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“Türkiye Komünist Partisi siyasi iktidarın ve kan-yalan-talan üze-
rine kurulu sömürü düzeninin suçlarını bir bir ortaya dökmek, bu 
suçların kaynağını kurutmak için görev başındadır. “Yeter artık” di-
yen herkesi sorumluluk almaya, Türkiye Komünist Partisi saflarında 
mücadeleye çağırıyoruz.” 
(“Suç Düzeninin Temellerini Yıkalım” başlıklı TKP Açıklaması’ndan)

Son günlerde, suikast tartışmaları aldı başını 
gidiyor. Erdoğan’ın “Daha neler olacak, bunlar iyi 
günleriniz!” ve Ülkenin yönetimine talip olduk-
larını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için 
daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz.” söz-
lerinin yarattığı hareketliliğe, muhalefet partile-
rinden gelen “siyasi cinayet” duyum ve kaygısı 
eklendi.

Bunların gerçeklik payı taşıdığı açık. Ne de olsa, 
ülkemizin yakın tarihi, suikastlerin ve katliamla-
rın örnekleri ile dolu. Ancak, gerek iktidarın ge-
rekse muhalefetin tavrına bakılınca, tartışmanın 

gündeme getirilmesinin başka bir nedeni var: 
Halkın seyircileştirilmesi ve siyasetten uzaklaş-
tırılması isteniyor. Halkın öfkesinin ancak böyle 
dineceği düşünülüyor.

Yoksa Kılıçdaroğlu’nun “Seçim olmayacağı kay-
gısı yaşıyor musunuz?” sorusuna verdiği “Hayır 
efendim. Seçim olacak ve göndereceğiz. Bütün 
bunlara rağmen, vatandaşlarımıza diyorum, az 
kaldı. Sihirli sözcüğümüz o; az kaldı. Biraz sab-
redeceksiniz. Aç kalabilirsiniz, elektriğiniz kesile-
bilir, sizi tutuklayabilirler, hapse atabilirler, hatta 
işkence yapabilirler, çıplak arama yapabilirler 

Suikastler, tehditler, telkinler...

SEYİRCİ KALMA, 
ÖRGÜTLEN!
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adresinden ulaşabilirsiniz.

ama biraz sabır, az kaldı.” sözlerini nasıl yorum-
layacağız?

Bu sözleri Erdoğan söylese kıyamet kopardı. 
Şimdi Kılıçdaroğlu, Erdoğan yerine söylüyor. Ve 
her ikisi birlikte, yanlarına kattıkları düzen siya-
setçileri ile birlikte, yaşanacak olası bir değişikli-
ğin patronların çıkarlarına zarar vermemesi için 
ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun için de ilk 
şart belli. Halkın örgütlü siyasetten uzak tutul-
ması. Hepsi gereğini yapıyor.

Tüm bu yaşananlar, 1990’ların ortalarında 
başlayıp 10 yılı aşkın süre devam eden Televole 
programını hatırlatıyor. Sporcuların ve gösteri 
aleminin ilişkileri, magazinsel boyutları ön plana 
çıkarılarak ekrana yansıtılır; halkın büyük bir bö-
lümü de merakla bir sonraki sansasyonel haberi 
beklerdi. Program sürerken arkadan gelen bir 
ses “az sonra” der, en merak uyandıracak habe-
rin gelişini ertelerdi. En az 1 saatlik beklemeden 
sonra, beklenilen görüntü “az sonra” fragmanın-
da gösterilenin 1 saniye fazlası olur, aynı görüntü 
3 kez tekrar eder dururdu. O kadar… Sonuçta, 
televizyon başında hareketsiz bir şekilde saatler 
geçirilirdi.

İşte yine seyretmemiz isteniyor. Patronlar ve 

temsilcileri Türkiye’nin geleceğine karar verirken, 
bizden köşemizde oturmamızı; başımıza gelen 
zamlara, kesintilere, sömürüye, adaletsizliklere, 
haksızlıklara ses çıkarmamamızı istiyorlar.

Öyleyse şunu da bilsinler: Bu ülkenin emek-
çileri, yurtseverleri, aydınları, gençleri, kadınları 
olarak bizim artık seyirci kalmaya hiç niyetimiz 
yok. İşte bunun için okullarda, iş yerlerinde, ma-
hallelerde, köylerde yan yana geliyoruz; eşit ve 
aydınlık bir ülke kurmak için örgütleniyoruz.

Bu gazeteyi okuyan arkadaş! Eğer senin de 
gönlün bir kez daha “Başa gelen çekilir” demeye 
razı değilse, gel TKP’ye katıl; başımıza ne gele-
ceğine bu ülkenin emekçileri olarak hep birlikte 
karar verelim!

https://www.tkp.org.tr/gonullu/


