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Bölgesel Gelişmeler ve Mücadele Olanakları 

Yusuf Alkım 

Ülke devrim mücadelesinin izleyeceği yolu belirlerken özellikle kuzey coğrafyada 

oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti’nin işgalci sömürge düzenini dikkate almak 

durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuzey coğrafya üzerindeki etki ve hakimiyetini 

köklü bir şekilde zayıflatacak gelişmeler olmadığı sürece, mevcut koşullarda ülke 

devriminin izleyeceği yol Türkiye devriminin yolu ile çakışmaktadır. Kıbrıs’ta sömürücü 

sınıflara karşı vurulacak darbe, başta Türkiye’deki sömürücü sınıflara vurulmak 

durumundadır. Yani mevcut koşullarda Kıbrıs veya Türkiye’deki sömürücü sınıflara 

vurulacak darbe hem Türkiye hem de Kıbrıs devriminin yolunu açacaktır. Türkiye özelinde 

ise benzer bir durum Kürdistan devrimi ile söz konusudur. Yani Türkiye devrimi ile 

Kürdistan devrimi de tıpkı Kıbrıs ve Türkiye devrimleri gibi bir biriyle bağlıdır. Bu olgular 

sonucunda ortaya çıkan tablo, Türkiye, Kürdistan ve Kıbrıs devrim mücadelesinin, her üç 

ülkeyi de kapsayan bir ‘Birleşik Devrim’ sürecine dönüşmek durumunda olduğudur. Benzer 

bir olgu bu kadar güçlü olmasa da ülkemizin özellikle güney coğrafyası ile Yunanistan 

arasındaki bağlardan kaynaklanan, Kıbrıs-Yunanistan devrimleri arasındaki ilişkide de söz 

konusudur. Elbette Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs ve belki de Yunanistan Birleşik Devrimi, sadece 

bu ülkelerle sınırlı kalmayacak kadar güçlü bir etkiye sahip olacaktır. Böylesi bir devrim 

sürecinin başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı etkileten güçlü 

bir devrim dalgalanmasına yol açacağı kesindir. Ancak bizler açısından öncelikli görev Kürt 

Ulusal Hareketi’nin ulaştığı nokta, Haziran Ayaklanması, Rojava Devrimi, Yunanistan’daki 

krize bağlı gelişen halk hareketleri gibi gelişmelerin ışığında; kendi ülkemizi de kapsayan ve 

çok daha somut bir olasılık olarak beliren Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs ve Yunanistan Birleşik 
Devrimi’nin ilerlemesi için üzerimize düşeni yapmaktır. 

Bu noktada şunu belirtmekte fayda vardır ki; güney coğrafyadaki yapılanmanın Yunanistan 

ile olan yakın ilişkisi kuzey coğrafya ile Türkiye arasındaki ilişki ile aynı derecede etkili 

değildir. Güney coğrafya belli bir derecede bağımsız bir devlet örgütlenmesine sahiptir. 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi ekonomik yapılanması Yunanistan’a “göbekten bağımlı” bir 

nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan ile birleşik bir 
devrim sürecinin gelişmesi çok daha zordur. Ancak hesaba katılması gereken bir olgudur. 

Bununla birlikte Kıbrıs’ta halkın kendi iradesini kendi ellerine alması ve yeniden ortak bir 

vatanın inşa edilmesi için mücadelenin temeli, emperyalist işgale karşı ülkedeki tüm anti-

emperyalist kesimleri kapsayacak olan birleşik bir cephenin kurulması ve Türkiye-

Kürdistan-Kıbrıs(ve olası Yunanistan) Birleşik Devrimi ile birlikte ülke üzerindeki tüm 

emperyalist hegemonyayı dağıtarak bir halk iktidarının kurulmasıdır. Bu mücadele bir 

süreci gerektirmektedir ve belli aşamalardan geçmek durumundadır. Öncelikle ülke işçi 



sınıfının gerek kuzey, gerekse güney, gerek yerli nüfus gerekse sonradan ülkeye gelerek 

yerleşen ve geleceğini bu coğrafyada gören göçmen işçi nüfusun, kendi devrimci sınıf 

örgütlenmesini yaratması ve mücadelenin önderliğini üstlenmesi bir zorunluluktur. Bu 

olmadan böylesi devrimci bir mücadelede daha tutarsız yer alabilecek kesimlerin anti-

emperyalist siyasete çekmek ve mücadelenin bir müttefiki haline dönüşmelerini sağlamak 

çok olası değildir. Bunu başarabilmek için işçi sınıfının kendi devrimci sınıf örgütlenmesini 

sağlamak gerekliliğinden yola çıkıldığında önümüzde duran temel soru bunun nasıl 
başarılabileceğidir. 

Mücadelenin bir diğer ayağı ise enternasyonal bağlamda ele alınmak durumundadır. Kıbrıs 

halkının devasa emperyalist güçler karşısındaki zayıflığını yenmenin ve Türkiye-Kürdistan-

Kıbrıs(ve olası Yunanistan) Birleşik Devrimi’ni gerçekleştirmenin yolu başta Türkiye, 

Kürdistan, Yunanistan olmak üzere bölge ve dünya devrimci güçleri ile dayanışmayı ve 

emperyalizme karşı ortak mücadeleyi örmektir. Özellikle Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs Birleşik 

Devrimi’nin öznesi olan Türkiye ve Kürdistan devrimci güçleri ile ilişkiler geliştirilmeli ve 

ortak mücadele anlayışına sahip olunan yapılarla kapsamlı siyasal ittifaklar kurulmalıdır. 

Oluşturulacak siyasal ittifaklar bölgemizde gelişecek devrimci olanaklara önderlik getirecek 

bir enternasyonal örgütlülüğe bürünmeli ve giderek tüm dünyadaki devimci komünistlerin 

ortak enternasyonaline dönüşmelidir. 

Bu nedenle Kıbrıs devrimci komünistlerinin görevi bir yandan önümüzdeki süreçte 

kaçınılmaz olarak yükselecek olan sınıfsal çelişkileri ve toplumsal hareketlenmeleri doğru 

siyasi bir çizgiye oturtabilecek devrimci siyasal örgütlülüğü yılmadan, sabırla kurmak, diğer 

yandan da hem Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs(ve olası Yunanistan) Birleşik Devrimi’nin 

özneleriyle, hem de en geniş çapta dünya devrimci güçleri ile enternasyonal bağları 
güçlendirmek olmalıdır. 

Kıbrıslı Devrimci Komünistler Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs(ve olası Yunanistan) Birleşik Devrimi 

açısında bugün için ana görevin Türkiye, Kürdistan ve Yunanistan devrimci güçleri ile 

ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak mücadele anlayışının bulunduğu yapılarla kapsamlı siyasal 

ittifakların kurması olduğu tespitini yapmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, Kürdistan ve 

Yunanistan devrimci güçleri ile temasların artırılması için gerekli her türlü girişimde 
bulunmak görevi önümüzde durmaktadır. 

Gerek ülkemizin bölünmüş her iki yarısında, gerekse dünyada emperyalist kapitalizmden 

kaynaklanan sorunlar hem ülkemizde, hem de dünyada işçi, emekçi yığınları 

hareketlendirmekte ve yeni bir devrimler dönemini aralamaktadır. Bu dönemde tüm dünya 

devrimcilerine önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Bu sorumlulukları ve 

görevleri yerine getirebilmek için hazırlanmak ve adım adım mücadeleyi yükseltmek 
gerekmektedir. 

Bu anlayışla yanı başımızdaki Türkiye’de yaşanan gelişmelere biraz daha ayrıntılı bakmak 

gerekmektedir. Türkiye’de birikmiş olan çelişkiler ve bölgedeki gelişmeler, mevcut sömürü 

ve baskı odaklı yapının devamlılığını tehlikeye sokmaktadır. Sistemi sürdürebilmek için 

farklı kesimler üzerinde kurulan etnik, dini, sınıfsal baskılar güçlü bir başkaldırının 

dinamiklerini hazırlamaktadır. TC egemen kesimleri ve onların iktidarına hizmet için 



bulunan AKP hükümeti ise bunu karşılayabilmek için gerekli tedbirleri almaya 

çalışmaktadır. Ancak gelmekte olanı karşılamak için bu yeterli değildir. Hali hazırda Olağan 

Üstü Hal ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile sağlanmaya çalışılan önlemlerin çok daha 

hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilebildiği bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun bir 

yolu da 16 Nisan Referandumu ile elde edilmeye çalışılan merkezi dikta rejimidir. AKP 

iktidarı ile TC sömürü düzeni iç içe geçmiş durumdadır ve gelecekleri büyük oranda bir 
birlerine bağımlıdır 

16 Nisan referandumda TC rejimi açısından gerekli olan sonuç her türlü sahtekarlık ve baskı 

yolları kullanılarak elde edilmiştir. AKP iktidarı ve onunla geleceği bir birbirine bağlı olan 

egemen sömürücü sınıflar her türlü yola başvurarak ihtiyaç duydukları yapıyı oluşturmakta 

kararlıdır ve dahası buna mecburdur. Yeni anayasa değişikliği ile oluşturulmaya çalışılan 

merkezi dikta yapılanması, kendilerine tehdit gördükleri tüm kesimler üzerinde yoğun bir 

baskı ve yok etme politikasını devreye koymak için bir gerekliliktir. 16 Nisan 

referandumunda yaşanan büyük seçim yolsuzlukları AKP hükümetinin seçimle 
gitmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 

16 Nisan’da “Hayır” diyen milyonlarca kişi de bu gerçeğin çok iyi farkındadır. Peki çıkış yolu 

nedir? Çıkış yolu AKP iktidarının ve TC egemenlerinin farkında olduğu ve her açıdan 

hazırlanmakta olduğu olguyu görmek ve ona hazırlanmaktadır. AKP ve egemenler 

Türkiye’nin top yekün bir ayaklanmanın eşiğinde olduğunu görmekte ve buna karşı gerekli 

alanları tahkim etmeye çalışmaktadır. Birçok kesimin soruduğu “Yeni Geziler olacak mı?” 

sorusunun yanıtı ise şudur; “Evet, hem de onu kat be kat aşan, çok daha radikal, devrimci 

ve hepsinden de önemli iktidarı ele geçirme odaklı bir karakter taşıyan yeni ayaklanmalar 

kapıdadır!”. Çünkü koşullar ezilen ve baskı altına alınan yüz binlerce, milyonlarca kesime 

başka bir seçenek bırakmamaktadır. Ya demokratik bir halk iktidarı kurmak için top yekün 

bir ayaklanma, ya da tüm ilerici dinamiği ezip uzun bir süreliğine sindirecek olan yoğun bir 
baskı ve gericilik dönemi! 

Bu başkaldırının kıvılcımının ne zaman çakacağı belli değildir, ancak çok uzun 

sürmeyeceğini öngörmek mümkündür. Bunu yaşanan gelişmeler ve kitlelerin ruh hali 

belirleyecektir. Ve tabi ki kitlelere önderlik edecek örgütlü yapıların adımları da çok 

önemlidir Bizler açısından sorun biraz da buradadır. Sözde sosyalist reformist yapıların bu 

olguları görmek istememesi ve kitleleri buna hazırlamaktan kaçınması önemli bir sorundur. 

Ancak gelmekte olan süreç bu kesimlerin ilk fırtınada savrulup dağılması ve köklü devrimci 

siyasetlerin kitleler nezdinde görülebilir olmasının koşullarını hazırlayacaktır. Bugünden 

itibaren önemli olan “Peki şimdi ne yapacağız?” sorusunu soran kitleleri, “Korkuya 

kapılmayın, duraksamayın, hedef iktidar, kavgayı daha da yükseltin!” diyerek ileri 

taşımaktır. Bunu yapabilenler Türkiye, Kürdistan, bölge ve dahası giderek tüm dünya 

halklarının özgürlüğe ulaşmasına büyük bir katkı yapmış olacaklardır. Geriye kalanlar ise 

gelecekte gerektiği anda cesaretle ileri çıkamayan ve halkını önderliksiz bırakanlar olarak 
anılacaktır. 

Şimdi Türkiye, Orta Doğu ve de Kıbrıs kritik bir yol ayrımındadır. Ya özgür bir geleceği 
kurmak için baş kaldıracağız ya da karanlık bir döneme boyun eğeceğiz! 


