
Solda “gerileyen Erdoğan” söylemi genelleşerek artıyor 
lakin bu söylemin arkasında duran sebepler rejim 

krizinin ve Erdoğan’ın Bahçeli’ye 
muhtaçlığının üstünden atlanarak 
ortaya konan seçim matematiğine 
odaklıdır. Sol içinde Erdoğan’ın 
Bahçeli’ye bağımlılığını dillendiren 
akımlar da mevcut ama bu 
tespitler de MHP’nin devlet partisi 
olarak siyasal müdahalelerle 
düzeni tesis ettiği yanılsamasına 
dayandırılmaktadır.
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KöZ’ün Sözü

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Şili’nin 
başkenti Santiago’da filizlenen eylem 
dalgası, başlangıçta zamlar, hayat 
pahalılığı, sağlık hizmeti ve sosyal eşitsizlik gibi 
sorunlar ön planda gösterilse de siyasallaşarak doğrudan 
anayasa sorununa bağlandı. Yeni bir anayasa yazımı ve 
referandumla da olsa bir kurucu meclis kurulmasına varan 
bir süreç doğurdu. Şili’de yaşananlar anayasa, rejim ve 
iktidara dair sorunların; siyasi sorunların belirleyici olduğu 
ve yeni bir anayasanın yapılması için bir kurucu meclisin 
şart olduğu tezimizi doğrulayan niteliktedir.

Şili’de Eylem Dalgası Sonrasında: 
Yeni Anayasa Referandumu ve 
Kurucu Meclis Seçimleri

Türkiye’de devrimci 
bir durum hüküm sürüyor 
çünkü yönetenler eskisi 
gibi yönetemiyor. Çünkü 
delik deşik yamalı 
bohçaya dönüşmüş bir 
12 Eylül Anayasası var. 
Çünkü devlet burjuvazinin 
ortak işlerini yürüten bir 
komite olmaktan uzun 
bir süre önce çıkmış 
durumda. Sermayenin ve 
bürokrasinin geleneksel 
kesimleri yıllardır 
Erdoğan’dan kurtulmak 
istiyorlar ama bunu rejimin alışılagelmiş 
araçlarından hiçbiriyle başaramadılar. 

Her Devrimci Durum 
Devrime Yol Açmaz,
Her Devrim 
Proleter Devrimle Sonuçlanmaz
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2021’de Devrim Rüzgârları Dünyada Daha Sert Esecek
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DEVRİMCİ DURUM VAR DEVRİMCİ PARTİ YOK
Türkiye’de devrimci bir durum hüküm sürüyor çünkü yönetenler 

eskisi gibi yönetemiyor. Çünkü devlet burjuvazinin ortak işlerini 
yürüten bir komite olmaktan uzun bir süre önce çıkmış durumda.
Çünkü yönetilenler eskisi gibi yönetilmek istemiyor. Çünkü kitlelerin 
seferberliğinde, faaliyetinde “tepedekilerin de zorlamasıyla” önemli bir artış 
var. Devrimci durum Türkiye ve Kürdistan’la aynı yoğunlukta yaşanmasa 
da dünyanın dört bir yanında hüküm sürmekte ve yaygınlaşmaktadır.

“Dünyada Yükselen Sağ” – Yine Yeniden
Dünya genelinde artık sağcı liderlerin hükümetler kurduğu 
ya da hükümetlerin, siyassetçilerin giderek sağcılaştığı en 
rağbet gören siyasi tespitler arasında. Sadece Erdoğan, Trump, 
Bolsonaro, Orban gibi liderler değil pek çok muhalefet partisi 
ve lideri de bu tespiti temellendirmek adına sık sık başvurulan 
örnekler. Solun önemli bir kısmı yükselen sağ tespitini daha 
da ileri taşıyarak sağ siyasetlerin yükselişinin faşizmin gelişine 
bir işaret olduğunu, henüz gelmemiş olsa da ayak seslerini 
duyduğumuzu anlattı. 

Ekim Devrimci Tartışmaları 
2020

Ekim Devrimi Tartışmaları 2020 kapsamında 8 Kasım 
Pazar günü İstanbul’da “Korona Sonrası Dünyada 
Devrimci Durum” ve “Türk Devletinin Kuruluşunun 
Yüzüncü Yılında Kurtuluş Savaşı” panelleri gerçekleşti. 
22 Kasım Pazar günü ise İzmir’de “Korona Sonrası 
Dünyada Devrimci Durum” konusu ele alındı.

71-72 Kopuşu ve Komünistlerin Birliği 
Mücadelesi Kampı

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 11-12-13 
Eylül tarihlerinde “71-72 Kopuşu ve Komünistlerin Birliği 
Mücadelesi” başlıklı üç günlük bir kamp organize ettik. Bir 
aylık bir kamp hazırlığının ardından salgın koşullarında 
ulaşım, kamp alanı bulma vb. engelleri aştık. 

Siyasi tutsak kadınlara özgürlük

“Sarayın devrimcilere yönelik komplo 
dalgasına karşı sokağa çıkıyoruz!”

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 25 Kasım’da 
Kadıköy’de düzenlenen eyleme katıldık. Önceden 
hazırladığımız dövizlerimize: “Siyasi tutsak kadınlara 
özgürlük”, “Seçimle Değil Devrimle Gidecek”, “ESP’ye 
ve HDP’ye saldırılara karşı eylemli mücadeleye” şiarlarını 
yazdık.

Devrimci Parti üyesi Av. Sinan Varlık’ın itirafçı 
beyanlarıyla gözaltına alınması üzerine; Devrimci Parti’nin 
“Sarayın devrimcilere yönelik komplo dalgasına karşı 
sokağa çıkıyoruz!” şiarıyla çağrısını yaptığı eyleme katıldık.

Sağlık emekçileri İzmir’de taleplerini 
açıkladı

KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 
Şubesi 9 Aralık Çarşamba günü Konak Eski Sümerbank 
önünde gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile sağlık 
emekçilerinin salgınla mücadeledeki taleplerini duyurdu.
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Rejim Krizi Sürerken 
Cumhur İttifakı’nda Kim Hangi Rolde

s.7

Devrimci durumu devrime dönüştüren, kitlelerin tepedekilerin 
zorlamasıyla faaliyete geçen bir güç olmaktan çıkıp, bir özne 

olarak yıkmadıkça yıkılmayan hükümetin karşısına çıkmasıdır. Yaygın 
protesto eylemleri, barikatlar tam da bu noktada gündeme gelir, devrimci 
durumu aşan yeni bir süreci; bir devrimi anlatır. Hükümeti felç eden eylem 
dalgası devrimci bir durumun değil, bir devrimin zorunlu koşullarından 
biri olarak görülmelidir.

Reformistlerin karşı devrimci rollerini oynadıkları asıl dönem 
devrimci durumun yaşandığı dönemdir. Devrimci durum 

tespiti, kendiliğindenliğin ardında secde edenlerin sandığının aksine, 
reformistlerin etkisinin tuzla buz olduğu bir döneme değil, reformistlerin 
bizzat burjuvazi tarafından kendi karşı devrimci rollerini oynamak için 
siyaset sahnesine davet edildiği bir döneme işaret eder.
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Koronavirüs salgını dünya çapında et-
kisini gösteren bir boyuta ulaştığından 

beri birçok şeyi de berraklaştırdı. Örneğin vi-
rüsün ortaya çıktığı Vuhan’da fabrikalar daha 
az çalıştığı için hava kirliliği azaldı ve milyon-
larca insan uzun süredir ilk kez temiz bir hava 
solumuş oldu. İtalya’da ise Venedik’in meşhur 
kanalları kalabalık etkisinden arınınca berrak 
bir suya kavuştu ve kanalların dibi görünür 
hale geldi. Ama herkesin az-çok fark ettiği 
üzere salgın, en çok sınıflararası farklılığı ber-
raklaştırdı.

Zaten bu yazı da bu berraklaşmayla ilgili. 
Virüs zengin-yoksul ayırt etmiyor ama virüsün 
yoluna en çok çıkan yoksullar oluyor. Örneğin 
Boğaz’daki yalısında, kendine ait kıyıda spo-
runu yapan Hacı Sabancı’nın virüsle karşıla-
şabilmesi için virüsün epey çaba göstermesi, 
önce yalının güvenlik görevlilerini sonra da 
Hacı Bey’in sporla güçlenmiş bağışıklık siste-
mini aşması gerekiyor. Ama yüzlerce kişinin 
çalıştığı bir fabrikada virüsün işi çok kolay. 
Tek yapması gereken ortak kullanılan lavabo-
lardan birine gidip birinin kendisini almasını 
beklemek.

Hal böyle olunca birçokların sosyal so-
rumluluk projesi gönüllüsü gibi çağrısı yaptığı 
“Evde Kal” lafı da anlamını yitiriyor. Çünkü ev 
var ev var… Mesela her ay kirası ödenmek 
zorunda olan ev de var, kira ödeyen işçilerin 
sırtında kazanılan parayla alınmış malikane de 
var. 15 mültecinin bir arada yaşamak zorunda 
kaldığı iki göz ev de var, her gün bir odasın-
da kalsa 1.150 gün boyunca idare edilebilecek 
saray da var. Demek ki evde kalsak dahi ko-
şullar hiç eşit değil.

Bir tarafta da istese bile evde kalamaya-
cak olanlar var. Ben büyük bir yerel yönetim 
kurumunda çalışıyorum. Çalıştığım kurum bu 
süreçte binlerce kişiye idari izin kullandırdı. 
Bundan daha fazlası da esnek ya da dönü-

şümlü çalışma sistemiyle büyük oranda evde 
kalabiliyor. Ancak bu durumda dahi zorunlu 
olarak hizmet üretmesi gereken ben de dahil 
olmak üzere binlerce kişi var. Üstelik bu kişi-
ler de sağlıklı çalışma koşullarının tam olarak 
sağlanamadığı bir ortamda mesailerini tamam-
lıyor. Düşünün ki bu koşullar, Türkiye’deki 
işçi sınıfı düşünüldüğünde çok ayrıcalıklı bir 
durumu tarif ediyor. Herhangi bir maaş kesin-
tisi olmaksızın evde kalabilmek, emekçilerin 
çoğu için bir lüks.

Bu süreçte salgına karşı yürütülen daya-
nışma kampanyalarında da benzer bir farklılık 
söz konusu. Öyle herkes kafasına göre devlet 
kurar gibi para toplayamıyor. Zaten toplansa 
bile bu milyonlarca insanın derdine çare ola-
cak bir şey değil. Her ay bir kutu erzak ya da 
birkaç yüz lira almak bir ailenin bir haftalık te-
mel ihtiyacını giderebilir ama geri kalan günler 
için yine dışarı çıkıp çalışma riskini almak ge-
rekiyor. Tabi çalışabileceği bir iş bulabilirse…

Sözün kısası görece iyi durumda bile olsak, 
emeğiyle geçinen biriysek hayatta kalabilmek 
için risk almak zorundayız. O yüzden belki 
bu riski ne için almamız gerektiği sorusunun 
cevabı da daha berrak bir görünüm alır. Sal-
gın geçinceye kadar ölmeyip tekrar patronlara 
para kazandıracak işlerimize geri dönmek için 
mi yoksa bizi öldüren bu düzeni ortadan kal-
dırmak için mi risk almalıyız? Halkın sağlığını 
değil kendi servetini düşünen iktidarların ko-
ruduğu kapitalist düzen, inşaatlarda, fabrika-
larda, mevsimlik işçi taşıyan traktörde, temiz 
suyu olmayan kondularda bizi öldürüyordu, 
öldürmeye de devam edecek. Belki bu düze-
ni ortadan kaldırma seçeneği eminim şimdiye 
kadar çoğu kişiye daha zahmetli görünüyordu 
ama Vuhan’da temizlenen gökyüzünün hep 
öyle kalmasını istiyorsak; ya barbarlık ya sos-
yalizm seçeneğinden sosyalizm için bir kez 
daha ciddi bir şekilde düşünmeliyiz.

Ne için risk almalıyız?

Broşür okumaları 2. oturum: 
ErnEsto ChE GuEvara

İki haftada bir düzenli olarak yaptığımız “Ko-
münistlerin Gözüyle Siyasi Portreler” okumasının 
ikinci oturumunda “Hedefine Ulaşamayan Mermi: 
Ernesto Che Guevara”yı ele aldık.

İlk önce broşürümüzdeki ilgili kısmı okuduk. 
Yapılan okumanın ardından söz alan yoldaş şun-
ları ifade etti:

“Che, ABD’nin burnunun dibinde emperyaliz-
me meydan okunabileceğini gösterme azmini taşı-
yanlarla birlikte, Batista rejimini deviren devrimin 
önderleri arasında yerini aldı sonrasında ilk hükü-
metin Merkez Bankası Müdürü, Sanayi ve İktisat 
Bakanı oldu. Dünya onu daha çok tanımaya başla-
dı. Cezayir’in ulusal kurtuluş mücadelesini destek-
ledi. Ama asıl ünlenmesi özünde, anti-emperyalist 
bir ulusal devrim olarak kalan Küba Devrimi’nin 
pencerelerini açıp dünyaya seslenmeye başladı-
ğı zaman oldu. Küba Devrimi’nin yaşayabilmesi 
için bir “kıtasal devrim” gerektiği fikrine vardı; bu 
amaçla birçok girişime ön ayak oldu yahut katıldı. 
Sonra, Küba’da “sosyalizmin zafere ulaşması” için 
yorulduğu yahut sıkıldığı için değil, Küba Devri-
mi’nin yaşayabilmesi için bile uluslararası bir dev-
rimin gerektiği fikrine inandığı için, 1965’de Küba 
Devrimci Hükümeti’ndeki görevlerinden ayrıldı.

Che ile ilgili birçok şey söylendi, dünyanın 
birçok ülkesinde Che’nin portresini taşıyan pos-
terler dalgalandı. Ona benzemek onun gibi yaşa-
mak isteyenlerin sayısı bazen artıp bazen azalsa 
da Che’den sonra dünyada onun yaşamını örnek 
alanlar hiç eksik olmadı.

Ama asıl olarak romantik bir maceraperest ol-
duğu sanıldı. Oysa uluslararası devrimcilerin ilki 
değildi; sonuncusu da olmadı. Komünizm uğruna 
doğdukları toprakların çok uzaklarında savaşıp 
ölen birçokları oldu. Ulusal veya kısmi çıkarla-
rı için değil, dünya devrimi için savaşıp ölenler 
bazen artıp bazen azalmaya devam etse de bu 
militanların sonu ancak bu devrim nihai amacına 
ulaştığı zaman gelecektir. Bu bakımdan Che asıl 
hedefine ulaşamayan bir mermidir.”

Broşür okumaları 5. oturum: 
louisE miChEl

“Komünistlerin Gözüyle Siyasi Portreler” bro-
şür okumamızın 5. Oturumda “Paris Komünü’ne 
Hayat Veren Kadınlardan Biri: Louise Michel”in 
portresini ele aldık.

Konuşmacı yoldaş sözlerine Michel’in özel ha-
yatını ele alarak değil tamamen bunlardan bağım-
sız bir devrimci yaşantısı olduğunu ve bizim bu 
devrimci yaşamı ele aldığımızı vurgulayarak baş-
ladı. Sözlerine şöyle devam etti:

“L. Michel, günümüzde anarşistler tarafından 
anılmaktadır. Anarşistler tarafından anılıp benim-
senen Michel’in imzası olan “Anarşistler Bildiri-
si”nde fikirlerini yansıtmıştır. Anarşistlerin düşünce 
özgürlüğünün olduğu sınırsız bir çağda özgürlük-
lerini savunmayı hak ve görev bilmektedirler. Bu 
herhangi bir iktidarın varlığıyla bağdaştırılamaz. 
Eşitlik olmadan özgürlük olmaz ve herkesten ye-
teneği kadar, herkese ihtiyacı kadar düşüncelerini 
savunur Michel. Bunları her ne kadar anarşist te-
melli bir bildiride yayınlasa da burada tarif edilen 
eşitlik ve özgürlük anlayışı komünizmin temeli-
dir. Bu bildiriyi Michel ile birlikte imzalayanlar 
kadının yerinin evi olduğunu düşünürken Michel 
içinde bulunduğu anarşist hareketi de eleştirerek 
bu fikirlere karşı çıkmıştır. Onunla birlikte aynı 
görüşleri savunan marksistler olsa da Michel anar-
şizmden kopamamış ve marksistlerle birlikte ol-
mamıştır. 1. Enternasyonal üyesi olan Michel ile 
aynı görüşleri savunan marksistler olsa da komün 
barikatlarında marksistlere rastlanmamaktadır. 
Zira o bizzat gidip sizin yeriniz bu barikatlardır 
diyerek marksistlere eleştiride bulunmuştur.

Komün sönümlendiğinde sadece L. Michel 
kışkırtıcılık yapmak vb. eylemlerde bilfiil yer al-
makla yargılanmıştır. Bu suçlarda yargılanırken 
savunmasında ‘Tüm varlığımı toplumsal devrime 
adadım ve bütün davranışlarımın sorumluluğunu 
kabul ediyorum. Mademki özgürlük için çarpan 
her yüreğe bir parça kurşun nasip olmakta ben 
de hakkımı isterim. Eğer yaşamama izin verirseniz 
intikam diye haykıracağım’ cümlelerini dile getir-
miştir.

Sürgün cezası olan Michel kararı temyiz etme-
yerek sürgüne gitti. Sürgünde de var olan ayak-

lanmalarda yer aldı. Yaşamının sonlanacağı son 
ana dek defalarca tutuklandı.

Parisli kadınların karşı devrim güçleriyle yap-
mak istedikleri barış görüşmelerine karşın Michel 
şu sözleri sarf etmektedir. ‘Hayır, Parisli kadınlar 
sonuna kadar savaş istiyorlar. Uzlaşma yapmak 
ihanet ve yenilgiye denk düşmektedir.’ Bu sözleri 
sarf eden Michel ile ona sahip çıkan anarşist ve 
feministlerin arasında benzerlik ilişkisi kurulamaz. 
Aksine bir ayrım noktası görülebilir. Bu ayrımı iki 
madde ile şu şekilde ele alabiliriz. Michel’in yaşa-
dığı dönemde kadınlar geri konumda tutulurken 
o, barikatlarda silahıyla yer almak ve hatta bari-
katlara katılmayan erkekleri buralara katmaktan 
geri durmamıştır. Barikat kahramanlığını ve ka-
dınları mücadelesine ortak ederken elinde taşıdığı 
bayrağın rengi daima kızıl olmuştur.

Michel barikatlarda elinde kızıl bayrak ile mü-
cadele verirken bugün onun gibi cesaret gösterip 
mücadeleden kaçan anarşistlerin görevi bayrağın 
rengini siyahlaştırmak olmaktadır. Bugün Michel 
ardılları olduğunu söyleyenler sürekli hesapta, 
akılcı ve gerçekçi olmaktadır. Bu liberal düşün-
celerin savunucusu olan anarşistlerin bugün Mic-
hel’e sahip çıktıklarını söylemek Michel’e saygısız-
lık göstergesidir. Michel’i benimseyen feministler 
de görülmektedir. Michel pratikte sonuna kadar 
eylemli mücadeleden kaçınmayarak özgürlük ve 
eşitlik savunuculuğu yaparken bugün söz ile yeti-
nen ve izin verildiği taktirde eylemler düzenleyen 
feministler ona sahip çıkamamakla birlikte Mic-
hel’in tersi bir düzlemde yer almaktadırlar. Bu ters 
düzlemde yer alanlar ‘sahip çıkıyoruz’ söylemleri-
ni benimseseler de onu belki de tanımadan Gezi 
barikatlarına koşan, iş yerlerini ve kondularını 
savaş alanına çevirmekte çekinmeyenlerle Michel 
arasında bağlantı kurmak zor değildir.

Bugün Michellere sahip çıkmak için günün 
liberallerinin dilinde yer almasına karşı çıkmak 
ve pratik mücadelesini yaşatmak komünistlerin 
ödevleri arasında yer almaktadır.”

Sunumun ardından soru-cevap bölümüne ge-
çildi.

“Sözlü bir şekilde yaptığı eylemleri sahiplenen 
feministler siyasete nereden bakmaktadırlar?”

“Feministler bir kadın hareketi olmakla bir-
likte siyasete baktıkları bir yer olmamaktadır. Fe-
minizm bir burjuva ideolojisidir. Feminizm bizim 
açımızdan bastırılması gereken bir harekettir. Ka-
dın sorunu var olan iktidarı alaşağı etmeden böy-
le burjuva ideolojisi olan akımlar asla bu sorunu 
çözemeyeceklerdir. Bastırılması gerekir dediğimiz 
ideolojinin eylemlerinde var olmamızın sebebi ise 
ortak bir kadın sorunu olduğunu söylerken bu ka-
dın sorununun var olan devleti yıkmadan çözüle-
meyeceğini ifade etmektir. Gerçekleşen eylemler 
devlete karşı olmamakla birlikte bu eylemlerde 
solun teslimiyeti söz konusudur.”

“Bizim değinmemiz gereken bir tehdit unsuru 
olmayan eylemlere katılan solun teslimiyeti değil 
midir?”

“Solun teslimiyeti, sadece iktidara karşı olma-
yan eylemler değil bu gerçekleştirilen her eyleme 
her pratiğe bir teslimiyeti bulunmaktadır. Bu da 
solun içerisindeki tasfiyeden kaynaklanmaktadır.”

 “Sol siyasetlerin feminizme yaklaşımından söz 
edildi bu solun geri çekilmesinden kaynaklı ola-
bilir mi?”

“Solun geri çekilmesi söz konusu değildir. Fe-
minizmin bir burjuva ideolojisi olduğunu belirttik 
hatta devleti yıkmaktan çekinen, Sovyetleri kur-
ma gibi hedefleri olmayan aynı zamanda proleter 
devrimi savunmayanlar burjuva ideolojisine ye-
deklenir. “

Ek olarak şunlar dile getirebilir: Bugün Mic-
hel, Babeuf ve Kaypakkaya’nın tarihte önemli bir 
yer kaplayan savunmalarına bakıldığında hepsi 
aynıdır hatta Michel ve Babeuf birebirdir. Farklı 
dönemlerde yaşayan üç devrimcinin aynı savun-
mayı yapması şuna işarettir; aynı yolda yürüyen-
lerin devrim için kendini adayanların yolu er geç 
kesişecektir. Bu bir tesadüf değildir. Üç ismin de 
devrimci olmasındandır.”

Oturumumuz burada sonlandırıldı.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

İzmir’den Yerel Yönetim Emekçisi Bir KöZ Okuru

Komünistlerin gözünden siyasi portler

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler
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Türkiye’de, kendini Erdoğan sorunu olarak da dışa vuran 12 
Eylül rejiminin krizi derinleşerek sürmektedir. Karşılaştığı her si-
yasi sorunda çözümsüzlük batağına iyice saplanan AKP hükümeti, 
içerideki sıkışmışlığını aşmak için hem içeride hem de dışarıda sal-
dırgan bir politika izlemeye devam etmektedir. Nitekim Azerbay-
can-Ermenistan çatışmasında takınılan agresif tutum, Fransa, Rusya 
ve Amerika’yla yaşanan gerginlikler, Suriye’ye dönük politikalar, 
Kürdistan’daki saldırılar gibi meselelerin Cumhur İttifakı’nın için-
deki dinamiklerle de ilişkisi vardır. 

Et¬rafındaki kuşatma artmakta olan ve manevra kabiliyetini yi-
tiren Erdoğan’ın Bahçeli’ye olan bağımlılığı, muhtaçlığı derinleş-
mektedir. Erdoğan’ın ihtiyacı sadece yüzde elli artı biri bulmak için 
duyulan bir seçim desteği değil, ondan fazla emniyet güçleri kad-
rolarını Amerikancı muhalefe¬te kaptırmamak için gerekli olan bir 
kadro desteğidir. 2019 yerel seçimleriyle birlikte Erdoğan’ın parti-
sinden yaşanan kopuşlar, kendi partisi üzerindeki denetimin za-
yıfladığının göster¬gesidir. Bir türlü tasfiye edileme¬yen Süleyman 
Soylu ise bu duru¬mun bir başka örneğidir.

Türkiye solunda “gerileyen Erdoğan” söylemi genelleşerek art-
maktadır. Bu söylemin arkasında duran sebepler rejim krizinin ve 
Erdoğan’ın Bahçeli’ye muhtaçlığının üstünden atlanarak ortaya 
konan seçim matematiğine dayalı Millet İttifakı kuyrukçuluğunda 
kendini bulan parlamentarist hedeflere odaklıdır. Türkiye’de de 
faşist bir rejimin inşa edildiğini iddia eden muhtelif akımlar, de-
mokratik kazanımları koruma, faşizme karşı birleşik bir hat örme 
bahanesiyle yahut baskıların bir nebze olsun hafiflemesi hayaliyle 
CHP’ye yedeklenmektedir. Hükümetin “ilk seçimde gidici” olduğu-
nu papağan gibi her fırsatta tekrar edenler, Erdoğan’ın gerilemesini 
yedeklendikleri seçim bloğunun, Bahçeli’nin Erdoğan’a biat etmesi 
ile kurulan Cumhur İttifakı’nın oy oranını aştığı iddiasına bağla-
maktadır. Sol içinde Erdoğan’ın Bahçeli’ye bağımlılığını dillendiren 
akımlar da vardır. Lakin bu tespitler MHP’nin devlet partisi olarak 
siyasal müdahalelerle düzeni tesis ettiği yanılsamasına dayandırıl-
maktadır.

GErilEyEn vE manEvra alanını yitirEn Erdoğan
AKP ve Erdoğan uzunca bir dönemdir gerilemektedir. Bu ge-

rileyişine rağmen başka düzen güçleri tarafından götürülemeyişi 
krize girmiş olan 12 Eylül rejiminin işlemeyen mekanizmaların-
dan kaynaklıdır ve rejim krizinin bir görünümüdür. Herkes Devlet 
Bahçeli’nin koltuğunu ve itibarını kaybetmemek adına Erdoğan’a 
biat ettiğini savunurken KöZ’ün arkasında duran komünistler daha 
2015 Kasım’ında Erdoğan’ın MHP’ye politik olarak teslim olduğu-
nu, geri dönülmez bir yola girdiğini ortaya koymuştu. 2017 yılın-
da gündeme gelen anayasa değişikliği referandumundan itibaren 
AKP-MHP yakınlaşması, MHP’nin sıkışmış ve çaresiz durumda olan 
Erdoğan’a zehirli bir dal uzatmasıdır. Erdoğan, MHP’ye politik ola-
rak mecburdur ve ittifakta inisiyatif MHP’den gelecek muhalefeti 
göğüsleyemeyecek olan Erdoğan’da değil Bahçeli’dedir. 

Erdoğan MHP ile kurduğu ilişki sebebiyle manevra alanını gitgi-
de yitirmekte, MHP’nin siyasal söylemine hapsolmaktadır. Eskiden 
sıkıştığı dönemlerde başvurduğu sözüm ona demokratik açılım-
lar yapma yahut AB çizgisinde reformlar vadetme hamlelerinden 
mahrumdur. Kısa süre önce dillendirilen “hukukta ve ekonomide 
reform” söylemleri de kof ve göstermelik olmaktan öteye gide-
meyecek umutsuz “girişimlerdir”. MHP’nin, AKP’den aldığı par-
lamenter desteğin bir anlamıyla karşılığı olarak edindiği devlet 
bürokrasisindeki unsurların hükümet ile uyumlu şekilde hareket 
etmesi en azından sürekli olarak hükümeti çelmeleyecek adımlar 
atmaması Erdoğan için yaşamsal önem taşır. Erdoğan’ın hükümetin 
politikalarının çelmelenmemesine duyduğu ihtiyaç tartışmasızdır. 
Fakat tüm bu muhtaç pozisyonuna rağmen Erdoğan’ın MHP ile 
uyumlu hareket etmesi de imkânsızdır. MHP’nin stratejisi kendi dar 
çıkarları doğrultusunda sürekli olarak Erdoğan’ı daha fazla köşeye 
sıkıştırmak ve zaten mecbur olmadığı ittifakın bekasından ziyade 
kendi taleplerinin yerine getirilmesi yönündedir. Erdoğan’ı içeride 
ve dışarıda kendisini zora sokacak bir çizgi izlemeye zorlayan Bah-
çeli böylelikle AKP’yi bir bütün olarak arkasında duramayacağı bir 
siyasi hatta sürüklemektedir. Nitekim hükümetin başarısızlığından 

sorumlu olmadığı halde söz sahibi olmak isteyen bir koalisyon or-
tağı ile hareket etmek Erdoğan için gitgide güçleşmektedir.

Bilindiği üzere sol akımlar Türkiye’nin hali hazırdaki rejimini 
“faşist diktatörlük”, “kurumsallaşma yolunda faşizm”, “tek adam re-
jimi” vb ifadelerle tanımlıyor. Gelgelelim aynı sol akımlar, Korona 
salgınının ülkeye giriş yapmasının ardından faşist olduğunu iddia 
ettikleri bu rejimden sokağa çıkma yasağını katı bir şekilde yürür-
lüğe koymasını talep etmişti. Erdoğan ise ısrarla sokağa çıkma ya-
sağı ilan etmekten kaçındı. En sonunda hafta sonları sokağa çıkma 
yasağı gibi tıbbi bakımdan bir anlamı olmayan bir ara çözümde 
anlaşıldı. İlk sokağa çıkma yasağı ise İçişleri Bakanı Soylu’nun oldu 
bittisiyle gerçekleşti. Bu sırada yaşanan rezalet nedeniyle İçişleri 
Bakanı, olayın sorumluluğunu üstlenerek istifa etti ama istifası Er-
doğan tarafından kabul edilmedi. Bu sırada MHP destekli güruh 
Soylu’ya destek gösterileri düzenledi. Haziran ayında İçişleri Ba-
kanlığı tarafından ilan edilen son sokağa çıkma yasağı ise Erdo-
ğan tarafından “gönlüm elvermedi” gerekçesiyle geri çekildi. Aralık 
ayının başından itibaren de haftaiçi akşam dokuz sabah beş, hafta 
sonları ise tüm gün sokağa çıkma yasağı bulunan “çözümlerin” 
anlamsızlığının sürdüğünün göstergesi.

Türkiye’de faşist bir tek adam rejiminin sürdüğü varsayımıyla 
siyasi tabloyu açıklamak imkânsızdır. Besbelli ki Türkiye’de bir tek 
adam rejimi yoktur. Kırılgan bir koalisyon vardır. Bu koalisyonun 
söz sahibi asıl ortağı Erdoğan değil, kabinede doğrudan yer al-
mayan yani koalisyonun başarısızlığında doğrudan bir sorumluluk 
üstlenmeyen MHP’dir. Kurulan koalisyonda paylaşılan ise bakanlık 
koltukları değil devlet bürokrasisinin özellikle de güvenlik bürok-
rasisinin kilit pozisyonlarıdır. Tam da bu nedenle Bahçeli’yle olan 
bağlantısı ne olursa olsun Süleyman Soylu MHP’nin koruması al-
tındadır. Erdoğan’ın kararlı bir karantina uygulamamasını, sermaye 
dostu olmasıyla açıklamak da yanıltıcı olur. Zira bu durumda daha 
sıkı önlemler alan Macron hükümetinin Erdoğan’a kıyasla sermaye-
nin çıkarlarını daha az gözettiğini savunmak gerekirdi. Erdoğan’ın 
sokağa çıkma yasağı konusunda yalpalayan konumu onun dev-
lete hakim olmamasından kaynaklanır. Zira sokağa çıkma yasağı-
nı uygulamak orduya yahut polise haddinden fazla yetki vermek, 
toplumsal ve siyasi yaşamı onun eliyle yürütmek anlamına gelir. 
Erdoğan’ınsa böyle bir lüksü yoktur. Güvenlik ve sağlık kaygılarıy-
la bir kez kesintisiz ve uzun süreli olarak sokağa çıkma yasağı ilan 
ederse, bunun sonucunun denetimin elinden çıkma riskini taşıdı-
ğının bilincindedir. Amerikancı muhalefetin sokağa çıkma yasağını 
bu denli hevesle savunmasının sebebi de bu kuşatmayı daraltarak 
Erdoğan’ı teslim alma arzusudur. Bahçeli de bu durumun bilincin-
de olarak Erdoğan’ın ipini bir sıkıp, bir gevşetmektedir. Bahçeli 
geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden “anlaşılan 2021 yılı reform 
yılı olacak” söylemiyle bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Millet İtti-
fakı’nın “istismar kozlarının” elinden alınması gerektiği ve Demirtaş 
ve Kavala’ya atıfla “hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve 
tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır.”; “2021 
yılında terörle ilgili tüm davalar sonuçlanmalı, Türkiye bu bahsi 
hukuken kapatmalıdır” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin açıklaması 
Erdoğan’ı sıkıştırmaya yönelik çizgisinin devamı niteliktedir. “Kim 
olursa olsun, muhatap şahısların hakkında Türk adaletinin vereceği 
her karara saygı duymak da temel ilkemizdir” söylemiyle birlikte 
bu açıklama “girişimlerin” sonuçları üzerinde sorumluluk almak-
tan kaçınacağının, bir nevi “açıktan rıza veriyorum dedim artık top 
sende, yapacak olan da sorumluluk alacak olan da sensin” pozis-
yonunun ifadesidir.

Öte yandan, HDP’ye yönelik provokatif üslup ve saldırılar bir 
yönüyle Erdoğan’ın Millet İttifakı’nı parçalama stratejisinin bir par-
çasıdır. HDP teşkilatlarına operasyon üzerine operasyon yapılmak-
tadır. Bir başka açıdan da aynı saldırılar MHP’nin Erdoğan’ın tes-
limiyetini derinleştirme hevesinin ürünüdür. Zira HDP’ye yönelik 
saldırılar AKP’nin Kürdistan’daki varlığını ortadan kaldırmaktadır. 
Bu da Erdoğan’ın MHP dışındaki herhangi bir güçle ittifak kurma 
ihtimalini zayıflatmaktadır. Dolayısıyla Erdoğan’ın Millet İttifakı’nı 
bölmek için uyguladığı taktik MHP’nin müdehalesiyle Erdoğan’ı 
Cumhur İttifakı’na iyice bağımlı kılmaktadır. Diğer taraftan, MHP’y-
le kurulan ilişki Erdoğan’ın Millet İttifakı’nın diğer unsuru olan Ak-
şenergillerle de yakınlaşmasının önünde engeldir.

mhP’yi dEvlEt Partisi olarak GörmEk yanlıştır
Bir diğer husus olarak, devlet aklının devletin bekasını öne çı-

kararak ve MHP eliyle siyasal hamleler yaparak düzeni tesis ettiği 
yanılsamasına değinmekte fayda vardır. Üzerine basa basa vurgula-
dığımız gibi rejim krizi, ortada devlet adına plan yapıp uygulamaya 
koyan, devletin bütünsel çıkarlarını gözeterek hareket eden bir ku-
rum kalmadığı anlamına gelir. 15 Temmuz’un kendisi devlet için-
deki parçalanmışlığın en açık göstergesi idi. 15 Temmuz sonrasında 
devlet içinde yapılan temizlik ise devleti yekpare bir hale getirmek 
şöyle dursun Erdoğan’ın MHP’lilere, ulusalcılara verdiği tavizler ve 
kadrolar bu parçalanmışlığı daha da arttırmıştır. Yakın dönemde 
gündemde yer eden Anayasa Mahkemesi-yerel mahkemeler tartış-
ması da yekpare, işleyen bir devlet mekanizmasının olmadığının 
göstergelerinden biridir. Hakim sınıf içinde düzen güçleri arasında 
iktidar kavgası sürmektedir ve herhangi bir taraf düzeni tesis ede-
memektedir. 

Savunulduğu gibi MHP’nin -bilhassa Erdoğan ile ittifak kurma-
sından sonra- savunuculuğunu yaptığı politikaların devlet aklıyla 
da hiçbir ilgisi yoktur. MHP tamamen kendi gündemi temelinde 
birtakım çıkarlar temin etmek amacıyla sorumsuz bir politikanın 
takipçisi görünümündedir. Devlet Bahçeli sınır dışı operasyonların, 
afra tafralı hamaset cambazlıklarının en büyük destekçisidir ve bu-
nun geleneksel devlet politikası ile hiçbir ilişkisi yoktur. Zira “Yurt-
ta Sulh Cihanda Sulh” politikası aslında Türkiye’de Kürtleri rahatça 
ezebilmek için Kürtleri ezen diğer devletlerle barışçıl ilişkiler kurul-
ması gerektiğini anlatır. Oysa Bahçeli’nin önerdiği hücum politikası 
dışarıyla ilişkilerde her türlü çözümün altını dinamitleyen cinsten 
hamlelerdir. MHP’nin Cumhur İttifakı içindeki rolü ve Erdoğan’ın 
Bahçeli’ye bağımlılığı, dışa dönük agresif söylemler ve politikalar 
bakımından bu çizgiyle örtüşmektedir. Devlet Bahçeli devleti güç-
lendirerek siyasi istikrarı sağlamayı değil, içeride ve dışarıda siyasi 
istikrarsızlığı arttırarak Erdoğan’ı kendisine daha da bağımlı kılmayı 
hedeflemektedir. MHP devletin genel çıkarlarını değil kendi dar 
örgütsel çıkarlarını savunmaktadır. Aynı nedenden ötürü MHP’nin 
iktidarı ele geçirme ve hükümet olma gibi bir vizyonu da yoktur. 
Kendi önüne devlet içinde kadrolaşmanın ötesinde bir siyasi hedef 
koyamamaktadır. Kadrolaşmanın sürmesi ve kritik pozisyonların 
elde edilmesi konusunda MHP’nin de bu ittifaka ihtiyacı vardır ve 
Erdoğan’ın bağımlılığı bu siyasi hedefi doğrultusunda MHP’ye im-
kânlar sunmaktadır

nihayEt aklın yolu Bir mi?
Vurgulanması gereken bir başka yanılsama ise Erdoğan’ın Bah-

çeli’ye teslim olduğu ifade edilirken bunun “Erdoğan’ı faşizm tes-
lim aldı” tespitiyle öne sürülmesidir. Bu yanılsama Türkiye’de fa-
şizmin hep var olduğu ve Erdoğan’ın faşizme teslim olmadan evvel 
Türkiye’yi demokratikleştirdiği safsatasının ürünüdür. Bu vasıtayla 
Türkiye’de faşizmin yeniden konsolide olduğunu veyahut kurum-
sallaştığını iddia edenler aynı bozuk sütü dökmek yerine tekrar 
içmektedirler. 

Hatırlatmak gerekir ki 3 Kasım 2002’ye gelirken rakiplerinin 
tasfiyesiyle önü açılan Erdoğan ve AKP iktidarı 28 Şubat’ın işini 
tamamlayan; 28 Şubat’ın ürünü ve devamı mahiyetindedir. AKP’nin 
18 yıllık iktidarının bir demokratikleşme dönemini içermediği, 
Amerika teşvikli reform girişimlerinin geri teptiği ve Erdoğan’ın yü-
züne gözüne bulaştırdığı ataklarıyla, anayasa değişiklikleriyle sü-
recin daha evvel hiç olmadığı kadar derinleşen bir 12 Eylül Rejimi 
krizine vardığı ve Erdoğan sorununda düğümlendiği ortadadır. Öte 
yandan, “Erdoğan’ı faşizm teslim aldı” tespiti yapanların bir yandan 
da CHP ve İYİP güdümündeki Amerikancı muhalefete eklemle-
nerek faşizme karşı “en geniş birleşik mücadeleyi” örme çabaları 
yedeklendikleri siyasi projenin seçim planlarının yansımasıdır. 

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki Türkiye’de ne bir “tek adam 
rejimi” ne de kurumsallaşmış veyahut kurumsallaşmakta olan fa-
şizm mevcuttur. KöZ’ün arkasında duran komünistlerin sıklıkla vur-
guladıkları gibi tutunacak başka dalı kalmayan Erdoğan, Bahçeli’ye 
giderek daha bağımlı hale gelmektedir. Cumhur İttifakı’ndan kur-
tulmak emekçilerin ve ezilenlerin kitlesel seferberliğiyle mümkün-
dür. Kitlesel seferberliğin önü, emekçileri ve ezilenleri Amerikancı 
muhalefetin seçim planlarına yedeklemeyen bağımsız devrimci si-
yasetle açılabilir. Süregelen 12 Eylül Rejim’i krizine ancak devrim 
son verebilir.

Rejim krizi sürerken 
Cumhur İttifakı’nda kim hangi rolde
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Türkiye ile Şili arasındaki mesafe tam 13 
bin 705 kilometre. Fiji ve Yeni Zelanda bir 

yana bırakılırsa mesafe olarak Türkiye’ye Şili’den 
uzak bir yer yok. Ama siyasi olarak Türkiye So-
lu’nun kendini çok yakın bir hissettiği bir coğ-
rafya. Türkiye’de TİP varsa Şili de Şili Sosyalist 
Partisi vardı. Üstelik Şili Sosyalist Partisi TİP’in 
yapamadığını yapmış, bir halk cephesi kurarak 
seçimlere katılmış ve Salvadore Allende’yi dev-
let başkanı yapmıştı. 12 Eylül darbesi de sık sık 
Şili’de 1973’te Allende’yi deviren Pinochet darbe-
sine benzetilir. Soldaki 12 Eylül’ü açıklama giri-
şimleriyle Şili’deki girişimleri açıklama girişimleri 
de şaşılacak derecede benzerlik gösterir: Amerika 
darbeyi “neo-liberal politikaları” hayata geçirmek 
için, işçi hareketini etkisizleştirmek için yaptır-
dığı tekrarlana gelir. 12 Eylül sonrasında ise Şili 
Türkiye solu için bir anlamda model ülke oldu. 
Sol akımlar arasında genelde Şili halkının Türkiye 
halkının yapamadığını gerçekleştirdiği, cuntacı-
lardan hesap sorduğu savunulur. Öyle ya, Tür-
kiye’de 12 Eylül Anayasası yüzde 92 oyla kabul 
edilirken Şili’deki referandumda halkın yüzde kır-
kı General Pinochet’nin anayasasına hayır demiş-
ti. Kenan Evren emekliye ayrıldıktan sonra Mar-
maris’te ressamlık yaparken Şili’de önce General 
Pinochet’nin görev süresini uzatmaya yönelik 
1988 referandumundan hayır oyu çıktı, sonraysa 
kendisi yargılandı ve ev hapsine mahkûm edildi. 
Şili Türkiye’li reformistler tarafından da “başarı-
lı ve halkçı bir demokratikleşme” örneği olarak 
baş tacı edildi. Örneğin HDP başkanı Mithat San-
car’ın en önemli çalışması Şili’deki demokratik-
leşme süreci hakkındadır. Sadece solu anayasal 
çözüm hayalleriyle oyalamak isteyenler değil ba-
ğımsız bir halk hareketi yaratmak isteyenler de 
Şili’yle ilgilendiler. Şili’deki 2005-2007, 2011-2013 
ve 2016 gençlik eylemleriyle topraklarımızda sık-
ça gündem oldu. Şili’deki mücadele “neo-libe-
ralizme parasız eğitim, parasız sağlık” şiarlarını 
bayraklaştıran başarılı bir örnek olarak gösterildi. 
Geçtiğimiz seneki isyan dalgası da yine sosyal 
eşitlik ve eğitim reformu taleplerinin yükseltildi-
ği eylemlerin ve yoksulluk-hayat pahalılığı karşıtı 
protestoların yüksek frekansta seyrettiği Şili’de 
patlak verdi. Gelgelelim sol akımların dikkatini 
bu eylemlerde kurulan barikatlardan ziyade önce 
eylemin “metro zamlarına karşı başlamış olması” 
dikkat çekti. Sonrasında da elbette dünyanın her 

yerinde olduğu gibi Türkiye’de de “Las Tesis” 
dansıyla ilgi odağına oturdu.

Lakin, 2019-2020 isyan dalgasının etkisiyle 
yeni bir anayasanın yazılması ve kurucu meclis 
seçilmesi kararlarına varan siyasi süreç metro 
zamları ve dünya çapında ünlenen bu dans ko-
reografisi kadar ilgi uyandırmadı. Oysa Şili’deki 
tüm eylem dalgasının düğümlendiği konu buydu. 
Şili’deki eylemler bir başka açıdan Türkiye’deki 
sosyalistlere “anlatılan senin hikayendir” diyordu.

BElirlEyiCi olan yoksulluk dEğil 
anayasa sorunu oldu

Korona salgını geçtiğimiz yılın Ekim ayında, 
Şili’nin başkenti Santiago’da başlayan eylem dal-
gasına ara verdirtse de yakılan isyan ateşini sön-
dürememişti. Santiago metrosunun ücretlerine 
yapılan zammın ardından başlayan protestolara 
karşı Devlet Başkanı Sebastián Piñera’nın ola-
ğanüstü hâl ilan ederek orduyu sokağa dökme 
cevabı eylemlerin diğer şehirlere de sıçramasıyla 
bu ateşi daha da alevlendirmişti. Çatışmaların çok 
şiddetli geçtiği eylemlerde, güvenlik güçlerinin 
cinsel taciz ve işkence de içeren saldırıları ülke-
de ve uluslararası çapta büyük tepki toplamıştı. 
Başlangıçta hayat pahalılığı ve sosyal reform ta-
leplerinin filizlendirdiği bir eylem dalgası olarak 
görünse de 25 Ekim 2019’da bir milyonu aşkın 
protestocu kitlesi Piñera karşıtı eylemde buluşmuş 
ve “El pueblo unido, jamás será vencido!” (Örgüt-
lü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!) sloganlarıyla 
Piñera’nın istifasını istemişti. Devlet Başkanı’nın 
8 bakanı görevden alması fayda etmemiş bunu 
takriben Kasım 2019’da Şili Ulusal Kongresi yeni 
bir anayasa yazılıp yazılmaması konusunda re-
ferandum kararı almıştı. Nitekim bu referandum 
2020 yılının Ekim ayında gerçekleşti ve vatandaş-
ların yaklaşık yüzde sekseni referandumda “evet” 

oyu kullandı. Referandumdan “evet” çıkmasının 
ardından gelecek yılın Nisan ayında bir kurucu 
meclis oluşturmak için seçim kararı verildi. 155 
temsilciden oluşacak kurucu meclise yeni anaya-
sayı yazması için dokuz ay süre; yetişmezse üç ay 
ek süre verilecek. Olur da hesaplar tutarsa yazı-
lacak anayasa 2022’de referandumla oylanacak.

Şili’deki sürece baktığımızda maskeleneme-
yen bir gerçek tüm keskinliğiyle karşımızda du-
ruyor. Anayasa krizinin hüküm sürdüğü Şili’de, 
zamlar, hayat pahalılığı, sağlık hizmeti ve sosyal 
eşitsizlik gibi sorunların ön planda gösterildiği bir 
şekilde başlayan ayaklanma siyasallaşarak doğru-
dan anayasa sorununa bağlanmıştır. Yani, yeni bir 
anayasa yazımı sürecine isyan dalgası sebebiyle 
başlandı ardından referandumla da olsa bir kuru-
cu meclis kurulması kararlaştırıldı. Bu yaşananlar, 
anayasa, rejim ve iktidara dair sorunların; siyasi 
sorunların belirleyici olduğu ve yeni bir anaya-
sanın yapılması için bir kurucu meclisin şart ol-
duğu tezimizi doğrulayan niteliktedir. Peki, ciddi 
boyutlara varan kitlesel seferberlik ne olmuştur 
da referanduma sunulan yeni bir anayasa ve aka-
binde bu anayasayı hazırlayacak kurucu meclis 
seçimlerinin yapılmasına evrilmiştir? Yeni anayasa 
ve onu yazacak kurucu meclisin seçimi kararla-
rının referandumla alınmış olması, kurucu meclis 
adaylarının da düzen içi partiler tarafından belir-
leneceğini öngörmeyi mümkün kılıyor.

PinoChEt dönEmi’ndEn kalma 
anayasa vE rEformist Blokaj

Şili’nin Pinochet döneminde kalma mevcut 
anayasası, 1980 yılında yazıldı. Pinochet iktidarı 
döneminde ve sonraki dönemlerde de değişik-
liğe uğrasa da reformlarla bezeli Şili Anayasası 
dikiş tutturamadı. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi 
cuntacılarla hesaplaşmak Şili’nin gündeminde 
hep merkezi bir yer tuttu. Nasıl hesaplaşılacağı 
ise temel tartışmalardan biri olageldi. Daha doğ-
rusu Türkiye’den farklı olarak Şili’deki devrimci 
hareket cunta tarafından tümüyle ezilebildiği için 
cuntacılarla parlamenter sistem içinde hesaplaşı-
labileceği adeta genel ezber oldu. Geçen 40 yıllık 
sürede Şili Anayasası Türkiye’dekinden çok daha 
fazla değiştirildi. Tüm bu değişiklikler de muha-
lefetin baskısıyla ve hep demokratikleşme adına 
yapıldı. Yine de yamalı bohçaya dönmüş sözüm 
ona demokratik Şili anayasası Şili’deki anayasal 
krizi ortadan kaldırmadı.

Şili’deki 2019-2020 eylem dalgası başlangıçta 
sebepleri yoksulluk, hayat pahalılığı ve cinsiyet 
eşitsizliği gibi ekonomik ve sosyal problemler 
etkisinde olarak yansıtılsa da anayasal değişik-
liğin ekseninde bir siyasal atmosfer yarattı. Ara-
larında Sosyalist Parti’nin ve Komünist Parti’nin 
de olduğu koalisyon birlikteliklerinden oluşan 
Şili Parlamentosu’nun, Piñera’nın çağrısına uya-
rak yeni bir anayasa için referandum yapılması 
konusunda mutabakata varmasıyla birlikte hem 
eylemciler arasında ekonomik ve sosyal sorunları 
ön plana çıkaran kesimler hem de reformist par-
tilerin siyasal müdahalesi eylemlerin akıbetinde 
belirleyici taraf oldu. Muhalefetteki reformist par-
tilerin eylemlerin şiddetini artırdığı evrede yeni 
anayasa için referandum hususunda girişimleri ve 
kitle içindeki reform yanlılarının “sosyal eşitlikçi” 
ve ekonomide daha “kamucu” bir devlet talepleri 
eylem dalgasını, iktidarı süpürecek bir kitlesel se-
ferberlik ve bunun sonucunda kurulacak kurucu 
meclis yerine, burjuva parlamenter kurumlar için-
de çözüm bulma çabası ve akabinde referandum 
gerçekleştirilmesine vardırdı.

Hem parlamento içindeki hem de kitle için-
deki bu “referandumcu” kesimler aynı reformist 
blokajın unsurlarını oluşturmaktadır. Bu reformist 

blokajın çabası, burjuva sosyalizmi siyasetinin 
tipik bir örneğidir. Bir isyan dalgası yükselirken 
burjuva kurumların repertuarlarının güdümünde-
ki çözümlere razı olup devrimci fırsatların önünü 
tıkama girişimleri reformizme işaret eder. Yani 
amaç mevcut düzenin alaşağı edilmesi değil de 
yamayla onarılması veyahut cilalanması oldu-
ğunda öne çıkarılan muhtelif sorunlar ve talepler 
siyasi iktidar sorununun üstünden atlanarak or-
taya konur. Örneğin geçtiğimiz Eylül ayında Şili 
Komünist Partisi yayımladığı bir bildiride “tüm 
toplumun meşruiyetine” dayalı “dönüşüm görevi-
nin” yerine getirilmesi adına ülkenin “demokratik 
güçlerini” uzlaşmaya davet ettiği “ücretsiz kamu 
sağlık sigortası hakkı, çalışma hakkı, çevrenin ko-
runması, cinsiyet eşitliği, oy kullanma hakkının 
16’ya düşürülmesi” gibi muhtelif uzlaşı taleplerin-
den oluşan uzunca bir liste sıraladı. Siyasi iktidar 
sorunu üzerinden ele alındığında kilit nokta, bu 
ve bunun gibi bildirilerde reformist blokaj tara-
fından öne çıkarılan sorunların var olup olma-
malarıyla veyahut zikredilen taleplerin kendisiyle 
ilgili değil; bu sorunların ve taleplerin nasıl ve ne 
zaman çözülebileceğine, gerçekleştirilebileceğine 
dairdir. Siyasi iktidar sorununun muzaffer bir pro-
leter devrimle çözüldüğü, burjuva devlet makina-
sının parçalandığı ve proletaryanın egemen sınıf 
olarak örgütlendiği proletarya diktatörlüğü tesis 
edildiğinde bu sorunların emekçilerin ve ezilen-
lerin yararına esas çözümlerinin önü açılabilir.

İfade etmek gerekir ki yeni bir anayasayı ha-
zırlamak için eski rejimin kısıtlamalarına bağlı 
olmayarak çalışan bir meclisin varlığı şarttır. Kit-
lelerin seferberliğinden toplumun çoğunluğunun 
özgürleşmesinin yolunu açacak şekilde faydalan-
mak iktidarı alaşağı ederek kurulacak; emekçi-
lerin ve ezilenlerin metro ücretlerini değil, yazı-
lacak yeni anayasayı tartıştığı Sovyetik tipte bir 
kurucu meclisle mümkün olabilir. Bunun Şili’de 
neyin eksikliği sebebiyle gerçekleşmediği mese-
lesine daha sonra geleceğiz.

hEr kuruCu mEClis kitlElErin yara-
rına vE önünü açan Bir anayasa ürEt-
mEz

Tarihteki diğer örnekleri gibi Şili’de gerçekle-
şenlerin de yeni bir anayasa için kurucu meclisin 
şart olduğunu ortaya koyduğunu ifade ettik. Kuş-
kusuz darbelerin ardından ve darbecilerin tayin 
ettiği temsilcilerden oluşan veyahut daha burjuva 
demokratik anlamda temsiliyete dayalı kurucu 
meclis örnekleri mevcuttur. Bununla birlikte Şi-
li’deki örneği göz önünde bulundurduğumuzda, 
her kurucu meclisin kitlelerin yararına ve önünü 
açan bir anayasa üretmeyeceğini vurgulamak ge-
rekir. Şili’de burjuva anlamda seçilen bir kurucu 
meclis iki şeye varabilir. İlki, bu tipte bir kurucu 
meclisin oluşturulması daha büyük çapta bir kriz 
yaratabilir. Nitekim verilen süre içerisinde muta-
bakata varılan bir anayasa yazılamayabilir, anaya-
sa yazımında daha büyük bir kriz çıkabilir; yazılan 
anayasa referandumda kabul görmeyebilir. Yeni 
anayasasın yazılamamış olması kurucu meclisin 
akıbetini etkileyebilir ve bu da yeni daha şiddetli 
bir kitlesel seferberlik dalgasının önünü açabilir. 
İkincisi, seçilen kurucu meclis emekçilerin ve ezi-
lenlerin önünü kesecek aldatmaca bir anayasanın 
yürürlüğe konmasıyla sonuçlanabilir. Emekçilerin 
ve ezilenlerin boynundaki zinciri parçalamaya-
cak, “kimin için demokrasi” sorusunun cevabını 
değiştirmeyecek fakat görece daha “demokratik”; 
Bolivya örneğinde olduğu gibi “Dekolonizasyon 
ve Erkek Egemenliğin Kaldırılması Bakanlığı” 
benzeri kitlelerin kulağına hoş gelen bakanlıkla-
rın kurulmasını mümkün kılan bir anayasa yara-
tılabilir. 

Şili’de eylem dalgası sonrasında
yeni anayasa referandumu ve kurucu meclis seçimleri

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Şili’nin başkenti Santiago’da filizlenen eylem 
dalgası, başlangıçta zamlar, hayat pahalılığı, sağlık hizmeti ve sosyal 
eşitsizlik gibi sorunlar ön planda gösterilse de nitekim siyasallaşarak 
doğrudan anayasa sorununa bağlandı. İsyan dalgası yeni bir anayasa 
yazımı ve referandumla da olsa bir kurucu meclis kurulmasına varan bir 
süreç doğurdu. Şili’de yaşananlar anayasa, rejim ve iktidara dair sorunların; 
siyasi sorunların belirleyici olduğu ve yeni bir anayasanın yapılması için bir 
kurucu meclisin şart olduğu tezimizi doğrulayan niteliktedir.
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Güney Afrika Cumhuriyeti örneğindeki gibi 
emekçilerin gözünü boyayan, siyahi emekçilerin 
aleyhine oluşmuş bir anayasa yazılabilir. Hatırla-
yanlar elbette çıkacaktır: doksanlı yılların başın-
da yükselen sınıf mücadelesi sebebiyle, burjuva 
diktatörlüğünü yıkmadan Apartheid rejiminin tas-
fiyesini güvence altına almayı sağlayacak bir çiz-
giyi temsil ettiği için cezaevinden salınıp Güney 
Afrika’nın ilk siyah Cumhurbaşkanı olan Nelson 
Mandela’nın katkısı “eşitlik” anayasasıyla Güney 
Afrika Cumhuriyeti yıkılmamış; korunmuştu. Ar-
tık ırkçı rejim yok ama Apartheid’den muzdarip 
olmayan siyah nüfusun ezici çoğunluğunun hala 
ücretli köleler ordusunu oluşturduğu bir burjuva 
diktatörlüğü mevcut. 

iki ayrı ülkE, iki ayrı “sülük” anayasa
Şili’deki eylemlerle birlikte yaşanan süreç Tür-

kiye’deki anayasa ve rejim sorununun nasıl orta-
dan kaldırılabileceği doğrultusunda göstergelere 
sahiptir. İki ülkede de bir anayasal kriz mevcuttur 
ve anayasa sorunu çözülememektedir. Bu siyasi 
ve anayasal kriz bataklığı demokratik anayasanın 
şart olduğunun ve yeni demokratik bir anaya-
sa yaratılmadan hem Şili’de hem de Türkiye’de 
mevcut krizlerin çözülemeyeceğinin göstergesi-
dir. Şili, Pinochet döneminden kalma darbe ana-
yasasından kurtulma mücadelesiyle kavruluyor. 
Oysa bu anayasa, en başarılı Amerikancı darbe 
olarak gösterilen, “Friedman”cı ekonomi politi-
kalarını işleme koyan Pinochet Darbesi’nin ar-
dından oluşturuldu. Nitekim, “neoliberalizmin” 
başarılı bir örneği olarak sunulan, komşularına 
kıyasla daha “zenginleştiği” iddia edilen OECD 
(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesi 
Şili, 89’dan sonra başarılı bir “demokratikleşme” 
örneği olarak da sunulmakta.

Türkiye’nin anayasası ise 12 Eylül Askeri Dar-
besi’ni gerçekleştiren darbecilerin oluşturduğu 
kurucu meclis tarafından yazıldı. Şili Anayasası’na 
bu benzerliğinin yanısıra reform girişimleriyle ya-
malı bohçaya dönmüş olmasıyla başka bir ben-
zerliğe daha sahip. Öte yandan Türkiye’de, 1982 
Anayasası’nda cisimleşmiş olan 12 Eylül Rejimi 
giderek daha da derinleşen bir krizin içinde, or-
tada yekpare hareket edebilen bir devlet yok ve 
anayasa sorunu “bir türlü” çözülememekte.

İşte bu sebeplerle, Türkiye’de de en az Şi-
li’deki ölçekte; ondan daha kuvvetli bir ayak-
lanma dalgası gerçekleşecektir. Dünyada en çok 
devrimcinin bulunduğu bu coğrafyada devrimci 
dinamikler hala varlığını korumaktadır. Birinci 
emperyalist paylaşım savaşından beri Orta Doğu 
dengelerini sürekli alt üst eden Kürdistan dina-
miklerinin ağırlık merkezi de bu topraklardadır; 
Kürdistan Sorunu vardır. Üstüne basa basa söyle-
diğimiz gibi, rejim krizine son vermek ve darbe 
anayasasından kurtulmak için emekçilerin ve ezi-
lenlerin kitlesel seferberliğiyle iktidarı süpürmek 
gerekir ve yeni gerçek anlamda demokratik bir 
anayasa için kurucu meclisin kurulması şarttır. 
Demokratik anayasa sorunu bir devrim sorunu-
dur.

Bağımsız dEvrimCi siyasEt dEvrimCi 
PartiylE sürdürülEBilir

Rejimi değiştirmek için önceki rejimin yasa-
larını hiçe saymak gerekir. Tekrar ifade etmek 
gerekirse, rejim değişikliği ancak yasaklama ve 
kısıtlamadan uzak bir şekilde oluşturulan kurucu 
meclisler tarafından gerçekleştirilebilir. Yasaların 
içinde mücadele etmek için kurulmuş burjuva 
siyasi partileri ise tanımları gereği yasaları çiğne-
meye müsait bir örgütlenmeye ve hareket tarzına 
sahip değildir. Aynı durum burjuva siyasetini işçi 
sınıfı içinde taşıyıcısı olan reformist akımlar için 
de geçerlidir.

Hangi rejime sahip olursa olsun bütün bur-
juva diktatörlüklerinde, iktidarlara karşı kurucu 
meclisi toplayacak bağımsız bir kitle seferberli-
ğinin örülebilmesi ancak bağımsız devrimci bir 
siyasetle mümkündür. Emekçilere ve ezilenlere 
önderlik edecek devrimci partiyi yaratmadan ba-
ğımsız devrimci bir siyaset sürdürülemez. Hem 
Şili’de hem Türkiye’de; dünyanın dört bir yanın-
da eksikliği duyulan budur. İşte bu sebeple, her 
ülkede ayrı seksiyonları olan tek bir devrimci en-
ternasyonalin yaratılması ve yaşatılması ihtiyacı 
tüm yakıcılığıyla varlığını korumaktadır.

Dünya genelinde devrimci durumun şiddeti 
ve kapsamı gün geçtikçe genişliyor. “Yönetenler” 
giderek daha yönetemez hale gelirken, sefalet ve 
sıkıntıları artan kitlelerin bağımsız eylemlerinin 
boyutu fırtınalı iklimler ve siyasal krizlerle çal-
kalanmaların güdümünde kabına sığmayan bir 
boyuta erişiyor. Dünyada devrimci durum yayı-
lırken filizlenen ayaklanmalarda siyasi iktidara, 
anayasaya ve nitekim rejime dair sorunların be-
lirleyici olduğunu vurgulamıştık. Şili örneğinde, 

hayat pahalılığı ve sosyal eşitsizliklerin eylemle-
rin ön planında olduğu söylenirken çözülememiş 
anayasa sorununun tekrar patlak verdiğini ifade 
ettik. Reformistlerin etkisiyle kitlelerin bağımsız 
eyleminin önüne set çekilmiş ve devrimci fırsatlar 
yaratan ayaklanma referandum üzerinden kurucu 
meclis seçimine evrilmiştir. Eylemlerin şiddetini 
sönümleyen ve devrimci coşkunun canlı tutulma-
sını engelleyen de işte bu reformist etkidir.

“Dans edemeyeceksem bu benim devrimim 
değildir” Emma Goldman kendisine yakıştırılan 
bu sözü hiçbir zaman söylememiş olduğunu bi-
liyoruz. Bu yürekli anarşist zamanında bir dans 
partisinde kendisine “Senin gibi bir ajitatörün 
böyle dans etmesi davamıza zarar veriyor” diye 
nasihatte bulunan bir erkeğe haddini “Bizim ha-
reketimizi manastıra çeviremezsiniz. Kimsenin 
kendisini ifade etmesini engelleyemezsiniz” diye 
haddini bildirmişti. Kısacası Goldman kişinin 
kendi özel tercihi olan dans yahut başka bir et-
kinliğin siyasi gerekçelerle yasaklanamayacağını 
söylüyordu. Goldman’ın yazılarını okuyanlar ya-
şadığı dönemdeki neredeyse bütün sıcak çatışma 
alanlarında bizzat yer almış bu yürekli anarşistin 
devrimin dans edilerek yapılacağına dair bir şey 
söylemediğini, dans etmenin bizzat bir politik ey-
lem olduğunu söylemediğini bilirler. Şili’de yaşa-
nanlarsa dans ve devrim arasındaki ilişkinin daha 
farklı ilerlediğini gösteriyor. Barikatlarla başlayan 
eylem dalgası filarmoni konserleri ve Las Tesis 
türü danslarla (kimilerine göre “performanslarla”) 
parlamenter bir seçim hareketine dönüştürüldü.

Halbuki camları kırarak başlayan devrimci 
başkaldırının vandalizm eleştirilerine kulak asma-
dan camları kırarak yoluna devam etmesi gere-
kirdi. Bu noktada Karl Marks’ın da mensubu bu-
lunduğu Komünistler Birliği Merkez Komitesi’nin 
çağrısındaki şu cümleleri hatırlamakta fayda var:

“Her şeyden önce, işçiler, çatışma sırasında ve 
burjuvazinin savaşımın hemen ardından fırtınayı 
yatıştırmaya çabaladığı sırada, işçiler her şeyden 

önce, duruma olabildiğince müdahale etmeli ve 
demokratları şu anda söyledikleri terörist lafları 
gerçekleştirmeye zorlamalıdırlar. Eylemlerini öyle 
yönlendirmelidirler ki, devrimci coşkunun, zafe-
rin hemen ardından yine bastırılması önlensin. 
Tersine, bu coşkuyu olabildiğince uzun bir süre 
canlı tutmalıdırlar. Aşırılık denen şeylere; nefret 
edilen kişilere ya da yalnızca nefret uyandıran 
anıları anımsatan resmi binalara karşı yöneltilen 
toplu intikam örneklerine karşı çıkmak bir yana, 
böyle örneklere yalnızca göz yummakla kalınma-
yıp, bunların önderliği de ele geçirilmelidir.” 

türkiyE’dE Bu hikayEnin sonunu 
Başka türlü GEtirmEk mümkün

Türkiye’de tümüyle siyasi krize düğümlenmiş 
bir durum mevcutken Türkiye solundaki dikkat-
leri muhtelif “ekonomik sorunlara” çekmeye ça-
lışma dürtüsü İmamoğlu’culuktan kaynaklanmak-
tadır. Bu düğüm seçim ittifaklarıyla veyahut “en 
geniş demokrasi bloğu”yla emekçilerin ve ezilen-
lerin yararına bir şekilde çözülemez. Üstelik or-
tada yekpare hareket edebilen bir devlet yokken 
ve 12 Eylül Rejimi’nin krizi git gide daha da derin-
leşirken mevcut siyasi durum bu topraklarda en 
az Şili’deki ölçekte bir ayaklanmayı dayatmakta-
dır. Önümüzdeki dönem siyasi iktidarı süpürecek 
şiddetli bir ayaklanmaya gebedir. Bu anlamıyla 
anlatılan bizim hikayemizdir.

Şili’deki çözümsüzlük bu hikayenin nasıl 
bitmemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. 
KöZ’ün arkasında duran komünistlerin defaatle 
vurguladığı gibi bir devrim sorunu olan demok-
ratik anayasa için emekçilerin ve ezilenlerin ba-
ğımsız kitlesel seferberliği sonucunda kurulacak 
kurucu meclis şarttır.

Şili’deki hikayeyi üstüne bastığımız topraklar-
da başka türlü noktalamak mümkün. Zira Tür-
kiye’de siyasi kriz daha derin, tasfiyeciler daha 
etkisiz ve devrimci dinamikler çok daha güçlü.

Şili’deki kurucu meclis ve anayasa mese-
lesi vesilesiyle kurucu meclisin ne oldu-

ğunu ve Bolşeviklerin Rus Sosyalist Federatif 
Sovyet Cumhuriyeti Anayasası’nı ne tür müca-
deleyle ortaya koyduğunu tekrar vurgulamak 
adına Mart 2017 tarihli “Anayasa Dayatmasına 
Hayır” başlıklı KöZ broşüründen şu alıntıları 
paylaşıyoruz:

Öncelikle, kurucu meclis bir parlamento de-
ğildir. Kurucu meclisin parlamentodan ayırmak 
için birinci şart bu meclisi oluşturacak vekillerin 
çoğunlukla mevcut siyasi partilerin aday gös-
terdiği parlamenterler olarak değil toplumun 
muhtelif farklı kesimlerinin birinci dereceden 
temsilcileri olarak seçilmesi başlıca farkı işaret 
eder. Bu farkın özü seçmenle seçilen arasın-
daki bağın kopartılmaması olmak zorundadır. 
Kimlerin kimlerin vekili olarak kurucu meclise 
gönderildiği belli olmalı ve bunun en açık gös-
tergesi de seçenlerin istedikleri zaman seçtikle-
rini geri çağırma ve yenisini gönderme yetkisini 
elden bırakmaması bir sonraki genel seçimleri 
beklemek zorunda kalmamasıdır. Kurucu mec-
lis bir parlamento gibi işlemek üzere tespit edil-
meyeceği gibi aynı zamanda bir parlamento 

gibi seçilmeyen bir meclis olacaktır. Bu kurucu 
meclisin en demokratik biçimde teşkil olması 
için ise toplumun muhtelif kesimlerinin örgüt-
lenerek yahut var olan örgütleri üzerinden 
kendi temsilcilerini belirleyip kurucu 
meclise göndermesiyle oluşması 
sağlanmalıdır.

Yeni bir anayasanın 
demokratik bir yol-
dan hazırlanması 
için her düzeyde 
kitlelerin örgütlen-
mesini sağlamak ve 
var olan kitle örgütleri-
ni bu maksatla yönlendir-
mek üzere bir “kurucu mec-
lis hareketi” yaratılması asgari 
bir şarttır. Bu kapsamda “yeni 
bir anayasa için bir kurucu meclis” 
hedefinin ortaya konması yetmez. 
Aksine bunun hangi somut basamak-
lardan yükselerek nasıl oluşacağının 
yolunun gösterilmesi de gerekir. Bir baş-
ka deyişle bir kurucu meclis fikrini sadece 
ortaya koymakla yetinmeyip bu doğrultuda bir 

hareketin oluşması için kimi somut adımların 
atılmasının yolunu pratikte de gösterebilmek 
gerekir. KöZ’ün arkasında duran komünistlerin 

bugüne kadar kitle içinde yürüttükleri siyasi 
çalışmalar da bunun asgari kalkış nokta-

larına işaret eder ve imkân sunar. Kitle 
içinde çalışma yürüten başka akımların 

da öyle ya da böyle muhtelif kurum 
ve kuruluşlarla ilişkileri vardır. 

Çaptan düşmüş ve nispeten et-
kisiz hale gelmiş olsalar da bu 

istikamette etkin olabilecek 
sendikalar ve meslek ör-

gütleri de vardır.

Çarlık otokrasisi-
nin dayatmalarına 

ve Menşeviklerin 
kurucu meclis iş-

levlerini bir tür par-
lamentoya devretme gay-

retlerine karşı Bolşeviklerin 
savundukları kurucu meclis alter-

natifi en demokratik kurucu meclis se-
çeneğini oluşturur. Rusya’da yüz küsur yıl 

önce Menşeviklerle sağ sosyalist devrimcilerin 

hâkim olup parlamentoya çevirmek istedikleri 
kurucu meclise karşı Bolşeviklerin Sovyetlerin 
iradesini bir kurucu irade olarak kabul ettirmeyi 
başarması da bu perspektifle yürütülen hareket 
sayesinde olmuştur. Böylelikle Kurucu Meclis’e 
hâkim olan oportünistlerin reddettiği anayasa 
taslağı Tüm Rusya Sovyetlerinin Genel Kong-
resi’nin 10 Temmuz 1918’de toplanan oturu-
munda benimsendiği zaman Sovyetlerin resmi 
gazetesi olan İzvestia’da yayınlanarak yürürlüğe 
girebilmiştir. Bu şekilde benimsenen Rus Sos-
yalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasası 
o güne kadar görülmüş anayasaların en de-
mokratiği olduğu gibi, aynı zamanda görülmüş 
burjuva demokratik meclislerden milyon kere 
daha demokratik bir usulle belirlenmiş ilk ana-
yasa olmuştur. Kuşkusuz bu anayasanın geçerli 
olmasının asıl belirleyici koşulu sadece bu de-
mokratik yönü değil o anayasayı benimseyen 
Sovyetlerin aynı zamanda yasama yürütme ve 
yargı kuvvetlerinin birliği üzerine oturmakla 
kalmayıp bu iktidarı uygulayacak silahlı kuv-
vetleri de bünyesinde barındırmasıdır.

Demokratik anayasa için nasıl bir kurucu meclis?

köZ’ün arkasında duran 
komünistlerin defaatle vurguladığı 
gibi bir devrim sorunu olan 
demokratik anayasa için 
emekçilerin ve ezilenlerin bağımsız 
kitlesel seferberliği sonucunda 
kurulacak kurucu meclis şarttır. 
Şili’deki hikayeyi üstüne bastığımız 
topraklarda başka türlü noktalamak 
mümkün. Zira Türkiye’de siyasi kriz 
daha derin, tasfiyeciler daha etkisiz 
ve devrimci dinamikler çok daha 
güçlü.



6 ARALIK 2020KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

71-72 Kopuşu ve komünistlerin birliği mücadelesi kampı

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
11-12-13 Eylül tarihlerinde “71-72 Kopuşu ve Ko-
münistlerin Birliği Mücadelesi” başlıklı üç gün-
lük bir kamp organize ettik. Bir aylık bir kamp 
hazırlığının ardından salgın koşullarında ulaşım, 
kamp alanı bulma vb. engelleri aştık. İstanbul ve 
İzmir’den yaklaşık 35 kişinin katılımıyla Seferihi-
sar’da Karşı Köy Yaşam Kooperatifi’nde kampı 
gerçekleştirdik.

Dünya çapında devrimci durumun yayıldığını 
tespit ettiğimiz koşullarda Ekim Devrimi’ne sa-
hip çıkma ve Komünist Enternasyonal’i yeniden 
örgütleme sorumluluğunun omuzlarımızda oldu-
ğunu vurguluyoruz. 1945-70 yılları arasında dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de yayılan devrimci 
dalga kendi sınırlılıkları nedeniyle Komintern’in 
devrimci mirasıyla buluşamamıştı. Bugün 71-72 
Kopuşu’nu gerçekleştirenlere bağlılık duyan bir 
akım neredeyse bulunmuyor. İsimleri yâd etme-
nin ötesinde bir bağlılıktan söz etmek mümkün 
değil. Halbuki 71-72 kopuşu tüm sınırlarına rağ-
men bize gerisine düşülmemesi gereken çizgi-
nin, örgüt ve müdahale anlayışının ne olduğunu 
göstermişti. Biz Komintern’in mirasıyla tekrardan 
buluşmak isteyenler olarak 71-72 Kopuşu’nu 
bağlanması gereken yere taşımayı görevimiz ola-
rak görüyoruz. Bu nedenle 71-72 Kopuşu’nun 
nereden kopuş olduğunun altını çizmek, bu ko-
puşun sınırlarına işaret etmek, Komintern’le ve 
Mustafa Suphi TKP’si ile buluşamayan bu kopuş-
ların takipçilerinin, bu kopuşu gerçekleştirenle-
rin görüşlerini dondurmaya çalışanların neden 
tasfiyeci hatta savrulduğunu açıklamak ve parti 
mücadelemizi anlatmak amacıyla bu kampı dü-
zenledik.

Kampın üç günlük programında, “Türkiye 
Komünist Hareketinin Başlangıcı Olarak Mustafa 
Suphi TKP’si ve Komünist Enternasyonal” başlı-
ğında bir açılış oturumunun ardından “71 Kopu-
şu Nereden Kopuştu”, “71 Kopuşunun Önemi”, 
“71 Kopuşunun Ardından Boy Gösteren Tasfiye-
cilik” ve kapanış oturumu olan “71-72 Kopuşuna 
Kimsenin Sahip Çıkmadığı Koşullarda Komü-
nistlerin Birliği Mücadelesi” başlıkları altında on 
oturum gerçekleştirildi. Kampın oturumlarından 
ikisinde Ergun Adaklı da konuşmacı olarak katıl-
dı. Söz konusu bu iki oturum panel formatında 
gerçekleşti.

açılış oturumu: türkiyE komünist 
harEkEtinin BaşlanGıCı olarak 
mustafa suPhi tkP’si vE komünist 
EntErnasyonal

Açılış oturumu Enternasyonal marşının söy-
lenmesiyle başladı. Açılış oturumunda dünyada-
ki siyasi tablo ve Türkiye’nin bu tablodaki yeri 
vurgulandı. Rejim krizinin derinleştiği, dünyanın 
en dinamik ulusal hareketlerinden birinin bulun-
duğu, en örgütlü işçi sınıfına sahip ve geçmişin 
izini silme yönündeki tüm girişimlere rağmen en 
fazla devrimcinin bulunduğu, sol hareket içinde 
yığınsal devrimci arayışların olduğu bir bölge ola-
rak tarif edilen Türkiye ve Kürdistan’ın bu özgün 
durumunun Ekim Devrimi ile ilişkisi açıklandı. 
Bu oturumda aynı zamanda gelenek sorununa 
yaklaşımımız anlatıldı. Geleneğimizi toprakla-
rımızdaki şu ya da bu sosyalist hareketle, işçi 
mücadelesiyle, halk direnişiyle değil, Komünist 
Enternasyonal’in bir üyesi olan Türkiye Komü-
nist Partisi ile başlattığımız vurgulandı. Türkiye 
Komünist hareketi açısından 71-72 Kopuşu’nun 
bizim açımızdan neden önemli olduğu, kampın 
amacı ve programı aktarılarak oturum sonlandı-
rıldı.

Kampın ilk gün oturumlarının ana teması ola-
rak belirlenen “71 Kopuşu Nereden Kopuştu?” 
başlığı altında üç oturum gerçekleşti. İlki “Reviz-
yonist TKP Mustafa Suphi TKP’sinden nasıl fark-
lıydı? Revizyonizm TKP’de nasıl hakim oldu?”, 
ikinci oturum “Aykırı ama Menşevizmin sınırla-
rını aşmayan bir TKP’li: Hikmet Kıvılcımlı”, ve 

üçüncü oturum “Reformizmin iki yüzü: TİP ve 
MDD” başlığında gerçekleşti.

rEvizyonist tkP mustafa suPhi 
tkP’sindEn nasıl farklıydı? 
rEvizyonizm tkP’dE nasıl hakim 
oldu?

İlk oturuma kamp oturumlarına konuşmacı 
olarak davet ettiğimiz siyasi kurumlardan Komün 
Dergi’den Ergun Adaklı da katıldı. Ergun Adaklı 
katıldığı oturumlarda Komün adına konuşmaya-
cağını belirterek konuşmasını gerçekleştirdi.

KöZ adına yapılan konuşmada; revizyoniz-
min TKP’de hakim olmasının, programlar üzerin-
den anlaşılamayacağı vurgulandı. Şefik Hüsnü’yü 
şeytanlaştırmanın da sorunu anlaşılır kılmak ye-
rine bulanıklaştıracağı, TKP’nin uluslararası düz-
lemde Ekim Devrimi ile bağlantısıyla anlaşıla-
bilecek bir parti olduğu belirtildi. Aynı şekilde 
TKP’nin tasfiyesinin de ancak Avrupa merkezli 
uluslararası oportünist-merkezci hareketin Ko-
mintern içinde hakim olmasıyla, ilk aşamada bu 
çizginin dünya komünist hareketine dayattığı ek-
lektik çizgiyle anlaşılabileceğinin altı çizildi.

İlk oturum iki konuşmacıya soruların sorul-
ması ve yanıtlanmasının ardından sona erdi.

aykırı ama mEnşEvizmin sınırlarını 
aşmayan Bir tkP’li hikmEt kıvılCımlı

İlk günün ikinci oturumunda Hikmet Kıvıl-
cımlı’yı ele aldık. Oturumda genel olarak bugün 
Kıvılcımlı’nın bedel ödemiş bir devrimci, özgün 
fikirleri olan Marksist bir düşünür olarak sunul-
masının, onun siyasi görüş ve tutumlarının örgüt-
sel pratiğinden bağımsız ele alınabileceği yanıl-
saması yarattığı vurgulandı. Kıvılcımlı’yı TKP’nin 
oportünist çizgisiyle örgütsel ve politik olarak 
hesaplaşamayan, TKP’nin tasfiyesinden sonra da 
Komintern’in V. Kongresiyle birlikte benimsediği 
sınıf uzlaşmacı çizgiyi kendi özgün vurguları ve 
diliyle koruyan bir sosyalist olarak görmek ge-
rektiği öne çıkarıldı.

Devrimci bir parti yaratmak isteyenlerin 
önündeki engellerden birisinin Mihri Belli ol-
muşsa bir diğerinin de Kıvılcımlı olduğu; Mihri 
Belli ve Hikmet Kıvılcımlı’nın asıl zararının örgüt-
sel konulardaki oportünist görüş ve tutumların-
dan kaynaklandığı vurgulandı.

rEformizmin iki yüzü: tiP vE mdd
İlk günün son oturumunda TİP ve MDD ele 

alındı. Bu oturumda özetle TİP ve MDD’nin biri 
devrimci diğeri reformist olan iki akım olmadı-
ğı, ilkesel meselelerde yaklaşımı birbirine benzer 
olan iki reformist akım olduğu belirtildi. Görüş 
ayrılıklarının Türkiye’yi 1928 programına göre 
konumlandırdıkları pozisyon ile ilgili olduğu ve 
THKO dışındaki 71-72 Kopuşu’nu gerçekleştiren 
devrimcilerin esas itibariyle TİP’ten değil MDD 
ara uğrağından kopmuş oldukları anlatıldı.

SD ya da MDD’yi savunan akımlar arasında 
farklılıktan çok benzerlik olduğu, ayrımların le-
galite-illegalite konusunda yahut devrimcilik ve 
reformizme dair olmadığı, devlet aygıtının yıkıl-
masının hiçbiri tarafından savunulmadığı öne çı-
karıldı.

Soru ve yanıtların ardından ilk gün oturumları 
sonlandırıldı.

71 koPuşu’nun önEmi
İkinci gün oturumları kahvaltının ardından 

sabah erken saatlerde başladı. “71 Kopuşu’nun 
Önemi” ana başlığı altında üç oturumda “THKO 
Kopuşu’nun Anlamı”, “İbrahim Kaypakkaya ve 
Kemalizm” ve “Kopuşun Sınırları” başlıklı konu-
lar ele alındı.

thko koPuşu’nun anlamı
Bu oturumda yapılan sunumda 71-72 Ko-

puşu’nun reformizmden, legalizmden ve reviz-
yonizmden kopuş olduğu pratik anlamda da 
Kemalizmden kopuş olduğu tespit edildi. 71-72 
Kopuşu’nu yapanların devrimciliğin devleti yık-
ma mücadelesi olduğunu ve bunun ancak dev-
rimci öncünün örgütlediği silahlı bir hücumla 
gerçekleşeceğini savundukları belirtildi. 71-72 
Kopuşu’nun sadece TİP’ten değil her türlü reviz-
yonizmden kopuş olduğu, THKO’nun farkının 
da TİP’ten koparken MDD’nin herhangi bir uğra-
ğına takılmamış olması, revizyonizmin başka bir 

uğrağında vakit yitirmemesi olduğu vurgulandı.

71 Kopuşu derken TİP’ten kopuşun değil 
revizyonistlerden kopuş anlaşılması gerektiği, 
THKO’nun kopuşunun anlamının da revizyo-
nistlerin iki kanadından bir seferde kopmuş ol-
malarında yattığı, THKO kopuşunun devrimin 
devrimciler örgütünün bizzat yürüteceği silahlı 
ayaklanma sonucu gerçekleşeceğini anlattığı için 
soldaki o zaman var olan tüm akımlardan ayrı 
bir yere yerleştiği değerlendirildi. THKO’yu son-
rasında takip eden THKP ve TKP-ML’nin de aynı 
konuma geldiği vurgulandı.

iBrahim kayPakkaya vE kEmalizm
İkinci günün ikinci oturumu “İbrahim Kay-

pakkaya ve Kemalizm” başlığında gerçekleşti. 
İbrahim Kaypakkaya’nın reformizmden, kema-
lizmden ideolojik ve pratik kopuş bakımından 
niteliksel olarak ayrı bir noktaya varmadığı, onun 
eylem çizgisinin de THKO’nun kopuşu tarafın-
dan belirlendiği vurgulandı. Kaypakkaya’yı ayırt 
edenin, yüzünü Mustafa Suphi TKP’sine dönmüş 
olması olduğu, bununla birlikte program, örgüt-
lenme anlayışı söz konusu olduğunda ise TKP-
ML’nin bu hedefin gerisinde olduğu aktarıldı.

İbrahim Kaypakkaya’nın 71 Kopuşu’nun di-
ğer öncülerinden farklı olarak Kemalizm ve Kürt 
sorunu konusunda daha fazla ve doyurucu tes-
pitler ve yazılar bıraktığı doğru olsa da, bu tes-
pitler bakımından ilk ve tek olduğu doğru olma-
dığı, Kıvılcımlı’nın da benzer saptamaları olduğu 
belirtildi.

Kaypakkaya’nın «fiili işgal koşullarında» ke-
malistlerle ittifakı öngörmek suretiyle bir kertede 
Kemalistlerle ittifakı savunma noktasında olduğu 
ve kemalizmin ne zaman karşı-devrimci/faşist 
olduğu konusuna dair bir belirlemesi olmadığı 
vurgulandı.

Bununla birlikte Kaypakkaya’nın PDA çizgi-
sinden koparken ve kendinden öncekilerden ke-
malizm ve Kürt sorunu bağlamında bir adım ileri 
çıkarken 71/72 Kopuşu bağlamında önemli bir 
sıçramayı ifade ettiği ama bilhassa Mustafa Sup-
hi TKP’sine gönderme yapmak suretiyle bugün 
için bile komünistlere doğru bir pusula sunduğu 
tespit edildi. Ancak Kaypakkaya’nın kendisinin 
de Mustafa Suphi TKP’sinin programını ve onun 
proleter devrim stratejisini esas almadığı vurgu-
landı.

71-72 koPuşu’nun sınırları
İkinci günün son oturumu Ergun Adaklı’nın 

da katıldığı bir panel formatında gerçekleşti ve 
kopuşun sınırları ele alındı.

İlk olarak Ergun Adaklı söz aldı. Sunumu ile 
yaptığı tarihsel sürece ilişkin aktarımlar ile otu-
rumu oldukça zenginleştirdi. Ergun Adaklı’nın 
ardından KöZ adına yapılan sunumda; 71-72 
Kopuşu’nın maceracı bir eğilimin dışavurumu 
yahut küçük burjuva devrimciliği olmadığı, Ko-
mintern’in tasfiyesine varan revizyonizmin dev-
rim yapmayı yasaklayan anlayışına devrimci bir 
tepki, bu anlayışı savunan köhnemiş örgütlerden 
bir kopuş olduğu vurgulandı. Bu kopuşun tü-
müyle devrimci kaygılarla gerçekleşmiş olsa da 
Komünist Enternasyonal’in programatik hattıy-
la buluşamamış olduğu için güdük kaldığı hem 
Komintern’in V. Kongre sonrası sınıf uzlaşmacısı 
çizgisiyle hesaplaşamadığı hem de askeri devrim 
stratejisinden proleter devrim stratejisine varama-
dığı anlatıldı.

Bu kopuşa sahip çıkma iddiasının bir tek 
Mustafa Suphi’nin ilke ve esaslarını benimseyen 
ve Komünist Enternasyonal’in temel referansları-
na sahip çıkan komünistler tarafından sürdürül-
mekte olduğu vurgulandı.

71 sonrasında Boy GöstErEn 
tasfiyECilik

Kampın son günü “71 Sonrasında Boy Gös-
teren Tasfiyecilik” başlığı altında iki oturum ger-
çekleşti. Oturumlardan ilki “Tasfiyecilik derken 

neyi anlamalı? Tasfiyecilik neden 72 yenilgisiyle 
başladı?”, diğeri ise “PKK’nin tasfiyesinden neyi 
anlamalı?” konusunda yapıldı.

tasfiyECilik dErkEn nEyi anlamalı? 
tasfiyECilik nEdEn 72 yEnilGisiylE 
Başladı?

Bu oturumda genel olarak tasfiyeciliğin örgüt 
kaçkınlığı olmadığı, tersine tasfiyeciliğin en etkili 
biçiminin güçlü bir örgütsel mekanizmayı kullan-
ma imkânına sahip akımlar arasından çıktığı öne 
çıkarıldı. Tasfiyeciliğin esas olarak devrimci ey-
lem çizgisinin sonra da devrimci programın tas-
fiyesi olduğu, 12 Mart sonrasında boy gösteren 
tasfiyeciliğin de kendini maceracılık eleştirisi ve 
kitleleri kazanma kaygısıyla ifade ettiği vurgulan-
dı.

Maceracılık eleştirisi ve kitleleri kazanma, 
sonrasındaki popülizm eleştirilerinin tasfiyecili-
ğin temel şiarları olduğu, işçi sınıfına yönelme 
kararlarının, artan bir sosyalizm vurgusunun coğ-
rafyamızdaki tasfiyeci akımların alameti farikası 
olduğu belirtildi.

Pkk’nin tasfiyEsindEn nEyi anlamalı?
PKK’nin tasfiyesinin esas olarak Türkiyelileş-

me hamlesi olduğu, örgütsel bakımdan PKK’nin 
dağıldığı anlamına gelmediği belirtildi. Tersine 
PKK’nin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığı, 
bu durumun da PKK tasfiyeciliğini, en son Hen-
dekler örneğinde görüldüğü gibi, daha tehlikeli 
kıldığı vurgulandı. HDP ve öncellerinin PKK’nin 
kendi kendine akıl ederek kurdukları partiler ol-
madığı, Kuruçeşme’deki tartışmalara binaen, on-
larla aynı kaygıları paylaşan bir hareketin girişimi 
olduğu anlatıldı.

Bugün acil ihtiyacın Türkiye ve Kürdistan’da 
da komünist partiyi yaratmak olduğu, bunun da 
Türkiye’de olduğu kadar Kürdistan’daki gelişme-
lerin nesnel seyrine de bırakılamaz bir görev ol-
duğu vurgulanarak oturum sonlandırıldı.

kaPanış oturumu: 71-72 koPuşu’na 
kimsEnin sahiP çıkmadığı koşullarda 
komünistlErin Birliği müCadElEsi

Kapanış oturumunda gelenek sorununa yak-
laşımımıza, 71-72 Kopuşu’nu bu kamp ile neden 
ele aldığımıza böyle bir konuda neden üç gün-
lük bir kamp organize ettiğimize değinildi.

Kamp boyunca anlatmaya çalıştığımız konu-
nun “THKO’ya değil, THKO’nun başlattığı kopu-
şa sahip çıkıyoruz.” sözümüzün anlamı olduğu 
vurgulandı.

Kapanışta aynı zamanda şu noktalara tekrar 
değindik:

71-72 Kopuşu’nun bizim açımızdan sahipleni-
lecek noktalarını belirttik: Devleti yıkmadan dev-
rim olmaz, devrimci bir savaş örgütünün kendi 
eliyle yürüteceği bir silahlı ayaklanma olmaksızın 
devrim gerçekleşmez, 71-72 Kopuşu bizim açı-
mızdan hedefine varamamıştır. 1928 programının 
sınırlarını aşamamış, Komintern’in V. Kongresin-
de bir çizgi olarak benimsenen milli burjuvaziyle 
birleşik anti-emperyalist cephe çizgisinin dışına 
çıkamamıştır. Bu anlamda benimsedikleri yol 
yine V. Kongre’nin tortularını ve açmazlarını ta-
şımaktadır. Tam da bu nedenle THKO’dan TKP-
ML’ye kadar uzanan unsurların gittikleri yolu de-
ğil kopuşlarını sahiplenmek gerekir.

Kapanışın ardından Enternasyonal marşını bir 
kez daha söyleyerek üç günlük kampı sonlan-
dırdık. Katılımcıların oldukça canlı biçimde katıl-
dığı kamp boyunca 71-72 Kopuşu’na yaklaşımı-
mız tüm boyutlarıyla ele alınabildi. Katılanların 
büyük çoğunluğunun konaklama ve yemek vb. 
ihtiyaçlarını da kapsayan organizasyon bir aksak-
lıkla karşılaşmaksızın tamamlandı.

İstanbul’dan Komünistler
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Ekim Devrimi tartışmaları - 2020 

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
Ekim Devrimi’ni politik bir pusula niteliğinde tar-
tışmak amacıyla 2009 yılından beri Ekim Devrimi 
Tartışmaları’nı düzenliyoruz. Bu sene de 8 Kasım 
tarihinde Ekim Devrimi tartışmalarını iki panel 
olarak gerçekleştirdik. “Korona Sonrası Dünyada 
Devrimci Durum” başlıklı panele HDP İstanbul 
milletvekili Musa Piroğlu konuşmacı olarak ka-
tılırken, “Türk Devletinin Kuruluşunun Yüzüncü 
Yılında Kurtuluş Savaşı” başlıklı panelde ise Sos-
yalist Meclisler Federasyonu’ndan Mahir Gürz ko-
nuşmacı olarak yer aldı.

Ekim Devrimi panelleri Enternasyonal marşı-
nın söylenmesiyle başladı. “Korona Sonrasında 
Dünyada Devrimci Durum” başlıklı panel önce-
sinde İlk Buhar Makinası belgeseli izlendi.

korona sonrası dünyada dEvrimCi 
durum

İlk panelde KöZ adına konuşan Engin Gürbüz 
şunlara değindi:

Dünyanın dört bir yanına hızla yayılan bu sal-
gının tetiklediği kriz elbette emperyalizmin nasıl 
bir gericilik rejimi olduğunu bir kez daha göster-
di. Kapitalizmin en gelişmiş olduğu coğrafyalarda 
burjuva toplumunun kendi kölelerini beslemek-
ten bile aciz olduğu açığa çıktı. Başta emperya-
list metropoller olmak üzere dünyanın dört bir 
yanındaki burjuva diktatörlüklerinin açmazlarını, 
bu açmazlar nedeniyle ilan ettikleri olağanüstü 
hâl rejimlerini en görmek istemeyen gözlere bile 
gösterdi. Devrimci bir durumun dünya çapında 
yayıldığı gizlenemez hale geldi. Ama Korona sal-
gını sadece bunları göstermedi. Aynı zamanda 
dünya çapında sol hareketlerin, işçi hareketleri-
nin tümüyle reformizmin etkisi altında olduğunu 
da bütün çıplaklığıyla ortaya koydu.

Burjuva sosyalizmi, bugün bir bütün olarak 
dünyadaki sol akımları kapsamaktadır. İşçi ve ezi-
len hareketi tümüyle burjuva sosyalizminin çizdi-
ği çerçeve içinde hareket etmektedir. Günümüz-
de dünyanın şu ya da bu bölgesinde bir devrimci 
hareketten söz etmek mümkün değildir. Kürdis-
tan’dakiler de dahil olmak üzere tüm hareketler 
burjuvazinin güdümündedir, onun ideolojisini 
üretmektedir. Tüm hareketler reformizme teslim 
olmuştur. Üstelik bu durum dünya çapında dev-
rimci dinamikler şiddetlenirken yaşanmaktadır.

Özellikle 2015 yılından bugüne Türkiye’de 
eylem değil eylemsizlik çizgisi hakimdir. Korona 
salgını sürecinde bu çok daha fazla kendisini gös-
termiştir. Bugünkü durum esas olarak Türkiye’de 
sol akımların siyasi çizgisine şekil veren reformiz-
min ürünüdür. Sol akımların çizgisini tayin eden 
reformistler ve bu reformistlerin kendi ihtiyaçları-
na göre şekillendirdikleri örgütlenmeler, devrim-
cileri eylemsizliğe mahkûm etmektedir.

Dünyanın dört bir yanı ayaklanmalarla, kit-
lesel eylemlerle kasılıp kavrulurken, hâkim olan 
reformizm ve tasfiyeci anlayış bu eylem dalga-
larını düzen içine hapsetmeyi başarmaktadır. Bu 
tasfiyeci yapılara karşı mücadele etmeden, emek-
çilere ve devrimcilere sokağı yasaklayan oportü-
nistleri alt edecek devrimci partiyi yaratmadan, 
Türkiye devrimine önderlik etmek mümkün de-
ğildir. Ekim Devrimi’nin izinden gitmek demek 
tam da böylesi bir sorumluluğu yüklenmektir. 
Komünistler olarak çağrımız da bu sorumluluğu 
yüklenecek militanlaradır.

HDP adına konuşan Musa Piroğlu şunları vur-
guladı: Emperyalizm ağır bir krizin içinden ge-
çiyor. Bu krizin ik boyutu 1970’lerde başlayan 

ekonomik krizdir. Bu kriz kar marjlarının düşme 
eğilimi olarak adlandırılabilir. Bu kriz neoliberal 
önlemlerle çözülmeye çalışılsa da çözülememek-
tedir. Bu krize eşlik eden emperyalistler arası pay-
laşım süreci bir siyasal krizdir. Dünya halkları için 
varlık yokları krizi ile örtüşür bu krizler. Üretimin 
yapılışı, savaşlar, neoliberal politikalarla ortaya çı-
kan doğa krizi var. Salgın da buradan besleniyor. 
Ama salgını da aşan dünyanın yok oluşu krizi var. 
Buna paralel olarak 50 milyon insanın mülteci 
konumuna düştüğü savaşlar, iç savaşlar ve krizler 
döneminden geçiyoruz. Emperyalizm tüm dünya 
halklarına barbarlık ya da sosyalizm dışında bir 
çıkış bırakmamaktadır. Dönemsel olarak 20. Yüz-
yılın başını andıran bir süreçten geçiyoruz. Çin 
ekonomisinin devreye girmesi, bölgenin dünya 
ekonomisinde yerini alması, burada yaşanan tek-
nolojik atılımlar ile klasik metropol emperyalist 
ülkelerin bunlarla başa çıkamadığı bir süreçteyiz.

Salgın bu dönemde ortaya çıktı. Halk hareket-
lerinin geri çekilmesinin sebeplerinden biri oldu. 
Salgın neoliberal yıkımları ortaya çıkardı. Salgı-
nın faturasını ödeyenler göçmenler, mülteciler ve 
ezilen halklar oldu. Çünkü üretim devam etti ve 
işçiler arasında yayıldı. Kamıu hizmetlerinin ser-
mayeye peşkeş çekilmesi, sağlık sisteminin çök-
müş olduğunu ve burjuva devletlerin ne kadar 
savunmasız olduğunu gösterdi. Burjuva devletler 
işçi sınıfı ve yoksullar için çözümsüzlük yaratmış-
tır. Bu ülkede de benzer şeyler yaşanmaktadır. 
Salgına karşı koruma politikaları üst sınıfları ko-
rumaya yöneliktir. Devlet hastanelerinin bütün 
servisleri kapatılmış durumda. Normal hastalar 
özel hastanelere yönlendirilmektedir. İnsanlar bu 
yüzden hayatını kaybetmektedir. Kitlelerin sağlık 
hizmetleri askıya alınmış durumdadır.

Bütün bunlar bir devrimci durum kavramıyla 
tariflenemez. Biz kapitalist emperyalizmin krizi 
olarak tarifliyoruz. Ayaklanmalardan çok savaş-
lar döneminden geçiyoruz. Ama şöyle bir durum 
vardır. Her kriz devrimin ebesidir. Ama aynı za-
manda karşı devrimin bütün koşullarını da bağ-
rında taşır. Türkiye giderek kendi kalıcılaştırmaya 
çalışan baskı düzeninden geçiyor. AKP-MHP ikti-
dar bloğu bu ülkeyi faşizan bir dönemden geçir-
mekte. İktidar kendini kalıcılaştırmaya çalışıyor. 
Bu süreç baskı aygıtları ile el ele gidiyor. Toplu-
mun bütün kesimleri iktidarın zor aygıtıyla ters 
yüz edilmeye çalışılmaktadır. Toplumsal muhale-
fetin var olan dağınıklığı bu sürecin önünü açıyor. 
HDP çıkış yolu olarak bu baskı mekanizmalarına 
yok etmek üzere hareket etmektedir. Faşizm yı-
kılmadan demokrasi mücadelesinin önü açılmaz. 
Bütün güçleri buraya davet etmektedir. Devrimci 
durumdan öte baskı süreci vardır. Buradan çıkı-
şın yegâne yolu işçi sınıfının örgütlenmesinden 
geçiyor. Türkiye devriminin yolu Kürt özgürlük 
hareketi ile Türkiye işçi sınıfının stratejik ortaklığı 
ile olacaktır.

türk dEvlEtinin kuruluşunun 
yüzünCü yılında kurtuluş savaşı

KöZ adına konuşan Orhan Dilber şunları vur-
guladı:

Kurtuluş savaşı ve kurulan yeni devlet hak-
kında efsaneler vardır. Bu efsaneleri çözmek için 
iki tane anahtara ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki 
1.emperyalist savaş tespitidir; ikincisi de bu sa-
vaşa beklenenden erken son veren Ekim Devri-
mi’dir. Bu iki anahtar olmadan Osmanlı kalıntı-
ları üzerinden kurulan devleti anlamak mümkün 
değildir. Savaş başlamadan önce bütün dünyada 
şovenizm hakimdir. Bu çizgiye karşı çıkan Bolşe-
viklerin önderliğinde küçük bir grup vardır. Fakat 
yaygın ve hâkim olan anlayış vatan savunmasının 
meşru ve hatta görev olduğu anlayışıdır. Bu savaş 
başlarken Osmanlı topraklarında bırakalım Bolşe-
viklere yakın bir çizgide duranları sosyalist sıfatını 
benimseyip hareket edenler dahi yoktur. Osmanlı 
topraklarından sosyal şovenlerden bahsedeme-
yiz, düpedüz şovenler vardır.

İkinci efsane Kurtuluş savaşıdır. Tutum olarak 
yabancıların işgali sırasında bu işgale karşı direniş 
meşrudur çizgisi benimseniyor. Bütün Avrupalı 

sosyal demokratlar savaş öncesinde bu çizgide-
dir. Bu efsane hakkında Türkiye solundan refe-
rans almamız güçtür. Kemalizmle hesaplaşmaya 
girişen Kaypakkaya da Kurtuluş savaşı sırasında 
milli burjuvazi ile ittifak yapılmasına kapı arala-
yan şeyler yazıyor. Bu konuda tek istisna vardır. 
O da Mustafa Suphi TKP’sidir. Onlar bir kurtuluş 
savaşı olmadığını belirtip Anadolu’daki işgale kar-
şı komünistlerin mücadele etmesini söylüyorlar.

Öncelikle kurtuluş savaşı dedikleri savaş Sevr’i 
paçavra gibi yırtmamıştır. BMM’nin kurulmasın-
dan aylar sonradır Sevr anlaşması. BMM, Sevr’e 
muhatap olsun diye acelece kurulmuştur. Fakat 
Sevr’de İstanbul hükümeti temsilcileri yer almış-
tır. Sevr, Osmanlı’yı paramparça eder, fakat ne 
Sivas ne Erzurum Kongresi bunu karşısına alan 
kongreler değildir. Bu kongrelerde kurtuluş sava-
şı fikri yoktur. Esas olarak bu kongreler ve mec-
lis Anadolu topraklarında Ermenilik ve Rumluk 
meselesini karşısına alır. İngiliz veyahut Fransız 
emperyalistler ile mücadelenin lafı geçmez. Dev-
rimden sonra Rusya, Osmanlı topraklarından geri 
çekilir. Batı Ermenistan ve Kuzey Kürdistan’ı Rus 
orduları kendi boşaltır. Bir Batı Cephesi’nde Çer-
kez Ethem ile Yunan orduları arasında çarpışma 
vardır. Bu Yunan orduları da İngiliz ya da Fran-
sız ordusu değildir. Kuvayı milliye ordusunun ilk 
harekâtı Koçgiri’yedir. İkincisi aylar sonra Yunan 
ordusunadır.

Emperyalist savaşta taraflardan birinin kur-
tuluş savaşı verip vermediği, savaşta geri alınan 
toprakların geri alınıp alınmamasının kurtuluş sa-
vaşı olup olmayacağı konuşulmaz. Osmanlı’nın 
dahil olduğu ittifaktaki bütün ülkeler parçalandı. 
Habsburg parça parça oldu. Nazi partisi de Ver-
say anlaşmasına karşıdır. Komünist partisi orta 
yolcudur. Almanlar neden kurtuluş savaşı başlat-
mıyor da niçin aynı ittifakın diğer üyesi Osman-
lı’da kurtuluş mücadelesi oluyor. Ortada kurtuluş 
savaşı yoktur. Osmanlı emperyalist savaşın ta-
rafıdır. Yapılanlar savaşın kuralıdır. Bir kurtuluş 
savaşı olsaydı Mustafa Suphi önderliğindeki TKP 
emperyalizme karşı savaşmak kararıyla kuruldu. 
Ayaklarını bastıkları andan itibaren sözüm ona 
kurtuluş savaşı veren Kuvayı Milliyeciler tarafın-
dan katledildiler. TKP işçi köylü şuralarına dayalı 
bir cumhuriyet kurmak üzere yola çıktı. Onları 
katledenler Osmanlı devletinin devamını emper-
yalistlerle kirli bir barışa dayanarak kurdu.

Sosyalist Meclisler Federasyonu adına konu-
şan Mahir Gürz şunları belirtti:

Kurtuluş savaşı meselesi bu coğrafyada bir 
tarih okuması olduğu kadar bu coğrafyada ko-
münist olup olmamanın niteliği belirler. Bu tar-
tışmanın kendisi önemlidir. Yaşanan süreci kendi 
tarihsel sınırlılığı ve tarihsel nesnelliği içinde de-
ğerlendirmek gerekir. Ulus, uluslaşma ve ulusal 
kurtuluş dediğimizde serbest rekabetçi dönemde 
olan uluslaşma süreçleriyle emperyalizm döne-
minde olan uluslaşma süreçlerinin muhtevaları 
birbirinden farklıdır. O hareketlere kendi farklı 
özgünlükler kazandıran bir rol oynar. Kurtuluş 
savaşı ya da cumhuriyet meselesine dair ulusla-
rarası komünist hareketin tarihsel referansları var-
dır. Bu tek başına yetmez. Marks’a baktığımızda 
Hindistan, İrlanda ve Polonya’ya dair tutumları 
birbirinden farklı birbirini aşan tutumlardır. Tarihi 
olan ya da olmayan halklar ayrımı gibi kategorik 
ayrımlar sonrasında özellikle marksizm adı altın-
da marksizmi iğdiş eden kavramsallaştırmalara 
dönüşmüştür. İkinci Enternasyonal’in sarıldığı ze-
min buralardan beslenir. Bu anlayış uluslararası 
komünist hareketin başına bela olmuştur. Üretici 
güçler teorisini merkeze koyan Avrupa merkezci 
anlayış bir siyaset yapış tarzına dönüştü. Bu ko-
münistlerin kendine kambur yapacağımız mesele 
değil. Tarihsel nedenlerini anlayıp aşmamız gere-
ken bir meseledir.

Ekim’in Işığı Taşınacak! 

Bolşevizm Kazanacak!

22 Kasım 2020’de İzmir’de Ekim Devrimi Pa-
nelleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ‘Korona 
Sonrası Dünyada Devrimci Durum’ başlıklı söyle-
şi etkinliği aslında KöZ ve Komün Dergi arasında 
bir panel olarak gerçekleştirilecekti. Ne var ki et-
kinlikten iki gün önce getirilen hükümet yasakla-
rını gerekçe gösteren Komün katılımcısı mevcut 
durumun katılmasını olanaksız kıldığını belirtin-
ce, etkinliği söyleşi formatında gerçekleştirdik. 
Sunum yapan yoldaş konuşmasına çağımızın 
proleter devrimler ve ulusal kurtuluş mücadalele-
ri çağı olduğunu belirterek başladı ve devrim du-
rumu için gereken koşulları (yönetenlerin eskisi 
gibi yönetememesi, yönetilenlerin eskisi gibi yö-
netilmek istememesi ve yönetilenlerin eskisi gibi 
yönetilmek istememelerini kitlesel eylemliliklerle 
göstermesi) açıkladı.

Türkiye’de yaşanan rejim krizini örneklendi-
rerek açıklayan yoldaş, solun devrimci durumu 
etkisizleştirme çabalarına karşın yaşanan Gezi 
ayaklanması, Hendek ayaklanması, Kobane 
ayaklanması, Kanal İstanbul ve Kuzey Ormanla-
rı direnişleri gibi olayların kitlelerin sola rağmen 
sokağa çıkmaya meyilli ve hazır olduğunun gös-
tergesi olduğunu dile getirdi. Solun Türkiye’de en 
güçlü dönemini yaşamasının ister istemez refor-
mist ve parlamentarist muhalefet çabalarını öne 
çıkardığı ve bunun da devrimci hareketi zayıf dü-
şürdüğünü, son yerel seçimlerde yaşanan Millet 
İttifakı-CHP kuyrukçuluğunun da bu bağlamda 
görülebileceğini ifade etti.

Rejim krizinin bir çıktısı olarak devlet içinde 
yaşanmakta olan hiyerarşi krizinin yönetememe 
ve yönetim beceriksizliği olarak halka yansıdığını 
ifade eden yoldaş, parlamentarist/reformist solun 
yapısı gereği bu kırılgan devlet yapısına koltuk 
değnekliği yaptığının, 2020 yılında alanlarda ya-
pılmayan Newroz ve 1 Mayıs etkinliklerinin solun 
bu anlamdaki reformist işgüzarlığından kaynak-
landığının altını çizdi. Solun yerel seçimlerde ol-
duğu gibi korona salgını durumunda da devletin 
yönetemezliğini ifşa etmek yerine ona çözüm 
önerileri sunmak ve devletin olası kitle hareketle-
rini yasaklamak adına atacağı adımları daha devlet 
atmadan devlete önermek misyonunu üstlendiği 
son birkaç ayda, devrimle devleti yıkarak iktidarı 
alma çizgisi ile düzen güçlerini destekler biçimde 
parlamenter değişikliklerden medet umma çizgi-
leri arasındaki ayrımın netleştiğini belirten yoldaş, 
devrimci bir parti eksikliğinin yakıcılığının böy-
lesi durumlarda daha derinden hissedildiğini ve 
bizlerin temel görevinin böyle bir partinin inşası-
nı tamamlayıp harekete geçmek olduğunu ifade 
etti. Yoldaş ayrıca solun parlamentarist eğilimin-
den ötürü Floyd isyanı sırasında ABD’deki halkın 
başkaldırmak için korona icazeti beklememesini 
ya da Bolşevik Devlet başkanı Sverdlov’un İspan-
yol gribinden ötürü can verdiğinde sokağa çıkma 
yasağından bahsetmemesi gibi geçmiş devrim-
ci örnekleri dikkate almak yerine reformist so-
lun burjuva diktatörlüğünün (korona zamanında 
çalışmak zorunda olan işçiler yerine) ayrıcalıklı 
kesime yönelik göstermelik önlemlerini talep 
eder konuma geldiğini; aynı şekilde 1 Mayıs ve 
Newroz gibi kitlesel eylemliliklerin oldubitti ile 
yasaklanmasına neredeyse destek verdiğini, dev-
letin ESP ve HDP’ye yönelik son operasyonlarına 
verilmeyen tepkinin ardında da bu gerçeğin yat-
tığını belirtti.

Devrim İçin Devrimci Parti,

Parti İçin Komünistlerin Birliği!

İstanbul’dan Komünistler İzmir’den Komünistler

Ekim Devrimi ışığında 
Korona sonrasında dünyada devrimci durum ve Kemalizm

Ekim Devrimi 
yolumuzu aydınlatıyor!
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“Dünyada yükselen sağ” – yine yeniden
Dünya genelinde artık sağcı liderlerin hü-

kümetler kurduğu ya da hükümetlerin, 
siyasetçilerin giderek sağcılaştığı en rağbet gören 
siyasi tespitler arasında. Sadece Erdoğan, Trump, 
Bolsonaro, Orban gibi liderler değil pek çok mu-
halefet partisi ve lideri de bu tespiti temellendir-
mek adına sık sık başvurulan örnekler.

Solun önemli bir kısmı yükselen sağ tespitini 
daha da ileri taşıyarak sağ siyasetlerin yükselişi-
nin faşizmin gelişine bir işaret olduğunu, henüz 
gelmemiş olsa da ayak seslerini duyduğumuzu 
anlattı. Türkiye’de kimi sol akımlar faşizm tespiti-
ni zaten uzun süredir yinelemekteydi. Bu akımla-
rın neden başka burjuva diktatörlüklerini faşizme 
yeğ tuttuğu sorulması gereken bir sorudur. Bu 
sorunun cevabı için aynı akımların faşizm tespi-
ti henüz moda değilken dem vurdukları iç savaş 
tehdidinde bulunabilir. Faşizm tespiti de faşizm 
korkusu da tıpkı iç savaş korkusunda olduğu gibi 
reformist siyaset yapmanın alanının daralacağına 
işaret ettiği için bu akımlar için sıkıntı çıkaracak-
tır.

Günümüzdeki yükselen sağ analizine göre 
yükselmekte olan ve iktidara gelen sağcı liderler 
ve partiler kitlelerde karşılığını bulan sağcı siyase-
tin bir yansıması olduğu kadar sermayenin istek-
lerini de yansıtmaktaydı. Sermaye şu an içinden 
geçtiğimiz dönemde (kimileri tarafından neolibe-
ralizmin son aşaması olarak tarif edilen dönem) 
ekonomik çıkarlarının otoriter ve sağcı liderler 
tarafından korunabileceğini düşünmekte, bu yüz-
den onları desteklemekte, palazlanmaları için 
elinden geleni yapmaktaydı. Bu da sağcı partileri 
ve siyasetçileri güçlendirmekte, sağcı politikaların 
kitleler üzerinde etkisini artırmakta, milliyetçi, şo-
ven duyguları körüklemekteydi. Kimi sağ partiler 
bu sayede üst üste iktidara gelmekte ve belki de 
bu şekilde “faşizmin ayak sesleri” duyulmaktaydı.

Burjuvazi kiminlE uyumlu harEkEt 
Ediyor?

Burjuvaziyle sağcı hükümetlerin işbirliği sa-
vının temelinde “hükümetler, devlet başkanları 
burjuvazinin koşulsuz piyonudur” varsayımı ya-
tar. Bu varsayım burjuva diktatörlüğü kavramının 
yüzeysel şekilde ele alınması sonucunda ortaya 
çıkan bir yanılsamadır. İktidar aygıtı burjuvazi-
nin elindedir ve ekseriyetle burjuvazinin çıkarları 
doğrultusunda hareket edecek hükümetler kuru-
lur. Ancak burjuvazinin çıkarlarıyla uyumsuz bir 
hükümet gelmesi -şu an dünyanın pek çok yerin-
de yaşandığı gibi- mümkündür ve siyasi çekişme-
leri, siyasi krizleri kaçınılmaz hale getirir.

Hükümetlerin burjuvazinin çıkarlarıyla uyum-
suzluğu dendiğinde kastedilen işçi sınıfı çıkarla-
rıyla uyumlu oldukları değildir. Kuşkusuz Trump 
işçi sınıfından çıkmış bir lider değildir, hele işçi sı-
nıfının dostu hiç değildir. Kaldı ki kendisi de zen-
ginleşme derdinde olan bir kapitalisttir. Erdoğan 
sık sık kendi yoksul geçmişinden dem vururken 
belli bir kapitalist kesimin servet sahibi olması 
için çaba harcamıştır. Ancak bu liderler burjuva-
zi içinde çoğunlukta olan, burjuvazinin bir sınıf 
olarak ortak çıkarlarını belirleyen kesimi ile çıkar 
çatışması içindedir.

Çıkar çatışması finans kapital ve bunun çeşitli 
ülkelerdeki Amerikancı uzantılarının tutumlarına 
bakarak da anlaşılacaktır. Dünyada yükselmek-
te olan sağcı liderlere biat etmek veya onların 

aracılığıyla çıkarlarını korumaya çalışmak şöyle 
dursun, onların yoluna taş koymak, en iyi ihti-
malle ise onları hiç desteklememek konusunda 
kararlı. Bu çekişmenin en canlı örneği de geçti-
ğimiz yıl ABD’de yaşandı. Trump ve politikaları 
sadece Biden’a destek veren seçmen kitlesinin 
değil, ABD’nin hâkim kapitalistlerinin de tepkisi-
ni çekmiştir. Seçimlerden önceki aylar bu çekiş-
menin de artmasına yol açmıştır. Gerek finansal 
kaynaklar sağlayarak gerekse siyasi propaganda 
araçlarını kullanarak finans kapitalin öncüleri Bi-
den kampında yer almış, Trump’ın kaybetmesi 
için elinden geleni yapmıştır. Yine bu kesimin 
medyadaki sözcülüğünü yapan New York Times, 
Financial Times gibi gazeteler de haberlerini ve 
yazılarını neredeyse açıktan Biden seçim kam-
panyasına dönüştürmüşlerdir. Tevekkeli değil 
son yıllarda Trump da devamlı New York Times, 
CNN gibi medya kuruluşlarının kendisini karala-
maya çalıştığı konusunda şikayetlenmekteydi.

Kısacası 2016’dan beri ABD’deki büyük ser-
maye her fırsatta Trump’ı yıpratmaya, Trump 
karşısındaki eylemleri ve öfkeyi seçimlerde fay-
dalanmak üzere büyütmeye ve istismar etmeye 
gayret etmiştir. George Floyd’un polis tarafından 
işkenceyle öldürülmesi sonucunda çıkan isyan 
karşısında da sermaye destekleyici bir pozisyon-
da yer almış, sonrasında da isyanın tüm enerji-
sinin seçimlere yönelmesi için çaba harcamıştır. 
2012’de 17 yaşındaki Trayvon Martin’in polis ta-
rafından öldürülmesiyle başlayan ve birkaç yıl 
devam eden Black Lives Matter (Siyahların Hayatı 
Değerlidir) eylemlerinin Haziran 2020’deki kadar 
yankı uyandırmaması da kısmen burjuvazinin tu-
tumuyla ilgilidir.

Bu olgular sadece ABD için geçerli değildir. 
Örneğin Brezilya’da Bolsonaro ABD ve İsrail des-
teği sebebiyle “sermayenin yakın dostu” olarak 
görülse de bu değişimin de Bolsonaro ile alaka-
sı yoktur. Aksine İşçi Partisi eski lideri ve devlet 
eski başkanı Lula 2001’de iktidara gelmesinden 
çok kısa süre sonra ABD ve NATO yanlısı poli-
tikaları benimsemeye başlamış ve kendi seçme-
ni arasında da tepkiye yol açmıştı. Macaristan’da 
Orban’ın çeşitli eğitim kurumlarına, üniversitelere 
saldırıları yine yüzeysel bir anlayışla gerici, ceha-
let övgüsü olarak yaftalanmıştı. Ancak saldırdığı 
kurumların da Amerikancı sermayenin temsilcile-
ri olması tesadüf değildir.

Türkiye’de de TÜSİAD çevreleri 2010’lardan 
itibaren Erdoğan’a karşı sert bir tutum takınmış, 
her fırsatta Erdoğan’ı yıpratmaya çalışmıştır. Boy-
ner ailesinin Gezi’ye “militanca” katılması, Hür-
riyet’in isyanı destekleyen haberleri sadece Gü-
ler Sabancı’nın, “Berat Albayrak’a güveniyorum” 
demesi üzerine unutulmuş, silahların gömülüp 
burjuvazi ile AKP’nin anlaştığı savları ön plana 
çıkarılmıştır. Oysa tek fark burjuvazinin daha gü-
venli ve daha kontrol edilebilir parlamenter he-
saplara göre hareket etmesidir. Burjuvazi 2013’te 
“Gezi’nin yanındayız” derken 2020’de “AKP’nin 
yanındayız” değil, “her şey çok güzel olacak” de-
mektedir.

korumaCılık vE dErEGülasyon aynı 
anda tErCih Ediliyor 

Yükselen sağ konusundaki ikinci bir ezbere 
göre bahsi geçen sağcı partiler ve siyasetçiler 
devlet aygıtının gücünü ve kapsamını artırmak-

ta, devleti merkezileştirmekte, kimi durumlarda 
faşist devletlerle kıyaslanacak adımlar atarak gü-
cünü inşa etmekteydi.

Oysa ABD’de Trump ile Sanders’ın aynı ma-
dalyonun iki yüzü olduğunu daha önce KöZ say-
falarında anlatmıştık. Aslında devletin içeride ve 
dışarıda etki alanının küçülmesini isteyen, em-
peryalist maceraları bir kenara bırakıp Ortadoğu 
için para ve asker harcamamayı savunan, Paris 
Anlaşması’nın tarafı olmaktan çıkan, NATO’dan 
çıkmayı savunan, ekonomide dışa açık değil ko-
rumacı bir hattı savunan, göçmen karşıtlığını da 
bu korumacı tutumun bir yansıması olarak temel-
lendiren Trump alışılmış “sağ” veya faşist partiler-
de olduğu gibi devletin kontrolünü artırmasını, 
merkezileşmesini savunmuyordu. Dört yıllık baş-
kanlığı boyunca bunu mümkün kılabilecek bir 
hamlesi olmadı. Trump’ın göçmen düşmanlığı, 
işçi sınıfı düşmanlığı su götürmez bir gerçek olsa 
da bu konularda sürdürücüsü olduğu politikala-
rın çoğu Obama tarafından başlatılmıştı.

Yine Brezilya’nın işkenceci eski subay olarak 
tanıdığı Bolsonaro’nun temel vaadi devlet müda-
halesini artırmak ve güçlendirmek değil, tersine 
deregülasyon, özelleştirme ve devlet yapılanma-
sını sadece ekonomik değil bürokratik düzeyde 
de (örneğin bakanlıkların sayısını düşürerek, yet-
kilerini gözden geçirerek) azaltmaktı.

İngiltere’de aşırı sağcı kabul edilen Brexit’in 
temel sorunu Avrupa kültürü veya kimliği değil, 
AB’nin başına açtığı çoğunlukla finansal yükten 
ve yaptırımlardan kurtularak içe kapanık milli 
bir ekonomiyi sürdürebilmekti. Göçmen karşıtı 
söylemler de yine ekonomi, işsizlik, İngiliz işçi 
sınıfını koruma gibi argümanlar üzerinden hayat 
buldu.

Bugünkü savların 90’larda “neoliberal” deni-
len deregülasyon savunusundan temel bir farkı 
vardı: 90’larda serbest piyasa ekonomisi, uluslara-
rası serbest ticaret, serbest piyasayı sonuna kadar 
savunup devletin etkisini minimuma indirmek 
hedeflenmişti. Oysa bugün bir yandan devletin 
ekonomi üzerindeki etkisini azaltıp sektörlerin 
kendi kendine hareket edebilir hale getirecek 
bir deregülasyon, bir yandan da milli ekonomi-
yi uluslararası anlaşmalarda olmanın yükünde 
kurtaracak, işçi sınıfını serbest pazarın ve serbest 
işgücü hareketinin zararlarından koruyacak koru-
macı bir hat aynı anda çizilmekte.

Artık gerçekçiliği kalmamış bu yöntem de sağ 
hükümetlerin açmazını daha da artırmaktadır.

dünyanın yüzdE Ellisi EvlErindE zor 
mu duruyor?

Bu analizlerle ilişkili halkın da gittikçe sağ-
cılaştığı, şoven bir hatta yaklaştığı iddia edildi. 
Zaten kitlelerde var olan gerici ve şoven tutum-
lar sağcı siyasetçilerin cesaretlendirmesiyle atağa 
kalkmış, ve kitlelerin şoven tutumu hükümetler-
den bağımsız bir tehlikeye dönüşmüştü. Belli ki 
bu anlayışa göre toplumsal kalkışmalar “balık 
baştan kokar” prensibiyle gerçekleşiyordu.

Elbette siyasi hamleler yaparken kitlelerin de 
arkalarında durması, şoven biçimde kendilerine 
destek vermesi bu liderlerin işine yarar, çoğunun 
içinde olduğu sıkışmışlıktan bir nebze kurtarırdı. 
Dolayısıyla bu yönde çabaları yok sayamayız. 
Ancak çabaların çoğu sonuçsuz kaldı. ABD’de 

Trump seçim sonuçlarına itiraz ettiğinde ve Biden 
başkanlığını kabul etmediğinde demokratlar cep-
hesinden sık sık Trump seçmeninin sokağa dökü-
leceği, evlerinde depoladıkları silahlarla böyle bir 
güne hazırlık yaptığına dair senaryolar yükseldi. 
Ancak Trump’ın seçim yenilgisi karşısında yine 
Trump beklenenden daha sessiz kaldı.

2020 yazında patlak veren isyan karşısında da 
silahlarıyla gövde gösterisi yapanlar, protestocu-
ları tehdit ve darp etmeye kalkanlar olmuştu. An-
cak ne bunların sayısı, ne kararlılığı ne de siyasi 
etkisi George Floyd için isyan edenlerle kıyasla-
nacak durumdaydı.

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da da ırkçı moti-
vasyonlarla gerçekleşen saldırılar duyduk. Yuna-
nistan’da Suriyeli göçmenlere, Almanya’da Türki-
yeli göçmenlere, İngiltere’de Afrikalılara saldırılar 
oldu. Norveç ve Yeni Zelanda’da camilere, Al-
manya ve ABD’de sinagoglara saldırıları gerçek-
leşti. Ancak bu saldırıların hiçbiri kendine kitlesel 
bir destek bulamadı, gerçekten şovenizme teslim 
olmuş bir kitleden bekleyeceğimiz gibi saldırgan-
ların, katillerin arkasında durulmadı. Tersinden 
saldırıları protesto edenler daha kalabalık ve ka-
rarlı bir kitleden oluşuyordu.

Şovenizmin yükselememesi Türkiye’nin de 
son on yıldır kaderi oldu. Ne hendekler, ne “Zey-
tin dalı operasyonu” ne de Erdoğan’ın kendini 
anti-emperyalist bir kahraman gibi konumlandır-
ma çabası şovenizmin yaygınlaşmasına, grevlerin, 
davaların devlet bekası adına durmasına sebep 
olabildi. Gezi’nin üzerinden 7 yıl geçti ama Erdo-
ğan’ın evlerinde zor tuttuğu yüzde elli hala soka-
ğa çıkmaya karar veremedi. 

yüksElEn sağ dEğil yüksElEn sol 
Tüm bu gelişmeler karşısında KöZ sayfaların-

da “yükselen sağ” tespitlerinin tüm varyasyonla-
rıyla çelişen “yükselen sol” tespiti yer alıyordu. 
Bu tespit dünyada hükümetlere karşı büyüyen öf-
kenin önünün artık kesilemediğini, sorunların çö-
zümü olarak da sosyal demokrat, hatta sosyalist 
siyasetlere duyulan ilginin arttığını anlatıyordu.

2019’da yükselen isyan dalgası hükümetle 
doğrudan ilişkisi olmayan yerel veya ekonomik 
sorunlarla tetiklenseler hatta kimi yerlerde geri-
ci birtakım kaygılara sahip olsalar dahi hükümet 
karşıtı gösterilere dönüştüğünün temel sosyal hak 
ve özgürlüklerin istendiği altını çizmiştik. Gine, 
Sudan, Cezayir, Mısır, Lübnan, Irak, İran, Ekva-
dor, Haiti, Şili, Bolivya, Hong Kong, Fransa, Eti-
yopya muhtelif sebeplerle ortaya çıkan protesto 
gösterilerinin ülke çapında büyük isyanlara dö-
nüşmesine sahne oldu.

2020 sadece geçtiğimiz yıldan devam eden 
değil yeni başlayan isyan dalgalarına da sahne 
oldu. Beyaz Rusya, Nijerya, Sırbistan 2020’de bü-
yük protestoların olduğu ilkelerden sadece birka-
çıydı. 2020’de belki de dünya çapında en çok ses 
getiren isyan ise ABD’de George Floyd’un katle-
dilmesinin ardından yaşandı.

Solun yükselişi sadece yalnızca isyanlarla sı-
nırlı değildi. ABD gibi genel sağlık sigortasının 
sosyalizm olarak görüldüğü bir ülkede Sanders’ın 
genç nüfusun en çok desteklediği adaylardan 
biri olması, İngiltere’de İşçi Partisi lideri Jeremy 

Devamı 9. sayfada
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19 Aralık’ın öncesindeki ve sonrasındaki 
ölüm oruçları ve açlık grevi eylemleri kar-

şısında Köz başından itibaren eleştirel bir tutum 
aldı. Bu eleştirel tutum F-Tipi saldırısına karşı, 
yahut ölüm orucu direnişçilerine destek amaçlı 
eylemlerden uzak durduğu anlamına gelmiyordu. 
Bilakis o dönem tüm eylemlerde ve etkinliklerde 
yerimizi aldık. 

Yemek yemekle ilgili bir sorunumuz da yoktu. 
Bilakis bulunduğumuz ortamlarda takındığımız 
ve tavsiye ettiğimiz tutum bu eylemi kırmamak 
ama kendi kimliğimizi bu eylemin parçası olarak 
yazdırmamak oldu. Eylemlerin büyük bir olası-
lıkla ölümle yahut kalıcı sakatlıkla sonuçlanması 
da eleştiri konumuz değildi. Zira ölmek de öldür-
mek de devrimciliğin bir parçasıydı.

Bizim eleştirimiz bu eylemin gerillacı bir stra-
tejinin ve onun bir parçası olan silahlı propaganda 
anlayışının ürünü olmasıydı. Yani siyasi mücade-
leyi devrimci örgütün propagandasını geleneksel 
propaganda araçları olan yazılı, görsel, sözlü ve 
canlı militanlar vasıtasıyla yapmaktan ziyade “ses 
getirici” eylemlerle yapmayı öne çıkartmasıydı. 
Saflarına örgütleyeceği militanları bu tür eylemle-
re ilgi gösterenler arasından seçmeyi tercih etme-
siydi. Kaldı ki ölüm oruçları bu tarzın pasifist bir 
türüydü. Ölüm orucu direnişinde bu eylem tarzı, 
tüm açmazlarıyla karikatürleşerek karşımıza çıkı-
yordu. Şiddetin nesnesi düşman güçler olmaktan 
çıkıp devrimcinin kendi bedeni oluyordu. Üste-
lik bu mücadeleyi yürüten de “öncü örgüt” değil 
onun, öncünün öncüsü olarak görülen, cezaevi 
kadroları oluyordu.

Biz o zaman, tıpkı bugün olduğu gibi, devrim-
ci siyasetin amacının emekçi yığınlara siyasi ger-
çekleri açıklayıp onları devlete karşı harekete ge-
çirmek olduğunu savunduk. Sınıf mücadelesinin 
cezaevi merkezli yürütülmesine karşı çıktık. Ter-
sinden cezaevinde yürütülen mücadelenin ülke 
çapında burjuva diktatörlüğüne karşı yürütülen 
siyasi mücadelenin bir parçası olması gerektiği-
ni ifade ettik. Cezaevlerini siyasi mücadelenin 
odağı haline getirmek yerine tutsak devrimcileri 
özgürlüklerine kavuşturmak için dahi siyasi mü-
cadelenin zindanların ötesinde bulunan odağına 
ağırlık verip tutsak olmayanların seferber edilme-
si gerektiğini öne çıkardık. Bunları da “mücadele 
etmenin koşulları yok, düşmanın dayattığı şart-
ları kabul edelim” demek için değil tersine işçi 

ve emekçi kitlelerin hükümete ve saldırıya karşı 
mücadelesini örmek için eylem birlikleri yapma 
önerisiyle ifade ettik.

Yaşanan süreç sınıf mücadelesinin cezaevi 
merkezli bir mücadeleyle yürütülemeyeceğini 
doğruladı. Zindan mücadelesi politik bir sorun 
olarak ülke gündemine oturduğu oranda, cezaev-
lerindeki devrimcilerin militan ve uzlaşmaz tutu-
muna inat, bu direnişi yürüten örgütlerin dışarıda 
arabulucu heyetler bulma ve bu heyetler aracı-
lığıyla en azından geçici bir uzlaşma arayışları 
arttı. Zülfü Livaneliler, Yaşar Kemaller, Orhan Pa-
muklar, türlü türlü insan hakları savunucuları bu 
heyetler içinde yer aldı ve yürütülen mücadeleyi 
tekeline aldı. Zindan sorunun temelinde devrimci 
örgütlerin koğuş sisteminde oluşturdukları örgüt-
sel ilişkilerin korunması olsa da, dışarıdaki müca-
dele bu insan hakları savunucularının itibarının 
yükseltilmesinden öte bir kazanım sağlamadan, 
bir insan hakları sorununa indirgendi. 

Burjuva diktatörlüğüne karşı verilen siyasi 
mücadeleyi öncü bir gücün, silahlı propaganda 
mantığıyla yürütmesini savunmak bugün geçmiş-
te kalmış bir konu değil; tersine rejim krizinde 
debelenen Türkiye Cumhuriyeti’nde devrimci 
güçlerin elini kolunu bağlayan temel hatalardan 
biri. Bunun en tipik örneklerinden biri de Halk-
ların Birleşik Devrimci Hareketi. 2016 yılındaki 
manifestodan da anladığımız üzere bu güçbirliği-
ni oluşturan akımlar Türkiye’de faşizmin hüküm 
sürdüğünü, faşizme karşı asli mücadelenin silahlı 
mücadele olduğunu ve kendilerinin de bu mü-
cadeleyi adım adım büyütmeyi hedeflediklerini 
belirtiyor. 19 Aralık sürecinde sınıf mücadelesinin 
ağırlık merkezinin zindanlara kaydığını düşünen-
ler, bugün de “Erdoğan faşizmine” karşı müca-
delenin ancak HBDH’nin eylemlerini çoğaltarak 
verilebileceğini savunuyorlar.

Dün ölüm orucunu yürütenleri şiddete karşı 
olduğumuz için eleştirmediğimiz gibi bugün de 
hükümete ve yardakçılarına karşı şiddet eylem-
lerini eleştirmek aklımızdan geçmiyor. Ama dün 
ölüm orucunu yürütenlerin kararlılığını, silahlı 
propaganda stratejisinin bir sonucu olarak ay-
dınları siyaset sahnesine sokmanın ve siyasi mü-
cadeleyi onlara yaslanarak yürütmek arzusunu 
perdelemek için kullananlar bugün de HBDH’nin 
varlığını ve kimi fasılalarla gerçekleştirdiği ey-
lemleri ülke çapında yürütülen siyasi mücadele-
de Amerikancı muhalefetin yörüngesinde kalan 
tutumlarını örtmek için kullanıyorlar. Nitekim 
HBDH çizgisinde faşizme karşı mücadele yürü-
tenler, “cephe gerisi” olarak gördükleri alandaki 
temsilcileri HDP içinde ya da yörüngesinde ko-
numlanmış durumdalar. Bu kesimlerin hiçbiri 
2019 seçimlerinde bağımsız bir seçim çalışması 
yürütmedi, İmamoğlu’nun seçim çalışmasını göl-
gelememek için “dostlar alışverişte görsün”ün 
ötesine geçen bir tutum ve eylem çağrısında bile 
bulunmadı.

19 Aralık’ta silahlı propaganda anlayışının bir 
sonucu olarak liberalleri siyaset sahnesine sokma 
girişimi devrimci güçlerin imhasıyla sonuçlanmış-
tı. Bugün devlet daha zayıf, tasfiyecilerin ideo-
lojik barutu ise tükenmiş durumda. Dolayısıyla 
devrimci dinamikleri Amerikancı muhalefetin pe-
şine takarak, önce pörsütme sonra da imha etme 
girişimlerinin sonuç alması çok daha zor. Tam da 
bu nedenle Türkiye’de tasfiyecilik karşısında mü-
cadele verenler, dün devrimcilik övgüsü altında 
burjuva aydınları siyaset sahnesine davet eden-
lere karşı verdikleri mücadelenin daha etkilisini 
bugün yine faşizme karşı silahlı mücadele övgü-
sü altında cephe gerisinde İmamoğluculuğa ses-
siz destek verenlere karşı daha etkin bir biçimde 
yürütmeli.

Corbyn’in ana muhalefet lideri olması ve hat-
ta nihayetinde kendi partisi tarafından yolunun 
kesilmesi (Sanders’ta olduğu gibi) örnekleri ise 
başlı başına sol siyasetlere artan ilginin bir gös-
tergesi. Bunların yanında kaybetmiş görünen sol 
adayların da yeniden yükseldiği örnekler görmek 
mümkün. Örneğin Brezilya’da 2013’te yolsuzluk 
karşıtı başlayan ve ABD’nin de desteğiyle devlet 
başkan Lula’nın azledilmesi ve hapse girmesiyle 
sonlanan hareket Bolsonaro’nun başkanlığının 
ardından Lula’ya desteğin büyümesiyle sonuç-
landı. 2019’da Bolivya devlet başkanı Morales’in 
ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanan protestoların ar-
dından 2020’de Morales destekçilerinin yeniden 
güç kazandığı görülüyor. 

yüksElEn sol kimE çarE olaCak?
Solun çoğunluğu güncel tabloya bakarak siya-

si tespit yapmakta zorlansa da daha önce sevinç-
le karşıladıkları gelişmeler yaşanmıştı. Örneğin 
Syriza’nın Yunanistan’da 2015 genel seçimlerini 
iktidara gelmesi Türkiye’deki sol akımlar tarafın-
dan sevinçle karşılanmış, temkinle yaklaşanlar 
da her şeye rağmen bunun olumlu bir gelişme 
olduğunun altını çizmişti. 2014’te ortaya çıkan 
Podemos da -belki HDP için umutları yeşerttiğin-
den dolayı- yine ilgiyle karşılanmıştı. Daha yakın 
örnek vermek gerekirse özellikle 2020 Amerikan 
seçimlerinde Bernie Sanders henüz adaylıktan 
çekilmemişken Türkiye’de de ilgiye ve övgüye 
mazhar oldu.

KöZ yükselen sol tespitini bu örneklerde-
ki gibi kendine yükselen soldan paye çıkarmak 
veya bu gelişme karşısında sevinç yaşadığı için 
yapmıyor. Yükselen sol tablosunu tarif ederken 
adı geçen “solcu” siyasi figürlerin hiçbirinden 
medet ummuyor.

Tersine yükselmekte olan bu sol dalga sosyal 
demokratlar ve reformistler tarafından kendi si-
yasi projelerine eklemlenecek, sönümlenecek ve 
karşı devrimci bir hal alacaktır.

Geçmişte solun sevinçle karşıladığı senaryo-
lar da aynı şekilde sonuçlanmıştır. Yunanistan’da 
2008’de başlayan ve 2010-2012 arasında yeniden 
alevlenen isyan dalgasının rüzgârı Syriza’nın güç-
lenmesinde rol oynamıştır. Podemos, İspanya’da 
kemer sıkma politikalarına karşı başlayan 15-M 
veya öfkeliler hareketi olarak da bilinen protesto 
dalgasının “parlamenter mücadeleye dönüşme-
si” hedefiyle bağımsız bir sol kanat olarak ortaya 
çıkmıştır ve iktidar olmasa da kitlelerdeki öfkeyi 
soğurmayı başarmıştır. 2017’de yağmalamalara ve 
kitlesel tutuklamalara sahne olan Meksika’da yıl-
larca süren denemelerinin ardından solcu Obra-
dor başkan seçilmiştir. 2020 yazında patlak veren 
George Floyd eylemi demokratların işine yarama-

mış ancak bağımsız sol bir siyasetin ortaya çıkışı 
için gerekli şartların oluşmasına yardımcı olmuş-
tur.

Bu senaryolar Türkiye’ye de uzak değildir. 
2013’te Gezi ayaklanması HDP’nin güçlenmesin-
de rol oynamış, Gezi sonrasında forumlarla de-
vam eden sonrasında hendeklerle yine yükselen 
rüzgârın önü HDP ve kuyruğundaki reformistler 
tarafından kesilmiştir. Reformistler her geçen gün 
daha da geri bir porsiyonun kuyrukçuluğuna so-
yunmuştur. İmamoğlu ile yaşananlar bunun son 
örneği de olmayacaktır.

Devrimcilerin görevi elbette reformistlere kar-
şı gerici, sağ siyasetçileri desteklemek değildir. 
Reformistlerin olduğu alanlardan çekilip siyaseti 
onların eline bırakmak hiç değildir. Tersine, dev-
rimciler reformistlerin olduğu her yerde olmalı, 
onlarla beraber onları teşhir etmek için hareket 
etmelidir. Reformistlerin ikiyüzlülüklerini yüzüne 
vurarak önünü kestikleri isyanı büyütmeli, kit-
lelerde büyüyen öfkeyi, sol siyasetlere duyulan 
ilgiyi devrimci bir hatta yöneltmek için mücade-
le etmelidir. KöZ’ün çağrısı bu mücadelede re-
formistlerin yanında değil devrimcilerin yanında 
durmak isteyenleredir.

Silahlı propaganda ve siyasi mücadelenin 
burjuvaziye havale edilmesi

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşen başkanlık se-
çimleri ABD’nin yanı sıra Türkiye’de de önceki-
lerden çok daha fazla gündem oldu ve sadece 
Orta Doğu’yu değil sonuçları bakımından Türki-
ye’yi de ilgilendiren bir seçim olarak Türkiye so-
lunun gündemine daha fazla girdi. KöZ’ün arka-
sında duran komünistler olarak hem solun ABD 
seçimine yaklaşımını değerlendirmek hem de 
Türkiye’de siyasi tabloya etkisini ele almak üzere 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Söyleşide ABD’deki iktisadi ve siyasi krize 
değinildi, 2000’lerin başından itibaren iktisadi ve 
askeri gücüne dayanarak eskisi gibi yöneteme-
yen bir ABD olduğu vurgulandı. “Biz geleneksel 
Amerikan politikalarına dönmek istiyoruz” diyen-
lerin kazandığı, solun ise Trump’ın kaybetmesini 
faşizmin seçimlerle geriletilmesi olarak gördüğü 
değerlendirildi. Amerika’da faşizm böyle gerileti-
lebildiyse Türkiye’de de “faşizmin” böyle gerileti-
lebileceği umuduna kapıldığı tespit edildi.

Biden eski Amerikan düzenini savunduğu için 
düzenin kazandığının söylemenin doğru olduğu, 
düzeni sürdürmek isteyen Amerikan sermayesi-
nin Biden’ı desteklediği, buna rağmen Trump’ın 
neredeyse kazanabilecek kadar yüksek oy alma-
sının da siyasi krizle ilişkili olduğu tespit edildi. 
İktisadi güç dengelerinin değiştiği koşullarda 
Biden’ın Amerika’yı “eski güzel günlerine” dön-
dürmesinin mümkün olmadığı, bu koşullarda da 
dünyaya müdahale edemedikçe dişini geçirebi-
leceği devletlere yöneleceği, bunun için en elve-
rişli yerin Türkiye olacağı vurgulandı. Eski gün-
lere dönme imajı verirken Türkiye ile dalaşan bir 
ABD’ye hazır olmak gerektiğinin altı çizildi.

Söyleşide aynı zamanda sağın değil solun 
yükselişinin söz konusu olduğu, ancak dünyada 
devrimci durum koşullarında devrimi neden te-
tiklemeyeceği de açıklandı. Türkiye ile Amerika 
arasındaki benzerlikler yanı sıra farklılıklara da 
değinilen söyleşide Türkiye’de Erdoğan’ın seçim-
le gitmeyecek oluşu Amerika’da olmayan Türki-
ye’deki ise olan rejim krizi ile ilişkilendirildi.

Amerikan seçimlerine ve Türkiye’ye yansı-
malarına ilişkin kapsamlı bir sunumun yapıldığı 
söyleşi katılanların sorularını sorması ve yanıtlan-
masının ardından sonlandırıldı.

KöZ Söyleşisi: 

ABD’de seçimleri kim 
kazandı? 

Türkiye’de kim neden 
sevindi?

İstanbul’dan Komünistler
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KöZ’ün arkasında duran komünistler ola-
rak 25 Kasım’da Kadıköy’de düzenlenen ey-
leme katıldık. Önceden hazırladığımız döviz-
lerimize: “Siyasi tutsak kadınlara özgürlük”, 
“Seçimle Değil Devrimle Gidecek”, “ESP’ye 
ve HDP’ye saldırılara karşı eylemli mücade-
leye” şiarlarını yazdık.

Kadıköy sokaklarından yürüyüşle gelen-
lerin de olduğu eylemde sıklıkla: “Yaşasın 
kadın dayanışması”, “Geceleri de sokakları 
da meydanları da terk etmiyoruz”, “Jin, jiyan, 
azadi”, “Trans cinayetleri politiktir”, “Katledi-
len kadınlar isyanımızdır”, “Dünyayı yerin-
den oynatacağız” vb. sloganlar atıldı.

Sloganlarında ve konuşmalarda İstanbul 
Sözleşmesi’nin de gündeme alındığı eylem-
de renkli dövizlerin yanı sıra alanı aydınlatan 
ışıldaklar da kullanılmıştı. Erkeklerin alınma-
dığı eylem alanında kadın katili ve tecavüzcü 
erkeklerin fotoğrafları da taşındı.

KöZ’ün arkasında duran komünistler dı-
şında alana siyasi bir gündem yahut talep 
taşıyan olmadığı gibi flama, imzalı döviz, 
pankart vb. yasaklamalar nedeniyle hangi 
siyasi akımların hangi içerikle eyleme katıl-
dığını görmek mümkün değildi. Alanda sık 
sık dövizlerimizin imzalı olması sebebiyle ter-
tip komitesinin müdahalesiyle de karşılaştık. 
Biz alanda dövizlerimiz yanı sıra siyasi tutsak 
olan Figen Yüksekdağ’ın, Sebahat Tuncel’in 
ve Gültan Kışanak’ın fotoğraflarını taşıdık; 
“siyasi tutsaklara özgürlük” şiarımızı haykır-
dık. Aynı zamanda, ESP ve HDP’ye dönük 
saldırılara karşı bulunduğumuz her alanda 
yürüttüğümüz çalışmalarda olduğu gibi 25 
Kasım eylemine de eylemli mücadele çağrı-
mızı taşıdık.

Siyasi tutsak kadınlara özgürlük

İstanbul’dan Komünistler

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Maltepe Beşçeşmeler’de çalışma yaptık
ESP ve HDP’ye yapılan operasyonların 

ardından KöZ’ün arkasında duran komünist-
ler olarak “ESP ve HDP’ye sahip çıkmak için 
sokakta eylemli mücadeleye” şiarını öne çı-
karan çalışmalarımızı “İç Savaşın Muhatabı 
Emekçi ve Ezilenlerdir” başlıklı bildirimiz ile 
bu hafta Maltepe Beşçeşmeler’de sürdürdük. 
Yürüttüğümüz kampanyanın içeriğini oluştu-
ran bildirilerimizi kafelere ve çeşitli mevkiler-
de halka dağıttık.

“Sarayın devrimcilere yönelik komplo 
dalgasına karşı sokağa çıkıyoruz!”

Devrimci Parti üyesi Av. Sinan Varlık’ın itirafçı 
beyanlarıyla gözaltına alınması üzerine; Devrim-
ci Parti’nin “Sarayın devrimcilere yönelik komplo 
dalgasına karşı sokağa çıkıyoruz!” şiarıyla çağrı-
sını yaptığı eyleme katıldık. Basın açıklamasında 
“Saray komplolarına diz çökmeyeceğiz. Devrim-
cileri bitiremezsiniz!” pankartı açıldı.

Eyleme KöZ, ESP, SMF, HDP, Mücadele Birli-
ği, DÖB, Özgür Gelecek/Partizan ve YDG katıl-
dı. KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
“Seçimle değil devrimle gidecek; Sandıkta değil 
sokakta hesap soracağız; ESP ve HDP’ye sahip 
çıkmak için eylemli mücadeleye; Tutuklamalara 
gözaltılara karşı kitlesel mücadeleye” şiarlarını ta-
şıyan dövizlerimizle katıldık. Eylemde “Faşizme 
karşı omuz omuza; Yaşasın devrimci dayanışma, 
Komplolar sökmedi sökmeyecek” gibi sloganlar 
atıldı.

HDP milletvekili Musa Piroğlu, Devrimci Par-
ti, ESP, Mücadele Birliği, Özgür Gelecek-Parti-
zan konuşmalar yaptı. KöZ’den söz alan yoldaş 
konuşmasında şunlardan bahsetti: “Geriledikçe 
saldırganlaşan Erdoğan ve Cumhur İttifakı çeşitli 
bahanelerle devrimcilere saldırıyor. İster itirafçı 
beyanlarıyla, isterse herhangi bir sebeple olsun 
sanki geri adım atarız. Yapılan saldırı sadece Dev-

rimci Parti’ye yönelik değil hepimizedir. Tıpkı 
HDP ve ESP’ye yapılan operasyonlar gibi Cum-
hur İttifakı bize bir soru sormaktadır.

Bu topraklarda 71-72 Kopuşu yaşanmıştır. De-
niz, Mahir, Kaypakkaya’dan beri devrimci müca-
dele sürmektedir. Bilsinler ki bizlere diz çöktüre-
mezler. Yaşasın devrimci dayanışma”

Basın açıklamasında “Tüm çabalarınız nafi-
ledir. Darbeler, kırımlar, idamlar, faili meçhuller 
görmüş bir toplumsal hareketi durduramazsınız. 
Buna gücünüz yetmez” denilirken, basın açıkla-
masının okunmasından ardından eylem bitirildi.

Sandıkta değil sokakta hesap soracağız!

1 Mayıs Mahallesi’nden komünistler ola-
rak Pazar günü “Temeli Çürük Cumhuriyet 
Gerileyen Hükümet Yıkmadıkça Yıkılmaz!” 
manşetli Kasım sayımızın tüm kurum ve es-
naflara dağıtımını gerçekleştirdik.

Dağıtım esnasında gazetemizde yer alan 
“Kuvâ-yi Milliye kahramanlarına tutunmaya 
çalışanlar hangi dala tutunuyor?” başlıklı yazı-
mınızın içeriğini gazete verdiğimiz kurumlar-
la konuşmalar sırasında aktardık.

Kuvâ-yi Milliye’nin çıkışının asıl olarak 
Sovyetlerin bir parçası olan Erzincan Şura-
sı’nı parçalama amacı güderek, Mustafa Ke-
mal önderliğinde ortaya çıkmış gerici ve kar-
şı devrimci hareket olduğunu bilmeyen sol 
kesim ve oportünist unsurlar ancak Kuvâ-yi 
Milliye’ye ilerici sıfatını addederler vurgusunu 
yaptık.

Yaygın gazete satışı yaptık

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

“Deniz Gezmiş Parkı ismini geri istiyoruz!”

1 Mayıs Mahallesi’nde 2011 yılında Deniz 
Gezmiş ismi verilerek açılan parkın bu sene is-
minin “Deprem Parkı” olarak valiliğin talimatı ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değiş-
tirilmesine karar verildi. Deniz Gezmiş isminin 
yer aldığı tabela kaldırılarak yerine deprem parkı 
yazan tabela yerleştirildi. Bunun üzerine 1 Mayıs 
Mahallesi’nde bulunan demokratik kitle örgütle-
ri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi kurumların 
bir araya gelerek kurmuş oldukları 1 Mayıs Halk 
Meclisi bir çalışma başlattı.

Bizler 1 Mayıs Mahallesi halkı olarak nasıl 
mahallemizin ismini bugüne kadar yaşattıysak 
1971/72 devrimci kopuşun önderlerinden olan 
Deniz Gezmiş’in ismini de yaşatmaya devam 
edeceğiz diyerek parkın isminin değiştirilmiş 
olmasının halkın iradesine sorulmadan yalnızca 
Ataşehir Belediyesi’nin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin almış olduğu bu kararı tanınma-
dığı, sökülen tabelanın tekrar asılması gerektiği 
vurgusuyla mahallede bir çalışma başlatıldı. İmza 
kampanyası ardından basın açıklaması yapma 
kararı alındı. Yapılacak olan basın açıklaması 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “biz halledi-

yoruz, tabela tekrar asılacak” demesi üzerine er-
telendi. Lakin belediyenin bu beyanı üzerinden 
yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen değişen bir 
şey olmadı. Bunun üzerine 1 Mayıs Halk Meclisi 
ertelediği basın açıklamasını yapma kararı aldı. 
Öncesinde mahalle pazarında bildiri dağıtımı ve 
imza kampanyasına devam etti.

Geçtiğimiz pazar Deniz Gezmiş Parkı’nda 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan basın 
açıklamasında: “Parkın ana arterde bulunması 
üzerine kaymakamlık tarafından İBB’ye devredil-
mesi istenmiş ve Ataşehir Belediyesi hiçbir ses 
çıkarmadan kabul etmiştir. 2011 yılından bu yana 
bu isim ile faaliyet gösteren parkın açılışı CHP 
liderinin katılımıyla coşku içinde açılmıştır. Ana 
arterlerde bulunan birçok park halkın deprem 
anında toplanma alanları haline getirilirken hiç-
birinin ismi değiştirilmemiştir. 1 Mayıs Mahalle-
si’nde bulunan parkın isminin değiştirilmesine ne 
sebep olmuştur? Mahalle halkının iradesinin yok 
sayılması ve hala bu isimden korkuyor oluşunuz-
dan mı? Aynı senaryoyu Gülensu Mahallesi’nde 
bulunan Mahir, Hüseyin, Ulaş parkının isminin 
değiştirilmesinden biliyoruz. Mahalle halkı olarak 
parkımıza sahip çıkıyor Deprem Parkı olarak de-
ğiştirilen Deniz Gezmiş adının yazdığı tabelanın 
tekrar asılmasına kadar mücadelemizi sürdürece-
ğiz.” gibi birçok söylemi barındıran basın met-
ni okunduktan sonra alkışlarla basın açıklaması 
sonlandırıldı.

Kadıköy’den Komünistler

İstanbul’dan Komünistler

Sağlık emekçileri İzmir’de taleplerini açıkladı
KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi 9 

Aralık Çarşamba günü Konak Eski Sümerbank önünde gerçekleş-
tirdikleri basın açıklaması ile sağlık emekçilerinin salgınla mücade-
ledeki taleplerini duyurdu.

Hükümetin salgınla mücadele konusunda ön saflara sürdüğü 
fakat uyarı ve taleplerini görmezden geldiği, açık hayati bir riskle 
karşı karşıya olan ve art arda kayıplar veren sağlık emekçileri adına 
basın açıklamasını SES İzmir Şube Başkanı Erkan Batmaz okudu.

Açıklamada Bakanlar Kurulunun salgınla mücadele konusunda 
aldığı son kararlara atfen şunlar ifade edildi:

“İlk vakaların görülme tarihinin Şubat ayında olmasından tuta-
lım da hastalanan sağlık emekçisi sayısına, her gün açıkladıkları 
turkuaz tablodaki türlü çeşitli kandırmacalara, belediye başkanla-
rının açıkladıkları sadece bir ildeki ölüm sayısının bile tüm ülkede 
gösterilenden fazla olmasına karşı bakanlığın cevabı vaka/hasta 
ayrımı gibi çelişkiler ve ulusal çıkarlar olmaktadır. Oysaki ülkede 
yaşayan insanların sağlığını korumaktan daha önemli bir ulusal çı-
kar olamaz.”

Açıklamada ayrıca sürece dair; sağlık emekçilerinin sağlık ku-
rumlarında dönüşümlü çalışma uygulaması yeniden planlanması, 

Covid- 19’un meslek hastalığı statüsüne alınması, 3600 ek 
göstergenin ayrımsız bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine 
verilmesi gibi talepler sıralandı.

Sağlık emekçilerinin “Salgının Yükü Arttıkça Tükeniyoruz: Artık 
Yeter! Acil Taleplerimiz Karşılansın” pankartı arkasında buluştuğu 
açıklamada “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir” “Madalya Değil Hak-
kımızı İstiyoruz!” sloganları atıldı; “Korona Değil Kapitalizm Öldü-
rür”, “Pandemiyle Mücadele Ettik, Kararlarda Yok Sayıldık” döviz-
leri taşındı.

KöZ’ün arkasında duran 
komünistler olarak “Hüküme-
tin Önlemleri Korona’yı Değil, 
Emekçileri Ezmek İçin! Cumhur 
İttifakı Gitmeden Koronaya Karşı 
Mücadele Edilemez!”, “Asalak-
ların Saltanatına Son! Zorunlu 
İşler Çalışabilir Nüfusa Pay Edil-
sin! Kısa Çalışma Saatleri, Tam 
Ücret!”, “Atölyede, Fabrikada, 
Hastanede Biz Varız; Hakkımızı 
Almak İçin Alanlarda da Biz Ol-

malıyız” vurgularını taşıyan dövizlerle eyleme katıldık.

BDSP, TÖP, Kaldıraç, HDP ve Halkevleri üye ve taraftarları ve 
KESK bileşeni sendikaların üyeleri de basın açıklamasına destek 
verdi.

Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!

İzmir’den Komünistler
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KöZ’ün Sözü Her devrimci durum devrime yol açmaz

türkiyE’dE dEvrimCi durum
Türkiye’de devrimci bir durum hüküm sürü-

yor çünkü yönetenler eskisi gibi yönetemiyor. 
Çünkü delik deşik yamalı bohçaya dönüşmüş 
bir 12 Eylül Anayasası var. Çünkü devlet burju-
vazinin ortak işlerini yürüten bir komite olmak-
tan uzun bir süre önce çıkmış durumda. Ser-
mayenin ve bürokrasinin geleneksel kesimleri 
yıllardır Erdoğan’dan kurtulmak istiyorlar ama 
bunu rejimin alışılagelmiş araçlarından hiçbiriyle 
başaramadılar. Yargı yoluyla da skandallar yo-
luyla da, AKP’yi parçalayarak da, seçimler yo-
luyla da olmadı. Attıkları her adım devleti daha 
da işlemez hale getirdi. Buna karşılık gerileyen 
Erdoğan’ın da rakiplerini tasfiye etme gücü yok; 
hatta kendi partisi üzerinde bile denetim gücü 
yok. Başarısız 15 Temmuz darbesi, sadece hükü-
metin bir kağıttan kaplan olduğunu, Erdoğan’ın 
koltuğunda oturabilmesinin kırılgan dengelerle 
mümkün olduğunu göstermiyor; aynı zamanda 
12 Eylül rejiminin temel direği Türk ordusunun 
hiyerarşik bir bütün olarak hareket etme kapasi-
tesini hepten yitirdiğini anlatıyor.

Çünkü yönetilenler eskisi gibi yönetilmek 
istemiyor. Türkiye’deki emekçilerin neredeyse 
yarısının Erdoğan’ın gitmesini öncelikli hedef 
olarak görmesi başlı başına bir gösterge olarak 
kabul edilebilir. Buna karşılık hâkim sınıfın Tür-
kiye’de emekçileri yedeklemek için başvurduğu 
tüm silahlar da iyice etkisizleşiyor. Cumhur İtti-
fakı yıllardır muhalefete karşı bir sokak hareke-
ti başlatamıyor. En katıksız şovenist vurgularla 
bezeli yürütülen işgal operasyonlarının hiçbiri 
hükümetin siyasi gücünü arttırmıyor. Hükümetin 
arttırdığı din vurgusunun deizmi yaygınlaştırdığı, 
hükümet çevreleri tarafından dahi kabul görü-
yor. Bununla birlikte geleneksel muhalefet parti-
lerinin gücü artmıyor. Tersine hükümetin terörist 
olarak ilan ettiği HDP, Türkiye siyasetindeki en 
büyük üçüncü parti olma durumunu koruyor.

Çünkü kitlelerin seferberliğinde, faaliyetinde 
“tepedekilerin de zorlamasıyla” önemli bir artış 
var. Gezi Ayaklanması, Kobanê Eylemleri, 2015-
16 yıllarında kurulan hendekler, sonrasında ge-
len Adalet Yürüyüşü bu seferberliğin bir parçası 
olarak görülmeli. Hâkim sınıf içindeki çatışma-
lar, bu kesimlerin niyetlerinden bağımsız olarak, 
emekçi ve ezilenleri daha fazla siyasallaşmasına, 
siyaset sahnesine daha aktif bir biçimde girme-
sine yol açıyor.

Kitlelerin faaliyetindeki bir artıştan söz edil-
diğinde Gezi’den söz etmek, bugün solun geniş 
kesimleri açısından geçmiş bir dönemden söz 
etmek anlamına geliyor. Bu bakış açısına göre 
Gezi farklı bir yükseliş dönemiydi, bugünse bir 
“dağılmayı, geri çekilmeyi” yaşıyoruz. Her seçim 
sonucuna göre Erdoğan’ın güçlendiği ya da za-
yıfladığı, faşizmin kurumsallaştığı ya da dağıl-
dığı analizi yapanlar yine “sadece gördüklerine 
inandıkları için” o ay, o sene başka bir eylemin 
olup olmadığına bakarak kitlesel seferberliğin 
ortadan kalkıp kalkmadığına dair hüküm vere-
ceklerdir elbette. Bu bakış açısı, mantıksal so-
nuçlarına götürüldüğü zaman şöyle bir değer-
lendirmeyle karşılaşmak işten bile değildir: 2013 
Haziran’ında patlak veren 2013 Eylül sonrasında 
forumların ortadan kalkmasına kadar süren bir 
seferberlik dönemi. Sonrasında Ekim 2014’e Ko-
banê Ayaklanması’na kadar süregiden bir dur-
gunluk dönemi (kimilerinin Soma katliamının 
ardından yaşanan sessizliği bu durgunlukla açık-
ladığını unutmayalım). Bir aylık bir eylem yani 
seferberlik döneminden sonra 2014 Aralık’ından 
2015 Ağustosu’na kadar uzanan bir sessizlik. 

Sonrasında 2016 Mayısı’na kadar süren bir kitle-
sel eylem dalgası. Sonra yine sessizlik. Yani 10-
12 ayda bir birkaç aylığına sahneye çıkan, sonra 
da kaybolan bir devrimci durum. Bu tür bir saç-
malığı elbette açıkça savunan yoktur ama solun 
genel değerlendirmelerinde bu tür ölçütlerin rol 
oynadığı da aynı oranda şüphesizdir.

Oysa söz konusu Gezi, Hendekler ya da Ada-
let Yürüyüşü olunca -bu eylemler birbirine hiç 
benzemese ve başı her seferinde farklı kesimler 
tarafından çekilse bile- bu eylemlerin aynı döne-
min ve ona damgasını vuran rejim krizinin ifade-
si olan eylemler olduğunu söylemek gerekir. Söz 
konusu rejim krizi bitene dek, bu eylem dalga-
ları farklı biçimlerde karşımıza çıkmaya devam 
edecektir.

BElirlEyiCi olan kitlElErin 
Bağımsız EylEmlErindEki dEğil 
faaliyEtlErindEki yüksEliştir

Kaldı ki devrimci durumun üçüncü koşulun-
dan yani kitlelerin artan seferberliğinde sade-
ce miting, gösteri ve barikatları yani daha çok 
emekçilerin düzen güçlerinden bağımsız hareket 
ettikleri zaman başvurdukları eylem yollarını an-
lamak yanıltıcı olur. Lenin’in devrimci durumla 
ilgili “İkinci Enternasyonal’in Çöküşü” makale-
sinde üzerine basa basa vurguladığı nokta kitle-
lerin protesto eylemlerinde, başkaldırılarında bir 
artıştan ziyade kitlelerin faaliyetinde bir artıştır. 
Üstelik bu faaliyet tepeden, yani yönetemez hal-
deki yönetenler cephesinden zorlanan bir faali-
yettir. Düzen güçlerinin kitleleri ilk etapta genel 
grevlere, protesto mitinglerine yahut barikatlara 
zorlayacağını düşünmek saflık olur.

Nitekim Lenin’in devrimci duruma örnek ola-
rak verdiği dönemler olan 1858-60 Almanya’sı, 
1879-80 Rusya’sı işçi ve köylülerin protesto ey-
lemlerinde bir artışın yaşandığı yerler değildir. 
Keza Lenin makaleyi yazdığı 1915 yılında Avru-
pa’da devrimci bir durumun hüküm sürdüğünü 
ileri sürmektedir ama o ölçüt grevler ve miting-
ler olunca, o dönemde de Avrupa’da “yaprak 
kımıldamamaktadır”. Bu dönemler esas olarak 
savaş dönemleridir. 1859-61 dönemi Almanya-A-
vusturya savaşı dönemidir; tıpkı 1914’te olduğu 
gibi burjuvazi işçileri askere almakta, onları ken-
di siyasal sorunlarını çözmek için harekete geçir-
mektedir. 1879-80, Rusya’da sadece açlık yılları 
değil aynı zamanda hızla bir sanayi ordusunun 
kurulduğu, devletin bir nüfus hareketliliğinin 
önünü açtığı yıllardır. Kısacası en azından bur-
juvazinin ve devletin bir kesiminin (bir kesimi-
nin çünkü yönetenler eskisi gibi yönetemediği 
için bütünlüklü bir devlet aygıtından söz etmek 
mümkün değildir) işçi ve köylü kitlelerin kendi 
güdümünde hareket etmesine muhtaç olduğu 
dönemlerdir.

Aslına bakılırsa yine Lenin’in tanımına baş-
vurduğumuzda devrimci durum ve devrim ara-
sındaki farkın tam da bu noktada açığa çıktığını 
görürüz. Devrimci durumu devrime dönüştüren, 
kitlelerin tepedekilerin zorlamasıyla faaliyete 
geçen bir güç olmaktan çıkıp, bir özne olarak 
yıkmadıkça yıkılmayan hükümetin karşısına çık-
masıdır. Yaygın protesto eylemleri, hendekler, 
barikatlar tam da bu noktada gündeme gelir, 
devrimci durumu aşan yeni bir süreci; bir devri-
mi anlatır. Bu nedenle hükümeti felç eden, dev-
let terörünü tümüyle (ya da Lenin de dediği gibi 
en azından kısmen) boşa çıkaran eylem dalgası 
devrimci bir durumun değil, bir devrimin zorun-
lu koşullarından biri olarak görülmelidir.

Bugüne geldiğimizde sadece, CHP’yi bile şa-
şırtan Adalet Yürüyüşü’nü değil, 2014’ten beri 
varolan sandıklara sahip çıkma kampanyalarını 
da bu seferberliğin bir parçası olarak görmek 
gerekir. 2019 seçimlerinde müşahit olanların sa-
yısı Gezi eylemlerine katılanlara yakındır. Ekrem 

İmamoğlu’nun tek bir önerisiyle Kanal İstanbul 
için dilekçe vermek niyetiyle Türkiye’nin dört 
bir yanından gelip kuyruğa giren on binlerin, 
bu seferberliğin dışında kaldığı düşünülebilir 
mi? Bilakis hâkim sınıf siyasetçileri ve bunların 
kuyruğunda siyaset yapanların yani Lenin’in de-
yimiyle tepedekilerin zorlamasıyla kitlelerin ha-
rekete geçmesinin en tipik örnekleri Sur’da ku-
rulan barikatlar değil bu tür etkinliklerdir.

türkiyE vE kürdistan’da 
tüm yoğunluğuyla yaşanan 
dEvrimCi durum dünya çaPında 
yayGınlaşmaktadır

Devrimci durum Türkiye ve Kürdistan’la 
aynı yoğunlukta yaşanmasa da dünyanın dört 
bir yanında hüküm sürmekte ve yaygınlaşmak-
tadır. Dünya çapında yönetenler eskisi gibi yö-
netememektedir. NATO’nun, Avrupa Birliği’nin, 
Dünya Bankası’nın, Dünya Ticaret Örgütü’nün, 
Uluslararası Para Fonu’nun kısacası dünyanın bir 
numaralı emperyalist gücü Amerika’nın mimarı 
olduğu kurumların eskisi gibi işlediğini söyleyen 
çıkabilir mi? Ticaret savaşlarının geçer akçe ol-
duğu bir dünya, Amerikan emperyalizminin gü-
cüne mi güçsüzlüğüne mi işaret eder? Amerikan 
egemenlerinin bırakalım dünyayı, Amerika’yı es-
kisi gibi yönettiğini söylemek mümkün müdür? 
2020 seçimleri aksi bir yanıtın en açık kanıtı de-
ğil midir? Brexit’i Britanya burjuvazisinin ortak 
tercihi olarak yorumlamak mümkün müdür?

Yönetilenler cephesinde de aynı durum söz 
konusudur. Dünya çapında tüm merkez parti-
leri erimekte, burjuva demokrasisinin sağlam 
kaleleri olarak bilinen Amerika ve İngiltere’de 
dahi iki partili siyasal düzen çatırdamaktadır. 
Sosyalist olduğunu iddia ederek seçim kampan-
yasını yürütenlerin İngiltere ve Amerika’da az 
daha seçimleri kazanabiliyor olması; Türkiye’de 
HDP’nin güçlenişine yol açan siyasal dinamik-
lerle aynı sebepten ötürüdür.

Nihayetinde 2019 boyunca süren 2020 yılın-
da Şili’de kurucu meclis seçimlerine, Amerika’da 
George Floyd eylemlerine yol açan seferberlik-
ler, kitlelerin hareketliliğinde de öncesine kıyas-
la görülmemiş bir artışa işaret etmektedir.

dEvrimCi durum dEvrimCilErin 
sorunlarını kEndi Başına çözmEz 
sorumluluklarını arttırır

Tasfiyecilik sadece devrimci programın tah-
rip edilmesi değildir; aynı zamanda devrimci 
iradeye, devrimci iradenin dönüştürücü gücüne 
inancın ortadan kalkmasıdır. Tam da bu neden-
le tasfiyecilik yaygınlaştıkça solda kendisini bir 
özne olarak gören akımların sayısı azalır. Siyasi 
gelişmeleri kendi dışındaki güçlerle açıklayan-
ların sayısı artar. Böylelikle tasfiyecilik ve ar-
tan pasifizm reformistlerin kırılamayan etkisiyle 
değil nesnel koşulların kaçınılmaz sonuçlarıyla 
açıklanır. Bu durumun kendisi, kriz ve sıklıkla 
devrimin kendisiyle karıştırılan devrimci durum 
kavramlarının yıpranmasına yol açar. 

Bu anlamıyla derinleşen kriz yahut devrim-
ci durum kavramları kendiliğindenliğin peşin-
de sürüklenen sol akımlar tarafından devrimci 
akımların ferahlayacağı, güçleneceği, eski tür-
den sorunlarla cebelleşmeyeceği bir dönemin 
içinde olduğumuz ya da yaklaştığı umuduyla 
kullanılır. Sorunlar çözülmediği gibi, derinleştiği 
için bu kavramlar devrimci militanlar nezdinde 
itibarsızlaşır. Hamasi teselliler olarak algılanır.

KöZ devrimci bir durumun içinde bulunuyo-
ruz saptaması yaparken, devrimcilerin omuzla-
rındaki sorumluluğun azaldığına değil arttığına 

işaret eder. Devrimci durumun kendisi devrimci 
bir parti kurmanın, devrimci bir siyasal merkez 
oluşturmanın aciliyetine işaret eder. Zira refor-
mistlerin karşı devrimci rollerini oynadıkları asıl 
dönem devrimci durumun yaşandığı dönemdir. 
Devrimci durum tespiti, kendiliğindenliğin ar-
dında secde edenlerin sandığının aksine, refor-
mistlerin etkisinin tuzla buz olduğu bir döneme 
değil, reformistlerin bizzat burjuvazi tarafından 
kendi karşı devrimci rollerini oynamak için si-
yaset sahnesine davet edildiği bir döneme işaret 
eder. 

Kendi sol sekter, doktriner tutumlarını savun-
mak için devrimci durum, yeni evre tespitlerini 
kullanan kesimlerin de, bugün azınlıkta olsalar 
bile, bu kavramların tahrif edilmesinde payı var-
dır. Devrimci durum tespiti yapmak; seçimlere 
katılmayı, parlamentoda mücadele etmeyi, re-
formistlerle eylem birliği yapmayı reddetmek, 
sürekli ayaklanma çağrılarında bulunmak yahut 
günlük mücadeleyi yeterince devrimci bulma-
yarak bu mücadelenin dışında kalmak anlamı-
na gelmez. Tam aksine reformistlerin etkisini 
kırmak için tüm siyasi süreçlere daha etkin bir 
şekilde katılmayı şart koşar. Nitekim Lenin muh-
telif sol oportünist akımlar tarafından “sağcı” bu-
lunan “Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı” 
broşürünü tam da Komintern’in İkinci Kong-
resi’nin arifesinde yani bir dünya devrimi bek-
lentisinin en yoğun olduğu dönemde yazmıştır. 
İkinci kongrede aynı zamanda parlamentoda 
çalışmayı reddeden sol komünist akımlarla yol-
lar ayrılmıştır. Komintern’in üçüncü ve dördün-
cü kongresinde gündelik çalışmaya hız kazan-
dırma, reformist akımlarla eylem birliği yapma 
kararları alınırken dünyada devrimci durumun 
ortadan kalktığı tespiti yapılmamış; bilakis dev-
rimci durumun tüm koşullarının mevcut olduğu 
döne döne vurgulanmıştır.

Genellikle devrimci durumlarda muhtelif 
öznel zaaf veya kusurları bahane ederek bu 
şartlarda nasıl devrim olacak sorusunu sormak, 
sorumluluktan kaçmak için bahane arayan mer-
kezci oportünistlerin adetidir. Ama bunlar neden 
başarılı bir devrim olamayacağı hakkında sayısız 
mazeretler üretse de, neden bu koşullarda acil 
bir ödev olarak bolşeviklerinki gibi bir devrimci 
partinin inşasına girişmenin beyhude olduğunu 
göstermeye yeltenmezler bile. Oysa devrimci 
durumlar şu ya da bu vesileyle harekete geç-
mekte tereddüt etmeyen kitlelerin hareketlendi-
ği ve bir devrimci önderlik arayışı içine girdiği 
dönemlerin başında gelir. Bu şartlarda kendili-
ğinden harekete geçen kitlelerin peşinde sürük-
lenerek, kendiliğinden eylemlere övgüler dü-
zenleri değil, bu sürüklenmeden kurtulmalarını 
sağlayıp iktidar yolunu gösterecek bir devrimci 
partiyi beklerler.

Kısacası devrimci bir durum devrimci bir par-
tinin kurulmasının aciliyetini arttırır, ama daha 
ferah koşullarda, adeta kendi kendine kurula-
cağı anlamına gelmez. Tersine bu dönemlerde 
akıntıya karşı yüzme cesaretine ama aynı za-
manda esnek bir taktik çizgi belirleyerek refor-
mistleri eylem birliğine zorlamaya, reformizmi 
her bakımdan teşhir etmeye, gündelik mücadele 
içinde sebakâr bir biçimde yer almaya daha fazla 
ihtiyaç duyulur. Bu siyaset tarzının kendisi re-
formistlerle devrimcileri olduğu kadar, ayran gö-
nüllü abbas yolcularla kararlı komünist militan-
ları da birbirinden ayrıştıracaktır. Bugün KöZ’ün 
arkasında duran komünistler tam da böyle bir 
siyasi mücadelenin yürütülmesi gerektiğini sa-
vunuyor.

Her devrim proleter devrimle sonuçlanmaz



KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Matematiği burjuvazi bulmadı ama mate-
matik kapitalist üretim ilişkilerinde ayrı 

bir işlev kazandı. Komünist Manifesto burjuvazi-
nin kendi suretinde yarattığı dünyanın “insanla 
insan arasında kupkuru çıkar dışında, duygusuz 
“nakit ödeme” dışında hiçbir bağ bırakmadığı, 
“kişisel saygınlığı değişim değerine” indirgediğini 
tespit ediyordu. Böyle bir dünyada sadece burju-
valar değil, itibar görmek için bir ömür boyu on-
ların arasına karışmaya heveslenen paralı uşak-
ları da, hatta kapitalist üretim ilişkilerine karşı 
mücadele etmediği oranda işçiler de “ne getirir 
ne götürür” hesabı yapan muhasebeciler olarak 
yaşıyorlar. Herkesin birbiriyle “kendine iyi bak” 
diyerek vedalaşmasının kimse tarafından yadır-
ganmadığı bir dünyada başka türlüsü de olamaz-
dı zaten.

“Proletaryanın ekmekten çok onura ihtiya-
cı var!” Kimileri Engels’in bu satırlarını işçilerin 
burjuva ahlak anlayışına uymayan bir hayat sür-
düğünün tescillenmesi olarak kabul etti. İşçilerin 
devrimcileşmesi için önce bu gayrı-ahlaki, düş-
künce yaşamdan kurtulması gerekiyordu onlara 
göre. Bugün de işçileri vandallıktan uzak, çevreyi 
kirletmeyen, “karşı cinse saygılı”, “demokrasiyi 
içselleştirmiş”, kısacası kendi “iç devrimini yap-
mış” bireyler olması için kah dalkavukça bir üs-
lupla kah bir aslan terbiyecisi edasıyla “dönüştür-
meye” çalışan burjuva sosyalistleri çoğunluktadır. 
Halbuki Engels’in kast ettiği tam tersiydi. Onun 
onursuzluk olarak gördüğü şey burjuvazinin ya-
şam tarzına ve ahlak kodlarına uyumsuzluk de-
ğil, her koyunun kendi bacağından asıldığı, bur-
juvazinin dayattığı yaşamın kendisiydi. İşçilerin 
devrimcileşmesi tüm katmanlarına haysiyetsizliği 
dayatan, hesapçılığa dayanan burjuva ilişkilerin 
reddedilmesinden geçiyordu.

Burjuva sosyalizminin dayattığı hesapçılık sa-
dece bireycilik anlamına gelmez. Önce kendini, 

kendine yakın olanı kollama kaygısı da hesap-
çılıktır. Hatta bir grev sırasında önce kendi işye-
rindeki, kendi sektöründeki işçilerin çıkarlarını 
kollamak da, bir paylaşım savaşı sırasında önce 
kendi milletinden işçilerin refahını kollamak da, 
ezilen bir ulusun haykırışına kulaklarını tıkamak 
da, devrim mücadelesi yerine burjuva toplumda 
işçilerin işçi olarak, kadınların kadın olarak, ezi-
len azınlıkların azınlık olarak itibarını tahsis et-
meyi tercih etmek de aynı hesapçılığın daha sık 
rastlanan bir biçimidir. 

71-72 kopuşunun yenilgisinden sonra başla-
yan 12 Eylül’den sonra hız kazanan, doruk nok-
tasına son on yılda ulaşmış tasfiyeci sürecin için-
deyiz. Tasfiyecilik burjuva sosyalizminin her iki 
anlamda da yaygınlaşmasına yol açtı. Bir yandan 
devrimci mücadeleye “koşulları elverdiği oran-
da” katılan, talimatla hareket etmeyi zül sayan, 
ikna olmadıkça kılını kıpırdatmayan, burjuva 
toplumunun bahşişlerine düşkünlüğünü bireyin 
otonomisi olarak savunan bir sosyalist tipi üret-
ti. Alman İdeolojisi’nin girişinde “kurt postunda 
kuzular” diye tanımlanan kesimlerdi bunlar. “Dü-
şünce” düzeyinde en keskin eleştirileri geliştiren 
ama emek harcamayı, ter dökmeyi küçümseyen 
“bireyler”di. Diğer yandan da yenilgi ihtimali olan 

kavgaları “maceracılık” olarak karalama eğilimi 
arttı. Mustafa Suphi’lerin Anadolu’daki mücade-
leyi bizzat ve bilfiil yönetmeye gelmeleri mace-
racılıktı, THKO’luların Nurhak’a, THKP’lilerin 
Kızıldere’ye gitmesi de öyle. Bu kesimler zafere 
ulaşacağı matematiksel bir kesinlikle ispatlana-
mayan devrimci bir mücadeleye girmek yerine 
“elle tutulur kazanımlar elde etmek” istiyorlardı. 
O yüzden kimisi sendikacılığa, kimisi kooperatif-
çiliğe merak saldı, kimileri de kendini “marksiz-
min teorik sorunlarını çözmeye” verdi. Kimileri 
ezilen kimliklerin sözcüsü edasıyla ortalıkta boy 
gösterirken, kimileri “Alevi kültürünün ilericiliği-
ni” keşfetti, kimileri de “kızkardeşleriyle kucak-
laştı”. Bireysel maceraları farklı seyretse de hep-
si topluca yine Manifesto’da tanımlanan burjuva 
sosyalizminin farklı renklerini sundular.

Yirmi yıl önce Aralık ayında işte bu her boy-
dan burjuva sosyalisti dehşetle sarsıldı. Zira karşı-
larında açıklayamadıkları bir durum vardı. Binler-
ce devrimci, kendilerinin bir ömür boyu peşinde 
koştukları kırıntıları külliyen reddetmişler, ölüm 
orucuna yahut süresiz açlık grevine başlamışlardı. 
Kendileri ne kadar birey vurgusu yaparsa yapsın 
bu devrimciler zindanlardan örgüt, örgütlü irade 
vurgusu yapıyorlardı. Burjuva sosyalistleri zin-

dandaki sorunu insan onuruna yakışmayan ko-
şullar olarak sunmaya çalışırken onlar davranış 
ve sloganlarıyla asıl meselenin koğuş sisteminde 
devrimci örgütlerin elde ettikleri mevziler ve ör-
gütlü çalışma koşulları olduğunu anlatıyorlardı. 
Burjuva sosyalistleri mağduriyet edebiyatıyla bur-
juvazinin vicdanına seslenmeye çalışırken, ölüm 
orucundaki örgütlerden kimileri polis otosu ta-
rayıp 2 polisi öldürüyor, 13 polisi yaralıyorlardı. 
Burjuva sosyalistleri pasif direniş vurgusu yapar-
ken, 19 Aralık’ta zindandaki devrimcilerin önemli 
bir kısmı barikat barikat çarpışıyorlardı.

19 Aralık’taki mücadele devrimci iradenin, o 
zamanlarda ısrarla vurguladığımız gibi yanlış bir 
stratejiden kaynaklanan yanlış taktiklerle de olsa, 
tasfiyeciliğe karşı mücadelesiydi. Burjuva sosya-
lizminin “kurt postundaki kuzularına” karşı dev-
rimci örgütte ısrarın mücadelesiydi. Tam da bu 
nedenle Köz’ün arkasında düşenler öncesinde 
ve sonrasında, eleştirilerini hasıraltı etmeden, te-
reddütsüz destekledi. Bireyciliğin ve insan hayatı 
vurgusunun yapıldığı bir dalganın ortasında örgüt 
ve devrim vurgusu yaptı. “Örgütlü devrimcilerdi 
devrim için öldüler!” şiarını bayraklaştırdı.

Bugün de öyle yapacağız. Onları temel insan 
haklarına karşı mücadele eden bireyler olarak 
görmek ve göstermek isteyenlere inat tek tek 
hepsinin örgütlerinin adını sayacağız. İnsan ha-
yatını hiçe sayan bir katliam vurgusunu yaparak 
iş makinaları, lav silahları ve devrimcilerin harap 
olmuş bedenleriyle kamuoyu oluşturduğu sanan 
ama aslında devletin yarattığı dehşetin propagan-
dasını yapanlara inat, 19 Aralık’ı devrimcilerin 
barikat barikat çarpıştıkları bir direniş olarak ele 
alacağız. Ahmetleri, Şefinurları, Hüseyinleri, Tun-
cayları, Cananları, Sevgileri en güzel gülümseyiş-
leri ve kararlı fotoğraflarıyla anacağız.

Örgütlü devrimcilerdi devrim için öldüler

KöZ’ün arkasındaki komünistler siyasi mücade-
le sahnesine çıktıklarında tüm siyasi akımların 

içinde burjuva ve liberal unsurlar olduğu kadar, prole-
ter ve devrimci unsurlar olduğunu da öne çıkarıyorlardı. 
Şiddetlenen tasfiyeci girdap burjuva liberalizmini tüm 
örgütlerin içinde kemirici ve çürütücü bir güç olarak ye-
niden üretirken, 19 Aralık’ta, öncesinde ve sonrasında 
düşen devrimciler tam aksi bir yönelimi ve refleksleri 
tarif ediyordu. 

19 Aralık’ta düşen devrimciler türlerinin tek örneği 
değildiler. Bu toprakların bir devrim toprağı olduğunu 
kanıtlarcasına son elli yıldır burjuvazinin bir türlü kı-
ramadığı bir zincirin parçası oldu. Daha önce Mustafa 
Suphilerin, Ethem Nejatların, yanı başlarında Erzincan’da 
cumhuriyet ilan edenlerin mücadelelerini kazıdığı, ke-
malist karşı devrimle tasfiyeye uğrayan ama İnanların, 
Cevahirlerin, Kaypakkayaların kopuşlarıyla tekrardan 
başlattığı, örgütlerin tasfiyesine rağmen Erdal Erenlerin, 
Necdet Adalıların, Ethem Coşkunların, Mazlum Doğanla-
rın bir parçası olduğu zincir. 19 Aralık bu mücadelenin, 
burjuva sosyalizmiyle karşıtlıkları gösteren önemli bir 
parçası oldu ama son halkası değildi. Gezi’de orantısız 
zekaya bel bağlamayıp polisin karşısına taşla, barikatla, 
iş makinasıyla çıkanlar, Kobanê eylemleri sırasında Ba-
tı’daki metropolleri isyanın alevleriyle tutuşturanlar, Tür-
kiye’de tasfiyeci sürece direnemeyip de yine de devrimci 
kalmak için Kürdistan’daki mücadelenin farklı parçala-
rındaki mücadeleye –en son Rojava’da olduğu üzere- 
dahil olanlar, Korona salgınında devletin ve kendi ör-

gütlerinin yasaklarını dinlemeyip siyasi mücadelede ısrar 
edenler, kısacası militan ve sebatkâr mücadele yürüten 
sayısız devrimci hep bu zincirin bir parçasıdırlar.

Tasfiyeciliğin sürekli koparmak için gayret ettiği zin-
cirin varlığını koruması, bizim komünist devrimi bu top-
raklarda başlatacağımızın nesnel temelidir. Bu zincirin 
varlığı devrimci partiyi inşa etme mücadelesinin niye 
dünyanın başka yerinde değil de bizim coğrafyamızda 
bu kadar ısrarla sürdürülebildiğini açıklar. Türkiye’de ve 
Kürdistan’da tasfiyecilik ve burjuva sosyalizmi hakimdir 
ama tasfiye edemediği proleter ve devrimci bir damar 
vardır. Bu damarın parçası olanlar kendi başında komü-
nist bir siyaseti var edebilecek kesimler değildir, hatta 
her tasfiye dalgasından sonra örgüt bilincinden daha 
uzak bir şekilde boy vermektedirler. Ama vardırlar. Bu 
kesimler içinde bulundukları tasfiyeci yapılardan ayrış-
tıkları, bu yapıların oportünizmiyle komünist bir zemin-
de hesaplaştıkları oranda devrimci partinin inşasının bir 
parçası olacaklardır. 

Devrimci örgütte ısrar direnişi

Unutmayacağız! Affetmeyeceğiz! Her 19 Aralık anmasının temel şiar-
larından biri olsa gerek. Evet, “Tufan” kodlu ölüm operasyonunu hayata 
dönüş olarak pazarlayanları unutmayacağız. “Aslında yiyorlar” propagan-
dası yapan İçişleri Bakanı Saadetin Tantan’ı da, bir bütün olarak Ecevit 
Hükümeti’ni de. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nı da unutmayacağız, 
operasyon günü “Sahte Oruç Kanlı İftar” manşetini atan Aydın Doğan’ın 
çanak yalayıcılarını da. “F-Tiplerine karşı çıkanlar emperyalizmin ajanlığını 
yapıyor” diyen Perinçekgillerin yaptıkları ve yazdıkları da aklımızda.

Ama unutmayacaklarımız, unutturmayacaklarımız bununla sınırlı değil. 
Türkiye’de siyasetle ilgilenip de devletin kimlere düşman olduğunu bilme-
yen yok gibidir. Ama asıl tehlikeli olan pirincin içindeki siyah değil beyaz 
taştır. Sosyalizm mücadelesinin yanında görünüp her devrimci eylemin 
karşısında yer alanlardır. O yüzden konu 19 Aralık olunca unutulmaması 
gerekenler karşı devrimin, halk düşmanı kimliğini gizlemeye gerek duy-
mayan utanmaz temsilcilerinden ibaret değiller. 

28 Şubat günlerinde “dinci faşizme karşı mücadele” adı altında Genel 
Kurmay’ın ve TÜSİAD’ın çizdiği rotada ilerleyen bir eylem çizgisiyle Erba-
kan-Çiller hükümetinin ANAP-DSP koalisyonuyla değiştirilmesinin yolunu 
açan sendika bürokratlarını, onların eylemlerine işçi sınıfının mücadelesini 
büyütme adına destek veren sol akımları unutturmayacağız.

19 Aralık öncesinde devrimcilere “Hücrelere izin vermeyeceğiz, ölüm 
oruçlarını durdurun” çağrısında bulunup eylem kırıcılığı yapan beş sosya-
list partinin ortak açıklamasını da unutturmayacağız.

“Günlük işçi basınında” ölüm oruçlarını yürütenleri sorumsuz küçük 
burjuva devrimcileri olarak karalayanları da unutmayacağız. Sonradan adı 
üzerinde didişecekleri komünist partinin ismini tescillemeye doğru iler-
lerken can ciğer kuzu sarması olanların çıkardıkları dergide “19 Aralık di-
renişi tarihsel olarak meşru değildir” “Adalet bakanlığının geri adım attığı 
koşullarda aklı başında solcuların polis otosunun taranması ‘eylemini’ izah 
etmeleri şöyle ya da böyle bir yere oturtmaları gerçekten mümkün değil-
dir.” demelerini unutturmayacağız.

Dönemin parti olmayan partisinin 19 Aralık’tan bir hafta önce sözümo-
na “provokasyonların önünü kesmek” adına partilerinde açlık grevi yapan 
anaları tahliye etmek için parti olduğunu hatırlayıp genelge çıkarmasını da 
unutturmayacağız. 

Yirmi yıl sonra 19 Aralık’ta yitirdiğimiz devrimcileri şiirlerle anıp o dö-
nem tek bir cenazede bile boy göstermeyenleri de unutturmayacağız.

Pirincin içindeki beyaz taşları da 

UNUTTURMAYACAĞIZ!

19 ARALIK

19 Aralık’ın parçası olduğu zincir 
komünistlerin birliği mücadelesinin 

maddi temelidir
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