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Demokratik Anayasa için 
Kurucu Meclis!

Cumhur İttifakına Karşı 
Kitlesel Seferberlik!

Millet İttifakına Teslim Olma!

Faşist Artıklarıyla Değil 
Emekçilerle Birleşik Cephe!

SEÇİMLERİ BEKLEMEYECEĞİZ!

Cumhur İttifakı’na Karşı Bağımsız Siyasi Mücadeleyi Yükseltelim!

Faşistlerle, Patronlarla İttifaklar Kurmak Yerine Emekçilerin Eylemli Seferberliğini Örelim!

Çünkü Cumhur İttifakı’ndan Kurtulmak Gerektiğini Biliyoruz. 
Cumhur İttifakı’ndan kurtulmadan emekçilerin, ezilenlerin en basit soru-
nunun bile çözülemeyeceğinin farkındayız.

Çünkü Saf Değiliz. Parlamenter hayallerimiz yok. Karşımızda İstan-
bul belediyesini vermemek için seçimleri tekrar ettirenler, Kürdistan’da 
kayyımlarla saldıranlar, Demirtaş’ı rehin tutanlar var. Kendi hukuklarını 
hiçe sayanlar, devlet mekanizmalarını çiğneyerek, iktidarlarını merkezi-
leştirmek isteyenler için seçimler ancak onlar kazandıkları sürece vardır.

Çünkü Amerikancı Muhalefetin Parçası Değiliz. Geniş bir seçim 
ittifakıyla yüzde elli artı biri bularak Cumhur İttifakı’ndan kurtulma stra-
tejisi aslında Amerika’nın ve onun Türkiye’deki uzantılarının dayattığı bir 
sınıf uzlaşması stratejisidir. Seçimleri beklemek mücadelenin merkezine 
Millet İttifakı’nı yerleştirmek demektir.

Çünkü Tescilli Faşistlerle, Kapitalist Müteahhitlerle Demokrasi 
Mücadelesi Verilmez. Millet İttifakı’nın demokrasi cephesinde faşist Me-
ral Akşenerler, Mansur Yavaşlar, Sivas Katliamı’nı “üzücü bir hadise” ola-
rak gören Saadet Partisi var. İmamoğlu ise sadece deprem zamanı kayak 
tatili yapan bir patron değil. Sadece sendika genel kurullarında sosyalist-
lere akıl hocalığı yapmıyor. Aynı zamanda faşistlerin dostu olduğunu bize 
her fırsatta hatırlatıyor.

Çünkü Emekçilerin Gücü Eylemli Mücadeleden Gelir. Cumhur İt-
tifakı’ndan seçimler yoluyla kurtulmak isteyenlerse her türlü mücadeleyi 
2023 sonrasına erteliyorlar. Onların yapabilecekleri en devrimci eylem, 
bir erken seçim çağrısında bulunmak. Dahası seçimlerde Millet İttifakı’nın 
peşine takılanlar her türlü hükümet karşıtı militan eylemi reddediyorlar. 
Bahaneleri hep aynı: “Aman Erdoğan’ın provokasyon girişimlerine kapıl-
mayalım. Erdoğan’a malzeme vermeyelim!” Bugün seçimleri beklemek, 
hükümet karşısında ölü taklidi yapmak anlamına gelir. 

Çünkü Kürtlerin Sesini Yükseltmeliyiz. Kürtlerin zincirleri yerinde 
dururken Türkiye’de kimse özgürleşemez. Oysa Erdoğan’dan seçimler 
yoluyla kurtulmak isteyenler Kürdün zincirinden, horlanmasından söz 
edemezler. Onlar Kürdü yok saymak zorunda. Faşistlerin, karşı devrimci-
lerin seçim ittifakının sürekliliği Kürtlerin görünmez olmasına bağlı.

Çünkü Suriye’deki Şovenist Politikalara Karşı Durmak Gerekir. 
İki işgalci ulus devlet boyunduruk altında bir ezilen ulusun toprakla-
rı üzerinde tepişiyor. Erdoğan’ı seçimle alt etmek isteyenlerse seçimleri 
kazanmak için söze “Mehmetçiğin ayağına taş değmesin” diye başlamak 
zorunda. 

Çünkü Suriyeli Göçmenler Düşmanımız Değil, Sınıf Kardeşimiz. 
Türkiyeli emekçilerin kurtuluşu her boydan göçmen işçiyle ortak bir mü-
cadeleyi örmekten geçiyor. Oysa Suriyeli düşmanlığı emekçilerin en geri 
kesimlerine ve en geri hislerine hitap ettiği için oy getiriyor. Bu yüzden 
de Suriyelilere yönelik nefret Amerikancı muhalefetin seçim stratejisinin 
temel unsurlarından biri. Millet İttifakı’nın kuyruğundakiler Suriyeli göç-
menlere karşı düşmanca politikaların parçası olmak yahut bu politikaları 
sineye çekmek zorunda.

Çünkü Demokratik Bir Anayasa Ekmek Kadar Su Kadar İhtiyaç. 
Erdoğan sorunu aslında bir rejim sorunu. Tayyip Erdoğan 12 Eylül Rejimi 
krizde olduğu için ayakta. 12 Eylül rejimi yeni bir rejimle değişmediği 
sürece onu ayakta tutan Cumhur İttifakı’ndan kurtulmak mümkün değil. 
Oysa seçimlere bel bağlayanların gündeminde yeni ve demokratik bir 
rejim yok. Onlar 12 Eylül Anayasası’nın 2017 yahut 2007 öncesindeki 
haline dönmeyi öneriyorlar.

Çünkü Yeni Bir Anayasa İçin Kurucu Meclis Gerekli Şart. Kurucu 
meclisler eski rejimin yasalarına uygun seçimlerle oluşturulamaz. Kurucu 
meclisi kurmak için eski rejimin yasalarını yok saymak gerekir. Karşı dev-
rimciler kurucu meclislerini darbeyle oluştururlar. Emekçiler ve ezilenler 
ise kendi kurucu meclislerini ancak hükümetleri de süpüren bir eylem 
dalgasının, bir kitlesel seferberliğin sonunda kurabilirler.

Kurtuluş Emekçilerin Cumhur İttifakı’na Karşı Bağımsız ve Kit-
lesel Seferberliğinden Geçiyor. Tüm hesaplarını 2023 seçimlerine göre 
yapanlar, hükümet karşıtlığını erken seçim çağrısı yapmaya indirgeyenler 
emekçilerin mücadelesinin önünü açamaz. Onlar doğrudan ya da dolaylı 
olarak Amerikancı muhalefetin bir eklentisi oldukları için bu mücadeleye 
ancak engel olurlar.
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Geçtiğimiz yerel seçimlerde HDP başta olmak üzere sol hareketin ne-
redeyse tamamı “Erdoğan’ı geriletmek için” kritik merkezlerde Millet İt-
tifakı’nı destekledi. Cumhur İttifakının türlü manevralarına rağmen Millet 
İttifakı birçok önemli kentte olduğu gibi İstanbul’da da seçimleri kazandı. 

Seçim yenilgisi AKP’yi, Millet İttifakı kuyrukçularının beklentilerinin 
aksine öncekine kıyasla daha fazla geriletmedi. Daha doğrusu bu seçim-
lerden bağımsız olarak zaten gerilemekte olan ve bu gerileme nedeniy-
le MHP’nin desteğine muhtaç kalan Erdoğan’ın anayasa değişiklikleriyle 
korumaya çalıştığı koltuğunu kaybedeceğine dair bir işaret görülmedi. 

Bilhassa Kürdistan’da kayyımlardan geri alınan belediyelerin çoğu, 
yeniden kayyımlara teslim edildi. Kayıtsız şartsız destek verilen Millet 
İttifakı da seçim zaferini büyük ölçüde borçlu olduğu sola ve HDP’ye 
yönelik saldırılara anlamlı somut bir karşı koyuş göstermedi. CHP kendi 
eliyle var ettiği İyi Parti’nin koyduğu şartlara (aslında gönüllü olarak) 
razı oldu. Kendisini kayıtsız şartsız destekleyenlerle arasındaki mesafeyi 
özenle korumaya devam ediyor.

Hiç kuşkusuz bu tutum, sola düşman olan ve şovenizmin baş temsilci-
lerinden olan CHP’nin doğasından ve misyonundan kaynaklanmaktadır. 
Ama daha önemlisi CHP’nin rahat hareket etme keyfiyetinin, soldan aldı-
ğı koşulsuz destekten ileri gelmesidir. 

Bahis konusu sadece bir hatalı seçim taktiği olsaydı genel siyasi du-
rumu esaslı ölçüde değiştirmeyen bu yanlış, seçimlerle birlikte ehemmi-
yetini kaybederdi. Halbuki karşımızda bir sonraki seçimlere dek sürecek 
uzun erimli bir seçim taktiği var. Daha da kötüsü yeni seçimler çoktan 
beri ilk kez uzak bir ufuktadır; üstelik bütün alametler yeni bir seçimin 
Erdoğan’ın MHP’ye bağımlılığını azaltmayıp arttıracağını gösterdiği için 
onun yeni bir erken seçim hamlesinde bulunması düşük bir olasılıktır. 
Dolayısıyla seçimlerde CHP’ye teslim olma tutumu önümüzdeki dönemin 
her belirleyici adımında önemli bir köstek olmaya devam edecek.

CHP her kritik sorun karşısında Cumhur İttifakı’ndan ve Erdoğan’dan 
sandıkta hesap sorulacağını vurgulayarak bu seçenek dışındaki bütün 
eylem ve muhalefet tarzlarının önünü kesiyor. HDP ise erken seçim öne-
risinin ötesine geçemiyor. Başka bir deyişle Erdoğan’dan seçimler yoluyla 
kurtulma hayalini paylaşıyor. Bu da reformist/parlamentarist oportüniz-
min açık seçik bir delilidir.

Halihazırda bir dönem Rojava Devrimi ile kullanıma sokulan maske de 
düşmüştür. Kuyrukçu politikalarına “devrimci” bir mazeret bulan muhte-
lif sol akımlar ise büsbütün boşa düşmüştür. Bir başka deyişle piyasaya 
çıkmaya başlayan muhtelif tasfiyeci/reformist “birlik” tuzaklarına yönel-
menin yolu büsbütün açılmıştır.

Sınır ötesi harekâtlarsa “şehitler” sızlanmasının ötesine geçip Erdo-
ğan’ın beklediği gibi bir şovenizm dalgasını kabartmıyor. Hele artık doğ-
rudan doğruya savaş anlamına gelecek bir macera daha olumsuz sonuç-
lar doğurmaya gebedir. Bir başka deyişle yakın vadede bir savaş haliyle 
körüklenecek şovenizmin eğreti Cumhur İttifakı’na bir hayrı olmayacak-
tır. Kaldı ki mevcut koşullarda şovenizmin hedef tahtasında Suriyeliler 
Kürtlerin yerini almıştır ve Suriye’de muhtemel bir işgal savaşı bu durumu 
daha da pekiştirecektir. 

Nitekim İlker Başbuğ’un çıkışı, Abdullah Gül’ün nihayet konuşmaya 
başlaması da Erdoğan’ın rakiplerinin bir hamle yapmak için hazırlanma-
larına delalet etmektedir. 

Buna karşılık gerici Cumhur İttifakı’nın yedek lastiği gerici Millet İt-
tifakı’nın bu bağlamda farklı bir seyir izlemesinin beklenmesi de hayal-
perestlik olur. Zira onlar da güya “yanlış Suriye politikaları” nedeniyle 
ortaya çıkan Suriyeli göçmenler sorunu üzerinden bu göç dalgasına karşı 
milliyetçi/şoven tepkileri devşirmek niyetindedir. Buradan Cumhur İtti-
fakı’nı sıkıştırma arayışındadır. Ama beri yandan da savaş durumunda 
devletin ve ordunun yanında yer alma ve “şehitlere sahip çıkma” konu-
sunda hükümetten geri kalacak değillerdir. Hiç kuşkusuz Kürt düşmanlığı 
her zaman en ön planda olmasa da her iki cephenin de temel çizgileri 
arasında olmaya devam etmektedir ve edecektir.

Öte yandan 17/25 Aralık ve bilhassa 15 Temmuz dönemeçlerinden 
itibaren “terörle mücadele”nin hedef tahtasında devrimci akımlar ve PKK 
yerlerinden edilmemiş olsa bile, tam olarak ne olduğu herkes tarafından 
aynı biçimde tarif edilemeyen bir FETÖ umacısı öne çıkmış durumdadır. 
Hükümet 15 Temmuz’dan beri her muhalifi FETÖ soyutlaması içinde top-
lamaya gayret etmektedir. Sözüm ona muhalefeti teşkil etme iddiasındaki 
Millet İttifakı ise bu damgalamaya itiraz etmeksizin, her birinin ve/veya 
hepsinin önünü açanın AKP/Erdoğan olduğunu vurgulamakla kendini 
ayırmaya çalışmanın ötesine gitmemektedir.

Bu şartlarda, her ne kadar ufukta bir seçim görünmese de sol hareke-
tin büyük kısmı sanki zorunlu bir seçim taktiğini sürdürmek mecburiye-
tindeymiş gibi CHP’nin kuyruğunda sürükleniyor. Dolayısıyla her şeyden 
önce her türlü mücadeleyi “sandıkta hesap sormaya” havale eden bu 
oyalamadan uzak durma gereği var. 

Yerel seçimlerde kimse Millet İttifakı’nın kuyruğundan kopmaya yö-
nelmediği için tek başına komünist işçi adayları destekleyerek kendini bu 
oportünist karmaşadan ayıran KöZ ortada bir seçim olmadığı halde seçim 
taktiği gibi sunulan CHP/İP kuyrukçusu tutumun kalıcılaştırılmasını teşhir 
eden bir çizgiyi önümüzdeki süreçte sürdürecektir. 

Bu teşhirin temel amacı parlamentarist hayallerle tüm muhalefet ha-
reketlerini CHP/İP’in tutumuna endeksleyen tasfiyeci/oportünist çizginin 
mahiyetini gün ışığına çıkarmaktır.

Bugüne kadar emekçilerin ve ezilenlerin çıkarlarını savunma iddia-
sında olanların en geniş eylem birliğinin sağlanması çizgisinin savunu-
culuğunu yaptık. Böyle bir eylem birliğini, karşısına muhtelif yasal parti 
girişimlerini çıkararak, daraltan öneri ve projelerden uzak durduk. Önü-
müzdeki dönemde bu çizgiyi ısrarla takip edeceğiz. 

Başkaları gelse de gelmese de emekçilerle ezilenlerin çıkarlarını sa-
vunma iddiasında olan tüm akımları her vesileyle bilhassa CHP ve gerici 
müttefiklerinden bağımsız ve birleşik eylemlere çağırmayı sürdüreceğiz. 
Bolşevizmin ve 71/72 devrimci kopuşunun mirasına sahip çıkma iddiamı-
zın bir gereği olarak, tek başımıza kalsak da bu çizgiden ayrılmayacağız. 

Bu süreçte, CHP kuyrukçuluğunun yanısıra, son tahlilde aynı anlama 
gelecek olan, legalist birlik/parti projelerini bağımsız bir eylem birliğinin 
önüne geçirmek isteyen tasfiyeci oportünistlerin teşhiri belirleyicidir. Zira 
CHP kuyrukçuluğu parlamentarist yoldan başka yol görmeyen oportü-
nistlerin kaçınılmaz olarak içine düşecekleri bir bataklıktır. Onların peş-
lerinden sürüklemek istedikleri militanları uyarmak ve bu oportünistlerin 
maskelerini düşürmek için, “Tek Yol Devrim!” ve “Devrim için Devrimci 
Parti!” şiarlarını ileri sürmek için en uygun ortam bu süreçte belirmekte-
dir.

Bütün oportünistlerin ve orta yolcuların maskesinin düşürülmesi için 
en elverişli koşulların oluştuğu dönemden geçiyoruz. Bu aynı zamanda 
Bolşevizm’in mirasına ve Komünist Enternasyonal’in devrimci çizgisine 
sahip çıkma iddiasının en parlak biçimde ortaya çıkacağı bir dönemdir.

Bu dönemde Komünistlerin Birliğini savunanların stratejik hedeflerini 
ortaya koyacağız. Aynı sorumluluğu paylaşmak üzere oportünizm batak-
lığından çıkma iradesi gösterecek olan komünistlerle birleşmek üzere 
bütün güçlerimizi seferber edeceğiz.

Kuyrukçu değil bağımsız ve devrimci bir çizgi
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Siyasi mücadeleye atıldığı 1999’dan beri KöZ emekçilerin ve ezilen-
lerin kitlesel ve birleşik mücadelesini savunageldi. “Yaşasın Devrimci 
Dayanışma!”, “Ayrı Dur! Birlikte Vur!” şiarları KöZ’ün en geniş ve kitle-
sel eylem birliğini sağlamak için tekrarladığı sloganlar olageldi.

1999-2004 arasında tümüyle farklı bir içeriği ve mücadele yöntemini 
savunsa da zindan direnişlerine destek eylemlerine, Irak direnişi karşı-
sında basın açıklamalarına, temel sloganların içeriğine takılmadan des-
tek verdik. 8 Martların apolitik nedenlerle parçalanmasının karşısında 
durduk. Odağında sırasıyla DTP/BDP/HDK/HDP’nin durduğu en ge-
niş muhalefet hattının örülmesini 
savunduk. Seçimlerde bu odağın 
adaylarına oy istedik.

İçinden geçtiğimiz dönem-
de, aslına bakılırsa son iki yıldır, 
farklı bir şekilde hareket etti-
ğimizi görmek zor değil. 2019 
seçimlerine bağımsız adayları 
destekleyerek katıldık, sonra da 
aynı adaylar ile boykot kampan-
yası yürüttük. Bugün de sol içe-
risinde kendi gücümüze dayanarak “Seçimleri Bek-
lemeyeceğiz!” başlıklı bir kampanya yürütüyoruz.

Şüphesiz bu durumun artık kitlelere bağımsız 
bir şekilde önderlik etme kapasitesine kavuşmuş 
olmamızla uzaktan yakından ilgisi yok. Tersine ge-
rek maddi ve teknik anlamda gerekse de militan 
sayısı bakımından solun geri kalan kesimlerinin 
KöZ’den kat be kat fazla olanaklara sahip olduğu ortada. 

Köz’ün tutumundaki değişiklik kendi imkânlarındaki artıştan ziya-
de kendisini çevreleyen nesnellikteki değişiklikte aranmalıdır. Son iki 
yılda sol akımların nesnel tablodaki konumlanışı değişmiş, tasfiyeciler 
yıllardır hedefledikleri kuyrukçu projeleri “tek adam rejimini gerilet-
mek için en geniş demokratik cephe” kisvesinde hayata geçirmeyi 
başarmışlardır.

1999-2018 döneminde ama zayıf ama kitlesel eylemlerle bağımsız bir 
varlık gösteren bir sol vardı. Bugün yoktur. “Erdoğan ikinci bir Gezi çı-

karmak istedi biz buna fırsat vermedik” diyenler vardır. “CHP’ye zarar, 
Erdoğan’a malzeme vermemek” için toptan eylemsizlik ilan eden bir 
sol vardır. Sol akımlar hükümet karşıtı hiçbir bağımsız eylem girişimin-
de bulunmadığı için bugün artık Mart-Mayıs süreci diye bir süreçten 
söz etmek anlamsızlaşmıştır. Eylemler artık CHP’nin gündeme getirdiği 
Kanal İstanbul benzeri kampanyalara soldan destek vermek, Gezi’ye 
sahip çıkmak adına Osman Kavala’ya, Canan Kaftancıoğlu’na sahip 
çıkmak adına düzenlenmektedir.  CHP ve HDP’li siyasetçilerin eşle-
rinin birlikte çay içmesi, tiyatroya gitmesi dönemin en önemli politik 

eylemi olarak görülmeye başlanmıştır. Daha da kötüsü 2019’dan 
beri Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı İmamoğlu’nun 1 Mayıslara, 
DİSK Kongresine ev sahibi edasıyla katılmaya başlamasıdır.

Bu koşullar altında desteklenecek bağımsız bir eylemin kal-
madığı, örülecek ortak bir cephenin bulunmadığı açıktır. Soldaki 
akımlar CHP ile birlikte, CHP’nin uygun gördüğü tarzda, CHP’ye 
zarar vermeyecek bir şekilde bir eylem birliği örmek istemekte-

dirler. Bu tür projelerin üretenler örseler örseler 
emekçilerin başına onların elini kolunu bağ-
layan bir çorap örebilirler. Bu koşullar altında 
ortak bir hükümet karşıtı kampanya örmenin 
maddi temeli yoktur.

Seçimlere gelince, soldaki herhangi bir oda-
ğın hükümetin karşısına bir alternatif olarak 
dikildiği koşullarda elbette kendi adaylarımızı 
çıkarmak yerine bu adayları desteklemeyi tercih 
ederiz. Gelgelelim sol, 2019’dan itibaren başta 
HDP olmak üzere yeni bir rota çizmiş, Erdo-
ğan’dan kurtulmak için Millet İttifakı trenine 

binmiştir. Bu trenden inmekse kolay değildir. 

Başka bir deyişle maddi imkânlar açısından bağımsız bir kampanya 
örmeyi en son düşünecek akım olan KöZ, açık ve örtük CHP kuyruk-
çuluğunun soldaki bağımsız eylemlere son verdiği nesnellik nedeniy-
le, emekçiler arasında hükümet karşıtı bir kampanyanın yürütülebi-
leceğini göstermek için yola çıkmıştır. KöZ’ü diğer akımlardan ayırt 
eden nokta eylem yapma kapasitesi değil tek başına kalsa bile, tecrit 
olma kaygısı gütmeden, emekçilere ve devrimcilere siyasi gerçekleri 
açıklama kararlılığını göstermesidir.

Odağında HDP’nin durduğu birleşik muhalefet çağrısından 
bağımsız kampanyalara

Amerikancı Muhalefetin Devrim Korkusu 
Onun Açmazıdır. Odağında CHP’nin olduğu Amerikancı muhalefet Er-
doğan’dan kurtulmak istiyor ama devrimci dinamiklerden ölesiye kor-
kuyor. Dolayısıyla kendisiyle işbirliğine girecek her harekete Erdoğan’a 
karşı parlamenter zeminde muhalefet etmeyi şart koşuyor. Mevcut Ana-
yasanın yasalarını tanımayan yeni ve egemen bir meclis fikri bu nedenle 
Amerikancı muhalefete uzak. Devrimci dinamikleri kışkırtmaktan ürken-
ler Erdoğan’dan parlamenter yollarla kurtulma hayali kuruyor. Parlamen-
ter sisteme geri dönüşten söz eden muhalefet yeni bir anayasa yapmak 
yerine 2017’deki tüm değişiklikleri iptal ederek parlamenter sisteme geri 
dönülebileceği yanılsamasını yaratıyor. 

Amerikancı Muhalefet Hayal Kuruyor. Erdoğan’ı parlamenter yolla 
süpürmek mümkün değil. İstanbul’da, Diyarbakır’da mahalli seçimler-
deki yenilgiyi tersine çevirmek için kırk türlü dalavere çeviren, kayyım 
üstüne kayyım atayanların Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedince ikti-
darı muhalefete vereceğini düşünmek benzersiz bir saflık olur. Yine se-
çimle sözümona parlamenter rejime dönülebileceğini savunmaksa daha 
büyük saflık olur. Rejimin çatlaklarından beslenen Erdoğan’ın buna var 
gücüyle direneceği, Amerikancı muhalefetin anayasa değişikliği için ge-
rekli olan 360 milletvekilini hiçbir zaman bulamayacağı gerçeği bir yana, 
hangi düzenlemeler geri alınırsa “parlamenter sisteme dönüleceği” meç-
huldür. 2007 referandumunda Saadet Partisi’nin ve Akşener’in de oyuyla 
geçen “Cumhurbaşkanı’nı halk seçsin” maddesine dokunmadan eski re-

jime dönmek mümkün müdür mesela? Devrimci dinamiklerden ürktüğü 
için Kurucu Meclis yolunu seçmeyen Amerikancı Muhalefet bir kez daha 
emekçileri Erdoğan’a karşı çıkmaz yollara sürüklüyor.

Biraz Nefes Almak İçin… Türkiye’de Amerikancı muhalefetin kuyru-
ğuna takılanların en sık kullandığı kalıp bu. Nefes almak için İmamoğlu 
ve Millet İttifakı desteklendi, nefes almak için CHP’nin herşeyi seçimlere 
endeksleyen stratejisi benimsendi. Oysa işçiler, emekçiler, Kürtler, kadın-
lar, Aleviler ancak hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak yeni bir 
anayasa ile, yeni bir rejim ile nefes alabilir. Rejimin zaafından ve çatlakla-
rından beslenen Erdoğan’dan kurtulmanın tek yolu da yeni bir rejimden 
ve yeni bir anayasadan geçer. Kurucu bir meclis olmaksızın böyle bir 
anayasa yapılamaz, Cumhur İttifakı kitlesel bir seferberlikle süpürülme-
den böyle bir Kurucu Meclis toplanamaz.

Bugünün devrimci görevi Cumhur İttifakı’na karşı kurucu meclisi top-
layacak bir kitle seferberliğini örmektir. 

Emekçilerin ve ezilenlerin herşeyden önce CHP’de ifadesini bulan 
Amerikancı muhalefetten bağımsız, siyasal çizgisi benimsenmeden bu se-
ferberlik elbette örülemez. Devrimci bir partiyi yaratmadan da böyle bir 
bağımsız çizgi güvence altına alınamaz. Tam da bu nedenle Köz arkasın-
da duran komünistlerin acil görevi değişmemiştir: İşçilere ve ezilenlere 
önderlik edecek devrimci partiyi yaratmak. KöZ’ün rejim krizinin ve Er-
doğan sorunun ancak kitlesel bir seferberlik sonucu kurulacak bir kurucu 
meclisle çözüleceğini döne döne vurgulaması, bu seferberliğe öncülük 
edecek devrimci partiyi yaratma görevinin altını çizmek içindir. 
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Düğüm Noktası Erdoğan. Türkiye’de Erdoğan ile ilişkili olmayan tek 
bir sorun bile yok. Kayyımlar da, Suriye’deki, Libya’daki maceracı ham-
leler de, Gezi Davası’nda beraat eden Osman Kavala’nın aynı gün 15 
Temmuz Darbe Girişimi’nden gözaltına alınması da Erdoğan’la ilgilidir. 
Türk-Metal’deki satış sözleşmesi de taraftarı “Damat İstifa” sloganı atan 
Fenerbahçe’nin ligdeki durumu da, Taksim’deki kavuşma anıtının yasak-
lanması da Erdoğan’ın siyasi ikbal kavgasıyla yakından bağlantılıdır.

Erdoğan Sorunu Bir Rejim Sorunudur. Pek çokları Erdoğan’ın 
rejimi değiştirdiği iddiasıyla bir rejim sorunundan söz ediyor. Halbuki 
Erdoğan’ın devlet içindeki tüm kurumların yetkilerini gasp etmeye, bu 
kurumları atama ve soruşturmalarla kendisine bağlı kılmaya çalışması 
aslında onun eski rejim içinde debelenip durduğunun en açık kanıtı. 
Karşımızda ilerleyen, güçlenen, devlet üzerinde hakimiyetini arttıran bir 
Erdoğan yok. Tersine kendi partisine, mahkemelere atadığı yargıçlara, 
komutanlara hakim olamayan bir Erdoğan var. Siyasi olarak Devlet Bah-
çeli’ye teslim olmuş, Suriye macerasında kapana kısılmış, manevra kabili-
yetini yitirmiş bir Erdoğan var. Asıl sorulması gereken bunca gerilemeye, 
yıpranmaya karşın Erdoğan’ın nasıl olup da ayakta durduğudur. Yanıtı 
açıktır: Rejim halihazırda Erdoğan’dan daha perişan vaziyettedir. Mah-
kemesinden, ordusuna, siyasi partilerinden gazetelerine televizyonlarına 
rejimin hiçbir kurumu işlemediği için Erdoğan hala ayaktadır. Erdoğan’ın 
bunca sene ayakta kalmasının sebebi egemenlerin Türkiye’yi eskisi gibi 
yönetememesidir. Türkiye’deki rejim krizidir.

12 EYLÜL REJİMİ KRİZDE

Çünkü Kürde Deli Gömleğini Giydiremedi. 12 Eylül Kürdü top-
tan inkâr etmeyi, devrimci hareketi bir bütün olarak ortadan kaldırmayı 
amaçlıyordu. Yapılan mağdur edebiyatının aksine 12 Eylül amacına ula-
şamadı, Kürtlere boyun eğdiremedi. Kürdistan’da güçlenen devrimci di-
namikler, Türkiye’de solun tümüyle düzene entegre olmasına engel oldu. 
Kürtlerin bitmeyen başkaldırısı devrimci dinamikleri güçlendirdiği gibi 
Kürdü yok sayan 12 Eylül Anayasası’nın değiştirilmesini dayattı.

Çünkü Askeri ve Sivil Bürokrasi Devre Dışı Kaldı. Rejimin temel 
payandası askeri ve sivil bürokrasiydi. 12 Eylül Rejimi’nin işlemesi için 
Milli Güvenlik Kurulu’nun siyaseti dizayn etmesi, yargının sürekli durum-
dan vazife çıkarması gerekiyordu, cumhurbaşkanının askerlerin onay-
ladığı isimler arasından seçilmesi gerekiyordu. Gelgelelim doksanların 
ortasından sonra özellikle Amerikan emperyalizminin öncelikleri değişti. 
ABD Sovyetler Birliği’ne karşı ileri karakol olarak kullandığı Türkiye’yi 
Avrupa Birliği’nin içine Truva atı olarak sokmak, Orta Doğu’da bir sıçra-

ma tahtası olarak kullanmak istedi. Bunun için askeri ve sivil bürokrasi-
nin, imtiyazları törpülenerek, siyaset sahnesinin dışına çıkarılması, ikti-
darsızlaştırılması gerekiyordu. Doksanların sonundan itibaren on yıldan 
fazla süren operasyonlar bu amaca hizmet etti. Böylelikle reform diye 
bastıran ABD 12 Eylül rejiminin payandalarını adım adım zayıflattı.

Çünkü Reformlar Meseleyi İyice İçinden Çıkılmaz Hale Getirdi.  
Farklı kesimler peşpeşe birbiriyle çelişen düzenlemeler yaptı. Kürtlerin 
ağzına bir parmak bal çalmak için yapılan reformlar Kürt hareketini tas-
fiye etmek şöyle dursun, onun Türkiyelileşmesine ve Türkiye siyasetinde 
çok daha etkin bir güç haline gelmesine yol açtı. Askeri ve sivil bürok-
rasinin saha dışına alınması yıpranan Erdoğan’ı emekli etmeyi imkansız-
laştırdı. FETÖ Operasyonu adıyla başlayan temizlik, devlet bürokrasisini 
hallaç pamuğu gibi dağıttı. Nihayetinde Bahçeli’nin iteklemesiyle yapılan 
anayasa değişikliği yeni bir rejim kuramadığı gibi Erdoğan’ı iyiden iyiye 
MHP’ye bağımlı kıldı. Zaten yamalı bohça olan Anayasa geri dönüşü im-
kansız bir şekilde çelişkili bir karakter kazandı.

İşlemeyen Rejim Erdoğan’ı ayakta tutuyor. Erdoğan’ın ayakta kal-
ma gayreti ise rejimi iyiden iyiye işlemez kılıyor. Tam da bu nedenle 
Erdoğan’dan kurtulma sorunu krizdeki 12 Eylül Rejimi’nin kesin olarak 
tasfiyesi ve yeni bir rejimin kurulması sorunuyla ayrılmaz bir biçimde iç 
içe geçmiştir.

Eski Rejimin Anayasal Sınırları İçinde Yeni Anayasa Yapılamaz. 
1987’den beri yapılan anayasa değişikliklerinin tümü yeni bir anayasaya 
duyulan ihtiyacı arttırdı. 2011’den 2015’e kadar uzanan süreçteki anayasa 
yapım komisyonun faaliyeti ise mevcut meclise ve siyasi partilere daya-
narak yeni bir anayasa yapmanın neden mümkün olmadığını tüm somut-
luğuyla gösterdi. Yeni bir anayasa ise hiçbir yasa tarafından kısıtlanmayan 
bir kurucu meclisle yapılabilir. Böyle bir kurucu meclis ise ancak, Tür-
kiye’de bugüne kadar olduğu gibi, bir darbeyle ya da bir devrimle, en 
azından hükümeti devirecek bir halk ayaklanmasıyla kurulabilir.

KöZ 2007’den Beri “Demokratik Anayasa İçin Kurucu Meclis” 
Tespitini Yapıyor. Yeni anayasa konusu ilk kez 2007 yılında AKP’nin ve 
TÜSİAD’la birlikte Ergun Özbudun’a hazırlattığı anayasa taslağıyla gün-
deme geldi. Yeni anayasa hayalleri yayanlara inat KöZ mevcut anayasa-
nın bu şekilde değişemeyeceğini vurguladı.

Cumhur İttifakı rejim krizinin ürünüdür
Yeni bir rejim için kurucu meclis
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