nin fukara halkı 1 milyon dolar
ödedi.
Tabii tabii. 1 milyon dolar nedir ki. Fındık, fıstık parası
gibi birşey. Baksanıza Uzanlar ailesi 50 bin milyon dolar
götürdü, lafı bile olmuyor. Denktaş ve Eroğlu takımı şimdi bir
milyon dolara patladı, bu işler böyle giderse ileride de 30-50
milyar dolara patlayacak bu iş.
KADİFE DEVRİME DÖNERSEK—İŞÇİ EYLEMİ
Denktaş ve Eroğlu takımının seçimlerle ilgili bugüne kadar
yaptıkları yanlarına kalsa bile, seçim ve sayım sırasında hile
yapmaları önlenirse barış cephesi bu seçimi kazanır.
Kadife devrimle uğraştırmayın bizi. Önleyin şunların
seçime hile katmasını da bitsin bu iş!
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Başbakanın haberi yok, bakanların haberi yok, Türk
Generallerine bağlı polis tutuyor Güney’e geçen işçilere vergi
forması doldurtmak istiyor. İşçiler de bir hışım parlamentoya
yürüyor.
Sizi gidi keratalar sizi. Deneme yapıyorsunuz değil mi!
12 ARALIK
Barış cephesi hep birlikte 12 Aralık’ta İnönü meydanını
dolduramayacak. Meydan BDH’ya kaldı.
CTP 11 Aralık’ta kendi başına yapacak yapacağını.
ÇABP’da illah üçlü olsun derdi. Olmadı. BDH’ya da
gelmedi. Kendini ayırdı.
Şimdi tüm halkımız 12 Aralığı bir şölene, birlikte
mücadele yemininin edildiği günlerin bir tekrarına
dönüştürmelidir.
Seçimi 12 Aralık’ta kazanmaya çalışmayız.
İnönü meydanını dolduralım.
Ayın 14’ünde ise yemeklerimizi yanımıza alıp seçim
sandıklarının başından ayrılmayalım.
Kadife devrimlerle uğraşacak halimiz yoktur.
Bu iş bu ayın 14’ünde bitmelidir.
Bu ayın 12’sinde bunun haberi gitmelidir.
Haydi hep birlikte, ülkenin dört bir yanından İnönü
meydanına!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Aralık 2003,
Yıl 7, Sayı 109, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Aralık 2003
DEMOKRATİK SEÇİM OLUYOR
Sağcı baylarımız her seçim döneminde kendilerine oy
verme kaydıyla gerekli miktarda Türkiye’den oy veren
vatandaş ithal ediyorlar.
Seçimler demokratik oluyor.
Son referandum öncesi 7,500 yeni seçmen ithal ediliyor.
Seçim demokratik oluyor.
Seçilmemiş Cumhurbaşkanı’ndan tutun da, tüm
kurumlarına kadar seçim kurallarını hiçe sayan işler yapılıyor.
Seçim demokratik oluyor. Barışseverlerin kazanma
ihtimali tüm bunlara rağmen var olduğu için Allahı çok seven,
Türkleri çok seven kişiler meydanlara doluyor, hazırlık
yapıyor.
Seçim demokratik oluyor.
GENERALLER LAİK OLUYOR
Karpaz bölgesini Selamet Partisi seçim öncesi turluyor.
Tantan’la birlikte. Bunlar yanında eski-yeni generaller-subaylar
tur atıyor. Hem ikna hem tehdit. Hem Allah sevgisi, hem Allah
korkusu. Hem de gemiler hazır.
Müslümancılık siyaseti yapanlarla, laikçilik siyaseti
yapanlar, ve de mafyacılar el ele, birlikte.
Müslüman, laik el ele, Kıbrıslıları durdurma cephesinde!
Türk subayları laik, bizim seçimler de demokratik oluyor!
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ULUSLARARASINDAN SES ÇIKMIYOR
Kaç kere diyeceğiz bunlara güvenilmez diye? Bunlar
emperyalist barbarlar diye!
Nüfus sayımını yapmazlar. Tüm bu hileleri bilirler. Şimdi
de hiçbir itirazsız bu sonuçları kabullenirler.
Seçimleri kabullenmezler, legal değil derler, haklılar ama,
bu rezilliklere nasıl göz yumulur ki?
Türkiye Kürdistan’ında 3500 köyün yakılmasına, 19 Aralık
2000’de devrimcilerin hapishanelerde yakılmasına göz
yumanlardan ne beklenilir?
1000 operasyonu yapan Mehmet Ağar mıdır, 1000
operasyonu yaptıran onun babası ABD midir?
YUTAMAZSAN GARGARA YAP!
Memleket ayakta. Herkes barış, çözüm ve demokrasi diyor.
Seçim sonuçları 25’e 25 çıkıyor. Sahtekarlık ortada. Barış,
çözüm ve demokrasi taraftarları ne yapsın?
Yutmayalım ama gargara yapalım.
Alıştık nasılsa.
Hadi canım sende. Demokratik rüştünü ispat etmiş bir
KKTC’de var mı öyle hileleri gargara yapmak!
Bas bas bağıracağız. Hilecisiniz hileci! Yine de fena
yendik sizi!
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ
Türklerin ataları böyle derler. Kıbrıs’ta taşımalar dışında
bir tek adam bulun sağcıları destekleyen.
Hay Allah. Unuttuk. “Seçilmiş” vekillerimiz var ya?
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Altınız oyuktur baylar bayanlar. Seçildiniz ama ardınızda
kimse kalmadı!
BARIŞ GÜÇLERİ GÖBEK ATMALI
Şu bizim boykotçu kesim bizim bile neşemizi kaçıracak.
Seçimlerde sonuç alınmamış da...
Daha ne sonuç alacaktık be gardaşlar? 25 tane altı oyuk,
tabansız, kitlesiz, taşıma suyla değirmen çevirmeye çalışıyor.
Halkımız tek vücut olmuş barış diyor.
Birlik ve zafer diyor.
Bir avuç Kıbrıslı Türk, “70 milyonluk Türkiye Türkünü”
satarak cebini şişirenlere, Türkiye’nin dört bir tarafına gavur
üssü dikene, onlar istedi diye Afganistan’a vali ve asker verene
“hassiktir” çekiyor. Onca asker, polis, mafya arasında.
Güzel günler gördük çocuklar. Daha güzelini de göreceğiz.
Çal bir çifte telli de Türkiye türü göbek atalım!
Herkesin eline sağlık.
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ
Bizim seçilmiş sağcılarımıza bu laf ama, bir de Cenk
Mutluyakalı’ya.
BDH hakkında konuşuyor yoldaş: Parti başkanları ve
Akıncı’nın liste sonuna konması, aslında seçim sonuçlarının da
gösterdiği gibi liste sonunun liste başı olması, liste başında olan
kadın adayların da liste sonu olması demekmiş. BDH’yı
oluşturan tüm parti başkanları sondan doğru seçildiler ya?
Tabii ne hikmetse KSP eski Genel Sekreteri’nin
seçilemediğini unutuyor bizim Cenk. Liste başındaki
kadınlarımız dert yanmış. Onların haklılığından bahsediyor.
KSP’ye hitaben bir haklılık lafı yok.
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Sadece o mu? BDH’nın üç partiden oluşumunu ele alırken,
bu partilerin belki de birleşmesi gerektiğini söylerken, sadece
TKP ve BKP’ye değiniyor. KSP gene yok.
KSP konu olunca Ada Faresi de dağıtıyor, Cenk de.
İyi ki Murat Kanatlı yoldaşımız var da KSP’nin adı doğru
bir şekilde duyuluyor?
BDH’YI NE YAPMALI?
BDH’yı dertli olan kadın aday yoldaşlar da dahil BDH’lılar
ele alırlar. Sanırım bölüneceklerine, vay o bu oldu
diyeceklerine, “sivil insiyatif” olarak daha da yayılmanın
yollarını, genişlemenin yollarını arayacaklardır.
Partilerin kendilerini dağıtıp bir tek BDH’ya dönüşmesi
üzerine Cenk’in verdiği dersi dikkate alacak zor bulunacaktır.
CTP değil ya BDH içindeki partiler. Birlik farklılık üzerinden
gelişir. Farklılık birliğe zarar vermez. Demokrasilerde çok ve
farklı görüşleri savunan CTP’li yoldaşların bu çok sesliliği
BDH içinde yok etmeyi önermeleri enterasan bir öneri. Ve
yanlış ve zararlı bir öneri.
Şimdi farklılıklarla birleşme dönemi.
TEK ÇATI KURMALI
Hadi Cenk hadi. Gün birlik günü. Sadece BDH’daki
partiler değil, herkes bir çatı altına gelmeli. Boykotçular da
dahil.
Sadece BDH çatısı altında birlikten bahsetme... Hep
birlikten bahset. Esas sorun o. Hele hele bu sıralarda buna çok
ihtiyacımız olabilir. Bakarsın 1 Mayıs’a kadar anlaşmayı
mümkün kılacak bir hükümete izin verilmez.
O meyanda, sadece BDH çatısında farklıların birliği değil,
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tüm Kuzey Kıbrıs’taki (ve hatta, ve buna paralel olarak tüm
Kıbrıs’ta) barış, demokrasi ve çözüm taraftarları bir çatı altında
birleşmeli. Boykotçular dahil.
Hadi boykotçu yoldaşlar. Sadece hepimizin gayet iyi
bildiği, o çok mühim “uluslararası güçlerin” hepimizden de iyi
bildiği olguları ortaya koymakla kalmayın. Gün birlik günü.
Erken seçim olabilir. Barış hükümetini kurdurmazlarsa erken
seçimi kazanma günü gün. Birliği tekleştirme, güçlendirme
günü gün.
TC VE SAĞ KANAT KAZANDI MI?
Yahu bırakın şu gevezeliği.
Demokratik seçim çerçevesinde ricattaki bir orduyu,
tabansız ve dağınık geri çekilme durumundaki bu orduyu
düzene sokmak ve de cesaretlendirmek mi istiyorsunuz siz?
Barış hükümetini kurmamıza izin vermezlerse, erken
seçime mecbur kalırlarsa tam ve kesin yenilginin hazırlığına
başlayalım. Peşlerini bırakmayalım bunların.
Ya barış hükümetini kurdururlar, ya da erken seçimlerde üç
parti değil tek parti olarak, boykotçular da dahil, ve de taşıma
vatandaşlıklarına karşı kampanyayı doruklara taşıyarak,
bunlara karşı demokratik hücum ve zafer için iş başı
yapılmalıdır.
Görülmeli ki tüm hilelere rağmen demokrasi şartlarında
demokrasi güçleri zafer elde ederler. Biraz daha taşıma
vatandaşlık, biraz daha hile. Biraz daha Karpaz’da dolaşma.
Biraz daha tehdit. Biraz daha...ne bileyim ben, Kürdistanvari,
Muz Cumhuriyetivari birşeyler. Bırakın onu da onlar düşünsün.
Bize açık tek imkan var. Onların çizdiği (ulusal ve uluslararası
olarak onların çizdiği) demokratik çerçevede mücadeleyi ve
örgütlenmeyi sürdürmek. Birliği yaymak. Tek vücut olmak.
Onlara açık tek imkan kalmalı. Kendi çizdikleri
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demokratik çerçeveyi bile daha fazla ve de daha fazla
çiğnemek.
Hadi barış, demokrasi ve çözüm cephesi. Daha geniş ve
daha sağlam birliğe. Zafere kadar birlikte mücadeleye.
Demokrasilerde çare tükenmezmiş.
Demirel’in lafıdır. İyi öğrenelim! Hem onların çarelerini,
hem de kendi ihtiyaçlarımızı.
Birlik, mücadele, dayanışma.
Erken seçime mi zorlanacağız. Ha gelin bu yandan
bakalım! Tabansız, taşıma suyla değirmen çeviren baylarımız!
HÜKÜMET VE ERKEN SEÇİM?
1 Mayıs’a kadar Annan Planı’nı son haliyle referanduma
sunacak bir hükümet.
Ya bu kurulacak, ya da bu kurulacak. Var mı bu işin başka
türlü izahı?
Yok.
Sağ kanat buna izin vermeyecek bir hükümet düşler.
Ve de tehdit eder.
Yoksa erken seçim olurmuş?
İyi vallahi korkudan donumuza ediyorduk?
Vallahi mi?
Sizin o tabansız 25 vekil erken seçime hazır mı?
E buyurun baylar.
Çok daha fena ederiz sizi!
O vekillerin vekilliğini kurtarmanın en iyi yolu o
vekillerden birkaçının barış cephesine göçmesidir.
Sağlam durun gardaşlar. Karşı taraf çatırdasın! Tabansız
olan onlar. Biz de biliyoruz, onlar da biliyor bunu. Sağlam
durun ki çatırdasınlar! Bölünsünler. Barış cephesinde zayıflığa
yol açan tavır ve siyasetlerden uzak durun. Küçük Denktaş’ın
paslı kilidi açmasına izin vermeyin. Kırılsın o anahtar kilidi
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açmaya çalışırken.
Erken seçim olurmuş? Hah! On bin vatandaşlık daha
ayarladınız mı? Ne halt yerseniz yeyin. Erken seçim olursa
yiyip bitireceğiz sizi!
KKTC’nin demokratik rüştünü ispatladığını bilmeyen mi
kaldı????
SOKAKLAR NOLUYOR SOKAKLAR
YBH bir yandan, Afrika yazarları öbür yandan, sokaklara
çıkmamızı ister.
Kardeşim, sokakları CTP dolduruyor, BDH dolduruyor,
biraz da ÇABP dolduruyor. Her zaman da barışçıl amaçlarla,
reformcul amaçlarla dolduruyor... Devrimci amaçlarla değil!
Yönetenlerin elleri mahkum olarak sundukları, karakterini
hepimizin bildiği seçim aracını kullanarak dolduruyor.
Kaldı ki sizin insanları sokağa çıkarıp elde etmek
istedikleriniz de müsadenizle o kadar devrimci amaçlar değil.
Annan Planı değil mi elde etmek istediğiniz?
Kaldı ki, içinden geçtiğimiz tüm bu dönem vatandaşların
barış ve çözüm için yapabileceği tek şeyin, barışçıl toplantılar
yapmaktan, oyunu kullanmaktan öteye geçmeyeceğini
ispatladı. Vatandaş bu çözüm için hayatını tehlikeye atma
niyetinde değil. Yanılıyorsak düzeltin.
Önce birlik, önce mücadele, önce dayanışma. Önce tek çatı
altında geniş ve yaygın ve sürekli eylemliliği sağlayacak bir
örgütlülük ve bunu üstlenecek önderler.
Madem
ki
parlamentoyu kilitlemeyi
başardılar.
Kilitlesinler. Erken seçimi zorlamaya cesaret edecekler mi?
Bakalım. Buna cesaret ederlerse, bu sefer boykotçular,
Afrika’cılar, YBH’cılar, CTP, ÇABP, BDH hep birlikte, tek
cephe olarak seçimlere girelim.
“Seçimlerle birşey olmaz.”
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Ne demek bu kardeşim. Tüm vatandaşlar barış, demokrasi
ve çözüm dediler. Daha ne olmasını istiyorsunuz? Vatandaşlar
birleştiler ve de sorun seçimler üzerinden çözülmezse daha da
sıkı, tek çatı altında birliği dayatacak duruma geldiler. Daha ne
istiyorsun?
“Seçimlerle birşey olmaz!”
Olmaz tabii. Seyredersen halkı örgütlemek istemeyenleri,
sen de örgütlemezsen halkı, tabii bir şey olmaz. Ne olacaktı?
“Magic”?
Erken seçimin zorlanması ihtimaline karşı hazırlanalım.
Seçimlere daha güçlü daha birleşik bir şekilde girmenin
hazırlığını yapalım.
Ve tabii geçen seçimlerde yapılanların teşhirini, ve erken
seçimlerde
kullanılmasını
zorlaştırmayı
örgütlemeye
çabalayalım.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Aralık 2003,
Yıl 7, Sayı 110, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 2004

79

NELER OLUYOR NELER? — Ocak 2004
TC HÜKÜMETİ ANNAN’CI
Bir Ankara Planı çıktı ki ortaya, Afrika yazarları bile
şaşırdı. Ankara doğru yolu gördü. Demek ki bu işleri
çözecekler. Talat da hükümeti alır artık....
Sonra Özkök Paşam Erdoğan’ı ziyaret etti.
Bu iş eski bildik rayına oturdu—
Asker Frene basmış da....
DERİN DEVLET GERİCİ
Derin devletle Denktaş takımı frene bastı oldular.
Kürt köylüleri öldürülür—Derin devlet.
Devrimciler yakılır—Derin devlet.
Memet Ağar çocuğumuz Amerikalara gider izin alır—
Derin devlet.
Elektirik kesilir—Derin devlet.
Denktaş bile sinirden patladı.
Derin devlet aşağı, Denktaş yukarı.
Başbakanlık Kriz Masası zevkten dört köşe.
Ya Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, OYAK başı hele hele
İMF’nin bankaları?
Burjuvazi kardeşim burjuvazi.
Emperyalist kapitalizmin ihtiyaçları
Gerisi emre amade!
POTİNLERİ NE GÜZEL
Potinlerinin cilasını sevsinler onun.
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Amerikan malı!
Yoksa ingiliz mi?
Yoksa Alman mı?
Fransız olabilir mi?
Ne de güzel parlıyor?
Potininin parası kimden?
Nerden?
Hangi baban aldı sana onu?
Carter mı adı?
Çocuklar böyledir işte
Bir lolipopa analarını bile satarlar
Sen bir de bavul dolusu dolarları düşün.
Sat anasını.
KÜÇÜK DENKTAŞ GÜNEY’DE
Hem de bizim yoldaşlarla görüşüyor.
Eh bizim yoldaş onunla görüşür de
O bizim yoldaşlarla görüşmez mi?
Hükümet kurulacak, hükümet
Sorunu çözecek bir hükümet.
Hem de DP’li
Hem de AKEL onaylı.
ESKİDEN NE GÜZELDİ
Komünistleri susturmak için Amerika’dan
İngiltere’den
Bavul dolusu para gelirdi.
Bolca da silah...
Rum Türk demeden el ele verirdik
Halka biribirini yedirtirdik
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Böylece komünistleri alt ederdik
NATO bayrağını göndere çekerdik.
Şimdi bir de komünistlerle konuşacağız
Hükümete bile koyacağız. Niye olmasın?
NATO’ya laf olmadıktan sonra!
ENTERASAN BİR AYNILIK
Bilirsiniz MHP’liler başkanlarına Başbuğ derler.
Hani şu İMF’nin memurları karşısında,
Pentagon’un yüzbaşıları karşısında
Ceketlerini ilikleyip de hazırolda duran önderlerine Başbuğ
derler ya.
Türklerin başıymış da?
Alman Nazi SS’lerinin Kurt simgesinin sevdalısı
Çok Türkmüş de????
TC Genel Kurmayı’nın ikinci başkanının soyadı da Başbuğ
Geçenlerde epey dolaştı
Amerika’da.
Mehmet Ağar parti işleriyle meşgul ya.
O gidememiş.
Yeni “Bin Operasyon”a babasından izin alamamış
Meşgul oğlancıktır Ağar evladımız.
Türklük için canı feda!
Dolar dolusu bavul mu?
Onu da kim koydu oraya?
Başbuğ görmesin!
ALLAHIN İZNİYLE
Allahın izniyle
Amerikalarda çocuk okuttuk

82

Allahın izniyle
Kilomuz kadar altına kavuştuk
Allahın izniyle
Belediyelerde ihaleleri kazandık
Allahın izniyle
Hükümet olduk
Allahın izniyle
İMF’den izin aldık
Allahın izniyle
Polisleri doldurduk
Allahın izniyle
En büyük memur olduk
Allahın izniyle
Fizik profosörü bile olduk
Allahın izniyle
İsrail’le anlaştık
Allahım sen nelere kadirsin
Allahın izniyle
Kıbrıs sorununu da çözeceğiz
Allahın izniyle...
BİRLEŞECEĞİZ
Türk köylüsü
İşinin olmayacağını anladığında
İşimiz Allaha kaldı der.
Birleşeceğiz.
Tüm barış sever partiler, örgütler bir çatı altında.
Hem de öyle bir birlik ki
Farklılık yok.
Partiler kapansın
Gazeteler kapansın
Yaşasın Annan.
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Yaşasın İngiliz üsleri
Yaşasın Türk askeri
Yaşasın Yunan askeri
Yaşasın AB, ABD
Yaşasın bunları koruyan BM
Kahrolsun birlik düşmanı farklılıklar.
Talat “kurun da gelecem” demiş
Cenk’ten alırmış öğüdü
Erçakıca’dan değil
Talat “kurun da gelecem” demiş
Hemde Küçük Denktaş’ı da alıp gelecem
Ah şu KSP, ah şu KSP
Birlik birlik der, güzelim planlara güler.
Bazı birlikçilere göre birliğin esas düşmanı KSP.
Bir de TKP ve BKP varmış galiba..
İşimiz Allaha kaldı.
Bir de ama farklı farklı adamların
Örgütlerin
Belli bir amaçla
Belli bir hedef için
Belli bir programla
Birliği var.
BDH var.
CTP-BG var.
ÇABP var.
Bunların hepsi bir çatı altına toplamak düşüncesi varken
Küçük işlerle,
Olmuş bitmiş işlerle uğraşmak niye?
Hem de olmaz işlerle?
Şeytan bunun neresinde?
Yakında çıkar boyası.
Kim dedi işimiz Allaha kaldı?
Türkiye mi burası!
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SİZE NE GEREK?
YBH’lı yoldaşlar çok güzel bir soru sordular, ve güzelce
cevapladılar.
Kuzey Kıbrıs’taki siyasilere “eğer top Ankara’daysa, eğer
AKP karar verecekse—Size Ne Gerek” vardır dediler!
Doğruya doğru!
Şimdi aynı doğru mantığı biraz daha işletelim!
“Eğer top AB’de ise, BM’de ise, uluslararası kurumlarda
ise, eğer bunlar karar verecekse—Size Ne gerek?”
Hadi bakalam Durduran oldaş, Afrika’da da bu mantıkla
yazan yoldaşlarla birlikte. Doğruya Doğru de!
Sadece Kuzey’deki siyasiler için mi geçerli tüm bunlar?
Hayır!
Kıbrıs’ta hak sahibi üç garantör devlet var. Yunanistan,
Türkiye ve İngiltere. Bunların hepsinin Kıbrıs’ın iç ve dış
işlerine karışma hakkı yanında, Kıbrıs’ta asker bulundurma
hakları var. İngiltere’nin üsleri var.
BM tüm bu sömürgeci haklarını kabulleniyor. AB tüm bu
sömürgeci haklarını kabulleniyor. Kuzey’deki siyasiler ve
hükümetler yanında, Güney’deki tüm partiler ve hükümet de
tüm bunları kabulleniyor!
Şimdi “Size Ne Gerek” mantığıyla devam edelim!
“Eğer top Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’deyse, eğer
bunlar ve BM ve AB karar verecekse—Size Ne Gerek ?”
Daha birinci soruyu soran siyasi ve de siyaset,
sorgulamasını orada bırakırsa, gerçeklere karşı ciddi olmak
yerine, gerçeklere karşı seçici olmaktadır. Bu da yenilgiyi
garantisi eden bir tavırdır.
Daha birinci soruyu soran siyasi ve siyaset, Kıbrıs’ın
gerçek durumunu olduğu gibi ele almalı, bizim sorduğumuz
soruları da sormalı ve de tüm bunlardan kaçınılmaz olarak şu
sonuca varmalıdır.
Kıbrıs’ta tüm emperyalistlere karşı mücadeleyi temel
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almayan hiçbir siyasi ve de siyasete gerek yoktur.
“Eğer tüm çabalardan sonra bu ülkenin bugünü ve geleceği
konusunda top Türkiye, Yunanistan, İngiltere, emperyalizmin
koruyucusu pozisyonunu seçmiş bir BM ve AB’deyse, eğer
bunlar karar verecekse—Size Ne Gerek?”
KİM KEBAP ÇEVİRECEK?
Ne demek size ne gerek
Seçim günlerinde
Kebap çevirme işlerini kim örgütleyecek?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ocak 2004,
Yıl 7, Sayı 111, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Şubat 2004
BARIŞ
Kıbrıs’ın Kuzey’inde Hükümet kuruluyor.
Başbakanla yardımcısı Türkiye’ye çağırılıyor.
—hem de kaç kere—
Türkiye’de Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor.
Kıbrıs’ı konuşuyor. KKTC Cumhurbaşkanı—seçilmemiş
de olsa—Türkiye’ye çağırılıyor.
TC Başbakanı Erdoğan Davos’a gidiyor. Hem AB’nin hem
de BM’nin başıyla Kıbrıs’ı konuşuyor.
-hemen peşinden KC Cumhurbaşkanı Papadupolos da
aynısını yapıyor-.
TC Başbakanı Erdoğan ABD’ye gidiyor ABD
Başkanıyla—seçilmemiş de olsa—Kıbrıs’ı konuşuyor.
Kuzey’den Güney’den partilerimizin yöneticileri bir araya
geliyor Kıbrıs’ı konuşuyor.
Bildiri yayınlıyor. Sendikalarımızın, derneklerimizin
yöneticileri aynen...
Partilerimizin, Sendikalarımızın, Derneklerimizin üyeleri
nerede?
Örgütlü olmayan vatandaşlar nerede?
Oylarını verdiler, görevlerini bitirdiler mi? Barışı,
dışarıdaki emperyalist güçlere halkımızı barış için
örgütlemekten-ayaklandırmaktan korkan yerli güçlere yani bize
barışı çok görenlere terkedemeyiz.
Barış için örgütlenmeli, barış için bir araya gelmeli, barış
için eylemler yapmalıyız.
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ERÇAKICA’NIN YASAĞI
Erçakıca taviz vere vere barışı elde edecek. Barış
taraftarlarının eylemine yasak koydu. Sağ kanada kaldı kitle
eylemleri de. İşten atılan işçileri ayaklandırdılar.
Barışseverlerin tüm ve tam saldırı konumu çöpe atılıyor.
Örgütlü halk—eylemdeki barışseverler—yoksa, altımız
oyulacak Erçakıca.
Ya onun gibileri çöplüğe.
Ya da Barış!
BDH NEREDE?
Ne oldu o sivil insiyatife?
Seçim partisine dönüştürmek ister birileri BDH’yı.
Ahali oy versin, kendileri seçilsin ve de halk çenesini
kapasın.
Sivil insiyatif nerede?
BDH’nın Erçakıca’sı kimdir?
BMBP NEREDE?
Bildiri yayınlamak yetmez, barış ateşlerini yakın.
Erçakıca gibilerini boş verin. Yoksa sağcılar CTP’yi
yiyecekler,—bizim de midemize oturacak—.
KUYU KAZMAK
Bugün tüm Kıbrıs’ta siyaseti ve örgütüyle barış için halkın
örgütlülüğüne halkın ve hepimizin birlikteliğine kenetlenmiş
tek parti KSP’dir.
Bu amaçla KSP ile birlikte hareket etmeyenler ona destek
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olmayanlar kendi kuyularını
kuyusunu kazıyorlar.

kazıyorlar. Çünkü barışın

ÇÖZECEKLER Mİ?
ABD-İngiliz hegemonyasına AB Kıbrıs konusunda uyarsa
Onu da
İran’ı, Suriye’yi, Irak’ı halletmeyi Rusya’yı, Çeçenistan,
Gürcistan, Türki cumhuriyetler üzerinden sıkıştırmayı,
zayıflatmayı ABD önderliğinde yürütmek zorunda olduklarını
kabullendikleri için yaparlarsa TC’yi bu işler için kollamayıkullanmayı sürdürmeye karar verirlerse TC ve İsrail, bu işlerin
halli kendi çıkarlarıyla çok çatışmadığı, kendilerine rol yanında
pay da verildiği için tüm bunlara uymayı kabullenirlerse,
Yunanistan ve KC’yi tavize zorlarlarsa çözerler.
İyi de, Kuzey’de Güney’de biz oturup seyredersek ha
çözdüler ha çözecekler deyip durursak o zorunluluk niye? Çek
bir sınır Kıbrıs’ta geçişleri de barkodlu belgelerle yap Kuzeye
biraz nefes aldır.
Sürsün bu rezillik biraz daha.
İleride tekrar bakarlar duruma.
Ağlamayana meme yok!
Hak verilmez alınır!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Şubat 2004,
Yıl 7, Sayı 113, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Şubat 2004
29 Mart
19 Şubat’ta görüşmeler başlıyor.
29 Mart’ta “Anavatanların”
Anlaşmaya varılacak.
Talat’ın dediği gibi
Annan Planı’nda
Her iki tarafın da istediği
Her iki tarafın da çıkarına olan
Değişimler olacak
-Gülmeyin, aynen öyle olacak-

da

araya

girmesiyle

İngiliz’in lafı bile edilmiyor
Onun istediklerinde değişiklik yapacak
Müslüman-Hıristiyan
Türk milliyetçisi-Rum milliyetçisi
Müslüman’a-Hıristiyan’a
Türk’e-Rum’a saldıracak. İngiliz’e saldıracak kadar aptal
değil ya!
Doğu Perinçek’in gardaşı.
1 Mayıs’ta AB Demokrasisi Gelecek
Almanya’da komünistlere
Devlet memurluğunu yasaklayan
Doğu Avrupa’da
Hem de dejenere komünistleri bahane edip
Komünistlere vekilliği yasaklamak isteyen
AB demokrasisi gelecek.
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Ama bizim memlekette
Komünizme yasak koyamayacak.
Gel anlaşma gel!
Çıkarların Çakıştığı Yer
Bu anlaşma
Türkiye, Yunanistan, İngiltere ABD, AB, BM
Kıbrıs Rum-Türk burjuvalarının
Çıkarlarının çakıştığı anda olacakmış
Doğruya doğru.
Çakıştırsınlar çıkarlarını
Yapsınlar anlaşmalarını
Yapmayın demedik ya
Yapın dedik!
Tüm desteği de verdik.
Vereceğiz de.
Anlaşın baylar.
Toplumsal Uzlaşma
Anlaşma sonrasında
En azından on yıl uğraştıracaklar bizi.
O buraya göç, bu buraya
O mal şunun bu mal bunun
Toplumsal uzlaşmayla.
Akılları sıra.
Bize düşen
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Bu dertli dönemde
İşçileri, yoksul köylüleri
Tüm yurtseverleri
Sendikalarda, derneklerde
Partilerde
Örgütlemek
Bir çatı altında
Burjuvaziye ve emperyalizme
Düşman olarak
Barış ve demokrasiyi savunarak
Emperyalizmi teşhir ederek.
Anlaşmaları hep onlar mı bozacaktı?
İktidar olalım
Biz bozalım!
Emperyalizmi kovalım.
Toplumsal uzlaşma ayaklarında
Anlaşmayı onların kanlı ellerine terk edersek
Anlaşmayı onlar bozarsa
Gene yedirirler bizi birbirimize.
Buna müsaade etmeyelim!
Anlaşmayı,
Yani barış ve demokrasiyi,
Yani ülkenin birliğini
En iyi koruma yolu
İşçileri bir çatı altında örgütlemekten geçer.
İşçilerin çıkarlarını korumak için,
Komünizm için
Tüm diğer yollar
Felaketlerle doludur.
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Çakıltaşı Hesabı
Türkiye’deki NATO
Yani Amerikan-İngiliz Üslerini, dinleme istasyonlarını
Bunların işgal ettiği toprakları
Hesaplamış birisi.
Bakmış ki tümü Kıbrıs’tan fazla.
Akıldanenin teki
Serbest Bölgeleri unutma demiş.
Birisi ileri atılmış
Ya o gavur malı madenler topraklar?
Fabrikalar -oteller-tarlalar?
Başka bir akıldane demiş ki
Müslüman ve de Türk patronların
Fabrikaları-Tarlaları?
Biz oralarda çalışırız aç karnına
Mallar gider gavurlara.
O fabrikalar-tarlalar kime işler ki?
“Kıbrıs’ta çakıl vermeyecek” adam
Türkiye’yi satmış gavura.
Bu da bir hesap!
İyi ki IMF ve borçları unuttular! İyi ki Yunanistan’daki
üsleri de hesaba katmadılar!
Eroğlu Takımı Kızmış
Savaş açacaklarmış?
BDH binasını kim kundakladı acaba?
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Ve barışseverlere ne kızıyorsun kardeşim.
Anlaşma olursa
Çıkarları çakıştığı için anlaşma olacak
Çıkarları çakışacak olanlar bizim takım değil
Sizin takım
Hegel ne demiş? Düşmanın olmadığı kaleye hücum ederek
Zafer kazanılmaz demiş!
Bizden hatırlatması
Talat ailesi ne demiş?
Toplumsal uzlaşma demiş!
Bunu duyan Bush
Afrika’yı doyurmuş!
Birileri hem Marks’ı
Hem de Hegel’i pek anlamadı!
Ben Bush olsaydım
Afrika’yı açlıktan kırar
Dört yanında savaş çıkartırdım!
Destek-Toplumsal Uzlaşma
Anlaşma oluncaya kadar
Referandum dahil
Güneyde AKEL
Kuzeyde CTP hükümetine
Anlaşmayı elde etmeleri için destek.
Bu toplumsal uzlaşma yeterli mi?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Yıl 7, Sayı
114, Şubat 2004, sayfa 6.
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NELER OLUYOR NELER? — Nisan 2004
VATAN HAİNLERİ KÜRTLERİ SAVUNUYOR
Türkiyeli göçmenlerin epey bir miktarı Kürt. Türk
diplomatlar (artık ayrımız gayrımız yok, hepimiz Türk tarafıyız
maşallah) İsviçre’de Kıbrıs’a yerleştirilen “Türkiyeli”
vatandaşların (kolonların) haklarını savunuyorlar.
Ama gel de sen bu Kürtler’e yaran yaranabilirsen.
Tutturmuşlar “200,000 Kıbrıslı Türk’e devlet isteriz”, 10
milyon Kürt’e—öldür öldür bitiremediler—hiç hak vermek
istemezler. Bu ne iki yüzlülük.
Aldığımız bilgilere göre yakında Denktaş ve Volkan bu
Kürtler’i örgütleyip Kıbrıslı Türkler’in üstüne salacakmış?
1974’de Kürt askerleri gönderdiler, ‘Türk kanı döküldü’
dediler. Şimdi de ‘Türk vatanını’ Kürtler’e savunduracaklar?
Yahu vaz geçin bu sevdadan!
Yakında Türk Kıbrıs’ta da devlet ister bu Kürtler—
komünistler de “ne isterseniz verelim der bunlara”!
TÜRKİYELİ OLUYOR KIBRISLI DA OLACAK!
Yahu bu göçmenler Kürt. Nereden çıktı bu Türkiyeli lafı?
Hani Türkiyeli demek kötüydü? Hani hepimiz Türktük—evvel
Allah! Eh onlar Türkiyeli ise biz de Kıbrıslıyık!
Bilmem anlatabildim mi! Türk’üyle Kürt’üyle Türkiyeli.
Rum’uyla Türk’üyle, Kıbrıslı.
İŞÇİ-PATRON GELİYOR
Seyredin siz. Yakında Kıbrıslılar da birbirini yiyecek. “Ben
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işçi sen patron, canı cehenneme benim de senin de Türklüğün
ve de Rumluğun” diyerekten! “Bu vatanı satanlardan Kıbrıslı
olmaz” diyerekten. “Sadece işçiler, köylüler, vatansever
entelektüeller Kıbrıslıdır” diyerekten!”
Kürtler ne der bu işe?
ZENGİNİN MALI FUKARANIN BAŞINI AĞRITIYOR!
Türk diplomasisi oyunlarını oynuyor, bizimkiler de
yorumluyor: “Denktaş’ın yaptıkları Türk tarafı için iyi
olabilir.”
Doğu Perinçek dememiş miydi size “Denktaş antiemperyalist adamdır, devrimci adamdır” diye. Daha yeni
kafanıza dank etti. İyi ama Denktaş bizim yoldaştı. Antiemperyalist cepheye girecekti. Ne ondan ses çıkıyor ne de
Hasipoğlu’ndan. Tuttular Talat’ın peşinde giderler.
Akıncı’dan bir kazık, Denktaşlar’la Hasipoğluları’ndan bir
kazık. İşimiz gücümüz kazıklanmak oldu!
Akıncı’yı boşverin de, Denktaş’la Hasipoğlu’nu anlamak
zor. Yahu bırakın şu vatan hainlerini. Yıkacaklar devleti. Gelin
bizimle el ele verin, hem İngiliz’in hem de Amerika’nın ağzını
burnunu dağıtalım birlikte. Hatta onlarla birlikte iş yapan
Rumlar’ın da.
Tabii tabii. Onlarla birlikte iş yapan Türkler’den başlamak
lazım. Ve de Türkiye’den. Yoksa plan çalışmaz! Var mısınız?
MAL MÜLK KAVGASI OLUYOR
Globalcılar ne demek istiyorlar?
Bir sürü Kıbrıslı Türk 1963-67-74 döneminden kaybettiği
mallarının karşılığını alamadı.Vermedi o koskoca devletleri!
Ama pek çoğu da malının on mislini aldı. Türkiyeli göçmenler
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mal aldı. Alsınlar alsınlar, gözümüz yok da, bu mallarının
karşılığını alamayanlar ne olacak?
Global mal mülk değişimi isteyenler işte bu malların
üstüne oturmak isteyenler. Ganimet malları dağıttılar, sattılar,
ceplerini şişirdiler. şimdi anlaşma olursa birileri onlardan bu
paraları geri isteyecek, diye korkarlar. İskan Dairesi’nin
arşivleri boşuna yakılmadı.
Hem İskan Dairesi Arşivleri yakıldı, hem de bu mal mülk
işleri 20 sene alır diyorlar.
Almaz almaz. Kurulacak devletler ve de kurumları kararlı
olursa o kadar zaman almaz. Hırsızlardan parayı alamasa da
onları hapse tıkar, bu iş de biter. Tabii kurulacak devletler ve
de kurumlar hırsızların elinde kalırsa, bu iş 20 yılda da bitmez.
Tabii hırsız takımı h,ırsızlıkları ortaya çıkmasın diye bir yığın
provakasyon yapacak, Rum-Türk kavgasını körüklemeye
çalışacaktır.
Anlaşma olursa hırsızlar iyice azacak. Bizden uyarması!
Kıbrıs’ta birlik siyaseti uzun erimli ve gerekli bir siyasettir.
Akıncı- Talat’vari tavırlarla bu iş olmaz. Başımız beladan
kurtulmaz! Birliğimizi güçlendirmeli tüm ülkeye de
yaymalıyız. Yoksa çekeceğimiz var!
SEÇİMLER İÇİN BİRLİK OLUYOR
Sanki İsviçre’de anlaştılar.
Anlaşamasalar da Annan boşlukları doldurdu. Referandum
garantilendi. Referandumdan evet çıktı ve sıra yeni devletleri
ve devleti kurmak için, ve de Avrupa’ya temsilci göndermek
için seçimlere geldi????
Bizim sol kanat ve de barış taraftarı partilerimiz burjuvaemperyalist çözümlere o kadar inançlı ki, dereyi görmeden
paçayı sıvamak isterler.
Kardeşim, anlaşmayı garantileyecek işleri yürütmek üzere
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birliği kurun, seçim döneminde bu birliğin seçim için birliğe
dönüşmesi kolaylaşır. Akıncı takımı seçim derdine düşüp 26
Aralık deklerasyonu temelinde kurulmuş birliği dağıttı,
diğerleri de seçim derdiyle kurulması gereken birliği
kurmaktan kaçınıyor.
Bu dönemde hepimiz el ele vermeliyiz. Birliğe zarar
verenleri, 26 Aralık deklerasyonunun anlaşmaya kadar birlik
talebini ayaklar altına alanları, Akıncı takımı dahil teşhir
etmeliyiz. Etmeliyiz ki anlaşmayı garantileyelim. Etmeliyiz ki
barış için gerçekten birlik isteyenlerle, kendi dar çıkarları için
birlik ister gözükenler kesin birbirinden ayrılsın. Etmeliyiz ki
anlaşma sonrası birlikleri kendi dar burjuva çıkarları için
kullanmak isteyenlere imkan vermeyelim. Anlaşmayı elde
ettikten sonra işçilerin ve yoksulların haklarını koruyacak bir
birlik oluşturmazsak hem anlaşmanın ömrü uzun olmaz, hem
de anlaşma yoksulların tepesine binmek için kullanılır.
Yani şimdi anlaşmaya kadar birlik zamanı, anlaşmayı,
barışı kazanmak için birlik zamanı, 26 Aralık deklerasyonunu
savunma zamanı. Bunu elde etmeden sonrasını düşünenler
fazla iyi niyetli. Burjuvaziye ve emperyalizme fazla
güveniyorlar. Biz değiliz!
Referandum olsun. Kuzey ve Güney’de “EVET” olsun.
Sonra bakarız seçim için birliğe. Birlik siyaseti zemin
kazandıysa, birlik oluşturmak zor değildir. Unutmayın, mal
mülk için birbirinin boğazına sarılmakta olan burjuvalardan ve
emperyalistlerden iki gün içinde anlaşma elde etmesini
istiyorsunuz. Halkının saflarında olanların bu birliği iki saatte
elde etmesinini niye istemiyorsunuz. Birlik isteyenler, birlikten
ne istediğini bilenler bunu kolayca ve halkımızın önünde
açıkça elde ederler. Yeterki o birlik halkın çıkarı için bir birlik
olsun.
Önce 26 Aralık deklerasyonu, etrafında birlik kurulsun ve
de korunsun.
Referandumu, anlaşmayı kazanmak demek, birlik
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siyasetinde kökten değişiklik demektir. Tüm Kıbrıs’ta birlik
siyasetinin öne çıkması demektir. Başka türlü kurtlar
masasında bu yeni ve birleşik ülke nasıl korunacaktır?
Kuzeyde “Türk” birlik, güneyde “Rum” birlik. Yok öyle
yağma! Tüm ülkede Kıbrıslılar’ın, Kıbrıs’ın özgütlğk ve
demokrasisini savunanların birliği devreye sokulmalıdır!
Hadi bakalım Kıbrıslı. Anlaşma olursa göreceğiz yakında
sen kimsin!
Onun için mi anlaşmadan önce seçim derdine düştü
birileri?
BİR KERE DAHA MAL MÜLK SORUNU
Denktaş global mal mülk değişimi isteyerek burjuva
mülkiyetin temel taşlarını, yeni bir burjuva mülkiyetle yani
kapanın elinde kalacak olan bir burjuva mülkiyetiyle
değiştirmek istiyor.
Bizim partimiz de burjuva mülkiyette değişiklik önermiştir.
Kapanın elinde kalan mülklerin, büyük toprak sahiplerinin,
vakıf ve kilisenin, yabancı ülkelerin askeri güçlerinin üstünde
oturdukları toprakların tüm Kıbrıslıların ortak mülkiyetine
dönüştürülmesini talep etmiştir. Ve tüm bu toprak ve toprakları
üstündeki mülklerin de ihtiyaçlı tüm vatandaşlara dağıtımını,
Kıbrıs’ın birlik ve bağımsızlığı için mücadele eden herkese
dağıtılmasını önermiştir.
Biz hala daha bu önerinin Kıbrıs’ta toprak sorunun
çözümünde en iyi, Kıbrıs için en az masraflı ve de en az zararlı,
Kıbrıs’ın geleceği için ise en uygun, milli düşmanlıkların
kökünü kazımak için de zorunlu olduğunu iddia ediyoruz.
Kim zarar görür bundan? İngiliz, Türk, Yunan
emperyalistleri (anavatanlar zarar görmez bu işten,
anavatansalar!), Kilise, Vakıf (ki Vakıf mallarının çoğunu
birileri İngiliz’e hediye ettiydi zaten. Değil mi! Yani Vakfın
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pek hükmü yoktur bu işte), ve de birkaç büyük toprak
sahibinin. Ama tüm ülke bu işten kârlı çıkar. Milli
düşmanlıkların da köküne kezzap suyu dökülür! Hani derler ya
sonucu değil de sebebi yok etmek gereklidir!
İNGİLİZLER’E NE OLUYOR?
İngilizler coştu. Rum malı olup olmadığına bakmadan
gelip Kuzey Kıbrıs’tan mal alıyorlar? Kim var bu işin ardında
bilen var mı? Hükümet de mi bilmiyor? “Birileri spekülasyon
yapıyor” deyip bıraktı Ferdi. Bu işin üstüne git! Bir dolaplar
dönüyor. Ada Faresi’ne söyle de ortaya çıkarsın bu dollapları!
Bir ara Kürtler Saddam’dan kaçtıkları sırada, 1990’ların
başında, İngilizler “T.C. Kürtlere iyi bakmıyor” gibi laflar
ettiydi. Özal da onlara, “sahi mi ya, demek siz Kürtler’e bizden
daha iyi bakarsınız” deyip, MİT üzerinden mafyayı ayarlayıp,
birkaç yüz bin Kürt mülteci gönderdiydi İngiltere’ye.
Şimdi de MİT’le MI6 bir arada Kıbrıs’a İngiliz mülteci
gönderme işini ayarlıyor gibi bir hava çıkıyor ortaya. AB ve
Rumların başına bela. Tüm Kıbrıs’ın başına bela?
Annan Planı çerçevesinde tazminat sorunu ortaya çıkacak.
Biz karşılıksız devletleştirmeye kalkışsak “özel mülkiyet insan
hakkıdır” sornu çıkacak.
Çıksın çıksın. Kararlı olunduğunda çözülmeyecek sorun
yoktur!
Özal’ın deyimiyle: “Alışırlar, alışırlar!.
Bizim acelemiz yok. Acelesi olan düşünsün!
ANLAŞMA OLACAK MI?
Olacak olacak. Kapkaççılara birkaç imkan sunulur, bu iş
biter. İmkan sunulmasa da, onların gücü büyük kapkaççılardan
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az. Büyük kapkaççılar yiyip bitirdi Denktaş’ı.
Ama bu anlaşma öyle bir anlaşma olacak ki, “AB” diyenler
“bu ne biçim AB?” diyecek.
Bu AB öyle bir AB işte. Tıpkı BM gibi bir şey!
Görelim bakalım sizin AB’li ve de BM’li anlaşma en çok
kiminişine yarayacak? Görelim bakalım kim kimi kullandı
olacak.
KSP siyasetinin tüm Kıbrıs’ta zaferi, Kıbrıs için olmazsa
olmazdır!
Burjuva toprak mülkiyetinin korunması veya halkın
devletinin mülkiyetinde ortak devlet mülkiyeti. İşte Kıbrıs’ta
barış, demokrasi ve bağımsızlık, işte Kıbrıslı’lık, ancak bu
temelde, burjuva toprak mülkiyetinin yerle bir edilmesi
temelinde mümkün olacaktır.
Kıbrıs’ta esas kavga bu iki çizgi arasındaki kavgadır. Savaş
mı barış mı sorusunu, burjuva milliyetçi bölünme ve katliam
mı, yoksa birlik mi sorununu işte son tahlilde bu kavganın
sonucu belirleyecek! Herkesin yerini belirlemesi gereken
günler sanıldığından da yakındır! Referandumda evet çıkmalı,
bu burjuva-emperyalist barbarların bize neleri layık gördüğü
ortaya çıkmalıdır!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Nisan 2004,
Yıl 7, Sayı 117, sayfa 4.
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NELER OLUYOR NELER? — Nisan 2004
Papadopulos Ağlıyor
Kıbrıs Cumhuriyeti BM ne derse onu yaptı. BM kazık attı!
Kıbrıs Cumhuriyeti AB ne derse onu yaptı. AB kazık attı!
Kıbrıs Cumhuriyeti Yunanistan ne derse onu yaptı.
Yunanistan kazık attı!
Ağlayan bir tek Papadopulos değil. Televizyonda
gördüğümüz bir tek o. Diğerleri bağırlarına taş bastılar.
Küçük ülkelerin burjuvalarının başına gelecek olan budur.
Emperyalistlere teslim olup vatanı ve milleti satan siz değil
misiniz?. Alın size anavatan, demokratik ilkeli AB, ve de
küçük ülkeleri savunan BM!
Vatan ve millet savunması emperyalizmin saflarına iltihak
etmiş yerli burjuvaların ellerine bırakılamaz. Başına geleceği
bilmeyen bu burjuva dangalakların peşinden gidilmez!
Denktaş Hayır Diyor?
Hadi canım sen de! Karaparacıları ve toprak mafyasını
oyalayarak, onlara biraz daha tavizler kopararak, onların
hışmından korunmaya çalışıyor. MHP türü çevrelerle bağını
koruyarak da anlaşma sonrası üstüne fazla gelinmesini önleme
hazırlığı yapıyor. Komutanların da işler karışırsa sokak
ortasında adam öldürecek adamlara ihtiyacı olacak. Onları tek
ayaklı da olsa ayakta tutmaya çalışıyorlar. 24 Nisan’da AB’den
deregasyonlara onay çıkınca bu iş bitecek. Denktaş da biliyor
bunu! AB’den onay çıkmazsa “Hayır”cı görüntülü Denktaş’a
ihtiyaç olacak. Komutanlar da görüyor onu! Erdoğan da!
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Ülkücüler Mermi Diyor
Hazırlık meselesi. Şimdi zamanı mı merminin! Her şey
yerinde ve zamanında! 24 Nisan’da, referandumda evet sonrası
değil de, AB deregasyonları onaylamazsa o zaman zamanı
olabilir. Bekleyin. Propagandaya devam tabii ki. O da lazım!
Da Kıbrıs’ta mermilik iş yok! Annan Planı olsun diye
Kıbrıs’ta ölümü göze alacak adam bulamazsınız siz. TBMM
onaylamazsa bu iş biter. Türkiye’ye gidip milletvekillerine
silah gösterin daha akla yatkın! Veya Genel Kurmay’a! İyi ama
MIT’ten—veya CIA’dan—izin almayı unutmayın çocuklar.
Kendi başınıza böyle haltlar yerseniz iyi olmaz sonuçları.
Emperyalizme ve Komünizme de Karşıymışlar
Bunu anlayamadık. Bugünkü emperyalizm kapitalist
emperyalizmdir. Kapitalizme karşı olan, onu yıkmak ister.
Kapitalizmi yıktığınızda neyi kuracaksınız? Tek alternatif
komünizm! Eh ona da karşısınız? Biz anlayamadık bunu.
Bugünkü dünyada emperyalizme karşı olan adamın tek gerçek
alternatifi komünizmdir. Uyarması bizden.
Yahu bu gençler demogoji mi yapıyorlar yoksa. Baksanıza
faşizme de karşıymışlar? Be kardeşim sizin Kurt işareti Alman
Naziler’inden çalmadır. Türklük’le uzak yakın bağı yoktur.
Kaç kere anlatacağız size. Alman Naziler’i de bildiğiniz gibi
faşistin dik alasıydılar. Sizin örgütün kökleri de Alman
Naziler’iyle birlikte çalışan kişilere dayanır. Yani Alman
emperyalistleriyle işbirliği yapanlara. Alman faşizmiyle
işbirliği yapanlara. Şimdi Almanlar’ın yerini Amerikalılar’la
İngilizler aldı diye hem emperyalizme hem de faşizme karşı
olamazsınız ki? Hem emperyalistler için dünyanın dört
tarafında iş yapmaktasınız, hem de faşistlerin metotlarını
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kullanmaktasınız. Başka türlü bu mermi sevdanızı nasıl izah
edeceksiniz? Demokrasiyle mi?
Ha bir de “aynası işidir kişinin lafına bakılmaz” derler!
Bahçeli ve MHP iktidarda iken ne yaptınız? IMF’nin üç
kuruşluk memurları önünde hazırolda durdunuz. Ne derlerse
yaptınız. Bir de adamlarınızın adı rüşvetçiye çıktı. Neydi o
bakanlıklar karşısında kurulan rüşvet büroları? Al
emperyalistten borcu devlet adına, aktar rüşvet büroları
üzerinden faşist olmayan arkadaşlarına. Sizin adamların hepsi
kapitalist. Kapitalist olamamış olanları da kapitalistlerin
fabrikalarında sendikalaşan işçilere saldırıyorlar. Kapitalistleri
koruyorlar. Hem bunları yap, hem de emperyalizme karşı ol?
Komünizme karşılığınızı anlarız da, işinize baktığımızda
emperyalizme ve faşizme karşı olmanız demagoji. Yalan.
Vatanı
ve
milleti
emperyalistlere
satıyorsunuz!
Emperyalistlerin ağzını burnunu dağıtacak adamları da
vuruyorsunuz! Emperyalizme gerçekten karşıysanız, buyurun
bizim partiye! Ne işiniz var İMF karşısında secdeye duran
adamlarla? Ne işiniz var Amerikan ve İngiliz askerlerine
Türkiye topraklarını sunan adamlarla? Gelin Türkiye
Devleti’nin tüm borçlarını silelim, vermeyelim pis gavurlara
zırnık dahi, ve de tüm üslerine el koyalım, ondan sonrada
burada Ingiliz üslerini halledelim. Hadi!
İyi ama MİT’ten—veya CIA’dan—izin almayı unutmayın
çocuklar. Kendi başınıza böyle haltlar yerseniz iyi olmaz
sonuçları.
Seçimler İçin Birlik
Referandumdan Kuzey ve Güney’de evet çıktığında,
anlaşmanın önündeki AB’nin deregasyonları onaylaması,
TBMM’nin anlaşmayı onaylaması, diğer garantörlerin
anlaşmayı onaylaması gibi sorunlar çözüldüğünde, ülkemiz

104

tüm bu emperyalist kısıtlamalara rağmen AB üyesi ve bugüne
nazaran daha iyi demokratik işlerlik sahibi bir ülke haline
gelecektir.
Bu şartlarda, Kıbrıs’ın birliğinin sağlanması, anlaşma
sonrasında Rum-Türk bölünmesinin, Müslüman-Hıristiyan
bölünmesinin hortlatılmasına karşı, anlaşma sayesinde elde
edilen barış şartlarının ve birliğin dağıtılmasına karşı
yürütülecek mücadele de sıkı bir birliği gerektirecektir.
Bu birlik için bizce en uygun program KSP’nin programıdır.
Biz TKP ve BKP’yi KSP’nin programını incelemeye davet
ediyoruz. “Evet Kampanyası”na yoğunlaşılan bu dönemde, bu
dönemin sıkı çalışması içinde, bu programın incelenmesini, ve
“Evet Kampanyası” istediğimiz sonucu ortaya çıkardığı,
anlaşma elde edildiği zaman da, KSP’nin programı etrafında
birleşilmesini öneriyoruz.
Seçimler için birlik konusunda önerimiz budur.
Evet kampanyası için çalışırken bunu da tartışalım!
Doğrudan Demokrasi
Seçimler AB üyesi bir Kıbrıs’ta yapılacak. “Demokrasi ve
insan haklarına saygılı bir ülke” haline gelecek olan Kıbrıs’ta.
Böyle bir ülkede işlerin nasıl gelişeceğine halkımızın karar
vermesini istemek gerekli değil midir? Demokrasiyi,
demokrasinin sunduğu imkanlar sayesinde mümkün olduğunca
geliştirmek için çalışmak gerekmez mi? Demokrasiye saygı
bunu talep etmez mi?
KSP programı Doğrudan Demokrasi’yi savunmaktadır.
Her ne kadar ülkemizde üç garantör olacağına, bunların
üsleri ve askerleri olacağına Annan Planı üzerinden karar
alınmışsa da, AB çatısı altında oluşan demokrasimiz doğrudan
demokrasiyi savunanların zaferine yol açarsa, bu, ve tüm diğer
konularda halkımız doğrudan karar verme imkanına kavuşur.
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Halkımıza güvenenler, halkımızın birlik ruhuna güvenenler,
halkımızın birliğini savunanlar, onların doğrudan demokrasiye
kavuşmasını, böylece ülkemizde milli ve dini kavgaların
imkansız
kılınmasının
zemininin
hazırlanmasını
savunacaklardır. Yani doğrudan demokrasiyi savunacaklardır.
BDH bölünmeden önce, doğrudan demokrasinin bir türü
olarak oluştuğunu, 26 Aralık deklerasyonunu onaylayan
kitlenin temsilcisi olduğunu, onların doğrudan demokratik
taleplerine uygun olarak oluşturulduğunu ilan ederdi.
Dolayısıyla biz, o doğrudan demokratik BDH’nın bir
parçası olmuş olan TKP ve BKP’nin doğrudan demokrasi için
çalışmaya hazır olacaklarını, seçim kampanyasında, seçim için
birlikte doğrudan demokrasiyi savunmaya hazır olacaklarını
tahmin ediyoruz.
Anlaşma sonrası seçimler doğrudan demokrasiyi sürekli
kılma imkanını bize vermektedir. Bu durum, doğrudan
demokrasinin sürekliliği, Akıncı türü doğrudan demokrasi
üzerinden alınmış kararları kişisel olarak ayaklar altına almaya
çalışanların dıştalanmasını garantiler. Bugünkü BDH bile,
ettiği laflara az biraz saygılı olma yeteneğine sahipse, doğrudan
demokrasiyi programına almak zorundadır.
KSP programı hem halkımızın hem de demokratik
partilerimizin birliği için mükemmel bir temel sağlamaktadır.
TKP ve BKP bu programı ciddi bir şekilde ele almalıdır.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Nisan 2004,
Yıl 7, Sayı 118, sayfa 4.
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NELER OLUYOR NELER? — Mayıs 2004
Denktaş Muzaffer Oluyor
Referandumda EVET’e karşı HAYIR kampanyası yürüten
Denktaş, yüzde 65’e yüzde 35 kaybetti. Hem de Türkiye’den o
meşhur desteklerle. Laik siyasetçiler, dinci siyasetçiler, şoven
siyasetçiler—solcular da vardı galiba binbir çeşidiyle—ve tabii
ki çok laik ve de modern subaylar (hani şu Pentagon silahlarını
seven türden modern) desteğine rağmen.
Ama nasıl ki birkaç gün önce Allah Ruslar’dan razı olsun
dediydi, bu sefer de Allah Rumlar’dan razı olsun deyip ben
kazandım dedi ve istifadan vazgeçti.
Birileri şimdi eskinin “Komünistler Rusya’ya” sloganını
almış ele “Denktaş Güney’e” diye bağırıyor!
İyi valla. Papadopulos enayiydi?
Denktaş gelirse güneye, Papadopulos kaybeder seçimleri.
Ondan iyi hayırcı mı var bu adada!
1974 Darbesi Oluyor!
Siz, Amerikalılar Samson’a darbe yaptırdığında, darbenin
sonucu ne olursa olsun Amerika ve NATO’nun bu işten
kazançlı çıkacağının garantili olduğu konusuna hiç kafa
yordunuz mu?
Darbe oldu. Komünistler kesildi. Darbe muzaffer olsaydı
durum fena olmazdı. Ama Türkiye çıkarma yaptı ve sonuç
hiçde fena olmadı hani. Baksanıza 30 yıldır sürünüp duruyoruz
ama İngiliz üslerine dokunamadık. Amerika Irak’a saldırırken
hava ve deniz sahamızı kullandı, birşey yapamadık.
Annan Planı başarılı olsaydı iyi olurdu. Annan Planı için
kampanyalar yaptık. Kuzey’den Güney’den Anavatanlar ve
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İngiliz’den destek aradık. Komünizmi unuttuk. Bunları barış
isteyen adamlar ilan ettik. Bunlara karşı cephe oluşturmadık.
Şimdiki Annan Planı reddedildi, daha iyi oldu. Kuzey’i
uluslararası hukuk dışında tutarak, Kuzey Güney arasındaki
düşmanlıkları artırarak, Kuzey ve Güney’in silahlanmasına
katkı koyarak, onların dikkatleri yine birbirine dönmüşken
istediğimizi yapmaya devam ederiz. Amerika-İngiltere ve de
NATO’dan bahsediyorum.
Bu arada Türkiye’ye karşı AB hukuksal sorunları askıya
alındı. Artık Türkiye’nin Kıbrıs sorunu pek kalmamışa benzer.
Bu arada AB yakılan 4,000 Kürt köyünü görmez ama Kürt
örgütlerini terörist ilan eder. Yani Türkiye Kürt sorununu
askıya alabilir, bu yaz onu temizleme denemesi yapabilir.
Ve de Irak ve çevre örgütler için devrede tutulabilinir!
Win-Win Oluyor
Kazan kazan dedikleri de bu olsa gerek işte. Biz kaybet
kaybetleri oynarken, onlar kazan kazanları oynuyorlar. Biz
aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık, onların aşağısı da
yukarısı da insan kanına boyalı karlı durum!
Tayvan Modeli Oluyor
Bizimkiler Tayvan modelini pek iyi bilmediklerinden
böyle konuşuyorlar. Tayvan modeli bizim kabulümüz???.
Çin Kızıl Ordusu Çan Kay Şek’i Çin’den kovunca bu bay
ordusunu ve adamlarını alıp Tayvan’a kaçtı. Oranın ahalisinin
büyük bir kısmını katletti. Ondan sonra da Amerikan yönetimi
altında kendi devletini kurdu. Uluslararası çağda kabul
görmeden varlığını sürdüren Tayvan modeli böyle ortaya
çıkmıştır.
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Eh, bu referandum sırasında buralarda cirit atan eski TC
yöneticisi siyasiler, asker-sivil bürokratlar Türkiye’de bir Kızıl
Ordu tarafından yenilgiye uğratılıp Kıbrıs’a kaçarlarsa bizim
kabulümüz. Buyursunlar. Tayvan modeli devletlerini kursunlar
(Olacağa bak sen diye bir laf vardır. Bu durumda aklımızın bir
köşesinde kalsın). Bunun dışında bir Tayvan modeli bizim
kabulümüz değil!
Darbecilerle birlikte iş yapan, onların yenilgisi sayesinde
bile çıkarlarını koruyan Amerikalılarla İngilizler’in canı
cehenneme.
Barbar, cani herifler! Bu memleket bölünme yönünde
değil, birleşme yönünde ilerliyor ve de ilerleyecek!
Bu Memleket Bizim! Biz Yöneteceğiz!
Evetçiler Birleşecek
KSP artık sadece Kuzey’deki barışsever halkımıza değil
tüm yurdumuza, tüm yurttaşlarımıza çağrı yapacaktır. Ülke bir
bütün olarak hareket etmezse burjuva-emperyalist şartlarda bile
barışın elde edilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Artık
yurtseverliğin kıstası ülkenin bir kesiminde birlik savunmakla
elde edilemeyecek bir paidedir. Artık tüm yurdumuzda birlik
aramalıyız. Tüm yurdumuzda Bu Memleket Bizim, Biz
Yöneteceğiz demeliyiz.
Bunun ilk adımı olarak Annan Planı denilen o emperyalist
planı olduğu gibi kabullenen tüm parti, örgüt ve bireyleri tek
bir çatı altında, Bu Memleket Kıbrıs Bizim Platformu çatısı
altında toplanmaya davet ediyoruz. Tayvan modeline,
ülkemizin bölünmesinin kalıcılaştırılmasına geçit yok!
Dün faşizme geçit yok sloganını yüreklerinde hissedip
yüksek sesle haykıran tüm güçlerimizi birliğe çağırıyoruz!
Tayvan modeline geçit yok!
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Yaşasın bağımsız, demokratik ve birleşik Kıbrıs!
26 Aralık 2003’ü Unutmuyoruz
O Millet Meclisinde CTP-Birleşik Güçler, BDH ve TKP
adına yer alan tüm vekillere hatırlatırız. Seçim-referandum
döneminde Tayvan modeli için oy istemediniz. Kıbrıs’ın birliği
için oy istediniz. Size verilen oyların içeriğini Güney’den çıkan
HAYIR’ı bahane ederek Tayvan modeli için verilmiş oylara
dönüştürme hakkınız yoktur! CTP Hükümetini uyarıyoruz. Siz
oraya Tayvan modelini elde etmek için yoğun bir kampanya
yapmak üzere seçilmediniz. Böyle bir kampanya başlatma
hakkınız yoktur. Böyle bir kampanya başlatmak istiyorsanız
istifa ediniz. Yoksa Denktaşvari bir durum sergiliyorsunuz
demektir!
Siz hükümet olup Tayvan modelini uygulamak için değil,
siz hükümet olup Kıbrıs’ı birleştirmek için seçildiniz! Tersini
yaparak, hem de işte referandumdan aldığınız güçle bunu
yaparak, tıpkı Denktaş’ın yaptığını yapmış olursunuz!
Referandum Tayvan modelini reddettiği halde, Tayvan modeli
kazanmış ayaklarında davranmanız Denktaş’ın EVET’lere
rağmen kazanmasının aynısı olur. Aranızda fark kalmaz!
Derhal EVET kampını ülke çapında—sadece Kuzey’de
değil—örgütleyip hızlı bir şekilde ülke çapında birlik
kampanyası başlatınız!
Uluslararası kuruluşların canı cehenneme! Halkımızı
birleştiriniz! Yoksa ülkemizin bölünmesine katkı koyacaksınız!
Bunu biz böyle biliyoruz çünkü bu böyledir!
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Birden Sonra İki Geliyor!
BM çatısı altında görüşmeler üzerinden AB üyesi, birleşik
ve federal bir Kıbrıs siyasetini savunanlar, bizim antiemperyalist birleşik cephe hükümeti siyasetimize köpürenler
neden bahsediyorlar acaba?
Bunlar dünyayı ve çevremizi iyi değerlendirdiklerini iddia
ediyorlar. O zaman?
O zaman BM’nin Amerikan denetiminde olduğunu
bilmeyen kimdir?
O zaman Amerika’nın Türkiye’yi 1980’lerden beri gıcır
gıcır silahlarla donattığını, Türkiye silahlı güçlerini—ve de
istihbarat örgütünü—dünyanın dört bir tarafında kullanmak
amaçlı bunları yaptığını bilmeyen kimdir? Amerika ve
İngiltere’nin Yunanistan’da bazı kesimlerle kan kavgası
olduğunu, ve de Türkiye’yi kullanma imkanını Yunanistan ve
Kıbrıs için feda etmeyeceğini bilmeyen kimdir?
O zaman AB’nin emperyalist bir kuruluş olduğunu ve
kendi çıkarından başkasına bakmayacağını bilmeyen kimdir?
O zaman bizim üniter devlet önerimize karşı federasyonu
savunanların Annanvari bir bölünmeye yol açmak zorunda
olduğunu bilmeyen kimdir?
Birin ardından ikinin geldiğini bilmez ayaklarına yatanlar
kimdir?
Sözün kısası kendileri Kıbrıs’ı üçe bölme planı ortaya
koyup da Annan Planı’nda bahane bulup anti-emperyalist
ayaklarında hayır demeye çalışanlar kimdir? Bizim antiemperyalist birleşik cephe siyasetimize ise daha da düşman
olan kimdir?
Bunların vatanseverlikle bağıntısı nerededir? Bunlar
provakatör müdür?
BM çatısı altında deyip de CTP ile, BKP ile, TKP ile
birlikte bizim Anti-Emperyalist Birleşik Cephe siyasetimize
saldıran AKEL birin ardından ikinin geldiğini bilmeyen bir
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aptal oluğuna mı inandırmak ister bizi? Hadi birin ardından
ikinin geldiğini bilmiyorlardı, CTP’nin son programını da mı
okumadınız behey adamlar?
Ne hakkınız var bizimle ve de halkımızla dalga geçmeye?
BKP ve Özker Özgür’ün plana “evet” yürüyüşü başlattığı
görüldü. Daha sonra AKEL’in “hayır”ı etkili oldu. BKP ve
Özker Özgür bu planın “emperyalistlerin büyük ortadoğu
projesi” olduğunu söylemeye başladı. “plana evet” yürüyüşü
başlatırken bu olgular yokmuydu hoca?
Bu stratejiyi en tutarlı savunan parti olarak CTP, bu
stratejinin onu nereye götürmek zorunda olduğunu açıkça
ortaya koydu. Programıyla ve pratiğiyle bunu yaptı. Aynı
stratejiyi savunup da birin ardından ikinin geldiğini bilmez
ayaklarına yatanlar kadar zararlı kimse yoktur! Bunlar bu
stratejiyi ayakta tutmak için bu sahtekarlıkları yapıyorlar.
Bunlar işte en tehlikeli burjuva-emperyalist strateji
savunucusu, en tehlikeli burjuva kuyrukçusudurlar! Troçkizmin
yeni ve özel bir tiplemesi!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Mayıs 2004,
Yıl 7, Sayı 119, sayfa 4.
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NELER OLUYOR NELER? — Mayıs 2004
Devlet oluyor
Talat Amerika’dan, doğru ‘biz devletiz’ dedi!
Allah kolaylık versin Talat! İşin zor senin!
Birileri seni ve CTP’yi çıkardılar tepeye, salıverdiler
aşağıya.
Tepenin altındaki burjuva-emperyalist bataklığa doğru her
geçen gün daha da hız kazanarak kayıyorsunuz.
Ne demek kayıyorsunuz. Cumburlop bataktasınız!
AKEL bir, CTP iki!
IMF, Dünya Bankası, ABD işi oluyor
Neymiş meğersem o ABD de haberimiz yokmuş.
YeniDüzen sayesinde öğrendik;‘Dünyanın tek süper gücü’! O
siyaset değiştirince IMF ile Dünya Bankası bizim ellerimizden
tutacak!
Türkiye’nin ellerinden tuttukları yetmediydi.
Eroğlu’nu,
DP
ve
UBP’yi
kimse
Denktaş’ı,
hatırlamayacak.
Gelecek nesiller IMF’nin eline bizi teslim edenlerin kimler
olduğunu unutmayacak!
Talat ve CTP!
Stalin kötü oluyor
Talat ABD’de, Powell denilen CANİ ile el sıkışıyor.
Ferdi aynı gün buradan gazlıyor; “Stalin çok kötü biri”
diyerekten.
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Almış arkasına ‘Dünyanın tek süper gücünü’ bizi
yıldıracak aklı sıra!
Küfürün bini bir para.
Küfretsin bize ve şanlı tarihimize.
Ama bugünün yarını da var. Ne çabuk unuttunuz!
Seçim oluyor
Akıncı bağırdı bas bas. Biz 26 Aralık Deklerasyonu’na
uyarak meydanlarda kurulduk diyerekten.
Deklerasyonun anlaşma elde edilinceye kadar birlik
anlamına geldiğini unutuverdi ama. Niye?
Anlaşma sonrası Avrupa ve Kıbrıs seçimlerine gitti
fukaranın aklı. Halka verdiği sözü unuttu. Meydanları unuttu.
BDH’yı kendi malı yapıp seçimlerde yer, unvan ve paracık
kapacaktı.
Biz dediğimizde “şimdi onun zamanı mı, daha anlaşma
olmadı” diye, silip süpürdü bizi.
Şimdi? Anlaşma olmadı. Seçim olmadı. Ülke ve halkımız
eski konumda kaldı. Sen ve prenslerin kime çalıştınız?
Şimdi de sıra TKP ve BKP’ye geldi.
Onlar da seçim derdinde.
Ülke bölünüyor. Tüm ülkede barış güçlerini birleştirmek
esas ve karar verici sorun.
Güneyde AKEL bunu dert etmez. Kuzeyde de TKP ve
BKP.
BDH ve CTP’ye değinmek gerekli mi artık?
Kuzey ve güney
Kuzey’e veya Güney’e kazık çakıp da tüm bu süreç
boyunca ülke çapında birlikte hareket etmenin zorunluluğuna
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burun çevirenlerin barışsever, vatanperver olamayacakları artık
açıklık kazanmıştır.
Tüm dikkatini ülke çapında Bu Memleket Bizim
Platformu’nu kurmaya yöneltmeyenler barışsever ve de
yurtsever değildir!
Alan memnun veren memnun oluyor
CTP ‘Türkiyesiz olmaz’, ‘biz devletiz’ noktasına vardı.
AKEL CTP ile iyi geçinir.
BKP Kuzey’de adam olmak ister. BKP için ülke çapında
birlik değinilecek bir konu, ele alınacak bir konu değil.
AKEL BKP ile iyi geçinir.
Herkes parçasından memnun.
KSP değil!
KSP günün sorunu barışseverlerin ve yurtseverlerin ülke
çapında birliğidir diyor.
Tüm barışsever partilerimiz, sendikalarımız, kitle
örgütlerimiz ve yurtsever entelektüeller bu sorunu ortaya
koyup, bu sorunun çözümü için çalışmalıdırlar!
Tüm halkımız el ele verip, birlik olup Kıbrıs sorununu
çözmeye koyulmalıdırlar.
Ya hep beraber, ya da hiçbirimiz!
Ulus devlet yok oluyor?
Akansoy’dan tut Beratlı’ya kadar ulus devletin yok olduğu
üzerine bolca teori dinledik.
Bir de baktık ki Talat ‘devletiz biz’ diyor.
Akansoy ve Beratlı Kuzey’de Kıbrıs Türk devleti istiyor!
KKTC’nin devlet olarak ilanına karşı çıkmıyor!
Teorisyen dediğin böyle olur işte.
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Burjuva teoriler işte adamı böyle komik duruma düşürür!
İslam devleti de oluyoruz!
CTP hükümeti KKTC’yi ‘Kıbrıs Türk Toplumu’ adı
altında Dünya İslam Konferansı’na üye edecekmiş!
Ulus devletten geçtik bir de İslam devleti ettiler bizi!
Akansoy-Beratlı, CTP üyeleri.
Uyan artık uykudan uyan!
Partiniz sizi ve de bizi İslam örgütüne üye yapacakmış!
Müsaade edecekmisiniz bu işe?
Güney Ortodoks’luğa üye.
Kuzey de İslam’a!
Güney Rum-Kuzey Türk!
Böyle mi birleşecek bu vatan?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Mayıs 2004,
Yıl 7, Sayı 120, sayfa 4.
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NELER OLUYOR NELER? — Haziran 2004
Anti-Emperyalist oluyor
Sabahattin İsmail anti-emperyalist oluyor. Amerika’ya ve
İngiliz’e çok kızgın. Hele hele o Irak’ta yaptıkları yok mu ya?
İnsanlığa sığar mı o yapılanlar?
Sonrada bütün siyasetlere bozuk çalıyor; emperyalizme
teslim oldukları için. Hepsini de tek tek sayıyor. Bir tek
KSG’yi unutuvermiş. KSG’nin kendisine ve çevresine boş laf
anti-emperyalistliği yaparken, pratikte emperyalistlerin hık
deyicliğini yaptıklarını ortaya koyan, onları ilk başta
Türkiye’de Amerikan üslerine son vermeye, İMF’ye defol git
demeye çağıran siyasetlerini de unutuvermiş. Bu sıralarda
Anavatanlar’ının Amerikan-İngiliz güdümlü bir NATO
toplantısına ev sahipliği yapmak için Türk oğlu Türk, ve de
NATO, yani ABD-İngiltere karşıtı insanlarımızı hapsettiğini,
sopaladığını unutuvermiş.
Bay Sabahattin İsmail, anti-emperyalist değilsiniz. Yalancı,
ve de emperyalizmin hık deyicisisiniz. Emperyalizme karşı
olan KSP’ye gelir. Sen de bunu iyi bilirsin!
Anayasa oluyor
Annan Planı için referanduma gidilirken birileri bağırdı
çağırdı. “KKTC anayasası var. Yok sayamazsınız”.
Doğruya ne denir. Anayasaları yok sayma işi devrimcilerin
işi. “Gösteririz biz size işçi düşmanı, yoksul düşmanı anayasayı
da babayasayı da”. Öyle derler!
Annan planı’nı görüşme döneminde, Anavatanlar’ı bile
yok saydı KKTC anayasasını. BM de, AB de, KKTC hükümeti
de. Aynı şekilde Oğul Denktaş da. Derin devlet dedikleri de!
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Sadece ve basitçe anti-emperyalist değil, devrimci adamlar
vesselam!
Kanunsuzların zaten kanunları yok.
Erken seçim oluyor?
İster erken, ister geç. Hangi kanuna göre bu seçimler? A
benim Ferdi’m?
Dış diplomaside hücum yapılıyor. Temeli ne? Annan
Planı’na onay verilmesi. İslamcı olup İslam Konferansında
Kurucu Türk Devleti adına konferansa katılım isteniyor.
Olacakmış da! Bu yaştan sonra Ferdi’yi bile müslüman yaptılar
ya. Helal olsun onlara!
Dışta Annan Planlı iş, içte KKTC meclisine erken seçim!
Erken seçim yapacaksanız Kurucu Türk Devleti adına,
onun anayasası ve Annan Planı çerçevesinde belirlenen
seçimleri yapın. Kurucu Türk Devleti’nin meclisini kurun.
Bu da kanun sahibi yapmaz bizi ama herkesin çöpe attığı
KKTC anayasasından iyidir. Ne yani, Denktaşlar mı karşı
çıkacaktı? Önce oğullarına sahip çıksınlar! Ne yani, anavatan
ve derin devlet mi karşı çıkacaktı? Yok canım. Baksanıza dış
diplomaside Kurucu Türk Devleti’ne sahip çıkıyorlar. KKTC
anayasasını da çöplüğe attılar. Karşı çıkmazlar. Karşı
çıkamazlar! Denemesi bedava. Hadi Ferdi!
Gelin Kurucu Türk Devleti Meclisi için erken seçim
yapalım ve de KKTC meclisini lav edelim. İşin aslı, lav edilmiş
bir meclis o zaten! Hadi be Ferdi. Bırak şimdi namaz kılmayı.
Kurucu Türk Devleti Meclisi için seçimleri hazırla!
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KKTC meclisi için erken seçim olmaz!
Yahu Ferdi, gene başladın Karedeniz’de fırtınaya tutunmuş
Laz balıkçılığına! Erken seçim tehdidiyle kimi korkutacaksın?
Göz var nizam var. 26’ya 24 oldu bu iş! O da İzzet’le
Akıncı’ya bakanlık verirsen! Hem herşeyi KKTC kurallarına
göre yöneteceksin, hem de Denktaş’tan izinsiz, ‘danışma
kurulundan’ izinsiz erken seçim yapacaksın? Onlar isterse olur.
Onlar istemezse şıp diye kurarlar yeni hükümeti. Sanki
bakanlık sayısını artırıp gerekirse 26 bakanlık kurup bu işi
becermeleri olanaksız mıdır? Olanaklıdır!
Neymiş, statükocular bütçe görüşmesi üzerinden hükümeti
düşürme planı yapıorlarmış. Herşey hazır, a gülüm! İstedikleri
anda, sizler muhalefette!
Sen en iyisi bütçeye birkaç bakan maaşı daha koy. Akıncı
ve İzzet o zaman kavrarlar oğul Denktaş’ın da ‘çözüm ve AB’
taraftarı olduğunu.
Yahu, KSP olmasa bu işi bile halledemeyeceksiniz vallahi!
Siz Kıbrıs halkını nasıl birleştireceksiniz Allah aşkına?
Siyasetlerinizin sonucu Kıbrıs halkını güneyde yüzde 75 hayır ,
kuzeyde de yüzde 65 evetle bölmek oldu...
Siyasetlerinin sonucu Kıbrıs halkını birleştirmek değil de
bölmek. Olanların siyaset arenasından çekilmesi daha akla
yatkın değil midir bay Ferdi? Hristofyas’la birlikte... KSP’nin
anti-emperyalist birleşik cephe hükümetini destekleme zamanı
gelmedi mi bay Ferdi? Çıkın o bataktan. O batak ve halkımızı
bölen siyasetten kopun artık. Yetti artık sizin burjuvaemperyalist kuyrukçusu siyasetleriniz! Hem halkımızın hem de
yurdumuzun bölünmesine yol açtınız. Başka bir şeye değil!
Vatandaştan habersiz birlik oluyor
AKEL der ki “biz Türk kardeşlerimizle anlaştık. BM çatısı
altında, birleşik, federal ve AB üyesi Kıbrıs konusunda
anlaştık. Ama Türk kardeşlerimiz Türkiye’yle işbirliği yapıp
bizi yarı yolda bıraktı!”
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Anlaşılan CTP’li birkaç Türk’le kapalı kapılar ardında
buluşmuşlar, anlaşmışlar. Ne Güney’de vatandaşların haberi
var, ne Kuzey’de.
Biz bunlara, hem AKEL hem de CTP’ye, “gelin birlikte iş
yapalım. Madem BM çatısı altında, birleşik, federal ve AB
üyesi Kıbrıs istersiniz, gelin bu amaçla da olsa tüm Kıbrıs
çapında birleşelim ve halkımızı da birleştirelim. Bu amaçla
halkımız da birlikte sokaklara dökülsün” dediğimizde
“aramızda sınır var, ‘yeşil hat’ var” dediler. “Yahu gelin
Londra’da başlayalım, Kıbrıs’tan da temsilciler gelir
Londra’ya” dediğimizde: orada da “Green Lane” var dediler!!
Biz bunlara, hem AKEL hem de CTP’ye, “gelin birlikte iş
yapalım. Madem BM çatısı altında, birleşik, federal ve AB
üyesi Kıbrıs istersiniz, gelin bu ne anlama geliyor, şunu
detaylandırıp ortaya koyun-nasıl isterseniz öyle olsun
kabulümüzdür, gelin bu detaylı plan etrafında tüm Kıbrıs
çapında birleşelim ve halkımızı da birleştirelim. Bu detaylı
planı elde etmek için halkımız da birlikte sokaklara dökülsün”
dediğimizde, Hamza Irgad’a ‘Yeni Birleşik Kıbrıs Sol
Partisi’ni kurdurdular ve Londra’da da ‘Green Lane’ var
dediler!!
Biz bunlara, hem AKEL hem de CTP’ye, “madem BM
çatısı altında, birleşik, federal ve AB üyesi Kıbrıs’tan ne
anladığınızı detaylandırmayı red ettiniz, ve de Annan efendi
bunu yaptı sizin için, gelin birlikte iş yapalım, gelin Annan
Planı’nı hiç tartıştırmadan, hiç değiştirmeden, olduğu gibi
kabul etmek için tüm Kıbrıs çapında birleşelim ve halkımızı da
birleştirelim. Bu amaçla halkımız da birlikte sokaklara
dökülsün” dediğimizde “yahu değiştirmeden olmaz” dediler.
“İyi o zaman bir araya gelin değiştirin ve de son halini verin”
dediğimizde biri gitti Ulusal Konsey’e ve Yunanistan’a, diğeri
gitti Denktaş’a ve de Türkiye’ye. Her ikisi de koşturdu
İngiltere’ye. Birlik dediğimizde Londra’da da ‘Green Lane’ var
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diyenler İngiliz emperyalist barbarlarının Parlâmentosu’na
kazık çaktı!
Şimdi ki halkımız bir yanda yüzde 75 Hayır, bir yanda
yüzde 65 Evet ile kesin bir şekilde bölündü, bunlar hala daha
aynı tas aynı hamam! Yahu siz Kıbrıs’ın siyasetçileri olarak
iflas etmiş durumdasınız. Kıbrıs’ta halkını birleştireceğine
bölen adamlara siyaset yoksunu, beceriksiz ve de zararlı
siyasetçi denir. Başka ne denir size Allah aşkına ?
Şimdi de “gelin hiç değilse ortak bir plan oluşturun. Son
Annan Planı bile kabulümüzdür. Gelin BMBP’yi tüm ülkeye
ortak bir amaçla yayalım” diyoruz. Gene “Londra’da da Green
Lane var” oluyor!
AKEL ve CTP’nin Kıbrıslılar adına kapalı kapılar ardında
yaptıklarından haberimiz yok. Açıkta yaptıklarını ve
sonuçlarını ise iyi biliyoruz. Ve bu arada KSP’nin varlığını da
iyi biliyoruz. KSP var. O halde bu halk birleşecek! Tüm ülke
çapında BMBP kurulacak!
No passaran
Denktaşlar’a geçiş var. Papadopuloslar’a geçiş var.
Erdoğan’a geçiş var. Klerides’e geçiş var. Mr. Snow hoş geldi
sefa geldi. Buyur geç!
KSP’ye geçiş yok. Tüm Kıbrıs’ta BMBP’ye geçiş yok! No
Passaran!
Görelim bakalım!
Avrupa seçimleri oluyor
Güçsüzlük kötü bir şey.
Zavallı Kıbrıs Rum burjuvazisi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
temsil hakkını diplomasi arenasında kullanmak için yapmadığı
kalmadı. Kuzey’deki Kıbrıslı Türkler’in emeklilik maaşlarını
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ödedi. BM’nin masraflarını bile ödedi. “KC meclisinde Kıbrıslı
Türk vekillerin yerleri ayrılmış duruyor” bile dedi.
Bir tek buna dayanarak da 24 Nisan’da koskoca bir kumar
oynayıp Annan Planı’na “Hayır” dedi.
Bakalım ne işine yarayacak.
Bu temelde de AB seçimlerine seçimleri yapabildiğim
yerde yapıyorum, seçmen kütüğüne yazılmak isteyen Kıbrıslı
Türk yazılsın deyip, 1974 sonrası Rum-Türk nüfus takasını
yapanlardan birisi kendisi değilmiş, Kıbrıslı Türkler Kuzeye
sıkıştırılmamış gibi, Kuzeyde seçim ‘yapamadığı’ için
yapmıyor. Kuzey’dekiler de tabii ki AB için seçim yapmaya
çalışsalar kimsenin bunu kabul edeceği yok.
Kıbrıslı Türkler’e ayrılan 2 AB vekilliği sorun oldu.
KSP, KKTC seçimlerine katılır. Bu seçimlere katıldığı
oranda KC açısından vatan hainidir. Kimse lafını etmese de, ve
hatta birileri kapalı kapılar ardından görüşerek KKTC
seçimlerine katılmaya onay da verse, KC açısından ise durum
budur. Biz ne diyoruz. Emperyalist Anavatancı Rum
burjuvazisine bir borcumuz yok. Borcumuz Kıbrıs halkına!
KKTC’de seçimlere katılıyoruz ki ülkemizi birleştirmek için,
anti-emperyalist birleşik cephe siyasetinin hepimizin
benimsemesi gereken bir siyaset olduğunu halkımıza
kavratmak için. Onları anti-emperyalist birleşik cephe
hükümetini elde etmek için örgütleyelim.
KSP Güney’deki seçimlere de katılacaktır. Aynı amaçlarla.
Güneyde belirli bir güç olabilseydik AB seçimlerine de
katılırdık. Aynı amaçla. Bizim Kıbrıslı Rum ve Türk
burjuvazisinin halkımızı bölen siyasetlerine ve de
kurumlanmalarına karşı boyun eğme zorunluluğumuz yoktur.
Demokrasinin esprisi budur. Beğenmeyen biz demokratik bir
ülkeyiz demekten vaz geçsin. Görünüşteki demokrasi
uygulamalarından vaz geçsin. Onlar demokrasi oyununu
oynadıkça, biz de bu oyundaki yerimizi alacağız, halkımıza
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ulaşma imkanlarının bir tekini bile şu veya bu burjuva
saçmalıklara boyun eğerek ret etmeyeceğiz.
Biz bu AB seçimlerine katılamadık. Gel zaman git zaman,
ülkemiz
burjuva-emperyalist
çerçevede
dahi
olsa
birleştirilmezse, burjuvalar ve emperyalistler barışçıl bir
çerçevede bunu dahi becermezse, Güney’de de seçimlere
katılacağız! Demokrasilerde çare tükenmezmiş!
Troçkistler azınlıkları koruyor?
Güney’deki Troçkist yoldaşların Kıbrıs sorununa çözüm
önerileri Kuzey Kıbrıs’a, Kıbrıslı Türkler’e ambargonun
kaldırılmasından ibaretti. Esas olarak Kıbrıslı Türk
burjuvazinin ticaret sorununu çözmeyi amaçlayan bir siyaset.
Onlar bu konuda az biraz ciddi bir faaliyet yürütemediler
ama, Annan Planı ortaya çıktı. Annan Planı kabul edilirse ne
ambargo kalacak ne de mambargo. Ne yaptı arkadaşlar? Acele
tarafından Annan Planı’na Hayır kampanyası yaptılar.
Afrika yazarlarının gözleri yaşardı. “Bunlar bizden de
yanar döner kadife çıktılar” diyerekten!
Annan Planı başka ne yapacaktı? 13 Haziran’daki AB
vekilleri seçimlerinde Kuzey’deki Türkler’in de (Sadece
Kıbrıslı Türkler değil!) bu seçimlere katılıp 2 temsilcilerini
seçmelerini sağlayacaktı!
Ne yaptı bu Troçkist arkadaşlar? Annan Planı’na Hayır
dediler.
Şimdi de Kıbrıs Rum burjuvazisini teşhir etmek ve de
‘Kıbrıslı Türkler’in haklarını korumak için’ Kıbrıslı Türkler’in
AB Vekilliğini üstlenecek iki temsilci atamasını ve de onların
Güney’de kabul görmesini sağlamak için kampanya
yapacaklarmış!
Allah Türkler’i Troçkistler’den korusun!
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Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Haziran
2004, Yıl 8, Sayı 121, sayfa 4.
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NELER OLUYOR NELER? — Haziran 2004
Ferdi Sabit Soyer
Yoldaş hastalığını işittik. Acil şifalar dileriz.
Erken iyileşmeni dileriz. Bize bir süpürge borcun var.
Süpürgeyi gönderesin.
Bir ucundan da sen tutasın!
Fanatik
Serhat İncirli der ki:
İki kişi gitmiş, Denktaş’ı görmüş.
“Ankara paranı da askerini de istemeyiz”
Diyerekten ilan veren KTÖS yönetiminden,
Böyle laflar eden “Fanatikleri” temizlediklerin”i
Denktaş’a anlatmışlar.
Baş “fanatik” bizim KSP’nin başı
Memet Süleymanoğlu yoldaşımızmış.
Fanatikleri temizleyen CTP
Biz yıllar öncesinden biliyorduk
Bize karşı bu CTP operasyonunu.
Herkes de biliyordu.
Serhat’ın yenisi, bunun Denktaş’a da
Haber edildiği konusu.
İyi ama bunu bilmeyen mi vardı da
Denktaş’a gitmek gerekti?
O iki kişi CTP’li yani.
Son CTP Programı hazırlığı
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Türkiye’yle birlik hazırlığı.
Be Süleymanoğlu, kapa çeneni.
Fukaralarım benim.
Haberci Serhat
Bu bizim Serhat iyi haberci de
bir türlü siyaset öğrenemedi.
KSP’ye karşı
KTÖS’de CTP operasyonu
Avrupa’da Arif Hoca operasyonu
BDH’da Akıncı operasyonu...
Aradaki fark nedir?
Yoktur!
Sınıf kavgası a gülüm.
Kim hangi sınıftan yana,
Ne zaman soracan bu soruyu kendine?
İyi Haberci
Hadi bakalım Serhat
KTÖS’deki CTP operarasyonun
Ardındakileri ortaya çıkaracağa benzersin.
Yap.
Bir de diğer iki operasyonun ardına da bir bak!
Kıbrıs’ı işçilerin ardında hizaya sokamazsak,
Birleştiremezsek,
Senin istediğini söylediğini;
Hiçbir şeyi başaramayız!
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Kıbrıs Cumhuriyeti?
Bu Sabahattin İsmail’le
Seçilmemiş Cumhurbaşkanı Denktaş,
Afrika yazarlarıyla birlikte
Papadopulos’la birlikte
Neden bahsediyorlar Allah aşkına?
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
Darmadağın ettiler.
Milleti can havliyle
Kuzey’e ve Güney’e taşıdılar.
Federasyon, Konfederasyon
Kıbrıs Cumhuriyeti, KKTC
Yaşasın BM ve AB
Kahrolsun BM ve AB
Diye diye
Hem Kuzey’de
Hem Güney’de
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
Yok ettiler ve ettirdiler.
Birileri anlatsın bize
Nasıl olacak bu KC’deki
Hakları korumak?
KC’yi korumak?
Hadi Arif Hocam
Hadi Şener
Bırakmayın bu işi
Denktaş’a, Papadopulos’a, İsmail’e.
Anlatın.
BM çatısı altında olacak iş!
Yani İngiliz’e ve
Diğer garantörlere laf yok!
Federasyon da olacak!
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Yoksa Şener’in ve Turgut’un
Üçlü federasyonu mu olacak???
ABD, Britanya, TC ne isterse yapacak.
Kürtler terörist, TC demokrat olacak.
Bunu AB teyit edecek
Her şeyi de.
Hem de KC’ye geri gidilecek!
Anlatın bunun nasılını!
Papadopulos’da anlatsın!
Bir bir daha iki
BM çatısı altında
Federal, birleşik, AB üyesi
Kıbrıs isterler.
Yani
İngiltere, Yunanistan, Türkiye
AB, ABD ile birlikte
Federal, yani bölünmüş
Kıbrıs isterler.
Hem de KC isterler.
Yani
Federal olmayan,
Sadece
İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin
Kıbrıs’ını isterler.
“Bunları istemek
Burjuva-emperyalist sistemi,
Onun istediği reformu,
Hem de mümkün olmayan reformu
İstemektir” dedik diye kızarlar.
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“Annan Planı emperyalist bir plandır”
Dedik diye kızarlar.
“Anti-emperyalist
Birleşik Cephe Hükümeti”
Dedik diye kızarlar.
Şimdi de kalkmışlar
Anti-emperyalistlikten dem vururlar.
Sabahattin İsmail-Denktaş bir yanda, Afrika yazarları bir
yanda,
CTP bambaşka bir yanda,
Papadopulos-AKEL öbür yanda.
Bir artı bir eder iki
Sizinki emperyalist dünya düzeni
Tek yolu var bu işin
AEBC Hükümeti!
Birlik
Kuzey’de
“Bu Memleket Bizim Platformu” dedik.
Evirdiler çevirdiler,
İçini boşattılar.
Ama başardık.
Şimdi de tüm ülkede
BMBP’ye ihtiyacımız var.
Evirip çevirecekler
İçini boşatmaya çalışacaklar.
Ama onu da başaracağız.
Annan Planı temelinde birlik?
Şart değil.
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Gelelim bir araya
Kendi planımızı kendimiz yapalım
BM’ye sunalım
Toprak sorunu
1960 öncesinden ele alınsın.
İngiliz’in el koyduğu
Topraklar da ele alınsın.
Geri alınsın.
Silahsızlanma
Olsun.
Garantörler de silahsızlansın.
Ve çeksin gitsin.
Askeri üslere
Toprak ayırma derdi de kalkar.
Annan nasılsa
Kilise ve Evkaf topraklarını
Parasıyla ellerinden alıyor.
Onların toprakları alınır da
Büyük toprak sahiplerininki
Alınamaz mı?
Alınır.
Hem de milletin çıkarına, bedava!
Herkeste istediği yere gitsin.
Ama,
Annan temelinde derseniz
Annan temelinde olsun..
Annan temelinde
Güvenlikli derseniz
Öyle olsun.
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Annan değişmeden derseniz
Annan değişmeden olsun.
Olmaz olmaz deme.
Olmaz olmaz olsun.
Veya gelin birlikte
Bize uygun olanı yapalım.
Hem AB isteyceksiniz.
Hem ABD isteyceksiniz.
Hem 1960 deyip
İngiltere, Türkiye, Yunanistan isteyeceksiniz
Hem de işi BM’ye devredeceksiniz.
Sonra da ırım kırım.
Sanki bunları istersen
Sonucu Annan’dan iyi birşey
Olabirilirmiş gibi gevezelik.
Sanki bunları istersen
Ülke birleşebilirmiş
Gibi gevezelik.
Olmaz.
Bir artı bir
İki eder.
Erken erken seçim oluyor
Olmuyor olmuyor.
Kimse isteklisi değil.
CTP dahil.
Erken seçimin tek isteklisi var
KSP.
Hadi buyurun seçime.
KSP kazanırsa
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Yeni bir anayasa devreye girer
Annan biter.
Garantörler biter.
Türkiye gider.
Yunanistan gider.
İngilizler gider.
KSP seçimlere böyle girer.
Ve kazanırsa
Halkın demokratik talebine
Herkes uyar.
O da biline!
Değil mi Özkök Paşam?
Değil mi bay Bush ve Blair?
Bizim Sabahattin ve Denktaş
Afrikacılar ve diğerleri
Ve hatta Papadopulos ve Akel dahil
Tüm “anti emperyalistler” de
Bizi destekler artık!
Havalı-Kaşif
CTP oğul Dentaş’la,
TKP-BKP
oğul Denktaş’tan kaçanlarla
-wink winkBDH ve Akıncı
BDH’dan çalınanlarla,
CTP MAP’tan kayıplarla
UBP Denktaş’a ihanetle...
KSP kaldı tek başına.
Ne oldu bizim BMBP’una?
Ne oldu bizim
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Tüm ülkede birliğe?
Ne oldu bizim Annan planına?
Burjuva ve kuyruklarıyla
Uğraşmanın da bir sınırı var.
Yaşasın
Birleşik Kıbrıs
AEBCH!
Kahrolsun
vatan haini burjuvazi
ve tüm kuyrukları
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Haziran
2004, Yıl 8, Sayı 122, sayfa 4.
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NELER OLUYOR NELER? — Haziran 2004
Anti-emperyalist oluyor
Sabahattin İsmail’e yoldaş çıktı;
Hristofyas da emperyalizme karşıymış.
İşte bu nedenle olsa gerek
KSP’nin
Anti-emperyalist birleşik cephe hükümeti
Siyasetine karşı
BM çatısı altında, burjuvalar arası görüşmeler üzerinden
AB üyesi, federal, birleşik Kıbrıs
Siyasetini savunuyor.
Talat ve CTP
AKEL ve Hristofyas
Hiç değilse
Anti-emperyalizmin lafını etmeye başladı.
Talat ve CTP onu da yapmıyor.
Gerçekçi oldular, gerçekçi!
Gerçek ve Gerçek Olmayan
Hegel diyor ki
“Bir şey var olabilir.
Ama
Varlık nedenini yitirdiyse,
Akla yatkın değilse,
O şey
Gerçek değildir.
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Varlığını yitirir.
Yok olur gider.”
A benim Talat’ım
Emperyalizm var ama gerçek değildir.
Ona uyumlu siyaset yapanlar
Onunla birlikte yok olur giderler.
Gerçekçi adam emperyalizme karşı
Savaşan adamdır.
Derya
Ahmet Derya
Hem kendine
Hem de kızına iş uydurmuş.
Volkan takımı kızmış.
Bazı solcular da kızıyor.
İyi vallahi
Herkes işlerin hep
UBP’lilere DP’lilere gitmesine alışmış.
CTP’lilere gitti mi kızıyorlar.
Kardeşim,
Bırakın da işleri onlar alsın.
Komşuda pişer bize de düşer.
Gerçekçi olun gerçekçi???
Akıncı
Bakın
Sayemizde Akıncı da iş sahibi oldu.
Biz kızıyor muyuz?
Birikim Özgür diyor ki:
Akıncı komünistleri temizledi.
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Bu işe hazırlık yaptı.
Gerçekçi ol gerçekçi.
Komşuda pişer bize de düşer???
Hay Allah,
Sınıf kavgası teorisini mi öğrendi
Bizim Birikim yoksa?
Tüm Kıbrıs’ta birlik
Ah pufla iş olmaz.
Tüm Kıbrıs’ta birlik olmadan
Hiç birşey olmaz.
Pardon yahu,
Gerçekçi olalım
Talat gibi;
İzolasyon kalkar,
Demokratik adımlar atılır,
Sivilleşme olur,
Türkiye’yle el ele
Demokratik cephede.
Veya
Hristofyas gibi
Papadopulos’la el ele
AB’yle el ele
İngiliz’in parlâmentosunda
Emperyalizme karşı olunur!
Erçakıca’dan kurtulun
Biz CTP’lilere demedik mi
Erçakıca’dan kurtulun diye?
Dedik.
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Türkiye’yle el ele siyaseti yüzünden
NATO’ya laf bile edemiyorlar.
Nede olsa Türkiye NATO’nun gözdesi.
NATO Türkiye’nin gözdesi.
27-28 Haziranda
NATO—yani Yunanistan’da—
Türkiye’de
Sabahattin İsmail’den ses yok!
CTP’den ses yok.
AKEL-yarım ağız.
Birde,
Avrupa’nın NATO’sunu
Çok seviyor hepside.
Türkiye ona da girecek.
Nerede devrim tehlikesi varsa
Ve
Oraya Amerika gidemezse,
Avrupa Ortak Güvenlik Anlaşması
Örgütü’nün çevik güçleri gidecek.
Türkiye de buraya asker verecek.
Kıbrıs’ta,
Yunanistan da.
Aklınızı başınıza alın baylar!
Her şeyin bir sınırı var.
Alternatif yok mu?
Birikim alternatifsizlikten,
Güçsüzlükten dem vuruyor.
Eh, bu da AKEL’le CTP’yi
Gittikleri yere götüren
Siyasetin temelidir;
Güçsüzlük siyaseti.
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Yıllar öncesinden belirttik.
Bizim Birikim de, babası da
İzzet de, Afrikacılar da
Bu memleketi bilmez.
Gücümüzü hep hafife alırlar.
Birliğimizi,
Emperyalizme karşı birliğimizi
Hafife alırlar.
Bu birliğe uzak dururlar.
Düşmanın gücünü gözlerinde büyütürler.
Sonra da
“Güçsüzüz” deyip dururlar.
Nasıl güçleneceğiz bu mantıkla.
Alternatif var;
KSP!
Emperyalizme karşı birleşik cephe
Doğrudan Demokrasi:
Gerçekçi siyaset.
Annan temelinde birleşik Kıbrıs,
Kuzeyin izolasyonuna son vermek,
Kuzeyde demokrasi ve sivilleşme,
Akıncı ve Talat bir bu konularda.
Ama,
Gerçek, gerçekçi siyaset
Tüm Kıbrıs’ta birlik gerektirir.
Bu da o birliğin siyaseti değildir.
Gerçekçi değildir.
Hristofyas’ın siyaseti de gerçekçi değildir.
Vatandaşları bölüyorsunuz,
Ülkeyi bölüyorsunuz.
Emperyalizme karşı birlik
Tek gerçekçi
Tek kurtuluş yolunu sunan
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Siyaset budur.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Haziran
2004, Yıl 8, Sayı 123, sayfa 4.
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NELER OLUYOR NELER? — Temmuz 2004
HERKES CTP-BG DÜŞMANI
Bizim Ferdi az değil hani! Bir CTP-BG düşmanlığı
kategorisi oluşturup herkesi onun içine koyuverdi. Oldu bitti!
Doğru bir sınıflama yapmak için ele alınan şeylerin iyi
bilinmesi lazım. Biyoloji, çeşitli türleri belirli kategoriye—
sınıfa—koyup da sonra rezili rüsvası çıkartılan çok bilim adamı
tanır. Siyaset bu konuda çok daha acımasızdır a benim
Ferdi’m! AK Parti’nin elektrik ampulünün verdiği ışık altında
yazıp çizmekten vazgeç artık!
Tüm ülkelerde olduğu gibi, Kıbrıs siyasetinde de sınıflama
yapıldığında, ele alınan siyasetlerin sınıfsal duruşu ele
alınmalıdır. Onların siyasetleri ele alınmalıdır. Eğer bunu
yapmak zahmetine katlansaydın Kıbrıs’ta siyasi düşmanlıkları
ilk başta iki temel sınıfa, kategoriye koyardın.
Bunlardan birincisi KSP’nin ortaya koyduğu AntiEmperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetidir. Kıbrıs
sorununun ancak ve ancak bu çerçevede çözüleceğini ortaya
koyan siyaset! Bu bir kategoridir. Ve dönüp bakardın. Bu
siyasete gerçek düşmanlık güderken anti-emperyalist laflar
edenler bu siyasetin parçası olabilir mi? Bu kategoriye girebilir
mi? Memeli mi, balık mı, kuş mu? Maalesef Kıbrıs’ta bu
siyaseti savunan bir tek parti vardır: KSP. Tüm diğerleri bu
kategoriye uyan laflar ettiklerinde bile gerçek özleri, gerçek
sınıflamaları şu veya bu şekilde sırıtır. Onların gerçek siyasi
tavırları ortaya konduğunda, hem teori hem de pratikleri ele
alındığında, onların bu kategorinin parçası olmadıkları hemen
görülür. İyi ama onları hangi kategoriye koymalı? Onlar hangi
sınıftandırlar?
İkinci temel kategoriye ise, Kıbrıs sorununun burjuvaemperyalist çerçevede, burjuva emperyalist dünya düzeni
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çerçevesinde, şu veya bu şekilde çözüleceğini ilan eden kesim
girer. KSP dışındaki CTP-BG düşmanlarının tümü, bu arada
CTP-BG de işte bu kategorinin bir parçasıdırlar. Siyasi
sınıflandırmada aynı sınıflamanın bir parçası, bu kategorinin
bir parçasıdırlar. Güneşi AK Parti’nin ampulüyle örtmek
imkanı olmadığı gibi, Kıbrıs siyasetindeki bu iki temel
sınıflamayı, bu iki temel kategoriyi “CTP-BG düşmanlığı
kategorisi” oluşturarak yok etmek de imkansızdır.
Tabii ki, bu burjuva-emperyalist çerçevede çözüm taraftarı
kategori, sınıf içinde pek çok türler var. Ama, bunların en azılı
CTP-BG düşmanları bile yinede bu kategoridedirler. Çıksın
biride desin ki “biz bu kategoride değiliz, anti-emperyalist
cephe kategorisindeyiz”. Hadi! Diyemezler! Nasıl ki CTP-BG
diyemez, onlar da diyemez. Çünkü bu kategoride olup da antiemperyalizm lafı etmeyen kalmadı. Sağcıları da solcuları da
anti-emperyalizmden dem vuruyor. Hadi gelin anti-emperyalist
birleşik cepheyi kuralım dediğimizde, sağcıları anavatanlarıyla
birlikte NATO ve IMF köleliğine soyunuyor, solcuları da “BM
çatısı altında, birleşik, federal ve AB üyesi Kıbrıs”a kazık
çakıyor. BM ve AB bunlara kazık attıkça onlar daha da çok AB
taraftarı oluyor. Arif Tahsin Hoca’nın zavallı siyasetine
bakınız. Kurtuluşumuzu AB’nin yavaş yavaş sunmasını
bekleme siyasetini açıkça ilan etti bile! Hani sizin CTP-BG
düşmanlarının başında gelen Arif Hoca’dan, Afrika
yazarlarından bahsediyoruz!
Git işine allah aşkına Ferdi. Göz var nizam var. Tümünüz,
bu arada Yunanistan Komünist Partisi ve Türkiye Komünist
Partisi de dahil olmak üzere, hepiniz “aynı bokun soyusunuz”!
Yani aynı sınıflamaya giriyorsunuz. Aynı kategoridesiniz.
Dahası, ve daha önceleri de defalarca dediğimiz gibi, bu
kategorinin mensubu CTP-BG karşıtı türler, işte bu
kategorinin, bu sınıfın tümden yok olmasını önleyen türleri
oluştururlar. Sol görünümle, anti-emperyalist görünümle
yapılan budur. Bunların esas zarar verdikleri tür CTP-BG
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değildir. Tamamıyla farklı bir sınıfa, başka bir kategoriye denk
düşen KSP’dir. Onlar olmasa sizin mensubu olduğunuz sınıf,
kategori çoktan yok olmuştu. Yok olan sınıf, kategori, farklı
türleriyle yok olmuş sınıf, kategori olurlardı. Dinozorlar gibi!
KSP, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti
sınıflamasında kendi başına bir tür olarak kalmak sevdalısı
değildir. Sizin o burjuva-emperyalist düzende çözüm arayan
sınıfındaki türleri anti-emperyalist birleşik cephe hükümeti
türlerinden birine evrimleştirmek için elinden geleni yapmıştır
ve de yapacaktır. Ama gerçekçi olalım. Şu andaki siyasi çevre
ve de bu türlerin dölleri (yani DNA’ları-yani sınıfsal kökenleri)
bu dönemde böylesi bir dönüşümü, böylesi bir ileri adımı, bu
türler için, CTP-BG için de imkanız kılmaktadır. Ama siz
meraklanmayın. Biz Monsatta’dan döl (DNA) değiştirme
metotlarını satın aldık. Yakında bazılarının döllerini
değiştireceğiz. Bir de bu değişime uygun bir çevre oluşmaya
başladığında, bu türler değişime uğrayacaklar. Anahtarı
bizdedir! Stalin’den gelme bir anahtarımız vardır bizim!
Biz, emperyalizm var oldukça savaşların var olacağını,
başka ülkelere ve milletlere karşı savaş yapmanın insanlık
düşmanı suç olduğunu ilan etmiş Stalin ve onun Sovyetler
Birliği’ne katillik, emperyalistlik yakıştıran; başka ülkelere ve
milletlere karşı yaptıkları savaşlar ve savaş propagandalarıyla
her sene 40 milyon insanın canına kıyan emperyalist barbarları,
bu hayvanları, bu canileri demokrasi ve insanlık savunucusu
ilan eden eşşek sıpalarının, insanlık düşmanı canilerin
kategorisine uymayız!
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BİRLİK DEYİP BÖLÜNENLERLE HÜKÜMET KURULMAZ
Hükümet üzerine yazdığı yazısında Ferdi bir yumruk
sallıyor, Akıncı’nın ağzı paramparça. Bir yumruk daha, İzzet’in
burnu kırılmış durumda.
Kimse duymasın ama, ellerine sağlık be Ferdi. Birlik birlik
derler, sonrada tıpkı senin dediğin gibi haltları yerler. Ne
yaparsın can ciğerim. Burjuvalar ve de kuyrukları, burjuvalara
ve emperyalistlere düşmanlık sayesinde çelikleşebilecek bir
birliğe yanaşmadılar. Yanaşmaya pek niyetli değiller. Onların
ağzını burnunu dağıtmazsak birlik mümkün olmayacak!
Emperyalizmi yurdumuzdan kovmak mümkün olmayacak!
Eline sağlık Ferdi’ciğim. Ve de, anlayana sivri sinek saz,
anlamayana davul zurna az!
Tabii ki bu arada sen ve Talat erken erken seçim derken,
Akıncı ve İzzet DP’den gelen vekiller ve de DP ile birlikte
sivilleşme, demokratlaşma, hem de izalasyondan kurtulma
hükümeti deyip dururken, biz, sizlerin erken erkenden geçtik
erken seçim dahi yapamayacağınızı (ve de size
yaptırılmayacağını), erken seçime herkes karşı diyorsanız da
KSP’nin karşı olmadığını, tam tersine erken veya erken erken
seçime hoş geldin dediğini ilan etmiştik. Biz bu seçime kendi
programımızla ve kendi başımıza gireceğiz. Bunu da ilan ettik.
Hadi Ferdiciğim, hazırla şu erken seçimleri. Demedik mi biz
sana bize bir süpürge borcun var diye. Hazırla seçimleri, ver
elimize süpürgeyi de süpürelim birilerini!
Herkes de görsün bakalım, elli tane milletvekilimiz olursa bizim- bu statüko hayatta kalabilirmiş mi, kalamazmış mı! Biz
diyoruz kalamaz! Niye? Demokrat adamlar da ondan.
Demokrasinin sonucuna karşı mı çıkacaklardı? Çıkamazlar.
Pardon yahu, demokrat adamlar olarak çıkmazlar demek
istemiştim. Yoksa siz onların demokrasinin sonuçlarına
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katlanmayıp
darbe,
katliam
filan
yapacağını
mı
düşünüyorsunuz? Olmaz ki. AB müsaade etmez ki?
Çaktırmadan bizi desteklesin herkes de görelim bakalım ne
olursa olsun diyecektim ki, Afrika takımı Akıncı kampına
kazığı çaktı bile!
Ne demiştik. Sınıflamaları doğru yapacaksın ki
yanılmayasın! Değil mi Arif Hocacığım!
Bu arada, Ferdi bize görüşmeler sırasında kim neler dedi
anlatacaktı. Hadi be Ferdi. Biz diyoruz “doğrudan demokrasi”,
sen diyorsun “gizli kapı ardından sonra demokrasi”. Sonra onu
da yapmıyorsun. Anlat anlat. Seçim olmazsa hiçbir şey
duyamayacağız. Hadi be Bülent. Kimse anlatmazsa sen bari
anlat. Bir zamanlar iyi anlatırdı Bülent de!
Ve de az kaldı unutuyordum. Hani Akıncı takımı birlik,
halkın talepleri filan deyip durup, ondan sonra bölünerek
tutarsızlığını göstermişti ya. Senin teşhir ettiğin gibi. Ya sizler
ne yaptınız can ciğerim? Denktaşlarla birlik olmayacak diye
hem seçmene –hem de birilerine- sözler verdiniz. Sizin
yaptığınıza ne derler? Sizinle kim niye bu kadar hükümet
meraklısıdır biz de anlamadık. Al birini vur ötekine!
Hakikaten en iyisi erken erken seçim. Bir yapabilseniz!
PAPADOPULOS’UN REHİNİ MİYİZ YAHU YUHU
Bu Papadopulos da çok oluyor. İlla elindeki Kıbrıs
Cumhuriyeti olarak tanınma silahını sonuna kadar kullanacak.
Vermişler çocuğun eline bir çakar atmaz silah, güle güle
seyrediyorlar kavboyculuk oynarken. Bizim Ferdi de
Kızılderili. O da katılmış oyuna. Kızılderili olmaktan da
bıkmış.
A be canım ciğerim, kavboy olsan ne yazar? Bu oyunu ne
zaman ve hangi kurallarda oynayacağınıza Analarınızla
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Babalarınız karar veriyor. Kimin hangi rolü alacağına da onlar
karar veriyor.
Bir hatırlatma yapayım sana.
Faşoların faşosu, Hitlerin iti, komünizm düşmanı,
sonralarda Amerikan ve İngiliz’e satılmış Grivas adlı köpek
NATO adına Kıbrıs yurtseverliği yaparken, onun karşısına
Kıbıslı Türk sağcı siyasetçileri çıkardılardı. İngilizler. NATO.
Denktaş o dönemi iyi bilir. Anlatsa da dinlesek!
Devran döndü ama. Dün Kıbrıslı Türk sağ siyasilerin uçak
biletlerini kesip de BM’de nutuk attıranlar, bugünlerde Kıbrıslı
Türk sol siyasilerin uçak biletlerini kesip sağda solda nutuk
attırıyorlar.
O zamanlarda olduğu gibi, bugünlerde de Kıbrıslı Türkler,
sözde temsilcileri üzerinden Kıbrıs’ın bağımsız bir Rum
Cumhuriyeti haline gelmesini önlemek, onların İngiliz’e
“defol” deme imkanlarını azaltmak için kullanılıyorlar. Tabii ki
Kıbrıslı Rum burjuvazi ve Kilise iktidarda oldukça, onlar
Yunanistan’la birlikte NATO çıkarlarına pek dokunmak
istemezler. Ama, Kıbrıslı Rumlar saflarında Amerikan ve
İngiliz düşmanlığı, Alman Faşizmi düşmanlığı iyi yerleşmiştir.
Bağımsız olabilirlerse İngiliz’e “defol”u çekecek bir hükümet
oluşturabilirler. Kıbrıslı Türkler ve onlar üzerinden Türkiye
(veya tersi) kullanılarak bu ihtimal kontrol altında
tutulmaktadır.
Papadopulos’un rehini olmak kötü bir şey de, ondan da
kötüsü Amerikan ve İngiliz’in rehini olmak. Türkiye’yi de
onlara rehin etmek!
Galiba en iyisi KSP’nin dediği.
Bu memleket bizim. Biz yöneteceğiz!
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TELAŞA GEREK YOK! DEMOKRASİ VAR! İNSAN HAKLARI
VAR!
Biz bu tür laflar ettiğimizde, emperyalizmi kovacağız falan
dediğimizde, herkesi bir telaş alıyor. Hatta “gömülü silahları
kazar çıkartırız haa” gibi laflar edip de ardında durmayan tipler
bile telaşlanıyor.
Her halde beş parmak dağlarına çıkıp savaş başlatacağımızı
sanıyorlar.
Veya ümit ediyorlar ki öyle şeyler yapalım.
Yok be kardeşim. Telaşa gerek yok. Biz kaç defa dedik ve
de ilan ettik. Demokrasiden ve de demokratik metotlardan
şaşmayacağız diye! Biz malum olduğu üzere ettiği lafın
ardında duran bir siyasetiz.
Bizim, devrimcileri, hatta ve hatta tüm halkımız tarafından
desteklenseler de, halkımızla birlikte devrimcileri bu cani
emperyalistlerle savaşa sürmeye hiç mi hiç niyetimiz yok.
Yenileceğimiz bir savaşa niye girelim?
İyi ama bugünlerde tüm emperyalistler demokrasiden,
insan haklarından dem vurmuyorlar mı? Aynen öyle! Üstüne
üstlük, ve bugün, demokrasinin en tutarlı savunucuları olarak
kuzeyde CTP’li yoldaşlarımız, güneyde AKEL’li yoldaşlarımız
iktidarda değiller mi? Aynen öyle.
O zaman?
O zaman, bizim emperyalizme karşı savaş çağrımız, gayet
normal bir demokratik hakkımız olarak, tepelerden
haykırabileceğimiz bir haktır. Halkımız da bu çağrıya
seçimlerde destek çıkarsa anti-emperyalist birleşik cephe
hükümetini kurmak en doğal hakkımızdır!
Bizim dediğimiz bundan ibaret! Bizim emperyalizme karşı
birleşik cephe hükümeti iktidarı için çalışma yöntemimiz
bundan ibaret.
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O zaman!
O zaman şu soru akla geliyor. Nedir bu güçsüzlük siyaseti?
Ne demektir biz emperyalizmi yıkamayız? Kendimizi
yönetemeyiz. AB demokrat değil mi kardeşim? Kıbrıs’ta,
Kuzeyde ve de Güneyde demokrasi yok mu kardeşim? Siz
demokrat değil misiniz kardeşim? Gelin hep birlikte, gayet
demokratik bir şekilde emperyalizmi istemiyoruz diyelim.
Seçimleri kazanalım. İktidara gelelim. Hem İngiliz üslerini,
hem de tüm garantörleri Kıbrıs’tan dışlayalım. Hakkımız değil
mi bunları istemek? Faşoların dernek açması haklarıdır da,
bunları istemek hakkımız değil mi?
Tabii ki hakkımız. Bizim partimiz yıllardır bu hakkı
kullanmakta. Hiç bir sorunla da karşılaşmadık bu hakkı
kullandığımız için?? Niye? Çünkü demokrasi var kardeşim!
O zaman?
O zaman nedir bu illa AB’den çözüm dilenmek?
O zaman nedir bu emperyalizmi yıkamayız demek?
O zaman nedir bu kendimizi yönetemeyiz demek?
O zaman nedir bu bizim Anti-Emperyalist Birleşik Cephe
Hükümeti çağrımıza karşı çıkmak?
Kimsiniz siz yahu?
CTP’lileriyle, YBH’lılarıyla, BKP’lileriyle, TKP’lileriyle,
BDH’lılarıyla,
KTTO’cılarıyla,
Afrika’cılarıyla.....
AKEL’cileriyle. Kimsiniz siz Allah aşkına?
Demokratmısınız değil misiniz?
Demokratsanız demokratik hakkınızı niye kullanmazsınız?
Demokratik hakkınızı kullanmamakta kararlıysanız, sizin
nereniz emperyalizm düşmanı?
Niye anti-emperyalist cephe için seferber olmazsınız!
Gerçekçi olalım baylar bayanlar!
Siz emperyalizme defol demek için tüm demokratik hak ve
imkanlara sahip olduğumuz halde, onlara defol demek için
ciddi bir siyasi programla halkımızın karşısına çıkmak
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istemeyen emperyalizm taraftarlarısınız. Yani emperyalizm
uşakları.
İyi ama, ya bir araya gelir de, anti-emperyalist cephe
hükümeti programı temelinde seçimleri kazanırsak....
O Avrupalı, Amerikalı, Türkiye ve Yunanistanlı ve de
hatta Kıbrıslı demokratlar bizi çiğ çiğ yerler değil mi?
Eğer bunu diyorsanız, o zaman da bunun ardında durun.
Yahu siz ne tutarsız adamlarsınız!
Şimdi söyleyin bize. Bunu demek hakkımız değil mi?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Temmuz
2004, Yıl 8, Sayı 124, sayfa 3, 11.
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NELER OLUYOR NELER? — Ağustos 2004
Seçim Olmuyor
Bu sayfalarda defalarca dedik. Seçim olmaz diye.
Mevcut KKTC parlemontosu çok iyi bir durumda.
Fukara CTP kendi başına iktidarda değilken bile tabanını
tutmakta zorlanıyor. Bir de kendi başına iktidar olursa ne
yapacak? Türkiye’den izni çıkmayan işi yapmaya kalksa başı
belaya girer. Türkiye’den izinli iş yapmaya devam etse tükenir!
En iyisi şimdiki gibi.
Ama bu durum da sorunlu. Denktaşlar-Eroğlu-Türkiye
cephesi istediği anda CTP’yi devirebilir. Kendi hükümetini
kurabilir. Denktaşlar-Eroğlu çatışması içindeki mevcut ortaklık
Seçim Komisyonu’nda ortaya çıktı. DP’den kopanlarla da
birlikte hükümetleşebilir. Hatta BDH ile de. Sadece Talat mıdır
Dentaşlar’la, Eroğlular’la hükümet kuran. Akıncı’nın nesi
eksikti ki? Fazlası var eksiği yok. Fazlası ne? Bir erken seçim
olsa sadece DP bitmez. BDH da biter! Akıncı da bunu iyi bilir!
Yani, ya işler böyle sürüncemeli sürecek, ki görüntü odur,
ya da güvensizlik önergesiyle hükümet devrilip sağcılara
hükümet kurdurulacak.
Bu arada eski DP’li vekillerin güvenirliği ne kadardır?
Nasıl olacak da barış taraftarı bir hükümeti destekleyecekler!
Türkiye’den izinsiz böyle işler yapabilecek karakterde midir o
vekiller??
Ve bir ilave daha.
Diyelim ki bu DP’den kopanlar barış taraftarı bir hükümete
girdiler. Bu hükümette Türkiye’den bağımsızlık yönünde az
biraz ciddi adımlar atmaya başladı. Türkiye para musluğunu
keserse ne olacak? T. Avşaroğlu diyor ki keserse kessin. Bu
ahali kuru ekmekle yaşamayı bilen bir ahalidir. Tekrar öyle
yaparız!
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DP’den kopan vekiller duymasın! Kuru ekmeğe onlar pek
razı değil gibi geliyor bize de! Ya BDH’nınkiler? Az mı para
dağıttı, sofralar kurdu birileri! Kuru ekmek için mi yaptılar
bunu? Ya sofralarda kebap yediği için oyunu onlara verenler?
Seçimden seçime kebap verebilecek miyiz onlara?
Ve bu ahali kuru ekmek yemeye hazırsa, T. Avşaroğlu niye
daha hala onlara kuru ekmekten başka bir şey vermeyecek olan
burjuva rezillik düzenini önerip duruyor ? Kuru ekmek yemeyi
göze alan adam burjuvazinin malına el koyup kendi çıkarını
niye garanti altına almasın? Onlar kuru ekmek yiyecek, birileri
de köşeyi dönecek. Kıbrıs’ta emperyalist çıkarlar da varlığını
devam ettirecek. Başka derdin yok mu senin be Turgut!
CTP barış taraftarıyız diyenlerle hükümet kurmuyor, çünkü
bu hükümet az biraz ettiği lafa sadık kalırsa, ortaya çıkan
durum az biraz devrime benzer! İşte bu nedenledir ki, bizim
barış yanlıları da genel bir kaç reform talebinden başka birşey
ileri sürmüyorlar. Ümit ediyorlar ki onlar o adımları atacak,
Türkiye para musluğunu kesmeyecek, bu arada “izolâsyon”lar
da kalkacak. Bu arada “Rum tarafı” da yeni bir referandumla
Annan’ı onaylarsa ne iyi olur. Yani bizim CTP dışındaki barış
yanlıları da Türkiye’yi kızdırmadan idare etmek istiyorlar.
Bunlar az biraz Türkiye’yi kızdırırsa, para musluğu
kesilirse, ve buna rağmen hükümet sürerse -teyzemin sakalı
çıkarsa- (olur mu olur, onların teyzeleri bayağı da sakallı
hani?), eh devrime ne gerek.
Bir de bize laf atarlar bunlar “1917 türü devrim yapmak
istiyorlar” diye. İyi ama, tüm bunları göze alacak bir barış
taraftarı hükümet kurmak mümkünse, bu hükümet niye antiemperyalist birleşik cephe hükümeti (AEBCH)’nin programını
uygulamak istemiyor.
Bakın CTP’ye. “Yaptırmazlar” diyor, “dolayısıyla da
yapamam. Yapmam. Gerçekçiyim ben”. Öbürler tutturmuş
gidiyor: Annan şöyle, Annan böyle; Onuncu madde kalksın;
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Kıbrıs üçe bölünsün; yok KC’ye dönülsün; askerin başında
Kıbrıslı Türk olsun; Kıbrıs Türk Devleti Anayasası
uygulamaya konulsun....Ahali kuru ekmek yesin...Karar verin
kardeşim. Bir işi yapacaksan tam yapacaksın. Ya bu düzen
içinde iş yapacaksın. CTP gibi yapacaksın. Ya da bu düzeni
yıkacaksın. Nereye gideceğine karar verememiş adamı çıtır
çıtır yerler! Kararsız adamları adam yerine koyanlar da onlarla
birlikte fındık fıstık olur!
Hangi biriniz hazırsınız az biraz devrimci bir çıkışa?
Hiçbiriniz. Bu nedenle AEBCH lafını bile duymak
istemiyorsunuz. AB gelsin de kurtarsın sizi! Hangi biriniz
hazırladı bu ahaliyi devrimci bir çıkışa? Hiçbiriniz! AB
kurtaracak onları! Lafla peynir ekmek gemisi yürüse
Troçkistler dünya devrimi yapardı. Siz de Kıbrıs Sorunu’nu
çoktan çözerdiniz! TMT için silah sıkmaya benzemez bu iş!
Ya emperyalizme teslim olacaksın, ya da ahaliyi de yanına
alıp emperyalizme savaş açacaksın. Orta mahallenin adamları,
karar verin artık. Savaş açmak dediysek, şunun şurasında açık
seçik anti-emperyalist bir programla siyaset yapmaktan,
seçimlere katılmaktan bahsettik. Telaşlanmayın hemen. 30
yıldır konuş konuş. Bıkmadınız mı siz yahu! Bakın ne güzel
demokrasi var bu memlekette. Deyin işte biz de antiemperyalist bir hükümet isteriz. Hakkınızdır istemek. Yoksa
CTP’ye bağırıp çağıracağınıza gidin yanına da biz de
rahatlayalım! Ferdi de rahatlasın! Değil mi Ferdi!
Tüm ülkede barışseverler birleşiyor
Hani birileri var ya. BM çatısı altında, görüşmeler
üzerinden, AB üyesi, birleşik ve de federal bir Kıbrıs
kuracaklardı. Hani şu Kuzey ve Güney’de hükümet olanlar, ve
de hükümette olanlara çok çok kızıp bu çerçevede bir çözümün
onlar yüzünden elde edilemediğini iddia edenler. Hani o
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burjuva-emperyalizm kuyrukçuları var ya. Hani şu
Kıbrısseverler,
Kıbrıslılığı
kimselere
barışseverler,
bırakmayanlar.
Aha işte onlar, referandum sonrası bu işin ancak ve ancak
tüm ülke bir araya gelirse olabileceğini anladılar. Şimdi tüm
ülke çapında birleşip ortak bir planla (garantörlü, İngiliz üslü,
para birimi Euro’lu, üçe bölünmüş, KC olarak kalmış falan
filan) ortak bir örgütlenmeyle Kıbrıs’ı kurtaracakmış. Kıbrıs’ı
birleştirecekmiş. Bu sıralar ortalık dolup taşıyormuş bir tek
örgüt, bir tek hedef diyenlerle!
Vallahi onlar demese bile biz diyoruz. Ya bunu elde ederiz,
ya da bu diyardan gideriz.
Ya da AB bizi kurtarır yavaş yavaş??
Kurtarıyor işte ya. Hem AB hem de ABD.
İzolasyonlar kalkacak. Daha ne istersiniz!
Güneydeki Troçkistler becerikli adamlar. Ambargo kalksın
dediler. Ambargoyu kaldırıyorlar??
Ferdiciğime birşeyler oluyor.
Ferdiciğim KC’nin 1963’te yıkıldığını, bugünkü KC’nin
hukuk dışı olduğunu ilan ediyor.
Biz bu olguya yıllar öncesinden değinmiştik. Ne amaçla?
KC’de hukuk devletinin, AB normlarının hüküm sürdüğünü,
dolayısıyla da çok demokratik bir yapı olduğunu iddia edenlere
saçmaladıklarını, KC’nin 1963’te Rum ve Türk faşoları
tarafından yıkıldığını, mevcut KC’nin emperyalistlerin
Kıbrıs’la oynamasının bir aracı olarak devrede tutulduğunu
kavratabilmek için!
Ferdiciğim ne amaçla bu işin farkına vardı bu sıralarda?
Talat’la birlikte ve de uluslar arası arenada, KC’yi yere sermek,
yani emperyalistlerin idarelerinde kullanılan KC olayını, onun
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hukuk dışlılığını devreye koyup bu kullanma olayına katkı
koymak için!
A be Ferdi, vazgeçin şu AKP ampulünden. Karanlıkta
kaldınız iyice. Ver sen bize bir süpürge!
Ferdiciğim iyice dağıtıyor.
Ferdi diyor ki “Elen” karakterli bir siyasetle Kıbrıs’a ortak
vatan temelinde çözüm gelmez.. Evet, AKEL liderliği iki
kesimlilikten, iki toplumluluktan ve federal çözüm derken
anladığını ortaya koyması gerekmektedir. Ve bunu halka
anlatmalıdır. Bu konuda da en büyük kılavuz’un Annan Planı
olduğu açıktır.. Artık somut konuşma zamanıdır.’
Ne demek artık somut konuşmak zamanıdır. Siyaset sen
istediğinde mi somut ve açık konuşularak yapılacak, yoksa
toplumun ihtiyacı bunu talep ettiği için mi? Somut konuşmak
tüm bu görüşmelerden önce yapılmalıydı. AKEL ve CTP ‘BM
çatısı altında, AB üyesi, federal ve birleşik Kıbrıs’tan ne
anladığını açık ve somut olarak ortaya koymalıydı. KSG-KSP
kaç kere çağrı yaptı size bu konuda. Siz anlaşın, bu ‘slogan’dan
ne anladığınızı ortaya koyun ve biz sizi destekleyeceğiz diye.
Anlaşın ve halkımızı bu temelde birleştirelim diye! Yaptınız mı
siz bunu? Yapmadınız! Şimdi tutmuş Hristofyas’ı bu konuda
tavır belirlemeye çağırıyorsun. İyi ama önce sen tavrını ortaya
koy bakalım! Ne demek ‘Annan Planı kılavuz’. Genel laflama
demek. ‘Slogancılık’! Açık açık koy ortaya sen ne anlıyorsun
tüm bunlardan, ve de AB’nin ‘hoş görü kültüründen’, ‘insan
haklarına saygıdan’, ‘güvenlikli bir yaşamdan’.
Tabii ki en uygunu AKEL’le bir araya gelip tüm bu
alanlarda ortak düşünce ve önerilerinizi ortaya koymanızdır.
Hadi yapın! Kıbrıslılar olarak bunu yapın. Ve biz sizi
destekliyelim!
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Sonra da tutmuş Hristofyas yoldaşı Elenci siyaset
yapmakla suçlarsın. Eskiden ne yapıyordu da simdi farklı
yapıyor? Ve de daha önemlisi sen ne yaptın bu görüşmeler
sırasında? Türk siyaseti değil mi? Şu anda yaptığın nedir?
Biriniz Elen siyaseti, biriniz Türk siyaseti. Bu arada Kıbrıs
kaynıyor arada. Bu nedenledir ki ülkeyi ve halkımızı böldünüz.
Sizin, AKEL ve CTP’nin, ve de size sözde laf atan tüm bu AB
ve de BM hayranlarının burjuva-emperyalist kuyrukçusu
siyaseti halkımızı böler. Birleştirmez. Yıllar ve de içinden
geçtiğimiz son dönem bunu açıkça ortaya koydu.
Evirip çevirmekten vaz geç Ferdiciğim. Siyasetini değiştir.
Hristofyasa da söyle, o da değiştirsin. Hep birlikte antiemperyalist birleşik cephe Hükümeti programımızı ortaya
koyalım ve seçimlere kuzey ve güneyde bu ortak programla
katılalım.
İzzet ve BKP’ye birşeyler oluyor.
Ferdi fena vurdu. BKP daha hala barış yanlılarının
hükümet kurabileceğinden dem vuruyor? Ya İzzet ve de
BKP’nin matematiği zayıf, ya da biz 26 ya kadar saymasını
öğrenemedik? Ve de seçimden bu kaçış nedir ki? KKTC
meclisindeki varlıklarını yitirmekten mi korkuyor yoksa
BKP’liler? Bu günleride mi görecektik! Kardeşim, yardımcı
olun da CTP kendi başına iktidar olsun, olsun da kesin ve açık
herkes de Hanyayı Konyayı görsün. Ve meraklanma sen, CTP
üste para versen kendi başına iktidar olmak istemez. AKEL de
aynısıdır. Bir yolunu bulup bunları tek başlarına iktidara
getirmeli aslında!
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Amerikalı Rumlar İşgale Karşı Oluyor
ABD Konresinde 22 Temmuzda bir oturum olmuş.
Oturumda ‘Hellenic Caucus’dan vekiller Kıbrıs ve
Yunanistan’ın dostu olaraktan Kıbrıs’taki Türk İşgalini
lanetlemişler. Aynen böyle.
Şunlara bak hele. Amerika’nın Yunanistan’ı işgal ettiğini,
kendi Hükümetlerinin İngiliz’le birlikte Kıbrıs’ta ve
Yunanistan’da darbe ve katliam düzenlediğini, bugünkü işgalin
baş sorumlusu olduklarını, İngiliz’in işgalini ve İngiliz işgali
altındaki topraklarımızı tepe tepe kullanan işgalciler olduklarını
unutmuşlar. Ha Irak’ı işgal ettiklerini de unutmuşlar. Türk
işgaline laf atıyorlar.
Sen önce Kıbrıs ve Yunanistan’daki kendi işgal ve de
katliamlarına karşı çık da ondan sonra biz de seni adam yerine
koyalım. Ettiğin lafın bir değeri olsun. Tek dişi kalmış
canavarın tek dişli ve de Rum asıllı Yunanistan ve Kıbrıs
düşmanı satılık-katil baylar!
Bir de İngiliz’in Dış İşleri Komitesi Kıbrıs’ı ele alacakmış.
Ne zaman elinden bıraktıydı ki.
İngiliz’in paralı askerleri yakalanıyor .
Eskiden emperyalistler Afrika’da istedikleri yerde darbe
yaparlardı, katliam yaparlardı ve de çeker giderlerdi. Son
dönemde petrol yataklarıyla zengin olan Ekvator Ginesi’nde
darbe yapmaya giden, bir SAS üyesi İngiliz’in başını çektiği
gurup Zimbabwe’de yakayı ele verdi. Zimbabwe “sizi Ekvator
Ginesi’ne göndereceğiz” diyor -bu ‘paralı mercanariler de’
“lütfen bizi Güney Afrika’ya, memleketimize geri gönderin”
diyor. Güney Afrika da “olmaz” diyor. Sizi Ekvator Ginesi
paklar!
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Kıtır kıtır insan katletmek için Ekvator Ginesi’ne gitmeyi
planlayan bu paralı askerler, oraya gönderilirlerse
öldürülmekten korkuyorlar.
Gülme komşuna, gelir başına!
Arif Hoca gene değişti
Dün AB bu işi yavaş yavaş halleder diyordu, bugün bu işin
AB,
ABD,
İngiltere,
Türkiye,
Yunanistan’a....
bırakılamayacağını söylüyor. Bizim anti-emperyalist birleşik
cephe programına yanaşıyor.
A be hocam. Siyasette yanma dönmeler taktikle
bağıntılıdır. Senin stratejin yanıp dönüyor. Tüm Afrikalılar
gibi! Ne diyorsunuz siz Allah aşkına. Bir karara varın. Başımız
döndü sizin dönüşlerin peşinde koşmaktan! (şaka hocam şakabiz biliyoruz bu dönme siyasetini. Siz Afrikalılar devam edin.
Bir şeycikler olmaz bize), (Sizden de bir şey olmaz!
Demeyecektim ama dilimi tutamadım işte. Eşşek arısı soksun
benim bu dilimi!)
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ağustos
2004, Yıl 8, Sayı 126, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Ağustos 2004
Erçakıca devletlerin modern ve bilimsel ekonomik
siyasetlerinin nasıl olması gerektiği üzerine yazmak cesaretini
gösterdi.
Yani günah bizden gitti!
1. Tüm ekonomik şekillenmeler için geçerli temel bir
ekonomik yasa.
Böyle bir yasa, tüm ekonomilerin uymak zorunda olduğu
genel bir yasa varmıdır?
Evet. Vardır. Bu yasa üretici güçlerin niteliğiyle üretim
ilişkilerinin uyumluluğu genel yasasıdır.
Üretici güçler bu ilişkinin olumlu yanıdır, ve insanlık tarihi
boyunca sürekli bir gelime çizgisine sahiptirler. Bu gelişme
nedeniyle, içinde geliştikleri üretim ilişkilerine ters düşerler. O
zaman mevcut üretim ilişkilerinin değişikliği bir zorunluluk
haline gelir. Üretici güçlerin daha fazla gelişebilmesi için
üretim ilişkilerinin değişmesi bir zorunluluk haline gelir.
Mevcut üretim ilişkileri, yani ve esas olarak mülkiyet ilişkileri
değişirler. Bu yapılmazsa, yani mevcut üretim ilişkileri mevcut
üretici güçlerin gelişme seviyesinin, ulaştıkları niteliğin
gerisinde kalmışlarsa, ona uyumlu değillerse ekonomik gelişme
zarar görür.
Bu yasanın gereklerine uymayan hiçbir siyasetçi, hiçbir
ekonomist bilimsel bir yaklaşım, modern bir yaklaşım sahibi
değildir.
Bilimsel, modern, dolayısıylada insanca ve açıkça ortaya
koyalım. Bu yasanın gereklerini yerine getirmeyen siyasetçi,
ekonomist, ‘bilim adamı’, ‘yazar-çise takımı’, işveren, kısacası
toplum yönetiminden sorumlu herbir birey ve toplumsal
gurup(sınıf) bilimsel ve modern değil, bilim düşmanı ve gerici
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bir tavır içindedir. Toplumun başına beladır. İnsanlığın insanca
yaşamasının önüne set çeken bir hayvandır!
2. Modern üretici güçlerin durumu nedir?
Modern üretici güçler esas olarak iş aletlerini işçinin
elinden almış makinalar, bu makinalara devinim-hareket
sağlayan elektirik, bu makinaları (vede bağıntılı tüm süreçleri)
otomatik olarak kontrol altına alma imkanını bize sağlamış
olan bilgisayarlar sisteminden oluşur. İş bölüşümünün gerek
tek tek iş yerlerinde, gerekse tüm toplumda aşırı gelişmişliğine,
bu çerçevede hem tek tek bireylerin, hemde tek tek üretim
birimlerinin biribirlerine tam bir bağımlılığına yol açan bir
yapılanmadır bu. Yani üretici güçlerin niteliği tam ve kesin
olarak toplumsaldır. Bir iş dalında, mesela elektrik üretiminde
bir aksama tüm diğer üretim alanlarında aksamaya yol açar.
Üretim durur. Üretici güçlerin bir parçası, ama en önemli ve
belirleyici parçası olarak işçiler greve giderse aynen. Üretim
durur. Tüketiciler üretilen malları alacak paraya sahip
değillerse ve üretilen malları satın alamazlarsa, tüm sistem
once sıkışır, sonra durur. Hatta ve hatta ve bu günlerde,
bilgisayar yazınımında bir sorun ortaya çıkarsa aynen.
Üretimin sürekli kılınması, gelişmesi ancak ve ancak
üretici güçlerin toplumsal karekteri dikkate alınarak ve bu
karektere uygun siyasetler uygulayarak sağlanabilir.
Yani ve açıkça ortaya koyarsak, modern, bilimsel tavır ve
önerinin üretim ilişkilerinin üretim güçlerinin bugünkü mevcut
niteliğine uyduluması talebi, önerisidir. Nedir bu öneri? Nasılki
üretici güçler toplumsal bir karektere sahiptir, o halde üretim
ilişkileride toplumsal olmalıdır. Kendi başına, tüm toplum
tarafından düzenlenmeyen bir üretim çabası modern değil
gerici bir çabadır. Özel mülkiyet vede sözde de olsa rekabetçi
vede bilinmez bir Pazar için üretim tarzı, biribiriyle dayanışma
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değilde rekabet içinde olan, biribirini boğazlamakla meşgul
olan burjuvların üretim tarzı modern ve bilimsel değil, gerici ve
bilim düşmanı vede insanlık düşmanı bir üretimdir.
Bunu Erçakıca hayatın bir parçası olarak kendiside ilan
ediyor.
3. Ayvayı yemek
‘Ürettiklerinizin satılamaması halinde ayvayı yersiniz!’
Bakın işte piyasayı bilen yazar çizer takımı malına alıcı
bulmak için pazarıda iyi bilir. İşçiler için, yoksullar için
yazarsan burjuvazi senin malı almaz. Ayvayı yersin?
Erçakıca kendsini iyi bir Pazar bilimcisi, bizide pazarı
bilmediği için ayvayı yiyen enayi sanıyor ama büyük bir
yanılgı içindedir. Yukarıda ele aldığımız yasanın gereklerine
uymayı red edenler, yani burjuvalar ve onların maaşlı
boksörleri, insanlığa karşı suç işliyerek ve insanlığın
gereklerine karşı durarak kendi kuyularını kazmaktadırlar.
Yapılması gereken işçilerle, yoksullarla birlikte bilimin
gereğini, insanlık için elzem olanı yapmak ve burjuvalara
ayvayı yedirmektir!
4. Rekabete açık bir düzen?
Erçakıca mevcut piyasanın rekabete açık olduğunu, devleti
yönetenler tarafından modern ve bilimsel iş yapılırsa girdi
fiyatlarının önceden bilineceğini, bu temel üzerinde detaylı ve
dikkatli hesap yapanların piyasayı iyi tahmin edip işi
kıvırabileceğini, bu tahmin işinde yanılanların ise ‘ayvayı
yiyeceğini! Anlatıyor bize.
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Bazı insanların ‘ayvayı yiyeceği’ bir düzeni modern ve
bilimsel ilan etmenin insanlık düşmanı karekterini, rezilliğini
bir kenara bırakalım.
Erçakıca ve Yeni Düzen yazarları ‘ulus devletin’ yok oluşu
üzerine bunca yazıp çizdiler, şimdi tutmuşlar o yok olan ulus
devletten fiyatları ‘bir yıl önceden’ belirlemesini, öyle
‘hotzotçuluk’ yapıpta ‘yumurta kapıya sıkıştığında’ yani ulu
orta fiyat belirlememesini istiyorlar. Bunun çok bilim düşmanı
ve modern olmayan, gerici bir tavır olduğunu ilan ediyorlar.
Ah benim bilimci vede modern Erçkıcam ve diğer burjuva
kuyrukçusu gardaşlarım! Tamda mevcut ‘ulus devletlerin’
ellerinin ayaklarının bağlandığı bir alanda onlardan tavır
bekliyorsunuz! Hemde onların ellerini ayaklarını bağlayan
dünya emperyalist sistemine uymalarını da talep ederek!
Gerçekçi ol biraz.
Büyük ülkeler, emperyalist metropoller, ilk başta para
piyasasını kontrol ederler. Paranın fiyatıyla istedikleri gibi
oynarlar. Amerika, İngiltere vede Almanya, para piyasasıyla,
para fiyatıyla öyle bir oynadılarki, Bay Mitterand iktidara
gelirken yapmayı planladığı pek çok işi yapamaz hale düştü.
Fransız emperyalizminin çükü sünnet edildi! Geçtim bizim tek
tek iş yapmaya çalışan esnflardan, küçücük şirketlerden,
Fransızların dev tekelleri bile ne yapacaklarını bilemedi.
Miterand ‘hotzotçu’ bir tavırla ve eli mahkum bankaların
çoğunu devletleştirmek zorunda kaldı!
Sen ‘commodity market’in, yani bir sürü tüketim
maddesinin fiyatlarının nerede belirlendiğini bilirmisin?
Amerika ve İngilterede. Vietnama kadar uzandılar. Vietnamlı
çifçilere bolca kahve ektirdiler. Kenya’ya da. Diğer kahve
üreticileriyle birlikte, şimdi kahve bolluğundan geçilmiyor! Ne
yapacaktı Vietnamdaki çifçi? Piyasayı iyi tahmin
edemediğinden mi bu hallere düştü? Yoksa tekellerin yedikler
haltlardan dolayımı?
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Hem ‘rekabetçi ortamdan’ bahsedeceksin, yani dünya
emperyalist sistemine kazık çakacaksın, hemde modern vede
bilimsel iş yapma imkanı olan bir ‘ulus devlet’ yöneticisi talep
edeceksin? Senin siyasetine uygun olarak ‘Türkiye’yle birlkte
iş yapan’ bir CTP hükümeti oluşturacaksın, ama Türkiye gibi
kendisi petrol fiyatlarını belirleyemediği için yabancıların
‘hotzotuna’ boyun eğen bir küçük emperyalist ülkenin
‘hotzotuna’ olmazki diyeceksin!
Niye olmazmış kardeşim. Balgibi oldu vede olacak.
Emperyalist dünya düzeni öyle sizlerin satmaya çalıştğı gibi
insancıl, demokratik, eşitlikçi, rekabet düzeni işleyen bir
yapılanma değildir. Tekel düzenidir. ‘Hotzot’ düzenidir.
Emperyalist dünya düzeninin ‘rekabetçiliği’ hakkında başı
çeken kişi bayan Thatcher’dı! Onunda tekelcinin dik alası
olduğu gayet iyi bilinir! O bayanın yanında senin gibi
pazarlayıcıların pek değeri yoktur Erçakıca gardaş. Rekabet
düzenini unut sen. Ülkemize karşı ekonomik, siyasi ve askeri
olarak empoze edilen tekelciliğe, emperyalizme bir bak şöyle!
Emperyalist dünya düzeninden kopmazsak bunların
‘hotzot’çuluğundan kurtulamayız. Tüm yöneticilerimizde,
isteselerde istemeselerde, ‘hotzotçu’ olmaktan kurtulamazlar!
5. Plan Program!
Tekeller sadece kendi ülkeleri çapında değil, tüm dünya
çapında hem girdi fiyatlarını vede hemde piyasada satılan
malların fiyatlarını belirlemektedirler. Bunu bilmeyen bir tek
Erçakıcamı kaldı?
Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu yukarıda değindiğimiz üretici
güçleri kendi çıkarlarına, tüm toplumun ise zararına kullanarak
yapıyorlar. Kompüterler mesela bunlar (vede Pentagon vb.)
tarafından tüm dünya piyasalarını takip etmek vede
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şekillendirmek için kullanılıyor. Tabii ki, tekeller arasında
kaçınılmaz olarak ortaya çıkan rekabet bu planlamalarda
aksamalara yol açıyor. Planlama aksamadığında, işler iyi
yürüdüğünde de mesela her sene 40 milyon insanın açlıktan
öldürüleceği karar altına alınıyor. Planlar bu çerçevede
‘yürüyor’!
Fazla üretim olduğunda, mesela Sovyetler Birliği yıkıma
uğrtılıp, fazla üretimin temel bir kaynağı kurutuluyor. Bu arada
Sovyet insanının katli planın parçasıdır. Yugoslavyada aynen.
Koskoca Afrika kıtası aynen. Birde buna, benim tekelime darbe
vurmak isteyeni kimseye yar etmek deyip Irak gibilerinin yerle
bir edilmesini ekleyin. Daha niclelerini.
İşçi sınıfı ve kendi ulusunun yaşamını değilde, kendi
burjuva çıkarları için emperyalist dünya düzenine kazık çakmış
burjuvaların yönettiği ülkelerde, bu burjuvalar emperyalist
metropollerin kendi uluslarına uyguladıkları tüm yaptırımları
eşşek gibi yerine getirmek zorundadırlar-vede eşşek gibi yerine
getirirler. Başka türlü kendilerinin burjuvalar olarak varlığı
tehlikeye girer. Emperyalizmden kopulursa ulusun varlığı ve
gelişmesi garanti altına alınır, ama kendilerinin burjuvalar
olarak varlıklarının da sonu gelir. İşte bu seçenekle karşı
karşıya olan tüm geri ülkelerin burjuvaları dünya
emperyalizminin büyük başlarının dayatmalarını kabullenir
vede uygularlar. Bu çerçevede onların bağımsız faaliyet
alanları sıfırlanmıştır. Ulus Devlet diye bas bas bağıran
MHP’nin ulus devleti IMF’ye nede güzel peşkeş çektiğini
hepimiz biliyoruz. Senin ise Kuzey Kıbrıs’ı bölgesel bir güç
olarak Türkiye’ye, vede onun ardında duran Amerikaİngiltereye peşkeş çekme siyaseti güttüğünde herkesin bilgisi
dahilindedir. Bu çerçevede senin siyasetin yapsa yapsa
Türkiye’ye ‘hoptzotçuluk’ yapmaması için yalvarıp yakarabilir.
Başkasını yapamaz.
Neyin serbest rekabetinden bahsediyorsun sen!
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Ve bu üretici güçler doğru bir şekilde kullanılsa,
tahminlerle iş yapmak gerkliliği tamamen ortadan kalkar.
Toplumun üretim kapasitesi, tüketim imkanları, vede
geliştirilmiş yeniden üretimin telplerine uygun yeni üretim
tüm
bunlar
planlanıp
imkanlarının
oluşturulması,
programlanabilir. Hiçbir üretim imkanı vede üretilen hiçbir
ürün boşa gitmez. Kimse ‘ayvayı’ yemek zorunda kalmaz.
İnsanlık hergeçen gün artan maddi ve kültirel imkanlarının
tatmini için, en son teknolojiyi kullanarak, üretim araçlarının
üretimine öncellik vererek, üretim ve tüketim araçlarının
üretimini orantılı, yani planlı bir şekilde geliştirerek aydınlığa,
bolluğa ve kardeşliğe, insanlığa doğru yol alır.
Ama tüm bunlar emperyalizm şartlarında imkansızdır.
Sözde serbest rekabetçi, gerçekte kesin kes tekelci
emperyalizm şartlarında imkansızdır. Bunu elde etmek için
burjuvazinin al aşağı edilesi, üretim araçlarının toplumun ortak
mülkiyeti haline getirilmesi, yani bilimin gereklerine uyulması
gerektir. Ancak bunları yapan yönetimler devrimcidir.
Erçakıca ise, mevcut burjuva yöneticilerden birinci olarak
mevcut şartlarda yapamayacakları şeyleri istiyor. İkinci olarak
yapsalar bile ancak reformcu olmalarını sağlayacak şeyler
istiyor. Sonrada tutmuş böylesi yönetimlerin ‘devrim’ yapmış
olacaklarından dem vuruyor.
Eh. Bunlarda CTP devrimcileri diyelim!

MARKSİZM MODA OLUYOR!
İyi ki varsın KSP!
CTP gençlik Marksizm üzerine yazdı.
Ama fukaralarda iyisiyle kötüsüyle Marksizmi bilen biri
kalmadığı için tuttular bir Troçkistin yazısını kendileri yazmış
gibi bastılar.
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Amaç?
Şimdide BKP gazatesinde Troçkistlerden doğrudan alıntı
yaparak Marksizm üzerine yazdı.
Amaç?
Marksizm KSP’ye kaldıydı, onu KSP’nin eline
bırakmıyacaklar. Başka izahı yok!
İyi bırakmasınlar da, Troçkist rezillikleri Marksizm olarak
satmanın devri geçti a benim güllerim!
Tek ülkede sosyalizmin inşasının imkansızlığından kalkıp,
sosyalizmin ekonomik yasalarını ve sosyalizmin inşa
yöntemlerini ‘yok’ sayan, yani proleteryanın yaşamını ele
almaktan uzak siyasetlere, geçmişte takılmaktanda öte var olan
ve geleceği ‘yok sayanlara’ bilim adamı değil, tarikat üyesi
derler! Burjuva tarikatların burjuva şakşakcısı, emperyalizm
yardakçısı anti-Sovyet insanlık düşmanı derler! Stalin
önderliğinde Sovyetlerin kurtardığı insanlığı, ve Troçkist
Kruşçefçilerin dünya emperyalizmiyle ele ele katlettği Sovyet
insanları ve tüm insanların sayısını tekrarlayıverirler
böylelerine. Her sene 40 milyon insanın katlinden sorumlu
rezil kepaze herifler deyiverirler adama!
Ha birde ‘BM çatısı altında, AB üyesi federal ve birleşik
Kıbrıs’ siyasetinin, yani bu emperyalizm kuyrukçulğunun
kimin siyaseti olduğunu soruverirler birilerine!
Özker Özgür’de komunist enternasyonallerin tarihçesini
anlatmış. Tarafsız bir şekilde. Sanki bu alanda tarafsızlık
mümkündü! Ne hikmetse burjuva hükümetlere katılma
konusundaki siyasetlere değinmeyi bir borç bilmiş. CTP’ye
yollama yaptı galiba. Ama bu arada, ‘BM çatısı altında, AB
üyesi federal ve birleşik Kıbrıs’ siyasetini savunmakla, burjuva
hükümetlerde yer almak arasındaki o büyük farkı anlatmamış
ne hikmetse! Olmayan şeyi anlatmak zordur nede olsa!
BKP’nin ele alıp gökler çıkardığı Paul Sweeny’yi o kadar
detaylı bilmeyiz. Troçkist bozması olduğunu biliriz.
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Yoldaşarından Profosör Bettleheım’ı ise Ahmet. B yoldaş
sayesinde gayet iyi biliriz. Anti Stalin ve Sovyet, Mao-Enver
taraftarı ve onlar gibi açık ve kesin Marksizm düşmanı bir
Troçki bozuntusudur! Üretim ilişkilerinin ne olduğunun
anlaşılmasını imkansız kılmaya çabalamış, ekonominin
yasalarını kendine kılavuz alarak sosyalizmi inşa etmiş
Bolşevik Partiyi ve onun sosyalizmi inşa teorisini al aşağı
etmeye kalkışmış, olmazla iştigal etmiş bir dangalak profosör
bozuntusu!
Mao’nun iyi arkadaşıdır.
Marksizm istiyen genç yoldaşlar için bir tek kapı var
Kıbrsıs’ta. O da KSP’nin kapısıdır.
AKEL Gorboçov’la birlikte ‘Pazar sosyalizmi’ savunucusu
oldu. CTP aynen. Bu durum onları kaçınılmaz olarak antiStalinci, dolayısıylada kaçınılmaz olarak Troçkist kıldı. Şimdi
bu durum açıkça ortaya konmaktadır.
BKP Marksizme el atmaya çalışır çalışmaz Troçkizme
yöneldi. Başka bir yere, yani Marksizme gitmek isterse KSP
vardır. BKP’li yoldaşlarda bunu gayet iyi bilirler. Troçkizm tek
alternatifleri. Bunada komunist yaklaşim değil, kendi siyasetine
kılıf geçirme siyaseti denir. Bu kılıf BKP’ye uyabilir, ama
Marksizmi öğrenmek isteyen hiçbir gence uymaz.
YBH sosyalizmden bahsetmeyi artırdı. Murat yoldaş ara
sıra Marksizme atıflarda yapar. Ama Kapitalin ele aldığı
değişimi, ekonomik bir kategoriyi, günlük yaşamdaki değişme
kavramıyla karıştıracak kadar Marksizm bilgisi geri bir
yoldaştır.
Güneyde İşçi Demokrasisi tam ve kesin Troçkist bir
yapıdır. Sosyalizmin ekonomik kanunlarını bile bilmeyen bir
yapıdır. Dahası bu kanunların ortaya çıkmadığını,
çıkamayacağını iddia eden bir yapıdır. Yani dünyadan habersiz
bir tarikattır!
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Genç yoldaşlarımız için Marksizmi öğrenmenin tek imkanı
KSP, KSG ve Kıvılcım yayınları tarafından sağlanmaktadır.
Genç arkadaşlar bu imkanı iyice kullanmayı bilmelidirler!
Bilim gökten düşmez. Öğrenilmelidir. Olduğu yerde
kalmaz. Geliştirilmelidir. Bilim ezberlenmez. Eylemde
kılavuzdur.
Marksizm
günümüz
dünyasındaki
sınıf
mücadelesinde eylemimize kılavuzdur, yada Marksizm
değildir!
Meseleyi kısaca şu şekilde bağlayalım; bilgisayar
teknolojisi üretimde yer aldığında, yani proleteryanın günlük
yaşamına yerleştiğinde, bu teknolojinin proleterya ve onun
teorisi açısından ne anlama geldiğinin ortaya konulmasına karşı
savaş açan Marksist olamaz. Stalinci bürokrasi diye diye
ağzından salyalar akan Troçkistler bu teknolojinin bürokrasinin
sonunu ilan ettiğin görmek istemezlerse, ve bu olgu ancak ve
ancak Stalin’in öğretileriyle ortaya çıkatılabilmişse Troçkistten
Marksit olmaz.
Bu kadar basit!
Marksizmin iğdiş edilmesine hiçmi hiç izin vermeyiz.
AKEL, İD, CTP, BKP, YBH bunu hiçmi hiç unutmamalıdırlar!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ağustos
2004, Yıl 8, Sayı 127, sayfa 2, 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Eylül 2004
SINIF MÜCADELESİMİ? O DA NE?
Birleşik Kıbrıs Gençlik Hareketi (BKGH) 17.08.04 tarihli
basın bildirisinde şöyle diyor: ‘Peki biz günümüz şartlarında
sınıfsal mücadele mi veriyoruz ki ideolojik farklılıklar bu
kadar öne çıkartılıyor. Kıbrıs’ın ilerici gençlik örgütleri olarak
verdiğimiz mücadele Birleşik Kıbrıs’ın yaratılması yönündedir.
Mücadelemiz ortak vatanı yaratıp, kamplara böldürtülmüş
toplumları, emekçileri, kısacası Kıbrıs Halkını birleştirip,
emeğin kurtuluşu için verilecek mücadele şartlarını
hazırlamaktır.’
Biz size demedik mi Troçkistler’den öğrenmeyi bırakın
diye? Dedik. Troçkistler adamı işte böyle yaparlar!
Marks adına piyasaya çıkmaya çalışan BKGH’nin bu sözleri
Karl Marks’ın öğretilerinin ABC’sini bile öğrenemediklerinin
basit bir ispatı.
Önümüzde duran siyasi mücadelenin sınıf mücadelesi
olmadığını iddia eden bu arkadaşlar, sınıflı toplumlar ortaya
çıktığından beri tüm tarihin bir sınıf mücadelesi tarihi
olduğunu, bunun politik şekillere büründüğünü, tüm siyasetin
sınıf mücadelesinin ta kendisi olduğunu, içinde bulunduğumuz
sürecin sınıf mücadelesinin ta kendisi olduğunu gözlerden
gizlemek istiyorlar? Böylece reformcu yaklaşımlarını, antiemperyalist birleşik cephe hükümeti siyasetine uzak duruşlarını
haklılaştırmış olacaklarını sanıyorlar. Ama bu çaba için bu
kadarda büyük bir gaf yapılmazdı yani! Sınıf mücadelesi
olmayan bir siyasi mücadele? Burjuvazinin herkese empoze
etmeye çabaladığı bu zırvayı BKGH almış kabullenmiş ve de
gençlerimize de empoze etmek için iş başı yapmış. CTP
gençliği sağladı BKGH’inden gençler!
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YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ İŞÇİNİN İŞ GÜÇÜ MAL DEĞİL Mİ?
AB ve de onlarla birlikte ‘KKTC’ ve de ‘KC’, ve de bizim
‘KTTO’ ticaretle ilgili sorunlarını ele alan anlaşmaya vardılar.
Tabii herşey bitmiş değil ama, adamlar kendi sorunlarını ele
alıyorlar. Acele tarafından? Kim bu adamlar? Burjuvalar!
Hangi sorunlarını ele alıyorlar? Ticaret! Neyin ticareti?
Ürettikleri vs., malları alıp satma ticareti!
İyi ama bu Yeşil Hat Tüzüğü ortaya konmadan önce başka
bir malın satımı başlamıştı bile. Neydi o mal? İş güçlerinden
başka satacak birşeyleri olmayan işçilerin iş güçleri!
Kendi mallarının ticareti konusunda bunca dertlere giren,
karşılıklı dengeler ve de kayıplar üzerine bunca teoriler
oluşturan, kendi çıkarlarını korumak için Rumluk Türklük
edebiyatı yapan (Erçakıca’nın 24 Ağustos tarihli makalesine
bir bakın mesela) bay burjuvalar, bay ve bayan zengin takımı,
tüccar takımı, Rumuyla Türküyle işte bu takım, Yeşil Hat
Tüzüğü öncesi ve bu Tüzük sonrası tek tek bireyler olarak İŞ
GÜÇLERİNİ satışa çıkartan işçilerin bu mallarının alım satımı
konusunda bir Tüzük oluşturmayı sorun yaptılar mı?
Tabii ki yapmadılar. Herkes kendi çıkarını korur. Burjuva
düzende burjuva kendi çıkarını korur. İşçilerin çıkarını
korumaz. İşçilerin çıkarını işçiler korumak zorunda!
Kıbrıslı Türk işçiler tek tek bireyler olarak Güneye
gittiklerinde, iş güçlerini satın alacak bir patron arayıp
bulduklarında, her bir işçi tek tek şu veya bu patronla
karşılaşıyor. İş gücü pazarı malla dolduğu için, pazarda mal
fazlalığı olduğu için iş gücünün fiyatı, yani ücret düşüyor.
Böylece Kıbrıslı Türk işçiler Kıbrıslı Rum işçilerin ücretlerini
düşürmek için kullanılıyor. Bu konuda Rumluk Türklük
kavgası var mı? Yok! İş arayan o kadar çok işçi var ki patronlar
işçilerin çalışma koşullarını düzenlemek için kıllarını bile
kıpırdatmıyorlar. İş kazası geçiren işçinin çalıştığı yerde az
biraz tedbir alınsa bu kaza olmaz. İş kazası geçiren işçiye
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tazminat verme zorunluluğu bile olmayan patron onun çalışma
koşullarını düzeltmek için para harcar mı? Harcamaz. Gözü
para hırsına bürünmüş bu burjuvalar yapmaz bunu.
Yapmıyorlar da.
Yeşil Hat Tüzüğünü ele alırken, o çok insan sever AB’li
baylarımız bu konuları da ele alalım bari dediler mi? Yok
canım. Daha neler. O baylar burjuvaların dik alası. Onlar yılda
40 milyon insan öldürmenin planlarını yapan barbarlar.
İşçilerin çalışma şartlarını düzeltmek için iş yapacaklardı!
Bu alanda yapılacak tek şey var. İşçilerin kendi Yeşil Hat
Tüzüklerini oluşturmaları. Bu da Kuzey ve Güney’deki
işçilerin sendikalarda örgütlenip, onların sendikalarının birlikte
hareket etmesi, ve tabii ki en iyisi aynı sendikada örgütlenip iş
başı yapılmasıdır.
İyi ama Kıbrıs sendikacılığın en yaygın olduğu ülkelerden
biri. Ne yapıyor bizim sendikalarımız. Niye oluşturmadılar
kendi Yeşil Hat Tüzükler’ini?
Anlaşılan bu sendikaların önderleri AKEL ve CTP
saflarında toplandığı, ve onlarda karşılıklı olarak Rumluk
Türklük nutukları sıktıkları için işçilerin Yeşil Hat Tüzüğü
konusunu ele almak diye bir dertleri yok! İşçinin canı
cehenneme demeye getiriyor bu yoldaşlar! Öbür yandan
BKP’liler de zaten derdimizin sınıf mücadelesi olmadığını ilan
ediyor!
Sanırım bu işi ele almak KSP’ye kalmıştır. Olsun. KSP
yapar bu işi. Yeter ki birileri ayak bağı olmasın!
İyide, bu işler sınıf mücadelesi işi. Ayak bağı olmayacaktı da
ne yapacaktı burjuvalar ve de kuyrukları?
KAÇAK İŞÇİLER
Güney’de Kıbrıslı Türk işçiler Kıbrıslı Rum işçilerin
ücretini düşürmek için kullanılıyor. Kuzey’deki işçilerin
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ücretini düşüren, onlar için Güneyli işçinin aldığı ücretten
düşük ücretle de olsa Güney’de çalışmayı cazip kılan şey ise
Kuzey’de kaçak işçi, yani Türkiyeli Türk ve Kürt işçi
kullanımı! Kuzey’de o kadar kötü şartlarda ve o kadar düşük
ücretle çalışmaya hazır o kadar çok işçi var ki, Güney’deki
düşük ücretler bile Kuzey’deki ücretlerden daha iyi!
R. R. Denktaş bunu çok iyi biliyor. Onun için kaçak
işçilikle
ilgili
yasayı
veto
etti-seçilmedi
ama
Cumhurbaşkanıymış da, veto hakkı varmış!. Hele hele bu
günlerde Rum göçmenlerin toprakları üzerine ev yapımı
furyası İngiliz ve de başka bazı ‘derin devletler’ tarafından
örgütlenmişken, bu alanda para yapacak burjuvalara bol
miktarda iş gücü sağlamak, ve de bunu en ucuzundan sağlamak
için bu kaçak işçiler bir gerekliliktir. R. R. Denktaş bu
vetosuyla ‘Türkleri’ değil ama patron Türkleri düşündüğünü,
işçi Türkleri ise ucuza ve kötü şartlarda çalıştırmak için herşeyi
yapmaya hazır olduğunu ispatlamıştır!
Tabii ki CTP ve de CTP’li sendikacıların bu kanununa, bu
kanunun Denktaş tarafından vetosuna, işçilerin kaçak
olmalarına, tüm böylesi sebeplerin ardına sığınmaları onları
işçilerin nefretinden kurtaramayacaktır. İşçilerin haklarını
savunmak isteyen her şeyden önce onların örgütlenme hak ve
imkanlarına kafa yorulması gerektiğini iyi bilir. Kaçak işçiler
haklarını aramaya kalkıştıklarında Patronları acele tarafından
onları sınır dışı etmekle tehdit ediyor. Bu işçiler bu nedenle, ve
de esas olarak bu nedenle örgütlenemiyorlar -onların geçici
olmaları örgütlenmeleri önünde gerçek bir engel oluşturamaz.
Geçici olmayan sendikacı onları rahatça örgütler! Onlara geçici
dönemde de olsa bir örgüt bilinci verir ki gittikleri yerde
örgütlensinler tekrar. Geri geldiklerinde de hali hazırda örgütlü
olsunlar. Hemencecik örgütlerini bulsunlar.
Kaçak işçilerle ilgili kanun çabaları Patronların
örgütlenmek isteyen kaçak işçileri ülke dışı etmesinde yardımcı
olmak için kullanılmasın! Mesela çalışma bakanlığı tarafından
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sendikalı işçiler, sendikalı olarak kayıt altına alınmış olacak ve
böylece kaçaklığı son bulacaktır kararı alınsın, ve de
sendikalara onları örgütleme görevi resmen verilsin? İnsanlık
lafları edip kaçak işçilerin sömürüsüne bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonrada göz yumulmasın. İnsanlık lafı ardında
insanlık düşmanlığı yapılmasın.
Sanırım bu işi ele almak KSP’ye kalmıştır. Olsun. KSP
yapar bu işi. Yeter ki birileri ayak bağı olmasın!
İyide, bu işler sınıf mücadelesi işi. Ayak bağı olmayacaktı
da ne yapacaktı burjuvalar ve de kuyrukları?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Eylül 2004,
Yıl 8, Sayı 128, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Eylül 2004
MİLLİYETÇİLİK
Bazıları solcuların, komünistlerin milliyetçi olmadıklarını,
enternasyonalist olduklarını iddia ederler.
Bunlar sosyalist milletleri bilmeyen, sosyalist anavatan için
canla başla çalışmaya hazır olunmasını önlemek isteyenlerdir.
Ve bunlar millet yüce kavramını, vatan yüce kavramını, milleti
ve vatanı satan burjuva hainlerin ellerine terk eden, günün
kavgasındaki imkanlarımızı daraltan akıldanelerdir.
Millet var millet var. Burjuva millet var; diğer milletleri
hor görme ruhuyla eğitilen, diğer milletlere karşı savaş ve
katliam ruhuyla eğitilen, diğer milletleri ezmek için elinden
geleni ardına koymayan. Sosyalist milletler vardı; Diğer
milletleri hor görmeyen, diğer milletlere karşı birlik ve
dayanışma ruhuyla eğitilen, diğer milletleri ezilmekten
kurtarmak için elinden geleni ardına koymayan. İşte bu
milletlerin milliyetçiliği enternasyonalizmdi. Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nin bu milletleri vardı, ve onlar hem
böylesi bir milliyetçiliği, hem de ve dolayısıyla böylesi bir
enternasyonalizmi pratiklerinde ispatladılar.
Sosyalist milletler bunları başarabildiler, çünkü onlar kendi
burjuvalarını alt ettiler, onların başında burjuva sınıfı değil
proletarya vardı. Kendi kurtuluşunun garantisinin tüm
milletlerin kurtuluşuyla mümkün olduğunun, emperyalizmin
yerle bir edilmesiyle mümkün olduğunun bilincinde olan
proletarya, işçiler. Onlar burjuvalarsız milletlerdi, onların
dünyasında tüm milletler kardeşçe yaşadı ve yaşayacak. Tüm
milletler birbirlerine destek olarak yaşadı, ve yaşayacak.
Burjuva milletlerde, başını burjuvazinin çektiği milletlerde,
milletler arası kardeşlik ruhu yoktur, onlarda başkalarını hakir
görmek, başkalarını aşağılamak—ve dolayısıyla da başkaları
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tarafından aşağılanmak—kuraldır. Onlar insanlığı değil insan
düşmanlığını temsil ederler.
Böylesi milletler arsında birlik, dayanışma, güçlünün
güçsüze el vermesi, daha ilerinin daha geriye destek olup
ilerletmesi olmazla iştigaldir. Burjuva milletler arasındaki
ilişkilerde güçlü güçsüzü ezer, destek olmak değil sömürmek
ve ezmek kuraldır. Dolayısıyla da sömürülmek ve ezilmek.
Böylesi milletler arasındaki ilişkilerde birliktelik imkansızdır.
Daha doğrusu ancak ve ancak zorla, zorbalıkla elde edilir ve
korunur.
Kötü olan şey sadece burjuva milletler arasındaki ilişki
değildir. Burjuva millet saflarında da yoksullar hor görülür.
Çalışmak hor görülür. İşçiler, yoksul köylüler hor görülür. Bu
kesimleri savunanlar hor görülür. Milletin kendi içinde birlik
oluşturması imkansızdır. Daha doğrusu ancak ve ancak zorla,
zorbalıkla elde edilir ve korunur.
FERDİ KİME LAF ATIYOR??
Ferdi Sabit Soyer yoldaş Güney’deki Kıbrıs Rum burjuva
milliyetçiliğine karşı ateşli bir savaşçı konumundadır.
Savaşmasın demiyoruz. Savaşsın. Ama bu savaşı iki türlü
verebilir bugünün savaşçıları. Bir temel yöntem burjuva
milliyetçisi konumdan hareket ederek karşı tarafa karşı
savaşmak, diğeri ise enternasyonalizm temelinde, sosyalist
ulusu oluşturmak amacıyla bunu yapmaktır.
Ferdi işe 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘Rumlar’
tarafından gasp edildiği söylemleriyle başladı. Ancak ve ancak
en son makalesinde (07.09.04) Kıbrıs Rum büyük
burjuvalarının bu gasp işinin başını çektiğini ortaya koymak
zahmetine katlanabildi. Ferdi Kıbrıs Rum burjuvazisinin bu
gasp çerçevesinde elde ettiği konumu sonuna kadar kullanma
çabasına çok kızıyor. Onların Rum milliyetçiliğini lanetliyor.
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Onların bu konumlarını kullanarak ‘Kıbrıslı Türklere’ eza cefa
çektirdiklerini anlatıyor. İyi anlatıyor.
İyi ama, Rumlarla bağıntılı olarak ve en nihayette olsa da
Rum büyük burjuvalarına değinme aşamasına ulaşmış olan
Ferdi yoldaş, Kıbrıslı Türkleri ise, eskiden Rumlara yaptığı gibi
bir bütün olarak ele alıyor. Kıbrıs Türk büyük burjuvazisine
değindiği yok yoldaşın! Kıbrıs Rum büyük burjuvazisine
değindiği için, kendisinin ‘Türkiye’yle birlikte burjuva
milliyetçi cephede’ sloganını atageldiğini unutmamızı istiyor
galiba. Olmaz ki.
Kıbrıs Rum büyük burjuvazisinin 1963 gaspı üzerinden
elde ettiği konumları kullanmasına o kadar kızan kişinin, kendi
büyük burjuvazisinin Türkiye (ve de ABD-İngiltere) üzerinden
elde ettiği konumları kullanmasına da kızması gerekmez mi?
İyi ama burjuva milliyetçiliği kendi çıkarını korumak,
karşındakinin çıkarını ayaklar altına almak üzerinde yükselir.
Karşıdaki kendi çıkarlarını artırmak için elindeki imkanları
kullanmaya kalkıştığında hoşlanmaz bu tarafın burjuva
milliyetçisi bu işten!
Şu veya bu milliyetin devrimcisi ilk başta kendi burjuva
milliyetçiliğine karşı savaşmakla yükümlüdür. Bunu
yapmayanın başka milletlerin burjuva milliyetçiliğine karşı
savaş verme hakkı yoktur. Daha doğrusu bu tür bir
milliyetçiliğe karşı savaşanın kendisi burjuva milliyetçiliğinin
ta kendisidir.
1960-1963-2004
Ferdi yoldaşın ‘Kıbrıs Rum büyük burjuvazisinin’ Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni 1963’te gasp etmesine karşı savaşırken, Kıbrıs
Rum ve Türk büyük burjuvazisiyle birlikte 1960 ve 2004 deki
esas gasplara karşı sessizliğini koruması enteresandır. Ve bu
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durum bizim burjuva milliyetçilerimizin
konumlarının en bariz yansımasıdır.

vatan

haini

Ne Kıbrıs Rum büyük burjuvazisi, ne de Kıbrıs Türk
büyük burjuvazisi, ne de onların her türlü kuyrukları, bu arada
Ferdi yoldaş da, 1960’ta vatanımızın bağımsızlığının ayaklar
altına alındığından, vatanın işgal edildiğinden dem vurmazlar.
2004 Annan Planı’nın sürmekte olan bu rezilliğin yeni bir
tescili anlamına geldiğinden dem vurmazlar. Yunanistan’ı
Kıbrıs Rum büyük burjuvazisi, Türkiye’yi Kıbrıs Türk büyük
burjuvazisi görmez. Ve iki kesim de İngiltere’yi ve NATO’yu
hiç mi hiç görmez. Biri Yunanistan’a, diğeri Türkiye’ye, her
ikisi de İngiliz’e-NATO’ya yamanmak için yarış halindedirler.
Ülkeyi bu güçlere satışa çıkarmak için yarış halindedirler.
Şimdi bir de AB, yani Fransız ve Almanlar’ı saldılar başımıza.
Ülkeyi bu güçlere satışa çıkarmak için yep yeni bir yarış
halindeler.
Başka bir değişle Ferdi’nin Kıbrıs Rum büyük
burjuvazisini Kıbrıslı Türkleri ezmek istemesi, 1963 gaspını
kullanması nedenliyle burjuva milliyetçilikle suçlaması bizim
ülkemizdeki burjuva milliyetçiliğinin tüm yönlerini dikkate
almıyor. Bizim Kıbrıs Rum büyük burjuvazisinin milliyetçiliği,
kendi ulusunun Kıbrıslı Türklere karşı üstünlüğünü sağlamak
çabasıyla izah edilemez. Onun milliyetçiliğinin esasını ortaya
koyan faktör onun yabancı güçlere, emperyalizme vatanı
satması oluşturur. Ferdi’nin sadece bir ve tali noktayı ele alıp,
ikinci ve esas noktayı gizlemesinin nedeni Kıbrıs Türk büyük
burjuvazisinin burjuva milliyetçiliğinin de aynı türden
olmasından kaynaklanmaktadır.
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BİZE NE TÜR BİR MİLLİYETÇİLİK LAZIM?
Sovyetler Birliğinde pek çok millet vardı. Onlar milli
varlıklarını korudu ve de güçlendirdi. Vatanlarını korudu ve
güçlendirdi. Onlar bunu sosyalist milletler haline gelerek elde
ettiler. Her bir milletin milli varlığı sürmekteyken, onların
birliklerini, onların birbirlerine karşı olan sevgi ve saygısını,
dayanışmalarını yansıtan daha üst bir vatandaşlık ve ortak
vatan anlayışı da oluştu. Sovyet anavatanı ve Sovyet
vatandaşlığı.
Kıbrıs’ta burjuvaların yol açtığı Rum Türk düşmanlığına,
bu uluslar arasındaki kin ve nefrete, bunlar arasındaki
güvensizliğe son vermek için, ülkemizde burjuvazinin
iktidarına son vermek zorundayız.
Kıbrıs’ı, yabancı burjuvaların bir oyun sahası, onların
emperyalist amaçlarının uygulanma sahası olmaktan çıkarmak
için de aynısını yapmak zorundayız. Biz, burjuvalar olmadan
da millet olunduğunu, ve ancak ve ancak böylesi milletler
haline gelerek küçücük adamızda kendi milletlerimiz arasında
dostluğu kurabileceğimizi, kendi milletlerimizin ve ortak
anavatanımızın yabancı burjuvalar tarafından ayaklar altına
alınan şerefini ancak ve ancak böylece, ele ele vererek
koruyabileceğimizi anlamalıyız.
Kıbrıslılık deyimi iyi bir deyimdir. Ama bu sınıfsal bir
karaktere sahip değildir. Burjuvalarının bölücü ve vatan haini
siyasetlerinden kurtularak oluşmuş yeni tür milletleri
yansıtmamaktadır. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler
burjuvalarından arınmamış bir şekilde Kıbrıslı olarak ne kendi
saflarında kardeşliği elde edebilirler, ne de Kıbrıs’ın
emperyalist tahakkümden kurtuluşunu. Kıbrıs’taki Sovyet
Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmak zorundayız. Kıbrıslı Rum,
Kıbrıslı Türk ve Sovyet vatandaşı!
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Bizim ihtiyacımız olan Sovyetik anlayışa kavuşmuş
Kıbrıslı Rum ve Türk milliyetçiliğidir!
Bizim ihtiyacımız yerli ve yabancı burjuvalara karşı ele ele
vermiş Kıbrıslı Rum ve Türk milletleridir!
Diğer milletlere karşı sevgi ve saygıyla dolu, diğer
milletleri hor görmeyen ve de hor görülmeyi kabullenmeyen,
tüm milletlerin emperyalizme karşı birlik ve dayanışmasının
gerekliliğini kavramış, yeni bir milli ruhla, diğer milletlere
karşı sevgi, saygı ve dayanışma ruhuyla donanmış, kendi içinde
burjuvazisini yok etmiş, çalışma ve üretmenin zevk ve şerefini
yaşayan yeni uluslar haline gelmemiz lazım. Bize böylesi bir
milliyetçilik lazım.
Ferdi’nin Kıbrıslı Rum büyük burjuvazisinin rezil burjuva
milliyetçiliğinin bir tür yansımasına karşı yürüttüğü mücadele
bize bunu vermiyor. Bize Kıbrıs Türk büyük burjuvazisinin
rezil burjuva milliyetçiliğinin her iki yansımasını birden
vermekten başka bir şey yapmıyor. Bizi geleceğe hazırlamıyor.
Geçmişte, milli düşmanlıklar geçmişinde tutuyor. Ferdi’ye
Sovyet vatandaşlığı yakışır. Başkası yakışmıyor!
ANNAN PLANINI KABULLENMEK
Nasıl Kıbrıs Rum büyük burjuvazisi ve Yunanistan 1963’te
garantörleri, onların askerleri ve de üsleriyle birlikte Kıbrıs
Cumhuriyetini gasp ettiyse, ve bunun verdiği imkanları Kıbrıslı
Türklere karşı kullanmaktaysa; şimdi de Kıbrıs Türk büyük
burjuvazisi ve Türkiye referandumdaki evet oyuyla Annan
Planı’nı gasp etmek ve bunun verdiği imkanları Kıbrıslı
Rumlara karşı kullanmak derdinde. Mevcut burjuva çerçeve
karşılıklı anlaşmayı ve burjuva çerçevede ortak bir çözüme
ulaşmayı imkansız kıldıkça, her iki burjuva milliyetçi kesim de
karşılıklı kozlarını artırma derdinde.
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Erçakıca’nın başını çektiği eğilim, Denktaş’ın bir türlü
beceremediği şeyi becermek çabasında; Kuzeyde ‘Türk
saflarında’ ‘Rumlara karşı’ Annan Cephesi, Ortak milli konsey.
Ve bu tamı tamına Annan Planı nedeniyle Güney’deki Milli
Konsey dağılma eğilimleri gösterirken öneriliyor.
Hayır!
Kıbrıslılar birleşmek zorundalar.
Bu birliği burjuva çerçevede elde etmenin imkansızlığı
artık fazlasıyla açığa çıkmıştır.
Şimdi tüm ülke çapında birlik zamanıdır.
Rum Türk karşılıklı burjuva milli cephelere bölünerek bu
elde edilmez!
Yerli ve yabancı burjuvaların bizlere giydirdikleri dar ve
bölücü elbiseleri yırtıp atmak zorundayız!
Ya burjuva çerçevede ortak bir anlaşma metni oluşturunuz
Ya da burjuva çerçeveyi yırtıp atarak Anti-Emperyalist
Birleşik Cephe’de buluşunuz!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Eylül 2004,
Yıl 8, Sayı 129, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Eylül 2004
GÜNEYİN BU MEMLEKET BİZİM PLATFORMU
TOPLANMIŞ
Yani Ulusal Konsey. Annan Planı konusunda 13 maddede
değişiklik önerisi onaylanmış.
Valla daha ne isteriz. Güneydekiler birlik, bir de
Kuzeydekiler birleşse onlar gibi, sırtımız yere gelmez. Hadi
bakalım Erçakıca yoldaş, Denktaş’ın becermediğini becer.
Kurdur şu Kuzey’in Ulusal Konseyini.
A be diyecek Erçakıca, bu hükümet neyin nesi beyinsiz
adamlar.
BM çatısı altında, toplumlararası görüşmeler üzerinden AB
üyesi, birleşik ve federal bir Kıbrıs elde etme stratejisi
bölücülerin stratejisidir. Kuzey ve Güney arasında burjuva
uçurumlar açma stratejisidir. Bu strateji yenilgiye götürdü bizi.
Böldü, parçaladı. Hem güneydeki hem de kuzeydeki demokrat
barışsever güçleri ‘kendi’ burjuvalarının ve anavatanlarının
kuyruğu yaptı. Bu strateji halkımız tarafından reddedilmeden
Kıbrıs’ta birlik imkansızdır.
Partimizin tüm Kıbrıs çapında Bu Memleket Bizim
Platformu kurulması önerisinin esas mantığı da, bu platformun
bu strateji ile kurulamayacağını ispatlamaktır. Halkımıza ve
devrimcilere bunu kavratmaktır. Ya emperyalizme karşı hep
birlik, ya da bölünme ve çözümsüzlük!
KUZEYDE MECLİS BİLİYORMUŞ!
Papadopulos ile gizli görüşmeler üzerine edilen laflar
döndü dolaştı TKP’yi bile vurdu. BKP’yi de fena vuracak.
Çünkü ve meğersem bu gizli görüşmelerin olacağı mecliste
tartışılmış-gizli celsede. Bizim BDH’lılar, TKP’liler, BKP’liler
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meğer bu gizli görüşmeleri bilirlermiş de kimseye
bildirmezlermiş. Meclisin gizli celsesi ya. Fukaralar uymak
zorunda gizlilik kurallarına ya. Halka duyururlarsa ne olduğunu
başları belaya girer-belki de vekillikten atılırlar ya!
Ferdi fukarası da Papadopulos’a bindiriyor. Bu herife
güvenilmez, başka gizli görüşme yapan varsa hemen duyursun
diye. A be benim Ferdim. ‘Urumlar’ böyledir işte. Gizli
görüşme yaparlar, kimseye söylemeyin derler, sonra da
kendileri söylerler. Türkler ama böyle mi? Sen söyle Ferdi
Türkler ama böyle mi? Gizli dediğin gizli kalır, değil mi a
canım! Türklerle yapılan gizli görüşmeleri kimse
ispiyonlamıyor değil mi a canım!
Bir de Denktaş’ın lafları var. Onun demesine göre bizim
partilerin tümü yabancı-Türk olmayan- emperyalistlerden para
alırmış. Yani Denktaş’a göre bunlar yabancı emperyalistlerle
de gizli görüşmeler yapıyorlar. Denktaş’ın derdi başka. O eski
güzel günlerin geri gelmesini ister. Bu tür işleri bir tek o
yapabilirdi de eskiden. Değil mi baba Denktaş!
Bizde Allah kuluyuz yahu. Bizi de görün artık!
Kandırdık!!!
ÜLKE ÇAPINDA BİRLİK KURULMUŞ
Kurulmuş da işte gizli kalmış. Oldum olası böyle gizliden
gizliye birleştirir bu memleketi birileri. Kıbrıs’ın
bağımsızlığına karşı, Kıbrıs’ın altını üstüne getirmek için,
Kıbrıslıların biribirlerini yemesi için, NATO için. İngiltere’den
gelir, Türkiye Yunanistan’dan geçer ve Kıbrıs’ı bulur bu gizli
birlikçiler. Bakmayın siz onların Rumcu Türkçü olduklarına.
Hepsi de IMF’ci NATO’cu. Burjuva vatan hainleri.
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ALLAH’I KANDIRAMADILAR BİZİ KANDIRACAKLAR
Ferdi yoldaş coştu. KKTC deyip durduğu için Denktaş’ın
ortaya koyamadığı her türlü ‘Rum tarafının’ burjuva oyunlarını
‘birliği savunma adına’ Ferdi ortaya koyuyor. Türk tarafının
oyunlarına laf yok. Türküz ne de olsa yani yani...
İzolasyonlarla ilgili iki seçenek varmış. Bazı aptallar
“kapalı kapılar ardında işimiz gücümüz izolasyonları kaldırmak
oldu, Kıbrıs Sorunu çözmeyi arka plana attık” dermiş, halbuki
yapılması gereken izolasyonları kaldırarak birliği elde
etmekmiş.
Ferdi’nin bahsini ettiği arkadaşlar kendisiyle aynı
minderde dövüşen arkadaşlardır. Burjuva-emperyalist çözüm
türüne angaje olmuş arkadaşlar. Bu ortak minderde ne de iyi
dövüşür bunlar bir bilseniz. İzolasyonlar kalksın. Aman yahu
şimdi izolasyonlarla uğraşma zamanı mı, burjuva-emperyalist
çözüme yoğunlaşalım. İyi ama izolasyonlar kalksın diyen de
burjuva-emperyalist çözümü elde etmek için izolasyonları
kaldıralım diyor. Doğru değil mi Ferdi? Rum tarafının elindeki
kozları alalım ellerinden ki çözüme zorlansınlar. Karşı taraf ne
diyor? Birincisi ne dediğini bilmiyor, ikincisi Rum tarafıyla iyi
geçinelim ki onları çözüme zorlayabilelim diyorlar, üçüncüsü
yumurta kapıya dayandığında ne yapacakları belli olmaz.
Ferdi burjuva-emperyalist stratejisinin ülkeyi böldüğünü,
Kıbrıs Sorunu’nu çözme konusunda burjuva-emperyalist
güçlerle birlikte iş yapma stratejisinin işe yaramaz, sonuç
vermez olduğunu gizleme çabasında her iki kanadın ortaklığını
gözlerden gizlemeye çalışıyor. Her iki kanadın da bu strateji
temelinde halkımızı böldüğünü gözlerden gizlemeye çalışıyor.
Güneyde de durum aynısı. Güneyde de var böyle düşman
kardeşler.
Sorun ne izolasyonların kaldırılması sorunu, ne de
izolasyonlarla uğraşmak yerine eski tas eski hamam çözüm
lafları etme sorunu. Sorun halkımızı bölmek yerine
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birleştirmek sorunu. Sizin izolasyonlar “kalksıncısı” da şimdi
onun “zamanımıcısı” da halkımızı bölmekle meşguldür. Sorun
halkımızı ortak bir zeminde birleştirmek sorunu. Sizin hepiniz
bu ortak burjuva-emperyalist zeminde bir tek ortak plan ortaya
koyamadınız. Koyamazsınız. İşte tüm bu gevezelikler bu
gerçeği gizlemek için icat ediliyor.
Dün ha anlaşma oldu ha anlaşma olacak lafları gökleri
inletirdi. Biz olmayacak dedikçe evirip çevirip anlaşmanın ‘bu
sefer’ olacağı ve de nedenleri anlatılırdı. İşte bu kandırmaca ve
de bölmece taktiğinin içi boşaldı-hemen hemen. Tükendi bu
rezillik. Ayıp kaçıyor artık. Şimdi artık başka yollar bulunmalı
burjuva-emperyalist şartlarda çözümün nasıl mümkün olacağı
konusunda halkımızı bir 30 yıl daha oyalamak, halkımızın
bölünmesini sürdürmek için. Erçakıca ve Ferdi işte bu işin en
iyi yazar çizer takımı haline gelmektedirler. YBH, Afrika, BKP
tükenmekte. BDH ile CTP var, bu işi sürdürmede kararlı!
Sorun halkımızın birliğini sağlamak. Mevcut burjuvaemperyalist temellerde bunun imkansızlığını halkımıza
anlatmak. Burjuva-emperyalist çerçeveyi yırtıp atmak için
halkımızı eğitmek ve örgütlemek.
İzolasyon “kalksınmıcılar”la şimdi, onun “zamanımıcılar”
işte bu göreve yan çizmek için, yani halkın birliğini önlemek
için her şeyi yapmaya hazır arkadaşlardır. İki toplumlu
eylemler bile yaparlar bu amaçla!
Benim zavallı Ferdiciğim. Erçakıcayla el ele vermiş de
“burjuva düzeni en iyi nasıl korurum”un derdine düşmüş.
Boşver be Ferdi. Yıkmak yıkmak. Hatırla bir! Veya boşver
hatırlamayı. Burjuvalar iş yeri kursunda biz de bir iş bulalım.
Özelde. Devlette olmasın. Erçakıca kızar ha. Devrimciliği de
yakışmaz sonra özelde iş bulmazsan bize. İyi yöneteceksen iyi
yönet bizi. İşler özelden olsun. Erçakıca da sevinsin. Cenk bile
sevinsin! Nedir bu ikide bir iş isterler fukaradan. Devlet işi.
Hadi Boyacı. Çık hapisten de hem Ferdi kurtulsun hem de biz!
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Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Eylül 2004,
Yıl 8, Sayı 130, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Ekim 2004
Evren’e neler oluyor?
Güney’deki Gardaş derneğiyle ilgili Afrika’nın ön
sayfasından verilen yazısında Evren Maner yoldaşımız şöyle
demiş: ‘Derneği kapatmak veya kapattırmak isteyenler,
üyelerimizi rahat bıraksınlar, beni bulsunlar’
Bu gayet enteresan bir çalışma tarzı? Bireyci. Neredeyse
kabadayı Evren dedirten bir tavır. Nereden öğrendi Evren
yoldaş bunları? KSP çevresinde her işin birlikte ve örgütsel
olarak ele alınması çabası vardır—ne kadar becerilir, ne kadar
iyi yapılır ayrı sorun. İyi ama Gardaş olarak işlerin örgütsel
şekilde ele alınmasında sorun varsa bireysel çıkışlar yapmak
yerine bu sorun örgütlü bir çabayla nasıl çözülüre kafa yormak
ve onu örgütlü bir çabayla çözmek gerekmez mi? Gerekir!
Bireyin kendini eğitmesi için yapacağı eğitim
çalışmasında, birey olarak çaba harcaması şarttır. Bu alanda
yoldaşların bireyler olarak çaba harcaması yolu kaçınılmaz bir
yoldur. Herkes beynini kendi kafasında, kafasını da kendi
vücudunda taşıyor da o nedenle. Kaldı ki, bu alanda bile
Parti’nin mevcut kolektif çabalarla oluşturulan ve sınıfımız ve
halkımızın pratiğinde denenen siyaseti, ve de komünizmin
geçmişteki kolektif birikimi temel dayanak oluşturur bireysel
çalışma için. Evren yoldaşın bireysel çabalarını bu alana, yani
kendini ML olarak yetiştirme alanına yoğunlaştırması onun
için ve dolayısıyla da Parti için, ve de Gardaş için çok daha
faydalı bir yönelim olacaktır.
Evren yoldaşın Afrika gazetesinde birinci sayfadan basılan
bu makalesi ele alınan konu açısından çok enteresan bir
zamanlamaya denk düşmektedir. Parti ayın 19’unda AKEL’den
yoldaşlarla görüştü. Bazı diğer sorunlar yanında Gardaş’ın
faaliyetleriyle ilgili olarak da yoldaşların desteğini istedi, ve bu
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destekle ilgili olarak, mesela Gardaş’ın kaydı sorunuyla ilgili
olarak bizzat Eleni Yoldaşın sorunu ele alacağına dair ortak
karara vardı. Gardaş yönetim kurulu üyeleri Eleni yoldaşla
temas kuracak ve sorunu birlikte çözmek için birlikte
çabalayacaktı. Ayın 20’sinde ise KSP üyesi ve de Gardaş
Yönetim Kurulu üyesi olarak Evren yoldaşın yazısı Afrika’da
birinci sayfadan basıldı. Bunun ne oluru vardır ne de ederi!
Gardaş yönetimini bilemeyiz ama KSP’nin böylesi bir çalışma
tarzını kabullenemeyeceğini Evren yoldaşın bilmesi gerekirdi.
Bu yazının Gardaş’ın karşılaştığı sorunları çözmek
amacıyla yapıldığını düşünmek de imkansız. Çünkü yazının
ruhu Gardaş’a burjuvazi tarafından yapılan baskıları Evren
yoldaş’ın bireysel göğüslemesi ve de sorunu AİHM’ne
götürmesiyle çözmeyi öneriyor. Bu iki yaklaşımda ilk başta
KSP, ve ümit ederiz aynı zamanda Gardaş’ın ruhuna aykırıdır,
çünkü yanlıştır.
Burjuvazinin sınıfımızın ve halkımızın örgütlenme,
bilhassa da birlikte örgütlenme, hele hele burjuvaziye ve
emperyalizme karşı örgütlenme çabalarına iyi niyetle
yanaşmasını beklemek için, onların bu tür çabaları baltalamak
amacıyla ellerinden geleni yapmayacaklarını düşünmek için hiç
bir sebep yoktur. Burjuvazinin bu çabalarına karşı direnmek ve
o çabaları yenmenin yolu ise bireylerin gücünü her zaman için
aşar. Bazen da tek tek örgütlerin gücünü aşar. Bu saldırılara
karşı önce örgütlü, tüm örgütü kazanan bir çaba, sonra da tüm
diğer demokrat, yurtsever güçlerin desteğini elde eden bir çaba
ortaya konulmalıdır. Saldırı ancak bu şekilde püskürtülebilir.
Gardaş’a somut olarak baktığımızda, onun Güney Kıbrıs’ta
kurulmuş, içinde ve yönetiminde pek çok Kıbrıslı Türk’ün hem de Kuzeyde yaşayan, hem de KSP üye ve sempatizanı
olan- yer aldığı bir dernek olduğunu görürüz. KSP’nin Kuzey
ve Güneyin yerli burjuvazisine, burjuvazinin ve onların dini,
askeri ve sivil bürokrasisinin emperyalist ‘anavatanlarla’ birlik
siyasetine, İngiltere-ABD, ve NATO’nun Kıbrıs’taki varlık ve
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emellerine karşı olduğu, onları yenilgiye uğratmayı amaçladığı,
bu amaçla tüm Kıbrıs halkını birleştirmeyi bir ön şart olarak
gördüğü herkesin, bu arada bu güçlerin de bilgisi dahilindedir.
Evren’in de bilgisi dahilinde olması gereklidir!
Bu şartlarda Kıbrıs Cumhuriyetinin polis ve İç İşleri
bakanlığının Gardaş’a karşı faaliyetleri anlaşılır ama kabul
edilemez
bir
yaklaşımdır.
Burjuva
demokrasisinin
mevcudiyetinden bahseden bir yönetim, vatandaşların kendi
görüş ve amaçlarına uygun olarak demokratik ve açık olarak
faaliyet yürütmesine engel koyma hakkına sahip değildir. Tabii
ki, burjuva demokrasisi var, burjuva demokrasisi var. Güney
Kıbrıs’ta var olduğu ilan edilen, Kuzey Kıbrıs’ta bile var
olduğu ilan edilen burjuva demokrasisi vatandaşların
demokratik ve açık bir şekilde örgütlenme hakkını
kısıtlayamaz. KSP vardır. Bir parti olarak vardır. Hem de
Kuzey’de. Gardaş ise, bir KSP değildir, bir parti değildir, siyasi
bir örgütlenme değildir. Siyasi yönü Gardaş’ın üyelerinin kendi
partilerinin veya bireysel siyasi görüşleriyle kısıtlıdır. Gardaş
olarak, sürekli değil ama zaman zaman ele almaya karar
verdikleri siyasi içeriği olan kampanyalarda oluşturdukları
ortak siyasetlerle kısıtlıdır. Yani Kuzey’de KSP legal olarak
var ve faaliyet yürütürken, Güney’de Gardaş’ın kayıt
edilmesinin önlenmesi akıl dışı ve de imkansız bir çabadır.
Böyle bir çabanın ortada olduğu şartlarda yapılması gereken
de, bir yandan örgütün bunu birlikte göğüslemesi, diğer yandan
bu çabaların tüm diğer Kıbrıslı demokratların gözünde teşhir
edilip, onların da desteğiyle, onlarla birlikte yenilgiye
uğratılmasıdır. İyi ama, tüm demokrat, yurtsever ve barış
güçlerinin desteğini alabilmek için de örgütlü ve bilinçli bir
çaba gereklidir.
Evren yoldaş bilinçli, örgütlü, disiplinli ve de sabırlı bir
çaba ortaya koymak yerine, ‘beni görün’ tavrıyla bireysel ve
sonuç alma imkanı olmayan bir yaklaşım geliştirmiştir. Hem
sonuç almayan, hem de zararlı bir yaklaşım.
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Gardaş’ın kayıt sorununu ve de polisin baskıları sorununu
AİHM’ne giderek çözmek önerisi de yanlıştır. Sen bu sorunları
Gardaş olarak örgütlü ve bilinçli bir çabayla göğüslemeyi
denedin mi? Bu sonuç vermediği oranda Güney Kıbrıs’ın diğer
demokratik güçleriyle birlikte göğüslemeyi denedin mi? Bu
burjuva demokrasisi sorununu onlarla birlikte çözümlemeyi
denedin mi? Yani burjuvazinin ürettiği bu demokrasi sorununu
ortaya koyarak Kıbrıslıları birleştirmeyi denedin mi? Yani
burjuvazinin senin eline verdiği bu imkanı siyasetimizin zaferi
için bir araç olarak, Kıbrıslıları birleştirmenin bir aracı olarak
kullandın mı? Yok. Ama tutmuş, pek çok üyesi Kuzey
Kıbrıs’ta yaşayan bir örgüt adına, kendisi Kuzey Kıbrıs’tan
Güneye göç etmiş bir Kıbrıslı Türk olarak, ve son dönemde ve
ikide bir Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini AİHM’ne şikayet
etmekle tehdit eden, ve de Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkçe çıkan bir
gazetede Kıbrıs Cumhuriyetini AİHM’ne şikayet etmekle
tehdit ediyorsun. Ve bunu Gardaş adına, Güney Kıbrıs’ta her
milliyetten vatandaşlarımızı birleştirmeye çabalayan bir dernek
adına yapıyorsun. Bu nasıl olacak da Güney Kıbrıs’ta Gardaş’a
sempati kazandıracak? Var mı bunun izahı?
Kaldı ki bu fazlasıyla çocukça bir öneri. Herşeyi AİHM’ne
götüremezsin. KC Avrupa Birliği üyesi bir devlet. İç hukuku
işletmeden, oradaki süreci sonuçlandırmadan AİHM’ne
gidemezsin. Bir öneri getireceksen, öneri siyasi olarak yanlış
olsa bile, hiç değilse mevcut işleyiş kurallarına uygun olsun.
Hukuk bilgin kısıtlıysa, git demokrat bir hukukçu arkadaş bul,
ve onun tavsiye ve önerilerine göre hukukla bağıntılı bir öneri
yap. Yani bireysel çıkış ve dolayısıyla da bireyin kaçınılmaz
olarak kısıtlı bilgi ve gücü bu basit durumda bile bireyselliğin
işe yaramazlığını sergilemekte.
Gardaş bağımsız bir dernektir. KSP’nin AKEL’le yaptığı
görüşmede Gardaş’ın karşılaştığı sorunlarla ilgili destek
istemesi, hem Gardaş hem de KSP üyesi yoldaşların böyle bir
sorun hakkında KSP’yi haberdar etmesi, AKEL ve EDON’un
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bu konuda yardımcı olup olamayacaklarının sorulmasını
istemeleri nedeniyle ortaya çıkmıştır. Evren yoldaşın bu
konuda Afrika’da makale yazması nasıl ortaya çıktı?
Şu açıkça ortaya konmalıdır ki, bu makalenin KSP ile ve
bildiğimiz kadarıyla Gardaş yönetimiyle uzak yakın bir bağı
yoktur. Bu Evren yoldaşın bireysel ve bizce tamamıyla yanlış,
faydadan ziyade zararlı bir çıkışıdır.
Gardaş kayıt olacak. Evirip çevirseler, baskı bilmem ne
yapsalar da, Gardaş kayıt olacak. Kim önleyebilirmiş ki? Hiç
kimse! Burjuva Demokrasisi varsa hiç kimse. Burjuva
Demokrasisi yoksa o başka.
Gardaş’ı ‘kapatmak veya kapattırmak isteyenler,
üyelerimizi rahat bıraksınlar’, yönetim Kuruluna yazılı olarak
müracaatlarını yapsınlar ki herkes bilsin istekleri nedir. Yoksa
Gardaş Yönetim Kurulu onları bulur. AKEL, EDON, PEO, ve
Kıbrıs’ın tüm demokratları onları bulur. Yapılması gerekende
budur.
Kaldı ki kayıt etmeyi reddetseler ne yazar! Her gün polis
baskını düzenleseler ne yazar. Gardaş vardır ve var olmaya
devam eder! Yeter ki Kıbrıslılar ona sahip çıksınlar! Yeter ki
Gardaş’ta faaliyet gösteren herkes yanlışlarında ısrarlı değil,
yanlışlarını düzeltmekte kararlı olsun. Doğru, disiplinli ve
kararlı bir çalışma ortaya koysun!
Evren yoldaşın bunları başaracağına eminiz!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ekim 2004,
Yıl 8, Sayı 131, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Ekim 2004
Kıbrıs Cumhuriyeti Hukuk Dışı Oluyor:
Ferdi yoldaş ve bazıları bu sıralarda KC’nin 1960 KC’si
olmadığını, 1960 KC’sinin 1963-64’de yıkılmış olduğunu
keşfettiler!
Günaydın!
İyi ama, bir de şu meşhur uluslararası hukuk var. BM diyor
ki bu KC, uluslararası hukuka göre 1960 KC’sinin
temsilcisidir!
Ve de şu meşhur strateji var: ‘BM çatısı altında,
görüşmeler üzerinden, federal ve AB üyesi birleşik bir Kıbrıs’
elde etme stratejisi!
Bu iş sadece hukuk işi değildir. Siyasetle ilgilidir. Aynı
zamanda etikle ilgilidir. Pinoşet de tanınırdı ama onun gaspçı
olduğu bilinirdi....
Tüm bunlar ne işe yarıyor? BM’nin Pinoşet gibi rezilleri
bile ‘tanıdığını’ ispatlamaktan başka? BM’nin ABD
hegemonyasında bir rezillik örgütüne dönüştürüldüğünü
ispatlamaktan başka? Niye bunu ilan etmiyorsunuz Ferdi ve
diğer yoldaşlar? Niye ‘BM çatısı altında’ siyasetini terk
etmiyorsunuz? Niye Anti-Emperytalist Birleşik Cephe
siyasetini kabullenmekten kaçınıyorsunuz?
Kaldıki 1960 KC’si bile sömürgelerin bağımsızlığı
prensibine ters düşmektedir. İngiliz üsleri korunmakta, üç
yabancı ülkeye KC üzerinde garantörlük hakları verilmektedir.
Bu ne biçim BM’dir! Tüm BM önerileri bu Kıbrıs düşmanı,
İngiliz ABD çıkarına olan durumu onaylayan önerilerdir. BM
çatısı altında nereye gidecek bu ülke?
KKTC Hukuk Dışı Olabilir Ama Hükümetimiz Hukuk
içi??

189

Bizce 1960 KC’si hukuk dışıdır -geçtim 1963-64
sonrasının KC’sinden! Sömürglerin bağımsızlığı prensibini
ayaklar altına alan bir hukuksuzluktan müzdariptir.
İyi ama ya bugün Kuzey’de var olan yapılanma? Bugünün
KC’sinin hukuksuzluğu üzerine ders veren Ferdi ve diğer
yoldaşlar nasıl olur da kendilerinin de hükümetinde oldukları
bu yapılanmanın hukuki durumu hakkında bir söz etmezler?
Gerçekçi olalım. Kıbrıs bir bütün olarak emperyalist güç
dengesi temelinde ortaya çıkan ve var olan bir hilkat
garibesidir. Kuzey ve Güneyinde hukuksal bir durum yoktur.
Tüm ve en basit hukuk prensiplerinin ayaklar altına alınması
anlamına gelmektedir. En basit burjuva hukuk prensibi olarak
mülkiyet hakkı ayaklar altına alınmakta, var olan yapılar böyle
yaşamaktadır. İngiliz üsleri, Türk ve Yunan askerlerinin
üstünde oturduğu topraklar, Rumların el koyup tapulandırdığı
topraklar, Türklerin el koyup tapulandırdığı topraklar, göçler
üzerinden mal kaybı ve mal edinmeler. Kıbrıs’ta ne
hukukundan bahsediyoruz? Burjuva hukukun en temel unsuru
bile emperyalizm tarafından, onlarla birlikte iş yapanlar
tarafından ayaklar altına alınmıştır. Hukuksuzluk esastır
Kıbrıs’ta. Veya işte hukuk emperyalizmin güç dengeleri
hukuku, yani hukuksuzluk, yani dayatma siyasetidir.
Tüm bunlar dururken, tüm bunlara uyum halinde faaliyet
yürüten BM ve AB ile el ele, Kuzeyin ve Güneyin egemenleri
ve de onların kuyruğu pozisyonundaki CTP-AKEL ve diğerleri
bu uyum içinde kendilerine yontma derdindeyken ne hukuku
gelecek bu ülkeye?
Orman hukukundan başka!
Kıbrıslılar akıllarını başlarına almazlarsa, bize sunulan
alternatifler katliam alternatifleridir. Buna karşı tüm halkımızın
el ele vermesi gereklidir.
CTP’li yoldaşlar KC’nin hukuksuzluğu konusunda kuru
sıkı atacaklarına, Kıbrıs’taki emperyalizmin orman kanununa
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karşı tüm yurttaşların birliğini oluşturmaya kafa yormalı, o
amaçla iş başı yapmalıdırlar.
Annan Planı değil. Anaların Planı değil. Bizim planımız!
Bu küçücük adada, bu küçücük ve güçsüz halimizle ya ele
ele verir ve tüm emperyalistlere karşı ortaklık yaparak onlara
karşı durup onları al aşağı ederiz, ya da Kıbrıs’ta orman
kanunu varlığını sürdürür. Ormanda acıkan kurdun ve de
tilkinin ne yapacağı da iyi bilinir! Bilmem-görmemle bu
sonuca son verilemez!
güçlerini
Tüm
partilerimiz
emperyalizme
karşı
birleştirmek, onlara karşı, onların ülkemizdeki çıkarlarını yok
etmeyi hedefleyen bir siyasi çalışma içine girmelidirler!
Bu çalışmanın başlamasını önleyenler, bu çalışmanın
gelişmesini ve zaferini önleyenler ellerini kana bulama
hazırlığı içindedirler! Kıbrıslı kanına!
İster iste, ister isteme. Siyaset sizin isteğinize göre sonuç
verseydi, çoktan anlaşma olurdu. Değil mi ama? Siyasetçiler
isteklerine göre değil, elde ettikleri sonuca göre
değerlendirilirler. Siyaset pratik sonuç sanatıdır. İstek değil!
Niyet değil!
Çıkmaz Ayın Son Çarşambasına!
Nazım Beratlı Kıbrıs’ta sosyalizmi kurmak isteyenlerin
sosyalizmi kursa kursa çıkmaz ayın son Çarşambasında
kurabileceklerini ilan etti.
Bir bildiği var elbet. Kendisi ve yoldaşları sosyalizmin
zaferi değil de yenilgisi için çalışıyorlar ya. Demek istiyorlar ki
biz varken ‘nah kurarsınız sosyalizmi’!
Farkındayız be Nazım! Sendikalarımızı, halkımızın çeşitli
örgütlerini sizler gibi sosyalizm düşmanları, veya açık seçik
burjuvalar (hem de şovenist türleri) kontrol altında tuttukça biz
sosyalizmi kuramayız. Ama kendine ve o tiplere o kadar fazla
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güven duyma. Al aşağı edeceğiz sizleri elbet. Çünkü ve işin
aslında, sosyalizmin zaferi zorunluluktan kaynaklıdır.
Kaçınılmazdır. Kapitalizmi korumak isteyenlerin işi ‘Çıkmaz
Ayın Son Çarşambasına’ kalmıştır. Tüm çabaları boşadır.
İnternet üzerinden meta olmayan meta satışları nasıl
gidiyor bu aralar Nazım?
Bilge yoldaş?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ekim 2004,
Yıl 8, Sayı 132, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Kasım 2004
SEÇİM OLUYORMUŞ??
23 Ocak-20 Şubat arasında seçim olacakmış. Oğul
Denktaş’ın demesi. Mümkün. Ama baba Denktaş’ın ağzından
duymadan kimse inandıramaz bizi seçim olacağına. İki ay
varmış baksana. Hükümet kurma görevi başkalarına
verilebilirmiş.
Ne dalavereler dönecek bir görelim.
UBP seçim istemiyor!
Mevcut azınlık hükümetini dışarıdan destekleyebilir.
DP’ye 4-5 kayıp verebilir. Hatta daha fazla? Bunlar gözardı
edilmeyecek olasılıklar.
DP ancak ve ancak UBP’ yi temizleme ihtimali olan bir
seçimi isteyebilir. Onun da garantisi yok. Kendisi ter temiz
olabilir.
CTP’nin seçim isteği de su götürür. ‘Hükümetin
izleyeceği Kıbrıs politikasının, 24 Nisan’ın sonuçları
ışığında ve Türkiye ile birlikte saptanması’ siyasetiyle
hareket eden bir CTP için mevcut durum en uygunu.
Baba-oğul Denktaş’lara kalmıştır seçimi yaptırmak yada
yaptırmamak.
İyi sağacaklar bu ineği.
Lenin tüm burjuva meclislere ‘domuz ahırı’ lakabını
takmıştı. Müslüman memleketleri hiç düşünmemiş ki. Bizde
domuz ahır yoktur—Güneydekiler başka tabii ki. Bizdekinin ne
olduğunu Nazım Beratlı söylesin.
Nazım Beratlı bu tespiti nedeniyle Lenin’in Dünya
görüşünün darlığını ispatlar bize ama, şunu unutmasın. Lenin
internet üzerinden meta olmayan meta satan kapitalistler
dönemini görmediydi ki. Hem Nazım Beratlı gibi bir deha da
değildi!
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Tek tek vekillilerin hiçbiri de seçim istemiyor.
Yani, baba Dentaş’tan olur gelmeden kimse seçim derdine
düşmesin.
Akıncı efendi 24 Nisan referandumu sonunda acele
tarafından yeni Kıbrıs’taki yeni seçimlere katılmak için kendi
partisini kurma derdine düştüydü. Denildi kendisine: dereyi
görmeden paçayı sıvama. Birliği bölme. Ama çok bilen çok
yanılır misali bildiğini okudu hazret. Hala daha yeni Kıbrıs
seçimlerini bekler. Tabii ki onun bu siyaseti Kıbrıs’ın kurtuluşu
açısından zararlı ve ancak ve ancak bencilllere özgü bir
siyasetti. Ama, bu siyaset, Kıbrıs’ın kurtuluşu diye bir sorunu
olmayan bir burjuva siyasetçisi açısından çok yerinde bir
siyasetti. Tutarlı bir birlik siyasetinin, her geçen gün
radikalleşen bir birleşik cephenin dağıtılması gereklidir.
Görevini yaptı. Kıbrıs’ın kurtuluşuna ihanet ederek görevini
yaptı.
Kimse gelip de KSP’nin kapısını aşındırmasın seçimlerde
ortaklık diye!
Seçimler ilan edilsin bakarız duruma!
Seçimlerde Program!
Cenk önümüzdeki erken seçimlerde (hangi seçimlerde be
Cenk? Baba-oğul Denktaş’la anlaşmamı yaptınız da seçimden
bahsedersiniz??) partilerin Kıbrıs sorununda bir programları
olmasından, hem de halkı tatmin edecek bir programları
olmasından bahsediyor. Tek tek saymış vatandaşın bolca duyup
ta gına getirdiği hususları. Eee. Dedik ya CTP’nin de seçim
isteyip istemediği net değil diye. CTP ne önerecek vatandaşa?
Akel’le birlikte bir manevra ve yine vatandaşa olmaza dua
ettirmek programından başka? Ne önerecek!
KSP dışındaki partilerimizin vatandaşa önereceği, yalana
dayanmayan, olmazla iştigal etmeyen ne programları vardır?
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Emperyalistler anlaşma istemiyorlar. Kıbrıs’ın Güney ve
Kuzeyindeki güçler bir araya gelip bu burjuva temellerde bir
ortak nokta bulamıyorlar. Ne önereceksiniz vatandaşa?
Yalandan başka?
Bir tek KSP’nin emperyalizme karşı, program da dahil
olmak üzere kesin bir siyaseti vardır. Bu nedenle KSP daha
seçim laflarının edildiği ilk günlerden seçimlere taraf olan tek
partiydi. Şu anda da durum aynıdır.
Seçim isteyen, seçimlerde vatandaşın karşısına açık alınla
çıkmak isteyen, Kıbrıs’ın kurtuluşunu isteyen tüm partilerimiz
için (bu arada Afrika’nın arslan pehlivanları için de) bir tek
program var. KSP’nin anti-emperyalist birleşik cephe hükümeti
programı. Tüm diğer programlar 30 yıldır ha çözüldü ha
çözülecek burjuva yalancılığı programlarının yeni şartlarda
tekrardan ısıtılarak—içine sağda solda kalmış artıklar da
katılarak—piyasaya sürülmesinden başka birşey olamazlar.
Tersini ispatlayacak baba yiğit var mı?
Yıllar öncesinden denildi size istediğiniz bu burjuva
parametreler içinde kalan Kuzey ve Güneyin ortak planını
oluşturun diye. Nerede o plan? Annan Planına şöyle bir
yaklaşırsak olur bu işler? Öyle mi? Hadi koyun ortaya da
görelim? Elinizi belinizi tutan nedir? Gidin aynı burjuva
çerçevede, aynı parametreler içinde çözüm diyenlerle ortak bir
sonuca varın! Hadi. 24 Nisan’ın sonuçları ışığında ve
Türkiye ile birlikte, hemencecik anlaşın güneyde aynı
yalanlarla halkımızı uyutan kardeşleriniz ile de bizde görelim.
Yalan.
Seçimlere anti-emperyalist birleşik cephe hükümeti
oluşturmak için katılalım. O zaman bu ülkeyi birleştirmek ve
emperyalizmden kurtarmak isteyen yurtsevere kesimleri
birleştirme imkanına kavuşuruz.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Kasım 2004,
Yıl 8, Sayı 133, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Kasım 2004
Politik Tezler Oluyor
CTP ‘Politik Tezler’ adı altında seçim programını ortaya
koydu.
Bir nokta dikkatimizi çekti.
Tezler 24 Nisan’la Kıbrıslı Türklerin kendi kaderini tayin
ettiğini ileri sürüyor.
İyi ama Talat yoldaş değil miydi Başbakan olarak mecliste
“bağımsız değiliz be arkadaşlar bunu bilmiyor musunuz”
diyen?
Oydu!
Bu ikisini bir araya koyarsak yeni bir ‘kendi kaderini tayin
ilkesi’nin CTP tarafından siyasete kazandırıldığını görürüz:
bağımlı kalarak kendi kaderini tayin etmek!
Ve bu ayrılıp ayrı devlet kurma hakkı dahil kendi kaderini
tayin etme hakkının Avrupa Birliği ve günümüz emperyalist
dünyasında doğru, hipokratlığa kaçmadan açık bir
yorumlanışını ortaya koyar. Talat ve CTP’yi tebrik ederiz.
Hem nedir bu kendi kaderini tayin etmek biz anlayamadık
gitti. Hani ulus devlet bittiydi? İster AB, ABD, İngiltere, TC,
Yunanistan’ın savunduğu türden bağımlı olarak kendi kaderini
tayin olsun, isterse bu ilkenin komünist yorumu -yani ulusların
ayrılıp ayrı devlet kurma hakkı- bunların her ikisi de şu veya
bu şekilde ulusal devleti öne çıkartır.
Kıbrıs’ta Rumlar’la Türkler’in siyasi eşitliği talebi ne anlama
geliyor ki? Ulusal devlet demeyen siyaset niye dayatıp durur
siyasi eşitlik diye??
CTP ve tüm sosyal demokrat siyasetler burjuva şartlara
sığmayan, bu sınırları aşmaya zorlanan insanlık yaşamını
burjuva çerçeveye sokmak için evirip çeviriyorlar.
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Tezlerin bir diğer özelliği de tüm önerilerin Kıbrıs
sorununu burjuva-emperyalist çerçevede çözme çabasından
ibaret olması. AKEL de bu çerçevede hareket ediyor ama hiç
değilse ve hipokratça da olsa emperyalizme karşı olmaktan
bahsediyor. CTP’de böyle bir söylem bile kalmadı! Tezler
bunu ortaya koyuyor!
Erçakıca ve Beratlı Fazla Oluyor?
Bazı Yenidüzen yazarları, bazı CTP’liler bunların fazla
ileri (yani fazla geri) gittiği sonucuna vardılar galiba.
Yanılıyor muyuz?
Hadi Cenk. Araştır! Gazetecilik görevini yerine getir!
Annan Planı ve Referandum’da Evet ile TC’nin AB yolu
mu açıldı?
Evet. Bu doğru bir tespit.
Ama.
Esas olanı gözlerden gizliyor.
Annan Planı ve Kıbrıslı Türklerin bu plana evet’i
üzerinden sadece TC’nin enternasyonal hukuk arenasında
mevcut bazı hukuki sorunlarının üstünün örtülmesi sağlanmadı.
TC’nin Kıbrıs’taki etkinliğinin korunması için onun ABDİngiltere ile elele çalışmasının zorunluluğu da ortaya kondu, ve
TC diplomasisinin Kıbrıs konusunda bu güçlerle birlikte
hareket tarzı kesinleşti.
Ve bu durum TC için yaralı değil zararlı bir durumdur.
Bush ABD’si ve Blair İngiltere’si İkinci Dünya Savaşı
öncesindeki Hitler Almanya’sı ve Musollini İtalya’sı gibi
bugünün dünyasında savaş yapıcı devletlerin başını
çekmektedirler. TC diplomasisinin bu iki gücün kuyruğuna
takılması, Kıbrıs’ın TC’ye karşı bu güçler tarafından bu amaçla
kullanılması TC yararına bir gelişme değildir!
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Kuzey Kıbrıs’ta bu nedenle Amerikan uçakları cirit atma
hazırlığı yapıyorlar. Bu izolâsyonları kaldırma adına yapılıyor.
ve de bizim CTP’liler bunu elde etmek için ellerinden geleni
artlarına koymuyorlar.
Bu gidişle ve yakında ABD KKTC’yi yarı resmi
kabullenip Amerikan savaş uçakları KKTC’den bölge halkları
üzerine bomba yağdırırsa şaşırmayınız!
Böyle bir durum ortaya çıkarsa, bu Kıbrıslı Türkleri
bölgenin nefret edilen bir insanları haline getirir!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Kasım 2004,
Yıl 8, Sayı 134, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Aralık 2004

Proleterya Var mı Yok mu
KSP dışındaki solcular Kıbrıs’ta proletarya yok diye
tuttururlardı.
İnşaat işlerini (ve diğer işleri) herhalde bu küçük burjuva
baylar mı yapmakta?
Güneye geçip çalışanlar da mı bunlar?
Ama Kıbrıs’la kısıtlı kalabilir mi bu güzelim ‘proletarya
yok’ teorisi?
Kalamaz tabii ki!
Bizim üstadların üstadı
Bilgelerin bilgesi
İnternetten doğru meta olmayan mal satıcısı
Nazım Beratlı yoldaşımız
Türkiye’de de proletarya olmadığını ilan etti.
(bak. 15.11.04. Yeni Düzen!)
Yahu Beratlı
Sen bir
Erçakıca iki
Ferdi de üç.
Üç şilahşörleri oynuyorsunuz herhalde.
Hepsi de Bir??
İlker Kılıç kardeşimiz “hepside aynı” diyenlere kızmış!
Haklı!
Çeşitli partiler arasındaki farkları görememek çok zararlı
bir tavırdır.
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CTP, BKP, BDH, TKP, YKP (ve de KSP) ile tüm diğer
sağcı partiler arasında hiçbir fark görmemek fazla aptalca bir
tavırdır.
İyi ama tüm solcuların böylesi bir yaklaşım güttüğünü
iddia eden İlker yoldaş KSP hakkında hiç mi bir şey bilmez??
İlker gardaşımız bu konuda haksızdır.
Niye?
Bu “hepsi bir” diyenler, kendileri de Kıbrıs Sorunu’na
burjuvaların, emperyalistlerin çözüm bulmasını talep edip
duran bireyler ve partilerdir. Tıpkı İlker ve Partisi CTP gibi.
Yani, ve haklı olarak, bizim sol partilerimizin hepsi de
birbirlerinin aynıdır. Esasta aynıdırlar. Hepsi de burjuvaziden
ve dünya emperyalist sisteminden çözüm beklerler. O da
olmaza duaya yatırlar.
İşin aslında sağ partiler de aynı siyaseti benimserler ve bu
nedenle solcularımızla esasta aynıdırlar. Onların bu alandaki
farkı esasa özgü değildir. Onların farkı beklentileri olan çözüm
türündedir. Ve tabii ki bu fark önemlidir, ama esasta bir fark
değildir.
İşte İlker gardaşımız partilerimiz arasındaki farkları ele
alayım derken görünüşteki farkları öne çıkarmış, esastaki
aynılıkları ise görememiştir. Halbuki siyasette, her şeyde
olduğu gibi, son tahlilde karar verici faktör ele alınan konunun
esasında yatar.
Onu, esası görünüşten ayırt edemeyenler siyaset biliminde
fena tökezlerler.
Yaşaşın KKTC!
Cenk gardaşımız da, 15 Kasım’da memur maaşlarının TC
tarafından ödendiğini, kurulan ve var olan ülkenin (yani
KKTC) TC’ye şu anda bağımlı olduğu gibi, AB’ye geçiş
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döneminde de bağımlı olacağını ilan etti. Daha doğrusu, var
olanı hepimize tekrarladı.
Bu Memleket Bizim deyip de palavrayla iştigal etmenin
alemi yok demeye getiriyor Cenk. Bağımlıyız bağımlı! Ve de
bağımlı olmak zorundayız! CTP’lilere bunun ne kadar gerçekçi
bir tespit olduğu kavratılıyor yani!
Var olan durum budur Cenk. Bu ülke ve bu halk, bu var
olan durumu yok etmeden bağımsız olamaz ve işin gerçeği
olarak kendi bağımsız ekonomisini kuramaz. Ama bu
ekonominin kurulamayacağı işin gerçeği değildir. Var olanın
gerçekliği
emperyalizmden
bağımsız
ekonomimizin
kurulmasının şart ve kaçınılmaz olduğudur. Şart olanın elde
edilmesi gereklidir. Gerekli olan gerçek haline gelir.
Cenk “yaşasın KKTC” açıklamasıyla da kalmıyor. Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin işgal edildiğini, ama Kuzey Kıbrıs’ın işgal
edilmediğini ileri sürüyor. İkide bir sokaklara çıkan tanklar
işgal havası veriyormuş. Tanklar ikide bir dışarılarda boy
göstermesin diyor.
Gözden ırak, gönülden de ırak mantığıyla, Cenk ve
başkaları görmezse eğer, tanklar yok oluyor demek ki? İlahi
Cenk. “Ancak ve ancak benim gördüğüm şeyler vardır”
diyenlerin idealist mantığının bu kadar güzel örneğiyle hiç
karşılaşmamıştık!
Tanklar üslerden çıkmasın, göze görünmesin, işgal de
olmaz! CTP ve Yeni Düzen fena dağıttı! Demedik mi biz size
sizin o program sizi fena edecek, Erçakıca (ve bugünlerde
Beratlı) sizi çok fena edecek diye! Bunlarla birlikte iş yapan
Ferdi yetmedi, bir de sen çıktın başımıza!
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AB’ye Üs!
Biz demedik mi şu AB aşıklarına: İngiliz üssü ve askerleri,
TC üssü ve askerleri, Yunanistan üssü ve askerleri yetmedi, bir
de AB üssü ve askerlerini başımıza saracaksınız, vazgeçin bu
AB üyeliği talebinden diye!
AB 13 tane ‘acil müdahale birliği’ oluşturacakmış.
AKEL’li yoldaşlarımızın da katılımıyla KC hükümeti ‘Kıbrıs
askeri yönden, iki bölük, Andreas Papandreu hava üssü ve
Limasol limanı ile katkıda bulunacak. Sivil savunma yönüne
Kıbrıs’tan 62 kişi katılacak’ kararı almış.
Bu baylar ‘NATO, Barış için Ortaklık’ programına da
katılmak istemişlerdi. TC buna izin etmedi.
Vay bizim anti-NATO AKEL’imiz ve de CTP’emiz!
Alın kararları alın. Zaten NATO’yu kontrol eden ABD ve
İngiltere’nin, TC ve Yunanistan’ı da yanına alarak kontrol
ettiği, askeri olarak kullandığı ülkemizi tam ve kesin olarak
onların ve Avrupalı yandaşlarının (veya rakiplerinin) askeri
üssü olarak tutun. Dahası çok üs verin onlara!
Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu memleketi NATO
ve AB’nin, onların yedek gücü olarak TC ve Yunanistan’ın
askeri üssü haline getiren herkesten hesap sorulur bir gün elbet!
Bu memlekette katil, barbar ve gaddar emperyalistlere
karşı savaşmaya hazır yurtseverler de örgütlenir bir gün
elbette!
Irak’ta Öyle, Kıbrıs’ta ve İsrail’de Böyle
Irak Geçici Anayasası’nın 58 inci maddesi ‘Saddam
Hüseyin döneminde evlerinden olan Iraklılar’ın geri
dönmelerinin sağlanmasını ve kendilerine tazminat ödenmesini
öngörüyor’
Bunu haber eden de Hürriyet!
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Bu Amerikalılar da bir alem değil mi! Bunu Irak’ta da
uygulayacakları yok ya, hiç değilse yazıya dökmüşler. Ya
Kıbrıs ve İsrail? Oralarda olmaz! Can havliyle kaçan Araplar
İsrail’e geri gelemez! Geçtim İsrail’e geri gelmekten, Gazze ve
Batı Şeria’da bile topraklarına sahip çıkamaz. Kıbrıs’ta da
Rumlar ve Türkler için aynen. İki bölgeli olacakmış ülke ya!
Ama Irak başka! “Karıştır ve yönet” dönemindeler de!
Fabian Hmailton Ne Demiş?
Britanya Avam Kamarası Dışişleri Komitesinin bir üyesi
olan Fabian Hamilton Kıbrıs’la bağıntılı olarak “AB’ne üye bir
ülkenin toprakları üzerinde işgal kuvvetleri bulunduran bir
ülkenin (Türkiye’nin) AB’ne üye olması tasavvur edilemez”
demiş!
İngiltere niye AB üyesi o zaman??
Ay pardon, İngiliz üsleri işgal değil ki? 1960 Anlaşmasına
göre İngiliz Kraliçesi’nin as be as toprağı!
Şu ‘Britanya Avam Kamarası Dışişleri Komitesi’ kadar
hipokrat, sahtekar ve emperyalist bir kuruluş zor bulunur
hakikaten!
‘Türk işgal askerlerini NATO, AB ya da başka bir askeri
kuvvetle değiştirilmesi konusunu’ da gündeme getirmişler!
Getirin getirin. KC ve KKTC, TC ve Yunanistan’la birlikte onu
da yaparsınız bir ara. Kıbrıslılar olarak biz izin verirsek tabii!
Gel gelelim bizim önerimiz sizin Kıbrıs’tan defolup gitme
konusunu gündeminize almanızdır. Biz onu gündeme
aldırmakta kararlıyız! Duydunuz değil mi İnsanlık Düşmanı
Komite üyeleri?
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Cenk’in Aklı
Eğitim bakanı yanıt vereceğim diye en fazla birkaç yüz
kişiye ulaşan gazetelere BRT vb üzerinden yanıt verip tüm
ülkeye duyurmuş olayı. Cenk akıl veriyor. Sus be adam, yanıt
vereceğim diye herkese duyurdun heriflerin görüşlerini. Ve
şöyle bitiriyor:
İşte bu nedenle önemli, yanıt hakkı kadar yanıt aklı!
Bu akıl KSP’ye karşı bolca kullanılan bir akıldır. Cenk ve
yoldaşlarına (Afrikacılara da) bunu kimin öğrettiğini gayet iyi
biliriz biz. Ne yöntemler vardır bu akılda. Rakibini devre dışı
tutmak için ne yöntemler.
Ama bu akıl, “kendi hatalarına karşı vurdumduymaz
olanların sonu felakettir” aklının önüne geçtiğinde, onun bir
burjuva aklı olduğu fena sırıtır Cenk. Yanıt aklını kullan
bakalım!
Ayhan Hikmet Ve Ahhmet Gürkan’ı Anıyoruz
Yeni çıkan Tarih Kitabında Ayhan Hikmet ve Ahmet
Gürkan’a da yer verildi.
Cumhuriyet”in son sayısı 23 Nisan 1962’de çıktı.
Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan 23 Nisan’ı 24 Nisan’a
bağlayan gece katledildiler...
Bu fırsatla, CTP’li yoldaşları ve Tarih kitabı yazarlarını bu
noktada kutluyoruz.
Katiller biliniyor!
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Mardin’de Katliam
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 12 yaşındaki Uğur ve babası
Ahmet Kaymaz’ın evlerinin önünde asker ve polisler
tarafından öldürüldüğü haberi büyük bir dehşet yarattı.
Bu katliam, Türkiye’de devlet güçlerinin ve de onlar
tarafından örgütlenen ölüm tugaylarının katillik faaliyetleri
tekrardan devreye girmeye başladığına işaret ediyor.
Lanetliyoruz!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Aralık 2004,
Yıl 8, Sayı 135, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Aralık 2004
Ferdi Hrisostomatis’e Kızdı
Şu Hrisos denilen tipe bak hele. Talat’la görüşmeyecekmiş
de TC ile görüşecekmiş.
Kıbrıslı Türkleri yok saymaya çalışıyor.
Meclisteki 50 vekil de bizden olsa gene de bağımlıyız.
Kime? TC’ye. Ama tutmuş Hrisos denen tip bizim temsilcilerle
görüşmek istemezmiş.
Vay şövenist vay!
Yedirir miyiz ulan sana bizim varlığımızı ve de irademizi!
TC (ve de İngiltere) dururken, değil mi ama Ferdi!
Ferdi şöyle bitirmiş lafını:
‘Bu şovenist kafalara, Türk-Rum ayrımı yapmadan karşı,
ses verildiği sürece şovenizme karşı mücadelede başarıya
ulaşılır.’
Unutma bu lafını Ferdi. Şunu da unutma, herkesin öncelliği
kendi içindeki şovenistlere karşı mücadeledir. Kendininkine laf
yok, hatta onlara ‘demokratik örgütlenme hakkı’ diye sokaklara
düşeceksin, ama onların şovenistlerine ver veriştir!
Kendininkine laf etmezken başkasınınkine sövmek şovenizmin
—ve de emperyalizmin—yıllanmış bir metodudur. Lenin bile
bilirdi. Ha sen ne bilesin Lenin’i. Pardon yani!
Şövenizme yenilirsek ve suçlu arandığında, unutma bu
sözlerini! Pratiğini de!
Hrisos’a İki Soru!
Senin genel kurmayının başı kimdir Hrisos?
Senin Cumhuriyetinin ‘garantörleri’ kimlerdir Hrisos?
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Seni ve hükümetini dikkate alıp da, seninle görüşmeye
oturacağım ve böylece çözeceğim diyenlere de biz çok
kızıyoruz!
Anti-emperyalist birleşik cephe hükümeti kurulur bir gün
elbet!
İngiliz üslerinde kendine yer ayırmaya kalkışma boşuna.
Onlarada el konacak!
Sizi Tilkiler Sizi!
Erçakıca KC’nin Kuruluş Anlaşmasına tersliğini, o yüce
BM kararlarını unutarak ortaya koyup makalesini şöyle
bitiriyor:
‘Bugüne kadar Kıbrıslı Rumlar tarafından işgal edilmiş,
Kıbrıslı Türklerin 1963 Aralık ayından bu yana hiç temsil
edilmediği, resmi dillerden biri olan Türkçe’nin yalnız Kıbrıs
Liraları ile bazı resmi evraklarda kaldığı, Avrupa Birliği’nin
resmi dilleri arasına alınmasına bile gerek görülmediği Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Türkiye tarafından tanınması bu kadar basit
mi?
Buyursunlar tanısınlar. CTP Genel Sekreteri Ferdi Soyer’in
son CTP Kurultayı’nda dediği gibi “kim isterse tanısın, biz
tanımıyoruz”.’
Bizim TC diplomatları da az tilki değil hani. ‘KC’yi hadi
tanıdık bakalım, sonra???’ Deme hazırlığı yapıyorlar. ‘Biz
tanıdık ama, baksanıza KKTC’deki demokrat, sosyalist, sosyal
demokrat, Avrupacı, en AB’ci bir parti tanımıyor. Onun temsil
ettiği Kıbrıslı Türkler tanımıyor. Biz tanıdık da ne olduki.
Onlar tanımıyor KC’yi!’ Diyebilirler yani. Vay sizi tilkiler vay!
Şimdi gözüme girdiniz bak! Aferin size. Az becerikli değilsiniz
hani. Siz nerede öğrendiniz bunları? Hapishanede mi? Yoksa
Pentagon’da mı??
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Bu da Kim?
‘EOKA İngiliz’e karşı bağımsızlık kavgası için kuruldu
ama kısa sürede hedefi değişti!
Kıbrıs’ın Akdeniz’in doğusunda yeni bir Küba olmamasına
çevirdi mücadelesini...
TMT’nin de hedefi aynıydı.
Birisi Rum solcuları, diğeri de Türk solcuları temizleme,
sindirme işini üstlendiler.
Böl ve yönet politikasına uygun olarak da adadaki iki
toplum arasındaki düşmanlığı yükseltmek ve emperyalist
güçlerin isteklerini yerine getirmekti amaç...
TMT’ye üye olanların, fiilen olaylarda bulunanların belki
haberleri yoktu ama...
İstenilen de buydu...
***
Nihat Erim’in anılarında Amerikalı, İngiliz ve Yunan
yetkilileriyle bir araya gelip iki yeraltı örgütüne nasıl yardım
yapacaklarını kararlaştırdıkları yazılıdır...
Dahası Arif Hoca yazılarında sık sık vurgular...
200 bin dolar Amerikan yardımı alan Yorgacis’in Türk
kesiminde birilerine de yılda 20 bin dolar verdiğini belirtir.
Amerika EOKA’ya 180 bin doları Türkleri katletmesi için
vermiyordu...
Ne de TMT’dekilere 20 bin dolar verip Rum avcılığı
yapmalarını istiyordu...
İki yeraltı örgütünün de hedefi Kıbrıslı demokrat, solcu
insanları sindirmek veya yoketmekti.
***
Rumların konuşmaya başlaması iyiye işaret...
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Ama tek taraflı olmaz bunlar...
Kıbrıslıtürkler de konuşmalı...
Kimin ne yaptığı, emirleri nereden aldığı, hangi cinayetlere
şahit olduğu, ortak olduğu yazılmalı.
Suskunluk bu yapılanlara ortak olmak demektir.
İngiliz ve Amerikan çıkarlarına bilmeden, kendilerine
“dava” diye belletikleri bu süreçte kimin ne olduğunun ortaya
çıkmasını sağlamalıdırlar.
Belki torunları kendilerini affeder!’
Bu yazı Afrika’da yazıldı.
Böylesi yazılar yazdık diye Afrika KSG ile birlikte çıkma
ortaklığını bitirmişti.
Bu satırların yazarı ne yapıyor Afrikada?
Atın haini Afrika’dan!
Hadi Hocam! İş başı yapma zamanı!
Bağımsızcıların yep yeni bir Tarifi
“Bağımsız, AB üyesi Kıbrıs’ta birlikte yaşama yanlısı
olanlar. Bağımsızlıkçılar yani...’
Arif Hoca.
İngiliz üslerine ses çıkarmayan, TC, Yunanistan, İngiltere
garantisine ve askerlerine ses cıkarmayan, NATO üyesi olmak
isteyen, o olamadığında AB çevik gücüne katılıp onlara üs
sunanlar. Bağımsızlıkçılar yani...
Değil mi Arif hocam!
AÇ TİLKİ RÜYASINDA TAVUK AÇ TAVUK RÜYASINDA
DARI GÖRÜRMÜŞ!
Saddam AB’li yandaşlarına atom bombasına dayanıklı
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sığınaklar yaptırdıydı bir ara. İyi para aktardı onlara. Şimdi
Amerikan sığınaklarında hapiste!
Anglo-Amerikan emperyalistleriyle yapılan işbirliği,
onlarla en son NATO çerçevesinde aranan işbirliğine karşı
AB’nin emperyalist barbarlarıyla işbirliği planı, KC tavuğunun
rüyasında gördüğü darıdır!
Emperyalist tilkiler Kıbrıs tavuğunu yemekle meşgul,—
çünkü bu tavukların başındaki horozlar kümesin kapısını açıp
davet üstüne davet çıkarıyor tilkilere—bunlar da darı rüyasıyla
bizi oyalayacaklar!
Papadopulos vurgulamış!
Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununun BM gözetimi altında
kalmasını ve tüm faaliyetlerin BM’den başlamasını
istediklerini vurguladı.
BM Genel Sekreteri tarafından hazırlanacak bir Altıncı
Annan Planının çözüme yol açıp açmayacağını soran bir
gazeteciye Cumhurbaşkanı Papadopulos bunun planın içeriğine
bağlı olduğu yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı: “Bu, beşinci Annan planındaki zaafları
ortadan kaldıracak, Kıbrıs Rum tarafının haklı ve mantıklı
endişelerini giderecek ve çözümün yaşayabilir ve uygulanabilir
olduğunu güvence altına alacak bir planla mümkündür” dedi.
Öneriye Erçakıca (CTP) cevap verdi:
‘Annan Planı için kullanılan “evete” sahip çıkmak, bizi
dünyaya bağlarken, Annan Planı üzerinden hareket ederek
Türk tarafından yeni tavizler koparmak çabalarına karşı
direnmek de taktiksel bir zorunluluk olarak karşımızda
durmaktadır’
Talat yoldaş da noktayı koydu:
Siyasetlerde farklılıkların ortaya çıkmasını önlemek için
TC ile sıkı, günlük ilişki içinde olduklarını belirtip
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‘Kendilerinin,
çözüm
yanlısı,
Kıbrıs’ın
yeniden
birleştirilmesinden yana politikaları ve her durumda Kıbrıs
sorununun görüşmeler yoluyla çözümleneceğini kabul eden
politikaları sürdürmeleri halinde, Türkiye’nin “Kıbrıs
Cumhuriyeti”ni tanıması yönünde baskı altında kalması yerine,
çözüm konusunda Rum Yönetimi’nin baskı altına alınacağını
söyledi.
Bu işin ne BM ne de AB çatısı altında çözülemeyeceğini,
burjuva
çıkarlar
çerçevesinde,
emperyalist
çıkarlar
çerçevesinde bu işin olmayacağını, bu önermelerin de bunun
bir diğer ispatı olduğunu tüm Kıbrıslılara hatırlatırız!
Ya geleceğimizi kendi ellerimize almak için iş başı
yapacağız, ya da BM, AB, ABD-İngiltere ve onlarla birlikte
birbirine karşı pozisyon kapma derdinde olan KC, KKTC, TC
ve Yunanistan’ın elinde eriyip gideceğiz!
Telefondan Al Haberi
Ferdi yoldaş radyo konuşmasında telefonla, dert dinlemiş.
‘Rumlar’ güneye geçen işçilerimize ‘sigara’ ve diğer mamüller
(malum türden) araması yaparmış. Bu olmamalıymış?
Yahu Ferdi, bir de halk arasında dolaşan bir söylenti var.
Dolaşan dedikodu şu ki, Türk mafyası Kuzey’e yakın yerlerde
gemiyi durdurup, içinden kayıklarla Kuzeye kaçak sigara
taşırmış!
Tabii yani bu telefonla radyo konuşmasına bir duyuru
değil, halkın dilinde dolaşan bir dedikodu. Herhalde ‘Rumlar’
bu dedikoduya kanıp da yapıyorlar bu işi.
Sen duymadın mı bu dedikoduyu da o kadar saldırırsın
zavaılı yoldaşın Hristofyas’a? Aç bir telefon da sen—ama
Hristofyas’a—ve de ki, yahu onlar dedikodu be Hristo. Ne
inanırsın onlara. Biz hükümetiz maazallah. Türk mafyası mı
dayanır bize! Hem gel de bu tarafta yeni av sahaları açtık,
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orada birlikte avlanalım!
Goncoloz Zamanı mı Şimdi?
Ferdi yoldaş dedi ki: ‘Onun için zaman goncoloz
edebiyatına yeni örnekler eklemek zamanı değildir. Zaman
çözümü bir an evvel nasıl sağlayacağız sorusuna görüşler
üretme zamanıdır.’
Yahu Ferdi, sen bir alemsin. Bizim görüşlerin haklı ve
doğruluğu, sizinkilerin,tüm solcu kanat burjuva kuyukçularının
görüşlerinin haksız ve yanlışlığı bin kere ispatlandı. Sen tutmuş
daha hala görüş üretmekten bahsediyorsun. Bunun adına siyasi
iki yüzlülük demezler de ne derler, sen söyle yoldaş!
Bak başka Görüşler de Var: Serhat ve Afrika’dan bolca
gelen bir öneri var:
Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’ndeki haklarımızı derhal talep
edelim; herkesın evine dönme hakkını tanıyalım; uluslararası
hukuk ve uluslararası kurumların garantisinde Ada’yı
askersizleştirelim!
KC’nin hukuk dışılığı konusunda bunca yazi yazılırken bu
da enerilir şimdi Allah aşkına?
KC’yi yönetenler ve de dayandığınız uluslararası
kuruluşların bu konudaki nedir sayın Serhat ve de Afrikacı grdaşlar?
Hani siz çok hukuk seversiniz de, şu anda ‘iki bölgeli’
öneriierle piyasaya çıkan uluslararası kuruluşlar nasıl olacaktı
da KC’ye geri dönüşü hukuki bulacaklardı. KC’ninkiye
bölünmesi demek KC’yi yok etmek (ki yok edilmiş durumda
KC)
Ha, bir de sizin KC topraklarını üçe bölen önermenizde
duruyor ortada. Bak üçe bölersek olur. O zaman KC’ye geri
dönebiliriz. Yahu şu Afrikaeılar bir alem. Hadi de
emperyalizme ne kadar karşı olduğunuzu, diğerlerinin

212

emperyalizme nasıl boyun eğdiğini de anlatın tekrar bakalım.
Ama Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti’ne karşı
çıkmaktan da geri durmayın.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Aralık 2004,
Yıl 8, Sayı 136, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 2005

214

NELER OLUYOR NELER? — Ocak 2005
Putin Bush’a Soracakmış?
Ukrayna’da olanlardan sonra, Gürcistan’ı da hatırlayan
Putin ne oluyoruz diyor? Gürcistan’da Gül Devrimi,
Ukrayna’da Portakal Devrimi. Amerikalılar Rusya’yı eski
SSCB ülkelerinden soyutlamak mı istiyor? Çeçenistan’da
olanlar falan o zaman tam bir anlam kazanır!
Gördünüz mü? Bir de biz hayıflanırız bizim istihbarat
hizmetimiz pek iyi değil diye. Bizim yıllar öncesinden anlayıp
dünya değerlendirmemizde dikkate aldığımız işleri Putin efendi
anlayamamış? Bush’la görüştüğünde Bush’a soracakmış! Yahu
Putin gardaşım, teee Amerikalar’da ne işin var? Özkök
Paşam’la Erdoğan Başbakanımıza sorsaydın onlar cevap
verirlerdi sana: “ne alakası var yahu Putin. Olur mu öyle şey
yahu. Biz tüm sınırlarımızdaki komşularımızia iyi geçiniyoruz.
Amerika öyle bir halt yemek istese bile biz müsaade etmeyiz”
diye! Ama Bush dürüst adamdır! Hemen “evet yahu, SSCB’yi
hallettik, sıra siz Rusları tümden bitirmekte” diyecektir?
Bush’a soracakmış!
Dalga geçiyor bizimle galiba. Rumsfeld’e sor Rumsfeld’e!!
3 Ekim Tarihinin Önemi
TC ile AB görüşmeleri 3 Ekim 2005’de başlayacak ya. Bu
tarihin özelliği hakkında bizim “barış yanlısı” takım bolca fikir
üretti. Almanya’nın ‘barışçıl birleşme günü’ gibi Kıbrıs’ın da
barışçıl birleşme günü olsun diyerekten 3 Ekim günü
belirlenmiş.
Mümkün. Bir öneri de bizden.
Bu tarihi Blair önerdi.
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TC’yi, SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerini batırma
konusunda kullanan ülkelerin başını ABD ve İngiltere
çekmişti. Bizce Blair Almanlara mesaj gönderdi. Ulan
allahsızlar “Türkler olmasaydı nasıl olacaktı da Doğu
Almanya’yı yutacaktınız. Hadi bakalım şimdi onlara borç
ödeme zamanıdır. Ha bir de, borç ödemezseniz Türkler sizin
memleketin altını üstüne getirmesini de bilirler—hele hele
biraz da biz yardımcı olursak!”
Böyle birşeyi simgeliyor olabilir mi 3 Ekim? Ne dersiniz
Özkök Paşam?
Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) çözümü buzdolabına koydu!
Onlar TC’nin AB’ye girmesini bekleme kararı aldılar.
Annan Planı türü kararlar onlar için geriye gidiş olur çünkü. İyi
de ettiler. 1960’la yaşanmadığı gibi, Annan’la da yaşanmazdı.
Burjuvalar yaşayamaz bir arada; biri diğerini ayaklar altına
almadıkça.
Bu meyanda ‘BM çatısı altında çözüm’ taraftarları nasıl
olacak da ülke çapında ortak bir plan oluşturacaklar? aldatmaya
devam!
Ortak bir plan oluşturamazlar! Çözemediler çözemezler!
Bu ülkede ortak bir plan oluşturmanın tek yolu,
emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı ortak bir plan
oluşturmaktan geçer! Geriside yalandır! Birileri kendi
isteklerini zorlarlar, empoze ederler. O da işte 1960’dan beter
olur! Limonu bol ülkede Limon sıkar gibi sıkar ve bizden
limonata yaparlar—bir de Limon Devrimi yaparak bunu bize
empoze
edebilirler—Ukrayna’daki
Portakal
Devrimi
gibisinden?
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Şener gene boykotçu?
Gözlerime inanamadım: UBP ile CTP’yi ayni kefeye
koydu Şener! Bende sandım UBP’yi destekleyelim diyecekti?
Bütün partiler teslim olmuş meğersem de, hepsi de aynıymış
da, en iyisi seçimleri boykot etmekmiş!
Aslanım Şener:
YeniDüzen gazetesinde sadece meclisteki partilere
değinmek adına sürekli KSP’yi es geçer—Şener de gazetesinde
unuttu KSP’yi! Unut Şener unut. Rüyana girer de kabul
görürsün. Olmasın öyle şeyler! Ali Osman da unutsun, Turgut
da unutsun, Arif Hoca da unutsun ... Rahatınızı bozmayın.
Boykot var, UBP var, çok alternatif sunup ortalığı dağıtmak
var, Kıbrıs’ı üçe bölmek var, 1960’a geri dönmek var. Eh,
KSP’ye yer kalmadı bu güzelim vatanseverlik örneklerinden
sonra! Kıbrıs’ın en bilge adamları da yığılmışlar Afrika’ya! Ne
de çok şeyler biliyorlar! Bir de vatan için siyaset yapmasını
öğrenseler, keyfimize deyecek kalmaz!
Boykotu bırak Şener.
Bu seçimlerde UBP, DP, MAP vb.lerini bitirmeye kafa
yoralım. Ne dersin? YKP ne der acaba?
Ha bir de KSP vardı değil mi? O da neyin nesi ki?
Savaşlar Artmış!
Almanya’daki Hamburg Üniversitesi araştırma yapmış.
Savaşlar artmış. Azalmamış artmış!
Dünya AB üyesi olsaydı öyle olmazdı.
Değil mi N. Beratlı kardeşim?
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Ulus Devlet. Olmazzzz!
N. Beratlı bir yandan, D. Demir (Demir Küçükaydın) öbür
yandan millet konusunda ve de milli devlet konusunda
akıllarımızı açıyorlar son dönemde. Allah razı olsun onlardan.
Demir’i boş verin. O Troçkiyi bile aşmış azılı bir Troçkist. Şu
andaki görevi Kürtlere Kürt olmadıklarını kavratmak—çok
devrimcidir de ...
Beratlı kardeşim ise, Osmanlı padişahlarının güzel Rum,
Fransız, Rus kadınlarıyla evlenip, onlardan çocuk yaptığını, bu
çocukların
da
Padişah
olduğunu,
yani
Osmanlı
imparatorluğunu yönetenlerin hiç de öyle saf kan Türk
olmadıklarını ortaya koydu. İyi etti etmesine de, bunu Türk
ulusunun ve de Türk devletinin yokluğu ile bağlandırması
enteresan! Tabii aynı makalesinde Osmanlı’nın nasıl Türk
kestiğine de değinmek zorunda kalıyor bizim Beratlı! Olmayan
Türk nasıl kesilir hiç sormuyor kendine!
Osmanlı Sultanları isterse saf kan Rum haline gelmiş
olsunlar—evliliklerle vb. Osmanlı imparatorluğu bir Türk
imparatorluğuydu! Ama feodal bir imparatorluk. Bu
imparatorluk milli ve feodal-bölgesel isyanlarla parçalanma
dönemine girdiğinde önce herkesi ‘Osmanlılık’ adı altında
birleştirmeyi, imparatorluğu bu şekilde korumayı denedi.
Olmadı. Gayri müslümlerin büyük çoğunluğunun kontrolünü
yitirince Müslümanlık adına imparatorluğu korumayı denedi. O
da olmadı. Geriye Türkler kaldı. İmparatorluğu Pan-Türkizm’le
korumayı denediler. O da olmadı. Geriye TC kaldı. Orada işte
burjuva bir ulus olarak Türkler oluştu. Bu Türk ulusu sadece
bir ulus kökenli, Türk kökenli değildir. Hatırlarsınız bir ara
Kıbrıs’taki komutanlarımız “sadece Türkler müracaat
edebilirler’ diye bir ilan verdiklerinde biz onlar demiştik; DNA
analizi devrinde yaşıyoruz sayın komutan, yapın bir DNA testi,
ilk başta kendinize, ve görelim bakalım hangi saf ve de temiz
Türk soyundan gelmektesiniz diye! Bugün, Anadolu’daki Türk
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ulusu, saf kan Türkler yanında, karma köklerden gelenlerin
oluşturduğu bir Türk ulusudur. Ve Osmanlı imparatorluğunun
imparatorluk korumak için icat ettiği ‘ortak değerler’ kavgası
bugün de verilmektedir. Türkiyelilik kavramı bu temelde
ortaya çıkmakta, TC’de yaşayan herkes Türktür kavramı da bu
temelde ortaya çıkmaktadır. Çünkü TC saf bir tek uluslu bir
devlet olarak oluşmadı. Çok uluslu bir devlettir! Şimdi de Kürt
sorunu vardır. Buna burjuva şartlarda çözüm üretmeye
çalışıyor. Halbuki bu iş ulusların gönüllü birliği ile
çözülebilecek bir iştir, başka türlü de çözülemez. Demir ve
Beratiı bu olguyu ayak altına almakla meşguller!
Şu üst kimlik sorunu sadece TC’ye özgü bir sorun değildir.
Britanya da bu işle oldukça meşguldür mesela. ingiliz, İskoç,
Gal, irIandalı ve üstüne üstlük dünyanın dört bir tarafından
çeşitli uluslardan bir yığın insan—işler Komünizme doğru
gidiyor. Burjuva çerçevede çözüm çabaları karmaşa ve
ırkçılıkla kol kala gelişir.
AB’de buna çözüm olamaz Beratlı yoldaş! Hayal kurma!
Bu arada senin Partin önümüzdeki dönemde ‘Kıbrıslı
Türklerin’ bağımsızlığı bayrağını TC’den aldığı emre uygun
olarak devreye sokarsa da şaşırma! Uluslar var, ve
emperyalizm ulusal sorunu çözmede hileli müflis çıkmıştır. Bu
görev, ulusal sorunu çözme görevi komünizmin görevidir!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ocak 2005,
Yıl 8, Sayı 137, sayfa 3.
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NAZIM BERATLI MAGARINA BULLİ TARİHÇİSİ OLUYOR
Beratlı’nın demesine göre, kendini Marksçı sananlar
herşeyi ekonomiye endeksleyerek tarih yazarmış. Ve yanlış
yaparmış!
Bu herşey kelimesi herşeye kadirdir vesselam!
Ekonomiye ‘endeksli’ olmayan, yani sınıf mücadelesine
endeksli olmayan tarihi burjuva yazarları yazar.
Herşeyi sınıf mücadelesinden koparmak için herşeyi yapar
bu tipler.
Değil mi Beratlım!
Beratlı’ya göre Stalin döneminde yazılan Bolşevik Parti
Tarihi kitabında tarihi, liderlerin keyfine endekslerlermiş? Bu
kitabı okuyan, bu kitabın ‘ekonomiye’ yani ‘sınıf
mücadelesine’ endeksli olduğunu iyi bilir. Bolşeviklerin tarihi
liderlere değil, yığınlara ve onların sınıf mücadelesine
endekslendiğini, bu kitabın bir sınıf mücadeleleri tarihi kitabı
olduğunu, sınıf mücadelesini öğrenmek ve uygulamak isteyen
tüm devrimcilerin elinde muazzam bir silah olduğunu gayet iyi
bilir.
Ama dedik ya, tarihin sınıf mücadeleleri tarihi olduğunun
kavranmasını engellemek isteyen burjuvazinin yazarları
‘herşeye’ kadirdir. Yalan dolan onlarda gırla. Yalan dolan için
ödenirler bolca!
Değil mi Beratlım!
Beratlı magarına bulli tarihi yazacakmış.
Sınıf mücadelesi tarihi mi yazacaktın a bullim!
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ARİF HOCA GÜÇLÜ SOL İSTİYOR?
(6 Ocak 2005 tarihli Afrika gazetesindeki köşesinden)
Ama nerede?
Nerede Amerika’ya, İngiltere’ye emperyalist barbarlar
diyen bir sol?
Biz varız! Yetmedi mi Hocam? Nerede TC’ye,
Yunanistan’a NATO üyesi, Kıbrıs’ta NATO görevi sürdüren
ve aynı zamanda kendi emperyalist emellerini de tatmin eden
emperyalist ‘anavatanlar’ diyen bir sol? Bu ‘anavatanlar’
emperyalist dünyanın parçası oldukça yurdumuzdan
kovulmalıdırlar diyen bir sol?
Biz varız! Yetmedi mi Hocam? Nerede garantörlüğe son,
üsler kapansın, bizimdir o topraklar diyen bir sol?
Biz varız! Yetmedi mi Hocam? Nerede AB’ye emperyalist
barbarlar diyen bir sol?
Hay Allah, Hoca duymasın, İMF’yi yönetenlerin başını
çektiği (yani her yıl 40 milyon insanın katli kararına ortak
olanların başını çektiği), her yerde ABD ile birlikte tur atan
İngiliz, ve Pasifiklerdeki kolonilerinden Korsikalılara
yaptıklarından, Basklılara yaptıklarından utanmadığı gibi,
Afrika’da askerleriyle tur atan Fransız sağa sola tank satan,
Afganistan ve Bosna’ya asker de koymuş olan, Yugoslavya’nın
yıkımının mimarı olan Almanya yönetimli bir AB’ye,
komünizmin yıkılması için ABD’nin kuyruğunda zevkle işbaşı
yapmışlar klubüne, bu insanlık düşmanı hayvanlara, Kıbrıs’ta
İngiliz üslerini onaylayan bu itlere, ay pardon, bu demokratlık
örneğine emperyalist barbarlar denir mi?
Bu noktada Hocanın ‘sol’ tanımına uyamadık.
Haaaaa. Şimdi anlaşıldı neden Hoca bizim partimizin
güçlenmesini engellemek için elinden geleni yaptı. Ve şimdi de
hayıflanır durur, neden güçlü bir sol partimiz yok diye!!
Adam kurtarıcısına insanlık düşmanı barbarlar klubü diyen
bir örgütü sol görür mü? Görmez.
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CTP, BDH Amerikancı ve İngilizci. O halde emperyalist
uşağı (doğruya doğru). Hoca AB’ci. O zaman CTP-BDH gibi
emperyalist uşağı değil. Hem de tutarlı bir demokrat!
Ne demiştin Hocam ‘Siyaset Meydanı’nda. İşte aynen
ondan Hocam!
SERHAT KSP DİYOR!
(7 Ocak 2005 tarihli Afrika gazetesindeki köşesindeki
yazısından)
Ne oluru var ne ederi. Serhat KSP’nin adını ağzına aldı!
Delirdi bizim oğlan galiba!
Delirdi delirdi. Bize 2 milletvekili verdiği yetmezmiş gibi,
generaller marş marş deyince bizim vekillerimizin de marş
marşa uyacağını ilan etti!
Biz seçimlere katılabilirsek kendi siyasetimizle
katılacağımızı, çünkü bu işin başka bir oluru olmadığını, ve de
seçimleri kazanırsak, programımızı uygulayacağımızı açıkça
ortaya koyduk. Generaller bize bu siyaseti uygulatmazlarsa, o
zaman da onların demokrasi oyununun sahteliğinin ortaya
çıkacağını, çünkü halkın desteklediği bir programı zorla
uygulatmamış olacaklarını ortaya koyduk (biz biraz gerçekçi
sosyalistizdir, güçlü destek olmazsa generallerle baş
edemeyeceğimizi biliriz, bunu lafla da saklamayız). Yani marş
marşı kabul etmeyeceğimizi ilan ettik. Eğer sende az biraz
ciddiyet olsaydı (Hoca ve diğerleri dahil sizlerde diyelim)
sizler de bizlere katılır, emperyalizme karşı bir programla (ki
bu program yıllar öncesinden sizlere sunuldu, işte o programla)
seçimlere katılırdık. Ve işte o zaman sen de bize arka çıkar, sen
de bizden biri olur ve de marş marşı birlikte reddederdik.
Ama sen ve senin gibiler AB’den marş marşı alınca çark
ediverenlerdensiniz değil mi? Emperyalizme karşı savaş
denince çark ediverenlerdensiniz değil mi? Gerçekten: Nedir
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sizin o bozuk çaldığınız CTP, BDH, TKP, BKP’den farkınız?
Esasa ait, öze ait farkınız? Siz Kıbrıs’ı emperyalist dünya
düzeni içinde kurtarmak heveslisi değil misiniz? O zaman?
Nedir o farkınız? Anlat bakalım. Sen seversin uzun uzun
yazmayı. Yaz da basalım KSG’de. Anlat evlat anlat! Neymiş
YKP’nin tüm bu partilerden farkı, onu da anlat! Boykot mu?
Kuzeyde demokrasi olmadığı dahiyane öngörüsü mü? Neymiş
bu farklar ve de farkların ve de farklarınız. Hocayla Şener’i de
al yanına, bir de Durduran’ı ve anlatın bize bakalım neymiş o
farklarınız. Biz diyoruz ki hepiniz de aynısınız. Emperyalizm
şartlarında çözüm arayıp durma ayaklarına yatıyorsunuz. Biri
öyle, öbürü böyle.
Sonuç?
Hepiniz
Kıbrıs
sorununun
çözümünü
engelliyorsunuz. Tüm bu farklı yazılarınızia da ortalığı toza
duma na verip işte emperyalizm şartlarında çözüm siyasetinin
ayakta kalmasını garantiliyorsunuz. Sizler emperyalist dünya
düzeninin becerikli kalemşörlerisiniz!
KSP vekilleri marş marşa uyacakmış. Kardeşim, sen marş
marşa uymuş da duruyorsun. Burjuvazinin marş marşından
başka bir marşı senin kulağın duymuyor bile. AB
generallerinin marş marşı mı olur, Yunan, Kıbrıs Cumhuriyeti
generallerinin marş marşı mı olur, TC, KKTC generallerinin
marş marşı mı olur, BM generallerinin marş marşı mı olur,
yoksa Amerikan ve İngiliz generallerinin marş marşı mı olur?
Senin tüm siyasetin bu marş marşlardan birine ya da diğerine
uymak, birinden veya diğerinden marş marş dese de kurtulsak
diye ağzı açık beklemek ve marş marş dedirtmek için yazıp
çızmekten ibarettir.
A be Serhat. Sen en iyisi bu KSP’yi hiç ağzına almama
siyasetine devam et. Yoksa baksana ağzından girip burnundan
çıkıyor bu tipler adamın!
İyi burjuvaca dolu boş laflar Serhatçığım!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ocak 2005,
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Yıl 8, Sayı 138, sayfa 3.
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DENKTAŞ SIRRINI SÖYLEDİ
Denktaş bu sefer niye seçilmemiş Cumhurbaşkanlığına
aday olmadığının izahını yaptı.
Meğersem devletteki herkesin ettiği yemine sadık kalması
gerekirmiş.
Tabii, o zaman Denktaş aday olamaz!
DENKTAŞ’I ADAYLIKTAN GERİ KOYAN YEMİNİ
AÇIKLIYORUZ
“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın
bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini
koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma;
halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın
insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması
ülküsünden ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması
ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma;
namusum ve şerefim üzerine and içerim.”
1. DEVLET:
Varlığı ve bağımsızlığı korunacak devlet nerede?
1960’daki devlet bağımlıydı, bugünkü KC bağımlı, bugünkü
KKTC bağımlı ki ne bağımlı! Hangi devletin varlığı ve
bağımsızlığı
korunacak?
Nerede
o
bağımsızlığını
koruyacağımız bağımsız devlet demezler mi adama? Kim
uyabilir bu yemine? Sorun, olmayan devlet bağımsızlığını

225

korumak değil, bağımsız devletimizi oluşturmak sorunudur!
2. HALKIN EGEMENLİĞİ:
Hangi halk? Hangi halkın egemenliğini koruyacağız?
Hangi halkın hangi egemenliği koruyacağız? 1960’da ayaklar
altına alınan tüm Kıbrıslıların egemenliğini mi? Bugünkü
KC’nin ayaklar atlına aldığı, bugünkü garantörlerin ayaklar
altına aldığı egemenliği mi? Yoksa 1974 sonrası Kuzey’de çok
yönlü ayaklar altına alınan Kıbrıslılar ve Kıbrıslı Türklerin
egemenliğini mi? Garantörler artı generaller artı koloni
valilerinin egemenliği bir şey halkın egemenliği başka bir
şeydir! Kim uyabilir bu yemine? Sorun var olan halk
egemenliğini korumayemini etmek değil, sorun olmayan halk
egemenliğini kurmak sorunudur!
3. ATATÜRK İLKELERİ:
Bu ilkelerin burjuva karakterini, ve işçi düşmanı
karakterini bir kenara bıraksak bile, adama sorarlar, kim
uyuyor o ilkelere diye? Yurtta sulh, cihanda sulh? Uyun
bakalım? Niye garantör oluyor Türkiye Kıbrıs’a Dünya’da sulh
isterse? Balkanlar’a, Afganistan’a niye asker gönderiyor?
Irak’ta asker bulunduruyor! Çeçenistan’a silahlı dinci gençleri
gönderiyor? Niye katlediyorlar sendika önderlerini Türkiye’de
yurtta sulh isterlerse? Niye Kürtlerin barış çağrılarına savaşla
cevap veriyorlar yurtta sulh isterlerse? Hakkını arayan işçinin
üstüne asker, jandarma, polis ve de sivil faşoları sürüyorlar
yurtta sulh isterlerse? Nerede kaldı Atatürk ilkeleri? Sen bir uy,
sonra iste ki başkası da uysun. Yurtta sulh, cihanda sulh
ilkesine uymak mı istiyorsun? Niye yazmıyorsun anayasana
şunu:
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Başka ülkelere ve milletlere karşı savaş yapmak, savaş
propagandası yapmak insanlık düşmanı suçtur. Köylü milletin
efendisiymiş! Hanginiz durursunuz hazır olda köylülerimizin
önünde? İMF gelince başka ama, el pençe divan, zenginler
gelince başka ama. Siz uyun o ilkelere biz de uyarız onlara
meraklanmayın siz! İş sadece ilke işi değil ki. Biraz da yorum
işi!
4. HALKlMIN REFAHI VE MUTLULUĞU İÇİN
ÇALIŞACAĞIM:
Nasıl yapacaklar bunu? İşçilere sendika kurdurmayarak?
Kaçak işçileri iliklerine kadar sömürerek? Kuzey’deki işçiyi
Güney’e gönderip, Kuzey’deki kaçakların sömürülmesi gibi bu
sefer de onların Güney’de kaçak olarak sömürülmesini
örgütleyerek? Patronları ihya edip, işçileri yerin dibine
geçirerek? Petrol ve araba ekonomisinde yer alıp, halkı
zehirleyip trafik kazalarında kırdırarak? Dünya tefecileri IMF,
Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü vb’ye ülkeyi ve halkı
peşkeş çekerek? Halkın evlatlarını savaşlarda kırdırarak?
Amerikan, İngiliz, AB canavarlarına uşaklık ederek? Siz uyun
o ilkeye biz de uyarız ona meraklanmayın siz! İş sadece ilke işi
değil ki. Biraz da yorum işi.
5. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER:
Nedir bunlar? İliklerine kadar sömürülme özgürlüğü mü?
Topraklarından sürülme özgürlüğü mü? Başka bir milletten
diye başka insanlarla bir arada, barış sevgi ve dayanışma içinde
yaşayamamak özgürlüğü mü? işten atılma korkusuyla sendika
bile kurmama özgürlüğü mü? Kahrolsun Amerikan, İngiliz, AB
uşakları dediğinde öldürülme özgürlüğü mü? Çocuğuna okul
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parası bulamama, çocuğunun sağlığını garantileyememe
özgürlüğü mü? Nedir bunlar gerçek yaşamda? Siz uyun o
ilkeye biz de uyarız ona meraklanmayın siz! İş sadece ilke işi
değil ki. Biraz da yorum işi.
Gerçekçi olalım. Doğru oturup doğru kalkalım. Tüm
zaaflarına rağmen, bu yeminini edip de bugünün burjuva
dünyasında bu yemine uyabilecek adamı daha analar
doğurmadı, bu yemine bile sadık kalamaz kimsecikler bu
düzende! Yani düzenin başındakilerden sonundakilerine kadar
hiçbiri de yeminine (hem de bu yemine) sadık kalamaz bu
düzende.
“Halkıma ve dolayısıyla tüm insanlığa zarar verici hiçbir
şey yapmayacağıma, halkıma ve insanlığa zarar verenlere karşı
mücadele edeceğime NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE
AND İÇERİM!”
Gelin andımız bu olsun. Gelin bu andı hayata geçirmek
için ülkemizde ve dünyada emperyalizmi yerle bir edelim!
Gelin işimiz ve sözümüz bir olsun. Gelin burjuvazinin yalan
dolan ve sahtekarlık düzenini yerle bir edelim.
Burjuva siyasetçisi olup da iki yüzlü olmamak imkansızdır.
Halka verilen sözü tutmak imkansızdır. Gelin bu duruma bir
son verelim! Bunun yolu komünizmden geçer! Halkına karşı
verdiğin söz ve yaptığın iş ancak bu şekilde bir ve aynı olabilir!
VOLKAN YİNE COŞTU!
Yunanistan Lozan Anlaşmasına dayanarak ‘İSKEÇE
TÜRK BİRLİĞİ’ni, kendine TÜRK dediği için ret etmiş. AB
de bunu kabullenmiş! Vay bu nasıl olurmuş!
Yahu siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? TC size fena
kızacak. Bilmiyor musunuz siz TC’nin aynı Lozan
Anlaşması’nı kullanarak azınlık ulusları yok saydığını? Yani
bu noktada Yunanistan’la TC’nin çıkar birliği içinde
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olduğunu? Vallahi siz o ‘KÜRT’leri de geçtiniz bölücülükte.
Haddinizi bilin haddinizi. Size ihtiyaç olduğunda ve size
denildiği kadarıyla konuşun, yoksa ne dediğinizi bilmeyip bir
çuval inciri berbat ediyorsunuz!!!
Ha bu arada, İstanbul Rumlarının mallarını geri isterse
1956’da sürülen İstanbul Rumları, sizin bu olur olmaz
laflarınız yüzünden, hadi onlar iskeçe Türkü, onların hakkı
onlara, bizimki de bize derse ne olacak? Alıştınız vallahi hep
bana hep bana. Adam biraz da Anasını düşünür yahu!
Beyoğlu’nda, Adalar’da, Boğaz’da onca malı geri
verdireceksiniz! Rumlar da geri gelecekler mallarına oturmaya.
Olmaz ki, bu kadar düşüncesizlik olmaz ki!
VOLKAN HEPTEN DAĞITTI
İki devletli çözüm istermiş Volkan. Bunu elde etmenin
planını ortaya koydu.
Hodri meydan! Barışçıl bir şekilde anlaşın ve böıüşün. İki
devlet kurulsun. Hadi ... Yapın da görelim! Bizim bu konuda
tek itirazımız İngiliz üsleri, NATO ve AB silahlı güçleri
konusunda. Volkancı çooook yurtsever, çooook emperyalizm
düşmanı yazarlar ne hikmetse İngiliz üslerine dokunmuyor.
İngiliz’in sınırımızda ve de tabii ki bizim topraklarda üs sahibi
olmasına bir lafları yok, sadece o mu, iki tarafın ‘Ana’sı da
NATO’cu ve de AB silahlı güçlerinin parçası ya, bizi de aynısı
yapmak istiyorlar. Biz bunlara karşıyız. Ayıp diye bir şey var,
ne işi var İngiliz’in bizim adamızda? Bu ne biçim bağımsızlık?
Ne NATO üyeliği? Amerikan’a ve İngiliz’e ve de AB’li
Fransız’a, Alaman’a asker mi edeceksiniz bizi? Vatan haini
yani?
İyi ama son otuz yıldır ne vardı bu memlekette? Volkancı
yazarlara göre iki devlet. Onca insan göç ettirildi, ada pratik
olarak ikiye bölündü ve bu herkesin malumu NATO’nun işi.
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Onun ürünü.
O zaman Volkan yazarları niye sormuyorlar bu var olan
durum niye bir türlü uluslararası kanun çerçevesinde kabul
görüp de, bu sorun bu emperyalist oldu bittiyle bir türlü
sonuçlandırılmaz? İngiliz’i bu nedenle unutuyor Volkan yazarı.
Biliyor ki İngiliz emperyalizmi, NATO böyle bir çözümün
resmileşmesini kabullenmez. İyi ama iki tarafın anası da
NATO’cu. Kendisi de NATO’cu; bizi iki devletli olarak
NATO’ya açıktan pazarlamak istiyor, tıpkı bugünkü KC
hükümeti gibi! Açıktan diyoruz, çünkü gizliden gizliye zaten
NATO’ya, İngiliz’e pazarlanmış vaziyetteyiz, bütün bu işler
onların isteğine uyularak yapıldı. Hem onlara uyacaksın,
onların bir dediğini iki etmeyeceksin (Kuzey’dekiler de,
Güney’dekiler de) hem de iki devletli çözüm olur diyeceksin.
Yalan!
Ne iki devletli, ne de tek devletli çözemezsiniz siz bu işi.
Burjuvaların dünyasında kalınırsa çözülmez bu iş. Hadi
savaşsız iki devletli çözün. Çözün de görelim! Kim önlüyordu?
Yunanistan NATO üyesi, komünizm düşmanı, Türkiye NATO
üyesi, Komünizm düşmanı, ingiltere NATO üyesi, Komünizm
düşmanı! Kuzey’deki anavatancıların hepsi aynen! Volkancılar
aynen. Biz komünistler mi yapmayın dedik size, bizi dikkate
aldığınız için mi yapmadınız? Hayır. Burjuvaların dünyasında
uluslara rahat yok. Hele hele küçük uluslara hiç rahat yok!
NATO’yu yıkmayı, AB silahlı güçlerini yıkmayı, Anavatanları
NATO ve AB’nin silahlı güçlerinden koparıp, IMF’nin ağından
kurtarıp bağımsızlaştırmayı başaramazsak, yani onları
gerçekten Anavatan haline getiremezsek, onlar İngilizlerle,
Amerikanlarla, Fransızlarla, Almanlarla birlikte bize karşı
emperyalistçe davranmaya devam ederse, bize rahat yüzü
görmek, bize bağımsızlık ve Rum kardeşlerimiz ile birlikte
barışçıl bir hayat yasak! Burjuvalar emperyalisttir. Hem kendi
halklarını hem de küçük ve güçsüz ulusları kullanırlar, ezerler.
Onlara bağımsızlık vermezler.
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Hem sonra, bir avuç Kıbrıslı Türk’e bağımsız devlet
verdirirse TC, yirmi milyon Kürt’ü ne yapacak?
Volkancılar ileri geri konuşuyorlar!
Anavatan diyorlar ama, mevcut anavatanın bağımsız bir
Kıbrıslı Türk devletini kabullenemeyeceğini, böyle bir devletin
uluslararası
hukuk
çerçevesinde
kabul
edilmesini
zorlayamayacağını, zorlamak istemediğini, bunun onun başına
Kürt sorunu gibi başka sorunlar açacağı için bunu
yapmayacağını göremiyorlar. Daha doğrusu görüyorlar da işte
dostlar alışverişte görsün misali konuşuyorlar!
İki devletli çözüm olacakmış? Emperyalizmin çatısı altında
ne iki devletli ne de tek devletli bir şey olacağı yoktur.
Emperyalizm yenilgiye uğratılmamış, çözüm yoktur. Ne bir
devletlisi, ne de iki!
Gelin emperyaiizmi kovalım (siz Volkancılar bu işe
Anavatandan başlayın) o zaman istersek iki devletli, istersek
tek devletli, bize en uygunu neyse onu yaparız!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Ocak 2005,
Yıl 8, Sayı 139, sayfa 3.
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KIBRIS HABER AJANSINDAN BİRKAÇ HABER
Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı ortak
stratejiyi yeniden teyit etti.
Cumhurbaşkanı Tassos Papadopulos Sol ittifak eski
başkanı Nikos Kostandopulos ile görüştü: Sol ittifak eski lideri,
Kıbrıs ve Yunanistan’ın siyasi avantajı yeniden ele geçirmek
için yeni çözüm önerileriyle masaya gelmeleri gerektiğine
işaret etti.
Tassos Papadopulos Yunanistan Komünist Partisi (KKE)
Genel Sekreteri Aleka Papariga ile görüştü:
Aleka Papariga görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı
açıklamada, partisinin Kıbrıs sorununda iki bölgeli bir çözümü
desteklediğini söyledi.
Kıbrıs Savunma Bakanı Kriakos Mavronikolas, Türk Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın gerçek
anlamda bir anlaşma olmaması halinde tek bir askerin adadan
çekilmeyeceği yönündeki açıklamasının, Türkiye’nin gerçek
niyetini ortaya koyduğunu söyledi.
Bir ilave haber de bizden: KKTC’de, Meclisteki tüm
partiler TC, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımasın diye ortak karar
aldı. TC Başbakanı Erdoğan’ı ziyaret edip onlar da ortak
sfratejiyi teyit ettiler. Anlaşma olmadan TC askerinin
çekilmeyeceğini onlar da tekrarladılar!
Bu ülkenin kuzeyi ve güneyinde emperyalist anavatanlarla
birlikte iş yapanlar iktidarda dururken, emperyalist
‘anavatan’larla birlikte bu güçler NATO ve AB silahlı
güçlerine hem ‘anavatan’ları hem de vatanı, Kıbrıs’ı, peşkeş
çekerken; Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’de iktidarda olan
burjuvalar herşeyleri bu güçlerle birlikte ve onların çıkarlarına
uygun olarak yaparken, Kıbrıs’ta bunlara dayanarak çözüm ve
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barış elde edeceğini iddia edenler yalancıdır. Bu iş KKTC
korunarak çözülür deyip de yine burjuva olan ve bu güçlere
dayananlar da yalancıdır.
Bunların tek dertleri kendi mal, mülk ve çıkarlarını korumaktır. Kuzey’de de Güney’de de bu böyledir. Tüm bunları ya
devireceğiz, ya da devi receğiz. Yoksa İngiliz rahat yüzü ve
barış göstermez bize!
VOLKANCILAR AÇIKLIK VE TEMİZ SİYASET İSTİYOR!
YOLSUZLUĞA SAVAŞ AÇIYOR!
Hitler’in faşistleri iktidara gelirken ‘biz sınıfsız toplum
isteriz’, ‘biz ulusal çıkarlarımızı savunan bir siyaset isteriz’,
‘biz Almanlar işsiz ve yoksul gezerken bolluk içinde yüzen
zenginlere karşıyız’ derlerdi. Başka şeyler yanında!
Aynı anda o zenginlerden aldıkları para ve güçle iktidara
yürürlerdi. İktidara geldikten sonra Almanların en zenginlerine
köle işçi temin ettiler—hem faşist olmayan Alman işçiler, hem
de işgal ettikleri ülkelerden yabancı işçiler. Alman zenginleri
zenginliklerine zenginlik kattı Hitler’in faşistiktidarı
döneminde. Ve bu rezil faşist, barbar sürüsünün iktidarı sona
erdiğinde (Komünistler sayesinde), Alman ulusu maddi ve
manevi olarak çökertilmişti. Ama, Alman zenginleri bir tek
Doğu Almanya’da, komünistlerin iktidara geldiği bölgelerde
hapı yuttu. Batı’da, eskisinden de zengin olarak iktidarlarını
sürdürdüler (bunlar, bu zenginler, bu tekeller, bu bankerler,
savaş sırasında, batılı bankerlerle birlikte toplanıp gelecekte ne
yapacaklarını, neyin kimin malı aldığı konusunda anlaşmalar
yapıyorlardı—Hitler’in silahlanması için mal ve kredi temin
edenler de batılı bankerlerdi!)
Volkan Asil Nadir’le CTP, Güzelyurtlu ile CTP yolsuzluk
ilişkileri konusunda atıp tutuyor. Varsa böyle ilişkiler, bu
CTP’nin ne kadar bataklığa sürüklendiğinin bir ispatı olur.
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Kötü bir durumdur—hepimiz için kötü bir durum. Ama tüm bu
ilişkiler doğru olsa bile Volkan takımının savunduğu DP’ci
(Denktaşçı), UBP’ci (Eroğlucu), MAP’çı siyasetlerin iktidar
dönemlerinde var olan yolsuzluklar, ve bu siyasetlerin
iktidarları döneminde hızla yaygınlaşan ve ülke ekonomisinin
temeli haline getirilen pezevenklik (kadınların köle olarak
alınıp satılması), kumarhane ve esrar kaçakçılığı ekonomisinin
yol açtığı yozluk ve yolsuzluklar yanında devede kulak kalır.
Volkan’ın temizlik, açıklık istediğine, yozlaşmaya ve
yolsuzluklara karşı çıktığına kim inanır? Cahil bırakılmış halk
belki. Kıbrıslılar arasında onlardan da pek yoktur. İnananlar,
inanır görünüp cebini şişiren ve de kadın eti satın alan burjuva
gericileridir!
Bu arada Volkan, CTP iktidarında İngilizler’e ve
Almanlar’a satılmakta olan Rum asıllı vatandaşların terk etmek
zorunda kaldıkları topraklar sorununun ardında yatan
yolsuzluğu niye araştırmıyor?? Hem de bu toprak satışlarının
reklamı İngilizlerin çok saygıdeğer ve de sol eğilimli olduğu
iddia edilen ‘Independent’ türü gazeteler üzerinden yapılmakta
iken. İngiliz çok Türk severdir değil mi Volkancıkcılar? Bu
arada Asil Nadir’i bu memlekete getiren kimdir? Onu koruyan,
ona iş imkanı sunan, ve ‘Interpol’a teslim etmeyen kimdir?
Doğan Harman’ın gazetesine para sağlayan kimdir, onu
ihya eden kimdir? Asil Nadir ve Doğan Harman hala daha sizin
istediklerinizi yapsalardı, bahsini ettiğiniz konularda tek kelime
yazar mıydınız? Yazmadınız, yani yazmazdınız!
Volkancılar yolsuzluklar üstüne gitmekten bahsederken,
savundukları siyasetlerle bağıntılı konuları ele almayarak kimi
kandıracaklarını sanıyorlar!
Ülkede temiz ve açık siyaset isteyenler komünist siyaset
ister. Çünkü komünizm şartlarında fabrikalara, büyük
işletmelere, büyük toprak parçalarına bireysel olarak sahip
olmak imkansızdır. Bu da yolsuzlukların temel panzehiridir.
Buyurun Volkancılar. Buyurun. Kapımız açık! KSP’nin
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dürüstlüğü, açıklığı ve temizliği konusunda laf eden olmadı ve
de olmayacak! KSP’nin tüm insanlığı, ve bu insanlığın şerefli
bir parçası olarak Türkleri ve Kıbrıslı Türkleri koruma ve
kollama konusundaki yeteneği ve kararlılığı konusunda laf
eden olmadı ve de olmayacak!
İnsanlığın, ve onun şerefli bir parçası olan Türklerin ve
Kıbrıslı Türklerin ak ve açık alnına leke sürülmesine müsaade
edilmemelidir! Bu lekenin kaynağı ne ve kim olursa olsun!
CTP burjuva-emperyalist siyasete angaje olmuştur, işi
yolsuzluklara, ‘mafya’ ile iş yapmalara vardırmamalıdır!
Yaparsa, bir de bakmışsın komünist avına çıkmış! Sosyal
demokratların tarihini iyi bilmek gereklidir! Sosyal
Demokratların Roza Luksemburg ve Karl Liebknecht’i ve
Spartaküscüleri katlettikleri, ve onların tüm anti-Sovyet
faaliyetlerini unutmamak gereklidir! Biz unutmayız! KSP’liler
unutmaz! Biz ‘magarına bulli’ tarihi okumayız! Sınıf
mücadeleleri tarihi okuruz! CTP’lilere de öyle yapmalarını
tavsiye ederiz!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Şubat 2005,
Yıl 9, Sayı 140, sayfa 3.
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Kahvecioğlu BDH’nın “Magarına Bulli” Tarihçesini
Yazdı
Kahvecioğlu seçimlerden hemen önce, TKP (BKP)’yi
yıpratıp BDH’yı güçlendirmek amacıyla olsa gerek BDH
tarihçesi hakkında yazdı. Bu tarih yazısı tamı tamına N.
Beratlı’nın “magarına bulli” tarih yazımına denk düştü.
Partiler ele alındığında TKP, BKP, KSP ittifakı olarak
oluşan BDH’nın dağıtılmasındaki sınıf politikalarını aramak
yerine, şöyle böyle oldu tarihi, yani “magarına bulli” tarihi
yazdı. Onu da yüzüne gözüne bulaştırdı ya. Demesine göre,
TKP, BDH’ya geçenlerden boşalan yerlere yeni kişiler
yerleştirip, onlara dayanarak BDH’dan ayrılma kararı almış. İyi
de, BDH’yı partiler ve sivil kuruluşlar ittifakı olmaktan
çıkarma kararını kimler aldı? A benim Kahvecioğlum!
KSP’nin Oy Oranı
BDH’nın son seçimlerde oy aranı yüzde 13 idi.
20 Şubat’ta, BDH yüzde altı, TKP (BKP) yüzde 2.5,
toplam eder yüzde 8.5.
Geriye kaldı yüzde 4.5.
Demek ki KSP’nin daha o sıralarda BDH’ya yaptığı katkı
üzerinden elde ettiği oy aranı en azından yüzde 4.5.
Kaldı ki o günlerden bu günlere KSP siyasetinin doğruluğu
daha da açık ve anlaşılır hale gelmiştir.
KSP kendisini örgütleyebildikçe, vatandaşlardan destek
bulacaktır.
Emperyalizme karşı durmak siyaseti Kuzey Kıbrıs’ta da
kitleselleşmeye başlayacaktır.
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Kıbrıslı
Türklerin
ve
Türkiyeli
göçmenlerin
emperyalist/kapitalizme düşmanlığının partileşmesi gerçeğini
göremeyenler yenilecek, bunu görenler geleceğin temsilcisi
olarak zafer kazanacaktır.
Stalin, “prensipli siyaset zafer kazandırır” der.
Stalin, işçi ve köylülerin siyasetinin ustasıydı!
20 Şubat’ta Sözde Sola KSP Katkısı
Demek ki, KSP’nin seçimleri boykot etmeyiniz, sağ
partilere oy vermeyiniz, oylarınızı sözde sol partilere veriniz
siyaseti, sözde solun oylarına yüzde 4.5 oranında bir katkı
yapmıştır. Onların son seçimlerde tutturdukları oy oranını
korumalarına yüzde 4.5 civarında bir katkı yapmıştır.
Buna rağmen değişen bir şey oldu mu?
Hayır.
KSP’nin de katkılarına rağmen, sözde sol partiler kendi
başlarına iktidara gelme imkanını elde edemediler. Meclisteki
yüzde 50 sözde sol, yüzde elli gerçek sağ bölünmesi olduğu
gibi korundu.
TC’deki “Başbakanlık Kriz Masası” hakikaten iyi
çalışıyor.
Hem Türkiye’deki, hem de Kıbrıs’taki seçimleri iyi
planlıyor.
Seçimleri onların kontrolünden çıkarmak için ne yapmalı?
Toplumun her dokusunu örgütlemeli. Ayni anda, seçim
olayının, seçmenlerin kaydı dahil olmak üzere, her
adımını kontrol altına alacak bir örgütlenme oluşturmalı.
Bunu başarıncaya kadar, seçimler, vatandaşa elden
geldiğince fikirlerimizi ulaştırmak, onları seçim dönemi
faaliyetleri üzerinden elden geldiğince örgütlemekten başka
hiçbir anlam taşımazlar.
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Boykot?
YKP’nın, bu seçimlerde sürekli ve düzenli yaptığı boykot
çağrısı, Afrika’nın ise sadece Akıncı’ya oy isteyerek tipik bir
hem o hem bu siyasetiyle düzensiz yaptığı boykot çağrısı,
sözde solun en az yüzde iki oy kaybına sebep olmuştur. Bu da,
Başbakanlık Kriz Masası’nın yüzde ellilik planın zafer
kazanmasına, CTP’nin sözde barış yanlısı ve sözde sol
partilerden oluşan bir hükümeti kurmaya zorlanmasına mani
olmuş, CTP-DP ortaklığına zeminin oluşturulmasına katkı
koymuştur.
Her siyaset gibi, boykot siyasetinin de bir amacı olmalıdır.
Yoksa iş ola beri gele iş yaparak, elde edilebilecek sonuçlara
zarar verilir. Bu boykot faaliyetinin sonucu zararlı olmuştur.
YKP ve Afrika’nın boykot siyaseti devrimci değil
reformcu, hem de olmazla iştigal reformcu bir siyasettir.
Niye reformcudur? Çünkü YKP, ve de Afrika, tıpkı diğer
sözde sol partilerimiz gibi Kıbrıs sorununun çözümünü
emperyalist büyük güçlerin yönettiği dünya emperyalist sistemi
içinde aramaktadır. Boykot önermesi bu amacı elde etmek için
ileri sürülmektedir. Bu nedenle amaç devrimci olmadığı için,
siyaset de devrimci değildir.
Niye olmazla iştigal eden bir reform siyasetidir? Çünkü bu
amaç, KSP’nin defalarca ortaya koyduğu gibi elde
edilemeyecek bir amaçtır. Emperyalizm, milletler sorununu
çözmekte iflas etmiş bir sistemdir. Kıbrıs sorunu da özünde bir
milletler meselesidir. Bu olgu, en az 30 yıldır sürdürülen bu
siyasetin hiçbir sonuç vermemesiyle defalarca ispatlanmıştır.
En son olarak Annan Planı döneminde ispatlanmıştır.
YKP, ve de Afrika’nın, (ve de diğer sözde sol
partilerimizin) siyasetine uygun olarak, yani emperyalist dünya
sistemi içinde bu sorun ancak ve ancak o büyük emperyalist
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güçler ve Türkiye, Yunanistan ve Kuzey ve Güneydeki onlara
bağımlı küçük emperyalist burjuva güçlerin çıkarları zorla
uzlaştırıldığında mümkündür. Ve bu yöndeki gelişmeleri
Kuzey Kıbrıs’ın, ve de hatta Güney Kıbrıs’ın sözde sol
partilerinin etkileme gücü hemen hemen sıfırdır. Onlar bu
siyasete uygun davrandıkça, ya CTP’nin gittiği yere gidecekler
(Türkiye’siz olmaz siyaseti, Türkiye diplomasisine ve onun
üzerinden ABD-İngiltere diplomasisine dayanma siyaseti), ya
da bundan utandıkları oranda, ulu orta siyasetlerle ve de son
tahlilde kendi siyasetlerinin taleplerine uyan CTP gibi partilere
laf yetiştirerek, kendi ruhlarını kurtarma, ama esas olarak bu
burjuva-emperyalist reformcu bile olmaktan uzak olan
siyasetin incir yaprağı olmaya devam edecekler. Bu siyasete
uygun olarak sonuç elde edilememesinin nedenini CTP
siyasetine yıkarak, hepsinin ortak olan bu reformcu bile
olmaktan uzak teslimiyetçi siyasetlerinin yaşamını uzatmaya
çalışacaklardır.
Bu arada teslimiyet o boyutlara ulaşacak ki, Kuzey
Kıbrıs’ta bir şey yapılamayacağı fikri, çözümü AB’den
beklemekten başka bir şey yapılamayacağı fikri bu partiler
saflarında etkinlik kazanacak ve de bu fikir bu partiler
tarafından vatandaşlar saflarında yayılacaktır.
Boykot Ve Sokaklar
Boykotla bağıntılı olarak ileri sürülen “bu sorun sokaklarda
çözülür” fikri de ayni sorunlardan müpteladır.
Sokaklara ne için çıkılacaktır? Dünya emperyalist sistemi
içinde bir çözüm elde etmek için mi? Bu çerçevede değil
sokaklara çıkmaktan, elde silah dağlara çıksan, sonuç yine bize
değil emperyalistlere bağımlı kalmaktadır. Laf ola beri gele, sol
görünmek için edilmiş kuru laflar ve yönlendirmelerdi’ bunlar.
“Bana siyasetini söyle, sana örgütlenmeni söyleyeyim”
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diyor Stalin!
“Reformculuk, ne radikal lafları, ne de radikal eylemleri
dışlar” diyor Stalin Ne amaçla radikal söylem, ne amaçla
radikal eylem? Sorun budur.
Ve de, herşeyi AB’den bekleyen siyasetler, nasıl olacak da
vatandaşı sokaklara çıkaracaklardı? Kadife devrim yaparak mı?
Soares’in katkılarıyla mı? iyi ama, o işi işte CTP yapıyor! O iş
için tutarlı bir uyumluluk siyaseti gereklidir. Emperyalizme
tutar bir uyumluluk! Yakında Güneyde de başlarlar kadife
devrim, seyredin siz! işte o olursa, iste o zaman, sizin siyaset
zafer kazanır-sizin sayenizde değil, emperyalizmin istek ve
sayesinde...
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Bu seçimlerde KSP, tamamıyla emperyalizm karşıtı
siyasetler savuna cumhurbaşkanı adayını vatandaşlara
sunacaktır. işte bu dönemde emperyalizme karşı olduğunu
söyleyen partiler imiz, Afrika gibi gazetelerimiz, sendika ve
dernek yöneticilerimiz, seçimlerde zafer elde etmesi için
çalışabilecekler bir adaya sahip olacaklardır. Ve bu onların
emperyalizm karşıtlıklarının nE kadar gerçek, ne kadar
uydurma olduğunun ortaya çıkması için, hem onlara hem de
bize, hepimize iyi bir kıstas sunacaktır.
KSP, cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçimleri kazansak
bile, seçilmiş KSP cumhurbaşkanımız sayesinde Kıbrıs
sorununu çözmeyi vatandaşlara vaat etmeyecektir. Böylesi
radikal bir sonu! Kıbrıs sorununun Kıbrıs’ı emperyalizmden
kopararak çözülmesi sonucu, mevcut, KKTC (ve de KC)’nin
emperyalizme tamamıyla bağımlı siyasi yapısı çerçevesinde
elde edilen cumhurbaşkanlığı konumuyla çözülemez. Bunun
için esas gereklilik, emperyalizme karşı mücadele etmekte
kararlı ve bu amaçla örgütlü kadrolar ve vatandaşlar yığının
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mevcudiyetidir.
Emperyalizme karşı mücadele etmek isteyen Kuzey
Kıbrıs’ın tüm birey ve örgütleri, KSP’nin, cumhurbaşkanlığı
seçimleri sırasında vatandaşlara sunacağı aday etrafında
birleşip, tek bir merkez ve hedef etrafında birleşip Kuzey
Kıbrıs’ta emperyalizm karşıtı siyasetin yerleşmesi, güçlenmesi
ve giderek zafer kazanması için iş başı yapabilirler. Ve de
yapmalıdırlar.
Aynası işidir kişinin, lafa bakılmaz!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Şubat 2005,
Yıl 9, Sayı 141, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Mart 2005
KSP SİYASETİ GEÇMİŞTE VE BUGÜNLERDE
DOĞRULANIYOR!
I. ÇÖZEMEZLER!
Emperyalizm Stalin’in 1920’lerde belirttiği üzere, ‘milli
sorunun çözümünde hileli müflis çıkmıştır’, yani milletler
sorununu çözemez. Stalin’in 1950’lerde belirttiği üzere, geri ve
bağımlı ülkelerdeki milli burjuvazi emperyalizmin saflarına
iltihak ettiği için, yerel burjuvalar da, kendileri de
emperyalistleşmiş olan ve de milli hainler haline gelmiş olan
yerli burjuvalar da milli sorunun çözülmesine katkı
koyamazlar.
Yani ve kısacası, emperyalist hale gelmiş olan kapitalizm
şartlarında, bu zeminde, milletler sorununa çözüm aramak
abesle iştigaldir. Milletler sorununun çözümü için Sovyetik
metot, yani burjuvazinin devrilmesi, iktidarın işçi sınıfı ve
müttefiklerince ele geçirilmesi en uygun ve de zorunlu yöntem
olarak ortaya çıkmıştır. Bu fikrin propagandası ve de siyasi
zaferinin elde edilmesi günün sorunudur!
Partimizin ÇÖZEMEZLER siyaseti Kıbrıs pratiğinde
defalarca ispatlanmıştır.
A) Emperyalistler Kıbrıs’taki milletler arası ilişkilerin
barışçıl, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmaya dayalı olarak
düzenlenmesi, ve böylece ve ancak bu şekilde çözülebilecek
olan bu sorunu, hiçbir şekilde bu çerçevede ele almamışlardır,
böylesi bir çerçevede çözmeyi düşünmemişlerdir bile. Çünkü
emperyalizm milletler arası ilişkileri karşılıklı sevgi, saygı ve
dayanışma çerçevesinde ele alma imkanından yoksundur. Onun
ekonomik, ve dolayısıyla siyasi karakteri, ona milletler arası
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ilişkilerin zora dayalı, ekonomik, diplomatik ve askeri zora
dayalı olarak ayarlamasını empoze eder, çünkü emperyalizm
bir yandan kendi ülkesinde kendi işçi ve halklarını, diğer
yandan tüm dünyada başka milletleri ezmek ve böylece
sömürmek üzerine, herşeyi ve her milleti kendi tekeline almak
eğilimiyle belirlenir. Kendi milleti ve de diğer milletleri
iliklerine kadar sömürmek zorunda olduğu için, aynı zamanda
kendi milleti de dahil tüm milletleri kişiliksizleştirmek, kendi
milletinin ve diğer milletlerin bu azılı baskılara karşı direncini
de zorla bastırmak zorundadır. Emperyalist kapitalizm, bu
kapitalizmin yöneticileri olan burjuvaların tüm hareketlerini
yönlendiren temel ekonomik kanun Maksimim kâr yasasıdır.
Bu nedenledir ki, kendi milleti ve de diğer milletleri iliklerine
kadar sömürmek zorunda olduğu için, ayni zamanda kendi
milleti de dahi tüm milletleri kişiliksizleştirmek, kendi
milletinin ve diğer milletlerin bu azılı baskılara karşı direncini
de zorla bastırmak zorundadır.
Yani ve kısaca, emperyalizmin milletler arasındaki
ilişkileri onların, ve böylece tüm insanlığın çıkarına uygun bir
şekilde, barış, birlik, sevgi, saygı ve dayanışma ilişkileri
çerçevesinde, bırakınız çözmekten, ele bile alamaz. Yani
emperyalizm milletler sorununu halklar ve milletler lehine
çözemez.
Bu bizim partimizin ÇÖZEMEZLER siyasetinin birinci,
temel ve esas içeriğidir. Milletler sorunu çözülecekse, bu
çözümü imkansız kılan emperyalist sistemin ülkemizde yerle
bir edilmesi bu işin olmazsa olmazıdır. Bunu, yani, Kıbrıs’ta
emperyalist zincirin kırılmasını Kıbrıs sorununun çözülmesi
için önerilen siyasetlerine temel taşı olarak koymayan tüm
siyasi partiler ve bireyler, emperyalizme yararlı, milletlerimize
ve ülkemize ise zararlı bir siyaset gütmektedirler.
BM Çatısı altında, görüşmeler üzerinden federal, birleşik
ve AB üyesi bir Kıbrıs elde ederek Kıbrıs sorununu,
ülkemizdeki milletler arası ilişkilerin düzenlenişi sorununu
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çözmeye çalışan tüm siyasi partilerimiz ve bireyler bu
konumdadırlar.
B) Partimizin ÇÖZEMEZLER siyaseti sadece bu temel
doğru ile kısıtlı değildir. Partimiz, emperyalistlerin, yerli
burjuvalar dahil olarak emperyalistlerin, Kıbrıs sorununu
emperyalist sistem şartlarında, yani kendi çıkarlarına uygun
olarak dahi çözemeyeceklerini de ilan etmektedir. Bu
tespitimiz, emperyalizm şartlarında sonuç almak için
temeloluşturan şu gerçek üzerinde şekillenmektedir:
Emperyalistler arası ilişkiler güç dengeleri tarafından belirlenir.
Güçlü, çıkarlarını güçsüz olana empoze eder. Ekonomik,
diplomatik ve de son tahlilde askeri gücü devreye sokularak
yapılır bu. Sorun güçlünün lehine, güçsüzün aleyhine
sonuçlanır, yani bu şekilde çözüıür. Bizzat çözüm bir yığın
haksızlık ve dayatma üzerine şekillendiği için bu çözümün
bizzat kendisi çözümsüzlüktür, sistem içindeki çelişmeleri,
antagonizmaları azaltmaz, artırır. Emperyalist sistemin daha
karmaşık ve daha da fazla çelişmeler yumağı haline gelerek
sürdürülmesi sağlanmış olur—yıkımının da gerekçeleri ve
malzemeleri artırılmış olur.
Kıbrıs Tarihine bir bakalım:
1. 1960’da Kıbrıs Sorunu ÇÖZÜLMÜŞTÜR! İngiltere, ve
bir yandan İngiltere’nin altını oyarken, bir yandan da ona arka
çıkan ABD’nin, Türkiye ve Yunanistan’a NATO çerçevesinde
kabul ettirdikleri, tüm bunların el ele vererek Kıbrıslı Rum ve
Türk burjuvalarına empoze ettikleri bir çerçevede, İngiliz
üsleri, Türk ve Yunan askerleri ve üçünün garantörlüğü
çerçevesinde, Kıbrıslı Rumlarla Türklerin eşitliği adına bir
yığın yabancı kontrolü getiren dengelemeler çerçevesinde
oluşturulan Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kıbrıs Sorunu
ÇÖZÜLMÜŞTÜR!
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Yani, yukarıda ortaya konan güçler empozesi ve de dengesi
şartlarında emperyalistler de bu sorunu kendi çıkarlarına uygun
olarak çözebilirler!
Partimizin ÇÖZEMEZLER siyaseti bu olguyu reddetmez! Ama
işte, emperyalist şartlarda çözüm arayanların çözüm
siyasetlerinin bizimle ve de kendileriyle değil, emperyalistlerin
ve yerli burjuvaların birbirlerine empozesi ve dayatmasının bir
sonucu olarak, bu empozeler ve güç dengeleri çerçevesinde bir
çözüm olabileceğini ortaya koyar.
2. BM çatısı altında, görüşmeler üzerinden federal, birleşik
ve AB üyesi bir Kıbrıs elde ederek Kıbrıs sorununu çözmek
siyasetinin, işin esasında işte bu güç dengelerinin ve
dayatmaların oluşmasını bekleme siyaseti olduğunu; bu siyaset
çerçevesinde birşeyler yapılmaya kalkışıldığında ise, bu işlerin,
bu empozelerin ve dengelerin ‘milli çıkarlara’ yaraması
amacıyla, bir yandan tüm yabancı emperyalistıere (emperyalist,
NATO’cu ve sözde anavatanlar dahil olmak üzere) dengeleri
kendi lehierine kurmaları için taviz üstüne taviz vermekten,
(Hristofyas gibi bir yoldaşın "Ingiltere’nin üslerine biz laf mı
ettik, daha ne ister bu Ingiltere bizden" türü patlamaları bunun
hazin bir örneğidir) diğer yandan Kıbrıs halkının milli
temellerde bölünmesine katkı koymaktan ibaret olan (Annan
Planı faaliyetlerinin bugünkü sonucu) işler olduğu
anlatılmaktadır.
Ayrıca, 1960’dan bugüne güçler dengesi bir yığın
değişikliklere uğramış, AB, ve AB nezdinde Almanya ve
Fransa da devreye girmiş, Rusya oyuncak güç olarak devreye
sokulmuştur. Şu anda, Kıbrıs sorunu, emperyalist çerçevede,
bugünkü dünya düzeni çerçevesinde en az yedi bilinmeyeni
olan bir denkleme dönüşmüştür. Yani bu sorunun emperyalist
çerçevede çözülmesi için bu yedi bilinmezli denklemin
eşitlenmesi gerekmektedir. Bu da sürekli değişen güçler
dengesi şartlarında imkansızia iştigaldir. Güçler dengesi ve
empoze çabalarında gözle görülür bir değişiklik ortaya

245

çıkmadıkça, emperyalistler ve kendileri de emperyalist olan
yerli burjuvalar Kıbrıs sorununu yukarıda ortaya konan BM
çatısı altında, görüşmeler üzerinden federal, birleşik ve AB
üyesi bir Kıbrıs elde ederek çözemezler. Çözemediler de!
Çözemiyorlar da! Çözemeyecekler de!
Partimizin emperyalizmin istemleri ve sistemi içinde dahi
ÇÖZEMEZLER siyaseti bu somut durumun somut, doğru
yorumunun bir sonucudur.
Partimizin ÇÖZEMEZLER siyasetinde ikincil, burjuvaemperyalist kuyrukçusu sol partilerin günlük siyasetinin
teşhirinde önemli bir nokta oluşturan bir hususu da budur.
3. Emperyalist çözüm çözümsüzlüğün daniskasıdır! 1960
çözümünün, emperyalist karakteri icabı, halklar yararına bir
çözüm olmadığı, Kıbrıs’a karşı bir yığın emperyalist
dayatmalar temelinde ortaya çıkan bir çözüm, dolayısıyla da
gerçekte çözümsüzlük olduğu, bizzat bu çözümün kendi içinde
yıkımının tohumlarını taşıdığını görmek için bilge bir kişilik
olmak gerekmezdi. Bu olgu kendini 1963’de gösterdi.
Çözümün çözümsüzlük olduğu ve yeni bir emperyalist, burjuva
çözüm türüne ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. 1960
Cumhuriyeti ancak 3 yıl yaşayabildi. 1963’de pratik olarak
yıkıldı. Böylece ortaya çıkan durum bir çözümsüzlük
durumuydu. Ama, bu çözümsüzlüğün de emperyalist-burjuva
bir çözüm türü olduğu açıktır. Çünkü bu durum 1967’ye kadar
sürdü. Yeniden bir çözüm çabası ve yeni bir çözüm, aynı
zamanda çözümsüzlük olan çözüm durumu ortaya çıktı.
Böylece oluşan durum da 1974’e kadar sürdü. 1974’de yeni bir
çözüm durumu yaratıldı, ama bu durum da açıkça çözüm
olarak değil, çözümsüzlük olarak ilan edildi, çünkü öyleydi. Ve
bu durum, son dönemdeki bazı değişikliklerle günümüze kadar
sürmüştür. 1960 sonrası, Kıbrıs sorunun çözümü sonrası ortaya
çıkan çözüm ve aynı zamanda çözümsüzlük olan durumların en
uzun sürelisi bugünkü durumdur. Partimiz bu şekilde ortaya
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çıkan çözüm türlerine, bizzat emperyalist dünya sisteminin
çözümsüzlük olarak ilan ettiği bu durumlara KARESİ
ALINMIŞ
ÇÖZÜMSÜZLÜK
demektedir.
Yani
çözümsüzlüğün daniskası demektedir. Kıbrıslılara zorla bir
durum empoze edilmekte, emperyalist sistemin Kıbrıs’taki
varlığı bu şekilde koruma altına alınmakta, ama onların
sorunlarını çözen bu durum, hem Kıbrıs halkı tarafından
çözümsüzlük olarak bilinmekte, hem de onlar tarafından
çözümsüzlük olarak açıkça ilan edilmektedir. 1963’ten beri
Kıbrıs’ın yaşadığı katliamlar, göçler ve zorbalıklar tarihi,
emperyalizmin, yerli burjuvaların tutarlı birer parçası haline
geldikleri emperyalist dünya düzeninin Kıbrıs’a zorbalıkla
empoze ettiği çözüm türleri, yani çözümsüzlük türleri tarihidir.
Bu tarihin bugününde ve yine bu güçlere dayanarak
sorunlarımıza çözüm aramak abesle iştigaldir. Kıbrıs tarihi
bunu anlatıyor!
4. Yerli ve yabancı emperyalistlerin, burjuvaların, kendileri
açısından bile bir çözümsüzlük olan çözümleri, yani yeni denge
ve empozeleri yaratmak için savaş yöntemini kullanmalarına
partimiz kesin olarak karşıdır. 1963, 1967, 1974’lerin tekrar
tekrar yaşanmasına partimiz kesin olarak karşıdır. Bu yöntemi
hangi burjuva-emperyalist kanat kullanırsa kullansın karşısında
partimizi bulacaktır. Partimiz emperyalizmin karşılıklı
ilişkilerinde belirleyici olan güç dengesi ve empozesi ilkesinin
bunlar arasında kaçınılmaz olarak savaşlara yol açtığı ve
açacağı
bilincini,
bu
canavarların
bu
kaçınılmaz
canavarlıklarının bilgisini hem partimiz hem de kitleler
saflarında bilince taşımalı, hem partimiz hem de halkımızı bu
canavarlığa karşı hazırlama görevini asla unutmamalıdır.
Partimizin, başka milletlere karşı savaş yapanların, savaş
propagandası
yapanların,
savaş
yapıcılarına
imkan
sağlayanların insanlık düşmanı suç işlediklerini ilanı bu yönde
iyi bir temel oluşturmaktadır.
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Yerli ye yabancı emperyalistlerin, burjuvaların, kendileri
açısından bile bir çözümsüzlük olan çözümleri, yani yeni denge
ve empozeleri yaratmak için barışçıl yöntemleri kullanmalarına
da partimiz kesin olarak karşıdır. Onların bu faaliyetlerinin
ardında kendi barbar emperyalist-burjuva çıkarlarının yattığını
hiç durmaksızın ve sürekli olarak teşhir eder. Fakat partimiz,
halkımız emperyalizme karşı kendi birliğini kurmak,
emperyalizmi ülkemizden kovmak yönünde kesin ve, gelişmiş
tavrını ortaya koymadığı müddetçe, yani ülkemizde burjuvaemperyalist hakimiyet sarsılmadan sürdükçe, bunlar arasındaki
güç dengesi ve güç empozesi temelli çözümlerin, anlaşmalar,
yani barışçıl yöntemlerle oluşmasını savaşçıl yöntemlere tercih
edecektir. Ve onların, bu emperyalist çerçevede anlaşmalarına
mani olmak gibi bir siyaset izlemeyecektir. Bu bizim bu
anlaşmanın emperyalist ve vatan haini, halkımıza zararlı
karakterini teşhir etme hakkımızı ve görevimizi dıştalamaz!
Partimizin bu siyaseti, burjuva şartlarda genel bir ilke
olarak doğruluğu yanında, emperyalistlerin milletler arasındaki
ilişkileri kendi sistemleri çerçevesinde, kendi istekleri
çerçevesinde bile barışçıl bir şekilde çözemediklerinin,
komünistlerin mani olması değil, mani olmamasına rağmen
bunu beceremediklerinin, çünkü milletler arası ilişkilerin
barışçıl düzenlenmesi konusunda tamamiyle iflas etmiş bir
gericilik sisteminin temsilcileri olduklarının teşhiri açısından
da önemli bir rol oynamıştır ve de oynayacaktır!
5. Bu çerçevede, ülke içinde burjuva-emperyalist
siyasetlerin kuyruğu olarak hareket eden sol partilerin—aynı
zamanda emperyalistlerin kuyruğu olarak hareket eden tüm
partilerin—ülkeyi birleştirici değil bölücü partiler (ve de
bireyler) olduklarını, onların ‘BM çatısı altında...’
siyasetlerinin sonuç alıcı değil sonuç alınmasını engelleyici,
halkımızın güçlerini harekete geçirici değil köreiten siyasetler
olduğunu teşhir için kullandığımız bu çerçevede ve ülke
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çapında bir ortak planı, ülke çapında bir araya gelerek
oluşturmaları halinde desteklemeye hazır olduğumuz siyaseti,
emperyalist siyasetlerin teşhiri için olumlu bir rol oynamıştır ve
de oynamaya devam edecektir. ‘BM çatısı altında....’ siyasetini
savunan partilerimizin bir araya gelememesi, birlikte ve ortak
bir plan oluşturamamaları, onların siyasi temelleri olarak Kıbrıs
sorununu burjuva-emperyalist şartlarda, bu çerçeve içinde
çözme planlarının işe yaramaz olduğunun, bu siyasetin aynı
zamanda birleştirici değil bölücü olduğunun teşhiri için hala
daha geçerli bir siyasettir. Yani halkımızı birleştirme imkanına
sahip tek siyasetin partimizin Anti-Emperyalist Birleşik Cephe
Hükümeti siyaseti ve onun programı olduğunun ispatı ve bu
siyasetimizi savunma hakkının elde edilmesi için geçerli bir
siyasettir! Partimiz ülkemizde burjuva-emperyalist şartlar
sürdükçe, halkımız ‘BM çatısı altında....’ siyasetine uygun
hareket eden burjuva ve burjuva kuyrukçusu partilerin
etkisinden kurtulamadıkça, partimiz bu siyaseti uygulamaya
devam edecektir. Bölücülerin partimizi bölücülükle itham
etmesine hiçbir imkan tanınmayacaktır!
(Devam edecek)
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Mart 2005,
Yıl 9, Sayı 142, sayfa 12, 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 18 Mart, Cuma,
2005
1- Toprak Sorunu!
Kıbrıs Sorunun temelini bu sorun oluşturur. Bu sorunun da
iki temel yönü var. Bunlar şunlardır:
1. Kapitalist Toplumlarda toprak sorunu
Kıbrıs’ta toplumsal gelişmenin ortaya çıkardığı toplumsal
düzen kapitalist bir düzendir. Tekelci aşamada, emperyalist
kapitalizm olarak bilinen türüyle kapitalist düzen.
Kapitalizm şartlarında, tüm alanlarda olduğu gibi toprak
mülkiyeti alanında da, mülkiyet her geçen gün daha küçük bir
gurubun, burjuva sınıfının bu üst katmanının, elinde
yoğunlaşır. Ülkelerin kendi tarihsel gelişmeleriyle bağıntl1ı
olarak, mülkiyeti ellerinde toparlayan bu kesimler, çeşitli farklı
kökenlere sahip olsalar da, sonuç olarak ve her yerde geçerli
olan kural, mülkiyetin her geçen gün daha az ellerde
toplanması, aynı şekilde toprak mülkiyetinin de her geçen gün
daha az ellerde toparlanmasıdır. Üretimin yoğunlaşmasıyla,
yani her geçen gün daha az sayıda, ama daha büyük şirketlerin
üretimi ellerine geçirmesiyle bağıntılı olan bu gelişme,
sanayide, ev ve bina sahipliğinde, tarımsal üretimde (tarım
toprakları sahipliğinde), taşımacılıkta, bankacılıkta, velhasıl
kelam üretimin tüm alanlarında, ekonominin tam alanlarında
böyledir. Tarım ve tarım toprakları sahipliğiyle bağıntılı olarak
TC Tanm Bakanı daha geçenlerde bu alanda yoğunlaşmanın
kaçınılmazlığı üzerine ders verdi! Yani tarımda küçük üretimin
yarı yarıya azaltılmasının acil bir gereklilik olduğu konusunda
ders verdi! TC Tarım Bakanı kapitalizmin nasıl geliştiğini iyi
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biliyor! Yakın bir dönemde Türkiye’de küçük tarım üretimiyle
meşgul olan geniş bir kitle, mülkiyetlerini yitirecek! Bu
mülkiyet çok Türk sever birkaç kişinin eline geçecek. Bu çok
Türk severler bir kaç Türk olacaklar. Hatta ve hatta bir kaç
Yahudi, İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız, Japon olmaları,
veya o çok Türk sever Türklerin bunlarla birlikte bu mülklere
el koyma ihtimali yüksektir.
Malum olduğu üzere, toprakların devletleştirilmesini,
küçük üretimin büyük ve verimli üretimle değiştirilmesini
savunan komünistler bu işi küçük üreticileri mahvederek
yapmayı önermezler. Onlarla birlikte, onları daha ileriye
çekerek, kolektif çiftlikler üzerinden, onların yaşam şartlarını
daha ileri çekerek bu işi yapmayı önerirler. TC Bakanı
nezdinde, ve tüm kapitalist ülkelerde ise bu süreç küçük
üreticinin, bugünlerde relatif olarak büyük olsa da, tekellerle
kıyaslandığında küçük olan üreticinin bile mahvedilmesi
üzerinden elde edilir. Mülkiyet, devletin hakimiyeti halka
geçtikten sonra devlet mülkiyeti olarak değil, burjuva düzen ve
devlet şartlarında bir avuç bireyin, bir avuç büyük kapitalistin
elinde yoğunlaşır. Onların mülkü haline gelir. Onlar da bu
topraklarda tarımsal üretim yapacaklarsa, ancak ve ancak
maksimum kâr elde edeceklerse üretim yaparlar—karnı
acıkacağı kesin olan insanlığı doyurmak için değil. Bu
meyanda, eskiden ve bugün de, fazla üretilmiş (?) mahsulleri
kârlı olmadıkları için yok etmek yanında, çiftçilere ürün
üretmemeleri için para vermek sistemi de yaygındır.
Amerika’dan tutunuz Avrupa’ya kadar büyük ülkelerde bu
sistem uygulanır. Ve aynı zamanda bu barbarlar insanlığı
doyurmak için tarım teknolojisinde ilerlemek gerektiğinden,
işte bitki ve hayvanların DNA’leriyle oynamalarının bu
nedenle yapıldığından bahsederler. Bu lafların bariz bir
hipokrasi olduğu, bu yöndeki adımların tekelleşme aracı
olduğu gayet barizdir.
Tarımdaki insanlık dışı gelişmeleri bir kenara bırakır da
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toprak mülkiyeti sorununa yoğunlaşırsak, bu alandaki
gelişmelerin yurdumuzda da aynı hattı izlediğini görmek zor
olmayacaktır. Büyük toprak mülkiyeti vardır ve her geçen gün
artmaktadır. Yani, bizzat kapitalist sistemin çalışma yöntemi,
her geçen gün daha çok vatandaşımızı mülksüzleştirmekte, her
geçen gün mülkiyetin daha az sayıda ellerde toparlanmasına
yol açmaktadır. Bu halkımızın yoksullaşmasıyla el ele
gitmektedir.
Partimiz bu gidişe dur demek gerektiğini, bu amaçla büyük
toprak sahipliğinin devletleştirilmesi gerektiğini ilan eder—
açıktır ki söz konusu devlet mevcut burjuva devlet olamaz.
Halkımızın devleti, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti
devleti olmak zorundadır! Bu topraklar ve üzerindeki
taşınamazlar halkımıza sunulacaktırl Ve onlarla birlikte, en
fazla ve en az emek harcamasıyla nasıl üretim yapılabileceği
belirlenip, hep birlikte ilerlenecektir!
Kapitalizmin bu açık halk düşmanı eğilimi yanında
Kıbrıs’ta çok daha bariz bir halk düşmanı yanı vardır. Toprak
sorununu doğrudan ilgilendiren bir yanı.
2. Katliamlar, Savaşlar, Göçler ve Zorla Toprak Gaspı
Ülkemizde 1958’den beri Kıbrıslı Rum ve Türkler arasında
katliamlar ve savaşlar üzerinden insanlarımız öldürülerek veya
canlarını kurtarmak için göçe zorlanarak topraklarını terk
etmeye zorlanmışlardır. 1974 öncesinde esas olarak Kıbrıslı
Türklerin bu şekilde toprak kaybı olmuştur. 1974’te ise hem
Rumlar hem de Türkler tam bir göç ve katliam eşliğinde
Kıbrıs’ın Kuzey ve Güney’ine göç etmek zorunda bırakılmış,
böylece ortaya büyük bir toprak gaspı olayı çıkmıştır.
Bu gasp işinin başını 1960 anlaşmasına kadar ve bu
anlaşma üzerinden İngiltere çekmiştir. Bu emperyalist, barbar
ve cani burjuvalar ülkesi, sadece Rum Türk çatışması üreterek
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karşılıklı katliamların kışkırtıcısı ve örgütleyicisi, ve böylece
bu yöntemle toprak gaspının kışkırtıcısı ve örgütleyicisi olarak
kalmamıştır. O, aynı zamanda 1960 anlaşması üzerinden üsler
ve dinleme istasyonu olarak el koyduğu toprakları Kraliçenin
toprakları ilan ederek, 1974’e kadar ülkemizdeki en büyük
toprak gaspçısı konumunda olmuştur. 1963-64 ve 1967 olayları
diye bilinen, kışkırtılmasında TMT’nin rol aldığı belirtilen
olaylarda ise esas olarak Kıbrıslı Türklerin katli üzerinden
topraklarını yitirmeleri söz konusudur. 1974 ise malum olduğu
üzere hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar kitlesel
göçler ve katliamlarla toprak gaspına uğramışlardır.
Bu sonuncu olay çerçevesinde Kıbrıslı Rum halkımız
saflannda çok büyük bir kitlesel toprak kaybı, onların
topraklarının gaspı ortaya çıkmıştır.
Tüm bu katliamlar, savaşlar, göçler, ve bunların ürünü olan
yaşam ve mal kaybının sorumluları ülkemizde aktif olarak
faaliyet gösteren yabancı emperyalist güçlerdir. (İngiltere,
Türkiye, Yunanistan, ve bunların hepsinin ağa babası
konumunda, NATO şefi olan ABD). Ve aynı zamanda, ülke
içinde bunlarla birlikte hareket eden yerli büyük burjuvalar,
büyük toprak sahipleri, onların gerici, şoven, katliamcı sivil,
dini ve askeri bürokrasisidir. Ülkemizde bu güçlerin
hakimiyetine son verilmemiş toprak sorununun hakkani bir
çözümü bu nedenle imkansızdır.
Bu hak gaspının şu anda vardığı yer, halkımızın etnik
temelde ülkenin iki kesimine zorla göçü üzerinden oluşturulan
iki kesimli Kıbrıs fikridir! Bu hak gasplarının tümden olmasa
da esasta kabulü üzerinden oluşturulan bu siyasi önerme, bu
hak gasplarının esasta kabulü anlamına gelmektedir. Bu hak
gasplarının, yaşam hakkı gaspıyla birlikte, onunla el ele giden
bu hak gasplarının sorumlularının aklanması anlamına
gelmektedir!
Partimizin ve halkımızın, halkımızı hayatını kurtarmak için
göçe zorlayan, göç edemediğinde onları katleden yerli ve
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yabancı, ırkçı, şoven, dinci, katliamcı, emperyalist, burjuva
güçleri affedeceğini düşünmek için hiçbir neden yoktur! Onlar
iktidarda kaldıkça bu sorunların son bulacagını düşünmemiz
için de hiçbir neden yoktur!
Bu hak gasplarının tanınmamasının yanında, ve bunun
kaçınılmaz bir sonucu olarak, tüm bu gelişmelere sebebiyet
veren yerli büyük burjuvazinin, Kilisenin (ve de Vakfın)
toprakları dahil tüm mülkiyetine el koyacağımızı, İngiltere’nin
üsleri ve dinleme istasyonlarına el koyacağımızı açıkça
bildiririz. Gerçek bir hak gaspı ve yaşam hakkı gaspı mahrumu
olanlar sıradan vatandaşlarımız, küçük mülk sahibi
vatandaşlarımızdır. Koruma altına aldığımız ve de alacağımız
bu hak gasplarıdır!
Partimiz tüm bu hak gasplarını reddettiğini hiç bir
bahaneye gerek görmeden ve açıkça ilan eder. Kuzey ve
Güney’de bu ilanımızdan rahatsız olacak olanlar olsunlar.
Onlar son tahlilde bir avuçturlar.
Yani Partimiz, toprak sorununu
1. İngiliz üslerine el koyarak.
2. Büyük burjuvaların ve toprak sahiplerinin, Kilise ve
Vakfın mülklerine ve topraklarına el koyarak.
3. Tüm yabancı askeri güçleri, (BM dahil olmak üzere)
ülkemizden kovarak.
4. Küçük mülk sahiplerinin mallarının gaspını
kabullenmeyerek.
5. Topraksız ve mülksüz hiçbir vatandaş bırakmayarak.
6. Ve ülkemizi birleştirerek çözecektir!
Halkımızın doğrudan ve aktif katılımı olmamış böylesi bir
çözüm imkansızdır. Halkımız saflarında burjuva-şoven
milliyetçiliğe, dini ayrımcılığa karşı yeni bir ahlak, birlik ve
dayanışma ahlakı yerleşmemiş, milletler arasında düşmanlık
ahlakı yerini milletler arasında kardeşlik ve dayanışma
ahlakına terk etmemiş, yani ülkemizin Güney ve Kuzey’inde
Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti zafer kazanmamış
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bu çözüm imkansızdır.
Bu nedenle ülkemizde günün sorunu Anti-Emperyalist
Birleşik Cephe Hükümeti’nin kurulması sorunudurl
Emperyalizme karşı durduğunu ilan eden her bir
vatandaşımızı, bu seçimlerde KSP adayı Zehra Cengiz’i
desteklemeye, verdiği oyla bu duruşunu açıkça ilan etmeye
çağırıyoruz!
Bu ülkede emperyalizme karşı duran, tüm yaşamını
emperyalistlerle birleştirmiş yerli güçlere karşı duran bir halk
yığını vardır. İşte onların oyları. İşte KSP adayının oyları!
Emperyalizmin tüm karşıtları, oylarınızı KSP’de
birleştiriniz!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 18 Mart
Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 143, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 25-11 Mart, Cuma
2005
1960’a dönüyoruz!
Ali Osman’ın demesine göre, KSP’nin Cumhurbaşkanı
adayı seçildiği an Güneyden KC Cumhurbaşkanı adaylığını
isteyecekmiş? Malum olduğu üzere, Afrika yazarı arkadaşlar
bu fikri ara sıra ortaya atarlar.
KSP ve Cumhurbaşkanı adayına sorduk. Bu doğru mudur
diye? Doğru değil dediler!
Sebepleri şunlarmış!
Birici ve bariz sebep: 1960’da kurulan KC’inin garantörleri
vardır. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan. Bunların KC’e asker
yerleştirme ve de askeri müdahale hakları vardır. İngilizlerin
üsleri vardır. Ve de Kıbrıs’ın toprağını, hava ve deniz sahasını
kullanma hakkı vardır. Yani 1960 KC’si açık ve bariz olarak
emperyalist dayatmaların kabulü üzerinde şekillenmiştir.
Ve yine herkese malum olması gereklidir ki, KSP
vatandaşlarımızı tüm emperyalist dayatmaları ret ettikleri
oranda ve emperyalist dayatmaları ret ettiklerini kayıt altına
aldırmak için KSP’ye ve adayı Zehra Cengiz’e oy vermeye
çağırmaktadır.
KSP emperyalist dayatmaları kabullenen bir KC
oluşturmak için oy istemiyor. Emperyalizme karşı çıkış için oy
istiyor!
Burada Afrika yazarları açısından enteresan bir durumla
karşılaşmaktayız. Bir yandan KSP’nin açık ve kesin
emperyalizm karşıtı duruşunu okurlarına açık ve kesin bir
şekilde duyurmayıp, çarpıtıyorlar, Öbür yandan da, mesela
Şener nezdinde, sol partilerin hiçbirinin emperyalizme karşı
çıkmadığını iddia ediyorlar?
Niye böyle yapıyorlar? İzah etmeleri gereklidir!
Demek ki 1960 KC’sine geri dönüş talebi, emperyalizme
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karşı olan bir siyasetin talebi olamaz. KSP ise açık ve kesin
olarak emperyalizm karşıtı olduğu için, bu siyaseti savunanlar
KSP’yi içtenlikle desteklemeyeceklerdir. Çünkü onlar
emperyalizme
karşı
savaş
cephesinde
yer
almak
istememektedirler! Onlar emperyalizm kontrolü altındaki
Kıbrıs’ın bir türü olarak 1960 KC’ni istemektedirler!
İkincisi, bu talep şu andaki mevcut KC açısından, yani
Güney’de oluşmuş olan ve esas olarak bir Kıbrıs Rum Burjuva
Cumhuriyeti olarak var olan, mevcut şartların ürünü olan KC
için de geri bir adımı temsil etmektedir. Şu andaki mevcut KC,
legal olarak değil ama, nasıl ki tüm Kıbrıs’ta legalite bir
sorundur, pratik olarak 1960 KC’inden on kat daha bağımsız
bir ülkedir! 1960’a geri dönmek isteyenler onları da geri
götürmek istemektedirler. Malum olduğu üzere KC’indeki
vatandaşların Annan Planı’nı ret edişlerindeki en önemli faktör
tamı tamına budur. Annan Planı Kıbrıs’ta 1960 KC’sini, yeni
bir duruşla, iki bölgeli bir KC olarak geri getirecekti. KC’deki
Rum vatandaşlarımızın bu Planı ret etmelerinin esas nedeni
budur. Ve şimdi onlara 1960 veya benzeri olarak Annan
Planı’nı dayatmak için Güney’de, KC’inde, tıpkı Kuzey’deki
türden bir kadife devrimi hazırlıkları yapılmaktadır. Erçakıca
Yeni Düzen’den açık açık bunun çağrısını yapmaktadır. Afrika
yazarları ise, bilerek veya bilmeyerek, aynı görevi yerine
getirmektedirler! 1960’a geri dönüş siyasetiyle yapılmakta olan
Erçakıca’nın, yani, ABD-İngiltere ve TC’nin Güney’de tam bir
kölelik ruhu yönünde değişim hazırlıklarına bir katkı görevi
yerine getirmektedir. KSP’nin böyle bir çabaya ortak
olmayacağı da iyi bilinmeliydi!
Ve tabii ki tüm bu durum, yani KC’nin bugünkü durumu,
ve de Kıbrıs’ın bir bütün olarak durumu—Kuzey’deki durum
dahil—NATO faaliyetlerinin ürünü olarak oluşmuş ve onlar
tarafından ayakta tutulan bir durumdur. Nasıl ki 12 adalar
uluslararası
hukuka
rağmen
Yunanistan
tarafından
silahlandırılmıştır, ve TC buna NATO planları çerçevesinde
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göz yummuştur, ve yummaktadır, aynı durum ülkemiz Kıbrıs
için, ve de bugünkü pratik haliyle KC için de geçerlidir,
Garantörler, yani İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, işlerine
gelse, yani NATO planlarına uysa, bugünkü KC’yi hızlı bir
şekilde 1960 KC’sine dönüştürürler—hem de iki bölgeli
olarak, ve de burjuva KC bu gelişme karşısında tutunacak
tekbir dal dahi bulamaz! Ülkesindeki vatandaşlarını
birleştiremeyenler, onlara dayanamayanlar, güçsüzdürler! Hem
KC hem de KKTC, güçsüzdürler. Kıbrıs’ı güçlü kılacak tek
siyaset Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyaseti
üzerinden Kıbrıs halkını birleştirecek siyasettir. Tüm diğer
siyasetler Kıbrıs’ın bölünmesi, halkının milli düşmanlıkların,
emperyalistlerin hakimiyetinin korunması siyasetidir. Zeki
Beşiktepeli’nin siyaseti de böyle bir siyasettir!
Bakın KC HÜkümet Sözcüsü Hrisostomidis, 15 Mart’ta ne
demiş; “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye bir ülkeyi
tanımaması anlaşılır gibi değil. Sanırım herkes Türkiye’nin
AB’la müzakerelerinin hükümetler düzeyinde kalacağını idrak
eder. Kıbrıs da tam, bağımsız ve egemen bir üye ülke olarak
Türkiye’yle müzakerede yer alacaktır.”
Neymiş Kıbrıs? Tam, bağımsız ve egemen bir ülke!
Afrika yazarları, Zeki Beşiktepeli, bu bağımsız ve egemen
ülkeyi 1960’a geri götürmek isteyerek ne elde etmek istiyorlar
acaba? Ve ne zamandır geçtik devrimcilerden, ilericiler bile 45
yıl geri gitmeyi ileri bir adım olarak ilan edebiliyorlar?
Ve ikincisi, Hrisostomidis halkına doğruları söylemiyor.
Bugünkü pratik olarak var olan durum, bu ‘bağımsız ve
egemen ülke’, hukuki olarak garanti altına alınmamıştır. 1959
ve 1960 Anlaşmalarının hangisini lav ettiniz? Hiçbirini! NATO
ve AB izniyle, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’la el ele
vatanımızla ve vatandaşlarımızla oyun oynamanın ‘bağımsızlık
ve egemenlikle’ uzak yakın bir bağı yoktur. Sizler NATO’ya
karşı, İngiliz üslerine ve Türkiye’ye ve Yunanistan’ın
garantörlüğü ve askeri güçlerine karşı Kıbrıs halkını
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birleştirmek için ne yaptınız bugüne kadar? Hiçbir şey!
Ama, Türkiye izin verse, acele NATO üyesi olacaksınız,
Türkiye izin verse acele AGiT üyesi olacak, Avrupalı
emperyalistlere, İngiltere’ye verdiğiniz üsler dışında, yeni üsler
vererek, ve de gençlerimizi onlar için asker yapacaksınız!
Neymiş KC “bağımsız ve egemenmiş”!
Hrisostomidis’in bağımsızlık ve egemenlik tanımı
Kuzey’deki burjuvalarla ne kadar tıpa tıp çakışıyor değil mi:
Kıbrıs’ı burjuvalar, Kıbrıslı burjuvalar yönetsin, bunun için
dışarıdan burjuvalarla işbirliği yapsın, vatan toprakları onların
geldi geçti hanı olsun, farketmez, burjuvalar iktidarda ya, o
zaman ülke “bağımsız ve egemen”dir! Denktaş da KKTC için
aynını demiyor mu? KKTC de “bağımsız ve egemen”miş!
Hrisostomidis’e haber edin. Kuzey de bağımsız ve egemen,
kendinin de dediği üzere, Güney de! Eh, derdiniz ne behey
adamlar? “Bağımsız ve egemen” olarak yaşayıp gidin işte! Hay
Allah! Tamı tamına da yaptıkları bu değil mi???
30 yıldır olan bu değil mi?
Altta kalanın, yani halkın canı çıksın, ve de karşılıklı tehdit
ayaklarında, Bush’un “terörizm tehdidi” gibisinden yalanlarla,
işçiler ve tüm vatandaşlar, can havliyle bu iki burjuva
“bağımsız ve egemen” devlete, ve de arkalarındaki
“anavatanlara”, ve de hepsinin arkasındaki NATO ve AGİT’e
sarılsın! Bölünelim ki, burjuvalar ve emperyalistler yönetmeye
devam etsin! işte Hrisostomidis ve Denktaş “bağımsızlığı” ve
de “egemenliği”!
HAYAL, VEYA ÇIKMAZ AYIN SON ÇARŞAMBASI!
KSP’nin, halkımızdan emperyalizme karşı oy istemesi
hayalcilik olarak yorumlanıyor. Denilmek istenen şu: bu
istekler iyi güzel ama, olacak şey değil. Hiç olacak şey mi şu:
İngiltere çekip gidecek? Garantörlükler son bulacak?
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Garantörlerin askerleri çekip gidecek? Üstüne üstlük Kilisenin
mallarına bile el konacak? O da yetmezmiş gibi, ülke de
birleştirilecek! Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti
kurulacak! Hiç olacak şey mi bu?
Hayal hayal!!
Veya Nazım Beratlı’nın bir ara dediği üzere: Tüm bunları
çıkmaz ayın son çarşambasına yapasınız siz!
Dolayısıyla seçmenlere şu mesaj ulaştırılıyor: “bunların
dedikleri hayal mahsulüdür. Olmaz, olamaz, dolayısıyla
bunlara oy vermeyiniz! Oyunuzu boşu boşuna harcamayınız”l
İlk önce KSP siyasetinin hayal olduğunu, çıkmaz ayın son
Çarşamba’sına kalmış bir siyaset olduğunu iddia edenlerin
siyasetine bir bakalım! İngiltere, Türkiye, Yunanistan 1960’dan
kalma haklarıyla BM çatısı altında “toplum önderlerini”, yani
burjuva önderleri, bir araya getirecek, bunlar görüşerekten,
birleşik, federal ve de AB üyesi bir Kıbrıs kuracaklar, ve de
böylece Kıbrıs sorunu çözülecek!
Kaç yıldır ederler bu lafları?
Gerçekçi kişiler, işleri çıkmaz ayın son Çarşamba’sına
kalmamış Beratlı, söyleyin bakalım kaç yıldır edilir bu laflar?
Ben diyeyim elli, sen de otuz, bilemedin bir on, onbeş yıldır?
Her görüşme olduğunda, ha şimdi çözülecek lafları o kadar
ayyuka çıktı, ve her görüşme sonrası sorun olduğu gibi kaldığı
için, Yeni Düzen yazarı F. Azgın bile bir ara azdı ve dedi;
“yahu halka çözdüler çözecekler deyip duruyoruz, ama bir
türlü çözülmüyor, bu kadar da olmaz ki!! Yalancı pozisyonuna
düşüyoruz!”
Tabii ki, her görüşme olduğunda, ve de herkes çözdüler
çözüyorlar dediğinde, bir parti vardı hayır çözmeyecekler,
çözemezler diyen? Kimdi o parti? KSP!
Bizim siyasetimizin hayal olduğu, ancak ve ancak çıkmaz
ayın son Çarşambasında gerçekleşebilecek bir siyaset olduğu
ispatlanmış bir önerme değildir. Halbuki bu tespitleri
yapanların siyasetlerinin doğru olmadığı yıllardan beri
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ispatlanmıştır. En son olarak Annan Planı döneminde ispatlandı
bu basit olgu. Yani, işin aslında, bizim siyasetimizin hayal
olduğunu iddia edenlerin siyasetinin hayal olduğu, bizim
onların siyaseti konusundaki tespitlerimizin ise gerçek olduğu,
hem de defalarca ispatlandı. Ve tekrar hem de diyelim: hem de
bizim desteğimize rağmen bu siyaset yenilgiye uğramıştır.
Hayal aleminde gezenlerin siyasetidir bu siyaset! Burjuva
dünyanın gerçeklerine gözlerini kapayıp, o gerçeklerle kendi
hayallerini, burjuva hayallerini yer değiştirten burjuva
hayalperestlerin siyasetidir onların siyaseti. KSP siyaseti ise
gerçekçidir. Bu nedenle, burjuvalar, emperyalistler çözemezler
der, ve de onlar, ve de görüldüğü gibi çözemezler. Biz
emperyalizme son vererek çözeceğiz diyoruz, ve de
görülecektir ki bizim dediğimiz gibi olacak, emperyalizm
yenilgiye uğratılarak Kıbrıs Sorunu çözülecektir!
İşin diğer yönlerini ele almadan hemen Beratlı ve
diğerlerine bir hatırlatma yapalım. Biz size sizin siyasetin bir
hayal mahsulü olduğunu, sizin siyasetle Kıbrıs sorununun
çözülmeyeceğini söyledik. Biz nasıl siyasetimizde ısrarlıysak,
siz de, ve bizim dediklerimizin defalarca ispatlanmasına
rağmen, siyasetinizde ısrar ettiniz. Ve hatırlayacağınız gibi biz
size, sizin siyasetinizin zaferi için yardımcı olduk. Ama yine
başaramadınız. Sizin isteklerinizin burjuva hayaller olduğu
tekrar, hem de bizim desteğimize rağmen, tekrar ortaya çıktı.
Hadi, gelin, bir seferliğine de sizler bizi destekleyin! CTP,
BKP, TKP, BDH, YKP ve Afrika (Zeki Beşiktepeli). Bir
kereliğine de sizler bizi destekleyin, ve görelim bakalım bizim
siyaset sonuç verecek mi? Ne dersiniz?
Ve devam edersek, bizim siyasetimizin hayal mahsulü
olduğunu iddia eden, ve hala daha çözümü burjuvalardan ve de
emperyalistlerden beklemekte ısrarlı olan tüm bu siyasetler,
aynı zamanda emperyalizme karşı olmaktan da dem vururlar.
iyi ama, emperyalizme karşı iseniz, işte hendek işte deve, ya
aşarsın ya gidersin, emperyalizme karşı iseniz, işte KSP’nin
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emperyalizme karşı siyaseti! işte KSP’nin emperyalizme karşı
birlik siyaseti. İşte emperyalizme karşı Cumhurbaşkanı adayı!
Niye desteklemiyorsunuz bu siyaseti? Gerçekçi olalım, eğri
oturup doğru kalkalım. Emperyalizme karşı olup da KSP’nin
ortaya koyduğu siyaseti desteklemeyecek kimse olamaz. Hele
hele bu seçimlerde oyların KSP’ye akması, ve böylece Kuzey
Kıbrıs’ta emperyalizme karşı bir direnişin var olduğunun
sergilenmesi imkanı çöpe atılamaz! CTP, BKP, TKP, BDH,
YKP ve Afrika (Zeki Beşiktepeli) saflarında emperyalizme
karşı olanların oylarının KSP adayına gitmesinin şart olduğu
açıktır. Bu partilerimiz ve gazetelerimizin KSP adayını
desteklemesi gerektiği açıktır! Başka türlü her bir tavrın da
emperyalizme yararlı bir tavır olduğu da tartışma
kaldırmayacak kadar bariz bir tavırdır!
YKP’nin BOYKOTU!
YKP’li arkadaşlar, seçimler için uygun şartlar oluştuğunda
seçimlere katılıp, iktidarı ele geçirip, ülkeyi yöneteceklermiş!
Başarılar dileriz. Ama ilk önce onların seçimlere hazır olmadan
ne anladıklarına bir bakalım!
YKP Avrupa Birliği’nde olduğu türden demokrasi ister.
AB ülkelerindeki şartlar oluşursa, seçimler için şartlar
oluşacak. O şartların oluşması için de, son sözde meclis
seçimlerinde yüzde 30 boykot hedefleri vardı. Hemen hemen
bu hedeflerine vardıklarını savunuyor arkadaşlar. Ve bu
seçimlerde bu yüzdeyi yükseltmeyi amaçlıyorlar.
O zaman YKP kalksın AB ülkelerine gelsin. Oradan
dersler alsın. Niye mi? Çünkü benzer şartlar altında seçimlere
katılacağını söyledikleri ülkelerde boykot oranı—hem de tek
bir boykotçu parti olmamasına rağmen—onların elde ettiği
orandan çok hem de çok yüksektir. Malum olduğu üzere,
Amerika’daki bir önceki Başkan seçimlerinde bu oran yüzde
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elliyi bulmuştu. Son seçimlerde bir yığın propaganda ve
masrafla katılım oranını yüzde ellinin biraz üzerine
çıkarabildiler! İngiltere’de, genel seçimlerde katılım oranı
yüzde 60’ları bulduğunda, burjuva siyasetçiler zevkten dört
köşedir. Ve iktidara gelen hiçbir parti toplam seçmenin yüzde
33 ünün oyundan fazlasını alamamıştır. Yerel seçimlerde, ve en
son olarak, postayla oy verme hilesi sayesinde katılım oranının
yüzde 30’u aşmasını sağlayabildiler. Yani boykotçular her
zaman için yüzde 70’dir!
Boykotçular mı dedik? Yanlış terim kullandık. Boykot söz
konusu değil. Burjuva partilerin seçim sürecinde, televizyonlar,
gazeteler, vb., tüm imkanları ellerinde tuttukları, diğer
partilerin onlarla yarışma imkanlarının yok edildiği, kitlelere
gerçek bir alternatifin sunulamadığı şartlarda, burjuva partilerin
tekeli şartlarındaki seçimlerde halk seçimlere karşı duyarsız
kalmaktadır. Demokratik haklarını kullanarak elde edebileceği
bir şeyin var olmadığını bilmekte, biri gider diğeri gelir,
değişen nedir diyerek seçimlere katılmaktan uzak durmaktadır.
Şu andaki tüm Avrupa ülkeleri, ve Amerika’da burjuva
demokrasisinin en önemli sorunlarından birisi işte budur.
Vatandaşlar bu demokrasiye ilgi duymuyorlar! Siyasette aktif
olarak yer alarak şartlarını değiştirme imkanı görmüyorlar.
Seçimlere en az katılım bu nedenle en yoksul kesimler
arasındadır! iyi ama, seçimlere katılmayan bu kesim,
burjuvazinin kendini baskı altına almasına karşı örgütlü bir
duruş mu sergiliyor? Söz konusu olan aktif bir direniş midir?
Örgütlü bir direniş midir? Maalesef hayır. Öyle olsaydı, bu
ülkelerde burjuva demokrasisi yenilgiye uğratılmış olurdu!
İngiltere’de CTP, BKP, TKP, BDH, YKP ve Afrika (Zeki
Beşiktepeli) taraftarı arkadaşlar ne yaparlar?
Emek Partisini, ülkemizdeki İngiliz üslerinin bu azılı
savunucusunu desteklerler! işte “demokrasi olduğunda” YKP’li
arkadaşların yaptıkları budur.
Burjuvazinin sahtekarlıklarından bıkmış halkı seçime
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götürmek, ve de seçimlerde ülkemizde baskı aracı olan partiyi
desteklemek! UBP, DP taraftarları da Muhafazakar Partiyi,
ülkemizdeki İngiliz üslerinin bu azılı savunucusunu
desteklerler! Güneydeki partilerimiz de üç aşağı beş yukarı
aynı çerçevede hareket ederler!
Kuzey Kıbrıs’ta seçimlerde aktif olarak yer almayan, bu
seçim oyunundan gına getirmiş en yaygın kesim de Kıbrıslı
Türkler arasındadır. iyi ama, seçimlere katılmayan bu kesim,
TC burjuvazisinin kendini baskı altına almasına karşı örgütlü
bir duruş mu sergiliyor? Söz konusu olan aktif bir direniş
midir? Örgütlü bir direniş midir? Maalesef hayır. Öyle olsaydı,
KKTC’nin mevcut yönetim tarzı çoktan yenilgiye uğratılmış
olurdu!
YKP’li arkadaşlar, AB’nin gelip herşeyi halletmesini
beklemek istiyorlar. Boykot taktiği dedikleri taktik de, AB’nin
gelip sorunları çözmesini hızlandırmak amacıyla öneriliyor. Bu
nedenledir ki bizim boykotun örgütlenmesi fikrimizi onlar
katiyetle anlayamıyorlar. Hem kendilerini, hem de çevrelerini
pasif bir bekleyişe sürüklemiş durumdadırlar Boykot hakkı için
yapılan faaliyetler, tüm bu faaliyetlerin ardında vatandaşların
AB gelsin bizi kurtarsın mantığıyla pasifleştirilmesi olayının
yattığını
gizleyemez!
Olayı
örgütlemeden,
kurtuluş
sokaklardadır sloganı bu pasifliği örtemez, komikleştirir! Hele
hele vatandaşlar sokaklarda olduklarında, o güzelim geçmiş
günlerde, tüm diğer partilerle birlikte YKP’nin de, bizim
önerimiz olan BMB Partisi kurulması, ve işte o meydanlarda
halkın kendi temsilcilerini anında ve sokaklarda seçmesi
önerimize karşı çıkıldığını, desteklenmediğini iyi bildiğimiz
için bu sokaklar lafının da, halk sokaklara çıksın, ama kendi
temsilcilerini seçip kendi istediğini yapmasın, AB’yi beklesin,
AB bu işi halletsin siyasetinin ürünü olduğunu iyi biliriz!
Sorunun sokaklarda çözülmesini isteyen siyaset,
vatandaşlar sokaklardayken, KSP ile el ele verir, sokakta ve
doğrudan vatandaşların seçimiyle meclisi, BMB Meclisi’ni
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kurmaya çabalardı! Ne yaptı boykotçu ve sokakçı YKP ve de
Afrika?
Şu anda, kuzey Kıbrıs’ta, seçim oyunları üzerinden elde
edilmiş bir imkan vardır. Nedir bu imkan? Kıbrıs’ta faal olan
tüm emperyalistlere karşı, bu arada AB üyesi İngiltere’ye de
karşı, bir Cumhurbaşkanı adayının varlığını, ve de Kuzey
Kıbrıs’ta böyle bir adayı desteklemeye hazır geniş bir kitlenin
varlığını ilan etmek! Seçimlerde KSP adayı Zehra Cengiz’i
desteklemek. Tüm oyları oraya aktarmak! Bunu aktif bir
şekilde yapmak. Bu sonucu örgütlemek ve elde etmek!
Ne yapıyor yine tüm partilerimiz? Bu imkanı görmezden
geliyorlar, bu görevi üstlenmiyorlar, ve de dahası, KSP’nin
Anti-Emperyalist duruşunu sekteye uğratmaya çalışıyorlar!
Destek yok, sekte var!
YKP’nin boykotu da işte bu anlama gelmektedir.
Emperyalizme karşı mücadelede aktif rol almak yerine,
emperyalizme karşı mücadeleyi sekteye uğratmak! Gerçekçi
olalım. YKP (ve diğer partilerimizin) Kıbrıs’ta emperyalizmi
yenilgiye uğratmak diye bir hedefleri yoktur Bu hedefi elde
etmek için partilerinin ve halkımızın örgütlenmesi,
hazırlanması diye bir sorunları yoktur!
Yanılıyor muyuz?
Aynası işidir kişinin, demagojiye çocuklar kanar!
Emperyalizme karşı KSP adayını destekleyin de görelim! Bu
işin örgütlenmesine katılın ve de katkı koyun da görelim!
ANGOLEMLİ VE BEŞİKTEPELİ
Bu arkadaşlar neden aday olarak KSP adayının karşısına
çıktılar? Nedir istedikleri? Emperyalizme karşı mücadele mi?
Katiyetle! CTP siyasetinin
“daha radikal şekli”dir bu
arkadaşların siyaseti! O radikallik de, hepsinin
ortak siyaseti olan siyaseti, defalarca başarısız olmuş bu
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siyaseti, savun manın, korumanın bir yolunu bulmak
radikalliğidir. Bu CTP siyasetine incir yaprağı olma
radikalliğidir!
Nedir bu ortak siyaset? İngiltere, Türkiye, Yunanistan
1960’dan kalma haklarıyla BM çatısı altında “toplum
önderlerini”, yani burjuva önderleri, bir araya getirecek, bunlar
görüşerekten, birleşik, federal ve de AB üyesi bir Kıbrıs
kuracaklar, ve de böylece Kıbrıs sorunu çözülecek!
Aynı sonucu Zeki Beşiktepeli 1960’dan kalan haklarımızı talep
etmek olarak formüle ediyor bazen!
Bu arkadaşlar, KSP adayı lehine adaylıklarını geri
çekmeliler, ve emperyalizme karış sağlam bir duruşun
örgütlenmesine aktif olarak katılmalıdırlar. Yoksa onların
faaliyetlerinin emperyalizmin korunması ve kollanması
siyaseti, yani Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ve emperyalist tahakküm
altında yaşamını sürdürme siyaseti olarak kavranması ve
reddedilmesi gereklidir. Yukarıdaki siyasetin sadece açık
sonucunun temsilcisi olan CTP’yi reddederek sonuç alamayız.
Bu siyasetin tüm türlerini reddetmek zorundayız!
Emperyalizme karşı, onların savunucusu yerli burjuvalara karşı
mücadele başlatılmalıdır! Bu seçimler bunun aracı olarak ele
alınmalıdır! Başka bir şey değil!
AYKIRI SES VEREN KİMSE YOK!
Şener böyle demiş. Gözü, kulağı ve ağzı kapalı
maymunları oynamak diye her halde buna deniyor! Değil mi
Serhat!
CTP, ERÇAKICALAŞTI
Biz yıllar öncesinden CTP’lilere Erçakıca’yı partilerinden
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atmalarını
önermiştik.
Atmadılar.
Erçakıca’laştllar.
Beratll’laştllar!
Erçakıca ABD ve İngiltere’yle birlik olup, yahu İngiliz’in
üslerine laf mı attık da böyle yapıyor bu İngilizler diyerek
onlardan dert yanan, yani emperyalizme teslimiyeti neredeyse
yüzde yüz olan AKEL’in tam bir yenilgisini, emperyalizme
tam bir teslimiyetini, o emperyalistlerle birlikte örgütlemek
istiyor. Tüm yazıları Güneyde bir kadife devrimi örgütlemeye,
bu amaçla AKEL’i emperyalizme yüzde ikiyüz teslim olmuş
hale getirmeye yöneliktir!
Tıpkı kendisi gibi!
Bizim partimiz emperyalizmi yenilgiye uğratmak için CTP
ile birlikte AKEL’in siyasetinin de işçi sınıfımız ve halkımız
saflarında, sendikalarımız ve kitle örgütlerimiz saflarında
yenilmesi gerektiği kanısındadır.
Ama bunu AKEL’i, ve AKEL’i destekleyen sendikaları
yenilgiye uğratarak, onları devrimci bir alternatifi işçi
yoldaşlarla birlikte oluşturmadan, emperyalizmin karlı çıkacağı
şartları yaratarak yapmayı düşünmek için iflah olmaz bir
emperyalist uşağı, iflah olmaz bir işçi düşmanı olmak
gereklidir!
Partimiz, AKEL ve PEO’yu, aşırı gerici burjuvazinin ve
emperyalizmin saldırılarına karşı korumak için elinden geleni
yapacağını açıkça ilan eder! AKEL ve PEO’yu gerici
burjuvaziye ve emperyalizme karşı Birleşik Cephe’ye çağırır!
Bu seçimlerde, ve açıktan açığa, ellerindeki tüm imkanları
kullanarak partimizi desteklemeye, Kuzey Kıbrıs’ta, ve
dolayısıyla tüm Kıbrıs’ta, yerli gericiliğe ve emperyalizme
karşı bayrağın yükseltilmesine katkı koymaya çağırır!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 25-31 Mart,
Cuma, 2005, Yıl 9, Sayı 144, sayfa 2, 3, 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 1-7 Nisan, Cuma,
2005
KIBRIS HABER AJANSINDAN HABERLER
1. Lefkoşa, 22 Mart (KHA)—Britanya’nın Avrupa işleri
Bakanı Denis MacShane dün EDEK Britanya örgütü heyeti
ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, iki hafta önce
Türkiye ziyareti sırasında Türk hükümetinden Kıbrıs’taki
askerlerinin sayısını azaltmasını istediğini söyledi.
Yahu bu adam Britanya hükümetini hergün ziyaret eder,
niye bir kere olsun İngiliz üsleri ve dinleme istasyonlarını
kapatmayı Britanya hükümetine önermez? MacShane tipi
emperyalistlere mi bırakacağız bu ülkenin geleceğini? Haa, bu
arada bu emperyalistin de ‘solcu’ olduğunu hatırlatalım!
EDEK de ‘solcudur’ değil mi?! Hem de İngiliz üslerine
karşı solculardan? Hadi canım sende, hem Kuzeyde hem de
Güneyde ‘kendi taraflarının’ isteklerini elde etmek için
İngiliz’in her istediğini yapmaya hazır olmayan bir tek sağcı
veya solcu parti gösterin—KSP dışında! Gösteremezsiniz!
2. Lefkoşa, 22 Mart (KHA)—Britanya’nın Kıbrıs Yüksek
Komiser Yardımcısı Rob Fen, Lefkoşa’da Ledra Palas’ta
Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gazeteciler için düzenlenen bir
seminerin açılış konuşmasını yaptı.
Rob Fen, tüm tarafların kazanabileceği çözümler olduğunu,
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs sorununa bu tür
bir çözüm bulunmasını istediğini söyledi.
Tüm tarafların kazanabileceği bir çözüm! Talat da çokça
kullanır bu deyimi. Win-Win, Kazan-Kazan türüymüş bu
çözümler.
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Şimdi bu çözümlerden İngilizlerin her zaman kazançlı
çıktıkları açık. Rob Fen tipi emperyalistlerin bu işten kazançlı
çıkacakları açık! Ya ahali? Ya Kıbrıs’ın vatandaşları? Hem
bunlar kazançlı olacak hem de biz? Bu nasıl olacakmış? Anlat
bakalım bay emperyalist Rob Fen, İngiliz emperyalizmi
kazanırken biz de nasıl kazanç elde edeceğiz bu çözümden?
3. Brüksel, 22 Mart (KHA)—Yunanistan Başbakanı
Kostas Karamanlis ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan, dün akşam Brüksel’de diğer konular arasında,
Kıbrıs sorununu da görüştü. Görüşme sonrasında yapılan
basın açıklamasında, iki başbakan Kıbrıs sorunun siyasi
çözümünün, BM çözüm planı (Annan Planı) zemininde
olması gerektiğini söyledi.
Karamanlis,
hedefinin,
Annan
Planı
zemininde
görüşmelerle Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini görmek olduğunu
ifade ederek, bunun Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin
Avrupa işbirliğinin faydalarından yararlanmalarının tek yolu
olduğunu kaydetti.
Kıbrıs’taki görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin
olarak Erdoğan, Kıbrıs’taki iki tarafın da tüm güçlükleri
çözümlemeleri ve ardından görüşmelerle ilerlemeleri
gerektiğini belirterek, bu hedefe yönelik siyasi iradeye ihtiyaç
duyulduğunu kaydetti.
Erdoğan, “ancak, buna ilk önce taraflar, ben ya da sayın
Karamanlis değil, sayın Papadopulos (Kıbrıs Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı) ve sayın Talat karar vermelidir” dedi.
Hadi bakalım hadi bakalım! Hem Güneyin ‘Anavatanı’
Yunanistan, hem de Kuzeyin ‘Anavatanı’ Türkiye İngiliz
üslerini garantileyen Annan Planına onay vermişler! 1960’dan
beri yaptıkları da bundan ibarettir zaten. İngiliz üslerini
korumak! Eh, anlaşmayı da Popodopulos’la Talat’ın siyasi
iradesine terk etmişler—gülmek yasak! Annan Planı üzerinden
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anlaşma çantada keklik!
Öyle mi dersiniz?
4. Lefkoşa, 21 Mart (KHA)—Cumhurbaşkanı Tassos
Papadopulos bugün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının
Kıbrıs sorununun çözümü için BM Genel Sekreterinin
girişimde bulunmasını istediğini, ancak hakemlik, dar zaman
takvimi ve geçmişin koşullarına karşı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Papadopulos, “Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri’nin yeniden hakemlik görevi yapmasını kabul
etmiyoruz, milli meseleler ve bir halkın var oluşu ile ilgili
sorunlar bir yabancının hakemliğiyle çözümlenemez” dedi.
Bak sen şu işe. Hem BM çatısı altında, hem de BM
hakemliğine izin yok! Görüş babam görüş! 31 yıl oldu, bir 31
yıl daha görüş! Burjuvalara bırakılırsa bu iş, olacağı budur işte!
Hem de Tasos yabancıların işe karışmasına karşıymış? O
nedenle olsa gerek KSP’ye de karşıdır o! O nedenle olsa gerek,
İngiliz’e laf atmaz o! İngiliz üslerine laf yok! Onların
garantörlüğüne laf yok! Haa, NATO’cu Yunanistan’a da laf
yok! Unutturacaktı az daha bize bile!
5. Lefkoşa, 22 Mart (KHA)—Güney Avustralya
Başbakanı Mike Rann, demokratik olarak seçilen Kıbrıs
Cumhuriyeti hükümetinin yanında olmaya devam edeceğini,
Kıbrıs’ın adaletini ve adadaki 30 yıllık yasadışı Türk işgalinin
barışçıl bir sonunu arzulayan tutumundan vazgeçmeyeceği
taahhüdünde bulundu.
İngiliz üslerinin koruma altına alınmasını da taahhüt etmiş
mi? Anzakları Kıbrıs’a gönderecek mi biz İngiliz üslerini
ülkemizden atmaya kalkışırsak? Etmiştir etmiştir! Irak’a
askerlerini gönderir de Kıbrıs’a İngiliz üslerini korumak için
asker göndermeyecekti! Kraliçenin ve İngiliz’in iyi bir uşağıdır
Avustralya’yı yöneten emperyalist-burjuva barbarları!
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6. Lefkoşa, 22 Mart (KHA)—Britanya Avrupa İşleri Bakanı
Dennis MacShane, Türkiye’nin Kıbns sorununa BM Genel
Sekreteri Kofi Annan’ın planı çerçevesinde bir çözüm
bulunmasını desteklediğini, bu planın da adadaki Türk
askerlerinin azaltılmasını öngördüğünü belirtti.
Dennis Macshane, Annan Planı’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde
sadece 650 kişilik bir Türk birliğinin adada kalmasını
öngördüğünü, bu sayının 1960 Garanti Anlaşmasıyla aynı
olduğunu hatırlattı.
İngiliz üslerine gene laf yok. Birilerinin istediği gibi 1960
Kıbrıs Cumhuriyetine de dönsek, Annan Planı da olsa, dön
dolaş gene bana gel misali 1960’daki İngiliz, Yunanistan ve
Türkiye hakları korunacak. Ülkemizde NATO tur atacak!
7. Lefkoşa, 22 Mart (KHA)—Tom Cox’un, Türk işgali
altındaki bölgelerde nüfus yapısı ve Kıbrıslı Türklerle
Türkiye’den gelen Türklerin dağıtmı gibi diğer sorularını da
yanıtlayan MacShane, Kıbrıs’ın kuzeyinde 1996’da Kıbrıslı
Türk yetkililerin yaptığı son nüfus sayımında, Kıbrıslı
Türklerin 137,398, Türkiye doğumluların da 54 bin 626 kişi
olduklarının belirlendiğini bildirdi.
Dennis MacShane, “Ancak bu rakam resmi olarak kabul
edilmiyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nin,
2003’te kabul ettiği bir kararda, Kıbrıs’ın kuzeyinde anavatan
Türkiye orijinli 115 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor. Asamble
ayrıca 2001 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı
Türklerin sayısının da 87 bin 600 kişi olduğunu ekliyor.
Assamble’nin rakamları da tartışmaya açıktır” dedi.
MacShane Britanya’nın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki nüfus
yapısının, başlatılacak yeni bir görüşmede önemli bir faktör
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olacağına inandığını, bu bağlamda, Ada’nın kuzeyindeki nüfus
yapısıyla ilgili resmi kabul edilen rakamların isteneceğini
sözlerine ekledi.
Hadi bakalım hadi. Bu iş de çözülüyor! Yakında YKP
seçimleri boykot etmekten vaz geçer! Değil mi YKP?
8. Lefkoşa, 21 Mart (KHA)—Hristofyas, ‘Annan
Planı’nın her iki tarafında çıkarlarının korunacağı
müzakereler ve değişiklikler için masada olduğunu söyledi.
Ve hemen peşinden ilave etti ‘Yahu bu İngilizler de ne
isterler bizden, sanki onların üslerine bir laf etmişiz gibi’!
(Şaka şaka. Bu lafları birkaç gün önce ettiydi!)
Hristofyas Annan Planı’nın ‘iki taraf’ adını verdiği Kıbrıslı
Rumlarla Türklerden çok daha fazla tarafı olduğunu gayet iyi
bilir! Bu planın o tarafların da çıkarlarını korumak zorunda
olduğunu da gayet iyi bilir! Ama çıkıp da ve de açıktan açığa,
biz onların çıkarlarını da koruyacağız diyemez. Denktaş bile
diyemiyor, Hristofyas nasıl desin. Sağcılar bile korkuyorlar
“NATO’yu korumak için yaparız tüm yaptıklarımızı”
demekten, solcular nasıl desin bunu açıktan açığa! Burjuva
siyaset adamı sahtekar yapar!
9. Lefkoşa , 21 Mart (KHA)—Hristofyas, dün Yunanistan
halkının 400 yıllık Osmanlı işgaline karşı ayaklanmasının
başlangıcı olan 25 Mart 1821 anma kutlamalanna katıldı.
Katıl yoldaş katıl. Yunan yurtseverlerin önce Nazi işgaline,
sonra Yunanlı monarşistlerle ele ele vere İngiliz ve Amerikan
işgalciliğine karşı kurtuluş savaşını kutlayacak değildin ya
burjuvalarla el ele vererek! Yunanistan’ın NATO’ya katılışını,
ve NATO için Kıbrıs’ta yaptıklarını da kutlayacak mısın yakın
bir zamanda?
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10. Lefkoşa, 21 Mart (KHA)—Rusya Dışişleri
Bakanlığı’nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Leonid Abramov,
Rusya’nın Kıbrıs’la ilgili görüşlerinde bir değişiklik
olmadığını bildirdi.
Sovyet halklarının, dolayısıyla tüm insanlığın mallarını
çalmış, tüm insanlığın kanına girmiş hırsız herif. Sizin
görüşünüz değişse ne yazar!
11. Lefkoşa, 26 Mart (KHA)—ABD ve Yunanistan
Dışişleri Bakanları Condoleezza Rice ve Petros Moliviatis
Waşington’da bir araya gelerek ortak hedefleri olan Kıbrıs’ı
birleştirmek için ne gibi yöntemler kullanacakları
olanaklarını görüştüler.
Görüşmede Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, Türk-AB ,ilişkileri
ve Balkanlar ele alındı. Taraflar, aralarındaki ilişkileri birçok
alanda stratejik işbirliğine dönüştürme kararlılığında
olduklarını teyit ettiler.
Daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyen Rice ve
Moliviatis iki ülke arasındaki ilişkileri fevkalade olarak
nitelediler.
Kıbrıs’la ilgili bir soruyu yanıtlayan Moliviatis: “Annan
planı temelinde müzakereler yoluyla ortak hedefimiz olan;
Kıbrıs’ı birleştirmeyi gerçekleştirmek için yöntemler gözden
geçirdik” dedi.
Görüldüğü gibi sadece Türkiye ve ABD ilişkileri
mükemmel değil, Yunanistan ABD ilişkileri de mükemmel. Ve
de hep birlikte ‘Annan Planı’ zemininde bu işi halletmeye
kararlı gözükürler. Hadi bakalım, bir 31 yıl daha sabrederseniz
İngiliz üsleriyle, TC ve Yunanistan askerleriyle, hepsinin
garantörlüğü altında, NATO şemsiyesi altında, ve de barış ve
demokrasi şartlarında, hem de AB vatandaşı olaraktan, yaşam
garantiye alınmış durumda!
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Neşeniz yerine geldi mi bari?
12. Lefkoşa, 26 Mart (KHA)—25 Mart 1821
Yunanistan’ın bağımsızlık Günü yıldönümü dün Kıbrıs’ta da
kutlandı.
Kutlayın kardeşlerim kutlayın. NATO üyesi ve de
bağımsız Yunanistan’ın bağımsızlığını kutlayın. Biz de NATO
üyesi ve de bağımsız Türkiye’nin bağımsızlığını kutluyoruz!
Üç garantörlü, İngiliz, TC ve Yunanistan askerli ve üslü, yani
NATO’nun cirit attığı Kıbrıs, Cumhuriyetinin bağımsızlığını
da kutlayalım isterseniz! İsterseniz bekleyin biraz da biz TC
askerlerini Kuzeyden çıkardığımızda İngiliz üsleri ve Yunan
askerleri üstünde kalırken, NATO adada cirit atarken geniş bir
bağımsızlık türünü de kutlarsınız isterseniz?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 1-7 Nisan
Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 145, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 8-14 Nisan, Cuma,
2005
HAYAL!
Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de rüya
görmek, hayaller kurmak hayatın parçasıdır. Düşüncelerin
geliştirilmesinin bir aracıdır. Belirli bir siyaseti yaymanın da
bir aracıdır.
Siyaset dünyasında rüyalar, hayaller esas olarak iki türe
böıünürler.
Bunlardan birincisi toplumun geçmişinin, bugünün, ve
geleceğinin ihtiyaçlarına uygun olan, tüm bunların doğru bir
değerlendirmesi üzerinde şekillenen rüyalar ve hayallerdir.
Gelecekte neler olacağının rüyası ve hayali!
Bu tür rüyalar ve hayaller gerçekleşirler!
Mesela Kıbrıs’ta, kendi varlık ve geleceğini yabancı
burjuva-emperyalist güçlerin Kıbrıs ve dünyadaki varlık ve
geleceğine bağımlı kılmış, böylece yabancı emperyalistlerle
birlikte hareket ederek Kıbrıs’ı bağımlı bir ülke konumunda
tutan yerli burjuvaların iktidarına son vermek, böylece
Kıbrıs’ın emperyalist dünya zincirinin bir parçası olmasına son
vermek, böylece Kıbrıs’ı dünyanın eşit ülkelerinden biri haline
getirmek, böylece Kıbrıs’taki farklı ulusların bir arada barış ve
birbirleriyle dayanışma halinde yaşamalarını mümkün kılmak,
onları hayatın tüm alanlarında gerçekten eşit kılmak, tüm
bunlar temelinde ülkemizi makineleştirmek, ülkemizin
elektrifikasyonunu ve bilgisayarlaştırılmasını tamamlayarak
doğrudan demokrasiye ulaşmak, tüm bunlar bizim partimizin,
KSP’nin HAYALLERİDİR!
Tüm bu hayaller ülkemizin elde etmek zorunda olduğu
siyasi gereklilikler üzerinde yükselir. Bunlar ülkemizin ileriye
gitmesi için, Kıbrıs sorununun çözülmesi için zorunluluktur.
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Olmazsa olmazdır.
Yani KSP’nin hayalieri gerçekleşmek zorunda olan
hayallerdirler. Gerçekleşecektirler.
Bazıları, iyi güzel şeyler bunlar da, ama şimdi bunlar
HAYAL diyorlar.
Bu yaklaşımın ardında duran şey burjuva iktidarını koruma
HAYALİDİR! Burjuvazinin devrilmesi, iktidarına son
verilmesi çağrısının gerçeğe dönüşmesini önlemek için
uydurulmuş bir gerici HAYAL!
KSP vatandaşlarımızı bu siyasetlerin doğruluğunu
gördüklerini ilan etmeye, yani KSP’ye oy vermeye çağırıyor.
Hem bu siyasetlerin doğruluğunu kabullenmek, hem de bunlar
HAYAL diyerek vatandaşların bu siyaset için oy
kullanmalarını önlemeye çalışmak, en iyi deyimiyle iki
yüzlülüktür! Bu HAYAL lafının ardında duran gerçek
burjuvaziyi korumak, Kıbrıs’ın bugünkü halini korumak
amaçlıdır.
Eğer bu siyasetler doğru ise, eğer bu sonuçlar elde edilmesi
gereken sonuçlar ise, onların HAYALLİĞİ üzerine ahkam
kesmek yerine, vatandaşları bu siyasetleri desteklemeye, yani
KSP adayı Zehra Cengiz’e oy vermeye çağırmak gereklidir.
KSP siyasetlerinin HAYAL olduğundan dem vuranların
savundukları siyasetlere bakınız!
Onlar arasında açıktan açığa emperyalizmin saflarında yer
alıp, şoven milliyetçiliği körükleyip, Kıbrıs’ta Rum ve Türk
halkımızın eza ve cefasından istifade cebini şişirenler vardır.
Bunlar KSP siyasetinin açıktan açığa kendilerini ve de
ağababaları emperyalistleri hedef aldığını gayet iyi bilirler.
Onlar KSP siyasetinin güç kazanmasını engellemek için
ellerinden geleni yaparlar. Bu metotlardan biri de işte KSP
siyasetin HAYAL olduğunu ilan etmektir.
Onlar arasında bir de utanmadan sıkılmadan emperyalizme
karşı olduklarını söyleyenler vardır. Bu kesim yukarıda ele
aldığımız sağcı kesimden on kat daha zararlıdır. Çünkü, bu
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kesim, açıkça emperyalizmi desteklediklerini, Kıbrıs’ta
emperyalist dünya düzeninin yaşamını sürdürmesini sağlamak
istediklerini ilan etmezler. Emperyalizme karşı birkaç laf edilir,
ve hatta emperyalizme karşı birkaç eylem yapılır, ve tüm
bunlar emperyalizme karşı olmanın ispatı olarak öne sürülür.
Sonra? Sonra iş siyaset belirlemeye, belirli bir emperyalizm
karşıtı siyaset belirleyip onu uygulamak için örgütlenmeye ve
iş başı yapmaya geldi mi, bunlar acil tarafından yeni bir siyaset
icat ederler. Bunlar arasında CTP ve AKEL en bariz olanlardır.
Onlar tam da bu yöntemle iş yaparlar, ama siyasete geldi mi,
siyasi çizginin belirlenmesine, dolayısıyla bu çizgiye uygun
örgütlenmeye geldi mi, hızla dünya emperyalist sistemi içinde
sorunlarımızı çözmeye yönelirler. Ve de emperyalizme karşı
cephe açmayı bugünkü şartlarda HAYAL ilan ederler. Bu iki
sol partimiz iyi bilinirler. Onlardan daha az bilinen partilerimiz
ise TKP, BKP, BDH, YKP ve tabii ki Afrika yazarı
arkadaşlardır. Bu arkadaşlar da emperyalizme karşı olmaya
geldi mi bolca laf ederler, hatta BKP gibileri Amerika’nın
Irak’ı işgaline karşı eylem de yaparlar. Ama, açık ve kesin
emperyalizm karşıtı bir duruş ortaya konduğunda, onlar da hep
birlikte emperyalist dünya düzeni içerisinde kalabilecekleri bir
yerler ararlar—acele tarafından. Tüm bu arkadaşlar KSP’nin
açık emperyalizm karşıtı siyasetine bu seçimlerde destek
vermedikleri gibi, TKP kendi adayını çıkartıp emperyalizm
şartlarında sorun çözmede CTP’ye alternatif olduğu masalını
anlatıyor; tüm diğerleri, Afrika dahil, Zeki Beşiktepeli’yi
destekleyerek, onun üzerinden 1960’a dönmek adına aynı
siyaseti güdüyor, ve hepsi açık bir şekilde KSP’nin
emperyalizm karşıtı siyasetine karşı CTP ve sağ kanada destek
atışı yapıyor. KSP siyasetinin HAYALCİLİĞİ konusunda
hepsi de fikir birliği yapmışlardır.
Sağcılar da solcular da!
Sağcı ve solcu kesimin o çok gerçekçi ve de az biraz
kaşıdığınızda ortak olan siyaseti nedir? NATO çatısı altında,
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AGİT çatısı altında, İngiliz üsleri adamızda mevcudiyetini
sürdürürken, İngiltere, Türkiye, Yunanistan garantörlüğü (yani
NATO garantörlüğü ve de AGİT garantörlüğü) adamızdaki
mevcudiyetini sürdürürken Kıbrıs’ın sorunlarına çözüm
bulmak siyasetidir! Ve işte ve işin aslında HAYALCİ olan
siyaset budur! Bu siyaset bizim desteğimize rağmen bir çözüm
üretmedi. Çözüm üretme imkanına sahip değildir. Kaç yıldır ha
çözdü ha çözecek diye bağırıp çağırıyorlar bunlar? Neresi bu
siyasetin gerçekçi olan yanı? Bir de üstüne üslük ve de kaza
üzeri soruna bir çözüm bulsalar, hiç şüpheniz olmasın çözüm
çözümsüzlükten beter olacaktır ve de yaşamayacaktır! 1960
çözümü herkesin bilgisi dahilindedir!
KSP siyasetine HAYAL diyenler bir de şunu demek
istiyorlar. İngiltere, Türkiye, Yunanistan, mevcut Kıbrıs
Cumhuriyeti (Rum burjuvalar) ve de mevcut Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (Türk burjuvalar), ABD ve AB ile el ele,
size bunları yaptırmaz! HAYAL kuruyorsunuz siz! Denmek
istenen ama birazcık ayıp kaçtığı için denemeyen bir yaklaşım
da budur! Bu ayıp bir yaklaşımdır. Hani demokrasi vardı bu
memlekette? Hani tüm bu ülkeler demokrasi taraftarıydı?
Vatandaş KSP siyasetine oy verecek, onu Cumhurbaşkanlığına
taşıyacak, ama yine de bu siyaset uygulanamayacak, çünkü bu
NATO ve AGİT’çi güçler, işlerine gelmediği için bu siyaseti
uygulattırmayacaklar. Bu denmek isteniyor.
Kardeşim sen ilk önce vatandaşa yapması gereken doğru iş
nedir onu anlat, vatandaşın doğru olanı desteklemesini
demokratik çerçevede becer, bırak ondan sonra bu burjuva
gerici güçler demokrasilerinin ne kadar yalan olduğunu ortaya
koysunlar, yaptırmasınlar.
Bu yeni bir sorun olarak ortaya çıkar ve de halk İnönü
meydanında toplanıp bu soruna karşı tavrını ortaya koyar. Ama
ve esas önemli olan sorun şudur. KSP siyasetinin HAYALCİ
olduğu ilan edip, bu siyasetin vatandaş tarafından
desteklenmesi önlenmekte, yani emperyalizm korunmaktadır.
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Burjuvazi korunmaktadır. Bu tavrı takınanların yaptıkları esas
iş budur!
Biz kesin ve açıkça şunu iddia ediyoruz. Sağ ve burjuva
partiler açıkça burjuva partilerdir. CTP açıkça burjuvalaşmıştır.
Tüm diğerleri TKP kendi adayıyla, BKP ve Afrika yazarları
Zeki Beşiktepeli’yi ve CTP’yi destekleyerek, YKP o meşhur
boykot taktiği adına bizi desteklemeyerek (üyelerinin CTP’yi
destekleyeceklerini gayet iyi biliyoruz), BDH dolaylı yoldan
CTP ve TKP’yi destekleyerek, hepsi de istisnasız emperyalizmi
korumak,
KSP’nin
emperyalizm
karşıtı
siyasetinin
desteklenmesini engellemek için faaliyet yürütmektedirier.
KSP siyasetinde yanlış olan nedir? Cevap yoktur. O halde
neden desteklemiyorsunuz? HAYALCİDİR HAYALCİ!
Diyemiyor bu sol kanat, “burjuva kuyrukçusu, emperyalizmden
korkan emperyalizm kuyrukçusuyum”. Dönmüş bizim
HAYALCİLİĞİMİZDEN dem vuruyor ki emperyalizme karşı
duruş vatandaşlar saflarında ciddi ve destek bulan bir siyaset
haline dönüşmesin!
Bu seçimlerde KSP siyaseti açık net ve kesin olarak antiemperyalist bir siyaset olarak ortaya konmuştur. Bu siyaseti
desteklemeyenler, oyların KSP adayına gitmesi için
çabalamayanlar emperyalizm taraftarıdırlar!
KSP
siyasetinin
HAYAL
olması,
seçimleri
kazanamayacağı vb. konusunda edilen laflar işin laf
salatasından ibarettir! Emperyalizme olan köleliği, burjuvaziye
olan köleliği gizlemek için bulunan ve de her zaman ve de
yenilenerek bulunacak olan bahanelerdir bunlar! Gerçek
burjuva kuyrukçuluğunu gizleme araçlarından bazılarıdır
bunlar!
Türkiye Komünist Partisi (TKP)’ne bakınız! Annan Planı
döneminde bize Annan Planı’nı destekliyorsunuz diye
demediğini bırakmayanlar, kendilerin anti-emperyalist, bizim
ise emperyalist Annan Planı’nın destekçisi, emperyalizm
taraftarı olduğumuzu ilan eden bu oportünistlere bir bakınız!
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Bunların Annan Planı’na karşı çıkışları emperyalizm
karşıtlıklarından değil, AKEL’in burjuva kuyrukçusu siyasetini
desteklemek içindi. Ve bu, bugün kesin olarak görülür
konumdadır. Daha dün önce Kıbrıs’ta, sonra da Türkiye’de
AKEL ile ortaklıklarını tazelediler (Biz Annan Planı’nı
desteklerken neyi destekliyorduk? BM çatısı altında,
görüşmeler üzerenden birleşik, federal ve AB üyesi Kıbrıs elde
etme siyasetinin AKEL ve CTP tarafından bir türlü ortaya
konmayan ve en nihayet BM tarafından ortaya konan, ve son
ana kadar CTP ve AKEL tarafından da desteklenen bir planı—
amacımız da bu işin olmazlığını ve de emperyalist rezilliğini,
yani AKEL ve CTP siyasetinin bu rezilliğini ortaya
koymaktı!). Ve şimdi ki açık ve kesin bir anti-emperyalist
siyaset ortaya konuyor nerededir TKP? Nerededir o Annan
Planı döneminin çok ateşli emperyalizm karşıtı Türkiye solu,
komünistleri? Nerededir Partimize destek?
Oportünizme kılıf boldur! Oportünizm iki yüzlülüktür!
Burjuva siyasetidir!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 8-14
Nisan Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 146, Sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 15-21 Nisan,
Cuma, 2005
Geçen sayımızda şöyle yazmıştık:
“KSP ADAYI, ZEHRA CENGiZ, CUMHURBAŞKANI
OLURSA NE YAPACAK?
“Papadopulos’la görüşecek misin?” . “Nasıl çözeceksin?”
Böylesi sorular oldukça ilginçtir. KSP adayının siyaseti
ortadadır. Uygulanır ve çözülür. Talat-Denktaş hükümeti
uygularsa uygulanır ve çözülür. Papadopulos ve hükümeti
uygularsa uygulanır ve çözülür!
Uygulamazlarsa?
Ona da o. veren vatandaş karar verir! Bazıları KSP
siyasetinin görüşmeler, BM çatısı vb türden şeylere ihtiyacı
olduğu kanısındadır. Alışmış kudurmuştan beter misali;
‘görüşmeler’ ‘BM’ ‘AB’ ‘Garantörlerin hakları’ vb vb peş peşe
gelmekte. Anlaşılan bu soruları soranlar siyaseti anlamakta
zorlanıyorlar! KSP diyor ki: emperyalizmin tümü kapı dışarı
gidecek! Tüm yabancı güçler kapı dışarı gidecek! Büyük mülk
saniplerin mülkleri ve toprakları devletleştirilecek., vb. Bu
şartlarda ‘normal burjuva çerçevede’ düşünmenin ne yeri
vardır ne de anlamı. Bu çerçeve kırılacak diyoruz!
Halkımızdan bu çerçeveyi aşmak için, kırmak için oy istiyoruz.
Halkımız bize, biz seninleyiz, demokratik hakkımızı kullanıyor
ve bu ‘normal burjuva çerçevenin aşılmasını’ talep ediyoruz
demiş olacaktır. O zaman da müsaadenizle oyun bizim
kurallarımıza göre, vatandaşların kurallarına göre oynanacaktır.
Halkımızın istediği kurallara göre. Bu kuralara uymayanlar, bu
siyasete uymayanlarla iş yapılmayacaktır! Halkımızla birlikte
işimize bakacağız. Kuzeyli Güneyli halkımızla birlikte, kendi
koyduğumuz kurallar çerçevesinde işimize bakacağız!
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Papadopulos uyar mı buna? Sanmıyoruz. KSP adayının
seçimleri kazanması şartlarında Güney’deki vatandaşlarımızın
yapması gereken ilk iş KSP siyasetleri, Anti-Emperyalist
Birleşik Cephe (AEBC) siyaseti temelinde bir referandum
düzenlemek olmalıdır. KSP siyasetinin tüm Kıbrıs çapında
ortak bir program olarak ortaya çıkması şarttır. Yoksa biz,
Kuzey’de, Kıbrıslı Türkler olarak bu sorunu kendimiz
çözemeyiz.
Yapılacak ilk iş, yapılması gereken ilk iş, ve şu anda
elimizde yapma imkanı olan iş, KSP’nin AEBC Hükümeti
Programı’nın Kuzey Kıbrıs’ta desteklenmesini garantilemek,
KSP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Zehra Cengiz’i
cumhurbaşkanı olarak seçmektir. Ondan sonrası halkımızla,
Kuzey ve Güney’de, BM ve diğer kuruluşlarda onun
demokratik isteklerini uygulamayı reddedenler arasında bir
siyasi kavga olarak ortaya çıkacaktır.
Zaten bu kavganın korkusudur ki bizim sözde antiemperyalistleri KSP’ye arka çıkmaktan uzak tutmaktadır!
HAYAL sorunu değil Kavga sorunu!
Kavgadan, mücadeleden korkanlar sorunu!”
Ve Devam Ediyoruz,
KSP ADAYI, ZEHRA CENGiZ CUMHURBAŞKANI
OLURSA NE YAPACAK?
“Ekonomiyi nasıl yönetecek?”
Böylesi sorular oldukça ilginçtir. KSP adayının ekonomik
siyaseti ortadadır. Uygulanır ve ekonomi yürür. Talat-Denktaş
hükümeti bu ekonomik siyaseti uygularsa bu ekonomik siyaset
uygulanır ve ekonomi yürür. Papadopulos ve hükümeti bu
ekonomik siyaseti uygularsa uygulanır ve ekonomi yürür!
Uygulamazlarsa?
Ona da KSP’yi iktidara getirmek için oy veren, KSP’nin
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önerdiği ekonomik tedbirlerin doğruluğunu görüp o siyasetin
uygulanması için oy veren vatandaş karar verir!
Bazıları KSP’nin ekonomik siyasetinin uygulanmasının
imkansız olduğu kanısındadır. Alışmış kudurmuştan beter
misali; burjuva ekonomi dışında bir ekonominin imkansızlığı
iddia edilmektedir. Halbuki imkansızlığı ve de insanlığı
gerilerde tutuğu açık bir şekilde ortada olan ekonomi türü
burjuva, kapitalist ekonomi türüdür. Anlaşılan bu soruları
soranlar siyasetimizi anlamakta zorlanıyorlar! KSP diyor ki:
emperyalizmin tümü kapı dışarı gidecek! Tüm yabancı güçler
kapı dışarı gidecek! Büyük mülk sahiplerin mülkleri ve
toprakları devletleştirilecek, ekonomide devlet, halkın devleti
ve de küçük mülk sahipleri belirleyici güç haline gelecekler.
Ekonomi burjuvazinin kâr amacına uygun olarak değil, tüm
toplumun çıkarına uygun olarak yönetilecek. Ekonominin en
rasyonel, en iyi yönetim tarzı budur. Burjuva ekonomik yaşam
tarzına alışmış olan, burjuva yaşam tarzının savunucularının
anlamakta zorlandıkları ve de halkımızın anlamasını
istemedikleri olay da budur! Bu şartlarda ‘normal burjuva
çerçevede’ düşünmenin ne yeri vardır ne de anlamı. Bu çerçeve
kırılacak diyoruz! Halkımızdan bu çerçeveyi aşmak için,
kırmak için oy istiyoruz. Halkımız bize, biz seninleyiz,
demokratik hakkımızı kullanıyor ve bu ‘normal burjuva
çerçevenin aşılmasını’ talep ediyoruz demiş olacaktır. O zaman
da müsaadenizle oyun bizim kurallarımıza göre, vatandaşların
kurallarına göre oynanacaktır. Halkımızın istediği kurallara
göre. Ekonomi bizim isteğimize, halkımızın yararına bir
çerçevede yönetilecektir! Bu kuralara uymayanlar, bu siyasete
uymayanlarla iş yapılmayacaktır! Halkımızla birlikte işimize
bakacağız. Kuzeyli Güneyli halkımızla birlikte, kendi
koyduğumuz kurallar çerçevesinde işimize bakacağız!
Papadopulos uyar mı buna? Sanmıyoruz. KSP adayının
seçimleri kazanması şartlarında Güney’deki vatandaşlarımızın
yapması gereken ilk iş, KSP siyasetleri, buna alınması elzem
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olan ekonomik tedbirler de dahildir, Anti-emperyalist Birleşik
Cephe (AEBC) siyaseti temelinde bir referandum düzenlemek
olmalıdır. Burada ekonomik değişiklikler de ortaya
konmaktadır. KSP siyasetinin tüm Kıbrıs çapında ortak bir
program olarak ortaya çıkması şarttır. Yoksa biz, Kuzey’de,
Kıbrıslı Türkler olarak bu sorunu kendimiz çözemeyiz.
Soru, sadece Kuzeyde iktidar ve sadece Kuzeyde KSP’nin
ekonomik tedbirlerinin uygulanması mı? Kimse, bilhassa
Güneydeki burjuvalar kusura bakmasın ama, KSP iktidarı
devrimci bir iktidar olmak zorundadır. Demokratik yöntemlere
bağlı kalmak, devrimci olmayı dıştalamaz. KSP iktidarı
devrimci bir iktidar ve de ülkemizi birleştirmek zorunda
olduğunun bilincinde olan devrimci bir iktidar olarak tüm
dikkatlerini siyasetinin Güneydeki yurttaşlarımız tarafından da
benimsenmesi olayını garantilemeye yöneltecektir. Ülkemizi
birleştirmeye yöneltecektir. Tüm bunlara rağmen, mümkündür,
Kuzey ve Güney siyasetinde farklıklar ortaya çıkabilir,
Kuzeyde yurttaşlarımız, mesela bu seçimlerde, KSP iktidarını
kurabilirler, ve de Güneydeki yurttaşlarımız aynı siyasetlerin
uygulanması için iş başı yapmayı reddedebilirler. O zaman,
sadece Kuzey iktidarı olarak yinede kendi işimize bakacağımız
konusunda kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yine de, çok daha
büyük zorluklarla da olsa ekonomimizi yürütme imkanlarını
yaratacağımız konusunda hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. El
ele vermiş halkımızın karnını doyuramayacağı ve de ilerlemek
için gerekli adımları atamayacağını düşünmek için hiç bir
sebep yoktur! Ama kimse KSP’den dikkatlerini böylesi bir
bölünmeyi kabullenme üzerinden ekonomimizi şekillendirme
çabasını esas almasını beklemesin. Biz ülkeyi bütünleştirme
temelinde iş yapacağız. Hem genel olarak siyasi alanda, hem
de özel olarak ekonomi siyaseti alanında!
Tabii ki ekonomi bağında, bizim önerilerimizin
imkansızlığı üzerine ahkam kesenler sadece doğrudan burjuva,
kapitalist ekonomiye göbekten bağlı olan burjuvalar ve onların
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ideologları değillerdir. Kendileri devleti bir anda yok etme
siyasi görevini yüklediklerini addeden anarşist arkadaşlarımız
vardır Güneyde—biraz da Kuzeyde. Bunlarla, burjuva
ekonomiyle bağını koparmaktan korkan bu en radikal kesimle
bile tartıştığınızda, onların burjuvaziye karşı alınacak olan
ekonomik tedbirlerden öcüden korkar gibi korktuğunu
göreceksiniz! “Küba’yı ne yapıyorlar bakınız. Yaşatmazlar
bizi. Ticaret yapmazlar, turist göndermezler, boğarlar bizi,
ekonomik şartlarımız ileriye gitmez, geriler!” şeklinde
argümanlar sunuyorlar.
Bunlar açıkça bu konumdadırlar, çünkü ve işin aslında
bizim anarşistlerimiz işçi kökenli değil, burjuva kökenli
anarşistlerdir. Burjuva düzenden nem alan, burjuva düzenin
kendilerine iyi imkanlar sunduğu, ama kendileri de burjuva
düzenin pisliklerini görebildikleri için, ve de devrimci laflarla
ruhlarını kurtarmak istedikleri için, anarşist geçinen, devleti
hemenyok etmek türünden bolca radikal laflar eden, ama işte
sorun burjuvaziye karşı gerçek bir tedbir almaya geldi mi,
hemencecik kıvıran türdendir bizim anarşistlerimiz! Olmaz ya,
işlemez ya! Bunu nasıl işleteceksiniz ya? Haklı fukaralar, Türk
mafyası olmamış iyi kaliteli uyuşturucular nasıl geçecek
ellerine—işin şakası!—daha önemlisi, burjuvaziye karşı tedbir
alındığından burjuvazi bizimle ticareti vb keserse nasıl elde
edilecek o güzelim elbiseler, arabalar falan filan, ve de nasıl
gelecek Filipinler’den, Türkiye’den yok pahasına çalışmaya
hazır işçiler? Nasıl gelecek kölelik şartlarında çalışan işçilerin
ürettiği ucuz mallar Kıbrıs’a?
“Siz ekonomiyi nasıl yöneteceksiniz” sorusunu soranlar,
bizim önerilerimiz şartlarında ekonominin yönetilemeyeceğini
iddia edenler, ilk başta ülkemizin burjuvalarının bu işe izin
vermeyeceğinden hareket etmektedirler. Bunun cevabı basittir.
Ya demokrasi vardır memlekette ya da yoktur. Demokrasi
varsa ve de burjuvazi bu demokrasiye uymazsa herhalde bu
noktada demokratik imkanlarını kullanarak, oyunu kullanarak
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KSP’yi iktidara taşıyan yurttaşlar da tavırlarını takınırlar.
Dışarıdaki burjuvalara gelince. Hani bunlar serbest
rekabetçiydiler? Hani bunlar ticaretin özgürlüğünden
yanaydılar? Hani bunlar her konuda olduğu gibi ekonomik
ilişkilerde, ticari ilişkilerde de eşitlikten yanaydılar? Eğer tüm
bunlar doğru olsaydı, bizim iktidarımız şartlarında, bizim
ekonomik tedbirlerimizin uygulanması şartlarında anarşist
yoldaşlarımız dahil kimsenin derdi olmazdı.
Demek ki bize ekonomimizin imkansızlığı konusunda ders
verenler, işin aslında burjuvazinin ekonomik kurallarının
tekelciliğe dayandığını, serbest ticaret, eşitlik vb türü
prensiplerin ise yalan olduğunu gayet iyi bilmektedirler. Yani
onlar dış burjuvazinin bize karşı ellerindeki tüm imkanlarla,
bunlara
ticaret
de
dahildir,
savaş
açacağını
kabullenmektedirler. Ve dış burjuvazinin bu tür faaliyetlerine
karşı vatanseverlik hırsıyla isyan etmeyi savunacaklarına, bu
dış burjuvazi karşısında teslimiyeti savunmaktadırlar. “Dış
burjuvalar dünyaya hakimken, yeni dünya düzenini onlar kurup
yönetmekte iken, bize teslim olmak düşer’. İşte bizim
ekonomik siyasetimizin uygulanamazlığı konusunda ahkam
kesenlerin vardıkları yer budur. Bunlardan bazıları da ülkü
ocaklı yani sözde çok milliyetçi unsurlardır. (Malum olduğu
üzere MHP Türkiye’de iktidarda iken onlar IMF önünde saygı
duruşu yaparlardı—bizim de onlar gibi olmamızı isteyebiliriler
ama müsaadeleriyle—veya onlar rağmen—biz halkımıza dış
burjuvalara teslim olmayı değilonlara karşı durmayı
öneriyoruz. Bu arada dış burjuvaziye teslimiyet kabul
edildikten sonra, vatanseverlikten geriye ne kalmıştır? Dış
burjuvalara hizmet amacıyla yalan bir vatanseverlikten başka.
Biz onun için bu insanlara siz önce Türkiye’yi halledin diyoruz
ya!
NATO ve IMF kölesi bir Türkiye önderliğinde dünya
Türklerinin kurtuluşu imkansızdır!
Her halükarda, yapılacak ilk iş, yapılması gereken ilk iş, ve
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şu anda elimizde yapma imkanı olan iş, KSP’nin AEBC
Hükümeti Programı’nın Kuzey Kıbrıs’ta desteklenmesini
garantilemek, KSP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Zehra
Cengiz’i cumhurbaşkanı olarak seçmektir. Ondan sonrası
halkımızla, Kuzey ve Güney’de, IMF ve diğer kuruluşlarda
onun demokratik isteklerini uygulamayı reddedenler arasında
bir siyasi kavga olarak ortaya çıkacaktır.
Zaten bu kavganın korkusudur ki. bizim sözde antiemperyalistleri KSP’ye arka çıkmaktan uzak tutmaktadır!
HAYAL sorunu değil Kavga sorunu!
Kavgadan, mücadeleden korkanlar sorunu!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 1521 Nisan, Cuma, Yıl 9, Sayı 147, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 22-28 Nisan,
Cuma, 2005
DEMOKRASİ!
Demokrasi diye birşey var mıdır?
Tabii ki vardır! Demokrasi oy hakkına sahip olanların
oylarını kullanarak karar vermesi, çoğunluğun kararının
uygulanmasıdır! Hem devlet yönetiminde, hem de başka
örgütlerin yönetiminde uygulanan bir yöntemdir! Devleti,
örgütleri yönetmek, yani ne yönde iş yapılacağına, ne
çerçevede iş yapılacağına karar vermek için kullanılan bir
yöntem!
Bir gurup insanın, başka bir gurup insanı yönetme
yöntemidir demokrasi! Bu nedenledir ki genel olarak
demokrasiden bahsetmek, mevcut şartlarda bu demokrasinin
kimlerin kimleri yönteme aracı olduğunu gözlerden gizlemek
aracıdır. Burjuvalar çok severler demokrasiden bahsetmeyi,
ama bahsini ettikleri demokrasinin burjuva demokrasisi
olduğunu, yani burjuva sınıfının işçi sınıfı ve tüm diğer alttaki
sınıfları yönetme aracı olduğunu, bu meyanda da bu
demokrasinin burjuvazinin işçi sınıfı ve tüm diğer alttaki
sınıtlar üzerinde diktatörlüğü olduğunu gözlerden gizlerler!
Örgüt yönetimlerinde demokrasiyi bir kenara bırakır da
devlet yönetiminde demokrasiye bir bakarsak, burjuva
demokrasisinin klasik şeklinin sadece burjuva bireylerin—ki
bunlar aynı zamanda erkektir—oy hakkına sahip oldukları bir
demokrasi tarzı olduğunu görürüz. Burada bu demokrasinin
burjuva demokrasisi olduğu gayet bariz bir şekilde ortaya
çıkar!
İşçi sınıfı başta olmak üzere, alttaki sınıfların, ve de
kadınların demokrasinin bu burjuva kısıtlanışına karşı verdiği
mücadelelerin zorlaması sonucunda bugünkü burjuva
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demokrasisi genel oy hakkını tanımak zorunda kalmıştır!
Buıjuva demokrasisinin var olduğu hemen heınen tüm
ülkelerde genel oy hakkı, tüm sınıfların oy hakkı devreye
girmiştir!
Genel oy hakkının devreye girmesinin bir nedeni işçilerin
oy hakkı talebini, köylüleri burjuvazinin peşinden sürükleme
imkanına sahip olan burjuvazinin köylüleri de kapsayan genel
oy hakkı üzerinden işçilerin iktidara gelmelerini önlemek
olmuştur. Gel gelelim, demokrasinin her bir gelişmesi, işçi
sınıfının bu imkanları kullanarak alttaki sınıfları saflarına
kazanması yönünde adımlar atmasının kolaylaşması anlamına
da gelmiştir. Köylüleri de kazanmaya başlayan işçilere karşı
başka metodların geliştirilmesi zorunlu olmuş ve bu metodlar
geliştirilmiştir.
Bunlardan en barizi burjuva demokrasisini kesip atmanın
imkanlarının oluşturulmasıdır. Faşizm olarak bariz ve bilinen
şekliye burjuva terörünün örgütlenmesi bunlardan herkesin
bildiği bir imkandır. Bunlar askeri darbe şeklinde de ortaya
çıkabilir—pek çok ülkede askeri bürokrasi bu iş için yedekte
tutulur. Demirel ve Evren Paşa’nın ‘derin devlet’ adını
taktıkları olay esas olarak budur. Mesela Türkiye’de bu askeri
darbeler sürekli ABD ile yakın ilişki içinde yapılırlar—çünkü
ülkeyi yöneten burjuvazi ABD (veya diğer) yabancı büyük
emperyalist güçlerle birlikte yönetirler ülkeyi. Ülke ekonomisi,
dolayısıyla ülke ekonomisinin başını çeken burjuvalar, dünya
burjuva sistemine, dünya emperyalist sistemine göbekten
bağlıdırlar, o düzen içinde vardırlar. Yabancı burjuvalarla
birlikte iş yapmak zorundadırlar ve öyle yaparlar.
Bu yöntemlerden bir diğeri de muz cumhuriyetlerinde
kullanılan yöntemdir. Genel oy hakkı üzerinden işçilerin ve
köylülerin burjuvaziye (ve de onların yabancı burjuva şeflerine
veya arkadaşlarına) karşı gelmelerini örgütleyen sınıfın ve
alttaki sınıfların örgütleyicisi, bilinçli ve radikal kesimini açık
açık katletme yöntemidir bu. Katliam üzerinden terör
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uygulanır, katlıam üzerinden işçi ve köylü kitleleri öndersiz ve
böylece örgütsüz bırakılır—ve o zaman genel oy hakkını
kullanmakta ortaya çıkan sorunlar da ortadan kaldırılmış olur!
1980 sonrası Türkiye’sinde Kürt Milli Hareketi’nin karşılaştığı
yığınsal katliam dışında binlerce devrimci, sendikacı vb.,
katledilmiştir. Katledilmeyenler hapislere tıkılıp iş yapamaz
hale getirilmiştir—şimdi onları tümden iş yapamaz hale
getirme yöntemleri devrededir. F tipi hapishane mantığının
ardında bu yatar—AB demokrasisinin tüm bunları hasıraltı
yaptığını bilmeyen yoktur sanırız.
Tüm bunlarla birlikte satın alma yöntemi de devreye
sokulmuştur. Daha zengin ülkeler daha fakir ülkelerin
burjuvalarını ve bu arada bürokrasisini (asker, sivil ve dini)
satın alırlar, bu satın alma işlemi binbir yollarla yönetilir. Bu
bazen açıktan da yapılır; Irak ve Afganistan’da bavullarla
taşınan dolarları hatırlayınız. Aynı şekilde tüm ülkelerde başta
işçi sınıfı olmak üzere, alttaki tüm sınıfların burjuva
hakimiyetinde örgütlenmesinin şartları hazırlanır. Ya bu
sınıfların saflarındaki önderler satın alınır, ya da bu sınıflara
önderlik edecek kendi adamları ileri sürülüp işçiler ve köylüler
onlar üzerinden örgütlenir!
Esas olan bu tür yöntemler, yani burjuvalar dışındaki sınıfların
bağımsız
örgütlenmesinin,
burjuvaların
kontrolünde
örgütlenmelerle engellenmesidir. Türkiye gibi ülkelerde silahlı
güçlerin bir gücü de buradan gelir. Evrensel askerlik üzerinden
silahlı güçler ülkenin dört bir tarafında ve düzenli olarak
örgütlü temel yapıyı oluşturur. Yani burjuvazinin her şart
altında örgütlü, ve de bölünmediği oranda birleşik sınıf
partisini oluşturmanın aracı olarak iş yaparlar! Derin devlet
komedisinin temelinde yatan da budur! Ama bu durum kendi
başına yeterli değildir. işçi sınıfı ve de köylüleri askeri güçlerde
örgütlemek, aynı zamanda başa belayı almaktır! Eğer sınıf
güçleri
örgütlenme
imkanına
kavuşurlarsa—Demirel
gibilerinin dert yandıkları olay, sokaklarda yürüseler dert
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olmaz ama, işte cam kırıp ortalığı karıştırıyorlar, o zaman da
derin devlet devreye giriyor dediği olay bunu yansıtır. Ve tabii
ki cam kırmalar dedikleri olaylar, esasta şiddet olayları olan
olayların temelinde yatan işçi ve köylülerin sınıf hareketlerinin
cam kırması, şiddete başvurması değildir, bu güçlere karşı
burjuvazi tarafından örgütlenen şiddet tedbirlerdir. Milliyetçi,
dinci ve her ne hikmetse burjuvaziye karşı faaliyet gösterenlere
karşı şiddete başvuran örgütler gökten düşmezler.
Örgütlenirler. Hedeflenen basitçe işçi sınıfı ve köylülüğün
bağımsız örgütlenmesini imkansız kılmaktır—polis ve
askeriyenin bu gerici burjuva örgütlerin saldırıları karşısında
onlara karşı iyimser, devrimcilere karşı gaddar duruşlarının
ardında yatan basit ve herkesin bildiği gerçek de budur.
Burjuvazi genel oy hakkını tanıma yönünde zorlandıkça
tedbirlerini de alır yani. Bu tedbirlerin yukarıda ele alınanları
dışında tüm kitlesel iletişim araçlarından tutunuz, tüm eğitim
araçları (okullar vb) de burjuvazinin düzeninin korunması için
iş başı yaparlar. Burjuva yaşam tarzında yaşamak zorunda olan
kitlelerin burjuva düşünce tarzı dışında bir düşünce tarzına
ulaşmaması için tüm bu tür imkanlar da kullanılır. Bu
imkanların burjuva çerçevesi bile artık yeterli olmaktan uzaktır.
Burjuvazi tüm bu imkanları ortaçağ barbarlığına ait fikirleri
yaymak için kullanmaya başlamıştır.
İşte burjuva demokrasisi, genel oy hakkı ile birlikte bu
şekilde yönetilir, bu şekilde—ve burada ele almadığımız bir
sürü diğer yöntemler de kullanılarak (mesela devrimci
örgütlere, bağımsız işçi örgütlerine ajan sızdırmak, onları içten
baltalamak vb dahil) işler kılınır.
Ve tüm bu işlerliğin sonucu, ülkenin zenginliği nedeniyle
şiddet yöntemlerinin kullanılmadığı burjuva demokrasilerinde
dahi kitlelerin bezginliği, bu tür demokrasilerin ortaya çıkardığı
yönetimlerin işe yaramazlığı—ve de bu süreçte yer alarak
yaşamlarını değiştirme imkanlarının olmadığı sonucunu
doğurur. Bugün vatandaşlarının demokratik sürece katılımının
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kısıtlılığı sorunuyla karşı karşıya olmayan bir tek burjuva
demokratik ülke (dünyanın emperyalist yöneticisi, esasta
katiller ülkesi) bulamazsınız!
KKTC DEMOKRASİSİ
Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel oy
hakkına dayalı olan demokratik bir seçim yapıldı! Bu seçimler
öncesinde yukarıda ele aldığımız genel yöntemler Kuzey
Kıbrıs’ta da devrede miydi? Devrimci güçlerin açık katliamı
yöntemi dışında tüm yöntemlerin KKTC’de de devrede
olduğunu göreceksiniz. Bunun dışında KKTC’ye özel
yöntemler de vardır. Mesela kiınlerin oy hakkına sahip
vatandaş olduğu, bunun nasıl olduğu bilinmeyen bir çerçeve
vardır. Türkiye kökenli ve oy hakkına sahip vatandaşların özel
bir tehdit altında tutuldukları, onların gerek ideolojik
yöntemlerle, gerekse doğrudan örgütleme, ve de gerekse
tehditlerle belirli partilere oy vermelerinin garanti altına
alındığı söylenir. Bu da KKTC özeli bir yöntemdir.
KKTC’nin varlığı yokluğu, uluslararası hukuka uygunluğu
uygunsuzluğu, polisinin TC askeriyesine bağlılığı veya çok
‘özgür’ olması vb. faktörleri dikkate almadan şu sonucu açıkça
görebilmekteyiz. Genel oy hakkı çerçevesinde burjuvazinin
elinde komünizme karşı binbir türlü silah vardır. Ve bunlar
kullanılarak genel oy hakkı şartlarında da istenilen sonuçlar
elde edilebilir.
Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu gerçek bir kere
daha ispatlanmıştır.
Devam edecek ...
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 2228 Nisan Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 148, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 29 Nisan-5 Mayıs
2005
MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE KIBRIS’TA “DEMOKRASİ”
Genel olarak Kıbrıs’ta, özel olarak da Kuzey Kıbrıs’ta işçi
sınıfının ve onun partisinin mücadele yöntemleri olarak
seçimlere katılma konusunda, açıktır ki gerekli olan bir
tartışma yürütülmektedir. Biz bu tartışmanın hiç de öyle kendi
başına ele alınabileceği ve de kendi başına ele alınarak doğru
bir şekilde sonuçlandırılabileceği kanısında değiliz!
Taktiğin konusunu oluşturan mücadele yöntemlerinin
belirlenmesinde birinci kıstas stratejidir. Hangi partiler hangi
sonuçları elde etmek için mücadele ediyorlar? Gerek partilerin
kendi örgütlenişi, gerekse bu partilerin işçi sınıfı ve halkı
örgütleme ve mücadeleye çekme araçları bu stratejiye uygun
olmak zorundadır. Stratejik sonucun elde edilmesine hizmet
etmek zorundadır.
Dolayısıyla seçimlere katılma konusunu ele almadan önce
strateji sorununu ele almalıyız! Ancak bu şekilde taktiğin diğer
sorunlarını—sınıf hareketinin geçmiş ve somut durumda
ortaya çıkardığı mücadele türleri ve bu mücadele türlerine
uygun düşen örgütlenme türleri gibi sorunları, dolayısıyla da
seçim sorununu sonra ele alırız!
Malum olduğu üzere Kıbrıs’ta, partilerimiz tarafından
savunulan iki temel strateji türü vardır.
Bunlardan birincisi Kıbrıs’ta emperyalist dünya zincirini
KIRMAMAYA dayanan, burjuva-emperyalist sistem içinde
sorunlarımıza çözüm bulmayı amaçlayan stratejidir. Gerek
Kuzey, gerekse Güney’deki “sol”, “sosyalist”, sosyaldemokrat, demokrat partilerimizin hepsi de bu stratejiye angaje
olmuşlardır. Güney’de az miktarda örgütlü olarak var olan
Troçkist ve anarşist yoldaşlar da tüm devrimci laflarının
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ardında bu stratejiye angaje olmuşlardır.
Bunlardan ikincisi, maalesef sadece ve sadece Kıbrıs
Sosyalist Partisi (KSP) tarafından savunulan ve ortaya konuş
ve Kıbrıs’ta devrimciler arasında ve kitleler saflarında yayılma
zamanı ve de imkanı kısıtlı olagelmiş olan, Kıbrıs’ta
emperyalist
dünya
zincirini
KIRMAYA
dayanan,
sorunlarımızın
çözümünü
burjuva-emperyalist
dünya
sisteminden kopararak elde etmeyi amaçlayan stratejidir!
Dolayısıyla Güney’de veya Kuzey’de seçimlere katılmak
veya katılmamak türü sorunlarda aranması gereken şey, alınan
kararın bu amaçlara hizmet edip etmediğidir!
Bunlardan birinci stratejiyi savunan partilerin seçimlere
katılmak konusunda hiçbir sorunu olmaması gereklidir.
Burjuva şartlarda iktidar olmak, bu iktidarı korumak, ve tüm
bunları şu veya bu şekliyle burjuva demokrasisi şartlarında
yapmak demek, seçimlere katılmayı, ve buna uygun
örgütlenmeyi de beraberinde getirir.
Gel gelelim, Kıbrıs somutunda farklı bir durum vardır.
Mesela Güney’deki partilerimiz ve de uluslararası hukuk
bazında tanınmışlığından hareket eden hükümet, Kuzey’deki
seçimleri tanımaz. Ülke topraklarının Türkiye Cumhuriyeti
tarafından işgal altında olduğundan hareket ederek, ve
uluslararası hukuk bazında gayet haklı olarak bu seçimleri ve
bu seçimlerde seçilenlerin konumlarını kabullenmez!
Bu kabullenmeme, ve de işgale karşı Kıbrıs Cumhuriyeti
(KC) çabalarına bu çerçevede destek olmak, yani KKTC’de
seçimlere katılmamak, onları boykot etmek, seçimlerle oluşan
otoriteleri tanımamak gerekli olabilir. Mücadele yöntemi
olarak KC hükümeti ile ele ele bu yönde iş başı yapmak gerekli
olabilir! İyi ama, biz ne Güney’deki partilerimizin Kuzey’deki
partilerimize böyle yapmaları için bir çağrı duyduk (mesela,
Güneydeki en güçlü sol partimiz AKEL sıkı ilişki halinde
olduğu CTP’ye hiçbir zaman bu mücadele yöntemini
önermemiş, tam tersine ona seçimler döneminde sürekli
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yardımcı olmuştur.), ne de Kuzey’deki bir partimiz “işte KC’de
tanımıyor bu seçimleri, biz de tanımayalım ve KC ile el ele
işgale karşı çıkalım” çağrısını yapmıştır. Mücadelenin içeriği
olarak KC ile birlikte işgale karşı durmak, bu amaçla
KKTC’deki seçimleri boykot etmek hiçbir zaman önerilmedi.
Aynı meyanda, işgale karşı seçimlerin boykotu demek,
otomatikman işgal kurumlarının da boykotu demektir. Kim
duydu işgal kurumlarını boykot eden bir parti? Parti olarak ve
legal olarak kurulduğunda gitmekte ve işgal kurumlarından
kuruluşunun kabulünü istemektesin! Yani işgal kurumlarını
boyj-kot etmiyorsun, onlara uyum gösteriyorsun. KC ile de el
ele vererek işgale karşı faaliyet yürütmüyorsun! Bu şartlarda
seçimleri boykot taktiğin, işgal şartlarında, işgal kurumlarından
izinle legal parti olarak kurulma sorunuyla benzerlik gösterir.
Legal imkanları kullanmak için parti mi kurdun—işgale
rağmen—legal imkanları kullanarak seçimlere de katılabilirsin
—işgale rağmen!
Yani boykotun, işgal nedeniyle ve bir prensip olarak ileri
sürülmesi fikri, bunu ileri sürenler açısından,, kendi içinde
tutarı bir fikir değildir. Bizim ülkemizde, ve de ancak son
dönemde boykot fikrini ortaya koyan YKP önermesi
tutatlılıktan mahrumdur. Bu fikrin tutarlılıktan mahrumiyetinin
bir nedeni de bu partinin geçmişinin seçimlere katılmalarla
dolu olmasıdır. O zamanlar propaganda amaçlı katılırlarmış,
şimdi? Şimdi ne hikmetse o amaçlı katılmaktan vaz geçmişler!
Biz YKP’lı yoldaşların taktiklerinin sırrının kendilerinde gizli
olduğu kanısındayız. Bizim açımızdan soruna yaklaşılırsa,
bizim diyeceğimiz şu; ne hikmetse Kıbrıs’ta Sosyalist Gerçek
(KSG) stratejimiz temelinde tek alternatif gazete olarak
oluşmaya başladığında Avrupa-Afrika ortaya çıktı ve de
meşhur oldu; ve de burjuva-emperyalist stratejiyi muhaliflik
merkezi haline getirdi. Ne hikmetse KSP seçimlerde stratejimiz
temelinde faaliyet göstermeye başladığında, YKP boykot
taktiğiyle ortaya çıktı, ve daha radikal görünümlü bu taktik
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üzerinden yine burjuva-emperyalist stratejiyi muhaliflik
merkezi haline getirdi.
Bizim açımızdan sorun emperyalizme karşı duruşun
örgütlenmesinin önlenmesi sorunu olarak kesin bir şekilde
ortaya çıkmaktadır!
Her halükarda, seçimlerin boykotu konusunda karar işgal
rejiminin tanınmamasına, bununla bağıntılı olarak işgal
kurumlarının tanınmamasına doğrudan bağıntılıdır. Ve son
tahlilde işgale karşı silahlı direniş mücadelesinin, milli kurtuluş
savaşının başlatılması ile doğrudan bağıntılıdır. Bu bağı ele
almadan kuru sıkı atmanın alemi yoktur! Doğru taktik
belirlemeyle uzak yakın alakası yoktur!
Her halükarda, boykot, bazılarının AB çatısı altında ve AB
liberal demokrasisinin getireceği çözümü beklerken, bu
çözüme sözde katkı koymak amaçlı, ve aynı zamanda
emperyalizme karşı mücadele çağrısını kimse duymasın
çabalarının ürünü olan bir taktik hiç değildir. Mücadele
yöntemlerinin böylesi belirlenişine KSP-KSG’nin rağbet
edeceğini sanmak için hiçbir neden yoktur!
tanımadığını
söylemektedir!
Yalan
KC
işgali
söylemektedir! KC’de iktidarda olan anavatancı, Hellenik Rum
burjuvazisi yalancı, sahtekar, vatan haini, ve de NATO’cudur!
Ülkemizin bölünmesinin hazırlayıcısı ve de uygulattırıcısıdır!
Tıpkı Kuzey’deki sınıf kardeşleri gibi!
KSP-KSG vatanımızın kurtuluşu için, bazılarının tersine,
KC ile el ele vermek, Rum burjuvazisiyle el ele vermek
sorununuu ele almıştır! Vatanı Kıbrıs türü işgal edilip de bu tür
sorunlara kafa yormayanlar, burjuva milliyetçisi burjuvalardır!
KSP-KSG yaptığı değerlendirmeler sonucunda güneydeki
burjuvaziyle el ele bir kurtuluş savaşının mümkün olmadığı,
bunun Kıbrıslı Türkelere karşı Hellenik bir katliam
girişiminden başka birşey olamayacağı sonucuna varmıştır (TC
işgalinin Rumlar açısından sonucu da ortadadır!)! KC’deki
iktidardaki burjuvazinin, geçtik önderliğinden, katılımıyla dahi
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Kıbrıs’ın bağımsızlığı için birlikte bir çalışma yapılamayacağı,
birlikte bir kurtuluş savaşının örgütlenemeyeceği kanısına
varmıştır! Kuzeydeki burjuva, işin aslında TC iktidarı
şartlarında, seçimlerin boykotu, işgal kurumlarının boykotu
sorunu bu sorunla doğrudan bağıntılıdır. Bu konuda ağızlarını
açmayıp
gevezelik
edenler
ciddiyet
yoksunudurlar!
Vatanımızın işgaline karşı ciddiyet yoksunu!
Bizim açımızdan tartışılması gereken, ve mutlaka doğru
sonuca varmamız gereken sorun budur. Biz şu anda doğru
olduğumuz kanısındayız. Görüşleri farklı olanlar bildirsinler!
Kaldı ki, “1960 KC’si (garantörleriyle, yabancı
askerleriyle, üsleriyle) benim” diyen kimdir? TC’ye karşı
Yunanistan’la askeri anlaşmalar düzenleyen kimdir? Kapıları
açıp da mevcut statükonun yaşamasını sürdüren kimdir? BM
çatısı altında dün Denktaş’la (toplum lideri olarak) görüşmüş
olan, bugün Talat’la (toplum lideri olarak) görüşecek olan
kimdir? NATO ve AB silahlı güçlerinden destek, arayan
kimdir? ingiliz’e üs vererek yanına çekmek isteyen kimdir? AB
silahlı güçlerine üs önererek yanına çekmek isteyen kimdir?
Kuzey ve TC’mi? Evet evet, ve de KC!
Ve bu KC’yi bugünkü haliyle var eden kimdir? İngiltere,
Yunanistan ve de efendim, evet evet, TC! Bugünkü KC
bilmiyor mu bugünkü konumunun bu üç garantörün ağzının
ucunda olduğunu? Yıllardan beri İngiltere’ye garantörlüğünün
gereklerini yerine getirmesi çağrısı yapılmaktadır. İngiltere bu
gereği yerine getirirse, Afrika yazarlarının ağızlarına sakız
ettikleri 1960’a dönüş gerçekleşirse, bugünkü 1960’a kıyasla
daha bağımsız olan KC’den geriye ne kalır? Ve de İngiltere,
Yunanistan ve de TC’nin “1960’a döndürürüz seni ha”
demediklerini kim iddia edebilir? Burjuvaların karşılıklı
oyunlarına, NATO çerçeveli oyunlarına uyum göstererek bir
yere gidilemeyeceği açıktır!
Emperyalizm karşı, burjuva milliyetçiliğe karşı
mücadelenin örgütlenmesi, ve bu çrgütlenmenin ülkemizin
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içinde bulunduğu şartlarda yapılması gereklidir. KSP
Kuzey’deki seçimlere bu nedenle katıldı! Emperyalizme karşı
mücadele fikrini devrimcilerimiz ve halkımız saflarında
yaymak amacıyla katıldı!
Bazıları çok hayıflandılar seçimlere katılmamızdan!
Kendileri boykot ederek rejime ve işgale karşı durmuşlar? Ama
çözümün emperyalist çözüm olacağını da bilirlermiş!
Bizde biliriz kimin ne olduğunu! Burjuva kuyrukçusu
olduklarını, emperyalizmden öcü gibi korktuklarını! Bunlar
burjuvazinin ve emperyalizmin gücünü gözlerinde büyüten,
halkımızın ve dünya halklarının gücünü hiçe sayanlardır!
Bunların Troçkist türleri “işçi devrimi derler”—tüm diğerleri
ise işe yaramazmış! Hem de dünya çapında olacakmış bu işçi
devrimi! “Devrimi yaparsın, kendi başına sosyalizmi
kuramazsın” derler. “Burjuvazinin pazarı bizi yeyip bitirir”miş!
Burjuvaziye karşı tam bir yenilgi ruhu, radikal laflarla
gizlenmeye çalışılan burjuvaziye tam bir kölelik, dün ve
bugünkü Troçkizm’in tipik duruşudur!
Bazıları çok hayıflandılar seçimlere katılmamızdan! 439 oy
aldığımıza göre stratejimiz yanlışmış, siyasetimiz yanlışmış!
Günün şartlarına uymalıymışız!
Burjuvaziye uymak! Bunların siyaseti bu! Burjuvaziye
uymak ve de işte burjuva şartlarda seçimlerle, burjuva, siyaseti
uygulamak için hükümet olmak! Kimlerin siyasetlerini gözden
geçirmesi gerektiği gayet açık! Biz seçimlere girerken 50-60 oy
almayı planlıyorduk. Arkadaşlar farkında değiller! Karşımıza
dizilen muhalefeti görmediğimizi sanıyorlar galiba!
Emperyalizme karşı örgütlenme siyasetinin bastırılması,
devrimcilerimize ve halkımıza ulaşmasının önlenmesi için
göğüslemek zorunda kaldığımız muhalefeti bilmediğimizi
sanıyorlar galiba—kendilerinin bu muhalefetin parçası
olduklarını bilmediğimizi sanıyorlar galiba!
Biz bunları biliyoruz, ve 439 oy, beklentimizin çok üstünde
bir oy miktarıdır! Doğru yolda olduğumuzun, ve bir gün
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mutlaka devrimcilerimiz ve halkımızın emperyalizme karşı
mücadele cephesine kazanılacağının kesin ispatı olmuştur
bizim için bu seçimler ve sonuçları! En iyisi birileri KSP karşıtı
siyasetlerini gözden geçirsinler! KSP’yi durdurmak kolay
olmayacak çünkü!
çünkü
Ülkemizde
emperyalizmi
yeneceğiz,
devrimcilerimiz kararlı, halkımız hınçla dolu olarak bu saflara
katılacaklar!
Devam edecek ...
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 29
Nisan-5 Mayıs 2005, Yıl 9, Sayı 149, sayfa 3, 10.
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NELER OLUYOR NELER? — 6 Mayıs 2005
BURJUVA DEMOKRASİSİ VE BURJUVA EMPERYALİZMİ
Avrupa Birliği’nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin
demokratik yapılanmalarından bolca söz edilir. Bu doğrudur.
Avrupa Birliği ülkeleri burjuva demokrasisinin çeşitli türleriyle
yönetilirler. Bunlar arasındaki ilişkilerin örgütlenişi de
demokratiktir—belirli kısıtlamalarla, son tahlilde belirleyici
olan büyüklerin (İngiltere, Fransa ve Almanya) bu demokratik
çerçeveyi kendi hakimiyetlerini sarsamayacak şekilde
örgütlemeleriyle kısıtlı da olsa, bu da doğrudur.
O halde Avrupa Birliği ülkelerinde, ve bunlar arasındaki
ilişkilerde burjuva demokrasisinin çeşitli şekilleri devrededir.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tek tek devletler ve
onların federasyonu olarak Amerika Birleşik Devletleri de
demokratiktir. Burjuva demokratiktir!
İyi ama, genel olarak demokrasiden bahsedenlerin
demokrasinin sınıfsal karakterini gözlerden gizlemeye
çalıştıklarıtıa daha önce dikkat çekmiştik. Gerek Avrupa’da
başını büyük üçlünün çektiği demokrasi olsun, gerekse
Amerika’da başını Anglo-Sakson’ların çektiği demokrasi olsun
burjuva demokrasisidir. Ve bu burjuvazi tekelci burjuvazidir.
Hem ülke içinde hem de ülke dışında tekellerin, giderek finans
oligarşisinin iktidarını, bunların demokrasisini temsil eder. Ve
her nasıl ki, genel olarak demokrasi bir kısım insanın başka bir
kısım insanı yönetmesi aracıdır, insanın insan tarafından
yönetilmesi aracıdır, devletlerin yönetiminde araç olan her bir
demokrasi türü aynı zamanda bir sınıfın diğer bir sınıfı
yönetme aracı, onlar üzerindeki diktatörlüğüdür.
Mevcut burjuva demokrasileri, tekelci burjuvaların
demokrasileri, dolayısıyla onların ülkelerindeki işçi sınıfı
üzerinde tekelci burjuvaların diktatörlüğüdür.
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Fakat tekelci burjuvaların faaliyetleri kendi ülkeleriyle
kısıtlı değildir. Onlar kaçınılmaz bir şekilde emperyalist, yani
başka ülkelerin, milletlerin, halkların yaşamlarını da tekellerine
almak zorundadırlar. Bunun her hangi bir seçenekle alakası
yoktur. Tekelci burjuvalar için bu bir zorunluluktur.
Bu olgu, tek tek devletlerinde olduğu gibi federal yapısında
da demokratik olan ABD açışından hemen hemen herkesin
kabul etmeye başladığı bir olgudur. ABD emperyalisttir. Başka
ülkeleri, milletleri, halkları baskı altında tutar ve sömürür. Bu
amaçla, kendi ülkesinde demokrasi uygulayan Amerikan
tekelci burjuvazisi başka ülkelerde iç savaşlarda doğrudan veya
dolaylı olarak aktif bir şekilde en gerici, katliamcı güçleri
maddi olarak destekler, askeri olarak silahlandırır, ve herkesin
gayet iyi bildiği gibi demokrasiyi temsil eden, ülkenin
bağımsızlığını temsil eden güçlerin üzerine sürer—
gerektiğinde asker ve istihbarat örgütleriyle doğrudan da
devreye girer. Katliamların doğrudan veya dolaylı, burjuva
demokrasisinin, hele hele işçi demokrasisinin doğrudan veya
dolaylı, ama kesin kes katlinin örgütleyicisidir. Bunu reddeden
olmayacaktır. Çünkü bu basit olgu sadece yakın tarihe ait değil,
günümüze aittir de!
Dolayısıyla ABD örneğinde gayet bariz olan bir demokrasi
sorunuyla karşılaşıyoruz. Bir avuç tekelci burjuva kendi
ülkesinde tekelci burjuvaların demokrasisini uygularken, aynı
burjuvazi başka ülkelerde demokrasisinin, ve sadece işçi
demokrasisinin değil burjuva demokrasisinin de en azılı
düşmanı, demokrasiyi savunan her bir toplum kesiminin en
azılı ve açık seçik katliamcısıdır. ABD’yi yönetenler göz ve
nizam vardır, açıktan açığa katildirler, hem de silahlarla kitle
katliamları örgütleyen canilerdirler.
İtirazı olan var mı acaba?
Demek ki, bu tekelci burjuvaların demokrasisi şartlarında,
ve de en azından ABD örneğinde kesin ve açık olan bir durum
vardır. Ülke içindeki tekelci burjuva demokratik yapılanma,
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ülke dışında savaş, darbe, katliam, işgal, burjuva
demokrasisinin bile reddi anlamına gelmektedir (tüm bunlar ya
doğrudan ya da dolaylı—yerel burjuvalar üzerinden
yapllırlar).Yani ülke içindeki burjuva demokrasisinin ülke
dışındaki anlamı, burjuva türden bile olsa demokrasi
düşmanlığıdır!
Yani, bu ülkelerdeki tekelci burjuva demokrasisinin pratik
sonucu, dünyada demokrasinin gelişmesinin önlenmesidir!
Dünyada emperyalizmdir. Yani bu demokrasi dünya çapındaki
faaliyetleri çerçevesinde ele alındığında burjuva da olsa
demokrasi aracı değil, gericilik aracıdır! Dünyada demokrasiyi
geliştirmenin değil, demokrasiyi yok etmenin aracıdır!
Yani bu ülkelerdeki demokrasi, ilerlemenin değil,
ilerlemeyi durdurmanın aracıdır. Gericidir. Hani denir ya, her
şey yer ve zamana bağlıdır. Yer olarak dünyayı ele aldığımızda
tekelci burjuvazinin demokrasisinin top yekün gericilik
anlamına geldiği, demokrasiyi geliştirmek değil de önlemek
anlamına geldiği açıktır!
Ve tabii ki, dünya arenasında açık bir şekilde ortaya çıkan
bu gerici özellik, zaman olarak tarih arenasında ele alındığında
daha da gerici bir konuma düşer. Onun zamanı geçmiştir. Bu o
kadar bariz bir şeydir ki, kendi ülkesinde bile bugünkü
şartlarda uygulanması için her türlü imkanın mevcut olduğu
bilgisayar teknolojisi kullanımı üzerinden, internet üzerinden
doğrudan demokrasiyi geçtim uygulamaktan ele bile almak
istemez. Bizzat bilgisayar teknolojisinin geliştiricisi ve satıcısı
olan tekelci Bill yerine mevcut şekliyle temsili demokrasiyi
savunur, ve de doğrudan demokrasinin imkansızlığı ve de
zararlılığından dem vurur. Haklıdır da. Doğrudan demokrasi
ile, vatandaşların her konuda her gün karar verme ve karar
değiştirme yetkisinin mevcudiyeti şartlarında bu bir avuç
insanlık düşmanı tekelci, bu insanlığın kanını emen parazitler
ve caniler güruhu kaç gün koruyabileceklerdir iktidarlarını? Bu
şartlarda, işçi sınıfının tüm toplumu kucaklamayı hedef alan, ve
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ancak ve ancak tüm vatandaşların demokratik imkan ve
yetenekleri geliştikçe daha da sağlam ve güçlü hale gelen, tüm
çabalarını demokrasiyi geliştirmeye, vatandaşların ülkeyi,
devleti yürütme yeteneklerini geliştirmeye adayan, doğrudan
demokrasiyi elde etmekte kararlı olduğunu ve bunu elde
edeceğini çekinmeden ilan eden işçi demokrasisi (proletarya
diktatörlüğü) karşısında, açık ve bariz bir şekilde gericidir.
Demokrasinin geleceği, doğrudan demokrasi şekline bürünmesinin garantisi ancak ve ancak işçilerin iktidarı, onların
demokrasileri (burjuvalar üzerindeki diktatörlükleri) üzerinden
mümkündür. Ve işte kendi ülkelerinde tekelci burjuvaların
temsili
demokrasisini
uygulayan
tekelci
burjuvalar
demokrasinin böylesi bir gelişmesini engelleyerek, bunu
engellemek için herşeyi yaparak, evde ve dışarıda gericiliğin
kaleleridirler.
Avrupa Birliği ülkeleri ve de Avrupa Birliği açısından
durum farklı mıdır?
Bunlardan Büyük Britanya’yı (İngiltere’yi) ele alınız. Bu
ülkenin ABD’nin kanatları altında, ABD’nin dünyadaki tüm
faaliyetlerinde aktif bir rol aldığını kim bilmez? Varsayalım ki
Kıbrıs dışındaki ülkelerin vatandaşları bilmez—Irak’ı olsun
duymayan kalmadı ama. Ya Kıbrıslılar? Onlar da mı bilmez?
AKEL ve CTP bilmez mi İngiltere’nin Kıbrıs söz konusu
olduğunda burjuva gericiliğin temsilcisi olduğunu, Kıbrıs’ta
savaşlar ve katliamların düzenleyicisi olduğunu? Ve de
Kıbrıs’ın vatandaşları bilmez mi bunu?
Kim bilmez İngiliz’in hala daha var olan sömürgelerini, ve
de
Commonwealth
tarafından
temsil
edilen
eski
sömürgelerindeki faaliyetlerini?
Fransa’da bu alanda az değildir hani! Gerçi Afrika’dan da
temizleniyor yavaş yavaş Amerikan-İngiliz işbirliğiyle. Ama
Fransız askeri güçlerinin ve de istihbarat hizmetlerinin
dünyanın pek çok ülkesinde ABD’ye taş çıkartan faaliyetleri
bilinir.
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Geriye kalır Almanya—ve AB’de dördüncü bir güç kabul
edebileceğimiz Amerikan kuyrukçusu İtalya! Bunlar ikinci
dünya savaşından yenik çıktıkları için, bunların askeri ve ajan
faaliyetleri relatif olarak kısıtlıdır. Ama bunların, bilhassa
Almanların, Yugoslavya’nın parçalanmasının ve de
Yugoslavya’daki iç savaşların örgütleyicisi olduğunu kim
bilmez? Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği bağında yaptıklarına
değinmiyoruz bile.
Bir de şu olgu vardır. IMF ve Dünya bankası üzerinden,
ABD’nin dünyadaki ekonomik hegemonyasının garanti altına
alınmasında, ve de NATO ve BM silahlı güçleri üzerinden
ABD’nin askeri hegemonyasının garanti altına alınmasında bu
ülkeler doğrudan görev görürler—bunların istihbarat
hizmetlerinin CIA’ya katkıları da bilinmektedir.
Tüm bunlar, olay dünya çapında ele alındığında AB’deki
yerel demokrasinin gericilik olduğunu açıkça ortaya koyar.
Tüm bunlar zaman mefhumu içinde ele alındığında, tarihsel
olarak ele alındığında AB demokrasisinin de gericilik olduğunu
açık ve kesin bir şekilde ortaya koyar.
Devam edecek.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 6
Mayıs 2005, Yıl 9, Sayı 150, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 13 Mayıs 2005
Ali Osman 1 Mayıs’a gitmiyor!
Ama 1 Mayıs kutlanırken ne oldu ne olmadı biliyor!
Demesine göre bu1 Mayıs’ta emperyalizme karşı bir duruş
ortaya konmayacakmış. Dolayısıyla da o da gitmemiş. Ve de
emperyalizme karşı bir duruş olmamış!
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da böyle söylemler
bolca edildi. Hem de Afrika’da yayınlanan KSP ilanlarına
rağmen!
1 Mayıs’ta KSP korteji vardı. Emperyalizme karşı duruş 1
Mayıs meydanlarındaydı yani. Ali Osman katılsaydı, demek ki
bir artısı olacaktı bu kortejin? Mi acaba dersin Ali?
Bu arada İngiltere’de bir gazetecilik olayını anlatalım
Ali’ye. Bir yazar gazetesine tiyatro değerlendirmesi yazarmış.
Yeni bir oyun sergilenmiş, ve o da değerlendirme yazısını
yazmış! Oyunu yerden yere vurmuş.
Başka birleri ama dönüp bu kişinin tiyatroya gitmediğini,
ve de oyunu seyretmediğini tespit etmiş. Yani bizim yazar
oyunu seyretmeden değerlendirmeyi yazıvermiş! Biraz ayıp
kaçtı ama dert yok. Beyefendi şimdi bir TV istasyonunda
sunucudur. Bizim Ali en azından bu bay gibi davranmıyor. 1
Mayıs’a gitmediğini açıkça ilan ediyor. Ama peşinden ettiği
laflar bu beyefendinin yaklaşımını yansıtıyor. Gitmedi ama
bildi ne kadar kötü olduğunu, anti-emperyalist bir söyleme
sahip olmadığını!
Bu arada, birileri anti-emperyalist söylemleri meydanlara
taşımazsa, o söylem nasıl ulaşacak kitlelere? Birileri o
söylemleri meydanlara taşıyanlara sahip çıkmazsa nasıl
gelişecek emperyalizme karşı duruş?
Ali ve Afrika herhangi bir siyaset tespit etmek, o siyaseti
kararlı bir şekilde savunmak konusunda her zaman ikircikli
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olmuşlardır. Onların siyaset yaklaşımları konusunda kesin
olarak söylenebilecek tek şey paradoks yaratmakta
sürekliliktir! Bu da bir siyasettir. Hedefsiz ve dolayısıyla
hedefe götürmeyecek olan, ve dolayısıyla vatana ve
vatandaşlara yararlı değil zararlı bir yaklaşım! Bu yaklaşımın
hizmet edeceği tek güç burjuvazidir!
Yanlışsa tespit ispatlayın!
TOPRAK SORUNU
Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti oldum olası enternasyonal
hukuk alanında, kendi çıkarına uygun olan ne varsa onları
kullanmak için elinden geleni yapar. TC’ye, TC askeri
güçlerine (NATO) karşı kavgasında kendi askeri güçlerine, ve
de Yunanistan (NATO) askeri güçlerine dayanamadığı, bunlar
üzerinden savaş ile kendi çıkarına bir sonuç alamayacağını
bildiği için diplomasi, ve bunun bir aracı olarak enternasyonal
hukuk üzerinden sonuç almaya çalışır. Nasıl ki savaş siyasetin
başka araçlarla devamıdır, diplomasi ve de enternasyonal
alandaki hukuk savaşı, siyasetin uluslararası alandaki
devamıdır.
KC bu alanda sonuç almak konusunda önce BM yolunu
seçti. Bu yola bir de AB yolunu katmayı planladı. AKEL’in
AB üyeliği konusunda fikir değiştirmesinde AB hukuku
üzerinden sonuç alma çabasının rolü küçümsenemez.
Bizim Kuzeydeki partilerimiz de uluslararası hukuk ve
dolayısıyla diplomasi üzerinden iş yapmayı severler. Bu
konuda Ferdi ve CTP az mı akıl verdi TC’ye ve de KKTC’ye!
Bir ara onları Allah’ı kandıran Laz balıkçıya (Laz
arkadaşlardan o zaman da özür dilemiştik, şimdi de diliyoruz!)
benzetmiştik. Siyaset güç sorunudur. Kendi gücün kadar
konuşursun. Diplomasi de öyle! Geçtim hiçbir güce sahip
olmayan bizim Kuzeydeki partilerimizi, gücü çok az olan
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Güneydeki KC hükümeti bile diplomasi üzerinden sonuç alma
alanında problemlerle karşılaşmıştır ve de karşılaşmaktadır.
KC, AB üyeliği üzerinden mesela İngiliz üslerine ve
İngiltere’nin Kıbrıs’taki hak taleplerine karşı tedbir almayı
aklından bile geçirmemiştir. Hristofyas yoldaşın “bu İngilizler
bizden ne istiyor, onların üslerine ve haklarına bir laf mı ettik?”
demesinin ardında da bu yatar. İngilizleri karşılarına almadan,
Yunanistan’ı da çantada keklik sanarak, AB hukuku üzerinden
TC’ye karşı elde edebileceklerinin en çoğunu elde etmek
siyaseti güttüler ve de güdüyorlar. Son toprak sorunuyla ilgili
hukuk savaşı da bu yönde atılmış bir adımdır.
Ama bu alanda esas yapılan işin TC’ye karşı bir sonuç
almak olduğunu sanmak büyük bir hata olacaktır. Bu hatayı
işleyen de Papadopulos ve tüm Enosisci burjuvalar ve Kilise
değildir. Bu hatayı işleyen her zamanki gibi AKEL ve bizim
sol, demokrat partilerimizdir.
Birincisi Yunanistan bir NATO ülkesidir ve onun
Kıbrıs’taki faaliyetleri genel bir kural olarak NATO çıkarları
çerçevesinde sürdürülmektedir. Yani TC ile koordinelidir bu
faaliyetler! Yani TC, ve de TC üzerinden NATO çıkarlarını
korumak Yunanistan siyasetinin temelini oluşturur. Bundan
bağımsız olan kendi çıkarlarını koruma faaliyeti, TC’nin de var
olan bu tür eğilimi, yumurta kapıya dayandığında, tıpkı TC
açısından da olduğu gibi, NATO’nun, NATO’daki büyük
güçlerin çıkarlarına uyum göstermek zorunda kalır. Diplomasi
alanında da durum budur. Bu birinci husustur.
İkincisi, bir tüm olarak siyaset de, ve dolayısıyla da bunun
bir parçası olarak diplomasi—enternasyonal alanda hukuk
savaşı dahil olmak üzere—güç sorunu, güç dengeleri
sorunudur. Bu olgu BM çatısı altında yapılan son görüşmelerde
açıkça ortaya çıkmıştır. ABD, İngiltere ve TC ortaklaşa
kararlar almışlardır, buna AB de uymuştur, ve tüm bunlar
Annan Planı olarak önümüze konulmuştur. Yani diplomasi
alanında, uluslararası hukuk alanında, Yunanistan da dahil
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olmak üzere tüm diğerleri tarafından yapayalnız bırakılan (?)
KC, istediği hiçbir sonucu elde edememiştir. Bu da
yetmemiştir, AB hukuku üzerinden, onun da katkılarıyla sonuç
alma çabaları da AB’nin diplomatik tavırları nedeniyle tam bir
hüsran olmuştur. Bu ikinci husustur.
Bu konuda uluslararası hukukun bir yanda İsrail, diğer
yanda Irak gibi başka ülkelere karşı takındığı tavra bakılması
yeterli değil midir?
Bir de tabii ki, bizim Kuzey ve Güneydeki
burjuvalarımızın anavatancı, dolayısıyla da NATO’cu karakteri
söz konusudur. Bunların gerek iç siyasetlerinde, dolayısıyla da
dış siyasetlerinde, bunun parçası olarak diplomasi ve
uluslararası hukuk alanında, ve de son tahlilde NATO karşıtı
faaliyet yürüteceklerine kim inanır? Biz inanmayız! Onların,
ülkemizin tüm tarihi bu bay ve bayanların ülkemizin çıkarlarını
hiçe sayarak, ülkemizi burjuva milli düşmanlıklar yumağına
çevirerek, bir bütün olarak dünya burjuvazisinin, özel olarak da
yerel NATO güçlerinin çıkarlarına uyum göstermek, onların
hatta ve hatta ajanlığını yapmak, onların istihbarat örgütleri
için çalışmak türü vatan hainlikleriyle dolup taşar.
Toprak alanındaki KC’nin son hukuk savaşı, bir kere tüm
toprak sahiplerinin haklarını savunmaktadır. Bu onların ve işin
aslında büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını savunduğunun bir
işaretidir. İkincisi bu savunu küçük toprak sahiplerinin
benliklerinin derinlerinde yatan özel mülk hakkı ve bilinci
istismar edilerek yapılmaktadır. Üçüncüsü, ve bu yapılırken
mülksüz vatandaşlar, mülklerini kaybeden değil de kaybedecek
mülkü olmadığından mülksüz olan vatandaşlar hakir
görülmekte ve mesela onlara yağma üzerinden mülk vermiş
olan TC ve KKTC burjuvalarının kucağına itilmektedirler. Ve
tabii ki kitlesel temelde milli düşmanlıklar körüklenmektedir.
Tüm bu zaaflar bir kenara itilip, KC’ye hukuk savaşında
başarılar dilenebilinir. Gel gelelim, yukarıda değindiğimiz
nedenlerle tüm bunlar pratik olarak bir tek gerçek sonuca yol
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açmaktadır. Körüklenen milli düşmanlık. Onun dışındaki
sonuçları garantili olmadığı gibi, başarı şansı da zayıftır—daha
doğrusu ancak ve ancak diğer büyük güçlerin TC’ye karşı tavır
geliştirmeleriyle zafer kazanma imkanı vardır—bu yönde bir
gelişmenin belirtileri ise şu anda yoktur. TC’nin Kürtlere karşı
savaşı herkesin gözleri önünde sürmekte, kimse de kılını
kıpırdatmamaktadır—bir de Saddam’ın Kürtlere karşı bir şey
yapmış olduğunu düşününüz, tepkiler açıktır ki farklı olacaktı!
Her halükarda burjuvalar kendi dünyalarında birbirlerine karşı
mücadelelerini sürdürecekler. Sorun bu mücadelede taraf
tutmak değildir, ve partimiz KC’nin başlattığı bu hukuk
savaşında, toprak sorunuyla bağıntılı bu hukuk savaşında taraf
tutmayı reddeder. Halkımızı bu savaşın milli düşmanlıkları
geliştirmesi için kullanılmasına karşı uyarır, ve kendi toprak
programlarına, partimizin ortaya koyduğu toprak programına
sahip çıkmaya çağırır.
Tüm sorunlarımızda olduğu gibi, toprak sorununda da
partimizin programının tüm Kıbrıs ele alındığında tek doğru
siyaset olduğu, tüm diğer siyasetlerin burjuva ön yargıları,
dolayısıyla da burjuva milliyetçiliği geliştirme aracı olduğu, ve
de halkımızın yoksul kesimini, ve de küçük mülk sahibi
kesimini koruma siyaseti olmadığını bu alandaki yaklaşımlar
da ispatlamıştır.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, 13 Mayıs 2005, Yıl 9, Sayı
151, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 20 Mayıs, Cuma,
2005
İşgal Hukuku ve Hükümetin Yetkileri
TC 1974 harekâtını 1960 anlaşmalarında kendine verilen
yetkilere dayanarak yaptı—veya İngiltere ve ABD ona
yaptırdı—veya yapmasına izin verdi! Bu harekâtların sonundan
beri geçen dönemde ortaya çıkan durum—bir bütün olarak
Kıbrıs’taki, ve de özellikle Kuzeydeki yapı, gerek ülkenin
kendi hukuku, gerekse Kuzeyin uluslararası konumu açısından
problemlerle doludur.
Tüm bu problemler NATO çerçevesinde oluşturulduğu ve
NATO çerçevesinde idare edildiği için. Yani, TC, Yunanistan,
KKTC ve KC, NATO çerçevesinde kalıp, o çerçevenin
taleplerine iyi kötü uydukları içindir ki, İngiltere ve ABD bu
problemleri bahane gösterip TC, Yunanistan, KC ve KKTC’ye
karşı bir askeri harekât başlatmamışlardır. Yoksa, ve isterlerse,
Irak’a yaptıklarını Kıbrıs ve Kıbrıs üzerinden TC ve
Yunanistan’a da yapabilirler—Tabii bahsi geçen bu hükümetler
NATO çerçevesinde uyum göstermemek gibi bir tavır
takınmak zahmetine katlanırlarsa—öyle bir tehlike söz konusu
değildir şu anda! Uyar onlar! Uyumludurlar vesselam!
Her ne kadar 1974 harekatı 1960 anlaşmaları kullanılarak
yapılmışsa da, daha sonraki gelişmeler bu anlaşmaların sadece
TC tarafından değil, KC ve Yunanistan tarafından da ayaklar
altına alınması temelinde oluşmuştur. Bu meyanda, Kuzeyde
bir işgal hukuku söz konusu haline gelmiştir. TC şu veya bu
şekilde Kıbrıs’ın Kuzeyini işgal eden ülke konumundadır ve bu
konumdan sıyrılması o kadar kolay değildir. Dolayısıyla da bir
yandan tüm işgalciler gibi Kuzey Kıbrıs’ta istediğini
yapmaktadır (yanlış anlaşılmasın, NATO çerçevesinde iş yapan
tüm işgalciler gibi demekteyiz!), diğer yandan uluslararası işgal
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hukukunun gereklerini yerine getirme sorunuyla karşı
karşıyadır.
Mesela Türkiye’den göçmenler getirip Kuzey Kıbrıs’a
yerleştirerek bir işgalcinin uluslararası kurallara uyduğu oranda
yapmaması gereken bir iş yapmıştır ve de yapmaktadır. Ama
aynı zamanda Kuzeydeki halkın güvenliğinden de sorumludur.
Meşhur 10. madde ile bu güvenliği elinde tutarak işgal gücü
olmanın sorumluluğunu yerine getirmektedir.
Bu şartlarda, ve KC tarafından ortaya konan KKTC’nin
uluslararası konumu nedeniyle tanınmaması vb. durumlar
yanında, bizleri günlük yaşantımızda doğrudan ilgilendiren
sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Kuzeyde oluşturulan devletin (KKTC) bağımsız bir devlet
olduğu, bunun idaresini üstlenen hükümetin de bağımsız bir
hükümet olduğu ilan edilmektedir. İyi ama bunun doğru
olmadığı bizzat başbakanlığı döneminde gerekse şimdi
Cumhurbaşkanlığı döneminde Talat yoldaş tarafından da
bilinmektedir ve de kabullenilmektedir. Aynı durum başbakan
olmuş olan Ferdi yoldaş için de geçerlidir. Devleti bağımsız,
hükümeti bağımsız, ilan bu, retorik bu, ama gerçekler öyle
değil. Bu devlet, ve dolayısıyla onu idare etmekle yükümlü
olan hükümet işgal hukuku çerçevesinde iş yapmak üzere işgal
makamları tarafından ve onların direktifleri çerçevesinde, ve de
onların
uluslararası
yükümlülükleri
çerçevesinde
oluşturulmuştur. Faaliyet alanları kısıtlıdır.
Bu kısıtlılık hiçte Cenk Mutluyakalı yoldaşın bahsini ettiği
parayı veren düdüğü çalar mantığı çerçevesinde yürüyen,
parayı vermesin de düdüğü de çalmasınlar şeklinde kolayca
halledilebilecek bir durum değildir. Sorun bundan ibaretse,
Ankara ne Paranı ne Memurunu diyen öğretmenlerimiz
mahkemelere çekilmezlerdi. Ankara parayı vermez dudüğü
çalmaz ve bu işte biterdi! Ve hadi tüm sivil toplum örgütleri
olarak bir araya gelinsin, tüm partiler bir araya gelsin, ve dönüp
TC’ye desin: Ankara ne paranı ne memurunu istiyoruz. Al
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paranı—veya IMF’nin, ABD’nin, İngiltere’nin (ve de AB’nin)
sana verdiği parayı—ve çek git ülkemizden. Ve de bu iş
Cenk’in bu mantığıyla kolayca çözülürdü. Cenk’in halkımıza
ve memurlarımıza maaşlarının iyi durumu (güldürme bizi
Cenk!) nedeniyle, bu iyi durumu korumak için (güldürme bizi
Cenk) işgal güçlerine boyun eğdiğini ima etmek, kendi ruh
halini tüm halkımızın üstüne atmak olacaktır. Sorun bu şekilde
çözülebilecekse, tüm vatandaş İnönü meydanında toplansın ve
oradan karar çıkar mı çıkmaz mı görülsün Cenk! Maaşlar
düşecek ama bağımsız devlet haline geleceğiz, Kıbrıs’ta
istediğimiz şekilde iş yapabilir hale geleceğiz, ne dersiniz diye
sorulsun. Toplantıya askeri makamların temsilcileri, TC işgal
hukukunu uygulamakla yükümlü askeri temsilciler de
çağrılısın, ve onlara da sorulsun. Ankara parasını vermeyip,
çekip gidecek midir? Yani işgal hukukuna son verip, KKTC’yi
bağımsız bırakacak mıdır? Askerlerini alıp gidecek midir?
Gelsin onlar da ve cevaplasınlar halkı?
Cenk bizlere ve tüm halkımıza ne kadar büyük bir
hakarette bulunduğunun farkında değil galiba! Güneyde
burjuva güçler tüm sorunu Kıbrıslı Türklerin parasal
çıkarlarına dayardı, birde Kuzeyde böylesi güçler oluşmakta—
hem de CTP saflarında!
Hayır. Sorunumuz parayı verenin düdüğü çalması sorunu
değildir. O sorun Türkiye’de bile aşıldı. Türkiye’de bile IMF,
Dünya Bankası, ABD, İngiltere, AB sadece ve basitçe parayı
verdikleri için düdük çalmıyorlar. Onlar TC’yi NATO
üzerinden de askeri ve diplomatik olarak tamamen teslim almış
durumdalar. TC’de bile sadece alın paranızı defolun gidin
diyerek bu bağımlılık ilişkisi halledilemez, aynı zamanda alın
uçaklarınızı, atom bombalarınızı vb ve defolun gidin demek
gereklidir (daha doğrusu bunlara el koyduk, para olarak da
sizin bize borcunuz var bizim size değil, hadi bakalım yolunuza
demek gereklidir—işte bu nedenle Türkiye’de de emperyalist
zinciri kırmakta kararlı ve bunu yapacak gücü halkına
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dayandığı için kendinde bulan bir gücün iktidar olması
gereklidir!)
Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’dekinden on kata daha bariz
şekilde, ve TC’nin de kabul etmeye zorlandığı, işgal hukuku ve
TC’nin bu hukuka uygun olarak hareket etme zorunluluğu
vardır. Eğer hükümetten bazı talepler yapılacaksa, yani ülke
şartlarının reformasyonu istenecekse, tüm bunların bu işgal
hukukunun genel çerçevesine oturtulması gereklidir. Her ne
kadar bizzat TC KKTC’nin bağımsız olduğu, KC’nin
sorunlarını KKTC ile halletmesi gerektiğini ilan etmeye çalışsa
da, pratikte bunu yapamamaktadır. Yapamaz da. Tıpkı
KKTC’yi tanıdığını ilan edip, pratikte bunu yapmaması gibi!
Bu ikircikli durumda, Kuzey Kıbrıs siyasetçilerinin bu
ikircikli duruma uyum göstermesi, ve sözde işlerle meşgul
olması anlaşılmazdır.
KKTC siyasetinde açığa çıkartılması gereken birincil
husus, TC ve KKTC ilişkisinde kimin hangi yetkilere sahip
olduğunun açıkça belirlenmesi ve ilan edilmesidir. Bu
yapılmamış istenilen reform taleplerinin ne kadar akla yatkın
reform talepleri olduğu akılda kalmaktadır. Mesela hükümetten
10. maddenin değiştirilmesi istenmektedir. İyi ama Hükümetin
bu yetkisi var mıdır ki hükümetten bu istenmektedir?
Parlamentoya seçilip de hükümet olmayı talep eden bazı
partilerimiz 10. maddeyi kaldıracaklarını iddia etmektedirler?
İyi ama o yetkileri olacak mıdır? Hayır! Yani 10. madde
konusunda hükümetlerden taleplerde bulunmak, veya seçimlere
katılıp, emperyalist zinciri kırmak için gerekli adımları atmayı
üstlenmeden, herşey olduğu gibi dururken 10. maddeyi
kaldırmaktan bahsetmek yalancılıktır. Olmazla iştigaldir. 10.
Maddenin kaldırılması Kuzey Kıbrıs’ta mevcut düzen
dururken, onun reformasyonu sorunu değildir, devrim
sorunudur, düzenin değiştirilmesi sorunudur—emperyalist
zinciri kırmak sorunudur. Bunu halkımızın gözünden
gizlemekte kararlı olan tüm siyasetler, reformcu bile
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değildirler, onlar düzenin açık seçik koruyucusu ve de
yalancılardır!
KKTC hükümetinin birincil görevi mevcut yetkilerinin
neler olduğunu açık seçik ilan etmesi, bu yetkilerini artırmak
için TC ile hangi yetkileri TC’den alacağı konusunda
pazarlıklara girişeceğini açıkça ilan etmesi, ve bu alanlarda
halkından destek istemesidir. Yapılacak reformlar bu çerçeve
ile kısıtlı kalmak zorundadır! Onlar dışında reform talepleriyle
piyasaya çıkmanın kimseye bir yararı yoktur—halkımızı
uyutmak isteyenlere yapılan katkı hariç. Tabii ki, bu işler
hükümete bırakılmayıp, partilerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz tarafından da üstlenilebilinir. Ama o zaman reform
taleplerinin muhatabı KKTC hükümeti değil TC hükümeti, ve
de onların buradaki işgal hukukunun uygulayıcısı olarak askeri
makamlar olacaktır.
Bu konuda yanlış bilgi sahibi isek TC hükümeti ve onun
işgal hukukunun temsilcisi olarak askeri makamlar bizleri
eminim uyarırlar.
Ama bu konuda doğruyuz!
Kuzeydeki işgal hukukunun BM çatısı altında yapılacak
anlaşmalarla son bulacağı tespiti ise, her ne kadar doğru bir
görünüşe sahipse de, bu sadece bir görüntüdür. Kuzeyde işgal
hukukunun kaldırılması, açıkça 1960 anlaşmalarına geri
dönüşe (Afrika yazarlarının savunduğu TC’nin—ve de
İngiltere, ve de NATO çerçevesinde iş yaptığı oranda
Yunanistan’ın yedek akçe siyasetidir bu—işte Afrikacıların
gerçek siyasi konumu da bundan ibarettir) bu meyanda da
KC’nin şu anda de facto elde ettiği pek çok bağımsızlıkların
gerisin geri teslimiyetine bağlıdır.
KC’nin herşeyi göze alarak Annan Planını imzalamaması,
ve de KC içerisinde bu plan taraftarı güçlerin oluşturulması,
işin aslında işgal hukukunun Kuzeyden kaldırılması değil, işgal
hukukunun başka bir türde tüm ülkeye yayılması anlamına
gelmektedir. Ve burada KC’nin hukuki durumunun kılıç
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ağzında olduğu olgusu da ortaya çıkmaktadır. KC’nin tüm
varlık şartları onlara verilen izinle bağıntılıdır—her an geri
alınabilecek izinle! KC bunu gözlerden gizlemeye çalışıyor,
ama bu arada TC’ye taviz üstüne taviz vermekten geri
duramıyor. Kuzeydeki halkına da baskı üstüne baskı
yapmaktan, kimsenin umursamadığı bu baskıları örgütlemekten
de geri duramıyor. Sonuç ne olacaktır onlar açısından? Burjuva
çerçeve kırılmadıkça esirlik olacaktır sonuç.
KC hükümeti bu olguyu güneydeki halkımızdan
saklamakla ne kendine nede yurdumuza faydalı bir iş
yapmıyor. Bizim ülkenin Rum ve Türk burjuvaları hiçbir
zaman ülkemiz için faydalı zırnık adım atmamışlardır, şimdi de
öylesi bir adım atmıyorlar!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 20
Mayıs Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 152, sayfa 3-4.
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NELER OLUYOR NELER? — 25 Mayıs,
Çarşamba, 2005
Cenk’e Birşeyler Oluyor!
Cenk burjuva-emperyalist şartlarda anlaşma ha bugün ha
yarın deyimlerinden vaz geçti!
5 yıllık planlar yapmaya başladı.
Cenk bu planında anlaşmayı en son ve bir ihtimal olarak en
sona koymuş, ama planın esası mevcut devleti reforme etme
üzerine şekilleniyor. KKTC’de görmek istediği değişiklikleri
ele alıyor.
Bu plan bir yere gitmez Cenk gardaşım!
Çünkü bu plan kimlerden neler talep edeceğini
belirlememiş!
TC den neler talep edecek?
TC’nin ‘işgal hukukunun’ adadaki temsilcilerinden neler
talep edecek?
KKTC konusunda belirli bir hukuksal çerçeve oluşturmuş
olan BM’den ve AB’den neler talep edecek?
Ve tüm bunlardan sonra, bu çerçeve içinde devlet olan ve
hükümet olanlardan neler talep edebilir ve onlar neleri yerine
getirebilir?
Bunlara kafa yormamış!
Salt alt alta sıralamış herşeyi!
Olsun tüm istediklerin be Cenk!
Da, sana onları kimler verecek?
Beş Yıllık Plan!
Stalin yapsa 5 yıllık planı, biz yapsak 5 yıllık planı
demediklerini koymazlar!
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Kaldı ki Stalin 5 yıllık plan yaptığında takır takır uygulanır
ve de devlet ve memleket ileriye adım atardı. Biz yaptığımızda
da öyle olur!
Kendileri 5 yıllık planlar yapıyorlar, uygulama
imkanlarından ve yeteneğinden mahrumlar!
Retorikler dünyasına bir plan öneriyorlar, kimlerin o planı
uygulama hakkı ve imkanı var umurlarına bile değil!
Böylesi planların bir tek gerçek amacı olabilir.
Örgütlü ve örgütsüz vatandaşları oyalamak!
Onları cahil bırakıp, hedefsiz bırakıp, burjuva iktidarı
şartlarında süründürmek!
Plan yapacaksanız işçi sınıfına, onun fedakarlığına ve
kararlılığına dayanacaksınız ve de yapacaksınız!
Emperyalist düzen şartlarında; yerli ve yabancı
burjuvalardan dilenmenin adına plan demeyin! Hele hele
kimden ne istediğini bile bilmeden yapılan önermelere plan
demeyin. Plan ve programsızlık deyin daha akla yatkın olur!
Volkan Kızgın!
Volkancılar “bazıları Türkiye’yi işgalci gibi göstermek
istiyor” diyor!
Bizi de onlar arasına katacaktır galiba.
İyi ama bizim hakikaten öyle bir niyetimiz yok!
Volkan koskoca TC devletine Kıbrıs’taki konumunun ne
olduğu konusunda ders vermek istiyorsa versin!
Biz TC’nin somut konumundan hareket etmek
durumundayız.
Dedik de.
TC’nin Kıbrıs’taki konumunun uluslararası hukuk
çerçevesinde işgal hukuku olarak belirlendiği, ve bunun TC
tarafından kabul gördüğü tespitimiz yanlışsa, bir zahmet izah
ederekten, belgeleriyle birlikte TC veya onun Kıbrıs’taki işgal
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hukukunun temsilcileri olarak askeri personel bize izahat
göndersin!
Elçilik mi yapacak?
Yapsın!
Gerçi biz onu kabullenemeyiz, çünkü pek bir anlamı yok
ele aldığımız konu açısından ama, o da kabulümüz, görelim bir
bakalım, belki yanlışlığımızı o makam izah eder?
Yanlışsak yanlışız!
Yanlışsak düzeltelim!
Ama biz Volkan gibi ulu orta konuşmayız.
Gerçekleri bilmek ve ona uygun iş yapmakta ısrarlıyızdır!
Erçakıca Bilir Bu İşleri?
Ne diyor Erçakıca?
Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar halledecek bu işi!
Talat’la Papadopulos halledecek bu işi. Diğerleri, yani ‘başta
Türkiye, Yunanistan olmak üzere BM, AB, ABD gibi büyük
güçler’ ‘sorunun çözümüne yardımcı olacak’.
İngiltere’yi unutuvermiş ama, olur böyle şeyler! Yoksa
İngiltere’nin AB’nin parçası olduğundan mı hareket etti? İyi
ama İngiliz üslerini AB müktesebatının dışında tutanlar
İngilizler! Olmaz öyle bir yaklaşım, yani imkansız. Kıbrıs oldu
mu İngiliz’i AB dışında ele almak zorundasın Erçakıca’m, a
benim burjuva kafalı yazarım.
Sorunun esasına gelirsek, Erçakıca’dan tutunuz bir
yerlerdeki birilerine kadar bu sorun Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı
Rumlar arası, onların çözeceği sorundur demeye getirmek
isteyenler var. Volkan bile devrede! TC’ye sen ne karışıyorsun
diyecek yakında Volkan! Biz KKTC’yiz. Biz bağımsız Türk
devletiyiz. Yardımcı olacaksan ol, yoksa karışma işimize! Yani
‘başta Türkiye, Yunanistan olmak üzere BM, AB, ABD gibi
büyük güçler’ ‘sorunun çözümüne yardımcı olacak’sa olsunlar,
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yoksa defolup gitsinler demek üzere Volkan!
Bağımsızdır Volkan bağımsız! Erçakıca’dan da bağımsız!
Ama Serdar Denktaş’la birlikte herkes haykırıyor: eğer
Türkiye az biraz asker çekerse bile işgalci konumuna düşer?
Asker çekmesin!
İyi valiahi. İşgal hukuku değil de 1959-60 hukuku öyle mi?
Bu kalıba sığmaz işler! ‘başta Türkiye, Yunanistan olmak
üzere BM, AB, ABD gibi büyük güçler’ (ve de İngiltere)
KC’ne empoze etmedikçe, bu kalıba sığmaz bu işler!
Hadi bekleyelim de empoze edilsin, ‘pis gavura’!
O arada KKTC’nin hali nice olacak?
Nasıl ‘ben bağımsız bir devletim’ pozlarına yatacak?
Onunda kolayını biz anlatalım—birileri biliyordur zaten
ya!
KKTC TC ile, KC’nin Yunanistan’la yaptığı türden askeri
anlaşmalar yapar ve Türk silahlı güçleri işte o anlaşmalara
dayanarak KKTC’de kalır!
Da, onu da kılıfına uydurmak için gene o büyüklerin
empozeleri gerekir!
Ha birşey daha var!
1959-60’dan gelen haklarımız!
1960’a Geri Dönmek! Polisi Sivile Bağlamak!
Afrika yazarları bu işin başını çekerlerdi ve de çekiyorlar.
Arif HocamızTalat’ın ‘ben KC’nin Cumhurbaşkanı
Yardımcısıyım’ sözlerini duyunca zevkten dört köşe oldu
desek yanlış olmaz! En nihayet onlar da, Hocamızın (ve Afrika
yazarlarının) o dahiyane çözüm yönteminin doğruluğunu
anladılar???
Gel gelelim biz bu siyasetin TC, İngiltere, ve hatta
Yunanistan’ın (ABD ile birlikte NATO’nun) yedek akçe planı
olduğunu anlatmıştık!
Birileri KC’ye 1960 sopası nı gösteriyor!
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Hocamız ve Afrika da bu işin parçası olarak iş görüyor
demiştik!
Polisin sivile bağlanması olayında da işte bir yandan
1960’a geri dönmek, diğer yandan KKTC bağımsızlığını (?)
ilan etmek için atılan adımlara şahit olmaktayız!
Şener ‘yahu bu iş neyin nesi, nasıl oluyor da aynı yerdeyiz,
kim yolundan saptı’ gibi laflar edeceğine, yakında 1960’a
dönme noktasında da CTP ile aynı yerlere gireceğini
kavramalı!
Daha doğrusu Şener’e ve Afrika’ya şunu sormalı? Siz
TC!nin yedek akçesi olarak iş gördüğünüzü hakikaten fark
etmiyor musunuz? Biz bunun gayet iyi farkında olduğunuz
kanısına varmış durumdayız da! Hani etrafta KSP olmasa
diyebilirdik: hata yapmak her kula özgüdür. Ama yıllarca ve
KSP’ye rağmen ve KSP’ye karşı çıkmak için hata yapmak?
Biraz zor! İncir yaprakları incir yapraklarıdır. Tanınmalıdır!
Yoksa kurtuluş imkansızdır!
Şener Eruygur Ne Dedi?
“Boş bir beklenti uğruna Kıbrıs’ta Londra ve Zürih
antlaşmalarının sağladığı avantajları bir tarafa atarak, AB’nin
Güney Kıbrıs’ı üyeliğe almasına göz yumduk” dedi.
Yok Yok, bizim Şener soyadını değiştirmedi. Jandarma
eski genel komutanı, emekli orgeneral Şener Erugur’un fikirleri
bunlar!
Şener Erugur paşamızın telaşlandığıni filan sanmayın.
Paşamız 1960 antlaşmalarının yürürlükte olduğunun gayet iyi
bilincindedir! Ve paşamız onların lafını etmeye başladıysa, bir
yerlerde bir şeyler ayarlanıyor demektir! Yanlış mıyız Paşam?
Ve de paşamız, Türkiye’nin esenliği için AB-ABD arası
denge diplomasisi önermiş! Ve de Türkiye’de birlik!
Ama işin nasıl olacağına nasıl olmuşsa değinmemiş—veya
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değindiyse de bizim elimizde yok. Ulaştırsa da görsek bizde!
Ama, paşamın Türkiye’yi ve Türkiye vatandaşlarını ucuza
satarak cebini şişiren, dünya emperyalist sisteminde, ister ABABD arası denge üzerinden olsun, isterse bu güç odaklarından
birine yamanarak olsun (ki AB’de şu anda ABD’ye yamalıdır)
Türkiye’yi mahveden ve daha büyük felaketlere doğru
sürükleyen finans oligarşisine karşı bir tavır ortaya koyacağını
sanmıyoruz. Çünkü OYAK dahi bu sistemin parçasıdır ve bu
sitem içerisinde gelişmektedir. Kaldı ki, Genel Kurmay’ın
‘Sol’ Dergisi’ni komutanlarımıza laf etti diye mahkemeye
çekmek yerine gerçek konumuna bir göz atmasında fayda
vardır! Bu işler Kuruluş Savaşı dönemine benzemez paşam!
Daha yenile İncirlik konusunda yapılan anlaşma ortada
duruyor! Daha doğrusu bağımsızlıkçı olduğu sanılan
Cumhurbaşkanı Sezer bile imzaladı o anlaşmayı ama, anlaşma
o kadar bağımsızlık düşmanı olsa gerek ki, Sezer bile
anlaşmayı halka açıklayamadı. Anlaşmalarda, herkesin
kullandığı bir metot vardır, hani iki türlü anlaşma yapılır, biri
ahaliyi ve de düşmanları aldatmak için yapılan legal anlaşma,
diğeri de gerçek olan illegal anlaşma. Legal olanı bağımsızlığa
halel getirmeyen şekilde sunulabilirdi, gizli olanı, gerçek
şekilde bağımsızlığa halel getiren şekilde saklanır ve
uyqulanırdı. Bunu bile yapamadılar. Niye? Çünkü bu işi
göstermelik olarak bile olsa örtmenin imkanı yok galiba!
Yoksa örtülürdü! Değil mi paşam?
Birlik isteyenler vatandaşların çoğunluğunun çıkarlarının
neler olduğunu bilmeli ve ona uygun iş yapmalıdırlar. O
zamanda komünist avına çıkarak bu işin mümkün olmadığı
kolayca görülecektir!
Değil mi Paşam?
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Volkan Annan Planına Karşı??
Allah Allah! Şu Volkancılar bir alem! Dünyanın dört bir
yanında emperyalistlerle ele ele vereceksin komünizme karşı,
tüm varlıklarını ve çıkarlarını o emperyalistlerin kurdukları ve
de yönettikleri dünya düzenine bağlayacaksın, onlar ne derse
yapacaksın, ki onların dediklerini yaparak gelişebileceğin ve de
palazlanabileceğin üzerine kuracaksın bütün yaşantını—yani
burjuvasın ve burjuvaları savunursun—, tüm bunlardan sonra
tutup Türkiye’de, ve de daha da dahası Kıbrıs’ta, bağımsız
Türk devleti isterim diyeceksin!
Aptal bunlar desek kızarlar, sahtekar bunlar desek kızarlar,
yalancı bunlar desek kızarlar, emperyalist uşağı bunlar desek
kızarlar, yoksul halkımız üzerinden göbek şişiren burjuvalar
bunlar desek kızarlar, namuslu, şerefli, bağımsızlık taraftarı
Türk insanının kanına girer bunlar desek kızarlar.
Ne diyelim biz size?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 25
Mayıs Çarşamba 2005, Yıl 9, Sayı 153, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER -1- — 3 Haziran,
Cuma, 2005
SARAYDA SKANDAL!
Hakikaten ne oldu sarayda skandal işine?
Hiç kimseüstüne gitmiyor. Afrika gazetesi bile üstüne
gitmiyor.
Neredeyse Makarios’a 1960 anlaşmalarını kabul ettirmek
istenilen yöntem mi, devreye girdi diyeceğiz! Hani demişler ya
Makarios’a, “imzalarnazsan bizde resimleriyayınlarız” diye!
AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NİHAT ERGÜN NE
DEMİŞ?
“Çözümsüzlük çözüm değildir” demiş!
Yeni Düzen yazarları hayatlarından çok memnun.
Bassalar da biz de okusak ne dediğini Nihat Ergün’ün
kelimesi kelimesine!
Bizde sevinsek! Garip kalmasak!
Biz de şu emperyalizme karşı birleşik cephe falan filanla
boş u boşuna uğraşıp durmasak!
Çözüm planı sunulmuş işte! Onu uygulasak?
Nasıl mı?
Onu da anlatır artık Yeni Düzen yazarları!
Yorumlayarak Nihat Ergün yoldaşı!
MİKRO-ÇİPLİ KAFA VEYA VEKİLİMİZ N. BERATLI!
GAÜ’de, Mütevelli Heyeti Asbaşkanı Serhat Akpınar,
2000’li yıllarda insan beynine yerleştirilecek çiplerle bütün
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bilgilere bir anda sahip olabileceğimizi anlatmış. N. Beratlı çok
etkilenmiş!
‘O çip vasıtası ile bize aktarılacak bilgileri,
arkadaşlarımızın, toplumumuzun ve hatta insanlığın aleyhine
kullanmayacağımızı kim garanti edebilir?’ diye soruyor. Ve
hemen bilimsel bir cevap veriyor. (Beratlı’nın çipini kafasına
takmışlar anlaşılan!)
‘Gelecek on yıllarda, Serhat Akpınar’ın bahsettiği üstün
teknolojiyi kullanacak olan insanların, mutlaka olumlu
değerlerle donanmış olmaları gerekiyor. Bu değerlerle
donanmış olması durumunda insanlık, yeni teknolojiyi ve onun
ürünlerini, dünyamızda daha çok insanın daha mutlu yaşaması
için kullanacak demektir. Aksi durumda ise, yeni teknoloji
daha büyük felaketler demek olacaktır. Demir-çelik
endüstrisindeki teknolojik gelişmeler, iki büyük dünya savaşına
neden olmuş ve bu iki savaş, o güne kadar yaşanan savaşların
en korkunçları olarak tarihe geçmiştir.
Böyle felaketleri daha korkunç şekilleri ile yaşamamak için
“yeni insan” diyebileceğimiz yaratığı ortaya çıkarmak, yeni
teknolojiler geliştirmek kadar önemlidir.’
İyi de ‘olumlu değerlerle donanmış olmak’ ne demek? A
benim Beratlı’m, o ne demek? Bak senin çipi hali hazırda
kafana takmışlar. Bu çipi de Bill Gates’le Bush (ve de
Fukuyama) hazırlamış. Senin kafadaki çip böyle bir çip
olduğuna göre—(deme şimdi benim kafamda çip yok diye, var
var, burjuva ideolojisi çipi. yerleştirilmiş durumda senin
kafaya)—‘olumlu değerlerle donamış’ olmak ne anlama
gelecek? Hapı yuttuğumuzun resmi anlamına gelecek!
Emperyalistlerin
programladığı,
bilgi
haznesini
emperyalistlerin doldurduğu çiplerle dolu kafalara, bu kafaların
icadı olan ‘olumlu değerler’ insanlığın mahvı anlamına
gelecektir!
Kafaya çip takmanın gerçekliği hakkında konuşursak, ona
şu anda bilim kurgu derler!

324

İyi de, bilim kurgu üzerinden gevezelik edeceğine,
KSP’nin çiplerle bağıntılı olarak ortaya koyduğu komünizm ve
Doğrudan Demokrasi Programını niye ele almak zahmetine
katlanmıyorsun. Ki, orada olumlu değerlerin ne anlama geldiği
ve olumlu değerlere sahip insanların nasıl oluşturulacağı da
ortaya konmaktadır.
İyi ama, göz var nizam var, kafalarında hali hazırda
burjuva çiplerle idare edilen kafalara sahip olanlar, insanlığın
geleceği konusunda eli yüzü düzgün bir tavır takınılmasını
istemezler—ne de olsa onların kafasına burjuva çipler takılı
vaziyettedir. Bunlar bilime ve dolayısıyla insanlığa karşı
vurdum duymazdırlar—‘olumlu değerler’ genel gevezeliğiyle
işi idare etmeleri de bundandır. N. Beratlı internet üzerinden
meta olmayan mal da satardı bir ara malum olduğu üzere!
Onun, ihtiyacı 2000’li yıllarda kafasına takılacak çip değil,
bilimdir! O da komünizmi gerektirir—o da burjuvaziye karşı
savaşı—o da N. Beratlı’nın istemediği bir iştir!
Yanlış mıyız?
Tak çipi kafana ver cevabı bana!

NELER OLUYOR NELER -2VOLKAN’A BIRŞEYLER OLUYOR—GENE!
F. Veziroğlu’ndan Volkan’da basılan bir fıkra:
‘Genç hanım Nasreddin hoca’ya sormuş:
—Kocamı bir zabitle aldatırsam cezası nedir?
Hoca demiş ki:
—200 deynek.
—Peki, bir muallimle aldatırsam?
—150 deynek.
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—Bir odacı ile?
—100 deynek.
Son soru şöyleymiş:
—Peki hocam, kocamı bir hoca ile aldatırsam cezası ne?
Hoca epey yutkunduktan ve bir süre dudak şaplattıktan
sonra “seni gidi yaramaz seni” demiş, “galiba sorgusuz-sualsiz,
doğrudan doğruya cennete gitmeye karar verdin”.
Ya işte böyle.’
BU VEZİROĞLU TARAFINDAN NASREDDİN
HOCA’DAN AKTARILMA BİR FIKRA!
ŞİMDİ DE VOLKAN EDİTÖRÜNDEN, HAS BE HAS
KENDİLERİNİN ÜRÜNÜ OLAN BİR FIKRA:
‘Ne var ki Talat, benim adıma, anti-emperyalist on binlerce
insan adına ve genelde ABD’nin, dünyanın her yanında
acımasızca döktüğü kana karşı çıkan Kıbrıs Türk halkı adına
emperyalizme övgüler düzemez...
CTP’nin, CHE GUAVERA tişörtü giydirilen, ÇAV
BELLA ve VENSEREMOS şarkıları ezberletilen “Kıbrıs
NATO üssü olamaz, ayrı devlet emperyalizmin oyunudur”
sloganları attırılarak KKTC’ye karşı yürütülen zavallı
aidatıimış gençleri bu sözleri iyi okusunlar... Peşlerinden
koştukları ve omuzlarında taşıdıkları Talat’ın emperyalizmin
ağa babası Bush’tan nasıl ilham aldığını ve ona nasıl
methiyeler düzdüğünü görerek “sen ne diyorsun?” diye
sorsunlar...
Irak’ta taş üstünde taş bırakmayan, bu ülkeyi işgal ederek
yüzbinlerce insanın canına kıyan, bağımsızlık için, onuru için,
işgale karşı direnen on binlerce genci katleden, binlerce masum
çocuğun, yaşlı insanın ve kadının katledilmesi pahasına
şehirleri acımasızca bombalayan, demokrasi ihraç edeceği
iddiasıyla bu ülkede CİA ajanlarından oluşan kukla bir
hükümet kuran, bu ülkenin doğal kaynaklarını acımasızca
sömüren, her gün her saat insanlık suçu işleyen ve bir savaş
suçlusu olan Bush’a, Kıbrıs Türk halkı adına ve KKTC

326

Cumhurbaşkanı sıfatı ile methiyeler düzmek hakkını Talat
kimden almıştır?
Şili’de Allende’yi katleden, Panama’yi işgal eden,
Nikaragua’da karşı devrimcileri silahlandıran, Küba’yı işgale
kalkışan, Latin Amerika’yı ve Arap dünyasını faşist diktatörler
ve çağ dışı şeyhlerle idare edip halklara kan kusturan ABD
emperyalizmi
“dünyaya
özgürlük
ve
demokrasi
götürüyormuş...”
....dünyadaki tüm ulusal kurtuluş savaşlarını ezmek için her
türlü müdahaleyi yapan, dünyadaki tüm faşist ve gerici
rejimieri destekleyen Bush’a, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC
adına “senden ilham alıyoruz” deme hakkını nereden
bulmuştur?..... Türkiye’yi bölüp parçalamak için PKK terörüne
destek veren, PKK’nın Kuzey Irak’taki varlığına kol-kanat
geren KKTC’nin tanınmasına karşı çıkan, devletimizi tasfiye
etmek için her türlü entrikayı yapan, 41 yıldır bize karşı
ambargo uygulayan, yasa dışı Rum devletini tüm Kıbrıs’ın
meşru hükümeti olarak tanıyan ABD’ye Kıbrıs Türk halkı ve
KKTC Cumhurbaşkanı olarak methiyeler düzmek hakkını
Talat’a kim verdi?
Breh Breh, anlı şanlı anti-emperyalist Talat’a bakın....
Gelmiş geçmiş en yayılmacı, en işgalci Bush’a düzdüğü
methiyelere bakın....
Yıllarca “Denktaş emperyalizmin adamıdır” diye
dayanaksız suçlamalar yapana bakın...
Denktaş ABD’nin baskılarına karşı kahramanca direnirken,
anti-emperyalist Kıbrıs Türk halkı adına, ABD baskılarına
karşın KKTC’yi kurarken, Denktaş’a “emperyalizmin adamı”
diye saldırana bakın.
Denktaş’a böyle saldırırken, diğer yanda emperyalizm
tarafından devrilen Denktaş’ın makamına oturtulmak elbette az
maharet isteyen bir iş değildir...
Evet, nerde CT’li militanlar? Nerde Yenizdüzen yazarları?
Nerde CTP’nin “anti-emperyalist” sendikaları ve sendikacıları?
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Bush’a bu övgüleri Denktaş düzseydi kıyameti koparacak olan
aslan solcularımız nerde?
Niye sustunuz a şaşkınlar?
Siz de Talat gibi Bush’tan mı ilham alıyorsunuz?
Siz de Bush’un dünyaya “özgürlük ve demokrasi
götürmesini” hayranlıkla mı izliyorsunuz?
Yanıt verin....
Susarsanız, bir daha “anti-emperyalist ve solcu” sıfatlarını
hangi yüzle kullanacaksınız?
BİZ DE BİR ŞİİRLE CEVAPLAYALlM BU FIKRAYI:
‘Bu ne şiddet bu celal
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal’
Volkan’ın kızgınlık nedeni şu satırlarda iyice ortaya
çıkıyor:
‘Denktaş’a böyle saldırırken, diğer yanda emperyalizm
tarafından devrilen Denktaş’ın makamına oturtulmak elbette az
maharet isteyen bir iş değildir... Bush’a bu övgüleri Denktaş
düzseydi kıyameti koparacak olan aslan solcularımız nerde?’
Veziroğlu’nun Nasreddin Hoca’dan aktardığı fıkranın
kendileri için de geçerli olduğu sanırız herkes tarafından
bilinmektedir, editörün bu kızgın çıkışı bu gerçeği örtmekten
ziyade iyice ortaya çıkarıyor.
Talat yapınca 200 deynek, Volkan yapınca cennetlik!
Veziroğlu’yla Volkan editörünün kızgınlık sebebi işin
aslında bundan ibaret! Görev kendilerine uygun görülmedi,
daha uygun olanlara devredildi, bir türlü kabullenemiyorlar bu
işi. İyi ama bakın baba Denktaş’a! O görev adamı! Görevi
devretti ve gitti. Şimdi onun yapacağı, ama onun değil de
CTP’nin yapması gereken işleri CTP yapıyor. Kızgınlığınız da
bundan geliyor, anladık! Tüm bu övgüleri sizler yapmak
isterdiniz. Anladık. Ama, birazcık dikkatli Hipokratlık bile

328

akıllı uslu iş yapmayı gerektirir. Böyle fazla azarsanız siz bu
görevi bir daha zor geri alırsınız Aklınızı başınıza toplayın!
Şunlara bak: ulusal kurtuluş hareketlerini savunuyorlar: sonra?
Sonra da PKK’ya laf atmaya çalışıyorlar. Olmaz. Dikkat be
Volkan dikkat! Biz etsek bu lafları vallahi yer bitirirdi bizi
birileri! Mesela Ülkücüler! Biz sakladık bu Volkan sayısını,
geçmesin ülkücülerin eline! Nasıl ki biz Amerikan askerlerini
denize dökerken onların yardımına gelip bize saldırmışlardı,
şimdi de size saldırırlar vallahi! Zaten ve ne hikmetse azdılar
Türkiye’de bu sıralarda!
Gönderirse Çiller ablamız 5 bin tane ülkücü sizi
sopalamaya, valiahi billahi bu işin altından biz kalkamayız.
Koruyamayız sizi. Sonra dönüp demeyin “biz de KSG’ye
güvendiydik de onlarda bizi yalnız bıraktı, bu gomunistlerin
Stalincilerine bile güven olmuyor” falan diye. Biz açıkça
diyoruz. Biz karışmayız vallahi! Hem bunca ve kızgınca laflar
edeceğinize Denktaş’a bir sorun bakalım: “senin işi Talat
devraldı, “senin yapman gerekenleri Talat yapıyor, bu da bizi
çok kızdırıyor, bağırıp çağırıyoruz Bush amcamıza, sen ne den
bu işe” diye! Sorun bir ona! Göreceksiniz diyecektir “kızmayın
o kadar çocuklar, bu bir görev devir teslimidir. Vatan sağolsun!
Amerika sağolsun! İngiltere sağolsun! İncirilik üssü ve oradaki
90 atom başlıklı bomba sağolsun! Bosna, Çeçenistan,
Afganistan ve diğer yerlerdeki komutanlarımız ve
yoldaşlarımız sağolsun! Hem böyle her türlü ulusal kurtuluş
hareketlerini savunmayın, PKK da girer devreye; hem böyle
Amerika’nın desteklediği her türlü gerici-faşist devleti
lanetlemeyin—birileri de girer devreye! Olmaz haaaa! Dikkatli
dikkatli! Hiporatlık bile bir sanattır! Dikkatli olun a
Volkancılar!”
Volkancılar, UBP ile birlikte işi iyice azıttılar, bildiğiniz
gibi değil! Asgari ücretin zavallı konumunu teşhir etmek
görevini elimizden alıyorlar! Duyulmuş şey değil! Asgari ücret
artışı yeterli değilmiş! Kim diyor? UBP ve Volkan!
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Biz bunları ama emperyalizme karşı birleşik cepheye
çağırdığımızda, süt dökmüş kediye dönüveriyorlar! İktidarda
olduklarında asgari ücretin halini sorsak, gene süt dökmüş
kediye dönüverirler mi acaba? Hani şu fırıldak misali dön
babam dön yaparlar mı acaba?
Hadi Veziroğlu yoldaş, daha önce de çağırdık seni. Al
Denktaş’ı yanına da gel KSP’ye! Tartışalım şu emperyalizme
karşı nasıl mücadele edeceğiz işini, Anavatanı da yanımıza
alarak nasıl halledeceğiz şu Amerika-İngiltere (ve de AB,
NATO) üslerini Türkiye ve Kıbrıs’taki!
Nasıl kovacağız IMF, Dünya Bankası ve AB
emperyalistlerinin ekonomik sömürüsünü? Anavatandaki
Ülkücülerin başı Bahçeli iktidarda iken hiç birşey yapmadı—
bu emperyalist tahakkümü sürdürmekten ve bu arada bazı
ülkücüleri zengin etmekten başka! Gelin konuşalım nasıl
yapacağız bu işi! Biz hazırız! Ya siz? Malum olduğu, sizin de
idrak ettiğiniz üzere AKEL ve CTP hazır değiller bu işe. Daha
önce de dedik biz size bunları! Hadi yahu!
Naz etmeyin, fazla naz aşık usandırır derler!
Siz hazır değilsiniz. Çünkü siz yerli ve yabancı
emperyalizminin has be has adamlarısınız! Yanlışsak haber
edin! Ne de olsa demokrasi var bu mernlekette—sağolsun Talat
yoldaşımız (tabii, o olmasaydı sağolsun Denktaş derdik, hemen
kötüye çekmeyin lütfen). Ama ve de aman Çillerduymasın
lütfen. Ne siz başa çıkabilirisiniz o 5 bin ülkücüyle ne de biz!
Duyarlarsa emperyalizme karşı birşeyler yaptığımızı el ele
verip, vallahi İstanbul Boğazı’na dökerler bizi ki biz Amerikan
askerlerini İstanbul Boğazına dökmeyelim!
Ha... Doğu Perinçek yoldaşımıza da haber edin acele
tarafından! Kambersiz düğün olmaz derler ya!
Vallahi siz bu dahiyane plan önerimizi Amerikalılar ve de
Amerikan uşaklarına, İngilizler ve de İngiliz uşaklarına,
Almanlar Fransızlar ve de Alman Fransız uşaklarına (mesela
Talat ve CTP—ve de AKEL) duyurmayın. Hemen altımızı
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oymaya başlarlar. Bir çuval incir berbat olur sonra!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 3
Haziran Cuma 2005, Yıl 9, sayı 154, sayfa 2, 3, 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 10 Haziran 2005
KAFADAKİ ÇİP
Vekilimiz N. Beratlı’nın kafalara takılacak çipler konusunu
kendine dert ettiğini okura bildirmiştik. Meğersem N. Beratlı
kafalara çip takılacak derken Mikrosoft’un en son üretimi olan
çip’i kafasına taktırmış bilem de bize haber etmez!
Seni gidi seni! Öylesine dahiyane üretiyor ki N. Beratlı
olsa olsa bu çip sayesinde mümkündür. Yoksa bizde biliriz
Beratlı’yı. O kadar engin fikirlere sahip değildir! Nedir bu
birden bire Marksizm’i geliştiren katkılardaki artışın kaynağı!
Mikrosoft’un çipi tabii ki! Hadi vekilim, söyle bize nereden
alın ve kime taktırın o çipi!
Bende isterim bende isterim!
YENİ BİR AŞAMA!
İşte kafasına taktırdığı çip sayesinde kapitalizmin
gelişmesindeki serbest rekabetçi ve peşinden gelen
emperyalizm dönemlerini anlattıktan sonra—yahu bu anlatış
tarzında o kadarcık zaaflar olsun, ne de olsa Bill Gates malı bir
çipcik kullanıyor yani—mevcut durumun yeni bir aşama
olduğunu ispatlıyor bize N. Beratlı. Hem de ne ispat. Bu ispat
yüzünden tıraş da olamayacağız! Necef Tıraş bıçağı satılmıyor
artık diyor Beratlı! (Ya Gillett? Ya Big? Ya Wilkinson? Yahu
bırak da onları olsun satsınlar, ne biçim yeni aşamadır bu yahu,
bilgisayarlarla mı tıraş edecekler bizi? Bırak satsınlar şu meta
olmayan malları da tıraş olalım—gerçi tıraş etme işini sen
devralmışa benzersin ya, laflayarak tıraş!).
Bu üçüncü dönem çok güzel bir şey. Hep bilgisayar
satacaklar bize. Kimler? Hiçbir millete ait olmayan, tekel—
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yani emperyalist de olmayan birileri, bir şeyler, neyse neler. Bu
nedenle ve de cahil adamlar bu malları (bunlar da meta
olmayan ama satılan mallar—yahu bu çipten ben de isterim!)
kullanamayacağı için, parası olmayan adamlar bu malları
alamayacağı için, bu kime ait olduğu bilinmez, ve de tekel
(dolayısıyla da emperyalist olmayan—eee, ne diyelim,
hımmmmm, şirketler desek çip itiraz eder mi acaba) işte
şirketler hem dünyada cahil adam bırakmayacaklar, hem de
herkesi paralandıracaklar ki bu bilgisayarları alabilsin herkes!
Yahu be yeni aşama nede güzel bir şeymiş böyle! Gerçi
tıraş olamayacağız ama her taraf bilgisayar kullanabilen,
bilgili, ve de bilgısayar alabilen paralı adamlarla dolup taşacak!
Karınlarını doyurabilecekler mi acaba aynı zamanda? Beratlı
gardaş şu kafandaki çipe bir sor lütfen—40 milyon kişi ölecek
bu sene açlıktan falan filan, duyur da boşu boşuna ölmesin
fukaralar— alsınlar bir bilgisayar acele tarafından!
Tabii bu yeni bir aşama ama, neyin yeni bir aşaması?
Kapitalizmin yeni bir aşaması mı? Serbest rekabetçi dönem—
emperyalizm dönemi—ve de üçüncü aşama olarak ‘Beratlı’nın
çip taktırdığı dönem’! İyi ama bu üçüncü dönem kapitalizmin
bir dönemiyse ne oldu bu merete de böyle herkesi bilge ve
bilgisayar sahibi yapmaya karar verdi bu kapitalizm! Kapitalist
ekonominin hangi hareket kanunları hangi değişikliklere uğradı
da, insanlar açlıktan ölüyor olsalar da, birden bire herkesi
cahillikten kurtaran ve de bilgisayarla doyuran ve de tıraş
bıçağı satmayan—bir konuma kavuştu?
Hadi Beratlı’m, madem tartışma istersin, tartışalım
bakalım.
Sana Marx’tan referans da göstermeyeceğim—sen
başkasına önerdin ya açıp da oku birazcık diye, sen de aynını
yap artık!
Ben buldum bir BİG gidip tıraş olayım 3 milyar adam
üstüme üşüşüp dünyadaki son tıraş bıçağını elimden kapmaya
kalkışmadan önce bari!
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ARİF HOCAMLA DALGA GEÇMEYİN YAHU! BERATLI’NIN
ÇİPİNDEN TAKTIRIR SONRA? YOKSA O DA MI
TAKTIRDI?
Bakın hocam ne demiş:
‘Biz toplumun, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarına sahip
çıkması, ve Birleşmiş Milletler Örgütü’nün geçerli saydığı bu
devleti zemin yaparak hukuk dışılığı bırakıp uluslararası
hukuka dönüş yaparak, hukuk içerisinde meseleye çözüm
araması gerektiğini söyleriz ya, bizimle alaya kalkışırlar.’
Neden? Diye sorup, bizim Hocamızla alay nedenimizi izah
ediyor Hocamız. Kıbrıs Cumhuriyetini emperyalistler kurmuş.
O nedenle alay edermişiz!
Hümme haşa hocam. O nedenle alay etmeyiz.
Emperyalistler (ve Sovyetler) kurmuş ama NATO üyesi
yapamamışlar—Dr. Küçük’ün de sayesinde!
Biz gülmeyelim ve dalga geçmeyelim ama, kahkahayı
basanlara da gülme demeyeceğiz bilesin hocam!
Hocamız devam ediyor.
Kıbrıslıların büyük çoğunluğunun Annan Planını reddinin
ne anlama geldiğini anlatıyor.
‘Bu ret ne demektir?
“İngiliz üslerini ret” demektir.
Başka neyi reddetti Kıbrıslılar?
Garantörlüğü de reddetti Kıbrıslıların büyük çoğunluğu
Annan Planı’na “hayır” demekle...’
Bak şimdi hocam, kafandaki Mikrosoft çipini çıkar bir sen
hele! Söyle Beratlı’ya da çıkartsın o çipi senin kafandan! Kafan
dağılmış iyice!
Biz dedik ki sana, bugünkü KC senin bu 1960’a dönme
önerine iyi gözle bakmaz, çünkü ve garantörlerin göz
yummasıyla da olsa, bugünkü KC 1960 KC’sine kıyasla on kat
daha bağımsızdır! 1960 KC’si demek İngiliz üssü demektir
(senin de dediğin üzere Kıbrıslıların çoğunlukla reddettiği
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olay), 1960 KC’si demek garantörler demektir (senin de
dediğin üzere Kıbrıslıların çoğunlukla reddettiği olay). Sen ise
tutmuş 1960 KC’sine dönelim diyorsun!
Sadece o mu?
1960 KC’si demek Türk vetosu demektir (senin de dediğin
üzere Kıbrıslıların çoğunlukla reddettiği olay—ay pardon sen
bunu demiyorsun, tersine 1960’a dönerek o vetoyu geri almak
istiyorsun değil mi?).
Kafadaki çipe rağmen anlayabildin mi ne demek
istediğimizi hocam?
Sonra tutturmuş bizi bombalıyorsun üsleri ve garantörleri
kabullenen Annan Planını kabullendik, onayladık diye! 1960’a
dönmekle Annan Planı arasında o kadar büyük bir fark yok
hocam! İki bölgelilik hariç! Ki sende 1960’a dönerken iki
bölgelilikten de vaz geçmiyorsun hani hani (yoksa Şener ve
Turgut’la birlikte üç bölgeli 1960 mı diyorsun sende?)!
Ve herkesten çok sen bilirsin bizim Annan Planı’na nasıl
ve neden evet dediğimizi. Sizlerin, bu 1960’a dönüş dahil
olmak üzere, burjuva-emperyalist çerçevede çözüm
çabalarınızın işe yaramaz olduğunu ispatlamak, bizim bu işe
mani olmadığımızı, bu çerçevede sorunların çözülemeyeceğini
ispatlamak için yaptık biz bunu! Biz gün ola seyran ola, TC,
İngiltere vb., empoze etmeye kalkarsa senin 1960’a geri dönme
planına da evet diyebiliriz—sizlerin burjuva-emperyalist
etkilemelerinize son veremezsek buna mecbur kalabiliriz!
Tıpkı Annan Planı’na evet dediğimiz gibi! Ama o da tutmaz!
Orada da amacımız bu işin burjuva çerçevede imkansızlığını
ispatlamak olacaktır!
Biz çözmezsek, emperyalizme karşı mücadele ve zafer ile
biz halletmezsek, Kıbrıs sorunu hallolmaz! 1960’a dönüşü kim
örgütleyecek senin isteğinle? Biz mi—yani Kıbrıslılar mı?
İşimiz yoktu İngiliz’e üs,Yunanistan ve TC’ye asker ve üçüne
birden garantörlük vermek için, milli denge adına iktidardaki
burjuvaların işletmemek için binbir imkana sahip olduğu,
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milliyetçiliği körüklemek için binbir imkana sahip olduğu bir
devlet için kavga edecektik? (hem hatırla, Kıbrıslıların çoğu
karşı çıkar buna!!). Yok yok gerçekçi olalım, sen 1960’a
dönme işini 1960’ı dayatmış olan emperyalistlerin ayarlamasını
istiyorsun?
Vaz geçin şu burjuva-emperyalist çerçevede siyaset
yapmaktan, gelin bize destek olun ki yıkalım o çerçeveyi!
Bunu dediğimizde hemen sırıtıyor ama devrim düşmanlığı ve
yaymak istediğiniz yenilgi ruhu, değil mi. Bakın ne diyor çip
taktırmış kafasıyla hocamız!
‘Gene da benim, asla şüphem yoktur ki sevgili Sosyalist
Partililerimiz, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a işçi olarak
gönderdiği sivil askerlerle, kısa zamanda, “devrim”i
gerçekleştireceklerdir.
Başarılar sevgili dostlar!’
Seninle, senin gibi yılgın ve de yılgınlık yayıcılarıyla,
emperyalizme karşı mücadeleyi olmazla iştigal ilan edenlerle,
sizin tüm güruhunuzla dalga geçmeyeceğiz de ne yapacağız!
Devrimden mi vaz geçelim!
Emperyalizme karşı mücadeleden tıpkı sizler gibi vaz mı
geçelim—bir de gerçek yüzünüzü ve mantığınızı gizlemek için
bolca emperyalizm karşıtı palavra laflar etmek iki yüzlülüğünü
de elden bırakmadan!
AKEL’den tut, CTP’ye, ve de oradan git sizlere. Hepinizin
yaptığı budur.
Beratlı kafalı hocam!

Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, 10 Haziran Cuma 2005, Yıl
9, Sayı 155, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 17 Haziran,
Cuma, 2005
ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN GINA GELDİ
Birkaç sene önce Fatma Azgın’a çözümsüzlükten gına
geldiydi. CTP için “halkımıza ha çözüldü ha çözülecek
diyoruz. Ama çözülmüyor. Yalancı pozisyonuna düşüyoruz”
gibi sözler ettiydi. Alıştı. Çözümsüzlüğün esas nedeni olarak
burjuva-emperyalist çözüm stratejisini görmezsen alışırsın. O
yalancılık stratejisini sürdürmek için, ona incir yapraklığı
yapmaya da devam edersin.
Bu çözümsüzlüğe kızgınlar, hem de Azgın kızgınlar safına
Serhat bile katıldı. Ama fukaracığım bir türlü burjuvaemperyalist stratejilerden vaz geçemiyor. Hem çözülmedi ve
çözülmeyecek diye kızıyor, hem de çözülmeme nedeni olan
burjuva-emperyalist stratejinin ‘yeni ve orijinal, bir o kadar da
eski’ tiplemelerini önererek Fatma Azgın türü incir
yapraklığından da vazgeçemiyor!
Biz diyoruz burjuva-emperyalist strateji, bin bir çeşidiyle
bu strateji çözümsüzlük stratejisidir. Hayat bunu ispatlıyor.
Ama bizim burjuva ve burjuva kuyrukçusu ‘yurtseverler’ bu
stratejiden vaz geçemiyorlar. Onu yaşatmak için onu bin bir
şekle koyup savunmanın yollarını, halkımızı kandırmanın ve o
burjuva-emperyalist çerçevede tutmanın yollarını aramaktan ve
de bulmaktan—vaz geçmiyorlar!
ANTİ-EMPERYALİZM VE AMA!!
Son dönemde hem AKEL, hem de AKEL ve CTP karşıtı
olduğunu, hatta anti-emperyalist olduğunu iddia eden, gel
gelelim burjuva-emperyalist stratejiden kopmayan tüm
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kesimlerin işin aslında ortak fikir sahibi oldukları iyice ortaya
çıktı.
Bunlardan AKEL ve onun gençlik örgütü EDON, açık bir
şekilde emperyalizme karşı söylemlerini artırdı. Böyle
yaptıklarında, ve de böyle yaptıkları için kendilerine o zaman
niye emperyalizme karşı birleşik cephe üzerinden Kıbrıs’ın
kurtarılması stratejisini benimsemedikleri sorulduğunda, şu
anda emperyalizme karşı savaş yapmanın ham hayal olduğu, şu
anda işin emperyalizme karşı savaş aşamasında olmadığı,
gerçekçi olunması gerektiğini belirttiler!
Aynı dönemde, YKP’den tutunuz, YKP çatısında iş yapan
Troçkist eğilimli, ve de tabii ki ‘anti-emperyalist’ yoldaşlar da
açık bir şekilde fikirlerini ortaya koymak zahmetine
katlandılar. Emperyalizme karşılar ama, emperyalizme karşı
kavga etmek ham hayaldir. Palavradır, O iş yapılamaz.
Burjuva-emperyalist stratejideki ortaklık, kaçınılmaz
olarak düşmanın (emperyalizmin) gücünü büyütmek, kendi
gücünü (başta işçiler olmak üzere halkın gücünü)
küçümsemekle, burjuvaziye, emperyalizme karşı tam bir
yenilgi ruhuyla el ele gitmek zorundadır. Bu noktada birbirine
karşı düşman kardeşleri oynayan sol, barışsever, yurtsever
kanadın işin aslında bir ve aynı oldukları, bu karşılıklı
düşmanlıklarının da işte bundan kaynaklandığı da tekrar ortaya
çıkmış oldu!
DEMOKRASİ VAR VE AMA!
Güneyde, KC’de, demokrasi var mı? AKEL der ki var!
AB’de, Güneyin, KC’nin üyesi olduğu AB’de demokrasi
var mı? AKEL ve hem Güney hem de Kuzeyin tüm
‘barışsever, demokratik, yurtsever, sol’ ve de tabii ki burjuvaemperyalist strateji savunucusu güçler der ki var!
İyi ama o zaman anti-emperyalist birleşik cephe
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stratejisinin demokrasi çerçevesinde savunulmasını engelleyen
nedir? Emperyalizmin gücü isterse bizden bir milyon kat fazla
olsun. Ki bizim önerimiz bundan ibarettir. Anti-emperyalist
birleşik cephe stratejisini demokrasi çerçevesinde, demokratik
yöntem ve kurallarla savunmak! Hakkımız. Halkımız da
desteklerse uygulamak da hakkımız. Niye? Çünkü herkesin
üzerinde anlaştığı üzere demokrasi var, ve de demokrasilerde
vatandaşın çoğunluğu ne derse o olur! Ne demek oluyor şimdi
bu emperyalizm çok güçlü, biz bu nedenle emperyalizme karşı
savaşı başlatamayız, şimdi zamanı değil sözleri! Elde silah
savaş çağrısı mı yaptık biz size? Yok! Var olan demokrasi
çerçevesinde, demokratik kurallar çerçevesinde, vatandaşa hep
birlikte gidelim ve diyelim; bu emperyalistler bu memlekette
hakim oldukça bizim sorunlarımız çözülmez. Bunları defetmek
bizim demokratik hakkımızdır. Oyunu ver bana ve bunları
atalım! Hepsi bu!
Ne yani, koskoca ‘demokrasi beşiği AB’ bu sonuca karşı
mı çıkacak? En azından bunu yaparak halkımıza gitmemize
karşı mı çıkacak?
Kararınızı verin diye bir laf vardır. AB demokratik mi?
Demokratikse ve siz AB üyesiyseniz, demokrasiyi niye
halkımızı top yekün olarak emperyalizme ve burjuvaziye karşı
örgütlemek için kullanmıyorsunuz? Niye bu demokrasiyi illa
burjuva-emperyalist kuyrukçusu siyasetinizi savunmak için
kullanmak istersiniz!
Tutarsızsınız tutarsız! Çünkü ve de gerçekçi olalım,
burjuva-emperyalist kuyrukçususunuz!
Ya Kuzeyde?
Derler ki demokrasi yok! İyi de kardeşim, bize bu
demokrasi olmayan yerde seçimlere katılma ve seçimlerde
istediğimiz fikri savunma hakkı verildi. İster demokrasi olsun,
isterse olmasın. KSP bu hak ve imkanı kullanarak emperyalizm
karşıtı programla halkımızın karşısına çıktı! Türkiye dahil tüm
garantörlerin dıştalanacağını ilan eden programla sizin
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karşınıza çıktı! Niye desteklemediniz? Demokrasi yok diye mi?
Ne alakası var bunun şimdi demokrasinin varlığı ve
yokluğuyla—ki sizin çok sevgili ve de demokratik AB’niz de
gözetliyordu bu seçimleri! O da yetmedi, bir de burjuvaemperyalist stratejinizi savunan siyasetlerle karşımıza çıktınız?
Gerçekçi olalım, Eğri oturup doğru kalkalım. Siz bin bir
bahane bulup emperyalizme karşı örgütlenmenin karşısına
dikilmekte, burjuvaziye kuyruk olmakta, emperyalizme incir
yaprağı olmakta kararlısınız. Sizlerle birlikte emperyalizme
karşı savaş imkansızdır. Hepinizin birden yenilgiye uğratılması
emperyalizmi yenmenin ön şartıdır!
Ve bu gerçek fazla sırıtmaya başladığı için, sizler
komünizme karşı, burjuvaziye ve emperyalizme karşı savaşı
gündeme koymak isteyen herkese karşı yürüttüğünüz ve de
görülen o dur ki yürüteceğiniz bu kavgada, yeni yeni söylemler
ve metotlar geliştireceksiniz!
Başka iş ve siyaset sizin burjuva temelinize dinamit
koyacaktır çünkü!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 17
Haziran Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 156, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 24 Haziran,
Cuma, 2005
‘Sezai SARIOĞLU’nun Marksizm düşmanı 5.6.2005
tarihli AFRiKA ‘PAZAR’daki ‘Dil poetikasi ve dil politikasi’
başlıklı yazısının bir değerlendirmesi.’
1. Düşlere Uygun Sosyalizm!
S. Sarıoğlu’ndan okuyalım:
‘Bilgi-bilinç ve pratiğin tüm biçimlerinin kendinde
toplandığını zanneden bu kavrayış tüm mantıki-siyasi
sonuçlarına ulaştığında ortaya çıkan toplum modeli yirminci
yüzyılın denenmiş sosyalizm modellerinin tekrarıdır. Bu
kavrayış tarihin ve talihin yardımıyla, bin kere de devrim yapsa
sonuç kapitalizmin reddine dayalı, düşlerimize uygun bir
sosyalizmin kurulamayacağıdır.’
S. Sarıoğlu’nun muhalif dil için örnek teşkil etmesi istenen
yazısının temel taşı, esası burada ortaya konmaktadır. S.
Sarıoğlu Ekim devrimini benimsemiyor, Ekim devrimi
temelinde inşa ettiğimiz sosyalizmi, inşasına giriştiğimiz
komünizmi benimsemiyor, insanlığı Nazi barbarlığından
kurtarmak için verdiğimiz çabaları benimsemiyor—ve bu arada
bizim eserlerimizi yenilgiye taşıyan Troçkist-Buharinci vatan
hainlerinin tipik tarzlarından biri olarak, kendisi gibilerinin
yaptıklarını da bize mal ediyer, ve Stalin sonrası Sovyetler
Birliği’nin yenilgisi faaliyetlerini, yıkım faaliyetlerini de bizim
inşa faaliyetlerimizle eşitliyor!
S. Sarıoğlu bilimsel sosyalizme karşıdır. Ekim devrimine
ve bizim sosyalizmi-kemünizmi inşa faaliyetlerimize karşı
çıkarak, onlara kara çalarak—bu “faaliyetlerin sonuçlarını
yıkıma taşıyanlarla bizim aramızdaki farkı da gözlerden
gizleyerek—bilimsel
sosyalizme
karşı
propaganda
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yapmaktadır.
S. Sarıoğlu’nun makalesinin temel taşı bundan ibarettir.
Bunun dışındakiler de işte bu temel üzerinde, bilimsel
sosyalizmin, proletaryanın zaferini engellemek için yazılmıştır.
2. Ayrımsız Muhalefet?
S. Sarıoğlu kendisine bilimsel sosyalizm düşmanlığını
temel aldığı için, kendi muhalif fikirlerinin oluşmasında
kullandığı ‘politika sosyolojisi’nin burjuva ve diyalektik
düşmanı fikirlerini de muhalifliğin en uygun yolu olarak
yaymaktadır. Şu sözlere bir bakınız:
‘Çoğulcu ve özgürlükçü bir dil yerine, yasakçı, dışlayıcı,
ötekileştirici ve ayrımcı çatışma dilini kullanmak, politika
sosyolojisinde “mazlumun zalim olma kategorisi” olarak
tanımlanır.’
S. Sarıoğlu makalesi boyunca diyalektiğe bolca atıflar
yapmaktadır. İyi ama diyalektiğin temelini ne oluşturur?
Farklılaşmak, ve esasta zıtlık olan farklılık üzerinden, zıtlar
üzerinden hareket ve gelişme. Hem tabiyatın hem de toplumun
temel hareket kanunları, bu meyanda siyasetin bilimsel bir
temelde, sınıf mücadelesine dayanarak yürütülmesinin temel
kanunları bu basit kanun anlaşılmamış imkanı yok anlaşılamaz.
Bu meyanda ‘dışlamak’ ‘ötekileştirmek’ ‘ayrım yapmak’ bilim
yapmanın temelini oluşturur—ister tabiyat bilimi olsun, ister
sosyal bilim, isterse düşünme bilimi (diyalektik mantık). S.
Sarıoğlu ise biçimi kendinde gizli olan ‘biçimli’ muhalefet
yapmak adına bizlere, muhaliflere, tüm bunları yasaklıyor.
Yani bizim hayatı anlamamızı, sınıf mücadelesini anlamamızı
yasaklıyor. Bize Marksist bilimsel sosyalizmi değil de, burjuva
‘politika sosyolojisi’ni öğretiyor, ve onu temel almamızı
öneriyor.
Her bir kişi bir birey olarak, ve her bir muhalefet gurubu
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bir gurup olarak, muhaliflerinin görüşlerini anlamak, onların
sınıfsal karakterini belirlemek, onların siyasi mücadelede, sınıf
mücadelesinde ne anlama geldiğini tespit etmek, kendisini
diğerinden ayırmak, bu ayrımı zıtlık noktasına taşıyarak hem
kendi siyasetinin gerçek karakterini, hem de rakibin siyasetinin
gerçek karakterini (sınıfsal) tartışma taşımaz bir açıklıkla
ortaya koymak zorundadır. Ayırmak eylemine karşı durmak
demek, gelişmeye karşı durmak demektir.
S. Sarıoğlu ayrımcılığa karşı çıkıyor, iyi ama yukarıda ele
aldığımız temel fikirleri onu bizden ayıran, ve onun kendisini
bizlerden ayırmak için ortaya koyduğu fikirler silsilesi değil
midir? Tabi ki öyledir! Teorik—veya poetik?—önermeleri
hayatla çatışan yazarların en kısa makalelerinde bile böylesi
çelişmeler kaçınılmazdır! Bir yandan hayatta uygulanamaz
genel görüşler önerilir, diğer yandan bu genel görüş hayatta
uygulanamaz olduğu için bizzat yazar o görüşe uymaz. Burada
olduğu gibi’. Ayrıma karşı olan yazarın yaptığı temel iş
kendisini ayırmak olmuştur!
3. Görecel-tereddütlü Muhalefet!
S. Sarıoğlundan okuyalım: ‘Siyasal mücadele, “tek ve
mutlak doğru!” şeklinde bir tarih teorisi olarak kavran’mamalı.
‘kendi tahayyülümüz dışındaki diğer muhalif varoluş
biçimleri(nin) “ötekileştirilerek” dışımızdan biri olarak ilan
(veya ima) edilme’meli.
‘Muhalif dil, kesinliği, keskinliği değil tereddüdü sever.’
‘Devrimi, barışı ve çözümü, kendi teorik-pratik kurgumuza
indirgediğimizde, dünyada gelişen, farklı teorik-pratik
muhalefet biçimlerini anlayamayız.’
‘Devrimin bir kişinin veya kolektifin algısıyla
özdeşleşmesinden, teoriyi ve pratiği bir kişinin “temsil!”
etmesinden trajik ne olabilir?’
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Burada S. Sarıoğlu’nun ele aldığı konu bilginin mutlaklığı
ve görecelliği sorunudur. S.Sarıoğlu bu konuda tam ve kesin
görecelikçiler saflarındadır.
Bilginin gelişmesinin tek tek bireylerin çabaları dışında
oluşması imkansızdır. Aynı zamanda ama hem geçmiş, hem de
bugünüyle bireyler kolektifinin el ele vermesi sayesinde
bilgimiz gelişir. Bugünün dünyasında, burjuvazi herşeyi kendi
dar çıkarları çerçevesinde ele aldığı için, bireylerin kolektif
hareket tarzı kısıtlanmaktadır. Bu nedenle de bilgimizin
gelişme hızı olabileceği kadar hızlı değildir. Burjuvazinin
iktidarı devrilse, tüm bilimsel çalışmalar birleştirilse, hem bu
bilimsel çalışmalara katılma imkanı olan bireylerin miktarı
artacak, hem de bu yönde çaba ortaya koyan tüm bireyler açık
ve kesin olarak kolektif bir çalışma ortaya koyacakları için
bilgimizin gelişme hızı her geçen gün artacaktır. Mevcut
internet tekniği bu basit tespitin basit ve göze batan teknik bir
ispatıdır. Burjuvazinin iktidarını koruyanlar işte insanlığın,
dolayısıyla da tek tek bireylerin bilgisinin gelişmesini açık ve
kesin olarak duraksatan, yavaşlatan gericilerdirler!
Bilginin gelişmesini S. Sarıoğlu bireylerden ve bireyler
kolektifinden ayırırken siyasi bir amaç gütmektedir. Devrim,
barış, çözüm vb., yani siyaset alanında bireylerin ve bireyler
kolektifinin oluşturduğu komünist partilerinin oluşmasını
yasaklamak. Bu partilerin görüş ve pratikleriyle önder kadrolar
kesimine sahip olmasını yasaklamak. Partinin sınıf
mücadelesini—siyaseti—doğru ve kesin kavrayışını tereddütler
yığını içinde boğmak. Partinin doğru, kesin ve açıkça
belirlenmiş amaçlar ve hedeflere yönelmesini önlemek. Bu
kesinlik temelinde ve sayesinde, kararlı ve örgütlü bir
yapılanmanın, böyle bir muhalefetin oluşmasını önlemek!
Bilgi, sonsuz maddenin sensuz hareketinin bilgisi olduğu
oranda, ve bu bilgi aşırı derecede sınırlı olan bireyler ve
bireyler kolektifi üzerinden yürütülen bir çabanın ürünü olmak
zorunda olduğu oranda, açıktır ki bilgimiz her şart altında
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göreceldir. Bilinmesi gereken herşeyi bilmek için yukarıda
değindiğimiz kısıtlama çerçevesinde çabalıyoruz, ama
insanlığın tüm çabası, burjuvaziyi alt ettikten sonra bile
‘herşeyi’ bilmek imkanına kavuşamayacak! İyi güzel ama, bu
bilgi aynı zamanda kendisi de kısırlı, sınırlı parçalar içerisinde,
ve o sınırlı çerçevede mutlak doğrularla, ve ancak bu şekilde
ilerler. Karl Marks’ın kapitalizmi inceleyerek ortaya koyduğu
kapitalist ekonominin hareket ve gelişme kanunları
kapitalizmin var olduğu her şart altında mutlak geçerli olan
yasalardır. S. Sarıoğlu bu mutlaklığı yadsımak istiyor.
Bununla bağıntılı olarak bizim partimizin basit bir tespiti
vardır. KSP dışındaki tüm sol siyasetlerin stratejileri burjuvaemperyalist stratejilerdir. Yanlıştır. Doğru strateji ortaya konan
programıyla partimizin Anti-Emperyalist Birleşik Cephe
Hükümeti stratejisidir. Bugünün Kıbrıs’ındaTEK DOĞRU, ve
de MUTLAK DOĞRU olan stratejik tespit budur. İşte S.
Sarıoğlu bizim böyle tespitler ortaya koymamızı istemiyor.
Böyle tespitleri yasaklamak, ve bizler saflarında ‘tereddüdü’
hakim kılmak istiyor.
S. Sarıoğlu mutlaklığa kesinkes karşı. Herhangi bir sınır
içinde dahi mutlaklık istemiyor. Şu doğru, bu doğru demek
yasak! Tereddütlü olmamız gerekli her şart ve zaman altında.
Hele hele ‘kendi’ teorik kurgumuza asla ve asla sahip
olmamalıyız, çünkü bu bizim diğerlerini anlamamızı imkansız
kılar!
‘Game, set, and match’ der İngilizler! S. Sarıoğlu yendi
bile bizi! Kendi teorimiz olmayacak, sürekli tereddütte
olacağız, dolayısıyla da devrimi bir kişi veya bir kolektifin
algılamasıyla asla ve asla özdeşleştirmeyeceğiz!
Ne yapacağız biz o zaman? ‘Biçimli’, ‘poetik dilli’
‘sevmeyi bilen’ vb., pek çok meziyeti olan muhalefet!
Allah, burjuvazinin bize karşı muhalefetini de böyle bir
muhalefet türü yapsaydı ne iyi olurdu değil mi!
Yoksa S. Sarıoğlu’nun önermeleri, burjuvazinin akıllı
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iktidarının (devletinin) bizim saflarımızda, muhalefet saflarında
darmadağınlık yaratma çabalarının, bizi iş ve dolayısıyla
muhalefet yapamayan bir çorbaya dönüştürme çabalarının
örneklerinden midir? Ne dersiniz?
4. Sevmek!
İyi ama tereddütlü bir dil kullanmayı unutmasın S.
Sarıoğluvari sevenler!
Mesela ben S. Sarıoğlu’nu severim. Ama bu konuda
tereddütsüzüm dersem yalan laf etmiş olurum. Çok
tereddütlüyüm. Ve de sevmek konusunda kendi anlayışıma ve
temayülüme sahip olursam başkalarının sevmesini nasıl
anlayacağım? Öyle yaparsam mazlumun zalim olması
kategorisine girmez miyim? En iyisi ben bu sevmek işinden
tümden vaz geçeyim. Ama bu konunda da tereddütsüz
olduğum söylenemez!
Hangi temelde muhalefet yapacağım?
Tereddütlüyüm tereddütlü!
Şimdi oldu. Sevecen bir dil kullanabildim en nihayet!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 24
Haziran Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 157, sayfa 3, 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 1 Temmuz, Cuma,
2005
HAY ALLAH 5 SENEMİZ KALMIŞ!
Evren Maner diyor ki: ‘Son kalan devrimci ve ilericiler de
bu 5 sene içerisinde halkı örgütleyebilirse örgütler, aksi
takdirde bu iş burada biter.’
Hadi bakalım Evren, 5 senen var halkı örgütlemeye!
Boş durma. Kaybedecek vakit yok!
Bu gençlere kim hangi gazete ve kitapları okutuyor da
onlarda böyle ileri geri laflar ediyorlar anlamış değilim!
Evren sınıf mücadelesini bir türlü öğrenemedi!
Her şart altında burjuvaziyi, yani dünya emperyalizmini
devirmek için yarınlar yokmuş gibi çalışmak! Günü ve zamanı
geldiğinde onları devirmeye hazır hale gelmek için sürekli
çalışmak! Örgütlü çalışmak!
Bize 5 yıl vereceğine kendine 5 gün ver de 5 gün olsun
adam gibi iş yap!
Oku be adam oku! Gökten zembille mi düşecekti sana bilgi
adın Evren diye! Gökten zembille mi düşecekti sana disiplin
örgütlü iş yapmazsan!
Sen ve çevren burjuva ‘bir ağaç gibi tek ve hür’! Biz de
örgütleyelim 5 yılda yoksa bu iş biter!
Tümden dağıttı bizim Evren! Tam Afrikalı oldu vallahi!
5 SENEMİZ VAR BE SERHAT
Serhat’tan okuyalım:
‘Daha açık birşey yazayım. Kıbrıs sorununu artık
Türkiye’nin AB üyelik sürecine bağlama politikasından
vazgeçmek lazım. Türkiye’yi bu adadan bir şekilde çıkarmanın
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yolları aranmalı... Aksi takdirde, hiç çekinmeden “taksimciyiz”
deyin, hatta Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasını
savunun! En azından birşey savunmuş olacaksınız! Boş boş
oturup ayaza bakmak ve Hollobi Derin Türk Devleti’nin
yenilmesini beklemek yerine; çözüm üretmek lazım!
Türkiye’nin AB üyelik süreci kesinlikle darbe alıyor. Yeni
politikalar üretmek zorundayız! Daha fazla beklersek,
tükeneceğiz!’
İyi vallahi Evren ister örgütleyelim, Serhat ister yeni
politika üretelim. Afrika yazarlarından başka bir isteği olan
varsa acele bildirsin!
Bu arada sen bizim eski ve bugünkü siyasetlere bir bak
Serhat. Bizim eskiler senin için tap taze, yep yeni politikalardır
da! Belki uygun bulursun.
Bu arada fazla dert etme kendine. Evren’den 5 yıllık izin
çıktı hepimize. 5 yıla kadar yeni bir siyaset uydurursun sen
artık? Ne biri, binbir! 1960’a mı dönsek dersin? Hadi ya
Serhat! Ses ver ses! Sende politika boldur.
BİZ AÇIKGÖZ, RUM AHMAK! VE ARİF HOCA AÇIKGÖZ,
BURJUVAZİ VE DE BİZ AHMAK
Arif Hocamızı iyi dinleyin:
‘Demek, BM şemsiyesi altına sığınmak da çözüm istemek
değildir. Meseleyi çözmek istememektir BM şemsiyesinin
altına sığınmak da...’
Hocam ilerliyor! ‘BM çatısı altında’ siyasetinin işe
yaramazlığını teslim etmiş durumda! Memnun olduk hocam!
Geç olsun temiz olsun! Ama temiz olsun!
‘BM çatısı altında, AB çatısı altında, Annan planı adı
altında’ bu işlerin burjuva pisliklere açık olduğu ve de
‘Rum’un bunlara kanmayacak kadar akıllı olduğunu anlattıktan
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sonra Memet Ali’ye öneri yapıyor Hocamız:
‘Rum tarafıyla, aracısız, dadısız, masaya oturur ve, hukuki
zeminde çözüm arardı. Bağımsız Kıbrıs’ı yaratma zemininde
çözüm arardı. Uluslararası hukuku öne çıkarırdı. Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluş antlaşmalarını masaya koyar, yeni
koşullar çerçevesinde, uluslararası hukuktan sapmadan çare
arardı.
Başka türlü çözüm olmaz zaten.’
Al sana. Hem öyle hem böyle. Vaz geçemez bizim
hocamız ‘BM çatısı altında’ siyasetinden. Bir yandan ‘BM
çatısı altında olmaz’ diyor, öbür yandan tutturmuş 1960
zeminli ‘uluslararası hukuk’ diyor. Yani bize bu kölelik
anlaşmasını empoze eden uluslararası hukuk gözetimcisi BM
diyor!
‘BM çatısı altında’ siyasetinden kopacaksan, KSP’nin antiemperyalist birleşik cephe hükümeti siyasetine geleceksin
hocam! Başka yolu yok bu işin! Hem öyle hem böyle olmaz bu
işler!
Hem ‘BM çatısında’ olmaz, hem de gene garantörlerin
devrede olduğu uluslararası hukuklu BM çatısı! Sen kimi
kandırıyorsun hocam? Kendinden başka?
‘Anlaşma isteyen şemsiye aramaz. Örneğin, iki tarafın
siyasal partileri sık sık toplanırlar ya...
Otursunlar, bir Anayasa yapsınlar ve meseleyi çözsünler...’
Hangi çerçevede hocam? Uluslararası hukuk çerçevesinde?
Yoksa BM şemsiyesinde oluşan uluslararası hukuka, yani
garantörler sistemine ‘hadsiktir’ diyerek mi? Hangi çerçevede
hocam? Uluslararası hukuk çerçevesinde? Yoksa AB
çerçevesinde oluşan uluslararası hukuka, yani özel mülkiyete
dokunulamaz prensibine ‘hadsiktir’ diyerek mi?
Tüm yaşamlarını yabancı anavatancılık da dahil olmak üzere
emperyalistlerin varlık ve ülkemizdeki etkinliğine dayandıran
bu partiler nasıl bir anayasa yapacaklardı? Anlaşma olsun
İngiliz üslerini ondan sonra hallederiz demek bile karşı tarafın
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İngiliz diplomasisini kendi yanına çekmesi için bir araç haline
geliyor Kıbrıs’ta, ve hepsi de İngiliz’i yanında tutmaya
çabalıyor!
Biz buna benzer bir öneri yaptığımızda, burjuva çerçevede
bu işin olmazlığını anlatabilmek, ispatlayabilmek için yaptık
öneriyi ve de açıkça: gelin BM çatısı altında, AB normlarına
uygun çözüm planını birlikte yapın ve ortaya koyun ve biz de
destekleyelim dedik! Nerede o plan! Yok! Hepsi de bir
yerlerden destek almak, kendi çıkarlarına uydurmak vb.
derdindedirler çünkü! Kaldı ki, iki bölgeli çözüm dedin ki
hepsi de diyorlar bu iş bitmiştir hocam! Ele aldığın tüm
sorunlar tekrar ortaya çıkacaktır büyük burjuva ve büyük
toprak sahipliği sorunu da aynı zamanda halledilmezse! Hani
diyorsun ya biz açıkgöz Rum aptal? Onun misali olur bu işler
burjuva dünyada!
Sen en iyisi biraz daha kafa yormaya devam hocam!
Varacaksın bir yerlere! Devam!
Varacaksın dünya burjuvazisine karşı savaş cephesine!
İnşallah, amin Allah!
1960’A GERİ DÖNMEK!
Talat ne demiş?
“Yasal olduklarını iddia ediyorsa, o zaman veto hakkımız
olduğunu ve uygulayacağımız vetoları da kabul etmelidirler...
Veto hakkımız olmadığını iddia ediyorsa, o zaman da yasal
olmadığını kabul edecektir... Çünkü 1960 Anlaşmalarında Veto
hakkımız ve eşit temsiliyetimiz vardır...”
Hocam bizim ettiğimiz laflardan fazla rahatsız olduydu
geçin dalganızı bakalım falan diyerekten. Şimdiki fikir
değişikliği (görünüşte de olsa) Talat’ın kendi fikirlerine dört
elle sarıldığını farkedince mi ortaya çıktı dersiniz? Hocamız
bizi dinlemez! Güçlü adamı sever tüm küçük burjuvalar diye
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bir laf vardır! Onları dinlerlermiş!
Attık lafımızı hocamıza gene bakalım! Dayanamadık!
Stalin’den gelme hastalık herhalde?
TURGUT YENİ CUMHURBAŞKANI ADAYI!
Bakın Turgut ne diyor: ‘Türkiye kendi çıkarlarını
korumaya çalışırken...
Bizim de kendi çıkarlarımızı korumamız gerekmez mi?
Bizim de tam da bu noktada sesimizi yükseltip,
—Ey Türkiye! Kıbrıs Cumhuriyeti’ni er ya da geç
tanıyacağına göre, şu andaki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni değil,
bizim de ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyetini tanı. Gümrük
Birliği’ni yalnız Güney Kıbrıs’la değil, bütün Kıbrıs’la yap,
dememiz gerekmez mi?’
Türkiyesiz olmaz! Ey Türkiye duy beni! 1960’a geri
gitmek en akıllısı! Duy beni ki 1960’a dönme tehditlerini
devreye koymak istediğinde cumhurbaşkanlığına adam arama!
Turgut var işte!
De sen kim oluyorsun be Turgut.
CTP ve Talat sana zemin bırakır mı? Bırakmaz!
Talat’tan okuyalım!
“Yasal olduklarını iddia ediyorsa, o zaman veto hakkımız
olduğunu ve uygulayacağımız vetoları da kabul etmelidirler...
Veto hakkımız olmadığını iddia ediyorsa, o zaman da yasal
olmadığını kabul edecektir... Çünkü 1960 Anlaşmalarında Veto
hakkımız ve eşit temsiliyetimiz vardır...”
Şimdi anlaşıldı Arif Hocamız neden vazgeçti 1960’a
dönmek siyasetinden! Fazla ayıplamaya başladı bir yandan,
öbür yandan bu siyaset üzerinden cumhurbaşkanı olmak
isteyenlerin, Türkiye’ye akıl verenlerin sayısı artmaya başladı.
Bu alanda rekabet şansı azaldı! Turgut bir yandan, Talat öbür
yandan bir de Volkancılar! Hocamız vaz geçmesin de kim vaz
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geçsin! İyi ettin hocam. Geç olsun temiz olsun! Temiz edecen
de mi!
ARİF HOCAMIZ NEREYE VARDI?
‘Her neyse...
Sizi bilmem ama, ben bu Kıbrıs işinden bıktım usandım.
Bu akılla Türklerle Yunanlılardan birisi ötekini yok
etmeden, bu Kıbrıs’ta iki tarafın rızasıyla çözüm olamaz.
Başkalarının getireceği çözümden de hayır gelmez.
O bakımdan, geriye kalan ömrünüzü hoş geçirmeğe bakın.’
Görüldüğü gibi Hocamız akıl vere vere bıktı. Ve ama bu
işin, bu iş burjuvalara terk edilirse, burjuvalara akıl verilirse,
burjuva düzen içinde kalınırsa çözülmeyeceğini öğrenemedi.
Sonuç bıkkınlık ve yenilgi!
Ama meraklanmayın siz. Hocam başlar yakında
burjuvalara burjuva çerçevede akıl vermeye ve de bizim bu işi
devrimle halledemeyeceğimizi tekrardan ilan etmeye. N.
Beratlı ile el ele birleşik cephede!
Arif Hocamız, Serhat, biraz da Şener bile bıktı! Tek
bıkmayan Turgut kaldı!
‘Ey Türkiye’ sen nelere kadirsin!
DENKTAŞ’IN DAVASI VE İLKELERİ VEYA AKLINIZI
BAŞINIZA ALIN GARDAŞLAR!
Bu Volkancılar başımıza ne dertler açtıklarının hiç farkında
değiller!
Şu Sabahattin’in ettiği laflara bir bakın!
‘(Denktaş’ın
davası
KKTC’dir,
egemenliktir,
bağımsızlıktır... Talat’ın davası hiçbir zaman KKTC,
egemenlik ve bağımsızlık olmadığına göre, hangi davayı
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kazanmaya çalışıyor ?)
... Kıbrıs Türkünün en büyük silahının devleti, egemenliği,
bağımsızlığı, eşit-egemenliği, self-determinasyon hakkı,
kurucu ortaklık hakları, adadaki Türk askerinin varlığı ve
garanti anlaşması olduğunu anlasanız, bu silaha dört elle sarılır
ve
“silahsız
bırakıldık”
diyerek,
başarısızlık
ve
beceriksizliğinizin getirdiği sonuçların sorumluluğunu yıkacak
suçlu aramazdınız...’
Kardeşim nüfusu bir milyona varmayan Kıbrıs Türklerinin
böylesi davası ve de silahları varsa, Türkiye’de Kürtler ne
olacak? Nüfusları on milyonları buluyor Kürtlerin! Onlar da
sanurlarsa ‘en büyük silahımız diyerekten bu ‘eşitliktir, selfdeterminasyondur’ falandır filandıra? Kime akıl vermeye
çalışıyorsunuz siz yahu! Böleceksiniz Anavatanı vallahi
billahi!
O da yetmedi. Volkan editörünün ettiği laflara bir bakın:
‘Bu nedenle KKTC Cumhurbaşkanına sesleniyorum:
Emperyalist baskılara boyun eğme, bizi Rum’a yama yapacak
planları kabul etme, devletimizin ortadan kaldırılması için
yapılan baskılara karşı diren, devlete, bayrağımıza,
şehitlerimize, gazilerimize, mukavemetçi halkımıza, anavatana,
Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çık. Çık ki dava
kaybedilmesin.
Çık ki, biz de sana sahip çıkalım. Aksi takdirde Türk
ulusunun ve halkımızın iki eli yakanda olacaktır.’
İyi vallahi! Başlayacak Kürtler şimdi Öcalan’a aynı lafları
etmeye! Al başına belayı!
Dikkat dikkat sayın Volkancılar. Dikkat! Kaş yapayım
derken göz çıkarıyorsunuz siz yahu! Uyarmaktan bıktık sizi
vallahi billahi! Bir de bize laf atarlar “bu gomünistler Kürtleri
savunuyor” diye! Üstü me iyilik sağlık!
Bu kadar da değil, defalarca üstüne üstüne gittiler bu işin
Volkancılar. Şunlara bakın:
Denktaş’ın Türklüğün değerlerini temsil ettiğini belirtiyor
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ve ilave ediyorlar:
‘Bu değerler nedir?
Bağımsızlıktır...
Özgürlüktür...
Egemenliktir...
Eşitliktir...”
Demek ki Türklüğün değerleri arasında eşitlik var.
Bekleyin siz bunları, tutturacaklar Türklerin değerleri arasında
eşitlik var diye ve Kürtlere eşitlik verecekler. Yok öyle yağma!
Vatanı böldürmeyiz biz size!
Yok canım, bizim neyimize. Rica ederim. Buyurun yapın.
Lafımı olur!
PKK SİLAHLARİ BIRAK SAVAŞI DURDUR!
Öyle demiş Türkiye aydınları!
Karşılığında onlarda kağıt kalemi ele almayı bırakıp, yazı
yazmayı durduracaklar mı? Ağızlarını kapayıp konuşmalarını
durduracaklar mı?
Yapacaklarsa biz de varız bu çağrıya katılmaya!
PKK silahlarını bırak, savaşı durdur ki biz de kurtulalım,
Kürtler de kurtulsun bu aydınlardan!
YENİDÜZEN AKEL’E KIZGIN!
Bunca zaman sen tut uluslararası arenada, BM çatısı
altında ‘iki bölgeli’ çözüm de, şimdi de tut bu işi Kıbrıslılar
çözsün de!
Bu AKEL’e Yenidüzen kızmasın da kim kızsın!
‘BM çatısı altında, iki bölgeli, AB üyesi vs vs..’ al sana
Annan Planı! Tutmuş AKEL der Hayır der!
Yetti vallahi cana imana bu AKEL de. CTP herşeyi yaptı o
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Annan Planı’nı oluşturmak için. ABD-İngiltere, Türkiye ne
isterse girdi plana ve böylece plan oluştu. BM çatısı altında,
federal, AB üyesi..... CTP ve AKEL’in yıllardır anlaştıkları
gibi. Sen tut şimdi hem Hayır de, hem de ‘Kıbrıslılar çözsün’!
Yenidüzen kızmasın da kim kızsın!
Adamlar her türlü emperyal baskıya boyun eğdiler, her
türlü emperyalistin istediğini kabullendiler, ‘BM çatısı altında’
siyasetinin somut şeklini Annan Planı olarak ortaya çıkardılar
şimdi de AKEL oyun bozanlık yapıyor!
Hadi bakalım, o zaman Kıbrıslılar nasıl çözecekmiş koyun
önerilerinizi bakalım AKEL’ciler! Değil mi ama!
Yenidüzen önermesi mi: Onun adı Annan Planı!
Annan Planı ortaya konmadan önce AKEL ve CTP bir
araya gelip de “bu plan nasıl olacaksa birlikte oluşturun”
dendiğinde yapmadılar. Şimdi Annan yaptı. CTP’nin kabulü.
AKEL’in başı dertte! Kıbrıslılar çözsün ister! Ama, AntiEmperyalist Birleşik Cephe Hükümeti de istemez! CTP!
Hümme haşa! Onlar uluslararası kurumlarla birlikte çözdüler
bu işi! Netice Annan Planı!
Bu arada Yenidüzen Arif Hocamızın önerisine bir baksın.
Ferdi’ye söyleyin de partiler bir araya gelmişken yeni bir
anayasa yapıversinler, bu iş de halledilsin ‘Kıbrıslılar’
tarafından 1960’a dönmek yok ama ha! Hocam duymasın öyle
lafları!
Kıbrıslılar? Iyi de onlar da kim? Anavatancı? Babavatancı?
Amerikancı? Avrupacı? Volkancı? EOKA’cı? Burjuva?
Toprak ağası? Kilisenin adamı? Türkçü? Rumcu?
Yoksa işçi ve halk mı!
ENVER HOCA’YA HABER EDİN
Mustafa Yalçıner yoldaş şöyle demiş:
‘Avrupa devreden çıktı mı? Kuşkusuz hayır. Ama başlıca
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rakipleri ABD ile ciddi kapışmalar için daha uzun bir yolu
olduğu belli Avrupalı emperyalistlerin.’
E. Hoca’nın, ‘Emperyalizm ve Devrim’ kitabından bu yana
25 yıl geçti. Oradaki değerlendirmeler hakkındaki görüşün
nedir Mustafa yoldaş?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 1
Temmuz Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 158, sayfa 3 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 8 Temmuz, Cuma,
2005
Özelleştirmeye karşı mücadelenin ortaya çıkabilmesi için
önce devletleştirmenin ortaya çıkması gerekli. Devletleştirme
olmamış, veya devlet mülkiyeti olmamış özelleştirme
imkansızdır!
Burada genellikle devletleştirme ve özelleştirme deyimleri
kullanılmaktaysa da, devletlerin sınıf karakteri, buna bağlı
olarak devlet mülkiyetinin hangi ekonomik şartlar nedeniyle,
hangi tarihi şartlarda, hangi siyasi nedenlerle ortaya çıktığına,
bu bağlamda da devletleştirmenin yerini özelleştirmenin yine
hangi tarihi şartlarda ortaya çıktığına bakmak gereklidir.
Burjuva ekonominin, kapitalizmin gelişmesiyle bağıntılı
olarak devlet mülkiyetinin ilk ortaya çıkış alanları askeriye ile
bağıntılı alanlardır. Bir bütün olarak milli burjuvazinin ülkesini
diğerlerine karşı koruma aracı olan, aynı zamanda yayılma
aracı olan askeriye alanında burjuvazinin temsilcisi olarak
devlet kendi mülkiyetinde fabrikalar vb. sahibi olmuştur.
Napolyon dönemi bu alandaki ilk örnekleri verir.
Bunun dışında, bir yandan gerekli olan sermayenin
büyüklüğünün zorlaması, diğer yandan devletin kendi bağımsız
siyasi ve mali ihtiyaçlarının zorlamasıyla da devlet mülkiyeti
ortaya çıkmıştır. Mesela Bismark döneminde Alman
demiryolları.
Bu dönemde devlet mülkiyeti yaygın değildir.
Fakat üretim dışındaki alanlarda, mesela askeriye yanında,
eğitim, sağlık ve işsizlere yardım alanlarında devlet her geçen
gün artan oranda devreye girmiştir.
Daha sonraki gelişmeler, yani kapitalizmin gelişmesi,
tekelcileşmesi, buna bağlı olarak üretim ve diğer alanlarda
gerekli olan sermaye miktarının aşırı büyümesi, rakip tekellere
karşı birleşme ihtiyacı vb. nedenlerle bir yandan özel
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mülkiyette olan alanların devletleştirmesi, diğer yandan özel
sermayenin, birleşmelerle, tekellerle bile olsa el atamadığı
alanlarda devlet mülkiyeti yaygınlık kazanmıştır.
Birinci Dünya Savaşı öncesi en yaygın devlet mülkiyeti
Almanya’da görülür.
Birinci dünya savaşı sonrasında devletçiliğin yeni bir türü
de ortaya çıkmıştır. Sosyalizmi-komünizmi inşanın tek yolu
olarak, işçilerin ortak mülkiyetinin elde edilmesi, ve bu
mülkiyet temelinde üretici güçlerin hızla geliştirilmesinin aracı
olarak üretim araçlarının işçilerin devletinin mülkiyeti haline
gelmesi.
Burada ele alacağımız devletleştirme bu devletleştirme
türüyle bağıntılı değildir. Bu devletleştirme türü, ortak
mülkiyeti elde etmenin ilk ve kaçınılmaz yolu olarak muzaffer
işçi devrimlerinin kullanacağı bir devletleştirme türüdür.
Özelleştirmeye yol açamaz!
Burada ele aldığımız devletleştirme ve bununla bağıntılı
olarak özelleştirme burjuva devlet şartlarında ortaya çıkan
devletleştirme ve özelleştirmedir.
İkinci Dünya savaşı sonrasında Avrupa’da devletleştirme
çok yaygın bir hale gelmiştir. Bunun bir sebebi savaş sırasında
herşeye el koyan devletin askeri alanda aşırı yaygınlığı, savaş
sonrası yıkım şartlarında devletin eğitim, sağlık, işsizlere
yardım ve konut alanlarına el atmaya, Sovyet tecrübesini de
öğrenmiş olan taban tarafından, vatandaşlar tarafından
zorlanmasıdır. İkinci bir neden, üretimin aşırı büyümesi
nedeniyle büyük sermaye gerektiren alanlarda tekellerin dahi
devreye girmelerinin mümkün olmamasıdır. Üçüncü bir neden
tekellerden birinin veya diğerinin bir alanda hakimiyeti
şartlarında diğer tekellerin bu alandaki tekel nedeniyle kendi
alanlarındaki
faaliyetleri
yürütmekte
karşılaşacakları
zorlukların devlet tekeli, ve bunların tüm tekellere karşı eşit
davranması sayesinde engellenmesi ve böylece tekelci üretimin
varoluş imkanının sağlanmasıdır.
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Daha önce özel mülkiyette olan faaliyetlerin
devletleştirilme nedenleri ise şunlardır: Birincisi, işçiye
verilmek zorunda kalan hakların artması nedeniyle artan
masrafların tekel kâr marjını imkansılaştırması—mesela işçi
sağlığını korumak için bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu hale
gelmesi, ücretleri artırmanın zorunlu hale gelmesi gibi. İkincisi,
bizzat üretimin devam edebilmesi için yeni teknolojinin
gerekliliği ve bu teknolojinin devreye konmasından daha kârlı
alanların mevcudiyeti. Bu iki neden de İngiltere’de kömür
madenlerinin devletleştirilmesinde doğrudan rol oynamıştır.
Tabii ki devletleştirmek, veya devleti daha önce yaygın
olarak mevcut olmadığı alanlarda yaygın mülk sahibi yapmak
türü faaliyetlerin başka başka nedenleri ve elde ettiği başka
başka sonuçlar da vardır. Mesela devletin konut alanına,
belediyeler üzerinden el attığı İngiltere’de, bu faaliyet hem
ülke ekonomisinin canlandırılmasında temel taşlardan biri
olmuştur, hem de işçilerin mahalli dayanışma oluşturdukları
mahalleierin darmadağın edilmesi imkanını sağlamıştır.
Son dönemde, ve esas olarak İngiltere’deki Thatcher
iktidarı ile başlayan özelleştirme furyasının ardında duran
nedenler de tüm bu sebeplerin tersinden devreye konulması
anlamına gelmektedir.
Özelleştirme siyaseti devreye konduğunda bir yandan yeni
teknolojinin ihtiyaçlarının yerine getirilmesi, böylece yeni
teknolojiyi kullanan firmaların kârlı olabilmesi için devlet
mülkiyeti üzerinden ortaya çıkan üstten bürokratik tıkanıklığın
aşılması, alttan da işçilerin iş hakkı anlayışının yıkılması
gerekliydi. Bu özelleştirme için bir nedendi. Öbür yandan tüm
bu süreç boyunca tekellerin ellerinde büyük sermaye birikmişti.
Şimdi onların maddi olarak ele alamayacakları çapta pek bir
üretim dalı kalmamıştı. Ve ama aynı zamanda onların kârlı bir
şekilde yatırım yapabilecekleri alanlar da kalmamıştı. Devlet
mallarının özelleştirilmesi bu imkanı sağlamak için kullanıldı.
Üçüncü bir neden de son tahlilde tekellerin kâr marjından
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kayıp anlamına gelen devletin üretim dışı alanlarda, işçilere
yapılan harcamalarda eğitim, sağlık, işsizlik yardımı, emeklilik,
konut harcamaları gibi—kısıtlamaya giderek tekellerin kâr
marjını artırma imkanını elde etme çabası, ve bu çaba için
Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinin yenilgiye
uğratılması ile oluşturulan uygun ortam.
Emperyalizmin anavatanlarından bir[i] olarak Avrupa’da
genel olarak durum bu iken, bu işin emperyalist halkanın
parçası olan geri ülkelere yansıması farklıdır.
İkinci dünya savaşı sonrası dönemde, bazı geri ülkelerde
gümrük duvarı oluşturulup büyük üretim aracı olan büyük
fabrikalar kurulmuştur. Bu fabrikalar esas olarak devlet
mülkiyetinde fabrikalardır. Bunun esas nedeni bu ülkelerde bu
tür büyük çaplı üretim için gerekli birikmiş sermayenin tek tek
sermayedarlarda var olmaması, onlarla ortaklaşa olarak bu
işlerin yapılmasından ziyade devlet garantisinin bu tür sermaye
harcamaları için bir elzem olmasıdır. Bu nedenle mesela
Türkiye’deki hemen hemen tüm büyük işletmeler devlet malı
olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki yaygın devlet
mülkiyetinin ardında yatan faktör budur.
Tabii, ki bu işletmelerin kurulma nedenin ardında yatan
temel faktör büyük emperyalist güçlerin dünya çapında ele
aldıkları üretim planlarından kaynaklanır, ve bu plan
çerçevesinde oluşturulmuşlardır.
Thatcher dönemi olarak ele aldığımız dönemde ise
emperyalist metropollerin ellerinde birikmiş olan sermayenin
maksimum kârlı bir kâr marjıyla kullanılabilmesinin bir aracı,
üretimi dünya çapında yeniden düzenlemenin bir aracı, aynı
zamanda işte bu ülkelerde devlet mülkü olarak kurdukları
işetmelerin de özelleştirilmesiydi. Geri ülkeler açısından
özelleştirme, tıpkı devlet mülkiyetinin oluşturulması gibi,
dışarıdaki büyük güçlerin dünya çapındaki planlarıyla
doğrudan bağıntılı olarak ortaya çıkar. Ancak ve ancak bu
planlarla uyum içerisinde kendisi de var olup gelişebilen yerli
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burjuvalar ve devletleri tüm bu süreçlerde—gerek devlet
mülkiyetinin oluşması, gerekse özelleştirme—kendilerine
verilen görevi yerine getirmek zorundadırlar ve getiririler.
Saddam, kendi gurubunun ve de ülkesinin maddi geliri esas
olarak petroldeki devlet tekelinden kaynaklanan bir yönetici
olarak özelleştirmeye karşı durmuş ve alaşağı edilmiştir.
Türkiye gibi ülkelerde özelleştirmenin gerekleri konusunda
Avrupa metropollerinde de ileriye sürülen bir sürü neden, işin
gerçeğini gözlerden saklamak amacını taşımaktadır. Mesela
bolca kullanılan bir neden rekabetin gerekliliği ve rekabetin
özelleştirme üzerinden garanti altına alınmasıdır. Bolca
kullanılan bu bahanenin ne kadar kof olduğu; özelleştirilen
işletmelerin eski devlet tekelinden de büyük tekeller haline
gelmesi ile açıkça ortaya çıkmış durumdadır. Özelleştirmenin
rekabeti artıracağı, yeni teknolojinin kullanılmasını mümkün
kılacağı, böylece üretkenliğin artırılıp fiyatların ucuzlayacağı
ilan edilmiştir. Gel gelelim teknik gereklilik olarak birbiriyle
bağıntılı olan mesela elektriğin üretimi ve dağıtım alanlarında
öylesine bu tekniğin talebine ters ve paramparça bir yapı
oluşturulur ki binlerce bilgisayar ve bilgisayar uzmanı ve
muhasebeci ve yönetmen, ve de rakipten müşteri çalmaktan
başka işi olmayan işçiler ordusu bu ilişkiyi yaşayabilir kılmak
için devreye sokulmak zorundadır. Verimliliğin talebi tekniğin
talebine uymaktır, halbuki bu yapılanma tekniğin talebine ters
olarak özelleştirme sistemi dışında gereksiz, yani ve gerçekte
kesinkes verimsiz bir yapılanma oluşturur. Ve tabii ki
verimlilikten dem ,vuran burjuvaların binlerce kişinin ölümüne,
atmosferimizin zehirlenmesine yol açan ve motorlu bir attan
başka birşey olmayan, mevcut taşıma teknolojisi karşısında
verimsizliği bariz olan araba taşımacılığını yaymaları da ayrı
bir rezalet örneğidir.
Özelleştirmenin bazı tuhaf sonuçları vardır. Esas amacı
tekellerin kârlılığını artırmak olan bu faaliyet, esas olarak
işçilere aktarılan paranın azaltılmasını amaçladığı için, konut
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sorunu almış başını giderken, özel ev sahibi kiracı şirketlere en
kötü, aslında içinde yaşanılamaz şartlardaki evlerini
kiralattıkları için milyarlarca sterlin aktarıp, ülkenin ev stokunu
yerle bir eder. Ama bu arada işçinin kira ve evalımı için
harcadığı miktar artmıştır. Yani bir bütün olarak burjuva sınıfa
giden miktar artmış, bir bütün olarak işçiye giden miktar
azalmıştır. Bu sonucu elde etmek için devlet kira yardımı adı
altında milyarca sterlin harcamıştır. Ama bu sorun arz etmez.
Çünkü sorun işçi sınıfının belini kırmak sorunudur, ve bu
harcama üzerinden bu sonuç elde edilmektedir. Verimlilik,
rekabet vb işin açıkçası yalancılıktan başka bir anlam
taşımamaktadır. Kira yardımı adına kullanılmaz konumdaki
konutlarını kiralayıp kârlarına kâr katan ev sahibi şirketlere
verilen paralar ev yapımında harcansaydı, hem ev stoku
yenilenir, hem de ev sorunu hallolurdu. Ve tabii ki harcamalar
da relatif olarak da olsa daha verimli harcamalar olurdu—ve
tabii ki kapitalizm de kapitalizm olmazdı! Burjuvazinin işçilere
karşı sınıf savaşında ne büyük ve havaya atılan harcamaları
göze alabileceğini kavramayan varsa—onların silahlanmaya
yaptığı harcama bunu ispatlamaya yetmediyse, konut alanında
yapılanlar bunun bir başka örneğini teşkil ederler.
Özelleştirmenin eğitim, sağlık, emeklilik, işsizler yardım
gibi üretim dışı alanlara yayılması konut sorunu çerçevesinde
ele alınabilinir. İşçilerin, ve de orta tabakaların, alttan baskısı
nedeniyle bu alanlarda artan harcamaların kısıtlanması, işçi
sınıfına ve orta tabaklara aktarılan kârdan zararın azaltılması
gereklidir. Bu alandaki özelleştirmelerin ardında yatan esas
neden ve amaç budur. Bunların nasıl yapılacağı ülkeden ülkeye
değişiklik göstermek zorundadır. Ama esas amaç bundan
ibarettir. Ve tabii ki bu sayede sermayeye kârlı iş alanları da
yaratılmaktadır, ama bu kârlı iş alanı incelendiğinde elde edilen
kârın ilk başta vergi olarak devlete aktarılan kendi kârlarından
bir kısmını geri almak şeklinde ortaya çıktığı görülmelidir.
Kapitalizm şartlarında artı üretimin para şekli şunlardır:
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işletme kârı, banka faizi, toprak kirası, ve devlete giden vergi.
Bu denklemde devletin esas olarak orta tabakanın kullandığı,
ama ucundan bucağından işçiler ve yoksul kesimlerin de
kullandığı ve vergiler üzerinden yapılan harcamalarını kısması
burjuvazinin elinde kalan miktarı artırır. Bu alanlarda yapılan
harcamaların kısılması—kontrol altına alınması—altında yatan
esas amaç da işte budur. Bu alanlarda bazı şartlarda devlet
yapması gereken harcamadan daha fazlasını yapmayı göze alır.
Hangi nedenle? Bu alanı özelleştirmek için. Bu taktirde
harcamadaki artış işçi sınıfina değil burjuva sınıfa geri
gitmektedir ve onun aşırı gericileşmiş üretim tarzını koruma
imkanını oluşturmaktadır, ve de işçi sınıfına yapılan aktarımı
azaltma aracıdır çünkü. Konut alanında yapılanla da bu sonuç
elde edilir. İşçi ve orta tabaka kesimleri harcamalarının daha
fazla miktarını konut sorunlarını halletmek için harcarlar. Bu
harcama artışı ücret artışından fazla olduğu için işçilerin (ve
orta tabakanın bir kesiminin) yaşam şartlarında düşüş,
burjuvaziye aktarılan toplam miktarda artış elde edilir.
Tüm bunlar işçilerin sendikal birliğini parçalamak gibi
burjuvazi için sonsuz değerde bir sonuç elde etmek için de
kullanılır. Bu sayede hem işçilerin mücadele ve direnç
imkanları kısıtlanmaktadır, ve hem de bu kısıtlama sayesinde
işçilerin ücretleri, emeklilikleri, işsizlik parası vb hakları
kısıtlanabilmektedir. AB’nin ele başlarından olarak hukuk
devleti, sosyal adalet devleti vb. olduğu ilan edilen mesela
İngiltere’de Kömür madencileri sadece işlerinden olmamış,
sendikaları bölünmemiş aynı zamanda emeklilik sandıklarında
biriken 5 milyar sterline de devlet tarafından el konulmuştur.
Yukarıda devletleştirme ve özelleştirmede amaçlanan bazı
noktalara değindik.
Gelecek sayımızda özelleştirmeye karşı mücadele
konusunu ele alacağız.
Bu arada KKTC’nin bir devlet olarak neyin nesi olduğunu
bilen—biz de biliriz—ve de bizi bu devletin örgütlediği

363

seçimlere katıldığımız için—ne amaçla sorusunu dahi
sormadan—eleştiren arkadaşların bu devletin işletmelerinin
özelleştirilmesine karşı nasıl ve neden savaşacakları onlar için
büyükçe bir sorundur!
Değil midir?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, 8 Temmuz Cuma 2005, Yıl
9, Sayı 159, sayfa 3, 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 15 Temmuz,
Cuma, 2005
ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELE
Özelleştirmenin burjuvazinin işçilere karşı sınıf savaşında
sınıfın sendikalarını darmadağın etmek için kullanılan bir araç
olduğuna kısaca değinmiştik.
İşçilerin ülkenin, yani tekellerin, üretim ve dağıtım
faaliyetlerini tek bir üretim alanı ve bu alandaki işçileri
örgütlemiş olan sendikaları üzerinden etkileme, yeterince
radikal bir konumda olan sendikalar üzerinden icabında tüm
bu üretim faaliyetini durdurma imkanları oluşmuştur. Mesela
İngiltere’de elektrik üretimi esas olarak kömür madeni
kullanan istasyonlin tarafından sağlanırdı. Kömür madeni de
İngiltere’deki kömür madenlerinden. Bu alanda bir yandan
devlet tekeli vardı, öbür yandan tüm kömür madenlerinde
örgütlü olan madenciler sendikası. Bu durum madencilerin
1974’de ülkedeki kömür üretimini, onun üzerinden elektrik
üretimini, onun üzerinden de tüm üretimi durdurma yeteneğine
yol açtı. Bu arada kömürün elektrik istasyonlarına taşınması
olayı da demiryolları üzerinden yapılmaktaydı. Demiryolları
devlet tekelindeydi, ve aynı şekilde bir tek sendikada örgütlü
işçiler tarafından çalıştırılmaktaydı Bu sendika da kömür
madencilerinin grevini destekleyip, stoklarda var olan kömürün
elektrik istasyonlarına taşınmasına karşı çıkınca devletin
yenilgisi kesinleşmişti. Sadece bu da değil. Elektrik üretimi de
aynı durumdaydı. Her engel aşılsa bu sefer de elektrik
istasyonlarındaki işçiler madencileri desteklemek için dolaylı
yollardan elektrik istasyonlarına getirilen kömürlerle elektrik
üretmeyi reddedebilirlerdi—ki bunun da örnekleri olmuştu.
Bu grev ülkedeki daha yeni seçilmiş olan Muhafazakâr
parti hükümetinin istifasına ve yeni bir seçime gidilmesine yol
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açtı. Kömür madencileri, diğer işçilerin yardımlarıyla,
Muhafazâkar parti hükümetini devirmişlerdi. Seçimleri işçi
partisi kazandı!
1978’e kadar ki İşçi Partisi iktidarı döneminde
İngiltere’deki işçilerin devlet mülkiyeti, bunun etrafında oluşan
büyük sendikal örgütlenmeleri, ülke çapında devlete karşı bir
tek vücut olarak ortaya çıkmaları ve bunun burjuvazi için,
tekeller için ürettiği sorunlar sürdü. Mesela belediye işçilerinin
tüm ülkede başlattıkları grev ülkenin dört bir yanının çöp
deposu haline gelmesine, ordunun hem çöpleri kontrol altına
almak, hem de itfaiyeciler grevi nedeniyle yangın söndürme
işleri için grev kırıcıları olarak örgütlenmesi, ve böylece
grevdeki işçilerle devletin en bariz temsilcisi olarak ordunun
karşı karşıya gelmesi durumu ortaya çıktı.
Bir şeyler yapılmalıydı. Ya işçiler bir şeyler yapacaklar,
yani ya işçiler tekellerin yönetimine son verip iktidarı ele
alacaklardı, ya da burjuvazi, yani tekeller bu işin çaresine
bakacaklardı. Sınıf savaşı açık ve bariz şekiller almaktaydı.
1978’deki Mrs. Thatcher’ın seçimleri kazanması olayı
bizzat iktidardaki İşçi Partisi tarafından hazırlanmıştır.
Sendikalara seçimlerin ne zaman yapılacağı bile haber
edilmedi. Ani bir seçim yapıldı—ama Mrs. Thatcher ve
Muhafazakâr parti seçim hazırlıklarına aylar öncesinden
başlamıştı. Bu parti bir yandan yeni ekonomik politikayı
oluşturdu. Bu politikayı hayata geçirecek örgütünü oluşturdu—
bu arada İşçi Partisi yönetimindeki hükümet bu takımın iktidarı
ele alması için onların ihtiyacı olan hazırlıkları onlarla birlikte
yaptı (Aynı durum 1997’de İşçi Partisi’nin iktidarı düzenli bir
şekilde devralması için Muhafazakâr Parti tarafından
ayarladı—aylar öncesinden İşçi Partisi ekibi devletin binbir
alanında kendi takımıyla hükümeti devralma hazırlıklarına
başlamıştı).
Muhafazakârlar hükümetiyle özelleştirme furyası, bununla
el ele giden üretim alanlarının darmadağın edilmesi furyası,
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bununla birlikte giden işçi sendikalarının paramparça edilmesi
furyası başladı. Bugünkü ortam böylece yaratıldı. Burjuvazi,
tekeller, işçileri yendiler. Sınıf savaşında işler kızıştığında hem
o hem bu olmaz. Ya o ya bu olur. Burjuva devletin, burjuva,
tekelci devlet mülkiyetini özelleştirmesini durdurmaya
çalışarak, burjuva mülkiyet ilişkisine dokunmadan sonuç
alınamaz. İşçiler üretimin büyüklüğü, bu büyüklüğün yol açtığı
devlet tekeli, bunun yol açtığı devlet tekeli, bunun yol açtığı
birleşik işçi sendikaları üzerinden ellerinde olan gücü
burjuvaziyi devirmek için kullanmalıydılar. Onlar bu gücü
burjuvaziyi devirmek için kullanmadılar. İşçi Partisi iktidarı ile
yetindiler—bu iktidar da onların değil, tekelcilerin iktidarı
olduğunu onların yenilgisini hazırlayarak ortaya koydu. İşçiler
tekelleri, tekellerin mülkiyetini yıkmadılar, tekeller yıktı!
Özelleştirme işte bu işin aracı oldu. Ama bu arada işçiler
farklı farklı alanlarda özelleştirmeye karşı parça parça
faaliyetler yürüttüler. Bu faaliyetler sırasında ya para ile satın
alındılar—oldukça yüklü miktarlarda işini kaybetme parası
teklif edildi işçilere. Bu satın alma tabii ki tehditle de el ele
gitti. Bu teklifi kabul etmezseniz zırnık alamazsınız! Bu
tehdide rağmen direnen işçiler de oldu—mesela bir kısım
Liman işçisi. Ve onlara hakikaten de ilk teklif edilen miktardan
çok düşük miktarlar verildi. Grevlerin uzun süreli olmasını
önlemek için pek çok tedbirler alındı. Grevde olan işçilere
işsizlik parası verilirdi. Bu durduruldu. Sendikaların gücü
oranında düşük bir yardımla yaşamaya zorlandılar. Bazen
sendikalar teklifi kabul ettiklerinde işçiler sendikaların desteği
olmadan greve gitmek zorunda kaldılar. Yani sadece
kendilerini destekleyen işçilerin katkılarıyla yaşamak zorunda
kaldılar. Sendikalar kanununda yapılan değişiklikler ardı ardına
geldi. Devletin kabul etmediği greve gitmek yasaklandı. Yasak
greve destek belirten sendikaların tüm mal varlıklarına el
konulması kanunlaştırıldı. Başka bir alandaki grevde olan
işçilere destek grevi yapmak yasaklandı. Böyle bir faaliyet
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yürüten sendikaların mallarına da el konulacaktı. Ve bunun
gibi pek çok tedbirler alındı. Sadece bununla da kısıtlı
kalınmadı. Tüm bunlara rağmen kömür madencileri
özelleştirme ve yıkımlarının hazırlanmakta olduğunu görünce
herşeyi göze alarak greve gittiler. Grevi yıkmak için
taşımacılık alanında demiryolları daha hazır olmadığından
güzel bir yöntem geliştirildi. Özel kamyon sahipleri örgütlendi.
Onlara bol miktarda ücret verilerek depodaki kömürlerin
elektrik istasyonlarına taşınması garanti altına alındı.
Masraflıydı ama değerdi! Kamyon sahipleri grev kırıcılığına
dört elle sarıldılar—ve tabii ki daha birkaç sene kadar önce de
hemen hemen hepsi de iflasın eşiğine geldiler. Şimdi kamyon
taşımacılığı da büyük şirketlerin ellerine geçti—kamyoncular
da yazık oldu kamyonculara diyecek kimse bulamadılar
ülkede! Alın dersinizi grev kırıcısı pislikler!
Muhafazakâr parti hükümeti dönemi tam bir sınıf savaşı
dönemiydi. Burjuvazinin, tekellerin tam bir saldırı dönemiydi.
Özelleştirme de bu saldırının temel taşı, her şeyin etrafında
şekillendiği araçtı! Özelleştirmeye karşı savaşta işçiler bu
kavganın burjuva mülkiyetle sosyal, komünist mülkiyet
arasında bir savaş olduğunu kavramamışlardı. Hem içten
sendikaların sosyal demokrat yapısı ve önderliğinin faaliyetleri,
hem de dıştan burjuvazinin—tekellerin faaliyetleri karşısında
yenildiler. Başka türlü bir sonuç da imkansızdı. Burjuvazinin
böylesi topyekun bir saldırısı, bu saldırı sıralamalı ve parça
parça bile yapılsa topyekün bir saldırıya denk düştüğünde ya o
ya bu durumu ortaya çıkar. İşçiler sadece ve basitçe işlerini ve
haklarını korumaya çalışırlarsa, bunu mevcut sosyal demokrat
önderliklerinin yönetiminde yaparlarsa, yani mevcut toplumsal
yapıyı
tehdit
etmeden
yaparlarsa,
yenilgi
kaçınılmazlaşmaktadır. Burjuvazi gerektiğinde bir geri adım
atmakta, ama sonra ya yavaş yavaş yada geri gelerek hızla
hedefine doğru yürürnektedir. Bu şartlarda ve eğer işçiler
burjuva iktidarı, tekellerin iktidarını devirmeye hazır değillerse,
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bunun için hazırlanmamışlarsa, bu konuda fikir ve dolayısıyla
örgütlenmeye sahip değillerse ve veya bu konuda fikir sahibi
olup gerekli anda hızla bu fikri hayata geçirmek için
örgütlenmeye girişmezlerse yenilgi kaçınılmaz hale
gelmektedir.
Özelleştirme üzerinde temellendirilen burjuvazinin,
tekellerin saldırı furyası başladığında, sorun ya burjuva
iktidarının sürmesi, dolayısıyla özelleştirme aracı üzerinden ve
tüm diğer araçlarda kullanılarak (hukuksal değişiklikler, ister
serseri takımı olsun ister bireysel faaliyet yürüten ve veya
küçük üreticiler de kullanılarak yürütülen saldırılarla) sınıfın
tam yenilgisi, ya da burjuva iktidarı devrilerek, burjuva devlet
mülkiyeti yanında burjuvazinin, tekellerin tüm mülkiyetine el
koyarak, özelleştirme furyası işçilerin devletinin, devrimci
iktidarının devletleştirme furyasına dönüştürülerek sınıfın
zaferi!
Özelleştirme furyası İngiltere gibi ülkelerde açıktan açığa
yönetici takımının milyonerler haline getirilerek satın alınması,
yöneticilerin şirketler kurarak şirketleri yok pahasına satın alıp
işçilere karşı gerekli tedbirleri alıp milyonerler haline
gelmelerinin—icabında şirketlerin kapatılmak üzere satımını
sağlayarak—şeklinde açıktan açığa vurgunculuk örneklerini
sunmuştur. Her yerde bu vurguncular ve vurgunculuk şu veya
bu şekilde ortaya çıkmıştır ve de çıkacaktır. Türkiye gibi
yerlerde bu vurgunculuğun çok enteresan şekilleri, açıktan
açığa gangsterce el koyma, işçilere karşı serseri takımının
şiddet yöntemleri kullanmak için devreye konulması vb.
yöntemler, vurguncular arasında elde silah ve karşılıklı
katliamlara yol açan vurguncu kavgaları vb. şekiller ortaya
çıkarlar. Bu şartlarda ve de sınıfın örgütlülüğünün kısıtlılığı ve
tüm devlet mekanizmasının sınıfa karşı çıkması yanında bu
gangster takımının katliamci faaliyetlerinin de devreye girmesi,
özelleştirmeye karşı faaliyeti bir yandan zorlaştırırken, öbür
yandan bu işin burjuvaziyi devirmeden halledilemeyeceğinin
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kavratılmasını kolaylaştıncı şekiller olarak ortaya çıkarlar.
Burjuva şartlarda devlet mülkiyetinin ortaya çıkardığı bir
durum özel şirketlere karşı tek tek patronlara, veya bir gurup
patronlar ortaklığına karşı bir kavga olarak ortaya çıkan hak ve
ücret kavgasının hızlı ve açık bir şekilde burjuvazinin devletine
karşı bir kavga olarak ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle işçilere
karşı yürütülen özelleştirme işleminde devletin kendisini
gizlemek için, burjuva karakterini gizlemek için hem sınıf
saflarında sosyal demokrasiyi yaymaya olan ihtiyacı, hem de
kavga esnasında icat etmesi gereken yalanların şekilleri bol ve
değişik olmak zorundadır. Özelleştirmeye karşı kavga tüm bu
yalanların teşhirini ele almak ve tutarlı şekilde yerine getirmek,
dolayısıyla kavganın burjuva devletin mülkiyeti, yani burjuva
mülkiyetiyle. işçilerin mülkiyeti arasında bir kavga olduğunu
izah etmek zorundadır. Ve bunun imkanları bolca vardır. Bu
görevi yerine getirmeyenler işçi hareketine ve de son tahtilde
özelleştirmeye karşı görevlerini yerine getirmemektedirler.
Yani ve işin esası olarak özelleştirmeye karşı mücadelede
sınıfın burjuva mülkiyeti devirmesi ihtiyacını ortaya koymayan
bir çalışma tarzı sosyal demokrat, ve işçilerin yenilgisine yol
açan bir çalışma tarzıdır.
Devam edecek
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 15
Temmuz Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 160, sayfa 3, 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 22 Temmuz,
Cuma, 2005
KSG ve KSP olmadan önce siz AKEL’in ismi önüne
KKK’yı, yani Kıbrıs Komünist Partisi ismini koyduğunu
gördünüz mü? Biz görmedik!
KSG ve KSP olmadan önce siz Yeni Düzen yazarlarının,
CTP üst yönetiminin Komünizm konusunu ele aldığını
gördünüz mü? Biz görmedik!
KSG ve KSP olmadan önce siz BKP üyelerinin, Afrika
yazarlarının Komünizm konusunu ele aldığını gördünüz mü?
Biz görmedik!
Daha ne güzel günler göreceğiz!
Nasıl ki İngiltere’de Karl Marks 21. yüzyılın en önemli
filozotu ilan edildi, Kıbrıs’ta da komünizm ele alınacak! Başka
yolu yok kurtuluşun!
KRUŞÇEFÇİLİĞİN KÖKENİ TROÇKiZMDİR!
İşte Ünal Fındık yoldaşımız da Kruşçefçi bir Troçkist’tir!
Vardığı yerlere o sayede vardı.
Statükocu Komünistler yazısı Troçkist karakterini ortaya
koyduğu bir yazı. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri
neden yenilmişler? Kapitalizm, 1970’lerde teknik gelişmede
öyle dev adımlar atmış, sosyalizm buna ayak uyduramamış, ve
rekabette yenilmiş!
Ünal Fındık bunların Troçkizm’in eski ve de bugünkü
teorileri olduğunu iyi bilir. Ne derdi Troçki? Dünya Pazarı!
Sovyetler Birliği, bir ülke, Dünya Pazarına karşı direnemez.
Dünya Pazarının enflasyondur, deflasyondur, fiyat belirleme
yeteneği karşısında çaresizdir! Dünya ekonomisi batarken,
Sovyet ekonomisinin yükselmesini, sosyalizmi kurmasını
beklemek hayalciliktir. Böylesi belirleyici güçler karşısında
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sosyalizm de neyin nesi oluyormuş ki—Kautski’nin üretici
güçlerle bağıntılı yaptığı tespite ne kadar da benziyor değil mi?
Üretici güçler geriyse, işçiler ülke nüfusunun yarıdan çoğunu
oluşturmadıysa işçiler, komünistler nasıl iktidara gelsin ki?
Yeni yetme Troçkistler işte Troçki’nin bu dahiyane
tespitinin Sovyetlerin ve Doğu Avrupa ülkelerinin çöküşünün
yıllar öncesinden ortaya konmuş ispatı olduğunu ilan ettiler.
Sosyalizmin ülkelerinin Dünya Pazarı karşısında, kapitalizmin
rekabeti karşısında, ucuz ve dahi iyi kaliteli mallar karşısında
rekabet edemeyip çöktüğünü, Troçki’nin haklı çıktığını ilan
ettiler.
Ünal Fındık da eski Kruşçefçilerden biri olarak, kökende
Troçkist olarak bu teori müsvettesini önümüze sürüyor.
Troçkistler diyalektik üzerine gevezelik etmeyi de çok
severler. Ama bu teorileri söz konusu olduğunda zaman ve
mekan kavramını, herşeyin zaman ve mekan tarafından
şartlandırılmış olduğunu unutuverdiler—Lenin’in Nisan
Tezleri üzerinden Troçki’ye ulaştığını iddia ederken de böylesi
küçük bir hata yapar bunlar!
Bu baylar Troçki’nin bu teoriyi sosyalizmin inşasını
önlemek için ileri sürdüğünü, gel gelelim bu teoriye rağmen
sosyalizmin inşa edildiğini, burjuvazinin tüm türleriyle yok
edildiğini unutuverirler—kabullenmezler! Ağzınla kuş tutsan
bunlara Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin inşa edildiğini
kabullendiremezsin. Bunlar tam bir tarikattırlar. Sosyalizmin
ortaya çıkmış yasalarını, Sovyet tecrübesi sırasında kesin
şekilde belirlenmiş sosyalist ekonominin yasalarını bilmezler
çünkü varlığını kabullenmedikleri sosyalizmin ekonomik
yasalarını kabullenecek halleri yoktur!
Kruşçefçi Troçkistler sosyalizmin varlığından hareket
ettikleri oranda sosyalizmin ekonomik yasalarının varlığını
kabul etmek zorundadır. Kabul ederler. Onlar ama işte bu
kanunların yanlış oluğundan, uygulanış tarzının yanlış
olduğundan hareket edip, bir yandan sosyalist ekonominin
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kanunlarını açık kapitalist ekonomik yasalarla değiştirirler,
öbür yandan uygulamada sosyalist ekonominin yasalarına
uymayıp, onların uygulanma imkanlarını yok edip, ekonomiyi
çar çur ederler. Yıkıma götürürler.
Kapitalizm, kapitalistler isterlerse komünizmin zerresini
bile bırakmasınlar, komünistlere karşı çok başarılı bir katliam
siyaseti uygulasınlar, işler gecikecek ama yine de yerle bir
olacak! Niye? Çünkü kapitalist ekonominin kendi yasaları
onun ileriye gitmesini, üretim araçlarının mülkiyetini
toplumsallaştırmasını talep etmektedir. Bu talep yerine
getirilmek zorundadır. Ya komünistlerin başını çektiği ve zaferi
garantilenen devrimlerle daha hızlı, ya da komünistlerin başını
çekemediği, daha çok zaman alacak olan, daha çok cefaya
neden olacak olan işçi sınıfının kendiliğinden devrimleriyle.
Ama
mutlaka!
Tekelci
baylarımız
canavarlıklarına
canavarlıklar katsa da bundan kurtuluş yoktur!
Sosyalizm de işte, Troçki’nin kafadan uydurma teorilerine
rağmen ekonominin kendi içinde var olan yasalarını
kavrayarak, onlara uyarak kurulmuştur. Yıkılmasının sebebi de
kapitalizmin rekabetine dayanamamak değil, bu ekonomik
yasaların ayaklar altına alınması olmuştur! Ve ekonomik
yasaların ayaklar altına alınma işlemi her zaman ve her şart
altında Troçkist-Buharinci kökenlere sahiptir. Ne şekle
bürünürse bürünsünler, Maocu, Enverci türleri de dahil olmak
üzere Troçkist-Buharinci kökenlidirler. Ve bu kökenler işte
Ünal Fındık Kruşçefivizm’inin vardığı yerde de olduğu gibi
böyle açıktan açığa telaffuz edilen şekiller alırlar!
Hoş geldin Troçkist Ünal yoldaş!
AKEL’li yoldaşlarına niye kızıyorsun? Onlar da senden!
BKP’li yoldaşlarına niye kızıyorsun? Onlar da senden!
Troçkizm’i komünist harekette basit ve basitçe yanlış bir
siyaset olarak ele almak da imkansızdır. Bu hareket insanlığın
yüzlerce yıl geri götürülmesinde, böylece yüz milyonlarca
insanın canına mal olmuştur. Olayın basit siyasi yönü açık
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insan düşmanlığı yönü tarafından aşılmıştır! Bugünün
dünyasında siyaset milyonlarca insanın canıyla oynamak
anlamına gelmektedir! Sosyalizmin yıkımına aktif katılım
koyanlar—bilinçli bilinçsiz ne fark eder—insanlık düşmanı bir
iş yapmışlardır! Ve yapmaktadırlar!
İnsanlık düşmanı suç! Hafife alınmaması gereklidir!
Ünal Fındık yoldaşın kapitalizmin 1970’lerde teknik olarak
dev atılımlar yaptığı konusundaki tespiti de hakikaten komiktir.
Yoldaş Sovyet teknolojisi hakkında cahilliğini gidermelidir.
Partimiz kendisine bu konuda yardımcı olmuştur. Kendisine,
tüm komünisttere uzatılan eli görmelidir ve tutmalıdır.
Teknoloji kullanımı emperyalist kapitalizm şartlarında aşırı
kısıtlıdır. Kısıtlayıcı temel faktör maksimum kâr yasasıdır, bu
ekonominin temel yasası budur. Yeni teknoloji maksimum kâr
için uygunsa uygulanır. Uygun değilse en son teknoloji çöpe
atılır ve çocukların elde kazma çıkardığı kömür madeni
kullanılır—maksimum kâr getirdiği için. Bu şartlarda
teknolojinin dev ilerlemesi palavrayla iştigaldir. Halbuki
sosyalizm şartlarında teknolojinin geliştirilmesi ve en son
tekniğin devreye konulması bizzat bu ekonominin temel
yasasının talebi olarak toplumun artan maddi ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanması zorunluluğu olarak ortaya çıkan
taleptir. Bu nedenledir ki dünyanın ilk tam otomatik fabrikası,
tüm fabrikaların aynı şekilde otomatikleştirilmesinin başlangıcı
olarak 1949’da Sovyetler Birliği’nde kurulmuştur. 1950’lerde
Sovyet teknolojisi dünyanın en ileri teknolojisidir! İşte bu
teknoloji, hali hazırda kafa ve kol emeği arasındaki
antagonizmayı ortadan kaldırmış olan Sovyetlerde, kafa ve kol
emeği arasındaki farkı ortadan kaldırmaya, tüm çalışanları kafa
ve kol emekçisi, yani teknisyen yapmaya, bu teknisyenleri de
otomatik fabrikaları kuran ve kurulmuş otomatik fabrikaları,
kolları altında kitaplarla denetleyen vatandaşlar haline
getirmekteydi. Sovyetler kapitalizmin rekabeti karşısında
yenilmediler. 1950’lerde kapitalizm Sovyet otomatik
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fabrikaları karşısında tir tir titremekteydi. Teknolojik gelişme
karşısında rekabete dayanamayacak olan kapitalizmdir Ünal
yoldaş, sosyalizm değil! Bunu olsun anlaman gerekirdi. İşte
anavatanımız Sovyetler Birliği’nde bu gelişme durdurulmuş ve
tersine dönüştürülmüştür. Sovyetlerin yıkım nedeni de budur.
Irklar arasında ayrımı ayakta tutan, bilim adamlarını
birbirinden koparıp, tüm bilgi akışını imkansız kılan, işçiler ve
bilim adamları arasında tam ve kesin kooperasyonu
kuramayan, elindeki teknik maksimum kâr getirmediği için o
tekniği bile kullanmayan, tüm dikkatini silahlanma
teknolojisine yönelten ... bu Allah’ın zavallı, gerici, gelişme ve
teknoloji düşmanı yapısının yönlendiricisi olarak kapitalizm
nasıl olacaktı da sosyalizmle bu konuda rekabet edecek ve de
rekabeti kazanacaktı? Bu dev adımlarla ilerleme dediğin şey,
kaplumbağa yürüyüşünü dev adım ilan eden burjuva tilkisinin
bir kandırmacasından başka birşey değildir! İngiltere’de
teknoloji kullanan kömür madenlerini kapatıp Kolombiya’dan
çocukların elleriyle kazarak çıkardıkları madenleri ithal
edenlerin yönettiği dev adım! Dağıttığın açık senin! Bir yandan
kumaş verilip öbür yandan pantolon çıkartılacak teknolojinin
varlığında kadınları demir parmaklıklı atölyelerde hapsedip
onlara dikiş diktirip bir de cayır cayır yakanların yönettiği
teknolojik dev adım. Dağıttığın açık senin! Saatte 400 mil hızla
ve otomatik taşımacılık olarak magnetik demiryollarının varlığı
şartlarında insanları motorlu eşekten başka bir şey olmayan
otomobil taşımacılığına mahkum kılan, bu arada dünya
ekolojisini de boğanların yönettiği dev adım. Dağıttığın açık
senin! Ve daha sayalım mı?
İşte komünist partilerde ortaya çıkan değişme de bu tür bir
değişmedir. Sapıklık! Burjuva kuyrukçuluğundan ibaret olan,
burjuvazinin gericiliğine hayranlık duyanlardan, insanlığın
elindeki imkanların nelere kadir olduğunu idrak edememiş ve
de idrak etmek istemeyen, burjuvanın kurbağa yaşamına, ve bu
yaşam temelinde milyonların katline alışmışların sapıklığı!
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Komünizmi piç etmeye alışmış Troçkist-Buharinci sapıklık!
Kıbrıs dar alanında bu sapıklık kendini burjuvaemperyalist strateji ye göbekten bağlılık, emperyalizmin gücü
karşısında tam teslimiyet şeklinde ortaya koymaktadır.
AKEL’in “oxi”sinde burjuva statükoyu görüp, CTP’nin
“evet”inde burjuva statükoyu görememek nasıl mümkün
olmaktadır?
Komünist partilerimizin burjuva-emperyalist statüko
partileri haline geldikleri, daha da kötüsü sosyalizmin kurucusu
değil de yıkıcısı partiler haline geldikleri açıktır. AKEL
yanında CTP de bunlardan biridir. Yunan KP’1i yoldaşlar da
aynı yolu yürümekten vaz geçmemektedirler. Tıpkı Türkiye
KP’li yoldaşlar gibi. Ve maalesef Ünal yoldaş, senin ve
Partinin bu partilerimize yaptığın eleştiri bir işimize
yaramayacaktır. Çünkü sen ve Partin tüm uyanlarımıza rağmen
burjuva-emperyalist çerçevede siyaset yürütmekten vaz
geçmiyorsunuz. Ve işte işi sosyalizmin yenilgisini burjuvazinin
dev teknolojik adımlarına ve sosyalizmin buna ayak
uyduramamasına kadar vardırdınız. Ve işte işi Kıbrıs’ta Rum
Türk kavgasına vardırdınız!
Bu arada burjuvazinin teknik olarak dev adımlarından dem
vurmak hatasını yapan biri olarak, mikroçip teknolojisi ve
internet bağıntılı olarak KSP’nin ortaya koyduğu öneriler
hakkında fikrin nedir?
Burjuvazi madem dev adımlar atarmış teknolojide,
Doğrudan Demokrasi nerede?
PIRLANTA VE PİSLİK
Pırlantanın parlamasını önlemek zor oluyor! Burjuvazinin
açık açık sıntmaya başlayan insanlık düşmanı faaliyetleri
karşısında komünizmin pırlantasını karartmak zor oluyor. Bu
meyanda bizim en büyük pırlantamız, bizim sosyalizmi kuruş
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dönemimizin önderi pırlantamız, önderimiz Stalin yoldaşa
getirilen saldırıları savunmak, bununla bağıntılı olarak Troçki
pisliğini savunmak gittikçe zortaşıyor.
Bu çerçevede burjuvazinin kullandığı yeni yöntem
pırlantayla pisliği aynı tabağa koymak, hem Stalin’i hem de
Troçki’yi aynı anda savunan, ve aynı meyanda aynı anda
eleştiren bir akım yaratmak. Günümüz burjuvazisi teknolojik
olarak dev adım atmada bir işe yaramaz ama, onların fikir
dünyasında binbir çeşit karmaşa ve gerici fikir ve siyaset
üretmedeki dev becerisini kimse küçümsememeli!
Yalçın Okut yoldaşa ne tür bir pislik tabağı yaratmakta
olduğunu, daha doğrusu ne tür bir pislik tabağına batmakta
olduğunu görmesini tavsiye ederiz!
Bir yandan pırlantayla pisliği birbirine. eşitleyivermiş
Yalçın yoldaş, bir yandan da ısrarla burjuva-emperyalist
stratejilerle, proleter-komünist stratejiler arasındaki ayrımı
ortaya koymuyor. Orada da pırlantayla pisliği aynı yere
koymaya çalışıyor.
Kendin için, Partin için, yoldaşların için, Kıbrıs için,
komünizm için zararlı bir çaba Yalçın yoldaş, bir devrimciye
yakışmıyor, ve aynı zamanda, burjuva bir çaba olarak ele
alındığında da boş bir çaba!
İyi ki varsın KSG-KSP!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 22
Temmuz Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 161, sayfa 3, 9.
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NELER OLUYOR NELER? — 29 Temmuz,
Cuma, 2005
Mal mülk konusunda öneriler ve Garantörler!
Kıbrıs’ın kuzeyinde ve de güneyinde faaliyet gösteren
Partilerimiz olsun, gazete yazarlarımız olsun Kıbrıs Sorununun
temelinde yatan faktörün ‘mal-mülk sorunu’ olduğunu, yani
Toprak Sorunu olduğunu kavradılar en nihayet!
Kavradılar kavramasına da, Kıbrıs Sorununu burjuvaemperyalist çerçevede çözme çabalarından vaz geçemedikleri
için bu sorunu da aynı çerçevede çözme çabasından vaz
geçemiyorlar.
Bu nedenledir ki bir ettikleri laf bir diğerini tutmuyor, ve
de kime ne akıl verdiklerini anlamak da imkansızlaşıyor!
Kıbrıs Sorununu burjuva-emperyalist çerçeveyi kırmadan
çözmeye kalkarsan, garantörlerin haklarını şu veya bu şekilde
tanımak zorundasın. İyi ama bunun toprak bakımından anlamı
nedir? İngiiiz üsleri gibi bariz ve relatif olarak kolayca
anlaşılacak bir alanı ele alırsak, bunun anlamı şudur:
İngilizlerin Kıbrıslıların topraklarını gasp etmek hakkını
tanıyorsun!
Bunu tanıdığın oranda herkesin topraklarına geri gitmesi
burjuva mülkiyet hakkına hali hazırda ölümcül bir darbe
indirmiş durumdasın. Toprak konusunda burjuva mülkiyet
hakkını tanıyorsan, o zaman İngilizlerin Kıbrıs’ta üs sahibi
olma hakkını tanıyamazsın! Bu ikisi birbirini yadsır!
Yani Toprak Sorununu burjuva mülkiyet hakkı temelinde
çözmek istiyorsan bir zahmet İngiliz üslerine el koyacak ve o
toprakları eski sahiplerine gerisin geriye iade edeceksin!
Toprakta burjuva hakkı, burjuva mülkiyeti çerçevesinde
toprak sorununu çözmek isteyen partiler ve yazarlar, bir
yandan İngiliz üslerindeki toprakların mülkiyetini İngiliz’e
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bırakıyor, diğer yandan burjuva hakkı çerçevesinde toprak
sorununu çözmekten bahsediyor.
İlke ilkedir. Ama ilke burjuva ilkeyse, güçsüzün canı
cehennemedir. Toprak sorununu burjuva mülkiyet temelinde
çözmek isteyenler İngiliz üslerindeki toprakların sahiplerine
canınız cehenneme diyorlar! Burjuva mülkiyet ilkelerini burada
‘birazcık’ çiğneyiveriyorlar! Ne demişler bunlar? “O kadar
hata Kadı kızında bile olur”! Veya ne demiş doğum yaptıktan
sonra bakireliğini savunan kız? “Yahu o bebek küçücük,
bakireliğime helal getirmez ki”!
Yani hem garantörlerin haklarına halel getirmeyeceksin,
hem de toprak sorununu (mal mülk sorununu) burjuva mülkiyet
hakkına sadık kalarak çözeceksin! İmkansız! Yabancı
emperyalistleri ülkemizden def etmeyi program ve görüşlerinin
temeline oturtmayıp da toprak sorununu burjuva mülkiyet
hakkı temlinde çözmekten bahsedenler yalancılıkla iştigal
etmektedirler!
Mal mülk konusunda öneriler ve Federasyon!
Aynı durum bu alanda da karşımıza çıkmaktadır! 1963,
1967 ve en nihayet ve esas olarak 1974 üzerinden Kıbrıs halkı
milli temellerde ve buna uygun olarak üzerlerinde yaşadıkları
toprak temelinde bölünmüşlerdir. Bu bölünmenin anlamı gerek
Kuzey’deki, gerek Güney’deki pek çok vatandaşın can havliyle
kendi topraklarını terk etmesi demektir. Toprak sorunu, mal
mülk sorunu burjuva mülkiyet hakkı temelinde çözülecekse
tüm vatandaşların (1963-67’de topraklarını terk edenler dahil)
topraklarına, mallarına mülklerine geri gelmeleri gereklidir.
(1960’da topraklarını İngiliz’e kaybedenlerin sorununu
yukarıda ele almıştık)
İyi ama federasyon fikri ne anlama gelir? İster Annan
Planı’ndaki şekliyle olsun, isterse AKEL ve KC hükümetinin
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insani haklarına daha saygılı olduğunu ilan ettikleri şekliyle
olsun, bizzat federasyon demek pek çok vatandaşın eski
topraklarına geri dönememesi demektir!
Toprakta burjuva hakkı, burjuva mülkiyeti çerçevesinde
toprak sorununu çözmek isteyen partiler ve yazarlar, bir
yandan Kuzey veya Güney’deki başkalarına ait toprakların
mülkiyetini Kuzey veya Güney’deki federe devlete ve oradaki
vatandaşlara bırakıyor, diğer yandan burjuva hakkı
çerçevesinde toprak sorununu çözmekten bahsediyor.
İlke ilkedir. Ama ilke burjuva ilkeyse, güçsüzün canı
cehennemedir. Toprak sorununu burjuva mülkiyet temelinde
çözmek isteyenler Kuzey veya Güney’de federasyonlara terk
edilecek toprakların sahiplerine canınız cehenneme diyorlar!
Burjuva mülkiyet ilkelerini burada ‘birazcık’ çiğneyiveriyorlar!
Ne demişler bunlar? “O kadar hata Kadı kızında bile olur”!
Veya ne demiş doğum yaptıktan sonra bakireliğini savunan
kız? “Yahu o bebek küçücük, bakireliğime helal getirmez ki”!
Mal mülk konusunda öneriler ve KKTC!
Mal mülk konusunda, toprak konusunda burjuva mülkiyet
hakkının ihlalinin en yaygın olduğu kesim açıktır ki Kuzey
Kıbrıs’tır. Güneyden kuzeye göç den pek çok Kıbrıslı Türk
mallarını Güney’de bırakmaları yanında Kuzey’de mallarının
eş değerini (o da ne demekse artık) alamadılar. Bazıları
mallarının eş değerinden çok fazlasını aldılar. Hatta burjuva
mülkiyet şartlarında hiç mal almamaları gereken güneydeki
malsız mülksüz kesim de mal mülk sahibi oldu. Ve en
önemlisi, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelen ve Türk’ten ziyade
Kürt olan Türkiyelilere de mal mülk verildi.
Tüm bunlar üzerinden bir ‘toprak mafyası’ oluşturuldu.
Esas olarak zor durumda olan Kıbrıslı Türklerin içine
düştükleri zor durumu kullanan bu ‘toprak mafyası’ eş değer
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koçanları alıp satarak, koçan karşılığı topraklara el koyarak, el
konan toprakları satarak köşeyi döndü! Bu sıralarda Türkiyeli
kesim de ‘topraklarını satarak’ iyi para yapıyor. En iyi parayı
ise tabii ki yine ‘toprak mafyası’ yapıyor! Hem de yeni ‘toprak
mafyası’ Türkiye’den ithal!
Tüm bu sorunlar nasıl halledilecek?
Burjuva çerçevede sorunu çözmekte ısrarlı olanların pek
çok önerileri var—ne hikmetse el ele, kafa kafaya verip bir tek
öneri oluşturamıyorlar—hele hele Rumların da kabul edeceği
bir öneri oluşturmaları imkansız gözüküyor. Sonuca
gidemiyorlar ki? Sonuca giderken tökezleyiveriyorlar da!
Koçanlar iptal edilsin! Güzel edilsin! Bu ne demektir? Bu
‘toprak mafyasının’ mallarına el koymak demektir! Biz
dediğimizde büyük toprak mülkiyetine el konulsun, bas bas
bağırırlar! Devrim ister bunlar diye! Olmazla iştigal eder
bunlar diye! Sen koçanları iptal edersen toprak mafyası ne
yapacaktır? Eli kolu bağlı seyredecektir? Toprak mafyasının bu
işe göz yumması için onları tatmin eden bir çözüm gerekmez
mi? Ve kim ve hangi kurallar üzerinden bu tatmin işini
düzenleyecektir? Toprak mafyasının temel taşlarından biri
Annan Planı’dır! ‘Rumlara’ onu uygulayarak mı tatmin
edeceksiniz toprak mafyasını? Öyleyse, yani Annan Planı’nı
Rumlara empoze etmek isteyerek toprak mafyasını tatmin
etmek istiyorsanız niye bunu açıkça söylemiyorsunuz? Yoksa
el koymak mı istersiniz toprak mafyasının topraklarına?
Öyleyse, yani bu topraklara el koymak isterseniz niye açıkça
söylemiyorsunuz? Dahası var, koçanları tüm vatandaşların
koçanlarını iptal etmenin bir tek gerçek anlamı var. Kuzeydeki
tüm toprakları devletleştirmek! Ve böylece toprak sorununu
toprak mafyası ve büyük toprak sahipleri lehine değil de tüm
vatandaşlar lehine çözmek için gerekli zemini elde etmek! Bu
siyasetin tam uygulanabilirliği ancak ve ancak Güney’de de
tüm ‘koçanların iptali’ sayesinde mümkün olacaktır. Ama,
bizim güneyi beklemek diye bir sorunumuz olmamalıdır. Hadi
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buyurun, tüm koçanların iptalini elde edecek, tüm koçanları
iptal edip bu topraklara tüm vatandaşlar adına sahip çıkacak bir
hükümet kuralım hep birlikte! Yani Anti-Emperyalist Birleşik
Cephe Hükümeti’ni kuralım!
Başka türlü koçanların iptali konusundaki yaklaşım tam bir
burjuva darkafalılık ve de burjuva çorba önermesi—bir nevi
Annan Planı önermesi anlamına gelmektedir. Bu o kadar
doğrudur ki, koçanların iptali lafını bu burjuva çerçevede ele
alan öneri sahipleri, koçanları iptal Rumları Güney’deki mallar
için mahkemeye çekmeyi önermektedirler!
Gerçekçi olmalıyız. Kıbrıs’ta toprak sorununun, mülk
sorununun burjuva-emperyalist çerçevede çözülmesi çabaları
pek çok yeni haksızlıklara ve milli düşmanlıklara gebedir.
Kuzey ve Güney’in burjuva hükümetlerinin ve de yabancı
emperyalistlerin bu çerçevede kalma çabalarının ardında yatan
temel siyasi amaç da budur. Vatandaşlarımızın burjuva milli ve
burjuva
çıkar
kavgaları
içinde
birbirini
yemeye,
düşmanlıklarını sürdürmeye devam etmesi!
Mal Mülk Sorunu ve Çözüm!
Kıbrıs’ta
bu
sorunu
çözmenin
yolu
toprağın
millileştirilmesi, büyük toprak sahipliğine son verilmesi,
yabancı emperyalistlerin topraklarımız üzerindeki hak
sahipliğine son verilmesi, toprağın, malın mülkün vatandaşlar
arasında bölüşülmesinin, halka ait olan bir devlet tarafından
örgütlenmesidir!
Yani burjuvazi ve yabancı emperyalistlerin ülkemizdeki
iktidarına son verilmesidir!
KKTC Meclisi derhal tüm koçanları iptal etmeli, tüm
toprakları devlet mülkiyeti olarak ilan etmeli, bu meyanda
toprak üzerinden kazanç elde edenlerin mali kaynaklarına da el
koymalıdır! İTEM yasası bu temelde ele alınmalıdır!
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NELER OLUYOR NELER? — 5 Ağustos, Cuma,
2005
TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ EK PROTOKOLÜ’NÜ
İMZALADI.
Türkiye NATO’ya üye olabilmek için, Menderes
başbakanlığı döneminde binlerce gencini KORE’ye göndermiş,
orada Amerikalılarla birlikte KORE halkına karşı savaştırmıştı.
Bu savaşta Türkiye’nin gencecik insanlarından 700 civarında
genç öldü. Onların kaç tane KORELİ öldürdüğünü bilmiyoruz.
Ama şunu biliyoruz. Bu savaş nedeniyle KORE ikiye
bölünmüş durumdadır! Güneyde Amerikan emperyalizmi
ordusu ve anlaşmalarla at oynatmaktadır.
1919’da İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan emperyalizmine
karşı savaşan bir Türkiye, bu savaşta Sovyet halklarından
destek alan Türkiye, sene 1950’lere geldiğinde Amerika’nın
peşinde başka ulusların ve ülkelerin Amerikan hegemonyasına
girmesi ve onlar tarafından bölünmesi için asker gönderen
NATO üyesi Türkiye haline gelmiştir.
Ülkenin ekonomisi IMF tarafından yönetilmekte ve AB
üyeliği de bu yönetim tarafından ayarranmaktadır.
Türkiye Gümrük Birliği Ek Protokolü’nü imzalayıp, AB
üyeliği yönünde ilerlerken, IMF ve AB dayatmalarının sonucu
olarak ülke ekonomisi her geçen gün daha çok yabancı
emperyalistlerin denetimine girerken, Türkiye ve Kıbrıs,
Türkiye halkının başına sarılan bu çorabı değil de Kıbrıs
konusunda imzalanan deklarasyonu tartışmaktadır!
Ve dikkatleri bu yöne çekenler de emperyalizme karşı
mücadeleden bahseden, Türklüğe laf ettirmeyen, ama ve işin
aslında emperyalist uşağı ve de sadece Türkiye’deki değil, tüm
dünyadaki Türklerin emperyalist tahakküm altına girmesini
örgütleyenlerdir.
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Bu böyle bilinmelidir!
VOLKANClLAR VE DEKLARASYON
Volkan yazarları Gümrük Birliği Ek Protokolü’nün
imzalanmasına bozuk çalıyorlar. TBMM’ne ve tüm Türklere
çağrı yapıyorlar. “Reddedin bu protokolü” diye! Çünkü
KKTC’yi öldürüyormuş! Çok Türk seven baylarımız IMF ve
AB’nin Türkiye’deki Türklere nelere mal olduğunu düşünmek
bile istemiyorlar. Ne de olsa kendileri de aynı düzenden
nemalanıyorlar!
Bu imzanın KKTC’yi yok ettiği lafları ise burjuva
milliyetçiliğini azdırmak için edilmiş latlardır. Kıbrıs’ın
mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde resmen bölünmesini
TC’nin de istemediğini, çünkü böyle bir gelişmenin kendisinin
de başına bela açacağını daha önce belirtmiştik. Volkan
yazarlarının bu gerçeği bilmemesi imkansızdır. Yani KKTC’yi
yaşatmaktan
bahsederek
demagojiden
başka
birşey
yapmıyorlar! KKTC fiili olarak yaşatılabilinir—uluslararası
hukuka rağmen. Ama şu andaki çerçevede TC dahi istemez
KKTC’nin Kıbrıs’ı bölerek resmiyet kazanmasını! Irak’ın bile
resmen bölünmesine karşıdır TC. Fiilen? O başka bir şey işte!
Yani Türkiye’nin protokole ek olarak ilan ettiği
deklarasyon KKTC’yi fiilen yaşatmanın şu andaki tek ve en
doğru yoludur, KKTC olayını bir müddet daha sürdürmenin bir
yoludur, ve de Volkan’ın demagogları bunu gayet iyi
bilmektedir!
Niye bu bağırıp çağırmalar o zaman?
KKTC’yi yaşatmanın bir diğer yolu da Tek Yanlı
Bağımsızlık İlanıdır. Her ne kadar, KKTC kurularak bunun
yapıldığı ilan ediliyorsa da, bu doğru değildir.
Şu anda KKTC’nin varlığına rağmen Kuzey Kıbrıs’tan TC
sorumludur. İleriye hazırlık yapılıyor. TC 1960’dan doğan tüm
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haklarını da reddedecek, (veya koruyarak) Kuzey Kıbrıs’tan
resmen (fiilen değil) çekilecek, ama ‘bağımsız’ Kıbrıs Türk
Devleti KKTC’nin yerini alacak! Artık TC sorumluluğunda
olmayan, Anayasasında 10. madde de olmayan bir KTD! Onu
da, büyük ihtimalle gene kimse tanımayacak, ama bir müddet
de işler böyle sürüncemede bırakılacak! Kıbrıslı Türklerin
bağımsızlığı konusunda edilen lafların ardında böyle bir plan
yatıyor olabilir. Volkanla birlikte pek çok Kıbrıslı Türk
muhalif kanattan görünen unsurlar bunun hazırlığında yer
almaktadırlar.
Ne demiş Demirel?
Demokrasilerde çare tükenmez demiş!
TC’NİN AKIL HOCALARI VEYA HUKUK VE DİPLOMASİ
ÜSTADLARI.
Afrika neyi savunuyor? 1960’a geri dönmeyi!
TC son deklarasyonunda ne diyor?
1960’dan doğan haklarımdan asla vaz geçmem!
Sadece TC mi 1960 kaynaklı haklarından asla vaz
geçmeyen?
Yok canım. Bizim Afrikacılar da bu haklarından vaz
geçmiyorlar!
Ve de Turgut hoca nezdinde TC diplomasisine akıl
veriyorlar!
Sadece kendi hakkını değil de bizim de hakkımızı isteseydin,
bak Papadopulos’un etekleri nasıl sıkışırdı! Federasyonu
hemencecik nasıl kabul ederdi!
TC diplomasisi Turgut’un bu dahiyane önerisini
kabullenmediği için kendini akıllı sanan aptal oluyormuş!
Ha vallahi Turgut! Arkasında MİT’iyle, İngiliz-Amerikan
diplomasi desteğiyle, ve de yılların örgütlü birikimiyle,
başvurabileceği ve de kullanabileceği hukukçular ordusuyla TC
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diplomasisi senin yanında neyin nesi oluyor ki!
Aslında TC diplomasisinin en büyük sorunu seni
keşfetmemiş olmaları!
Ama onlar Soyer ve Talat’ı keşfettiler!
Malum olduğu üzere başbakanımız Soyer yoldaş, N.
Beratlı vb. diğer YeniDüzen yazarlarıyla birlikte TC
diplomasisine bolca akıl verirlerdi TC’nin de çıkarlarını
savunarak Kıbrıs Sorunu’nun nasıl çözüleceği konusunda!
TC diplomasisi onları keşfetti!
‘Onların’ verdiği aklı aldı kullandı!
Ve bu sayede Kıbrıs Sorunu hala daha çözülemedi!
Onlar aynı aklı vermeye devam ediyorlar ama, it ürür
kervan yürür misali, bir de kervana kervancı başı oldular!
Kervanı yürütmek için, Papaodopulos’u köşeye sıkıştırmak için
ne gerekliyse yapıyorlar!
Bizim Turgut hoca hiç meraklanmasın—onun düşündüğü
kurnazlıkları, CTP’ninkiler gibi, TC diplomasisi çoktan
planlarının binincisi arasına yerleştirdi bile! Depoda duruyor
onlar—gerektiğinde kullanmak için!
Tabii planların kullanılması için biraz da halk arasında
bilinmesi gerekli!
Hem de ‘Urumları’ kötülemeye zemin hazırlaması gerekli!
‘Urumu’ sıkıştırmak gerekli!
Burjuva yazarlar ve siyasetçiler ne için vardır ki??
PAPADOPULOS RUM HALKINA YALAN SÖYLÜYOR
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugünkü haliyle, bugünkü
tanınmışlığının TC’nin iki dudağı arasında olduğunu daha önce
belirtmiştik! Türkiye’nin 4 Mart 1964 tarih ve 181 sayılı
kararın altında imzası var. Öyle ya var! Yani Turgut hocanın da
belirttiği gibi TC’nin ben garantörlerden biri olarak 1960
KC’sine geri dönülmesini sağlayacağım demeye, bu amaçla
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sadece diplomasi değil savaş yapmaya da ‘hakkı’ var!! (Turgut
hoca savaş hakkını unuttu galiba!). İyi ama bunu yapmayan
TC. TC’nin bunu yapmasını istemeyen de Papadopulos! (ve de
İngiltere—çünkü aynı şeyleri İngiltere de yapabilir, değil mi
Turgut?). Bu şartlarda Papadopulos nasıl olacaktı da TC’yi
veto edecekti? Edemez! Bu şartlarda Papadopulos nasıl
olacaktı da gemilerini, uçaklarını Türkiye’ye yollayacaktı,
elçilik açacaktı? Yapamaz! Daha doğrusu TC diplomasisi
kendisi için yararını görüp de izin vermedikçe yapamaz!
Kuzey Kıbrıs patlamaya hazır haldeyken, ekonomisi
sıkışmışken kapıları neye açtı KC hükümeti? KKTC’yi
koruyup kollamak için!
Sadece edemez yapamaz değil! Etmez yapmaz!
Kıbrıslı Rum ve Türk burjuvaları, hem kendi aralarında
hem de Anavatanlarıyla el ele vererek, ve herkese malum
olması gerekli, NATO çerçevesinde bir yığın haltlar
karıştırdılar bu memlekette! NATO çerçevesinde yenen haltlar
İngiliz ve Amerikan’la birlikte yenen haltlardır! Ve bu yenen
haltları herkes bilir (CTP ve AKEL unuttu tabii ki) ama
bunların belgeleri birbirlerinin ellerindedir! İşler kızışır da bu
belgeler su yüzüne çıkarsa ne olacaktır Türk ve Rum
milliyetçiliğinin hali bu yörede? Ve de İngiliz’in ve
Amerika’nın?
Papadopulos’un yapacağı bir tek şey vardır—yapageldiği
gibi! Rum halkına yalan söylemek! İdare-i maslahat yapmak!
Ve tabii ki Kıbrıslılar olarak Kıbrıslı Türklere de yalan
söylemek!
Doğru muyuz yanlış mıyız Volkancılar? Siz söyleyin!
AFRİKA NE İÇİN?
Eskiden Soyer ve Talat ve YeniDüzen yazarları bu iş
böyle giderse TC KC’yi tanımak zorunda kalacak, biz bütün
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haklarımızı kaybedeceğiz vb. propaganda üzerinden TC
diplomasine akıı verirlerdi. Burjuva-emperyalist çözüm
yolunun ne olduğu konusunda kendilerini TC diplomasisinin
akıl hocası pozlarına sokarlardı. İktidara geldiler çenelerini
kapadılar! Niye?
Eskiden TC diplomasisinin dolaylı savunucusuydular,
şimdi bu işi doğrudan yapıyorlar da onun için!
Eskiden Türk milliyetçiliğini dolaylı yaparlardı, şimdi
doğrudan yapıyorlar da onun için!
Şimdi Afrika yazarları bu iş böyle giderse TC KC’yi
tanımak zorunda kalacak, biz bütün haklarımızı kaybedeceğiz
vb. propaganda üzerinden TC diplomasine akıl veriyorlar.
Burjuva-emperyalist çözüm yolunun ne olduğu konusunda
kendilerini TC diplomasisinin akıl hocası pozlarına sokuyorlar.
Niye?
TCc diplomasisinin dolaylı savunucusudurlar da onun için!
Dolaylı yoldan Türk milliyetçiliği yapıyorlar da onun için!
Rüzgar eken fırtına biçermiş. değil mi Ali!
Hepsi bir arada burjuva-emperyalist dünya düzeninin
savunucularıdırlar da onun için!
KURŞUNA DİZME
Ümit İnatçı Goya’nın Kurşuna dizme adlı yapıtının çok
güzel bir yorumunu yaptı. Yorumunu şöyle bitiriyor: ‘... Bu
resim aslında ayaklanma ve katliamın değil, Goya’nın
çürümenin sınırında uyandığının resmidir.’
Tüm yurtseverlere de nasip olsun böylesi bir uyanış. Ümit
ederiz!
OOOOOOF OOOOOOOOF OF
N. Beratlı yoldaş Azerilerle olan kardeşliğimizi derin tarih
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bilgisiyle ortaya serdi! Ulus devletten vazgeçti ama Azeri
kardeşlerinden vazgeçemedi! Hele ki şimdi komünizm
düşmanıdırlar, kardeşliğinin haddi hesabı yok! TC ile
birleşemedik, AB ile birleşemedik, Azerbaycan’la birleşip de
şu ulus devletten kurtulsak ne dersin N. Beratlı?
Ne de olsa bir Sovyet Federasyonunu kursak kursak
‘çıkmaz ayın son Çarşambasında’ kurabiliriz. Değil mi ama!
Ki orda bile ‘ulus devlet’ sorunu çözülmüyor!
Bu arada sen o KKTC ulus devleti (??)’nin meclisinde ne
yapıyon, hem de ‘Urumlarla’ eşit hak talep ederekten? Bu milli
eşitlikçilik de neyin nesi oluyor? Ve ulus devlet düşmanı
Kazım Akansoy Talat’ın yanında KKTC’nin başında ne
yapıyor?
Sen ne zaman Afrika’da yazmaya başlaycan?
SAMİ ÖZUSLU’NUN ANLAYAMADIKLARI
Çok para kazanmak hırsını anlayamıyormuş Sami.
“Mezara mı götürecen be adam” diyor!
Adam CTP’li olursa YeniDüzen yazarı olursa böyle olur
işte! Kapitali okusaydın hemen girişte görürdün anlayamadığın
şeyin cevabını!
Ne diyor Marks? Siz bakmayın bu dangalak burjuvaların,
benim param var o halde nerşeyi yapabilirim diye horoz gibi
dolaşmalarına, çünkü ve işin aslında sosyal ilişkiler ağını, bir
bireyin asla baş edemeyeceği bir gücü temsil eden para bunlara
hükmetmektedir. onlar parayı çalıştırmazlar, para onları
çalıştırır! Para onların kölesi değildir, onlar paranın kölesidir!
Şimdi anladın mı niye biriktirip dururlar? Niye daha çok
daha çok deyip dururlar. Daha çok para elde etmek için her
türtü haltı yerler? Burjuva şartlarda paranın mantığı budur
çünkü ve de onlar bu mantığa uymak zorunda olan zavallılar!
Zavallı caniler!
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36 yıllık sorununu böylece çözdüysek ne mutlu bize Sami
yoldaş!
Sen de benim kafamın almadığı bir sorunu çöz bakalım—
al gülüm ver gülüm değil mi ama!
Ben de 36 yaşıma geldim sosyalistim diyenlerin,
yurtseverim diyenlerin CTP’de işi nedir, YKP’de işi nedir,
TKP-BDH’da işi nedir, niye örgütsüz gevezelik ederler bir
türlü anlayamadım.
Şaka şaka. Hemen inanma benim dediklerime! Anlayışım
boldur benim!
Sami koltuk hırsını da anlayamamış. Vallahi o konuda en
iyi referans CTP’dedir derim ben. Marks’in bu konudaki bilgisi
CTP’lilerle kıyaslanamaz bence! Sorunun cevabını alınca bize
de anlat da biz de öğrenelim yeni bir şeyler! Denktaşlara da
sorabilirsin tabii ki! Bu konuda sende temas bol! Benim
anlayamadığım niye böyle bir konuda cahil kaldığındır
doğrusu! Hiç mi konuşmazsın yoldaşlarınla? Bu ne biçim
yoldaşlıktır? Konuşup izah etmeseler bile, versinler sana bir
koltuk, hemen öğrenirsin nereden gelirmiş koltuk hırsı!
ÜNAL FINDIK YOLDAŞ
Mustafa yoldaşı kaybettiğimiz için senir ailenin, tüm
CTP’li yoldaşların ve hepimizin başı sağolsun.
BİZİ ÖLDÜREN BURJUVAZİDİR!
Kanser yapan maddeler tüm çevremizde ve yemeğimizde!
Kansere karşı savaş yerine milyarlar ve en iyi imkanlar
insanları öldüren savaşlar için harcanıyor! Zamansız ölümlerin
nedeni, zamansız kayıplarımızın nedeni bile istisna
burjuvazidir!
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NELER OLUYOR NELER? — 12 Ağustos, Cuma,
2005
ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELE TEORİLERİ
Kuzey Kıbrıs’ta özelleştirme faaliyetlerine karşı mücadele
konusunda Sendika önderlerinin bazı demeçieri vardır. CTPBG ise bu özelleştirmeyi hayata geçirmekle yükümlü bir parti
olarak Yeni Düzen sayfalarında devletin küçültülmesi, iş
alanlarının özel girişimciler tarafından sağlanması vb.,
özelleştirmecilerin malum fikir silsilesini uzun bir dönemden
beri yaymaktadır.
konusunda,
ve
Devletleştirmek-özelleştirmek
özelleştirmenin burjuvazi açısından gerçek anlamının ortaya
konulması bildiğimiz kadarıyla bir tek gazetemiz sayfalarında
ele aldı.
Bu meyanda ve yine bildiğimiz kadarıyla KSP dışındaki
tüm diğer partilerimiz ya sessizdir, ya da bu partilerinin
militanları gerçek birer özelleştirme taraftarıdırlar. Tüm
kurumlar arasında bir tek Baraka’dan yoldaşlar azimli bir
özelleştirme karşıtı olarak ortaya çıkmaktalar. Bu konuda
teorik açılımlar sunmaktadırlar.
Bu meyanda ve özelleştirme konusunda teorik tartışmanın
yürütülebileceği tek kaynak Baraka’dan yoldaşlarca
sunulmaktadır. Diğer kurumlar ve partilerden ses çıkmadığı
oranda onlarla tartışma imkanımız yoktur.
Baraka’dan Münür yoldaşın fikirlerini ele almalıyız.
Münür yoldaş bu konuda bizim bir değerlendirmemiz
olduğunu bilmektedir. Gel gelelim bu değerlendirmenin
doğruluğu-yanlışlığı konusunda herhangi bir fikir beyan
etmemiştir. Yoldaş başka bir yol seçmiştir. İki kaynağı,
birincisini her kelimesinin altına imzasını atmaya hazır olarak,
ikincisini ise gazetemizde yayınlanmaya uygun bularak, yani
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savunarak ileri sürmüştür.
Tabii ki bireyler ve örgütlerin fikirleriyle uyum gösteren
teorik açılımlar varken bir de kendilerinin aynı açılımları
sunmasının gereği yoktur. İyi ama hiç değilse ve iki farklı
kaynak öne sürülüyorsa, bunlar arasında uyum veya
uyumsuzluğa dikkat etmek gereklidir. Münür yoldaş bizi değil
de başka kaynakları kullanmayı yeğlerlerken, bu basit kurala
dahi uymamıştır.
1. DEVLET DEĞİL ALLTAN ÖRGÜTLENEN KOMÜNAL
MÜLKİYET
Münür yoldaşın her kelimesinin altına atmaya hazır olduğu
devletleştirme ve özelleştirme bağıntılı kaynaktaki temel fikir
Bolivya’dan Olivera yoldaşa aittir:
“Ulus kavramını, tüm çalışanların toplumsal egemenliği
doğrudan uygulaması olarak tanımlamak, bunun gerçekte
olabilmesi için tek başına yeterli değil. Bunun için
dayanışmanın, güvenin, yoksullar arasındaki, şehirdeki ve
köydeki çalışanlar arasındaki, bu ülkeyi ayakta tutan sıradan
insanlar arasındaki karşılıklı desteğin toplumsal dokusunun
uzun bir süreçte yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Son 20 yılda
neoliberalizmin yok ettiği eski dayanışma ağının yeniden inşa
edilmesi, genişletilmesi ve geliştirilmesi için çaba gerekiyor.
Bu zor ve muhtemelen uzun bir yol olsa da, sıradan insanlar
[plebeian] ve işçi sınıfı Bolivyası’nın doğal ve toplumsal
varlıklarımız üzerinde güç ve denetimi ele almasının tek yolu
da bu. Diğer yol, devletin yeniden millileştirmesi yolu,
şüphesiz daha hızlı ve kolaydır, ama bu bir grup elit
sömürücünün yerine bır başkasının geçmesi anlamına
gelecektir.’
Biz yazılarımızda dünya emperyalizminin geçmiş ve
bugünle bağıntılı olarak geri ülkelerde uyguladığı siyasetlere
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değinmiş, bu siyasetin geçmişte devlet mülkiyeti üzerinden,
devlet mülkiyetinde sanayi-tarımsal yatırımlar olduğunu
belirtmiş, bunun dünya emperyalizminin siyaseti olduğunu,
aynı zamanda bu siyasetle uyum içinde var olabilen yerli
burjuvazinin de siyaseti olduğunu ortaya koymuştuk. Demek ki
Münür yoldaş da Olivera yoldaş gibi bu konuda bizimle
hemfikir değildir. Çünkü Olivera yoldaşın bahsini ettiği son 20
yıldır var olan—ve bugün neoliberalizm tarafından yıkılmakta
olan—dayanışma fikri, tamı tamına son özelleştirme furyası
öncesinde Bolivya’daki devlet mülkiyetine hitap etmektedir!
İkinci bir farklılık da bu eski dayanışmanın yeniden nasıl
elde edileceğinde ortaya çıkmaktadır. Bizim yaklaşımımız bu
‘eski dayanışmayı’, yani burjuva-emperyalist dünya düzeninde
var olan ve bu düzenin parçası olarak var olan devlet
mülkiyetini yeniden ihya etmek değildir. Bizim yaklaşımımız
bu tür burjuva-emperyalist devlet mülkiyetinin, işçilerin ve
halkların dünya burjuvazisi tarafından sömürülmesinin bir
aracından başka bir şey olmayan bu ‘eski dayanışma’nın, yani
eski burjuva devlet mülkiyetinin korunması değildir. Bizim
yaklaşımımız bu sorunu devrim sorununa, Kıbrıs’ta AntiEmperyalist Birleşik Cephe Hükümeti iktidarına ve devlet
mülkiyetinin bu devletin mülkiyetine dönüştürülmesine
dayanmakta ve bunu hedeflemektedir. Devlet mülkiyeti ve
özelleştirmeye karşı faaliyetlerimizin amacı bu sonucu elde
etmeye yoğunlaşır. Başka türlü burjuva-emperyalist
sömürünün, ve tabii ki Kıbrıs sorununun hallinin
imkansızlığından hareket eder. Münür yoldaş Olivera yoldaşı
savunduğu oranda bu tespitle uyuşamıyor.
Olivera yoldaşın ‘eski dayanışma ağı’, eski devlet
mülkiyetidir. Yoldaş bunu tekrardan inşa etmek için her ne
kadar alttan örgütlenmeye, alttan mahalle, köy, şehir ve ulusal
komiteler kurarak ulusun, yani halkın ülkenin kaynaklarına
sahip çıkmasını savunsa da, onun planı bu kaynakların dünya
emperyalist düzeninde satışından elde edilenlerin halk
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saflarında dağıtılmasından ibarettir. Bu nedenle ‘eski
dayanışma ağı’ adını verdiği devlet rnülkiyeti şartlarında
vatandaşa sunulan kırıntıları, o da Bolivya halkının defalarca
ayaklanması sonucunda elde edilen ve herkese ulaşamayan bu
kırıntıları yeniden elde etmek planıdır bu plan. Yani oldukça ve
işin aslında gerici bir plandır. Dünya emperyalizminin
yıkılmasını hedeflememektedir. Dahası da var. Bu satırlar
Bolivya
halkı
özelleştirmeye
karşı
ayaklandığında,
özelleştirmenin yoksul halk saflarındaki yıkıcı etkisine karşı
ayaklandığında yazılmaktadır. Ve bu ayaklanma ortasında bu
mülklerin kendi fikrine uygun olan bir ulusal devlet (yani
halkın devleti) mülkiyeti haline getirilmesini, acilen bu
sonucun elde edilmesini—ayaklanmanın ta göbeğindeki
Bolivya—savunacağına, böylesi merkezi bir devletin
bürokratik bir yapı olacağı savı üzerinden ‘eski dayanışma
ağının’ uzun yıllara yayılan bir alttan çalışma ile yeniden
kurulması fikrini ortaya atarak, yani Bolivya halkının
ayaklanmasını onların iktidarı ile, onların devleti ile
taçlandıracağına, uzun yıllar alacak alttan çalışma ve
dayanışma ağı kurmaya yöneiterek halk ayaklanmasının
zaferini irnkansız kılmaktadır. Tekrar gerici bir önerme
sunmaktadır. Tüm bunlar alttan—bürokratik olmayan?—bir
yapılanma, deyim yerindeyse devlet olmayan bir yapılanma
elde etmek adına ileri sürülerek, işte dikkatli olmayan
savunucularını karşı devrimciliğin göbeğine sürmektedir.
Biz yazınımızda bürokrasiyi lafta değil de gerçekten
ortadan kaldırmanın yollarını ortaya koyduk—bakınız: ‘Stalin
Komünizmdir’. Münür yoldaş anarşit bozması, ve de halk
ayaklanmaları sırasında ortaya atıldığında açıkça karşı
devrimci ve sözde bürokrasi düşmanı, gerçekte ve kesin kes
devrim ve halkın iktidarı düşmanı bu tür fikirlere ‘her
kelimesinin altına imza atarım’ şeklinde yanaşmamalıdır.
Kıbrıs’ta özelleştirmeye karşı mücadele, hem bugünkü
devlet mülklerinin, hem de büyük burjuvazinin ve toprak
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sahiplerinin özel mülklerinin Anti-Emperyalist Birfeşik Cephe
Hükümeti tarafından devletleştirilmesi, bu devletin mülkü
haline gelmesi fikrinin halkımız saflarında yayılmasıyla birlikte
yürütülmeli, özelleştirmeye karşı ve aynı zamanda mevcut
devlet mülkiyetinin işçiye ve halka karşı kullanımının önüne
geçmenin başka yolu olmadığı ısrarla, sürekli ve düzenli olarak
propaganda edilmelidir. Bunu yapmayanlar tüm devrimci
görünüşleriyle hiç de devrimci bir siyaset ortaya
koymamaktadırlar! Özelleştirme furyasına karşı Olivera
yoldaşın görüşlerini savunarak Münür yoldaş bu kavgaya
faydalı bir katkıda bulunmamıştır.
2. İŞÇİ (ÇALIŞAN) DENETİMİ PANZEHİRİ
Her ne kadar Münür yoldaş Olivera yoldaşın her kelimesi
altına imza atmaya hazır olsa da, görünen odur ki başkalarının
fikirferini alıp, onları incelemeden kabullenmek yaklaşımı, onu
özde aynı olsa da, farklı bir yaklaşımı da olduğu gibi
savunmaya itmiştir.
Münür yoldaş Troçkist olduğu fazlasıyla bariz olan Nail
Satılgan yoldaşın görüşlerini de olduğu gibi savunmakta, ve
dahası bize gazetemizde basmayı tavsiye etmektedir. Tabii ki
Troçkist de olsa bir yazar faydalı bir değerlendirme yaptığında
kullanmaktan geri durmayız. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz
demiş atalarımız! Gel gelelim ve maalesef Nail yoldaşın
yazısının Kıbrıs’ta—ve Türkiye’de—işe yarayacağı fikri bizce
yanlıştır.
İlk önce Nail yoldaşın çok basit bir değerlendirmesini ele
alalım:
‘Türkiye’de ‘80’1i yıllardan beri süregelen özelleştirme
furyası, özel sermayenin, KİT sisteminin bu primum mobile
işlevine artık ihtiyaç duymayacağı kadar semirmiş olduğunun
göstergesidir.’—Nail Atılgan
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Devlet mülkiyeti konusunda daha önceki yazılarımız
gözden ‘geçirilirse bizim bu görüşü paylaşmadığımız ortaya
çıkacaktır. Türkiye’deki özelleştirme furyasının ardında yatan,
Türkiye’deki devletleştirme—devlet mülkiyetinde kurulan
işletmeler—furyasının da ardında yatan şeydir. Yabancı büyük
güçler ve onların dünya siyasetleri.
Bu tespit Türkiye’de burjuvazinin zenginleşmediği,
tekelleşmediği vb., anlamına gelmiyor. Tüm bunlar olmuştur.
Geri ülkeler göz önüne alındığında Türk burjuvazisi relatif
olarak oldukça büyüktür. Ama tüm bu büyümeler onların
dünya emperyalist sisteminde kendilerine biçilen rol
çerçevesinde, onların bu oyundaki rollerini alıp kabullenmesi
ve oynaması çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Nasıl ki devlet
mülkiyetinde olan işletmeler bu çerçeve içinde inşa edildilerse,
bu işletmelerin özelleştirilmesi de aynı çerçevede ortaya
çıkmıştır.
Basitçe
Türk
sermayesinin
büyümesinin,
semirmesinin bir ürünü değildir. Dünya emperyalist
sistemindeki rollerini oynayarak onlar on kat semirdiyse,
onların bu rolü oynamayı kabullenmesi ve oynaması sayesinde
büyük güçler yüz kat semirdiler. Onları hem devlet
mülkiyetinde şirketler inşa ederek, hem de bunları
özelleştirerek semirten esas güç dünya emperyalist sistemidir,
bu sistemi idare eden ve yöneten büyük güçlerdir. Göz var
nizam var, bu özelleştirme furyası IMF, Dünya bankası ve
Dünya Ticaret Örgütü tarafından yönetilmektedir. Tüm
özelleştirmeler şu anda AB’ye uyum yasaları çerçevesinde
uygulamaya konulmaktadır.
Nail yoldaşın bu tespiti o kadar önemli olmayan basit bir
hata olarak ilan edilmek istenebilir. Ama bu doğru
olmayacaktır. Türkiye’deki devlet işletmelerinin nasıl ortaya
çıktığını, neyi temsil ettiğini, buna bağlı olarak şu andaki
özelleştirmenin nasıl ortaya çıktığını ve neyi temsil ettiğini
kavramazsak, ve de bu bize Kıbrıs’taki gelişmeleri
değerlendirme aracı olarak sunulursa, Kıbrıs’la bağıntılı olarak

398

özelleştirme furyasını anlamamız, ona karşı mücadele etme
imkanımız zarara uğrayacak, zayıflatılacaktır.
Kuzey Kıbrıs’ta önümüze konmaya başlanan özelleştirme
furyası Kuzey Kıbrıs burjuvazisinin semirmesinin talebi olarak
mı önümüze çıkacaktır? Yoksa, Türkiye’nin IMF ve AB
tarafından empoze edilen siyasetlerine uyum nedeniyle mi?
Yoksa, Türkiye sermayesi semirdiği için mi?
Nail yoldaşın yaklaşımı, özelleştirmeye karşı mücadelenin
Türkiye ve Kıbrıs (hele hele Kuzey Kıbrıs) gibi ülkelerde yerel
burjuvazinin dünya emperyalizminin siyasetini uygulayan
yaklaşımı,
karakterini
gizlemektedir.
Nail
yoldaşın
özelleştirmeye karşı mücadelenin, yerel burjuvazinin ülkenin
milli çıkarını ve demokrasisini dünya emperyalizmin dünya
çıkarlarına peşkeş çekmekte olduğunu teşhir aracı olarak
kullanma imkanımız elimizden alınmaktadır. Nail yoldaşın
yaklaşımı,
özelleştirmeye
karşı
mücadelenin,
yerel
burjuvazinin devrilmesinin ülkenin emperyalizmin girdabından
kurtulmasının bir ön şartı olduğunun teşhir aracı olarak
kullanılmasını engellemektedir.
Münür yoldaş da tutmuş bize bu yaklaşımı özelleştirmeye
karşı mücadelemizde teorik temel olarak önermektedir. Başka
yazarları kullanmak herkesin yapması gereken bir şeydir.
Herşeyi herkesin ele alması imkansızdır. Ama başkaları
kullanılacaksa onların yazıları ciddi bir şekilde ele alınmalı ve
farklı yazarlar kullanıldığında bunlar arasında tutarlılık var mı
yok mu kontrol edilmelidir. Münür yoldaş ise tam bir
mirasyedi mantığıyla iş yapmakta ve böylece faydalı değil
zararlı önerileri bize sunmaktadır. Bu önermeler ortaya
konacağına, bizim gazetemizde ortaya konan görüşlerin, varsa
hatalarını ortaya koymak: daha faydalı bir yaklaşım olmaz
mıydı? Hata yoksa da kabullenmek!
Nail yoldaştan yapılan alıntıda, sanırız Münür yoldaş
açısından esas çekicilik yukarıda ele aldığımız tespit değildi.
Sanırız alıntıda Münür yoldaşa esas çekici gelen şey Nail
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yoldaşın bize sunduğu ‘Panzehir’, yani işçi (çalışan) denetimi
fikridir!
‘Kamu işletmelerinde üretilen mal ve hizmetler meta
niteliğini çok büyük ölçüde koruduğu, bu işletmeler piyasa
ilişkileriyle sarmalandığı için, bir bireysel zenginleşme aracı
olarak yolsuzluk bunların yapısal bir özelliği, bunları kapitalist
piyasa ekonomisiyle eklemleyen bir bağdır. Sosyalist bir
programın bu soruna karşı önereceği bir "panzehir" vardır: işçi
(ya da çalışan) denetimi. İşçi denetimi aynı zamanda
kapitalizm dışı, hatta kapitalizm karşıtı (yani geçişsel)
niteliğiyle, sosyalist siyasetin devlet mülkiyeti savunusunu sair
devletçiliklerden ayıracak bir mihenk taşı görevi görür.’—Nail
Satılgan.
Birincisi bu fikrin Nail yoldaşla bağıntısı yoktur. Münür
yoldaş komünist hareketin tarihçesini incelerse bu fikrin
1920’Ierde Komintern tarafından sunulduğunu görecektir. Bu
fikrin ne şartlarda ve ne tür bir çalışma çerçevesinde ileri
sürüldüğünü de böylece görecektir. Bu fikrin her derde ve her
şart altında deva, bir ‘panzehir’ olmadığını da o zaman idrak
edecek, ve Nail yoldaşın tipik devrimcilik ayaklarına yatan
ama hareketin şartlarını ele almak zahmetine katlanmayan tipik
bir Troçkist gibi davrandığını da idrak edecektir —veya ve ama
Münür yoldaşın soruna tüm yaklaşımı da Nail yoldaşınkine
benzerlik göstermiyor mu?
Fabrikalarda işçi denetiminin sağlanması için kapitalin
iktidarının
devrilmesinin,
proletarya
diktatörlüğünün
kurulmasının gerekliliğini
kavramış
Partili
işçilerin
işyerlerindeki çalışması, kendilerinden oluşan fabrika hücreleri
yanında tüm işçileri kapsayan ve görevi işçi denetimini kurmak
olan Fabrika Komitelerinin kurulması gereklidir. Ekonomik
kaos şartlarında, devrime geçişin ara sloganı olan, ve reformcu,
anarşist sendika önderliğinin proletarya diktatörlüğünü
yadsıyan zararlı faaliyetlerine karşı komünist işçilerin
işletmelerde oluşturduğu ve tüm işçileri kapsayan Fabrika
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Komiteleri olmamış işçi denetimi ne tür bir panzehir
oluşturacaktır? Olsa olsa, devrim sloganı gibi propaganda
edilmesi gereken, hedeflenmesi gereken bir fikir olarak
panzehir
görevi
görecektir—ama
bunun
proletarya
diktatörlüğünü hedefleyen bir partinin varlığından, bu
diktatörlüğün sosyalizmi-komünizmi inşası yeteneğinin
varlığını savunan bir partinin varlığından, bu partiye bağlı
işçilerin işyerlerindeki varlığından, bu işçilerin geniş işçi
kesimleriyle Fabrika Komiteleri üzerinden oluşturulacak olan
bağımsız
olarak,
işçilerin
proletarya
bağlarından
diktatörlüğüne, iktidara giderkenki birliği fikrinden bağımsız
olarak bu fikir kendi başına nasıl olacaktı da propaganda
edilecek ve ‘panzehir’ işlevi görecekti?
İşte Nail yoldaşın yaklaşımı: ‘Yapılması gereken, sağlığın
özelleştirilmesine karşı çıkışın, insanların, şu kadar süre prim
ödedikleri için değil, sırf yurttaş olma hasebiyle
yararlanabileeekleri
ve
özel
sağlık
kuruluşlarının
kamulaştırılmasıyla
takviye
edilmiş
parasız
(yani
“metasızlaştırılmış”), genel ve kaliteli bir sağlık sistemi
talebiyle bütünleştirilmesidir. Bu programatik ilke, elbette
mutatis mutandis (gerekli değişiklikler yapılarak), yukarda c)
maddesi içinde zikredilen, KİT sisteminden geriye kalmış olup
da, kısmen ya da tamamen özelleştirilmeyi bekleyen kamu
işletmelerine (SEKA, PETKİM, THY gibi) de uygulanmalıdır.’
Kamu işletmelerinde üretilen mal ve hizmetler meta
niteliğini çok büyük ölçüde koruduğu, bu işletmeler piyasa
ilişkileriyle sarmalandığı için, bir bireysel zenginleşme aracı
olarak yolsuzluk bunların yapısal bir özelliği, bunları kapitalist
piyasa ekonomisiyle eklemleyen bir bağdır. Sosyalist bir
programın bu soruna karşı önereceği bir “panzehir” vardır: işçi
(ya da çalışan) denetimi. İşçi denetimi aynı zamanda
kapitalizm dışı, hatta kapitalizm karşıtı (yani geçişsel)
niteliğiyle, sosyalist siyasetin devlet mülkiyeti savunusunu sair
devletçiliklerden ayıracak bir mihenk taşı görevi görür.’—Nail

401

Satılgan.
Sadece burjuva devlet mülkiyetinde olan işletmelerin değil
de, diğer özel işletmelerin de ‘devletleştirilmesini’ ‘talep’ eden
bu yaklaşım, böylece den den içinde ‘metalaşmaya’ karşı
devletleştirme talep eden bu yaklaşım, kimden neyi talep
ettiğini ortaya koymayan, işin aslında burjuva devletten
burjuva devletleştirme talep eden bu yaklaşım bir de dönüp
‘aynı zamanda’ işçi denetimi panzehirini önümüze koyarsa,
bunun adına devrimci lafazanhkla gizlenmiş burjuva
reformizmi denmez de ne denir? Nail yoldaş Avrupa sosyal
demokrasisinin burjuva devletleştirme, ve burjuva devlet
mülkiyetinde eğitim-sağlık hizmeti programının Türkiye’de de
uygulanmasını ‘talep’ ediyor! Bu talebinin burjuva devlet
şartlarındaki kaçınılmaz ve herkes tarafından bilinen
yolsuzluklarına, devrimci bir adım olmamasına da yamama, ve
yine burjuva şartlarda ve burjuvaziyi devirmeyecek olan bir
işçi denetimiyle çare buluyor—ki bu tür işçi denetimi
Almanya’da yıllardan beri vardır! Ve Münür yoldaş bu
reformcu ve gerici programı, bu sözde devrimci görünümlü
gerici programı, tıpkı Olivera yoldaşın alttan örgütleme,
kitlelere dayanma laflarıyla devrimci görünümlü gerici
programı gibi önümüze sürüyor. Münür yoldaş ne elde etmeye
çalışıyor?
Komintern’in öne sürdüğü işçi denetimi devrime giderken
ileri sürülen bir slogandır. İşçiler üretimi durdurmak isteyen
burjuvaziye rağmen üretimi burjuvalarsız yürütebileceklerini,
hem de daha iyi yürütebileceklerini göstermenin, böylece
onları burjuvaziyi devirmek, iktidarı ele almak ve sosyalizmi
kurmak fikrine taşımanın aracıdır.
Sosyal demokratların burjuva iktidarı şartlarında ‘işçi
denetimi’, burjuva yönetimle birlikte oluşturulan ‘işçi
denetimi’ işçileri burjuvaziye bağlamanın aracıdır. Nail
yoldaşın burjuva devlet şartlarındaki devletleştirme talebiyle
‘aynı zamanlı’ olan ‘işçi denetimi’nin sosyal demokratik işçi
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denetimi olduğu açıktır. Bu işçi denetimi burjuvaziden talep
edilen ve burjuva şartlar sürerken ve de burjuva şartları
sürdürmek amacıyla ileri sürülen bir işçi denetimidir!
Kapitalizm karşıtlığı üzerine edilen laflar havada kalan
devrimci görünüm amaçlı laflardan ibarettir!
Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde protokol imzalayarak
şakşakçılığı yapılan özelleştirmeye karşı mücadelemizde
yukarıda ele aldığımız nedenlerden dolayı Nail ve Olivera
yoldaşı değil, Komintem ve SBKP(B)’nin siyasetini kendimize
kıstas almalıyız.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 12
Ağustos Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 164, sayfa 3, 9.
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NELER OLUYOR NELER? — 2 Eylül, Cuma,
2005
KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE
Volkancılar TBMM protokolü kabullenmesin diye imza
kampanyası yapıyor.
DİSİ’li ‘Urumlar’ da aynen!!
İkisi de emperyalist uşağı, ikisi de demagog!
KAHROLSUN IMF, ABD, AB
Meğersem AKP ülkeyi (yani Türkiye’yi) borç batağına
gömmüş. Vatanı ve milleti satmış. Volkan yazarları ateş
püskürüyor Hele hele devlet mallarını gavurlara satmışiar.
Deme gitsin. Türklük elden gidiyormuş. Çok kızgınlar.
Bunlara ‘gelin emperyalizme karşı birleşik cephe kuralım’
dediğimizde de ağızlarını açmazlar. Niye mi? Yalancı demagog
Amerikan-İngiliz uşaklarıdırlar da ondan. Yanlışsak
ispatlasınar. Bakın ‘Urumlar’ hiç değilse göstermelik de olsa
meclislerinden İngiliz üslerine karşı karar çıkarttılar. Hadi
başlayın bakalım İngiliz üslerine karşı kampanyaya! Denktaş
partisi nerede bu konuda? UBP nerede bu konuda? MAP falan
filan nerede bu konuda? Hadi başlayın bakalım Türkiye’nin
NATO’dan AGİT’ten çıkması için kampanyaya! Hadi başlayın
bakalım IMF borçlarının reddi için kampanyaya! Hadi başlayın
bakalım tüm özel büyük banka, fabrika, tarla, taşıma ve
telekomünikasyon
şirketlerinin
devletleştirilmesi
kampanyasına (OYAK dahil). Çünkü bunlar değil midir çok
bozuk çaldığınız ‘globalleşme-Küreselleşme’ siyasetinin
dolayısıyla
IMF-ABD-AB-NATO-AGİT
siyasetinin
uygulayıcıları ve de uygulattırıcıları? AKP bunların hık
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deyicisi değil mi? Bunlar değil midir bu siyaset nedeniyle
İngiliz üslerine ağzını açmayanlar? Yani ve açıkça koyarsak,
siz değil misinız bunları başımıza bela eden? Bunlara karşı
kavga veren devrimcilere karşı savaş açıp, Amerikan
donanmasını koruyup, karşı çıkan gençleri denize döken ve de
onlara kurşun sıkan?
Yalancısın yalancı! Yalancısınız yalancı!
Siz kim Türklüğü savunmak kim! Eski Sovyetler
Birliği’ndeki Türki cumhuriyetleri bile Amerikan-İngiliz uşağı
yaptınız siz! Açlıktan geberiyor oralardaki Türkler de
sayenizde!
Sizin Türklükten anladığınız bir avuç Türk düşmanı
sermayedar takımıdır. Onlar da Amerika-İngiltere’nin kurduğu
dünyada yer kaparak yaşarlar!
Türkmüşler, Türklüğü düşünürlermiş! Sizin gibi Türkler
Waşington’a Waşington’a! Veya Londra’ya! Brüksel de
olabilir! İsterseniz Moskova’ya gidin. Gidin de başımızdan
nereye giderseniz gidin!
VOLKAN’DA GENE SENDİKA VE GREV SEVDASI
BAŞLADI!
Yahu olur da bu kadar demagogluk olmaz! Siz ki işçilerin
sendikal örgütlenmesinin azılı düşmanı, siz ki sermayenin azılı
savunucusu, siz ki işçi haklarının ve yaşam koşullarının azılı
düşmanı, sizin sendikacılığınıza, sizin işçi hakkı
savunuculuğunuza kim kanar? Sizi bilmeyen işçi gardaşlardan
başka?
DAÜ’da bilitnsel öğretimi destekleyecekler neredeyse!
Üniversitelerin bilimsel bir öğretim görevlileri kadrosu
altındaki özerkliğini destekleyecekler neredeyse! Bunlara bir
soru? İnsanlaı nereden geldi? Hepimizin en büyük annanesinın
Afrika’dan gelme bir siyah kadın olduğu doğru mu? Vahdettin
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hain miydi? IMF’yi Türkiye’ye sokan hangi toplumsal sınıftır?
Toplumsal sınıflar var mıdır? Türkler sermayedarlar ve işçiler
olarak birbirine antagonist olan sınıflara bölünmüş müdür?
Yoksa yasak mı böyle bir bölünme? Asgari ücret neyin nesi o
zaman ve ne kadar olmalı? Daha sorulacak soru çok da
Volkancı demagogların kafası karışmasın. Bu kadarına cevap
versinler yeter.
Ha ve bu arada, siz boş verin o gevezeleri. Biz
emperyalizme karşı sizinle ortak savaş önerimizde gayet
samimiyiz! Ha, Türkiye emperyalist mi? Türkiye’yi yönetenler
tekelci büyük şirketler mi? ABD-İngiltere ve AB ile kol kola
mı bunalar? Siz Türklüğü severken bunları da sever misiniz?
Ya işçileri? Ya köylüleri? Yurtsever, emperyalizm karşıtı
gençleri ve entelektüelleri?
Yoksa demagog musunuz??
TÜM KURUMLAR ÖZELLEŞTİRİLMELİ!
İşte bizim Volkancıların sevdikleri Türkler! Tüm kurumları
satın alacak parası olan Türkler! Bunlar herhalde ve de işte çok
iyi Türkler oldukları için geriye kalan çoğunluk Türkleri de
koruyacaklar! Nasıl mı? İşsiz bırakarak! Nasıl mı? Ücretleri
düşürerek! Nasıl mı? İşten atarak! Nasıl mı? Yahu o geri
kalanlar da Avrupa’ya gidip iş bulsunlar! ‘Urum’ tarafına geçip
iş bulsunlar! Türk gibi Türk olsunlar! Parası olanların parasına
para katmaya destek olmak için her türlü fedakarlığı yapsınlar!
İyi ama ‘küreselleşme’ dışında kalnırsa bu Türkler nasıl
gidecek Avrupalara, Urumlara? Hay alah, bir avuç sermayedar
Türk için kendimizi feda etmeye hazır olsak bile IMF’den
kurtuluş yok! Değil mi Volkancılar! IMF’ciler! NATO’cular!
Demagoglar!
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ETKİ AJANI!
Sabahattin İsmail dertli. Her tarafı etki ajanı sarmış
Anavatan’da! Yani yani Anavatan da elden gitti! Yavru vatan
da aynı durumdaymış!
EEE! Ne’decen bu konuda Sabahattin İsmail?
Demagojiden başka?
Özelleştiri! Etki ajanı kalmaz ortalıkta? Demagogluğun bu
kadarı da az görülür! IMF siyasetçisi Etki Ajanından dert
yanıyor! Devrimci düşmanları Etki Ajanından dert yanıyor!
Komünist düşmanları etki ajanından dert yanıyor.
Etki ajanlığına son vermek isteyen komünizmi öğrenir
önce! Ve onu hayata geçirir! Demagogluğu bırak!
AFRİKA’LI TALAT!
“Rumlar için en iyi Türk, kendileri gibi düşünendir...
Dolayısıyla KKTC’de kim iktıdara gelirse gelsin, kendileri gibi
düşünmese saldıracaklar... Bana da bu nedenle saldırıyorlar...
Ben eskiden beri, şimdi söylediklerimi söylüyorum... Kıbrıs
Türk halkının çıkarlarını savunuyorum... Görevim de bu... Ben
tarafsız değilim olamam, görevim Kıbrıs Türk halkının
çıkarlarını savunmaktır” ( Kanal T’deki Talat konuşmasından
aktaran Volkan)
Ondan sonra Talat, Sabahattin İsmail ile bir araya gelip
Kıbrıslı Türklerin çıkarları nelerdir el ele verip alt alta
sıralamaları gerekirdi! Yapmamışlar. Onlar adına bu iş biz
yapalım. Yanlışımız varsa duyursunlar hemen düzeltiriz!
Cidden! Onlara göre Kıbrıslı Türklerin çıkarları neyin nesidir
sıralayalım. Bakalım Kıbrıslı Türkler ne diyecek bu işe!
1. İngiliz üslerine laf yok! NATO ve AGİT üyesi olalım!
Onlara da üs verelim!
2. Üç garantörlere laf yok! Ne de olsa biri anavatan!
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3. Türkiye NATO ve AGİT üyesi olarak dursun. Bizi kim
koruyacak! IMF ve Dünya Bankası ve de Dünya Ticaret
Örgütü’ne üye olsun! Yoksa portakalları nasıl satarız? Yoksa
nasıl mal ithal ederiz. Yoksa ülkeye öğrenci gelmez, onca
üniversiteye ziyan olur!
4. Tüm kurumları özelleştirelim! İşçi çıkaralım, ücretleri
düşürelim ki verimlilik gelsin ekonomiye! Yeniden yapılanma
yapalım!
5. İş gücü fazlasını İngiltere’ye ve Güney Kıbrıs’a
gönderelim ki döviz gelsin ekonomiye! Ekonomi dar boğazdan
kurtulsun. Ne o tüm Türklere Türk sermayedarları iş bulacak
diye bir kural mı vardı! Eskiden birileri tüm Türklere devlet iş
bulsun derdi, şimdi de bunu çıkaracaklar başımıza! Küresel
dünyada gidin bulun bir yerlerde iş. Ne tembel adamsınız yahu!
Türklüğe yakışır mı bu! Türk çalışkandır der atamız unuttunuz
mu?
6. Tekel sahibi Türkler IMF ister, DB, DTÖ ister, AB ister.
Onlar isterse biz de isteriz! Kıbrıslı Türklerin çıkarını
savunuruz ne de olsa! Hele hele Anavatan’ın çıkarını çok çok
savunuruz. Biz de küreselleşme ve yeniden yapılanma isteriz!
Vallahi eksikleri onlar tamamlasın. Bu kadarı yeter!
AFRİKA ÖNERDİ!
‘Barış ve Demokrasi Hareketi, Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik
Kıbrıs Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Kıbrıs Sosyalist
Partisi...
Türkiye’nin önünü açanlara karşı, Kıbrıslı Türklerin önünü
açmak misyonuyla neden biraraya gelmesin?’
Ha vallahi! Niye bu olmasın?
Akıl var fikir var! Niye olmasın?
Bu konuda somut öneriniz nedir ama Afrikalı gardaşlar?
Yapalım edelim de nasıl? Hangi temelde? Hangi siyasetle!
Malumunuz olduğu üzere yurtsever tüm partilerin bir araya
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gelmesi fikri yeni bir fikir değildir! Eski bir fikirdir. KSG
öncesi bile ara sıra lafı edilirdi. KSG-KSP sonrası ise sürekli
olarak ve düzenli olarak bu fikir ortaya konmuştur. KSG’de bu
fikrin ortaya konmadığı bir sayı yoktur da!
Emperyalizme karşı birleşik cephe fikrinin işlenmediği, ele
alınmadığı bir tek KSG sayısı bulabilir mi Afrikalılar bize?
Bulamazlar! Bu çağrılara karşı bir tek cevap geldi mi
Afrika’dan? Yok! Bahsi geçen partilerden? Yok! Şimdi tutmuş
Afrika CTP (ve de AKEL) dışındaki ve de sadece Kıbrıslı Türk
partileri ‘Kıbrıslı Türklerin önünü açmak misyonuyla’ birliğe
çağırıyor!
Ne demek bu?
Emperyalizme karşı birleşik cephe çağrısı, AntiEmperyalist Birleşik Cephe Hükümeti ve Programı çağrısı
Kıbrıslı Türklerin önünü açma misyonunu yerine getirmiyor
demek!
O zaman? Nedir bu Kıbrıslı Türklerin önünü açacak
siyaset? Hangi program uygulanmalıdır ki Kıbrıslı Türklerin
önü açılsın?
KSP siyaseti emperyalizme karşı birleşik cephe ve bu
cephenin ortaya konan programı uygulayacak bir hükümet
kurması siyasetidir! Bu mu öneriliyor? Ama bu sadece Kıbrıslı
Türklerin önünü açan bir siyaset değildir, bu Kıbrıslı Rumların
da, tüm Kıbrıslıların önünü açan siyasettir ve de tek doğru
siyasettir.
Buyurun, birleşelim! Biz hazırız! Bu siyaseti ve bu
programı kabullenin ve birleşelim!
Bu programı uygulayacak hükümetin elde edilmesi için
birleşelim!
Yine malum olduğu üzere, KSG-KSP kendi emperyalizm
karşıtı siyasetine uyamayan, yani emperyalizm karşıtı olmayan
partilerimize, onların siyaseti temelinde de birlikte iş
yapacağını, onların burjuva-emperyalist reformcu siyasetinin
zaferi için de onlarla birlik olacağını defalarca ortaya
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koymuştur. Annan Planı döneminde onlar kendi aralarında
birlik oluşturmazken bile onların siyasetini destekleyerek bunu
ispatlamıştır. Onların, Kuzey ve Güneydeki tüm partilerimizin
(Afrika da dahil) ortak programı burjuva-emperyalist çerçevede
Kıbrıs sorununu çözmek siyasetidir. Kıbrıslı Türklerin (bu
arada Kıbrıslı Rumların) ‘çıkarlarını böylesi bir programla’
savunduklarını iddia ederler. Nedir bu program? ‘BM çatısı
altında, görüşmeler üzerinden, federal, birleşik, ve AB üyesi bir
Kıbrıs’ elde etmek ve bu sorunu böylece çözmek. Bu temel
siyasetin çeşitli görünürleri vardır. Bunlardan iki tanesi Afrika
tarafından savunulur. Nedir bunlar? Biri Kıbrıs’ı üçe bölen ve
Afrika’nın çözüm önerisi diye Annan Planı döneminde
önümüze konan plan, ikincisi de şimdi, yani tüm bu partiler ve
Afrika’nın ortak siyasetinin sonucu olarak iyice kabaran
Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum bölünmesi sonrasında ileri sürülen
ve Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmayı öne koyan ‘1960
Cumhuriyetine geri dönme’ siyaseti! KSP dışında bahsi geçen
diğer partilerin siyaseti ise, kendi aralarındaki farklılıklara
rağmen, ana hattıyla Annan Planı’nın uygulanması için
çalışmak siyasetidir.
İyi ama tüm bu siyasetler bizim tüm desteğimize rağmen
birincisi kendi aralarında birleşemediler, ikincisi Kıbrıslıları da
birleştiremeyip daha da bölmekten başka bir iş becermediler!
Şimdi tutmuş Afrika Kıbrıslıları daha da bölme faaliyetine
katkı koyacak olan bir öneri ortaya koyuyor. Kıbrıslı Türklerle
Kıbrıslı Rumların çıkarlarını çakıştırmak değil de çatıştırmak
üzerine inşa edilen bir siyaset öneriyor. Talat ile, Volkan ile
‘Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını savunma misyonunda’ bir kavga
başlatmak ve de bizim partimizi de, diğer partilerle birlikte
böylesi bir siyasetin içine çekmek istiyor!
Partimiz Annan Planı, referandumlar ve seçimler
döneminin halkımızı tüm bu partiler ve Afrika’nın savunduğu
siyasetin işe yaramaz, halklarımızın çıkarlarına ters,
emperyalizm güdümlü, ve de halkımızı milli temellerde bölen
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bir siyaset olduğunun kavranmasını sağladığı kanısındadır.
Afrika ve tüm bahsi geçen partiler ve CTP-AKEL
propagandaları halkımızı bu gerçeği kavramışlığını kafa
karıştırarak hasır altı etmek amaçlı yapılmakta, halkımızın
emperyalizmden kopuşun gerekliliğini kavramasını kafa
karıştırarak önlemek amacıyla yapıldığını ilan etmektedir!
Afrika ve tüm bahsi geçen partilerimizin yaptıkları işte
böylesi burjuva, böylesi emperyalist dünya düzeni savunucusu
ve böylesi bölücü ve yenilgiye, karşılıklı milli düşmanlıklara,
emperyalizmin hakimiyetine götüren siyasetlerdir!
Bunlara taviz verme dönemi hem halkımız hem de partimiz
açısından kapanmıştır!
Tabii ki bunlara bir şart altında taviz verebiliriz. Tüm
Kıbrıs çapında aynı siyaset etrafında birleşmeye varsalar.
Buyursunlar. Görelim bakalım ne kadar Kıbrıslıdır bu
baylarımız! Kıbrıslı Türk baylarımız! Ve de Kıbrıslı Rum
baylarımız! Burjuva kuyrukları! İşçi sınıfının bölücüleri!
Ha Volkan, ha bunların tümü. Hepsi de demagog!
Kıbrıslı Türklerin çıkarını mı savunacaksınız! O zaman
Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti’nin Programı’nı
öğrenin ve savunun! Gerisi yalancılık ve bu defalarca
ispatlandı hayat tarafından. İşiniz gücünüz bu olgunun
gizlenmesi. CTP’nin suç ortaklarısınız! Binbir yalan ve binbir
öneriyle bu basit olguyu gizleyemeyeceksiniz!
HERKESE GÖSTERELİM?
‘Saydığımız muhalefet partileri kıpırdanmazsa, bu tiyatro
yeni aktör ve figüranlarıyla sürüp gidecek.
Türkiye’de ve dünyada, Kuzey Kıbrıs’tan “kadife devrim”
oldu ve ilerici güçler yönetimi ele geçirdi sanılıyor...
Bunun için de burada muhalefet kalmadığı, muhalefetin
yalnız eski statükocular tarafından yürütüldüğü düşünülüyor.
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Bunun böyle olmadığını göstermek gerek herkese...
Ayrıca göstermemiz gereken daha önemli başka bir
mesele, Türkiye’nin politikaları ile uyuşmadığımızdır...
Bakalım muhalefet partileri kendilerine düşen bu görevi
yerine getirecek mi?’ (Afrika)
Times gazetesinde ve de Times dergisinde ilan alın da,
ilanda da yazın biz Türkiye politikalarına karşıyız diye! Dünya
duysun sizi!
İşleri güçleri gevezelik! Halkın burjuvaziye ve
emperyalizme karşı örgütlenmesini önlemek! İşçilerin
bağımsız örgütlenmesini önlemek. Burjuva dünyaya ilan
vermek!
Gelin şu kendimizi duyuracağımız dünyanın haline bir
bakalım!
Kıbrıs Cumhuriyeti’yle işe başlayalım!
‘Çünkü (Papadopulos, KC—bn) bir Kıbrıs vetosundan
kaçınmanın ötesinde, tanınma talebini, sorunun çekirdeğini
yani Kıbrıs sorununu su üzerine çıkaracak büyük bir siyasi kriz
meydana gelmesini engellemek istiyor.’ (Yeni Düzen, KC
basınından)
Yani KC, 1964’deki ve de tabii ki 76-79’daki BM
kararlarının önüne çıkartılmasından, 1960’ın önüne
çıkartılmasından korkuyor! Bizim Afrika ise malum olduğu
üzere 1960’a dönmek ister! Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını
savunmak için!
Hadi bakalım duyurun kendinizi Dünyanın bu parçasına!
KC’ye! Adamlar TC ile kol kola, burjuva-emperyalist cephede!
Size yoldaş yani!
Yunanistan’la devam edelim!
‘Kıbrıs sorunu ve Ege meselesi gibi çözülmemiş sorunları
zamana bırakma taktiğini bozmadan, bunu yönetme yöntemleri
arıyor. Başbakan Karamanlls. Türk-Yunan ilişkileri gündemini
belirsiz görüyor ve Türkiye’nin Avrupa’ya yönelişinin kesin
şekilde sapması senaryosundan çok korkuyor.” (Yeni Düzen,
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KC basınından)
Hadi bakalım duyurun kendinizi Dünyanın bu parçasına!
Yunanistan’a! Adamlar TC ile kol kola, burjuva-emperyalist
cephede! Size yoldaş yani!
İngiltere malum! ABD malum. Ya AB?? Onlar da malum!
Talat’ın çabası gereksiz bir çaba! Dostlar alışverişte görsün
çabası! Birazıcık da destek atışı TC diplomasisine! Ama
ihtiyacı yok TC diplomasisinin bu destek atışına işin aslında!
Talat kendine destek atışı yapıyor yani! TC desteği atışı!
Gelelim Fransa’ya! Fransa ne diyor? KC veto etsin diyor!
Niye? Çünkü KC’nin Yunanistan’la birlikte, dolayısıyla da TC
ile birlikte, NATO çerçevesinde iş yapmakta olduğunu biliyor!
Gevezelik edeceğine yap da biz de görelim diyor! Yiyin
birbirinizi! Bana ne diyor!
Ha, BM’ye duyuracak bir şeyiniz var mı yoldaşlar! Hani
BM çatısı altında halledeceksiniz ya işleri! 1960’a dönerek
veya Annan ile! Duyuracak mısınız onlara ‘Türkiye
Politikasına karşı olduğunuzu’! Hemen dikkate alırlar sizi değil
mi!
Bu arada Afrika siyasetinin neresi Türkiye politikasına
karşı? Lütfen biri izah etse de biz de öğrensek!
Ya bu halk yerli burjuvaziye ve emperyalizme karşı
bağımsız örgütlenmesine kavuşacak, ya da siz dünyaya
binbirinci duyurunuzu yapsanız da bir şeydeğişmeyecek—hele
hele yapılan duyuru burjuva-emperyalist bir duyuruysa!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 2
Eylül Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 167, sayfa 2, 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 9 Eylül, Cuma,
2005
HA GÜNEYDEKİ RUM DEVLETİ HA KUZEYDEKİ
ANAVATAN
Güneyde Maliye bakanı değişti. Yeni bakanın öz geçmişini
okuyalım:
‘46 yaşındaki yeni Maliye Bakanı Michalakis Sarris,
İngiltere’de, London School of Economics’te Master, ABD’de
de Wayne State University’de Doktora yaptı.
1972 yılında Kıbrıs Merkez Bankası Araştırma Dairesi’nde
çalışan Michalakis Sarris, 1975’te Dünya Banka’sında
müdürlük görevinde bulundu, Afrika, Latin Amerika ve Doğu
Asya ekonomileri üzerinde çalışmalar yaparak ekonomi
uzmanlığını geliştirdi. 2004 yılında Dünya Bankası’ndan
emekli olan Sarris, Maliye Bakanlığına atanmadan önce Laiki
Group’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyordu.’
1980 sonrası TC maliyesini devralan Özal da Dünya
Bankası eğitimliydi. Daha Sonra TC ekonomisini düzene
koymak için özel olarak gönderilen bay... neydi onun adı yahu?
Hani şimdi BM’de çocukları koruyor ya o beyfendi? Hah,
Kemal Derviş bey!
Gerçekçi olalım gerçekçi. Ha KC ha TC! Bunların hepsi
aynı merkezli ve de son tahlilde dost devletlerdir! Yunanistan
da aynı durumdadır! O da aynı merkezlidir!
Ya KKTC?
Bu arada Güneydeki bankaların kâr oranlarında astronomik
artışların raporları da çıktı gazetelerde!
Kârın kaynağı nedir? Gökten mi düşer? Allah vergisi
midir?
Kârın kaynağı, ister banka faizi şeklinde olsun, ister toprak
kirası (rant) şeklinde olsun, ister işletme (fabrika) kârı olsun,
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işçilerin ve emekçi köylülerin burjuvazi tarafından el konulan
emekleridir! Devlet vergileri de aynen böyledir! Güney’de de
böyle, Kuzey’de de böyle, Türkiye’de de böyle, Yunanistan’da
da böyle! Tüm dünyada böyle!
Bankaların kâr oranı arttı, çünkü emekçiler daha çok
sömürüldü! Kuzeyden Güneye göç eden vatandaşlarımız
kulübelerde yaşamaya devam etsin, bu arada Bankaların kârları
da artmaya devam etsin!
ABD’DEN DESTEK!
Eşitlikçi adamlardır bu Amerikalılar vesselam! KKTC’ye
destek verdiler ya, sıra KC’ye destek vermeye gelmiş! 10 tane
Kongre üyesi, hem de Hristofias yoldaşa destek belirtmiş!
Aynı zamanda Hrisostimidis de ABD Güneydoğu
Avrupa’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcı Vekili Matthew
Bryza’nın açıklamalarının doğru bir biçimde yansıtılmadığını
açıklamış! Bryza KKTC destekli laflar etti de!
İngilizler de aynı metodu kullanıyor!
Durup dururken kendi başını döndürecek kadar aptal
adamlar varsa Kıbrıs’ta onlar başlarını döndürsünler! Ha, bizim
burjuvalar ve onların siyasetçileri hakikaten aptal adamlardır!
İtirazı olan?
ABD, İngiltere, AB ve emperyalist Anavatanlarından
destek arayıp durup da aptal olmadığını iddia eden beri gelsin!
KIBRIS’IN GELECEĞİ!
AB Dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı hakkında
Yakovu’nun ettiği lafa bakınız! Baklayı ağzından kaçırdığını
göreceksiniz!
Yakovu konuşmasını, “maç, Newport’taki komite ve
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Brüksel’deki Konsey toplantılarına oynanacak” diye
sonuçlandırd!
İşte bizim Kuzeyli Güneyli burjuvalarımız ve onların
emperyalist Anavatanlarının Kıbrıs’a yaklaşımının en güzel
özeti! Emperyalist oyun tarlalarında, geleceğimizle oyun
oynamak!
Yapın maçınızı yapın. Birgün bu halk da size kendi
geleceğiyle oyun oynamanın cezasını verir elbet! Maç dışına!
Emperyalizmin adamı olarak Kıbrıs adlı maç sahasından
dışarıya atıldınız!
FİNLANDİYALILARA TEŞEKKÜR!
Finlandiya Büyükelçisi Loria Markidis, yapılan özel bir
törende Finlandiya hükümetine ve Kıbrıs’ta görev yapan 10
binden fazla Finlandiyalı askere Kıbrıs hükümetinin
teşekkürlerini iletmiş!
Finlandiyalılar!
II. Dünya savaşı öncesi akılları sıra Nazi ordularını
Finlandiya’ya yerleştirip Sovyetler Birliğine, Leningrad’a ve
Moskova’ya yakın bir yerden saldırma imkanı sunacaklardı!
Ağızlarını burunlarını dağıtıverdik pis Nazi uşağı köpeklerin!
Kımıldayamadılar!
Kruşçef başa geçti geçeli Batı’nın ajanlığını yapmakta
sorun görmediler! !964’den beri de Kıbrıs’ta yaptıkları bundan
ibarettir!
KC teşekkür etmiş! Edin edin! Demokrasi yuları takmış
EOKA kalıntısı, Grivasın gardaşları! Edin!
Biz de Finlandiya’nın emperyalizm hizmetindeki pislik
askerleri, ülkemizden defolun gidin diyelim, gittiklerinde de
teşekkürlerimizi bildiririz! Barışçıl bir şekilde giderlerse!
KC’nin başındaki burjuvaziye de teşekkür edeceğiz.
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Barışçıl bir şekilde defolup giderlerse!
YURTIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLILAR
Dördüncü kongrelerini yapmışlar yurtdışında yaşayan
vatandaşlar! Ve ayağa getirilmeye devam etmişler.
Kongrelerinin raporuna bir bakın.
‘Türkiye’nin adadaki askeri varlığının, BM Genel
Kurulu’nun 3212 (1974) dahil BM kararlarının ve Avrupa
Birliği’nin dayandığı prensiplerin ihlali olduğunu ifade eden
yurtdışında yaşayan Kıbrıslılar, “Kıbrıs sorununun adil,
yaşayabilir, fonksiyonel çözümünün, AB müktesebatı ve BM
kararlarına dayanması gerektiğine” olan inançlarını dile
getirdi.’
Vallahi burada bir sorun var ama nedir?? Biz işte tamamı
tamına bu tespitlerin işe yaramazlığını pratik olarak göstermek
için bu yurtdışındaki Kıbrıslıların bu isteklerine uygun
davrandık. BM’nin oluşturduğu, AB’nin desteklediği Annan
Planı’nı destekledik! Emperyalist bir plan olduğunu bile bile,
sizlerin isteği bu diye destekledik! Bağrımıza taş bastık ve
destekledik! Görün bakalım BM çatısı altında ne olurmuş, ve
de bir şey olurmuş mu diye!
Ve yurtdışındaki yurttaşlar ‘Kıbrıslı Türklere’ mesaj
gönderiyor! İyi, madem öyle, madem ‘Kıbrıslı Türkler’ o kadar
ayrıdırlar sizden dinleyelim mesajı bakalım!:
‘Yurtdışında yaşayan Kıbrıslılar Kıbrıs Türklere
mesajlarında, “BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından
sunulan planın, Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilmesinin
Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin reddedildiği anlamına
gelmediği” yinelendi ve plandaki “değişikliklerin fonksiyonel
olmadığı ve kabul edilemez olduğu” belirtildi.
Mesajda, AB’nin olanaklarından faydalanılması için
birlikte mücadele edilmesine işaret edilerek, BM zemininde,
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BM değerlerine, AB müktesebatına, dayanan ve Kıbrıslıların
insan haklarına ve bireysel özgürlüklerini koruyan, Türk işgalci
güçlerinin ve yerleşiklerin adadan çekilmesini sağlayacak,
fonksiyonel ve yaşayabilir bir çözüm için yeni müzakerelerin
başlamasına katkıda bulunulması gerektiği vurgulandı.’
Yurtdışındaki vatandaşlar! Size yalan söyleniyor! Annan
Planı BM çatısı altında ve AB destekli bir planın ABDİngiltere göndermeli şeklidir, ve işte ortaya çıkan plan budur.
Yeni müzakerelerle birşeyler değişmeyecek. Güç dengeleriyle
yapılıyor bu işler. Bu işler İngiltere, Türkiye, Yunanistan’ın
garantörlüğünü bize empoze eden, bizi bir koruma altında ülke
olarak ele alan, yabancı güçlerin ülkemizde varlığını
haklılaştıran BM çatısı altında hallolmaz! Tüm bunlara onay
veren AB çatısı altında hallolmaz! Emperyalizmden kopmadan
hallolmaz! Yerli ve yabancı burjuvalara bırakamayız
geleceğimizi! Bırakırsak işte böyle birbiriyle çelişmeli çağrılar
yapıp duracaksınız Kıbrıslı Türk kardeşlerinize! Bu işin
gideceği yer emperyalist savaştır. Hem Kıbrıs için, hem de
Türkiye ve Yunanistan için zararlı olacak olan emperyalist bir
savaştır. Ele ele verelim. İktidarı ele alıp, emperyalizmden
kopup, bu sorunu kendi ahlakımıza uygun bir şekilde çözelim.
Türkiye ve Yunanistan’ı da ihtimal bir kötü savaştan
kurtaralım!
HÜKÜMETTEN 10 MİLYAR YTL ALDIK!
Sadece biz mi! Tüm haftalık ve günlük gazeteler!
Bizim almamızda sorun yok!
Seçimleri boykot etmedik, sol kanadız diyenlere oy istedik.
Biz olmasak CTP ve BDH bu kadar da olamazdı! CTP iktidar
da olmazdı?? 10 milyar hakkımızdır. Bize sorarsan daha fazlası
da, ama CTP işte, ekmeğinin nereden yağlandığını anlayamadı
gitti! Sen söyle Ulus Irgatl Doğru değil mi? Bu arada hak
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etmeyenler niye aldılar bu paraları? Sen söyle Ulus! Ayıp değil
mi? Söyle Afrika’yla Yeni Kıbrıs takımlarına da bize versinler
paraları!
Da bize verseler iyi ederler ama, onlara laf atmayalım.
Bakarsın birleşik cephe kurarız onlarla. Değil mi Ulus!
SUÇLU AYAĞA KALK!
Sen ne dedin de biz yapmadık Ulus! Bu satırları ayakta
yazıyoruz, tüm KSG-KSP camiası olaraktan!
Seçimleri boykot etmeyenler, seçimlere girenler, hele hele
sol kanada oy isteyenler büyük suç işlemişler. CTP
statükocuymuş, işte ispatlanmış! İnsanlarımızı seçimleri boykot
ettirip sokaklara çağırmayanlar suçluymuş!
Biz Ulus’a ve YKP’li yoldaşlarına basit bir soru sorduk!
Vatandaşlar şu anda sokakta değil. Ama vatandaşlar
sokaklardaydı! O zamanlar sen ve Hamza Irgat ve de YKP ne
haltlar karıştırıyordunuz? KSG-KSP önerilerine karşı o hali
hazırda ayakta ve de sokakta olan kitleleri pasifleştirmekten
başka ne yapıyordunuz? Cevap yok!
Vatandaşlar halihazırda sokakta iken onlara hedef
gösteremeyen, gösterdiği hedef CTP ile aynı hedef olan,
vatanaşları burjuva görüşmeler çıkmaz girdabına hapseden,
halihazırda sokakta olan vatandaşın sorunu kendi eline alması
için yapılan önerilere karşı faaliyet yürüten Ulus ve gardaşları
ve de yoldaşları, her şey olup bittikten, vatandaşlar sokaklardan
çekildikten sonra, vatandaşları sokağa çağırmayıp da,
vatandaşa doğruları aktarma aracı olarak, ve de sağ kanadı
zayıfIatmak ve de sol kanadı teşhir etmek aracı olarak
seçimleri kullanmayı tercih eden bizlere ‘suçlu’ adını takıyor!
Allah’ın gevezesi!
Sadece o mu? Hadi şimdi vatandaşları sokağa çağıralım
diye bas bas bağırdıklarında kendilerine basit bir soru
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soruluyor? Ne için? Ne için çıkacak vatandaşlar sokağa? BM
çatısı altında, görüşmeler üzerinden federal, birleşik, ve AB
üyesi Kıbrıs için sokaklara çıktı vatandaşlar. Ve ayağa
getirildiklerini, bu yöntemlerle sonuç alınamadığını gördüler.
Ne için çıkacak o zaman vatandaşlar sokağa? Ulus masum ve
de devrimci gardaşımızın vatandaşların sokaklarda işe
yaramazlığını ispatladıkları siyaset için tekrar sokağa çıkmasını
istiyor Ulus! Ne de olsa emperyalizme karşı savaşmak olmazla
iştigaldir ona göre! Ne de olsa ilk adım AB üyesi, birleşik
Kıbrıs’ı elde etmektir ona göre, yani işi burjuvaların kanlı eline
terk etmektir onun siyaseti!
Ve bu siyasetin işe yaramazlığını idrak etmiş ve bundan
bıkkınlık getirmiş halkımızı tekrar aynı şekilde sokaklara
döküp, iyice bezdirmektir Ulus’un siyaseti! Yeter ki
vatandaşlar bağımsız bir siyaset, emperyalizme karşı birleşik
cephe siyasetine yönelmesinler! Ulus’un tüm derdi bundan
ibarettir!
Başka bir siyasetin var mı Ulus!
Söyle de herkes de duysun! Burjuya siyasetli ‘devrimci’
Troçkist yoldaşımız!
Suçlu ayağa kalk! Kalkın kalkın!
AFRİKA COŞTU!
Afrika Kıbrıs’ı üçe bölme siyasetini tümden bir kenara
bıraktı! Dört elle 1960’a geri dönme siyasetine sarıldı!
CTP ve Talat’a bolca laf—Rumları kötüleyerek, suçu
Rumlara ataraktan iş hallolmaz diyerekten. Aynı zamanda
suçun Rumlarda olduğunu ispatlamak için ince ayarlı 1960’a
dönme siyaseti aldı başını gidiyor Afrika’da! TC derse biz bu
KC’yi tanımayız, Kıbrıslı Türklerin eşit ortaklık hakkı olan
1960 KC’sini tanırız, bakın Papadopulos ve de o Rumlar işte
nasıl da köşeye sıkışacak! Değil mi Afrika yazarı Kıbrıs

420

Türkünü savunma üstadı gardaşlarımız?
Siz söyleyin şimdi! Talat’tan kahvaltıyı hak ediyorlar mı
etmiyorlar mı?
10 milyar değil daha da fazlası Afrika’nın hakkıdır! Onlar
aldı biz faydalandık işin aslında!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 9
Eylül Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 168, sayfa 3, 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 16 Eylül, Cuma,
2005
BELÇİKALI KATOLİK RAHİP RWANDA’DA HAPİSTE
Rwanda eskiden Belçika’nın sömürgesiymiş—Kongo gibi.
Katolikliği onlar yaymış. Rwanda’daki katliam sırasında bu
bay rahip, kendi gazetesinde Tutsileri katletme çağrısı yapan
yazılar yayınlamış. Katolik kilisesine sığınan Tutsileri de
bizzat öğrencisi hem de kadın rahipler katletmiş ve de
katlettirmiş!
Linççi yani bu Katolikler de!
E, bunların Allah’ı yok ki! Bunların GOD’u var! Onlar
yapar. Zaten Rwandalılar da bizi kilise korumadı, biz de
Müslüman
olacağız
artık
diyorlar
ve
de
Müslümanlaşıyorlarmış!
Hey, TC’nin linççileri. Biraz çenenizi kapayın da önce şu
Rwandalılar Müslümanlaşsın, sonra öğretirsiniz onlara denileni
yapmazlarsa, yanlış ırk veya mezhepten olurlarsa linç olmaktan
kurtulamayacaklarını—Sivas, Maraş, Çorum, falan filani biz
hatırlatmayız meraklanmayın siz!
Müslüman olacaklarmış da linç olmaktan kurtulacaklarmış!
Bu Rwandalılar da bir alem!
Müslümanlar saflarında başka mezhepten ve milletten
olanlara karşı tüm bu linç girişimleri yetmediği gibi, sakallı ve
Müslüman olaraktan İngiltere, Avrupa ve Amerika’ya falan
gitmek yanlışlığı yaparlarsa alacaklar başlarına bir bela daha!
Ne diyelim ki, Allah kolaylık versin diyelim!
Bu arada Lord Hannay’la Madam Albright’ı ne zaman
hapse atacak bu Rwandalılar acaba? Ve de BM üyelerini?
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BU ŞENER ÇOK ALEM ADAM!
Okuyun Şener’i “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
tanıması en çok kiminişine gelmez?
İngiliz’in!
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının Kıbrıslı Türklerin de
katılımıyla yeniden restore edilmesini kim istemez en çok?
İngiliz!
Zaten o dokuz bin sayfa olduğu söylenen, ama şimdiye dek
hiç kimsenin dokuz bin sayfasını birarada görmediği Annan
Planı bunun için hazırlanmadı mı?
Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılsın diye masaya sürülmedi mi bu
plan?
Cumhuriyet yıkılsın ki, bir daha kimse pazarlık konusu
yapamasın İngilizin buradaki üslerini...
Dünya durdukça Ağrotur ve Dikelya da yerinde dursun...”
1960’a geri dönmek fikrinin TC’nin ve İngiltere’nin fikri
olduğu ve de bugünkü KC tarafından hiç hoşlanılmadığı
konusunda o kadar açığa çıktı ki uydurma TC savunusu
siyasetleri, 1960’a dönmek için ileri sürdüğü şu fikirlere bir
bakın! İngiliz üslerini garantileyen 1960 Anayasasına geri
dönüş İngiliz’e çok tuzluya patlarmış! İngiliz hiç istemezmiş!
Onun için mi Kıbrıs Sorunu BM çatısı altında çözülmeli
konusunda Türkiye ve İngiltere çok ısrarlılar? 1960 KC’sinden
niye korkacaktı TC ve İngiltere? Yüzde elli hakkını isteyen ve
de o KC’yi çalıştırmayan birileri varken iktidarlarda? Ve o KC
çalışsa ne olacaktı? BM kararı değil mi 1960 KC’si? İngiliz
garantisi, üsleri, ve daha bilmem neleriyle!
Sen TC’ci ve de İngilizcisin Şener! Tıpkı Arif hoca gibi!
Fazla sırıtmaya başladı bu gerçek değil mi?
Arif Hoca da Hasan Kasapoğlu’nun katıldığı Taylan
Kav’ın programını izlemiş! Arif hoca “Hiç olmazsa
referandumdan hemen sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti AB’ye tam
üye olarak katılmadan, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş” talep
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edilmeli ve dünyaya duyurulmalıydı.”
Diyor!
Ha vallahi? Da bu is böyle, ve de sizlerin de katkısıyla
uzayıp duracakken, ve de federallik de BM kararları arasına
sokulmuşken, dert mi şimdi bunlar TC’cilere ve de
İngilizcilere!
Tek dert kafa karıştırmak! Anti-Emperyalist Birleşik
Cepheden uzak tutmak!
Değil mi?
Güneydeki burjuvalar ve burjuva kuyrukları da benzer
metotlarla devam ediyorlar.
AB’NİN TC DEKLARASYONLARINA KARŞI
DEKLARASYONU
Dönüp dolaşıp BM çatısına aktarıldı mı sorun! Hadi
bakalım Afrikacılar, İngiltere’yle birlikte 1960’ı hatırlatmaya!
Kime yararmış tüm bunlar söyleyin bakalım? Kim savunuyor
kim bunları? İngiltere olabilir mi? Onun ardından da TC? Ve
tabii ki Afrika?
İNSANSEVER ADB’LİLER ANKARA’DA
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nancy
McEldowney, Ankara’da 11 Eylül’ü anarken ‘teröristlerin
amacı insanlar arasında nefret uyandırmak ve onları bölmektir’
demiş ve ilave etmiş ‘birlikte o teröristleri yakalayacağız ve
yok edeceğiz’.
Gözünüz yaşardı mı bu barışçıl, birleştirici bayanı
duyunca. Tüm bunları Kürtlerle bağıntılı söylüyor! Türklerle
Kürtleri birleştirmek için onlar arasına nefret değil sevgi
yaymak için!
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Yok edecek ha! Ey Türk ve de Kürt titre ve Nancy önünde
kendine gel!
Manyak, katil katliamcı Nancy diye biri vardı. Tanışır
mıydınız? Ankara’da kalırdı bir zamanlar da!
ERDOĞAN’LA CLİNTON BİRLİKTE!
Erdoğan Clinton’la birlikte ‘medeniyetler birbirine nasıl
konuşmalı’ konusunu ele alacakmış.
Bu arada Gül de Rice ile PKK’yı nasıl hallederiz konusunu
ele alacakmış!
Türk ve Amerikan medeniyetlerinin birbirlerine nasıl
konuşacağı örneği Gül ve Rice’dan gelecek yani!
NATO KAFA AFRİKA KAFA
Eskiden devrimciler
“NATO kafa MERMER kafa”
derlerdi.
NATO’cuların (Ülkücüler falan gibilerinin) kafasının biraz
akıl fikir eksiği olduğunu anlatmak için kullanılırdı bu deyim!
Bizim Afrikacıların bile kafasına dank etti ki AB’dir,
BM’dir derken Rum’u Türk’ü, İngiliz’i Amerikan’ı tüm
burjuvalar el ele vermişler bizimle oyun oynuyorlar. Kıbrıs
işini çözmek falan gibi dertleri yok! 20 yıl bekleseler gene
çözmeyecek bunlar bu işi!
O zaman? O zaman bekle ki bu mermer Afrika kafa en
nihayet Kıbrıs sorununu çözmek için emperyalizme karşı bir
mücadelenin derhal başlatılması amacıyla emperyalizme karşı
birleşik cephe siyasetini, ve de Birleşik Cephe Hükümeti’nin
Programını savunmaya başlasın. Hem de geç kalmış, geç
akıllanmış bir siyaset, bir birey hırsıyla!
Ne gezer!
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Afrikalılar NATO kafadırlar!
Burjuva-emperyalist çerçevenin kırılması dedin mi,
duymazdan gelirler!
Yaşasın Görsün Rumlar değil mi! Şener ve Afrika yaşayıp
gördü de ne oldu? Burjuva hık deyicisi burjuva hık deyicisidir.
İşgal 20 sene sürecekmiş!
Sen öyle san! Senin ve sizin gibilere kalırsa öyle olur o.
Ama bırakmayacağız sana ve senin gibilere! Ne Rumuna ne de
Türküne!
YA SEN BE ALİ
Ali Osman CTP’lilere fazla bozuk çalmış! Bakın ne diyor:
‘Kimse kusurlarına bakmasın. Görmeyenler de görsün...
Döne döne doğru yolu buldular işte!’
Ya sen be Ali Osman? Dönmekten dönme dolap oldun be
fukara! Senin üstünde oturup dönüp durduğun dönme dolabının
çok kötü bir tarafı var. O dönme dolapta emperyalizme karşı
mücadele durağı yok! İnmezsen o dönme dolaptan, binmezsen
doğru çizgili komünizm trenine işin boştur senin! CTP gibi!
ANGASTİNYOTİS VE ŞENER
Angastinyotis, kayıp Kıbrıslı Türkler konusunda
dokümanter bir filim yapıyormuş. Şener’le konuşmuş, ve ikisi
de ‘Kuzey’de bu konuda, Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili bir
dokümanter niye hazırlanmıyor, duyarlı biri yok mu’ diye
dertleniyorlar.
Sevgül Uludağ yoldaştan haberleri yok galiba bu
arkadaşların. Hadi Sevgül yoldaş, çözüver onların bu
sorununu!
Da, bu sırada ‘duyarlı vatandaş’ olmak demek, Kürtleri
linç etmeye kalkışmak demek!
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Sevgül yoldaş duyarlı olur da, Türkiye’deki, ‘duyarlı
vatandaşlar’ın da onu linç etme girişimi olursa Angastinyotis
ve Şener ne yapacaklar bu konuda? Şener’i linç etme girişimi
sırasında biz onun yardımına gelmeye çalışırken Arif hocayla
Armağan hanım bırakın onu diyorlardı da! Yani Afrikalıya
güven olmaz! En dar zamanında bırakıverir adamı! ‘Birlikte
gazete’ der iki sayı sonra Arif’le birlikte orta yerde bırakır
adamı!
Sen otur oturduğun yere Sevgül! Bilmeyen vardı sanki
kayıplar işini de birisinin duyarlı olup ortaya koyması
gerekliydi?
Var mı bilmeyen? Hem kayıp Türklerin kayıplığının
nedenini ve kimler tarafından yapıldığını, hem de kayıp
Rumların? Var mı bilmeyen?
Afrikalıların “cezalandırmayalım” diye, “onlar da bizden”
diye yeri göğü inlettiği yerli ve yabancı Nazi bozmaları değil
mi bu işin sorumluları! Cezalandırmayacaksan, o da sendense
derdin ne behey adam! Kiminle dalga geçtiğini sanıyorsun sen?
Kimi provoke etmeye çalışıyorsun sen!
Bu işi en iyi Afrikalılar yapar. Nasılsa teşhir edilecek tipler
cezalandırılmayacaklarını da bilirler. O zaman da linç etmeye
kalkışmazlar onları!
ÖNDER BOZCAN’IN ARABASI KUNDAKLANMIŞ
Araştırmaya ne gerek!
Kim yapacak
“Pis Rumlar yapmıştır!”
“Veya kendisi”.
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RUMLARA KARŞI MİTİNG VEYA KENDİNİ ASMAK İÇİN
BİR İP
Ferdi yoldaş Rumlara karşı miting çağrısı yapmış!
İyi etmiş!
YeniDüzen yazarları da ‘sivil Toplum Örgütlerini’ bu
yönde iş başı yapmanın gerekliliği konusunda alttan alta
işliyorlar. İyi yapıyorlar.
Bu miting yapılsın. Hangi partiler ve hangi sivil toplum
örgütleri katılır görünsün!
Görünsün ki onlar da bu toplumda bitsin!
Hadi Ferdi yoldaş, hızlandır şu CTP’nin bitişini!
“İsteriz, isteriz, Rum’a karşı miting isteriz!”
ASİL NADİR SEVER SERHAT
Serhat Asil Nadir sayesinde nasıl kurtulacağımızı, ama
TC’nin Asil Nadir’i nasıl yiyip bitirdiğini, dolayısıyla da bizim
kurtuluşumuzu önlediğini belgeleriyle anlatacağı konusunda
söz verdi!
E hadi Serhat!
Bekletme bizi yahu!
Devrimci gardaşım benim! Tekelci-spekülatör sermaye
nasıl kurtaracak bizi biz de öğrenelim!
Hadi hadi. Devrimci!
SERHAT AB’Yİ KORKUTUYOR
Türkiye pazarı Güney Kore, Çin ve Hindistan’la ortaklığa
girişirse AB için çok kötü olurmuş!
Ha vallahi! Hapı yuttuklarının resmidir Serhat! Bu ihtimali
duyunca AB tekelleri korkudan donlarına etmişlerdir. İyi ki
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hatırlattın pislik heriflere!
Bu arada bahsini ettiğin ülkeler arası rekabet sayesinde AB
yoksullarını giyindirmek, kuşandırmak vb. için gerekli tüm
malların fiyatları aşırı düşüşte. Bu ülkeler işçilerini açlık
ürettiklerini
Avrupa’ya
satıp,
ücretleriyle
çalıştırıp,
burjuvalarını ihya etmekle meşgul! Hepsinin derdi kim daha
çok ve daha ucuza satacak! Fabrikaların alım satım
şirketlerinin çoğunluğu da Avrupalıların (veya onların
ortaklığıyla çalışıyor—veya onlara faiz ödüyor). Bu sayede, bu
ucuz mallar sayesinde, bu ülke işçi ve köylülerinin açlığı
sayesinde, Avrupa’daki enflasyon da düşürülebildi! Ve de
düşük tutulabiliyor!
Bizim Serhat da AB’yi bu ülkelerin ortaklığıyla
korkutuyor! En önemlisi de TC’nin bunlarla ortaklığıyla! Bu
ülkelerdeki malları üretenler AB’liler (ve ABD ve Japonya).
Fabrikalar için makinaları temin eden yine bunlar! Fabrikaların
finansmanı için parayı temin eden yine bunlar! Üretilen malları
pazarlayan, bu mallara pazar sunan gene bunlar! Serhat TC ile
bunların ortaklığı fikrini onlara hatırlattığında korkudan ödleri
kopacakmış zavallıların! TC’yi AB’ye almak zorundaymışlar
bu nedenle işte!
Ha vallahi Serhat! Onlar Asil’e de borç para vermeye,
onun borsadaki spekülasyonlarından faydalanmaya devam
etmeye, böylece Asil’i ayakta tutmaya da mecburdular ama, ne
olduysa, Asil’i hapse atıverdiler?
Konuş şu adama ara sıra be Asil! Senin hakkında da böyle
yazarsa bir çuval inciri berbat edecek!
ŞERİATÇILARI NİYE HAPSE ATSIN Kİ TÜRK (TC) POLİSİ?
LİNÇCİLERİ NİYE HAPSE ATSIN Kİ TÜRK (TC) POLİSİ?
Nasılsa birileri salıveriyor!
Yahu bu ne biçim memleket. Yok mu devrimcileri, işçileri,
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memurları, köylüleri ve Kürtleri de salıverecek birisi ki onlar
da rahat rahat söylemek istediğini söyleyebilsin?
Şeriatçıysan, yukarıdaki kesimden insanları linç etmek için
iş başı yaparsan, ‘duyarlı vatandaş’ ve de nasılsa salıverilecek
birisisin! Devrimci, işçi, memur, köylü ve Kürt’sen polis
saldırır, ağzını açtırmaz, sopalar, coplar, hapse atar, ve daha
neler neler yapar.
Biraz ayıp kaçmıyor mu? Göz var nizam var, burjuvaların
düzenine karşı olmak zorunda olanlar ve karşı olanlar saldırıya
uğruyor. Koruyanlar da. korunuyor! Devlet tarafından korunan
‘sivil’ kesimlerin devrimci, işçi, memur, köylü ve Kürtlere
saldırısı senaryosu yakın tarih bilgisi olan herkesin bildiği bir
terörizm örneğidir! Devrimci, işçi, memur, köylü ve Kürtleri
terörize etme denemesidir!
Tıpkı Eylül 1955’de İstanbul Rumlarına yapıldığı gibi.
Çalışmaz bu metot! Fazla eskidi!
DEMOKRATİK AB’NİN DEMOKRATİK ALMANYA’SI!
Ama Kürt isen demokrasi yasağı var Almanya’da! Kürt
gazete ve haber ve kültür kurumları binbir bahaneyle kapatıldı!
Bahaneden bol ne var! Burjuva istihbarat örgütlerinin özel
bahane icat eden parçaları vardır! Bahane mi gerekli, al sana
bahane! Kürtler teröristmişler! Utanma yoktu, hiç kalmadı!
İnsanları sopala, sür, katlet, ağzını açtırma, yasakla yasakla
yasakla, onlar direnirse terörist, sen yaparken demokrasi!
Tevekkeli değil terörizmin yeni tanımını istiyorlar. İnsanları
terörize ederek ayakta kalmaya çalışanlar sağa sola terörist
damgası asmak ihtiyacı duyuyorlar. Hırsızın ev sahibini
gösterip “hırsızı yakalayın” demesi gibi bir şey!
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CUMHURİYET DEĞERLERİ ELDEN GİDİYOR?
Türkiye’deki özelleştirme furyasında patron kesimi de
‘cumhuriyet değerleri elden gidiyor’, ‘bu şirketler ne pahasına
olursa olsun milli ellerde kalmalı’ yaygaralarını artırdılar!
Bunlar arasında OYAK neredeyse milli bir kongre
düzenleyip, Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresi’ni hatırlatacak
bir şekilde ‘milli değerlere’ sahip çıkma kampanyası başlattı!
Ha vallahi, bunlar hep birlikte Türkiye’nin IMF, Dünya
Bankası ve özel bankalara olan borçlarına da sahip çıkacaklar
mı? Yoksa bu borç değeri vatandaşa mı ait?
Vatan toprağını gavura satarlar, vatanı gavura borca
gömerler, gavur için askerleri dünyanın dört bucağında
öldürtürler, vatanda üretileni vatandaşa yedirmez gavura ucuza
satarlar, gavura ucuza satmak için işçiyi açlıktan inletirler...
Ama kendi şirketlerini büyütmek için değil de milli
değerlere sahip çıkmak için özelleştirmede galip gelmek
isterlermiş?
Yalancılığın bu kadarı da fazla ayıp kaçıyor!
Gavur ortaklarınızla aranız nasıl bu arada??
KUZEY İRLANDA’DA AYAKLANMA?
Kuzey İrlanda’da sağcılar ayaklandı.
Ne yapalım, ayaklanma işi bile sağcılara kaldı artık!
Ayaklanın ayaklanın! İyidir! Ayaklanmazsanız yuh olsun
size!
Hem biz solcular ayaklanırsak terörizm falan olur. Siz
ayaklanın!
Yaşasın ayaklanmacı sağcılar! Aman dikkat. Sağcılar
ayaklanır, ve biz dalga geçelim derken terörizmi teşvikten içeri
almasın bizi İngilizler? Hem de Kıbrıs’ta! Ne dersin Memet
Ali?
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MI5’TEN UYARI
İngiliz istihbarat örgütü MI5 terörizme karşı mücadele için
hakların kısıtlanacağından bahsetti bu sıralarda. Malum olduğu
üzere İngiliz ordusu terörizme karşı Irak’a, Afganistan’a kadar
gider aynı zamanda! Kıbrıs’a gelip de “vay sizin memlekette
bizim sağcıların terörizmini teşvik eden teröristler var, gelip
onları alacağız, vermezseniz size savaş yapıp sizi terörizmden
kurtaracağız” derler mi derler?
Napacan o zaman Ferdi?
Koruycan mı bizi??
Tamam tamam, Paşamıza bir sor bakalım! Onu sorarken
bir de soruver, Kürtler artık Alamanya’da gazete basamıyorlar,
gelip KKTC’de basabilirler mi acaba? Hani demokrasimiz en
gelişmiş demokrasidir ya! Alamanlar’ın ve de AB’cilerin
yüzlerini kızartmak için çok iyi bir fırsat bu işte diye
düşünmüştük! “Alamanlar ve AB kapatır ama KKTC’de
çalışabilirler, çünkü bizde demokrasinin dik alası var” deme
imkanına kavuşurduk!
Rumlara karşı miting yapmaktan hem daha kolay, hem
daha ucuz. Ne dersin Ferdi? Ay pardon? Ne dersin Paşam?
Kimse dönüp demesin “bu goministler de hiç iyi fikir
vermez bize” diye! Bu Annan Planı referandumundaki evetten
bile güçlü bir dayanak verir bize vallahi!
BRİTANYA’DAKİ SENDİKLAR KONGRESİ ÖRGÜTÜ
TOPLANIYOR
Bu hafta boyunca TUC toplantısı sürüyor. İngiltere’de
sendikalar yılda bir bir araya gelirler, üye sayısına orantılı
olarak delegelerle temsil edilirler, yıllık kongre yaparlar,
burada çeşitli kararlar alır ve bu kongreyi temsil eden yönetim
komitesini seçerler. Bu komite de, esas olarak profesyonel
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işçilerden oluşan bir takım üzerinden alınan kararları hayata
geçirir.
Tabii ki son 10-20 yıldır sendikaların başı belada. 11 milyon
üye sayıları 7 milyona düşmüş. Bir yandan özelleştirmeler de
dahil olmak üzere genel olarak yeniden yapılandırma
harekatının sonucu olarak manüfaktür üretimdeki düşüş
nedeniyle, diğer neden ise, bu sendikalardan birini önderinin
demesine göre, işçiler tarafından sendikaların hükümete çok
yakın duruyor olarak görülmesi nedeniyle. İşçi Partisi
hükümeti işçi düşmanı kanunları olduğu gibi koruyor, işçi
düşmanı faaliyetlerin Avrupa çapında başını çekiyor,
sendikalar ve de TUC de bu hükümetin iktidarı için elinden
geleni yapıyor. Aynı sendika önderinin demesine göre,
sendikalar işçileri hükümeti desteklemek için seçim
sandıklarına götürmese, bu hükümet seçilemezmiş!
Bu hükümeti başa geçirirsen, işçiler de senden uzak durur
tabii ki! Çünkü manüfaktür alanında işçi ayısı azalsa da,
İngiltere’de işçi (ve de işsiz) sayısında azalma yok. Onlar da
sendikalara yanaşmıyorlar, hem de sendikalara en çok
ihtiyaçları olduğu bir dönemde!
Bu sendika yöneticileri ve onların komünizm düşmanı
siyasetiyle işçiler darmadağın kalacak ve burjuvalara yem
olmaya devam edecek. Bu işin çaresinin bulunması şart! Bunun
çaresini de bu sendika önderleri sunamaz işçilere!
Sendikalar komünizmi ele alan, üyeleriyle tartışan ve
onlara kavratan örgütler haline gelmek zorunda. Ya bunun yolu
bulunacak, ya da işler böyle sürüncemede kalacak, işçiler
ezilmeye devam edecek!
SAATTE 1.5 MİLYON EURO KÂR!
Exxon, Shell, BP, Chevron ve Total’ın, sadece bu 5 petrol
tekelinin bu yılkı kârının en az 100 milyar dolar olacağı tahmin
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ediliyor. Buna benzer durumları 1974’lerde de gördüydük. Bu
esas olarak Anglo-Amerikan şirketlerden oluşan petrol
şirketleri üzerinden Amerika ve İngiltere dışındaki diğer
ülkelerin (Almanya, Fransa, Japonya, Avrupa ülkeleri, ve de
tabii diğer geri ülkeler yığınının—bu arada Türkiye,
Yunanistan ve Kıbrıs da) soyup soğana çevrilmesi, dünya
çapındaki bozulan dengelerin Anglo-Amerikan ortaklığı
tarafından kendi lehlerine yeniden ayarlanması harekatıdır.
Tabii ki burada Total bir Fransız şirketi olarak vardır ve o
da payını alır, ama Fransa’nın elektrik için atom reaktörlerini
kullanmasının ardında yatan temel faktör de işte petrol
üzerinde mevcut Anglo-Amerikan tekeline direnebilmek
içindir. Total da bu yönde başka bir araçtır. Ama tüm bunlara
rağmen Anglo-Amerikan şirketlerinin petrol üzerinden dünyayı
boğma ve sömürme çabaları Fransız hükümetini biraz rahatsız
etmiş olacak ki, Fransız hükümeti Total ve Shell’e eğer
fiyatları düşürmezlerse kârlarına özel bir vergi bindireceği
tehdidi savurdu. Tabii ki burada hedeflenen Total şirketi
değildir.
Her halükarda, “bu ne şiddet bu celal” derler adama! Biz
etsek böyle bir laf hemen birileri bağırıp çağırmaya başlar:
“vay goministler işletmelerin kârlarına el uzatıyor, işletmeciliği
köreltiyor” diyerekten! Görüldüğü gibi böyle işler o kadar da
gominist işleri değilmiş! Fransa’nın sapına kadar sağcı ve de
kapitalist hükümeti de yaparmış böyle şeyler!
Türkiye, Yunanistan, KC ve KKTC Fransızlardan ders alıp
da, biz bu aşırının da aşırısı kârı size yedirmeyiz diyebilecek
mi? Sanmam! Amerikan ve İngiliz şirketlerine bolca
yedirirken, kendileri de bolca yiyorlar onlarla birlikte.
Seyredin, Tüpraş’ı OYAK bile satın alsa yine de böyle bir
karar alamayacaklar daha doğrusu almayacaklar!
5 Türk tekeli ve de 5 Türk devleti bir arada bir Fransa
etmezler desek Türklüğe hakaretten dava açarlar bize?
Demeyelim o zaman!
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Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 16
Eylül Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 169, sayfa 2, 3, 5.
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NELER OLUYOR NELER? — 23 Eylül, Cuma,
2005
EMEK-İŞ VE ÖZBARIŞ YOLDAŞ’IN SİYASETİ KONUSUNDA
BİR DAHA
Özbarış yoldaş gazetelerde ortaya konan fikirlerine
dayanarak yaptığımız (KSG Sayı 166 Kuzey Kıbrıs’ta İki
Özelleştirme) kendisinin tarafımızdan karalanması olarak
değerlendirmiştir.
Yoldaşın gazetelerde ortaya konan fikirleri ona mal ederek
eleştirmemize bir karalama olarak yaklaşması gayet olumlu bir
yaklaşımdır. Çünkü ve hakikaten gazetelerde ortaya konan
fikirlerin şerefli ve işçilerin emrinde bir sendika lideri
tarafından savunulması onun kendi kendini karalaması
anlamına gelmekteydi. Yoldaşın bizim eleştirilerimizi bir
karalama olarak ele alması (KSG Sayı 167 Emek-Iş’ten Cevap)
bu nedenle, ve onun açısından çok olumlu bir yaklaşımdı.
Burada bizim eleştirimizde bir sorun olmadığını, bizim
elimizde olan ve Özbarış yoldaş tarafından yalanlanmayan
görüşleri temel aldığımız olgusuna değinmeyeceğiz. Yani biz
yoldaşı karalamak diye bir niyete sahip olmadığımız gibi,
yoldaşı karalamadık da. Ortaya konan görüşlerin bir sendika
liderine yakışmadığını ortaya koyduk ve böylece ve işin aslında
Özbarış yoldaşın kendisine atfedilen, ve yine kendisinin
reddetmediği görüşlerin doğru olmadığını ortaya koyması
imkanını ona sunmuş olduk. Tabii ki ümidimiz, fikirleri ve
tavırları gazeteler tarafından yanlış aktarılan yoldaşların, bu
fikirlere dayanarak eleştiri yapan bizleri kendilerini
karalamakla suçlamak yerine, fikirlerini ve olan biteni yanlış
aktaran gazetelere kendilerini karaladıklarını duyurmalarıdır.
Biz de tabii ki bu duyuruyu gazetemizde olduğu gibi
yayınlarız. Ama, herhangi bir yoldaş herhangi bir burjuva
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gazetede yayınlanan fikirlerinin doğruluğu yanlışlığı
konusunda bu gazeteyi protesto edeceğine, bizim onu
karaladığımızı iddia ederse bu doğru bir yaklaşım
olmayacaktır.
Eminiz Özbarış yoldaş bu konuda bizimle hemfikir
olacaktır—bu meyanda ona hala daha Maliye Bakanıyla
yaptığı görüşmeyi yanlış bir şekilde aktaran gazetelere
herhangi bir protesto ve, veya düzeltme yazısı göndermediğini
hatırlatırız. Bunun bizim gazetemizde yayınlanan röportajı
üzerinden yapılması hiç bir şekilde bu sorunu çözmemektedir.
Yoldaşın görüşleri açısından o gazetelerde öyle, Kıbrıs’ta
Sosyalist Gerçek’te böyle olarak ikircikli bir durum ortaya
çıkmaktadır!
Özbarış yoldaş Maliye Bakanıyla yaptığı görüşmeleri
yanlış bir şekilde aktaran gazetelere gerekli düzeltmeleri
göndermeli, onların gazetelerde basımını talep etmeli ve de
elde etmelidir.
ÖZBARIŞ YOLDAŞ GAZETELERE NiYE DÜZELTME
TALEBiNDE BULUNMUYOR?
Özbarış yoldaşın bize kendisini karaladığımız iddiasıyla
protesto yazısı gönderirken, bizim eleştiri yazımızı yazarken
dayandığımız gazete raporlarına herhangi bir itirazda
bulunmaması, ve ama gazetemizde yayınlanan röportajında
açık ve kesin olarak özelleştirmeye karşı çıkan tavrı
çelişmelidir. Tutarlı değildir. Yani burada bir sorun vardır!
Özbarış yoldaşın siyasetinde açıktır ki bir sorun vardır!
Nereden bulacağız bu sorunun ne olduğunu?
Elimizdeki tek kaynak, Özbarış yoldaşın özelleştirmeye
kesin kes karşı çıktığını ilan ettiği ve gazetemizde yayınlanan
mektup ve röportajıdır (KSG Sayı 168 Özelleştirme
Çalışmaları Kabul Edilemezdir).
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Bunlardan bilhassa röportajın iyice incelenmesinde yarar
vardır.
Bizim eleştirilerimizi karalama olarak gören, böylece çok
olumlu bir tavır ortaya koyan, ama aynı zamanda bizim
eleştirilerimizin dayanağı olan raporlara karşı ses çıkarmayan,
yani oralarda ortaya konan görülerin yanlışlığını protesto
etmeyen Özbarış yoldaşın bu çelişmeli tavrının kaynaklarını
bulmamız şarttır.
Bizim bu yaklaşımımıza Özbarış yoldaş iki şekilde
yanaşabilir. Birincisi, ona siyasetindeki çelişmeleri gösteren,
ona siyasetinde tutarlı olması için yardımcı olmaya çalışan
yoldaşlarının ona bir desteği, ikincisi, mektubunda değindiği
fikir ayrılıklarımız nedeniyle onu her fırsatta karalamaya
çalışan bir siyasetçiler gurubu? Bu alanda seçmek Özbarış
yoldaşın görevi. Aşağıdaki satırlar yoldaşa karşı görevimizi
yapmak amacıyla yazılmıştır. Yanlış olabilir? O zaman yoldaş
bize yanlışlıkların nerelerde olduğunu ve nedenlerin anlatırsa,
onları da gazetemizde yayınlayacağımızdan hiçbir şüphesi
olmamalıdır.
Şimdi Özbarış yoldaşın röportajda ortaya konan siyasetine,
özelleştirme ve yeniden yapılandırmaya yaklaşım tarzına bir
bakalım:
GENEL KONUŞULDUĞUNDA DOĞRU!
Özbarış yoldaş röportajın daha birinci sorusuna verdiği
cevapta,
ve
genelden
bahsedildiğinde
‘yeniden
yapılandırmanın’ işçilerin aleyhine, sermayenin lehine sonuçlar
doğurduğunu kesin bir şekilde ortaya koymaktadır.
Burada verilen cevapta iki zaaf vardır. Bunlardan birincisi
mevcut, bugünkü ‘yeniden yapılandırmanın’ AB’nin
kurulmasıyla başladığı tespitidir. İkinci ve daha önemli hata bu
‘yeniden yapılandırmanın’ esas olarak özelleştirme şeklinde
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ortaya çıktığı tespitidir. Ama bunlar önemli değildir. Önemli
olan şey, Özbarış yoldaşın ‘yeniden yapılandırmanın’ işçiler
açısından ne anlama geldiğini, konu genel olarak ele
alındığında çok kesin ve doğru olarak tespit etmiş olmasıdır!
Bu temelde de ‘yeniden yapılandırmaya’ karşı çıkmasıdır!
ÖZEL KONUŞULDUĞUNDA YANLIŞI
Genelde ‘yeniden yapılandırma’ sürecinin işçilerin
aleyhine ve sermayenin çıkarına bir süreç olduğunu rahatlıkla
ve doğru olarak tespit eden Özbarış yoldaş, iş özele
indirgendiğinde, sorun Cypfruvex özel sorunu olarak ele
alındığında, ‘yeniden yapılandırmanın’ tespit ettiği genel
özelliğini unutuvermekte ve bizzat kendisi ‘yeniden
yapılandırmanın’ savunucusu konumuna gelmektedir!
Özbarış yoldaş sendikacı olduğunu unutmakta, bir burjuva
işletmenin bir burjuva yöneticisi gibi konuşmaktadır! Şirketin
geliri mesela bir milyarsa, iki milyar da işçi gideri varmış.
Gelir gideli dengeleyecek istihdam yapılmalıymış. Gelir gider
dengesi sağlanmazsa, aradaki fark devlet sübvansiyonuyla
kapatılırsa, işletme işletme olmaktan çıkarmış. Narenciye
sezonu geldiğinde 300 işçi gerekliyken 600 işçi işe
alınıyormuş.
Düzenli
çalışan
120
işçiden
70’i
kadrolaştırılacakmış, ama geri kalanlarına başka yerlerde iş
bulunacakmış (yani onlar da narenciye sezonu geldiğinde
fazladan alınan işçiler gibi fazladan işçiler olsa gerek!).
Görüldüğü gibi ‘yeniden yapılandırma’ konusunda ve
genel konuştuğunda doğrunun ne olduğunu bilen Özbarış
yoldaş, sorun özel olarak bizzat kendi sendikasının örgütlü
olduğu bir işletme, Cypfruvex, söz konusu olduğunda, geçtim
‘yeniden yapılandırmanın’ kime yaralı kime zararlı olduğunu
hatırlamaktan, doğrudan ‘yeniden yapılandırmanın’ kaç işçi
işten çıkartılarak elde edilmesi gerektiği konusunda akıl
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hocalığına soyunmaktadır! Tam bir burjuva şirketin burjuva
yönetmeni gibi davranmaktadır. Sendikacı olduğunu, işçileri
temsil etmesi gerektiğini unutmaktadır!
İster özelleştirme şekline bürünsün ister şirket devlet malı
olarak tutulurken yapılan türüyle olsun, tüm ‘yeniden
yapılandırmalarda’ bolca işitilen sözler çalışan işçi sayısının
fazlalığı, şirketin zarar ettiği (bu gerçek veya sözde zarar şirket
burjuva devletin şirketiyse devlet kasasından karşılanabiliyor
olabilir, şirket özeise de bizzat şirketin kasasından), çalışan işçi
sayısının azaltılması gerektiği, çalışan işçilerin ‘daha esnek’
çalışma koşullarını kabullenmesinin zorunluluk olduğu (yani
mesai dışı çalışma üzerinden saat başma alınan daha fazla
ücretin yok edilmesi, mesai zamanlamalarının işverenin
isteklerine uygun, işçinin biyolojik varlığına ve de bireysel/aile
yaşamına ters yeniden düzenlenişi vb.,), daha uzun ve daha
düşük ücretle çalışmanın şirketin zarar etmemesi ve dolayısıyla
‘şirket gibi’ yaşayabilmesi için zorunlu olduğu, yoksa şirketin
pazar rekabetine dayanamayıp kapatılacağı, vb., vb.
İyi ama, Cypfruvex yöneticilerinin tüm bu konularda
işçilere ve onların temsilcisi olarak Emek-İş yönetimi ve onun
temsilcisi olarak Özbarış yoldaşa dert yanmasına, bin bir yalan
uydurmasına gerek yok ki! Tüm bu yalan dolanı piyasaya
sunmalarına gerek yok ki! Özbarış yoldaş tüm bunları almış
kabullenmiş, ‘yeniden yapılanmanın’ temel taşlarında işletme
yöneticileriyle aynı dili konuşmayı benimsemiş durumda. Ve
de çözülmesi gereken ve de nasıl çözüleceğini de bildiği
(işçileri işlerinden atarak) sorunları konuşabilecekleri bir
yönetim talep ediyor! Bu tür sorunları (işçileri işlerinden
atarak) birlikte halledecekleri bir yönetimin var olmamasından
dert yanıyor.
Bu solcu olduğunu iddia eden bir sendikacıdan
kabullenebileceğimiz bir yaklaşım tarzı değildir. Sendikacıların
görevi burjuva yöneticilerle aynı masaya oturup ne kadar işçi
atılacağı konusunda, şirketi nasıl kârlı hale getirecekleri
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konusunda onlara akıl vermek değildir—hele hele daha kavga
başlamadan onlara işçi çıkartmayı önermek hiç mi hiç değildir!
ŞİRKETLERİN KÂR VE ZARARI
Cypfruvex’in geliri bir milyarken işçilere iki milyar
ödeyerek zarar ettiği, bu nedenle de devletten sübvansiyon
alarak bir şirket olmaktan çıktığı, bunun sürdürülemez olduğu
konusunda Özbarış yoldaşın yaptığı tespitler ne kadar
doğrudur?
Şirket kârını ele alalım! Bir şirket, aynı şirket gurubunun
üyesi başka bir şirkete kendi ürettiği malları o kadar ucuza
satar ki, bir de bakmışın o şirket zarardan kurtulamıyor!
Geçtim vergi vermekten, devletten üste para alması lazım
ayakta kalabilmesi için. İşittin mi böylesi oyunları Özbarış
yoldaş? Veya ve mesela bir devlet şirketi var, ve ama aynı
işletmenin parçası olan başka bir şirket yok, Bu şirket ürününü
doğrudan pazarda özel şirketlere satıyor. Bizim devlet şirketi
zarardan kurtulamıyor—çünkü mallarını ucuza satması
lazımmış, malları satın alan şirketin/şirketlerin ise maşallahı
var, büyüdükçe büyüyorlar, devlet şirketi etrafında ondan mal
satın alarak zenginleşenlerin ne haddi var ne de hesabı! Ama
bizim devlet şirketi zararda! Pazar efendim pazar?? Yoksa
burjuvazinin, devlet mülkiyetindeki şirketi yöneten burjuva
yönetimcilerinin de içinde yer aldıkları bir sistemle işlerini
halletmesi, kârına kâr katması mi? Bu sayede ve aynı zamanda
işçilere bakın işte şirket kâr edemiyor, ücretinizi artıramayız,
sizin ücretinizi arttırmak demek yetimin vergi parasını size
vermek demektir, siz ne biçim ‘Türk’sünüz, siz ne bizim
vatandaşsınız, hep kendinizi düşünürsünüz, ücretleriniz düşsün,
daha uzun saat çalışın, daha az işçi aynı işi daha düşük ücretle
yapsın vb., vb., de denebilir değil mi? 120 yerine 70, 600
yerine 300 işçi talep edilebilir değil mi?
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Bir de işin başka bir yönü var. Özbarış yoldaşa göre devlet
malı olup da zarar edip duran şirketler şirket olmaktan çıkarmış
—Maliye Bakanı da anlatmış ya ona. Pazar sorunu falan filan
diye! İyi güzel de bu ne kadar doğru ve tutarlı bir tespittir?
Hem sendikacı, hem solcu, hem de özelleştirme karşıtı bir
sendikacı olarak Özbarış yoldaş burjuvaların ve onların
temsilcilerinin yalanlarını olduğu gibi alıp kabullenmekle mi
yükümlüdür. Mesela, devletin silah üretimi için gerekli
gördüğü işletmelerde, silah araştırma-geliştirme şirketlerinde,
şirketler genellikle ve sürekli ve de düzenli ve de haddi hesabı
olmayan miktarlarda zarar ederler, bu zarar sürekli ve düzenli
bir şekilde devlet tarafından kapatılır. Şirketlerin iflasına ve iş
yapamaz hale gelmesine müsaade edilmez!
Demek ki sorun basit bir kâr-zarar ikilemi değildir.
Burjuva devletin seçeneği sorunudur. Ve burada ona, yani
burjuva devlete, silah yerine portakalı seçtirmek, veya iş
alanlarının kapatılmasına izin verilmemesini seçtirmek, iş
koşullarının ve yaşam koşullarının kötüleştirilmemesini
seçtirmek, işten atılmalarının önlenmesini seçtirmek
sendikaların, işçilerin görevidir! Sendikalar ve işçiler işveren
olarak devlete karşı savaşmalıdırlar. İyi ama bizzat işçilerin
sendikaları, bizzat sendika önderleri burjuvazinin yalanlarını
alıp kabullenirse, ve de ‘özelleştirmeye karşı’ ama ‘yeniden
yapılandırma’cı olarak işçilerin işlerini kaybetmesi gerektiği
konusunda akıı hocalığı yapıyorsa, yani işçilerin komutanları
daha savaşa girmeden teslim olmuşsa işçiler nasıl savaşacak ve
de savaşı kazanacak?
Tek yol vakit geç olmadan bu tür generallerin işten
alınmasıdır! Genel kurmayı işbirlikçilerle dolu bir ordu
yenilmek zorundadır!
Özbarış yoldaş, ve onun gibi düşünen ve hareket eden tüm
sendika önderi yoldaşlar sendikal yönetimde yer almamalıdır.
Onların sendikaları yönetme hakları ellerinden alınmalıdır.
Yoksa işçiler için yenilgi kaçınılmazdır. Balık baştan kokarmış
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derler!
ÖZELLEŞTİRME VE ÖZEL İŞLETMELERDE
SENDİKACILlĞIN İMKANSIZLlĞI
Özbarış yoldaş özelleştirmeye karşı olduğunu, çünkü
özelleştirilen şirketlerde sendikacılığın imkansızlaştığını, özel
şirketlerde sendikacılık yapılamayacağını, bu nedenle de
kendisinin özelleştirmeye açık ki karşı olduğunu söylüyor. Bu
pek çok açıqan saçma sapan ve de yenilgi tohumları taşıyan bir
önermedir.
Önemsiz olarak, özelleştirmenin sendikalaşmaya son
verdiği doğru değildir. Sendikalaşma genellikle devam eder,
taa ki tüm işler taşeronlaştırılsın, veya şirket kapatılsın.
Özelleştirmenin sendikalar açısından ilk ve bariz sonucu
genellikle işçi sayısındaki düşüş nedeniyle sendikaların üye
kaybına uğraması şeklinde olur. Iyi ama bizzat Özbarış yoldaş
özelleştirmeye karşı çıkarken kendi sendikasındaki işçilerin
işine son verilmesi, yani sendikasının üye sayısının
azaltılmasını kabulleniyor.
İkinci ve esas sorun, Özbarış yoldaşın özel şirketlerde
sendikalaşmayı imkansız ilan etmesidir. Hani derler ya, “iyi
vallahi, yatıp da ölüverelim bari”! İnşaat furyasının alıp başını
gittiği, buralarda işletmelerin özel işletmeler olduğu, işçilerin
aşırı bir şekilde ezilip sömürüldüğü, ve de üniversitelerin bile
özel şirket olduğu bir ülkede Özbarış yoldaş özel işletmelerde
sendikaların imkansılığı dersi veriyor. Özbarış yoldaş
sendikaların başlangıç dönemlerinde esas olarak özel şirktelere
karşı kurulduğunu ve de bugün de etrafın özel şirketlerde
örgütlenmiş sendikalarla dolu olduğunu bilmiyor mu? Ve de
özel işletmelerde örgütlenmenin, hele hele ‘yeniden
yapılanma’nın bir türü olarak özelleştirmeye karşı mücadelede
işçilerin burjuva sendika önderler nedeniyle sürekli yenilmekte
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olduğu, dolayısıyla özel şirketlerin sayısının azalacağına arttığı
şartlarda özel şirketlerde sendikalaşmanın imkansızlığını ilan
etmek ne demek oluyor?
SONUÇ OLARAK
Sonuç olarak şunu belirtmek zorundayız ki, Özbarış
yoldaşın ‘yeniden yapılanmaya’ karşı olması, bu temelde
‘özelleştirmeye’ karşı olması, ama Cypfruvex’de ‘yeniden
yapılanma’ işinin başını çekmek istemesi kendi içinde
çelişkilidir. Yoldaşın röportajında ortaya koyduğu görüşleri,
işçi hareketi için, sendikal hareket için zararlı, işçilerin işverene
(işveren olarak devlete) karşı mücadelesinin örgütlenmesinin
ve de hazırlanmasının araçları değildir. Sendika önderlikleri ile
işverenin bir araya gelerek işçilerin yenilgilerinin
örgütlenmesinin ve de hazırlanmasının araçlarıdır bu görüşler.
Özel işletmelerde sendikalaşmanın imkansızlığı konusundaki
görüş ise bu yenilgi siyasetinin çok kötü bir taçlanması
olmaktadır.
Bu görüşlerin CTP’li ve CTP kökenli tüm sendikacılar
tarafından da paylaşıldığı bilinmektedir.
Sendikal hareket bu tür görüşleri yenilgiye uğratmak
zorundadır. İşçilerin mücadeleci bir sendikacılığa, ve giderek
burjuvaziyi, iktidardan alaşağı etmenin gerekliliğini kavramış
bir sendikacılığa ihtiyacı vardır. Bunu elde edemezsek
burjuvazinin gerici, yobaz, gaddar iktidarı, ve de işçilerin eza
ve cefası sürecektir.
İşçi yoldaşlar bir yanda işçilerin, burjuvazinin, işletmeci
devletiyle burjuvazinin, öbür yanda olduğunu kavramak, ona
uygun olarak örgütlenmek ve mücadele etmek zorundadırlar.
Bu çabalarında KSP’yi yanlarında ve önlerinde
bulacaklardır!
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NELER OLUYOR NELER? — 30 Eylül, Cuma,
2005
3 EKİM
TC ile AB (KC) arası karşılıklı deklarasyon ‘savaşı’ bitti!
Enteresan bir savaştı bu!
Ne TC deklarasyonunun bir siyasi-hukuki anlamı var.
Ne de AB (KC) karşı deklarasyonunun.
Karşılıklı deklarasyonlar son tahlilde çöp kutusuna atılmak
için yapıldılar.
Bu arada Türkiye ve Kıbrıs’ta (Kuzeyli Güneyli)
vatandaşlara da bolca şöyle böyle diye laflar edildi. Sonuç?
Sonuçta TC AB ile görüşmelere başlayacak! Görüşmeler
de en az 10 yıl sürecek.
Burada KC’nin tek derdi TC limanlarının kendilerine
kapalı tutulması.
Göçmenlerin geri gitmesi vb., konular önemli değil!
Ah şu TC limanları açılsa da bizim Güney’in büyük
armatörleri de daha çok para yapsa!
KC tarafından kavgası verilen esas sorun bu!
3 EKİM VE KRİZ YÖNETİMİ
KC’nin TC tarafından tanınıp tanınmaması olayı, dünyayı
yönetmekte olanların, yani büyük burjuvaların, dünyayı
yönetmedikleri konusundaki örneklemelerden biri. Fiili olarak
Kıbrıs bölünmüş durumda. KC diyor “bölünmeyi yapan TC”,
ama doğru değil. Daha 1960’da KC’yi garantörleri olan bir
ülke olarak oluşturan dünya burjuvalarıdır bu bölünmenin
nedeni—TC bunlardan biridir. KC’yi burjuva-feodal milli ve
dini bölünmelere dayanarak oluşturulan bir yapıyla, yani
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bölünmeyi temel alan bir yapıyla oluşturan yine bunlardır.
Bugün de çözüm olarak ileri sürülen önermeler tamamıyla
böylesi temellere dayanmaktadır. Yani Kıbrıs sorununu
çözmek için temelsizlikleri son 45 yıldır ispatlanmış bu
burjuva-emperyalist temelleri tekrar önümüze sürmekteri başka
bir şey yapma yeteneği BM’de, AB’de, İngiltere, Türkiye,
Yunanistan ve Kuzey ve Güneyiyle Kıbrıs burjuvalarında
mevcut değildir. Bu şartlarda herbiri bizzat kendileri pek çok
prensibi ayaklar altına alan burjuva kesimler yaptıkları
haksızlıkları gözlerden gizlemekte anlaşarak, karşılıklı atışma
adına vatandaşlarını kandırma siyaseti gütmekte, bu arada
sorunları artırmaktan başka bir şey yapamadıklarından da işleri
sürüncemede bırakıp idare-i maslahatla meşgul olmaktadırlar.
3 Ekim konusundaki karar işte tamı tamına bunu
yansıtmaktadır. TC AB görüşmeleri başlayacak. TC KC’yi
tanımayacak, limanları eğer burjuvaları açın da biz de
faydalanalım derse açacak, yoksa açmayacak. KC hak arıyor
ayaklarına yatmaya devam edip ağzını açmayacak, ama
burjuvalarının talebi olan limanların açılması işini zorlamaya
çalışacak. Ve işler bu şekilde bir müddet daha sürecek. Bu
arada fiili durumlar, hukuki olarak kendi içinde çelişmeli pek
çok unsuru barındıran fiili durumlar da var olmaya devam
edecek. Dananın kuyruğu kopar mı? Koparsa ne zaman ve nasıl
kopar ileride göreceğiz.
KIBRIS CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE
TİCARET PLANI YAPIYOR
İşgalci mişgalci, ticaret yapılabilinir mi onu söyle!
II. Dünya Savaşı sırasında Alman Nazilerine karşı
demokrasi adına savaştığını ilan eden Amerika, İngiltere ve
Fransa, bizzat savaş sürerken İsviçre’de Almanlarla bir araya
gelip bankaların durumunu, savaştan sonra birlikte ne
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yapacaklarını tartışıyorlardı. Bizim KC ile TC’de böyledir işte.
KIBRIS CUMHURİYETİ NATO’YA KATILlYOR!
Şimdi söyleyin bakalım şu işler nasıl oluyor?
Türkiye sınırındaki Yunan adalarının silahlandırılması
uluslararası hukuka göre yasak. Ama bu adalar dişine kadar
silahlandırılmış durumda! TC enayiler ülkesi mi?
Yunanistan NATO’dan çıkarılmıştı. TC Yunanistan’ın
NATO’ya tekrar girmesini veto edebilirdi. Etmedi. TC enayiler
ülkesi mi?
KC uluslararası askeri kuruluşlara TC vetosu nedeniyle
katılmayabilir. Ama son haberler KC’nin hem Avrupa bağıntılı
hem de, bekleyin efendim, NATO toplantılarına katılacağını,
yanı TC vetosunun onlara karşı kullanılmayacağını gösteriyor.
TC enayiler ülkesi mi?
Yoksa, Yunanistan, KC, ve de Türkiye el ele kol kola,
büyük güçlerin taleplerine uygun olarak, hep birlikte iş başı mı
yapıyorlar?
Ne dersiniz?
Yani tüm bu çözümsüzlük konusunda koparılan fırtınalar
bir yanda, işbirliği ise öbür yanda!
Talat
gardaşımız,
pardon
yoldaşımız,
pardon
Cumhurbaşkanımız diyor ki KC herşeyi çok iyi kullanan bir
diplomasiyle sorun üretiyor. Ve TC KC’ye, Yunanistan’a sorun
çıkaracağına onlara tüm uluslararası askeri kuruluşların
kapılarını ardına kadar açıyor. ‘Rumiar’ çok akıllı diplomatlar
da Türkler, hele hele TC Türkleri dangalak diplomatlar öyle
mi?
Var bir dangalak ama o da Talat bile değil! Çünkü Talat da
bu oyunun parçası.
Dangalak olan tüm bu oyunların vatandaşın kafasını
bulandırmak için icat edilen oyunlar olduğunu görmeyen (veya
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görmediğini iddia edip dangalak pozlarına bürünen) yazar çizer
ve de sözde muhalefet siyasetçileridir.
ERMENISTAN VE KIBRIS CUMHURİYETİ
Mesela KC burjuva diplomatları ülkelerinin bütünlüğü
konusunda çok ısrarlıdır, ve de bunun uluslararası hukuk
nedeniyle hakları olduğunu söylerler.
O zaman İngiltere’ye karşı, Yunanistan’a karşı kampanya
nerede? Bunların garantörlüğüne karşı kampanya nerede?
Sadece o mu? Türkiye’nin garantör konumuna karşı kampanya
nerede? Burada sorun gayet basit Türkiye (Türkler) Yunanistan
(Helenler) sorunu mu, yoksa sorun ‘Batı Dünyasının’ parçası
olma ve onun taleplerine uygun bir çerçevede iş görme sorunu
mu?
Ermenistan’la iyi ilişki içinde olan KC dönüp de
Ermenistan Azerbaycan’ın işgal ettiği topraklarından
çıkmalıdır diye ortalığın altını üstüne getiriyor mu?
Uluslararası ilkeleri her yerde ve her şart altında
savunmayanların kendileri için de bu ilkeleri tutarlı bir şekilde
savunmayacakları açık değil mi? İsrail’le ilgili olarak da durum
aynı değil mi?
Kıbrıs’ta ki İngiliz üsleri Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne bir
saldırı değil mi? Türkiye ve İngiltere’yle birlikte var olan
Yunanistan garantisi aynı durum değil mi?
Uluslararası hukuku guguğa çeviren Yunan ve Kıbrıslı
Rum burjuvalarına ve onlarla birlikte iş yapanlara kim
güvenecektir? Aptal Türkler mi? Aptal Rumlar mı?
KIBRIS CUMHURİYETİ VE KIBRIS CUMHURİYETİ
1960 KC’sine dönmek bazı kesimlerin çok sevdikleri bir
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önerme. Erçakıca’nın bir itirazı yok ama, bu işe karar verecek
olanların böyle bir önerisi olmadığı için ve de sorunu onlar
çözeceği için, güç onlarda olduğu için, bu önerinin palavra
olduğunu söylüyor. Ne bu öneriyi yapanlar, ne de Erçakıca
1960’ın garantörlü ve milli dengeli (daha doğrusu dengesizliği)
konularını dert etmiyorlar. Dahası bu önermenin
savunucularının bir temel isteği Kıbrıs’ta Rum-Türk eşitliği!
Şu meşhur burjuva milletler arası eşitliğin Kıbrıs’taki
emperyalist dayatma türü.
Bu önermenin bugünkü şartlarda mevcut KC’nin 1960
KC’si olmadığı fikrinin destekçisi olduğu eminiz o çok çözüm
taraftarı olduğunu iddia eden, TC işgaline karşı olduğunu iddia
eden kesimlerin de gayet rahat göreceği bir olgudur. Bu
önerme TC diplomasisine bir destekten başka bir göreve sahip
değildir. Bugünkü KC 1960’da kurulan, Kıbrıslı Türklerin de
‘eşit ortağı’ olduğu KC değildir! Bu önermenin bugünkü temel
görevi işte bu fikri savunmaya yardımcı olmaktır. Talat Afrika
takımıyta boşuna kahvaltı etmedi değil mi! Yakında Irgat
ailesine de madalya verirse şaşmamak lazım!
İyi ama bugünkü KC uluslararası alanda. KC olarak kabul
ediliyor. İngiltere bile kabul ediyor! Bu nasıl oluyor?
Denilen o ki, Kıbrıslı Türkler 1960 KC yapısından
ayrıldıktan sonra BM zorunluluk şartları temelinde Kıbrıslı
Türklersiz olarak varlığını sürdüren KC’yi KC olarak
kabullendi. Ve de bilim bakalım buna kim de onay verdi? TC!
Sorun bakalım tekrar kendinize TC enayiler ülkesi mi? Yoksa
bu işte başka işler de var mı?
Al sana enteresan bir durum. 1960 KC’si yok, ama varmış
gibi oluşturulan bir KC var. Kimse de dönüp demiyor hadi geri
dönelim. Var olan KC de istemiyor. İngiltere de üsleri üstünde
oturuyor. Türklerle Rumlar (Helenler) kavga ediyor. Ama bu
kavgaya her baktığımızda sorulması gereken soru “TC enayiler
ülkesi mi?” sorusu oluyor. Ve de tabii ki bu günlerde KC
NATO’ya doğru hızlı adımlarla yürüyor. Normal şartlarda bu
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yapılsa AKEL’in ortalığın altını üstüne getirmesi, AKEL
taraftarlarının sokaklarda meydan muharebesi yapması gerekir.
Ama tüm bunlar TC’ye karşı, Türklere karşı diplomatik zafer
olarak ileri sürülüp vatandaşlar, AKEL’li ‘komünistler’ dahil,
kazıklanıyor. Kavgasız gürültüsüz Kıbrıs yenilenmekte olan
emperyalist dünya sisteminin askeri örgütlenmelerindeki yerini
alıyor. Ve de KC tüm bu gürültüler arasında pratik olarak
TC’nin uluslararası faaliyetlerinde gerçek bir önleyici adım
atmıyor.
Nerede AB vetosu?
YOK!
Nerede prensipler? Hani KC KC idi. Hani KC AB
üyesiydi. Hani AB üyesi tanınmadan görüşmemi olurdu?
Nerede Yunanistan, KC, ve de tabii ki tüm AB ülkeleri?
Ama esas sorun Yunanistan ve KC! Nerede bunlarda
prensip! Madem KC KC’dir, niye ısrar etmiyorlar veto
konusunda. Ama limanlar konusu büyük sorun? Ve NATO’ya
TC izniyle balıklama dalıyorlar, AB askeri kuruluşlarına TC
izniyle balıklama dalıyorlar?
Kim dur diyecek KC’ye? Kim diyecek girmenize izin
yoktur bu emperyalist askeri kuruluşlara? Açık ki TC
yapmayacak bu işi! Neredesiniz AKEL ve diğer sosyalist olma
iddiasındaki partiler? Durdurun KC’nin bu emperyalist askeri
katılımını!
SOLCULUK
Erçakıca ve Taner karşılıklı solculuk konusunu işlemeye
zortandılar. Al gülüm ver gülümlü bir çatışma var YeniDüzen
sayfalarında.
Erçakıca Türkiyeli büyük üstadıyla birlikte solculuğun
Fransız kralının solunda oturmaktan kaynaklandığı dersi
veriyor. Taner tüm uyarılarımızı kenara itip halk kavramı
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üzerine ders verip Kızılderili şefinin 1853 tarihli çevrecilik
dersini tekrarlıyor. Sorun ama fena halde sıkışmış olan CTP
üyelerini ve hele hele sendikacılarını rahatlatmak. Yaptıklarınız
solculuğa uygundur işte size ispatı, alın bu fikirlerle
saldırganları alt edin demek.
Ama Erçakıca bu konuda hiç de iyi bir yardımcı olamıyor.
Ekonomi biliminin öğr:enilmesini öneriyor. Yapma etme
Erçakıca. Ekonomi bilim öğrenilirse varılan tek ve kaçınılmaz
sonu. Burjuvazinin devrilmesinin gerekliliği sonucudur. Ama
acele tarafından Erçakıca’nın bilimi savunmaktan ne anladığı
ortaya çıkıyor. Kapitalizmin değişmesini önleyecek, yani
ekonominin hareket kanunlarına ters iş yaparak kapitalizmin
varlığını sürdürmek için gerekli adımları atmak yönünde,
ekonomik bilim olmayan, ekonomi biliminin reddi olan
burjuva ekonomi politiğin öğrenilmesini öneriyor Erçakıca.
Kar eden şirketler nasıl kurulur, böyle şirketlerde çalışmaktan
nasıl gurur duyulur, onun öğrenilmesini istiyor Erçakıca. A
benim gülüm, ona Ekonomi Politik bilim demezler, ona
Ekonomi Politik Bilimi’nin Talep Ettiği Adımları Atrnarnakta
Direnme Bilimi derler! Ona yıkım, insanlık düşmanlığı derler!
Ona işçi düşmanlığı derler! Ona burjuva kuyrukçuluğu derler.
CTP’li Sendika önderlerini kurtarma harekatın başarısız
kalmıştır burjuva ekonomisi savunucusu Erçakıca! Onlara
ihanet yolunu göster bakalım. Uyan uyar! Sonucuna da
katlanır!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 30
Eylül Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 171, sayfa 2-3.
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NELER OLUYOR NELER? — 7 Ekim, Cuma,
2005
AVUSTURYALILARIN BURJUVA HAFIZASI
Avusturyalılar Türklerin AB üyeliğine karşı çıkma
sebeplerinden birisi Osmanlıların Viyana kuşatmalarıymış—
1529 ve 1683 yıllarındaki. BBC ve Avusturya gazetelerinin
demesi böyle!
Burjuva hafızalarda biraz tuhaf çalışıyor. Adamlar Alman
Nazilerinin Avusturya işgalini unutmuşlar—1939-45 arası—,
Osmanlının Viyana kuşatmasını hatırlıyorlar! Hırvatların İkinci
Dünya savaşındaki Nazi uşaklığını, ve bugünkü bayraklarının o
Nazi uşaklığı dönemini temsil eden bayrak olduğunu
unutmuşlar Osmanlının Viyana kuşatmasını hatırlıyorlar!
Bunlar kendilerini kurtaranın Sovyet Kızıl Ordusu
olduğunu da unutmuş olan burjuva pisliklerdendirler!
BM SAVAŞ SUÇLULARI SAVCISI
Hemencecik Hırvatların kendisiyle işbirliği etmeye başladığını
Hırvatistan’ın
AB
katılım
görüşmeleri
keşfetmiş,
başlayabilmiş. Avusturya’da bu elde edilince TC’ye
muhalefetini geri çekmiş!
Yahu bunların daha dün konusundaki hafızları bile enteresan
çalışıyor!
Burjuvazinin gerçeğini değil de lafını, hele hele hafızasını
ciddiye alan kişinin muhakkak aklından zoru vardır!
DÜN DÜNDÜR BUGÜN DE BUGÜN!
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Birleri diyecek Demirel’in ne işi var burada.
Ne Demirel’i kardeşim, Avusturya başbakanı, dış işleri
bakanı, tüm hükümeti!
Dün TC’ye hayır, bugün TC hoşgeldi!
Viyana kuşatmasını nasıl unutursunuz behey adamlar?
Yahu bunların daha dün konusundaki hafızları bile enteresan
çalışıyor!
Burjuvazinin gerçeğini değil de lafını, hele hele hafızasını
ciddiye alan kişinin muhakkak aklından zoru vardır!
DÜN DÜNDÜR BUGÜN DE BUGÜN!
Birleri diyecek Demirel’in ne işi var burada.
Ne Demirel’i kardeşim, Avusturya başbakanı, dış işleri
bakanı, tüm hükümeti!
Dün TC’ye hayır, bugün TC hoşgeldi!
Viyana kuşatmasını nasıl unutursunuz behey adamlar?
YÜZDE 76 NERDE YÜZDE 18 NERDE!
KC ve Yunanistan burjuvaları 24 Nisan referandumuna, Kıbrıs
Rum halkının demokratik duygularına saygı çağrısı yapa yapa
bir hal oldu! İyi de Kıbrıs Rum halkı TC’yi AB’de görmek
istemiyor! Göz var nizam var, Rum vatandaşların sadece yüzde
18’i TC’yi AB’de görmek istiyor, yüzde 76’dan da fazlası
TC’nin AB üyeliğine karşı. Ama bizim KC Rum burjuvazisi
acele tarafından TC’nin AB üyeliğini garantiliyor!
Dedik ya, bu burjuvaların hafızalarında sorun var diye!
Rum burjuvazisi de burjuva ne de olsa! Vatandaşının
görüşlerine olan saygısını unutuverdi! NATO sağ olsun!
Yunanistan işgali sırasında Almanlarla işbirliği yapan,
daha sonra NATO’cu olan, Yunan (Helen) vatanına Almanlar,
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İngilizler ve Amerikanlarla birlikte ihanet etmiş Grivas’ı
Kıbrıs’ta ‘Helenizm’in’ kuruluş savaşçısı ilan edecek kadar
hafıza yoksunudur bu tipler zaten!
SEN SEN OL HAFIZANI KAYBETME!
Burjuvalara iyi bak kardeşim, ve kendi geçmişini, dünya
işçilerinin ve onların devleti Sovyetlerin geçmişini iyi öğren!
Senin hafızanı da rezili rüsva etmek istiyor burjuvalar.
Müsaade etme onlara!
3 EKİM GELDİ GEÇTİ
Hadi Talat, Hadi Ferdi, yeni bir tarih lazım. Ne zaman
kurtaracak bizi Avrupalılar, BM, İngiltere, ABD, Türkiye....
Yar bana yeni bir tarih medet!
Fatma Azgın bir ara çok kızdıydı bu işe. “Ha bu tarihte
hallolacak, ha şu tarihte hallolacak diyoruz, hallolmuyor da,
halka yalan söylüyoruz. Olmaz bu kadar da” falan gibi laflar
ettiydi!
Soyadı Azgın ama, azgınlığı bu tarihlerin palavra olduğunu
ilan eden KSP’ye karşı!
Dedik ya burjuva hafızlar bir tuhaf çalışır.
Dedik ya hafızanı kaybetme kardeşi!
Fatma Azgın alsın kullansın hangi önerme kendisine
uygunsa!
PARÇA PARÇA ALACAKLAR İKTİDARI!
Hani meşhur Mao stratejisi vardır ya, TC’nin AB üyeliği
için çerçeve anlaşması da böyle bir şey. Pek çok parçası var.
Her parça kendi içinde ele alınacak. TC uydu mu uymadı mı
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her bir parçaya kendi içinde bakılacak. Bir parçada sorun varsa
not edilip başka parçaya geçilecek. En sonunda tüm parçaların
uygunluğu ele alınacak.
Yani, sorun olan parçalar ya yarım bırakılacak, ya da
‘sonra’ ele alınacak. Ele alındı ve tatmin edici olması, üyelerin
üçte biri görüşmeleri durdurmak için talepte bulunmalı, bu
talebe karşı TC dinlenmeli, sonra da üyelerin yüzde ellisinden
fazlası görüşmelerin durdurulmasını onaylamalı.
Yani?
Yani KC daha çok bekler! Ve daha çok bekleyeceğini de
gayet iyi bilir.
Yani?
Yani KKTC daha çok bekler. Ve daha çok bekleyeceğini
de bilir!
Yani?
Yani bizim kuzeyli güneyli BM çatısı altında çözümcüler,
1960’a dönüşçüler, AB’ye uyum isteyenler kuzeyli güneyli
vatandaşları uyutmak için biraz daha çok burjuva milliyetçilik,
biraz daha çok öyle oldu böyle oldu, öyle olmalı böyle olmalı,
vay bu yapılır mı yapılmaz mı, vay o tarih önemli bu daha
önemli, vay öyle vay böyleli ve de tabii ki Anti-Emperyalist
Birleşik Cephe Siyaseti’ni reddedenler faaliyet ve yaygaraya
devam edecekler.
Hafızanı kaybetme! Öyle böyle yaygaraları arasında
yörüngeni şaşırma!
EMPERYALİST ASKERİ ÖRGÜT ÜYELİĞİ SAVUNAN AKEL
TC KC’nin Avrupa’nın çeşitli saldırgan askeri, pardon
‘savunmacı-demokrasi savunucusu’ örgütlerine girmesini,
NATO’da faal olmasını önlüyordu.
3 Ekim’deki çerçeve belgesinde TC’nin böylesi
davranışlarda bulunması yasaklanıyor—tabii ki parça parça
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prensibine uygun olarak!
Bu arada ve daha önce de dediğimiz gibi TC işgaline karşı
olma ayaklarında Anavatanları Yunanistan’la el ele, Kıbrıs
Rum burjuvazisi Kıbrıs’ı NATO’ya iyice bağlıyor. AKEL de
onlarla birlikte!
CTP yetmedi bir de AKEL çıktı başımıza!
Burjuva gericiliğine karşı iyi kötü bir engel olmaktan,
burjuva-emperyalist gericiliğin tam ve açık taşıyıcılarına
dönüşüyor bu partilerimiz! Yazık oluyor. Yazık ettiler
kendilerine! Yıkması kalacak bize!
Bunları burjuva gericilere karşı koruma siyasetimizi
düşünmemiz gerekli! Kendilerini burjuva gericilerden
korumayıp, burjuva gericiliğinin taşıyıcısı haline getirenleri
burjuva gericililikten nasıl koruyacağız?
TC-AB çerçeve belgesini okudunuz mu?
Ben okudum!
Kıbrıs’la bağıntılı yorum yapmak isteyenler işin
palavrasıyla uğraşmamızı isteyenlerdir. İşin esası tüm burjuvagerici güçler kriz şartlarında, sistemlerindeki antoganizmalar
karşısında idare-i maslahat yapmaktalar. Bu işlem ne zaman ve
nerede ve nasıl kırılır kendileri bile bilmiyorlar.
İyi ama onlar bizim fazla akıllı yorumcular kadar bilge
değiller ki?
Başlayın yoruma bakalım!
Ve de önermelere?
SOKAKLARA ÇIKALIM!
Geçenlerde mecliste vekili olan tüm partiler ‘URUMLARI’
sıkıştırmak için sokaklara çıkma çağrısı yapıp, bu konuda
anlaşmaya varmak üzereydiler. Yakında İnönü Meydanı dolup
taşarsa şaşmayın! Bu partilerin hiçbirinin dediği olmadı!
Olmayacak da! Onun telaşındalar! Ahaliyi bir müddet daha

457

nasıl uyuturlar onun yollarını birlikte aramak derdindeler!
Becerirlerse emperyalizm için değil, emperyalizmi yıkmak
için sokağa çıkmamız gerektiğini anlatmalıyız vatandaşlara!
Becerirlerse sokaklar sokaklar diyenler vardı, ne yapacak
acaba onlar ahali sokaklara çıktığında?
Ben size diyeyim. 1960’a geri dönelim diye tüm bu
partilerin de önünde yürüyecekler!
Emperyalizme Karşı Birleşik Cephe dedi diye de KSP’ye
demediklerini ve de yapmadıklarını bırakmayacaklar!
Yanlışsak buyursunlar söylesinler de yazalım gazetemizde!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 7
Ekim Cuma 2005, Yılm 9, Sayı 172, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 14 Ekim, Cuma,
2005
Josep Borrel ve Hristofyas
Avrupa Parlamentosu başkanı Josep Boreli ‘Avrupa’da
şehirleri bölen son duvar Kıbrıs’tadır’ demiş!
İyi vallahi, koskoca Avrupa Parlamentosu’nun hem de
Başkanı mevkiindeki bir adamın Belfast’tan haberi yok demek!
Ve devam etmiş: ‘Avrupa’da, Berlin’de bulunan duvar
kaldırıldı’.
Adam hala daha mekanik çağında yaşıyor. Sanal dünya
kavrayışı gelişmemiş. Duvar olarak duvar kalktı ama Doğu ve
Batı Almanya arasında o duvar varken var olan duvardan da
büyük bir duvar dikildi. Doğu’ya işsizlik duvarı örüldü!
Avrupa Parlamentosu’na başkan olmak için Josep gibi bir
dangalak olmak lazım demek ki!
Temsilciler Meclisi Başkanı sıfatıyla (yani o da bir
parlamento başkanı) Hristofyas yoldaş da, Josep’e (bir diğer
parlamento başkanı) hitaben “Ancak biz yabancıların değil,
sadece Kıbrıslıların, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların
çıkarlarını yansıtacak bir çözüm bulma çabamızı sürdürüyoruz”
şeklinde konuşmuş.
Evet evet. AB üyeliği. Ne amaçla? Hristofyas yoldaşın
belirttiği amaçla!
Evet evet. AB’nin saldırgan, barbar, emperyalist askeri
kurumları üyeliği. Ne amaçla? Hristofyas yoldaşın belirttiği
amaçla!
Evet evet. NATO, yani saldırgan, barbar, emperyalist
askeri kurum üyeliği. Ne amaçla? Hristofyas yoldaşın belirttiği
amaçla!
Evet evet. İngiliz üsleri. Ne amaçla? Hristofyas yoldaşın
belirttiği amaçla!
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Evet evet. İngiliz, ‘Türkiye, Yunanistan garantörlükleri. Ne
amaçla? Hristofyas yoldaşın belirttiği amaçla!
Evet evet. İngiliz, Türkiye, Yunanistan askerleri. Ne
amaçla? Hristofyas yoldaşın belirttiği amaçla!
Evet evet. Yunanistan’la askeri anlaşmalar ve işbirliği. Ne
amaçla? Hristofyas yoldaşın belirttiği amaçla!
İyi ama
Kuzeydekiler de tüm bunları Türkleştirerek yapıyorlar.
Ve işte bu nedenledir ki Kıbrıslıların çıkarını savunmak
imkansızlaşıyor!
Palavrayla iştigal etme Hristofyas yoldaş!
Ermeni Bakan Hoveyan ile Kıbrıslı Rum Müdür
Karayon
İyi Anlaşmışlar. Meğersem Ermenistan’la KC’nin
arasından su sızmazmış.
KC açısından ‘kendi kalene gol atmak’ diye buna derler.
Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, o
topraklardaki Azeri Türkleri zorla göç ettirmiştir...
Yani? Yani TC’nin Kıbrıs’ta yaptığını Ermenistan da
Azerbaycan’da yapmıştır. Hatta TC der ki “Azerbaycan
sınırları
ihlal
edilemez—değiştirilemez,
Ermenistan
Azerbeycan’dan çıksın, zorla göç ettirilenler yerlerine geri
gitsin”. KC de aynısını Kıbrıs için demektedir. Sen şimdi tut da
Ermenistan’la iyi ilişki kur! Nerede kaldı senin prensiplerin!
7. Maddeye Yazık Oldu!
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Britanya’nın
yayınladığı açıklamada söyle deniyor: “tüm uluslararası
örgütleri kapsayan Müzakere Çerçeve Belgesi’nin 7’nci
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paragrafı (eski 5. paragrafı), AB üyesi ülkelerin uluslararası
kuruluşların veya üyelerinin haklarına ve karar alma
bağımsızlıklarına halel getiriyor şeklinde yorumlanamaz.
Bu açıklama Konsey’in onayı ile yayınlandı.
KC’nin anavatancı burjuva bayları. Girin bakalım
NATO’ya TC izni olmadan girebilirseniz.
İyi ama TC’de onlardan. Nasıl ki bir zamanlar
Yunanistan’ın NATO’ya geri gelmesine izin verdi TC, yakında
KC’nin NATO’ya katılmasına izin verir. Amerika sağ olsun.
Da, Kıbrıslılar izin verecek mi tüm bunlara, esas sorun
burada!
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)’nda Ne Oluyor?
CTP KTTO’sına da el atıyor anlaşılan.
Ali Erel’in bildirisinin başka bir anlamı yok.
KTTO Kongresi olsun ve görelim bakalım Kıbrıslı Türk
ticaret adamları ne kadar CTP’de yer etmişler.
Sendika önderlerinin, ‘Sivil Örgütlerin’ CTP’de ne kadar
yer ettiklerini biliyoruz. Oralarda tek hakim CTP!
Ne de olsa demokrasi var! Daha çok demokrasi isteriz.
Para da var! Birileri açık ki daha da çok para ister! O
zaman birilerine daha az para kalacak!
Çangar’ın ART formu
Allah Allah. Şu AB’ye bak. Çaktırmadan ambargoları
kaldırmış, ama bir tek Çangar’a haber etmiş. Bir de Ali Erel’e.
Ve de başka ismi bilinmez bazı ithalatçı tüccarlara. İyi ki
çangar KSG’de raportaj yaptı da herkes de öğrendi. Yoksa
CTP, DP, UBP, BDH el ele verip ambargolar kalsın diye
vatandaşı sokaklara dökecekti. Iyi de bu Ahmet Uzun niye
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haber etmez hükümetteki diğer bakanlara, baksanıza o da
haberdarmış bu işten.
Bundan sonra AB’den mal ithal edenler ART forması
almayı unutmasınlar. Bulamayanlar bir örnek bulup fotokopi
yapıversin—Çangar’da bir orijinali vardır herhalde! İthalat
vergisi filan vermek derdine de katlanmasınlar. Ben arabaya
atladım geliyorum KKTC’ye, Ahmet Uzun’a haber edin. Vergi
mergi yok. ART var!
Ha vallahi, şu Ahmet Uzun da bir alem. Al yanına
avukatlarını ve de işte bu müdür anlamaz ART formasından,
onun için attım işten de! Hem Volkan’cılar da görsün AB’nin
sözünü tuttuğunu!
Var mı öyle pastayı eşit olarak paylaşmak!
Ha vallahi. Deli mi nedir bu işçiler de anlamadım gitti.
Kendilerini ne sanıyorlar bu işçiler. Duyan duymayan da
herşeyi onların yaptığını sanır. Burjuvalar göt üstü oturacak ve
pastadan en büyük payı değil de eşit payalacak. Olacak iş mi!
Değil mi Çangar yoldaş. Çangar da eski sosyalistlerdenmiş
de.
İyi de burjuvalar arasında da var bu pasta kavgası. En
büyüğü bana, en küçüğü sana kavgası burjuvaları birbirine
yedirir. Burjuvalar birbirine en küçük parçayı bile vermek
istemez.
Var mı öyle pastayı eşit olarak paylaşmak. Değil mi Haydi
savaşa!
İş savaş oldu mu ölümün de büyük parçasını kendilerine
ister mi burjuva baylarımız acaba! Pastanın büyüğü gibisinden
yani? Yok canım. Orada pastanın büyüğü işçilere.
NATO’ya TC Kıyağı
Gül TBMM’sinde çerçeve belgesini izah ederken verdi
veriştirdi. Yunanistan’ın NATO’ya geri gelmesine izin
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verdiniz, karşılığında ne aldınız, hiç birşey. Bizi dım dızlak
bıraktınız dedi.
Bizim gazeteyi sıkı takibe mi aldı Gül yoldaş
bilemiyoruz—biz de bu konuyu hatırlatmıştık geçen sayımızda.
Tabii 12 Adalar’ın silahlandırılmasına da değinmiştik. Ne
hikmetse ona değinmedi Gül.
Niye mi değinmedi? NATO sağolsun, ABD sağolsun dedik
ya, onun için!
Kim demiş Yunanistan’ın geri gelmesine itiraz
edilmeyerek bir şey alınmadığını! ABD’nin teveccühü alındı,
Batı emperyalizminin askeri gücü sağlamlaştı. ABD’nin
teveccühü kazanıldı—bu Türkler de tamı tamına bizden
diyerekten. Daha ne istersiniz! O da şimdilerde işe yarıyor bak!
Annan Planı’ndan tut da, Çerçeve Antlaşması’na kadar ABDİngiliz teveccühü devrede!
Ha vallahi şu 12 Adalar’ın hali nice olacak TC Dışişleri
Bakanı Gül yoldaş?
Hadi bakalım, bunu da sen konu et. Ve unutma, bu konu
açıkta duruyor, ele alan karşılığında birşeyler alabilir hala
daha—yani sen al bakalım karşılığını, biz de görelim!
Bilemediysen Özkök Paşa’ma sor. O bilir!
Yoksa sen de eskiler gibi davranıp sadece teveccüh ve Batı
emperyalizminin askeri ihtiyaçlarının karşılanması yeterlidir
mi diyeceksin?
Öyle yapma! Özkök Paşa’m çok kızar öyle yaparsan? Tüm
Genel Kurmay çok kızar vallahi billahi!
Hele MİT! Aman Allah’ım!
Var mı öyle bağımsızlığı peşkeş çekmek!
Olmaaaaaaz!
Bir de Doğu Perinçek var ki, işin bitiktir vallahi Gül
yoldaş!
Uyarmadılar deme!
Kıbrıs’ta Sosyalist Gerçek, Haftalık Siyasi Gazete, 14 Ekim
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Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 173, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 21 Ekim, Cuma,
2005

KIBRIS DA KIBRIS!
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde hem Kıbrıs’ta, hem
Türkiye’de, hem Yunanistan’da, hem de tüm diğer AB
ülkelerinde varsa da yoksa da Kıbrıs konuşuldu. Küçük ülke
falan filan derler ama lafı büyük mü büyük oldu.
Niye acaba, küçücük ama çok işe yarayan bir ülke
olduğundan mı? Stratejik öneminden mi, yoksa küçücük
boyuyla kocaman başka şeyleri örtmeye yarıyor olabilir mi?
TÜRKLERE BÜYÜK HAKSIZLIK
Herkes hem fikir, bu AB ülkeleri de, hele hele Avusturya,
ikide bir değişiklikler önerip Türklere haksızlık yapıyorlar.
Onu isterler bunu isterler. Neymiş bu Kıbrıs yahu! Kıbrıs’ı da
bahane olarak kullanıyorlar. Türkiye’ye binbir haksızlık
yaparlarken bu Kıbrıs da ikide bir kullanılıyor. Milli dava olan
Kıbrıs’ı elimizden almak istiyorlar. Olmaz. Olamaz!
Vermezük!
YUNİSTAN’LA KC OLMASA HAPI YUTACAK TC!
Ama Yunanistan ve KC TC’nin ardında sonuna kadar. Da
niye TC’nin ardında. Gene Kıbrıs. Kıbrıs’ı isterler de onun
için. Ama yine de TC’nin ardında, destekçisi, köstekçisi değil!
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HEP BİRLİKTE NATO’YA
Kıbrıs da Kıbrıs diye bağırıp çağırırken, yat Kıbrıs, kalk
Kıbrıs derken, bir de bakmışın ki, Yunanistan’ın NATO’ya geri
gelmesine kimse itiraz etmemiş (vakti zamanında), şimdi de
KC’nin NATO toplantılarına katılmasına kimse itiraz etmiyor.
Kıbrıs da Kıbrıs derken, Kıbrıs diye kavga ediyoruz derken,
kavgalı kardeşler olaraktan hep birlikte NATO’ya giriyoruz.
Kavgalı kardeşler! NATO’cu kardeşler!
KÜRTLERİN NE ÖNEMİ VAR. İLLA DA KIBRIS!
Kıbrıs da Kıbrıs diye ortalığın altı üstüne gelirken (toplam
nüfus 1 milyon diyelim) Kürtler kaynayıverdi! TC’nin üyelik
müzakereleri sırasında o çok demokrat, insansever, milletlerin
haklarına saygılı, üye olunduğunda herkesin kardeşçe yaşadığı
AB’nin ülkelerinden herhangi birisinin yahu Kürtlerin durumu
nedir diye bir laf ettiğini duydunuz mu? Yok!
Kıbrıslı Türklerin KC çatısında eşitliğini talep eden bizim
eşitlikçi, insansever, milletlerin haklarının ateşli savunucusu
baylarımızın yahu Kürtlere ne oluyor diye bir kez ağızlarını
açtıklarını duydunuz mu? Yok!
Yunanistan’ın Kürtleri TC’ye karşı kullanıp da yumurta
kapıya dayandığında Kürtleri çöpe attıkları da iyi bilinir.
Kürtlere ve Kürtlerle yaptıkları ortaya çıkarsa başları belada!
Hem Kürtlerden, hem de TC’den!
British Petrolum (İngiliz Petrol Şirketi)’un Azeri petrolünü
aldığı petrol boru hattı nereden geçiyor? Türkiye’den. Kürtler
ha! Şu anda teröristtirler İngiliz açısından! Petrol mü, Kürtler
mi? O da soru mu!
Kıbrıs yaygarası altında herkes birleşti. Kütleri süpürüp
halı altına atıverdiler. Herkes Kıbrıs konuştu. Kürtler? Onlar da
kim? Olsa olsa teröristtirler!
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FERDİ NATO’YA KARŞI??
Birkaç haftadır KC’nin çaktırmadan NATO’ya girme
hazırlığı yaptığını, bunu da tıpkı AB üyeliğine gidiş gibi TC’ye
karşı diplomatik kazanım ayaklarında yaptığını anlatmıştık.
AKEL’in esas olarak TC’ye karşı diplomatik kazanım, milli
davada zayıf olan ülkenin diplomatik etkinlik alanını artırmak
adına AB üyeliğini destekler hale getirildiği, bugünlerde de
aynı burjuva sahtekarlıklara ardcıl olarak NATO’ya doğru
hızla yürüdüğünü belirtmiştik.
Ama Ferdi ve CTP öyle mi ya!
Hümme haşa! Ferdi ve CTP eski dönemlerde de olduğu
gibi NATO karşıtı olmaya devam ediyor!
Yahu Ferdi kendini kandır da kandırmasına, iyisin bu
işlerde de bizi de mi? Halkı da mı? CTP üyelerini de mi? “TC
ile birlikte” diyeceksin, TC askerlerini Kıbrıs’ta tutmakta
direneceksin, ve de “NATO’ya karşıyım” diyeceksin. Hadi
diyelim sen duymadın, ahali de mi duymadı: ha Hasan kel, ha
kel Hasan!
Ha NATO Ferdi, ha Ferdi TC-KKTC!
Ha NATO Hristofyas, ha Hristofyas Yunanistan-KC!
AKINCI YEMEYECEK YANINDA YATACAK!
Hem Kıbrıslı Türklerin eşitlik haklarını koruyacak bir
şekilde KC’ye dönülecek, hem de 1977-79 ve Annan Planı
korunarak federasyon, ve bu amaçla Kıbrıs Türk Devleti
kurulacak. 1963’te bu KC yürümüyor, Türkler yürüttürmüyor
diye 1960 KC’sini değiştiren Kıbrıslı Rum burjuvalar da ‘ha
vallahi, Akıncı ne istedi de biz yapmadık’ deyip 2006’yı
normalleşme yılı yapacak?
O normalleşme nasıl bir normalleşmeyse artık, onu da
Akıncı bilir!
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İşin aslında göz var nizam var, Akıncı CTP misali TC ile
birlikte iş yapmanın yollarını arıyor. Yeme de yanında yat
derler ya, öyle siyasetler öneriyor. Halkı oyalamak, TC’ye göz
kırpmak, Rumları aklı sıra köşeye sıkıştırmak siyaseti
uyguluyor. Aynı zamanda Türklerin de haklarını korumak
siyaseti! Ne ararsan var. Olmayan tek şey gerçekçilik. Olmayan
tek şey emperyalizme karşı olmak!
Halka edilecek yalanların sonu gelmekteydi, yenileri icad
ediliyor.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 21
Ekim Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 174, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 5 Kasım 2005
BÜYÜK EKİM SOSYALİST DEVRİMİ VE BAZI DERSLERİ
25 Ekim (7 Kasım) 1917 devriminin zafer ve yenilgisi
komünistler için, dünya proletaryası için derslerle doludur.
Burada bunlardan birkaçını, günümüz komünist hafeketinde
sorunlar yaratmakta olan birkaçını ele alacağız.
Ekim devriminin, çarlık devrildikten sonra iktidarı ele
geçiren burjuvaziyi devirdiği, proletaryanın iktidarını kurduğu;
bu proletarya iktidarının kendisini 14 büyüklü küçüklü
emperyalist canavarın saldırılarına karşı koruduğu ve böylece
sosyalizmin inşasına girişmek için şartları elde ettiği bilinir.
1. TEK ÜLKEDE SOSYALİZM VE TROÇKİZM.
Proletarya iktidarının perçinlenen zaferi üzerinden
sosyalizmin inşası ve kurulması için şartların elde edildiği o
dönemde Lenin ve Stalin ve onların önderliğindeki komünistler
tarafından kabuilenilir ve savunulurdu. Troçki ve Troçkistler
proletarya iktidarının korunmasının yarattığı şartların
sosyalizmin inşası ve de kurulması için yeterli olmadığını, tek
ülkede (yani SSCB’nde) sosyalizmi inşa etmenin ve de
sosyalizmi kurmanın imkansız olduğunu, bu görevin ancak ve
ancak Avrupa proletaryası iktidarı ele geçirip Rusya, Sovyet
proletaryasının yardımına gelirse mümkün olabileceği fikrini
savunurlardı.
Bu iki çizgi arasındaki kavgayı Lenin ve Stalin
önderliğindeki komünistler kazandılar ve SSCB’inde Yeni
Ekonomik Politika (NEP) üzerinden 5 yıllık planlar dönemine
geçtiler ve sene 1938’e geldiğinde SSCB’nde sosyalizmi inşa
ettiler.
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Yani, hem sanayinin, hem de tarımın (dolayısıyla da
taşımacılığın—ve savunmanın) modern üretim aletlerini ve
araçlarını sağlama yeteneğine sahip bir sanayi oluşturdular.
Böylece sadece şehir burjuvazisini değil, aynı zamanda Ekim
devriminden de daha geniş bir devrim olan tarımda
kolektifleşme devrimi üzerinden kır burjuvazisini de sınıf
olarak yok ettiler. Sosyalizmin üretim aletlerini ve araçlarını ve
de bunları kullanma yeteneğine sahip işçileri ve kolektif çiftlik
köylülerini, ve Sovyet aydınlarını yarattııar. Sosyalizmi inşa
ettiler! 1938 Stalin Anayasasıyla bunu kayıt altına aldılar.
Bu dönem boyunca Troçki ve Troçkistler ne yaptılar?
Sosyalizmin inşasının imkansızlığının propagandasını
yaptılar. Bu propaganda tabii ki sosyalizmi inşa etmekte olan
komünistlerin, proleterlerin iktidarına ve faaliyetlerine karşı bir
propaganda olmak zorundaydı ve öyleydi. Tek ülkede
sosyalizmi kurmak imkansız olduğu için, tek ülkede sosyalizmi
kurmaya çalışan Lenin ve Stalin ve onlar önderliğindeki
komünistlerin iktidarının devrilmesi gerekliydi. Bu sonucu elde
etmek için ne yapmak gerekliyse yaptılar.
Sovyet ekonomisinin dünya kapitalist pazarının etkisi
altında olduğunu, bu etkinin Sovyet ekonomisinin gelişmesini
belirleyici bir etki olduğunu iddia ediyorsan, Sovyet
ekonomisinin kendi başına gelişip serpilip sosyalizmi inşa
edemeyeceğini iddia ediyorsan, ama bu ekonomi gelişip
serpiliyorsa, hızla sosyalizmin inşasına doğru gidiyorsa kendi
haklılığını ispatlamak için Sovyet ekonomisine karşı sabotaj
yapmak, fabrikaları bombalamak vb., akla yatkın bir yöntem
olmaz mı? Olur! Sovyetlerin düşmanlarıyla birlikte Sovyetlere
karşı iş yapmak, yani ajanlaşmak akla yatkın bir gelişme olmaz
mı? Olur. Parti ve Sovyet önderlerine karşı, onları öldürmeyi
amaçlayan faaliyetler yürütmek akla yatkın bir gelişme olmaz
mı? Olur.
Troçkistler tüm bunları yaptılar.
Tüm bunlar Troçkizm için belirli teorik açılımları da
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beraberinde getirmiştir.
- Sovyet ekonomisi dünya kapitalist pazarın etkisi
altındadır. Bu dünya pazarında krizin varlığı, Sovyet
ekonomisinde de kriz anlamına gelir. Dünya ekonomisi
batarken Sovyet ekonomisi gelişemez.
- Dünya pazarının istese de istemese de bir parçası olan
Sovyet ekonomisi bu pazarda rekabet edemez. Yenilmek
zorundadır.
- Yapılmakta olan komünistler önderliğinde sosyalizmin
inşası değil, bürokratların önderliğinde bir hilkat garibesidir ve
dünya kapitalist pazarı karşısında yok olup gidecektir.
- Bu bürokratlar işçileri köle gibi çalıştırıyorlar, kendi kast
çıkarları için sömürüyorlar, kendileri daha çok alıp işçilere
daha az verip sömürü ekonomisi işletiyorlar. Bunlar aslında
yeni burjuvalardır.
- Bunlar Rus şovenistidirler. Emperyalisttirler. Kendi
bürokratik yapılanmalarını onlara da zorla empoze ediyorlar.
Diğer ulusları baskı altında tutuyorlar. Sömürüyorlar.
Tüm çeşitleriyle o dönem Troçkistler’ine bir bakınız. Üç
aşağı beş yukarı bu teorilerin yüksek sesle ilan edildiğini
göreceksiniz.
Tek ülkede sosyalizmin inşasının imkansızlığından hareket
edenler, bizzat bu inşa faaliyetini karalamak, baltalamak ve
bozguna uğratmak için çabalamaktan başka birşey
yapamazlardı ve yapmadılar da! Sosyalizmi inşa etmeyeceksen
ülkeyi nasıl ileriye taşıyacaksın? Troçki ve Troçkistler
iktidarda olurlarsa ne yaparlar? İşçi devleti adı verilen, ama
sosyalizmi inşa etmeyen, çünkü edemeyeceği Troçkist teoriyle
ispatlanan (ama kapitalist de olmayan ve de ülkeyi kapitalizme
geri götürmeyen?) bir yapılanmayla ve siyasetle ne
yapacaksın?
Açıktır ki Stalinciler gibi sosyalizmi inşa ediyorum
ayaklarında bürokratların işçileri köle gibi çalıştırıp
sömürmesine kucak açmayaeaksın; kır burjuvalarını yok
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etmeyeceksin (yani kulakları kesmeyeceksin), dünya kapitalist
ekonomisine rağmen gelişen bir ekonomiye sahip
olamayacaksın. Ne yapacaksın?
Troçksitler’in
ve
Buharinciler’in
mahkemelerinde
Sovyetleri bölecekleri, Sovyetleri Almanlar ve Japonlar’la
bölüşecekleri ve onlar sayesinde Sovyetler’de kapitalizmi
restore etmeyi planladıkları ortaya çıkmıştır! Başka ne
yapacaklardı ki! İktidarda sosyalizmi inşa edemezse, inşa
edilen sosyalizm şartlarında da kapitalizmi restore etmekten
başka ne alternatif kalır, kişiye? Söyleyin bakalım Troçkistler
ne alternatif kalır kişiye? İnsanlığa ihanetten başka!
2. TEK ÜLKEDE KOMÜNİZM VE TROÇKİZM
1938 Stalin Anayasası’yla birlikte sosyalizmin inşası
başarıldığı andan itibaren, Sovyetler Birliği’nde yeni bir sorun
ortaya çıktı. Tek ülkede komünizmin inşası sorunu!
Tek ülkede sosyalizmin inşası sorunu ve bunun yol açtığı
siyasetlerin şartlarda, yeni şekillerde ortaya çıktığı bir durumla
karşı karşıya kalındı.
Nasıl ki Ekim Devrimi sonrası sosyalizmin inşasının
mümkün ve de zorunlu olduğundan hareket eden Lenin ve
Stalin ve Onlar önderliğindeki komunistler kendilerine bir hat
—mücadele ve zafer hattı—çizdiler, ve bunların mümkün
olmadığından hareket eden Troçki ve Troçkistler de
kendilerine başka bir hat—teslimiyet ve yenilgi hattı—
çizdilerse; sosyalizmin inşasından sonra da aynı durum ortaya
çıktı.
1938’de sosyalizmin inşasından sonra komünizmin
inşasının mümkün ve de zorunlu olduğundan hareket eden
Stalin ve O’nun önderliğindeki komünistler kendilerine bir
hat—mücadele ve zafer hattı—çizdiler, ve bunun mümkün
olmadığından hareket eden Yeni Troçkistler de kendilerine
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başka bir hat—teslimiyet ve yenilgi hattı—çizdiler.
Eski, klasik Troçkistler yok olmadılar. Onlar sosyalizmin
inşasının imkansızlığından hareket ettikleri için, sosyalizmin
inşasını kabullenip yeni şartlara uyan bir faaliyet
yürütemezlerdi. Onlar eski şartlar ve eski yöntemlerle
faaliyetlerini yürüttüler. Onlar açıktan ve bilinen türüyle
Troçkistler olarak, Troçkizm’in görünüşteki vurucu gücü
olarak faaliyetlerine burjuva koruma altında devam ettiler.
Ama onların esas görevi, Troçkizm’in esas vurucu ve yıkıcı
gücünü oluşturan Yeni Troçkizm’i gizlemek için bir sis perdesi
oluşturmak, Yeni Troçkistler’le aralarındaki akrabalığı
reddetmek, kolayca görülmesi gereken bu akrabalığın
görülmesini ve anlaşılmasını imkansız kılmak, bu amaçla ve de
sosyalizmin inşasını kabullendikleri için Yeni Troçkistler’e
Stalinci adı altında saldırmaktı.
Yeni Troçkistler’in önderi Malenkov ve çevresi (Kruşçof,
Mikayan, Molotov, Suslov vb. idi). Ama Yeni Troçkizm’i
hayata geçirme şerefi Kruşçefe aittir. Kruşçef sosyalizmin inşa
edildiğinden ve de yakın bir dönemde komünizmin inşa
edileceği fikrinden hareket ettiğini ilan etti. Komünizmi inşa
etmek adına Yeni Troçkist siyasetler önerdi, yani komünizmin
inşasını imkansız kılan siyasetler önerdi ve de uyguladı.
Cepheden değil, açıktan değil, gizliden Yeni Troçkist bir
siyaset uyguladı. Komünizme gitmeyi imkansız ilan etmedi,
komünizme gitmeyi imkansız kılan bir siyaset uyguladı.
Bu nedenledir ki sene 1964’de komünizme yaklaşılacağına
Komünizmden
uzaklaşıldığında,
Sovyet
ekonomisi
devalüasyonla karşılaştığında, Kruşçef devrildiğinde, Brejnev
yönetimindeki Yeni Troçkistler kısa dönemde komünizme
varmak siyasetinden vazgeçip, sonunun ne zaman geleceği
belli olmayan ‘Gelişmiş Sosyalizmin İnşası’ siyasetini icat
ettiler. Uygulanan siyaset ise Kruşçef’in Yeni Troçkizm’inin
devamından ibaretti.
Bu siyasetlerin nasıl bir Sovyet yapılanmsına yol açtığı ve
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de nasıl bir sonuca yol açtığı konusunda kişi eski Troçkistler’in
sosyalizmi inşa edemeyecek olan kendi yönetimleri için
öngördükleri yapılanmaya, ve de sosyalizmi inşa ederken ki
Sovyetlerde var olduğunu ilan ettikleri yapılanmaya
bakmalıdır. Troçkizm yozlaşma bağında mevcut tüm
ihtimalleri detayıyla ele almıştır. Yozlaşmanın ortaya çıkması
için gerekli tüm tedbirleri gayet iyi bilir ve uygularlar.
Başardılar!
Yeni Troçkizm işine komünizmin inşası adına başladı.
Komünizmin inşasını imkansız kıldı ve komünizmin inşası
fikrinı çöpe atarak, komünizmin inşası fikrini yerin
derinliklerine gömerek, gelişmiş sosyalizm adı altında
kapitalist restorasyonun hazırlanışındaki Troçkist faaliyetlerini
sürdürdü ve muzaffer oldu.
Yeni Troçkizm’in türleri arasında Maoizm ve Envercilik
vardır.
Kruşçef’in siyasetinin takipçileri olan bu iki Troçkist’in
Komünizmin inşası konusunda yaklaşımları Yeni Troçkizm’in
komünizme saldırısını pek çok yönden ve pek çok şarta uygun
olarak yürüttüğünü kanıtlar.
Sovyetler Birliğinde, teknolojik olarak dünyanın en
gelişmiş ülkesine sahip olan komünizm şartlarında Kruşçef’in
“komünizme gidiyoruz” deyimine Enver Hoca karşı çıkar.
Sovyetlerin komünizme gidişini imkansız ilan eder—
Sovyetlerin komünizme gidişini Kruşçefçiler’in imkansız
kıldığını değil, o gidişin imkansız olup Kruşçefin palavrayla
iştigal ettiğini söyler.
Mao Zedung ise önce Çin’de Kruşçef’ten de önce
komünizmi kuracağını ilan eder. Köylü komünleriyle balta ve
kazma komünizmini kurar da. Ama o da Brejnevci Yeni
Troçkistler gibi sosyalizmin inşasının uzun yıllar alacağı
meşhur teorisini icat etmekte gecikmez.
Göz var nizam var. Yeni Troçkizm şartlarında ya
sosyalizm inşa edilemez, ya da inşa edilmiş sosyalizm
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komünizme vardırılmadığı için yıkılır.
Tüm Yeni Troçkistler tek ülkede komünizmin inşa
edilemeyeceği konusunda birleşmişlerdir. Bahaneleri binbir
türlü olabilir. Ne de olsa Troçkizm’in temel özelliğidir—tüm
ihtimalleri dikkate almalı! Sonuçları aynıdır. Önce sosyalizmin
inşasını imkansız kılmak, bunun engellenemediği şartlarda da
komünizmin inşasını imkansız kılmak!
Devam edecek...
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 5
Kasım Cuma, Yıl 9, Sayı 176, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 11 Kasım 2005
SOLCU OLMAK
Erdoğan Özbalıkçı Tamer Öncül yoldaşına yazarken
Solcuların ‘unuttuklarından’ bolca bahiste bulunmuş.
Biz de bahsi edilen unutulanlara bakıp bakıp şunu diyoruz.
Bu Erdoğan’la Taner sadece hafıza sorunlu değiller, aynı
zamanda görme-işitme-duyma sorunludurlar da!
KSP-KSG’yi ne görüyorlar, ne işitiyorlar, ne de duyuyorlar
fukaralarım. Pardon solcularım!
KİMİN UMURUNDA
Bizim Cenk New York’da cadılar festivalini seyretmiş,
bakmış ki her renkten ve cinsten insanoğlu eğleniyor. Dünya
umurlarında değil yani. Ve hemen sonuca ulaşmış.
‘Burası New York! ..
Kimin umurunda Kıbrıs’ın derdi...
Bizim dışımızda ...’
E, iyi analizcidir bizim Cenk. Ne de olsa solcu!
Ben de geçenlerde Londra’da, ve tam da herkesin işten
çıktığı saatte, metroya bindim. Kardeşim herkes koşuşturuyor,
gazetesini okuyor, neredeyse birbirini ezecekler (Allah’tan
bombacılar yoktu o sırada). Hemen Cenk aklıma geldi ve
dedim kendi kendime
‘Burası Londra! ..
Kimin umurunda Kıbrıs’ın derdi...
Bizim dışımızda...’
Ertesi gün Harringey’e gittim. Green Lanes’deki alışveriş
bölgesine. Etraf Kıbrıslı ve Türkiyeliyle dolu. Kardeşim herkes
koşuşturuyor. Dükkanlara girenler çıkanlar, alış veriş yapanlar,
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arabalarını park etmek için üfleyen püfleyenler, onu bunu
alayım derken neredeyse birbirlerini ezecekler (Allah’tan
bombacılar yoktu o sıralar).
Hemen Cenk aklıma geldi ve dedim kendi kendime
‘Burası Londra!..
Kimin umurunda Kıbrıs’ın derdi...
Bizim dışımızda...’
Sonra biraz daha düşündüm.
Yahu Cenk. Sen ve senin gazetende yazan her bir birey
geveze ve davaya ihanet etmiş solcularımızdandırlar.
Sizin ne umurunuza Kıbrıs!
Bu arada Cenk cadılar festivalini seyrederken, bizim Talat
yoldaş cadının gerçeğiyle el sıkışmaktaydı!
Ve işte Cenk o cadıyı unuttu.
Kıbrıs o cadının umurundadır Cenkciğim!
EVREN’İN BAŞINA GELENLER
Okudunuz mu Afrika’da Evren’in başına gelenleri!
Vah Evrenciğim vah.
Neler çekmiş benim fukaram.
Kapitali okumak mı?
Daha neler.
Haydi fıçıya. İlham almaya!
SÖZÜNE SADIK KALANLAR
‘Eskiden beri, sözüme ve randevularıma hep sadık
kalmışımdır.’
Diyerek girmiş yazısına Fatma Azgın.
İyi ama, biz başka yazılarını da hatırlarız Fatma Azgın’ın!
“Halka şimdi çözülecek diyoruz, çözülmüyor, yalancı
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çıkıyoruz” dediği, yani halka karşı sözünü tutmadığını açıkça
ilan ettiği yazılarını.
Ay pardon, söz verdiğinde tutacağın adam vardır, bir de
söz versen de önemi olmayan halk takımı, o aşağıdaki, aşağılık
zümre vardır.
Değil mi Fatma’nım!
Yeni Düzen solcusu!
...!
Yahu bu YeniDüzen solcularına biz... sövsek, biri bile bir
zahmet dönüp bize niye sövdün, veya bize ne hakla söversin
demeyecek. Demiyorlar.
Fırsat bu fırsat. Tüm YeniDüzen solcularına...!
BİR...! DAHA!
Sadece onlar mı. Afrikacılar da aynen!
O halde, fırsat bu fırsat. Tüm Afrika solcularına...!
BİR TANE DAHA
Sadece solcular mı. Sağcılarımız da aynen. Volkancılar da
aynen.
O halde, fırsat bu fırsat. Tüm Volkan sağcılarına da...!
5 MİLYON DOLARLIK ADAMLAR
Ali Osman neden Anti-Emperyalist Birleşik Cephe
(AEBC) demez de KC’ne geri dönmek istermiş biliyor
musunuz? İngiliz mafyasından bir tip 5 milyon doları cebine
atmış kaçmış ve de kimse ona bir şey yapamamış. İşte onun
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için. Aç karga rüyasında darı görürmüş, yoksul ve aç gözlü
adam da 5 milyon doları çok para sanır işte. İşte bu sayededir
ki ABD bavullara dolduruyor doları, ve satın alıyor generalleri.
Gel keyfim gel.
Yahu 5 milyon İngiliz mafyasına verdiniz, bir milyoncuk
da Ali’ye verin de olsun bitsin bu iş!
KC işi!
Boş verin, AEBC’yi
Değil mi Ali bey!
Afrika solcusu!
AKlNCI’YI BOŞVERİN, YKP SİYASETİNİ UYGULAYIN!
Akıncı KC’ye geri dönme siyasetine sahip çıkınca—işte
Akıncı hangi siyasete sahip çıkarsa o kadarından—Durduran
kızdı bu işe. KC’ye geri dönme siyasetinin palavrayla iştigal
etmek olduğunu gayet iyi bir şekilde anlattı. Ve işin aslında
çözümün kendi siyasetinin kavranmasından ve uygulamasından
geçtiğini ilan etti. Hani bizim KSP de yapar bu işi (değil mi
Evren?).
Biz de dedik yahu bu siyaset neyin nesi, değişti mi? Akıl
mantık uyarlılığına kavuştu mu? YKP siyaseti yani. Yoksa biz
birşeyleri göremedik mi? Hani onca zamanımızı CTP ve AKEL
siyasetini takip etmeye, anlamaya harcıyoruz da YKP’ye pek o
kadar zaman harcamayarak kötü ve çok zararlı bir iş
yapmayalım? Dedik. Ve hem son Kongre’deki karar tasarısına,
hem de savunulanlara baktık. Nedir savunulan siyasetler?
Kıbrıslılık. Kıbrıs’ı ve Kıbrıslılığı öne çıkarmak fikrine
kavuşmak. Bu fıkre bir ulaşırsak her sorun çözülecek. Ah ah
ah!
Boş verin AEBC siyasetini, gelin hep birlikte YKP
siyasetini savunalım. Kıbrıslılık fikrini ve de bir tek Kıbrıs
fikrini savunalım. O fikre ulaşalım. Ve herkes o fikre ulaşsın.
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Ve o zaman herşey hallolsun!
Ama hiç değilse YKP bize karşı lafını esirgemez. Değil mi
Murat!
Bakarsın bizim bu laflarımıza karşı YKP siyasetinin neyin
nesi olduğunu da anlatır bize.
Gerçi Değişimi anlamadığımızı ilan etti ve de ısrarlı
çabalarımıza rağmen değişimi bir türlü anlatamadı bize ama,
bakarsın YKP siyasetini anlatır. Durduran mı? Yok canım. O
Afrika ve Yeni Düzen solcularındandır.
Ona da...!
Kıbrıs’ta Sosyalist Gerçek, Haftalık Siyasi Gazete, 11 Kasım
Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 177, sayfa 2.
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NELER OLUYOR NELER? — 18 Kasım 2005
TRUFFEL (bir mantar türü)
Yer altında büyüyen ve de çok nadir olan bir yabani
mantar. Dolayısıyla da çok pahalı. En son 1 kilo ağırlığında bir
tane truffel 95,000 euro’ya satıldı.
Bu mantarlar Fransa’nın güneyinde bulunuyor. Özel köpek
veya domuz lazım nerelerde olduğunu bulabilmek için. İşe
mafya el atmış acele tarafından. Veya mafya denilen ve mantar
toplama mevsimine falan saygı duymadan iş yapan tipler. Özel
köpekler, kızıl ötesi dürbünler... Ve çalınma mantar alan
zenginler ağı oluşmuş.
O zenginler olmasa mafya ne yapardı acaba? En azından
truffellara dokunmazdı herhalde!
HAKKIMIZI İSTERİZ!!!!
Afrika takımının Kıbrıslı Türk sahte şovenliği (aslı Türk
şovenliğidir de!) son dönemde fazla sırıtmaya başladı.
‘Urumlar’ KC anayasasını değiştirip de ‘eşitlik haklarımıza’ el
uzatıyormuş da kimseden de ses çıkmıyormuş!
Ah veto hakkımızın olduğu KC ah!
Şener’i de cumhurbaşkanı yardımcısı yaptık mı (veya
Turgut, Arif Hoca ve Şener kendi aralarında halletsinler artık)
deme gitsin. Amma olur ha! O KC’de yaşanmaz da hangisinde
yaşanır! Değil mi ama Şener!
PAPADOPULOS 24 TANE MADDE DEĞİŞTİRECEKMİŞ
Makarios da 13 tane değiştirdi de ne oldu? İt ürür kervan
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yürür. NATO öyle diyormuş. Daha doğrusu it ürümese kervan
nasıl yürür diyormuş NATO!
NATO bir itin ürümesini duymuş.
Aramış aramış ve bulmuş.
Karşısında bir ayna!
ÖLÜMÜNE KAVGA
Londra-Zürih anlaşmaları lav edildi mi?
Yok!
Bunlarla doğan haklar geri alınabilir mi?
Yok!
‘Biz’ daha fazlasını istiyor muyuz!
Evet
Da, Papadopulos eskiden var olan haklarımızı almaya
çalışırken niye sessiz kalıyoruz?
Ölümüne döğüşmeliyiz!
ASLANIM TURGUT!
Adam Kıbrıslı mıbrıslı türünden ama
Sapına kadar Türk vallahi!
Hem de Osmanlı’sından!
Gavur dölü karışmış deyen .. yemiş!
Bunu söyleyen e gavur dölü karışmıştır garanti!
Ha, bu arada
Herkes çekilsin kenara
Turgut dövüşecek
Hem de ölümüne!
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MARAŞ’I İSTERLERMİŞ!
Koşturun koşturun da alırsınız!
Allahın ‘Urumları’
B .. mu yesinler!
Bizim arkamızda TC ve koskoca silahlı güçleri var
Onlar’ın arkasında Yunanistan veya AB!
B .. mu yesinler
Değil mi ama Ferdi!
Burjuva şovenizmi
Birilerini gerdi!
Biz Yeşil Kitab’ın bir eleştirisini yapmış
Yeşil Kitap siyasetlerinin CTP’yi nerelere götürmek
zorunda olduğunu ilan etmiştik. Okudu mu birileri?
Siyasi partiysen, oflasan da poflasan da gerçekte
uyguladığın siyasetin yönünde gelişir gidersin!
CTP Yeşil Kitab’ı iyi uygulamaktadır!
Söz ve Pratik uyumu tamdır!
KEÇİYLE KOYUN
Talat ve Papodopulos benzetmesini Ali yapmış.
Biz de KSG ve Afrika benzetmesi yapalım.
KSG’nin işi gücü Afrika’yı eleştirmek.
Hani kendisininkini de görse ya!
Değil mi ama Ali?
GÜNEY AB KUZEY ABD
VE DE Türkiye mürkiye yok!
Bu da Ali aklı işte!
Türkiye’siz (ve de Yunanistan’sız) ne İngiltere dayanabilir
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bu memlekette
Ne de Amerika!
Kafana koy bunu Ali!
NATO kafa mermer kafa!
EĞİTİM HAKKI EN YÜCE HAKTIR
Biz bu, Gençlik Merkezi—‘Adalı Gençlik’ takımının adam
olmayacağını işin başından tespit etmiştik. Gençler saflarında
bazıları bize inanmadılar.
Alın size ispatı! Grev kırıcısı, gerici bir guruh haline geldi
Gençlik Merkezi! Baba evleri gibi bir şey yani!
Cenk’in gençliği gibi bir şey yani!
Değıl mi Cenk!
Yok be yahu, Cenk gençliğinde böyle değildi.
Bunlar bugünkü Cenk’in gençleri.
Bu anlamda Cenk’in gençliği!
TERÖRE KARŞI SAVAŞ EN YÜCE GÖREVDİR
Nasıl ki eğitim en yüce haktır, grev hakkı salaktır.
Teröre karşı savaş da en yüce görevdir.
Bireysel haklar ise palavradır.
Yalan dolan da boldur.
Polis bomba ihbarı olduğu için KTOEÖS Mali
Sekreteri’nin evini aradı diye ortalığın altı üstüne getiriliyor.
Olacak şey değil. Teröre karşı savaşta elimizi kolumuzu
bağlamak iseyenler var. İçimizde hainler var. BUSH’a haber
edin.
Ha bu arada gazetemize gelen haberlere göre BUSH’un
evinde, Beyaz Sarayda bomba varmış. Polisimizi göreve davet
ediyoruz.
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Gazetemize gelen haberlere göre TC valisinin evinde de
bomba yapım malzemeleri varmış.
Haber kimden ve ne zaman ve nasıl mı geldi? Vallahi
kimse bilemiyor. Her halde gökten hutbe iner gibi gökten
indi?? Ne telefon bağlantılarında izi var, ne mektuplarda, ne de
birebir görüşmelerde!
KTOEÖS Mali Sekreteri’nin evinde bomba olduğu ihbarı
da aynı yoldan ulaşmıştı polismize—yanılmıyorsak?
Dindar olmanın faydası yok derler bir de! Al işte! Başka
kime iner gökten hutbe! Bush’u unutmayalım!
GENÇLERE TOPRAK
Köylerde tehlikeli binalar yıkılıyormuş. Böylece açılan
topraklar da gençlerimize verilecekmiş!
Ne şanslı geçlerimiz varmış bizim de yahu! Devletlerine
bir bak onların. Onca zahmete giriyor, tehlikeli bina buluyor,
yıkıyor, ve ne amaçla hepsi de? Gençlere sunulacak toprak
bulmak amacıyla!
Kardeşim büyük toprak sahibi adam çok. Devletsin madem
el koy topraklara ve ver gençlere. Ne bunca zahmet. Hem
böylece gençleri bekletmezsin de; bulacan tehlikeli bina,
yıkacan tehlikeli bina da gençler de toprak sahibi olsun. El koy
toprağa ver gençlere.
KSP öyle yapacak haberiniz olsun!
Bu arada bu eski ve de tehlikeli binalar kime ait acaba?
Türk malı olsa yıkıp da gençlere verecek haliniz yok değil mi?
Urum mallarını yıkıp gençlere verip gençleri talancılaştırmak
istiyor birileri galiba!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 18
Kasım Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 178, Sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 25 Kasım 2005
KKTC İŞADAMLAR DERNEĞİ
İŞAD 21 Kasım’da basın bildirisi çıkartıp çözüm talep etti.
1960’dan kalma haklarımızı koruyan, Türkiye’nin de
çıkarlarını koruyan, ‘Urumların’ da isteklerini karşılayan bir
anlaşma!
Hadi bakalım, 7 canavarın el attığı Kıbrıs sorununu
çözmek için bu canavarlardan biri olarak devrede duran bizim
işadamlarımız 7 canavarı uzlaştıracaklarmış—ama kendi
talepleri pek uzlaşma taraftarı görünmüyor. ‘Urum’ canavarları
‘Türk’ canavarından aptaldı? Hem tüm hakları isteyen, hem de
‘Urum’ elindeki imkanları bırakıp seninle anlaşacak!
CTP’liler bir, bunlar iki, diğer takım (YKP, Afrika, BDH,
BKP, TKP) üç! Bunlar Karadeniz’de fırtınaya tutulmuş Laz
balıkçı, Allah’ı kandırıyorlar!
Emperyalizmin zincirini kırmadan çözüm yok! O zincir
kırılınca da sizin burjuvalar olarak varlığınız sorun haline
geliyor. Sizler de burjuvalar olarak var olmakta ısrar ettikçe,
Kıbrıs sorunu sizin Laz balıkçısı tipi kandırmalarınızla
hallolmaz! Size rağmen ve bizim tarafımızdan (işçiler)
halledilir bu iş! Ancak ve ancak ve de birgün mutlaka!
APTAL URUMLAR!
Aptal Urumlardan biri olarak AKEL MK Genel Sekreteri
Hristofyas yoldaş da ırkının Lazlarla olan yakın bağını—tıpkı
bizim Kıbrıslı Türk Laz balıkçısı tiplemelerimiz gibi—
ispatlayıverdi. O da Allah kandırıyor! Allah kandıran
konuşmalarına 15 Kasım’da bir tane daha ilave etti!
Kıbrıslı Türkleri koruyor, Kıbrıslı Rumları koruyor, Annan
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zemininden kopmuyor, Hakeme ihtiyaç duymuyor, zaman
kısıtlaması istemiyor, ama sonsuza değin gevezelik de
istemiyor, uluslararası anlaşmalara çok saygılı, Türklerle
Yunanlıları ve İngilizleri de koruyor. Annan zemini olmaz diye
laf eden Urum’a da kızıyor. Oho, daha ne isteriz yahu!
Anlaşmayı yaptırır Hristofyas. İnandım.
Allah’ı kandırdı Hristofyas!
Kıbrıs’ta emperyalizmin zincirini kırmak mı? Hristofyas
işsiz kalır o zaman! Şimdiki halde sonsuza kadar iş var ona—
ve de Kıbrıslı Türk gardaşlarına. Bu tür zırvaları yazmak ve
yaymak işi! Onların işlerine son vermek işi de bize ait bir iş!
Görelim bakalım kim daha iyi yapacak işini!
AKEL’İN 20 KONGRESİ
Kutlu olsun!
Pazar sosyalistleri iyi pazarlasın kongrelerini!
SSCB’nin yıkımında yer almak insanlık düşmanı suçtur!
Komünizmin yenilgisi için çalışmak insanlık düşmanı
suçtur!
Doğrudan veya dolaylı bu işi yapanlar bu suçu işlemiştir!
Bu suçu işleyenlerin günah çıkartmak için yapmaları
gereken şeylerin ne haddi vardır ne hesabı! Bir an önce günah
çıkarmaya başlamaları ve komünizmin zaferi için iş başı
yapmaları gerekir.
AKEL ne yaptığını sanıyor?
EĞİTİM HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ!
Cenk aldı başını gidiyor. Gençlik Merkezi aldı başını
gidiyor. CTP kaynaklı öğrenci hareketi ve de veli hareketi aldı
başını gidiyor. Eğitim hakkını korumakta ısrarlılar. Öğretmen
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grevi bu hakkı ayaklar altına alıyormuş!
Hadi bakalım şimdi ve de sıkıysa Doktorlar ve Hemşireler
greve çıksın da görelim! İnsanların eğitim hakkı bir yana bir de
yaşam hakkı var, herşeyden de yüce. Kapat hastaneyi, acile
baksan bile insanların ölme ihtimali var! Doktorlar ve
hemşireler, ve de ve tabii ki hasta bakımında dolaylı olarak yer
alan kapıcı vb. işçiler de greve gidemez!
Sadece o mu?
Eğitim hakkımız anayasada var da yemek yemek hakkımız
anayasada yok mu? Yemek yemek bir hak değil mi—aman siz
de, parası olmadığı için yemek yiyemeyenleri sorun etmeyin
şimdi!
Evet yemek yemek hakkımız. Fırın işçileri greve giderse
ekmek yiyemeyiz. Ne demek şimdi bu! Ekmek bulamazsan
pasta ye! Olmaz ki, Fransa’da devrim oldu böyle laflar edildi
diye. Ekmek hakkımız. Fırın işçisine grev yasak kardeşim. Bu
kadar! Değil mi Cenk!
Daha uzatalım mı? Çöplerden zehirleniriz, çöplerden
zehirlenmemek hakkımız, yaşam hakkımız, çöpçülere grev
yasak. Yangın çıkarsa yanar ölürüz, tüm şehir yanabilir.
İtfaiyecilere grev yasak. Katiller bizi keser. Polise grev yasak!
Yemekler dışarıdan geliyor, Liman işçisine grev yasak.
Yemekleri kim taşıyacak. Şoförlere, hamallara grev yasak. Ha
pardon, öğrencileri okula kim taşıyacak? Eğitim hakkını nasıl
olur da elinden alırlar çocuklarımızın. Şoförlere tabii ki grev
yasak!
Cenk, Yeni Düzen, CTP, CTP-DP hükümeti aldı başını
gidiyor!
Nereye böyle Cenk? Nasyonal Sosyalizme mi gidiyorsunuz
acaba?
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Afrika yazarları köpürdü.
Papadopulos denilen Cumhurbaşkanına bak sen hele!
Çaktırmadan 1960’daki haklarımızı alacak. 1963’de Makarios
başlattı. Papodopulos bitirecek! Olmaz, vallahi billahi olmaz!
1960 hakkımız.
Söke söke alırız!
İŞAD’dan tut ta, Afrika, YKP, BDH, BKP, TKP, ve CTPYeniDüzen’e kadar bir cephe oluşuyor. Biz kuramadık
emperyalizme karşı birleşik cepheyi ama, bunlar kurdu bile
1960 için birleşik cepheyi. Kıbrıslı Türklerin kazanılmış
haklarına (kazanana değil kazandırana bak derler bizde ama
bunlarda öyle bir kavram yok) el uzatmak yasak! Arkalarını
sağlam yere dayamışlar ne de olsa! Koskoca TC var
arkalarında!
İZCAN BÜYÜK ADAM VALLAHİ!
Papadopulos’la görüştü vallahi! Gerçi Talat çok daha
büyük adam. Rice’la görüştü!
İzcan takımı CTP’nin yedek akçesidir! Emperyalizm
şartlarında anlaşma ihtimali en aptal vatandaşlarımız açısından
bile boş işle iştigal haline geldikçe, bu boş işle iştigal etmiş ve
de tüm vatandaşları bu boş işle iştigal ettirmişler takımı—İzzet
ve Partisi BKP de bunlardandır—boş işin dolusunu görmek ve
de göstermek için daha da sıkı didiniyorlar!
İzcan’ın Papadopulos’u görmesi bundan ibarettir—
Papadopulos’un da ihtiyacı var aynı dolaplara!
Doğru muyuz yanlış mıyız Fatma Azgın! Sen söyle be
gardaş!
Bu Kıbrıslılar da ne miğdesi geniş ulusmuşlar be gardaşım
(Türk’ü de Rum’u da). Bunca yıl bunca yalan hala daha
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akıllanacak ve de bunlara oy vermeyi reddedecekler. Bak
Amerikalılara! Hiç öyle yapıyorlar mı? Hele İngilizler. Bir
yalan ettin bittin!
Bu arada 5 Yılın biri bitti.
Geriye kaldı 4!
Acele edin gardaşlar. Hadi be Evren!
Gölge etme başka ihsan istemem! Bu da başka bir önder!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 25
Kasım Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 179, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 2 Aralık 2005
BAŞ SAĞLlĞI
Özker Özgür Yoldaşın ailesine, ve BKP’li yoldaşlarına baş
sağlığı dileriz.
UBP Genel Sekreteri Miroğlu’nun ailesine ve UBP’li
yandaşlarına baş sağlığı dileriz!
MİROĞLU SAĞCIYDI
İtirazı olan? Hiç sanmıyoruz, Gerek ailesi, gerekse UBP’li
arkadaşları bu tespite bir itirazda bulunmayacaktır.
ÖZGÜR HOCA DA SOLCU
İtirazı olan? Hiç sanmıyoruz. Gerek ailesi, gerekse BKP’li
yoldaşları bu tespite bir itirazda bulunmayacaktır.
NE SAĞCIYIZ NE SOLCU KIBRISLIYIZ KIBRISLI
Ne hikmetse bir solcu siyasetçinin kanser nedeniyle, bir
sağcı siyasetçinin kalp krizi nedeniyle aynı gün vefat
etmesinden, cenazelerinin aynı gün mecliste yan yana
yerleştirilmesinden, aynı gün defnedilmesinden bazıları şu
sonucu çıkardılar: Ne de olsa ve de hepimiz de Kıbrıslıyız!
Ayrımız gayrımız yok! Ölümde bu gerçek gün ışığına çıktı!
Yani?
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SAĞCILlKTAN AYRIMI OLMAYAN SOLCULUK
Biz desek laf olurdu!
NE ZENGİNİZ NE FAKİR KIBRISLIYIZ KIBRISLI
Şu gayet kesin bir tespittir ki, zengin bir Kıbrıslı Türkün
vefat ettiği gün, mutlaka fakir bir Kıbrıslı Türk de vefat
etmiştir. Aynı günde de defnedilirler.
Ayrımız gayrımız yok. Ne de olsa hepimizde Kıbrıslıyız!
Burjuvalar ve de burjuva kuyrukçuları sınıf savaşını
gözlerden ırak tutmak, sınıflar arası uzlaşı fikrini yaymak için
her bir fırsatı kullanırlar! Ölümler ve cenazelerin defni bile bu
iş için bir araç haline gelebilir. Dikkatli olunmalıdır!
KÖMÜR SAVAŞI
İngiltere’deki 1984 tarihli ve bir sene süren kömür
madencilerinin grevini ele alan bir dokümanterden bazı
deyimler takıldı aklıma. Okura onları aktarayım.
GREV KIRICILARI
Bir madenci: Grev kırıcıları o kadar aşşağılık mahluklardır
ki, onlardan birisi yanıyor olsa, üstüne işemem! (aslında üstüne
işenmeli ama ne olur ne olmaz sidik yangını söndürebilir
anlamında)
SEVGİ VE NEFRET
Bir

madenci:

Normal

günlerde

nefret

etmesini
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bilmiyorduk. Bu grev bize nefret etmeyi öğretti!
CENAZE
Grev sırasında aldığı yaralardan ölen 23 yaşındaki bir
grevci madencinin cenazesi gömülürken, bir dakikalık saygı
duruşundan istifade iş başı yapan bir grev kırıcısının ölen genç
grevci işçi hakkında bağırdığı laflar: O oğlan katı bir peynirdi!
(katıydı ama peynir gibi, kolayca kırıldı işte anlamında)
İÇ SAVAŞ
Binlerce işçinin düzenlediği bir protesto eylemini planlı bir
şekilde tuzağa düşürüp atlı polisler dahil grevcilerin üstüne
saldıran polis şefinin konu hakkındaki görüşü: Öyle, tuzağa
düştüler. Bu bir iç savaştı!
CASUSLAR
Madenciler sendikasında, sendikanın en üst kademelerinde
faaliyet yürüten İngiliz istihbarat teşkilatının casusu, ve
teşkilatın çeşitli provokasyonları hakkında dönemin enerji
bakanının sözleri: Vallahi herkes bilgi sahibi olmak ister.
İstihbarat teşkilatı görevini yaptı.
HARCAMAYA DEĞER
Madencilerin grevinin yenilgisi için harcanan en az iki
buçuk milyar sterlin hakkında (esas harcamanın 6 milyar sterlin
olduğu söyleniyor) dönemin enerji bakanının sözleri: Vallahi
harcamaya değerdi!
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SOĞUKTAN ÜŞÜYEN ÇOCUK
Grev sırasında karşılaşılan zorluklar hakkında bir madenci:
Çok zorluklar çektik, ama beni en çok hislendiren kızım
küçükken evimi ısıtamamamdı (konuyu anlatırken dahi
ağlamaktan geri duramayarak konuştu madenci).
AHLAK
Bir madenci: Grev kırıcıları mı? Onlar her türlü ahlaktan
yoksun bireylerdir! Ahlak yoksunudurlar!
MAL MÜLK SORUNU
KKTC meclisi bu konuda daha önce değindiğimiz adımı
attı. Sorumluluğu üstlendi. Uluslararası hukuk bağında kabul
görür görmez bilinmez. Hukuktan ziyade siyaset-diplomasi işi.
AB yeşil ışık yaktıydı bu konuda, bakalım şimdi ne yapacak!
BAĞIMSIZ KKTC
Mal mülk konusundan tutunuz, diğer birikmiş bir yığın
sorunu en iyi halletme yolu olarak KKTC’nin TC’den bağımsız
olarak varlığı siyasetinin de devreye gireceğini, bu yönde
adımlar atılmakta olduğunu belirtmiştik. Bu yönde adımlar
atılıyor ve Cumhurbaşkanı Talat bu işin sözcülüğünü yapıyor.
Polisin İçişleri Bakanlığı’na bağlanması gibi tedbirler, ve de
KKTC kurumlarının AB’ye uyumlu hale getirilmesi gibi
tedbirler Kıbrıslı Türk muhalefetin taleplerini TC’ye kabul
ettirmesi nedeniyle değil de, TC’nin AB bağındaki

494

gereksinimleri nedeniyle devreye girme ihtimali taşımaktadır.
Bu tedbirlerin de uluslararası hukuk bağında ne kadar geçerli
olacağı (yani TC’nin böylece KKTC bağında ortaya çıkan
sorunlardaki
sorumluluğunun
ortadan
kaldırılıp
kaldırılmayacağı da bir hukuk sorunundan ziyade bir siyasetdiplomasi sorunudur. İngilizler bile bu konuda pek yeşil ışık
yakmıyorlar. Kendileri hiçbir şeyden sorumlu olmadan üsleri
üzerinde oturuyorlar—TC’nin sorumlu tutularak sıkıştırılması
onların üslerini korumalarında, ve başka konularda da işlerine
geliyor. Bu şartlarda hem mal mülk konusunda, hem de
KKTC’nin bağımsızlığı alanındaki gelişmeleri, bilhassa
bunların uluslararası ilişkilerdeki sonuçlarını bekleyip görmek
durumundayız. AB ve İngiltere’nin (ve de ABD’nin) bu sıralar
TC askeri güçlerine olan ihtiyaçları tartışma götürmezdir.
Bakalım kim kimi nasıl zorlayacak!
OYUNU KURALlNDA OYNAYACAKSIN
Turgut mal mülk konusunda ne diyor Afrika’da:
‘Aleyhine dava açıyorsa, sen de açacaksın...
Kamulaştırıyorsa, sen de kamulaştıracaksın.
Oyunu kuralında oynayacaksın.’
Hadi bakalım Talat ve Ferdi yoldaşlar.
Turgut’tan size öğüt.
Bu öğütü size Ankara’nın diplomatları bile veremezdi!—
defalarca dedik, bizim Turgut kadar bilge değildir Ankara’nın
diplomatları; Sezar’ın hakkı Sezar’a—
Sarayda bir değil bin kahvaltıyı hakketti Turgut vallahi!
Kıbrıslıdır da!
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EMPERYALİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE HÜKÜMETİ
Kıbrıslılar, yani Kıbrıslı işçiler, köylüler, küçük mülk
sahipleri, esnaflar, yurtsever entelektüeller, yani burjuvalarsız
ve de onların askeri ve sivil bürokrasisi haricindeki Kıbrıslı
Rum ve Kıbrıslı Türk ulusu kurtuluşlarının tek yolunun
emperyalizmin adamızdaki yenilgisinin elde edilmesi
sayesinde mümkün olduğunu kavramalıdırlar. Yerli, yabancı ve
Anavatancı emperyalizme karşı birleşmelidirler.
Yoksa bize kurtuluş yok! Yoksa bize bağımsızlık yok!
Yoksa bize birlik yasak!
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK SAVUNMA ÖRGÜTLERİNİ
KURUYOR
NATO ile sıkı ilişki içinde inşa edilmekte olan ve bir
görevi de AB dışında ‘barış operasyonları’ yapacak olan ‘çevik
güçleri’ oluşturmak olan bu karşı devrimci, gerici, savaş yapıcı
kurumlara KC var gücüyle katılıyor. KKTC de acele tarafından
katılmak istiyor—AB’li olacağız ya!
Zavallı AKEL!
Zavallı CTP!
Ve diğer zavallı yurtsever kuruntuları!
Allah’ı kandırıp demokrasi, barış, birlik ve refah elde
edeceklermiş!
Gençlerimizi emperyalistlerin çevik kuvvetine asker olarak
vererek!
Kıbrıs topraklarının daha da fazlasını emperyalistlerin
askeri üssü haline getirerek!
Başka ulusların tehdit ve işgalinde yer alarak!
Bunların burjuva-emperyalist siyasetleri işçilerimiz ve
halkımız de saflarında yenilgiye uğratılmadan emperyalizme
karşı birleşik cephe hükümetini kurmamız imkansızdır!
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Ama önce devrimcilerimiz bunu kavramalılar!
GENE Mİ KÜFÜR?
Ayıp kaçıyor. Kim bu küfürbaz yahu!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 2
Aralık Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 180, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 9 Aralık 2005
BİZİM KRALİÇEMİZ VAR!
Kıbrıs Cumhuiyeti İngiliz Uluslar Topluluğu (Britanya
Ortak Zenginlik Ülkeleri Birliği) (British Commonwealth)
üyesidir. Bu ülkeler birliğinin başı Birleşik Krallık (UK)
ülkesinin, yani İngiletere’nin Kraliçesidir. Yani İngilizlerin,
Britanyalıların Kraliçesi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının da
kraliçesidir—dolaylı yoldan da olsa. Malum olduğu üzere,
bizler de bir yandan KKTC vatandaşı, öbür yandan da KC
vatandaşıyız. İnanmayana KC pasaportumuzu gösterebiliriz.
Hem de ve ne hikmetse hain falan addedilmeden.
Allah Allah, ne oldu bu Volkancılara ve de R. R. Denktaş’a
böyle! KC pasaportlu hainle doldu ortalık ama ses çıkardıkları
yok.
KRALİÇEMİZ TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ SAVUNMUŞ!
Yani bu British Commonwealth işte! Bildiri yayınlamış.
Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz diyerekten.
Bildiriye imza atanlardan biri de KC tabii ki. Hatta KC’yi
temsilen güneydeki ‘Urum’lardan biri olan Papadopulos bizim
Cumhurbaşkanımız olaraktan gitti imzaladı o bildiriyi ve diyor
ki, bakın Commonwealth de bizim toprak bütünlüğümüzü
savunuyor!
Yahu kardeşim küfür edeceksen doğrudan et. Nedir bu!
İngiliz üslerin üzerine oturmuş, dört bir yana dinleme
istasyonunu kurmuş. İstediği yerde iştediği haltı yeme hakkına
sahip ve de istediği haltı yiyor, neymiş Kıbrıs’ın toprak
bütünlüğünü savunurmuş Commonwealth!
Bu burjuvaların ar damarı çatlamış vaziyette. Ne utanma ne

498

sıkılma ne de gurur ve şerefin zerresi kalmadı bunlarda. Ne
Türkünde ne Rumunda ne Yunanında ne Kürdünde ne de
Allah’ın belası İngilizinde!
NE DİYOR BU AKEL?
Son Kongre kararlarını anlatan bir yerde, kısa bir
paragrafta, bir cümlede, “yabancı askeri güçlerin olmadığı,
garantörlerin olmadığı bir Kıbrıs” siyasetine sahip olduğunu
ilan ediyor AKEL?
E hani, gerçekçi adamlar partisi olduğu için, garantörlere,
onların haklarına el uzatmayan BM çatısı altında çözüm
peşinde koşan bir partiydi AKEL—kaldı ki bu cümlelerin
yazıldığı yerin altında gene gerçekçi siyaset hem de binbir
dereden su getirilerek savunuluyor?
Nedir sizin siyasetiniz kardeşim?
Hiç mi utanma sıkılma kalmadı sizde de.
CTP ve BKP’nin kardeş partisi işte, ne olacak!
İZZET İZCAN ÇAĞRI YAPMIŞ
Birleşik Kıbrıs Partisi olarak gelinen aşamada CTP-DP
hükümetinin Kıbrıs sorununun köklü çözümü yönünde insiyatif
geliştirmesinin şart olduğuna inandıklarının altını çizen İzcan,
ülkeyi yönetenleri Kıbrıs Türklerine daha fazla zaman
kaybettirmeden çözümün önünü açacak yapıcı tavırlar içerisine
girmeye, Birleşik Kıbrıs vizyonuna uygun ve sorunun
çözümüne katkı koyacak politikalarla çözüm vizyonuna bağlı
bir şekilde hareket etmeye çağırdı.
Hemen peşinden de Şefik Par Atina’daki Avrupa Sol
partileri toplantısına gidip BKP’nin Kıbrıs sorununun çözümü
konusundaki görüşlerini aktarmış.
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AKEL’in kardeş partisi dedik ya!
BM çatısı altında çözecekler. CTP-DP hükümetinden bunu
elde etmesini isterler. E hadi oturun kardeşiniz AKEL’le
birlikte ve Annan Planı’nı son haline sokup önümüze koyun
bakalım? CTP yapmadı siz yapın! Hadi?
Hepsinin bila istisna hedef ve amacı emperyalizme karşı
birleşik cephe hükümeti fikrinin katiyyetle ülkede yer
etmemesidir! Ve de ülkenin ve halkının bağımsızlığa asla ve
asla erişmemesidir! İşte bunların hedef ve görevi!
CUMHURBAŞKANl TALAT KONUŞTU
YeniDüzen’e konuştu Talat malum olduğu üzere.
Görüşlerinden inciler aşağıda. Hristofyas yoldaşının gözleri
yeşermiştir bunları duyunca. Beni geçti bu diye! Eee, Urum
olmasaydı Hristofyas bilirdi Türk atasözünü; Boynuz kulağı
geçermiş!
Talat’tan inciler 1: “Çözümsüzlük koşullarmda KKTC,
Kıbrıs Türk halkmm kendi kendini yönetme hakkıdır.”
Başbakanken “bağımlı olduğumuzu bilmiyor muydunuz
be arkadaşlar” diyen Talat yoldaş Cumhurbaşkanı olunca bu
bağımlılığı kendi kaderimizi tayinin şekli olarak ilan ediyor!
Ne demek oluyor bu? Şu demek oluyor. Talat’a ve CTP’ye
göre bize layık olan tek kaderini tayin imkanı bağımlılıktır!
Ben teslim olmam diye palavra sıkma Talat yoldaş, hapı
yutmuşşsun sen! Seni fena teslim almış birileri, pirinç midir,
pilav mıdır, nedir, ve de pilav-pirinç sevenler!
Talat’tan inciler 2: “Öncelikle kendi
yönetebileceğimize ve yönettiğimize inanmalıyız.”

kendimizi
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Kendi kendimiz, yönetebileceğimiz konusunda hiçbir
şüphemiz yoktur Talat yoldaş, hele hele bizim gibi kendi
kendini yönetecek olan insanlığın diğer parçalarıyla da el ele
vererek bunu mutlaka yapabiliriz ve de yapacağız.
Şu anda kendi kendimizi yönettiğimize inanmak ise
hakikaten bir inanç meselesi olacaktır. Gerçeklikle alakası
yoktur çünkü! Var mı? Kendi kendimizi yönetiyor muyuz?
Rum ulusuyla eşit miyiz? Türk ulusuyla eşit miyiz? Yunan
ulusuyla eşit miyiz? İngiliz ulusuyla eşit miyiz? Bu uluslarla
kardeş kardeş, birbirimize köstek değil de destek olarak
yaşayabiliyor muyuz? Bu ulusları yönetenler bizi bu küçücük
adada birbirimize kırdırtmakla meşgullerken, birbirimize
düşman ederken, ülkemizi askeri üs alanı olarak kullanmak için
herşeyi mübah görürken, ve onlar bizim üstümüzde hak sahibi
olarak yaşantımızın içine girmişken, onların emperyalizmine
son vermeden nasıl olacak da kendimizi yönetir olacağız?
Emperyalizme karşı birleşik cephe hükümetini kurmadan
kendi kendimizi yönetmemiz imkansızla iştigaldir. Rumlar için
de durum budur!
Talat’tan inciler 3: “‘Türkiye’nin ikincil yerel otoritesi’
görünümünden kurtulmak mümkün mü... Bugünkü şartlarda
böyle bir imkan var mı” sorusuna da, “Ben olduğuna
inanıyorum ve yapılabilir.”
TC böyle bir görüntünün yaratılması için iş başı yapmanız
emrini verdi mi size? Haberdar ederseniz yardımcı olabiliriz
sizlere bu konuda! Yani KKTC’nin yönetiminde daha çok
alanın sizlerin kontrolü altına girmesine, o alanlardan sizlerin
sorumlu olmanıza yardımcı olabiliriz.
Ne diyordu Afriakalı-YeniDüzenli arkadaşlar. Ne de olsa
hepimiz de Kıbrıslıyız yani yani!
Kuzeydeki Ulusal Konsey ne zamana kurulacak bu arada?
Efendim? Kurulmuş damı duruyor? Gazetecilerden ve Meclis
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dışındaki Partilerden de temsilciler girsin ki BKP, TKP, YKP
ve Afrikacılar açıkta kalmasın! Hele hele Volkancılar!
Talat’tan inciler 4: “Kamu reformunu mutlaka reformunu
gerçekleştirmeliyiz.”
Milletvekili ve de Ulusal Konsey üyesi eski ve yeni
sendikacılar sendikalara hükmettikçe bu konuda pek sorunla
karşılaşmazsın Talat yoldaş. Kamu reformunu mutlaka
gerçekleştirirsin!
Talat’tan inciler 5: “Devlet var, devletin varlığını
tanımayan yok ama tanınma başka”
İşte bu cümle Demirel’in ‘dün dündür bugün de bugün’
deyimi gibi Türk siyasetindeki yerini alacağa benzer.
Tanımayan yok ama tanınma başka!
Bu felsefi ve siyasi yaklaşımda Talat yoldaşın öğretmeni
kimmiş? Lord David Hannay! Hani şu Rwanda ve Brunid’deki
katliamın BM’deki örgütleyicilerinden, katliamcı, katil,
emperyalist, barbar beyfendi! Ay pardon. Bilge ve demokrat ve
de insansever ‘Yüzüklerin Lordu’! Ne demiş Hannay: “Kıbrıs
Türkleri’nin meşru kurumları vardır. Bu kurumlar meşrudur”.
Dedik ya, kışkırtıcı, savaş kışkırtıcısı katliamcı bir katil!
BM diyor bu devleti tanımayın, hizmetinde çalıştığı devlet de
resmi olarak tanımıyor—ama hizmetinde olduğu devletin
Kıbrıs’taki üslerini korumak için, yani Rum Türk çatışmasını
kızıştırmak için, resmen tamımadığını ilan ettiği kurumları
meşru ilan ediyor. BM ve BM kararları bu baylara hizmet ettiği
oranda vardırlar ve bu amaçlarla vardırlar!
BM çatısı altında çözeceklermiş! Hannay’la birlikte
çözersiniz, Hannay çözdürürse! Aptal emperyalsit mi Hannay?
Değil! Yedir Rumla Türkü biribirine, sıyrıl aradan kıl gibi!
İnsan canı! O da nedir ki emperyalist amaçlara hizmet
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etmeyecekse?
Talat’tan inciler 6: “Uluslararası aktör olarak tamnma
konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin
kararları var. ‘Sakın ha bu devleti tanımayın’ gibi. Bizim de
böyle bir talebimiz olmadı. Sadece benim değil, benden
öncekilerin de olmadı. Şimdi muğlaka (bulanıklık)
yapıyorlar. Hiçbirinin olmadı, ne Sayın Denktaş’ın, ne
Türkiye’nin tanınma talebi olmadı. Eğer zemini olsaydı,
olabilecek olsaydı yapacaklardı tabii ki. Zemin yoktu. O gün
yoktu, bugün de yok. Ben hayal peşinde koşamam. Ben
gerçekçi politika yapmak zorundayım.”
Talat’tan inciler 7: “İşin temeline geldiğimizde bütün o
söylenenler ne olursa olsun, sonuçta Kıbrıs sorununun
çözümü için masa başma oturup bir anlaşmaya imza atmak
gerekir. Bunu yapacak olan da iki taraftır.”
İşte Kıbrıslı Türklerin kendi kaderini tayini, KKTC’nin
TC’nin ikinci yerel otoritesi olmadığının ispatı, KKTC’nin
seçilmiş organlarıyla vb., kendi kendini yöneten bir devlet
olduğu vb., konusunda edilen laflar—buna 1960’a dönüş
siyaseti de tamı tamına denk düşer—bu sonucu herkesin
kafasına kazımak için edilmektedir.
Kim ne derse desin, son tahlilde, KKTC olarak
örgütlenmiş, ‘anavatancı’ ve diğer yabancı emperyalistlerin—
başta İngilizler olmak üzere—uşağı ve de gerek TC gerekse
onunla birlikte NATO’nun hık değiciliğini yapacak olan Kıbrıs
Türk burjuvazisi, onların (yani TC ve NATO) 1960’da elde
ettiği Kıbrıslı Türklerin eşitliği prensibi üzerinden istemedikleri
bir sonuca Kıbrıslı Türkler istemiyor biz ne yapalım diyerek ve
onların arkasındaki, onları kullanan güç olarak karşı
duracaklardır.
Tüm bu sözlerin kısa anlamı bundan ibarettir.
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Talat’tan inciler 8: “söylemleriniz politika değişikliğini
mi ifade ediyor” sorusuna da Talat, özetle şu karşılığı verdi:
“Eder de, etmez de”
Var mı bundan ötesi!
Talat’tan inciler 9: “Ama öte yandan değişmedi de
diyebilirim. Çünkü düşünce yapım, mentalitem, olaylara
genel bakışım aynen devam ediyor.”
Biz desek laf olurdu!
Talat’tan
inciler
10:
“Bugünkü
durumun
kronikleşmesini göze aldı Papadopulos... Gerçekten göze
aldı.”
İyisin sen Talat yoldaş. Nasıl oldu da Cumhurbaşkanı
yaptılar
seni
anlayamadık
gitti!
Kronikleşmenin
Papadopulos’la alakası ne? Kaç yüz yıldır ha çözüldü ha
çözülecek deyip duran CTP (yani Özker hoca ve sen) değil
misiniz! Bugüne kadar kronikleşmedi de şimdi mi kronikleşti?
O bile kronikleşme değil, kronikleşmeyi göze almak!
Çözemezsiniz! Burjuvalar ve onların hükümetleri çözemez!
Talat’tan inciler 11: “Espri olarak da (Lagendijic’e—bn)
‘isterseniz tamamen kaldıralım (duvarı—bn) ama o zaman
bütün mültecileri Paris’te bulursunuz’ dedim. Suriye’den
falan gelen mültecileri kastettim. Bir espri yaptım. Karşılıklı
da gülüştük.”
Eskiden “komünistler Moskova’ya” derlerdi, eski
komünistler bugünlerde “mülteciler Paris’e” diyor desene.
Şaka şaka. Gül be yahu! Şaka!
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Eşşek şakası derler o türden bir şey olabilir ama gene de
şaka! Değil mi?
Talat’tan inciler 12: “Çözüm yolunda elde edilebilecek
temel hedefin ve en etkili yolun izolasyonların kaldırılması
olduğunu yineleyen Talat, “Bazıları izolasyonların
kaldırılmasının Papadopulos’un elinde olduğunu, onun da
yapmayacağına göre boşuna uğraştığımızı söylüyor. Bu
teslimiyetçiliktir. Ben teslim olmak niyetinde değilim.”
Allah allah. Az önce üste Denktaş’tan tut ta TC’ye kadar
kimsenin tanınmayı talep etmediğini, çünkü bunun gerçekçi bir
siyaset olmadığını söylerken, tanınma olmamış mümkün
olmayan
izalasyonların
kaldırılması
siyasetinin
işe
yaramazlığına işaret etmeyi yenilgi olarak ele almak da başka
bir siyaset oyunu olsa gerek.
Ne olmuş ki? Onun adı Talat.
“Eder de, etmez de”
Talat’tan inciler 13: “Benim söylediğim tersine çevrilsin.
Tersine çevrildiğinde kabul ediliyorsa eğer, o zaman ben
yanlışım. Yani ‘KKTC’nin kurumlarını zayıflatmalıyız... Bu
doğruysa ben yanlış söylüyorum. Ne demek istediğimizi
sürekli anlatmamız lazım.
Anlat Talat anlat. Anlat be yoldaş. Sürekli anlat. Bir ara da
AKEL takımı anlatırdı KC’nin savunulması ve güçlendirilmesi
siyasetini. Burjuva devletleri, hem de emperyalist anavatanlarla
ve NATO ile ve şimdi de AB ile kol kola girmiş bujuva
hükümetleri ve de tanınmasa da varlığı tanınan hükümet ve
devletleri güçlendirmenin tek akıllı yol olduğunu anlat.
Hristofyas bir, sen iki. İki devrimci yoldaşın hüzünlü sonu.
AKEL bir CTP iki. İki ‘sosyalist’ partinin hüzünlü sonu!
Anlat. Sürekli anlat!
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Talat’tan inciler 14: “Bugün biz Kuzey’de Rumca ders
veren bir okul açacak olsak, güneyde aldıkları maaşın iki
katını da versek Rumlar’ın hiçbiri gelmez. Güney’de böyle bir
münhal açılsa, fazla değil bizdeki maaşın aynısını verse
bizimkiler gider. Bunu eleştiri için söylemiyorum, bir
gerçektir. Nedenleri üzerinde durmak lazım...”
Bak buna bardağın boş kısmını görmek derler. Kendine,
partine ve de hükümetine haksızlık etme! Rumlar öğretmenliğe
gelmeyebilirler ama kerhanelerimiz ve de kumarhanelerimiz
dolup taşıyor Rumlarla.
Ve kim mümkün kıldı bunu! Sen, CTP, Hükümet!
Tebrikler yoldaş tebrikler!
Nazım Beratlı’nın kendi kaderini tayin hakkına cevap:
“Kıbrıs’ta milletlerin kendi kaderini tayin hakkı demek
Yunan, Türk, İngiliz emperyalistlerinden ve onların Kıbrıs’teki
uşaklarından kurtulmak demektir. O Türkiye’yle birleşmek
demek değidir, o Yunanistan’la birleşmek demek değildir, o
İngiliz üsleri demek değildir, o Kuzeyin Türkiye’nin sömürgesi
haline gelmesi için ayrılma hakkı demek değildir.
Kıbrıs’ta milletlerin hakkı demek birbirleriyle giriştikleri
savaşta ve kendi milletlerinin işçi ve köylülerine karşı
yürüttükleri
savaşta
başka
emperyalistleri
yardıma
çağırmadan edemeyen yerli burjuvaziden kurtulmak demektir.
Bu içerik dışında milletlerin bağımsız devlet kurma hakkı
Kıbrıs’ta tüm devrimci içeriğini yitirir. Bu içerik dışında o
Türk, Yunan ve İngiliz emperyalistlerinin ve onların Kıbrıslı
uşaklarının elinde karşı devrimci bir alet haline gelir.
Kıbrıs’ta bugün milletlerin eşitlik hakkı demek birden çok
milletin bir ülkesi olarak Kıbrıs’ın bağımsızlığını savunmak
demektir. O, 1960 Londra Anlaşmasının sömürgelerin bağımsız
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devlet olma haklarının ihlali olarak teşhiri demektir. O, Türk,
Yunan ve İngiliz emperyalistlerinin yanında yerli Anavatanla
birlikçi burjuvaların da yenilmesi demektir. O, AntiEmperyalist Cephe Hükümeti’nin kurulması demektir.” KSG—
KIBRIS SORUNU.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 9
Aralık Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 181, sayfa 2, 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 16 Aralık 2005
ÖZÜRLÜLER İÇİN
Lokmacı barikatında herkes köprüden geçecekmiş, ama
özürlüler için yol seviyesinde geçiş olacakmış!
Herhalde bu fikir özürlülerini de kapsayacaktır!
Şu bizim Rum-Türk burjuvatir ve de onların kuyrukları da
az değil hani! Kendileri yol seviyesinde geçecek, vatandaş
tırmansın köprüye!
LONDRA’DA TÜRK DİLİ OKULLARI
Eğitim ve Kültür Bakanı Canan Öztoprak ve İlk Öğretim
Dairesi Müdürü Hatice Düzgün, Londra’daki Türk Dili
Okullarını ziyaret ediyorlarmış!
Bu zahmete katlandığına göre Bakan’ımız ve de
Müdüre’miz, bir de bu okulların Londra’daki Kıbrıslı Türk
çocukların Londra’daki eğitimde daha başarılı olmalarını
sağlamak için ne yapabileceğini ele alsalardı. Çocukların
Londra’daki eğitim sistemindeki durumu içler acısı da!
Pardon. Bu okullar “Türk dili ve kültürü” üzerine eğitim
veriyorlar değil mi! Çocuklar ‘Türk dil ve kültürünü’
öğrensinler de eğitim sisteminde de en altlarda kalıp İngiliz’e
güzel ve ucuz işçi olarak yaşamlarını sürdürsünler. Türk dilini
ve kültürünü bilen ucuz işçi!
Bu arada şu meşhur Türk kültürü neyin nesidir?
Bakanımızdan cevap bekleriz! Bir de Kıbrıslı Türklerin
Türkçelerinin bazı özellikleri olması gerekir. Bunlar öğretiliyor
mu bu okullarda Türk dili öğretilirken? Yoksa Türkiye
Türkçe’sinin tek Türkçe türü olduğu konusunda Bakan ve
Müdiremiz de hemfikirler mi?
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Nasıl zenginleşecek ulusların kültürleri Anglo-Amerikan
kozmopolitik burjuva kültürüyle ve de sağda solda kalmış
küçük ulusların dil özellikleri ve kültürel özellikleri yok
edilerek?...
Haçana bir!
HOŞ OLMAYACAK KAPANMA
‘Papadopulos, Rum tarafının Kıbrıs’ta çözümü herkesten çok
arzu eden taraf olduğunu ileri sürerek, ancak Kıbrıs konusunun
hoş olmayacak bir şekilde kapanmasına neden olacak ve adanın
çıkarlarını tehlikeye atacak bir çözüme katkı koymada asla
istekli olmadığını söyledi. Papadopulos “teorik ve yazılı olarak
ülkemizi birleştirir görünümünde olan ancak gerçek ve pratikte,
bölgede, ekonomide, kararlarda ve topluma ayrılıkçılığı
taşıyacak bir uygulamayı imzalama arzusu içerisinde değiliz”
dedi. YeniDÜZEN’den!
Bu hoş olmayacak kapanma neyin nesidir?
Biraz düşünelim?
Tüm zaaflarıyla da olsa üniter olan KC, Annan Planı
üzerinden resmen federasyonlaşsaydı, bu federasyon her ne
kadar bölünmeye karşı çıksa bile, ve yine ileride bir
anlaşmazlık ortaya çıktığında, yeni bir işgal zorunlu hale
geldiğinde, az biraz da olsa kesin bir bölünme aracı olarak
kullanılabilir mi? Ve de Kıbrıs sorunundaki kesin kapanmayı
böyle bir gelişme oluşturabilir mi? Papadopulos’un derdi bu
olabilir mi?
Mümkün. İyi güzel de 1960 dururken, yani Kıbrıslı
Türklerin eşitliği dururken, bir de üstüne üstlük daha sonraki
BM kararlarında var olan iki toplumlu federasyon kararları
dururken, bu burjuva-emperyalist dünyada, yine bu burjuvaemperyalist güçlere yamanarak nasıl çözecekmiş Papadopulos
bu sorunu?
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Tek yol vardır, o da Kıbrıs’taki emperyalist dünya zincirini
kırmaktır!
Papadopulos’un da öyle bir yaklaşım ortaya koyması
imkansızdır! Burjuvadır da!...
Bunun peşinden Alman konsolosunun fıkrası iyi gider.
Papadopulos da okusun!
KIBRIS SORUNUNU (BURJUVA-EMPERYALİST) CİN BİLE
ÇÖZEMEZ
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Wolf Rurthart Born,
Kıbrıs sorununun çözümündeki zorluğu anlatırken “şişeden
çıkan cin fıkrası” örneğini verdi.
DYP Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği konferansta
konuşan Born, kendisinin ve ülkesinin Türkiye’nin dostu
olduğunu belirtti. Born, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın
da dinlediği konferansta, müzakere sürecinde sıkıntılı anlar
olabileceği uyarısında bulundu.
“Kızdığınız, sinirlendiğiniz zamanlar olacak. Biraz kızmak
tansiyonu hoplatır ama sağlığa da iyi gelir” diyen Born, Kıbrıs
sorunuyla ilgili şu fıkrayı anlattı:
“Eski dostum Ağar’a uyarlayarak bir hikaye anlatacağım.
Ağar kumsalda yürürken bir şişe buldu. Şişenin içinden çıkan
cin ‘Beni kurtardın, ne istersin’ diye sordu. Ağar da
‘Türkiye’den Rusya’ya Karadeniz üzerinden 6 şeritli otoban
istiyorum’ dedi. Cin, ‘Bu çok zor, başka birşey iste’ deyince,
Ağar da ‘O zaman Kıbrıs sorununu çöz’ dedi.
Cin bunun üzerine ‘O zaman ben otobanı yapayım’ yanıtını
verdi.”
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TEK YOL DEVRİM!
İşte ‘eski dostu’ Ağar’a konuşan Alman büyükelçinin
açıkça ilan ettiği ve yıllardan beri gazetemizin ilan ettiği olgu
budur. Burjuva-emperyalist güçler bu sorunu çözemezler. Bu
sorunu çözmek Kıbrıs’ın komünistlerine, işçilerine, bir bütün
olarak emekçi-devrimci halkına kalmıştır. Bu sorunu ya biz
çözeriz ya da bu sorun çözülmez!
Kıbrıs’ın burjuva kuyrukçusu gevezeleri de akıllansınlar
artık. Bu işin en kısa, ve de tek çözüm yolu burjuvaların
ardında gevezelik yapmak değil, burjuvaların iktidarına son
verecek olan devrim için hazırlanmaktır.
FAYDALI FAYDALI TEMASLARDA BULUNMUŞ
Demokrat Parti Gazimağusa milletvekili Hatice Faydalı,
Mülkiyet Yasa Tasarısı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi,
Adalet ve Kalkınma Partisi ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı
temsilcileri ile Ankara’da temaslarda bulunmuş.
Faydalı’nın temasları faydalı olmuş!
Hiç Sanmıyoruz. Alman büyükelçisinin cin’ine havale etse
bu işi daha faydalı bir iş yapmış olurdu!
Veya o cinle temasta bulunmak Faydalı için daha faydalı
olurdu! Ağar onun da eski dostu değil mi ki?
İKİ TÜZÜKTE SORUNLAR
Neler var neler. Ne formüller var ne formüller. Burjuva
dünyası formülü bol, çıkmazı ise daha da bol bir dünya! Gerici,
rezili rüsva bir dünya. Yıkılması şart bir dünya! AB çatısı
altında çözümün çerçevesi de işte bundan ibaret!
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BARIŞ YOLU
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin
(KTMMOB) geleneksel balosunda KTMMOB Başkanı Ahmet
Ulaş, “Ayrılık duvarları değil, barış yolları inşa etmeliyiz.
Gerek mühendislerimiz ve gerekse mimarlarımız bunu yapma
yeteneğine sahibiz” demiş.
Mimarlarımızın yol yapma konusundaki yeteneklerini
ama
onların
buıjuva-emperyalist
düzen
tartışmayız
çerçevesinde kalarak barış yolu yapabileceklerini sanmanın
tam bir hayal mahsulü olduğunu ilan etmeliyiz. İnanmayan, ve
de komünizmi, dolayısıyla yurdunun kurtuluş yolunu, barışın
yolunu kavramayan Alman büyükelçisinin, Ağar’ın cinine
sorsun!
YeniDÜZEN 30 YAŞINDA
Tüm çalışanlarına nice mutlu yıllar diyelim, de,
YeniDÜZEN’in adını ne zaman ‘EskiDüzen’ adıyla
değiştireceksiniz yoldaşlar!
Bizim bildiğimiz burjuva-emperyalist düzen eski düzendir,
sorunlarını bu eski düzen içinde halletmek isteyenler de eski
düzenin insanları!
Bu insanların gazetesi de olsa olsa EskiDÜZEN adına
layıktır!
Geçmişe ve YeniDÜZEN’e mazi derler! Erçakıca da
geçmişteki zor günlere değinerek gözlerimizi yaşartacağını
sanıyorsa daha çok bekler!
ERÇAKICA’NIN 19 AYI
‘24 Nısan 2004’ten bu yana 19 ay geçti ama biz yeni siyasi
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atmosferin gerektirdiklerini yapmak konusunda adım
atamıyoruz.’ demiş Erçakıca. Yurt dışında da ‘çıkarlarımızı’
savunacak yeni bir kamu düzeni oluşturmayı talep ediyor.
Burjuv-emperyalist dünya düzeninde daha başarılı olmanın
yollarını önermeye devam ediyor.
Erçakıca’nın unuttuğu küçük olay nedir? CTP ve
YeniDÜZEN’in, AKEL ve Haravgi’yle birlikte işte şimdi
çözülüyor yaygaralarının ardından 19 değil 19x19 ay geçti. Her
bir burjuva çözüm çabasının başarısızlığı sonrasında bir kere
bile olsun burjuva-emperyalist şartlarda bu sorunun
çözümünün imkansızlığı sonucuna varmadı her iki parti ve
gazete de. Ama her burjuva-emperyalist çözüm ihtimalinin
yerle bir olması sonrası, yeni ihtimaller için güz boyamaya,
halkı kandırmaya devam etti her iki parti ve gazete de! Fatma
Azgın’ı çileden çıkaran bir durum oldu bu, ama Fatma Azgın
da sorunlarımızın burjuva-emperyalist düzen çerçevesinde
çözülemeyeceği gerçeğini kavramamakta ısrarlıydı. İsyan etti,
dostlar alışverişte görsün diye. İsyan etti halkı biraz daha
uyutmanın yeni bir yolu olarak!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 16
Aralık Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 182, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 23 Aralık 2005
BİR ÖZELLEŞTİRME HİKAYESİ VE TÜM
ÖZELLEŞTİRMELERİN BİR HİKAYESİ
basinaciklamasi169@yahoo.com adresi üzerinden ‘bizi
yönetenlere bakın’ konulu aşağıdaki e-mail elimize ulaştı.
Bu haber.analiz (?) ‘Siyasi, Ekonomik, Sosyal Araştırmalar
ve Strateji Geliştirme Merkezi’ (SESAR) internet sitesinde
yayınlanmış ve bahsi geçen bakanlar ve başbakanın
mahkemeye itirazı nedeniyle, site’den kaldırılmış durumda.
Sitenin yazıyı kaldırırken değindiği bir nokta bu yazının kendi
sitelerine konmadan önce internette tur atıyor olduğu tespiti.
Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilgimiz dışında.
Gel gelelim ve malumu olduğu üzere KKTC bağımsız bir
ülkedir. Cumhurbaşkanımız başbakanken ifade ettiği
KKTC’nin bağımlılığı konusundaki fikrini değiştirdi
malumunuz. KKTC Meclisi de bağımsızlığına toz
kondurmuyor. Başbakanımız Ferdi yoldaştan tutun da
başbakan yardımcısı Serdar Dentktaş’a kadar meclis ve
hükümetteki herkes bağımsızlığımız konusunda hemfikir.
Biz de dedik ki, madem bağımsızız, bize ne TC’nin
mahkemelerinin aldığı karardan. Yayınlayalım şu e-maili bir
bakalım. Ve de biz de kendimize uygun yorumlarımızı ilave
edelim. SESAR’ın derdi başka, bizimki başka ne de olsa!
E-Mail’deki giriş yazısı ve parantez içindeki ara notlar
basinaciklamasi169@yahoo.com adresinden faaliyet yürüten
kişi veya örgütlere aittir.
İşte e-mail!:
‘TELEKOMisyon
Divanlıksınız

Skandalı!

Doğruysa

Siz

Yüce
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Sesar.com.tr adlı internet sitesi, ilginç analizleriyle dikkat
çekiyor. Sözkonusu site TELEKOM’un özelleştirilmesi
öncesinde yaşandığı iddia edilen diyalogları yayınladı.
İşte Sesar’ın analiz/haberi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başbakanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan ve
Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım...
Yer ise off the record—kayıtdışı olması (hasıraltı edilerek
devlet kayıtları dışında tutulması) gereken tüm devlet
meselelerinin görüşüldüğü tarihi bir mekan AKP Genel
Merkezi!
[Nihayetinde AB ile müzakerelerin başlaması sürecinde
yakinen görüldüğü üzere; devlet makamlarında yürütülmesi ve
tutanaklara geçirilmesi gereken diplomasi trafiğinin çekildiği
bu sota mekan için artık tarihi ifadesini kullanmak pek de
yersiz olmasa gerek...]
Evet yer AKP Genel Merkezi ve hikayenin
başkahramanları genel başkanlık makamında toplantı
halindeler...
Toplantı konusu malümunuz olduğu üzere Türk
Telekom’un özelleştirilmesi...
Zaman mı?
Zaman, Baş Komisyoncunun Lübnan ziyareti öncesi...
(AKP, bu diyaloğun doğru olup olmadığını açıklamak
mecburiyetindedir!
Soruyoruz!
Aşağıdaki konuşma AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşmiş
midir?)
Ve artık perde!
-Rccep Tayyip Erdoğan: Kemal Abi! (Unakıtan) Türk
Telekom’un özelleştirilmesi ile ilgili olarak Hikmetyar’la
(Gülbettin Hikmetyar, Ruslar’ın Afganistan işgali esnasında
direnen Mücahit liderlerden. Hani şu önünde diz çökerek
fotoğraf verdiği yüce zaat!) bir görüşme yapacağım.
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Hikmetyar, Lübnan’da Harriri Ailesi ile birlikte. Harririler
büyüten o! Türk Telekom’u almalarını isteyeceğim. Ön
temaslarda bize çok iyi çıkarlar sağlayacağına ilişkin kanaat
hasıl oldu. Duba’deki ilk görüşmelerde Türk Telekom’u alırız
ama sizi de ortak ederiz demişlerdi.
-Kemal Unakıtan: Parayı basan alır! İhalede kim yüksek
rakam verirse o alır!
-Recep Tayyip Erdoğan: Bir sorun çıkar mı?
-Kemal Unakıtan: Niye çıksın? Bir defa Özelleştirme
İdaresi Başkanı emrimde! Hikmetyar da en yüksek rakamı
versin, kamuoyu anında susar. Medya bunu bir özelleştirme
parası olarak verir.
-Binali YıIdırım: Kemal Bey doğru söylüyor! Türk
Telekom’u kim alırsa aslında üste para alır. Fatura tahsilatı için
bankalarla anlaşsa, ihalede ödediği paranın yarısını oradan
çıkarabilir.
-Recep Tayyip Erdoğan: Nasıl yani?
-Binali Yıldırım: Telekom’un cirosu çok yüksek! Her
banka fatura tahsilatının kendi üzerinden yapılması için
kuruma promosyon teklif ediyor. Türk Telekom’un cirosu
diyelim ki 17 milyar Dolar. Bankalardan ciro üzerinden %1015 promosyon alırlar. Hatta daha yüksek!
-Recep Tayyip Erdoğan: Yani çayın taşı ile çayın kuşu
vurulacak. O zaman biz bunu kullanarak Türk Telekom’a ortak
olalım!
-Kemal Unakıtan: Sadece promosyon bizde kalsa köşe
olurui! Yılda 2 milyar Dolar’a yakın elde edilir.
-Binali Yıldırım: Bence Hikmetyar’la görüşürken;
promosyonun yarısı, ortaklığın %50’si üzerinden pazarlık
yapın.
-Recep Tayyip Erdoğan: Hikmetyar ne istersek verir. O
Türkiye’de İslamcı bir iktidar olsun yeter diyor.
-Kemal Unakıtan: Anlaş gitsin Tayyip Bey!
-Recep Tayyip Erdoğan: Bu konuyu enine boyuna
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tartışalım. Bu işi kıvırırsak kimse bizi iktidardan indiremez!
İstediğimizi yaparız. İş dünyasını, medyayı ve devleti
susturmalıyız.
-Kemal Unakıtan: Beklenenin üzerinde bir rakam her
tartışmayı bitirir. Hikmetyar da iki üç ton eroin fazla satıversin
canım! (Sayın Maliye Bakanı mizah ve espri yeteneği açısından
da gerçekten baba bir isim, vesselam...)
-Recep Tayyip Erdoğan: Bu işi bitirirsek en az iki dönem
daha iktidarda kalırız. Herkesi para ile sustururuz. Uluslararası
destek de sağlarız.
-Binali Yıldırım: En önemli şey istikrar! Herkesi krizle
korkutabilirsiniz. lhale iptal edilirse AB süreci aksar,
uluslararası piyasalar Türkiye ye güvenini yitirir, Dolar ve
Euro patlar! gibi bir kampanya yürütülebilir.
(Hızlı tren faciasıyla hızı kesilse de Sayın Ulaştırma
Bakanıda oldukça hızlıymış doğrusu! Hem araştırmacı hem
uyanık! Başımızda böyle gözü açık bakanlar oldukça
Türkiye’nin mümkünü yok sırtı yere gelmez!)
-Kemal Unakıtan: Çok yüksek bir rakam elde edilirse
ihaleyi kim iptal edecek? Valla biraz sıkar!
-RecepTayyip Erdoğan: Binali doğru söylüyor.
Babacan’la bir görüşelim. O Cüneyt le (Zapsu) birlikte bir alt
yapı hazırlasın. Biz burayı Hikmetyar’a satarız. O
konsorsiyumda bizi İtalyanlar’ın temsil etmesi için anlaşmıştık.
-KemalUnakıtan: Valla Tayyip Bey, sen git anlaş.
Hikmetyar’da para bol! Harriri Ailesi’ni bu kadar büyüten
Hikmetyar’ın uyuşturucu paraları değil mi? Hani Kürtler için
diyoruz ya, 1 kilo toz, bir otobos! (otobüs) diye! Aynı öyle şey!
-Recep Tayyip Erdoğan: Kemal Abi valla yine
günündesin! (Daha ne günler gelecek ne günler!)
-Binali Yıldırım: Sayın Başbakanım, burada (Türk
Telekom) imkan çok! Şayet burayı Hikmetyar alacaksa Türkiye
aslında üste para vermiş olacak. Türk Telekom’un görünmez
varlıkları var. Topladığı parayı devlete kaptırmamak için gizli
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hesaplardaki paralar. Onların da pazarlığını yapmalıyız. Bu
gizli hesaplardaki paralar şu anda 3 milyar Dolar’ı buluyor!
-Recep Tayyip Erdoğan: Binali sen ne diyorsun? Bu
kadar var mı?
-Binali Yıldırım: Daha fazla da olabilir, araştırıyorum. (Ne
de olsa yüksek komisyonun yolu, detaylı araştırmadan geçer!
Kemal Bey bilir.) TÜPRAŞ’ın gizli hesaplarda daha çok parası
var. TÜPRAŞ’ın gizli hesaplardaki parası en az 7 milyar Dolar!
-Recep Tayyip Erdoğan: Emin misin?
-Kemal Unakıtan: Doğru söylüyor Binali Bey. Valla
Recep Bey, kimse bir şeyden anlamıyor! Devletin dışarıda çok
büyük parası var. Gizli hesaplarda.
-Binali Yıldırım: Valla Hikmetyar’ın kazanacakları iyi
bilnirse çok şey istenebilir.
-Recep Tayyip Erdoğan: Eğer gerçekten öyleyse
Türkiye’de istediğimizi yaparız!
-Kemal Unakıtan: AB ile askerleri uyutuyoruz. Irak’taki
ABD varlığı askeri dut gibi yaptı. Sermayeyi de özelleştirme
maması ile susturuyoruz. Medyayı da korkutuyoruz. Valla
askeri dikta olsa bizim kadar korku veremezdi! (Demek ki bu
da yıkılan ikinci korku imparatorluğu olacak!)
-Recep Tayyip Erdoğan: Kim kafasını kaldırırsa gönder
abi müfettişleri yazsınlar cezayı. Bak Doğan’a (Aydın Doğan)!
30 trilyoncuk ceza kesilince mum oldu!
-Kemal Unakıtan: Valla Tayyip Bey, Türk Telekom’u
bağlarsan Türkiye’nin Koç’u olursun! Sırtımız yere gelmez!
Homurtular için de iyi bir fon oluşturursak yırtarız!’
Elimize geçen e-mail bundan ibaret!
Gelelim bizim yorumumuza:
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BİR KERE DAHA BURJUVAZİNİN YÖNETİM METODLARI
ÜZERİNE
1. Dinleyen ve Dinleten!
Önce önemsiz birkaç nokta: e-mailin doğruluğundan
hareket edildiği oranda sorulması gereken soru şu. AKP Genel
Merkezi’ndeki konuşmaları kim dinleme imkaruna sahiptir? Ve
bu dinleme işini yaptıktan sonra niye bu dinlemenin kayıtlarını
internete koymuştur? Milli İstibharat Teşkilatı mı desek?
AKP’ye haddini bil deme operasyonu mu desek?
Bir de şu soru vardır: AKP merkezinin dinlenmekte
olduğunu bilmeyecek kadar siyasi gerilikten muzdarip olabilir
mi adı geçen başbakan ve bakanlar? Sanmıyoruz. “Onlar da siz
yaptınız biz de yapıyoruz var mı bir diyeceğiniz” rahatlığı
içindedirler anlaşılan. Konuşmalarda da bunun izleri vardır.
Karşılıklı tehditler, ve temelinde milyarlarca dolar yatan
çıkarlar etrafında dönen karşılıklı tehditler söz konusudur.
Maili bize gönderenler bu konuya değinmek ihtiyacı
hissetmiyorlar. Ne diyelim? Ne de olsa SESAR kaynaklı
diyelim!! SESAR’daki bilgiler herkese nasip olmaz. Doğu
Perinçek’in gözleri yaşarıyordur SESAR sitesini gördükçe!
“Bana niye ulaştırmıyorsunuz bu bilgileri” diye birilerine sitem
ediyordur. Yoksa bu site Doğu ile bağıntılı mıdır?
Bilemeyeceğiz! Araştırma sitesi ama! İyi araştırıyor site
çalışanları! İnternetten alıp koyuyorlar aslında. Araştırınaya ve
dinlemeye dahi ihtiyaç yok yani! Falan filan yani!
2. Hikmetyar, Afganistan ve ABD-İngiltere:
Amerika ve İngiltere Afganistan’ı işgal etmeden önce
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Taliban hükümetine “bunlar eroin satan bir çete” diye
bindiriyordu. İşgal nedenlerinden biri olarak Afganistan’ın
eroinin ham maddesinin yetiştiricisi olduğu olgusunu
gösteriyordu. Malum olduğu üzere bugünlerde de yine ikisi el
ele verip Kolombiya köylülerinin üzerine zehir dökmekteler
uçaklarıyla. Hem koko bitkisini öldüren, hem de köylüleri
zehirleyen bir faaliyet yürütüyorlar. Aynı zamanda ‘kokaine
karşı savaş’ adı altında mevcut Amerikan uşağı hükümeti
gerillalara karşı savunan bir savaş yürütüyorlar. İyi de bunlar
Afganistan’ı işgal ettikten sonra eroinin hammaddesinin
Afganistan’daki üretimine ne oldu?
Bu üretim arttı!
Daha geçenlerde ve de BBC’deki bir programda
Afganistan’da çalışmakta olan İngiliz memurları bu artışın
kaçınılmazlığı, gerekliliği vb. üzerine bilgi verdiler. Yani
bizzat ABD-İngiltere yönetimi ve gözetimi altında eoroinin
hammade üretimi ve dünyaya pazarlanışı sürmekte. Hem de
artarak!
Yani ABD-İngiltere dünya eroin ticaretinin başını
çekmektedirler. Ki bu durum yeni bir olgu da değildir.
Afganistan üzerinden SSCB’ine karşı savaş sürerken de durum
buydu!
Sadece bunlar da değil. Dünya bankalarında dolaşmakta
olan ve sözde illegal olan esrar kaçakçılığı parasının miktarı
bundan beş sene kadar önce 800 bin milyon dolar olarak tespit
edilmişti. Ve bir İngiliz yazar, esrar vb. kaçakçılığına karşı
gerçekten savaşmak istense bu sorunun gayet kolaylıkla
çözülebileceğini, gerekli olan tek şeyin bankalar üzerinden para
akışının önlenmesi olduğunu ortaya koymuştu. Ve de
bankaların ve hükümetlerin bu işe yanaşmadıklarını,
göstermelik esrara karşı mücadelelerle işi geçiştirdiklerini
belirtmişti.
Malum olduğu üzere, terörizme karşı savaş adı altında
‘teröristlerin’ banka hesapları vb.ne karşı büyük bir karşı
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saldırı örgütlendi. Onların hesapları kapatıldı, paralarına el
kondu. Tabii ki ama bu teröristler ‘onların olmayan’ daha
doğrusu ‘onların olmaktan çıkmış’ ‘teröristler’di. Bu örgüt ve
kişiler ‘onların’ iken, hem hesapları ve paraları güvendeydi,
hem de para sahibi olmaları için uyuşturucu ticaretinden
tutunuz her türlü gangsterizm üzerinden para kazanmalarına bir
önlem getirilmezdi!
Kolombiya’daki kokain üretimine karşı savaş yürüttüğünü
iddia eden ABD’nin Kolombiya’daki esas kokain üreticisi ve
satıcısının kendi adamları olan ‘ölüm tugaylarından’
oluştuğunu gayet iyi bilir. Ama aynı zamanda kendi
askerlerinin de bu işte aktif olduklarını da iyi bilir. Malum
olduğu üzere son dönemde bazı ABD askerleri ‘suç üstü’
yakalanmıştı—böyle yanlışlar her zaman olur—ve yine malum
olduğu üzere Reagan hükümeti dönemindeki İrangate olayının
ardında yatan kokain ticareti yürüten bir ABD generalinin
mevcudiyetiydi!
Tüm bunlar temelinde şu açıkça ilan edilebilinir ki, ABDİngiltere ve onların ardında durmakta olan tüm Batı Avrupalı,
Japon ve Rus hükümetleri bu tür zararlı faaliyetlerin doğrudan
örgütleyicisi ve yönlendiricisidirler.
Bu hükümetlerin bu tür faaliyetlerde bulunma nedeni
olarak yukarıda ele aldığımız yüksek miktardaki paralar, bu
paraların dünya ekonomisinin yürütülmesindeki yeri, ve de
uyuşturucu ticareti üzerinden kendi ülkelerindeki işçi sınıfının
din ve diğer gerici fikirler üzerinden uyuşturulmasının
yetmezliği şartlarında bizzat uyuşturucularla uyuşturulması
amaçlarına değinilir. Bunlar doğru ve olayın parçasıdır. Fakat
ve bunların da yer aldığı bütüne bakılacak olursa, sorunun esas
olarak günümüz burjuvazisinin toplumu yönetmedeki tam bir
yetersizliği, yani toplumu yönetmemesi olayı ortaya
çıkmaktadır.
ABD-İngiltere ve tüm güçlü güçsüz ortakları olan
hükümetler kendi ülkelerini ve de dünyayı yönetmek için
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gangsterleşmişlerdir. Başka türlü yönetme imkanına sahip
değillerdir. Emperyalist dünya düzeninin anavatanları olan
ABD-İngiltere ve yandaşları ülkelerini yönetmek için
gangsterleşmenin yanında, dünyayı yönetmek için de
gangsterleşmeyi yaymaktadırlar. Bu gangasterleşme sadece ve
basitçe rakiplerin katlinin örgütlenmesi olayı olarak
kalmamakta, işler açıktan, ve bu öldürme olaylarıyla doğrudan
bağıntılı olarak gangsterizmin tüm dallarında aktif olan yapılar,
burjuva örgütlenmeler oluşturulmaktadır. Burjuvazinin tüm
partileri, onların asker-sivil bürokrasisi doğrudan ve dolaylı
olarak gangsterleştirilmektedir. Dünyada legal, demokratik vb.
yönetimlerle iş yaptığı iddia edilen hiçbir burjuva hükümet
yoktur ki, işin ardında gangsterizm olmasın. Tekrarlıyoruz,
gangsterizmin içinde olmadığı bir tek burjuva hükümet
bulunamaz! Ve bunların hemen hemen hepsi de uyuşturucu
satışı faaliyetine doğrudan veya dolaylı olarak bulaştırılmış
durumdadırlar. Bulaştırılmış ve de bulaşmış!
3. Hikmetyar, Afganistan ve Türkiye
1980 askeri darbesi sırasında sol muhalefetin hapsi yanında
katli faaliyetlerinde legal imkanların kısıtlılığı (Türkiye’ye
demokrasi ve hukukun fazla gelmesi) olgusu açıkça ortaya
çıkmıştır. Hapisanelerde ve ‘çatışmalarda’ ortaya çıkan
katliamların legal olarak askeri yönetim açısından sorunlar
yarattığı açıktır. Bu sorunlar bugün bile kapanmamıştır.
Darbecilerin mevcut anayasaya kendilerine karşı hukuksal
işlem yapılmasını yasaklamaları, tüm dünyadaki darbecilerin
aynı yönteme baş vurmaları bu nedenledir. Yani sadece ve tüm
kısıtlamalarıyla burjuva demokrasisi ülkelerin yönetimindeki
yönetcilerin başına sorun getirmiyor. En gerici hukuk kuralları
dahi sorun yaratıyor. Yani hukuksuzluk ülkeleri yönetmek için
bir gereklilik haline geliyor. İşte Türkiye’de askeri darbe

522

yönetiminin hukuksal ve demokratik bir yeni çehreye
kavuşturulmasıyla muz cumhuriyetleri misali ‘ölüm
tugaylarının’ oluşturulması da bu nedenle el ele gitmiştir. Bazı
yorumcular Sususurluk olayına işaret ederek bu çetelerin artık
kontrolden çıktıkları ve kontrol altına almak için yok edilmekte
olduklarını ilan etmişlerdir. Bu bizce gerçek değildir. Sorun
çetelerinı kontrolü sorunu olduğu oranda gerekli tedbirlerle
çetelerin kontrolü sağlanır ve sağlanmıştır. Sorun burjuva
yönetimin çetelere olan ihtiyacının bitip bitmediğidir. Bu
ihtiyaç bitmemiştir. Ve bu ihtiyacın AB çatısına girilmesi
sayesinde biteceği ve çeteleşmeye bu sayede son verileceğini
sananlar da büyük bir yanılgı içindedirler. Çünkü Türkiye’nin
yönetimi sorunu sadece ve basitçe Türkiye burjuvazisinin ve
onun asker-sivil ve dini bürokrasisinin sorunu değildir. Bu
onlarla birlikte yabancı emperyalist anavatanların da bir
sorunudur ve bu soruna birlikte çözüm bulunmaktadır.
Bugün hukuk taleplerinden kurtulmak için DYP başkanı ve
millervekili olan ve gelecek dönemde başbakan yapılması
planlanılan Mehmet Ağar’ın 1000 operasyonu örgütlemeden
önce ABD’den izin almış olduğu herkes tarafından
bilinmektedir. Yani Türkiye gibi ülkelerde, bu arada kendi
ülkelerinde de, çetelerin örgütlenmesi işinin başını çekenler, bu
faaliyetlerin esas örgütleyicileri ABD başta olmak üzere,
İngiltere, Avrupa ve Japonya emperyalistleridirler. Bu basit
olgunun üzerine sünger çekenler, batılı emperyalistlerin
demokratlığı konusunda. hukuka saygınlığı konusunda açıkça
yalan
söylemekte
olanlar
insanlığın
kaline
katkı
koymaktadırlar!
Ülkeyi yönetmenin bir alanı bu çetelerin örgütlenmesiyse,
ve bu örgütlenmede MHP kökenli bir çalışma yürütülmüşse,
bir diğer alan da din alanıdır.
Askeri darbeciler Kemalizm üzerine bolca nutuk sıkarken
aynı zamanda bizzat ABD planlarının bir parçası olarak ve de
Suudi parasıyla hem ülke içinde her köye bir cami ve okullarda
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dini eğitimi devreye soktular, hem de yurtdışındaki Türkiye
kökenli mülteciler arasında bu işi örgütlediler. İşler sadece dini
eğitimle kısıtlı kalmadı. Yoksul kesimler saflarında, bu
kesimlere sadece dini fikirlerle ulaşmanın yetersizliği bilindiği
için (aç ayı oynamazmış!) bu kesimlere ulaşma, onlara
yoksulluklarını kabullendirme yanında bu yoksulluğun aşırıya
kaçan sorunlarına çözüm bulmak için, böylece bu kesimleri sol
muhalefetin kontorlünden tamamen alabilmek için, dini
kurumlar—vakıflar—oluşturuldu. Bu vakıfların maddi gücüne
devlet katkı koydu. Ve tabii ki yavaş ve emin adımlarla dini
örgütlenmesi böylece geliştirilerek ve daha da gelişmesi için
belediyelerin yönetimi bunlara devredildi! Belediyelere
aktarılan devlet yardımı üzerinden bir yandan bu kesim maddi
olarak güçlendi, diğer yandan yoksullara ‘yardım etmek’
imkanları, yani onları örgütlemek imkanları geliştirilmiş oldu.
Bugün ortaya çıkan tablonun esasını bu yönetim tarzı
oluşturur.
Fakat tüm bunlar kendi başlarına yeterli değildi. Bir
yandan eski Sovyet ülkelerinin ve doğu Avrupa ülkelerinin
yozlaştmlması faaliyetinin parçası olarak da geliştirilen
Türkiye’deki yönetici gangsterizm, tüm bu faaliyetler için
gerekli olan maddi imkanı da yaratmak zorundaydı. Bu
dönemde işte, Afganistan üzerinden uyuşturucu—eroin—
ticaretinde Türkiye dünya çapında yer sahibi oldu. Avrupa’daki
eroin ticaretinin Türkiyeli gangsterler üzerinden yürütülmekte
olduğunu, bu ticaretin esas gücünü Türkiyeli gangsterlerin
oluşturduğunu bilmeyen yoktur. İyi güzel de Türkiye kökenli
bu çeteler Avrupa’nin göbeğinde nasıl oluşturulabilmişlerdir?
Buna Fransa’nın eroin kaçakçılığından istediği, ama
İngiltere’nin Fransa’ya vermeyi reddettiği ve bir Türk eroin
kaçakçısınm varlığına değinirsek, ve bu olguyu herkesin
bildiğini hatırlatırsak, anlamak kolaylaşacaktır. Türkiye
kökenli gangsterler gökten düşmemiştir. Avrupa’da
oluşturulmuştur. Oluşturulmaları sürecinde Doğu Avrupa ve
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Sovyetlerin yozlaştırılmasında aktif rol almışlardır. Ve de
maddi açıdan, büyük bir zenginlik kaynağıdırlar.
Bazıları Türkiye ekonomisinin dış ticaret açısından bu
kadar büyük para açığına rağmen niye batmadığını
sorgularken, ve mesela bugünlerde bazı ekonomistler bu denge
sorununu sorun ederken, bazı daha iyi bilenler “ne para açığı.
50 tır göndeririz sorun çözülür” demişlerdir. Ve de bu açıkça
yapılmıştır. Yukarıda okunan mailde değinilen birkaç kilo
beyaza patlar o da mı dert yaklaşımı! Yani dini örgütlenmeler
de bu çeteleşme işinin bir parçası haline getirilmişlerdir. Devlet
ve yabancıların istihbarat örgütlerinin doğrudan maddi katkıları
yanında, çeteleşme ve bu çetelerin, diğer faal iyetler yanında,
uyuşturucu faaliyetiyle maddi katkı elde etmeleri işi de yabancı
istihbarat örgütlerinip de katkısıyla örgütlenmiştir. Bu olgu o
kadar gün ışığına çıkmıştır ki BBCnin polisiye dizilerinde ele
alınan bir konu haline bile gelmiştir.
Açıktır ki Kürtlere karşı savaş tüm bu çeteleşme, dini veya
‘milli’ çeteleşme faaliyetlerinin odak noktası olarak ilan edilir.
Bu bizce görünüşte doğrudur. İşin esasını Kürt sorunu
oluşturmaz. Kürt sorunu yerli ve yabancı burjuvazinin
Türkiye’yi yönetim sorununun önemli, ama belirleyici olmayan
bir parçasını oluşturur. Bu yönetimi esas tehdit eden unsur işçi
sınıfıdır. Onun iktidar nücadelesidir. Dolaysısyla da
komünizmin işçiler saflarında etkinlik kazanması sorunudur
esas sorun.
Komünizmin zayıf olduğu,—Kürt milli hareketinin güçlü
olduğu—ilan edilir ve bu doğrudur. İyi ama komünizm neden
bu kadar zayıftır ve de zayıf tutulabilmektedir. Hem de
dünyada komünizmin gerekliliği gayet açık ve kesin bir şekilde
ortaya çıkmışken. Bir yandan mikro-çip teknoljisi, diğer
yandan burjuvazinin dünyanın, ekolojik yapısına karşı,
insanların biyolojik varlığına karşı vurdumduymazlığı bugünkü
aşırı tehdit içeren boyutlara varmış iken nasıl oluyor da
zorunluluğu kör göze bile malum olması gereken komünizm bu
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kadar zayıf ve güçsüz olabiliyor.
Bu sorunun cevabı komünistlerin becerisizlikleri yanında
burjuvazinin toplumları yönetme beceriksizliği karşısında
geliştirdiği pek çok yöntemler arasında ele aldığımız dini ve
milli çeteleşme, tüm toplumu içine çekmekte olan böylesi bir
çeteleşme faaliyetinde
aranmalıdır. Bu
faaliyetlerin
toplumsallaştırılmasında ve bu toplumsallaştırılmış çeteciliğin
yıkıcı etkisinde aranmalıdır.
Burjuvazi hakikaten bitmiş ve de tükenmiş bir sınıftır.
İktiadarını korumak için ortaya koyduğu her bir direniş tüm
insanlığı açık ve kesin bir barbarlığa götürmektedir. Çeteleşme
olayının geri ülkelerde yol açtığı sonuçlar: Afganistan yanında
Irak, Lübnan, Somali, Sudan, batı Afrika ülkelerinde çok açık
bir şekilde görebiliriz. Daha göreceklerimiz de vardır!
Türk burjuvazisi ülkemizi yönetmek için yabancılarla
birlikte, ülkeyi dünya emperyalist burjuva sisteminin parçası
olarak tutmakta ve o sayede varlığını korumakta ısrar ettikçe—
ki edecektir—ülkenin geleceği parlak değildir.
Gülme komşuna, gelir başına!
Kıbrıs’ta Sosyalist Gerçek, Haftalık Siyasi Gazete, 23 Aralık
Cuma 2005, Yıl 9, Sayı 183, sayfa 2, 3, 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 6 Ocak 2006
16 ARALIK 1653 TARİHLİ CROMWELL ANAYASASI
VE SEÇME SEÇİLME HAKKI!
İngiliz iç savaşında burjuvaların temsilcisi olan Cromwell,
Feodal monarşinin temsilcisi olan kralı yenmiş, yabancılarla
işbirliği yaparak burjuva devrimini yenilgiye uğratmak isteyen
kralı da ölüm cezasına çarptırıp idam etmiştir.
Burjuva iktidarı ülkede yerleştirmek için Cromwell’in
oluşturduğu ve Dünyanın ilk burjuva anayasalarından biri olan
Cromwell Anayasası burjuva demokrasisini anlamak için
oldukça yararlı bir belgedir.
Bu belge tam ve kesin bir burjuva demokrasisini temsil
eder. Nedeni de XVII ve XVIII. Maddeleridir. Bu maddeler
üzerinden seçme ve dolayısıyla da seçilme hakkı o zamanın
parasıyla 200 sterlinlik serveti olanlarla kısıtlanmıştır. Yani
mülk sahibi sınıflarla, burjuvalarla!
Bu kısıtlama, genel oy hakkı fikri daha ortaya
çıkmadığından, genel oy hakkını savunan siyasi guruplar
oluşmadığından ileri sürülen bir kısıtlama değildir. Çünkü
devrim sırasında burjuva demokrasisinin küçük burjuva ve
emekçi kesimleri de kapsayan genel oy hakkı şeklinde ele
alınmasını öneren partiler de vardı. Onların da manifestoları
vardı. Krallığa karşı savaşta en aktif kesimleri de bunlar
oluşturmuşlardı. Ama Cromwell kraldan önce onların
önderlerini idam etti ve onların askeri gücünü yoketti. Çünkü
ve o dönemde burjuvazinin böylesi bir genel oy hakkı
karşısında iktidarını korumasının imkansızlığını görmüştü
Cromwell. Burjuvazi açısından ülkenin yönetilebilmesi için
seçme ve seçilme hakkının burjuvalardan başkasına
verilmemesi gerekliydi. Cromwell ve partisi de gerekeni yaptı.
Başka bir değişle, işçiler de iktidara geldiklerinde,ve de
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şartlar gerektirirse, seçme ve seçilme hakkını iktidarlarını
korumak için kısıtlayabilirler ve de böyle bir kısıtlama
konusunda hiçbir küçük burjuva önyargıya taviz
vermemelidirler. Malum olduğu üzere Bolşevikler bunu
yapmışlardır da! Ta ki 1936 Stalin Anayasasına kadar!
16 ARALIK 1653 TARİHLİ CROMWELL ANAYASASI VE
İNGİLİZLER DIŞINDAKİ MİLLETLERİN HAKLARI!
Bu anayasanın IX. ve X. Maddeleri de parlamentoya
seçilecek milletvekili miktarını ve hangi bölgelerin ne kadar
milletvekili seçebileceklerini belirler. Anayasa sadece İngiliz
anayasası değildir. Ortak zenginlik ülkelerinin, yani bugünkü
Britanya’nın, o zamanki ‘Commonwealth’ ülkelerinin ortak
anayasasıdır. Bu maddeler açıkça İngiliz hakimiyetini
garantileyen maddelerdir. İngiltere’nin çeşitli bölgelerinden
400, İskoçya’dan 30, İrlanda’dan 30 milletvekili
seçilebilecektir! Bu da burjuva demokrasisinin, burjuvazi
tekelci kapitalizme ulaşmadan önceki, burjuvazinin
emperyalizmi kesinleşmeden, ilk ve en billur halindeki şekliyle
dahi emperyalizmden nasıl muzdarip olduğunun bir belirtisidir.
Burjuvazi büyüğüyle küçüğüyle, tekelci kapitalistler haline
geldikten önce ve de sonra, her şart altında diğer uluslara karşı
zorba, baskıcı, zalim ve de emperyalist olmuştur. Hala daha
aynı durumdadır!
16 Aralık 1653 tarihli Cromwell Anayasası ve ezilen
uluslar—İrlandalılar!
Cromwell anayasasının İrlandalılara karşı yaptığı
‘haksızlık’ yetmedi, Cromwell İrlandalılara karşı büyük bir
katliam da yapmıştır. Bu nedenle İrlandalılar Cromwell’i hiç
mi hiç sevmezler. Ama burada enteresan bir olguyla
karşılaşıyoruz. Tarihin relativizmi, olaylara tarihsel bağları
içinde bakmanın gerekliliğini görüyoruz.
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İrlandalılar Cromwell’e karşı krallığın savunucusu olarak
ve de Kral devrilip idam edildikten sonra krallığı, ve onunla
birlikte Katolikliği İngiltere’ye geri getirmek için isyan
etmişlerdi. Cromwell İrlandalıları yenilgiye uğratmasaydı,
İngiltere’deki burjuva devrimini, burjuva iktidarını korumak
imkansızlaşacaktı. Bu da hem İngiltere hem de İrlanda için iyi
bir sonuç olmayacaktı.
Yani İrlandalıları katleden Cromwell bu katliamıyla ileriye
gitmenin temsilcisi, katledilen İrlandalılar da katledilmelerine
rağmen gericiliğin temsilcisiydi! Aynı durum Fransız devrimi
sonrasında da ortaya çıkmıştır. Avrupa’daki krallıklar, feodal
güçler, Fransız devrimine karşı el ele vermişlerdir. Fransa tüm
Avrupa’ya karşı savaşmak ve Avrupa’yı yöneten krallıkları
devirmek zorundaydı. Bu nedenle de Avrupa’da bu krallıklar
altında yaşayan tüm devrimci unsurlar Fransız ordularını
zevkle karşılarlardı! Krallarının ordularının yenilgisini büyük
bir zevkle karşılarlardı. Mozart mesela bu devrimcilerden
biriydi. Fransa’nın Avrupa’daki yayılması gerici bir
emperyalizmi değil, gerici Avrupa’nın yıkılışını temsil
etmekteydi. Ta ki Napolyon İmparatorluğu’nu ilan edip
krallıklardan kurtarılan ulusları Fransızların baskı altında
tuttuğu, imparatorluğunun yönettiği uluslara, hem de kardeşini
başlarına kral olarak koyduğu uluslara dönüştürmeye
kalkışıncaya kadar.
RUS GENERALİN İSVİÇRE’DEKİ HEYKELİ VE
GÜNÜMÜZDE GERİCİLİK
İsviçreliler 1799’da Alpleri geçerek devrimci Fransa’yı
yenilgiye uğratmaya çabalamış, ve de ağzının payını almış bir
Rus generalin (Suvarov) heykelini dikmişler—generalin geçtiği
sarp kayalıklardan biri üzerine. Heykeli yapan bir Rus
heykeltıraş ( Dimitri Tugarunov). Sene de 1999!

530

Gazetenizde okuyacağınız haberlerden biri de AB’nin
komünizmi faşizmle eşitleme kararı alma çabası üzerene bir
haber olacaktır.
AB ve Avrupa burjuvazisinin gericiliği sadece Sovyet
devrimini kötülemekle, komünizmi kötülemekle kısıtlı değildir.
Yukarıda değindiğimiz heykel örneğiyle de görülebileceği gibi
Fransız burjuva devrimine karşı Rus feodal çarlığının karşı
devrimci çabalarını da savunmakla birleşmiştir. Avrupa ve
Amerika burjuvazisi tamamıyla karşı devrimcileşmiştir.
Devrimci olan herşeyi kötülemek onlar için kaçınılmaz bir
gereklilik haline gelmiştir.
İSVİÇRE’DEN BAZI BİLGİLER
İsviçre’de merkezi bir işsizlik yardımı sistemi yok.
Kantondan kantona değişen yardım miktarlarıyla işsizlere
yardım parası veriliyor. Yardım parası alanların sayısı 500,000.
Yoksul sayısı ise bir milyon. Toplam nüfus yedi milyon. Yani
her yedi İsviçreliden biri yoksul. Kişi başına düşen milli gelir
ise 48,000 dolar!
Komünist Partisi 1940’da yasaklanmış. 1944’de Komünist
İşçi Partisi olarak tekrar kurulmuş. Federal parlamentoya pek
çok parti aday-vekil gönderebiliyor. Ama hükümet kurma
hakkı biri sosyal demokrat üçü sağcı olmak üzere dört partiye
verilmiş. Diğer partilerin hükümet kurma hakkı yok! Kadınlara
federe seçimlerde oy hakkı 1971‘de verilmiş. Anayasada kadın
erkek eşitliği 1985’te tanınmış. Ülkede doğrudan demokrasi
var ama işçilerin hakları kısıtlı. Hepsi kirada evlerde yaşıyor.
İlk fabrika kanunu 1877’de referandumla ve az bir çoğunlukla
geçirilmiş. İşçilerin çalışma saatini haftada 65 saate düşüren bir
kanun. Kanunla ilgili kampanya sırasında burjuvalar “bu kanun
geçerse anavatan için büyük bir tehdit oluşturur” diyerek
kampanya yürütmüşler. Anavatancı adamlar vesselam. 19.
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yüzyılın ortalarında tren icat olunca, başka ülkelerden tahıl
daha ucuza alınabilmeye başlanmış. Toprak sahipleri acele
tarafından tarım sistemini geliştirmişler. Yoğun ve dolayısıyla
az işçiye ihtiyacı olan tarım devreye girmiş—hayvancılık vb.
İşsiz kalan—ve tabii doğrudan demokrasiye sahip olan—
köylüler ise ya şehirlere göç etmek zorunda kalmışlar ya da, ya
da ülkeden göç etmek zorunda kalmışlar. Bu doğrudan
demokrasi ülkesinde 19. yüzyılda ülke dışına üç büyük göç
örgütlenmiş (1816-17, 1845-55 ve 1880-85). Sebep? İşsizlik ve
dolayısıyla açlık. Doğrudan demokrasinin bu burjuva ülkesinde
bazı Kantonlar açlıkla karşı karşıya kalan işçi ve köylüleri
‘zararlı haşaratlar’ olarak ilan edip zorla ülke dışına göç
ettirmişler. 1918’de işçiler genel greve gittiklerinde de
karşılarına orduyu dikmiş merkezi hükümet—doğrudan
demokrasinin burjuva çalışma tarzı da enteresan değil mi!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 6 Ocak
Cuma, 2006, Yıl 9, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 13 Ocak 2006
DNA, İNSANLIK TARİHİ VE DİYALEKTİK
İnsanların bir hayvan türü olarak geçmişlerinin
anlaşılmasında Darwin’in Evrim Teorisi bir sıçrama noktasıdır.
Bu sıralarda ise, Amerika’dan tutunuz dünyanın dört bir
tarafında, İslam taraftarlarından tutunuz Hıristiyan olanlarına
kadar burjuvazi Darwin’in teorisini yok etmeye, onu kendi
dinlerinin Yaratıcılık Teorisiyle ( herşeyin muazzam bir mimar,
bir yaratıcı, bir tanrı tarafından yaratıldığı teorisi) değiştirmek;
bu mümkün olmadığında ve en azından dünyada yaşayan
varlıkların var oluş ve değişimi konusunda kendi
yaklaşımlarının da hak sahibi olmasını talep etmekteler.
Ve tüm bunlar insan hücrelerinde insan türünün değişim ve
gelişmesinin aynası olan DNA’ler bulunduktan sonra
yapılmakta!
Dünyanın döıt bir tarafında burjuvazinin ne kadar gerici bir
sınıf haline geldiğini görmek için bundan daha bariz bir siyaset
bulunamaz. Bir yanda insanlığın geçmişini neredeyse günü
gününe ortaya koyma imkanı, binbir türüyle dinlerin yaratıcılık
teorilerinin geçersizliğinin bariz, kesin hiçbir tartışma
kaldırmaz ve bilimsel ispatı, (daha doğrusu yeni bir ispatı) öbür
yanda insanları yönetmek için dört elle dini teorilere sarılan bir
burjuvazi ve burjuvazinin yok olmasına izin vermediği ve
korumak için elinden geleni yaptığı çeşitli dinlerin yaratıcılık
teorileri.
Tek hücreli canlılardan tutunuz çok hücreli canlılardan biri
olarak insanlara kadar tüm canlılarda, onların hücrelerinde
DNA adı verilen bir mekanizmanın var olduğu, bu
mekanizmanın geçmişte var olanı yeni nesle aktarma, ve de
geçmişte var olanda ortaya çıkan değişikliği bünyeye taşıma ve
geleceğin nesillerine bu değişikliği de aktarma mekanizması
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olduğu bilinmekte.
Bu mekanizmanın incelenmesi tüm varlıkların ortak bir
geçmişi olduğunu, tüm canlıların tek hücreli canlılardan
türediğini kesin bir şekilde ortaya koymakta. Hepimiz aynı
DNA türlerini şu veya bu şekilde paylaşmaktayız. İnsanların
hayvanlar alemindeki en yakın akrabalarının maymunlar
olduğunu da açık ve kesin bir şekilde ispatlamakta.
Şempanzelerle insanlar arasında, DNA farkı hemen hemen
sıfır! Bizi insan yapan, şempanzeyi de şempanze olarak
yaşamaya mahkum eden DNA farklılığı yüzde birden az!
Tek hücreli varlıklara yol açan ve esas olarak kendi kendini
yeniden üretme yeteneğine sahip bir molekül türü olarak—
kimyasal bir süreç—başlayan hayatın tek hücreli varlıklara yol
açması, burada bitki ve hayvan olarak iki temel türe bölünmesi,
ve bunlardan hayvan türünün çok hücreli hale gelerek, memeli
hayvanlara, bunlardan maymunlara, ve maymunlardan
ayrışarak insanların ilk türlerine yol açmasına, yani insanların
evriminin tarihçesine sadece değiniyoruz. Canlıların ve
dolayısıyla insanların tarihinin bu evrimini ve devrimini takip
etmek gayet kolay bir bilim haline gelmiştir. Tartışma
götürmez bir bilim.
Buna rağmen yaratıcılık savunuculuğu yapılıyorsa, buna
rağmen yaratıcılığın savunulmazlığını ilan edenler burjuvazinin
hampaları tarafından tehdit ediliyorsa, bunun sebebi bizzat
burjuvazinin bilimin insanlığı gericilikten kurtarıcı etkisinden
korumasından
kaynaklanmaktadır.
Onun
dine
olan
ihtiyacından, o işçilerin afyonu olarak bilinen dine olan
ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
Din adamları tanrınin insanı yarattığı, insanla birlikte
Dünyayı ve evreni yaratığı zamanın bundan 5 bin yıl kadar
önce olduğunu hesaplamışlardı. Bilimlerin gelişimi bu tespiti
fena halde savunulamaz hale getirdi. Bir yandan dinozorların
fosilleri, öbür yandan yüksek tepelerde deniz hayvanlarının
fosillerinin bulunması, yok olan canlı türleri yanında koskoca
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dağların bir zamanlar denizin altında olduğunu vb. ortaya
koyması, yani ve kısacası tabii bilimlerin çeşitli türleriyle
ortaya çıkıp tabiat olaylarını kendi iç mekanizmalarıyla izah
etmeye başlamaları, din adamlarının dünya, evren ve insanın
tanrı tarafından 5 bin yıl önce, tüm canlı türlerini düşünerek,
tüm yıldızları düşünerek ve planlayarak 6 günde yaptığı ve de
çok çalışıp da yedinci günde de dinlendiği fikrinin yanlışlığını
ortaya koymuştur. Bir yandan dünyanın ve canlıların
geçmişlerinin 5 bin yıldan fazla olması, öbür yandan dünyanın
ve bu arada canlı türlerinin değişikliklere uğradığı kesin bir
şekilde görülmüştür. Şimdilerde dünyanın ve üzerinde yaşayan
varlıkların evrimi neredeyse günü gününe Karbon
tarihlenmesiyle, DNA’deki değişiklerin takibiyle tespit
edilebilir bir durumdadır. Sadece o mu? Hayır. Bir zamanlar ve
tanrının yaratıcılığı üzerinde yükselen teorilere göre evrenin
merkezi olarak insanların üzerinde yaşadığı dünya fikri
hakimdi. Tüm dinler bu fikirden hareket ederler. Tanrı insanı
yaratırken evrenin merkezinde ve insanların üzerinde
yaşayacağı dünyayı da yaratmıştır. Halbuki bugünkü bilgimiz
dünyanın evrenin ortasında olmadığını, geçtim evrenin
ortasında olmaktan Samanyolıı olarak bilinen galaksinin küçük
bir parçasını oluşturan güneş sisteminde küçük bir gezegen
olduğunu ortaya koymakta. Büyük patlama teorisi evrenin
oluşum ve değişim süreçlerini izah etmekte, ve tabii ki
sayılması gereken yıllar 5bin yıl değil, milyarlarca yıl! O da
sonsuzluğun bugün içinde bulunduğumuz zaman dilimiyle
bağıntılı olarak!
Katolik kilisesi tanrının yaratıcılığı konusunda eskiden
Galilei’yi aforoz etti. Onun bilimini yasakladı, onu hapislere
attı. Ondan önce gök kuşağının tanrısal iyiliğin ve varlığın
belirtisi olarak tanrı tarafından yapmadığını, su tanelerinde,
dolayısıyla yağmurda ışığın kırılma ve yansımasının ürünü
olduğunu ortaya koyduğu için kendi rahiplerinden birini
hapishanelerde çürütmüştü. Ve de bunlar hapishanelerde
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çürümeye rağmen şanslı olanlardı. Çünkü pek çok bilim adamı
tabiatın izahı çabaları nedeniyle öldürülmüşlerdi!
Sene 1992’de Galilei’ye karşı hatalı davrandıklarını
kabullenmiş Katolik kilisesi. Niye mi? Bugünkü şartlarda
bilimin ortaya koyduklarına itiraz edebilmek, maddenin sonsuz
hareket ve değişimi, bu süreç içinde canlıların ortaya çıkışı, bu
canlılar arasında düşünme, kavrama yeteneğine sahip
insanların ortaya çıkışını, bunların toplumsal tarih ve
geleceklerinin, bunların mantık bilimlerinin bugünkü
taleplerinin yerine getirilmesini önlemek için. Yaratıcılık
teorisini savunabilmek için. Kendisi bir mülk sahibi kesim olan
kilise, mülk sahibi sınıfların, tamamen gericileşmiş olan bu
burjuva sınıfların varlığını koruyabilmek için işçilerin
gerçekleri öğrenmesini önleme görevini yerine getirmektedir.
Şimdi hayvanlardan ayrışan insanların tüm dünyaya
yayılmasına, insanların ilk olarak nerede oluştuklarına ve ne
renkte olduklarına bakalım. Bu olayı tek tek bireylerin ana
karnındaki yumurta halinden doğumuna kadarki olaylarla
karşılaştırarak ilerleyelim.
Görelim bakalım bir bireyin yumurta halinde doğuma (ana
kamına bağlılığından birey olarak ortaya çıkışına), insanlığın
da hayvanlık alemiyle bağıntılı halinden, sınıfları yok ederek
insanlığına ulaşmasına giden yollarda paralellikler ve
diyalektik var mı?
Devam edecek.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 13
Ocak Cuma 2006, Yıl 9, Sayı 186, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 21 Ocak 2006
TÜM İNSANLARIN BİRLİĞİ
Bugün dünyanın dört bir tarafını dolaştığımızda deyim
yerindeyse binbir türden insanla karşılaşmaktayız. Beyaz,
siyah, sarı, kahverengi, uzun, kısa, cüce, ince veya kalın kemik
yapılı, gözleri çekik, gözleri tek veya katmerli kapaklı ve daha
detaylarına gittiğinde binbir çeşit.
Bu çeşitliliğin insanların geçmişindeki bir tek türden
türediğini, hele hele de bu türün Afrika’da ve de dolayısıyla
siyah türden geldiğini ortaya koymak burjuva feodal
gericiliğin, bilim ve dolayısıyla gerçek ve dolayısıyla insanlığın
tüm düşmanlarının ortak saldırı hedefi olmuştur.
Maymundan geldiğimizi iddia ettikleri yetmedi, şimdi de
hepimizin büyük ana ve babasının siyah ve Afrikalı olduğunu
iddia ediyorlar. Bu kadar da olmaz!
Olur olur. Nasıl ki Katoliklerin tüm inkarlarına ve reddine
ve de yaptıkları tüm barbarlığa rağmen dünya güneş etrafında
dönmekte olan bir küre ise, nasıl ki Galileo haklı ve doğru,
Katolik kilisesi ve onun yaratıcılık teorileri haksız ve yanlış ise,
bugün de gen teorisinin ortaya koyduğu insanlık tarihi haklı ve
doğrudur.
Ve de bugünler ne güzel günlerdir! Hitler’in büyük
annesinin ve büyük babasının simsiyah Afrikalılar olduğunu,
ve bunun tartışma kaldırmaz bir kesinlikle ortaya konmuş
olduğunu yüksek sesle haykırabilmek; siyah insanlara hala
daha zulmetmekte olan, beyaz olduğu için kendini fasulye gibi
nimetten sananırkçı burjuva dangalağın büyük anne ve büyük
babasının simsiyah birer Afrikalı olduğunu suratına vurabilmek
kadar zevkli bir iş düşünebilir misiniz?
Büyük annesi ve de büyük babası Afrikalı siyah birer insan
olmayan bir tek insan yok bu dünyada!
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Yakın geçmişte insan hücrelerindeki babadan geçen Y
kromozomlarındaki DNA’lerin incelenişi, bununla bağıntılı
olarak bizzat kendisi memeli hayvanlara dışarıdan bir
bakterLolarak katılıp, hücrelerimize yerleşmiş olan mitokondri
adı verilen yapıların (mitochondria), anneler üzerinden gelecek
nesillereaktarılan bu yapıların DNA’lerinin incelenmesi;
bugünlerde ise DNA’lerin bütününün incelenmesi üzerinden,
bu DNA’lerde ortaya çıkan değişikliklerin tarihsel olarak
incelenmesi üzerinden, kesin ve tartışma götürmez bir şekilde
ortaya çıkan bilgi bundan ibarettir!
Hepimiz, bila istisna hepimiz, Afrika’da ortaya çıkan siyah
renkli insanlardan türemiş insanlarız!
Çatlada patla ırkçı arkabacığım! Kan kardeşim benim!
BİR ÇOKTUR! ÇOK DA BİR! VE FARKLILAŞMA
GELİŞMENİN TEMELİDİR!
Bir tür insandan tüm bu farklılıklarıyla, insan türlerinin
ortaya çıkması sorunsalının mekanizmasını, bir kere olmuş bu
olayla izah etrrıek yanında hergün olan bir olayla paralelliğini
kurarak rahatlıkla görebiliriz.
İnsanlar malum olduğu üzere çoğalırlar. Bu çoğalmanın
biyolojik mekanizması detaylı bir şekilde tespit edilmiş
durumdadır ve bu mekanizma hergün tekrarlanmaktadır. Nedir
bu?
Annenin vücudundaki yumurta bir tek türden olan bir
hücredir. Bir tek hücre! Bu hücre bir kere döllendi mi hızla
bölünmeye başlar. Bölünme sırasında ortaya çıkan hücreler de
aynı türden hücrelerdir.
Bir tek hücre (döllenmiş anne yumurtası), aynı türden pek
çok hücre haline gelmiştir.
İş bu kadarıyla da kalmaz.
Hepsi aynı türden olan bu hücreler belirli yerlerini alırlar
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ve farklılaşmaya başlarlar. Farklı farklı hücreler ortaya
çıkmaya başlar. Kemik, kas, beyin, göz.... bebek şekillenmeye
başlar. Binbir türlü hücre türlerine sahip olan insan yapısı
oluşmaya başlar. İşte tüm bu farklı hucre türleri bir tek hücre
türünden, döllenmiş ana yumurtasından, onun önce
farklılaşmadan çoğalması, sonra da çoğalmış hücrelerin
farklılaşmasıyla
ortaya
çıkar.
Tüm
farklılıklarıyla
vücudumuzdaki tüm hücreler annemizin rahmindeki bir tek
hücre türünden, farklılaşma, değişim sayesinde oluşurlar. Bir
tek hücre, birinsana dönüşür!
Her birimiz anne karnında bir tek hücreydik bir zamanlar.
Bu tespit artık tartışma götürmez bir gerçeklik olarak ortaya
konmuştur. Videosunu seyretmek isteyenler mikro biyoloji
çalışan bilimcileri arasın da anne yumurtasının gelişmesini
inceleyenlerden istesinler. Veya BBC’ye baş vursunlar.
Onlarda bile var!
Anne karnında tek hücreden, o hücrenin çoğalması ve
farklılaşması sayesinde oluşan bireyler olduğumuz hergün
tekrarlanan bir olay olarak hergün yaratıcılık teorisini
savunmak isteyenlerin karşısına konabilir. Bu arada DNA’lerin
incelenmesi üzerinden insanların en yakın akrabalarının
maymunlar olması (bugün yaşayanlar arasıdan şempanzeler),
yani insanların maymun türlerinin bazılarının uğradığı
değişikliklerin ürünü olduğu, bu değişikliğin Afrika’da ortaya
çıktığı ve de ilk insanların siyah renkli oldukları yanında, ve
nasıl ki anne rahminde tek hücreden türemekteysek, insan
türünün tüm geçmişinin incelenmesi, onun yaşayan tüm
varlıklarla olan ‘akrabalığını’, ve bir hücre haline gelmiş
hayatın çoğalarak ve farklılaşarak çeşitli canlı yanında insanı
da ürettiğini ispatlamaktadır. Tüm canlıların DNA’lerinin
ortaklığı ve değişiminin ve böylece ortaya çıkan farklılığının
incelenmesi bunu tartışma götürmez bir şekilde ortaya
koymaktadır!
Solucan deyip ezme tanı, Akrabanı!
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Bazıları diyalektiğin mambo cambo olduğunu iddia
ederler. Anarşistler bu işin başını çekerler. Çok severler
diyalektiğin mambo cambo olduğunu iddia etmeyi. Ne diyelim.
Onlar da annelerinin karnındaki bir tek hücreden türeme
olduklarına göre, ve onların gelişme ve bireyler olarak doğma
süreçleri diyalektik bir süreçse, insanların görevi bu süreci
anlamak ve izah etmek olduğu oranda süreç diyalektiktir.
İnsanların oluşma süreçleridiyalektik bir süreçtir. Biz
diyalektiğe uygun olarak oluşuyoruz Ve bunu izah ediyoruz.
Anarşistler diyalektiğe mambo cambo demekte ısrarlı oldukları
oranda, ve de onlar da diyalektiğe uygun olarak doğmuş birer
insan olduklarına göre, onların diyalektik konusundaki
görüşlerini kabullenebilir ve onların birer mambo cambo
gelişmemin ürünü olduklarını kabullenebiliriz!
Anarşistler seçsinler! Bayan Thatcher işçilere seçme hakkı
verir de biz Marksistler anarşistlere seçme hakkı
vermeyecektik? Olur mu öyle şey!
Bir de burjuva entelektüelleri var ki diyalektiğin
olmadığını, hiçbir şeyin diyalektiğe göre hareket etmediğini,
hiçbir diyalektik kanunun olmadığını iddia ediyorlar.
Onlar da seçsinler o zaman. Diyalektik yoksa, onlar da
yokturlar! Bayan Thatcher işçilere seçme hakkı verir de biz
Marksistler diyalektiğin inkarcısı burjuva entelektüel
bozuntularına seçme hakkı vermeyecektik? Olur mu öyle şey!
DÜNYAYA YAYILMAK VE FARKLILAŞMAK
Afrika’da ortaya çıkan ilk insanlar dünyanın dört bir
tarafına yayıldılar.
Bu yayılma siyah insanın yayılmasıyd. Ana rahmindeki tek
hücrenin çoğalması gibi.
Ana rahminde tek hücreden çoğalan ve aynı türden olan
hücrelerin belirli yörelerdeki türlerinin belirli farklı türlü
hücrelere yol açması gibi, dünyaya yayılan tek tür insanlar
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farklılaşarak bugün gördüğümüz insan türlerini oluşturdu.
Farkı türleriyle hücreler bir arada bir insanı oluşturur ve bu
insan doğarak, anneye olan bağı kopartılarak yaşama başlar.
Bebeklerimiz onlardır.
İşte ve yakın bir gelecekte insanlık binbir farklı türleriyle
bir tek insanlık olarak birleşecek, ve kendisine yol açan
hayvanlar alemiyle olan sosyal bağını da koparıp atacak ve
böylece insanlık alemine ulaşacak!
Ama anne rahmindeki çocuk hasta ise, bu hastalık o
çocuğun başına binbir türlü belalar açar. Şu anda burjuva
iktidarı ana rahminde debelenmekte olan insanlığa bulaşmış bir
hastalıktır. Ne kadar kısa bir sürede yenilgiye uğratılırsa
insanlığa o kadar çabuk ve daha az hastalık kalıntılarıyla
varırız. Bu hastalık bugünlerde fazla güçlendi. Tüm insanlığı
tehdit etmektedir!
İşçilerin ve komünistlerin görevi, ana rahmindeki insanlığı
sarmış olan bu hastalığı yenilgiye uğratmak, insanlığı insanlık
alemine taşımaktır. Burjuvazi tek tek insan vücudunu sarmış
olan kanser gibi, hasta kıldığı insanla birlikte kendisi de yok
olacak olan kanserli hücre gibi davranmaktadır. insanlığı ve
dolayısıyla kendisini de sosyal olarak değil, fiziksel olarak yok
etmekle tehdit etmektedir. Ve de bu hasta kafa ve yapısıyla
acımasızca yoluna devam etmektedir.
Bu kanserin tek ilacı işçilerdir. Bu ilacı yerinde ve uygun
bir şekilde hedefe yöneltmek ise komünistlerin görevidir!
İnsanlığın doktoru ve de ebesi komünistlerin yönetimindeki
işçilerdir!
Bundan 40 yıl kadar önce ABD başkanı Nixon kanserin
yenilgiye uğratılacağını ilan etmişti. O gün bugündür epey
savaşta epey insan canına girdi ABD ve de silah yapımına
aktardı onca potansiyel ve bilgiyi. Kanser olduğu yerde
duruyor. HIV-AIDS, bir de kuş gribi, ve de burjuvazinin iş
yapış tarzının ürünü olan pek çok hastalık almış başını gidiyor.
Ama bay Nixon haklı. Biz kanseri yeneceğiz!
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NELER OLUYOR NELER? — 3 Şubat 2006
HOŞ GELDİN VE DEFOL
CTP, ve Yeni Düzen yazarları (mesela Cenk Mutluyakalı)
Garantör İngiliz’e “hoş geldin” diyor. Garantörlüğünü
hatırladığı için teşekkür ediyor.
Kıbrıs Sosyalist Partisi “defol” diyor.
Diğer partilerimiz ne diyor?
IRAK’TA SOYGUN
Irak petrolü satılıyor. Paralar Irak’ı yeniden inşa için
kullanılıyor.
Sahiden mi?
Yok canım. Şaka, şaka!
Paralar yeni hırsızlar tarafından çalınıyor.
Amerikalıların mahkemeleri bile saklayamaz hale geldi
yapılan hırsızlıkları.
Hırsızlar Amerikalı ve Iraklı. Onca savaş ve katliam ve
Irak’ta hala daha değişen bir şey yok desene!
Iraklı hırsızlarda zerre kadar milli gurur kalmadı, tek fark
o!
AMERİKAN ASKERİ GÜCÜ KIRILMA AŞAMASINA
GELMİŞ!
Amerikan raporları böyle diyor. Hükümet hadi canım sen
de yok öyle bir şey diyor.
Dertleri asker sorunu. Askeriyenin kırılma aşamasına
gelmesi sebebi asker bulmakta ve var olan askerlerin moralini
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sağlam tutmakta.
Bu işin çözümü var ama.
Mesela fazla askere ihtiyaç olmayan bombalama metotları
kullanarak rakip ülkeyi ‘barbarlık dönemine bombalamak’
metodu kullanılabilinir. Yani rakibin tüm askeri ve sanayi
kuruluşları yerle bir edilir. Dolayısıyla ülke karasabana muhtaç
bir teknik gerilik durumuyla karşı karşıya kalır. Bir de peşinden
BM üzerinden o ülkeyle ticaret yasağı getirdin mi, bu iş
hallolur.
İnsan Haklarını ve de İnsan Canını, ve de efendime
söyleyeyim demokrasiyi savunmanın bundan iyi yöntemi
olamaz.
Ne dersiniz. Ne de olsa bunlar gomünist barbarlardan,
katillerden değiller ama değil mi?
Bu sorunu halletmenin diğer yolları mı?
Türkiye var ....
Almanya’yla Japonya gözlerini dört açmış sırada
bekliyorlar. Onlar da isterler insanlara daha fazla hizmet
etsinler insanları bombalayarak! Onlar da var!
Yani dostlar sağ olsun. Baksanıza Afganistan’a İngilizler 5
binden fazla yeni asker gönderiyorlar.
Ha bir de mecburi askerlik diye bir kurum vardır. Milletin
çıkarları büyük tehdit altına girdiğinde mecburi askerlik de
devreye girer. Dünyayı yerle bir etmek de Amerikan ulusunun
çıkarlarının korunması için bir gereklilik! O halde? Çok
sıkışırıarsa mecburi askerlik ilan ederler bu iş biter.
Amerikalılar dünyanın en gaddar, en barbar, en cani ulusu
olarak tarihe geçmiş durumdalar. Bu rezil duruma son vermek
de Amerikalıların görevi.
Amerikalılar görevlerini yapmazsa ne olacak?
Görelim bakalım, nice olursa olsun!
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STRAW’A FES GİYDİRMİŞLER!
Güney Kıbrıs’taki protestocular Staw’a (saman demektir
—ismiyle cismi bir olan ender adamlardandır Mr. Straw) fes
giydirmişler.
Türk taraftarı olduğunu simgelemek için. Türkleri Fesli
göstermeyi sever bazı batılılar. Anlaşılan bizim Güneydeki
vatandaşların bazıları da bu dangalak, ırkçı rezilierden.
Türkleri fes giydirerek aşağılayacak. Kuzeyde de vardır bu
ırkçı rezilierden, onlar da lahmacun vb. adı takarlar Türklere.
Kendileri Türk değil ya??? Ne olduğunu bilmeyen zavallı ırkçı!
Tabii ki bu Güney’deki fes giydiren zavallıların esas zavallılığı
ırkçı pislikler olmalarından kaynaklanan zavallılık. Bu ırkçı
reziller kendilerini Türklerden üstün görürken, İngiliz’in
karşısında ezilip bükülen tiplerdir. İngiliz ağa babalarına fazla
kızdılar. Onların her istediğini yaptılar. Üstlere laf atmadılar.
Kıbrıs’ın dört bir tarafında dinleme istasyonu verdiler onlara.
Ama gene de yaranamadılar İngiliz ağalarına. İngiliz’in ırkçı
rezilinden ırkçı ve de ırkçılığı kullanma üstadı adam yoktur
dünyada! Straw da onların sözcüsüdür. Utanmaz herife bakın
yahu. Kıbrıs’ın bir olmasını, Kıbrıslıların bir arada barış içinde
yaşamasını istermiş. Yahu utanmaz rezil sahtekar olur da adam
bu kadar olamaz vallahi. Tüm bunlar bizzat BBC’de kendi
yedikleri haltlar saklanamaz bir şekilde ortaya konmaktayken
edilen laflar. O kadar istersin Kıbrıs’ın birliğini? Defol git
Kıbrıs’tan utanmaz ırkçı, katil adam!
Ama bizi ilgilendiren esas sorun işte bu İngiliz’e bel
bağlayan Kuzey ve de Güney’in ve bu arada Türkiye ve
Yunanistan’ın yönetici takımdır. Hele hele bunların Kuzey ve
Güney’deki kuyruk takımı!
Ayıp diye bir şey var. Utanın utanın. Hiç de mi utanma
kalmadı sizde! Bu kadar da olmaz!
Hellen’miş? Türk’müş? Rumluğunu bilen Hellenliğinden,
Türklüğünü bilen Türklüğünden utanır hale geldi sizin beş
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kuruşluk çıkarınız yüzünden! Herşeyin bir sınırı vardır.
Satılmışlığın bu kadarı da fazla!
SADDAM HÜSEYİN’DEN
‘Kahrolsun hainler, Kahrolsun Amerika’!
BİZDEN
‘Kahrolsun Amerika’nın dünya sisteminde yer kapıp da
Amerika tarafından mahkemeye çekilmeyenıer’!
Ha, bir de Saddam’a soru, olur a belki ulaştırırlar:
Komünistleri keserek ne elde ettin? Sen bir dangalak mısın
değil misin? Yoksa sende mi bir hainsin?
Kahrolsun Amerika!
Kahrolsun İngiltere!
Kahrolsun AB!
Kahrolsun NATO ve AGİT!
Komünistler iş başına!
BUSH VE LÜBNAN
Bush ne demiş ne demiş?
‘Lübnan’ın özgür olmasını isterim—yabancı etkisinden
özgür, Suriye’nin tehditlerinden özgür olmasını, kendi
geleceğini kendisi çizmekte özgür olmasını isterim’ demiş!
‘Irak’a işte tamı tamına böyle bir özgürlük getirdim,
Lübnan’a da böyle bir özgürlük getireyim mi?’ diye de
sormuştur herhalde? Yoksa böyle bir soru sormasına gerek yok
mu? Yapıver de olsun bitsin be Bush! Utanmaz adam!
Yüzsüzlüğün bu kadarı da olsa olsa bu burjuva tiplerde oluyor
galiba! Bunlar muhakkak yüz kızarmama dersi alıyorlar. Başka
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türlü böyle konuşabilmek mümkün değil. Daha doğrusu
bunların hayatı böyle bir yüz kızarmama okulu!
DEMOKRASİ AMA...
Demokrasi demokrasi derlerdi, Filistin’de demokrasi
Hamas iktidarını üretti. Her ülkede demokrasi olmalı ve de
demokratik olarak seçilen hükümetler seçim programlarına
dürüstçe sahip çıkıp ülkelerini o programa uygun olarak
yönetmeliydi.
Meğersem demokrasi demokrasiymiş ama daha fazlası da
varmış! Demokratik olarak bir programla seçilsen bile eğer
program bayların hoşuna gitmezse o programı değiştirmezsen
olmazmış! Amerikalılar, İngilizler, İsrailliler... hep bir ağızdan
böyle diyorlar!
Hani demokrasi vardı?
Hani kim demokrasi düşmanı şimdi?
Hani kim karışıyor bir ülkenin vatandaşlarının demokratik
olarak benimsedikleri bir programa ve de o programın
değiştirilmesini talep ediyor?
Hitler de demokratik olarak seçilmişmiş meğersem!
Yani yani bu işler program sorunu yani! Demokrasi bir
araç! Programdır belirleyici olan. Ne yapacaksın! Ve de
yapmak istediğin bayların işine gelmezse oluverirsin Hitler!
Hitler’i Hitler yapan kim diye de sormayasın sakın ha!
Demokrasi ha!
Programımız tüm büyük fabrika, işletme ve topraklara el
konulmasını gerektiriyor. İngiltere’nin, NATO’nun, AGİTin,
dolayısıyla NATO’cu ve AGİT’çi oldukları müddetçe Türkiye
ve Yunanistan’ın da def edilmesini gerektiriyor Biz demokratik
olarak iktidara gelirsek bu bayların tavrı ne olacak dersiniz??
Bu işi Kuzey’de becersek, AKEL de hükümetteyken bile
olsa Güney’in ‘Milli Muhafız Ordusu’ ne yapar dersiniz?
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Demokrasiye mi uyar, yoksa Hitler de demokratik olarak
seçildiydi, bu pis goministler demokratik olarak seçildi diye
İngiliz üslerini mi kapatacağız yani deyip üstümüze mi gelir?
Program ve güç! Demokrasi işte güç olmak için ve ancak
ve ancak bizim sonuna kadar kullanabileceğimiz bir yönetim
metodudur. Çünkü biz gerçekten vatandaşlarına dayanan tek
siyasetiz! Sadece ve sadece komünistler demokrasiyi
yaşatabilir, gerçek kılabilir ve doğrudan demokrasi şekliyle
mükemmelleştirebilir! Diğerleri için demokrasi kendi dar,
insanlık düşmanı ve hain emellerini gerçekleştirme aracından
başka bir şey değildir!
NÜKLEER BOMBA VE GÜVENİLİR DEVLET
Amerika, Fransa, İngiltere, İsrail’in nükleer bombası var.
Olsun. Onlar güvenilir devlet kardeşim. Öyle olur olmaz yerde
kullanmazlar bombayı!
O zaman Amerika Japonya’ya niye attı bombaları?
Bulunan tek izah SSCB’ini tehdit etmek amacıyla atıldığıdır bu
bombaların, çünkü Japonya teslim olmak için temas halindedir
Amerika’yla bombalar atıldığında! İnsan canına zerre kadar
değer vermeyen Amerika ve onun nükleer bombayı kullanma
örneği işte böyledir. Daha 5-6 yıl kadar önce Clinton efendi
‘kafamı kızdırmayın Kuzey Kore’yi haritadan silerim ha’
dediydi. Ona "vay sen nasıl böyle konuşursun" diyen olmadı.
Geçenlerde de elinde nükleer bomba falan yokken iran
Cumhurbaşkanı israil’i haritadan silmeli dedi! Vayefendim
gördünüz mü şu herifin ettiği lafı! Böyle adamların etine
nükleer bomba verilir mi, böyle adamların nükleer bomba
edinmesine göz yumulur mu?
Kendilerinde binlerce bomba, binlerce füze—hem de
dünyanın dört bir tarafına ulaşabilen türden, öbürünün elindeki
füzeler gitse gitse İsrail’e gider, ve de elinde nükleer bomba
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yok, ama bu adam kötü konuşuyor.
Bizce ve tabii ki tüm savaş yapıcıları ve de savaş tehdidi
yapanlar gaddar ve de insanlık düşmanı burjuvalardır. Ama bu
burjuvaların dünyasında da tutarsızlığın ve iki yüzlülüğün bu
kadarı fazla olsa gerektir. Adamlar almışlar ellerine nükleer
silah tekelini, istemiyorlar başkası da edinsin nükleer bomba.
Edinemesinler ki onlar başları sıkıştığında nükleer bombaları
göndersinler herkesin tepesine!
Kuzey Kore’yi haritadan silerim ha!
Sil de görelim bay kitle katliamcısı! Kuzey Kore’nin de var
nükleer bombası değil mi!
SSCB Stalin döneminde tüm silahların, bu arada ama
muhakkak nükleer silahların, kimyasal silahların, biyolojik
silahların yasaklanmasını talep. etti. Uydular mı? Asla! O
şartlarda da işte SSCB hızla kendi nükleersilahlarını inşa etti!
Böylece Amerika’nın nükleer tekeli yıkıldı. Bu yapılmasaydı
şimdiye kadar çok kereler kullanırdı bu Amerikalılar o silahı!
İnsanlık düşmanları!
HİNDİSATAN’A UYARI
Amerikalılar BM’de İran’a karşı tavır takınılırken
Hindistan’ın İran’a arka çıkmamasını, Amerika’yla birlikte
hareket etmesini öğütlüyorlarmış. Amerikan Konsolosu David
Mulford böyle laflar ettiği için Hindistan hükümetinin
protestosuna maruz kalmış.
Bir büyük Amerikalı, bu meyanda ve Hindistan bağında
şöyle demiş:
‘Büyük köpeklerle birlikte koşmak istiyorsan, köpek
yavrularıyla birlikte eşelemekten vazgeçmelisin’
‘Bağımsızlar’ hah yüzüne tükürürüm ben böyle siyasetin!!!
Bush’un dediği gibi, ya onlardan yanasınız ya da onlara
karşı! Sadece ‘terörizmde’ değil, her işte!
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Görelim bakalım Hindistan da kendi emperyal amaçlarıyla
bir yandan ABD ile birlikte (büyük köpek—bazen bu
Amerikalı diplomatlar bile doğru laf edebiliyorlar vesselam)
yürürken, öbür taraftan köpek yavrularıyla da birlikte eşemeye
devam edebilecek mi??
Gün ola harman ola. Bir gün Hindistanlı komünistler kimin
büyük köpek, kimin köpek yavrusu olduğunu öğretirler elbet
ABD’ye!
Türkiye hükümetine de böyle laflar ediyorlar mı acaba
Amerikalılar ve Avrupalılar? Yoksa TC hükümeti her şart
altında büyük köpeklerle koşmakta kararlı mıdır dersiniz??
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 3
Şubat Cuma 2006, Yıl 10, Sayı 189, sayfa 3, 4.
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NELER OLUYOR NELER? — 10 Şubat 2006
AMERİKA — 1
Martin Luther King 1968’de öldürülmüştü.
Ne yaparken mi?
Irkçı yasaların kaldırılması için mücadele ederken.
SSCB’inde ise tüm böyle yasalar 1917 Ekim Devrimi’yle
ortadan kaldırılmıştı.
Herhangi bir şahsa milliyeti, ırkı, cinsiyeti nedeniyle
ayrımcılık yapmak yasaktı. Sovyet insanının aklına böylesi deli
saçması bir fikir asla girmezdi.
Siyah ırktan meşhur bir sanatçı (D. Robson) bir tek Sovyet
ülkesinde kendisini vatanında gibi hissettiğini ilan etmişti. Hem
de sene 1930’larda!
Sene 1968’de ise AMERİKAN burjuvazisi eşitlik isteyen
siyah insanları öldürmekle meşguldü!
Geçenlerde M. L. King’in eşi vefat etti.
Mr. Bush ve tüm AMERİKAN devleti saygı duruşunda
duruyorlarmış!
Sen onu git de New Orleans’daki siyah ırktan insanlara
anlat!
Hayvan oğlu hayvanlar!
AMERİKA — 2
Küba’daki AMERİKAN elçiliği binasının önüne elektrikli
tabela asıp Küba’da insan hakları yoksunluğu üzerine
propaganda yazıları yazıyormuş. Kastro da her tarafa Mr.
Bush’un resimlerini asmış. Vampir-faşist diyerekten ve de
bahsi geçen bina önüne muazzam bir anıt yaptırmış. 1959
devrimi sonrası ABD’nin faaliyetleri sonunda öldürülen 3,400
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Kübalı’yı anan bir anıt.
ABD devletine ne demeli?
tahtaravalliyle gider sıçmaya!
Sahtekar herifler!

Fistani

yok

giymeye,

AMERİKA — 3
ABD diplomatları ve ‘bilim adamı’ savunucuları
vücutlarına bomba koyup kendileriyle birlikte başkalarını da
öldüren bombacıların yaptıklarının ne kadar insanlık dışı,
barbar bir iş olduğu konusunda ısrarlılar. Avrupa devletleri de
aynı fikirde!
Yahu başkalarıyla birlikte kendini de öldüren adamınki
barbarlık da, öldürdüğü de üç beş kişi, düğmeye basarak
onbinlerce kişiyi öldüreninki niye barbarlık değil?
Barbarlık barbarlıktır.
Allah’ın barbarları!
AMERİKA — 4
Şiddet yoluyla rejim değiştirmeye çalışmak demokrasiye
uymazmış. iyi, güzel. Hiçbir itirazımız yok.
Irak’ta ne yaptınız siz?
Afganistan’da?
Dünyanın dört bir tarafında yaptığınız nedir?
Bir de şunu cevaplasınlar baylarımız. Demokratik
yöntemlerle rejim değişikliği elde etmeye çalışanların başına
gelenler nedir?
Sahtekar emperyalist pislikler!
AMERİKA — 5
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Bay Bush önümüzdeki sene için sunduğu bütçede askeri
harcamaları artırmış, (439.3 milyar dolar) yoksullara sunulan
sağlık hizmetlerini kısıtlamış (5 yıl içinde 35.9 milyar dolar).
Pis herif. Barbar, insanlık düşmanı pis herif! Kaç yoksul
AMERİKALI’yı öldüreceklerinin de hesabını yapmışlardır bu
kararı alırken. Pislik herifler!
Askeri harcamaları AMERİKALI’ları düşmanlarına karşı
korumak için artırmış!
Gözleri yaşarmayan zengin olsun!
Öyle ya, petrol kaynaklarını güven altına almak hep
AMERİKAN halkının güvenliği için yapılan bir iştir.
Tevekkeli değil petrol şirketlerinin kârları katlanarak büyüyor!
AMERİKA — 6
Yoksulları çok sevdiklerinden olsa gerek, bir yandan askeri
harcamada artış, yoksullar için sağlık harcamalarında azalma
ayarlarıarken, bir de tüm dünyaya, bekleyin efendim, açları
doyurmak amaçlı olarak, genleri modife edilmiş yiyecek
yedirmek istiyorlar. Sakın ha insanların yiyeceklerini de
tekellerine alıp her sene öldürdükleri 40 milyon insan sayısını
artırmak istiyorlar, insanları tamamiyle, askeri tehdit yanında
açlık tehdidiyle teslim almak istiyorlar falan gibi kötü şeyler
düşünmeyesiniz.
Talat, Ferdi, Hristofyas kızarlar sonra!
Demokratlara laf yok!
Bu genetikli modifike edilmis yiyeceği ülkesine sokan
milli hainliği aşırıya vardırmış bir rezildir!
Her yerdeki Türk efendilere duyurulur.
İNGİLİZ VE TÜRK

553

BP ve SHELL’in kârları rekor seviyeye çıktı!
Enayi Türkler sağ olsun!
Onlar olmasaydı Sovyetlerde, Türki cumhuriyetlerde bu
kadar başarılı olamazlardı!
Hadi evlatlar, Türklük adına İngiliz uşaklığına!
Devam devam!
KARİKATÜR
Biliyor muydunuz ki bu sıralarda İslam dünyasını alt üst
eden karikatürler meğersem 3 ay önce yayınlanmış, sonra bir
Müslüman sever Müslüman bu karikatürlerin orijinallerini, ve
de basılmayanlar da dahil, satın almış, ve de kampanyayı
başlatmış!
Kimin eli kimin cebinde bilen haber etsin bize!
AMERİKALI godamanların eli herkesin cebinde. Ona
şüphe yok. Onların elleri herkesin cebinde olduğu için,
ceplerinden çıkarıp bazılarına da istedikleri işleri yaptırmak
için birazcık veriyorlar.
Bu kadarını biliyoruz!
Ama kimin eli kimin cebinde bilen var mı!
SORUN VE ÇÖZÜM!
Dev-Iş Genel Başkanı Mehmet Seyis Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Sonay Adem’e sorun ve çözüm önerileri
sunmuş!
Sonay Adem CTP’lidir. Değil mi! Kim bilmez CTP’nin
Kıbrıs sorununa ha bu görüşmede çözüldü, ha şu görüşmede
çözülecek diye bu ahaliyi yıllarca oyaladığını ve de sorunun
hala daha çözülmediğini!
Mehmet Seyis bilmezse sebebi onun da CTP’li
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olmasındandır!
Yok eğer sendikacıysa, örgütlü işçinin örgütlü gücüne
güvensin! Sendika diyen, hak diyen işçinin işinden atıldığını bu
CTP’li Bakan gayet iyi bilir. Memet Seyis tüm devrimcilerle el
ele versin ve bu işçileri örgütleyerek onları işten atan işverene
karşı mücadele etmeyi üstlensin—ve bakanına sorsun bakalım,
işçileri örgütler ve haklarını savunursa işverenin zorba
faaliyetleri karşısında bu bakan ne yapacaktır. Bu güne kadar
bu zorba faaliyetleri seyretmiştir. Ama, bir toplantı daha ayarla
Mehmet ve sor bakalım ona ne yapacaktır. Bugüne kadar
yaptığından hareket edersek işçileri savunmayacaktır!
Ve tabii sana da soralım Mehmet! PEO’yla da görüştün!
Siz ne yapacaksınız? Örgütleyecek misiniz bu işçileri?
Gerektiğinde grev dahil eylemlerle savunacak mısınız bu
işçileri? Patronlar onları kapı dışarı ettiğinde ve de kayıt dışı
ettiğinde sen ve bu Bakan nerelerdeydiniz ve nerelerde
olacaksınız?
AHMET DERYA SAPITMIŞ!
“Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Müdürü” Ahmet Derya
Cenk’le yemek yerken: ‘Ama en azından herkes,
yemeyeceğimi, yedirmeyeceğimi, dürüstlüğümü teslim ediyor.’
Demiş!
Hem de üç diplomalıymış Ahmet Derya! Ekonomi (evet
evet yanlış duymadınız ekonomi!), hukuk (evet evet yanlış
duymadınız hukuk) mezunu ve de öğretmen imiş!
Hissedar sahibi bir şirketin başında, işçi çalıştıran bir
şirketin başında, ve ne yapmayacakmış CTP’ li ekonomi, hukuk
uzmanı yoldaşımız?
Yemeyecekmiş,
yedirmeyecekmiş
ve de
dürüst
kalacakmış!
Şu öğretmenin öğrettiği şeylere bakar mısınız! CTP’li
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ekonomistler ve de hukukçular açıktır ki Marks’la olan
bağlarını tümden koparmışlar! Böylesi burjuva saçmalıklar
öğretiyorlar!
Yemeyen, yedirmeyen ve de dürüst ve de kapitalizm
şartlarında faaliyet yurüten bir şirket müdürü!
Kardeşim maaş almayıp da üste para bile versen senin
yememen, yedirmemen ve de dürüst olman imkansızla
iştigaldir! Sömürü çarkının başındasın!
NE DEMİŞ CENK NE DEMİŞ!
Demiştim ben, ‘rekabet’ iyidir her zaman...
En fazla da ‘yurttaşa’ yarar!.. KTHY ile bağıntılı olarak
bunları söylüyor Cenk!
Öğretmeni Ahmet Dereya olanın sonu böyle olur işte!
Kapitalizmi savunmak!
Zavallı Cenk!
Zavallı YeniDüzen yazarları!
Bize ne kızıyorsunuz kardeşim! Biz mi soktuk bu hallere
sizi?
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 10
Şubat Cuma, Yıl 10, Sayı 190, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 17 Şubat 2006
ÖZELLEŞTİRMENİN BAZI YALANLARI
Dünya ekonomisini yönetmekte olan metropol ülkelerin
finans oligarşisi karşılaştığı sorunlara (Kapitalizm Genel
Krizine) cevap olarak ileri sürdüğü Özelleştirme siyaseti
sırasında amaçlarından bazılarını rekabeti oluşturmak,
verimliliği artırmak, işyerlerinin yönetimini—sendikaların
elinden alıp—yöneticilere tekrardan vermek olduğunu ileri
sürdü. Bu önermeleri ele alalım.
1. REKABET Mİ TEKEL Mİ?
Özelleştirilmesi önerilen devlet mülkiyetindeki işletmeler
şu veya bu üretim veya hizmet alanında devlet tekeli
konumundaydılar. Özelleştirme amacı olarak bu tekellerin
yıkılması, böylece söz konusu iş alanında rekabetin elde
edileceği ilan edildi. Böylece de verimlilik artırılarak mal ve
hizmetlerin hem kalitesi artacak hem de mal ve hizmetler
ucuzlayacak denildi.
Olan nedir?
Şirketler ya oldukları gibi başka bir şirkete devredildiler,
başka şirketlerin de aynı mal ve hizmet alanında iş yapmalarına
izin verildi, ya da bu şirketler birkaç parçaya bölündü, ve
parçaları uluslararası tekeller satın aldı. Uluslararası tekeller ilk
anda satın almadıysa daha sonra hepsini teker teker satın aldı.
Şu anda bir mal üretimi veya hizmet alanında ya birden fazla
uluslararası tekeller hakim durumda (ve bu tekeller birbirleriyle
rekabet etmiyor, malum türden, gizlice tekeller arası
anlaşmalardan yapıyorlar—ya da aralarında rekabet varsa
eninde sonunda birisi yenilip pılını pırtını toplayıp gidiyor ve
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alanı bir tek tekele veya tekeler arası ortaklık kuran tekellere
bırakıyor). Şu anda devlet tekeli olarak büyük olan tekellerin
yerini yeni tekeller almış vaziyette, ve bu tekeller devlet
tekelinden on kat daha büyük ve dünyaya ahtapot gibi yayılmış
tekeller!
Yani bunların özelleştirme amacı olarak ileri sürdükleri
rekabet oluşturma söylemi tamamiyle yalandır ve bu yalan açık
ve kesin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin içinde
olduğu gelişme aşaması relatif olarak küçük kapitalistler arası
rekabet yaşanan eski dönemi değildir. Kapitalizmin mevcut
aşaması rekabeti kendileri için kabul edilemez olan tekeller
aşamasıdır. Tekel ve dolayısıyla emperyalist kapitalizm
aşaması!
Tekelcilik, emperyalistlik ve tümden gericilik. İşte
günümüz kapitalizminin belirleyici karakteristiklerinden
bazıları.
2. VERİMLİLİK Mİ KARŞI DEVRİMCİLİK Mİ?
Rekabet elde edilecek ve de böylece verimlilik artırılacaktı.
Gel gelelim bu alanda yapılanlardan bazıları açık ve kesin bir
şekilde üretim tekniğine ters düşen işlerdi. Mesela İngiltere’de
demiryolu işletmesi parça parça edildi. Demir yolu ağı bir
şirketin. Ağın çeşitli parçalarında tren işleten şirketler farklı
farklı. Ve bunlar demiryolu ağını kullandıkları için demiryolu
ağının sahibi olan şirkete kira verecek. Aynı şeyler gaz,
elektrik ve su alanında da yapıldı.
Sonuç olarak, ve mesela elektrik ve gaz alanında elektrik
ve gaz hatlarını kullanma hakkı olan, bu hatları kullandığı için
kira ödeyen, elektrik ve gazı merkezi olarak pazardan alıp
evlere vb. satan binbir tane şirket türedi. Bu şirketler müşteri
edinmek için işi gücü kapı kapı dolaşan satıcılar ordusu
kurdular. Bu insanlar ne elektrik üretti, ne de gaz. Ne elektriği
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oradan alıp buraya taşıdılar ne de gaz. Tek yaptıkları şu veya
bu ev sahibine kendi şirketlerinden elektrik-gaz alma
konusunda ikna etmek. Kullanılan gaz-elektrik hala daha aynı
yerlerde üretiliyor. Aynı elektrik ağı veya gaz borusu ağı
üzerinden dağıtılıyor. Ve böylece verimlilik elde ediliyormuş!
Gaz ve elektriğin üretilmesi ve dağıtılması konusunda
yapılan bir şey yok. Tek yapılan iş alıp satma işinde binbir çeşit
şirketler kurmak ve de binbir tane insana bu alım satma işi için
iş yaptırmak, yani bu verimlilik değil, verimsizliğin dik alası.
Yani bu elektrik ve gaz üretiminde ve dağıtımında teknolojik
ve örgütsel bir gelişme değil, tam tersine tam bir gerileme. Ve
bunun adı verimlilik oluyor ve de işin garip tarafı tüm bu
fazladan harcamaya rağmen bu şirketler kâr yapıyor.
İyi ama, bay burjuvalar kârın üretimden değil de ticaretten
ve yoktan var olduğunu ilan etse de bizim bildiğimiz bu kârın
üretimden, işçiden geldiğidir.
O nasıl oluyor?
Eskiden binlerce satıcı tayfası yokken, bu binlerce satıcı
tayfasının şirketlerinin yönetici takımı, onların şirket harcaması
ve de şirket hisseleri üzerinden para alanlar da yokken bu
şirketler kâr etmiyor, zarar ediyordu, verimli değildi, ucuz mal
satmazdı da, nasıl oldu da böyle binbir parazit, binbir iş
yapmayan, binbir aynı malın-hizmetin üretim ve dağıtımda
üretmeden para alanlar ortaya çıkmasına rağmen bu iş kârlı
hale geldi?
3. KAPİTALİST VERİMLİLİK ARACI OLARAK İŞÇİNİN İŞ
YÜKÜNÜ ARTIRARAK VE İŞÇİNİN GELİRİNİ DÜŞÜREREK
İŞÇİYE HARCANAN SERMAYE MiKTARIN AZALTILMASI
Mal veya hizmetin üretim ve dağıtımı sürecinde
özelleştirme öncesi gerekli olan işçi sayısını azaltmak tüm bu
tür süreçten geçen tekellerde söz konusu olmuştur. Bu işçi

559

sayısındaki azalma, teknolojideki bir gelişme nedeniyle işçiye
şu veya bu iş için olan ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle
olmamıştır. Çünkü böyle bir teknik gelişme olmamıştır. Bu işçi
sayısındaki azalma gayet basit bir şekilde eskiden iki işçinin
yaptığı işi şimdi bir işçiye yaptırarak, yani işçinin sömürü
yoğunluğunu aşırı bir şekilde artırarak elde edilmiştir. Veya
buna paralel olarak, eskiden bir işi 2 liraya yapan işçiler işten
çıkartılıp, aynı sayıda bile olsalar, aynı işi 1 liraya yapan işçiler
işe alınarak elde edilmiştir. Her zaman bu iki yöntem bir arada
el ele gitmiştir.
İşte, mal ve hizmetin üretim ve dağıtımında hiçbir teknik
gerekliliği olmayan binlerce yeni ve gereksiz satıcılar
ordusunu, onların yönetici takımını ve de bu şirketlerin hisse
senedi üzerinden kâr elde edenlere verilen paraların kaynağı
bunlardır.
Bu nedenledir ki özelleştirme faaliyeti her zaman
sendikaların paramparça edilmesi, yenilgiye uğratılması,
işçilerin sendikasızlaştırılması faaliyetiyle el ele gitmiştir.
İşletmelerin yönetiminin sendikalardan alınıp da yöneticilere
devredilmesi lafazanlıklarının ardında yatan olayda bundan
ibarettir.
4. BOLKESTEIN DİREKTİFİ
İşte geçen Salı günü Güney Kıbrıs’ta protesto edilen
Bolkenstein Direktifi olarak bilinen Avrupa Birliği karar
taslağı, tüm Avrupa çapında, tüm hizmetler alanında ‘rekabeti’
garantilemek adına yukarıda değindiğimiz türden faaliyetlerin
yapılmasını hukuki bir gereklilik olarak tüm AB üyesi ülkelere
empoze etmek amacıyla düzenlemiş bir direktiftir.
AB’nin kuralları işçiler için daha fazla sömürü ve iş
haklarının kaybı anlamına gelmektedir.
PEO bu direktife karşı eylemi örgütleyerek işçilerin
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haklarını savunma açısından bir ilk adımı atmıştır. Bu
adımların sürmesi, Kuzey’deki sendika ve işçilerin de
desteğiyle zafer[e] taşınması gereklidir. Bolkenstein
Direktifi’ne karşı ülkemizin kuzey ve güneyindeki memur,
öğretmen ve çiftçiler de direnişe geçmek zorundadırlar. Çünkü
bu direktif üzerinden onlar da nişan tahtasındadırlar.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 17
Şubat Cuma 2006, Yıl 10, sayı 191, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 3 Mart 2006
ESİNLENME HİKAYELERİ -1‘İnsan ne kadar karşı çıksa da bir başka insanın
görüşlerine, her ne kadar rekabet içindeyse de karşısındakiyle,
onun insan olduğunu unutmamalı hiçbir zaman...
Politikalara da ‘hümanizm’ hakim olsa bir!..’
Yeni Düzenden!
Malum olduğu üzere Hitler ölünce cehennemi boylamış! O
gün bugündür kaynar kazanlarda haşlanır, ateşte yanarmış!
Bana ne? ‘God’unu doğru seçseydi! Bu kadar da işkenceci
başı bir ‘God’ seçer mi adam! Oh olsun ona!
Seçme hakkını kullanmış ve seçmiş! Onun bileceği iştir.
Biz hikayemize devam edelim!
Gel zaman git zaman, işte bu bitmeyen zamanda—sonsuza
dek cehennemde kalacak ya—böylesi işkencelere maruz
bırakıldığı için, sonsuz zamanın sonsuzluk eksi bir yıl
öncesinde kalbi dayanamamış!
Ne yani sizin ki dayanacaktı??
Sekteği kalb durumu ortaya çıktığında, ama daha sonsuz
zamanın sonu gelmediği için, ve de dolayısıyla yanmaya
devam etmesi gerektiği için, Hitler’in ‘God’u demiş, ‘hemen
by pass yapın tipi, yok öyle sonsuzluğun sonu gelmeden
katranda kaynamaktan, ateşte yanmaktan kurtulmak!’
Yahu bu Hıristiyanların ‘God’u da bir alem. Şunun
şurasında bir yıl kalmış sonsuz zamanın sonuna, bırak ölsün de
kurtulsun fukara! Biz komünistler bile bu kadarı yeter yani
diyoruz ama Hıristiyan ‘God’u bu! Dinler mi! İnsafsız!
Amerikalılar nereden alıyorlar ilhamlarını sanırsınız siz!
Ondan!
Her neyse, Amerikalıların düştüğü yeri yakan
magnezyumlu
bombalarının,
fosforlu
bombalarının,
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napalmlarının, atom bombalarının vb.’nin ilham kaynağı değil
hikayemizin konusu!
Hitler cehennemde yanarken, Roosevelt, Churchill,
Degaull da cennetteymiş! Niye mi? Ne bileyim ben niye! Ne
karışıyorsun ‘God’un işine! Sana mı düştü yani! Kapa çeneni
ve dinle hikayeyi!
Onca sene Hitler katran kazanlarında kaynamış, ateşte yanmış,
Roosevelt, Churchill, Degaull’dan ses çıkmamış! Onlar daha
önceki soruyu soran aptal gibi aptal değiller ya! Hadlerini de
bilirler!
Ama, ama, Hitler’in açık kalp ameliyatı geçirdiğini
duyunca hemen telefona sarılmışlar! Niye mi?
‘İnsan ne kadar karşı çıksa da bir başka insanın
görüşlerine, her ne kadar rekabet içindeyse de karşısındakiyle,
onun insan olduğunu unutmamalı hiçbir zaman’
Aynen böyle demişler!
Geçmiş olsun Hitler! Sen de bir insansın ne de olsa demeye
getirmişler!
Bu arada Stalin ne yapmış diye soranlar çıkacaktır! Hitler’e
geçmiş olsun dedi mi??
Stalin öldüğünde Hıristiyanların ‘God’u derin derin
düşünmeye başlamış! Ne yapayım ben bu Allahsızı diyerekten!
Bu arada Stalin boş durur mu? Hemencecik ismini değiştirmiş,
şeklini şemalini değiştirmiş, bir cennete, bir de cehenneme
gitmiş—zaman sorunu yok nasılsa, nasılsa sonsuza kadar vakti
var Allahsızın! Cennet ve cehennemdeki işçileri, yoksul
köylüleri, ezilen milletleri örgütlemiş, sonsuz eksi bir yıl’da,
yani Hitler’in açık kalp ameliyatından bir yıl sonra, tüm
bunların örgütlenme işini bitirmiş ve de Hıristiyan ‘God’un
cennet ve cehennemini bu sınıflar devralmak üzereler!
Ama başaramamış! Niye mi!
Hümanizm yok ki tipte!
Hitler açık kalp ameliyatı olduğunda ‘hadsiktirsin faşit
köpek’ deyip bir geçmiş olsun mesajı bile göndermemiş!
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Cennet ve cehennemin işçilerin, yoksul köylülerin ve de
ezilen milletlerin eline geçmekte olduğunu gören Roosevelt,
Churchill, Degaull’da acele tarafından YeniDüzene haber
etmiş! Onlar da başlamışlar bir kampanyaya! ‘Stalin’in siyaseti
hümanist değildir, bakın Hitler kalp ameliyatı geçirdi bir
geçmiş olsun mesajı göndermedi, o da yetmedi bir de
‘hadsiktirsin faşist köpek’ diye laf attı’ diyerekten!
Bunu duyan işçiler, yoksul köylüler ve de ezilen milletler
dönmüşler Stalin’e ‘yahu sen ne biçim adamsın, sende hiç
hümanizm yok, senin peşinden gitmekten vaz geçtik’ demişler!
Böylece hem onlar hem de Roosevelt, Churchill, Degaull
muratlarına ermiş! Hitler de katranda kaynamaya, ateşte
yanmaya devam etmiş!
Stalin mi?
Arayın bulursunuz!
ESİNLENME HİKAYELERİ -2‘Ve daha diğerlerinin hep ölüm haberleri...
Dün de, “Özben Özpaşa öldü” dediler...
Çok uzun yıllar hizmet verdi YeniDÜZEN’e... Sonra,
Meclis’in karşısında, benzin istasyonunun hemen yanındaki
küçük gazete satış büfesinde, hemen her hafta sonu sohbet
ederdik, gazete alırken...
Gencecik bir insana daha ‘mezar’ oldu yollar!..
Lanet olsun...
Bir kere... Milyon kere.’
YeniDüzen’den
Mrs. Margaret Thatcher’i bilirsiniz. Avrupalı, yani insan
haklarının, hümanizm in beşiğinin başbakanıydı bir zamanlar.
Onun bir lafı vardır! ‘Yaşasın bizim petrol ve araba
ekonomimiz’ diye! Dünya çapında hakimdir bu ekonomi!
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Hakim kılanlar da Amerika ve İngiltere ve onlarla birlikte iş
yapan tüm Avrupalı ve Japon emperyalistleri!
En modern trenlerin çok hızlı ve otomatik olarak
taşımacılık yapabileceği bir dünyada, hiç bir kazaya gerek
olmayan, taşımacılık sırasında hiç bir kişinin ölmesine gerek
olmayan bir dünyada bunların tüm dünyada yaptıkları ve de
hakim kıldıkları ve de çok sevdikleri taşımacılık yöntemi işte
bu ‘petrol ve araba’ ekonomisinin talebi olan arabalardır.
Bu arabalarda ortaya çıkan kazalar yüzünden mesela
İngiltere’de her sene 5 bin kişi ölür—bu arabaların yol açtığı
kazalarda dünya çapında ölen insan sayısını artık siz
hesaplayınız. Sakat kalanlar daha da fazla! Sadece o da değil.
Arabaların egzozlarından çıkan gazda çok küçük parçacıklar
var. Bunlar nefes alırken akciğere yerleşiyor ve de birkere
yerleştiler mi çıkartmak mümkün değil. Bu parçacıklar
nedeniyle İngiltere’de her sene 10 bin kişinin öldüğü tahmin
edilmektedir! Sadece bu da değil! Herkese malum, bu
arabaların çıkardığı gazlar insanları zehirliyor—İngiltere’de
astım hastalığı arabaların yaygın olmadığı döneme kıyasla aşırı
bir artış göstermiş durumda. Sadece bu da değil! Arabaların
gazları malum olduğu üzere atmosferi doldurup iklim
değişikliğine yol açmakta—bunun verdiği ve bilhassa vereceği
zararların ise ne haddi var ne hududu!
İşte başını Amerikalı ve İngiliz tekelcilerin çektiği,
Avrupalı ve Japon tekelcilerin ortak olduğu ve de hepsi
tarafından sevilen ekonomi böyle sonuçlara yol açmaktadır—
bu da sadece araba konusunda, taşımacılık konusunda!
Bunlar bilinmeyen şeyler midir?
Değil. Az biraz siyaset bilip de bunları bilmeyen yoktur!
Ama YeniDüzen ne der! Avrupalı olmalıyız!
Ama Volkan ne der? Ah petrol yataklarına biz de el koysak
da, biz de kendi arabamızı yapsak da, biz de Avrupalılar gibi
zengin olsak der—ve bu arada bu ekonomiden nemalanmaya
çalışır! Daha doğrusu bu ekonomiden nemalanlara arka çıkar!
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Ama BKP ne der? Ya sosyalizm ya barbarlık der, ve ilave
eder, yaşasın Avrupa! Yasasın AB!
Ve diğerleri!
Ama gelin biz hikayemize dönelim!
YeniDüzen lanetlemiş bu araba kazaları yüzünden bir
gencimizin tekrardan ölmesini!
Lanet olsun diyor!
Nasıl ki Kıbrıs Sorunun çözümü konusunda yıllardır ha
şimdi çözecekler ha şimdi çözdüler misali ve de her olmayınca
lanetleyip dururlar, bu kazalarda da yaptıkları bundan ibarettir.
Yıllardır yaptıkları da bu; Lanet Olsun deyip durmak!
Kapitalizm lanetlenmeden bu lanetlerin bir tek anlamı
vardır! Sistemlerini oluştururken bu kazaların varlığını temel
alanları korumak! Yani lanetler yalan lanetlerdir! Kazalara
sebep olan sistemi koruyacak ve de kazalara lanet okuyacaksın!
İki yüzlülük diye buna derler!
Hümanizm bu olsa gerek?
Bu ‘da ne biçim hikayeyse artık!
ESİNLENME HİKAYELERİ -3Geçmiş Olsun Talat yoldaş
Yeter ki solmasın
Sol memenin altındaki cevahir
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, 3 Mart Cuma 2006, Yıl 10,
Sayı 193, sayfa 5.
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NELER OLUYOR NELER? — 14 Nisan 2006
İZZET YOLDAŞ BRT’DE
İzzet yoldaş ‘BM çatısı altında toplum liderleri arasındaki
görüşmeler üzerinden, birleşik, federal veAB üyesi Kıbrıs’ elde
ederek Kıbrıs sorununu çözmek isteyen burjuva-emperyalist
siyasi stratejinin savunucularından olduğu için BRT’de bolca
döktürdü: “şu gelişme iyidir, işler olduğu gibi durmuyor,
ilerleme var, olacak bu işler” vb. vb..
Hani bizim çözüm taraftarı barışsever partilerimizin
hepsinin yaptığı iş. Her bir görüşme, her bir anlaşma ihtimali
suratlarına atılmış bir burjuva-emperyalist tokat olarak
sonuçsuz kaldığında, dolayısıyla bu siyaset üzerinden iş
yapanların halkı kandırmakla iştigal ettikleri ortaya çıktığında,
bunlar döner dolaşır ve aynı siyasetin nasıl olup da ayakta
durduğunu ispatlamaya çalışırlarsa, o da işte bu görevi yerine
getirdi! Hani bir ara Fatma Azgın’ı azdıran iş: “Çözüldü
çözülecek diyoruz, bir değil iki değil on değil on bir değil, bir
türlü çözülmüyor. Halka karşı itibarımız kalmadı” falan filan
dediydi Fatma Azgın. Ama nasıl ki Fatma Azgın da aynı
siyasetin savunucularından olarak evirip çevirip bu siyaseti
hala daha savunmaya çalışıyorsa, işte İzzet de aynını yapıyor.
Ferdi’yle Talat yoldaşlar da aynen devam!
Ama BRT’de tuhaf bir durum ortaya çıktı! İzzet işlerin
yürümekte olduğu, emperyalistlerin diplomasisi alanında
birşeyler yapılıp çözüm yönünde gelişmeler olduğunu
anlattıktan sonra, ne şiş yansın ne kebap mantığıyla, Kıbrıs
sorununu emperyalistlerin ve yerli gerici burjuvaların
yarattığını ve de onların bunu çözemeyeceğini de eklemeyi
unutmadı! BRT’deki röportajcı arkadaş da bu çelişmeyi hemen
yakaladı! Hem öyle hem böyle! Hem onlar yarattı çözmezler,
işlerine gelmez çözmek, çözemezler, hem de onların
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yürütmekte oldukları diplomasi faaliyetleri olayın çözümü
yönünde gelişiyor ve de çözüme yol açacak, hele hele biz bu
çabalara katkı koyarsak! Raportör arkadaş “bu da neyin nesi”
diye sormak lüzumunu hissetti!
İzzet de cevapladı hemen!
Hakikaten neydi o cevap!
Burjuva siyasetçi cevabı diye işte o tür cevaplar icat
edenlere deniyor! İzzet hızlı adımlarla gideceği yere doğru
koşuyor! Koş İzzet koş! Ne kadar hızlı koşarsan o kadar çabuk
başbakan olursun!
Doğru değil mi Ferdi yoldaş!
Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor İzzet? Başbakanlık yeter
sana İzzet!
BKP olayı, CTP olayı bittiği için, sosyalizm alanını
KSP’ye kaptırmamak amacıyla icat edilmiş bir projedir!
Burjuva-emperyalist siyasete kazık çakarken aynı zamanda
emperyalizme karşı ve sosyalizm taraftarı laflar edip de BRT
raportörünün rahatça görebildiği çelişmeli pozisyonlara
düşmenin nedeni de buradan kaynaklanmaktadır.
Ne şiş yansın ne kebap! Hem burjuva-emperyalist siyasete
kazık at, hem de anti-emperyalist siyaset yap! Ferdi de yapardı
bir ara! AKEL de yapar ara sıra!
Tespitimiz yanlışsa İzzet yoldaş düzeltsin!
Bizim anti-emperyalistlerin, bizim sosyalistlerin yedi
göbek sülalesi aynı siyasetten ve aynı çelişmeden
muzdaribdirler! Burjuva kuyrukçusudurlar!
TMT BAĞIMSIZLlK İSTERMİŞ
İster tabii ki!
Hem de çift dikişli türünden değil de üç dikişli türünden
ister! Üç garantörlü türünden yani!
(Pardon yahu. NATO, ABD, AB ve de BM dikişlerini
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unutmuşuz!)
Sadece onlar mı ister böyle bir bağımsızlığı?
DİKO DA İSTER, DİSİ DE İSTER AKEL DE İSTER,
EOKA DA İSTER...!
CTP DE İSTER, TKP DE İSTER, BDH DA İSTER,
YKP DE İSTER, DP DE İSTER, UBP DE İSTER, MAP
DA İSTER...!
Böyle bir bağımsızlığı bizden başka istemeyen var mı bu
ülkede?
TMT’ciler istedi diye laf olur!
Haksızlığın bu kadarı ne duyulmuş ne görülmüş!
Serkan Çakır ve Ulusal Dayanışma Konseyi (UDK)’ne
haksızlık yapmayalım lütfen!
DENİYOR Kİ
Deniyor ki Ferdi yoldaş Güneydeki ana muhalefet
partisiyle görüşmüş—gizliden gizliye!
Güneydeki seçimlerde Annan Planı’nı destekleyecek
kesimlere destek hazırlıkları mı yapılıyor dersiniz?
Papadopulos ve AKEL’in ayağını kaydırma operasyonu için
çalışma mı yapılıyor dersiniz?
Baksanıza Serkan Çakır ve UDK bile Annan Planı’nın
meziyetlerini öve öve bitiremiyor!
TANRI TÜRKÜ KORUSUN
Denktaş Türk mü?
Türk!
Tanrı Denktaş’ı koruyor mu?
Koruyor!
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Nasıl?
ABD’de açık kalp ameliyatı yaptırarak!
Açık kalp ameliyatında domuz kalbinin kapakçığını
domuzdan aldırıp Denktaş’ın kalbine taktırtarak!
Allah uzun ömürler versin!
Denktaş Türk mü?
Türk!
Tanrı Denktaş’ı koruyor mu?
Korumuyor!
Nasıl?
Denktaş’ı ABD’de ameliyatla yaşattı ama
Memlekete geri geldiğinde
Onun siyasi yaşamını bitirdi!
Allah’ın işine karışılmazmış!
Türkü korumaz da
Amerikalı’yı korursa size ne!
Vardır bir bildiği elbette! Malum olduğu üzere silahın en
alası Amerikalı’da, Avrupalı’da!
Paranın en bolu gene öyle!
Karışmayın Allah’ın işine!
Tanrı Türkü korusun!
Korusun Serdarcığım korusun!
AVRUPALILAR MALLARI GÖTÜRÜYOR
Avrupalılar son altı yılda 2 binden fazla ev satın almışlar
Kuzey Kıbrıs’ta!
Böylece ekonomimiz düze çıkmış! İnşaat sektörümüz
gelişmiş!
Anlaşılan o ki koruma altındayız!
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ESKİ SESLER
Bu UBP’lilerde hiç eleştiriye gelemezler. Oldum olası
böyledirler!
CTP’liler 23 Nisan’ın peşinden 24 Nisanı’da kutlayalım
dedi diye ateş püskürüyorlar!
6 Kasım’ı da kutlayalım desek (1917 Ekim devriminin
yıldönümü) iyice kızarlar!
Olmasın böyle. Gelin hep birlikte hem 23 Nisan’ı, hem 24
Nisan’ı, hem 1 Mayıs’ı, hem 6 Kasım’ı hem de işçilerin tüm
bayramlarını kutlayalım!
Ne bu hiddet bu celal!
Söyle şunlara Ferdi!
Bölücülükten vaz geçsinler!
6 Kasım’ı nerede kutlayacağız?
CTP VE AKEL SAHNEYE
Mehmet Seyis yoldaşın demesine göre 17 Mart 2006’daki
CTP-AKEL Mağusa örgütlerinin ortak yemeği başarılı geçmiş!
Güzel bir şey!
Her zaman hep birlikte olalım!
Burjuva şovenizmine geçit vermeyelim!
Her iki partinin tabanlarını ve yemeğin örgütleyicilerini biz
de kutluyoruz!
İyi ama her iki partinin burjuva-emperyalist çözüm
önerilerine kazık çakan siyasetleri sürerken bu tür faaliyetlerin
siyasi sonucu ne olmaktadır? Gerçeklere sünger çekmekten
başka?
Öncellik birlikte yemek yemekte değil Mehmet yoldaş,
öncellik ortak ve doğru bir siyasete sahip olmakta! Başka türlü
sabahtan birlikte yemek yenir, akşama karşılıklı kuyularımız
kazılır! Yemekler de kursağımızda kalır! Yugoslavya’da çok
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insan komşusuyla birlikte yemek de yer, dans da ederdi!
Gördük ne oldu! Kıbrıs’ta da ve daha önceden aynısı olmadı
mıydı!
Önce siyaset Mehmet yoldaş önce siyaset! Doğru siyaset!
Sonra ve zaferden sonra, ve sonsuza kadar birlikte yemek
yiyebiliriz! Başka türlü, şimdi birlikte yemek yeriz, sonra güzel
bir burjuva-emperyalist kazığı!
Bugüne kadar olan da bu değil mi bu memlekette!
CTP-AKEL mevcut siyasetleriyle sahneye çıkacaklar da ne
yapacaklar?
Anlat!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Haftalık Siyasi Gazete, 14
Nisan Cuma 2006, Yıl 10, Sayı 198, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Mayıs 2007
PROTOKOL OLUYOR!
İşverenle görüşme hakkına sahip sendikların bazıları daha
önce hep birlikte aldıkları kararları çiğneyıp protokolü
imzalıyorlar. Hem de yüzde üçbuçuk artışı kabullenerek!
Olur ama bu kadarı da olmaz!
Hani sıkışırsın bir köşeye, alternatifin yoktur, patronlar çok
güçlü—işçiler çok zayıftır. Elin mahkum zararı en aza
indirmek için imzalarsın. Mümkündür olur. İyi ama bunlara ne
oldu ki? Fol yok yumurta yok! Niye imzaladılar yüzde
üçbuçuklu protokolü?
Ha. Bak anladım. Bunlar da zararı en aza indiriyorlar!
Hükümetin zararını!
DEMOKRASİ OLUYOR!
KTÖS’ü yöneten kurul toplanmış. Çoğunluk kararı almış.
Protokol imzalanacak. Uymayan sendikal demokrasiye
uymuyor demektir! Vay canına. Demokrasi deyip
geçmeyeceksin. Bak, nelere kadir! Madem o kadar demokrattır
bu bizim sendikacılar, neden herkese bir internet güvenlikli
numara-şifre verip her konuyu her an vede doğrudan üyelere
danışıp karar altına almazlar? Doğru yanlış! Üyeler bilir, üyeler
kararlaştırır, üyeler yapar. Yanlışşa ertesi gün de değiştirirler!
Demokrasi var, doğrudan demokrasi var!
Bir de burjuvalık var! Büyüklü küçüklü.
Bir de komünistlik!
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KANADA’DA DA DEMOKRASİ OLUYOR!
Kanada’da tren işçileri greve gitmişler. Vay sen misin
greve giden? Parlamento toplanıp karar alıyor: “Greve gitmek
yasak. Derhal işinizin başına dönün!”
Nerde kaldı bir sendikanın yüzde üçbuçuk artışlı protokolü
‘demokratik’ olaraktan imzalaması? Koskoca parlamento
‘demokratik’ olaraktan karar alıyor. “Grev yasak efendiler.
İşinizin başına! Ücret artışı bizim verdiğimiz kadar. Özlük
haklar bizim verdiğimiz kadar.” Bak parlamento kararı.
Ülkedeki demokrasinin demokratik kararı. Bir de tehdit
sallamış Kanada parlamentosu tren işçilerine. “Bu
‘demokratik’ karara uymayanları KTÖS’e bildireceğiz”
demişler! Herhalde tren işçileri korkudan koşa koşa iş başı
yapmışlardır—pardon,
demokrasiye
saygıdan
demek
istemiştim!
CUMHURUN BAŞINDA DA DEMOKRASİ OLUYOR!
Kanada’dan
Türkiye’e
geçiverelim.
TC’de
de
demokrasinin başka türleri devrede!
Adamlar sistemi kurmuşlar. Yüzde on baraj sayesinde
küçük partileri elediler. Geriye bir büyük parti kaldı. Yüzde
otuz üç oyla parlamentonun yüzde yetmiş üçünü ele geçirdi!
Geçirir geçirir. Gayet demokratik bir olay. Koskoca
İngiltere’de, ‘demokrasinin beişiği’nde bile aynı durum söz
konusu. Yani bu iş demokrasiye uyuyor—doğrudan demokrasi
değil ya, demokrasi—hemi de burjuva türünden!
Eee. Sonra.? Sonra sıra geldi cumhurun başını seçmeye.
Parlamento seçecek! AK Parti götürecek. Cumhurun başı AK
Partili olacak. Demokrasi öyle diyor. Vay efendim vay. Seyret
bizim demokratları. Öyle olmazmış. Tayyip olmazmış.
Bana ne. Olamazsa olamaz. Demokrasi var nede olsa—
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Kanada’da da işçiler greve gidemiyor. Orda da demokrasi var
ne de olsa!
Bilmem anlatabildim mi! Demokrasi var, doğrudan
demokrasi var!
Burjuvalık var! Büyüklü küçüklü! Kanadalılı, İngilterelili,
Türkiyelili. Bir de komünistlik var!
HEM DEMOKRASi VAR HEM DE KÜRTLER VAR!
Olacak şey değil. Çıkmış televizyona, haber oluyor, ve
Kürt diyor! Ne zamandan beri karlı dağlarda yürürken kara
bastığında kart kürt diye ses çıkardıkları için Kürt olarak
bilinen Türkler Kürt oldu?
Demokrasi icabı galiba! Bu gidişinen Kürtlere ayrılıp ayrı
devlet kurma hakkını bilem tanıyacaklar! Ama bizim askerler
ve de Türk oğlu Türk vatandaşlar böldürmez vatanı. Amerika
isterse o başka. O zaman gider Afganistan’ı böleriz! Gider
Türki cumhuriyetleri açlıktan gebertiriz! Ne de olsa demokrasi
var!
Amerika’yla TC silahlı güçlerinin arası açıkmış mı??
Haaaaaaa. Anladım. Onun için Afganistan’da cirit atıyorlar?
BM çatısı altında bilmem kaç tane ülkede cirit atıyorlar. Onun
için Afrika’nın Türkiye’si Nijerya ile araları iyidir! Çünkü
Nijerya’nın da Amerika’yla arası bir kötü bir kötü. Ah Ah bir
kötü bir kötü. Onlar da işte bu nedenle Afrika’daki BM çatısı
altında, tam da Amerikalılarla İngilizlerin işine gelecek şekilde
asker gönderip duruyorlar! Amerika’yla araları açık efendim!
Ne yapsınlar!
Amerika ve İngiltere’yle birlikte savaş uçağı üretsinler!
Değil mi ama! TC silahlı güçleri ve de hükümeti aynen
öyle yapıyor! Amerikayla araları iyi değilmiş! Allah iyisinden
saklasın.
Bir de araları iyi olsaydı neler neler yaparlardı?
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Amerikalılara üst falan verirlerdi belki de?
Bak şimdi gülesim geldi!
Bizde de Denktaş ve onun has bir adamı vardı. Volkan
üzerinden İngiliz’e bir karşıydılar, bir karşıydılar. Deme gitsin.
Gel de birlikte bir şeyler yapalım bu İngiliz’e karşı deyince
sustular. Bir Kızıl Elmacılık yaptırmadılar bize. Sanki bizim
Aydınlıkçılardan eksik yerimiz vardı? Eksiklik bizde değil,
Kıbrıs’taki milliyetçilerde. Biz “hadi” diyoruz, onlar kaçacak
delik arıyor! MHP’ye mi şikayet etsek, Ecevitlere mi? İngilize
karşı birleşemiyorlar. Bak Türkiye’ye! Ne güzel birleşiyorlar
Amerika’ya karşı! AB’ye karşı! Böldürmüyorlar vatanı! Hay
allah. Gene gülesim geldi bak! Türkiye’de böldürmemek,
burada da böldürmek sevap! Ve de AB karşıtı!
Demokrasi işte ne diyelim! Hem de vatan millet.
Bir de tabii ki Sakarya!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Mayıs 2007,
Yıl 11, Sayı 246, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Haziran 2007
Cumhuriyet Mitingleri Oluyor?
Aklınız neredeydi be adamlar?
Ve de bayanlar!
Evren Paşa 1980’de darbeyi yaptığında,
Her köye bir cami diktiğinde,
Din eğitimini okullarda zorunlu ders ilan ettiğinde,
Tarikat şefierini ihya ettiğinde,
Onlar da gençleri deli-divane edip Türki cumhuriyetlere
Balkanlara gönderdiğinde
Türkler tüm dünyada
Boğaz kesen gaddarlar olarak bilinir olduğunda
Evren Paşa ve arkadaşları tüm bunları
Pentagondaki itoğlu itlerle birlikte yaptığında
Aklınız neredeydi?
Evren Paşa’nın arkadaşları
Milli Kriz Masası şefleri
Gecekondu yörelerini, varoşları
Ülkücülere örgütlettiğinde, onlar yetmeyince
Dincileri, tarikatları da devreye koyduğunda
Belediyleri onlara devredip
Onları paraya boğduğunda
Belediye yetmeyip
Merkezi hükümeti de onlar devrettirdiğinde
Ve de tüm bunları
Pentagon’daki itoğlu itlerle Avrupa Birliğindeki itoğlu
itlerle
Birlikte yaptığında
Aklınız neredeydi?
Ve de şimdi
Ha evet şimdi
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Aklınız nerede?
Kim yapıyor bu mitingleri?
Kim yaptırıyor?
Ne için?
Kimin için?
Ne sonuç alınsın istiyorlar??
Düşündünüz mü??
1980’den beri kim yayıyor dini
Sadece müslümanlık değil
Hiristiyanlığı Sayintolojiyi
Ve de hepsini—yeter ki din olsun!
Türkiye’den tut da,
Dünyanın dört bir tarafında? Ne oldu öyle?
Fikir mi değiştirdiler? Dinden vazgeçip
Bilime geri mi döndüler?
Gittiler miydi bilime bir kere olsun? Ne oldu?
Vatandaş karar verecek dediğinde
Tüyleri diken diken olan
Züppe bürokrattan tut da
Burjuvalara kadar
40 milyon insanı
Her yıl açlıktan geberten
Şehirleri çevirip
Bombardımana tutan
İtoğlu ite ne oldu?
Hayvana ne oldu?
Pentagon’a ne oldu?
Size ne oldu?
Bağımsız düşünmenizi, imkansızlaştırdılar değil mi?
Türktür Kurttür
Müslümandır Hristiyandır
Yerlidir gavurdur
Laiktir dincidir
Zengindir fakirdire ne oldu?
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İşçidir patrondura ne oldu?
Devrimcidir karşı-devrimcidire ne oldu?
Komünisttir burjuvadıra ne oldu? Hem
müsvettelerine
Hem de
O dinci müsvettelerine vurmazsanız
Size daha çok vuracaklar
Birbirinize vurduracaklar
Tek yolumuz var
O da komünizm!
Yolunuzu açık edin!

o

laikçi

Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete,
Haziran 2007, Yıl 11, Sayı 247, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Aralık 2007
DP’DE NELER OLUYOR? KIBRISLI EŞEKLERE NE OLDU?
R. R. Denktaş Kıbrıslı olan tek şeyin Kıbrıs eşeği olduğunu
ilan etmişti. Şimdilerde DP, “Kıbrıslı Türklerin” iradelerine
sahip çıkıyor.
Kıbrıslı olan tek şey eşeklerse, DP Başkanı Denktaş da
Kıbrıslı Türklerin iradelerini savunuyorsa, DP eşeklerin
iradesini mi savunuyor, yoksa Kıbrıs’taki Türkleri eşek mi ilan
etti?
DP Başkanı Denktaş ne demek istiyor? Ne demektir
Kıbrıslı Türk?
Anlayan beri gelsin, veya DP bir zahmet izah etsin de biz
de anlayalım.
DP’DE NELER OLUYOR? TÜRKİYELİ TÜRK MÜ DEDİNİZ?
DP Başkanı Denktaş’ın demesine göre, Kıbrıslı Türklerin
iradesini Türkiye’deki Türklerin hükümetinin hükümranlığı
altında bırakanlar varmış. CTP-ÖRP hükümeti gibisinden. Bu
kötü birşeymiş, tuzluya patlarmış. Kıbrıslı Türklerin iradesi
Türkiyeli olanlar tarafından ayaklar altına alınmamalıymış.
Vay canına!
Biz bunca yıl birleşik cephe dedik olmadı, ama Afrika ve
bilumum yazarı, AB Derneği ve bilumum taraftarı, başta YKP
olmak üzere BKP, TDP, bilumum Kıbrıslı Türklük savunucusu
partiler, tüm bu Kıbrıslılar, DP Başkanı Denktaş’ın Kıbrıslı
Türklerin iradelerini savunmak için yaptığı bu birleşik cephe
çağrısına olumlu cevap verirlerse şaşmamalı.
Eski Cumhurbaşkanı Denktaş ne der bu Kıbrıslılık işine
ben bilemem valla! DP bilir!
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Türkiyeli göçmenlerin oy hakkı konusunda bir serzenişte
bulunmadı DP Başkanı Denktaş. Bu konuda kararlı davranırsa,
Kıbrıslı Türklerin iradesini savunma babında, yukarıdaki
kesimle ve de UBP ile birlikte tam bir cephe oluşturabilirler.
Şener sevinecek bu işe! Eski birlik fikirleri en nihayet
gerçekleşme imkanı bulabilir!
Biz mi?
Hele DP şu Kıbrıslılar neyin nesidir bir söylesin de
düşünürüz.
ABU DABİ
Abu Dabi’de, çalışan hemen her işçi Hindistan, Pakistan,
Bangladeş’ten gelme müslüman kardeşim. Bu işçiler kelimenin
tam anlamıyla köle gibi çalışıyorlar. Yaşam şartları aşırı kötü.
Maaşlarını alamama durumları bile ortaya çıkabiliyor. İş
kazalarında ölenlerin haddi hesabı yok. Yerli nüfusun en az üç
misli bu şartlarda çalışan işçi var. Üst tabaka yerliler ve de tabii
ki İngilizlerden oluşuyor. Yerlilerin çoğunluğu da bu bolluktan
relatif olarak faydalanan, hali vakti yerindelerden oluşuyor.
Yabancı işçiler yerli olmadıkları bahane gösterilip tüm
haklardan mahrum ediliyorlar. Oy verme hakları yok.
Sendikalaşma hakları yok. Haklarını koruma hakları yok.
Burjuvalar için, feodaller için ne güzel bir sistem değil mi?
Yerliler, yani vatandaşların gerçi pek hakları yok, ama yine
de yabancı işçilere kıyasla ülkede hak sahibi olanlar bunlar. Ve
bu vatandaşlar kımıldamazsa, ki relatif olarak şartları fena
değil, dolayısıyla pek kımıldamıyorlar, yabancı işçiler de her
kımıldadıklarında ülke dışına sürülürlerse (öldürülmezlerse o
da), bu düzen de böyle sürer gider. Ta ki Amerika veya
İngiltere ortalığı karıştırmak zorunda kalsın.
Kıbrıs’ta, bilhassa Kıbrıs’ın kuzeyinde kimler ne haltlar
karıştırıyor dersiniz? Bu arada güneyde de? Sınır kapılarını kim
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neden açtıydı bilen var mı? Kuzeydeki vatandaşları biraz
rahatlatmak içindi yanılmıyorsam. Rahatlasınlar ki isyan
etmesinler.
DENİZ BAYKAL VE BAHÇELİ TÜRKEŞ
Deniz Baykal’ı duydunuz mu? Hani şu yeni, en sonuncu
Kürt politikasını anlattığı sırada. Ben duydum! Ağzım bir karış
açık kaldı derler ya, aynen öyle oldu. Kürtleri asacak, kesecek,
dışarıya operasyonlar yapacak, Amerika’yı takmayacak adam,
Kürtlerin çocuklarını okutmaya karar verdi. Asarak keserek
değil de, okutarak emperyalistlik yaparlar ya; o türden bir
emperyalist siyaset formüle etti. Asmakla kesmekle olmazmış!
Bahçeli Türkeş fena kızdı bu işe ama, ona da inanmayın.
Siz gördünüz mü Bahçeli Türkeş’in IMF karşısında hazırolda
duruşunu hiç? Türk’ün askeri diye ona derler işte. Hazırolda
duruşun mükemmel bir örneği. Amerikalılar askerlerine örnek
olsun diye o hazırolda duruşun videosunu gösteriyorlarmış
demelerine göre. Ama onu diyen Amerikalı. İnanmayın.
Yalancıdırlar.
İŞÇİLERİN BAĞIMSIZ GÜCÜ
Geleceğin barbarlık şartlarındaki sınıf savaşlarında ve milli
savaşlarda, işçilerin bağımsız gücüne dayanmayan; barbarlaşır
ve barbarların işine yarar. Ya bu gücü hazırlayacak, onun
insanlık ışığı saçan yaşamına ve savaşımına dayanacağız, bunu
becereceğiz, ya da bu diyardan gideceğiz!
Burjuvazi komünistlerin demokrasi aşkını, insan aşkını,
devrimci şiddeti yerli yerinde ve insan canını korumak için
akıllı bir şekilde kullanan yaklaşımını yok etmek istiyor. Bu
yaklaşımı komünist saflarda bilinmez kılmak istiyor. Devrimci
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şiddeti maskaralık, aptallık ve giderek barbarca bir şiddet türü
olarak lanse ediyor ve tembel kafalı, sınıftan ve onun
ideolojisinden kopuk birileri de bu rezalet önermeleri alıp,
kabullenip komünizm adına piyasaya sürüyor.
Burjuvazinin dünyayı barbarlaştırma planları arasında;
burjuvazinin bizzat kendisinin aşırı barbarca şiddet uygulayan
kurumları haricinde oluşturduğu eski sivil faşist çeteler yanında
her tarafı saran, her türden dini görüşlere dayanarak barbarlığı
haklılaştıran, diğer dinlerden insanların canını hiçe sayan, ve
esas ve temel hedef olarak dinsiz komünizmi hedef alması için
beslenmekte olan çeşitli dinlerden barbar çetelerin
oluşturulması ve yaygınlaştırılması planı var. Ve bu yeterli
görülmediği için, bizzat komünizmin içinde barbar çeteler
oluşturulmak istenmektedir. Demokrasiden bahsederken
barbarlığın dik alasına zemin hazırlamaktalar. Öyle bir dünya
yaratacaklar ki, orada herşey silahın ucunda olacak. Irak gibi
olacak, eski Lübnan gibi olacak. Her yer öyle olacak. Kongo
gibi olacak. Afrika gibi.
Komünizmi öğrenmek, onun insanlık sevgisi ve insanlık
aşkı dolu öğretisinin barbarlaştırılmasına müsade etmemek, ve
bu öğretiyi işçilere ve tüm ulusa ulaştırmak; Stalin’in çocukları
olmak; burjuvazinin barbarlık planlarını teşhir etmek,
demokrasiyi savunmak ve uygulamak, insanlığı, insan canını
her türlü barbarlıktan korumak; barbarları yerle bir etmek.
Temel ve sürekli görevimiz budur.
Bu görevi yerine getirmenin tek yolu işçileri komünizme
kazanmaktır.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete, Aralık
2007, Yıl 11, Sayı 253, sayfa 3.

584
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NELER OLUYOR NELER? — Ocak 2008
SOSYALİZM ŞARTLARINDA PARTİ DEVLET BİRLİĞİ
“Stalin’s Letters to Molotov” (Stalin’in Molotov’a
Mektupları) adı altında Stalin’in Molotov’a yazdığı bazı
mektuplar yayınlandı.
Kitabın 217’nci sayfasındaki 22 Eylül 1930 tarihli 68’inci
mektubundan bir parçası şöyle:
“Viacheslav,
1. Hükümetin en üst kademeleri sorunu, bence gelecek
sonbahara kadar çözülmeli. Bu aynı zamanda genel olarak
önderlik sorununa da bir çözüm sunacak, çünkü parti ve sovyet
otoriteleri iç içe geçmiştir ve birbirlerinden ayrılamazlar. Bu
konudaki görüşlerim şunlardır:
a) Rykov ve Shimidt’in işlerine son verilmeli ve onların
tüm bürokratik ve sekreterlik görevlilerinin de işlerine son
verilmeli.
b) Komiserler Konseyi (Bakanlar Kurulu—Bn.) ve Emeği
Savunma Konseyi başkanlığını Rykovdan, sen devralmalısın.
Bu zorunlu. Başka türlü parti ve sovyet önderliği arasında bir
kopma ortaya çıkacak. Yukarıdaki tür bir yapılanmayla parti ve
sovyet önderleri arasında tam bir birliğe sahip olacağız, ve bu
kaçınılmaz olarak gücümüzü ikiye katlar.”
Tüm bunların komünizmi inşa etmek isteyen komünistler
açısından gayet kolaya anlaşılır önermeler olması gereklidir.
Sınıfın ve ülkenin önderi olan Parti siyasetleri formüle etmekle,
fikirsel olarak yönlendirmekle kısıtlı kalamaz. O, bu siyasetleri
uygulumak için vardır. İktidar şartlarında siyasetleri
uygulumanın en güçlü aracı devletin tüm kurumlarını
yürütmekte olan yerel ve merkezi hükümettir. O halde
komünistlerin bu kurumlarla parti arasında en sıkı birliği
kurması, bu kurumlarda komünistlerin hakim olması gereklidir.
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Bu kurumlarda elde edilen hegemonya, her geçen gün daha çok
komünistlerin doğrudan faaliyet alanı haline gelmelidir.
Açıktır ki, komünizme varılacak ve devlet (ve dolayısıyla
hükümet) yok olacaksa tüm kurumların tümden komünistlerce
yürütülmesi sonucu, komünistlerin devlet kurumlarında tam ve
doğrudan hakimiyeti sonucu elde edilmelidir. Devletin sönmesi
ile partinin sönmesi bir ve aynı süreçtir. Parti hükümetleşir,
devletleşir, hükümet ve devlet partileşir. Devlet ve parti
böylece sönerler. Yani güçlenerek, en güçlü anları olarak
doğrudan demokrasiyi elde ederek sönerler. Parti sönmeden
devlet, devlet sönmeden de parti sönmez. Her ikisi de doğrudan
demokrasiyle güçlenmelerinin en üst aşamasına varırlar ve
sönmeye başlarlar. işin aslında parti iktidarı aldığı andan
itibaren doğru siyasetler formüle ettiği ve uyguladığı oranda
parti ve devletin sönme dönemi başlamıştır. Parti ve devletin
güçlendirilmesi parti ve devletin bir an önce sönmesi sonucunu
elde etmek için yürütülen faaliyetlerdir. Gelgelelim doğrudan
demokrasiye kadarki dönemde devleti yürütme faaliyeti
kaçınılmaz olarak işte partide, her geçen gün daha çok sayıda
olarak yerel ve merkezi hükümetlerde ve tüm devlet
kurumlarında yer alan komünistler üzerinden elde edilir.
Halbuki parti, hükümet ve devletin sönmesinin garatisi olarak
her bir vatandaşın devleti yönlendirme ve yürütme faaliyetinde
aktif olarak yer alması, yani doğrudan demokrasinin elde
edilmesi gereklidir. Bu tabii ki aynı zamanda tüm vatandaşların
komünizmi kavraması ve yaşaması anlamına gelmektedir.
Bazıları komünizmin inşası döneminde parti ve devlet
arasına Çin seddi çekmek isterler. Parti bir yanda önder ve
hegoman, hükümet ve devlet öbür yanda demokrat. Biri
diğerinden ayrı olmalı. Ayrı kalmalı. Böyle olmazsa demokrasi
olmaz.
Bunlar, proletaryanın gerçek ve yaygın demokrasisi,
güçlerin birliği fikrinden hareket eden proleter demokrasiden
değil de burjuvazinin formal ve kısıtlı demokratizminden,
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güçlerin
ayrımı
fikrinden
hareket
eden
burjuva
demokrasisinden etkilenmiş, ve son tahlilde Troçkizmin karşı
devrimci teorilerinin esiri olan yoldaşlardır.
Bunlar komünizmin inşasını imkansız kılan, komünistleri
güçlendiren değil zayıflatan, komünistleri zafere değil
yenilgiye götüren fikirler savunmaktadırlar. Onların bugünkü
siyasette bilgisayar teknolojisi üzerinden doğrudan demokrasi
fikrinin ileri sürülmesi ve savunulmasına karış çıkışlarının
ardında yatan temel siyasi fikir de bu yanlış fikirdir.
Komünizmin inşası sadece siyasi olarak değil, aynı
zamanda ekonomik olarak da en yüksek teknolojinin
uygulanmasıyla el ele giden en yoğun merkezileşmeyi talep
etmektedir. Ancak bu şekilde bolluğa, ancak bu şekilde tüm
vatandaşların aktif siyasi birer siyasetçi olarak ülkeyi
yönetmesine, böylece komünistlerin ve partilerinin ayrı bir güç
olmasına son verilmesi sonucuna, yani doğrudan demokrasiye,
ülkenin bilgisayarlaştırılmasına ulaşabiliriz.
İşte Stalin’in bu mektubunda parti ve devletin iç içeliği,
birliği sorunu kesin bir şekilde formüle edilmiştir.

Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete, Ocak
2008, Yıl 11, Sayı 254, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Şubat 2008
Burjuva-Emperyalist Siyasetle ve Hiç Zaman
Yitirmeden!
Kıbrıs Barış Platformu yayınladığı ortak deklarasyonda:
“Kıbrıs sorunu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti antlaşmaları
temelinde, 1977-79 Doruk Antlaşmaları ve BM süreçlerine
dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğinde
AB üyesi, federal bir devlet yapısı ile çözülebilir” diyor. Ve
ortak deklerasyonu şu satırlarla bitiriyor:
“Hiç zaman yitirmeden; Kıbrıs sorununa Kıbrıslı Türkler
ve Kıbrıslı Rumların iradesine dayalı birleşik, federal Kıbrıs’ın
yaratılması için.”
Yanlış okumadınız. Hiç zaman yitirmeden diyor
arkadaşlar!
Gel
gelelim
basitçe
ve
açıkça
iki
yanlışa
başvurmaktadırlar.
Birinci yanlışları önerilerinin çözüm yolu olduğu
konusundadır. Bu açık ve kesin bir yanılgıdır.
Bu deklarasyona imza atmış olan her bir örgüt ve de birey
bu konuda yanılmaktadır! Burjuvalıktan ve burjuva
kuyrukçuluğundan kaynaklanan yanılgıdır bu! Anlatalım:
KBP tarafından önerilen siyaset, “Kıbrıs sorununu
toplumlar arası burjuva önderlerin görüşmeleri üzerinden, BM
çatısı altında, iki toplumlu, iki bölgeli, federal ve de AB üyesi
bir Kıbrıs elde ederek çözmek” siyasetidir.
KSP ve KSG bu siyasetin burjuva-emperyalist bir siyaset
olduğunu; Kıbrıs sorununu burjuva-emperyalist şartlar ayakta
dururken ve bu şartlar içinde çözmeyi önerdiğini ve bunun da
imkansızlıkla iştigal etmek olduğunu ilan etmiş ve nedenlerini
izah etmiştir. Bu tespitin doğruluğunu Kıbrıs’ın tüm
devrimcilerine göstermek için; kendi Anti-Emperyalist Birleşik
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Cephe Hükümeti siyasetine rağmen bu arkadaşların bu yanlış
siyasetlerinin zaferi için bu siyaseti savunan tüm örgütlere, tüm
kampanyalara destek vermiştir. Destek verirken de şunu sürekli
tekrarlamıştır: Bu siyasetin zaferi için çalışmak demek,
emperyalizmin dünya çapında zaferi için çalışmak demektir.
Yani bu siyaset için çalışmak zararlı iş yapmaktır ve dahası, bu
siyasetin zafer kazanması da imkansızdır, çünkü Kıbrıs sorunu
en az yedi bilinmeyeni bulunan, en az yedi burjuva grubunun
çıkarının çakıştığı ve çatıştığı bir sorundur. Bu çıkarların
uzlaştırılması, deveye hendek atlatmaktan da zordur. Bu
nedenle bunlar Kıbrıs konusunda uzlaşamıyorlar ve de
uzlaşamazlar. Yani bu sorunu bu burjuva çerçevede, kendi
alanlarında dahi çözemezler.
KSP ve KSG bu siyasetin başarı kazanmasına KSGKSP’nin karşı çıkmasının neden olduğu yalanının yayılmasını
önlemek ve de olmazlığını ispatlamak için bu siyaseti
desetekleyen örgütlere ve kampanyalara destek oldu. Annan
Planı kampanyası bunlardan en sonuncusudur.
Ama KSG ve KSP her zaman da şunu demiştir: Taştan su
sıkılmaz! Bu iş olmaz! Olursa da iyi olmaz. Vazgeçiniz bu
sevdadan. Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti
siyasetine destek verin.
Bu siyasetin en tutarlı ve sürekli savunucusu CTP idi ve
hala daha öyledir.
Bu siyaset her bir yenilgiye uğradığında CTP ve
Yenidüzen saflarında “ahlar oflar” alır başını giderdi. Fatma
Azgın işi, “Biz bu siyaseti öneriyoruz. Ve bu siyaset her
kayaya çarptığında, yani biz her kafımızı kırdığımızda yeni bir
bahane bulup gene aynı siyaseti savunuyoruz. Böyle de olmaz
ki. Bu ahali bize kızacak valla” demeye getiren laflar bile etti.
Ve de tabii ki bu siyaseti savunanların bariz bir zaafına
parmak bastı. Bir değil iki değil. Bu siyaseti savunanların “ha
şimdi olacak ha şimdi oldu” tespitleri, her defasında olmazla
sonuçlanıyor. Dedikleri olmuyor. Ahali ve devrimciler,
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yurtseverler bu siyasetin peşinde koşup duruyor ve bir değil iki
değil, on değil yirmi değil, sürekli başarısızlıkla karşılaşıyorlar.
O da yetmedi. Bir de KSG-KSP çıktı başlarına.
Yenileceklerini, başarısız olacaklarını ve de halkı kandırmakta
olduklarını yıllardır tekrarlayıp duruyor.
Bu siyaseti savunanların başı belada! Şapka düşüp kelin
gözükmesi olayı bir değil iki değil, on değil yirmi değil, tüm
Kıbrıs sorunu tarihi boyunca olagelmiş bir olay.
Dahası da var.
Kıbrıs Barış Platformu’nun siyaseti CTP’nin siyasetinin ta
kendisi değil mi?
Tabii ki ta kendisi. Aynısının tıpkısı!
İşte bu siyaseti savunan bir parti, hem de Barış
Platformu’ndan on kat daha güçlü, örgütlü, tutarlı ve de ne
yaptığını bilen ve tamı tamına da bu siyaseti savunan bir parti
hükümet olmuştur!
Ve durum ortadadır. Bu siyaseti savunanların yapmak
zorunda oldukları ve de yaptıkları siyaset ortadadır.
Kıbrıs Barış Platformu’nu oluşturanlar CTP ve hükümetine
“düşman kardeşleri” oynamaktalar. Ve de oldum olası
oynayagelmişlerdir. Biz, bizzat kendilerinden alıntılarla—
şimdi yaptığımız gibi—aynı siyaseti savunduklarını,
siyasetlerinin bir ve aynı olduğunu ortaya koydukça, bunlar da
CTP düşmanlığını iyice azdırıp işi komik yerlere vardırırlar.
Niye komik yerlere vardırırlar? Çünkü göz var nizam var;
siyaset bir ve aynı! Bunlar ikiz kardeşlerdir!
Bu ikiz kardeşler arasında, son KBP ortak deklarasyonunda
resmi imzası olmayan bir takım daha vardır: Afrika takımı!
Afrika yazarları takımı!
Bunlardan Serhat incirli CTP’li olduğu sıralarda
savunduğu—savundukları—siyasetin işte şu anki KBP’nin
savunduğu siyasetin ta kendisi olduğunu unutmuş ayaklarına
yatıyor.
Unutmadı. Gayet iyi biliyor. Tüm yaptığı bir kere daha
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iflas etmiş olan burjuva siyaseti bir kere daha diriltmek, ki
vatandaşlar bir süre daha boş durmasın, boşa kürek çeksin,
burjuvazinin peşinde, emperyalizmin peşinde harap olsun. işte
bu nedenle şimdilerde KBP hayranı olarak devrededir. KSP
siyasetine, komünizme, burjuva düşmanlığına, AntiEmperyalist Birleşik Cephe siyasetine, doğrudan demokrasiye
kimse ısınmasın da ne olursa olsun! Afrika’daki 1.2.08 tarihli
yazısını ibretle okuyun:
“Kıbrıs Türk Barış Platformu kuruldu. Bir umut!
Bu platform, gerekirse yaşamı felç edebilecek etkinliklere
de imza atabilmeli; hafta Nezım’ın dediği gibi, “barikatlarda
ölebilmeli!”... (CTP’li Doktor Nazım değil ha; Nazım
Hikmet’ten bahsettim)
Ve bir kez daha tekrar etmekte yarar var:
“Ben CTP’liyim” diyen herkes; CTP’yi ailesinden,
evinden, annesinden, babasından önce seven, çocuklarından
daha çok seven, CTP’ye yaşamını adamış ve dönmemiş herkes
de bu platforma sahip çıkmalı!
Varsın onlar, her halinden “yapmacık” olduğu anlaşılan
Ozan Ceyhun ile “izolasyonculuk” oynasınlar! “Biz çok daha
büyük işler yapacağız Mustafa bey! Öyle Ozan bey!” (...)
Müsaadenizle yazının sonuna bir tek kelime eklemek
istiyorum: Brüyooo!”
Ya Arif Hasan Tahsin? Onun da 1.2.08 tarihli Afrika’daki
yazısını ibretle okuyun:
“Salih Coşar başka kuşaktandır, İzzet İzcan ise başka
kuşaktandır.
İzzet İzcen, Erten Kasımoğlu’nun kuşağından da değildir.
Daha genç ...
Yeni oluşumda Şener Elcil de var, Ali Erel de var mesela...
Onlar da genç kuşaktan...
Ülker Fahri da... Çakıcı da... Hatta Durduran da...
Bizim, ve bizden sonraki bize yakın kuşakların
yapamadıklarıdır bu yeni oluşumla yola çıkanların yapmak

592

istedikleri...
Kabul etmemiz lazımdır ki, bizden sonrakilere bıraktığımız,
bırakacağımız miras, toplumun gurur duyacağı bir miras
değildir.
Gelen da Türk, giden da Türk mazeretinin arkasına
saklanmak işe yaramadı. Öldürdük, öldürüldük, kan döktük-ter
döktük, özgürlüğe kavuşturduğumuzu sandığımız toplumu,
Ana’ya esir kıldık.
Ya destek olalım, ya da utancımızla başbaşa kalalım ve
suselım.
Bırakın, genç kuşaklar bari kendi kaderlerine kendileri
sahip çıksınlar.
Giden Türk, gelen Türk olabilir. Olabilir de Türk’ün
Türk’e boyunduruk vurmayacağını sanmak aptallıktır,
enayiliğin daniskasıdır. Dr. Küçük hiç olmazsa toplumu
boyunduruk altına soktuğunu son nefesini vermeden itiraf etti.
Denktaş hala daha, toplumuna yaptığı kötülüğü itiraf etme
cesaretini bile gösteremedi.”
Öldürdü, öldürttü!
Ve burjuva şartları korumakta ısrarlı hala! Birileri bu
yanlış burjuva ve burjuva kuyrukçusu siyaseti yaşatmak için,
halkı bu siyasetten başka alternatif siyaset olmadığına
inandırmak için her türü kılığa girmekte ısrarlı. Birileri burjuva
ve burjuva kuyrukçusu! Emperyalizmin iyi dostu! İllah
emperyalizm şartlarında çözüm isterler. Yıllarca yanlışlığı ve
olmazlığı ispatlanmış, zararlı karakteri, emperyalizme uşak
karakteri sergilenmiş, ama vazgeçemiyorlar. Huylu huyundan
vazgeçmezmiş!
İkinci yanılgıları zaman kaybıyla ilgilidir. Zaman
kaybetmek istemeyenlerin savunması gereken siyaset; KSP’nin
Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetidir. KBP ve
CTP’nin bir ve aynı olan burjuva-emperyalist siyaseti değil!
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Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete, Şubat
2008, Yıl 12, Sayı 255, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Mart 2008
1980 sonrası Türkiye’nin gelişmesiyle bağıntılı herkesin
üzerinde anlaştığı bazı tespitler vardır.
1980 askeri darbesi ABD’nin ve IMF’nin istekleri
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Özal, bu darbenin ve darbecilerin oluşturduğu ortam
çerçevesinde IMF memurluğundan TC Başbakanlığına ve
Cumhurbaşkanlığına geçiş yaptığında TC’nin tüm kurumlarıyla
ABD (ve İngiltere) ile uyumlu bir gelişme göstereceği, onlar ne
isterse yerine getireceği, sözün kısası ABD-İngiliz şer ortaklığı
tarafından yönetilen dünya emperyalist sisteminin tutarlı bir alt
parçası olacağı, bunun için gerekli herşeyin de yapılcağı belli
olmuştu.
O günlerden bugünlere yapılan herşey bu çerçevede ele
alınmalıdır.
TC, yani büyük, orta ve sağ kanat küçük Türk burjuvazisi
varlık ve yokluğunu ABD-İngiltere şer ittifakının varlık ve
yokluğuna sıkı sıkıya bağlamıştır. Bu bağ içinde de dünya
devletler arası ilişkilerinde belirli ve oldukça “iyi” bir yere
oturtulmuştur. ABD-İngiltere şer ittifakına bin bir alanda tam
bir hizmet sunmakta, ona karşılık olarak da geri ülkelerin
gelişmişleri arasına yerleştirilmektedir, ve de korunmaktadır.
Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) bu olguya AB ile
cevap vermek istediler. Ama ve nasıl ki bu çaba Saddam’a pek
yaramadıysa, onlara da pek yaramayacağı iyice ortaya çıktı.
Dünyadaki emperyalist devletler arası ilişkiler konusunda
ise herkes arasında tam bir anlaşma yok.
Bazıları ABD-AB arası ilişkilerin çatışma-çelişme,
anlaşmazlıklar içerdiği, bunlar arası zıtlıkların arttığı vb.
konusunda genel geçerliliği olan ama somut diplomatik
gelişmeler karşısında işe yaramayan bir yaklaşıma takılıp
kalıyorlar. Olgu şudur ki; AB’nin büyük güçleri olarak
Almanya-Fransa, ve hadi diyelim İtalya, ABD-İngiltere şer
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ittifakının hegemonyasından kurtulamamışlardır ve o
hegemonyanın taleplerine uymaktadırlar.
Uyumsuzluk şartlarında başlarına neler geleceği konusunda
tam bir korku ve beceri yoksunluğu içindedirler. ABD-İngiltere
şer ittifakının askeri ve casusluk faaliyetleri dışında bir
dünyada mahvolmaktan korkmaktadılar. ABD-İngiltere şer
ittifakının arkasından doğru dünya halklarının kanını içmekten
memnundurlar, bunun karşılığını da ABD-İngiltere şer
ittifakına fazlasıyla ödemektedirler. Japonya için de durum
budur.
Rusya’yı soymakla meşgul olan hırsızlar takımı için de
durum budur. Onların bağımsız varlık göstermeleri palavradır.
Ve bu palavra en son ve en kesin haliyle Kosova olayında
tekrar ortaya çıkacaktır. Rusya tam bir kuşatma altına alınıyor,
ama bu hainler sürüsü bu kuşatma sayesinde varlıklarını
korumayı ümit ediyorlar—ABD-İngiltere şer ittifakının dünya
üzerindeki hegemonyası olmazsa onlar ne yapabilirler? Kime
petrol ve gaz satacaklar?—Almanlar, Fransızlar ABD-İngiltere
şer ittifakının hegemonyasından kopuyorlar mı ki onlar
kopsunlar? Saddam kopmaya zorlandı da ne oldu?
Toparlarsak:
Dünya devletleri arası ilişkilerde ABD-İngiltere şer
ittifakının hegemonyası hala daha sürmektedir.
Diğer emperyalist güçler dünya emperyalizminin,
dolayısıyla kendilerinin hayatını sürdürmenin tek yolu olarak
bu hegemonyaya baş eğmeyi görmektedirler. Fransızlar dahi
tam bir teslimiyeti seçmişlerdir.
TC bu dünya sisteminde ABD-İngiltere şer ittifakına tam
bir uyum gösteren ülkeler arasında, bu şer ittifakının tam bir
kulu kölesi pozisyonundadır ve bu sayede de korunup
kollanmakta, Güney Kore benzeri konumlar kendilerine
sunulmaktadır.
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Kürtlerin özgürlüğü
Bu konuya işte bu genel çerçevede yanaşmak gerekir.
Yukarıdaki çerçeve doğruysa Kürtlerin TC’den kopmaları olayı
şimdilik büyük güçlerin açık desteğini alamayacaktır. TC’yi
silahlandıran ABD-İngiltere şer ittifakının TC’nin bu silahlarla
Kürt hareketini bastırmasına karşı çıkmayacağı, ve de onu
silahlandırmaya devam edeceği açıklık kazanacaktır.
Bu da emperyalizm şartlarında özgür olmak isteyen
ulusların işçi sınıfı hareketini ve komünist hareketi göz
bebekleri gibi koruyup kollamaları gerektiğini, onların
emperyalizme
karşı
zaferi
örgütlenmemiş
ulusların
kurtuluşunun imkansız olduğu genel tespitinin geçerliliğini
Kürt ulusuna zorla ve zorbalıkla öğretecektir. Ve bu dersin
herkes tarafından öğrenilmesi gerektiği, acilen değilse de
yakında Türklere de malum olacaktır!
“Gülme komşuna gelir başına” sözleri Türk atasözleri
arasındadır.
Kosova
Kosova’daki gelişmeler dünya devletler arasıilişkilerde
herkesin izlemesi gereken gelişmelerdir.
Burada uluslararası burjuva hukukta var olan ülkelerin
sınırlarının ihlal edilemezliği ilkesi ilk defa açıkça
çiğnenmektedir. Bunun Kosova’ya özgü birilk ve son olduğu
sözleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü Kosova’yı
bağımsız devlet olarak tanımadan da şu anda sunulan
“özgürlük” çerçevesinde yaşatmak mümkündü.
Kıbrıslı Türkler onlardan çok daha azıyla bunca yıl
yaşatıldılar.
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Kosova’yı bağımsız devlet olarak tanıma faaliyetinin
başını çeken ülkeler hangileri? ABD-İngiltere, AlmanyaFransa, ve tabii ki TC!
Olaya TC açısından baktığımızda TC’nin ilk dörtlü ile
birlikte bir beşli oluşturduğu görülecektir. İtalya’yla altılı. Bu
beşli-altılı içinde TC’ye önemli görevler verilegelmiştir ve TC
bu önemli görevleri yerine getirmiştir (Doğu Avrupa
ülkelerinin,
SSCB’nin,
Yugoslavya’nın
çökertilmesi,
İslamcılığın çeşitli türlerinin bu işlerde kullanılması gibi). Ve
işte bunun karşılığı olarak TC askeriyesinin silahları ve
örgütlenmesi yenilenmiş, bu yenilenme işinde mafya
faaliyetleri üzerinden kazanılan paralar devreye sokulmuş
(Doğu Avrupa ve SSCB gençliği yanında Batı Avrupa ve ABD
gençliği de eroinmanlaştırılmış) Türk büyük burjuvazisine ve
de orta konumlardaki müslüman “Anadolu kaplanlarına”
ihracatçılık ve turistlere hizmetkarlık hakkı tanınmıştır—tabii
ki Türk ve Kürt ve de müslüman işçilerinin hoşafını
çıkartarak.—
Kosova’nın tanınmasında TC’nin ilkler arasında olması
onun bu tür planlarda aldığı rollerle doğrudan bağıntılıdır. Bu
bize Nazi Almanyası’yla işbirliği yaparak komşuları aleyhine
bir yerlere gelmeye heveslenen (ve de Naziler tarafından
heveslendirilen) Polonya’nın aç gözlü ve dangalak
burjuvalarını ve de asker, sivil ve dini bürokrasisini
hatırlatmaktadır. Bugünlerde Alman Nazileri’nin rolü ABDİngiltere şer ittifakı tarafından üstlenilmiştir. TC’yi yönetenler
de Polonyalı oluyorlar galiba!
Diğer güçler niye dört elle sarıldılar bu tanıma işine?
Bu devletlerin ABD-İngiltere şer ittifakının oluşturduğu
çerçeve içinde emperyalistlik yaptıklarına ve emperyalist
dünya düzeninden nemalandıklarına değinmiştik. TC’nin de
aktif yer aldığı faaliyetler sonucu değil mi ki Batı Almanya
Doğu Almanya’yı yuttu ve ayrıca bu Almanya Yugoslav
cumhuriyetlerinden Hırvatistan ve Slovenya’yı yuttu?! Tüm
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doğu Avrupa ve SSCB’de sermayesine etkinlik alanı elde etti.
Ve tüm bunlar ona ABD-İngiltere şer ittifakı (ve TC)
tarafından verildi. Almanların ABD-İngiltere şer ittifakının
hegemonyasını kabullenmesi ve de onlara bolca tarafından
haraç vermesi, karşılığını almasını gerektirmektedir. Bu
karşılık onlara ABD-İngiltere şer ittifakı (ve TC ve de tabii ki
Fransa) tarafından verilmektedir.
Kosova’nın tanınması olayının ardında işte tüm dünya
düzeyinde başkalarının başına açılacak belalar, üretilecek
savaşlar ve bu arada Almanların kucağına itilecek ülkeler ve
milletler oyunu vardır. Hele hele bunlar arasında Rusya’nın
Kafkaslar’daki
otonom
cumhuriyetlerin
Rusya’dan
kopartılması için faaliyet planları varsa Almanlar ABDİngiltere şer ittifakının hegemonyasını niye yıpratsın ki? Hele
hele TC de bu işte üstüne düşeni her zamanki gibi aşırı ucuza
yapmaya dünden razı ise?
Ama bu işlerin Rusya’ya doğru yöneltilmesi fazla tehlikeli
olabilir. Belki orası biraz daha yavaş ele alınabilir. Ama
Avrupa’da o kadar fazla çok uluslu devlet var ki! Kaşı babam
kaşı. Yunanlılar bile Türk isyanından korktuklarını ilan etmek
zorunda kaldılar. Sadece Avrupa mı? Değil! Bu işin Asyası var
(hele hele Hindistan ne de güzel karıştırılır), Afrika, Güney
Amerika…
Hem böylece dünyayı yönetemedikleri olgusunun üzerine
kül serpilir, hem de iyice mahvolan ülkeler Almanlara,
Japonlara hediye olarak sunulur.
Çok hayvanca, çok barbarca planlar değil mi?
Evet. Doğruya doğru!
Tacikistan’a bakın...
Mevcut büyük güçler dünyayı yönetemiyorlar. Bunun en
son örneği Tacikistan’dır. İnsanların açlıktan kırılması olayına
insanların yığınlar halinde soğuktan dondurulması olayı
eklendi.
Tacikler donuyorlar. Donarak ölüyorlar.
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Tabii ve malumu olduğu üzere Tacikler “Türk kökenli” ve
de tekrar müslümanlaştırıldılar.
“Kurtarıldılar” yani.
Kıbrıslı Türkler de dert yanıyorlar “biz nasıl kurtarıldık”
diye. Taciklere bakın ve ne kadar şanslı olduğunuzu anlayın!
Beterin de beteri vardır.
Şükredin halinize!
Hele hele bir de yakında bir Kosova da siz olursanız, deme
keyfinize.
“Veya Kosova edecekler bizi” derdine düşen Rum kesimi
her türlü tavize zorlanırsa, deme keyfinize.
TC aldı başını gidiyor. Irak’tan da Türkmen payı gelecek.
Kürtler de bitirilecek.
Bak sen? Bu işler böyle sürüp gidecek ve TC’ye de
Almanlar usulü sus payı mı verilecek acaba?
Hitler Nazileri Saraçoğlu’na vermedi, ABD-İngiltere şer
ittifakı mevcut TC yönetimine verecek mi?
Bir müddet verecek.
Tito ve Yugoslavya’ya da verdiydi bir zamanlar! Hem de
neler neler!
İşçi yoldaşlar dünyanın ve ülkelerinin kurtuluşunun kendi
omuzlarında olduğunu öğrenmek zorundalar. Komünistler de!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete, Mart
2008, Yıl 12, Sayı 256, sayfa 3.

600

NELER OLUYOR NELER? — Nisan-Mayıs 2008

1. Ulusların/halkların, sömürgelerin kendi kaderini
tayin hakkı
R. R. Denktaş bu prensip temelinde Kıbrıslı Türklerin aşrı
bir devlet kurma haklarının varlığını savunuyor. Dahası,
Kıbrıslı Türkler halihazırda bir KKTC, yani devletlerini
kurduklarına göre, Kıbrıs’ta ulusal sorunun bu temelde
çözüldüğünü ilan ediyor.
Haklı. Ama alacağı yok. Borcu ise çok.
Kendi ulusu için bu prensibin geçerliliğinden hareket eden
bir siyaset adamının bu prensibin başka uluslar için de geçerli
olduğunu savunması gereklidir. Ama R. R. Denktaş bunu
yapmaz. Tabii ki bu nedenle bizzat kendi elcağızıyla kendi
prensibinin kuyusunu kazmaktadır. Böylece de bu prensibin
tutarlı bir şekilde uygulanmasının önünde engel olanların
saflarında yer almaktadır.
Kıbrıs siyasetinde enterasan bir sonuçtur bu. Hayatını bu
prensibin kendi ulusu için zaferini elde etmeye adadığı iddia
edilen—kendisi de böyle bir iddiada bulunan bir siyasetçi—
kendi eliyle bu prensibin uygulanmasını engelleyenler safında
yer almaktadır.
KKTC’nin tanınmamasının önündeki en büyük engel R. R.
Denktaş tarzı siyaset yürüten siyasetçilerdir. Bunlardan Rum
tarafında da bolca vardır. Onlar da Rumların kendi kaderini
tayin hakkının uygulanmasını aynı prensip yoksunluğu
nedeniyle uygulanmaz kılmaktadırlar.
Bunların tümüne birden burjuva siyasetçiler ve
burjuvazinin prensip yoksunluğu, bu olaya burjuvazinin milli
sorunun çözümündeki tam fiyaskosu diyoruz.
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2. Ülkelerin/devletlerin sınırlarının bütünlüğü, ihlal
edilemezliği
Ulusların/halkların kendi kaderini tayin hakkı prensibinin
uygulanmasının önünde duran başka bir prensip daha vardır.
Ülkelerin/devletlerin sınırlarının bütünlüğü, ihlal edilemezliği.
Bu prensip temelinde ele alındığında Kıbrıs’ın 1974 TC
askeri çıkarması sonrası sınırlarda değişiklik yapılarak ikiye
bölünmesi, bu prensibin ihlalidir. Açıktır ki bu prensibin en
tutarlı savunucusu güneydeki siyasetçilerdir.
Mesela Papadopolus ve tabii ki Hristofyas yoldaş.
Onlar Kıbrıs sorununun bu prensip temelinde, Kıbrıs’ın
sınırlarının yeniden ihyası ile çözüleceğini ilan ederler.
Haklıdırlar. Ama alacakları yok, borçları ise çok.
1960’ta Kıbrıs’ta Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) kurulmuştur.
Bu bağımsız bir devlettir, kendi sınırları vardır ve bu sınırların
yeniden ihya edilmesi gereklidir. Bu prensip bu şekilde
uygulanır.
Bu tespit doğrudur. Haklıdır. Uygulanmalıdır. Ama bizzat
bu prensibi savunanlar Denktaşvari bir şekilde bu prensibi
uygulanamaz kılmaktadırlar. Bir yandan bizzat kendileri
federal, iki toplumlu yani 1960’ta oluşan KC’nin ihlalinden
başka bir şey olmayan bu yeni yapıyı bu prensibin Kıbrıs’taki
uygulanış şekli ilan ederek işin aslında bu prensibin ‘birazcık’
ihlalinin kabullenebilirliğini de ilan etmekteler. Ama prensipler
birazcık çiğnenemezler.
Dahası var. Bizzat 1960 KC’si bu prensibin, bu arada
birinci prensibin de ihlalini simgelemektedir. İngiliz üsleri, TC
ve Yunanistan askeri gücleri ve de bu üç devletin garantileri,
tüm bunlar bir İngiliz sömürgesi olarak Kıbrıs’ın kendi
kaderini tayin hakkının ve de sınırlarının ihlal edilemezliğinin
ayaklar altına alınmışlığının ilanıdırlar.
Böylesi ihlalleri kimler kabullenebilir?
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Böylesi ihlalleri savunarak kimler hangi prensibi hayata
geçirebileceklerini umut edebilir?
Bunların tümüne birden burjuva siyasetçiler ve
burjuvazinin prensip yoksunluğu, bu olaya burjuvazinin milli
sorunun çözümündeki tam fiyaskosu diyoruz.
Tüm bunları yeniden hatırlamanın amacı nedir?
3. Çözüm yaygarası ve muhalifleri
R. R. Denktaş ve Büyükanıt Paşa ‘kırmızı çizgileri’
hatırlattılar. İki ayrı devlet. TC’nin ‘etkin’ garantisi, Kıbrıslı
Türklerin güvenliği garanti altına alınıncaya kadar süren TC
askeriyesinin varlığı.
‘Rumlar’ Kıbrıslı Türkleri Giritvari yok edeceklermiş de,
onu önlemek için diyor R. R. Denktaş. Çözüm böyle olmalı.
Bizim bir itirazımız var mı? Yok! Hem de zerre kadar yok.
Buyurun yapın!
Yapamazsınız. Legal olarak yapamazsınız. Yaptırmazlar.
Sevgili dostlarınız ABD-AB ve de İngiltere yaptırmaz size
bunları.
Hristofyas ve Kilise de ‘kırmız çizgileri’ hatırlattı.
Kıbrıs’ın bütünlüğü, TC askerinin çıkması, TC garantisine son,
(garanti dursa da müdahale hakkına son), Rum göçmenlerin
geri gitmesi, Türk göçmenlerin de TC’ye geri gitmesi.
Bizim bir itirazımız var mı? Yok! Hem de zerre kadar yok.
Buyurun yapın!
Yapamazsınız. Güç nedeniyle yaptırmazlar. Sevgili
dostalarınız AB (ve de İngiltere) yaptırmaz size bunları. Ve de
tabii ki NATO üyesi olunmaya çalışıldığı kadarıyla sevgili
dostunuz ABD de yaptırmaz size bunları.
Karşılıklı iki kamp da biribirini suçluyor. Karşı tarafın
haksızlıkları nedeniyle ve de karşı taraf gerekli adımları
atmadığı için bu iş çözülmüyor diyorlar.
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Her iki tarafın da haklı olduğunu ve aynı açıdan haksız
olduğunu belirtmek isteriz.
Gerçek şudur ki burjuva prensipler çerçevesinde Kıbrıs
sorunu çözümsüz kalacaktır. Burjuva prensiplerin kırılması,
emperyalist zincirin Kıbrıs’ta kopartılması Kıbrıs sorununun
çözümü için bir ön şarttır. O zaman bu iki prensip de tam bir
rahatlık içince ulusların kardeşliği temelinde uygulanma
imkanına kavuşacaklardır.
O zaman ve ancak o zaman Kıbrıs’ta Kıbrıs içinde sınır
çekmek, o sınırı sanal bir sınıra dönüştürmek, sınır çekmeyi
reddetmek, Kıbrıs’ı Türkiye ile birleştirmek, Yunanistan ile
birleştirmek, yani kardeşliğin yerleşmesi ve ülkenin gelişmesi
için ne gerekliyse onu yapmak ve tüm bunları barış içinde
yapmak mümkün hale gelecektir.
Burjuvazinin barbarlığına son vermeden medeniyete
erişmek imkansızdır. Burjuvazinin bölücülüğüne son vermeden
birleşmek imkansızdır. Burjuvazinin düşmanlıklarına son
vermeden kardeşlikler imkansızdır.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete, NisanMayıs 2008, Yıl 12, Sayı 257, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Temmuz 2008
MOMERANDUM
Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) Cumhurbaşkanı ve de
garantörlerimizin en aslanı olarak Birleşik Krallık (UK)
başbakanı Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceği konusunda ortak
fikirlerini ortaya koyan bir belge imzaladılar.
KKTC Cumhurbaşkanı bu fikirlerin neresinde ne yanlış
vardır konusunda fikir belirtmedi. KC ve UK’in birlikte fikir
belirten bir belgeye taraf olması olayına karşı çıktı. Çünkü
olayın bizzat kendisi içerik sahibi.
KC tanınır, KKTC tanınmaz.
Ve de iki kurucu devlet olayını unutun.
Tanınmayı unutun.
Kosova olmayı unutun.
Halbuki TC ve KKTC işte bir yandan BM kararlarına
uymaktan bahsederken öbür yandan iki kurucu devlet talebiyle
şu andaki tüm BM kararlarını çöpe atmakta ve de BM
kararlarını tanıyorum derken işin alında BM kararlarını böylece
reddetmektedir. KC’nin burjuva siyaset takımı KC tanınmışlığı
ve KKTC’nin tanınmayacağından hareket etmektedir.
KKTC burjuva siyaset takımı ise anlaşma olması için
“siyasal eşitlik” olarak iki ayrı devlet arası eşitliği ve bu iki
ayrı ve eşit devletin birlikte yeni ve birleşik Kıbrıs
oluşturmasını önermektedir.
KC’nin burjuva siyaset takımı ise bizzat KC’nin işte o
birleşik Kıbrıs’ın ta kendisi olduğunu UK ile birlikte
imzaladığı momerandumla ve de BM kararları çerçevesinde
herkese hatırlatmaktadır.
Yani şimdi Hristofyas ve Talat Temmuz ayında iki kere
buluşacak da ne yapacak? Deveye hendek atlatacaklar
herhalde.
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Burjuva kuyruğu olmak bir şey, büyük burjuva güçlere
dayanarak burjuva siyaset yapmak bir şey, kendi ulusuna,
kendi halkına ve dünyanın halklarına dayanarak siyaset
yapmak başka bir şey.
Birinci burjuva yol çözümsüzlük yoludur. Yıllardır
uygulanan yoldur.
Yeni bir siyasete, yeni bir yol ve yönteme ihtiyaç vardır. O
da ikinci yoldur. İşçilerin yolu, komünistlerin yolu. Antiemperyalist birleşik cephe hükümetini kurmak yoludur.
Burjuvaların ve burjuva büyük güçlerin kuyruk ve oyuncağı
olmaya son vermek yoludur.
Bizim yolumuz budur.
ARİF HOCA VEYA ESKİ TMT VE YENİ AFRİKA
GAZETESİ
Arif hoca; “İngiliz Falkland adaları için savaştı, Kıbrıs için
haydi haydi savaşır. Kıbrıs’ı bize bırakmaz” diyor.
He valla.
Günaydın deyemeyeceğiz, senin veya Kıbrıs’ta siyasetle
uğraşan herhangi birisinin bunu bilmemesi için dünyanın bir
numaralı aptalı olması lazım. Sen aptal değilsin. Burjuva
kuyrukçusu siyasetçilerden birisisin. Ama bizleri ve halkımızı
İngiliz öcüsüyle korkutacağını sanıyorsan yanılıyorsun eski
TMT’li yoldaş.
Herşey yerinde ve zamanında küçük bir itmeyle yerle bir
edilebilir. Siz burjuva kuyrukları işte bizim o günlere
ulaşıldığında o küçücük itme işini bile yapamayacak halde
olmamız için yıllardır savaş vermekte, devrimci safları bozmak
için görev yapmaktasınız. Ve işinizi yapmaya devam
etmektesiniz.
Okuyun Afrika yazarı Arif Hocayı da ibret alın:
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“Kıbrıs nerden bakarsanız bakınız, hala daha
İngiltere’nindir. İkinci Dünya Savaşından sonra İngiliz’in
Kıbrıs’ta sadece istediği Dışişleri ile savunmaydı. Fiiliyatta
ikisi de elindedir bugün. O bakımdan aklımızı başımıza alalım.
İngiltere garantör olduğu için değil, egemen üsleri olduğu için
buradadır. Ta Falkland’a gidip savaştığı gibi Kıbrıs’ta da
savaşır. Ve oturup anlaşmazsak, Girit veya benzeri bir sonuçla
karşılaşma olasılığımız çok yüksektir. Bilelim ki cesurluk
teknolojiye yenilmiştir.”
20 Haziran 2008, Afrika Gazetesi.
BİR MİLYON DOLAR
Mülkiyetlerinin değeri bir milyon dolar ve bir milyon
dolardan fazla olan insan sayısı 10 milyonmuş. Bunların
mülkiyetlerinin toplam tutarı ise 47 trilyon dolar.
Toplam mülkiyet miktarı açısından Kuzey Amerika artı
Batı Avrupa eşittir dünyanın geri kalan kısmı. Yaklaşık 500
milyon insanın yaşadığı ülkelerdeki milyonerlerin mülkünün
tutarıyla, 6,000 milyon insanın yaşadığı ülkelerdeki
milyonerlerin mülkiyetinin miktarı aynı.
Bizim aç gözlü milyonerlerimizin bizleri ucuza sattıkları
açık. Kendileri ucuz satılan hainler oldukları için bizi de ucuz
satıp pastanın büyük payını Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa’daki sahiplerine devrediyorlar.
Tüm dünyada 10 milyon milyoner.
Her sene 40 milyon insan açlık ve savaşlardan bu
milyonerlerin iktidarı nedeniyle, onların bu mülkiyetlerinin
korunması için ölüyor.
İnsan severler hesaplarını yapsınlar!
Pardon, AKEL ve CTP gençliğe bırakalım bu hesap işini.
Onlar bilir bu işi!
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RUHSUZLUK
Büyük yazarımız Leo Tolstoy, kişi dürüst yaşamak
istiyorsa savaşmalı, mücadele etmeli, olduğu yerde durmamalı
derdi.
‘Durgunluk ruhun sahtekarlığıdır’
KARARLILIK BİREYSEL, KOLLEKTİF VE STALİNCE
“Oturduğumuz masada onaltı sandalye var. Yabancı
ülkelerde Sovyetler Birliği’nde kararların bir yandan kolligium
usulüyle alındığı biliniyor, ama öbür yandan da kararların
bireyler tarafından karalaştırıldığı biliniyor. Gerçekte karar
veren kimdir?”
Stalin’in cevabı kesin ve açıktı.
Şöyle dedi: “Hayır, tek tek kişiler karar alamaz. Bireylerin
kararları her zaman veya hemen hemen her zaman tek yanlı
kararlardır. Halbuki her kollegiumda, her kolektif yapıda,
fikirlerinin dikkate alınması kaçınılmaz olan bireyler vardır. Üç
devrimin tecrübesinden biliyoruz ki, bireyler tarafından alınan
ve kolektif olarak düzeltilmemiş ve de denenmemiş her 100
karardan yaklaşık olarak 90 tanesi tek yanlıdır. Bizim tüm Parti
ve Sovyet örgütlerimizi yönlendiren önder organımız olan
Partimizin Merkez Komitesi’nde yaklaşık olarak 70 üye var.
Merkez Komitesi’nin bu üyeleri arasında sanayideki
önderlerimizin, kooperatiflerdeki önderlerimizin, dağıtım
ağındaki önderlerimizin en iyileri, en iyi askeri adamlarımız, en
iyi ajitatör ve propagandacılarımız, Sovyet çiftliklerindeki,
kolektif çiftliklerimizdeki, bireysel köylü tarımı konusundaki
en bilge kişiler, Sovyetler Birliği’nde yaşayan milletler
konusunda ve milletler siyasetimiz konusunda en bilge kişiler
yer almaktadır. Bu birliktelikte Partinin zekası yoğunlaşmıştır.
Herkes kendi tecrübesini devreye katabilir. Başka türlü olsaydı,
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kararlar bireyler tarafından alınsaydı, işlerimizde çok büyük
hatalar yapardık. Fakat herkes bireylerin hatalarını düzeltme
imkanına sahip olduğu için, ve bizler bu düzeltmeleri dikkate
aldığımız için, az çok doğru kararlara ulaşırız.”
(Bir Alman Yazarla Röportaj, Emil Ludwig, J. Stalin,
Moscow, 1932, pp.5, 6.)
(devam edecek)
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete,
Temmuz 2008, Yıl 12, Sayı 259, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Ağustos 2008
ACEMİ SİLAHŞÖRLER İŞ BAŞI YAPIYORLARMIŞ?
İstanbul’da ABD’nin görkemli elçilik binasının önünde
ABD elçiliğine saldırmak adına sadece Türk polislerini öldüren
kişiler, bu arada kendileri de öldürüldüler. Ölmeden kaçabilen
tek kişi de acele tarafından yakalandı.
Bu olay hakkında ABD İstanbul konsolosu bay “acemice
yapılmış bir iş” dedi.
Amerikalı bir burjuva yönetici ve dolayısıyla da kaçınılmaz
olarak dangalağın teki olsa da doğru laflara doğru demek
lazım. Bu laflar doğru. Ama eksik ve bay Amerikalı barbarın
bildiği ve bizlerden sakladığı bilgiler var.
Gün ola harman ola. Öğreniriz elbet.
Bu arada şu acemilik işine bir bakmakta yarar var.
Bir değil iki değil. Bu acemilik bizim bile gözümüze
batmaya başladı. Birkaç tanesine bakalım.
ACEMİLİK — BİR
Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’ın Rauf Denktaş olduğu dönemlere
gidelim. Hani şu baba Denktaş ve onun Cumhurbaşkanı olduğu
dönemlere.
Şener Levent hapse atılıyor. Denktaş Cumhurbaşkanı ve
haykırıyor: “Şener Rum ajanıdır. Şöyledir böyledir. İspatı
kolay. Bir Rum ajanımız var mahkemede gelip şahitlik
yapacak. Göreceksiniz Şener Levent’in Rus ajanı olduğunu.”
Tam böyle değilse de buna benzer laflar.
Bu arada Şener’in gazetesi ise Şener’in Sovyetler
Birliği’nde MİT ve CIA için çalışan bir ajan olduğunu ilan
ediyor.
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Gel zaman git zaman, koskoca Rauf bir 28,000 Sterlin
bulamadığı için Rum ajanı mahkemeye getiremiyor ve Rum
ajanı ilan ettiği Şener hem serbeset hem de kahraman oluyor.
Yahu bu da neyin nesi?
Koskoca MİT bir adamı ajanlıktan içeri atmak isteyecek
de, onun evinde delil bulamayacak veya hiçbir şey bulamasa
bir kilo beyaz da bulamayacak?
Hem de birkaç silah? Yok. Vallahi Rauf’un ajan ilan ettiği
Şener çıktı geziyor. Komutanlarla bile çay kahve içiyor.
Bu işte koskoca Rauf açısından bi acemilik yok mu?
Sadece Rauf başkan mı, koskoca MİT açısından bir acemilik
yok mu? Arif hoca sen söyle—ne de olsa sen bilirsin Rauf
başkanın işin aslında ne kadar akıllı olduğunu—.
ACEMİLİK — İKİ
Hrant Dink öldürülüyor. Öldüren genç kameralara çekilmiş. Eli
yüzü ortada. Acele tarafından yakalanıyor. Hem çekilen
filmindeki şapkası, kaşkoluyla hem de cinayeti işlediği
silahıyla.
Yapan acemi de, ya yaptıran veya yaptıranlar? Açık ki o ve
veya onlar da acemi?
ACEMİLİK — ÜÇ
Malatya’da mıydı, hani şu Hristiyan yayınlar basan
yayınevinde, oraya gidip insanları kıtır kıtır kestilerdi
boyunlarından. Ve de bu katliam sırasında yakalandılardı
gençler.
Yapanlar acemi de, ya yaptıran veya yaptıranlar? Açık ki o
ve veya onlar da acemi?
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ACEMİLİK — DÖRT
Gönder birini Danıştay binasına, içi dışı kameralı bir
binaya ve bir cinayet işlet bir gence. O da yakalansın acele
tarafından.
Yapanlar acemi de, ya yaptıran veya yaptıranlar? Açık ki o
ve veya onlar da acemi?
ACEMİLİK — BEŞ
Sen tut da, Baykal’la birlikte, Baykal’a seçimleri
kazandırmak ayaklarında seçimleri zorla? Erken seçimleri
zorla? Sen tut da nümayişler ayarla, vatan millet laiklik diye
bas bas bağır ve de seçimler üzerinden AKP takımını
devirmeye çalıştığını iddia et.
Yapanlar acemi de, ya yaptıran veya yaptıranlar? Açık ki o
ve veya onlar da acemi?
ACEMİLİK — ALTI
Sen tut da, Baykal’la birlikte AKP’yi kapattırmak için
Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası aç. Hukuku zorla.
Büyük burjuvalar, finans oligarşisi ABD ve Avrupa Birliği’yle
birlikte Türkiye’yi AKP ve dini ideoloji temelinde yönetme
planları yaparken, bu planların temellerinin 1980 12 Eylül
darbesiyle Genelkurmay tarafından atılmış olduğu her aptala
malum iken sen tut Anayasa Mahkemesi’ndeki bir avuç hakime
dayanarak iş becermeye kalkış.
Sonuçta çıkıversin 6’ya 5. Ah bir bulsalardı yediyi ah ah
ah!
Yapanlar acemi de, ya yaptıran veya yaptıranlar? Açık ki o
ve veya onlar da acemi?
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ACEMİLİK VEYA ERGENEKON
Tüm bu ve daha nice acemiliklerin ardında, mesela
bilgisayara yazılmış ve de başkaları tarafından el konmuş
günlüklerde izah edildiği iddia edilen darbe planları ardında üst
ve alt düzey askerlerin-polislerin olduğu, ve de bunların
başkalarıyla birlikte bir terör örgütü oluşturup tüm bu
faaliyetleri organize ettikleri ilan ediliyor.
İyi de bunlar niye bu kadar acemi?
ORADA ACEMİ BURADA PROFESYONEL PROFESYONEL
— BİR
Bir devrimci Beyoğlu’nda yürüyor. Uzaktan kafasına bir
kurşun. Hem devrimci öldü, hem de ara bul bulabilirsen.
Yapan da profesyonel, yaptıran da.
PROFESYONEL — İKİ
İllegal devrimci bir örgütün üyeleri konferans yapmak için
Dersim dağlarına gidiyorlar. Hepsi tuzağa düşürülüp
öldürülüyor.
Yapan da profesyonel, yaptıran da.
PROFESYONEL — ÜÇ
1 Mayıs’ta işçiler nümayiş yapacaklar, Taksim’e çıkmak
isterler. Hem de binlercesi bir arada. Çıkamazlar diyor Vali
hazretleri. İstanbul darmadağın, binlerce işçi darp edilmiş ve
tutuklu. Ve Taksim’e çıkılmıyor.
Yapan da profesyonel, yaptıran da.
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PROFESYONEL — DÖRT
Kıbrıs’ta Annan Planı’nın referandumu yapılıyor. Kuzeyde
“evet”, güneyde “hayır” çıkıyor. Bundan iyisi can sağlığı.
Yapan da profesyonel, yaptıran da.
Başka bir deyişle, iş işçiden veya devrimciden yana döndü
mü, maşallahı var birilerinin, hiç de acemi değiller.
ACEMİ Mİ?
Açıktır ki bu acemi işleri yapanlar acemi de, bu acemi
işleri yaptıranlar hiç de acemi değiller.
Kriz halinde bir dünya var. Burjuvazi, daha doğrusu bir
avuç finans oligarşisi bu dünyayı kriz halinden çıkartamazlar.
O halde kriz şartlarında yönetmek yöntemlerini geliştirmek ve
de uygulamak zorundalar. Yaptıkları bundan ibarettir.
Türkiye’deki—ve onunla bağıntılı olarak Kıbrıs’taki—tüm bu
gelişmelerde bu yöntemin, kriz yönetimi yönteminin bir
uygulanışından ibarettir.
İyi ama bu acemilikler de neyin nesi?
Bunun şu anda verilecek bir tek izahı vardır.
Türkeye’de Türk emperyalizmini uygulamak isteyen ve
asker ve sivil bürokraside yer etmiş bir kesim vardır. Bu kesim
esas olarak Türk büyük burjuvazisi, yani Türk finans
oligarşisiyle birlikte, onlar da ABD-İngiltere ve Avrupa
emperyalizmiyle birlikte hareket ederler. Gel gelelim dünya
emperyalizminin saflarında çıkar çatışmaları ve buna dayalı
bölünmeler ve çatışmalar kaçınılmazdır.
Bu çatışmalar temelinde Irak’ta Saddam kendi
emperyalizminin korunması ve geliştirilmesi kavgasında ABDİngiltere şer ittifakına karşı tek başına kaldı ve tüm ailesiyle
birlikte yok edildi. Emperyalistler arası çatışmaların mafiozi
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çatışmasından zerre kadar farkı kalmamştır. İspat gerekiyorsa
işte Irak bunun ispatıdır.
Türkiye’de de çıkar çatışması TC içinde bir kesimin ABDİngiltere şer ittifakına karşı kavgasına yol açmaktadır. Bunlar
arasında TC’nin ABD-İngiltere şer ittifakı ve Avrupalılar için
her haltı yemiş olan, onların Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa
ülkelerini yenilgiye uğratmalarında büyük bir rol oynamış olan
ve ama yine de Türki cumhuriyetlerdeki ve de Kerkük’teki
petrollerden mahrum bırakılan ve bunun hıncını almak isteyen
bir kesim vardır. Bunlar Balkan savaşlarında insanlık düşmanı
faaliyetler bile yaptılar. ABD-İngiltere ve de Avrupa şerlerinde
şer ittifakı için Balkanlardan tutunuz Kafkaslara vede Çin’e
kadar ne haltlar yediler bunlar. Ve de karşılığında yenilmek
üzere oldukları bir Kürt gerilla savaşıyla baş başa bırakıldılar.
Ama bunlar aynı zamanda ABD-İngiltere şer ittifakı olmamış
bir yerlere gidemeyeceklerini de biliyorlar. Hem onlar hem de
başlarındaki burjuvalar tüm varlık ve geleceklerini ABDİngiltere şer ittifakına bağlamış durumdalar. Aynı zamanda
onlarla araları açık.
İşte tüm bu acemiliklerin ardında yatan şey bu
durumlarıdır. Darbe yapamıyorlar. Seçimleri kazanamıyorlar.
Mahkemeyle parti kapattırsalar ne yazar. Kitleyi
şer
ittifakından
da
kazanamıyorlar.
ABD-İngiltere
vazgeçemiyorlar.
İki cami arasında beynamaza dönmüş durumda fukaralar.
“Kızdırmayın bizi fena olur sonra ha” demeye getiriyorlar.
ABD konsolosu da gülüyor. “Acemice”.
Hele hele tüm bunlar bir de Türkiye’yi yönetmeye ve de
Türkiye ve dünyada dini gericilik şartlarını yaratmaya yaradığı
oranda tam yerine oturmaktadır. Bizim bu acemi
emperyalistlerimiz
peşlerine
bizim
acemi
burjuva
milliyetçilerimizi, bizim acemi devrimcilerimizi de kattıkça
Türkiye’yi
yönetmek
konusunda
bizim
acemi
emperyalistlerimizin işin aslında hiç de acemi olmadıkları, en
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azından onların da üstünde oturan ve onları da yöneten
birilerinin bayağı profesyonelce iş yaptığı sonucuna varmak
gerekmektedir.
Her halükarda bizi ilgilendirenin işçilerin birleşmesi ve de
bu birleşmenin burjuvaziye karşı savaş için bir birleşme
olmasıdır. Ergenekoncuların acemilikleri de, profesyonellikleri
de bizim bu görevi yerine getirmemizi zorlaştırmaktadır.
Burjuvazi açısından esas belirleyici kazanç da budur. Bizim
açımızdan esas belirleyici kayıp da aynen budur. Yani
sınıfımızı burjuvaziye karşı savaş için örgütlemek işini yapma
yeteneğimizin hem bizlerin örgütler olarak bu olayların peşinde
sağa sola sallanmamız nedeniyle, hem de kitlelerin aynı şekilde
bu iki emperyalist kanadın peşine takılması nedeniyle iyice
yıpratılmasıdır.
Yolcu yolunda gerektir.
Hem komünistler esas işlerine, işçilere sınıf bilinci vererek
onları komünist partiler etrafında örgütleme işine
yoğunlaşmalıdırlar, hem de işçi sendikaları ve kitle örgütleri
burjuvazinin dini veya burjuva milliyetçi, ama her ikisi de
emperyalist ve emperyalist uşağı kanatları arasında bir oraya
bir buraya gitmekten kurtulmalıdırlar.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete,
Ağustos 2008, Yıl 12, sayı 260, sayfa 3.

616

NELER OLUYOR NELER? — Ekim 2008
İKİ UZLAŞMAZ FORMÜL VAR!
YeniDüzen gazetesi TC’nin Kıbrıs sorununun nasıl
çözülmesini öngördüğünü ortaya koyan bir haber verdi. Haber
şöyle:
“Adada, 3 Eylül’de kapsamlı görüşmelerin başlamasını son
derece memnuniyetle karşıladıklarını belirten Babacan (TC
Dışişleri Bakanı—B.n.), umutlarının bunun neticesinde “1960
garanti sisteminin korunduğu, iki-bölgeli ve siyasi eşitlik
temelinde iki eşit kurucu devlet tarafından bir ortaklık devleti
kurulması” olduğunu söyledi.”
Formülü tekrarlayalım:
“1960 garanti sisteminin korunduğu, iki-bölgeli ve siyasi
eşitlik temelinde iki eşit kurucu devlet tarafından bir ortaklık
devleti kurulması”
Ve işte bu TC formülünü Talat KKTC adına masaya
koymaya çabalıyor.
Ve Hristofyas yoldaş deyim yerindeyse bas bas bağırıyor:
KC vardır. İşte bu KC’dir ki iki bölgeli bir federasyona
dönüşecek. İki kurucu devletmiş, “bakir doğummuş” olmaz
öyle şeyler!
Hristofyas yoldaş haklı. Burjuva çerçevede, uluslararası
hukuk çerçevesinde işler halledilecekse KC geçerli. O allahın
belası, o rezil kepaze, o utanmaz emperyalist haydutların ürünü
ve malı olan o 1960 “uluslararası” anlaşmaları geçerliyken
Hristofyas yoldaş haklı! KC var ve ne demek oluyor o “iki
kurucu devlet”?
Gayet basit! TC’nin istediği ve de KC’yi yıkan bir siyaset
oluyor o iki devlet. KC yıkılacak, iki yeni ve “eşit” devletçik
kurulacak, ve de onlardan KKTC kaynaklı olanı istediği anda
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yeni kuruluştan çıkıp isterse “bağımsız” olarak kalacak, isterse
TC ile birleşebilecek.
Bu olgu herkesin karşısında duruyor. TC’nin ve de
KKTC’nin yapmaya çalıştığını anlamayan var mı? Olmaması
lazım. Bunu anlamayan varsa Kıbrıs’ta siyaset yapmak,
gazetede yazmak gibi işlerle niye uğraşıyor bu kişiler? Yalancı
burjuvalar olduklarından olsa gerek. Başka izahı yok bu işin!
İyi ama o zaman şu basit olgu da herkese malum olmalı:
Bu iki yaklaşım burjuva çerçevede uzlaştırılamaz iki
yaklaşımdır.
İyi ama o zaman şunun da gayet basit bir olgu olarak
herkese malum hale gelmesi gereklidir: Talat-Hristofyas
görüşmesi palavrayla iştigaldir. Çünkü, burjuva hükümetlerin
temsilcileri olarak görüşmeci yoldaşlar anlaşmayı imkansız
kılan ve yukarıda belirttiğimiz burjuva konumlarına yerleşmiş,
o konumlarına kazık çakmışlardır.
Yani anlaşma imkansızdır!
ANLAŞMA OLACAK MI?
Bu formüller dururken anlaşma olmaz!
BM gözetiminde, AB-ABD desteğinde, 1960 anlaşmaları
temelinde, burjuva hükümetlerin temsilcileri arasında yapılan
görüşmelerle ve karşılıklı olarak bu formüller savunularak bir
anlaşma olmaz.
Bu şartlarda ve bu formüller dururken anlaşma olacak
diyen Baraka grubu yanılıyor. Bu burjuva çerçeveden çıkmayı
kabullenmeyen, bu burjuva emperyalist çerçeveyi kırmayı
düşünmek bile istemeyen toplum temsilcileri tarafından yapılan
görüşmeler, bu formüller dururken katiyetle bir anlaşmaya yol
açamaz. Anlaşamazlar. Çözemezler.
Nasıl ki toplum temsilcileri olarak Hristofyas ve Talat
yoldaşlar mevcut burjuva şartlar tarafından şartlandırılmış
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konumdadırlar ve faaliyetleri bu burjuva şartların
empozesinden kurtulamaz, Baraka grubunun bu hatalı tespiti de
Kıbrıs’taki mevcut siyasi şartlarca şartlandırılmıştır.
Bu yanlış KSP’nin Kıbrıs sorununun burjuvaemperyalist
temelde dahi çözümünün imkansızlığını ilan edip devrimcileri
ve kitleleri Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti
(AEBCH) kampanyasına katılamaya çağırdığı şartlarda
yapılmaktadır. Baraka bu yanlışını düzeltmelidir. Anlaşma
yapamayacaklar. Burjuva hükümetler olarak Kıbrıs sorununu
burjuva çerçevede dahi çözemeyecekler.
NİKOS YOLDAŞ
Bu iki formül burjuvazinin, bu emperyalist müsvettesi,
tarihin çöp kutusundaki sınıf eskisi burjuvazinin pis kokulu
diplomasi saraylarında yüksek sesle haykırılmaktayken Nikos
yoldaş da anlaşma olacak diyerek Baraka grubundan
yoldaşlarla ele ele veriyor. Ama o Baraka grubundan yoldaşlar
gibi “bu anlaşma olsa ne olur olmasa ne olur’, mantığıyla iş
yapmadığı için anlaşmanın elde edilmesi amacıyla işbaşı
yapmayan herkese kızgın. Baraka grubuna ne zaman kızacak
bakalım?
İyi ama sorun; olmayacak duaya amin demek sorunudur.
Nikos yoldaş bizim, olmayacak duaya kendisi istediği için
tekrardan, ikinci bir kez amin dememizi istiyor. Biz o işi
“Annan” döneminde yaptık!Niye yaptık? Yanlış, burjuva
siyasetleri savunan yoldaşlara bu işin olmayacağını pratikte
göstermek için. Bu işin olmayacağını hem de bizim
desteğimize rağmen olmayacağını göstermek için yaptık. Bu
işin olmayacağını ve de bu işin olmamasına KSP’nin “bu iş
olmaz” demesinin neden olmadığını, bu işin olmama nedeninin
burjuvaların içinde bulundukları durumdan kaynaklandığını,
burjuvaların milli sorunları çözemediklerini ve de
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çözemeyeceklerini ispatlamak için yaptık. İsteyen “Annan
Planı Strateji Taktik” yazısını tekrardan okuyabilir.
(http://birlesikcephe.org/TR/annan.html)
Şimdi ise Nikos yoldaş diyor ki: Ama tekrar yapın bu işi?
İyi ama ‘Annan’ döneminin de öncesi var! Biz “Annan”
öncesinde de şunu dedik: AKEL ve CTP bir araya gelsin, kendi
aralarında bir anlaşma hazırlasın, o anlaşma metni ne olursa
olsun biz KSP olarak destekleyeceğiz. Biz bunu da dedik.
Oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Çünkü AKEL ve CTP
komünistler olarak değil burjuva kuyrukçuları olarak burjuva
şartlarda bir araya geliyorlar. Bu nedenle de Kıbrıslı Rumlarla
Kıbrıslı Türkleri bir araya getiremiyorlar. Çünkü ulusların
arasındaki
nifakların
burjuva
zeminde
halledilmesi
imkansızdır. Yani biz yoldaşlar yanlışlarını göstermek için çok
tavizler verdik. Şimdi o verilen tavizlerin, burjuva siyasetlerin
olmazlığını ispatlayan o pratiklerin meyvesini toplama
zamanıdır - Nikos yoldaş komünist meyve vermelidir. Biz ise
burjuva siyasetlere tavizsizliğimizi korumalıyız!
Yani Nikos yoldaş sen bize gelip de “boşa kürek çekin!”
diyeceğine, sen bize gel de emperyalizme karşı, burjuvaziye
karşı kürek çek çekeceksen!
Biz AKEL ve CTP’yi defalarca ve çeşitli şekillerde
destekledik. Şimdi de onlara, Hristofyas ve Talat yoldaşlara,
anlaşma yapmayın demiyoruz.
Yapın! Ama yapamazsınız. Yapamamanızın bizimle uzak
yakın alakası yoktur.
Yapın! Yapmayın demiyoruz ki. Yapın diyoruz. Ve de
bu burjuva zeminde bu işi yapamazsınız diyoruz.
Hepsi bu.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete, Ekim
2008, Yıl 12, Sayı 261, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 26 Aralık 2008

BİRLİK VE ZAFER İÇİN PROGRAM
KSP, Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümetini
oluşturmak amacıyla bir kampanya başlattı.
Bu kampanya sırasında herkese 8 maddelik bir program
teklif etti.
Bu program başa gelecek olan AEBC Hükümetinin
uygulaması için önerildi.
Bu program AEBC hükümetini kurmayı mümkün kılacak
olan seçimlerde halkımıza propagandası yapılması ve
halkımızın takdirine sunulması için önerildi.
Yani hem seçimlerde, hem de Hükümet olunduğunda
hepimizin ortak programı olarak kabul edilmesini için önerildi.
AEB Cephenin seçim ve kampanyalarda eylemlerine
kılavuz olması ve AEB Cephe seçimleri kazanıp Hükümet
haline geldiğinde AEBC Hükümetinin uygulaması için
önerildi.
oluşturulup
AEB
Cephe
saflarında
birliğin
oluşturulamamasında esas ve belirleyici olan husus programa
karşı yaklaşımdır. Programda anlaşılırsa diğer tüm konular tali
konular olarak uzlaşması mümkün sorunlara dönüşeceklerdir.
Ciddi olarak ele alınan, uygulamak ve uygulatmak için ele
alınan, partilerin ve kitlelerin eylemlerinin kılavuzu olarak ele
alınan bir program açıktır ki birlik oluşturmak istendiğinde
belirleyici faktördür.
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KUZEY KIBRIS’TA SİYASET-SEÇİMLERLE Mİ, KURTULUŞ
SAVAŞIYLA MI?
Kuzey Kıbrıs’ın T.C. tarafından yönetildiği ve mevcut
uluslararası ilişkilerin legalitesi bağında T.C. tarafından
yönetilmek zorunda olduğu sanırız herkesin malumdur. Her ne
kadar KKTC kurulmuş ise de, ve de bazı yurtseverler
KKTC’nin kuruluşuna onay vermiş ise de, KKTC anayasasının
geçici 10. maddesi olarak bilinen madde açık ve kesin bir
şekilde T.C.’nin Kuzey Kıbrıs söz konusu olduğunda
uluslararası alanda sorumlu devlet olarak ele alınmasının—bazı
devletlerce işgalci, bazılarınca ise sadece sorumlu devlet,
“anavatan devlet”—bir ispatı ve de itirafıdır.
T.C. bir yandan KKTC’nin “bağımsızlığı” görüntüsünü
uluslararası alanda kabullendirmeye çalışırken, diğer yandan
mevcut güçlerin empoze ettiği uluslararası ilişkiler sistemi ve
ağı içinde ve esas olarak “işgalci” devlet olarak Kuzey
Kıbrıs’ta durduğunu bilmekte ve kabullenmek zorunda
kalmaktadır. Geçici 10. madde de bunu yansıtır.
Bazı partiler gelecekteki federe devletin federal bir parçası
olarak, herhangi bir isim vermeden kuzeydeki bu yerel
yapılanmanın demokratikleştirilmesi, bu yapılanmanın
yasalarının AB yasalarına uyumlu hale getirilmesi vb.
siyasetler ileri sürmektedir. İyi ama yasaları AB yasalarına
uyumlu hale getirilecek olan “yerel” siyasi yapılanma tamı
tamına işte o KKTC’dir. KKTC’ye karşı bu yaklaşım KSP’nin
yaklaşımı olmasa da, Kuzey Kıbrıs’ta siyaset yapmakta olan
tüm partilerin karşılaştıkları zorlukları aşmak için formüle
etmek zorunda oldukları yaklaşımlardan, bu paradoksal
yaklaşımlardan biridir. KSP’nin ve tüm partilerin bu siyasi
yapılanmanın siyasi partiler yasasına uyarak kurulduğu da
açıktır. Buradaki sorun, şu veya bu özel sorun, şu veya bu özel
formül değil de, genel bir sorun, bir prensip olarak formüle
edildiğinde şudur: KKTC veya daha öncesinde KTFD varsa da
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yoksa da, kabullenilseler de kabullenilmeseler de, Kuzey
Kıbrıs’taki partiler nasıl siyaset yapacaklardır?
Burada otomatikman karşımıza şu soru çıkmaktadır: Kuzey
Kıbrıs işgal altında olduğu oranda işgalci güce karşı bir
kurtuluş savaşı mı başlatılacaktır? Bu soruya “hayır” cevabı
verilirse niye “hayır” cevabı verilmektedir ve de “hayır” cevabı
verildiği anda Kuzey Kıbrıs’ta siyaset yapmanın yol ve
yöntemleri nelerdir?
Bir yandan bizzat T.C., Kuzey Kıbrıs’ta işgal var
demektedir, ben T.C. olarak işgalci devletim demektedir—daha
doğrusu uluslararası ilişkilerin zorlaması nedeniyle bu tespiti
kabullenmektedir—, öbür yandan bizzat bu işgalci devlete
işgalci olduğunu söyleyen ve bu nedenle T.C.’nin derin devlet
güçlerinin çeşitli saldırılarına uğramış olan partilerimiz ve
siyasi kişiliklerimiz işgale karşı kurtuluş savaşı fikrini katiyetle
ileri sürmemektedirler. Kurtuluş savaşı yöntemleri yerine gayet
barışçıl ve de işgalci devlet olarak T.C.’nin kurduğu,
kurdurttuğu siyasi yapılanmanın sunduğu demokratik çerçeve
içinde var olan siyasi partiler kurup yine bu çerçevenin izin
verdiği kurallar içinde siyaset yürütmektedirler. Gazetelerimiz
ve yazarları için de aynı durum geçerlidir.
İşte bazı partilerin mevcut KKTC’ye ilerideki federal
devletin, federe parçası olacak olan yerel siyasi yapı muamelesi
yapması ve onun demokratikleşmesi ve AB yasalarına uyması
için onun koyduğu çerçevede iş başıyapıyor olması bu ilginç
paradoks çerçevesinde bir anlam taşır ve bu paradoksu yansıtır.
KSP, işgal altındaki “normal” bir ülkede, “normal”
şartlarda işgalcilere karşı derhal başlatılması gereken kurtuluş
savaşı stratejisi ve bu strateji çerçevesindeki taktikler hakkında
iyi bilgilidir ve tüm üyelerini bu konuda bilgilendirir. Gel
gelelim ve gerçekçi olalım KSP dışında bu konuda bilgi sahibi
olan ve üyelerini bilgilendiren başka bir parti de yoktur
ülkemizde! Hele hele iş başı yapmaya geldi mi, bu konuda
KSP dışında elini kımıldatacak herhangi bir parti de yoktur!

623

Var mı? Varsa hangi partilerdir onlar?
Ve tabii ki partilerimiz kurtuluş düşmanı olduklarından
kurtuluş
savaşına
yanaşmayan
partiler
değillerdir.
Gazetelerimiz ve yazarları kurtuluş düşmanı olduklarından
kurtuluş savaşına yanaşmayan gazeteler ve yazarlar değillerdir.
Onlar uzun varlık dönemleri boyunca ülkemiz şartlarının
zorluklarına adapte olduklarından kurtuluş savaşı strateji ve
taktiklerine yabancıdırlar. Onlar hem yerli hem de yabancı
burjuvaların ülkemiz şartlarında varlık bulan yapılanmalarına
uyum gösterdiklerinden kurtuluş savaşı strateji ve taktiklerine
yabancıdırlar.
KSP ise “durum budur” demekte ve bu durumun hem
partilerimiz, hem gazetelerimiz, hem de vatandaşlarımız
saflarında yarattığı kurtuluş savaşına yanaşmayan siyasi
yaklaşımı dikkate almakta ve bu şartları yenmek için mevcut
tüm imkanları kullanarak ve de mevcut tüm zorlamalara onları
yerle bir etmek için uyarak iş başı yapmaktadır!
KSP’nin AEBC Hükümeti kampanyasının görevlerinden
biri tüm vatansever partilerimize ve gazetelerimize,
yayınlarımıza, dernek ve sendikalarımıza bu uyuma son
vermeleri gerektiğini kavratmaktır.
Biz komünistiz. Bizim gerçekler bazında kabullenmekten
kaçınacağımız bir tek gerçeklik yoktur. İyisiyle kötüsüyle
gerçekliği bilmek ve onları korkmadan ilan etmek, olguları
doğru yönde değiştirmek için zorunlu olan doğru siyasetleri
geliştirmek için şarttır.
Partilerimiz ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu siyasi
yaklaşımlar nedeniyle kurtuluş savaşı yapamamak, ama mevcut
zor şartlarda işgale karşı çıkabilmek ve onu yıkmaya
hazırlanabilmek, işgal şartlarının oluşturduğu yapılanmaya
uyumu gerektirir. Ama bu uyum onu yıkmak için olmalıdır.
Ama bu uyum onu yıkmak için değil de onun esas
yaratıcılarıyla birlikte, işgalcilerin dik alalarıyla birlikte onların
bir parçasını “birazcık geriletmek” siyasetine dönüştüğünde,
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tüm bunları burjuva-emperyalist şartlarda elde etmek siyasetine
dönüştüğünde, bu siyasetler kurtuluş savaşını imkansızlaştırma
siyaseti olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Bu siyasetler vatandaşlar saflarında yenilgiye uğratılmamış
kurtuluş savaşları imkansızdır!
Güneydeki halkımız kuzeyde T.C. durdukça ve de T.C. ile
birlikte iş yapmaya hazır bir Kıbrıslı Türk yapılanma ve
vatandaş kitlesi orada durdukça kuzeye ve kuzey halkına
güvenmemektedir. Kuzeydeki halkımız güneyde Türk düşmanı
Kıbrıslı Rum burjuvazi ve Yunanistan durdukça ve de İngiltere
ve dünya ile birlikte iş yapmaya hazır bir Kıbrıslı Rum
yapılanma ve vatandaş kitlesi orada durdukça güneye ve güney
halkına güvenmemektedir. Ve bu olgu iki taraftaki burjuva
yapılanmalar tarafından ayakta tutulmakta ve de teşvik
edilmektedir.
Bir yandan yerli ve yabancı burjuvaların Kıbrıs’taki tüm
faaliyetleri, öbür yandan kurtuluş aşkıyla yanan partilerimizin,
gazetelerimizin, yayınlarımızın, dernek ve sendikalarımızın
yanlış burjuva kuyrukçusu siyasetleri halkımız saflarında bu
karşılıklı güvensizlik ortamını alt etmeyi imkansız kılmaktadır.
İyi ama tüm bu faktörler alt edilmemiş halkımızın zinde ve
sağlam güçlerine dayanan bir kurtuluş savaşı da
imkansızlaşmaktadır.
İşte KSP”nin AEBC Hükümeti kampanyasının temel amacı
da bu duruma son vererek emperyalizme karşı, yerli ve yabancı
burjuvaziye karşı, hem kuzeyde hem güneyde ayrı ayrı ve tüm
ülkede bir tek, tek bir kurtuluş cephesi oluşturmaktır.
Bu çerçeve dikkate alındığında bazı partilerimizin,
gazetelerimizin, dernek ve sendikalarımızın seçimlerle ve
seçmenlerle ilgili bazı itirazlarının pek önemi kalmadığını okur
takdir edecektir.
Ama yenide şunlara da değinmekte yarar vardır.
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1. KSP Cenevre konvansiyonuna rağmen işgal altındaki
ülkelere, bölgelere nüfus taşıma faaliyetine karşıdır. Bu
meydana esas olarak T.C.’nin ve onunla el birliği altında
KKTC’nin kuzey Kıbrıs’a, ama aynı zamanda ve daha az
olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güney Kıbrıs’a nüfus taşımasına
karşıdır! Ve burjuva şartlar sürdüğü oranda bu taşıma nüfusun
derhal geldikleri ülkeye geri gönderilmesi gerektiği konusunda
ısrarlıdır.
2. Yani ülkemize bu çerçevede göç ettirilmiş nüfusun bazı
partilerimizin yaptığı gibi “insanlık adına” veya AB’deki
göçmenlik prensipleri adına affı taraftarı değildir. Burjuva
şartlar durdukça ve de işler burjuva şartlara uyarak yapıldıkça
Cenevre Konvansiyonu’nun böylesi iğdiş edilişinin kimseye bir
kazanç getirmeyeceği açıktır. BM’nin Annan Planı
çerçevesinde bu konunun çözümü için yaptığı öneri BM’nin
Cenevre Konvansiyonu’nun, yani mevcut uluslararası ilişkiler
sisteminin koruyucusu ve savunucusu olmadığının, onun
güçlüden yana, emperyalizmden yana tavır takındığının açık
ispatıdır.
3. Burjuva ulusların, burjuva devletlerin kendi aralarındaki
sorunların çözümünde böylesi prensip yoksunu yaklaşımlar
geliştirilmesinin ve bunların kabul görmesinin sadece ve
sadece emperyalistlere, savaş partilerine bir yararı vardır. Bu
konularda taviz veren burjuva devletler de son tahlilde kendi
kuyularını kazmaktadırlar. Kıbrıs sorununu burjuva çerçevede
çözmek isteyen partilerimiz de bu konuda taviz vererek kendi
kuyularını kazmaktadırlar.
4. KC varlığını 1960 antlaşmalarına dayandırmaktadır.
Bunlara dayanarak BM’de yer almakta, bunlara dayanarak
KKTC’nin tanınmasını engelleyebilmektedir. İyi ama bu
anlaşmaların garantörlerinden biride TC’dir. KC, TC sayesinde
KC. Ama bir yandan KC öbür yandan TC öyle bir
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çözümsüzlük sistemi kurmuşlar ki Kıbrıslı Türkler, bu KC
vatandaşları, on yıllarca izolasyonlarla yaşıyorlar. Ve bu ne
TC’nin umurunda ne de KC’nin! KKTC şartları orada
durmaktadır ve uluslararası yapılanma bu şartların oluşmasını
izlemiştir ve de uluslararası yapılanma Annan Planıyla
öngördüğü çözümünü de önermiştir!
5. Bu şartlarda KKTC denilen ve TC tarafından kurulduğu
herkesin bilgisi dahilinde olan yapılanma içinde yaşayan
Kıbrıslı Türklerin siyasi faaliyet alanları hakkında ellerinden
gelenler kısıtlıdır. Eğer TC Cenevre Konvansiyonu’nu iğdiş
ederek nüfus taşımışsa, bu nüfusun TC’deki ve Kıbrıs’taki
gerici burjuva güçlerin peşinden gitmesinin şartlarını ortadan
kaldırmak için yöntemler geliştirilmek gereklidir. Ve bu nüfus,
çalışan nüfus olduğu oranda bunun ihtimalleri vardır.
6. KSP’nin bu konudaki önerisi bu olgulardan hareket eder.
Burjuva-emperyalistlerin kendi burjuva şartları içerisinde dahi
bu sorunu çözemeyeceğinden hareket ederek bu sorunun
çözümü için yeni bir prensip önerir. AEBC Hükümetinin zaferi
için çalışan tüm göçmenler isterlerse AEBC Hükümetinin
yönettiği Kıbrıs’ta vatandaş olabileceklerdir; AEBC
Hükümetinin zaferi için çalışmayan tüm göçmenler isterlerse
bile AEBC Hükümetinin yönettiği Kıbrıs’ta vatandaş
olamayacaklardır.
7. Seçimler bağında KSP bir yandan Cenevre
Konvansiyon’larına ya uyulur, ya uyulmaz diyor. Uyulmadığı
taktirde de kendi prensibinin propagandasını yapıyor ve bunu
uygulayacağını ilan ediyor.
8. Göçmenler konusunda ülkemizde burjuva şartların
oluşturduğu paradoksa başka türlü yaklaşımların da son
tahlilde burjuva çerçevede çözümün, çözümsüzlüğün başka
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birer yansıması olduğu açıktır. Bir yandan Cenevre
Konvansiyonu, diğer yandan AB’nin göçmen politikası
yaklaşımı; bir yandan Cenevre Konvansiyonu, öbür yandan
Annan anlaşmasının önerisi; bir yandan Cenevre
Konvansiyonu, diğer yandan “insan hakları” adına göçmen
kabulü böylesi paradoksların örnekleridirler. Bu paradoksların
her bir burjuva çözümü kendi içinde bir yığın burjuva
haksızlıklar üretmekten başka bir işe yaramamaktadır ve
yaramayacaktır ve de çözüm değil çözümsüzlüktür.
9. Bu meyanda seçimlerle bağıntılı olarak Cenevre
Konvansiyonu’nun uygulanmasına KSP’nin bir itirazı yoktur.
Ama bunun uygulanmayacağı da KSP’nin bilgisi dahilindedir.
Dahası bu konuda en çok Cenevre Konvansiyonu savunucusu
partiler bile tavizkâr pozisyonlara gelmektedir. KSP ise
Kuzey
Kıbrıs’a
Cenevre
Konvansiyonu’na
rağmen
yerleştirilmiş olan tüm emekçileri seçimlerde oy hakları olduğu
oranda AEBC Hükümeti programını hem kendi çıkarları için
hem de Kıbrıslı kardeşlerinin çıkarları için savunmaya
çağırmayı önermektedir. Ve bu yaklaşımın mevcut şartlarda en
uygun yaklaşım olduğunu ileri sürmektedir.
10. Bu konudaki KSP’nin yaklaşımımı işte böyleydi ve işte
böyledir.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 26 Aralık
Cuma 2008, Yıl 12, Sayı 262, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 16-29 Ocak 2009
HALK?
Nazım Beratlı yoldaş “halk” ve millet konusundaki daha
önce de var olan ve de bazılarının Denktaş bastırdı dediği
kitabına ilave olarak güncelleştirdiği görüşlerini son dönemde
YeniDüzen’de çıkan bir dizi makaleyle açıkladı.
Birikim Özgür ve Mutlu Azgın Nazım Beratlı hocalarına
teşekkür ederek ve onun görüşlerin destekleyen yazılar yazdı.
Niyazi Kızılyürek de Beratlı’ya değinmeden, bence Beratlı’nın
tıpkısının aynısı görüşler ortaya koydu.
Tabii ki tüm bu yazılar arasında farklılıklar var. Ama ve
eminim yazarlar hemfikir olacaklardır, öze ait farklılıklar yok.
Yazarlar şöyle diyorlar: Halk kavramına Kıbrıs sorunuyla
ilgili farklı kesimler farklı yaklaştı ve de farklı zamanlara göre
yaklaşımlarını da değiştirdiler.
Bu tespitler ve bunlarla bağıntılı tarihi bilgilere herhangi
bir itirazımız yoktur.
İyi ama bunlardan çıkartılan sonuçlar gayet enteresan ve
tabii ki açıkça burjuva sonuçlamalardır.
Şu anda Güney ve Hristofyas yoldaş tek halk vardır diyor.
Tek halk demezsek ve iki halkın varlığını kabul edersek
BM’deki güçler kabul görmüş olan iki halk deyimini kullanıp
Kıbrıs’ı bölebilirler. O halde iki halk dememeliyiz.
Malum olduğu üzere bizim yazarlarımız Kıbrıs’ın
bölünmesine çok karşıdırlar. Ve de Kıbrıs sorununun bizim
itirazlarımıza rağmen BM çatısı altında çözülmesini isterler. O
destekleyeceklerdir
diye
halde
Hristofyas
yoldaşı
düşünebilirsiniz. Ama yanılırsınız.
Yazarlardan bir teki bile çıkıp da BM’deki bazı güçlerin
işte tamı tamına da Hristofyas yoldaşın değindiği işi yapıp
Kıbrıs’ı bölmeye kalkışacakları tespitine itiraz etmiyor. Ve
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aynı zamanda Hristofyas yoldaşın tek halk önermesini de
kabullenmiyor. N. Kızılyürek açıkça olmadan ama tüm
diğerleri açıkça iki halk kavramının kullanılmasında
direniyorlar.
Hem de öyle iki halk ki, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlara
eşit! Onların eşiti olarak BM’nin düzenlediği masada oturacak.
Onların eşiti olarak BM çatısı altındaki görüşmelerde imza
atacak. Siyasi eşitlik olacak ve bu ayrı kurucu devlet olmaya
kadar gidecek.
Bunları duydukça Güney ve Hristofyas yoldaş da diyor
(herhalde diyor. Çünkü edilen laflar ve yapılan işler o anlama
geliyor): “İyi ama nasıl ki Annan Planı döneminde Annan
Planını onaylasaydık TC’nin askerlerini çekeceğinin garantisi
yoktu, şimdi de bize iki halk dedirtip anlaşmayı yapmayacak ve
kabul görmüş iki halk deyimi üzerinden Kıbrıs’ı böleceksiniz!”
Bizim yazarlar da diyor ki: “İyi ama biz eşit adamlarız.
Biz tek halkı kabullenirsek bizi otomatikman azınlık
pozisyonuna sokacaksınız. AB’ye de üyesiniz maşallah. Sonra
dönüp anlaşmayı yapmayaeaksınız ve bizim ayrı federe devleti,
vb. vb. geri alıp bizi tekrar eskisi gibi hatta eskisinden beter
edeceksiniz. Yok öyle şey.”
Biz ne dedik?
Biz dedik ki, BM çatısı altında, yani burjuva-emperyalist
çerçevede, burjuva-emperyalist kafalarla, yaklaşımlarla bu işin
altından kalkmak imkansızdır. Burjuvazi milletler arasındaki
ilişkileri barışçıl bir çerçevede düzenleyemez. Burjuvazi milli
sorunun çözümünde hileli müflis çıkmıştır.
İşte tüm bu tek halk, iki halk tartışmaları da bu olgunun
ispatlarından birini oluşturmaktadır.
Gel gelelim bizim YeniDüzen yazarları (ve de Hristofyas
yoldaş) burjuva düzenin tam birer kölesi pozisyonuna girmiş
durumdalar. Ortaya konulan karşılıklı pozisyonların tamı
tamına burjuva çerçevede hareket etmekten kaynaklandığı, bu
çerçeve aşılmamış Rumlarla Türkler arasında birlik ve
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dayanışmanın elde edilemeyeceği ve sorunun işte buradan
kaynaklandığı onlar tarafından bir türlü algılanamıyor.
Niye algılanamıyor? Bunu en açık ve en iyi Beratlı’nın
Marksizme karşı yaklaşımı ortaya koyuyor.
Beratlı soruna Marksist temelde yaklaştığını ispatlamak
için defalarca Lenin’e değiniyor ve hatta Hitler ile eşdeğer ilan
ettikleri Stalin’e bile değiniyor. Ama bu değinmelerin ne kadar
pragmatik ve prensip ve Marksizm anlayışı yoksunu bir
yaklaşıma ait olduğunu aynı satırlarda ortaya koyuyor. Lenin
ve Stalin olmazsa BM anayasası ve Wilson prensiplerine de
başvurabilirmiş Beratlı.
“Ha “onların (Lenin ve Stalin—bn) önerdiği ulusal
programlar yanlış!” deme hakkı da elbette var... Ama o
denmeli önce... O zaman, Wilson Prensipleri’ne falan da
bakanz ... BM Anayasası v.s. Mesela dedim...”
Lenin ve Stalin’e atıfların milletler sorununa tam bir
burjuva yaklaşımı gizlemekten başka hiçbir anlamının olmadığı
sadece bu satırlarda değil soruna önerilen çözümde de sırıtıyor.
Beratlı tam bir burjuva hayranı. Dünya emperyalist siteminin
kulu kölesi. Kapitalizm dışı bir yaşamı tasavvur etme
yeteneğini bile yitirmiş bir yazar. Bu nedenledir ki temelleri
emperyalizm tarafından atılmış olan ve gelecekte, burjuvazinin
alt edilmesi sayesinde, komünizmin inşasına paraılelolarak
ulusal devletlerin gereksizleşeceği fikrini alıyor bugünün
emperyalizm şartlarındaki, globalleşme çerçevesinde ulusal
devletlerin yok olmuşluğuna, yok olmasının gerekliliğine ve de
bunun iyiliği, doğruluğu ve de gerekliliği fikrine gençlere
öğütlüyor.
“... Nasıl ki 18. yy ortalarmdan itibaren feodal sınırlar
ulusal pazann birleşmesinin önünde bir engel ise, şimdi de
ulusal sınırlar ekonominin gelişmesini engeller hale
gelmiştir. Ulus devlete, artık ihtiyaç yoktur... Gelecek
projeksiyonunda,
artık
“ulusötesi”
değerler
ileri
sürülmektedir... Globalizm bu...”
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Emperyalizm şartlarında ulus devletlerin yok olması
demek o yok olan ulus devletin çatısı altında yaşayan ulusun
emperyalizm tarafından yok edilmekle karşı karşıya getirilmiş
olması demektir. Irak’a bakınız. Afganistan’a, Afrika’nın
haline bakınız. Beratlı’nın önerisinin kesin ve gerçek anlamı
bundan ibarettir.
Ve tabii ki bu önermenin yazarın kendi gerçeğiyle de uzak
yakın alakası yoktur.
İki halk diye direnen kim? Beratlı!
Ulus devlet olmaz deyip de Kıbrıs’ta neredeyse
konfederasyona denk düşen federasyonu talep eden kim?
Beratlı!
Görüşmelerde kendi halkının eşit statüsünde direnen, bu
eşitliği eşit kurucu devlet statüsüne taşımak için kavga veren
kim? Beratlı!
“Demek ki biz, Kıbns Sorunu’nu yaratan zihniyetle,
sorunu çözmeye yaklaştığımız zaman, bundan dolayı çıkmaza
giriyoruz. Ulus devlet mentalitesi ile Kıbns Sorunu
çözülemez... Çözülemedi, çözülemeyecektir...” deyip hemen
peşinden
“Çünkü bu ülkede, birden çok ulusal aidiyet hissi var...
Yok demekle keşke yok olabilseydi...” diyen kim? Beratlı!
Başka bir deyişle tipik burjuva iki yüzlülüğünden müzdarip
olan kim? Beratlı!
Biri diğerini ezer. Zaten bu olgu ortaya serilerek Rumlarla
birlik reddedilmektedir. Gerçek sonuç budur. Ve bu doğru bir
sonuçtur ve ne tek halk önermesi, ne globalleşme sayesinde
ulusal devletlerin gereksizleştiği önermesi bu olgunun önüne
geçemez. Burjuva toplumlar kendilerini fasulye gibi nimetten
sanan, karşılarındakini de küçük gören tam bir ırkçı ruhla,
ahlakla yetiştirilirler. Veya tam bir köleci ahlakla! Yani
burjuvazinin ahlakını yansıtır burjuva toplumların toplumsal
ahlakı. Bu ahlakın yerle bir edilmesi, halkların, ulusların,
cemaatların, toplumların eşitliğinin proletaryanın sınıfsal
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iktidarı sayesinde, onun enternasyonalist ahlakı ve anlayışı
sayesinde garanti altına alınması şarttır. Gerisi de palavrayla
iştigaldir ve tüm burjuva görüşlerin ve önermelerin palavrayla
iştigal olduğu her olay ve anda ispatlanmaktadır.
Tek halk iki halk tartışmalarının ispatladığı basit olgu
burjuvaların halkların kardeşliğini sağlama yeteneklerinin
olmadığıdır. Burjuvazinin solcu yazarları bile bu konuda sınıfta
kalmaktadırlar.
_____________

SEÇİM OLUYORMUŞ?
Soyer yoldaşın, pardon Başbakan yoldaşın demesine göre
19 Nisanda seçimlere olacak.
Ama bu satırlar yazılırken bence böyle bir seçimin
garantisi yoktu. Çünkü CTP-BG karar almış. Hükümet değil.
Dahası meclis değil.
Şimdi ki Eroğlu UBP başıdır, CTP-BG hükümetten istifa
ederse sağcı partilerin bir araya gelip de Şubat 2010’a kadar
hükümet edecek bir hükümet kurmaları bir ihtimaldir. Çünkü
19 Nisan onlar için en iyi zaman değil.
CTP-BG’nin 19 Nisan’da seçim istemesinin sebebi de,
Soyer yoldaşın dediği gibi BM çatısı altında çözümü elde
etmek istediklerinden kaynaklanmıyor. Soyer yoldaş deyim
yerindeyse en az bir senelik hükümet etme imkanlarını çözüm
için, vatan millet için feda ettiklerini söylerken doğru
konuşmuyor-bizce!
Esas sorun iki türlü. Birincisi bu kriz iyice azacak.
Hükümet olan partiler halkın gözünden düşecek. Bu olay CTPBG’nin seçimlerde mahvına yol açmadan seçim yapmak istiyor
Soyer yoldaş. Akıllıdır bizim yoldaşımız!
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İkincisi BM çatısı altında çözüm olmayacak. Bu da CTPBG’nin altını iyice oyacak. Güneyi, Hristofyas’ı, AKEL’i
suçlamalar işe yaramayacak. Bu durumda bir seney kadar iyice
belli olacak. Bu olay CTP-BG’nin seçimlerde mahvına yol
açmadan seçim yapmak istiyor Soyer yoldaş. Akıllıdır bizim
yoldaşımız!
Basın toplantısında da ne kadar akıllı olduğunu gösterdi.
“1960’taki
haklarımıza
dönelim”cilere
değindi.
“konfederasyon”culara da değindi. Ama bize, ‘anti-emperyalist
birleşik cephe’cilere değinmedi. Akıllıdır bizim yoldaşımız!
Tıpkı AKEL’ci yoldaşlarımız gibi. İkiz kardeşler nede olsa.
Bakın çözüm konusunda ne diyor yoldaş:
‘Bu görüşme sürecinin içinde günümüzde bir kesim,
“1960’taki haklarımıza dönelim”, diğer bir kesim ise
“konfederasyon” söylemleri yapmaktadır. Bunların toplamı
ısrarla, ortak devlet ve bunun çatısı altında iki kurucu devletin
eşit statüde yer alacağı, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik
temelindeki federal çözüm siyasetine karşı çıkmaktadır. Bu
yüzden savrulmalara gitmemiz için baskı oluşturmaya
çalışmaktadırlar.’
İki kurucu devletin eşit statüde yer alacağı ortak devlet lafı
açık ve kesin bir şekilde ‘Bütün bu süreçlerde hep Türkiye ile
ortak çıkarların zenginliğinde buluşarak ortak akıl, ortak çıkar
birlikteliği temelinde birlikte ilerledik.’ lafızlarını teyid eder,
onaylar, haklılaştırır. Ve de Güneyle anlaşmayı imkansız kılar.
Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında faaliyet gösterenler böyle bir
önermeyi katiyetle kabullenmeyeceklerdir.
İşte burjuva keçilerin çıkar çatışmasının yol açtığı
katliamlar İsrail-Filistin çatışmasında gözümüzün içine
girmektedir. Aynı durum 1974 öncesinin Kıbrıs’ında da vardı.
Aynı durum tekrar ortaya çıkabilir. Bu karşılıklı uzlaştırılamaz
duruşların er veya geç varacağı yer odur. Savaş ve katliam!
Ama çok bilir bizim CTP-BG’li yoldaşlarımız, tıpkı
AKEL’li yoldaşlarımız gibi. Akıllıdır bizim yoldaşlarımız!
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Hodri meydan diyor Soyer yoldaş:
‘Kıbrıs Türk Halkı düşünce ve vizyon zenginliğini hak
etmektedir. Bu partilerin çıkardığı kuru gürültü ile daha fazla
gelişme olanaklı değildir. Çünkü bu düşünce ve fikir üretimine
büyük bir engel oluşturmaktadır.
Bu yüzden “işte sandık” diyoruz.
Herkes bilgisini, birikimini, öngörüsünü, vizyonunu ortaya
koysun...’
Pekala,
KSP ve anti-emperyalist birleşik cephe siyasetini savunan
tüm güçler adına pekala diyoruz.
Pekala Soyer yoldaş.
Herkes bilgisini, birikimini, öngörüsünü, vizyonunu ortaya
koysun...
Yaşasın Anti-Emperyalist Birleşik Cephe hükümeti!
Yaşasın Komünizm!
Yaşasın Stalin!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 16-29 Ocak
2009, Yıl 12, Sayı 263, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 30 Ocak-12 Şubat
2009
KRİZ SONRASI
Davos’taki kurtlar sofrasında bir araya gelen Dünya’nın en
zenginleri ve onların hizmetkarı politikacılar, bankerler,
müdürler, profesörler, teknisyenler, askerler, polisler (bazı
insanların ruhlarını satın almak için birkaç milyon dolar
yeterde artar bile) Davos adlı şehirde toplanmışlar. Konuları
‘Kriz Sonrası’!
Siz bu bayların bizzat İkinci Dünya savaşı sırasında da
böyle toplantılar yaptıklarını bilir miydiniz? Alman, İtalyan,
İngiliz, Amerikan, Fransız politikacılar, bankerler, müdürler,
profesörler, teknisyenler, askerler, polisler bizzat savaş
sırasında bir araya gelip savaş sonrasında ne olacağını ele
almaktaydılar? O sırada bu işi gizli yapıyorlardı. Sovyetlere,
komünistlere ve Stalin’e demediğini koymayanlar dün onlardı,
bugün de bunlar!
Kriz sonrası dünyaya ne tür bir şekil vereceklerini
tartışacaklar. Tartışsınlar. Biz de tartışalım. Nede olsa kriz
sonrasından önce kriz sırası var! Kriz sırasında insanların
başına gelecekler bu mahlukları pek ilgilendirmiyor ama biz
komünistleri en çok ilgilendiren tamı tamına bu kriz
döneminde insanların başlarına geleceklerdir.
İnsanlığın büyük bir kesimi, işçi, köylü, esnaf, memur, ve
hatta bir zamanlar hali vakti yerinde olan kesimler dahi açlıkla
yüz yüze gelecek. Hali hazırda her yıl açlıktan, olur olmaz
hastalıktan, savaştan ölen 40 milyon insan sayısı artacak.
Hergün aç olarak gezen bir milyar insan sayısı artacak.
Demokrasi, insan hakları, barış ve bilumum güzel laflar ayyuka
çıkarken katliamlar, cinayetler, idamlar, işkenceler, savaşlar
hayatın gerçekliği olarak empoze edilecek. İnsanlık bugüne
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kadarki tarihinde gördüğü en büyük rezilliği ve katliamı
yaşayacak. İkinci Dünya savaşı bu krizin sebebiyet verdiği
cinayetler yanında bir hiç kalacak. Çünkü maksimum kâr
peşinde koşan bir avuç finans oligarkının iktidarını kısıtlamak
ve yok etmek yeteneğine sahip tek güç olarak komünistler ve
onların güç aldığı dayanak noktaları olarak radikal sendikalar
yok edildiler. Büyüklü, küçüklü tüm burjuvalar, büyüklü,
küçüklü tüm feodaller, büyüklü, küçüklü ve farklı dinlerden
tüm dini bürokrasi varlıkları ve yokluklarını dünyanın finans
oligarklarının varlık ve yokluğuna eşitlediler. Onlar yok olursa
kendileri de yok olacaklar, o halde her türlü kölelik mubahtır.
Milli bağımsızlık çöpe.
Demokrasi çöpe.
İnsanlık tümden çöpe.
Üstünde yaşadığımız dünya bile çöpe!
Çünkü işler sınırlarına fazla yaklaştılar. Kapitalizm ve
burjuva iş yapış tarzı imkansızlaştı. İşte bu nedenle iyice
hayvanlaştı.
Neye karar kılacaklar? Nasıl bir dünya sorusuna burjuva
çerçevede kalarak nasıl bir cevap verecekler? İmkansızla
uğraşıyorlar. Tek yol kaldı. Burjuva çerçeveyi terk etmek.
Mevcut kriz dönemibaylarımızın Davos’ta tartışmaktan
kaçındıkları dönem—mevcut burjuva çerçeveyi paramparça
edecek, ediyor. Hiç kimsenin burjuva düzen paramparça
edilmelidir vb. radikal görünümlü gevezelikler etmesine gerek
yoktur. Bizzat burjuva düzen kendi kendini paramparça
etmektedir ve edecek. Komünistlerin yapması gereken olanları
anlatmaktan ibaret olmalıdır.
Ve de olacakları. Vede Davos’takiler kriz döneminde ne
olacağını hasır altı ederek, kriz döneminde yapacakları insanlık
düşmanı faaliyetleri saklamaya çalışırken biz kriz döneminde
ne yapacaklarını anlatmalıyız. Ve onlar Kriz sonrası dönemde
yeni bir insanlık katliamı sistemi planı yaparken biz de insanlık
için güzeller güzeli komünizm planları yapmalı, otomatik ve
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sürekli üretim imkanlarını, bolluk imkanlarını ve doğrudan
demokrasiyi insanlara anlatmalı ve o günleri elde etmek için
partilerimizi kurmalı ve demokratik yöntemlerden asla ve asla
şaşmadan iktidara hızla yürümeliyiz.
Kıbrıs’ın kuzeyinin işçi, köylü, esnaf-zanaatkâr ve
memurları 19 Nisan’da tüm insanlığa güzel bir hediye sunma
imkanına sahiptirler.
Seçimlerde KSP’den aday olarak ve seçimlerde KSP’yi
iktidar yaparak. Seçimlerde KSP’yi örgütleyerek.
Bu Davos’a iyi bir cevap olacaktır. Bu Amerika-İngiltere
ve Avrupa’yı karşımıza almak olacaktır. Bu Avrupa’nın
barbarlarına kafa tutmak olacaktır. Bu zoru göğüsleyenlerin,
insanlığa kucak açanların seçeneği olacaktır. Ve bu Avrupa’yı
sarsacaktır!
Dünya insanlığının ihtiyacı budur. Bu ihtiyaca Kuzey
Kıbrıs’tan bir ses verilip verilemeyeceğini 19 Nisan ve
öncesinde göreceğiz.
Burjuvalar yenilmeleri için gerekli herşeyi yapıyorlar.
Kapitalizmi uyguluyorlar.
Biz de onların yenilmesi için gerekli herşeyi yapacağız.
İşte bizim kriz sırası ve sonrası için planlarımız böyledir!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 30 Ocak-12
Şubat 2009, Sayı 264, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 13 Şubat 2009
BOYKOT OLUYOR! HAYDİN SOKAKLARA!
A) Lenin’in Çarlık Rusya’sında geliştirdiği Boykot
taktiğinin ardındaki yaklaşım nedir?
Kitlelerin devrimci duruşu, devrimci ayaklanışı şartlarında,
veya bu durumun ortaya çikma ihtamilinin yüksekliği
şartlarında kitlelerin mevcut düzene karşı, onu yıkmak yönünde
gelişecek olan örgütlülüğünün, duruşunun düzenin kendi
kamallarına, mesela onların parlamentoları için yapılacak
seçim kanalına çekilip zayıflatılmasını vede durdurulmasını
ve de yok edilmesini önlemek, onları devrime çekmek için
seçimleri boykot!
Kuzey Kıbrıs’ta buna benzer bir durum Annan Planı
döneminde ortaya çıktı. Kitleler halı hazırda sokaklardaydı. Bu
dönemde bizim partimiz kitlelerin bu faal ve burjuvazinin sağcı
kanadın tüm siyasetine ters duruşunu, tüm burjuvaziye ve
yabancı emperyalizme karşı bir duruşa dönüştürmek için,
onların mezndi iktidarlarını kurması için atılması gereken
adımları formule etti ve tüm sol partilere sundu. Bu önermeler
derinden derine devrimci önermelerdi, ama ve aynı zamanda
tamamıyle de demokratik önermelerdi. Meydanlarda Kuzey
Kıbrıs’ın hemen hemen tüm seçmen kitlesi toplanmaktaydı.
Hemen hemen tüm seçmenler bir araya geliyorlardı. İşte onlar
bir araya geldiklerinde, o meydanlardaki mitinglerde,
toplantılarda vatandaşlara Kıbrıs Sorunun çözümünün
üstlenmelerini istedikleri millet vekillerini doğrudan seçmeleri,
sevcut vekilleri geçersiz ilan edip bu yeni ve doğrudan seçilmiş
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vekilleri meclise göndermeyi ve bu vekillerin hükümeti
devralmalarını ve çözüm işini de devralmalarını önerdik.
Tüm diger kesimler mevcut cumhurbaşkanı ve hükümete
çözüm için baskı yapma siyasetinde kaldılar ve bizim
önermelerimizi red ettiler. Çünkü onlar düzenin sınırlarının
zorlanmasını, hele hele düzenin değişmesini katiyetle
istememktedirler.
İyi ama düzen değişmezse çözüm de yok.
Ve olmadı ve Kuzey Kıbrıs’ta burjuvazinin iktidarı,
Kıbrıs’ta NATO’nun, İngiltere’nin ve dolayısıyla Türkiye ve
Yunanistan’ın ve tüm bunların adadaki burjuva taraftarlarının
iktidarı sürdü.
YKP’li yoldaşlar bizim önerdiğimiz ve de demokratlığı
katiyetle tartışılamayacak olan bu seçimleri de boykot ettiler.
Sokaklardaki insanları da evlerine geri gönderdiler.
B) Başka bir seçimleri boykot nedeni Kurtuluş
savaşıdır.
Bir ülke işgal altındadır—Mesela Kıbrıs—ve vatandaşın
görevi işgalcilere karşı savaştır.
Dolayısıyla işgalci gücün ülkeye empoze ettiği tüm
kurumlar, bila istisna tüm kurumlar boykot edilir. İşgalci güç
bir parlemento ve o parlemento tarafından seçilen bir hükümeti
empoze ederse, onların düzenlediği tüm seçimler ve
parlemento ve hükümet boykot edilir. İşgalciyle işbirliği yapan
herkes ve her kurum boykot edilir ve işbirlikçi olarak
lanetlenir!
Bu iş bu kadar basittir.
İyi ama Kıbrıs’ta işler bu kadar basit mi?
Malesef değil!
Hem Kuzeyde hem güneyde işgalçilerle, hem tümden
yabancı (İngiltere ve Amerika ve de AB) emperyalistlerle, hem
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de aynı soydan gelme burjuvaların emperyalist emelleriyle
(gerici-emperyalist Anavatanlarla) işbirliği almış başını
gidiyor. Emperyalistlere karşı ortak düşmanlık yerine Kıbrıslı
Türklerle, Kıbrıslı Rumlar arasında burjuva milliyetçi
düşmanlık ve biribirine karşı Anavatanlara ve AB-İngiliz
emperyalistlerine dayanma, onları kendi tarafına kazanma
çabaları ön palan çıkmaktadır. Ne güneyde ne de kuzeyde
kurtuluş savaşı diyen ve kurtuluş savaşına Kıbrısın tüm
miyyeletlerini kazanacak, onları birlikte savaşa kazanacak bir
program önerilmemektedir.
Ya YKP ne yapmaktadır? YKP kurtuluş savaşının lafını
dahi etmemektedir. YKP kilelelerin, vatandaşların kendi
iktidarlarını kurarak kurtuluşu kendi elleriyle inşa etmeleri
fikrine katiyetle yanaşmamaktadır.
Kuzeyde şu anda seçimlerin boykotunu talep eden YKP
bizzat bu seçim sisteminin kurcularından, kurulmasını
onaylayanlardan oluşmaktadır ve bu sistemle tek esas derdi
seçmenlerin esas olarak Kıbrıslı Türklerden oluşmuyor
oluşudur—çünkü bahsini ettiği tüm diğer olgular tüm burjuva
düzen şartlarında geçerli olan ve burjuva düzenin derinden
derine gerici ve anti-demokratik karakterini ortaya koyan
hususlardır (basının baştakilerin kontrolünde olması gibi). Şu
sıralarda CTP seçmenlerin büyük ve ağırlıklı kesiminin Kıbrıslı
Türklerden oluştuğunu ilan etmektedir. Bu doğruysa YKP
kendi itirazları çerçevesinde ayakları havada kalacaktır.
Şu anda bir tek KSP’nin anti-emperyalist birleşik cephe
hükümeti planı vardır. Bu planın vatandaşlar saflarında zemin
bulmasını sağlamak, anti-emperyalist birleşik cephe hükümeti
fikrinin vatandaylar saflarında yayılmasını saşlamak gereklidir.
Hiç kimsenin kurtuluş savaşı demediği ve de işgalci
kurumlara karşı boykot ilan etmediği ve de öyle bir niyet dahi
ortaya koymadığı bgünkü şartlarda yapılması gereken şey tamı
tamına vatandaşların gerçek iktidarı için, anti-emperyalist
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birleşik cephe hükümeti için eldeki tüm imkanları kullanarak iş
başı yapmaktır.
Bu siyasete karşı çıkanlar, istedikleri kadar radikal
görünümlü laflar etsinler son tahlilde işgalin sürmesine katkı
koymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Belki güneş
balçıkla sıvanabilir ama bu basit olguyu çamur atarak saklamak
imkansız kılınacaktır!
C) İşte durumlar böyleyken boykot ve sokaklara
laflarının ardında duran gerçek nedir ortaya
konmalıdır.
Şu sıralarda sokaklara diye bas bas bağıran YKP, sokaklar
tıklım tıklım doluyken sokakları pasifleştirmekten ve
sokaktakileri gerisin geriye evlere sokmaktan başka bir şey
beceremedi.
Niye?
Çünkü YKP vatandaşların kendi iktidarını kurması taraftarı
değildir. Çözümün vatandaşların kendi anti-emperyalist
iktidarlarını kurarak elde etmeleri taraftarı değildir.
O zaman YKP niye boykot ve sokaklara diyor? Sokaklara
çıkarak iktidara gelmeyecek olan kitleler niye sokaklara
çıkacak?
Gayet basit: ‘Dış Güçlere’ çalım satmak için!
AB seçimlere gidilmediğini, seçimlerin boykot edildiğini
ve sokaklara döküldüğümüzü görecek ve çözümü empoze
edecek. Baştakiler de bu AB empozesi çözümü mecburen
kabullenecek!
Kıbrıs AB Derneği 15 Ocak 2009 tarihli “Kıbrıs Sorunu ve
Kuzey Kıbrıs’ta Seçimler” başlıklı bir bülten yayınladı. Orada
da işte tamı tamına bu yaklaşım sergilenmektedir. Herşey kötü,
ve de dünyada bir yandan ‘özgür iradeli’ politikacılar başarılı
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olamaz, öbür yandan “Siyasi iradeyi ele geçirebilmenin tek
yolu da Kıbrıs sorununun çözümünden geçer.”
Özgürlük görüşüne sahip vatandaşların temsilcisi olarak
özgür iradeli politikacıların, yani vatandaşlarla el ele vererek
bizlerin bu işi yapmamız, halkın iktidara gelerek bu işi yapması
imkansız, ve de çözüm gelinceye kadar da bu tür bir iktidar
imkansız… o halde; o halde çözümü birileri bize bahşedene
kadar beklemeli, veya bir şeyler yapılacaksa işte bize çözümü
bahşedecek olan o tiplere yardım edecek işler yapmalı…
mesela seçimleri boykot… mesela sokaklara dökülmek… ne
için? Adı üzre, AB derneği, AB gelsinde bizi kurtarsın diye?
İşte YKP’nin de tüm planları bu siyaset üzerine inşa
edilmektedir.
Bizim planımız başkadır.
Biz demokratik çerçeveden zerre kadar şaşmadan tüm
emperyalistleri seçimler üzerinden teşhir ve tecrit
edebileceğimiz görüşündeyiz.
Onlar demokrasi dedikleri oranda demokrasiyi onları
yenmek için kullanacağız—AB gibi emperyalist pislik
yuvalarından kurtuluş beklemek için değil!
Şu anda başka alternatifimiz de yoktur!
Tüm vatanseverler iş başına.
Bu seçimler bittiğinde AB, İngiltere, ve bizi NATO’ya
peşkeş çeken Türkiye ve Yunanistan ‘Anavatanları’ da ‘tehlike
çanları çalıyor—Kıbrıs’ta insanlar emperyalizme karşı çıkıyor’
demek zorunda kalsınlar.
Ve görelim bakalım nice olursa olsun!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, 13 Şubat 2009, Yıl 13, Sayı
265, sayfa 6.
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NELER OLUYOR NELER? — 27 Şubat 2009
TÜRKİYE İŞGALCİ Mİ?
Sabahattin İsmail ve Volkancı-TMT’ci yoldaşları KSP,
BKP, YKP ve Baraka’nın Polis alımlarıyla ilgili ortak
eyleminde TC’nin Kıbrıs’ta işgalci ilan edilmesine çok kızmış
durumdalar. En azından sergiledikleri görüntü öyle.
Şunu açıkça ortaya koyalım. Ortak bildiri BKP, YKP ve
Baraka tarafından KSP’ye sunulduğunda taslak metinde
TC’nin işgalciliğinden bahis edilse de, bildiri bu işgalci
konumun üstünü örten bir şekilde hükümetten KKTC
anayasasının 10. maddesinin kaldırılmasını talep ediyordu.
Yani kolluk güçlerinin KKTC’ye bağlanmasını talep ediyordu.
Bir yandan TC işgalci deyip öbür yandan 10. maddenin
kaldırılmasını KKTC’den talep etmek olmazla iştigaldir.
Dolayısıyla bildiriden bu maddenin kaldırılması ve KKTC’deki
güvenlikten TC’nin sorumlu olduğunun açıkça ilan edilmesi
önerisi KSP’ye aittir.
S. İsmail ve Volkancı-TMT’ci yoldaşları TC’ye işgalci
denildi diye sağa sola çamur atacaklarına ve deyim yerindeyse
sokak kabadayısı vari küfürler edeceklerine KKTC
anayasasındaki 10. maddeyi niye izah etmiyorlar? Gökten mi
düşmüştür bu madde? Tabi ki hayır! Bu madde uluslararası
alanda TC’nin Kıbrıs’ta işgalci olarak ilan edilişinin gereği ve
bu işgalci önermesinin TC ve KKTC tarafından kabulünün
ispatı ve simgesidir.
KKTC’deki TC elçiliği ağzını açıpta ‘biz işgalci değiliz’
dedi mi? Demedi.
KKTC hükümeti veya Cumhurbaşkanı ‘biz işgal altında bir
devlet değiliz’ dedi mi? Demedi!
19 Nisan’da seçimler oluyor.
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UBP, DP dahil tüm partiler çıksınlar desinler bakalım hayır
biz işgal altında bir ülkenin partileri değiliz, bizim eskiden
hükümet olduğumuz dönemde KKTC’nin uluslararası konumu
işgal altında bir ülke konumu değildi? Buyursunlar desinler de
bu millet de duysun bunları! Hem işgal altındaki bir ülkenin
hükümeti değil hem de 10. maddeyi anayasasına yazmış.
Bağımsız bir ülkenin anayasasında ne yeri vardır 10.
maddenin? Yeri yoktur. Ama 10. madde orada duruyor.
Yalan yapma S. İsmail, ve yalancılık yapmayın S. İsmail’in
Volkancı-TMT’ci yoldaşları, 10. maddeyi kaldırtın, veya
TC’nin işgalci olduğunu TC ve TC büyükelçisi ve de askeri
güçleri gibi sizler de kabul edin.
Olay bundan ibarettir.
Ya TC işgalcidir ve 10. madde KKTC anayasasında durur.
Ya da TC işgalci değildir ve 10. Madde kalkar.
İkisi bir arada olmazla iştigaldir!
İkisi bir arada S. İsmail’in ve Volkancı-TMT’ci
yoldaşlarının yalancılığının belgesidir.
Cumhurbaşkanı Talat bunu bilir. Eski cumhurbaşkanı
Denktaş da bunu bilir.
Niye? Çünkü uluslararası hukuk çerçevesinde TC Kıbrıs’ı
işgal eden güç olarak ilan edilmiştir ve işte bu nedenledir ki
Kuzey Kıbrıs’tan sorumlu olan güç TC’dir. KKTC değil!
Vatandaşımızın burnu kanasa TC sorumludur, KKTC değil!
Cumhurbaşkanı Talat bunu bilir. Eski cumhurbaşkanı
Denktaş da bunu bilir.
Buradan
soruyoruz
yeni
ve
eski
KKTC
cumhurbaşkanlarına:
Uluslararası hukuk söz konusu olduğunda TC Kuzey
Kıbrıs’ta işgalci konumda mıdır değil midir?
Vatandaşın burnu kanasa TC sorumlumudur değil midir?
KKTC 10. Maddeyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı?
Bu soruların cevapları herkese malumdur.
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Uluslararası hukuk söz konusu olduğunda TC işgalcidir.
Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşın burnu kanasa TC
sorumludur. Dolayısıyla KKTC anayasasındaki 10. Madde
kaldırılamaz.
Yani KKTC işgal altındaki bir ülkenin TC kontrolündeki
bir devlettir. KKTC hükümetleri de aynen öyle!
Buradan soruyoruz S. İsmail’e:
Tüm bunlar doğru ise sen ve senin gibi yalancılara ne
demeli? Sen ve senin gibi konuşan, sen ve senin gibilerin
desteklediği UBP, DP, MAH vb. Partilere ne demeli?
“Bir yanda “çözümsüzlük ve AB karşıtlığı” lobisi…
Diğer yanda “çözüm ve AB güçleri”…
Tablo çok net, değil mi?”
Sami Özuslu. YeniDüzen 25.02.09
İşte böyle. Var mı bunun başka türlü izahı?
Di mi Sami?
“Çözüme ve AB”ye karşı olan Volkancı, TMT’ci,
Ergenekoncu takımı, UBP, DP, ÖRP vb., öbür yanda “Çözüm
ve AB!” diyenler. Yani CTP, TDP, BKP, YKP, Afrika…
Sami Özuslu Marksizmi terk edip Sosyal Demokratlaşarak
sorunları diyalektik metotla, materyalist bir şekilde ele alma
yeteneğini tümden yitirdi. Haddimiz olarak basit bir ders sana
Sami kardeş!
Bir yanda aslanın erkekleri.
Diğer yanda aslanın dişileri.
Bil bakalım Sami kardeş nadir bu?
Aslan cinsi! Dahası ancak ve ancak bir yanda erkekleri
diğer yanda dişileri var oldukça aslan türü de var olabilir,
varlığını sürdürebilir.
Bir yanda “Çözüme ve AB”ye karşı olan burjuvaemperyalist dünyanın savunucuları, ABD’ci ve İngilizci NATO
kafa mermer kafalar.
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Diğer yanda “Çözüm ve AB!” diyen burjuva-emperyalist
dünyanın savunucuları, hem ABD’ci ve İngilizci hem de
Almancı-Fransızcı NATO kafa mermer kafalar.
Bu iki kanat olmamış, bunların ikisi birden olmamış dünya
emperyalist sisteminin ileri sürdüğü ve hayata geçirdiği çeşitli
çözümler, yani çeşitli çözümsüzlükler nasıl mümkün olacaktır?
Bu iki kanadın ileri sürdüğü çözümler ve de çözümsüzlükler
dünya emperyalist sistemini yaşatmaktan başka ne işe
yaradılar? Dünya emperyalist sistemini yaşatmaktan başka ne
işe yaramaktadırlar?
Sami kardeş.
Bir
yanda
“Çözüme
ve
AB”ye
karşı
olan
burjuvaemperyalist dünyanın savunucuları.
Diğer yanda “Çözüm ve AB!” diyen burjuva-emperyalist
dünyanın savunucuları.
Yani onlar ve sizler burjuva-emperyalist dünyanın
savunucularısınız.
Yani burjuva-emperyalist dünyanın erkekleri ve
dişilerisiniz. Aslan türünün erkekleri ve dişileri gibi.
Bu iki düşman kardeşler bir aradadırlar, bu aslan türünün
erkek ve dişisi bir aradadırlar.
Bir de tür olarak onlardan tamamen farklı olan, ayrı bir tür
olan, mesela insanlığa ait olan erkek ve dişi vardır, erkek ve
kadın vardır. Bu erkek ve kadından oluşan ve onlar sayesinde
var olan insanlık türü vardır.
Onlar burjuva-emperyalist dünyanın, hayvanlar aleminin
yıkıcılarıdırlar.
Gerçek zıtlık işte onlarla erkek ve dişi aslanlar arasındaki
zıtlıktır.
İşte bu nedenledir ki devrim kapıya dayandığında senin bir
yanda erkek aslan, diğer yanda dişi aslan takımları Spartaküs’e
karşı el ele vermişlerdir.
Hani derler ya: aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere diye!
Zavallı Sami. Ama seni yıllar önce uyardık biz.
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Değil mi?!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 27 Şubat
2009, Yıl 13, Sayı 266, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 20 Mart 2009

YASEMİNLER AÇILDI
BKP’li, Afrikalı, ve şu veya bu şekilde örgüt dışı kalmış
kendini yurtsever ve solcu ilan eden çoğu bireyler Yasemin
Hareketi olarak birleştiler ve seçimlere BKP adı altında
katılacaklar. Bu bireyler ve örgütlerle biz Anti-Emperyalist
Birleşik Cephe Hükümeti programı konusunda görüştük.
Bunlar bizim önerdiğimiz programı katiyetle kabul edemediler.
Niye mi kabul edemediler?
Gelin programlarına bir bakalım. O zaman anlarız.
Bakın neler neler diyorlar:
1. İŞGALCİYİ GARANTÖR YAPACAKLARMIŞ!
“Onlar; Anayasa’ya Geçici 10. maddeyi koyup,Türkiye’yi
‘işgalci ülke’ konumuna soktular.
* Biz; Anayasa’dan Geçici 10. maddeyi çıkarıp,Türkiye’yi
1974 Müdahalesine ve 1960 Anlaşmalarına uygun olarak
‘Garantör ülke’ konumuna getireceğiz.”
Bunlar mı “TC işgaline karşıyız!” diye bas bas bağıranlar?
Bunlar mı “Biz işgalci olduğu için TC’ye karşıyız!” diye bas
bas bağıranlar?
Yani?
Yani bu yurtsever geçinen burjuva siyasetçisi arkadaşlara
göre garantörler işgalci değil!
Türkiye, Yunanistan, İngiltere… Bu garantörler ve
bunların garantörlük hakları, bunların garantörlükten gelen
ülkemizde asker bulundurmak, üs bulundurmak, gerek
gördüklerinde ülkemizi kurtarmak adına ülkemizin daha fazla
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parçalarını işgal etmek vb., vb., binbir türlü emperyalist
hakları, zaten var olan bu hakları, onlara tekrardan verecekler
ve onlar işgalci olmaktan çıkacaklar.
Garantörlerin gölgesinde, garantörlük hakları altında
“özgür ülke”! İşte bu yurtsever bayların bağımsız ülke anlayışı
bundan ibaret.
Gördünüz mü siz şu işgalci TC düşmanlarını?
Gördünüz mü siz şu emperyalizmin uşaklarını?
TC’yi işgalci konumdan kurtarıp “garantör” yapacaklar ve
aynı zamanda şunu da yapacaklar:
2. GARANTÖR YAPACAK, AMA İÇ İŞLERİMİZE
KARIŞTIRMAYACAK?
“Onlar; içişlerimize ve demokrasimize Ankara’nın
müdahalesine sürekli davetiye çıkardılar.
* Biz; Ankara’nın içişlerimize ve demokrasimize
müdahalesine, onurlu ve kişilikli duruşumuzla fırsat
vermeyeceğiz.”
Ne demeli?
Allah akıl fikir verirken bunlar burjuvazinin arkasına
saklanmış demeli!
Şu burjuva tiplemelerine bakın bir: Garantörlerin
gölgesinde “onurlu ve kişilikli duruş” sergileyeceklermiş!
Sergilerler, sergilerler. Onların adı herkese malum şimdi.
Neyin nesi oldukları da!
Şuna bakın:
“* Biz; Türkiye ile ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak
ekonomik çıkar ilişkisi üzerine oturtacağız.”
TC’yi, burjuvazinin yönettiği, emperyalist TC’yi ve de
Yunanistan ve İngiltere’yi garantör yapacak ve sonra da dönüp
karşılıklı saygıdan bahsedecek. Bunu diyebilecek kişinin
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kendine karşı bile saygısı kalmamıştır ki ülkenin saygınlığını
koruyabilsin.
3. GARANTÖRLÜ 1960 CUMHURİYETİ AŞIKLARI!
“Onlar;
1960
Anlaşmalarından
doğan
Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki haklarımıza hiçbir zaman sahip çıkmadılar
ve çözümü Kıbrıs Cumhuriyeti temelinde değil, bakir doğum
dedikleri yeni bir devlette aradılar.
* Biz; barışa giden yolda ilk adım olarak, öncelikle 1960
Anlaşmalarından doğan haklarımıza sahip çıkacağız.
Cumhurbaşkan Muavinimizi, 24 Temsilciler Meclisi üyemizi
seçip,
atayacağımız
3
bakanla
birlikte
Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki görevlerine göndereceğiz.
Ardından da aynen Hristofyas’ın dediği gibi,Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni Federal bir Devlete dönüştürmek için bir
mekanizma oluşturacağız.”
Malum olduğu üzere TC’yi işgalcilikten kurtarıp garantör
yapacak—sanki TC halihazırda garantör değildi?
TC’nin garantör olarak kalması için gerekli şeylerden biri
de nedir? 1960’tan kalan haklarına sahip çıkmak.
Şimdi anladınız mı bu yurtsever takımının 1960’a
dönmekteki bu ısrarını.1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri
dönecek çünkü bir amacı TC’nin garantörlük haklarını
korumak. Tabii ki TC ile birlikte Yunanistan ve İngiltere’nin
de “1960’tan doğan garantörlük haklarını” korumak.
Alın size YKP yurtseverliği, alın size TDP yurtseverliği,
alın size BKP yurtseverliği, alın size Afrika yurtseverliği!
Ve tabii ki, alın size CTP yurtseverliği!
Sadece onlar mı?
Alın size UBP yurtseverliği, alın size DP yurtseverliği, alın
size MAP yurtseverliği, alın size HİS yurtseverliği!
Nam-ı diğer emperyalizm uşaklığı!
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4. GARANTÖR İSTEMEKTE ISRARLI
Onlar; Garanti ve İttifak Anlaşmalarına dokunulmamasını,
Rum tarafı ise Garanti ve İttifak Anlaşmaları’nın
kaldırılmasını istiyor.
* Bize göre; sürdürülmekte olan görüşmelerin en anlamsız ve
en komik olanı bu noktadadır. Eğer çözüm Kıbrıs
Cumhuriyeti temelinde bulunacaksa, İngiltere, Türkiye ve
Yunanistan’ın onayı olmadan bu anlaşmalar ortadan
kaldırılamaz. Kaldı ki, Kıbrıs AB’ye Kıbrıs Cumhuriyeti
olarak alındığı için 10. Protokole bu konu İngiltere’nin talebi
olarak girmiş ve AB’nin birincil hukuku haline gelmiştir. O
nedenle Hristofyas’ın bu konudaki ısrarı hem gereksiz hem
de komiktir. Eğer sen Garanti ve İttifak Anlaşmalarına karşı
idin ise, AB’ye girerken niye bunu kabul ettin. Öte yandan
Talat’ın hem bakir doğumda ısrar etmesi, hem de Garanti
Anlaşmasını bir ön şart olarak ileri sürmesi daha da
komiktir. Bakir doğum olacaksa, Garanti ve İttifak
Anlaşmaları’na karşı çıkmak için olmalı. Yok eğer Garanti
konusu bu denli önemli ise, niye bakir doğumda ısrar edip
kendi bindiğin dalı kesmeye çalışıyorsun.”
Yani demek istiyorum; yani yani. Komiklik olur da bu
kadarı da fazla demeyin; bakın kendileri bile farkında bu işin
ne kadar komik kaçtığının.
1960’a ve de “Garanti ve İttifak Analaşmalarına” geri
dönmeli… Sanki birileri ortadan kaldırdıydı.
Yani geri dönmeli derken “komik olmayın” diyorlar.
Onlarsız olmaz… Garantörlersiz olmaz!
Dahası var!
AB’ye gireceksen, İngiltere’nin AB’ye kabullendirdiği
şartlarda yani İngiliz garantörlüğünü ve o garantörlükten doğan
tüm hakları kabulleneceksin. Bunu kabullenmediğini söylemek
komik kaçıyor. Bu Hristofyas da bir komik ki bir komik ki, hiç
güleceğim yoktu valla diyorlar.
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Doğruya doğru. İyi ama ve de malumunuzdur ya, bunların
hepsi de AB taraftarı ve AB üyesi olmak isteyenlerden. Yani
bunlar iyi biliyorlar, AB üyesi olacaksan İngiliz’in
garantörlüğüne ve de İngiliz’in üslerine laf atamazsın.
Hem bilir, hem bilmez. Var mı bunun başka türlü izahı?
Hristofyas komikse komik. “Komiksin Hristofyas!”
demesinler mi şimdi bunlar?
Niye mi?
Okuyalım:
5. İNGİLİZ’İ GARANTÖR İSTERSİN DE, AB’Yİ İSTERSİN
DE, ÜSLERİ NASIL İSTEMEZSİN BE KOMEDYEN?
“Onlar; Kıbrıs’ı bir nükleer hedef tahtası haline getiren
İngiliz üslerini, solcu geçinmelerine rağmen, gündemlerine bile
almadılar.
* Bize göre; bugüne kadar başımıza her ne gelmişse,
adamızdaki bu İngiliz üsleri nedeni ile geldi. AngloAmerikan emperyalistlerinin hizmetindeki bu üsler nedeniyle
iki toplum sürekli çatıştırıldı.Ve Kıbrıs’taki üsler konusu iki
toplumun da gündemlerinden ustaca çıkarıldı.Oysa üsler
konusu tüm Kıbrıslıların birinci gündem maddesi olarak
tutulmalı ve bu konuda ortak bir mücadele stratejisi
belirlenmelidir. Kıbrıs üslerden, askerden ve silahlardan
arındırılmadığı müddetçe, Kıbrıs’a ve Kıbrıslılara rahat
yoktur.”
Bunun adına sahtekarlık derler.
AB’yi istersen, İngiliz üssü orda duracak demektir!
1960’a geri dönmek istersen, üsler orada duruyor ve de
orada duracak demektir!
TC’yi garantör istersen, Yunanistan ve İngiltere de
garantör olacak demektir!
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1960’a geri dönmek istersen ve de “Garanti ve İttifak
Antlaşmasını” kabullenirsen (1960’a başka nasıl dönülecekti ki
zaten), hem İngiliz’in garantörlüğünü, hem de İngiliz’in üssünü
istersin demektir!
Yahu pardon şunun adını açıktan koyalım: NATO KAFA,
MERMER KAFA!
Ülkemizdeki NATO’cu ülkelerin garantörlük, asker ve
üslerini istersin, NATO’cu gardaşlarımız demektir!
CTP ve AKEL de işte böyle NATO’cu ve AB’cidirler.
Bilin bakalım başka kimler NATO’cudur bu ülkede??
Bilin bakalım, bilin bakalım??
Evet, evet: UBP, DP, MAP, HİS!
Bu ülkede yurtseverler, tüm NATO’cuları, tüm antikomünistleri, tüm anti-Sovyetçileri iyi ve kesin bir şekilde
bellemelidir. Çünkü onlar yurtseverliğe karşı tam bir işbirliği
halindedirler.
Burjuvalar ve çömezleri bir yanda, yurtseverler öbür
yanda. Bu işin başka türlüsü imkansız hale gelmiştir.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK,
2009, Yıl 13, Sayı 267, sayfa 3.

Siyasi Gazete, 20 Mart

655

NELER OLUYOR NELER? — 28 Nisan 2009
Seçimler ve Parlâmento Sorunu
Herşeyin bir tarihi var. Bir geçmişi, bir bugünü ve de bir
geleceği var. Diyalektiğin temel taşı her bir olayın somut
olarak ele alınmasıdır. Bir şeyi somut olarak ele almak için
onun geçmişi nedir, bugünü nedir ve işte ancak ve ancak bu
geçmiş ve bu bugünü inceleyerek anlaşılabilecek olan o şeyin;
geçmiş ve bugünün sergilediği geleceği nedir? Ve tabii ki bir
şey bir yerde başka, başka bir yerde ise bambaşka özellikler
kazanabilir.
Herşey yerinde ve zamanında bir anlam taşır.
Bazıları seçimler olayına, bazıları mevcut parlemento
olayına bunların geçmişleri ve bugünlerini düşünmeden
yaklaşıyorlar. Kıbrıs’ta durum nedir diye sormadan
yaklaşıyorlar. Dahası, “durumlar böyle böyle ve sizin
yaklaşımınız sakattır ve zararlıdır” dendiğinde edilen lafları
duymazdan gelip kendi aralarında gölge boksu oynamayı tercih
ediyorlar.
Baraka’dan yoldaşlarla YKP’li yoldaşların seçimler ve
boykot konusundaki tavrı tamamiyle böyledir. Biz seçimler
öncesi Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti (AEBCH)
programı çerçevesinde yaptığımız görüşmelerde seçimler,
seçimlere katılmak, seçimleri boykot etmek ve seçimleri
kazanıp hükümet olmak konusunu bu yoldaşlarla tartıştık.
Pardon, onlara yıllardır bir türlü cevaplamadıkları
görüşlerimizi hatırlattık.
1. Kıbrıs’ın işgal altında olduğu tespiti doğru olduğu
oranda, Kıbrıs’ta işgale karşı kurtuluş savaşının propagandası
yapılmalı ve dahası bu kurtuluş savaşı bir gerilla savaşı
şeklinde de olsa derhal başlatılmalıdır. İşgal edilen ülkelerde
genel kural budur.
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İyi ama ne güney Kıbrıs’ta Kıbrıs’ın işgalini Türk işgali
olarak ele alan Hükümet (ve parti ve gazeteler) böyle bir
çağrıda bulunmaktadır; ne kuzeyde Türk işgalinden dem vuran
partiler ve gazeteler böyle bir çağrıda bulunmaktadır; ne de
İngiliz’in adamızı işgal altında tuttuğu konusunda hemfikir
olan güney ve kuzeyin parti ve gazateleri (ki bunlara sağcı parti
ve gazeteler de dahil edilebilirler); ne de kuzeyde ülkenin baş
belası—işgalcisi—olarak Yunanistan’ı gören parti ve gazateler.
Türkiye, Yunanistan, İngiltere üsleri ve askerleriyle
yerleşmişler ülkeye. Onlar yetmedi ABD ve İngiliz kontrollü
olduğunu herkesin bildiği BM askerleri de adanın dört bir
tarafında tur atıyor.
Ve bir tek KSP bas bas bağırıyor: Ya bunların tümünü
birden karşımıza alır ve bunların tümünü birden ülkemizden
kovarız (başka türlü, yani bunların tümünü karşımıza almadan
ülkemizin vatandaşlarını birleştirmek imkansızdır) ve bunun
için işbaşı yapmalıyız, yani AEBC Hükümetini kurmalıyız, ya
da bize kurtuluş yoktur. Tüm diğerleri dönüyor dönüyor BM
diyor. O da yetmiyor NATO diyor, NATO’cu anavatanlar
Türkiye ve Yunanistan diyor; o da yetmiyor İngiliz’i yanına
çekmeye çalışıyor; o da yetmiyor AB ordularına üs teklif
ediyor...
Ve vatandaş? Vatandaş KSP’yi desteklemiyor. Şu anda
durum budur. Seçimler bunu açık seçik göstermektedir.
Ya kurtuluş savaşı? Hani o işgal diye bas bas bağıran
partiler? Nerede onların işgale karşı kurtuluş savaşı çağrısı? Ne
yapıyor YKP? AB’ye yalvarıyor ki gelsinler de kurtarsınlar
bizi. Yaptıkları her şey, ettikleri her laf AB takımını,
“uluslararası kamuoyunu” işe daha da dahil edebilmek
amacıyla yapılmakta. TC’ye karşı AB, BM, hatta ABD ve
İngiltere (ah bir devreye girselerdi diyerekten). Türk askeri
geldi kurtulduk diyen sağcılar (partileri, gazeteleri ve de
hükümetleri, yedi göbek sülaleleri) adada NATO hakimiyetini
garantilemek için vardırlar. TC bile bu iş için vardır. Ne zaman
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bu iş için gerekli olmaktan çıkarlar, adadan da çıkarlar kimse
dert etmesin (ve o çok anavatan sever tipleri seyredin siz, daha
büyük patron bulduklarında nasıl analarını acele tarafindan
unuturlar).
CTP’si de sağcılar gibidir (isterlerse YKP gibiydiler de
diyebiliriz), BKP’si de YKP gibidir, Afrikacıları da aynen—
Barakacıları da unutmamalı. TDP ise malum. Tam bir CTP!
Bu şartlarda KSP’nin ülkede var olan şartları sonuna kadar
kullanarak AEBCH pıopagandası yapmaktan ve en başta
işçileri bu siyasetin doğruluğuna ikna ederek örgütlemekten
başka bir alternatif var mıdır?
Yoktur!
Seçimler palavraymış… Eee?
Parlamento palavraymış… Eee?
Ya siz nesiniz kardeşim!!
(Devam edecek)
_________________

G20’nin Beş Denek Taşı
G20’nin G’si İngiliz’in, Amerikan’ın “Great”inden geliyor.
Büyük, muazzam, yüce 20!
Al birini vur ötekine desek kızarlar bize.
Al birini vur ötekine o zaman!
Başı çekenler G7. Hani şu Batılı emperyalistler var ya işte
onlar. Geri kalanlar da onların idare ettikleri. Türkiye ne
yapıyor onlar arasında diye soranınız, işte o idare ediliyor.
Türkiye ABD ve İngiltere’nin ve bu arada GTnin belli başlı
projelerinden biridir bugünlerde. Kolay değil 25 ülkeye barış
gücü askeri göndermek—gönderttirilmek. ABD-İngiliz ve de
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G7 projelerinin sonucudur bunlar! Kolay değil sağa sola Türk
milliyetçiliği ve de Müslüman dinciliği adına gençleri gönderip
katliam yaptırmak ve de onları öldürtmek. ABD-İngiliz ve de
G7 projelerinin sonucudur bunlar! Ve de tabii ki Türk
burjuvazisinin beş kuruş için milletini satan bir reziliikten
ibaret olduğunun belgesi!
İyi de bu beş denek taşı da neyin nesi?
O da bay Gordon Brown’ın önermesi.
Dünya ekonomisi krizde ya. Hani ABD ve İngiltere G7’ler
dahil tüm dünyanın kanını oturdukları yerden doğru emerken
ortalık karışıverdi ya, işte o karışıklığa çare üretiyor İngiliz’in
İskoçyalı başbakanı!
Neymiş o çareler?
1. Uluslararası finans kurumlarının (IMF ve DB gibi)
gelişmekte olan ülkelere mali olarak yardımcı olabilmesi için
(borç verebilmesinin emperyalistçesi) bu kurumlara yeterli
miktarda mali kaynak sağlanması.
2. Banka sisteminin temizlenmesi (aynısıyla bu kelimeleri
kullanıyor: bankaları temizlemek, ne de olsa dünya pisliğinin
temelleri orada)
3. Büyümenin tekrar başlaması için gerekli olan herşeyi
yapmak.
4. Ticarette artışı sağlamak ve korumacılığa karşı
direnmek.
5. Karbon üretiminde az ve sürekliliği sağlanmış bir iyileşme
oluşturmak.
G20’nin dünyayı kurtarma planları, insanlığa sundukları
çareler işte bunlar.
1. Geri ülkeleri daha da borçlandırmak ve geri ülkelerin
insanlarını daha da ezmek.
2.
Bankaların
dünya
çapındaki
tefeciliklerini
sürdürebilmeleri için gerekli olan ne varsa yapmak.
3. Gerekli herşeyi yapmak ama ne gereklidir onu
diyememek, nede olsa gerekli olan şey burjuvaların
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mülkiyetine son verip, ortak mülkiyet oluşturmak. Bu
yapılmamış altından kalkılması imkansız bir durum var ortada.
4. Geri ülkeler sadece dışarıya satmak için ucuza mal
üretirken, kendileri aşırı fiyatlı mal ve de en önemlisi aşırı
fiyatlı para satmaya devam edebilmeliler.
5. Enerji dalında, yeni bir alan açıp, o alanın teknolojisini
ellerinde tutup, geri ülkeleri fahiş fiyatlarla o teknolojiyi satın
almaya zorlamak.
İşte beş denek taşının Türkçesi budur.
Türkiye dahil geri ülkelerin “devlet adamları”
kabuilenecek mi tüm bunları? Evet. Çünkü Türkiye dahil geri
ülkelerin burjuvaları, onlardan geçtim Almanlar, Fransızlar ve
Japonlar bile, dünya emperyalist sisteminin varlığını koruma
işini Amerikalı ve İngiliz emperyalistlerin ellerine vermiş
durmadalar ve onların istekleri dışına bir türlü çıkamıyorlar. Bu
kriz döneminde de korkudan yine ABD-İngiliz hegemonyasına
karşı çıkamayacaklar ve denileni yapacaklar.
Korktukları şey nedir?
Kendi milletleri. Kendi işçileri. Kendi köylüleri. Halkın
isyanından korkuyorlar. O isyanı bastırmak için ABD-İngiliz
şer ittifakına ihtiyaç duyuyorlar. Onların hegemonyası olmamış
dünyayı yönetememekten korkuyorlar. Ve sistemi ayakta
tutmak için halklarını ezmeye devam ediyorlar. Edecekler de.
Tek alternatif burjuvaların iktidarını devirmektir. Bunun
için de güçlü bir komünist partisi gereklidir. Bilinçli bir işçi
sınıfı
gereklidir.
Sınıf
bilinçlenmemiş,
dolayısıyla
örgütlenmemiş çekeceğimiz vardır. Ortalıkta “komünistim
ben” diye dolaşanların dün karasabanla komünizmi kurmaya
kalkışan komünizm düşmanları olduğunu, bugün makineden ve
fabrikadan bahsetmeye zorlanan bir kesimin de oluştuğu, ama
hem karasabanlıların hem de makinelilerin hep birlikte günün
üretim araçlarının kontrol mekanizması ve komünizmin teknik
temeli olan bilgisayarlara karış cepheden savaş açan kara
cahillerden oluştuğu akılda tutulursa, öğrenmek ve öğretmek
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görevimizin bir an önce ve inanılmaz bir hızla hayata
geçirilmesinin gerekliliği de görülecektir.
Öğretmenler bilmezse öğrenci nasıl öğrenecek.
Öğrenmek ve öğretmek.
Seçimlerin her bir anı bu işe yaramalıdır. Öğrenmek ve
öğretmek. Ve böylece bilinçli örgütlülüğü elde etmek.
Örgütlemek.
Seçimlerin her bir anı bu işe yaramalıdır.
Komünizmi, Marks’ın, Engels’in, Lenin’in, Stalin’in
komünizmini, bilimsel komünizmi öğrenmek ve öğretmek
temel görevimizdir. Öğrenmek, öğretmek, örgütlenmek,
örgütlemek.
O halde yoldaşlar.
İş başına!

Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 28 Nisan
2009, Yıl 13, Sayı 268, Sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — 22 Mayıs 2009
Seçmen Sayısı ve Annan Planı.
Annan Planı’yla bağıntılı olarak 50 bin Türkiye kökenli
bireyin ‘Kıbrıs Türk Devleti’ninvatandaşı olabileceği
konusunda anlaşılmıştı. Bu çerçevede vatandaşlıklar gözden
geçirildiğinde 50 bin kişiyi bulmakta zorluk çekilmişti.
O zaman bu 100 binden fazla Türkiye kökenli seçmen
nereden türedi? Türkiye kökenli 50 bin vatandaş yok ama
Türkiye kökenli 100 binden fazla seçmen var.
Üç seçmenden biri Kıbrıs kökenli. Üç seçmenden ikisi
Türkiye kökenli.
Seçim dönemlerinde Türkiye kökenli seçmenlerden oy
isterken onlara bu ülkede oy verme haklarının ardında Türkiye
burjuvazisinin emperyalist emellerinin yatmakta olduğu
anlatılmalı. Onlara ancak ve ancak Türk, İngiliz, Yunan
emperyalizmine karşı kavga verirlerse Kıbrıs’ta kalma hakkı
elde edebilecekleri yoksa Kıbrıs’tan kovulacakları, emperyalist
uşaklarına Kıbrıs’ta yer olmayacağı anlatılmalı.
İşçi, emekçi seçmen bunu kolayca anlayacaktır. Çünkü
burjuvazinin işverenliğinden çekenler onun emperyalizminin
ne anlama geldiğini kolayca anlayacaktırlar.
Ücretli emek, fiyat ve kârın yanında burjuva emperyalizmi
ve bunun Kıbrıs’taki uygulayıcıları ve iş yapış tarzları Türkiye
kökenli seçmene anlatılmalı.
Zayıflık ve Strateji
YKP boykot konusunda Lenin’e ve İrlanda’nın burjuva
kurtuluş hareketi olan Sinn Fein’e kadar gitti. (Sinn Fein’in
ardındaki burjuva kurtuluş ordusu olan İrlanda Kurtuluş
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Ordusu’na ise gitmedi tabii ki). Tüm bu yazıların kısa sonucu
şu anlaşılmaz paradoks oldu: KKTC’de boykotu strateji ilan
etmiyoruz. Ama seçimler böylesi bir seçmen yığını ile ve TC
kontrollü olarak yapıldığı müddetçe boykot diyoruz. Biz
eskiden seçimlere katıldık, demokratik ortam oluştuğunda gene
katılırız.
Birincisi KKTC durdukça bu şartların değişebileceği
fikrinin propagandası aşırı türüyle reformculuktur, TC’den ve
işbirlikçi burjuvaziden reformasyon beklemektir. Veya boykot
üzerinden YKP’ye göre “barış görüşmelerinin ikinci devleti,
taraf devleti olan KKTC’yi” reformasyona zorlayıp, ondan
sonra seçimlere katılma planları yapmaktır—yani ve en
sonunda işin dışarıdaki emperyalistlerce bizim adımıza
halledilmesi için boykot yapmaktır.
Ama bu bile eskiden niye seçimlere katılındığını
açıklayamaz. Tüm bu şartlar eskiden mevcuttu. O halde
seçimlere niye katıldınız?
Bugünkü boykot taktiği YKP’nin güçsüzlüğüyle doğrudan
ilişkilidir. YKP’yi oluşturan yoldaşlar geçmişte kendilerini az
biraz güçlü hissettiklerinde seçimlere katıldılar—ve hatta
şimdilerde YKP’li olan bazıları geçmişte farklı siyasi partilerde
gerici sağ partilerle hükümet ortaklığına bile girdiler. YKP’li
yoldaşlar şimdiki güçsüzler boykot taktiğini bu zayıflıkları
nedeniyle ileri sürüyorlar. İyi düşünülmüş bir taktik sahibi
değiller. Tutarlı bir taktik formülasyona sahip değiller. Bu
nedenledir ki bu konuda AEBCH görüşmeleri sırasında bizim
yaptığımız eleştiri ve soruna yaklaşım tarzı konusunda fikir
belirtemediler ve belirtemiyorlar.
Seçimler ve İşgal Düşmanları
YKP’nin boykot taktiği böyleyken Afrika çevresindeki
kesimin tam da boykotçu olması gerekirken gerek son

663

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında gerekse bu son
seçimlerde seçim sevdalısı olmasının bir tek izahı vardır. KSPKSG’nin AEBCH fikrinin kök salmasını önlemek. CTP-YKPTDP-BKP’nin “BM parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki
kesimli vs. vs.” şeklindeki ortak kurtuluş planlarının ve
Baraka’nın “devrimci” sloganlarla süslenmiş olan ve pratik
yansımalarına
bakıldığında—KSP
karşıtı
olan,
BKP/Yasemincilere seçimde destek veren ve BM çatısı altıdaki
görüşmeler sonucu yukarıdaki türde bir anlaşmanın “nasılsa ve
de yakında” yapılacağı görüşleri yani günün sonunda
yukarıdaki siyasetlerle uyuşan yaklaşımı gözlerden gizlemek.
Afrika takımı AEBCH fikrinin kök salmasını önlemek için
oluşmuş bir takımdır. Bu meyanda sadece CTP-YKP-TDPBKP Baraka’nın değil tüm kesimleriyle büyük burjuvazinin de
tutarlı bir hizmetkârıdır. Kıbrıs’ın kurtuluşunun kesin
düşmanıdır.
KSP’nin AEBCH çağrısına karşı tavrının ve bu çağrıya
karşı oluşturduğu ittifakların ve faaliyetlerin başka türlü siyahi
bir izahı mümkün değildir.
Mümkünse kendileri izah etsinler de biz de dinleyelim.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, 22 Mayıs
2009, Yıl 13, Sayı 269, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Haziran 2009
Resmen tanımak
Başbakan Eroğlu Azerbaycan’da yayınlanan “Türkistan”
gazetesine garantör ülke olarak TC’nin KKTC’yi resmen
tanıdığını söylemiş.
Sabahattin İsmail de Volkan’daki köşesinde aynı şeyleri
söylemişti. Biz de S. İsmail’in yalan söylediğini ve dahası
seçimler sırasında bu görüşleri halka aktaran tüm partilerin, bu
arada UBP’nin de bu konuda yalan söylediğini ilan etmiştik.
Ne Volkan’dan, ne S. İsmail’den, ne UBP dahil tüm bahsi
geçen partilerden bu değerlendirmemizin yanlışlığı konusunda
herhangi bir itiraz gelmedi. Yani TC’nin KKTC’yi tanıması
olayı “resmen” tanıma değildir. Sahte, ikiyüzlü, tipik
burjuvaca, yalan dolanlarla dolu bir tanımadır. Kıbrıs’ta
yaşayıp da bunu bilmeyen yoktur. Siyasi yelpazenin sağ
kanadında olup da köşe yazarı olanlar, başbakan olanlar ve
tabii ki cumhurbaşkanı olmuş olanlar hariç!
Sorma gir-çık hanı
Volkan tarafından “kurucu cumhurbaşkanı” olarak ilan
edilen eski cumhurbaşkanı R. R. Denktaş, güneydeki AB
seçimlerinde oy vermek için güneye geçenlerle bağıntılı olarak
“KKTC var mı? Var ise sorma gir-çık hanı mı?” diye sorarken
KKTC’nin varlığından hareket etmektedir.
KKTC var, var da; KKTC var diyen TC bile uluslararası
ilişkilerde onu tanımıyor!
KKTC var, var da; BM bile onu tanımıyor!
KKTC var, var da; AB bile onu tanımıyor!
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Hani işte bu KKTC’nin başbakanı olarak var olan
Eroğlu’nun garantör ülke ve de KKTC’yi tanıdığını ilan ettiği
TC bile KKTC’yi tanımak konusunda açıkça yalan söylüyor.
KKTC’yi “resmen tanımıyor”!
Demek ki bu KKTC sorma gir-çık hanıdır. Ve bunun
mesulü, bu sorma gir-çık hanı KKTC’yi kuranlar ve sorma girçık hanı olarak yaşatanlardır. Yani kurucu cumhurbaşkanı
olarak R. R. Denktaş ve de kurucu başbakanlardan olarak
Eroğlu. Tabii şimdilerde R.R. Denktaş’ın bıraktığı görevi
layıkıyla devam ettiren ve ne NATO’culukta, ne de
garantörlerin savunuculuğu konusunda Denktaş’ı arattırmayan
M. A. Talat’a da hakkını vermek gerek! Düne kadar hükümette
olan ve başbakanlık koltuğunda oturan Ferdi’yi de unutmamak
gerek tabii.
Garantör ülke
KKTC ülke ise, birisi de bunun başbakanı ise ve de o
başbakan dönüp de ülkesinin “garantörü” olduğunu ilan ediyor
ise vah o başbakanın haline. Hele hele o garantör NATO
KAFA, MERMER KAFA bir ülke ise, yani TC ise.
Sadece TC mi? Değil tabii ki. Garantör dedin mi Kıbrıs’ta
üç tanedir. Yunanistan ve İngiltere. Ve tabii ki bu ikisi de
NATO KAFA, MERMER KAFA ülkelerdir.
NATO garantisiyle ülke sahibi olmaya çalışan kafa
hakikaten mermer kafadır. Allah akıl fikir dağıtırken
saklambaç oynayanların kafasıdır.
Denktaş’la Eroğlu açık ki birlikte saklambaç oynamışlar!
Hala da devam.
Kardeşim yaşınızı başınızı aldınız. Vazgeçin şu saklambaç
oyunundan, çıkın dışarı da Allah da görsün halinizi!
NATO’cu garantör seven, AB sever!
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Denktaş’ın derdi, AB Parlamentosu’ndaki iki sandalye
KKTC’ye aitmiş de onu kaybetmemeye çalışıyor fukaram.
Hani UBP’de hükümet programında herşeyi AB’ye uygun
yapacakmış ya, fukaracıklarımız.
Burjuvaların dünyası işte. Ufacık kalan burjuva, büyük
olanın önünde secdede. Üç tane NATO’cu garantör yetmedi
bizim Denktaş ve Eroğlu’na, bir de AB isterler!
Ha bir de tüm AB sevenler değil de, sadece AB’yi
kendilerinden de çok sevenler hain!
“Çok sevilecek NATO-ABD dururken bu kadar AB sevgisi de
ne demek oluyor?!” demek istiyorlar herhalde?
NATO’cu garantör seven AB seven, ABD aşığı, antiemperyalist burjuvalar!
Kim bunlar?
Volkancılar. Bilâ istisna Volkan’ın tüm köşe yazarları,
UBP ve Başbakan Eroğlu’yla onun saklambaç arkadaşı eski
cumhurbaşkanı Denktaş!
Yanlış mıyız? Biz yanlışımızı düzeltiriz. Hadi çıksınlar da
desinler “yanlışsınız” diye ve de anlatsınlar neden yanlışız? Biz
de düzeltelim?
Doğru söyleyin! Allah akıl fikir dağıtırken NATO’da
saklambaç oynamıyor muydunuz? Ve de halen oynamaya
devam etmiyor musunuz?
Kıbrıs’ın Türkleri’nin kendi kendilerini yönetmelerini
sağlayabilecek bir ülkeyi kim gerçekten kurabilir?
Bu ülkede, ülkenin tüm vatandaşlarının el ele vermesini
sağlayabilecek, onlar arasında insanlığa yakışan, milli
düşmanlığı yok eden bir ruh halini oluşturabilecek, milli
düşmanlıkları yok edebilecek, tüm NATO KAFA, MERMER
KAFA ülkeleri, onların insanlık düşmanı, savaş yapıcı,
katliamcı garantilerini reddedebilecek ve vatandaşlarını
emperyalizme
karşı
tüm
zorlukları
göğüsleyerek
birleştirebilecek ve de böylece ülkeyi birleştirebilecek tek güç
komünizmdir. Ancak ve ancak böyle bir çerçevede Kıbrıs’ın
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Türkleri kendilerini yönetme imkanını gerçek bir imkan olarak
elde edebilirler.
NATO KAFA, MERMER KAFA ülkelerin garantisi
altında özgürlük olmaz!
Olsa olsa sorma gir-çık hanı olur!
Lafta değil gerçekte özgür olmak için Kıbrıslı Türkler
Kıbrıs’ı birleştirmek, Kıbrıs’taki milli düşmanlıkları yok etmek
zorundadırlar. NATO KAFA, MERMER KAFA ülkelerin
garantilerini yok etmek zorundadırlar. Emperyalizmi yok
etmek zorundadırlar.
Yani Kıbrıs’ta özgür bir ülkeyi kursa kursa Rumu’yla,
Türkü’yle komünistler kurar. Başka kimse de kuramaz!
Denktaş-Eroğlu KKTC’si sorma gir-çık hanıdır ve de öyle
kalmaya mahkumdur!
Lafta değil, NATO KAFA, MERMER KAFA ülkelerin
garantisi altında değil, tam tersine o garantilerin reddi
sayesinde, bütün bir Kıbrıs’ın eşit vatandaşları olarak Kıbrıslı
Türkler, adı ne olursa olsun!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete, Haziran
2009, Yıl 13, Sayı 270, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? — Ağustos 2009
Sincan ya da Doğu Türkistan
İşe İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Polonya ile
başlayalım.
İngiltere’deki burjuva Polonya hükümeti (savaş öncesi
Nazilerle işbirliği yaptıkları bilinir) belki de bay Churchill’in
teşvikiyle Varşova’da bir ayaklanma düzenliyor. Tam da
Sovyet orduları Varşova’yı almak üzereyken. Yani ayaklanma
ya hiç yapılmasa ya da Sovyetlerle koordineli olarak yapılsa
hem kayıplar, yani ölümler çok daha az olacak hem de zafer
garantilenecek.
Ama İngiltere’deki burjuva Polonya hükümeti ve bay
Churchill’in insan hayatına verdikleri değer iyi bilinir. Bunlar
insan hayatına değer vermezler. Ayaklanma düzenlerken
dertleri Nazilerin yenilgisi değil. Dertleri komünistlerin
zaferini önlemek. Dertleri Polonyalı ve diğer savaşan askerlerin
hayatını kurtarmak değil, kendi iktidarları ve böylece kendi
mallarını yani mülkiyet haklarını korumak. Biliyorlar ki
komünistler o gün değilse yarın onların mülkiyet haklarını
yerle bir edecekler ve mülkiyet haklarını korumak için insanları
ayaklandırıp canlarını kaybetmelerine göz yumuyorlar. Göz
yummak ne demek. Teşvik ediyorlar.
Bu arada Churchill üzerinden de Sovyet askerlerini tam
hazırlanmadan ayaklanmayı desteklemek adına Varşova’ya
hızla girmeye davet ediyorlar. Sovyetler bu tür bir yaklaşımı
reddettiğinde de Roosevelt’i bile devreye sokmaya çalışıyorlar.
Roosevelt, Stalin’e diyecek; “Lütfen ayaklanmacılara acil
destek olmak üzere Varşova’yayürü” vb., vb. Diyor da!
Stalin’in cevabı açık ve kesin. Stalin şöyle bir yaklaşım
sergiliyor: Böyle birşey mümkün değildir. Bu Sovyet
askerlerinin ve de ortaklık askeri güçlerinin gereksiz ve
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yararsız katlinden başka bir anlama sahip değildir. Bu
ayaklanmanın yapılmasını ayarlayan, teşvik eden ve de
başlatanlar açık ve kesin olarak insanlık düşmanı suç
işlemişlerdir (Naziler ayaklanmacıları ve Varşova sakinlerini
katletmektedirler). Bunların kimler olduğunu tespit edip
ispatladığımızda
bu
insanlık
düşmanı
hayvanlara
yapacaklarımızı, onların başlarına gelecekleri herkes tahmin
edebilir.
Bu cevap sonrası Roosevelt ve Churchill çenelerini
kapıyorlar.
Doğu Türkistan’la bunun ne alakası var?
İçinde bulunduğumuz dünyada ezen ve ezilen millet ayrımı
ve bu temelde ezen milletlerin ezilen milletlerin yaşamlarına
müdahale edişlerini ve de onlara eza cefa edişlerini hepimiz
bilmekteyiz. Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri üzerinde
Çinlilerin ezen burjuva millet olarak baskı uyguladıkları da
bilgi dahilindedir, her ne kadar bu baskı pek çok yerdeki milli
baskıya kıyasla çok hafif olsa da, bu baskı vardır.
Bu şartlarda ezilen bir milletin ezen bir millete karşı
haklarını elde etmek için mücadele etmesi kaçınılmaz hale
gelmektedir. Mesela Türkiye’de Kürtlerin durumu budur.
(Aman aman. Bizim Denktaş ve Volkan takımı duymasın.
TC’deki bilumum burjuva kesimler bilhassa da Nazi hayranı ve
de kul kölesi MHP yönetici kesimi de duymasın. Çin’de
Türklerin hakları var ama Türkiye’de Kürtlerin hakları hümme
haşa yoktur. Veya bilumum burjuva düşünce tarzında prensipli
davranış beklerseniz daha çok beklersiniz!) Bu durum da bazı
insan canına değer vermeyen kesimler tarafından
kullanılmaktadır. Mesela bahsini ettiğimiz Polonya olayında
bizzat Polonyalı burjuvalar kendi milletinden insanların katlini
ayarlamakta sakınca görmemişlerdir. Doğu Türkistan’da da
aynı durum ortaya çıkmış olabilir mi?
TC’deki Türk ve de Müslüman birilerinin teşvik ve de
desteği ile belki de Amerikan ve İngiliz istihbarat örgütlerinin
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de yardımıyla, mesela Fethullahçıların yıllardır yürüttükleri
faaliyetler ve harcadıkları paraların karşılığı olarak Çin’de
karışıklık çıkartmaktan, Çin yöneticileri üzerinde baskı unsuru
oluşturmaktan başka anlamı olmayan böyle bir ayaklanmayı
Doğu Türkistan’ın o bahsi geçen önderlerinden talep etmiş
olmaları ve onların da zevkle bu talebi yerine getirmiş olma
ihtimalleri var mıdır?
Haberler, Uygur Türklerinin Hun Çinli sivilleri katlini
haber etti. Sonradan Hun Çinlilerinin savunma ve de intikam
maksatlı Uygur Türkü katliamları devreye girdi. Ve bu
haberlere ne hikmetse pek kimse laf atamadı. Sadece ‘Çinliler,
Uygur Türklerini katlediyorlar’ diye bağırıp çağırdılar.
Yukarıdaki türden haberlere ‘yok yalandır’ diyen olmadı. Hâlâ
da yok.
Yani Uygur Türklerinin önderleri tamamıyla ırkçı bir
temelde örgütledikleri insanları sırf Hunlu Çinlidir diye başka
insanları öldürmek üzere sokağa döküyor ve yüzlerce Çinli
insanı sırf Çinli oldukları için katlediyor bu Uygur Türkleri. Ve
ama tıpkı Polonya ayaklanmasında olanların olacağı da bariz.
Bu ırkçı Uygur Türkü ayaklanması bastırılıyor ve bu arada pek
çok Uygur Türkü de katlediliyor. Bir kısmı ırkçı Çinliler
tarafından, bir kısmı ırkçılık yaparak Çinli öldürdüklerinden.
Ama bu sonucu bilemeyecek bir Uygur Türkü önderi
düşünebilir misiniz?! İmkansız. Çinli işçilerle ele ele vermemiş
Uygur Türklerinin kurtuluşu nasıl mümkün olacaktır? Irkçı
temelde bu nasıl mümkün olacaktır? Yeni ve gerici savaşlara
yol açmaktan başka imkan var mıdır? Yoktur. Ama şimdi, şu
anda durum nedir? Çin hükümeti bu ayaklanmayı yerle bir
edecektir ve bunu Fethullahçılar da bilir, Amerika, İngiltere de
bilir, MİT de bilir!
Bu, gerek Uygur Türkleri açısından Çinli sivillere karşı
ırkçı katliamcılık, gerekse de Çinliler saflarında sivil Uygur
Türklerine karşı ırkçı katliamcılığa yol açacak bir ayaklanma
tarzıdır ve bu sözde Uygur Türk önderliği tarafından gayet iyi
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bilenen bir gerçekliktir. Ayaklanmanın yenileceği ve ırkçı
insanlık dışı suç işlemeye teşvik edilmiş Uygur Türklerinin de
katledileceği, bir yığın insanın da vurdumduymaza gideceği
bunlar tarafından gayet iyi bilinmektedir. Tüm bunlara rağmen
bu ayaklanmayı düzenlemişlerdir. Bu yaklaşım tam bir insanlık
düşmanı suç değil midir? Ve de ayaklanmayı bastıran Çin
hükümetinin yaptıkları? Bu ayaklanma sonucunda insanlara ve
insanlığa ne kalmıştır insanlık, düşmanı ırkçı düşmanlıktan
başka?
İşçiler
işbaşı
yapmalıdırlar.
Komünistler
işbaşı
yapmalıdırlar. İşçiler ve komünistlerin başını çekmediği her iş
insanlık düşmanlığıyla eşleşmeye başlıyor. Dünyayı barbarlığa
doğru çekiyor.
Ya işçilerden ve komünizmden yanasınız ya da insanlık
düşmanlarından.
Herkesin seçmek zorunda kalacağı günler kapıda.
Ya bilgisayarlaşma, otomasyon ve bolluk ve de herkesin
doğrudan katılımıyla ülke yönetimi yani doğrudan demokrasi,
yani komünizm.
Ya da barbarlık!
Seçenekler bu iki aşırı zıttın içinde yoğunlaşıyor.
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Siyasi Gazete,, Ağustos
2009, Yıl 13, Sayı 271, sayfa 3.
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NELER OLUYOR NELER? —2010

,
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NELER OLUYOR NELER? — Nisan 2010
YANAR DÖNER VE YALAN SÖYLER
Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağında Zeki Beşiktepeli
yoldaş KSP ile görüşmeye geldi.
KSP bu görüşmede aşağıdaki manifestonun Zeki yoldaşın
Cumhurbaşkanlığı seimlerindeki manifestosu olmasını önerdi:
1. Bağımsız aday Zeki Beşiktepeli’nin seçim
manifestosu [KSP’nin önerisi-KSG) alttaki şekildedir:
A. Kıbrıs’ta tüm yabancı güçlerin Kıbrıs üzerinde mevcut
tüm hak ve iddialarının reddi. (Yabancı ülkelerin tüm
garantörlük haklarının, askeri üs ve birlik bulundurma
haklarının ve tüm özel ekonomik ve siyasi haklarının reddi.)
B. Kıbrıs üzerinde hak iddia eden emperyalist güçlerle
işbirliği yapıp Kıbrıs’ın Rum ve Türk işçi ve halkına ihanet
eden tüm büyük burjuvaların mallarının karşılıksız olarak
devletleştirilmesi.
C. Kilise ve Vakıf dahil, büyük toprak sahiplerinin
topraklarının ve bu topraklar üzerindeki ev vb. taşınamazların
karşılıksız olarak devletleştirilmesi ve boşaltılacak olan İngiliz,
Türk ve Yunan askeri üs alanlarının ve bunlar üzerindeki
taşınamazların, halen yoksul olan eski sahiplerine öncelikli
olarak dağıtılarak mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması, tüm
bu toprak ve taşınamazların zorunlu göçler ve katliamlar
nedeniyle mülksüzleştirilmiş her milliyetten Kıbrıs halkının
tüm kesimlerinin ve topraksız köylülerin ve evsiz işçi ve
memurların kullanımına sunulması.
D. Her iki milliyetten Kıbrıs halkının ulusal haklarının
güvence altına alınması. Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ve diğer

674

azınlıklar arasında milli ve dini düşmanlığı körükleyen tüm
örgüt ve faaliyetlerin yasaklanması.
E. Anti-Emperyalist Birleşik Cephe hükümetini iktidara
getiren ve bu iktidarı koruyan esas güç olarak işçi ve emekçi
kesimlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tüm
tedbirlerin alınması.
F. Kıbrıs işçi sınıfı saflarında milli-dini ayrılıklara dayalı
örgütler kurulmasının, işçi sınıfının örgütlerinin milli-dini
temellerde bölünmesinin yasaklanması.
G. Bu programın zaferi için çalışan tüm yabancı ve kaçak
işçilerin zaferden sonra oluşturulacak yeni Kıbrıs’ta vatandaş
olma hakkının verilmesi.
H. Bu programa uygun olarak yerleşim, dolaşım ve
mülkiyet özgürlüğünün sağlanması.
Zeki Beşiktepeli ve Kazım Denizci yoldaşlar bu
manifestoyu ve hatta daha fazlasını kabullenmeye hazır
olduklarını belirttiler.
Tabii ki Zeki Beşiktepeli ve Kazım Denizci yoldaşlar
YASEMİN hareketi adı altında görüşmeye geldikleri ve
Yasemin hareketinin neyin nesi olduğu bilindiği için bu cevap
tüm KSP camiasında şaşkınlık yarattı.
KSP camiasındaki şaşkınlık YASEMİNCİ Afrika’dan
aşağıdaki satırları okuyunca iyice arttı.
Beşiktepeli patlama yapacak... Havada Yasemin kokusu
var
“Kıbrıslı Türkler bu düzenden hoşnutsuzluğunu dünyaya
göstermek için Yasemin Hareketi’ne güç vermeye
hazırlanıyor... Protest oylar Zeki Beşiktepeli’de toplanıyor...
Birçok bölgeden gazetemizi arayan yurttaşlar Beşiktepeli’ye
destek belirtiyor ve toplumumuzun gerçek sesinin dünyaya
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ancak böyle duyurulabileceğini ifade ediyor... Halk ve
örgütlerle yakın temasını sürdüren Beşiktepeli, Kıbrıs Sosyalist
Partisi ile de görüştü... KSP Genel Sekreteri Yusuf Alkım
Yasemin Hareketi ile uyum içinde olduklarını söyledi...”
Afrika Tarih: 29.03.2010
Malum olduğu üzre YASEMİNCİLER 1960’a geri
dönmek siyaseti güderler. Bizim, Zeki Beşiktepeli ve Kazım
Denizci yoldaşlara sunduğumuz ve Zeki Beşiktepeli ve Kazım
Denizci yoldaşların YASEMİN hareketi adı altında bizimle
hemfikir olduğu manifesto ise bizim Anti-Emperyalist Birleşik
Cephe Hükümeti programımız. Afrikalı YASEMİNCİLER
“KSP Genel Sekreteri Yusuf Alkım Yasemin Hareketi ile
uyum içinde olduklarını söyledi...’ dediğinde KSP saflarındaki
şaşkınlık iyice arttı. Kim kiminle uyum içinde?
Böyle şeylere kötü gözle bakmamalı.
Görüşmeler devam etti. Zeki Beşiktepeli ve Kazım Denizci
yoldaşlar YASEMİN hareketi adına aşağıdaki manifestoda
bizimle anlaştı:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Zeki Beşiktepeli Seçim
Manifestosu
Kendi Kendimizi Yönetmek İstiyoruz!
Garantörlük hakları, yabancı askeri üsler ve dış güçlere verilen
diğer siyasi ekonomik haklar, bir ülkeyi bağımlı kılan
unsurlardır.
Bu nedenle; bağımsız, özgür bir ülke için, tüm yabancı
güçlerin Kıbrıs üzerinde mevcut tüm haklarını reddediyoruz!
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Statükocuların İktidarını Yıkacağız!
Kuracağımız bağımsız, özgür ülkenin devamlılığı için en
büyük tehdit bugünkü ganimet düzeninden çıkar elde eden
büyük mülk sahipleridir.
Bu nedenle; Kıbrıs üzerinde hak iddia eden dış egemen
güçlerle işbirliği yapan tüm büyük sermaye sahiplerinin haksız
olarak elde ettikleri tüm taşınır ve taşınmaz mülklerini
karşılıksız olarak devletleştireceğiz! Çünkü onlar Kıbrıs’ın
Rum ve Türk işçi ve halkına ihanet edenlerdir.
Ülkemize İhanet Edenlere Sözümüz Var!
Dış güçlerin ülkemizdeki egemenliğinden beslenen ve bu
egemenliğe katkı koyan Kilise ve Vakıf dahil, büyük mülk
sahipleri ülkemize ihanet etmektedirler.
Bu nedenle; söz konusu kesimlerin toprakları ve bu
topraklar üzerindeki ev vb. Taşınmazları karşılıksız olarak
devletleştirilecektir. Ayrıca boşaltılacak olan İngiliz, Türk ve
Yunan askeri üs alanları ve bunlar üzerindeki taşınmazlar,
halen yoksul olan eski sahiplerine öncelik tanıyarak dağıtılacak
ve bu yolla mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması
sağlanacaktır. Tüm bu toprak ve taşınmazlar, zorunlu göçler ve
katliamlar nedeniyle mülksüzleştirilmiş her milliyetten Kıbrıs
halkının tüm kesimlerinin, topraksız köylülerin, evsiz işçi
ve memurların kullanımına sunulacaktır.
Milli ve Dini Düşmanlıkları Sona Erdireceğiz!
İnsanlar arasında milli ve dini düşmanlık yaratmak ve
bunlar üzerinden çatışmalar çıkartmak, ülkemiz üzerinde
egemenlik kurmaya çalışan iç ve dış güçlerin kullandıkları bir
araçtır. Bu insanlık düşmanı bir suçtur!
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Bu nedenle; her milliyetten Kıbrıs halkının ulusal hakları
güvence altına alınacaktır. Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ve diğer
azınlıklar arasında milli ve dini düşmanlığı körükleyen, işçi
örgütlerini milli-dini temellerde bölen tüm örgüt ve faaliyetler
yasaklanacaktır.
Yaşamı Yaratanlar Hak Ettikleri Gibi Yaşayacaklar!
Çalışan ve üreten, yani yaşamı yaratanlar, dahası ülkemizin
bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele veren ana güç olan
işçi ve emekçiler daha iyi bir yaşamı hak ediyorlar! Bu
nedenle; Anti-Emperyalist Birleşik Cephe hükümetini iktidara
getiren ve bu iktidarı koruyan esas güç olarak işçi ve emekçi
kesimlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tüm
tedbirler alınacaktır.
Vatandaşlık Sorununa Adil Çözüm!
1974 sonrası ülkemizde oluşturulan nüfus sorununu adil bir
şekilde çözmek için adil bir koşul getirilmek zorundadır.
Bu nedenle; vatandaşlık sorununa getirilebilecek en adil
koşul, tüm hukukı dışı vatandaşlıkları iptal edilerek, temel
insan hakları dikkate alınarak ve ülkemizin bağımsızlığı ve
özgürlüğü için çalışan tüm vatandaş olmayan emekçilere
zaferden sonra oluşturulacak yeni Kıbrıs’ta vatandaş olma
hakkının verilmesidir.
Yerleşim, Dolaşım ve Mülkiyet Özgürlüğü!
Bağımsız ve özgür bir ülkede olması gereken her türlü
yerleşim, dolaşım ve mülkiyet özgürlüğü her vatandaşın
hakkıdır!
Bu nedenle; Anti-Emperyalist Kıbrıs’ta söz konusu haklar
her vatandaşa verilecektir!
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Ve 2 Nisan tarihinde YASEMİN hareketinin bütününden
cevap geldi.
KSP’nin önerdiği, ve son şekli yukarıdaki şekli olarak Zeki
Beşiktepeli ve Kazım Denizci yoldaşlar tarafından YASEMİN
adına onaylanan manifesto YASEMİN’e uymadı.
Bu YASEMİN böyledir.
Ağzınla kuş tutsan yaranaman tipe.
Niye?
YASEMİNCİKLER tüm diğerleri gibi emperyalizm
şartlarında çözüm istiyorlar. Emperyalist dünyanın, burjuva
dünyanın çökertilmesi istekleri ve çabalarının tamamıyla
dışındadır.
Bu görüşmeler bir kere daha YASEMİNCE iş yapışlar
sonrasında
YASEMİNCİLERİN
burjuva
dünya
koruyculuklarıyla KSP’nin burjuva dünya düşmanlığının
uzlaşmazlığını YASEMİNCİLERİN ağzından teslim etti.
YASEMİNCİLER kendilerine ve takipçilerine ve en
önemlisi KIBRIS’A zarar veriyorlar.
Yaşasın Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti!
Kıbrıs’ta SOSYALİST GERÇEK, Aylık Siyasi Gazete, Nisan
2010, Yıl 14, Sayı 275, sayfa 3.

