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KöZ’ün Sözü

 Gazetemizin arkasında duran komünistler, bu yılın 
başında dünyada bir devrimci durumun yaşandığını 
saptamıştı. Aradan geçen on ayda devrimci durumun 
kapsamı genişledi, şiddeti arttı. Dünyaya neredeyse 
eş zamanlı bir şekilde yayılan Korona’yla birlikte 
yönetenlerin eskisi gibi yönetmesi iyice imkânsızlaştı. 

Korona salgınıyla birlikte dünya çapındaki ekonomik 
krizin yeni perdesi başlamıştır. Üstelik bu yeni perde 
öncekilerden daha uzun süreceğe benziyor.

Uluslararası ekonomik kriz ve
 sosyal devlet hayalleri

Millet İttifakı’nın dağılması, HDP’nin önünü 
tıkadığı devrimci dinamiklerin sokağa dökül-
mesi için yeterlidir. An-
cak HDP, seçimlerde kilit 
parti olduğunun bilinciyle 
hareket eden bir seçim 
partisi haline gelmiştir. 
Erdoğan’ı geriletmek için 
Millet ittifakı’ndan medet 
uman sol ise “uslu çocuk” 
rolüne daha fazla alış-
maktadır. 

 Devrimci olma iddi-
asını sürdüren akımların 
hedefinin Erdoğan’ı ge-
riletmek değil süpürmek 
olması gerekliliği, Erdo-
ğan’ı indirmenin yolunun 
da seçimler olmadığı ayan 
beyan ortadadır.

Seçimle Değil Devrimle Gidecek

s.11

s.7

Kitlesel Başkaldırıların Yolundan

KöZ

ESP’lilerin tutuklanmasıyla başlayıp, 2014 6-7 
Ekiminde IŞİD kuşatmasıdaki Kobanê’yle da-

yanışmak için gerçekleşen başkaldırı bahane göste-
rilerek HDP’lilerin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla 
devam eden saldırılar, yaklaşan seçim sürecinde Cum-
hur İttifakı’nın alışık olduğumuz hamlelerinden biri. 
Operasyonların amacının anlaşılması için, 6-7 Ekim’de 
olanların hatırlanması faydalı olacaktır.

Aradan altı sene geçtikten sonra, o günlerde 
Kobanê için halkı sokağa çağıranlar arasından, 

bugün Kobanê başkaldırısını savunanların sayısı bir 
elin parmaklarını geçmemektedir. Kobanê Başkaldı-
rısı’nın hükümet provokasyonu olduğu söylemi ve 
konan devrimci iradeyi yok sayma, tüm solun içinde 
dönedurduğu reformist, parlamentarist çukurun en 
belirgin göstergesidir. 

Bugün saldırılara karşı HDP’yi savunmak, her-
kesle kurulacak sağlıklı iletişimin yollarını ara-

maktan, faşistlerle birlikte kahvaltılar etme hayallerin-
den değil, sokakta eylemli mücadeleyi örgütlemekten, 
sokak muhalefetini savundukları için tutuklanan ve 
destek metinlerinde geçelim örgütleri ve siyasi çağrı-
larını, isimleri bile geçirilmeyen tutuklu ESP’lileri sa-
vunmaktan geçer. 

Kaypakkaya ve Kemalizm: 

Programatik Kopuş Neden 
Gerçekleşmedi?

Adalet İçin Tek Yol Devrim!

Yaşayan Ölülere 
İnat; Öldükleriyle 
Kalmayacaklar!

Yerel Seçimlerden Bir Yıl 
Sonra: Kadın Adaylar

2 Eylül’de Düşenler 
Kavgamızda Yaşıyor!

1 Eylül Dünya Barış 
Günü’nün Perdelediği 
Gerçekler

Kayyumlar gidecek, biz 
kalacağız!

Komünistlerden

s. 3

EKIM 2020

“Tek adam rejimi” hurafesi nedir?

s. 4

s. 5

‘Balkonlardan 1 Mayıs marşları söyleyelim’ diyenlerin oportünizmi 
açıktır, asıl tehlikeli olansa ‘1 Mayısta Taksim’e çıktık’ diyenler, 
eylem yarışına girenlerdir. 1 Mayıs’a doğru kaç eyleme katıldığımız, 
kaç kez ajitasyona çıktığımız, Seçimleri Beklemeyeceğiz 
kampanyası dahilinde yaptıklarımız çok önemli değildir çünkü 
bizim hedefimiz bunlar değildir. Bizim hedefimiz partiyi yaratacak 
birlik kongresini toplamaktır ve eylemlerimiz ancak bu konuda 
bir propaganda yapıldığı sürece anlamlıdır. s. 4

2020 ABD seçimleri yaklaşırken

Durum “zayıf ve küçük ortak MHP’nin” ayakta kalabilmek için 
Erdoğan’a tutunması olarak tasvir edilemez. Tersine “gerileyen 
ve hem içeride hem dışarıda yalnızlaşan” Erdoğan’ın MHP’ye 
muhtaç olduğunu görmek icap eder. 

Her ne kadar Trump’ın veya faşist olduğu iddia edilen pek 
çok siyasetçinin yabancı düşmanlığı tescillenmiş de olsa bu tu-
tumun sosyal demokratlar için de farklı olmadığını hatırlamak 
gerek. 

s.8

s. 9

2020 1 Mayısını Tasfiye Edenlere Karşı Devrimci 
Parti Mücadelesini Büyütelim

ESP’ye Sahip Çık

s. 3

s. 5

s. 5

s. 5
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İzmir’de yaşayan bir belediye emekçisiyim. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edil-
mesini takip eden haftalarda alınan tedbirlerin parçası olarak çalıştığımız kurumda perso-

nelin dönüşümlü çalışması ve büro çalışanlarının evden yapabilecekleri işleri evden yapmasına 
karar verildi. Her ne kadar birçok arkadaşımız hala haftanın belirli günleri toplu ulaşım kulla-
narak iş yerine gitmek zorunda olsa da, içinde çalıştığımız koşulları yaşadığımız topraklardaki 
diğer emekçilerin koşullarıyla kıyasladığımızda işçi sınıfının görece ayrıcalıklı kesimi içerisinde 
olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor.

Zira milyonlarca emekçi her gün toplu taşıma araçlarını kullanarak gittikleri işyerlerinde ‘sos-
yal mesafe’ye dikkat etmelerinin mümkün olmadığı koşullarda çalışmaya devam ediyor. Başta 
sağlık, temel tüketim maddelerin üretimi ve satışı ve lojistik sektörleri olmak üzere hayati öneme 
sahip sektörlerden çalışan emekçilerin ise iş yükü bırakın hafiflemeyi misliyle artmış durumda. 
Bu koşullar altında milyonlarca işçi ve emekçi her gün hastalık kapma ve bu kaptıkları hastalığı 
eve döndüklerinde ailelerine bulaştırma riskiyle hayatlarını sürdürüyor. Öte yandan işçi sınıfının 
daha güvencesiz koşullarda çalışan kesimlerinde bu süreçte ücretsiz izne çıkarılan, yıllık izinle-
rini kullanmaya zorlanan ya da işlerini kaybedenler de oldu. Hal böyleyken işçi ve emekçilerle 
dalga geçer gibi televizyon ekranlarından her gün “evde kal” telkinleri yapılıyor.

Türkiye’deki sol hareketler ise hükümetin bu riyakârlığını eleştirerek evde kalınabilmesi için 
çalışanlara ücretli izin, işsizlereyse işsizlik maaşı bağlanması gibi sendika ve meslek örgütlerinin 
dile getirdiği talepleri yinelemekle yetiniyor. Aslında Almanya ve Fransa gibi ülkelerde egemen 
sınıfların kapitalizmi kurtarmak için açıkladığı yüz milyarlarca Euro’luk paketlerin bir benzerinin 
burada uygulanmasını istemekten öteye gitmiyorlar. Bu tutum, hitap ettikleri emekçiler arasın-
da salgınla ‘sosyal devlet’ tedbirlerinin alınmasıyla mücadele edilebileceği yanılgısını yayıyor. 
Aynı kesimler kısa bir zaman önceyse savaşla mücadelelerini ‘askerlerin Suriye’den çekilmesi’ 
talebi üzerinden yürütüyordu. Ölümcül salgınlar, savaşlar ve krizler döneminde bile gündeme 
getirmek istemedikleri devrim seçeneğinin ne zaman gündeme geleceği, “maddi koşulların” ne 
zaman olgunlaşacağı ise merak konusu!

Türkiye’de sol kendini iktidar alternatifi olan bir politik özne olarak değil de bir ‘baskı grubu’ 
olarak konumlandırırken Erdoğan kendisinden ücretli izin bekleyen emekçilere IBAN numarası 
yollayarak Türk burjuvazisinin Alman ve Fransız emperyalistleri benzeri bir esnekliği sağlama 
imkânlarından yoksun olduğunu gösteriyor. Yani işçi ve emekçilerin asgari sağlık taleplerinin 
karşılanması için bile toplumsal düzenin değişmesi gerektiği açık.

Bu durumda politik bir öznenin yapması gereken “evde kal” çağrılarını yinelemek, TTB’den 
rol çalarcasına alınması gereken sağlık tedbirlerini emekçilere anlatmak ya da devleti sokağa 
çıkma yasağı ilan etmeye çağırmak değil, işçilerin ve emekçilerin en ufak sorunlarının dahi bir 
devrim olmaksızın çözülemeyeceğini tekrarlamaktır.

Patronun solunum cihazı

İki yıldır bir mobilya fabrikasında çalışı-
yorum. Bu aralar hiçbir kurala uymayan 

işyerlerine merdivenaltı atölye adını veriyorlar. 
Öyle olunca da fabrikaların daha kurallı, daha 
hijyenik yerler olduğu sanılıyor. Hiç alakası 
yok. Çoğu fabrika gibi bizim fabrika da her 
türlü pisliğin merkezi. Kurallar var elbette ama 
sadece üretim disiplinini korumak için. Patron 
bu konuda çok titiz.

Bize gelince… Ne iş güvenliği ne sağlığı 
var. Bir mutfağımız bile yok. Mola saatlerinde 
oturma dinlenme alanımız elbette yok. Cila, 
kaynak gibi bölümlerimiz var ama elbette ne 
havalandırma ne de yangın çıkış kapısı mevcut.

İki yıl önce işe başladığımda altmış kişi ça-
lışıyordu. Bu işçilerin sadece yirmi tanesi Türk 
vatandaşı idi. Bu da sadece yirmi kişinin sigor-
talı olduğunu gösteriyor. Diğer kırk kişi Özbek, 
Türkmen, Suriyeli göçmen işçilerdi. Patron 
denetlemelerden korktuğu için sonradan göç-
menleri çıkarmaya başladı. Bugün on göçmen 
kırk sigortalı işçi çalışıyor.

Yurt dışına yirmi beş ülkeye ihracat yapan 
bir fabrika olduğu için önce Korona hikâyesin-
den korkmadı. İşlerini yurt dışına çıkartırken 
zorlanmaya başlayınca imdadına teşvik fonları 
geldi. Şimdi tereddütlü, ne yapacağına henüz 
karar vermedi.

İŞKUR ödeneğinden haberdarsınızdır. İŞ-
KUR ödeneği ile işten atıldığımızda alacağı-
mız işsizlik maaşını bize iyilik gibi veriyorlar. 
Göçmenler elbette bunlardan faydalanamaya-
cak. Zaten ödenek de her işyerine verilmiyor. 
Uyanık patronlar işçilerine bu teşvik çıkmazsa 
diye ücretsiz izin formu imzalatıyor. Bu formu 
işçilere İŞKUR istedi diye de imzalatan var. Yani 
patronlar her türlü krizden yararlanarak çıkma-
sını biliyor. Biz de iki ay sürecek ücretsiz izin 
formunu tüm işçiler imzalamak zorunda kaldı.

Patron diyor ki “İstediğinizi yapın. İster im-
zalayın ister imzalamayın. Çünkü mahkemeler 
kapalı, kimse sesini çıkartmayacak. Herkes 
kaderine razı gelecek.” Sonra devam ediyor: 
“Korona giderse iki ay sonra bilin ki iş bula-
mazsınız. En az 1 yıl işsiz kalacaksınız çünkü 
ekonomik kriz geliyor”. İlave ediyor: “Küçük 
işyerlerinin hepsi kapanacak işsizlik artacak” 
diyor. Bizler de işsiz kalırsak başımıza ne gele-
ceğini bilerek bu formu imzaladık.

Korona gündeme geldiği günden beri işe 
gitmekten vazgeçmemiştik. Korona’yı tehdit 
olarak görmediğimizden değil, işsizliğin Koro-
na’dan daha büyük bir tehdit olduğunu bildi-
ğimiz için. Uzun vadeli düşündüğümüzde çok 
mantıksız bir tercih olduğu açık. Kimse sürekli 
işsiz kalmıyor çünkü ama altı yedi ay içinde 
ama bir iki sene içinde iş buluyor. Oysa insan 
ve yakınları bir kere ölüyor. Ama uzun vadeli 
düşünebilmek için yani “canından önemli mi?” 
diyebilmek için uzun süreli işsiz kalmaya da-
yanacak bir birikim gerekiyor. Öyle bir birikim 
hiçbirimizde yok. Hepimiz kredi kartı borçlu-
suyuz.

Şimdi yine ücretsiz izne sokuluyoruz.

Bir komünist olarak çevremdeki sosyalist ar-
kadaşlarla çok sık tartışıyorum. Kuşkusuz hepsi 
işçilerin sorunlarının farkında hatta aralarından 
bir kısmı işçi. Hepsi tüm işçilerin evde kalması-
nın gerektiğini vurgulayan kampanyalar yürü-
tüyor. Çoğu bu kampanyalarını “Ücretli İzin!” 
talebiyle beziyorlar. Ben döne döne bunun ha-
yalcilik olduğunu anlatıyorum. “Kapitalizm ko-

şullarında üretim tatil olmaz, olamaz. Bunu en 
iyi marksistlerin bilmesi gerekir.” diyorum. Sa-
vaş zamanı karşılıksız barış sloganları yükselt-
mek ne kadar hayalci ise salgın hastalık zamanı 
soyut bir “Herkese ücretli izin!” talebi yükselt-
mek aynı derecede hayalci. Bu hükümet ayakta 
kaldıkça ücretli izinin elde edilebileceğine kim 
inanır? Arkadaşlara tutumlarının işçilerin kendi-
lerini yasal olarak güvenceye alabilecek kadar 
örgütlü kesimleriyle en ayrıcalıksız kesimleri 
arasındaki ayrımları büyüteceğini anlatıyorum.

Evde kalma ayrıcalığı olanların evde kalma 
lüksü olmayanlara: “Size Ücretli İzin Lazım!” 
diye seslenmesi burjuva hayırseverleri anımsa-
tıyor bana. Onlar da kendi ayrıcalıklı konum-
larından işçiler için üzülüyorlar, hatta kendi 
konumlarını bozmadan işçiler için “bir şeyler 
yapmaya çalışıyorlar.” Madem bize ücretli izin 
lazım, madem ücretli izin ancak grevle müca-
deleyle gelecek o zaman siz de bizimle birlikte 
mücadele etsenize. “Ücretli İzin! Genel Grev!” 
derken siz evde otururken bunları bizim yap-
mamızı mı bekliyorsunuz? Yoksa bunları her 
fırsatta sarı sendika olduğunu vurguladığınız 
DİSK’ten mi bekliyorsunuz? Neden fabrika çı-
kışlarına, yanımıza gelmiyorsunuz? Evde otu-
ranların evde oturmayanlara çağrı yaptığı bir 
durumun sadece imrenmeyi ve öfkeyi değil 
aynı zamanda panik ve endişeyi arttıracağını 
nasıl görmüyorsunuz?

Arkadaşlarım bana başka bir nedenden ötü-
rü daha kızıyorlar. Korona gündeme geldiğin-
den beri işsaatleri dışında işçiler arasında pro-
paganda ve ajitasyon faaliyetlerine katılıyorum. 
“Ucuz kahramanlık” yaptığımı düşünüyorlar. 
“Madem siyasi iktidara karşı bildiri dağıtacak-
sın, madem bu kadar kahramansın, işe önce 
kendi fabrikandan başlasana” diyorlar. “Önce 
ücretsiz izin formunu imzalıyorsun sonra da 
hükümeti devirelim diyorsun! Bu ne tutarsız-
lık!” diyerek çıkışıyorlar.

Ben de anlatıyorum elbet. Diyorum ki: “Siz 
‘Herkes önce kendi kapısını süpürsün!’ diyor-
sunuz. Asıl maceracılığın, küçük bir işyerinde 
bir direniş örgütlemeye çalışmak olduğunu yıl-
lardır işten atıla atıla öğrenmedik mi? İşçilerin 
kazanması için birleşmesi gerekiyor. Ama bu 
birlik sizin anladığınız anlamda tek bir işyerin-
deki işçilerin birliği değil. Bir işkolundaki işçile-
rin birliği de değil. Siyasi iktidara karşı mücade-
le eden işçilerin birleşmesi, siyasi bir mücadele 
vermesi gerekiyor. Siyasi mücadele birleştirir. 
Bugün işçileri kendi işyeri sorunları üzerinden 
harekete geçiremezsiniz. Tüm Türkiye’yi kesen 
siyasi sorunlar üzerinden harekete geçirebilir-
siniz. Siz işyerlerinde bir hareketin hükümete 
karşı mücadeleye evrileceğini savunuyorsunuz. 
Üstelik bunun devrimciler sokağa çıkmadan 
gerçekleşebileceğini savunuyorsunuz. Mitingle-
rin iptal edilmesine ses çıkarmıyorsunuz. Söy-
lediklerinizin tersi doğru bugün işyerlerinde bir 
hareket ancak hükümete karşı etkili bir protes-
to dalgasının sonunda başlayabilir. Sosyal med-
yadan çağrılar yükselterek, uzaktan afiş asarak, 
mitinglerin iptalini anlayışla karşılayarak hükü-
mete karşı mücadele edilmez. İşçilere dışarıdan 
bilinç vermek onlara siyaset taşımaktır. Onlara 
evden seslenmek değildir. İşçilerin kurtuluşu 
için mücadele eden işçiler neredeyse orada ol-
malı. Cepheyse cephe, fabrikaysa fabrika.”

Anlatacağım, anlatacağız… Ta ki işçi hare-
keti içindeki reformizmi alt edene dek.

İzmir’den Turizm Emekçisi Bir KöZ Okuru

İşçiler neredeyse orada olmalı: 
Cepheyse cephe, fabrikaysa fabrika

Tuzla’dan Bir KöZ Okuru
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Kaypakkaya ve Kemalizm: 
Programatik kopuş neden gerçekleşmedi?

“Kaypakkaya ve Kemalizm: Programatik 
Kopuş Neden Gerçekleşmedi?” başlığını taşı-
yan mayıs ayı söyleşimiz 19 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Kaypakkaya’yı sanal ortamda 
değil bir siyasi tartışma toplantısıyla andık.

Konuşmacı söyleşiye 71-72 Kopuşu’nun 
niteliğiyle ve bu kopuşun bir “ilişki kesme” 
durumu olarak farklı bir nitelikte olduğunu, 
bambaşka bir düzlemde ele alınması gerektiği 
tarifiyle başladı. 71-72 Kopuşu’nun, Denizlerin 
kopuşu olarak değil, THKO’nun kuruluşuy-
la gerçekleşen; legalizmden, reformizmden, 
Türk ordusuna savaş açarak politik olarak 
kemalizmden ve öncü savaşı fikriyle kuyruk-
çuluktan kopuş olduğunu tarif ettikten sonra, 
konuşmacı söyleşinin merkezinde ele alınacak 
Kaypakkaya’nın yüzünü Mustafa Suphilerin 
TKP’sine dönerek, onların gerisinde kalsa da, 
bir komünist parti yaratma iradesini gösterme-
siyle ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. 
Kaypakkaya’yı diğer devrimcilerden ayıranın 
bu politik irade olduğu ve çizgisinin gerisine 
düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

Yüzünü Mustafa Suphilerin TKP’sine döne-
rek bir komünist parti kurma iradesini gösteren 
Kaypakkaya’nın, kendisini çerçeveleyen reviz-
yonizmin sınırlarını zorlamış ancak kıramadığı-
nı vurgulayan konuşmacı, kopuş sonrası bağ-
lanılacak bir komünist odağın önemine işaret 
etti ve Kaypakkaya TKP-ML’sinin komünist bir 
programa bağlanamadığını, Komünist Enter-
nasyonal’in çizgisiyle bağdaşmadığını belirtti. 
Konuşmanın devamında şunlar konuşuldu:

Ulusal sorun, devrim stratejisi, Kemalizm ve 
faşizm konularında tespitleri bulunan Kaypak-
kaya’nın ve TKP-ML’nin Kemalizmden kopa-
mayışı, Kemalizmin temel varsayımı olan 1919-
1923 arasında bir kurtuluş savaşının verilmiş 
olduğu söylemini kabul etmesindedir; Kema-
listlerin yanında olmadığını belirtse de, siya-

si anlamıyla Kemalistleri devrimci atfetmenin 
Kaypakkaya’nın paradoksunu göstermektedir. 
Burjuva devriminin Osmanlı’da 1908 yılında 
yaşandığı ve bu tarihten itibaren Osmanlı’nın 
bir parlamenter monarşi olduğu gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda, Kemalistlerin bir 
devrim yapmadığı ortadadır.

Burada Kaypakkaya’nın tezleri üstüne so-
rulacak ana soru, fiili işgal durumunda ulusal 
kurtuluş mücadelesi verilip verilemeyeceği, ve 
bu noktada devrim ittifaklarının ne hal alacağı. 
İttifaka burjuvazi dahil edilmeli mi tartışmala-
rına aydınlatıcı cevap 5. Kongrede sınıf uzlaş-
macı çizginin hakim olduğu Enternasyonal’in 
ilk dört kongresinde bulunabilir. Komünist En-
ternasyonal’in 2. kongresinde tartışılan ulusal 
sorun konusunda bir milli kurtuluş cephesinde 
burjuva ve devrimcilerin ittifakının mümkün 
değildir, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine 
göre devrim stratejisi değişmez. Orak çekiç 
birliğini, işçi köylü ittifakını her yerde savun-
mak gerekir, devrim stratejisi her yerde aynıdır. 
Kaypakkaya’nın kopuşu Kemalizme karşı ko-
numlanmış olsa da, Kemalizmi Kemalizm ya-
pan temel evrensel sorunlarla hesaplaşmadığı 
ve 5. Kongre kararlarına saplandığı için komü-
nist bir kopuş olarak değerlendirilemez. Ger-
çekleşecek komünist kopuşun ilk dört kong-
reyi referans alan, kopuşu komünist programa 
bağlayarak Komünist Enternasyonal’i yeniden 
kurma iradesini gösteren bir kopuş olması ge-
rekir. Bu kopuşu komünist programa bağlama 
mücadelemizden ötürü 71-72 Kopuşu’na bir 
tek bizim sahip çıktığımızı savunuyoruz. On-
ların yolundan yürüyeceğiz, 71-72 Kopuşu’nu 
sonuna vardıracağız. Bu topraklarda devrimci 
partiyi, dünyada da Komünist Enternasyonel’i 
yeniden kuracağız.

Söyleşinin tamamına gazetemizin sitesin-
den ulaşabilirsiniz.

İstanbul’dan Komünistler

Tutsaklara özgürlük devrimle gelecek!

HDP’li milletvekilleri Leyla Güven, Musa 
Farisoğulları ve serbest bırakılsa da CHP’li mil-
letvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekillikleri-
nin düşürülerek tutuklanması üzerine İstanbul 
Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin 7 Hazi-
ran saat 18’de Kadıköy Beşiktaş iskelesi önün-
de “Halkların İradesi Gaspedilemez” şiarıyla 
düzenlediği basın açıklamasına katıldık.

Eylem alanına “Seçimle değil devrimle gi-
decek” sloganıyla girdik. Eyleme “HDP’li Ve-
killere Özgürlük, Adalet İçin Tek Yol Devrim; 
Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük; Seçimle De-
ğil Devrimle Gidecekler; Amerika’da Floyd 
Amed’de Medeni Yıldırım; Leyla Güven’e Öz-
gürlük, Enternasyonalizm Kendi Hükümetine 
Karşı Savaşmaktır” dövizleriyle katıldık. Ortak 
slogan listesi yoktu. Atılan kimi sloganlara ka-
tılırken kendimiz alanda “Seçimle Değil Dev-
rimle Gidecek; Tutsaklara Özgürlük Devrimle 
Gelecek; Kürtlere Özgürlük Orta Doğu’ya Ba-
rış” gibi sloganları attık.

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya 
hiçbirimiz” sloganına eşlik etmedik çünkü bu-
rada birleşik mücadeleye çağrılan CHP’dir. Biz 
biliyoruz ki CHP ile demokrasi mücadelesi ve-
rilemez, emekçilerin ve ezilenlerin mücadele-
sine zarar verir. Açık ittifak çağrılarının havada 
uçuştuğu, solda itirazları olanların itirazlarının 
lafta kaldığı ve solun genel olarak Millet itti-
fakının kuyruğunda hareket ettiği günümüzde 
bu slogan tasfiyeciliğin bir veçhesi olarak ci-
simleşmektedir.

HDP Milletvekilleri Dersim Dağ, Musa Pi-
roğlu ve Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Ay-
tekin Aydoğan konuşmalar yaparken, basın 
açıklamasını KESK Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Ayfer Koçak okudu. Basın açıklaması-
nın bitiminden sonra eylem sonlandırıldı.

Seçimle Değil Devrimle Gidecek! 

İşgal en büyük şiddettir 
Siyasi kadın tutsaklara özgürlük

Kadın örgütleri tarafından düzenlenen 8 Mart gece yürüyüşüne katıldık. Taksim’in bütün girişleri 
ve o mevkiye çıkan çeşitler yerler polis tarafından ablukaya alındığı için Cihangir Mahallesi, Taksim 
İlk Yardım Hastanesi önünde yürüyüşe katılacak çok yoğun bir kitle toplanmıştı. Toplanma saati 
19.00 olarak belirtilen yürüyüşün hareketlenmesi 20.00’yi buldu. Kitleden yoğun olarak Susmu-
yoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Yaşasın Kadın Dayanışması”, 
“Kadınlar Birlikte Güçlü”, “Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz”, “Tayyip Kadınlar Geliyor” sloganlarının 
atıldığı yürüyüşte alanı kapatan polis protesto edildi. 

Tasfiyecilerin kadınları kendi sorunlarına hapsettiği siyasetin üst düzeyde arındırıldığı yürüyüşe 
oldukça politik bir müdahalede bulunarak yürüyüş boyunca “İşgal En Büyük Şiddettir”, “Siyasi Ka-
dın Tutsaklara Özgürlük”, “Kürtlere Özgürlük” sloganlarını attık. Hazırladığımız dövizlerde Cumhur 
İttifakına karşı mücadele etmek için seçimleri beklemeyeceğimiz, siyasi kadın tutsaklara özgürlük, 
çarları da taslaklarını da kadınlar devirir sloganlarına yer verdik. Kitle içerisinde siyasete susamış 
birçok grup ve kişinin dövizlerimize olan ilgisi oldukça büyüktü. Dövizlerin yanı sıra tutsak edilen 
HDP’li kadın parlamenterlerin fotoğraflarına da beraberimizde taşıdık.Cihangir’de başlayan yürüyü-
şün Tophane ayağında ve Karaköy’e doğru ilerlerken yaygın olarak özel sayı dağıtımında bulunduk.

Yürüyüşün devamında Taksim’e gitmek isteyen kadınlara karşı polis darp ederek gözaltında 
bulundu.

Adalet için tek yol devrim!

Gençlik örgütlerinin çağrısıyla İstanbul Ok-
meydanı’nda, “Berkin İçin Adalet, Suruç İçin 
Adalet” şiarıyla eylem gerçekleştirildi. Ber-
kin Elvan’ın vurulduğu yerde gerçekleştirilen 
eylem yoğun polis ablukası altında geçti. 10 
Temmuz Cuma günü akşam 19.00’da yapılan 
eyleme bir dizi gençlik örgütü flamalarıyla ve 
dövizleriyle katıldı. Eylem Berkin’in vurulduğu 
sokakta yapılan basın açıklaması ve atılan slo-
ganlarla sonlandırıldı. Eylem boyunca, “Berkin 
İçin Adalet, Suruç İçin Adalet!, Suruç’un Hesa-
bı Sorulacak!, Katillerden Hesabı Gençlik So-
racak!, Suruç’u Unutma Unutturma!” sloganları 
atıldı.

KöZ’ün arkasında duran komünistler ola-
rak eyleme; “Adalet İçin Tek Yol Devrim” ya-
zan dövizlerimizle ve flamalarımızla katıldık. 
Bugünün asıl öne çıkarılması gereken politik 
hattı, devrim şiarının öne çıkarılmasıdır. Katli-
amlar ya da diğer her türden ezilenlere yönelik 
hak gaspları karşısında bu düzenden ‘Adalet’ 
talep etmek değil, bu düzeni yıkmak gerek-

tiği çizgisini savunuyoruz. Bu düzenin hiçbir 
kurumundan emekçilerin, ezilenlerin lehine 
en ufak bir adım atılmayacağını komünistler 
olarak çok iyi biliyoruz. Tarih, düzenden bek-
lentiler içerisinde olanların hezimetleriyle do-
ludur. Böylesi bir tarihin derslerini kuşananlar 
elbette bu düzenden en ufak bir demokratik 
hak beklemezler, demokratik haklarımız için 
tek yol devrim derler. Böyle bir görev ve bi-
linçle hareket edenlerde, böylesi bir proleter 
devrimi gerçek kılacak olan komünist partinin 
kurulması mücadelesine atılırlar. Bu görev de 
sadece bu mücadeleye atılanların omuzlarında 
değil, yüzünü devrimciliğe dönmüş, devrim id-
diası taşıyan tüm militanların omuzlarında bir 
görev olarak durmaktadır. İşte KöZ’ün arkasın-
da duran komünistlerin çağrısı da, omuzların-
da bu yükü taşıma cüreti gösterenleredir.

Okmeydanı sokaklarında yitirdiğimiz Ber-
kin’in de, Kürdistan’da kalekollara karşı mü-
cadelede yitirdiğimiz Medeni’nin de, Suruç’ta 
katledilen devrimcilerin de hesabını sormak 
ve adaleti sağlamak ancak devrimle gerçek-
leşebilecektir. Adalet halkların elleriyle değil, 
devrimle gelecektir, devrimi de halklar değil, 
devrimciler yapacaktır. Bu devrim ancak Ko-
münistlerin Birliği ile yaratılacak olan komü-
nist partinin öncülüğünde gerçek kılınacaktır.

Adalet için Tek Yol Devrim!

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Soma’nın katilleri devrimle gidecek!

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri-
nin çağrısıyla 13 Mayıs günü Kadıköy Beşiktaş 
İskelesi önünde düzenlenen Soma anmasına 
katıldık. Anmada ‘SİZİN “NORMALİNİZ” SO-
MA’DIR!’ şiarıyla ozalit açıldı. Birçok kurumun 

dövizleriyle katıldığı anmaya biz de “Soma’nın 
katilleri seçimle değil devrimle gidecek” ve 
“Soma’nın katilleri devrimle gidecek” döviz-
lerimizle katıldık. Eylemde “Soma’nın hesabı 
sorulacak; Affetmek yok unutmak yok; Katil 
devlet hesap verecek” sloganları atıldı.

Basın açıklamasından önce HDP milletve-
kili Musa Piroğlu konuşma yaptı. Ardından 
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 
adına Limter-İş başkanı Kamber Saygılı basın 
açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ar-
dından eylem sonlandı.

Soma’nın Katilleri Devrimle Gidecek!

İstanbul’dan Komünistler

İstanbul’dan Komünistler İstanbul’dan Komünistler

İstanbul’dan Komünistler
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BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Bu 1 Mayıs sürecinde de korona bahanesiyle ara vermeden bulunduğumuz mahallede 1 
Mayısa yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirdik:

1 Mayıs için çıkarılmış olan özel sayımızı mahalle semt pazarında ve mahalle esnaflarına 
dağıttık ve sözlü ajitasyon çalışması yaptık.

“Seçimle Değil Devrimle Gidecek, Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Kürdistan’da İşgale Son, Ya-
şasın 1 Mayıs Bijî 1 Gulan, Yasaklara Karşı Tek Yol Devrim, Bolşevizm Kazanacak, Yaşasın 
Komünistlerin Birliği” yazılamaları yaptık.

ESP ile birlikte 1 Mayıs eylemi örgütledik. “Yaşasın 1 Mayıs Bijî 1 Gulan” yazan pankartımızı 
pazarın girişine açarak eylemimizi başlattık. Eylem devrim mücadelesinde yitirdiklerimiz adına 
yapılan saygı duruşuyla başladı ve basın açıklamasıyla devam etti. Mahallelinin de katıldığı ey-
lemde “Yaşasın 1 Mayıs Bijî 1 Gulan! Kurtuluş yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz! 
Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük! Yaşasın Halkların Kardeşliği, Bijî Bıratiya Gelan! Yaşa-
sın Devrimci Dayanışma!” sloganları atıldı. 1 Mayıs marşımızı okuyarak eylemi sonlandırdık.

Yaşasın 1 Mayıs Bijî 1 Gulan!

Yaşasın Devrimci Dayanışma!
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak Aydınlı Mahallesi’nde 1 Mayıs öncesinde yazılama 
yaptık. “Seçimle Değil Devrimle Gidecekler”, “Yaşasın Komünistlerin Birliği”, “Yaşasın 1 Mayıs-Biji 
Yek Gulan”, “Yaşasın Komünistlerin Birliği”, “Kürdistan’da İşgale Son”, “Asalakların Saltanatına 
Son”, Yaşasın Komünistlerin Birliği” yazılama yaptık. 1 Mayıs pankartlarımızı astık. Pankartlarda 
“Siyasi Tutsaklara Özgürlük” “Yaşasın Komünistlerin Birliği”, “Seçimle Değil Devrimle Gidecekler”, 
“Yaşasın Komünistlerin Birliği”, “Kürdistan’da İşgale Son”, “Yaşasın Komünistlerin Birliği” şiarları 
yazıyordu.

1 Mayıs günü “2020 1 Mayısını tasfiye edenlere karşı devrimci parti mücadelesini büyütelim” 
başlıklı özel sayımızı dağıttık. Ajitasyon konuşmasının ardından “Yaşasın 1 Mayıs Biji Yek Gulan” 
sloganını attık. Ardından “Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Yaşasın 1 Mayıs-Biji Yek Gulan. Yaşasın Ko-
münistlerin Birliği” yazan pankartımızı astık. 

Aydınlı’da gazetemizin “Asalakları Koruyan Emekçileri Ezen Gönüllü Karantinayı Kıralım” gün-
demli son sayısını düzenli olarak verdiğimiz işçilere ulaştırdık. KöZ’ün arkasında duran komünist-
ler olarak tutumumuza denk düşen şekilde salgın süresince hiçbir etkinlik ve çalışmamızı iptal 
etmedik. 

Korona Değil Sessizlik Öldürür!

Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1 Gulan! Tuzla’dan Komünistler

29 Nisan 17.00’da İçmeler Köprüsü’ne tersane işçilerinin çıkış saatine 1 Mayıs Platformu tara-
fından eylem çağrısı yapıldı. Ortak pankart “Evde açlık, işte salgın. “Kahrolsun kapitalizm!” şiarını 
yükseltti. “Yaşasın 1 Mayıs, Bijî Yek Gulan, Yaşasın Devrim ve Sosyalizm, Bedel Ödedik Bedel 
Ödeteceğiz, Yaşasın 1 Mayıs, Yaşaşın Zafer, Her Yer 1 Mayıs Her Yer Direniş, İşçilerin Birliği Ser-
mayeyi Yenecek” sloganları atıldı.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak “Zorunlu işler nüfusa pay edilmeli, Siyasi tutsaklara 
özgürlük, Kürtlere özgürlük, Yaşasın 1 Mayıs-Bıji 1 Gulan” şiarı yazan pankartı açtık. “Asalakların 
Saltanatına Son, Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Hükümetin Önlemleri Koronadan Korunmak İçin De-
ğil, Emekçileri Ezmek İçin, Atölyede, Fabrikada, Hastanede, Markette Biz Varız-Hakkımızı Almak 
İçin Alanlarda da Biz Olmalıyız” dövizlerini taşıdık. Kitleye “Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgür-
lük” sloganını attırdık.

30 Nisan günü gazete büromuzda “2020 1 Mayıs’ını Tasfiye Edenlere Karşı Devrimci Parti 
Mücadelesini Büyütelim!” konulu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Söyleşimize Enternasyonal marşını 
söyleyerek başladık.

Konuşan yoldaş Korona salgınına karşı tutumumuzu “Seçimleri Beklemeyeceğiz!” kampanya-
mızın bir parçası haline getirdiğimizi anlattı. 1 Mayıs öncesi siyasi değerlendirme ile birlikte 1 Ma-
yıs’ta sonlandırdığımız ‘Seçimleri Beklemeyeceğiz’ kampanyasının da bir değerlendirmesini yaptı.

Yoldaş sunumunu, “Balkonlardan 1 Mayıs marşları söyleyelim’ diyenlerin oportünizmi açıktır, 
asıl tehlikeli olansa ‘1 Mayısta Taksim’e çıktık’ diyenler, eylem yarışına girenlerdir. 1 Mayıs’a doğru 
kaç eyleme katıldığımız, kaç kez ajitasyona çıktığımız, Seçimleri Beklemeyeceğiz kampanyası da-
hilinde yaptıklarımız çok önemli değildir çünkü bizim hedefimiz bunlar değildir. Bizim hedefimiz 
partiyi yaratacak birlik kongresini toplamaktır ve eylemlerimiz ancak bu konuda bir propaganda 
yapıldığı sürece anlamlıdır.” vurgusuyla bitirdi. Soru cevap kısmının ardından söyleşi sonlandırıldı.

2020 1 Mayıs’ını tasfiye edenlere karşı
devrimci parti mücadelesini büyütelim!

İstanbul’dan Komünistler

Son zamanlarda devletin sola yönelik saldırı-
ları artarak devam ediyor. ESP’nin ardından 6-7 
Ekim Kobanê eylemleri bahane edilerek gözaltına 
alınan HDP’liler için HDP İstanbul İl Örgütü’nü 
ziyaret ettik. Hükümetin saldırılarını değerlendir-
dikten sonra bu saldırılara verilebilecek cevabın 
ancak ve ancak sokaklardan geçtiğini söyledik. 
KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak en 
geniş eylem birliğini örmeye hazır olduğumuzu 
belirttik.

Kadıköy’den Komünistler

ESP ve HDP’yle eylemli dayanışma

İzmir’de düzenlenen basın açıklaması etkinliği 
Konak’ta 2 Temmuz 2020 günü akşamüzeri ger-
çekleşti. BDSP, EMEP, ESP, HDP, SMF, TİP, TKH 
ile PSAKD ve çeşitli STKler de oradaydı. Etkin-
lik devrim mücadelesinde yaşamını feda edenler 
için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Etkin-
likte “AKP’yi kuranlar, Sivas’ı yakanlar”, “faşizme 
karşı omuz omuza”, “Sivas’ı unutma, unutturma”, 
“Sivas’ın katilleri hesap verecek”, “Faşizme kar-
şı tek yol devrim”, “Suruç için Adalet, Sivas için 
Adalet”, “Dün Maraş’ta, Bugün Sivas’ta, Çözüm 
Faşizme Karşı Savaşta” sloganları atıldı. Yapılan 
basın açıklamasında Sivas Katliamı’nın örgütlü bir 
çalışmayla ve devlet kurumlarının desteğiyle ger-
çekleştirildiği, yapılan yargılamaların bilinçli ola-
rak sonuçsuz bırakıldığı ve yargılananların AKP 
tarafından ödüllendirildiği vurgulandı.

Sivas’ın katilleri hesap verecek!

İzmir’den Komünistler

HDP’nin Edirne ve Hakkari olmak üzere iki koldan başlattığı Demokrasi Yürüyüşü’nün İstanbul pro-
gramının Kadıköy ve Beşiktaş kollarına katıldık.
HDP Kadıköy İlçe Binası önünde yapılan basın açıklaması esnasında polis kitleyi ablukada bıraktı. 
Kitle “HDP halktır, halk burada”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep be-
raber ya hiçbirimiz”, “AKP gidecek halk kalacak”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarını attı. HDP 
açıklama sonrası kitleyi dağıttı.

İstanbul programı Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda halk buluşmasıyla devam etti. Kitle “Gün gelecek 
devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “HDP umuttur umut dimdik ayakta” sloganlarını attı. 
KöZ’ün arkasındaki komünistler olarak “Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük” ve “Leyla Güven 
onurumuzdur” sloganlarını haykırdık. Buluşma sonrasında polis Beşiktaş Meydan’da slogan atanları 
darp ederek gözaltına aldı.

Siyasi Tutsaklara Özgürlük!

Kürtlere Özgürlük, Ortadoğu’ya Barış!

Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük!

Üniversitelerden Komünistler

Devrim yolu engebelidir, çetrefillidir. Devrimcilik de, bu çetrefilliğe rağmen iradeni örgütüne yani 
davana yani devrime teslim etmektir. Bu topraklar nice devrimcinin bu dava uğruna can verdiği ve 
nice devrimcinin de gene bu uğurda boy verdiği topraklardır. İsimlerini bildiğimiz ya da bilmediğimiz 
sayısız devrimciyi verdik toprağa. Yoldaş sen onların isimlerini aklında tutma, fakat onların neden 
ölüme göğüs gererek bu mücadeleye atıldıklarını asla unutmadık.

Biliyoruz ki, devrim davasına baş koymuş nice devrimci var bu topraklarda. Bu devrimcilerin birli-
ğini sağlamak yani komünist bir partinin inşasını gerçekleştirmektir en acil olan görevimiz.

Ant olsun ki bu parti kurulacak, Sinanların, Hasanların hesabı sorulacaktır.

Hasan Ataş / Sinan Güneş Kavgamızda Yaşıyor!

Devrimciler Ölür, Devrimler Sürer!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Yaşayan ölülere inat; öldükleriyle kalmayacaklar!

Etkinlik öncesi, esnası ve sonrasında alandaki 
kişilerle kurduğumuz diyaloglarda AKP’ye karşı 
mücadele etmenin gereğini vurgulayarak, bunun 
düzen partileri ve parlamentarizmle neden ola-
mayacağını, devrimci bir partinin gerekliliğini 
vurguladığımız sohbetler gerçekleştirdik.

Yaşam diye önlerine konan kokmuş kırıntıları 
dimdik onurlu bir ölümden kıymetli sayan yaşayan ölülere inat 
öldükleriyle kalmayacaklar!
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2 Eylül’de düşenler kavgamızda yaşıyor!

43. yılında 2 Eylül Kuruluş Festivali’nin 18.sini 
bu senede 1 Mayıs Mahallesi’nde KöZ, ESP, SMF, 
HDP, HDK, EMEP, Partizan, PSAKD olarak örgüt-
ledik. 

Var olan pandemi süreci, yahut başka gerek-
çeler öne sürülerek etkinliklere kapanan parklar 
ve derneklerin reddi sonucu yürüyüşe çevrilmesi 
öngörülen festivalin gerçekleştirilmesi için KöZ 
olarak serbest kürsülü bir forumun gerçekleşti-
rileceği bir salon etkinliği önerdik. Bu önerimiz 
de festival örgütlenmesine dahil olan kurum ve 
siyasetlerin çoğu tarafından reddedildi. Hazırlık 
süreci afişleme ve bildiri dağıtımı çalışmalarıyla 
devam etti.

Yürüyüşün içeriği ve şekli üzerine yapılan 
tartışmalarda, eylemde birlik, ajitasyon ve propa-
ganda da serbestlik ilkesini savunduk. Lakin bu 
önerimizde diğer tüm kurum ve siyasetler tara-
fından reddedilerek, Yürüyüşte kullanılacak olan 
pankart; “Dün Bizimdi, Gün Bizim, Yarın Bizim 
Olacak” şiarlı olarak belirlendi.

KöZ, ESP, HDK ve SMF olarak düzenlediğimiz 
forum ve müzik dinletisi 5 Eylül Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. Etkinlikte devrim mücadelesinde 
yitirdiklerimiz anısına yapılan saygı duruşunun 
ardından 2 Eylül kuruluş belgeselinin gösterimi 
yapıldı. Forumda HDK, ESP, SMF ve KöZ adına 
konuşmalar gerçekleştirildi. 

6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen eylem ön-
cesi tüm mahalle polis ablukası altına alındı. Ey-

lemden birkaç gün öncesinden itibaren emniyet 
yürüyüşe izin verilmeyeceği yönündeki tehditle-
rini sürdürürken, bu keyfi ve baskıcı tutuma karşı 
festival platformu bileşenleri olarak eylemi ger-
çekleştirmek iradesini koruduk.

Yoldaşımızın açıklamasında 43 sene önce ba-
rınma hakkını halkın elinden alan devlete karşı 
yürütülen eylemli mücadelenin bugün de dev-
rimciler tarafından sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamanın ardından kitle, “Yaşasın 2 Ey-
lül direnişimiz” sloganını atarak yürüyüşe geçti. 
Devletin kolluk güçleri anında kitleye müdahale 
etti. Müdahale sonucunda aralarında 4 yoldaşımı-
zın da bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alın-
dı. Müdahalenin ardından dağılan kitle 1 Mayıs 
Mahallesi son durakta bir araya gelerek burada 
açıklamayı yaptı. 2 Eylül’den bugüne mücadele-
nin sürdüğünü ve de süreceğini ifade eden açık-
lama, “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz, Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganları 
atılarak bitirildi.

Gözaltına alınan arkadaşlarımızın savcılık iş-
lemleri için, diğer siyasetler ve kurumlardaki 
arkadaşlarla birlikte Anadolu Adliyesi’ndeydik. 
Gözaltındakilerin bırakılmasının ardından polisin 
yoğun baskısı ve tacizi altında bir açıklama ger-
çekleştirdik. Açıklamayı yapan yoldaşımız, dev-
letin ve iktidarın bu saldırılarla bizleri yıldırmaya 
çalıştığını, 43 yıl önce bu saldırılara nasıl yanıt 
vermişsek bugünde aynı yanıtı verdiğimizi ve ve-
receğimizi ifade ederek mücadelemiz sürdürme 
kararlığımızı devam ettireceğimizi ifade etti. Açık-
lamanın ardından yoldaşlarımızı ve arkadaşları-
mızı alarak adliye önünden ayrıldık. 

Haber metinlerinin tamamına sitemizden ula-
şabilirsiniz.

Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi 
Yıldıramaz!

Varoşlarda Birleş, Devrim Mücadelesini 
Yükselt!

Seçimleri beklemeyeceğiz!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Platformumuz var olan siyasal süreç içerisin-
de yeni bir kampanya dönemi başlattı. Bu kam-
panyanın özünü ise çıkarmış olduğu özel sayının 
manşetinde attığı “Seçimleri Beklemeyeceğiz” şi-
arı oluşturuyor. Cumhur ittifakından kurtulmanın 
yolunun Millet İttifakı’na teslim olmadan bağım-
sız bir eylemli hat örülmesinden geçebileceğini 
ve böylesi bir mücadele hattının bugünden örü-
lebileceğini göstermeyi hedefledik. İstanbul ge-
nelinde kurum görüşmeleri yaparak sol akımlar 
ve derneklere kampanyamızın içeriğini ve amaç-
larımızı anlattık. Bu hedeflerimiz doğrultusunda 
başlatmış olduğumuz kampanyayı farklı ayaklara 
böldük, ilk ayağını faaliyet yürüttüğümüz 1 Mayıs 
Mahallesi’nde örgütledik. 

1 Mayıs’ta yaptığımız afişleme çalışmasıyla 
“Cumhur İttifakından Kurtulmak İçin, Parlamen-
terist Hayallere Kapılma, Millet İttifakına Teslim 
Olma, Devrim Mücadelesini Yükselt” şiarlarını 
vurguladık. Mahallede özel sayımızın dağıtımı-
nı gerçekleştirdik ve kahvehanelerde, yöre der-
neklerinde sözlü ajitasyon yaptık, emekçilerle ev 
sohbetleri gerçekleştirdik. Kampanyamızın temel 
tespitlerini görüştüğümüz kurumlara anlattık ve 
kampanyamızın ilk ayağını sonlandırdık.

Kampanyamızı ikinci haftasında Tuzla aya-
ğıyla devam ettirdik. Afişleme çalışmamızda “Re-
jim Krizine Son Vermek İçin Kurucu Meclis!” ve 
“Cumhur İttifakını Geriletme Bahanesiyle Ameri-
kancı Muhalefetin Peşine Takılmayacağız Seçim-
leri Beklemeyeceğiz!” şiarlarını öne çıkardık.

Sabah servislere binen işçilere bildiri dağıtımı 
yaptık, emekçilerle kahvehanelerde, sokaklarda 
ve tersane çıkışlarında bir araya geldik. Sendika-
lı oldukları için işten atılan VİP giyim işçilerinin 
direnişini ziyaret ederek, kampanyamızı anlattık.

Devamında kampanyamız dahilinde Boğa-

ziçi Üniversitesi’nde masa açtık ve bildiri dağı-
tımı gerçekleştirdik. “Barış, barış temennileriyle, 
soyut barış mücadeleleriyle gelmeyecek.” Ve 8 
Mart’a yaklaşırken “8 Mart 1917 Rusya, Kadınlar 
Çarı Devirdi, Barışın Yolu Açıldı.”, şiarlarını öne 
çıkarttık.

Kampanyamızın üçüncü ayağını Yenibosna’da 
sürdürdük. Bildirilerimizi Yenibosna emekçile-
rine ulaştırdık, dernek ve cemevi ve kurumlarla 
görüşmeler yaparak Cumhur İttifakı’ndan kurtul-
manın yolunun emekçi ve ezilenlerin seferberli-
ğinden geçtiğini, bu seferberliğinse ancak bağım-
sız devrimci bir siyasi hatla sağlanacağını anlattık. 
Pazarda özel sayı dağıtımı ve sözlü ajitasyonumu-
zu gerçekleştirdik ve düzenlediğimiz söyleşiyle 
kampanyanın üçüncü haftasını sonlandırdık.

Kampanyanın dördüncü haftasında Hisarüs-
tü Mahallesi’nde ve Okmeydanı’nda afişleme ve 
ajitasyon çalışmamızı gerçekleştirdik. Hisarüstü 
Mahallesi’nde kurulan pazarda kampanyamızın 
temel saptamalarına yönelik sözlü ajitasyonlar 
yaptık.

Beşinci haftada Kadıköy’de afiş çalışması ve 
özel sayı dağıtımıyla devam ettik. Uzunçayır met-
robüs durağı çıkışında “Asalakları koruyup emek-
çileri ezen gönüllü karantinayı kıralım!” şiarıyla 
özel sayımızın ve mart sayımızın dağıtımını yap-
tık.

Kampanyanın İzmir ayağında kampanyamızın 
içeriği çerçevesinde bir söyleşi ve sohbet gerçek-
leştirdik. Yerel seçimlerde bizim de destekledi-
ğimiz bağımsız adaylar Yalçın Yanık ve Güldes 
Önkoyunla birlikte İzmir’de kurum görüşmeleri 
yaptık. Basmane sokaklarında afişleme, Halkapı-
nar İzban çıkışında gazete dağıtımı ve ajitasyon 
faaliyeti yürüttük.

Kampanyamızın son iki haftasında Tuzla, Ye-
nibosna ve 1 Mayıs Mahallesi’nde gazete dağıtımı, 
ajitasyon ve kurum görüşmelerimizi sürdürdük. 
1 Mayıs’ta, planladığımız gibi, kampanyamızı 
sonlandırdık. Kampanya boyunca yükselttiğimiz 
devrim şiarını bir adım geriye düşmeden yükselt-
meye devam etmek KöZ’ün arkasında duran tüm 
komünistlerin öncelikli görevidir. 

Millet İttifakı’na Teslim Olma, Devrim 
Mücadelesini Yükselt!

Ne Cumhur Ne Millet, Tek Yol Devrim!

İstanbul’dan Komünistler

“1 Eylül dünya barış günü’nün perdelediği gerçekler”
30 Ağustos 2020’de İzmir’de ‘1 Eylül Dünya 

Barış Günü’nün Perdelediği Gerçekler’ konulu 
söyleşimizi gerçekleştirdik. Söyleşide sunum ya-
pan yoldaş öncelikle 1 Eylül gününün dünya ba-
rış günü seçilmesine gönderme yaparak bu gü-
nün emperyalist paylaşım savaşında önemi olan 
bir gün olduğunu, onurlu bir anlamı olmadığını, 
buna rağmen (daha önce Lenin’in ‘Haydutlar Sü-
rüsü’ olarak tanımladığı Milletler Cemiyeti’nden 
evrilmiş) Birleşmiş Milletler’e üye olmayı kabul 
etmiş SSCB’nin, bu günü dünya barış günü ola-

rak kabul etmesinin SSCB’nin reformist bir başka 
adımı olduğunu dile getirdi.

Söyleşinin sonunda Zimmerwald Konferan-
sı’nda kendi burjuva devletleri ile işbirlikçi tutum 
almayı savunanların bugün ABD’ye karşı Esad’ın 
veya Saddam’ın yanında yer almayı savunanlar-
dan farkı olmadığına gönderme yapıldı. 1 Eylül 
eylemliliklerine katılımların bu bilinçle gerçek-
leştirilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Komünist Bir Dünya Kuracağız!

İzmir’den Komünistler

“Bütün ülkelerin komünistleri birleşin” broşür okumaları
1 Mayıs Mahallesi’nden komünistler olarak, 

propaganda faaliyetimizin temelinde yer alan 
broşürün içeriğini daha da fazla içselleştirmek ve 
çevremizdekilere de bunu aktarabilmek amacıyla 
iki haftada bir broşür okumaları gerçekleştiriyo-
ruz. 

Asıl eksikliği duyulanın bugüne kadar dev-
rimci partiyi yaratma iradesi ve cesareti olduğu-
nu, bu iradenin de KöZ’ün arkasında duran ko-
münistler tarafından ortaya konulduğu bir süreç 

içerisindeyiz. Komünistler Birliği kadar mütevazı, 
Komünist Enternasyonal kadar iddialı bir parti-
yi yaratma mücadelesi yürütenler olarak, ne bu 
devrimci çizgimizden, ne de bu çizgimizin gereği 
olan siyasi mücadeleden geri durmayacağız. And 
olsun ki, komünist partiyi yaratıp proleter devri-
mi bu topraklarda var edeceğiz.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!

“İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri”-
nin çağrısıyla gerçekleştirilen “Demokraside ısrar 
ediyoruz. Kayyuma hayır” pankartının açıldığı, 
kayyum atamalarını protesto eden ve HDP Millet-

vekili Züleyha Zülüm, HDP İstanbul Eş Başkanla-
rı Elif Bulut ve Erdal Avcı, Halkların Demokratik 
Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Sedat Şenoğlu ve 
İdil Uğurlu’nun da bulunduğu basın açıklamasına 
katıldık.

Kitle “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız” ve 
“Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarını attı. 
İlgili basın açıklamasını KESK İstanbul Şubeler 
Platformu sözcüsü Mesut Mike okudu. Basın 
açıklamasının ardından kitleden “Kayyumlar gi-
decek, biz kalacağız”,“Faşizme karşı omuz omu-
za” ve “Yaşasın Devrimci Dayanışma”sloganları 
yükseldi.

Üniversitelerden Komünistler 
Komünistler

“Yerel seçimlerden bir yıl sonra: kadın adaylar” 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken 

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Yerel 
Seçimlerden Bir Yıl Sonra: Kadın Adaylar” baş-
lıklı söyleşiye katıldık. 2019 İBB seçimlerine aday 
olan Güldes Özkoyun, Aysel Tekerek ve Özge 
Akman’ın katıldığı gerçekleştirildi.

Aysel Tekerek konuşmasına başlarken öteki 
konuşmacılarla ortak noktalarının kadın olmak 
değil, komünist olmak olduğunu belirtti. Komü-
nist olmanın tek başına hiçbir anlam ifade etme-
diğini; emperyalizmin eleştirisini vermenin, sos-
yalist siyaset için kapitalizmin teşhirinin yeterli 
olmayacağını belirterek güncel politikanın değe-
rini vurguladı.

İkinci konuşmacı olan Güldes Önkoyun ise 
konuşmasında şunlara yer verdi:

2019 yerel seçimlerinde bugünde daha rahat 
görüneceği üzere Cumhur ittifakına karşı, millet 
ittifakının destekleneceği apaçık ortadaydı. Buna 
karşılık iki gerici burjuva ittifakına karşı ezilenle-
rin ve emekçilerin ortak bir adayı olmadığı için 
aday oldum. Tüm seçim çalışmam eğri yolda 
doğru durulabileceğini göstermek üzerine oldu. 
Adaylığım boyunca milleti ittifak ile Erdoğan’ın 
geriletilebileceği yanılsamasına karşı durdum.

Türkiye’de her şeyin saraya bağlandığını 
anlatmak için aday oldum. Hükümet gitmeden 
Türkiye’de kimsenin nefes alamayacağını anlat-
tım. Hükümet gitmeden KHK ile atılanlar işlerine 
dönemeyeceğini, mahkemeler sarayın emir eri 
olmaktan çıkamayacağını grev yasakları kalk-
mayacağını kayyumların durmayacağını, Kürtle-
re yönelik saldırılar, aşağılamalar son Yerel se-
çimlerin çalışmasında belediyecilik faaliyetinden 
sosyal haklardan bahsetmedim. Ya da sosyalist 
belediyecilik şu şekilde olmalı demedim. Buna 

dair bir fikrim olmadığından değil. Çünkü ortada 
rejim krizi varken bir dizi belediyecilik faaliyetin-
den bahsetmenin açıktan cumhur ittifakına karşı 
bir çalışma olmadığı gibi hükümetin gönderilme-
sini öncelikli görev olarak görmeyenlerin yapa-
cağı halktan yana yerel yönetim propagandası, 
yerel yönetimler aracılığıyla siyasi iktidarın ku-
şatılıp, geriletebileceği yanılsamasını büyütürdü. 
Aynı zamanda bu seçimlerin olağan bir belediye 
seçimleri olduğunu düşündürürdü.

Son olarak söz alan Özge Akman ise CHP ve 
AKP’nin bir olmadığını ve hatta İmamoğlu ile 
Kılıçdaroğlu arasında da fark olduğunu söyledi. 
İmamoğlu’nun seçilmesini CHP’nin en büyük 
başarısı olarak değerlendirdi. Ekonomik krize 
sık sık vurgu yaptığı konuşmasında devrimin 
hiçbir şeyi çözmeyeceğini, devrimle hiçbir şey 
gelmeyeceğini vurguladı. Sosyal belediyeciliğin 
mümkün olduğunu anlatmak için seçimlere gir-
diğini söyledi. Gezi’yi hasretle yâd eden Özge 
Akman bu halkla (Türkiye halkı) devrim yapma-
nın mümkün olamayacağını söyledi. Halkın İma-
moğlu’ndan medet ummaması gerektiğini öğren-
mesi için seçimlerin ikinci turunda İmamoğlu’nu 
desteklediklerini açıkladı.

Aysel Tekerek ise Güldes Özkoyun’un aksine 
Suriye’de süren savaşın Kürdistan’ın işgaliyle ala-
kası olmadığını; Suriye’nin Amerikancı olmadığı 
için, Suriye halkının direnerek Amerika’nın oyu-
nunu bozduğu için bu savaşın sürdüğünü söyle-
di. Rojava’da direnen Kürtler’in de Türk ordusu-
nun da Amerikan oyununa alet olduğunu belirtti.

Kadın sorununun ancak ve ancak laiklik ve 
bağımsızlık mücadelesiyle geleceğini söyleyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Üniversitelerden Komünistler
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Gönüllü karantinaya teslim olmayan bir kampanyanın değerlendirilmesi: 

Seçimleri beklemeyeceğiz!

KAMPANYANIN AMACI

7 Haziran 2015 seçimlerinden beri sol içinde 
hakimleşen parlamentarizm yaygınlaşır-

ken, içeriği de değişti. Önceleri “Elbette devrimci 
yolu tercih ediyoruz ama Tayyip Erdoğan’dan se-
çimlerle de kurtulmak mümkündür” diyenler, “Er-
doğan’dan ancak parlamenter yolla kurtulabiliriz. 
Devrim mücadelesini büyütmek için önce Erdo-
ğan’a karşı en geniş seçim blokunu oluşturarak 
onu yerinden indirmek gerekir.” çizgisine evrildi.

Sürecin başından beri Erdoğan’dan sadece 
emekçilerin kitlesel seferberliği ile kurtulmanın 
mümkün olduğunu ifade etmekle kalmadık, se-
çimlere ilişkin taktiklerin de bu yönelimle uyum-
lu olması gerektiğini savunduk. Hükümete karşı 
kitlesel eylemler için seçimleri beklemeyelim çağ-
rısını yükselttik.

Seçimleri Beklemeyeceğiz kampanyamızı Şu-
bat ayında bu kaygılarla başlattık. HDP’nin bir 
erken seçim partisine dönüştüğü, sokaktan elini 
ayağını çektiği , tüm muhaliflerin onun içinde ya-
hut yörüngesinde yer aldığı koşullarda, emekçiler 
arasında kitlesel seferberlik çağrısında bulunan 
militan bir ajitasyon faaliyeti yürütmenin sadece 
zorunlu değil aynı zamanda mümkün olduğunu 
göstermek istedik. Korona’nın gündemin başkö-
şesine oturmasıyla birlikte kampanyamız daha da 
anlam kazandı.

Dünyanın kalanından çok daha derin bir siya-
si kriz içinde bulunan Türkiye’de ise hükümet kı-
rılgan pozisyonu nedeniyle sokağa çıkma yasak-
ları hakkında tereddütlü bir pozisyon takındığı 
için burjuva muhalefeti dünyadaki benzerlerinin 
yaptığı gibi “neo-liberal” sağlık politikalarını eleş-
tirmek yerine kapsamlı bir sokağa çıkma yasağını 
savundu. Burjuva muhalefetinin peşine takılmış 
sol akımlarsa eve kapandı, etkinliklerini iptal etti 
veya internet ortamına taşıdı. Hepsi birdenbire 
‘halk sağlığı’ uzmanına ve sözcüsüne dönüştü, 
hangi halktan bahsettikleri anlaşılmasa da..

Sol 1 Mayıs’ı tüm bu gelişmeler ile geride bıra-
kırken KöZ de ‘’Seçimleri Beklemeyeceğiz’’ kam-
panyasını, kampanyanın başladığı Şubat ayında 
planlandığı üzere sonlandırmış oldu.

FAŞIST OLDUĞUNU IDDIA ETTIĞI 
HÜKÜMETTEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 
TALEP EDEN SOL

Korona bahanesiyle devletlerin kontrol, OHAL 
gibi uygulamaları hayata geçireceğini düşünmek 
en azından teorik olarak mümkündü. Zira daha 
önce çeşitli sebeplerle ve bahanelerle soyut bir 
‘halk güvenliği’nin tehdit altında olduğu gerek-
çesiyle benzer uygulamaların hayata geçirildiğini 
sadece Türkiye’de değil, dünyanın çeşitli yerle-
rinde görmüştük.

Ancak siyasi krizin derinleşmesi, eş zamanlı 
olarak hakim sınıfın da yekpare bir biçimde ha-
reket etmesini engelliyor, dolayısıyla bütünlüklü 
olarak devleti emekçilere karşı güçlendiren adım-
ları atmanın imkanları azalıyordu. Bir rejim krizi 
yaşanan Türkiye’de Erdoğan çok uzun zamandır 
bu imkanlardan mahrumdu.

Korona salgının Türkiye’de paradoksal sonuç-
ları oldu: Bir yanda OHAL uygulaması kendi işine 
yarayabilecekken bunu yapamayacağının bilin-
cinde olan ve bunu yapmaktan çekinen, “ken-
di OHAL’inizi ilan edin’’ gibi önerilerde bulunan 
hükümet vardı. Diğer tarafta ise hükümetin acz 
durumunu propaganda malzemesi olarak kullan-
mak yerine devlet aygıtlarını iyi kullanamadığı 
için hükümeti topa tutan bir burjuva muhalefeti 
ve kuyruğundaki sol vardı.

DEVRIMCI SIYASI MÜCADELE ASIL 
OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA VERILIR

Bu tutumun en büyük sonucu da siyasi müca-
delenin bir şekilde tatil edilmesi veya belirsiz bir 
‘korona sonrası’ zamana ertelenmesi oldu. 

Öyle veya böyle akımların siyasi planları ya 
ertelendi, ya da internet ortamına taşındı. Ken-
di planlarını iptal etmekle de kalmadılar. Önce 
Newroz daha sonrasında 1 Mayıs hükümet tara-
fından yasaklanmadan, alan başvuruları dahi ya-
pılmadan solun kendi özgür iradesiyle iptal edildi.

Elbette kimse “Bu sene Newroz’u, 1 Mayıs’ı 
kutlamaktan halk sağlığı nedeniyle vazgeçtik” di-
yecek kadar açıksözlü değildi. Aksine gönüllü ka-
rantina gerek Newroz’un gerek 1 Mayıs’ın mekân 
kısıtlaması olmaksızın her yerde herkes tarafından 
kutlanabilmesi için, kapsamının genişleyebilmesi 
için bir fırsat olarak görüldü.

KAMPANYAYI NASIL YÜRÜTTÜK?
Böyle bir siyasi atmosferin ardından başlattığı-

mız kampanyada, parlamenter hayallerle AKP’nin 
gitmeyeceğini veya gerilemeyeceğini vurguladık. 
Cumhur İttifakı’ndan seçim yoluyla kurtulma tak-
tiğini sınıf uzlaşması olarak tanımladık. 

AKP’den kurtulmayı parlamenter bir hesaba 
endeksleyip bu hesabın temel kahramanını Mil-
let İttifakı yaparak siyaset sahnesinde anlamsız-
laşanların, siyaset yapmak için olağan koşulları 
bekleyenlerin aksine “Seçimleri beklemeyeceğiz” 
kampanyası ile devrimci siyasete asıl olağanüstü 
koşullarda ihtiyaç duyulduğunu hatırlattık.

Kampanyayı çalışmasını iki koldan yürütme-
yi planlamıştık. Birinci ayak işçi havzalarında ve 
mahallelerde yürütülecek çalışmaydı. İş başı ve iş 
çıkışı saatlerinde metrobüs duraklarında, atölye 
veya tersane girişlerinde sözlü ajitasyon eşliğinde 
bildiri dağıtarak işe başladık. Kampanyanın ikinci 
ayağı ise sol akımları, sendika ve kitle örgütlerini 
ziyaret ederek kampanyamızın temel tespitlerini 
anlatmaktan oluşturuyordu. Planladığımız kam-
panyayı 1 Mayıs’ta bitirmeyi hedeflerken öngöre-
mediğimiz şey solun neredeyse tamamının Koro-
naya teslim olacağıydı.

Kampanyanın ikinci haftasından itibaren Ko-
rona karşısında alınması gereken önlemler gün-
demde merkezi bir yer tutmaya başladı. KöZ’ün 
bu konudaki tutumu hep netti. “Yeni koşullar’’ ge-
rekçesiyle siyasi faaliyete bir sınırlama getirmedik. 
Düzenlediğimiz etkinlikleri, söyleşileri, devam 
ettirerek sosyal medyanın kullanımını bu faaliye-
te alternatifmiş gibi göstermedik, bilakis sosyal 
medya yayınlarını bu salgın süresince yapmadık, 
siyasi faaliyetin asla sosyal medya ile ikame edile-
meyeceğinin altını çizdik.

Evlerinde kalma şansı olmayanlara, salgın, aç-
lık, işsizlik ve ölüm arasında tercih yapmaya zor-
lanan emekçilere bu beladan kurtulmak için önce 
Cumhur İttifakı’ndan kurtulmak gerektiğini yüz 
yüze bir çalışmayla anlatmaya çalıştık.

EYLEMLERIMIZIN ANLAMINA DAIR BIR 
YANILSAMAMIZ YOKTU

Süreç boyunca eylemlerimize dair bir yanılsa-
ma yaratmadık. Eylemlerimizin kitlesel bir sefer-
berliğin ilk adımı olduğuna dair bir kuruntumuz 
olmadı. Eylemlerimizle kitlesel bir seferberliğe 
önderlik edebileceğimizi savunmadık. Böyle bir 
önderlik kapasitesine sahip olmak şöyle dursun, 
verili örgütsel imkanlar değerlendirildiğinde böyle 
bir kampanyaya en son girebilecek akım olduğu-
muzu vurgulamaktan kaçınmadık. Tıpkı 2019 ye-
rel seçimlerinde olduğu gibi solda kimse böyle bir 
çizgi benimsemediği için bağımsız bir kampanya 
düzenlemeye mecbur kaldığımızı ifade ettik.

Kendimizi kampanya süresinde, öncesinde 
olduğu gibi rekabetten farklı ölçütlerle ayırdık. 
Soldaki genel eylemsizlikle kendi eylem pozis-
yonumuz arasındaki karşıtlıktan, “Türkiye’de 
devrimciliğin bittiğini”, “Sola polis, yahut devlet 
korkusunun hakim olduğunu” çıkarmadık. Be-
nimsenen eylemsizlik çizgisinin siyasi bir yaklaşı-
mın sonucu olduğunu bildiğimiz için esas ayrım 
çizgimizi sokağa çıkmak, çıkmamak üzerinden 
çekmedik. Tersine bu eylemsizlik çizgisinin si-
yasal tutumların gizlenemez bir ürünü olduğunu 
düşündük. Sol akımları eylem yapmadıkları için 
eleştirmiyorduk. Bu eleştiri hem yanlış hem de 
yanıltıcı olurdu. Yanlış olurdu, zira komünistlerin 
birliğini savunanların herkesten fazla eylem yap-
ma iddiası ve imkânı yoktu. Yanıltıcı olurdu zira 
mühim olan şu ya da bu akımın kendi gücüne 
dayalı bir eylem örgütlemesi değil emekçilerin 
kitlesel eylem ve etkinliklerin önünü açan bir mü-
cadele çizgisi benimsemesiydi. Oportünistlerden 
kopamadıkları için kitle eylemlerine örülen refor-
mist setin bir parçası olanların bu pozisyonları-
nı bir dizi kadro eylemiyle örtmeye çalışacağını 
biliyorduk, 1 Mayıs’a doğru yaşananlar da haklı 
olduğumuzu gösterdi.

1 MAYIS’A DOĞRU TABLO DEĞIŞTI MI?
Solun büyük kısmının ilk etaptaki tepkisi sos-

yal mesafe kurallarına riayet ederek “işçi sınıfının 
sağlığını gözetmek yönünde” olsa da bu tutumun 
propagandasını bu açıklıkta yapmanın güçlüğü 
kısa sürede ortaya çıktı. Sosyal medyadan müca-
dele çağrıları yaparken aslında olanın çağrı yapı-
lan kesimler ile araya “sosyal bir mesafe” koymak 
olduğu görünür hale geldi. Zira milyonlarca işçi 
işini bırakamayacağının, evden çalışamayacağı-
nın, çalışmasa evine ekmek götüremeyeceğinin 
farkındaydı. Dolayısıyla devrimci olduğu iddiasını 
sürdüren akımlar için evde kalın çağrılarını yap-
mak daha da zor hale geldi.

Böylelikle 1 Mayıs’a yaklaşırken solda ilk ref-
leks olan sosyal mesafelenmeden farklı gibi gö-
rünen iki yaklaşım ortaya çıktı. Bu iki yaklaşım 
birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıydı. İlk 
yaklaşımı benimseyenler, işçi sınıfının evde ka-
labilen ayrıcalıklı kesimine seslenmemek adına 
‘herkes için’ ‘tüm işçiler için’ evde kalmayı savun-
du, hatta bir adım ileriye götürerek “Herkes için 
ücretli izin” istedi. Bu soyut yaklaşım izin yapama-
yacağı belli olan sağlık çalışanları, temizlik, ulaşım 
ve bir dizi sektörde çalışan işçiler göz önünde bu-
lundurulduğunda, işçi sınıfını bölüyordu.

1 Mayıs yaklaşırken öne çıkan ve farklı gibi 
görünen ikinci yaklaşım ise sokağa çıkmaya yapı-
lan vurgunun artmasıydı. Online 1 Mayıs mitingle-
ri, e-mitingler, tencere tava çalma ve ışık kapatma 
eylemleri solun 1 Mayıs için düşündüğü eylem 
çizgisini özetliyordu, fakat farklı olarak sokakta 
militanların görünürlüğü de artmaya başladı. 1 
Mayıs arefesinde çeşitli işçi sınıfı mahallelerinde 
yazılamalar, mahalle ve fabrika önlerinde bildirim 
dağıtımları görmeye başladık.

1 Mayıs kutlamalarını yıllardır tekeline almış 
DİSK, TMMOB, TTB gibi bürokratik örgütlerin 
2020 yılında 1 Mayıs’ı kutlamak için bir başvuru 
bile yapmayacağı belliydi. Sol partilerin, akımların 
hepsi de bir mitingle kutlanacak 1 Mayısı aynı şe-
kilde imkansız görüyordu.

Ne var ki 1 Mayıs yaklaştığında sokak çağrısın-
da bulunanlar aynı militanca tavrı 1 Mayıs miting-
lerini iptal edenler karşısında göstermediler, kararı 
yanlış bulduklarını açıklamadılar, kararı kendileri 
gibi yanlış bulanlarla beraber 1 Mayıs’ı gerçek-
leştirebilmenin yollarını aramadılar. Siyasi olarak 
böyle bir tutum alınmamasının akabinde gerçek-

leşen ‘sokağa çıkma’ ne tutarlı ne de politik bir 
eylem çizgisidir. Bu eylemlerin hiçbiri pas geçilen 
Newroz’u veya 1 Mayıs’ı ikame edemezler.

Konu 1 Mayıs ve Newroz olunca tüm bu akım-
lar burjuva sosyalizmi paydasında buluştu. Muh-
telif 1 Mayıs eylemlerinin işlevi de esas olarak bu 
paydayı örtmek oldu.

ASIL TEHLIKE HER ZAMAN MERKEZCILER 
VE ONLARDAN KOPAMAYANLARDIR

KöZ’ün ayrım çizgilerinin ortada olduğu “İşçi 
sınıfı evinde olmalı, komşularımızın alışverişini 
yaparak dayanışma büyütülmelidir.” Diyenlerin 
oportünizmine hüküm getirmek kolay olanken, 
asıl bulanıklık, bu açıdan temelsiz militanca tu-
tumların yarattığıdır. Doğru siyasi tutum takınıl-
madan atılan her militan adım da oportünizmdir, 
ancak bu oportünizm devrimci övgülere mazhar 
olabilecek bir tarz ve üslupla yapılmaktadır. 

KöZ’ün arkasında duran komünistler oportü-
nizmin bir çeşidini diğerine üstün görmezler. Eğer 
ille oportünist akımlar arasında bir ayrım yapmak 
gerekirse açık seçik reformist siyaset yapanları, 
devrimci siyaset için daha tehlikesiz görürler. 

KÖZ’Ü AYIRT EDEN NEYDI?
KöZ’ü bu süreçte diğer akımlardan ayırt eden 

de çapı, sokağa çıkabilme kapasitesi, sokağa 
çıktığında yapabilecekleri veya etrafına toplaya-
bileceği kitle değildi. Kimse bu sorumluluğu üst-
lenmediği için komünistlerin birliğini savunanlar 
görüşlerini bağımsız bir kampanya ile anlatmak 
zorunda kalmıştır.

Komünistlerin birliğini savunanları bu süreçte 
ayırt eden birinci nokta benimsediği siyasi çizgi 
olmuştur. Millet ittifakının kuyrukçularıyla arasın-
daki farkı net bir biçimde çizen başka bir akım 
yoktur. Devrim, sosyalizm, iktidar vurgusu yapan 
akımları da dahil olmak üzere soldaki akımların 
neredeyse hiçbiri HDP’den bağımsız hareket ede-
memektedir.

İkinci nokta elbette eylem çizgisidir. KöZ’ün 
yalın bir iddiası vardı: önüne koyduğu eylem çiz-
gisinin takipçisi olmak. Bu iddianın kendisi KöZ’ü 
diğer akımlardan ayırdı. Zira tüm akımlar Korona 
nedeniyle kendi eylem ve etkinlik çizgilerini kök-
lü bir biçimde değiştirirken komünistlerin birliğini 
savunanlar başlangıçtaki çizgilerine sadık kaldı.

Süreç boyunca ajitasyon ve propaganda faa-
liyetimizi “Seçimleri Beklemeyeceğiz!” kampan-
yası çerçevesinde tasarladığımız gibi sürdürdük. 
Propaganda etkinliklerimizi ve seminerlerimiziyse 
azaltmak şöyle dursun yoğunlaştırdık. Örgütsel ve 
politik faaliyetimiz salgın nedeniyle bir değişik-
liğe uğramadı. Bu durumun kendisi başlı başına 
bir ayrım çizgisidir zira Türkiye’deki solun Korona 
dönemimdeki durumu tam tersi bir tabloya işaret 
eder.

Seçimleri beklemeyeceğiz kampanyası işçi ve 
emekçi hareketinin Amerikancı Muhalefetin kuy-
ruğuna takılmaya mahkum olmadığını göstermeyi 
amaçlıyordu. Yürütülen kampanya, solun Korona 
nedeniyle toptan geri çekildiği bir dönemde ger-
çekleştiği için, savunduğumuz görüşler öngördü-
ğümüzden çok daha belirgin bir şekilde göründü, 
daha yoğun bir biçimde tartışıldı.

Önümüzdeki dönemde, kampanya süresinde-
ki eylem çizgimizin gerisine düşmeden, her za-
manki gibi politik mücadelenin içinde kalarak, bu 
tartışmaları derinleştireceğiz. Yarattığımız etkiden 
faydalanarak devrimci bir siyaset arayışındaki 
güçlere komünistlerin birliği çağrısının anlamını 
ve dayandığı referansları daha etkili bir biçimde 
anlatacağız.
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Uluslararası ekonomik kriz ve sosyal devlet hayalleri
Gazetemizin arkasında duran komünistler, 

bu yılın başında dünyada bir devrimci 
durumun yaşandığını saptamıştı. Aradan geçen 
altı ayda devrimci durumun kapsamı genişledi, 
şiddeti arttı. Dünyaya neredeyse eş zamanlı bir 
şekilde yayılan Korona’yla birlikte yönetenlerin 
eskisi gibi yönetmesi iyice imkânsızlaştı. 

Korona salgınıyla birlikte dünya çapındaki 
ekonomik krizin yeni perdesi başlamıştır. Üstelik 
bu yeni perde öncekilerden daha uzun süreceğe 
benziyor.

Kriz kavramı, özellikle de ekonomik kriz tes-
piti, Türkiye’de yerli yersiz tekrarlandığından bir 
nesnel durum tespitinden ziyade içeriğini tümüy-
le yitirmiş bir temenniye dönüşmüştür. Siyasi ge-
lişmeleri açıklamaktan ziyade onları karartmak-
tadır. Bu nedenle öncelikle ekonomik krize dair 
yanılgıların üzerinde durmalı.

EKONOMIK KRIZ NASIL TANIMLANMALI?
Solda ekonomik kriz kavramı genelde emek-

çilerin yoksullaşmasıyla, onların yaşam koşulla-
rının katlanamaz hale gelmesiyle eş anlamlı ola-
rak kullanılır. Beklenti yaşam koşulları ağırlaşan 
emekçilerin isyan etmesi, sol akımlarla buluşması 
ve böylelikle yıllardır örgütsel sorunların anafo-
runda çırpınan, kan kaybeden solun toparlanma-
sıdır. Halbuki servet sefalet kutuplaşması kapita-
list ekonominin krizine değil, normal işleyişine 
işaret eder. Ekonomik kriz işçilerin hayatlarını 
eskisi gibi sürdüremediği zaman değil eskisi gibi 
kar edemeyen kapitalistler eskisi gibi sermaye bi-
riktirememeye başlayınca patlak verir. Tam da bu 
nedenle krizlerin çözümü işçilerin yaşam koşulla-
rının düzelmesiyle değil haddinden fazla serma-
yenin iflas dalgaları yahut savaşlar yoluyla imha 
edilmesiyle gerçekleşir.

İkincisi, uluslararası bir karakter taşıyan ka-
pitalist ekonominin krize girip girmediğini döviz 
kuru, enflasyon vb ulusal göstergelerle anlamak 
mümkün olmaz. KöZ’ün arkasında duran komü-
nistler bu nedenle diğer sol akımlar gibi doların 
her sıçramasında ekonomik kriz geldi/geliyor 
diye heyecanlanmadı. Aksine, bugüne kadar 
dünya çapında bir ekonomik bunalım söz konu-
su olduğu için bu bunalımla başetmeye çalışan 
emperyalistlerin aldığı önlemlerin Türkiye’de bir 
krizin patlak vermesini engellediğine işaret ettik. 
Türkiye ekonomisinde bir krizden söz edenler 
aslında dünya ekonomisindeki toparlanma ma-
sallarına inandıkları için darkafalı bir ulusal ba-
kışla uluslararası kriz dinamiklerine gözlerini ka-
pıyorlardı.

Ekonomik krizler bir dizi bireysel kapitalist 
açısından iflas anlamına gelse de kapitalist siste-
min çöküşü yahut iflası anlamına gelmez. Tersine 
kapitalist sistemin yeni bir silkinişle ayağa kalk-
ması ancak geniş bir kapitalist kesimin esaslı bir 
krize girmesiyle mümkündür. Bu bakımdan bir 
bütün olarak kapitalist üretim tarzının çıkarı tek 
tek kapitalistlerin hatta emperyalist devletlerin çı-
karlarıyla hiçbir zaman tam olarak örtüşmez. Hat-
ta kapitalist ekonominin açmazları büyüdüğünde 
ortaya düpedüz bir karşıtlık çıkar. Ama yapısal 
bir sorun olan kriz sırf kapitalistler onunla yüz-
leşmek istemiyor diye ortadan kalkmaz, tersine 
daha acımasız ve süpürücü bir biçimde geri gelir. 

İkinci emperyalist paylaşım savaşından sonra 
kapitalist dünya ekonomisinin içine girdiği ge-
nişleme evresi 1970’lerde tıkandı. Bu tıkanıklığı 
aşmak için emperyalist merkezlerden bulunan 
çözüm, finans kapitalin dizginsiz bir biçimde ha-
reketinin önünün açılması, piyasalar üzerindeki 
devlet kontrollerinin azaltılmasıydı. Gelgelelim 
finans kapitalin hareketini kısıtlamak için daha 
önceden alınmış önlemler de yine kapitalist-
ler tarafından alınmıştı ve kapitalist ekonominin 
1930’lardaki gibi büyük bir bunalıma girmesini 
engelleme amacını taşıyordu. Söz konusu yapısal 
düzenlemeler Latin Amerika, Afrika ve Asya’da 
bir dizi ulusal ekonomiyi darboğaza sokma paha-
sına finans kapital için yirmi yıllık ikinci bir baha-
rı mümkün kıldı. Kışın kapıda olduğu ABD’deki 
2001’deki borsa kriziyle anlaşıldı. Kriz karşısında 
Amerikan emperyalizmin çözümü vergi reform-
ları ve teşvikler yoluyla finans kapitalin daha da 
dizginsiz hareket etmesi oldu. Hâlbuki sorunun 
kendisi tam da bu aşırı birikmiş sermaye idi. Kri-
zin ikinci perdesi daha sert bir şekilde gerçek-
leşen yeni bir krizle, 2008’deki konut kredileri 
kriziyle kendini belli etti. Alınan önlemler elbette 

yine krizi ertelemeye yönelikti. Amerikan mer-
kez bankası tüm batık şirketleri piyasaya dolar 
enjekte ederek kurtardı, ama bunun bedeli kredi 
mekanizmaları aracılığıyla zaten aşırı şişmiş ve 
imha olması gereken sermayenin daha da şişmesi 
oldu. Söz konusu sermaye bolluğu Türkiye gibi 
ülkelerin krize girmesini engellerken emperyalist 
ülkelerde yeni ve daha kalıcı bir bunalımın yolu-
nu döşedi.

Bugün Korona salgınıyla eş zamanlı yaşanan 
ekonomik kriz işte son yirmi senedir kapıyı pe-
riyodik olarak çalan krizlerin üçüncü perdesidir. 
Korona ne vebayla kıyaslanabilir şiddette bir sal-
gın, ne de hali hazırda dünyadaki en ölümcül 
hastalık da değildir. Tam da bu nedenle Korona 
sahneden çekildiği zaman da ekonomi tekrardan 
eski haline dönmeyecek. Korona salgını yarattığı 
şok ve dehşetle ötelenen bir krizin pimini çekti 
sadece.

Bununla birlikte, emperyalist merkezlerin kri-
zin içinde bulunduğumuz bu evresinde kaderle-
rini kabul edeceklerini düşünmek yanıltıcı olur. 
Nitekim geride bıraktığımız 7 ay içinde alınan 
önlemlere baktığımızda 2008’deki devlet müda-
halesini on kat aşan yoğunlukta bir kurtarma gi-
rişimini gözlemek mümkündür. Bütün batık şir-
ketler, ilerideki bir toparlanma umuduyla merkez 
bankaları tarafından kurtarılmakta, imha edilme-
yi bekleyen ve imha edilmesi gereken sermaye 
spekülatif yollarla daha da şişirilmektedir. Yavaş 
ve sancılı bir toparlanmayı mümkün kılacak bu 
önlemlerin emperyalist merkezler açısından bu-
günkünden de sarsıcı bir krizin yolunu döşediği 
şimdiden söylenmelidir.

Dünya çapındaki bu ani ekonomik kriz, Tür-
kiye ekonomisinde de ani bir yıkıma yol açmıştır. 
Bununla birlikte tam da krizin esas olarak emper-
yalist metropollerde gerçekleşen bir kriz olduğu 
ve krizi çözmek için alınan önlemler dünya ça-
pında sermaye bolluğu yarattığı için Türkiye’de 
on yılı aşkın süredir beklenen krizin “nihayet” –
kimilerine göre bir kez daha- çıktığı tespitlerine 
temkinli bir biçimde yaklaşmak gerekir. 

SOSYAL DEVLET TÜTSÜLERLE ÇAĞRILIYOR
Korona salgını vesilesiyle patlak veren kriz, 

sosyal devletçi eğilimleri tekrardan hortlatıyor. 
Solda yaygın ve yanlış bir biçimde kapitalizm 
devlet denetiminin minimuma indiği bir ekono-
miyle eş tutuluyor. Bu naif yaklaşıma göre kapita-
lizm azgın bir piyasacılık, sosyalizm ise ekonomi-
nin tümüyle devlet eliyle düzenlenmesidir. Ekim 
Devrimi ile sosyalizm zafer kazanıp, sosyalizmin 
kazanımları tüm emekçilere umut ışığı olunca da 
emperyalistler kendilerine çeki düzen vermek, 
ekonomide devlet müdahalesini kabul etmek, 
emekçilere iş güvencesi gibi bir dizi taviz vermek 
zorunda kalmıştır. Sovyetler Birliği’nin ortadan 
kalkmasıyla birlikte, özelleştirme uygulamalarıy-
la devleti piyasanın tümüyle dışına çıkarılmaya, 
emekçilerin tüm kazanımları onların elinden al-
maya başlamıştır. Korona salgını ile patlak veren 
aslında neo-liberalizmin krizidir. Bu krizden çıkış 
yolu ise planlı devlet ekonomisinden başka bir 
şey olmayan “sosyalizm”dir. Tam da bu nedenle 
sosyalist/yahut “halkçı” bir kurumsal geçmişe sa-
hip ülkeler, örneğin Çin, korona sınavından göre-
ce başarılı bir şekilde geçmiştir. 

Elbette bu yaklaşımın iler tutar bir yanı yok. 
Kapitalistlerin devlet müdahalesine karşı oldukla-
rı bizatihi liberal bir hurafeden başka bir şey de-
ğil. Kapitalist dünya ekonomisinin gelişiminin her 
aşamasında devlet aktif bir rol oynadı. İlk sosyal 
devlet uygulamaları daha Sovyetler Birliği orta-
da yokken Lasalle’ın damgasını vurduğu İkinci 
Enternasyonalciler tarafından alkışlanan Bismar-
ck’ın Almanya’sında hayata geçirildi. 1930’lardan 
itibaren Amerika’da, İkinci Paylaşım Savaşı’ndan 
sonra tüm dünyada yürürlüğe konan sosyal dev-
let ve piyasalara yönelik devlet kontrolü uygula-
malarının SSCB’nin basıncıyla ilişkisi yoktu. Asıl 
amacı 1930’larda spekülatif şokları önlemek, aşırı 
üretim bunalımlarının önünü kesmek ve Avrupa 
ekonomisi’nin ayağa kalkmasını sağlamaktı. Za-
ten bu uygulamalar 1980’lerin başında yürürlük-
ten kaldırılırken de SSCB hala ayaktaydı.

Komünizmin alt evresi olan sosyalist bir top-
lumdan ancak proletarya diktatörlüğünün dün-
ya çapında zaferindan sonra söz edilebileceği, 
proletarya diktatörlüğünün ekonomide burjuva 
devletinin egemenliği ile aynı şey olmadığı akıl-
da tutulursa, proletarya diktatörlüğü vasfını daha 
20’lerde yitirmiş SSCB’nin akıbetiyle yetmişlerin 
bunalımı ve 80’lerdeki düzenlemeler arasında-
ki ilişkinin sanılanın tam tersi olduğu anlaşılır. 
SSCB’nin çöküşü sosyal devlet uygulamalarının 
son bulmasına yol açmamıştır. Yetmişlerdeki kri-
zin kendisi emperyalistler açısından sosyal devlet 
uygulamalarını sürdürülemez kılmıştır, aynı kriz 
dünya kapitalist sistemine özgün bir sosyal devlet 
olarak eklemlenmiş olan SSCB’nin de tasfiyesine 
yol açmıştır.

Emperyalist-kapitalist dünya sisteminin içinde 
debelendiği krizden ancak daha gelişkin sosyal 
devlet politikalarıyla çıkabileceği açıktır. Tam 
da bu nedenle bugün kamulaştırma, ekonomiye 
devlet müdahalesi, planlı ekonomi türü taleplerle 
sosyalizm propagandası yaptığını sananlar aslın-
da kapitalistlerin uzun vadeli çıkarlarını savunan 
burjuva ideologları ve reformcularıyla aynı hatta 
yer almakta, başka bir deyişle kapitalizmin ömrü-
nü uzatmak için reçeteler yazmaktadırlar.

EMPERYALISTLER ARASINDAKI ÇELIŞKILER 
DERINLEŞIYOR

Gelgelelim kapitalizmin ömrünü uzatacak re-
çetelerin bugünden itibaren pürüzsüz bir şekilde 
hayata geçirebileceğini sanmak da başka bir bü-
yük yanılgı olur. Zira herşeyden önce halihazır-
da egemen olan kapitalistler kendi dar çıkarları 
nedeniyle bu politikalara direniyorlar. Etkin bir 
devlet müdahalesini ve sosyal devlet uygulama-
larını temel alan Keynesçilik İkinci Paylaşım Sa-
vaşı’ndan sonra hâkim ekonomi modeli haline 
geldi ama aslında Keynes temel tezlerini birin-
ci paylaşım savaşından hemen sonra üretmişti. 
Keynesçiliğin kabul görmesi için hakim kapitalist 
grupların direncinin kırılması gerekiyordu. Ame-
rika’da Roosevelt’in “New Deal” (Yeni Düzen) 
politikalarının başlaması bile ancak 1929 krizinin 
ardından tüm şirketlerin silinmesiyle ve direnç-
lerini yitirmesiyle yaşandı. Bugün ise kısa vadeli 
çıkarları nedeniyle devletin ekonomiyi yeniden 
örgütlemesine karşı çıkacak kapitalistlerin diren-
cini kıracak bu türden gelişmeler henüz söz ko-

nusu değildir. İkincisi aşırı birikmiş sermaye imha 
edilmeden şu ya da bu devletçi düzenleme krizi 
daha da derinleştirecektir. Dolayısıyla 1930-45 
arasındaki iflaslar ve savaşlar sonunda gerçekle-
şen sermaye imhası gerçekleşmeden herhangi bir 
“kamucu çözümden” söz etmek mümkün olma-
yacaktır. Üçüncüsü ve her şeyden önemlisi, kriz-
ler yani sermayenin imha süreci sadece savaşlara 
değil devrimci ayaklanmalara da yataklık ede-
cektir. Bu ayaklanmaları ezmeden, düzen güçleri 
tarafından çevrelemeden yeni bir döneme başla-
mak mümkün değildir. Dolayısıyla bugün kapi-
talizmin sosyal devlet uygulamalarıyla yeni dö-
nem uygulamalarından söz edenler (yahut buna 
sosyalizm adını takan revizyonistler) aslında daha 
baştan içine gireceğimiz devrim döneminin yenil-
giye mahkûm olduğunu kabul etmektedirler.

Yönetenlerin eskisi gibi yönetmemesine yol 
açan tek faktör Korona vesilesiyle patlak veren 
ekonomik krizin yeni evresi değildir. Ekonomik 
krizler giderek şiddetlenen salınımlar olarak kar-
şımıza çıksa da, aynı ekonomik sorunların ürünü 
olarak son yirmi yılda emperyalistler arasındaki 
rekabetin keskinleşmesi ve yer yer askeri bo-
yutlara ulaşması siyasi tablonun adeta sabit bir 
bileşenidir. Korona vesilesiyle bu açmazlar daha 
da büyümüştür. Brexit sonrasındaki Avrupa Bir-
liği’nin homojenleşmediği İtalya krizi vesilesiyle 
bir kez daha açığa çıkmıştır. Çin ve ABD arasın-
daki virüsün kaynağı kim gerilimi, ticaret savaşla-
rına paralel şiddetlenirken, Dünya Sağlık Örgütü 
de ABD’nin çekilmesiyle birlikte işlemeyen ku-
rumlar arasında yerini almıştır. Emperyalist dev-
letler artık en ufak bir konuda ortak bir politika 
oluşturma becerisine sahip değildirler.

KöZ’ün arkasında duran komünistler açısın-
dan bunlar yeni gelişmeler değildir. Siyaset sah-
nesine adım attıkları dönemde tüm sol akımların 
Kautskici bir şekilde, “Amerikan imparatorluğun-
dan”, “tek kutuplu dünyadan” söz ederken ga-
zetemiz bu akıntıya karşı durmuştu. Kapitalizmin 
başından itibaren küresel bir sistem olduğunu, 
küreselleşme denilen kesintisiz bir kaynaşma ve 
entegrasyon sürecinden söz edilemeyeceğini, 
emperyalistler arasındaki rekabetin sürekli olarak 
ekonomik gelişmelere damga vuracağını, em-
peryalistler arasındaki çatışma keskinleştiği için 
Amerika’nın gün geçtikçe mevzi yitirdiğini ısrar-
la savunduk. Amerika zayıfladığı oranda Avrupa 
Birliği, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Ör-
gütü türü kurumların etkilerini yitireceğini döne 
döne tekrar ettik.

Gelinen noktada sol içerisindeki neredeyse 
tüm akımların “Amerikan hegemonyasının gerile-
mesi”nden yahut krizinden söz ettiğine bakılarak 
soldaki akımların Trump dönemine dek yaptıkları 
tüm analizleri çöpe attığı ve nihayet doğru yolu 
bulduğu düşünülebilir. İkinci paylaşım savaşın-
dan sonra herhangi bir aşamada bir “Amerikan 
Hegemonyası”nın yaşandığını söylemek, yani 
Amerika Birleşik Devletleri’nin diğer emperyalist-
leri onların rızasıyla yönettiğini söylemek doğru 
değildir. Amerika diğer emperyalistleri onların 
rızalarıyla değil onlara kendini iktisadi ve askeri 
olarak, dayatarak yönetmiştir. Diğer emperyalist 
devletler de fırsatını buldukları her anda ABD’nin 
planlarını boşa çıkarmaya çalışmışlardır. 

Koronanın bir diğer etkisi ise, devletlerin 
emekçilerin üzerindeki denetim kapasitesinin art-
masıdır. “Her şeyin başı sağlık” diyen sol akımla-
rın da çanak tutmasıyla devletler neredeyse tüm 
dünyada sokağa çıkma yasaklarını kolaylıkla ilan 
etmişler, tüm emekçilerin yaşamını denetleyecek 
uygulamaları adım adım hayata geçirmişlerdir. 
Mitingler sağlık gerekçeleriyle iptal edilmiş, hü-
kümetlerin her türlü etkinliği yasaklamasının yolu 
açılmıştır. 

Gelgelelim sırf bu imkanlar arttı diye önümüz-
deki dönemlerde daha etkin ve yasakçı rejimle-
rin ortaya çıkacağını beklemek hayalcilik olur. 
KöZ’ün arkasında duran komünistlerin defaatle 
belirttiği üzere dünyanın her yerinde farklı tem-
polarla gelişse de hükümetler, bürokrasilerin ve 
burjuva siyasetlerinin diğer aktörlerinin neredey-
se hepsi derinleşen bir siyasi krizin pençesinde 
kıvranmaktadırlar. Bu kriz hüküm sürdükçe bur-
juva devletlerin yekpare bir bütün gibi davran-
maları olanaksızdır. Önümüzdeki dönem kayıtsız 
şartsız egemenliğini ilan etmiş burjuva diktatör-
lüklerinin değil, siyasi krizlerin tetiklediği prole-
ter ayaklanmaların dönemidir. 
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“Tek adam rejimi” hurafesi nedir? 
2017 referandumunun ardından bir rejim 

değişikliğinin söz konusu olmadığını, 12 
Eylül rejiminin hüküm sürmeye devam ettiğini 
KöZ sayfalarında ısrarla vurguladık. Referandum 
tam da rejimi değiştiremediği için, anayasa deği-
şiklikleriyle birlikte en karanlık dönemini yaşadı-
ğımız 12 Eylül Rejimi’nin krizinin derinleştiğinin 
altını çizdik. Bahçeli’nin, “mevcut siyasal rejim 
Anayasaya uymuyor; Anayasayı mevcut duruma 
uygun hale getirmek lazım” diye özetlenebilecek 
müdahalesinin ardından gidilen referandumda 
benimsenen Anayasa değişikliğinin ardından, 
sözde “yeni rejim”e solun da parçası olduğu bir 
ad koyma yarışı başladı. Hükümet cephesi “cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemi” ve “Türk tipi baş-
kanlık rejimi” diye tanımlanan rejim adları ara-
sında salınırken CHP başta olmak üzere burjuva 
muhalefet partileri ise bu rejimi “tek adam rejimi” 
olarak adlandırıyor.

Son yerel seçimlerde Bakur Kürdistan il ve 
beldeleri dışında solun büyük kısmı millet ittifa-
kının kuyruğuna takıldı. Ardından İstanbul’da ye-
nilenen seçimde sol neredeyse tümüyle Millet it-
tifakının adayına koşulsuz destek verdi. Son yerel 
seçimlerde söz konusu olanın sadece alışılmış bir 
CHP kuyrukçuluğu olmadığına dikkat çekmeden 
mevcut siyasi tabloyu anlamak ve solun hali pür 
melali hakkında net bir kanaate varmak mümkün 
olmaz.

Doğrusu solun bir bölümü bakımından CHP 
de en azından bir dönemi için faşist olarak görül-
müş olsa ve bugün kullanılan “tek adam rejimi” 
tanımı ilkin CHP’nin damga vurduğu cumhuri-
yetin ilk yılları için söylenegelmiş olsa da sanki 
böyle bir geçmiş yokmuş gibi bugünkü CHP’nin 
Cumhur ittifakı hükümeti için kullandığı “tek 
adam rejimi” tanımı genel kabul görmüş gibi gö-
rünüyor.

“TEK ADAM” BULUNDUĞU YERE KENDI 
MARIFETIYLE GELMEDI

Her ne kadar Beştepe’de hüküm süren tek 
bir cumhurbaşkanı olsa da onun oraya çıkması 
sadece kendi gayret ve marifetleriyle olmuş de-
ğildir. Yeni Cumhurbaşkanı statüsünü tarif eden 
Anayasa AKP-MHP ittifakı ile ortaya konup kabul 
ettirilmiş olduğu gibi, iktidarda olan da adı kon-
mak istenmeyen AKP-MHP koalisyonu ya da yeni 
adıyla Cumhur İttifakı’dır.

Sadece bu gerçek dahi “tek adam rejimi” tari-
finin yerinde olmadığını düşünmek için yeterli bir 
sebeptir. Ama bundan daha önemlisi bu ittifakta 
belirleyici olanın hangi ortak olduğu hakkındaki 
hurafelerdir.

Cumhur ittifakı bünyesinde MHP hep “küçük 
ortak” olarak anılmakta ve bu ittifakın belirleyici 
bileşeninin AKP/Erdoğan olduğu adeta tartışma-
sız bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Elbette 
Tayyip Erdoğan’ın gönlünden geçenin bu oldu-
ğu tartışmasızdır. Ayrıca Erdoğan taraftarlarınca 
olduğu kadar muhalifleri tarafından da adeta bir 
“seçim şampiyonu” gibi gösterilir. Halbuki bu bir 
efsanedir.

Her ne kadar bir dönemler seçimlerde iktidar 
olmanın avantajıyla, AKP yüzde 46-49 mertebe-
lerine kadar çıkarmış olsa da Erdoğan başkan-
lığındaki AKP’nin kendine ait oy potansiyelinin 
şimdilerde olduğu gibi yüzde 30’lar civarında 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Erdoğan Baş-
kanlığında AKP’nin aldığı en yüksek oy oranı ile 
Davutoğlu başkanlığında girdiği 1 Kasım 2015 se-
çimlerinde aldığı oy oranıyla binde birkaç puan 
farkla aynıdır.

Bu tablo hatırlandığında Tayyip Erdoğan’ın 
seçim şampiyonu olduğuna dair efsanenin pek 
sağlam temellere dayandığını söylemek mümkün 
değildir. Üstelik bütün bu seçim zaferlerinde Er-
doğan’ın “Tek Adam” olduğu iddiası çok daha 
çürük temellere dayanır. Zira bu süreçte Erdo-
ğan tek başına değil “cemaat=ABD” ile “yağan 
yağmurda beraber yürümekteydi”. Yani bizim 
baktığımız yerden bunun anlamı Erdoğan’ın ik-
tidara tek başına yürümediği gibi uzun dönem 
(ABD’nin ayağına dolaşmaya başlayıncaya kadar) 
tek başına hüküm sürmediğinin tasdik edilmesi-
dir. Öte yandan bu yüksek oy oranlarının aynı 
zamanda “çözüm süreci” vb. manevralarıyla ye-
değine aldığı Kürt oylarıyla fazlasıyla ilişkili ol-
duğunu da unutmamak gerekir. Bu ilişkinin de 

Erdoğan’ın “Kürtlere olan sevdasından” değil; 
ABD’nin/cemaatin planlarıyla ilişkili olduğundan 
kuşku duyulmamalıdır.

Nitekim HDP’nin parti olarak girdiği 7 Haziran 
seçimlerinde bu açık seçik görüldü. AKP ilk kez 
mecliste tek başına hükümet kurabilecek çoğun-
luğu elde edemedi. İşte “Tek Adam” efsanesinin 
başlangıç tarihi de asıl AKP’nin tek başına iktidar 
yeteneğini kaybettiği bu dönemeçtir. Bu döne-
meçten itibaren ABD tarafından dayatılan “çözüm 
sürecinin” aleyhine işlediğini idrak eden Erdoğan 
ABD (dolayısıyla cemaat ile) köprüleri yıkıp ma-
kas değiştirmeye karar verdi.

Bu kertede 1 Kasım seçim tekrarına uzanan 
sürecin iklimi “tek adam rejimine” damga vuran 
iklimdir de. Aynı zamanda bugün hüküm süren 
“Cumhur İttifakı”nın başlangıcıdır. Erdoğan yine 
tek başına değildir.

“TEK ADAM” TEK BAŞINA DEĞIL
Bahis konusu olanın gerçekte bir koalisyonun 

kurulması olduğunu görmek de zor olmasa ge-
rek. Zira bu süreç MHP’nin içinde yahut kena-
rında HDP’nin olacağı herhangi bir koalisyona 
destek vermemekte direnmesiyle seçimlerin ye-
nilenmesinin kapısı açılmış ve içinde gitgide daha 
fazla MHP kadrolarının yuvalanacağı JÖH’lerin ve 
benzeri özel harekat birliklerinin yanı sıra, özel 
tutuklama mahkemeleri gibi hareket eden Sulh 
Ceza Mahkemelerinin önü açılmıştı.

Bu gerçek hatırlandığında “cumhurbaşkanını 
anayasaya uyduramıyoruz; anayasayı cumhur-
başkanına uyduralım” diye başlayan “tek adam 
rejimi”nin aslında bir koalisyon olduğu tartışma-
sızdır. Ama bu bariz gerçeği teslim etmekle baş-
layan ikinci bir çarpıtma gündeme gelmektedir: 
MHP’nin bu koalisyonun “küçük ortağı” olduğu 
hakkındaki yaygın söylem.

Doğrusu halkın iradesinin temsil edildiği me-
kanın parlamento olduğunu savunanlar hangi 
partinin daha büyük ve güçlü olduğunu seçim-
lerde aldığı oya ve mecliste işgal ettiği yere göre 
tayin ederler. Siyasi tabloya bu gözlükten bakan-
ların AKP-MHP koalisyonunda kimin büyük ki-
min küçük olduğunu tayin etmede yanılmaktan 
kurtulmaları mümkün değildir.

Oysa MHP’nin parlamentoda büyük bir yer 
işgal etmeye pek hevesli olmadığı çoktandır bi-
linen ve test edilen bir gerçektir. MHP’nin gözü, 
devletin seçimden seçime değişmeyen daha kalı-
cı ve esaslı kurumlarında yuvalanmak ve buralar-
da etkili olmaktadır. Ama böyle ise MHP’yi güçlü 
bir “küçük ortak” olarak mı görmek lazım? Bu an-
cak Erdoğan’ın arzu ve iddia ettiği gibi ve büyük 
bir çoğunluğun da zannettiği gibi “Büyük Ortak” 
olması halinde karşılığı olan bir tasvir olur.

Oysa hakim anlayışın aksine KöZ’ün yıllardır 
altını çizdiği gerçek Erdoğan’ın gerilemekte ol-
duğu ve yalnızlaştığı gerçeğidir. Bu gerçek esa-
sen onu iktidara taşıyan ABD-cemaat desteğini 
kaybetmesiyle belirgin hale gelmiştir. Bu durum 
karşısında partisinin yarısını kaybedip zayıflayan 
MHP’nin büsbütün düşmemek için Erdoğan ve 
AKP’ye tutunmak zorunda kaldığına mı hükmet-
meli; yoksa yalnızlaşan Erdoğan’ın MHP’den baş-
ka tutunacak dalı kalmadığını mı görmeli?

İkinci tasvir doğrudur. Tabloya parlamenterle-
rin gözlükleriyle bakanların göremeyeceği de bu-
dur. AKP kendine has yetişmiş kadroları olan bir 
yapı değil bir seçim partisidir ve seçim kampan-
yalarının dışındaki işlerde böyle kadrolara muh-
taçtır; vaktiyle Gülen cemaatine ne için muhtaç 
idiyse bu cemaat arkasından çekilince de MHP’ye 
muhtaç hale gelmiştir. Öte yandan askeri ve sivil 
bürokrasideki boşalan on binlerce kilit mevkile-
re kendi elemanlarının tayin edilmesi MHP’nin 
arayıp da bulamayacağı bir nimetti. İşte Cumhur 
ittifakının harcını oluşturan bu karşılıklı ihtiyaçlar 
oldu.

CUMHUR ITTIFAKINDA KIM KIME DAHA 
FAZLA MUHTAÇ?

Lakin eğer durum böyleyse Cumhur ittifakın-
da kimin kime muhtaç olduğu konusunu yeniden 
değerlendirmek gerekmez mi? Durum “zayıf ve 
küçük ortak MHP’nin” ayakta kalabilmek için Er-
doğan’a tutunması olarak tasvir edilemez. Tersine 
“gerileyen ve hem içeride hem dışarıda yalnızla-
şan” Erdoğan’ın MHP’ye muhtaç olduğunu gör-
mek icap eder. Durum tastamam böyledir. Üstelik 
esasen MHP tarafından dizayn edilen “cumhur-
başkanlığı hükümet sistemi” bu mecburiyeti Er-
doğan için daha elzem hale getirmektedir.

Yakın zamanda en çalkantılı gelişmelerinden 
biri, Erdoğan kabinesinin bir süredir en çok göze 
çarpan isimlerinden Süleyman Soylu’nun istifası, 
daha doğrusu istifasının kabul edilmeyişidir.

SOYLU’NUN ISTIFASI NEDEN KABUL 
EDILMEDI?

Genellikle medyanın bütün kanallarında ve 
onlardan kopya çeken solun yayın organlarında 
en çok üzerinde durulan soru “Soylu neden istifa 
etti?” sorusu oldu. Oysa sorulması gereken asıl 
soru “Soylu’nun istifası neden kabul edilmedi?” 
olmalıdır.

Doğrusu belli bir süredir özellikle de Erdoğan 
dahil bütün kabine üyelerinin meclis başkanının 
vb. saklanacak delik aradığı sırada alanda boy 
göstermesinden beri Süleyman Soylu adeta “cum-
hurbaşkanlığı hükümet sisteminin” “ekran yüzü” 
haline gelmekteydi. Bilhassa muhalefetin ve ge-
nel olarak kitlenin alerjisini kabartacak gelişme-
lerde kamuoyunun önüne çıkartılan Soylu oldu. 

Nihayet en son, bulaşma riskinin doruğa çık-
tığı gece yarısı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi 
üzerine Süleyman Soylu önce “emri Cumhurbaş-
kanımız verdi, ben de uyguladım” demiş olduğu 
halde “sokağa çıkma yasağı nedeniyle ortaya çı-
kan durumun sorumluluğu tamamen bana aittir. 
Bu yüzden şerefle bugüne kadar yerine getirdi-
ğim görevimden istifa ediyorum” demek zorunda 
kaldı. Doğrusu bu istifa kararının hüsnü kabul ile 
karşılanması beklenirdi. Zira onu istifaya götü-
ren yolun taşları bir süredir döşenmekteydi. O 
nedenle “Soylu neden istifa etti?” sorusunun çen-
geline takılmak abesle iştigaldir. Asıl soru ise “Er-
doğan neden Soylu’nun istifasını kabul etmedi?” 
sorusudur. Ve bu sorunun cevabı Cumhur İttifakı 
denkleminin solun geneli tarafından bilinmeyen 
değerlerinde gizlidir.

Soylu istifasını bildirmek üzere attığı tweet 
daha okunmaktayken saraya doğru yola çıkınca, 

Bahçeli hemen Soylu’nun yerinde kalması gerek-
tiği yolunda bir açıklama yaptı. Eşzamanlı olarak 
da birçok yerde bazı “ülkücü gruplar” sokaklara 
çıkıp Soylu lehinde gösteriler yapmaya başladılar. 
Saray’a vardığında bu istifanın kabul edilmeye-
ceği artık belli olmuştu. Elbette MHP’nin devlet 
aygıtındaki en stratejik kadrolaşmasının olduğu 
içişleri bakanlığının tepesinde kendi istediği kim-
senin bulunmasında ısrar edeceğini beklemek 
için alim olmaya gerek yoktu. Bu örnek Cumhur 
ittifakında kimin kime bağımlı olduğunun görül-
mesini sağlayan en belirgin örneklerden biridir. 
Nitekim bunu takip eden gelişmeler de bu iliş-
kinin görülmesi için yeterince öğreticidir. Soy-
lu’nun istifa edemeyişinin hemen ardından uzun 
zamandır Bahçeli ile Erdoğan arasında bir gerilim 
konusu olan infaz yasası düzenlemesi Bahçeli’nin 
istediği şekilde çıktı. Bunu en son “Kartal Pen-
çe” harekatı gibi Bahçeli’nin uzun zamandır işa-
ret ettiği irili ufaklı muhtelif gelişmeler izledi. Hiç 
kuşkusuz yine aynı bakanlığa bağlı olacak olan 
yeni yetkilerle donatılmış yeni bekçi ordusunun 
da aynı bakanlığa bağlı olması da küçük bir ay-
rıntı değildir.

YALNIZLAŞAN VE GÜÇ KAYBEDEN 
ERDOĞAN’IN AYAKTA KALMASI SADECE 
MHP’YE DEĞIL CHP’YE DE BAĞLI

 Öte yandan Erdoğan’ın sadece bu koltuk 
değneği ile ayakta kalmasının mümkün olduğunu 
sanmak da yanılgı olur. Erdoğan’ın ayakta kalma-
sının bir ikinci koşulu daha vardır. O da KöZ’ün 
“Erdoğan’ın istepnesi” ve “Amerikancı muhalefet” 
olarak tanımladığı Kılıçdaroğlu CHP’sinin muha-
lefetin başını çekmesidir. Esasen “Tek Adam re-
jimi” efsanesinin de bu cenahtan gelmiş olması 
tesadüf değildir. Bu efsane Erdoğan’ın gönlünden 
geçen imajın canlı tutulmasında başlı başına bir 
rol oynamaktadır. 

 Erdoğan ile CHP arasında bir tür danışıklı dö-
vüş olmadığı açıktır. Bilakis, Amerikancı muhale-
fetin başı CHP’nin Erdoğan’la onu ayakta tutmak 
için örtülü bir mutabakat içinde olduğunu düşün-
mek akla ziyandır. Bilakis, CHP ABD’nin kendi-
sine çizdiği sınırlar için Erdoğan hükümetinden 
kurtulmak için elinden geleni yapmaktadır. En 
son kurulan Millet İttifakı’nı, HDP’nin içinde MHP 
artıklarının bulunduğu bir oluşumu desteklemeye 
ikna edilmesini, CHP’nin ve onu yönlendirenlerin 
gayretlerinden bağımsız düşünmek mümkün de-
ğildir. Sorun CHP’nin Erdoğan’dan kurtulmak için 
girişimlerde bulunmaması değil; bir rejim krizinin 
yaşanmadığı, devletin olağan işleyişinin hüküm 
sürdüğü dönemde sonuç alıcı hamlelerin, parla-
menter girişimlerin bugün hüsranla sonuçlanma-
sıdır. CHP’nin merkezinde durduğu Amerikancı 
muhalefet olmayacak duaya amin dediği ve de-
dirttiği için Erdoğan’ın ömrünü uzatmaktadır.

CHP yaydığı parlamenter hayallerle, HDP’yi 
de kendisine bağlayarak, Erdoğan’ın iktidarını 
sarsma kabiliyetinde olan ve hem cumhur ittifa-
kından hem de millet ittifakından bağımsız bir 
muhalefet/sokak hareketinin önünü kesmektedir. 
Elbette CHP’nin kendi başına bu işlevi sağlaması 
da mümkün değildir. Bunun için burjuva siyase-
tinin sola hakim olması, olmazsa olmaz koşuldur.

Bu bakımdan hem cumhur ittifakı hem de 
millet ittifakı tarafından beslenip ayakta tutulan 
“tek adam rejimine” son vermenin birinci adımı, 
bu iki gerici ittifaktan bağımsız ve ağırlık mer-
kezinde HDP’nin olduğu bağımsız bir cephenin 
emekçilerin ve ezilenlerin bu kapandan çıkması-
nın önünü açmak olabilir ancak. KöZ’ün öteden 
beri “AKP’ye boyun eğme, CHP’ye yol verme” 
çağrısıyla işaret ettiği yol da budur.

Bu yolun önündeki başlıca engel ne “Tek 
adam rejimi” efsanesi ne de bu efsaneyi besle-
yen millet ve cumhur ittifaklarının öz güçleridir. 
Asıl engel sola hakim olan burjuva siyasetidir. 
Bu bakımdan Komünistlerin öncelikli ödevle-
rinden biri oportünizmi bütün yönleriyle hedef 
tahtasına oturtup gündelik siyasi mücadelelerden 
kopmadan buna karşı mücadeleyi yükseltmektir. 
KöZ’ün arkasında duran komünistler gerek yerel 
seçimlerdeki tutumlarıyla gerekse de “seçimleri 
beklemeyeceğiz kampanyasıyla” ve korona karşı-
sındaki duruşlarıyla bu hedef doğrultusunda yü-
rümeye azimli olduklarını göstermişlerdir.
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2020 ABD seçimleri yaklaşırken: 
Trump ve Sanders’ın aynı anda yükselişi ne anlatıyor?

Dünyada ‘’yükselen sağ’’, ‘’yükselen faşizm’’ iddialarının iyi-
ce dillere pelesenk edilmesine sebep olan gelişmelerden 

belki de en önemlisi Trump’ın 2016 yılında ABD başkanı seçilme-
si oldu. Alışıldık ABD başkanı figürüne hiç bir anlamda uymayan 
Trumpla beraber tüm dünyada sağcı, şoven, kimilerinin popülist 
kimilerininse deli diye tarif ettiği liderlerin yükselişinin de önü-
nün açıldığı iddia edildi. Adeta dünya bir cemaat ABD de bunun 
imamıymışçasına artık Trump’ın olduğu bir ABD’nin dünyanın geri 
kalanına da doğruyu gösteremeyeceği tescillenmiş oldu.

Her ne kadar Trump’ın veya faşist olduğu iddia edilen pek çok 
siyasetçinin yabancı düşmanlığı tescillenmiş de olsa bu tutumun 
sosyal demokratlar için de farklı olmadığını hatta kaybetmekte olan 
milli işçi sınıfını korumaya yönelik siyaseti sosyal demokratların 
icat ettiğini de hatırlamak gerek. Buna dayanarak şu an yüksel-
mekte olan sağ değil krize girmiş olan siyasi yöntemler olduğu, ve 
gerek sağ gerek sol kanatta yükselen makul olmayan siyasetçilerin 
de bunun bir sonucu olarak ortaya çıktığı çeşitli şekillerde KöZ 
sayfalarında anlatıldı. 2020 ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken ya-
şanan gelişmeler de aslında bu tespite uygun şekilde ilerliyor, ABD 
gözünde biri diğerinden makul olmayan iki aday güçlenmekte. Bir 
yanda –resmi olarak kesinleşmese de- Trump’ın cumhuriyetçiler 
adına seçime girecek aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. De-
mokratların ön seçimlerinde ise başlarda kuvvetli bir Sanders rüz-
garı eserken yapılan en son seçimler Biden’ın öne geçmesi ve daha 
çok delege toplamasıyla sonuçlandı .

Şubat ayında başlayan ön seçimlere gidilirken demokratlar ta-
rafında 2016 seçimlerinde adaylığı Clinton’a kaptıran Bernie San-
ders’ın dışında kabarık bir aday adayı listesi vardı. 2016 seçimlerin-
deki ABD devlet çıkarlarını gözeten tecrübeli bürokrat aday rolü 
Hillary Clinton’a verilmişken bu seçimlerde eşdeğeri olarak eski 
başkan yardımcısı Joe Biden var. Senatör Elizabeth Warren yok-
sulların ve kadınların haklarını gözeteceğine dair söylemleriyle ve 
iş adamlarını hedef almasıyla ön plana çıktı. Vali Pete Buttigieg ve 
Amy Klobuchar ile demokratların aday adayları tamamlandı.

Demokrat partinin ön seçimleri başlayana dek ABD’de gerek 
ana akım medya gerekse anket şirketleri demokratlar adına Joe 
Biden adaylığı ile birlikte başkanlık seçiminin Trump-Biden arasın-
da geçeceği tahmin veya temenni etmekteydi. ABD’de ezilenlerin, 
siyahilerin neden Biden’a oy vereceği yahut vermesi gerektiğiy-
le ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyordu. Ancak önce Iowa’da 
yapılan ve şaibeli bir şekilde Buttigieg’in önde bitirdiği seçimleri 
Sanders ikinci sırada bitirirken Biden’ın esamesi okunmadı. Hemen 
ardından gerçekleşen New Hampshire ön seçimlerinde ise yine 
demokratların en çok oy alan adayı Sanders oldu.

Sonrasında ‘’süper salı’’ diye adlandırılan ve yedi eyalette birden 
aynı gün yapılan ön seçimlerin sonuçları açıklandı. Bu seçimlerden 
itibaren denge Biden lehinde değişmeye başladı. Biden yedi eya-
letin beşini önde bitirirken Sanders iki eyaleti kazandı. Bu iki eya-
letten biri temsilci sayısı oldukça yüksek Kaliforniya oldu. Bunun 
ardından Bloomberg ve Warren adaylıktan çekildiklerini açıkladı-
lar. Bloomberg çekilir çekilmez Biden’ı destekleyeceğini açıklarken 
Warren, Trump karşısında çıkan aday kim olursa onu destekleye-
ceğini söylemekle yetindi.

10 Mart’ta beş eyalette gerçekleşen ön seçimlerde ise dört eya-
lette Biden önde gelirken birinde Sanders kazandı. Devam etmekte 
olan ön seçimler Korona salgını nedeniyle ertelendi ancak Demok-
ratlar adayının Temmuz ayında ön seçimlerde seçilen delegelerin 
oylaması sonucunda belli olması öngörülüyor. Şimdiye kadar yapı-
lan ön seçimlerde ise Biden 1217 delege ile önde giderken Sanders 
ise 914 delege topladı.

ABD’de seçimler bu gelişmelerle yaklaşıyor. ABD’deki – hatta 
dünyanın geriye kalanındaki sol- olası bir Trump seçim galibiyeti 
karşısında endişeli bir tavır takınmış durumda. Trump bir kez daha 
seçildiği takdirde hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağına, siyasetin 
geri dönülmez biçimde ve olumsuz anlamda değişeceğine dair te-
oriler de baş gösterdi. Öte yandan aynı sol, Trump’ın antitezi ola-
rak gördüğü Sanders’ın yükselişi karşısında da büyük bir coşku ve 
umuda kapılmıştı. Bunun nedenlerini anlayabilmek için Trump’ın 
2016’da başkan seçildiğinden bu yana olanlara bakarak başlamak 
gerek.

2016’DAN BU YANA ABD 
2016’da Trump’ın seçilmesini ABD’li liberaller ve solcular bir 

felaket olarak değerlendirmişti. Henüz seçim dönemindeyken pat-
lak veren taciz skandalı, açıktan ifade ettiği göçmen karşıtı ve ırkçı 
görüşleri, Meksika’ya duvar örme projesi, kadın düşmanlığı çoktan 
Trump hakkında bir fikir oluşturmuştu.

Biraz daha toplumu anlamaya niyet edenler ise Aslında haklı 
ancak eksik ve çarpık bir tespit olarak Trump’ın başkan seçilmesi 
ile ABD’de artan yoksulluğun ancak daha önemlisi metropollere 
uzak kırsal kesimlerde yaşayan ve ayrıcalıklarını kaybetmiş olan 
şoven beyaz işçi sınıfının şikayetlerinin yakından ilişkili olduğunu 
söyledi. Bu şikayetler karşısında kendilerine ‘’Amerika’yı yeniden 
muhteşem yapma’’ sözü vererek bir anlamda çıkış yolu vadeden 
Trump’ı seçtiler. Trump kendi seçmenine belli başlı sözler vermişti 
ve bunların hepsi de beyaz ayrıcalıklı sınıfın ayrıcalıklarını kaybet-
mesinin sorumlularına işaret ediyordu. Trump taşeron firmalarla 

ucuz işgücünü takip eden endüstriyel üretimi geri getirerek onlara 
işlerini geri verecekti, beyaz Amerikalıların ‘yerini alarak’ onların 
yoksullaşmasına, iş bulamamasına neden olan göçmenler –ekseri-
yetle Latinler- kapı dışarı edilecek ve bundan sonra da kolay kolay 
gelememeleri için bir duvar örülecekti ve ABD’nin para kaybet-
tirmekten başka hiç bir işe yaramamış Ortadoğu’ya asker yığma 
siyaseti de sonlanacaktı.

Trump’ın dört yıllık bilançosuna bakıldığında ise olmayacak du-
aya amin demek anlamına gelen işleri taşeronlardan alıp ABD’ye 
geri getirme hariç kendi seçmenine verdiği vaatleri –elbette ABD’in 
içinde olduğu krizden istifade ederek- uygulayabilmiş gibi görü-
nüyor. Meksika’ya gerçek bir duvar örülmese de Meksika sınırın-
da kafeslere kapattığı göçmen çocuklar var. Azledilmesene ilişkin 
karar ise yine kendi seçmeni gözünde Trump’ın itibarını sarsan 
değil aksine parlatan bir gelişme oldu. Demokratlar tarafından çok 
da yanlış olmayan şekilde ABD devlet çıkarlarına ihanet olarak 
yorumlanan Suriye’den çekilme kararı da yine aynı şekilde seçim 
öncesi vaatlerle tutarlılık gösteriyor. Ancak daha önemlisi bu politi-
ka 2020 seçimlerine giderken Trump’ın tıpkı 2016 seçimlerindekine 
benzer şekilde seçimlere hazırlandığının göstergesi. Her ne kadar 
Süleymani’nin öldürülmesi Trump’ın tutum ile çelişkili görünse de 
sonucunda vaveyla koparılan ABD-İran kavgası başlamadı. Aslında 
bu anlamda Trump’ın İran’a saldırısı da yine askeri masrafları kıs-
masına rağmen sorunu çözdüğüne ve ABD’yi göreceli olarak dün-
ya sahnesinde güçlü bir pozisyona taşıdığına dair kendi seçmenine 
bir mesaj göndermiş oldu.

2020 ABD başkanlık seçimleri bu gelişmelerin ardından yaşa-
nacak. Demokratların çıkaracağı aday için Trump’ı alt etmek adına 
birleşeceğini söyleyen tüm muhalefet Trump’ın bir kez daha seçil-
mesinden sonra dünyada ve ABD’de hiç bir şeyin eskisi gibi olma-
yacağını , ırkçılık, saldırganlık, savaşgirliğin yeni ve daha vahim 
bir boyut kazanacağını hatta dünyayı yeni bir savaşa sürükleyecek 
hamlelerin Trump’dan geleceğine dair teoriler üretiyor. Kendileri-
ne sosyalist diyen Sanders, Ocasio-Cortez gibi siyasetçiler ise aynı 
propagandayı ‘’orta sınıfın’’, ‘’barışın’’ ve ‘’göçmenlerin’’ yanında 
olduklarını söyleyerek yapmaya devam ediyorlar.

ABD’de bir şeylerin eskisi gibi olmadığı ve olmayacağı doğru 
da olsa bunun Trump’ın seçim akıbetinin sonucunda oluşmayacağı 
açık. Hatta Trump’ın akıbetini bu eskisi gibi olmayanların belirledi-
ğini söylemek gerek.

ESKISI GIBI OLMAYAN NE?
Trump seçmeninin genel profilini değerlendirdiğimizde ayrı-

calıklarını kaybetmiş veya kaybetmekte olan beyaz Amerikalı işçi 
sınıfının olduğunu görüyoruz. Ancak bu ayrıcalıklar herhangi bir 
hükümet politikasının sonucu olarak değil aksine finans kapitalin 
yükselişe geçmesi sonucunda kaybedilmiş ve sermaye birikimi bire 
bir aynı döngüyü aynı coğrafyada yaşamayacağı sürece de geri 
döndürülmesi mümkün olmayan ayrıcalıklar. Bu da sadece belli bir 
kesimin imkanlarının kısıtlandığına değil, aynı zamanda devletin 
de bu yönetim koşulları altında bu kesimin ayrıcalıklarını korumak 
ve onları memnun etmek adına ağzına bir parmak bal çalma im-
kanlarını da neredeyse ortadan kalktığına işaret eder. Bu imkanlar-
la doğan ve devam edebilen merkezci, makul liberal demokrasinin 
de aynı şekilde yerinde durması olanaksız hale gelmekte. Daha net 
söylemek gerekirse dünyada tanımı ABD’nin uyguladığı baskı ve 
şiddetle belirlenmiş olan liberal parlamenter demokrasinin ilkeleri, 
ve liberal demokrasinin öngördüğü makul merkez siyaseti bu sefer 
ABD’de tamamen geçersiz hale gelmiş durumda.

SANDERS ILE TRUMP AYNI KITLEYE HITAP EDIYORLAR
Bu durumun farklı anlamları var. Birincisi Sanders gibi normal 

şartlar altında asla başkanlık yarışına katılamayacak, kendisine 
açıktan sosyalist diyen isimlerin siyasette önemli bir rol oynamaya 
başlaması. Ancak her ne kadar Sanders Trump’ın tam tersi ola-
rak kabul edilse de aslında hitap ettiği kaygının da seçmen kitle-
sinin de tam olarak Trump’ınkiyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. 
Her ikisinin de temel kaygısı ve diriltmeye çalıştıkları Amerikalı 
ayrıcalıklı işçiler. Trump sorumluluğu göçmenlere atarken Sanders 
aslında siyaset sahnesinde ancak daha otoriter rejimler tarafından 
gerçekleştirilmesi mümkün olan bir ‘yeniden dağıtım’ çağrısı ile 
milyarderlerin vergilendirilerek bu ayrıcalıklı işçilerin görece safa-
hatının yeniden canlandırılacağını savunuyor. Yani bu iki adayda iç 

politikaya dair, özellikle vergilendirme konusunda bir farklılık olsa 
da ABD’yi 70’lerdeki pozisyona geri getirme idealinin savunucuları 
olarak ön plana çıkıyorlar. Ancak her ikisi de 70ilerden farklı olarak 
dış politikada da barışçıl, geri çekilmeci, askeri harcamaları kısma 
taraftarı bir politika savunuyor.

İkincisi Sanders’ın ABD seçmeni için radikal bir figür olması-
na rağmen 2016 seçimlerine kıyasla oylarını hatırı sayılır ölçüde 
artırmış durumda. Elbette şimdiye kadar alınan sonuçlar Sanders 
yerine Biden’in adaylığa daha yakın isim olduğunu gösteriyor. An-
cak gerek ABD’de kötüye giden ekonomik ve sosyal koşulların 
etkisiyle gerekse Trump’ın 4 yıllık başkanlığına bir tepki olarak 
Sanders adaylık yarışında daha görünür ve tartışılır bir figür oldu. 
Her ne kadar Sanders’ın veya Demokratların niyeti bu olmasa da 
ABD siyasetinin sola kaymakta olduğunu söylemek mümkün. Bir 
anlamda kitlenin artan öfkesini -her ne kadar bu öfke devrimci 
durumun koşulları birini oluşturan bir seviyede olmasa da- soldan 
bir destekle soğurma görevini Sanders ve benzeri siyasetçiler üst-
leniyor. Orta sınıfı geri getirme iddiasıyla olmayacak duaya amin 
derken bunu parlamenter demokrasinin güzel günlerini geri getir-
me temennisiyle yapıyor. Bunun bir benzerini de Britanya Jeremy 
Corbyn ile yaşadı ve Corbyn seçim yenilgisi ardından istifa etti.

Üçüncüsü ve belki daha önemlisi ise ABD’nin tarihsel pozisyo-
nu ve çıkarları ile hem Trump’ın hem de Sanders’ın çelişki içerisin-
de olmasıdır. Özellikle Süleymani’nin öldürülmesi ABD’nin saldır-
gan politikasının bir devamı hatta 3. Dünya Savaşı başlangıcı olarak 
lanse edilse de bu ne İran’a darbe vurarak bir savaş başlatmaya 
yönelik bir hamleydi ne de İran’ın buna karşılık olarak daha büyük 
bir kavga başlatacak durumu vardı. Dolayısıyla Süleymani’nin öl-
dürülmesi dahil uygulanan tüm dış politika ABD’nin tarihsel rolüne 
zıt olarak ABD’yi Ortadoğu’dan çekme eğilimindedir. Bu yaşanan 
gelişmeleri de Trump’ın kendi çıkarları doğrultusunda attığı adım-
lar olarak görmektense ABD emperyalizminin ezelden beridir uy-
guladığı taktik ve stratejilerin bir uzantısı olarak görmek ezberci ve 
yanlış bir siyasi tespit olur. Öte yandan böyle bir aday karşısında 
en güçlü ve belki de tek kazanma ihtimali olan muhalefet adayı 
Sanders ise ABD çıkarlarına daha yakın bir isim değil. Öyle ki Iowa 
ön seçimlerinde Sanders önde giderken daha önce yaşanmamış bir 
sorun yaşandı ve oy sayım sistemi iflas etti. New Hampshire’daki 
galibiyetin de ardından Sanders artık seçmenlerin kendisini seç-
mesi için değil, ön seçimlerde en çok oy alan adayın Demokrat 
Parti başkan adayı olması çağrıda bulunmaya başladı zira son ay-
larda yaşanan gelişmeler geleneksel Demokrat Parti kanadının da 
Sanders adaylığından hoşnut olmayacağını gösterdi. Ön seçimler 
başladıktan sonra veya önce Demokrat parti aday adaylığından çe-
kilen hiç bir isim – politik açıdan Sanders’a en yakın kabul edile-
bilecek Warren dahil – Sanders’a destek açıklamasında bulunmadı.

‘’Süper Salı’’ ve 10 Mart ön seçimlerinde Sanders’ın aldığı zayıf 
sonuçlardan sonra Korona salgını tüm gündemi işgal etmeye baş-
ladı. Trump bu salgınla ilgili doğru tedbirleri almamakla, yanlış ve 
şahsi çıkarları ön planda tutan politikalar uygulamakla, devamlı 
‘’Çin virüsü’’ tabirini kullanarak ırkçılığı körüklemekle eleştirildi. 
Bu sırada Sanders da adaylıktan çekilmediğini ancak kampanyasını 
‘’askıya aldığını’’, gönüllü bağışçılar tarafından finanse edilen kam-
panyasıyla toplanan parayı ise salgından dolayı ekonomik zorluk 
çeken Amerikalılar için kullanacağını açıkladı. Biden ise günlerce 
süren sessizliğinin ardından yaptığı açıklamada potansiyel raki-
bi Trump’ın salgın süresince yaptığı hatalara saldırmaktansa suya 
sabuna dokunmayan bir üslubu tercih ederek eleştirilerin hede-
fi oldu. Trump’ın bu kriz sürecindeki gafları her ne kadar seçim 
öncesinde Trump aleyhinde bir etki yaratsa da bu eksiklik onun 
potansiyel rakiplerinin hanesine de artı olarak yazılmamış oldu.

Eğer delege dağılımı şimdikine benzer bir oranla devam ederse 
ve olağanüstü bir durum olmazsa Demokratların Trump karşısı-
na çıkaracakları aday Biden olacak gibi görünüyor. Ancak Sanders 
aday olmasa da belki de ABD tarihinde ilk kez “müesses nizam”ın 
onaylamadığı iki aday –Sanders ve Trump- politik olarak bu den-
li ön plana çıkmış durumda ve belki de ilk defa böyle iki aday 
aynı anda seçimlere girmeye yaklaştı. Başlı başına bu gerçek bile 
ABD’nin eski ABD olamadığının bir göstergesi olarak karşımızda 
duruyor.

Amerika’nın kurucu dedeleri ve krizle boğuşan Trump
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BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Demokrasi mücadelesinin parlamentarist hedeflerle bezeli 
reformist bir hatta verilebileceği ve bu yolda burjuva par-

tileriyle ittifaklar kurulabileceği fikirleri oportünistlerin karşı dev-
rimci siyasetinin köşe taşlarındandır. Tedrici, ütopik bir ilerleme 
tahayyülünün karşısında emekçilerin ve ezilenlerin tek gerçekçi 
kurtuluş yolu bağımsız devrimci hatta seferberlik ve eylemli müca-
deleden geçer. Demokrasi mücadelesi devrimle, proletaryanın sınıf 
egemenliğinin sağlanması yolunda verilir. 

Rejim kriziyle kavrulan, en ufak demokratik sorunun dahi ikti-
dar sorununa düğümlendiği Türkiye’de, Cumhur İttifakı’ndan kur-
tulmak için tek devrimci seçenek emekçilerin ve ezilenlerin bağım-
sız kitlesel seferberliğinden geçmektedir. İktidarın tüm saldırılarına 
karşı mücadeleyi eylemli bir çizgiyle büyütmek, parlamentarist 
akıntıya karşı yüzme cesaretini göstermek gerekmektedir.

Yaklaşık iki hafta önce iktidar saldırganlığını bu sefer 2014’teki 
6-7 Ekim Kobané savunmasına destek başkaldırısı üzerinden yaptı-
ğı operasyonla gösterdi. Durum böyleyken muhtelif siyasetlerin 6-7 
Ekim eylemlerini hükümetin o dönemki şiddet politikalarına bağ-
laması ise Amerikancı muhalefetin siyasetinin kuyrukçuluğunun 
ve HDP’nin görünmez olduğu seçim ittifakı stratejisinin sekteye 
uğramamasına dayalı siyasetin göstergesidir. AKP’nin yedek lastiği 
CHP’nin ve eklentilerinin de dahil olduğu “en geniş tabanlı” blokla 
demokrasi mücadelesinin verilmesi hedefi ve bu yolda izlenen gö-
rünmezlik siyaseti hükümet karşısında ölü taklidi yapmak anlamına 
gelir. “Siyasi soykırım” söylemi ise meşruluğunu mağduriyetinden 
alma alışkanlığının göstergesidir. 6-7 Ekim eylemlerini, AKP’ye kar-
şı mücadelenin bir basamağı olarak görmek gerekirken hükümetin 
şiddet politikalarına bağlamak veyahut ürkütücü gelişmeler olarak 
göstermek aynı zamanda “biz de bu eylemlerin olmasını istemiyo-
ruz” demek anlamına gelir. Devrimci tutum eylemlerin meşruluğu-
nu üstüne basa basa savunmaktır.

Demokrasi mücadelesi verme kisvesi altında bağımsız hatta 
mücadele etmekten vazgeçen tasfiyecilerin burjuva partilerin kuy-
ruğunda seçim bloklarına eklenerek legal partilerle parlamentarist 
çizgide mücadele sürdürmeleri ne yeni bir reformist siyaset biçimi-
dir ne de bugüne ve bu topraklara özgüdür. Liberal burjuvazinin 
dümen suyundan giden, demokrasi mücadelesini anayasal reform-
lar ve tavizler sorunu olarak gören tasfiyeciler demokrasi mücade-
lesi devrim sorunudur diyenlerin her zaman karşısında olmuştur. 
Aynı doğrultuda, ayaklanma girişimlerini mücadeledeki yükseliş 
olarak görmek yerine hükümetlerin politikalarının emekçilerin “it-
tiği” “umutsuz protesto patlamaları” olarak değerlendirmek libe-
rallerin ve tasfiyecilerin “görmek istemediklerini görmemelerinin” 
ifadesidir. 

Muzaffer Ekim Devrimi’nden 5 yıl önce, devrimci yükselişin 
damga vurduğu 1912’de 4. Devlet Duması seçimleri yaklaşmak-
taydı. Bu atmosferde, liberal monarşist burjuva partilerin yanı sıra 
legal partiler üzerinden reform mücadelesi verme iddiasında olan 
tasfiyeciler de yaklaşan seçimler için seçim platformlarını yayınla-
mış ve seçim kampanyalarını “gündemde” olan anayasal reformlar 
üzerine kurmuşlardı. Lenin, Kasım 1912’de “Sosyal-Demokrat”ta 
basılan “Reformistlerin Platformu Ve Devrimci Sosyal-Demokratla-
rin Platformu” başlıklı, partilerin seçim platformlarını değerlendir-
diği bir yazı kaleme almıştı. Lenin bu yazısında devrimci yükselişin 
reddedilmezliğini ortaya koymuştu; Eylül’de yapılacak seçimler ön-
cesindeki Nisan-Mayıs grevleri ve Haziran-Temmuz askeri ayaklan-
ma girişimleri kitle mücadelesinin yükselişinin göstergesiydi. Dev-
rimcilerin bu mücadelede hangi yeri alması gerektiğini açıkça işaret 
eden Lenin, “Liberal-monarşist burjuvazi yeni bir devrime karşıdır 
ve yalnızca anayasal reformlardan yanadır.” diye yazmıştır ve yeni 
bir devrimin gerekliliğinden yana olan devrimcilerin mücadeleyi 
“daha ileriye taşımak” ve “devrim aşamasına kadar yükseltmek” 
için çabaladığını vurgulamıştır. Buna karşılık kitle mücadelesinin 
yükselişini “yalnızca bir canlanma” olarak gören reformistlerin po-
litikaları anayasal reform mücadelesine dayalıdır.

Lenin aynı yazıda seçimler hakkında şunları yazmıştır: ”Seçim-
ler, kimi vaatler ya da açıklamalar pahasına özel bir politik operas-
yon, bir oy avı değil, sınıf bilinçli proletaryanın ana talepleri ve po-
litik dünya görüşünün temellerinin ajitasyonu için özel bir vesiledir 
yalnızca.” Seçimlerin “toprak sahiplerinin ve papazların” Duma’sı 
için verilen bir oy kavgasına değil yalnızca devrimci propaganda-
ya vesile olduğunu net şekilde ifade eden Lenin, devrimci lafız-
larla “kitlelere ütopyalar vadeden” tasfiyecilerin karşısında durup 

“Anayasal reformlar değil, cumhuriyet, reformizm değil, devrim.” 
demiştir. Devrimin zorunluluğunu, kaçınılmazlığını ve acil gerek-
liliğini tekrar tekrar vurgulayan Lenin, seçim kampanyasından ne 
için yararlanılacağını şöyle ortaya koymuştur: “Anayasa reformla-
rının ütopik özünün eleştirisi, ona bağlanan umutların asılsızlığı 
konusunda aydınlatma, devrimci yükselişi çok yönlü ve mümkün 
olduğunca çok teşvik etme, seçim kampanyasından bunun için ya-
rarlanma. Devrimin olup olmayacağı yalnızca bize bağlı değildir. 
Fakat biz elimizden geleni yapacağız ve hiçbir şey bunu olmamış 
saydıramayacaktır.”

Lenin’in “Tasfiyeciler Konferansı” olarak nitelediği, Ağustos 
1912’de Viyana’da toplanan konferansta Bolşeviklerin karşısında 
duran grupların oluşturduğu oportünist Ağustos Bloğu’nun seçim 
kampanyası Duma seçimlerine odaklanmış bir takım “özgürlük ta-
leplerinden” oluşuyordu. Lenin tasfiyecilerin seçim çalışmalarının 
neyi amaçladığını şöyle ifade etmişti: “Tasfiyeciler Dördüncü Duma 
seçimlerini, anayasa reformlarını propaganda etmek ve devrim dü-
şüncesini zayıflatmak için kullanıyorlar. Bu amaçla, asker ayaklan-
maları, askerlerin “itildiği” “umutsuz protesto patlamaları” olarak 
gösteriliyor, yükselecek ya da alçalacak olan kitle ayaklanmasının 
başlangıcı olarak değil, ki bu, başka şeylerin yanında, Rusya’nın 
tüm sosyal-demokrat işçilerinin onu tüm güçleriyle, tüm enerjileriy-
le, tüm coşkularıyla derhal desteklemeye geçip geçmeyeceklerine 
de bağlıdır.” Lenin, liberal burjuvazinin ayaklanmaları girişimlerini 
ve grevleri nasıl karşıladığını ise şöyle ortaya koyuyor: “Liberaller 
için ayaklanan asker devrimin bir öznesi değil, başkaldıran kitle-
nin ilk müjdecisi değil, bilakis hükümetin keyfiliğinin, bu keyfiliğin 
gösterilmesine hizmet eden bir nesnesidir (“umutsuzluğa itilmek-
tedir”). Bakın, Hükümetimiz ne kadar kötü, askerleri umutsuzluğa 
itiyor ve sonra da onları ‘leblebiyle’ sakinleştiriyor — diyor liberal 
(sonuç: gördünüz mü, eğer biz liberaller iktidarda olsaydık, o za-
man bizde asker ayaklanmaları olmazdı).” 

Lenin’in bu yazısında seçimler bağlamında ifade ettiği üzere, 
proleter devrimi için çalışmak, Bolşevik çizgide ve oportünistler-
den ayrı durarak mücadele etmekten geçer. Emekçiler ve ezilenler 
için başka kurtuluş yolu yoktur. Bu topraklardaki komünistlerin 
acil ve öncelikli ödevi komünistlerin parti birliğini yaratmak, bay-
rağına “Tek Yol Devrim!” şiarını yazacak olan partinin kurulmasını 
sağlamaktır.

Lenin’in “Reformistlerin Platformu Ve Devrimci Sosyal-Demok-
ratlarin Platformu” başlığını taşıyan yazısının tamamını sitemizden 
okuyabilirsiniz.

Demokrasi mücadelesi devrimle verilir

25 Eylül’de Kobanê ayaklanmasına yöne-
lik gerçekleştirilen operasyonda eski 

HDP yöneticileri ve milletvekilleri gözaltına alındı 
ardından ise neredeyse gözaltına alınan tüm isim-
ler tutuklandı. HDP’ye yönelik bu operasyonların 
süreceğini ve hiddetleneceğini 2019 Yerel Beledi-
ye seçimlerden bugüne dek söylüyoruz; zira söz 
konusu baskıların ve tutuklamaların kaynağında 
esasında HDP’nin kendi politik, bağımsız siyasi 
hattını kötürümleştirmesi yatmaktadır. 

2019 Yerel Seçimlerine KöZ olarak bağımsız 
aday Güldes Önkoyun’u desteklemeden önce 
HDP ve/veya öncellerinin merkezinde olduğu 
bir sol blok çağrısında bulunmuştuk. Buna göre 
2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İz-
mir’de HDP’den bir aday çıkmalıydı ve bu aday 
çevresinde tüm solu kapsayan bir seçim seçim 
çalışması örgütlenmeliydi. 2019 yerel seçim sü-
recinde hiçbir seçmen ve siyaset bunun bir yerel 
seçim olduğu motivasyonu ile hareket etmedi; 
gündemi esas meşgul eden metro saatleri yahut 
çöplerin toplanma sıklığı değildi. Geride bıraktı-
ğımız seçimlerde bir genel seçim havası hakim-
di ve bu yüzdendir ki iki ayrı burjuva kliği olan 
Cumhur ve Millet İttifakı arasında saflar belirlen-
di. Bu sürecin başından beri ezilenlerin ve emek-
çilerin temsil edilmesinin ancak HDP eksenli bir 
sol blok mümkün olabileceğini söyledik. HDP’ye 
dönük baskıların ve kayyımların da püskürtülme-
sinin tek yolunun HDP’nin 7 Haziran’da göster-
diği bağımsız siyasi mücadeleyi yükseltmesi ile 
gerçekleşebileceğini vurguladık.

HDP yerel seçimlerde yola “Kürdistan’da” 
kendi adaylarını çıkarıp kayyımların elinden bu 
belediyeleri geri alacağını iddia ederek çıkarken 
daha o zamandan CHP’ye yedeklenerek yeni 
kayyımların yolunu açmış bulundu.

Bir çok kentte HDP seçmeninden oy almadan 
seçim kazanması mümkün olmayan Millet İttifa-
kı’na kayyımlara karşı net bir tutum alma şartını 

dahi koşmadan, koşulsuz destek vaat ederken as-
lında kendi siyasetini kilitlemiştir. Kürdün adını 
anmadan geçirilen bir yerel seçim ikliminin bu-
güne olacak etkilerini, bağımsız adaylar Güldes 
Önkoyun ve Yalçın Yanık’ı desteklerken her fır-
satta dile getirdik.

Metropollerde Saray’ı hedef göstermediği, 
CHP ile arasına mesafe koymadığı, Saray’a karşı 
bir net bir tutum takınmadığı koşullarda HDP’nin 
içinde bulunduğu durumun şu ankinden farklı 
olması beklenemezdi, 2019 yerel seçim kampan-
yamızdan bugüne dek ısrarla söylediklerimiz tes-
pitlerimizdeki doğruluğu ortaya koyuyor: 

 “ HDP seçimleri tribünden izleyerek CHP’ye 
destek veriyor. 

Kürt illerinde, AKP ve kayyumları ile kıran kı-
rana bir mücadeleye giren HDP, Türkiye’de se-
çimlere katılmayacağını açıkladı. Böylelikle kendi 
tabanını kayyumlara, Demirtaş’ın hapse atılması-
na, sınır ötesi operasyonlara onay veren Kılıçda-
roğlu’na mecbur bırakıyor. Böylelikle MHP artığı 
İyi Parti’nin müttefiki CHP ile “AKP-MHP faşizmi-
nin” geriletebileceği hayallerini yayıyor. 

•31 Mart seçimlerinde Kürdü gören yok. 
Seçim beyannamelerinde Kürdün adı yok. 

Kürdün demokratik hak ve özgürlük talepleri 
yok. Çünkü bu seçimde Kürtten bahsetmek Kür-
dün kurtuluşunun sandığa hapsolmayan bir mü-
cadeleden geçtiğini söylemek anlamına geliyor. 
Çünkü Kürdün sesini yükseltmek CHP’yi Kürtler 
hakkında net konuşmaya zorlamak ve oy kaybe-
deceğini düşünüp dehşete kapılmasını sağlamak 
anlamına geliyor. Bu yüzden konu Kürtler olun-
ca en keskin sosyalistler, en uç kamulaştırma ta-
leplerini savunanlar bile CHP ile birlikte sus pus 
oluyorlar. 

Kürdün haklı taleplerinin sesini yükseltmek 
için aday oldum. 

• Kayyum Tehditlerine Karşı Çıkmak İçin 
Erdoğan sadece kayyum atadığı belediyelerin 

KöZ Arşiv HDP’ye geçmesinden değil aynı zamanda İstan-
bul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde belediye-
leri kaybetmekten de korkuyor. Bu nedenle de 
daha seçim kampanyaları başlamadan sandıktan 
beğenmediği sonuçlar çıkarsa yine kayyum ata-
yacağını söyledi. Sarayın sözde muhalifleri sade-
ce Kürtler hakkında değil aynı zamanda kayyum 
tehditleri karşısında da sessiz kalıyorlar. Kayyum-
lar hakkında illa konuşmak zorunda kalınca da 
en keskin çizgiyi benimseyenler “Biz kayyumlara 
karşı güçlü yerel yönetimleri savunuyoruz” diyor-
lar. Böylelikle de meselenin üzerinden atlıyorlar. 
Zira bugün önemli olan sorun kayyumlara karşı 
olup olmamak değil. Bugün üzerinde konuşul-
ması gereken asıl konu Erdoğan’ın kayyum teh-
didinin nasıl boşa çıkarılacağı. 

Yerel seçimlere parlamentarist ya da beledi-
yeci kaygılarla girenler kayyumlar hakkında ko-
nuşamazlar. Zira sandık sonuçlarını yok sayan 
kayyum politikalarını sandıkla durdurmak imkan-
sız. Kayyumlar sokaktaki direnişle, durdurulabilir. 
CHP’nin sokağı yasaklayan çizgisinden koparak 
durdurabilir. Seçimde CHP’ye zarar vermek iste-
meyenler kayyumlar hakkındaki bu basit gerçek-
leri gündeme getirmiyor. Yeni kayyumlara karşı 
çıkacağını şimdiden ilan etmeyenlere destek ve-
rilmemesi gerektiğini haykırmak için aday oldum. 

31 Mart ve yenilenen seçim sonrasında 
HDP’nin de içerisinde bulunduğu Millet İttifakı 
zafer kutlamaları içerisindeyken kısa bir sürenin 
ardından yeniden Kürdistan belediyelerine kay-
yımlar atandı ve Cumhur İttifakı’nın HDP’ye yö-
nelik baskıları bir an olsun azalmadı. Amerikancı 
muhalefetin yaşattığı “demokrasi şölenleri”nin 
gölgesinde 31 Mart ve 23 Haziran’ın Galibi Ame-
rikancı Muhalefet, Kaybedeni Emekçiler Ezilen-
lerdir dedik:

2007-2015 arasında iktidar hedefinden yoksun 
tasfiyeci bir sosyal muhalefet platformu olmaya 
niyetlenen BDP-HDK-HDP, bu süreçte iktidar 
kavgasına tutuşmuş burjuva bloklarından bağım-
sız kalabildiği için umduğundan kat be kat fazla 
güç kazandı, 7 Haziran 2015 seçimlerinde “Seni 
Başkan Yaptırmayacağız!” çizgisiyle yürütülen 
seçim kampanyası ve bu kampanya sonucunda 
Erdoğan’ın hükümet kuramaz hale gelmesi de bu 

çizginin doruk noktası oldu. 
Dün “Seni Başkan Yaptırmayacağız!” diyenler 

bugün “İmamoğlu’nu biz başkan yaptırdık!” çizgi-
sine kadar gerilemişlerdir. 

HDP’nin büyükşehir seçimlerinde AKP’nin 
kaybetmesine yol açtığı doğrudur. Ancak asıl altı 
çizilmesi gereken nokta seçimin asıl kaybedeni-
nin HDP olduğudur. HDP’nin asıl kaybı belediye-
leri değil düzen partilerinden bağımsız konumla-
nışı ve eylem kapasitesi oldu. 

2007 seçimlerinden 7 Haziran 2015 seçimle-
rine dek öncellerini ve HDP’yi güçlendiren ana 
faktör düzen partilerinden bu bağımsız konum-
lanışıydı. HDP’nin 7 Haziran sonrasında bir AKP-
CHP koalisyonunun önünü açmak umuduyla tri-
büne çıkmasıyla başlayan süreç gelinen noktada 
siyasi kimliğin ve tercihlerin açıktan yitirilmesi-
ne yol açan bir tutuma evrilmiştir.” (2019 Yerel 
seçimlerinde desteklediğimiz İstanbul ve İzmir 
Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayları 
olan Güldes Önkoyun ve Yalçın Yanık’ın Seçim 
Manifestosu)

2019 Yerel Seçimleri süresince ve ardından 
söylediklerimiz bugün HDP’nin içinde bulundu-
ğu durumu açıklar mahiyettedir. Solun da Ame-
rikancı Muhalefete katılarak yüksek naralarla 
kutladığı geçmiş yerel seçimlerin elbette bir başa-
rısı mevcuttur: Amerikancı muhalefet, Erdoğan’ın 
tüm taciz ve tahkirlerine karşın kaçak güreşmeyi 
başardığı, bu seçimin de oyun bozucu dinamiği 
olabilecek Kürtleri görünmez, Kürtlere yönelik 
saldırıları ise kabul edilebilir kılmıştır. Söz konu-
su başarının da ezilen ve sömürülen yığınlar açı-
sından değil Amerika ve uzantıları açısından bir 
başarı olduğu açıktır.

Kürtlerin esareti seçimle son bulmaz



11EKİM 2020 KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Geçtiğimiz günlerde ESP’lilerin tutuklan-
masıyla başlayıp, 2014’te 6-7 Ekim tarihlerinde 
IŞİD kuşatması altındaki Kobanê ile dayanışmak 
için gerçekleşen başkaldırı bahane gösterilerek 
HDP’lilerin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla de-
vam eden saldırılar, yaklaşan seçim sürecinde 
Cumhur İttifakı’nın çoktandır alışık olduğumuz 
hamlelerinden biri. Kendisine karşlı bir eylemli 
mücadeleden oldum olası korkan Erdoğan’ın 
bu tanıdık operasyonlarına karşı HDP’nin Ame-
rikancı muhalefetin yörüngesine eklemlenen tu-
tumu, devletin saldırılarını göğüslemesini daha 
da güçleştirmekte. Kayyımlar kervanına katılan 
Kars belediyesine, tutuklanan siyasilere ve 6-7 
Ekim başkaldırısına dair devrimci tutumun ta-
rif edilmesi ise komünistlerin önünde bir görev 
olarak durmaktadır. Operasyonların amacı ve 
niteliğine dair yapılacak tespitler ve takınılacak 
devrimci tutumun anlaşılması için, 6-7 Ekim’de 
olanların hatırlanması faydalı olacaktır.

6-7 EKIM BAŞKALDIRISI’NDA NE 
OLMUŞTU?

Kobanê  kantonunu IŞİD’in kuşatma altına 
almasına direnen halk, Ortadoğu’da devrimci 
dalgaların yayılmasında kritik bir odak haline 
geldi, emekçilerin, ezilenlerin ayağa kalkışının 
canlı kanıtı oldu. Rojava’daki devrimin boğul-
masını isteyen ABD’nin karşısında bölgede ba-
ğımsız bir güç olarak varlığını tanıtmak isteyen 
AKP gerek silah ve mühimmat yardımlarıyla 
gerek Rojava’ya gidecek yardımların önünü 
keserek, Kobanê’nin dördüncü tarafını kuşatan 
güç ve Kürtlerin birleşmesinin önündeki engel 
olarak yerini korudu. AKP’nin Kemalizmini en 
keskin şekilde gösterdiği Kobanê kuşatması, 
AKP’nin 12 Eylül rejiminin karanlık bir devamı 
olduğunu her zamankinden çok hissettirmişti. 
Kuşatma üzerine HDP’nin sonrasında eve dö-
nün dediği çağrısıyla Türkiye’nin birçok yerin-
de Rojava ve Kobanê’ye destek eylemleri dü-
zenlendi.

Çözüm süreci boyunca barış ve kardeşlik şi-
arlarıyla caka satan AKP’nin Kürtleri sindirme 
görevini IŞİD’e yüklediği Kobanê Savunması-
na karşı takınılan tutumlar da çeşitliydi. Rojava 
Devrimi’ni iyi ihtimalle topal bırakıp kendisine 
muhtaç etme niyetindeki emperyalist güçlerden 
medet umanlardan, hükümete çağrılar yapanla-
ra, Amerikancı muhalefete yanaşarak pasifist bir 
çizgiye hapsolanlara kadar, hiçbiri, Kobanê’de-
ki kuşatmanın sonlandırılmasını talep eden bir 
pozisyonu savunmadı. Bu pek çeşitli tutumlara 
sembolik düzlemde kalan, somutluktan uzak 
eylemler katıldı. Bunların sonucu olarak yaşa-
nansa, Kobanê’nin Esad rejiminin insafına terk 
edilmesi oldu. Bunların karşısında KöZ sayfala-
rında vurguladığımız ise, Kobanê hattının dev-
rim hattı olduğu gerçeği ve dayanışma eylemle-
rin kitleselleştirilmesi, akabinde bu eylemlerin 
AKP ve Erdoğan’a karşı örgütlenecek emekçi-e-
zilen seferberliğinde bir basamak olarak kulla-
nılması gerektiği yönündeki devrimci tutumdu. 
Aradan altı sene geçtikten sonra, o günlerde 
Kobanê için halkı sokağa çağıranlar ve iki gün 
sonra bu çağrıdan dönenler arasından, bugün 
6-7 Ekim Başkaldırısı’nı savunanların sayısı bir 
elin parmaklarını geçmemektedir. Eylemlerin 
bir hükümet provokasyonu olduğu söylemi ve 
konan devrimci iradeyi yok sayma, tüm solun 
içinde dönedurduğu reformist, parlamentarist 
çukurun en belirgin göstergesidir.

DEMOKRASI MÜCADELESI” IÇINDE 
BULUNANLAR TUTUKLAMALARA NE 
DIYOR?

İktidarın Kobanê eylemleri çerçevesinde 
başlattığı operasyona yönelik çeşitli sol akım-
ların bugünkü tutumları, Kobanê’de yaşanan-
ların nasıl hasıraltı edildiğini görmek açısından 
ibretliktir. TKP’ye göre, AKP’nin operasyon-
larla gündemi “kendi suçlarını ifşa edenlere” 
saldırarak bu suçların üzerini örttüklerini söy-
leyerek, Kobanê Başkaldırısı’nda yaşananları 
hükümetin provokasyonu sonucunda gerçek-
leşmiş bir mağduriyet hikayesi olarak sunmak-
tadır. “Baskı, korku ve faşizmle, rejimin mağ-
durlarını hedef alan” AKP, eylemlerde halkın 

iradesini değil, kendi şiddet politikalarının acı 
sonuçlarının üstünü kapamaktadır demekte, 
başkaldırıyı suç olarak değerlendirmektedir. Se-
çimlerde HDP’nin Millet İttifakı içindeki pozis-
yonunu yıpratmaya çalışan Bahçeli’nin önderlik 
ettiği Cumhur İttifakı’nın operasyonlarının, 6-7 
Ekim’de olmayan hükümet provokasyonunun 
altı yıl sonra “ifşa edilmesinden” korktuğu dü-
şüncesiyse en iyi tabirle saflıktır. TKH da bur-
juva hukukundan medet uman pozisyonun bir 
adım gerisine düşmemiş, operasyonları “hukuki 
değil, siyasi olmakla” suçlamıştır. “Sistemin fa-
şizan karakteri”ni gözler önüne seren bu sal-
dırılar, açıklamak ihtiyacı görmedikleri “Kuzey 
Suriye ve Irak’taki emperyalist politikalar”ın bir 
parçası olarak değerlendirilmiştir. Kobanê için 
yaşanan başkaldırıdaki devrimci dinamiği yok 
sayan bir tutumun daha, buradan gelmiş olması 
şaşırtıcı değildir. 2017’de HTKP çağrısıyla “Bizi 
yok sayanlara biz varız, biz halkız diyelim.” 
diyerek kurulan TİP ise, TKH’ın bile gerisine 
düşerek, Kobanê Ayaklanması’ndaki halkın ira-
desini savunmak şöyle dursun, bir “tweet” ata-
rak geçiştirdiği operasyonlarla ilgili bir açıklama 
yapma gereği bile duymamıştır.

Operasyonun ana muhatabı HDP, “barış ve 
demokrasi umuduna darbe” olarak nitelendir-
diği saldırıları, eylemlerde partilerinin sorum-
luluğu olmadığını vurgulayarak Türkiyelileşme 
adı altında yürütülen kimliksizleşme projesinin 
en önemli odağı olduğunu bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. Bir seçim partisine dönüşerek 
seçim matematikleriyle hesap yapan HDP, kit-
lelerin seferberliğinin önündeki engel olarak 
durmaktadır.  Erdoğan’ın İmamoğlu projesi 
arkasında sıralanan bir dizi sol akımla birlikte 
“en geniş antifaşist blok”la geriletildiği için bir 
intikam operasyonu düzenlediği fikriyse baştan 
aşağı eskimiş, çaresiz kalmış parlamentarist ha-
yallerin vazgeçilmez argümanı olarak dillerine 
yerleşmiştir.

HDP bileşenlerinden ESP’nin tutumunun 
kendi tutuklu militanlarından çok herkesi “HDP 
çevresinde kenetlenmeye” çağıran bir hatta 
olması ilginç olsa da şaşırılası değildir. Bunun 
yanında faşizme karşı eylemli bir çizgiye çağrı 
yapmaktan çekinmeyen ESP’nin, Kobanê pro-
testolarının meşru olduğunu ve sokakta eylemli 
mücadele çağrılarını açıkça dillendirse de, her 
ne kadar militanca bir eylem çizgisini vurgulasa 
da, HDP’nin bileşeni olarak kaldıkça bağımsız 
bir siyasi mücadele hattı oluşturması ve bu çağ-
rılarının karşılık bulması mümkün değildir. Ha-
lihazırda Türkiye’deki rejimi faşizm olarak nite-
leyen ESP’nin de dahil olduğu HDP bileşenleri, 
anti-faşist blok oluşturma gayesiyle HDP içinde 
mücadele etmektedir. Çelişkili olan şudur ki, 

sözüm ona mevcut faşizm koşullarında HDP 
bu saldırıları seçimle geriletebileceğini iddia et-
mektedir. HDP’nin bileşeni olan aynı akımlar 
faşizmin ancak devrimle yıkılabileceğini sıklıkla 
söylemektedir. HDP’e içinde yer alarak bir he-
gemonya savaşı yürütmek ve “sağcı” eğilimleri 
yok etmek ümidi, tüm militan niyetlere rağmen, 
bu akımların buna alternatif bir tutum üreteme-
mesiyle sonuçlanmaktadır. Bu durum, bu akım-
ları da Amerikancı muhalefete eklemlenmeye 
mecbur bırakmıştır. Devrimci Parti’nin tutumu 
da ESP’ninkinden farklı değildir.

Perihan Koca’nın soruşturma kapsamına da-
hil edilmesiyle TÖP’ün keskin bir çıkış yapma-
sını bekleyen olduysa dahi bu beklenti sükût-u 
hayale uğramıştır. “Kaybedenlerin saldırdığı”nı 
söyleyen TÖP, operasyonları pandemi ve eko-
nomik krizle toplumsal desteğini yitiren iktida-
rın “yıldırma politikaları” olarak nitelendirmiş, 
“kaosa sürüklenen” ülkeden rahatsızlıklarını 
dile getirmiştir.  Oysa komünistler bilirler ki, 
devrimcilerin görevi kaosu örgütlemektir.

Gezi’yi bir onur meselesi haline getirip, 
yarışırmışçasına “Biz de oradaydık!” diyen sol 
akımların neredeyse hiçbirinin 6-7 Ekim Ko-
banê Başkaldırısı’nı sahiplenip ne olduğunu 
dillendirmemesi tesadüf değildir. Bu akımlar, 
Amerikancı muhalefetin peşine takılmış, seçim-
lere kanalize olmuş HDP’nin bir adım ilerisini, 
sandıktan ötesini tahayyül dahi edemeyen ha-
reketler haline gelmiştir. Gezi ayaklanması bur-
juvazi ve onun ideolojisini taşıyan burjuva solu 
tarafından seçim kazanma ihtimallerine hizmet 
eden bir şekilde sunulmuş, Kobanê Başkaldırısı 
ise tüm bu seçim planlarını bozan bir ayaklan-
ma olarak ehlileştirilememiştir. Kobanê’yi ağzı-
na almaktan çekinenlerin, suç ve provokasyon 
ürünü olduğunu döne döne söyleyenlerin de 
asıl derdi, Kobanê Başkaldırısı’nın, kitlesel se-
ferberliğin yolunu açmaya meyyal bir halk ha-
reketi oluşudur.

HDP’YI SUSMUŞ KUMKUMASINA 
ÇEVIRENLER AMERIKANCI MUHALEFETIN 
GÜÇLENMESINE HIZMET EDIYOR

Seçimler yaklaşırken Türkiye’de hala belirle-
yici iki partiden biri olarak gücünü ve önemini 
koruyan HDP’ye yapılan saldırılar, Erdoğan’ın 
Millet İttifakı’nı bölmek, mecliste güçlü HDP’yi 
yıpratmak çabasıdır. HDP’nin seçimlerde aynı 
suda yıkanmaya göz yumduğu Millet İttifakı’nın 
tüm unsurlarını Kobanê Ayaklanması konusun-
da tutum almaya iterek dağıtmak, seçimlerde 
Erdoğan’ın “yıkılmadım ayaktayım” deme bi-
çimidir. Ancak bu süreçten karlı çıkan taraf 
Erdoğan değil, Erdoğan’ın 2015’ten itibaren 
iktidarı için bir mecburiyet haline gelmiş, Türki-
ye’de ikinci kilit parti olma özelliğini sürdüren 
MHP’dir. AKP’nin Kürdistan’daki eli git gide za-
yıflarken, Erdoğan’ın içerideki sıkışmışlığı onu 
Bahçeli’ye daha da muhtaç hale getirecektir. Bu 
saldırıların planlayanı ve kazananı da Millet İtti-
fakını yıpratmaya çalışıp Erdoğan’ı gitgide ken-
dine mecbur hale getiren Bahçeli’dir.

“Normal şartlarda” tek adam rejiminin tah-
kim edildiğinden, seçimlerin artık bir anlamı-
nın kalmadığından, açık faşizme geçildiğinden 
söz edenlerse tüm bunlar yaşanırken her seçim 
öncesi Amerikancı muhalefete yanaşmanın ba-

hanesini Erdoğan’ın gerilemesi “fırsatı” olarak 
sunmuşlardır. Faşist cephelerde açılan çatlak-
lar en geniş seçim bloğuyla derinleştirilecek, 
saldırılar sandık yoluyla püskürtülecektir. Her 
seçimde hüsrana uğrayan bu sınıf uzlaşmacı tu-
tumdan sol hala ders çıkarmayarak, parlamen-
tarizmin pençesine kısılmış bir çizgide ısrarcıdır. 
HDP’nin tasfiyeci rüzgarına kapılan bu akım-
ların yaptıkları tespitlerin kökeni yeni değildir, 
Menşevizme ve 2. Enternasyonal’e dayanır.

Erdoğan’ın bunca gerilemeye rağmen ayak-
ta kalmasının bir nedeni Amerikan emperyaliz-
minin ve onun Türkiye’deki uzantılarının eski 
güçlerine sahip olmamaları ve bu yüzden ge-
rileyen Erdoğan’ın karşısına ondan daha güçlü 
bir siyasi rakip çıkaramamalarıdır. Ama bundan 
da önemli neden 12 Eylül rejiminin içinde bu-
lunduğu krizdir. Olağan işleyişi içinde onu on-
larca kez görevden düşürmesi gereken devlet 
aygıtı derin bir kriz içinde bulunduğu için Er-
doğan yerinde kalmaktadır. Erdoğan’ın ayakta 
kalması ise bu krizi derinleştirmektedir.

Saldırılar karşısında HDP’nin pasif pozis-
yonu, değil bu saldırıları püskürtmek, bunla-
rın bir yenisine davetiye çıkarmaktadır. Çünkü 
HDP’nin siyasi olarak görünür hale gelmesi 
bile, Millet İttifakı’nın dağılması, HDP’nin önü-
nü tıkadığı devrimci dinamiklerin bir seferber-
liğe dönüşmesi için yeterlidir. Ancak HDP, se-
çimlerde kilit parti olduğunun bilinciyle hareket 
eden bir seçim partisi haline gelmiştir. Düzen-
den medet uman yapısı onu bu saldırıları gö-
ğüslemek kapasitesinden uzaklaştırmakta, Der-
sim Katliamı’nı savunanlarla, Kobanê hattında 
tutum alamayanlarla aynı çizgiye sürüklemekte-
dir. Erdoğan’ı geriletmek için Millet ittifakı’ndan 
medet uman sol ise “uslu çocuk” rolüne git gide 
daha fazla alışmaktadır.

Ancak egemen sınıfı ve yönetenleri ürküten, 
HDP’nin tabanındaki bu kaçınılmaz devrimci 
dinamiğin baskı politikalarıyla ve operasyonlar-
la önü kesilemez nitelikte olması, belki bundan 
çok HDP’nin bu dinamikleri ilelebet kontrol 
altında tutma konusunda yeteneksiz ve yeter-
siz oluşudur. Her ne kadar HDP, Kobanê, Gar 
Katliamı, Roboski karşısında, 2015 seçimleri ve 
sonraki süreçte kitleleri uysallaştırmayı başara-
bildiklerini göstermiş olsa da bu, söz konusu 
dinamiklerin gitgide güçlenmesi karşısında ege-
men sınıfın rahat nefes almasını sağlayacak bir 
güvence değildir.

SEÇIMLE DEĞIL DEVRIMLE GIDECEK
Devrimci olma iddiasını sürdüren akımların 

hedefinin Cumhur İttifakı’nı geriletmek değil 
devirmek olması gerekliliği, bunun yolunun da 
seçimler olmadığı ayan beyan ortadadır. Erdo-
ğan HDP’yi CHP bloğundan itmeye çalışırken, 
demokrasi mücadelesini sandığa ve kirli ittifak-
lara hapsedenler emekçi ve ezilenlerin birleşik 
mücadelesi önündeki asli engeli oluşturmakta-
dır. Bugün saldırılara karşı HDP’yi savunmak, 
herkesle kurulacak sağlıklı iletişimin yollarını 
aramaktan, faşistlerle birlikte kahvaltılar etme 
hayallerinden değil, sokakta eylemli mücade-
leyi örgütlemekten, eylemli bir çizgiyi savun-
dukları için tutuklanan ve destek metinlerinde 
geçelim örgütlerini ve siyasi çağrılarını, isimleri 
bile geçirilmeyen tutuklu ESPlileri savunmak-
tan geçer. Tutuklu ESPlilere ve tüm siyasilere 
özgürlük şiarını yükseltmenin yolu, kalan tüm 
sol akımların suç atfettiği 6-7 Ekim Başkaldırı-
sı’nı sahiplenmek ve savunmaktan geçer. Bütün 
bunların olabilmesi için her şeyden önce Ko-
münist Enternasyonal’in ilk dört kongresini ilke 
ve referans edinen Bolşevik tipte bir partinin 
yaratılması zorunludur. KöZ’ün arkasında duran 
komünistler, böyle bir devrimci hattı savunacak 
bir partinin yaratılması için mücadele veriyor

Kürtlere Özgürlük Orta Doğu’ya Barış!

Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük!

Sandıkta Değil Sokakta Hesap Soracağız! 

HDP’ye Sahip Çıkmak İçin Eylemli 
Mücadeleye!

KöZ’ün Sözü Seçimle değil devrimle gidecek!



KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Cumhur İttifakı HDP’yi parlamenter yollarla geriletemetikçe 
daha da saldırıyor. HDP’nin Amerikancı muhalefet çevresinde kilitlenen 
tutumu kendisine yönelen baskıları püskürtmek bir yana dursun daha da 
hiddetlenmesine yol açmaktadır. HDP, en geniş seçim ittifakını kurmak adı-
na sürdürülen eylemsiz bir çizgi ile değil, tutuklu ESP’lilere ve tüm siyaset-
çilere özgürlük, çözüm emekçilerin ve ezilenlerin Cumhur İttifakı’na karşı 
eylemli mücadelesinden geçer şiarını yükselterek savunulmalıdır.

 Sokak muhalefeti en geniş kesimlerle ittifak kurularak yapılmaz. 
HDP, Kobanê ayaklanmasının suçlusu olarak Erdoğan’ı göstermektedir ve 
Kobanê eylemlerinin arkasında durmamaktadır. Bunu yapmasının sebebi 
demokrasi mücadelesini millet ittifakının peşinde en geniş seçim ittifakıyla 
vermek istemesidir. Demokrasi mücadelesi Amerikancı muhalefetin peşine 
takılarak değil, ezilenlerin ve emekçilerin bağımsız mücadelesini örgütle-
yerek verilir.

Erdoğan’a karşı seçimle mücadele edilmez. Millet ittifakı’na yakın-
laştığı ölçüde HDP bir seçim partisine dönüşmüştür. Erdoğan seçimlerle 
gitmeyecek. Erdoğan, CHP’nin kuyruğuna takılarak, faşist olduğunu giz-
lemeyenlerle ittifaklar kurarak gitmeyecek. Erdoğan’ı devirecek olan şey 
ancak ve ancak bağımsız sokak hareketidir. İlk yapılması gereken şey, 
HDP’nin Amerikancı muhalefetten bağımsız bir hatta seçimlere girmesini 
desteklemek ve sokak mücadelesini örgütlemektir.

Erdoğan’a karşı eylemli mücadeleyi savunanlar tutuklanıyor. 
Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’a karşı mücadele sokakta verilir diyen 17 
ESP’li tutuklandı. HDP’ye yönelik baskıları püskürtmek ESP’li tutsakların 
özgürlüğünü savunmaktan geçer. HDP’yi millet ittifakına yedeklemek iste-
yenler, ESP’li tutsakların özgürlüğünü savunamaz.

Bugün emekçi ve ezilenlerin ödevi Kobanê’yi savunmaktır. Ko-
banê emekçilerin, ezilenlerin ayağa kalkışının canlı kanıtı, ezilen ulusların 
ancak emperyalistlerden ve gerici diktatörlüklerden uzak durduklarında 
özgürleşebileceğinin en somut örneğidir. Bugün Kobanê’nin adını ağzına 
alamayanlar, emekçi ve ezilenlerin birleşik mücadelesini örgütleyemez.

CHP’ye yakınlaşarak Kobané’ye destek olunmaz. CHP’nin Kobané 
meselesinde AKP karşıtı sözlerine kanmamak gerekir. CHP’nin Türkiye sı-
nırındaki kuşatmanın kaldırılması yönünde tek bir talebi bile olmadı. CHP 
Kobané’ye destek eylemlerinden bir tanesine bile katılmadı. Kılıçdaroğlu 
her ağzını açtığında Kürtleri sokaktan çekilmeye çağırıyor. Buna karşılık 
Türkiye’nin Kobané’yi işgal etmesi için desteğini hiçbir zaman esirgeme-
miştir.

Hepimiz Gezi’deydik derken Kobanê’yi suç gören sol akımlar, se-
çim düşüncesiyle hareket etmektedir. Gezi solun geneli tarafından bir 
burjuva ayaklanma olarak, seçimlere kanalize edilebilir bir muhalefet hare-
keti olarak tarif edilmiştir. Bu vesileyle her akım tarafından desteklenmiş, 
Kobanê ise herkesin seçim planlarının aksine bir sokak muhalefetinin önü-
nü açma imkanından ötürü suç ve provokasyon olarak değerlendirilmiştir.

İç savaşın muhatabı emekçi ve ezilenlerdir. Tutuklama saldırıları 
da kayyumlar da iç savaşın bir parçasıdır. Demokratikleşme mücadelesini 
sandıkta ve kirli ittifaklarda arayanlar, emekçilerin ve ezilenlerin birleşik 
seferberliği önündeki asli engel olma görevlerini itina ile sürdürmektedir-
ler. Sarayın sözde muhalifleri sadece Kürtler hakkında değil aynı zamanda 
kayyumlar karşısında da sessiz kalıyorlar. Kayyumlara, tutuklu ESP’lilere ve 
siyasetçilere sessiz kalanlarla bağımsız bir politik mücadele örgütlenemez.

İç Savaşın Muhatabı 
Emekçi ve Ezilenlerdir

Kürtlere Özgürlük Orta Doğu’ya Barış!

Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük!

Sandıkta Değil, Sokakta Hesap Soracağız! 

Hdp’ye Sahip Çıkmak İçin Eylemli Mücadeleye!


