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Paris Komünü bu yıl Fransa/Paris’te
de dünyanın başka yerlerinde de her
zamankinden fazla anıldı. Bu anmalarda
çoğunlukla, Paris Komünü’nün Parislilerin
silahlandırılması, Komün Konseyi
üyelerinin seçimle belirlenip seçmenleri
tarafından geri alınması vb. işleyiş tarzına
dair özellikleri öne çıkarıldı. Oysa “Rojava Komünü” diye de tarif edilen
güncel bir deneyim varken Paris Komünü’nün bu tam olarak özgün
olmayan yönlerinden ziyade asıl kusurlarına ve yenilgisinin kaynağında
olan yanlışlara dikkat çekmek daha önemli ve gerekliydi. Zira bu
takdirde Rojava deneyiminin temel hatalarını görmek ve eksikliklerini
bilince çıkarmak imkân dahilinde olabilir.
s.12

Devrim Diyenler Önce Parti İhtiyacından Söz Etmeli

DEVRİM İÇİN DEVRİMCİ PARTİ

İzmir’de HDP’ye Yönelik
Saldırıya Karşı Eylem

P

eker’in videoları “gerçekleri açıkladığı” gerekçesiyle solda büyük
ilgi gördü. Ancak bu videoları Türkiye hakkındaki siyasi gerçeklerin
bir parçası olarak anlamlandırmak
isteyenler muhayyel bir mafya-devleti, kontrgerilla cumhuriyeti heyulası
hakkında değil, 12 Eylül rejiminin
krizi ve onun ayırt edici yönleri hakkında konuşmalıdırlar.

HDP’ye düzenlenen saldırı ve Deniz
Poyraz’ın öldürülmesi ardından kitleler
HDP binası önünde toplandı.
s.7

İzmir’de HDP’li
Deniz Poyraz’ı binler uğurladı

B

u pisliği, devrimin temizleyeceğine şüphe yok. Devrime önderlik edecek devrimci özne nerededir?
Legal partiler mi, HDP’den kopamayanlar mı? Millet İttifakı’nın dümen
suyunda gidenler mi? Devletin baskı
aygıtı olduğunu unutup “mafya/çete
devleti”, “kontragerilla cumhuriyeti”
safsatalarıyla burjuvaziyle sınıf işbirliğinin yolunu döşeyenler mi?

17 Haziran’da HDP İzmir İl binasında
katledilen Deniz Poyraz’ın cenazesinde
binlerce insan buluştu.
s.7

Haziran’ın Yolundan HDP’yi
Kapattırma

D

evrim için devrimci parti gerekir. Devrimci bir parti niteliği
komünist hareketin örgütsel mirasına bağlanarak, bu mirasın temel
saptamalarını rehber edinerek, bu
rehberin şart koştuğu eylem çizgisiyle uyumlu bir siyasi pratik izleyerek
kazanılabilir. Devrimci bir parti tüm
komünistleri buluşturabilecek bir
parti inşa stratejisiyle yaratılabilir.

KöZ’ün Sözü

İçinden geçtiğimiz dönemin
özgünlüğü hükümetin muhalefete
karşı yürüttüğü içsavaşı, şu ya
da bu sokak gücüne yahut gizli
yapıya dayanmadan, tamamen
devlet bürokrasisiyle, ordu, polis ve
güdümlü mahkemelerle yürütmek
zorunda kalmasıdır.

s.10

Levent’te İsrail’i Protesto
Eylemine Katıldık

Soyut Talepler ile Somut Sorunlar Arasında
Birleşik Mücadele Güçleri

Doktrinerlik ve Kuyrukçuluk
Arasında Savrulanlar ve Devrimci
Parti İhtiyacı
“Kız çocuğu babası” Sedat Peker’in “bir kamera bir
tripod”la hükümetin içindeki ve çevresindeki hasımlarına
açtığı savaş ikinci ayını dolduruyor. Peker, intikam
alırcasına yüklediği videolarla
uyuşturucu trafiğinden medya
holdinglerinin devir teslimine,
milletvekillerinin dövülmesinden
cinayetlerin örtbas edilmesine kadar
bir dizi faaliyette, “Ak Parti” üst
düzey yöneticilerinin pislik zincirinin
en altında yer alan kendisiyle
işbirliği içinde olduğunu ifşa etti.

Bileşeni olduğumuz 15-16 Haziran
Bileşenleri’nin 15 Haziran’da Kadıköy’de
gerçekleşti.
s.6

BMG’nin ortaya çıkışını,
özellikle herkesin
siyasetten kaçmaya
çalıştığı bir dönemde
devrimci kaygılar
güderek atılmış bir
adım olarak görmek
gerekir. Ancak iyi niyete
ve yerinde kaygılara
rağmen BMG’nin
HDP’yle yaptığı iş
bölümü kendi elini
kolunu da bağlayacaktır.

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi
Güçleri’nin İsrail Konsolosluğu önünde
düzenlediği eyleme katıldık.
s.5

Pisliğin Başı Belli: Seçimle
Değil Devrimle Gidecek
Devrim İçin Devrimci Parti

s.8

KöZ Söyleşileri
1 Mayıs Aynasında
Türkiye’de Siyasi Tablo

Akıntıya Karşı Yüzmeye
Mecburuz

1 Mayıs’ın ardından 20 Mayıs Perşembe
günü “1 Mayıs Aynasında Türkiye’de
Siyasi Tablo” konulu bir gazete
söyleşisi gerçekleştirdik.

26 Mayıs 2021’de İzmir’de Deri Tekstil
Kundura İşçileri Derneği’nin örgütlediği
“1 Mayıs Aynasında Siyasi Tablo” konulu
bir söyleşiye konuşmacı olarak katıldık.

s.3

s.3

Kadıköy’de “Pisliğin Başı Belli, Seçimle
Değil Devrimle Gidecek, Devrim için
Devrimci Parti” yazılı ozalit yaptık. s.6

2

TEMMUZ 2021

KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Kaypakkaya, reformizmden kopuştur,
Reformizm çatısı altındakiler 18 Mayıs’ı anamaz!
Okmeydanı ve Hisarüstü’nde ozalit çalışması
hâlde Kaypakkaya’nın kavgasını onun bıraktığı
yerden devralıp ileri götürmenin yolu da bellidir. Onlar gibi revizyonizmden ve reformizmden
kopmak ve revizyonist ve reformistlere karşı da
amansız bir mücadele yürütmek gerekir. Bugün
reformistlerleden kopmak bir yana dursun, onlarla aynı çatı partilerinde buluşanlar, reformist
ve parlamenterist yolları ezilenler için kurtuluş
olarak gösterenlere karşı amansız bir mücadele
yürütmeyenler, Kaypakkaya’nın mirasını devralamazlar.

“Denizler, Mahirler, İbolar” TİP reformizminden kopmakla başlayıp, sonra da TİP’ten birlikte
koptukları TKP’nin oportünist artıklarından (Mihri Belli ve Dr. Kıvılcımlı’nın yanı sıra TKP’li olmayan oportünist ve karşı devrimci Doğu Perinçek’ten) koparak ileri çıktılar. Sadece bunlardan
değil kuyruğuna takılmaları beklenen sözüm ona
“sol cuntacı” kemalistlerden de koparak gelişen
bir kopuşu temsil edegeldiler.
71-72’de kopanlar devletlü yahut reformist anti-emperyalist olunmayacağını, anti-emperyalizmin bir devrim sorunu olduğunu savunuyorlardı.
Kaypakkaya diğer arkadaşlarından bir adım
ileri çıkarak kemalizmden kopmayan ve Kürtlerin ulusal kurtuluş mücadelesi ile buluşmayan
bir kopuşun kopuş olamayacağına işaret etmişti.
Daha önemlisi bunun için tekrar Mustafa Suphi’nin partisinin geleneğine bağlanmak gerektiğini vurgulayarak noktalamıştı kavgasını. Bir diğer
yandan Kaypakkaya’nın farkı, kendilerini İhtilalci İşçi Köylü Partisi etiketi arkasında gizleyen ve
halk savaşı verme iddiasını istismar eden reformistlerin maskesini düşürmesi olmuştur.
Kaypakkaya’yı anmak, onun yarım bıraktığı kopuşu bıraktığı yerden devralmak ve işaret
ettiği noktadan başlatmak gerekir. Kaypakkaya,
kendi kuşağından pek çok devrimci gibi halk savaşı stratejisine işaret etmiştir. Ama bunu yaparken bile, asıl bakılması gereken yeri yani Mustafa
Suphi’ler döneminin TKP’sini işaret etmiştir. O

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak,
Kaypakkaya’nın katledilişinin (18 Mayıs 1973 )
48. yılında “Kaypakkaya, Reformizmden Kopuştur. Reformistlerle Aynı Çatıda Buluşanlar 18 Mayıs’ı Anamazlar” içerikli ozalitlerimizi Okmeydanı
ve Hisarüstü mahallelerinde astık. İstanbul’da faaliyet yürüttüğümüz diğer mahallelerde de aynı
gündemli ozalitlerimizi yapmaya ve 23 Mayıs’a
kadar astığımız alanlarda tutmayı önümüze hedef
koyduk.
Bugünün görevi; 60’lı 70’li yılların hâkim eğilimlerine göre bir yol tarif etmek yerine Komünist
Enternasyonal’in kuruluşunda bizzat aktif olarak
rol alan TKP’nin programının ilke ve esaslarını
benimsemek ve TKP’nin benimsediği proleter
devrim stratejisini takip ederek sınıf mücadelesini
bir “işçi-köylü şuraları cumhuriyeti”ne ulaştıracak
komünist partisini yaratmaktır.
Hem 71-72 devrimci kopuşuna hayat veren ve
hayatlarını devrim davasında feda etmekten çekinmeyen devrimcilere hem de onların sonuncusu olan İbrahim Kaypakkaya’ya olan borcumuz
bu son halkayı yaşadığımız topraklarda komünistlerin mücadele zincirinin ilk halkasından yani
Komünist Enternasyonal kurucusu TKP halkasından yakalamaktır.
KöZ’ün arkasında duran komünistler yola çıkarken Mustafa Suphi TKP’sinin “İlke ve Esasları”nı kendi referansları olarak ilan ederek hem
Kaypakkaya’nın mücadelesini bıraktığı yerden
devralmanın gereğini yapmıştır hem de onunla
birlikte 71-72 devrimci kopuşuna sahip çıkmanın
yolunu göstermiştir.
Reformizm Yenilecek, Bolşevizm Kazanacak!
İstanbul’dan Komünistler

1 Mayıs Mahallesi’nde ozalit çalışması
18 Mayıs’ın yıldönümünde, 1 Mayıs Mahallesi’nde “Kaypakkaya, Reformizmden Kopuştur,
Reformistlerle Aynı Çatıda Buluşanlar 18 Mayıs’ı
Anamazlar” şiarlı ozalitlerimizi mahalle duvarlarına astık.

Bizler bugün tam da kızıl ipin yarım bırakıldığı yerden, bu mücadeleyi kaldığı yerden devralıp, Mustafa Suphi TKP’sinin ilke ve referansları
ışığında devrimci partiyi kuracağız!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler
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Sunumu yapan yoldaş konuşması boyunca Denizlerin mücadelesini sürdürdüğünü iddia
edenler ile KöZ’ün arkasında duran komünistlerin yürüttüğü mücadele arasındaki farklılıkların
altını çizdi. Denizleri sadece kendilerini onların
mirasçısı olarak görenlerin değil, burjuva partilerin de andığını; öne çıkarılanın ise onların devrimci mücadelesinden ziyade haksız yere idam
edilmeleri, idam cezasının insan hakları boyutu,
bugün olsa aynı cezanın verilmeyeceği gibi görüşler olduğunu belirtti.
Denizlerin Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm kurumlarıyla alaşağı etmek üzere bir silahlı örgüt
kurduğunun ve bu örgütün fiilen önderliğini yapan unsurlar olduklarının üzerinden atlandığı ve
unutturulmak istendiğini vurguladı. Bu nedenle
de onların bize bıraktıkları en büyük mirasın THKO’nun mirası olduğunu, dünyanın neresinde
olursa olsun bu devrimci tutumun devlet tarafından aynı şekilde cezalandırılacağını ifade etti.
THKO’nun 71 kopuşunun diğer örgütlerden
yani THKP-C ve TKP-ML hareketlerinden bir fark
arz ettiğini, devrimci kopuş derken de TİP’ten
tüm kopuşları kastetmediğimizi, TİP’ten kopanların hepsinin devrimci bir istikamette ilerlemediğini belirtti. İçlerinde Mahir Çayan’ın İbrahim Kaypakkaya’nın olduğu bir grubun Aydınlık Sosyalist
Dergi çevresinde aslında reformizmin farklı bir
biçimini ifade eden bir başka sosyalist çevre içinde belirli bir süre daha siyasi hayatlarına devam
ettiklerini hatırlattı. Denizlerin bunlardan farkının
bu durağa hiç uğramadan doğrudan içinde bulundukları reformist odak olan TİP’ten koparak

1 Mayıs Mahallesi’nden komünistler olarak
“Ya Devrim Ya Karşı Devrim Üçüncü Yol Yok”
manşetli gazetemizin dağıtımını gerçekleştirdik. Gazetemizi esnaflara ulaştırdık.

Nitekim bugün Kaypakkaya’nın mücadelesine
baktığımız zaman onu diğerlerinden farklı kılan
yönlerini vurgulamak önemlidir.

İSTANBUL

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun kurucuları olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin
İnan’ın idam edilişlerinin yıldönümünde bir söyleşi gerçekleştirdik. Günümüzde Denizlerin ardılları olduğunu iddia edenler ile aramızdaki farklılıkların neler olduğu, bizlerin Denizleri anarken
hangi mücadeleye dikkat çekmemiz gerektiği
gibi konuları ele aldığımız söyleşi salgın gerekçesiyle yasakların olduğu kapanma döneminde bir
ev söyleşisi olarak gerçekleşti.

devrimci örgüt kurmaları olduğunu belirtti. Bu
eylemin öneminin ve buna esas devrimci niteliği
kazandıran tutumun da oportünistlerden ve reformistlerden yalnızca kendilerini ayırmak değil
aynı zamanda reformistlerden kendilerini ayırmakta tereddüt edenlerden de kendileri ayırmak
olduğunun altını çizdi. THKO kurucuları dışındakilerin Aydınlık durağına uğramasının da böyle
bir tereddüte işaret ettiğini söyledi. KöZ’ün bu
görüşlerinin birçok kesim tarafından eleştirildiğini belirtti. Eleştirilerin genel olarak Denizlerin
ideolojik olarak kemalizmden kopmamış olduğu,
71 kopuşunda en ileri çıkanın İbrahim Kaypakkaya olduğu yönünde olduğunu ifade etti. Ancak Kaypakkaya’nın mücadelesini diğerlerinden
ayıranın Mustafa Suphi TKP’sine yönelik yaptığı
vurgu olduğu, ne var ki Komünist Enternasyonal’in kopan kızıl ipini yakalamak bakımından
eksik olduğunu vurguladı. KöZ’ün ise bu kızıl
ipi bağlayacak bir parti yaratma mücadelesi yürüttüğünü belirtti.
Söyleşiye katılanlar; 71-72 kopuşundan sonra iktidar hedefli çıkan üç akımın devamcısı olduğunu söyleyenlerin bunu nasıl sağlayacağını;
Hikmet Kıvılcım’ın kemalizm, Misak-ı Milli, ezilen
uluslar konularında oldukça ileri görüşleri olmasına rağmen neden Hikmet Kıvılcımlı’nın değil
de 71-72 kopuşunun mirasına sahip çıktığımızı;
THKO’nun mirasına bir tek biz sahip çıkıyoruz
söyleminin, devrimci örgütte ısrar meselesi mi,
THKO’nun oportünistlerle ve reformistlerle arasına çektiği çizgi mi olduğu; THKO’nun antiemperyalizm ile ilişkisi, Lozan’ı ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunmanın anti emperyalizm ile ilişkisinin
ne olduğunu sordular.
Soruların yanıtlanmasının ardından söyleşi sonlandırıldı ve sohbet biçiminde devam etti. KöZ’ün
arkasında duran komünistler olarak devrim mücadelesini taçlandıracak devrimci partiyi yaratma
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

1 Mayıs Mahallesi’nde yaygın gazete dağıtımı

Bugün bu şiarı yükseltmek, Kaypakkaya vurgusunu öne çıkarmak, kemalizm ve ulusal kurtuluş mücadelesi noktalarını öne çıkarmak bakımından önemli bir konumda durmaktadır.

İbrahim Kaypakkaya’nın mücadelesinin ayırt
edici özelliği Mustafa Suphi TKP’sine yönelik yaptığı vurgudur. Bu vurgunun bir yanıyla eksik olarak yapıldığı söylenebilir. İleri bir tutum olduğunu
belirtmekle birlikte kopan kızıl ipi yakalamak bakımından eksik bırakılmıştır. Denizlerin THKO’yu
kurma eylemini sahiplenirken aslında onların ardılları olduklarını ifade edenler onların koptukları
merkezlerin bile gerisine düşmüşlerdir.

1 Mayıs Mahallesi’nde ev söyleşisi:
Öldükleriyle kalmayacaklar

Dağıtım sırasında gelen
sorular vesilesiyle gazetemizde yer alan
“THKO Mirasına
Bir Tek Biz Sahip
Çıkıyoruz”
başlıklı
yazımız hakkında sohbet ettik.
Esnaf arkadaş, THKO,
THKP-C ve TKP-ML önderlerinin silaha sarılarak var
olan hükümete karşı çıktıklarını söyledi. Ardından onların bu
yolu izlemelerini meşru görerek
izledikleri yolu doğru bulduğunu
dile getirdi. Sonrasında yoldaşımız
71-72 kopuşunun devrimci bir kopuş
olduğunu ve reformist bir parti olan
TİP’ten kopuş olduğunu anlattı. Onlar ilk
önce reformistlerle aynı çatı altında barınmamak gerektiğini ve bir devrimin gerekliliğini savunmuşlardır. Bu devrim de meclisle,
alınacak haklarla değil silah yoluyla olacaktır bu
da ancak devrimcilerin işidir diyerek yola çıkmışlardır görüşünü belirtti.

Tıpkı 71-72 de olduğu gibi bugün reformistlerle aynı çatı altında duranlar ne
Denizleri ne Mahirleri ne de İbrahimleri anabilirler. Bugün ancak devrimin
gerekliliğini ve güncel olduğunu savunanlar, devrimi ancak devrimciler yapar diyenler 71-72 mirasına
sahip çıkabilirler. Reformistlerle
aynı çatı altında bulunanların
harcı 71-72 kopuşuna sahip
çıkmak değil ancak hükümetten haklarını istemek
ve Amerikancı muhalefet
kuyrukçuluğu yapmak
olur.
Bugün devrimci
bir parti yaratılması için mücadele
verenler,
Denizlerin, Mahirlerin,
İboların mirasına sahip çıkmaktadır. Onların verdiği mücadele bir devrim mücadelesidir ve zafere ulaşması gereken bu mücadele için gerekli
olan devrimci partiyi yaratmak biz komünistlerin
görevidir.
Yaşasın Komünistlerin Birliği
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler
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1 Mayıs aynasında Türkiye’de siyasi tablo
ğınlarında hükümetin zayıflığına yönelik algının
yayılmakta olduğunu doğruladığına işaret etti.
Ama, içinden geçilen dönemde daha üst düzeyde seyreden bir çatışma atmosferinde 1 Mayıs’a
yaklaşıldığına, aslında hükümetin kendisi uzun
süredir MHP ile girdiği ittifakın, daha doğrusu
MHP’ye teslim olmak zorunda kalmasının kendisini parlamenter cephede zayıflattığının farkında
olduğunu belirtti.
Şimdi de ortada öncelikle Pelikancıları hedef
aldığını gösteren, sonrasında okları Süleyman
Soylu’ya çeviren Sedat Peker’in kendi başına yapacağını düşünemeyeceğimiz derece organize bir
süreçle karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Kimin
niçin yaptığı hakkında spekülasyon yürütmeye
gerek olmasa da, bunun sonucunda hükümetin
kendi içindeki çatışmayı daha belirginleştirdiğini
ve Soylu’dan kurtulmaya çalışanların elini güçlendirdiğini aktardı.

2021 1 Mayıs’ı geçen seneye nazaran sessizlikle geçmedi. Eylemler hâlâ sembolik karakter taşısa da hükümetin sokağa
çıkma yasakları tanınmadı, muhtelif yerlerde çeşitli grupların sokağa çıktı. Geçtiğimiz sene Dünya Sağlık Örgütü’nün ve
hükümetin tavsiyelerine uyan sol hareket, bu sene aynı tavsiyelere uymadı.

1 Mayıs’ın ardından 20 Mayıs Perşembe günü
“1 Mayıs Aynasında Türkiye’de Siyasi Tablo” konulu bir gazete söyleşisi gerçekleştirdik. Söyleşide geçtiğimiz yıl salgının ilk günlerinde eylemlerin mitinglerin iptal edildiği bir süreçte geçen
2020 1 Mayısı ile bir dizi eylemin gerçekleştiği
2021 1 Mayısı karşılaştırılarak içinden geçtiğimiz
siyasi süreç değerlendirildi.
Söyleşide konuşmacı yoldaş eylemlerin sembolik karakter taşımasına rağmen esas itibariyle
hükümetin sokağa çıkma yasaklarının tanınmadığı, muhtelif yerlerde çeşitli grupların 1 Mayıs
için sokağa çıktığını vurguladı. Geçtiğimiz sene
Dünya Sağlık Örgütü’nün ve hükümetin tavsiyelerine uyan sol hareketin bu sene uymadığını, bu
tutum değişikliğinin sebebinin iki faktöre dayandığını belirtti; birincisinin uzun zamandır işaret
etiğimiz gibi hükümetin ve Erdoğan’ın zayıflaması olduğunu vurguladı. 2019 seçimlerinden sonra,
İmamoğlu’nun seçimleri kazanmasından sonra,

her seferinde farklı şekilde boyutlanarak bu zayıflamanın sürdüğünü, kısacası, aslında hükümetin zayıflığının genel olarak daha geniş kesimler
tarafından algılandığının ve 2021 1 Mayısı’nda
önceki 1 Mayıs’a kıyasla sokağa çıkmaya yönelen
kesimlerde artan bir cesarete yol açtığını belirtti.
Aslına bakılırsa, hükümetin zayıfladığına yönelik algının muhtelif vesilelerle karşımıza çıktığını belirten yoldaş: Boğaziçi öğrencilerinin
direnişinin, bu kadar uzun, çatışmacı, hükümetin yetkililerine meydan okuyan bir tarzda gerçekleşmesinin, yönetememe durumunun ve
hükümetin zayıflamasının algılanmasıyla ilişkili
olduğunu belirtti. Benzer biçimde İkizdere köylülerinin AKP’nin müteahhitlerine yönelik direnişinin de aynı şekilde yorumlanabileceğini belirtti.
Newroz’un bu sene iptal edilemiyor olmasını da
bu durumla ilişkilendiren yoldaş, bu eylemlerin
genel olarak hükümetin “astığı astık kestiği kestik” tavırlarına karşı kalabalık geçmesi, halk yı-

Sol hareketlerin bağımsız siyaset yürütme
kapasitesinin daha azalmış durumda olduğunu;
HDP’nin CHP’ye, sol siyasetlerin de HDP’ye bağımlı hale geldikleri için, genel olarak bağımsız
siyaset ve düzen dışı kalabilme seçeneklerinin
daraldığı tespitini KöZ’ün epeydir yaptığının altını çizdi.
Fakat bu durumun kendisinin CHP’nin bir
strateji olarak benimsemek zorunda olduğu uzlaşma siyasetinin zeminini kuvvetlendirdiği anlamına gelmediğinin de altının çizdi, sırf CHP uzlaşma vaat ediyor diye, geniş bir kesimden oy
alıyor olması, toplumda genel olarak mutabakatın oluştuğu, eylem ve etkinliklerin tümüyle ortadan kalkacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti.
Dolayısıyla sorulması gerekenin “Neden geçen seneye kıyasla eylemler oldu?” sorusu değil, “Böylesine elverişli bir zemin varken, neden
böylesine güdük, zayıf, dağınık, adeta dostlar
alışverişte görsün misali eylemler düzenleniyor?”
sorusu olduğunun altını çizdi. Solun tüm aksi
gayretine karşı bu eylemlerin olduğunu vurguladı. Bu eylemlerin solun aktif girişimi sayesinde
yarattığı bir dalga olarak görülmemesi gerektiğini
belirtti.

Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen “skandallar” bir yönüyle Susurluğa benzetilse
de bu durumun pek aynı olmadığının, Susurluk
sürecinde hâkim sınıfın kendi içerisinde sağlam
ve stabil olduğu, devlet aygıtının sağlamlığı ve
hâkim sermaye grubunun devlet üzerindeki etkinliğinin fazla olmasının bu farklılığı oluşturan
başat etkenler olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla
Susurluk planlı ve ABD’nin desteğiyle yapılmış
bir temizlik operasyonuyken, bugün ise önceki
analizlerimize bakıldığı zaman ne ABD’nin eski
gücünden ne de TC içerisinde sermaye grupları
arasında bir anlaşma ve planın varlığından bahsedilemeyeceğini belirtti. Esasında bir tarafın tamamen ipleri elinde tuttuğu Susurluk’taki gibi bir
tasfiye sürecinden söz edilemeyeceğini dile getirdi.
Bir senedir pasifizmin, emperyalist kurumlara bel bağlamanın, hükümetin otoritesine pasifçe
uyum göstermenin yanlışlığını vurgulayarak, solun aldığı bu tutumun karşısında “Newroz balkonda kutlanmaz”, “1 Mayıs iptal edilemez” diyerek KöZ’ün tutum aldığını, pasifizme kapılan
akımların burjuva sosyalizminin parçası olduğunu
teşhir eden ve bunu yalnızca kimi sert polemikler
ile değil eylemli bir şekilde gösterenin de KöZ olduğunu vurguladı. KöZ’ün bu siyasi çizgisinin sol
üzerine bir basıncı olduğunu dile getiren yoldaş,
bunun sonucunda pek çok kesimin harekete geçtiğini ve bunlarının sayısının da süreç içerisinde
arttığını, dolayısıyla bu bağımsız etkenin kendisinin de elbet 2021 1 Mayıs’ının 2020’den farklı
geçmesine sebep olan ikinci bir faktör olduğunu
dile getirdi.
KöZ adına konuşan yoldaşın ilk tur konuşmasının ardından dinleyicilerden soru ve görüşleri
alındı. Daha çok KöZ’ün yarattığı siyasi etki, yapılan sembolik eylemler, Peker’in video kayıtlarıyla devlet politikaları, tasfiyeciliğin yükselmesi ile
kitlesel eylemlilikler arasındaki ilişki konularında
soru ve görüşler ifade edildi. İkinci turda soruların yanıtlanmasının ardından söyleşi sona erdi.
İstanbul’dan Komünistler

Akıntıya karşı yüzmeye mecburuz
sinde ya da / ve de çoğu zaman reformistlerin/
oportünistlerin yönlendirdiği etkinlikler olarak
tarihe geçtiğini, 1996’da bu durumun değiştiğini,
devrimcilerin kürsüyü reformistlerin elinden alabildiklerini, fakat 1998’den sonra durumun tekrar eskiye döndüğünü ifade etti. Öcalan’ın rehin
alınmasının ardından 2000 1 Mayısı’nda reformistlerin kürsüde bayram ettiğini belirten yoldaş,
2010’da çözüm süreci sayesinde Taksim alanında
kutlanan 1 Mayıs’ın, daha sonra tekrar Taksim
yasağına uğradığını, Taksim Meydanı’nın nasıl
alınacağını ise Gezi Başkaldırısı’nın gösterdiğini
dile getirdi.

26 Mayıs 2021’de İzmir’de Deri Tekstil Kundura İşçileri Derneği’nin örgütlediği “1 Mayıs
Aynasında Siyasi Tablo” konulu bir söyleşiye konuşmacı olarak katıldık. Panel şeklinde gerçekleşmesi kararlaştırılmış etkinliğin KöZ’ün dışında
diğer konuşmacı ESP olacaktı; fakat ESP’li konuşmacı panelden çok kısa süre önce mazeret belirterek etkinliğe katılmadı.
Söyleşide KöZ adına sunum yapan yoldaş
geçmişten günümüze 1 Mayısların Türkiye’de
nasıl kutlandığına göndermeler yaparak konuşmasına başladı. 1977 1 Mayısı’nda yaşanan devlet provokasyonunun öncesinde TKP ve DİSK’in
kendi görüşlerinden olmayan devrimci örgütleri
ve sosyalistleri alan dışında tutma çabasının söz
konusu devlet provokasyonuna fiilî zemin hazırladığını ifade eden yoldaş, o zamandan 1996’ya
kadar 1 Mayısların ya Taksim tartışmaları gölge-

Bu sene ise 1 Mayıs’ın arifesinde dolaşıma
sokulan üçüncü yol söyleminin ona eşlik eden
temelsiz faşizm tahlili ile birlikte devrimcileri ve
solcuları burjuvaziye yedeklemeyi amaçlayan bir
söylem olduğunu, Millet ve Cumhur ittifaklarını
sanki birbirlerine karşıt çıkarları savunuyormuş
gibi gösterdiğini ifade eden yoldaş, Birleşik Mücadele Güçleri’nin söylemlerinin de aynı anlama
geleceğini belirtti.
Bu yıl devletin Newroz mitinglerine izin vermek zorunda kalmasının, Boğaziçi direnişini kıramamasının veya 8 Mart eylemliliklerinin hep
devletin aczini gösterdiğini belirten yoldaş, 1 Mayıs’ın mitinglerle kutlanmamasının, bunun yerine
sembolik eylemlerle geçiştirilmesinin nedenlerini 2020 1 Mayısı’nda aramanın doğru olacağını
belirtti. Geçen yıl korona salgını daha başlangıç
aşamasındayken sendikacıların ve birçok sol çevrenin kraldan çok kralcı davranarak kendi kendilerine 1 Mayıs’ı ve Newroz’u sağlık bahanesiyle
mitinglerle anmama kararı aldığını, o zaman da
bugünkünden daha dar kapsamlı olmakla birlikte
sembolik eylemler yapıldığını, bu yıl ise bu tutum
yerine (Köz’ün bu konuda oluşturduğu basıncın
da etkisi ile) sokaklara çıkmanın desteklendiğini,
fakat mitingsiz, anlık eylemlere dayalı etkinlik-

lerle geçiştirilen 1 Mayıs’ın (Köz’ün İstanbul ve
İzmir’de gerçekleştirdiği eylemlilikler de o kapsamda olmak üzere) siyasi olarak kaydadeğer bir
kazanım sağladığının söylenemeyeceğini belirtti.
KöZ’ün 1 Mayıs öncesinde diğer örgütlerle kitlesel 1 Mayıs eylemlilikleri için görüşmeler
gerçekleştirip bu eylemliliklerde Rojava işgaline
ve HDP’nin kapatılmasına karşı net bir tutum takınılması gerektiğine vurgu yaptığını ifade eden
yoldaş, bu çağrı ve vurguların karşılıksız bırakıldığını dile getirdi. Tüm bu gelişmelerin HDP’nin
CHP’yle zımni bir ittifak içinde olmasından
kaynaklandığını ifade eden yoldaş, bu nedenle
HDP’nin “sokak” diyemediğini, HDP bünyesinde
yer alan sol örgütlerin de aynı tutumu takınmak
zorunda kaldıklarını belirtti. Bu gelişmelerin bağımsız siyaset yapmanın birinci koşulunun oportünistlerden bağımsız bir örgüt kurmak gerektiği
gerçeğini doğruladığını belirten yoldaş, Birleşik
Mücadele Güçleri’nin bağımsız bir devrimci siyaset izleyebilecek bir oluşum gibi sunulmasının
da parlamentarizmi benimsemiş solun görüntüyü
kurtarma çabasına karşılık geldiğini vurguladı.
Yoldaşın sunumundan sonra söz alan bir işçi,
parlamentarizmin kötü bir şey olmayabileceğini,
Bolşeviklerin de geçmişte parlamentoya girdiklerini belirtti. Bir başka işçi ise, bugünlerde parlamentarist solun yükselişte olduğunu, TİP’in üye
sayısını hızla artırmakta olduğunu, KöZ doğru
şeyler söylese de KöZ’ün belirttiklerini kitlelerin
anlamasının mümkün olmadığını ifade etti, bunun için çaba harcanması gerektiğini savladı.
Söz alan bir yoldaş KöZ’ün izlediği siyasetin
gereği olarak sürekli reformistlerin ve oportünistlerin gerici tepkisine maruz kaldığını belirterek
şunları ifade etti: “…2019’da seçimler ve ittifaklar
konusunda fikirlerimizi belirttiğimizde, 2020’de
korona rehavetine itiraz ettiğimizde, bu yıl Rojava işgalini ve HDP’nin kapatılmasını gündeme

getirdiğimizde karşılaştığımız tavır hep benzerdi.
Ne var ki, biz bu şekilde davranmak dışında başka bir yol seçemeyiz, çünkü doğru bildiğimizi ve
proleter bir devrim için elzem olanı söylemezsek
kendi ilkelerimizle ters düşmüş oluruz. Bizim asıl
hedefimiz kitleler değil, devrimciler/komünistler
olmuştur, reformistler ve oportünistler tarafından
ne kadar yadırgansak ve olumsuzlansak da bu
şekilde davranıp akıntıya karşı yüzmeye mecburuz.” Yoldaş ayrıca Bolşeviklerin geçmişte olduğu
gibi bugün de parlamentoyu ve seçimleri kullanmalarının tamamen sistemi sabote ve istismar
etme amaçlı olduğuna vurgu yaptı.
Yoldaştan sonra sunum yapan yoldaş söz
alarak KöZ’ün arkasında duran komünistlerin
benimsediği Komünist Enternasyonel’e kabulün
21 koşulunun da, ilk dört kongre kararlarının da
Mustafa Suphi TKP’sinin programının da önemli
olduğunu, tüm bu ilkelerin bugün bizlere mevcut
güçlü ve sağlam duruşumuzun temellerini sağladığını, sayıca az da olsa, KöZ’ün arkasında duran
komünistlerin bu ilkelerde birleştiği sürece proleter bir devrim için en nitelikli nüveyi oluşturmaya devam edeceğini ifade etti. Söyleşi böylelikle
sona erdi.
Komünist Bir Dünya Kuracağız!
İzmir’den Komünistler
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Ne siyonizm ne şeriat yaşasın birleşik özgür Filistin
HDK’nin çağrısıyla Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde gerçekleşen
eylem Musa Piroğlu’nun konuşmasıyla başladı. KöZ olarak
eyleme “Ortadoğu’ya Barış İçin Filistin ve Kürdistan’a
Özgürlük; İsrail Devleti Yıkılacak Birleşik Laik Filistin
Kurulacak ve Ne Siyonizm Ne Şeriat Yaşasın Birleşik Özgür
Filistin” şiarlı dövizlerimizle katıldık.
söyledi. Dünya halklarına Filistin mücadelesine destek vermek için
kendi hükümetleriyle mücadele etmesi gerektiği çağrısı yaptı.
Ardından Tuzla HDP İlçe Eş Başkanı Fikriye Sarıgül hazırlanan
basın metnini okudu.

Halkların Demokratik Kongresi’nin çağrısı ve “Siyonist İsrail İşgaline Son! Tüm Anlaşmalar İptal Edilsin! Direnen Filistin Halkı
Kazanacak!” şiarıyla 25 Mayıs günü, Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde
gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık. Basın açıklamasına
Halkların Demokratik Kongresi, HDP, EMEP ve KÖZ katıldı.
Basın açıklamasında ilk olarak HDP Milletvekili Musa Piroğlu
konuştu. Konuşmasında İsrail’in Filistin’e saldırmadan önce yolsuzluklarla çalkalandığını ve yıkılmak üzere olduğunu belirtti. Musa
Piroğlu dünyanın her yerinde hükümetlerin kendi halklarına karşı
yaptıkları yolsuzlukları gizlemek için ırkçı şoven politikaya başvurduklarını belirtti. Piroğlu ardından, Türkiye hükümetinin İsrail’e
karşı tutumunun ikiyüzlü olduğunu; İsrail’le askerî ve ekonomik
anlaşmaların devam ettirildiğini; öte yandan Gazze saldırısını kınayan Türkiye hükümetinin Sur’u, Cizre’yi Nusaybin’i yerle bir ettiğini

“İngilizler Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında kendilerine ayırdıkları Filistin’i tek parça halinde idare edemeyeceklerini
anlayınca ilkin bölüp doğusunda bir kukla krallık olarak Ürdün
devletini yaratmıştır. Filistin’in nihai parçalanması ise İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra olmuştur. Galip devletlerin ortak planları sonucunda Filistin topraklarında Ürdün Krallığı’nın yanı sıra bir de Siyonist İsrail devleti kurulmuştur. Yahudilere, Nazi mezalimine maruz
kaldıkları bahanesiyle güya insanlığın bir hediyesi diye kurulan bu
gerici devlet o gün bugündür Filistinlilere ve bütün Ortadoğu halklarına kan kusturmaktadır. Aynı çorap emperyalistlerin eliyle Ortadoğu’nun, başına örülmüş ve 4 gerici devletin ilhakına bırakılmıştır.
Emperyalistlerin bu hamleleri asla Ortadoğu’da istikrarı sağlayamamıştır. Bırakalım istikrarı iki sorun Ortadoğu’da çözülmeyi bekleyen
bir düğüm olarak durmaktadır. Bu topraklarda Siyonizm’e ve gerici
devletlere karşı mücadele yıllardır devam etmektedir. Bu düğümün
çözümü asla emperyalistlerin dayattığı parçalanmış Filistin ve par-

çalanmış Ortadoğu değildir. Bu düğüm ancak bağımsız Filistin ve
bağımsız birleşik Ortadoğu’yla olacaktır. Yıllardır bu topraklarda
sömürgeci, işgalci saldırılarına ve TC devletinin saldırılarına da direnişle cevap verilmiştir. Bu direnişlere vereceğimiz destek tıpkı
İtalya Liman işçilerinin yaptığı gibi İsrail’e giden silahları ve desteği
engelleyerek olacaktır. Bu direnişlere destek Kobanê ayaklanmasında olduğu gibi AKP karşı burada mücadeleyi yükseltmekle ve
AKP’yi ezilenlerin mücadelesi ile devirmekle olacaktır. Bizler HDK
olarak ezilen ve emekçileri bu mücadele davet ediyoruz. Kitlesel
eylemli mücadeleye ve ezilenlerin uluslararası dayanışmasına davet
ediyoruz. Bugün nasıl ki söz konusu Filistin ve Ortadoğu olunca
bütün gerici devletler, bütün emperyalist devletler uzak yakın demeden söz söyleyebiliyorsa biz işçi ve emekçilerin de ezilen halkların yanında saf tutmamız gerekir. Zira bu ezilen halklar özgürleşmeden ezilenlerin düşmanı olan devletin çatısı altında ezilmeye
devam edeceğiz.
Yaşasın Ezilen Halkların Birlikte Ortak Mücadelesi Yaşasın Filistin Halkının Bağımsızlık Mücadelesi”
Basın açıklamasında “Katil İsrail Filistin’den Defol; Katil ABD
Orta Doğu’dan Defol; Yaşasın Halkların Eşitliği; Gün Gelecek, Devran Dönecek, Katiller Halka Hesap Verecek” sloganları atıldı.
KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak basın açıklamasına bayraklarımız, “Ortadoğu’ya Barış İçin Filistin ve Kürdistan’a Özgürlük; İsrail Devleti Yıkılacak Birleşik Laik Filistin Kurulacak ve Ne Siyonizm Ne Şeriat Yaşasın Birleşik Özgür
Filistin” şiarlı dövizlerimizle katıldık. “Ne Siyonizm Ne Şeriat Yaşasın Birleşik Özgür Filistin; Kürtlere Özgürlük, Ortadoğu’ya Barış; Seçimle Değil Devrimle Gidecek” sloganlarını attık.
Kadıköy’den Komünistler

Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin İsrail protestosu
(BGM) “Filistin’de Siyonistler, Kürdistan’da İşgalciler Kaybedecek!” şiarının
taşındığı bir döviz dışında herhangi bir
dövizin olmaması, basın açıklamasının genel olarak siyasi niteliğini gözler
önüne serdi. Basın açıklaması, İsrail
ile yapılan tüm anlaşmaların reddedilmesiyle birlikte, ekonomik ve siyasi
boykot talepleri eşliğinde sonlandırıldı.

“Nehirden Denize Özgür Filistin” özellikle son protesto eylemlerinde öne çıkan bir slogan oldu.
Oysa Şeria Nehri’nin doğusunu hesaba katmayan bu slogan, Filistin topraklarının Ürdün devleti
kurularak ilk kez bölünmesini gözardı eden bir yaklaşımdır.

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin, Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde “Katil İsrail Yenilecek, Filistin
Halkı Kazanacak!” şiarıyla düzenlediği
basın açıklamasına katıldık.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak eyleme “Ortadoğu’ya Barış
İçin Filistin’e ve Kürdistan’a Özgürlük”
ve “Ne Şeriat Ne Siyonizm, Birleşik Laik
Özgür Filistin” dövizlerimizle katıldık.

Basın açıklamasında “Nehirden Denize Özgür Filistin; Katil İsrail Filistin’den
Defol; Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet
Yenemez” sloganları eylem komitesi tarafından attırıldı. Alanda ise bu sloganlar
dışında başka bir slogan atılmadı.

Basın açıklaması boyunca attırılan
sloganlarda yer yer kopukluklar, sloganlara eşlik etme konusunda kararsız
tutumlar hâkimdi. Kürdistan’ı gündem
eden herhangi bir slogan atılmadığı
gibi, Birleşik Gençlik Meclisleri’nin

Bu eylemlerin organize edildiği
toplantılarda “Erdoğan’ın İsrail’in karşısında duruyormuş gibi yapıp ticari
anlaşmalara devam etmesi; Filistinli
kardeşlerim diyerek konuşmasının ikiyüzlülük olduğu, bu yüzden bu ikiyüzlülüğü teşhir eden ve ticari anlaşmalara
son verilmesini talep eden” pankartlarla çıkılması görüşleri dillendirildi. Bu
görüşler itirazsız kabul gördü. Biz de
bu konuda söz alarak “Ortadoğu’da
emperyalistler tarafından parçalanmış
ve düğüm olarak duran iki coğrafya
var, biri Kürdistan diğeri Filistin. Kürdistan TC tarafından ilhak ve işgal saldırıları altındadır. Erdoğan’ın ikiyüzlülüğünü teşhir etmek istiyorsak buradan
teşhir etmek gerekir” dedik. Dövizlerde pankartlarda “Yaşasın Birleşik Filis-

tin Birleşik Kürdistan” yazmalı dedik.
Lakin bu önerilerimiz sessizlikle karşılandı. Propagandada serbestlikse kesin
bir dille reddedildi.
Büyük sır olmayan Erdoğan’ın ikiyüzlülüğü sık sık teşhir edilmeye çalışılsa da aynı yaklaşım reformistlerin
ikiyüzlülüğünün için genelde izlenmez. Konu Filistin olunca söz söylemek için sıraya geçenler Kürdistan’dan
bahsetmek şöyle dursun Kürt adını
bile ağızlarına
almak istemiyorlar.
Ezilen bir halk deyince akla Kürdistan halkının ezilmişliği gelmemektedir.
Sosyal şovenizm kendini her fırsatta
belli etmekte. Ulusların kendi kaderini tayin hakkını ilke olarak kabul eden
Komintern’in programını kendine pusula olarak görenler reformistlerin ipliğini pazara çıkaracak partiyi kurmak
için mücadeleyi yükselteceklerdir. Bu
pusula, eylemlere komünistlerin nasıl
katılması gerektiğini her fırsatta gösterecektir.
Ortadoğuya Barış için
Kürdistan’a ve Filistin’e Özgürlük!
Kadıköy’den Komünistler

Filistin’e destek için TC’ye karşı kitlesel eylemliliği yükselt!
1 Mayıs Mahallesi’nden komünistler olarak
“Filistin’e Nasıl Destek Verilmeli?” başlıklı söyleşimizi on kişinin katılımıyla gerçekleştirdik.
Söyleşimize 50 yılı aşkın süredir Filistin’e
saldıran bir siyonist İsrail’in bulunduğunu vurgulayarak başladık. Filistin’in nasıl savunulması
gerektiğini ve İsrail’e karşı yürütülmesi gereken
mücadelenin nasıl olacağını ele aldık.
Bugün Filistin topraklarında bulunan siyonist
işgalci İsrail her sene Filistin’e saldırılar düzenlemektedir. İsrail saldırılarına devam ederken
yıllardır İsrail Konsolosluğu’nun önünde “İşgalci İsrail Filistin’den defol” sloganlarının atıldığı
eylemler yapılmaktadır. Bu eylemler bir yandan
İsrail devletini tanımak anlamına gelir diğer yandan ise İsrail’e karşı çıkarken TC’yi atladığı için
İsrail karşıtlığında hükümetle aynı çizgiye düşmek anlamına gelir.
Bugün emperyalistlerin çözemediği işgalci
devlet sorunlarını sol, demokratik federasyonlarla çözmek istemektedir. Yaşadığımız topraklarda mevcudiyetini koruyan Kürdistan sorunundan yola çıkarsak somut olarak bakacağımız yer

devrimin gerçekleştiği Rojava’dır. Herkes Rojava
Devrimi’nin varlığını kabul ederken, kimse Rojava’nın Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’na dönüşünü devrimin sönümlenmesi olarak
görmez. Rojava Devrimi patlak verdiğinde buradan Kürdistan’a asker yollayarak enternasyonalist destekte bulunduğunu düşünenlerin, Filistin
meselesini de demokratik federasyonlarla çözmek istemesi kaçınılmaz olur. Nasıl ki Kürdistan
sorununun çözülmesi ancak işgalci dört devletin
yıkılarak ve tam bağımsız birleşik Kürdistan kurulmasıyla çözülürse Filistin meselesi de ancak
siyonist İsrail devletinin tarihten silinmesi ve birleşik laik Filistin’in kurulmasıyla çözülür.
Söyleşide aşağıdaki sorular soruldu:
1) Laik birleşik bir Filistin derken neyi kast
ediyorsunuz?
2) Filistin’e destek olarak TC hükümetine
karşı mücadele büyütmek somut olarak nasıl bir
desteği ifade eder?
3) Konsolosluk önünde yapılan sembolik eylemler kimin işine yarar?

4) Filistin’e enternasyonalist destek nasıl verilir?

muz topraklarda yürüttüğümüz her mücadele
hedef olarak Erdoğan’ı işaret etmelidir.

5) Türkiye solunun TC hükümeti ile kesişen
bir İsrail düşmanlığı mevcuttur bu düşmanlık
neye işaret eder?

Devrimcilik demek somut araçlar ile somut
bir hedefe karşı mücadele yürütmek demektir.
Bizler devrimciler olarak bulunduğumuz yerde
hükümete karşı mücadele yürütmeyi görevimiz
olarak görmekteyiz. Günümüzde hâlâ mevcudiyetini koruyan bir emperyalizm çağı vardır ve
ancak bizler emperyalizmin bir halkasını zayıflatırsak dünyanın başka yerinde işgal edilen ve
sömürülen halklara destek olmuş oluruz. Bugün
de Filistin meselesinde somut olarak verilebilecek destek emperyalizmin zayıf halkası olan
TC hükümetini, Cumhur İttifakı’nı geriletmektir. Burada var olan hükümeti geriletmek hem
Kürdistan sorununa hem de Filistin sorununa
somut olarak verilebilecek tek enternasyonalist
destektir.

Soruların ardından konuşmacı yoldaş sözlerine şöyle devam etti:
Komünistler olarak laik birleşik bir Filistin
derken İsrail’in yıkılıp bütün topraklarının bağımsız bir Filistin olarak yer almasından bahsetmekteyiz. Bağımsız laik bir Filistin hem siyonizmin hem de şeriat baskısının olmadığı zaman
var olur.
Bugün sol cenah dışında İsrail karşıtı olduğunu iddia eden Erdoğan söz konusudur. Katil
İsrail diyen de Erdoğan’dır; İsrail’i düşman olarak gören de Erdoğan’dır. Gerçekleştirilen eylemlerde her ne kadar yapılan sözleşmeleri geri
çek, işgalci İsrail Filistin’den defol diyerek hükümete karşı olunduğu söylenilse de Erdoğan’ı
hedef almayan her eylem, Cumhur İttifakı’nın
hanesine artı olarak yazılır. Üzerinde durduğu-

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler
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Levent’te İsrail’i protesto eylemine katıldık
1 Mayıs Mahallesi’nde
pankart çalışması

KöZ’ün arkasında duran komünistler
olarak eyleme “Ortadoğu’ya Barış için
Filistin ve Kürdistan’a Özgürlük; İsrail
Devleti Yıkılacak Birleşik Laik Filistin Kurulacak; Ne Şeriat ne Siyonizm Birleşik
Laik Özgür Filistin” dövizleriyle katıldık.
Basın açıklaması şu ifadelerle son buldu:
“İtalya’da Livorno liman işçileri İsrail’in
silah yüklü gemisine geçit vermedi!
Okmeydanı Demokrasi Platformu’nun 18 Mayıs günü Okmeydanı halkı olarak “İşgalci İsrail Filistin’den Defol”
şiarıyla örgütlediği eylemden, Komün dergisi bileşenlerinin çağrısıyla haberdar olduk ve toplantısına katıldık.

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi
Güçleri’nin İsrail Konsolosluğu önünde
“Siyonist İsrail İşgaline Son! Tüm Anlaşmalar İptal Edilsin – Direnen Filistin Halkı Kazanacak!” şiarıyla düzenlediği basın
açıklamasına katıldık.
Basın açıklaması sırasında “Katil İsrail
Filistin’den Defol; Katil ABD işbirlikçi AKP;

Barbarlık Yenilecek Direnenler Kazanacak; İsrail’i Boykot Et” gibi sloganlar eylem komitesi tarafından atıldı. Alandan ise
“Kürdistan’da Serhildan Filistin’de İntifada;
Patronlara Savaş Halklara Barış; Filistin’e
Özgürlük Ortadoğu’ya Barış; Filistin’de
düşene dövüşene bin selam” gibi sloganlar
atıldı.

İngiltere’de yüzbinler ‘Filistin’e özgürlük’ diyerek sokakları inletti!
İşçi sınıfı bu katliama ortak olmayacağız diyor! İşçi sınıfı tüm dünyada Filistin
halkının haklı mücadelesini büyütecek!
Filistin kınama değil, ülke çapında boykot istiyor.
Filistin kınama değil, yaptırım istiyor.
Özgür Filistin, İsrail’e boykot.”
İstanbul’dan Komünistler

1 Mayıs Mahallesi’nden komünistler olarak “Filistin’e destek
için TC Hükümetine Karşı Kitlesel Seferberliği Yükselt” yazılı
pankartlarımızı iki yere astık.
Pankartımızda “Filistin’e destek” konusunda Türkiye topraklarında yaşayan devrimciler olarak tek görevimizin TC hükümetinin gerilemesi ve yıkılması için mücadele vermek olduğunu
vurguladık.
Bugün somut bir hedef olarak Cumhur İttifakı’nı ve Erdoğan’ı
hedef almayanlar İsrail’e karşı duramazlar ancak destek olurlar.
İsrail karşıtlığı yapanlar ve “İşgalci İsrail Filistin’den Defol” diyenler, konsolosluk önünde sözde Filistin’e “sembolik” destek
eylemleri gerçekleştirenler, başta TC ve İsrail olmak üzere bütün
emperyalistlerin ekmeğine yağ sürerler.
Yapılacak tek şey gerileyen Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na
karşı mücadele vermektir. Var olduğumuz topraklardaki emperyalistlerin gerilemesi Filistin’e verilebilecek en büyük destek
olur.
Yaşasın Komünistlerin Birliği

Okmeydanı’nda İsrail’i protesto eylemine katıldık
Tuzla'da
Filistin gündemli
pankart çalışması
KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak Tuzla, Aydınlı’da “Filistin’e Destek için TC Hükümetine
Karşı Kitlesel Seferliği Yükseltelim”
gündemli pankartımızı astık.

Okmeydanı Demokrasi Platformu’nun
18 Mayıs günü Okmeydanı halkı olarak
“İşgalci İsrail Filistin’den Defol” şiarıyla
örgütlediği eylemden, Komün dergisi bileşenlerinin çağrısıyla haberdar olduk ve
toplantısına katıldık.
Sibel Yalçın Parkı’nın etrafında toplanıldı. FHKC ve Filistin bayrakları açılarak
Dikilitaş Parkı’na ajitasyonlar ve sloganlar eşliğinde yürünüldü. Toplanma alanı
olan Dikilitaş Parkı’nın etrafına polis etten
duvar örmüştü. Park’tan yürüyüşe engel
olundu, basın açıklaması parkta okundu.
Eylemde “İşgalci İsrail Filistin’den Defol;
Diren Filistin Okmeydanı Seninle; Katil İs-

rail Filistin’den Defol” sloganları atıldı. Eyleme KöZ’ün arkasında duran komünistler
dışında Komün, SMF, Halkevi, SODAP, TİP,
Sol Parti ve başka çevreler katıldı.
Yapılan ajitasyonlarda Okmeydanı
halkının Kürt halkına nasıl sahip çıktıysa
Filistin halkının da yanında olduğu mesajı verildi. Genel olarak İsrail’in işgalci olduğuna vurgu yapıldu. Aynı zamanda bu
yürüyüşün çalışılmasının engellendiği ve
bunun İsrail’e destek anlamına geldiği ifade edildi.

Ortadoğu’nun iki kilit sorunundan birisi Kürdistan, diğeri Filistin. Bu iki düğüme karşı bağımsız
birleşik Kürdistan şiarının yanında
Filistin için laik ve özgür Filistin şiarını yükseltiyoruz. Filistin’e destek
eylemlerinden de görüldüğü üzere
sadece İsrail’i kınamak ve ABD’ye
Ortadoğu’dan defol demekle sınırlı
yaklaşım Ortadoğu’nun bu sorununa karşı yetersiz kalır. Kürdistan’ın
en büyük parçasını işgal eden TC
devletine söz söylemeden destek
olmaz. Bunun içinde bugün Cumhur İttifakı’nı ve Erdoğan’ı hedef
tahtasına oturmak gerekir.
Ortadoğu’ya Barış için
Filistin’ve Kürdistan’a Özgürlük

Bağımsız Birleşik Laik Filistin
Tuzla’dan Komünistler

İstanbul’dan Komünistler

Kadıköy’de gazete satışı
Haftasonu yasakları sırasında mahallelerde gazete satsak da, Cumartesi yasaklarının kalkması ve Kadıköy’de
kafelerin açılmasıyla birlikte haftasonu Kadıköy’de de çalışmamızı yapmak
mümkün oldu. “Ya Devrim Ya Karşı
Devrim Üçüncü Yol Yok” manşetli KöZ
Gazetesi’nin Mayıs sayısının yanısıra
KöZ Dergi’yi de kullandık.

12 Haziran Cumartesi günü KöZ’ün
arkasında duran komünistler olarak Kadıköy’de gazete ve dergi satışı gerçekleştirdik.

KöZ’ün Mayıs sayısı, devrimci durumun her konuyu politik hale getirdiği
ve somut anlamda bağımsız siyaset yapmayı kolaylaştırdığı koşullarda; “Cumhur
İttifakı’yla Millet İttifakı kapışsın, biz tarafsızız, biz işçi sınıfına inelim, örgütle-

nelim, faşizme karşı mücadele edelim”
yaklaşımının ancak mazeretçi, suya sabuna dokunmayan üçüncü yol masallı
olabileceğini işliyordu. Kadıköy sokaklarında “Bütün demokratik mücadeleler sorunu Erdoğan sorununda düğümlenmektedir. Erdoğan gitmeden hiçbir
demokratik hakkımızı alamayacağız,
koruyamayacağız. Seçimle değil devrimle gidecek. Devrim için devrimci parti!”
şeklinde ajitasyon konuşmaları yaparak
satışı gerçekleştirdik.

İstanbul’dan Komünistler

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Yaşasın laik birleşik özgür
Filistin
KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak hazırladığımız
Filistin gündemli ozalit ve duvar gazetelerini Kadıköy’de astık.
Ozalite “Ortadoğu’ya Barış İçin Filistin’e ve Kürdistan’a Özgürlük” şiarını yazdık.
Duvar gazetesinin içeriği ise şu şekildeydi: Emperyalist paylaşım kavgasının göbeğindeki Ortadoğu’da iki düğüm noktası
var: Filistin ve Kürdistan. Emperyalistler Filistin’i Balfour’la, Kürdistan’ı Lozan’la parçaladı. Filistin’i ve Kürdistan’ı birleştirmek
için her ikisini de yırtıp atmalı. Bölücü olmadan anti-emperyalist
olunmaz. Filistin söz konusu olduğunda, emperyalistlerin ve reformistlerin iki devletli çözüm planlarının çöktüğü her yeni gelişmeyle bir kez daha açığa çıkıyor. İşçilerin ve köylülerin devrimci
diktatörlüğü dışındaki her çözüm hem olanaksız hem gericidir.
Kadıköy’de daha önce astığımız “Filistin’e Destek için TC Hükümetine Karşı Kitlesel Seferberliği Yükseltelim” yazılı pankartımızın kaldırılması üzerine pankartımızı tekrar astık.
Ortadoğu’ya Barış İçin: Bağımsız Birleşik Kürdistan!
Birleşik, Laik, Demokratik Filistin!
Yaşasın Komünistlerin Birliği!
Kadıköy’den Komünistler

Filistin’e destek için TC’ye karşı
kitlesel seferberliği yükseltelim
KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak Kadıköy’de “Filistin’e Destek için TC Hükümetine Karşı Kitlesel Seferberliği
Yükseltelim” yazılı pankartımızı astık.
Filistin, emperyalist paylaşım kavgasının merkezinde yer
alan Ortadoğu’nun Kürdistan’la birlikte iki düğüm noktasından
biri. Tıpkı Çarlık Rusya’sının Avrupa gericiliğinin kalesi olması
gibi, bugün Cumhur İttifakı ve onun hükümeti olduğu TC ise
Ortadoğu gericiliğinin jandarmasıdır. Emperyalistlerin parçaladığı Kürdistan’ın ve Filistin’in özgürleşmesinin önündeki en
büyük engel, İsrail ile birlikte TC devletidir. Bugün Ortadoğu
gericiliği ile mücadele etmek için önce Cumhur İttifakı’nı hedef
tahtasına oturtmak ve onu kitlesel bir seferberlikle süpürme görevini önümüze koymak gerekir.
Bugün Filistin’e destek vermek için yapılan eylemlerde birleşik Filistin’i savunan ve birleşik Kürdistan’ı savunan çizgi takip
edilmemektedir. Aynı zamanda düşman kendi yurdundadır şiarını yükselterek Erdoğan’a karşı kitlesel seferberliği savunanlar
da bulunmamaktadır. Komünistler olarak böyle bir siyasi hattı
savunacak partiyi kurmak en öncelikli görevimizdir.
Yaşasın Komünistlerin Birliği!
Kadıköy’den Komünistler
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Haziran’ın yolundan HDP’yi kapattırma
Eylemde “15-16 Haziran Ruhuyla Örgütlenmeye Mücadeleye” yazılı ortak dövizler taşındı.
Ortak dövizler dışında bileşenlerden Kaldıraç “Bu
Pisliği Devrim Temizler” ve “Saray Rejimi Çürümedir, 15-16 Haziran Ruhuyla Örgütlü Direnişe”,
SGDF “Şan olsun 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’ne”, TÖP “Üreten Biziz Yöneten de Biz Olacağız” ve “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”
dövizlerini taşıdı.
KöZ olarak içinde yer aldığımız 15-16 Haziran
Bileşenleri’nin “Hak Verilmez Alınır, Zafer Sokakta Kazanılır” şiarı ile düzenlediği eylem 15 Haziran’da Kadıköy’de gerçekleşti.
Birçok kurumun imzacı olduğu eyleme HDP,
BDSP, Kaldıraç, PDD, SODAP, TÖP, BMG, Partizan gibi kurumlar bayraklarıyla katıldılar. Biz de
eylemde bayraklarımızla yer aldık.
Eylemde “Sinbo İşçisi Yalnız Değildir, Bu Pisliği Ancak Devrim Temizler, Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Ücretsiz İzinler Yasaklansın, Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz” sloganları atıldı.
Ayrıca BMG bileşenleri “Birlik, Mücadele, Zafer”
sloganı attı.
KöZ olarak ortak sloganların yanısıra “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek” ve “Haziran’ın Yolundan HDP’yi Kapattırma” şiarlarını dile getirdik.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak
biz de hem güncel siyasi gelişmeleri gündem
eden hem de HDP’nin kapatılmasına karşı ne yapılması gerektiği konusunda15-16 Haziran Ayaklanması’nın yol göstericiliğine işaret eden bir
içeriği öne çıkardık. “Pisliğin Başı Belli, Seçimle
Değil Devrimle Gidecek, Eksik Olan Devrimci
Parti”,”15-16 Haziran’ın Yolunda HDP’yi Kitlesel
Eylemlerle Savunalım”, “HDP Bağımsız Siyasetle
Var Olabilir, HDP Kitlesel Eylemlerle Savunulabilir” yazılı dövizleri taşıdık.
Eylemde HDP milletvekili Musa Piroğlu da
konuşma yaptı. Piroğlu, konuşmasında tarihsel
birtakım anıştırmaların ardından bugün yapılması
gerekeni anlamak için 15-16 Haziran’a bakmak
gerektiğini söyleyip bu kokuşmuşluğa verilecek
cevabımız devrimdir diye sözlerini noktaladı.

Ardından basın metni okundu. Basın metninde
iş cinayetleri ve katliamları anımsatılıp örgütlenme
çağrısında bulunuldu. Metnin ardından şu talepler sıralandı: Herkese güvenceli iş, insanca yaşam;
ekonomik krizin faturasını işçiler değil kapitalistler ödesin; işten atmalar yasaklansın, 25/2, Kod29,
Kod46 kaldırılsın; kıdem tazminatının fona devri çalışmaları durdurulsun; ücretsiz izin ve telafi
çalışma kaldırılsın; zorunlu alanlar dışında tüm
işçilere ücretli idari izin verilsin; işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerçek anlamda alınsın; örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın.
Son olarak Sinbo işçisi Dilbent Türker ve SML
işçisi Seçil Arı sendika bürokrasisine ve sendika
düşmanlığına karşı verdikleri mücadeleden bahsedip iktidarın işçi düşmanı politikalarına vurgu
yaparak dayanışma ve örgütlenme çağrılarında
bulundu.
Gerek taşınan dövizler ve atılan sloganlar gerekse eylemin genel muhtevası itibarıyla somut
siyasi çağrılar taşıyan yegâne akım KöZ oldu. Konuşmalarda ve materyallerde sıklıkla 15-16 Haziran’ın tarihi anımsatılsa ve bugün bir şeyler yapmak için bakılması gereken yerin orası olduğu
söylense ve soyut örgütlenme çağrısı yapılsa da
kime karşı ne için nasıl bir mücadele verilmesi

Pisliğin başı belli: Seçimle değil devrimle gidecek
Devrim için devrimci parti
Burjuva demokrasileri hükümet, sermaye
grupları nezdinde görevini tamamladığı yahut
kendisinden vazgeçildiği ölçüde, 17-25 Aralık’ta
görüldüğü üzere siyasi skandallar yoluyla gönderilmeye çalışılır. Uzun bir süredir rejim krizi içinde debelenen Türkiye’de ise Erdoğan’dan kurtulmak krizdeki rejimin enstrümanlarıyla mümkün
görünmemektedir.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak
Kadıköy’de ozalit çalışması gerçekleştirdik. Ozalitlerde “Pisliğin Başı Belli, Seçimle Değil Devrimle Gidecek, Devrim için Devrimci Parti” yazılıydı.

Burjuvazinin bir bölüğü Erdoğan’dan kurtulmak istese de bunu sokak siyasetinin önünü
açacak şekilde yapmaktan imtina edeceği açıktır.
Yeni ortaya çıkan siyasi skandalların “araştırılsın,
sonuna kadar gidilsin, temiz siyaset” düsturlarıyla
peşine düşmek ise kitlesel bir seferberliğin önüne ket vurmakla kalmayıp burjuvaziye hizmet

edecektir. Bugün Erdoğan’dan kurtulmanın biricik yolu devrimle taçlanacak bir kitlesel seferberliğin gerçekleşmesidir. Böylesi bir seferberliğin
önündeki en büyük engel ise Millet İttifakı’nın
güdümündeki soldur. Türkiye’de devrimci durum
hüküm sürmekte, ancak devrimi yapacak olan
devrimcilerin bir siyasi merkezi ise bulunmamaktadır. Devrimci durum devrimcilerin sorumluluğunu azaltmamakta, bilakis böyle bir siyasi merkezi yaratma sorumluluğunu arttırmaktadır.
Devrim için Devrimci Parti
Parti için Komünistlerin Birliği
Kadıköy’den Komünistler

Önderlik boşluğunu gösteren iki ayaklanma: Gezi ve 15-16 Haziran
KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak
Esenyurt’ta duvar gazetesi ve ozalit çalışması gerçekleştirdik. Ozalitimiz “Pisliğin Başı Belli, Seçimle Değil Devrimle Gidecek, Devrim İçin Devrimci
Parti” içeriğindeydi. Duvar gazetemizde ise şu
vurgular yer almaktaydı:

ciler bakımından kaçırılmış bir başka fırsat oldu.

“Devrimci Önderlik Boşluğunu Gösteren İki
Ayaklanma: Gezi ve 15-16 Haziran
Eylemlerin başlamasına vesile olan her ne kadar DİSK ve içindeki TKP-TİP olsa da, eylemler
ayaklanmaya dönüştükten sonra bu özneler geri
basmış ve eylemlerin önünü kesmeye çalışmıştır.
Ayaklanma DİSK ve içindeki TKP’lilere rağmen
olmuştur.
15-16 Haziran Ayaklanması, ne kadar devrimcilerle iç içe mayalansa ve yasal sınırlardan taşsa
da Komünist Enternasyonal’in geleneğini sürdüren devrimci bir önderlikten yoksun bulunan bir
dönemin doruk noktasıdır. Aynı zamanda 71-72

kopuşunun da 15-16 Haziran Ayaklanması’ndan
hemen sonra oluşu tesadüf değildir. Önderlik
boşluğunu hisseden devrimcilerin bulundukları
yapıların bu boşluğu dolduramayacağını anladıkları bir pratiktir.
Yine Gezi Ayaklanması, yaşadığımız topraklarda kendini “devrimci”, “Marksist-Leninist” olarak
adlandıran partilerin iddialarını gerçekleştirmekten ne kadar uzak olduğunu gösteren, devrim-

Bugün devletin pisliğine bulaşmış biri, sözde
bu pislikleri ortaya dökerken; devletin saldırısının
merkezinde en çok, bugün kapatılma tehdidiyle
karşı karşıya olan HDP’nin temsil ettiği kesimlerin
olduğu unutulmamalıdır. Pisliğin başına karşı bu
kesimler seferber edilmeden mücadele verilemez.
KöZ’ün arkasında duran komünistlerin mücadelesi ise bu kesimleri seferber etme kapasitesine
sahip ve büyük çaplı bir ayaklanmaya önderlik
edip ayaklanmaya siyasi hedeflerini gösterecek
bir devrimci partinin yaratılmasıdır. Böyle bir parti Komünist Enternasyonal’in derslerini rehber
edinmeksizin yaratılamaz.”
Bolşevizm Kazanacak!
Devrim için Devrimci Parti, Parti için
Komünistlerin Birliği!

Gezi’nin sekizinci yılında polis ablukası
de daha sıkı olmak üzere Taksim Meydanı ile Şişhane arasında İstiklal Caddesi ve tüm ara sokaklar polis bariyeri
ve çevik kuvvet ablukası altındaydı.

Taksim Dayanışması, Gezi Ayaklanması’nın sekizinci yıldönümünde
“Karanlık Gider, Gezi Kalır” şiarıyla ve
acil demokrasi alt başlığıyla buluşma
örgütlemek istedi. Komünistler olarak
biz de eyleme katılmayı amaçladık.
Makine Mühendisleri Odası çevresin-

Mühendis Odası önüne gelemeyen
kitle İHD’de de yarım saat önce yapılan
basın açıklamasında kümelendi. Taksim Dayanışması kısıtlı katılımla MMO
önünde toparlanabilmişken sol-sosyalist kitle İHD’den MMO’ya geçmek
istedi, polis ablukası izin vermedi. Bu
şekilde hem İpek Sokak’ta bir toplam
varken kalan kitle de çevik bariyeri
önünde basın açıklaması yaptı.
HDP ve TİP milletvekillerinin de
katıldığı ve ajitasyon konuşması yaptı-

ğı eylemde kitle “Karanlık Gider, Gezi
Kalır; Bu Daha Başlangıç Mücadeleye
Devam; Gezi’de Düşene Dövüşene Bin
Selam” gibi sloganlar atılırken; SYKP,
Kaldıraç, BMG gibi yapılar da dövizleriyle geldiler. Biz de eyleme “Pisliğin
Başı Belli – Seçimle Değil Devrimle
Gidecek – Eksik olan Devrimci Parti”
şiarlı dövizlerimizle katıldık. Bu pisliği
devrim temizler sloganı atıldıktan sonra biz de “Seçimle Değil Devrimle Gidecek” sloganı attırsak da toplamdan
karşılık gelmedi. Eylem basın açıklaması, ajitasyon ve biri süre slogan atılması sonrasında iradi olarak bitirildi.
İstanbul’dan Komünistler

gerektiği sorusu yanıtlanmadı. 15-16 Haziran’da
neyin eksik olduğu üzerinden atlanan bir gerçek
oldu. Komünistler ise 15-16 Haziran’ı; bir işçi örgütü olan DİSK’i, işçilerin DİSK’in kendisine ve
TİP-TKP’li oportünistlere rağmen savunduğu ve
sonrasında 71 kopuşunu gerçekleştirecek devrimcilerle iç içe mayalanan bir ayaklanma olarak
görürler. Bu nedenle bugün yapılması gerekenin
yine saldırı altındaki ve DİSK’ten daha az işçi örgütü olmayan HDP’yi kitlesel eylemlerle savunmak olduğunu eylemde döviz ve sloganlarımızla
öne çıkardık. Yine “bu pisliği devrim temizler”
demek yeterli değildir. Bu pisliğin içinde en çok
boğulan kesimlerin temsilciliğine soyunan HDP
savunulmadan, pisliğin başı, bu kesimler seferber edilerek gönderilmeden pislik temizlenemez.
KöZ’ün arkasında duran komünistlerin asıl alamet-i farikası da buradadır. Yaşadığımız topraklarda bu kesimlerin önderliğini kazanıp onları
seferber edecek kapasitede bir parti mevcut değildir. 15-16 Haziran’da da, bugün de eksik olan
böyle bir devrimci partidir. And olsun ki bu partiyi kuracağız!
İstanbul’dan Komünistler

15-16 Haziran eylemi
çalışmaları

1 Mayıs Platformu’nun toplantılarına kurulduğu günden beri katılıyoruz. Platform, 1 Mayıs
sonrası çalışmalarını 15-16 Haziran’a kadar sürdürme ve 15 Haziran günü Kadıköy’de eylem
yapma kararı aldı. Bu çalışma için belli havzalarda bildiri dağıtımı ve basın açıklaması yapma
kararı verildi.
Köz’ün arkasında duran komünistler olarak
Tuzla Gemi Tersanesi önünde 1 Mayıs Platformu’nun 15-16 Haziran İşçi Ayaklanması’nın 51.
yıldönümü kapsamında bildiri dağıtımı çalışmasına katıldık. Çalışmanın ardından yapılan basın
açıklamasında: “Büyük İşçi Direnişi’nin ışığında
yeni bir döneme hazırlanma çağrısı yapıyoruz.
Çürümüş düzenlerine karşı, örgütlenmeyi yükseltelim.” vurgusu ön plana çıktı.
Komünist Enternasyonal’in geleneğinin taşıyıcısı bir devrimci önderliğin bulunmadığı
koşullarda gerçekleşen 15-16 Haziran işçi ayaklanması, ne kadar devrimcilerin gayretleri sonucu yasal sınırların dışına taşsa da, bolşevik
tipte bir partinin eksikliği sebebiyle devrimle
taçlanmamıştır. KöZ’ün arkasında duran komünistler, tasfiyeci alışkanlıkların büyük çaplı bir
ayaklanmaya önderlik edemeyeceği tespitinden
yola çıkıp bu topraklarda yaşayan emekçilerin
ve ezilenlerin mücadelesini devrimle taçlandırarak Komünist Enternasyonal’in ilk dört kongresini kendine rehber edinmiş devrimci partinin
yaratılması için mücadele ediyor.
Bolşevizm Kazanacak!
Devrim için Devrimci Parti, Parti için
Komünistlerin Birliği

Kadıköy’den Komünistler

Kadıköy’den Komünistler

Gezi’nin sekizinci yılında
Mehmet Ayvalıtaş anması
1 Mayıs Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta
ölümünün yıldönümünde SODAP’ın örgütleyicisi olduğu, sekiz yıl önce Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş anmasına katıldık. Anma,
mahallemizdeki köprünün üzerinde basın açıklamasının okunmasıyla başladı.
Ardından köprünün üzerine Mehmet Ayvalıtaş resimleriyle beraber güller bırakıldı.
Anma “Yaşasın Gezi Direnişimiz; Gezi’de Düşene Dövüşene Bin Selam;
Gezi Şehitleri Ölümsüzdür” sloganlarının ardından son buldu.
Yaşasın Komünistlerin Birliği

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler
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BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

İzmir'de HDP'ye yönelik saldırıya karşı eylem
"Deniz'e Sözümüz Barış Olacak! Faşist Ablukayı Dağıtacağız!" ve
"Faşizmi Yeneceğiz!" pankartlarını alana astılar.
Gerek Deniz Poyraz'ın ailesinin basiretli diri tutumu, gerekse
alana gelen insanların sayısının artması ile eylem polisin varlığının
önemsizleştiği kitlesel bir açıklamaya dönüştü.
Kadın örgütleri alanda İstanbul Sözleşmesi Kampanya Grubu
imzalı "Deniz Poyraz İsyanımızdır! Katillerden Hesabı Kadınlar Soracak!" yazan bir pankart açtılar. Ardından aynı grup adına yapılan
konuşmada HDP il binasından sarkıtılan pankart işaret edilerek İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için 88 kadının öldürüldüğü, şimdi bu kadınlara bir yenisinin daha eklendiği ifade edildi. İstanbul
Sözleşmesi'nden de demokrasi mücadelesinden de vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.
Saat 17.00'ye gelindiğinde toplanılan noktadan faşist saldırının
yaşandığı HDP İl Örgütü binası önüne geçildi. Burada yapılan saygı
duruşunun ardından HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan kitleye seslendi.
HDP İzmir İl Örgütü devletin kadrolu çalışanı ve kimliğini gizlemeyen bir faşist tarafından basıldı ve o an partide bulunan parti
emekçisi Deniz Poyraz bu faşist tarafından katledildi. Belli ki bu faşist daha fazla kişiyle karşılaşmayı ve daha fazla HDP'liyi katletmeyi
planlıyordu. Bunu gerçekleştiremese de yıllardır eylemlerden etkinliklerden tanıdığımız, partisinin emekçisi bir kadını, Deniz Poyraz'ı
aramızdan aldı.
Saat 11.00 sularında sosyal medyaya ve ortak iletişim kanallarına
haber düşer düşmez elimizden geldiğince çabuk HDP il önüne geçtik. Yıllardır HDP önünde elbetteki Kürtler'e ve HDP'lilere karşı tertibat alan polis faşist bir cinayete karşı dayanışma göstermek üzere
toplanmaya çalışan kitlenin önüne yığınak yapmıştı. Faşist katillerin
önünü açanlar ezilenlerin karşısına bariyerleri, çevik kuvvetleri, siyasi polisleri ve TOMA'ları ile dikilmişlerdi.
Bununla birlikte toplanılan alan için bir arama noktası kurmaya
cüret edememiş, alanı kafeslerle çevirmeye çalışmamışlardı. Alana
vardığımızda henüz sadece birkaç yüz kişi vardı. Gerginlik gözle
görülür biçimde hissedilse de bu tür durumlarda karşılaştığımız öfkeli sloganlar yerini bir çeşit sessizliğe bırakmıştı. HDP yöneticileri
ile görüşerek sessiz ve matem havasında değil, katilleri işaret eden
ve diri bir politik hava taşıyan bir eylemin gerekliliğine işaret ettik.
İzmir Emek Demokrasi Güçleri'nin çağrıcı olduğunu, kadın örgütlerinin ve aynı zamanda HDP'nin saat 17.00'de açıklama yapacağını,
HDP Eşgenel Başkanı Pervin Buldan'ın beklenildiğini ifade ettiler.
Fakat bu bekleme halinin sessiz ve sönük bir biçimde geçmesini
engellemek üzere bir plan yoktu. Zaman zaman "Şehit Namırın",
"Katil Devlet Hesap Verecek" sloganları atılsa da bu toplu ve birlikte değil, kişilerin inisiyatifi ile oluyordu. Biz bayraksız, pankartsız,
slogansız, tam da devletin arzu ettiği gibi sessiz sedasız durmak için
gelmemiştik. Nitekim İzmir'de artık neredeyse alışılagelen, başka bir
tutum takınılınca neredeyse ayıplandığınız, siyasetsizliğin alışkanlık
haline geldiği bu anlamsız tutuma iştirak etmedik.
1 Mayıs'ta açtığımız Komünist KöZ imzalı "Kahrolsun Ezen Ulus
Şovenizmi! HDP'yi Kapattırma! Vekillerine, Belediyelerine Sahip
Çık!" pankartımızı açtık. Pankartımızı açınca önce bir sessizlik oluşsa da bir çift anlamlı söz işitmeye, bir şey söylemeye en çok ihtiyaç
duyanlar dakikalar içinde gelip pankartı birlikte daha yüksek bir
yere asmayı teklif ettiler. Birlikte pankartımızı astık ve alanda yerimizi aldık. Saatler süren bekleyiş ilerledikçe sol akımlar da birer
birer bayraklarını alanda açmaya başladılar. Ardından sloganlar da
sıklaştı ve gürleşti. HDP il örgütü de bekleyiş esnasında bastırdığı

Buldan şunları söyledi:
"Erdoğan bu katliamın gerçekleşeceğini biliyor muydu? Elbette
ki biliyordu. Bu cinayetler ilk değil, biz bu hikayeleri çok gördük
ama bize 'Biat edeceksiniz, diz çökeceksiniz' diyenlere karşı asla ve
asla boyun eğmedik, onurumuzdan taviz vermedik. Bundan sonra
da boyun eğmeyeceğiz. Bugün buraya büyük bir katliamı gerçekleştirmek üzere bir katil yollandı ama tesadüfen sadece içerde Deniz vardı. Arkadaşlarımız yarım saat sonra buraya gelseydi bugün
bu kentte büyük bir katliam gerçekleşecekti. Hatta üç kişiden bahsediliyor. Üç kişinin bu apartmana girmesi öyle kolay değil. Çok
organize, planlı, kesinlikle katliam yapmak üzere buraya gelindiğini
biliyoruz. Azmettiriciyi, eline silah vereni de biliyoruz. Çünkü biz
bu oyunlara yabancı değiliz. Yıllardır söylüyoruz, bu ülkede işlenen
bütün cinayetler planlıdır, organizedir ve bunlara biri daha eklendi. 'Bu daha iyi günleriniz' diyen Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum;
'Bunlar daha iyi günleriniz' derken bunu mu kastediyordunuz? Bu
katliamın gerçekleşeceğini biliyor muydunuz? Elbette biliyordunuz
çünkü bu ülkede uçan kuştan haberiniz var. HDP’liler nerede nefes
alıyor haberiniz var ama elinde silahla katliamı gerçekleştirenin, bu
katilin kimler tarafından organize edildiğini bize açıklamak zorundasınız. Bunun sorumlusu elbette başta AKP ve onun küçük ortağı
MHP’dir. Her gün Halkların Demokratik Partisi’ni hedef gösterenler,
kriminalize etmeye çalışanlar, bu işin birebir sorumlularıdır.”
Pervin Buldan'ın ardından SYKP, ESP, TÖP, EMEP, HDK, TİP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adına parti genel başkanları, il başkanları ve temsilciler düzeyinde konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda öne
çıkan faşist saldırıların karşısında birlikte mücadele vurgusu ve bu
saldırıların HDP'ye Kürtler'e diz çöktüremeyeceği idi. Konuşmalarda öne çıkan bir diğer husus ise faşist saldırının polisin gözü önünde gerçekleştirilmiş olması ve güvenlik zafiyeti idi. Oysa ki ortada
polislerin bir ihmali ya da bir güvenlik zaafı yoktu. Bilakis polisin
tam da bu tür faşist saldırıları kolaylaştırmak ve bunlara imkan sağlamak için HDP binaları önünde konuşlanıyor olduğu biliniyordu.
Neyse ki HDK adına konuşan temsilci konuşmasında bu konudaki
yanılsamalara mahal vermeyecek netlikte bir şey söyleyerek "katiller şu anda tam da karşımızda duruyorlar" dedi.
Komünist KöZ adına söz alan yoldaşımız ise konuşmasında şunları söyledi:
"Mücadele arkadaşımız Deniz Poyraz'ı yitirmiş olmanın acısını
yaşıyoruz. Ama bu bir ilk değildi. Katilleri elbette tanıyoruz. Taybet
Ana'yı kim vurduysa Deniz Poyraz'ı o vurdu. Tahir Elçi'yi kim vurdu

ise Deniz Poyraz'ı o vurdu. Hrant Dink'i kim vurduysa Deniz Poyraz'ı da o vurdu. Katiller saraydadır. Evet bu faşist saldırıların hiçbiri,
ne 10 Ekim, ne Suruç ezilenlere, emekçilere, Kürtler'e diz çöktürtemedi. Ama diz çökmemek yetmez. Bu faşist saldırıların önünü
kesmek için suskunluktan silkinip ayağa kalkmak gerek. Bekleyerek, izleyerek, sitemle sitayişle bu faşist saldırıları durduramayız. Bu
faşist saldırıları durdurmanın yegane yolu Cumhur İttifakı'nı kitlesel
bir halk seferberliği ile göndermekten geçiyor.
İzmir'deki tüm emekçilere çağrımız yarın Deniz Poyraz'ın cenazesinde on binler olup bu faşist saldırıların karşısında bir duvar gibi
dikilelim. Sloganlarımız, pankartlarımız, bayraklarımızla on binler
olup yarın arkadaşımızı hakkıyla uğurlamalıyız."
Eylem ertesi gün yapılacak olan cenazeye çağrı ile sona erdirildi.
HDP kitlesinin dışında gözlemlediğimiz kadarı ile SMF, ESP,
BDSP, SYKP, TİP, Partizan, TÖP, Kaldıraç, SEP, Halkevleri, Sol Parti,
TKH, EMEP üye, taraftar ve faaliyetçilerinin de katıldığı eylemin başında ancak birkaç yüz kişi varken açıklamaya doğru bu sayı bine
yaklaştı.
Eylemde "Deniz'e Sözümüz Barış Olacak", "Katillerden Hesabı
Kadınlar Soracak", "Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak", "Katil Devlet
Hesap Verecek", "Hırsız, Katil AKP", "AKP İstifa", "Kürdistan Faşizme
Mezar Olacak", "Kurdistan Goristan Ji Bo Faşistan", "Yaşasın Halkların Eşitliği" sloganları atıldı. Biz KöZ'ün arkasında duran komünistler olarak "Biji Serhildan Azadiya Kurdistan!" ve "Emekçiler Değil
Saray'daki Korkuyor!" sloganlarını attık.
Eylemin başındaki sessiz ve suskun havaya inat eylemde en çok
Kürdistan vurgusu içeren ve AKP/MHP'nin bu faşist cinayetteki rolüne değinen sloganlar kitleden rağbet gördü.
Faşist saldırılar sıklıkla telkin edildiği gibi itidalle, sokaktan çekilerek sessiz sedasız kalarak, devlete, iktidara, yargıya çağrılar yaparak ve lanetlemelerle püskürtülemez. Bilakis tersi doğrudur. Tek
planı seçimleri yahut olası erken seçimleri beklemek olanlar eylemsiz siyasetsiz bir hat benimsediği sürece ezilenler bu saldırılara karşı
daha korumasız, savunmasız ve açık hale geliyor. Bir rejim krizi
içinde debelenen, zayıflayan, yönetmekte zorlanan iktidar da onun
istepnesi burjuva muhalefet de ezilenleri eve tıkmak için içsavaş ve
katliam tehditleri ile, faşist saldırılar ile işçileri, emekçileri, Kürtler'i
teslim almaya çalışıyor.
Bu faşist saldırıların önünü kesmenin tek yolu tüm bu faşist saldırıların başını çeken AKP/MHP'ye, Cumhur İttifakı'na karşı kitlesel,
eylemli, siyasal bir mücadele yürütmekten; seçimleri beklemeyi ve
evde oturmayı vaaz eden Millet İttifakı'nın emekçi kitlelere ve solun önemli bir kısmına vurduğu prangayı kırmaktan geçiyor. Böyle
bir siyasal ödevi, bu netlikte devrimci bir politikayı yürütebilecek
bir devrimci parti gerçekleştirebilir. Böyle bir partiden ve devrimci
önderlikten mahrum olanların bu eksikliği gidermek için her alanda, her mücadelede bu eksikliğe işaret etmesi gerekiyor. KöZ'ün
arkasında duran komünistler olarak yuvarlak sözlerin, temennilerin
arkasına saklanmadan bu pisliğin başındakine, ondan nasıl kurtulabileceğine ve bunun için gerekli komünist devrimci bir parti ihtiyacına her fırsatta işaret etmeye devam edeceğiz.
Seçimleri Bekleme, Devrim için Örgütlen!
Pisliğin Başı, Deniz'in Katilleri Belli;
Seçimle Değil Devrimle Gidecekler!
İzmir’den Komünistler

İzmir’de HDP’li Deniz Poyraz'ı binler uğurladı
üzerine kesku sor û zer (yeşil kırmızı sarı) renkleri ile örtülmesi
esnasında polisler camide müdahale etmeye çalışsa da bu saldırı
girişimleri engellendi. Deniz Poyraz kadın yoldaşlarının omzunda,
mor bir bayrağa sarılı ve sarı-kırmızı-yeşil çiçeklerle donatılmış olarak uğurlandı.
Cenazede HDP adına Eş Genel Başkan Pervin Buldan konuşurken HDK, EMEP ve Sol Parti adına konuşmalar yapıldı. Bir önceki gün gerçekleşen eylemden farklı olarak CHP'li isimler de cenazedeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kısa bir
konuşma yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da
orada bulunduğu anons edildiğinde kitleden alkış aldı. CHP İl Başkanı da cenazedeydi. CHP'lilerin anonsu sırasında "Birleşe Birleşe
Kazanacağız" sloganı atanlar da oldu.

17 Haziran'da HDP İzmir İl Örgütü binasında bir faşistin katliam
girişiminde katledilen parti emekçisi Deniz Poyraz'ın cenazesinde
binlerce insan buluştu.
Kadifekale'de gerçekleşen cenaze töreni öncesi İzmir Emniyeti
Kale'ye yığılmıştı. Ancak bu yığınak binlerce kişinin neredeyse bir
mitinge dönüşen cenaze için buluşmasını engelleyemedi. Akrepler,
TOMAlar, yüzlerce çevik kuvvet polisi ve sivil polis kifayetsiz kaldı.
Kale'ye giden yollarda ciddi bir araç ve insan trafiği oluştu.
Mitinge katılan neredeyse tüm sol akımların kendi bayrakları,
kimilerinin pankartları ile katıldığı cenazede Deniz Poyraz'ın naaşı

Fakat bu durum mitinge hakim havayı da, en çok atılan sloganın
"Kürdistan Faşizme Mezar Olacak" sloganı olmasını da değiştirmedi.
Bir önceki güne göre daha diri, daha politik bir havada geçen cenazede sıklıkla "Katil Devlet Hesap Verecek", "Katil AKP, İşbirlikçi
MHP", "Şehit Namırın", "Katil Erdoğan", "Deniz'in Hesabı Sorulacak"
sloganları atıldı. Cenaze aracının ilerleyişi sırasında yürüyüşe geçen
kitlenin önündeki polis barikatı açıldı ve mahalleden Eşrefpaşa'ya
kadar sloganlarla yürüyüş gerçekleştirildi. Kentin ana arterlerinden
biri sayılabilecek Eşrefpaşa'da trafik kesilerek yürüyüş sürdürüldü.
Deniz Poyraz'ın naaşı Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.
KöZ'ün arkasında duran komünistler olarak cenazede biz de
kızıl bayraklarımızla yer aldık. "Biji Serhildan, Azadiya Kurdistan"
sloganı ile alana girdik ve eylem boyunca "Ordu, Polis, Faşistler, İşte
Katiller!", "Kürtler'e Özgürlük, Kurdara Azadi!", "Örgütlü Bir Halkı
Hiçbir Kuvvet Yenemez!" sloganlarını attık.

Binlerce insanın katıldığı cenaze töreni ülkenin politik gündemine girdi ve faşist saldırılara karşı yekpare ve kitlesel bir duruş
sergilendi. Bu son iki günde gerçekleştirilen eylemlerde eksik olan
katillerin kimler olduğuna işaret edilmesi olmadı. Bilakis geniş yığınlar belki her seferinde açık biçimde ifade edemeseler de katillerin kim ve nerede olduğunu gördü, gösterdi, ifade etti. AKP/
MHP koalisyonunun bu ve benzeri cinayetlerdeki rolüne, ezilenlere
düşman Cumhur İttifakı'nın payına değinmeyen kalmadı. Ama bu
faşist saldırıların ve devlet terörünün önünü kesmek için Cumhur
İttifakı'nın nasıl ve kim tarafından gönderileceği sorusuna net bir
yanıt veren de çıkmadı.
KöZ'ün arkasında duran komünistler olarak bu eylemlerde kiminle karşılaşırsak karşılaşalım seçimleri beklememek, ön almak,
kitlesel ve eylemli bir biçimde, Millet İttifakı'nın seçim planlarına
hapsolmadan bağımsız bir mücadele hattı izlenmesi gerektiğini anlattık. Rejim krizine ancak bir devrimle son verebileceğimizi, Cumhur İttifakı'nı seçimle değil devrimle göndermemiz gerektiğini ifade
ettik. Sloganlarımız, pankartımız, kürsüyü kullandığımızda konuşmamız hep bu aynı yönde oldu.
Deniz Poyraz'ı, bir mücadele arkadaşını kaybetmenin derin acısını yaşadık, fakat Deniz Poyraz'ı uğruna can verdiği mücadeleyi
büyüterek hakkıyla uğurlamayı da hep birlikte başardık.
Ölenler Öldükleriyle Kalmayacaklar!
Cumhur İttifakı'nı Seçimle Değil Devrimle Göndereceğiz.
Seçimleri Bekleme, Devrim için Örgütlen!
İzmir’den Komünistler
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BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Soyut talepler ile somut sorunlar arasında Birleşik Mücadele Güçleri
2021 Şubat ayında Alınteri, Demokratik Bölgeler Partisi, Devrimci Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Mücadele Birliği Platformu, Sosyalist
Meclisler Federasyonu ve Partizan tarafından
oluşturulan Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) bir
kuruluş bildirisi yayımlayarak kurulduğunu ilan
etmişti. “Faşizme karşı birleşelim, örgütlenelim,
mücadeleyi yükseltelim” başlıklı bu bildiriye KöZ
sayfalarında da yer vermiştik. Kuruluşunun hemen ardından gelen Mart-Mayıs sürecini geride
bıraktıktan sonra BMG hakkında bir değerlendirmeyi de KöZ sayfalarına taşımanın uygun olacağını düşünüyoruz.

Bu engelleri açıklamaya BMG’nin niteliği hakkında başta sorduğumuz soruları sorarak başlamak gerekir. BMG bir eylem birliği mi yoksa
faşizme karşı birleşik cephe midir? Komünist Enternasyonal’in Dördüncü Kongresi’nde tarif edilen türden bir cephe olması için “faşist iktidar”
olarak adlandırdığı yapıya karşı mücadele etme
iddiasındaki tüm güçleri, o güçlerin bu yapıya ne
ad taktığına bakmadan ortak düşmanın saldırılarını yekvücut göğüsleme çağrısında bulunarak
kurduğu cepheye davet etmesi gerekirdi. Sonrasında da bu mücadelenin gereklerini yerine getirmeyenleri teşhir ederdi. Komünist Enternasyonal,
birleşik cephe çağrısını kendi çizgisiyle hiçbir
şekilde bağdaşmayan İkinci Enternasyonal’in takipçisi akımlara da taşımıştı. Eğer BMG de bu
biçimde şekillense idi yaratacağı siyasi etki ve tartışmaların bugünkünün hem nicel hem de nitel
olarak kat ve kat üzerinde olması ve başta ifade
edilen hedefe – bu hedefin de muğlaklığı şimdilik bir yana bırakılırsa- ulaşılması daha mümkün
olurdu.

Bu yazıya başlarken bildirideki tespitleri ve
hedefleri kısaca yeniden hatırlamakta fayda var:

“Türkiye-Kürdistan sathında muazzam gelişmelerin yaşanabileceği bir siyasal ve toplumsal
zeminle karşı karşıyayız. Emperyalist kapitalizmin ekonomik, siyasal ve toplumsal krizi günden
güne büyürken, AKP-MHP-Ergenekon faşist ittifakı, saldırılarına azgın bir şekilde devam ediyor.
Koşullar, faşizmin çizdiği sınırlara hapsolmuş hiçbir anlayış ve önerinin kurtuluş reçetesi olamayacağını gösteriyor. Bu eşikte tarih, sol, sosyalist,
devrimci, demokratik ve yurtsever güçleri göreve
çağırıyor. Bu çağrıya ses verdiğimizi ve yan yana
mücadeleyi büyüteceğimizi deklare ediyoruz.
Türkiye ve Kürdistan işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri ve halklar uzun süredir ısrarlı bir
eylem hattında yürüyor. Avukatlardan mühendislere, sağlık emekçilerinden akademisyenlere,
kent yoksullarından emekçi köylülüğe kadar toplumun hemen tüm kesimleri bu mücadele hattının parçası hâline gelerek, faşist iktidara karşı
itirazlarını yükseltiyor, direnişlerini sürdürüyor.”
Bu tespitlerin ardından bildiri kendi görevini
şu şekilde tarif etmişti:

“Bizler, Türkiye ve Kürdistan’daki tüm devrimci, sol, sosyalist, demokratik, yurtsever güçler
olarak, tüm bu gelişmelerin önümüze koyduğu
sorumluluğu omuzlamak zorundayız. Bu nedenle, tüm itiraz ve direnişleri ortak mücadele nehrinde buluşturmayı görev biliyoruz.
Bu görev ve sorumluluktan hareketle, “Faşizme Karşı Birleşelim, Örgütlenelim, Mücadeleyi
Yükseltelim” sloganıyla, her alanda mücadeleyi
omuz omuza yürüteceğiz. Öncelikli hâle gelen
hedeflere ve taleplere yanıt olacak mücadele biçimlerini yaratıcı tarzda belirleyerek, yaşamımızı
ve emeğimizi gasp eden faşizmin üzerine birlikte
yürümeyi ve mücadeleyi genişletmeyi hedefliyoruz. Başta HDK ve HDP olmak üzere Türkiye’deki tüm devrimci demokratik güçlerle yan yana
ve dayanışma içinde ortak mücadele zeminlerini
güçlendirmeyi kararlılıkla ortaya koyuyoruz.”
Söz konusu tespit ve hedeflerin sadece söyledikleriyle değil söyleyiş biçimiyle ve söyleyemedikleriyle bize gösterdikleri var.
Öncelikle Türkiye ve Kürdistan’da “muazzam
gelişmelerin yaşanabileceği bir zemin”i tarif ederken belli ki patlamalara hazır, büyük değişimlere açık bir dönemden geçtiğimizin altını çiziyor.
Öte yandan emekçilerle ve ezilenlerle de sınırlı
olmayan geniş bir kitlenin öfkesinin her geçen
gün büyüdüğünü aktarıyor. Ancak bu gelişmelere açık atmosferin adını neden devrimci durum
olarak koymuyor bunu bilemiyoruz. Veya böyle
köklü, muazzam değişimlerin gerçekleşmesinin
devrimden başka bir yolu varmış gibi neden “devrim” kavramı kullanılmıyor? Bu soruların cevabı
kuruluş bildirisinde net olarak verilmiyor. Kaldı
ki BMG’nin adında da devrimci sıfatının kullanılmamasının nedenini de benzer şekilde sorabiliriz. İkincisi, Türkiye’deki siyasi rejimi faşizm diye
tarif etmekle beraber sınırları faşizm tarafından
çizilmemiş bir siyaset anlayışı benimsediklerini
söylüyor. Türkiye’de son yıllarda yükselen faşizm
tespitinin mücadelenin önünde engel veya mücadele kaçkınlığına bir bahane olarak kullanıldı-

ğı artık ayan beyan ortada. BMG’nin böyle bir
tutumdan kendini ayrıştırmak için ne yapacağı,
güncel siyasi gelişmelere karşı nasıl bir tutum
ve strateji izleyeceği de net olarak belirtilmiyor.
Sonrasında ise faşizme karşı mücadeleyi HDP ve
HDK ile dayanışma içinde sürdürmenin önemi
altı çizilerek ifade ediliyor. Bu mücadelede bu
denli önemli olan HDP’nin neden BMG’nin bir
parçası olmadığı yine açıklanmıyor. Son olarak
bildiride de bu birleşimin birleşik cephe mi, stratejik birlik mi, yoksa bir eylem birliği mi olduğu
da net olarak ifade edilmiyor. İlk bakışta Faşizme
Karşı Birleşik Cephe’yi anımsatan adına rağmen
BMG’nin niteliğinin öyle olmadığını tahmin ediyoruz zira bugün tarif edilen şartlarda kurulan bir
birleşik cephede HDP’nin olması beklenirdi.
Belli ki bu muammanın sırrı esasen faşizme
karşı mücadeleden ziyade parlamentarist bir
stratejiyi ifade eden siyasi tercihte yatıyor. Böyle olunca da bu tercihte, söz konusu zeminde
HDP’yi desteklemek ve onunla birlikte CHP’nin
daha doğrusu Millet İttifakı’nın kuyruğuna takılmakta yatıyor. Böyle olunca da elbette konu faşizme karşı mücadele çerçevesine oturtulamıyor.
KURULUŞTAN BU YANA BMG’NIN
FAALIYETLERI
BMG’nin kuruluşu zamanlama bakımından
hem Mart-Mayıs sürecini önceleyen hem de beklenmedik şekilde Boğaziçi eylemlerinin ortaya
çıktığı bir döneme denk gelmişti.
Kuruluşunun ardından BMG grevdeki belediye
işçilerinin, Boğaziçi öğrencilerinin, saldırı altındaki ÇHD’li avukatların mücadelelerini sahiplendiklerine dair açıklamalar yaptı. 8 Mart öncesinde ise
BMG “Biz kadınlar her sene olduğu gibi bu sene
de 8 Mart’ta sokaklardan, meydanlardan, caddelerden, alanlardan, bizi mahkum etmek istediğiniz
evlerden, mahkum edemediklerinizi tecrit ettiğiniz zindanlardan sesleniyoruz” diyordu. BMG’nin
bağımsız olarak yaptığı asıl eylem/kampanya ise
Mart ayında başlayan “Emeğimiz ve Özgürlüğümüz için Örgütlenelim” kampanyasıydı.
“Yoksulluk ve işsizliğe karşı, Emek sömürüsüne ‘DUR’ demek için, Sınıfsız ve sömürüsüz bir
yaşam için örgütlenelim” şiarlı kampanya emekçi
mahallelerde bildiri dağıtımı ve ajitasyonlar hâlinde ilerledi. BMG kendini bir seçim kampanyası veya belli bir döneme ya da soruna mahsus
kampanya/ eylem birliklerindense daha genelgeçer bir örgütlenme çağrısıyla tanıtmayı seçmişti.
Ancak bileşenlerinin ajitasyonda serbestliği benimsediklerini belirten BMG’nin örgütlenme çağrısına kulak verenler BMG’nin hangi bileşenine
örgütlenmeliydi?
“Emeğimiz ve Özgürlüğümüz için Örgütlenelim” kampanyası ise belli semtlerde veya mahallelerde odaklanılan ajitasyonların ardından
son buldu. Açıklama veya haber olmaksızın sonlandırılan kampanyaya dair bileşenlerden veya
BMG’den gelen bir değerlendirme de olmadı.
Kuruluşunun kısa süre sonrasında BMG
Newroz mitingine “Newroz Ruhuyla Birliğe, Mücadeleye, Zafere” pankartıyla katıldı.
1 Mayıs yaklaşırken BMG 1 Mayıs’a ilişkin tu-

tumunu açıkladı. Açıklamada: “Faşist iktidarın 1
Mayıs’ı yasaklama ve engelleme tutumuna karşı
“her yer 1 Mayıs her yer direniş” şiarını kuşanarak
tüm üretim ve yaşam alanlarında 1 Mayıs’ı özüne
uygun olarak karşılayacağız” deniliyordu. Ardından “başta işçi sınıfı olmak üzere bütün ezilenleri
1 Mayıs’ta alanlara ve kapitalizme, sömürüye, faşizme ve her türden gericilik ve eşitsizliğe karşı
sosyalizm bayrağını yükseltmeye çağırıyoruz!”
çağrısını yükseltti. Bu çağrı doğrultusunda afişleme, basın açıklamaları, bildiri dağıtımları ile 1
Mayıs çalışmalarına devam etti.
1 Mayıs’ın ardından BMG Filistin’e destek
eylemlerine aktif şekilde katıldı. Yaptıkları açıklamada Filistin halkı kazanacak derken “Güney
Kürdistan’a yönelik işgal ve saldırganlığa karşı
çıkalım!” vurgusu yapıldı. Son günlerdeyse herkesin gündemine oturan Sedat Peker videolarının
ardından “mafya düzenini teşhir” amaçlı bir dizi
eylem ve ajitasyon yapıldı. “Mafya düzeniniz yenilecek, biz kazanacağız” pankartı AKP ilçe binaları önünde açıldı.
Hem 1 Mayıs hem de Newroz’daki tutuma
ve pankartlara baktığımız zaman soyut düzlemde yanlış denilemeyecek mücadele, zafer, direniş
gibi vurguların öne çıktığını görüyoruz. Ancak
asıl önemli olan mücadelenin kime ve neye karşı olduğunun, bu mücadelenin kim tarafından,
nasıl ve hangi araçlarla yürütüleceğinin, zafere
nasıl ulaşılacağının, zafer yolunda asıl düşmanın
kim olduğunun somutlanabilmesidir. Örneğin ajitasyonlarda ve pankartlarda sık sık tekrar edilen
“biz kazanacağız, biz başaracağız” vurgusundaki
“biz”in kim olduğu netleşmeden bir çağrı yapmak mümkün müdür? Zaferi kime karşı ve nasıl
kazanacağımıza dair bir yol haritası olmadan bu
mücadeleye omuz vermek isteyenler neye dayanarak bunu yapabilirler? HDP kapatma davasının
gündeme oturduğu, Gergerlioğlu’nun tutuklandığı, hükümetin Rojava’ya saldırılarını artırdığı bir
dönemde gerçekleşmiş 2021 Newrozu’nda bunlara karşı mücadele etmekten başka nasıl bir mücadele tarif edilebilirdi? Veya hükümetin yasaklarla 1 Mayıs’ın önünde durduğu bir dönemde bu
yasağı delmeye çalışmadan, kitlesel 1 Mayıs için
meydanı sendika bürokratlarına bırakmaksızın
başvurular yapmadan, yasakların kalkması veya
delinmesi için bir kampanya başlatmadan kitleler,
işçiler sokağa çağrılabilir mi?
BMG’nin siyasi faaliyetleri, özellikle Newroz
ve 1 Mayıs’taki tutumu başta sorduğumuz soruları daha net sormamıza ve bunlara bazı cevaplar
vermemize de olanak tanıyor.
BMG’NIN ÖNÜNDEKI ENGELLER
BMG’nin güncel siyasi iklimde devrimci kaygılar taşıyan militanları bir araya getirdiği açıktır.
Hatta bu bir araya gelişe onay verenler arasında etkisiz ve sessiz kalan sol akımlardan rahatsız
olan, devrimci arayışta ve ileri sıçrama kaygısında olan, acilen bir adım atılması gerektiğini düşünenler de yüksek olasılıkla mevcuttur. Ancak
eksiklikleri ve muğlaklıklarıyla beraber BMG’nin
kuruluş bildirisinde belirttiği hedefleri dahi gerçekleştirmesinin önünde engeller vardır.

Bir varsayım olarak devrimci kaygıları taşıyanların bir araya geldiğini söylesek de bu birliği oluştururken nasıl bir devrimcilik kıstası koyulduğuna dair bir netlik de sözkonusu değil.
Birleşimin isimde mücadele güçleri gibi belirsiz
bir ifade kullanması da bu birliğin kimleri buluşturduğunu anlaşılmaz kılmaktadır. Devrimcileri
buluşturmayı hedefleyen bir ittifakın adında en
azından devrimci sözcüğünün yer alması beklenirdi. Ama böyle durumda da bileşimin yedi
akımla sınırlı kalmaması, mücadele güçlerinin
bileşenlerinin devrimci gördüğü akımların aynı
düzlemdeki uzantılarının da bu birlik içinde bulunması gerekirdi.
Birleşik Mücadele Güçleri daha dar anlamda bir eylem birliği platformu da değildir. Zira
öyle olsaydı HDP’den Halkevleri’ne, Sol Parti’den
EMEP’e tüm akımların mücadele güçlerine dâhil
olmaya çağrılması gerekirdi. Daha net ifade etmek gerekirse programatik farklar önemsenmeksizin, derdi Türkye’deki faşizmle veya faşist iktidar ittifakıyla mücadele etmek olan herkesin bu
birlik içerisinde bulunması beklenmeliydi. Ancak
BMG’de programatik ayrımlar bir araya gelememenin sebebi olarak görülmekte.
Platformun bir eylem birliği olmadığı taleplerine bakarak da anlaşılabilir: “Bu düzeni değiştirmek”, “Sınıfsız sınırsız bir dünyayı inşa etmek”
türünden hedefler veya talepler doğrudan bir
devrim sorununa işaret eder, hâliyle bir eylem
birliği ile değil devrimci bir özne ile gerçekleştirilebilir. Bu tür hedef ve talepler ancak geniş eylem
birliği oluşmasının önüne geçmeye hizmet eder.
SOYUT HEDEF VE TALEPLERLE SIYASET
SAHNESINE ADIM ATMAK MÜMKÜN DEĞIL
Mücadele şekli ve araçları konusundaki muğlaklık BMG’nin karşısındaki tek engel değil.
BMG’nin yukarıda alıntılanan kuruluş deklarasyonunun hiçbir yerinde Erdoğan’a karşı mücadelenin bahsi geçmiyor. BMG’nin kuruluşundan
bu yana gerçekleştirdiği eylemlerde ve açıklamalarda da faşizmden, yoksulluktan, işçi ve emekçilerden, kadınlardan bahsedilirken Erdoğan’ın
adına hiç rastlamıyoruz. Bugün Türkiye’de Erdoğan’ı hedef tahtasına oturtmadan herhangi bir
mücadele yürütmek, Erdoğan’a karşı kabaran
tepki ve öfkeyi kendi siyasetiyle birleştirmeden
adım atmak mümkün müdür? Türkiye’de faşizm
tespitinin doğru olduğuna inananlar için, faşizmi
getiren veya kendisi getirmese de bugün ezilenlere, emekçilere sopa olarak faşizmin araçlarını
kullanan da Erdoğan değil midir? Bugün faşizm
tespiti de -yine tespitin doğruluğu yanlışlığı tartışması bir kenara bırakılırsa- Erdoğan’ı hedef alan
ve onun hakkında konuşmaktan hiç bir koşulda
sakınmayan bir siyaseti gerektirir. Deklarasyondaki “faşizmin çizdiği sınırlara hapsolmuş hiçbir
anlayış ve önerinin kurtuluş reçetesi olamaz” ifadesinin anlamı Erdoğan’dan bahsetmeyen bir anlayış benimsemek midir?
Bu yaklaşım elbette yeni değil. Aynı yaklaşımı
geçmişte “Sorun Erdoğan sorunu değil sistem sorunu” diyenlerden tanıyoruz: “Sorun sistem sorunu olduğu için biz Erdoğan’a karşı değil sisteme
(devlete ya da kapitalizme) karşı mücadele ediyoruz. Erdoğan’a karşı mücadele yerine biz tüm sisteDevamı 9. sayfada
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“Susurluk’tan Şemdinli’ye” bölüm 4: 3 Kasım 1996’dan 3 Kasım 2002’ye
çeteleri sahipleniyordu. Bu kampanyanın ardından sıranın kendi
efendilerine, yeşil sermayeye geleceğini anlayan, Refah Partisi de
kampanyayı örtbas etmeye gayret etti.
Yürütülen kampanyaları “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diye
yorumlayan Amerika da bu tasfiye operasyonuna tam destek verdiğini mesajlarıyla sık sık belirtti.

*Bu yazının orijinali Proleter Devrimci KöZ’ün Aralık 2005
tarihli 29. sayısında yayımlanmıştır.
BIRINCI HALKA: SUSURLUK
Burjuva diktatörlüğünün Yüksekova’daki kazası onun kanlı ve
kepaze hesaplarını bir kez daha gözler önüne serince sadece burjuva liberal çevrelere değil aynı zamanda sol akımlara da dokuz sene
önce gerçekleşmiş bir başka kazayı hatırlattı. 3 Kasım 1996 yılında
Susurluk’ta gece saat üç sularında siyah bir Mercedes bir kamyona
çarpmıştı. Bu kazayı alalede bir kaza olmaktan çıkaran şey Mercedes’in içinde seyahat edenlerdi: MİT’le ve mafyayla yakından bağları olan devrimci katili bir faşist, onun imam nikahlı eşi, “demokrat”
diye nam salmış bir polis ve korucubaşı bir milletvekili. Mercedes
zırhla korunmuş olmasına karşın otomobilde yolculuk yapanlardan
bu sonuncusu hariç hepsi ölmüştü. Mercedes’in içinden yeşil pasaportlar, sahte kimliklerin yanı sıra susturuculu silahlar da çıkmıştı.
Bu trafik kazasının ardından iki yıl boyunca Susurluk skandalı Türkiye’nin gündemini terk etmedi.
3 Kasım’ta Susurluk’ta yaşanan kamyon kazası çete ve tarikat
sermayesinin yükselişinden, bu kesimlerin sahip oldukları siyasi
güçten rahatsızlık duyan TÜSİAD ve TSK-OYAK tarafından büyük
bir fırsat olarak değerlendirildi. Kaza sırasında aynı Mercedes içinde bulunan kişilerin kimlikleri, Türk devletinin nasıl işlediğine dair
önemli gerçekleri ifşa etse de bu kazanın kendisi burjuvazinin ört
bas edemeyeceği bir skandal değildi. Daha önce bundan daha az
mide bulandırıcı ve öfkelendirici olmayan olaylar açığa çıktığında,
örneğin emniyet görevlilerinin Kürt köylülerine dışkı yedirdiği, Sivas katliamında kimi devlet görevlilerinin önemli roller oynadığı
açığa çıktığında, bu skandallar kolayca örtbas edilmiş ya da ortaya
çıktıktan kısa süre sonra unutturulmuştu.
Buna karşılık Susurluk unutturulmadı, özellikle TÜSİAD çevresinin sahip olduğu gazete ve televizonlar aracılığıyla yolsuzluklara
karşı büyük bir “temiz toplum” kampanyası düzenlendi, burnu iyi
koku alan burjuva solcuları sürekli aydınlık için bir dakika karanlık
kampanyaları düzenlemeye başladı. Bu süreçte hedef tahtasına konan çetelerdi.
Besbelli ki bu temiz toplum kampanyasının hedefi kendisi bir
çete olan devletten kurtulmak, hatta devletin pis işleri yaptırdığı yarı-askerî örgütleri bütünüyle tasfiye etmek de değildi. Amaçlanan
elde ettikleri uyuşturucu gelirlerini sermayeye çeviren mafya sermayesinin yola getirilmesi, bu kesimlere oyunun yeni kurallarının
hatırlatılması bu kurallara uymayanların kulağının çekilmesiydi.
Mecliste TÜSİAD ve TSK ile daha sıkı bağları olan partiler ANAP,
CHP ve DSP olayların üstüne gitme, olayların aydınlatılması ve devletin çetelerden temizlenmesini istiyorlardı. Buna karşılık çetelerle
daha sıkı fıkı olan Tansu Çiller’in DYPsi ise “vatan için kurşun yiyen
kadar kurşun atan da şereflidir.” diyerek tasfiye edilmek istenen

mi karşımıza alıyoruz.” İddialarını yükseltenler de
Erdoğan’dan bahsetmek yerine devrim, sosyalizm
gibi kavramları kullanmayı tercih etmişlerdi.
Ancak geçmişte alıştıklarımızdan farklı olarak
bu iddiaları bugün sürdürmenin ağırlığı daha fazladır. Çünkü bugün Türkiye’deki tüm sorunlar,
tüm demokratik hak mücadeleleri Erdoğan’da
kilitlenmiş hâldedir. Bugünün Türkiye’sinde Boğaziçi’ne atanan rektöre karşı çıkmak da, kadın
haklarından bahsetmek de, işçilerin haklarını konuşmak da Erdoğan hakkında konuşmayı mecbur
kılar. Kayyıma hayır demek, Rojava’yı savunalım
demek, Erdoğan’a hayır demekle eş anlamlı hâle
gelmiştir. Öyle ki normal şartlar altında siyasetin konusu olmayan aşıdan, sağlık sorunlarından,
döviz kurundan bahsetmek bile Erdoğan’ı anmadan yapılamaz hâle geldi. Bu gerçek sol akımlar
tarafından ne kadar görmezden gelinirse gelinsin
herkesten önce Erdoğan tüm demokratik mücadeleleri kendisine karşı bir saldırı olarak kabul
etmekte, onları kendi sorunu hâline getirmektedir. Köy sınırlarının belirlenmesi kadar tali meselelerin Erdoğan’ın sorunu olduğu koşullarda
siyaset hakkında konuşmak isteyen kimsenin Erdoğan’dan bahsetmeme, hedefinde onun olmadığı bir plan yapma alanı kalmamıştır.
Başka bir konjonktürde, başka bir dönemde
genelgeçer mücadele, direniş söylemleri, her ne
kadar bir sonuca ulaştırmayacak da olsa, daha etkili veya uzun ömürlü olabilirdi. Bugünse çapı

Susurluk kampanyaları sadece devletin kendisini kısmen yeniden
yapılandırmasını sağlamadı. Aynı zamanda Gazi’den esen, 1 Mayıs
96’da kendini açıkça belli eden rüzgarın da durulmasına hizmet etti.
Varoşların öfkesi “temiz toplum” kampanyaları, ışık söndürme eylemleriyle emildi. Devrimciler politik olarak devletin temizlenmesini, sorumluların yargılanmasını isteyen liberal akımlardan farklarını
ortaya koyamadı; kitlelerin özgüvenini arttıracak onları politikleş
tirecek eylemler örgütleyemedi; bunun yerine kent merkezlerinde
kendi meşreplerine uygun eylemler düzenleyen liberallerin eylemleri öne çıktı. Sonuç varoşlardan esen yelin TÜSİAD ve OYAK’ın
yelkenlerini şişirire şişire sönüp gitmesi oldu.
İKINCI HALKA: 28 ŞUBAT 1997
28 Şubat 1997’deki hükümet darbesini de Susurluk’taki Amerika’nın onayı ve teşvikiyle gerçekleşen kampanyanın bir devamı saymak gerekir. Susurluk’ta mafya sermayesi yola getirilmişti, 28 Şubat
darbesinin asıl hedefi ise tarikatları kredi kaynağı olarak kullanan burjuvaların ortak adı olan yeşil sermayeydi. Daha Susurluk kampanyaları
noktalanmadan piyasaya bu seferde tarikatların başta seks olmak üzere türlü türlü skandallarını yansıtan kasetler piyasaya sürüldü.
Genel Kurmay, bu yıpratma operasyonuyla eş zamanlı olarak,
önde gelen kapitalistlere, bürokratlara, gazetecilere Türkiye’deki şeriatçı tehdit hakkında brifingler vermeye başladı. Generaller listeler
yayınlayarak şeriatçı olarak damgaladığı şirketleri kamuoyuna ilan
etti; bu şirketlerin boykot edilmesi yönünde kampanyalar örgütledi. Bu kesimin sermaye liderlerinin örgütlendiği MÜSİAD başkanı
ise yine yürüttüğü irticai faaliyetler nedeniyle tutuklandı. Böylelikle içinde “Anadolu Kaplanları”nın da bulunduğu yeşil sermayenin
önde gelen kurumları zarar ettirildi, kimi zaman iflasa sürüklendi.
28 Şubat’tan bir kaç ay sonra Refah-Yol koalisyonunun düşmesi
yeşil sermayeye yönelik operasyonu noktalamadı. Türban yasağı,
önce Refah Partisi’nin sonra Fazilet Partisi’nin kapatılması, daha
sonra bu hareketin eski mukaddesatçı çizgide ısrar eden Saadet
Partisi ve tövbe ederek Kabe’yi Washington yapmış AKP olarak ikiye parçalanması bu operasyonun diğer parçaları oldu.
ÜÇÜNCÜ HALKA: DEVRIMCI DINAMIKLERIN
EHILLEŞTIRILMESI, ÖCALAN’IN TESLIMI VE F-TIPLERI
Türkiye’ye Amerikan barışının getirilmesinin önünde başka bir
engel olarak duran Kuzey Kürdistan’daki PKK önderliğindeki gerilla hareketiydi. Her ne kadar artık bağımsız bir devlet talebini dile
getirmese de silahlı mücadeleyi sürdüren bu hareketin Amerika’nın
planlarıyla ters düşmeyen bir çizgiye çekilmesi PKK lideri Öcalan’ın
rehin alınarak Türkiye’ye, asılmamak koşuluyla, teslim edilmesiyle
sağlandı.
Öcalan İmralı’daki tutsaklığı sırasında hazırladığı Demokratik
Cumhuriyet manifestosuyla bağımsız bir Kürdistan kurma mücadelesini “ilkel milliyetçilik” olarak mahkum ederek, Amerikan Barışıyla
çelişmeyen bir hatta bulunduğunu hiçbir şüpheye yer vermeyecek
açıklıkta belirtti. Böylelikle Amerika ve TÜSİAD açısıdan PKK sorunu dağdaki gerillaların nasıl bir af yasasıyla topluma kazandırılacağı, bu kesimlerin siyaset yapma hakkına sahip olup olmayacağına
sorununa indirgenmiş oldu.

ne olursa olsun herhangi bir mücadeleden söz
edenlerin Erdoğan’dan bahsetmeme imkânı da
ortadan tamamen kalkmış hâldedir. Başka bir
deyişle Erdoğan’dan bahsetmeden siyaset yapılamayacağı gibi soyut kavramlarla siyaset yapıyor
görüntüsü vermek de gittikçe zorlaşmıştır. BMG
bu konuda adım atamadığı takdirde de siyaset
sahnesinde silikleşme ve önemsizleşme kaderine
mahkûm olacaktır.
SOYUT HEDEF VE TALEPLERLE SIYASET
SAHNESINE ADIM ATMAK MÜMKÜN DEĞIL
Madem Erdoğan’a karşı mücadele bu denli önemli öyleyse neden BMG bunu yapmıyor?
Burada listelenen sorunları BMG’nin bileşenleri
bilmiyor mu? Bunun bir bilgisizlik veya kafa karışıklığından kaynaklandığını düşünmek doğru
olmaz. Bu sorunun asıl kaynağını HDP’nin ve
kuyruğuna takıldığı Millet İttifakı’nın tutumunda
aramak gerekli.
Millet İttifakı’nın seçimlere odaklı tutumuyla
uyumlu olarak HDP Erdoğan’a karşı 2023 seçimleri hedefli parlamentarist bir mücadeleyi yürütme görevini üstlenirken “daha önemli” görünen
faşizm, mücadele gibi konular ise BMG’nin payına düşmüş oluyor. Başta sorduğumuz “madem
HDP bu mücadelede en büyük destekçi HDP neden bu bileşimin bir parçası değil?” sorusunun
cevabı da bu şekilde verilmiş oluyor.
Erdoğan’a karşı mücadele bir devrim sorunu

Abdullah Öcalan’ın rehin alınmasının peşi sıra PKK’nin “ilkel
milliyetçiliği” reddederek Demokratik Cumhuriyet perspektifini
benimsemesi sadece Kürt hareketini etkilemedi aynı zamanda devletin Türkiyeli devrimci örgütlere yönelik zindan saldırısını tamamlamak için adımlar atmasının önünü açtı.
Demokratikleşme ve insan hakları makyajına paralel olarak devlet devrimci tutsaklara yönelik yeni bir saldırı başlattı, 1996’da geçici
bir süreliğine geri alınan F-Tipleri hamlesi 1999 yılından itibaren
tekrar yürürlüğe kondu. Ulucanlar ve 19 Aralık saldırılarının ardından devrimci tutsaklar ellerindeki önemli bir mevziyi yitirdiler ve
artık kolektif bir yaşamı sürdürdükleri koğuşlardan zorla alınıp hücrelere hapsedildiler.
F-Tipi saldırılarıyla birlikte devrimcilere karşı kullandığı sopadaki çivi sayısını arttıran devlet, düzenin tamirciliğine soyunan reformistlere dağıttığı havuçları da çoğalttı. Avrupa Birliği’nin üyelik
müzakerelerinin başlaması için dayattığı Kopenhag kriterler ivmeli
bir biçimde hayata geçirilmeye başlandı.
BURJUVA SIYASET SAHNESI TEMIZLENIYOR: 3 KASIM 2002
SEÇIMLERI
Kuşkusuz burjuvazi içindeki bu rekabet ve hesaplaşma aynı zamanda burjuva partilerin eskisinden daha hızla aşınması anlamına
geliyordu
Kuşkusuz burjuvazi içindeki bu rekabet ve hesaplaşma aynı zamanda burjuva partilerin eskisinden daha hızla aşınması anlamına
geliyordu. Siyasi yelpazenin neresinde dururlarsa dursunlar, burjuva
partileri efendileri olan emperyalistlerin ve baskın sermaye gruplarının beklentileri doğrultusunda reformları gerçekleştiriyorlardı.
Ancak kuşkusuz hükümetteki partilerin hepsi emperyalistlerin isteklerini aynı süratle ve kararlılıkla gerçekleştirmedi. Örneğin MHP
Öcalan’ın idamını gerçekleştiremese de reform sürecinde topu taca
atmayı, özelleştirmeleri yavaşlatmayı, Kürtlerin kültürel kimliklerini
tanıma yolunda atılan adımların önüne engeller çıkarmayı sürdürüyordu. Benzer bir durum Ecevit’in DSP’si için de geçerliydi.
Amerikan emperyalizminin reformları sallantıda bırakmaya niyeti yoktu. Amerika önce reformları yavaşlatma eğiliminde olanları yalnızlaştırmak için DSP içinde operasyonlar yapıp parti içinde İsmail Cem, Kemal Derviş gibi daha iyi anlaşabileceği unsurları
partide etkinleştirmeye çalıştı. Ancak bu operasyonlar DSP içinde
ters tepince parti ikiye bölündü. Washington merkezli operasyonun
sadece DSP’yi değil kendisini de kapsadığını çok iyi bilen MHP
Amerika’nın yeni gözdelerini hazırlıksız yakalama kaygısıyla erken
seçim ilan etti.
Bu kararın hangi sonuçlara yol açtığını en iyi anlatan cümle
belki de DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’inkiydi: “Kendimizi intihar ettik.” 3 Kasım seçimleri gerçekten de Amerikan reformlarını
sürüncemede bırakmak isteyen partiler açısından bir intihar anlamına gelmişti. Zaten aşınmış olan partilerin biri dışındaki tümü seçim
barajının altında kaldı.
Eski partilerden parlamentoya girme hakkını bir tek uzun yıllardır Genel Kurmay’ın parlamentodaki sözcülüğünü üstlenmeye
soyunmuş CHP kazandı. Parlamentodaki ezici çoğunluğu içinse hükümet olabilmek için Amerika’nın ve TÜSİAD’ın sözünden
çıkmayacağına teminat üzerine teminat vermiş AKP kazanmıştı. Bu
durum bir bakımdan rakip sermaye gruplarının uşaklığına soyunmuş partileri meclisin dışına iterek TÜSİAD-TSK ittifakının Susurluk’tan beri sürdürdüğü kampanyanın zaferini tasdik ediyordu. Öte
yandan 3 Kasım seçimleri yeni ve şiddetlenecek bir rekabetin TÜSİAD’la TSK-OYAK arasındaki rekabetin habercisiydi.

değil muhtelif reformist akımların da verebileceği
bir mücadele olarak görüldüğüne göre, HDP’nin
de kendi meşrebince Erdoğan’a karşı mücadele
etmesi siyasi bakımdan teşhir edilmesi gereken
bir tutum olmaktan çıkıyor. Nitekim BMG sadece HDP’yle değil “tüm demokrasi güçleri” ile
yan yana olacağını ifade ediyor. Böylelikle BMG
soyut faşizme karşı soyut sınıfsız toplum kurma
mücadelesi yürütürken, HDP de Millet İttifakı’nın
peşinde Erdoğan’a karşı somut mücadeleyi verme sorumluluğunu üstleniyor. Bir anlamda siyaseti HDP’ye ve buradan dolaylı Millet İttifakı’nın
inisiyatifine bırakmış oluyor.
BAĞIMSIZ SIYASET YAPABILMEK IÇIN
ÖRGÜTSEL BAĞIMSIZLIK GEREKIR
BMG’nin ortaya çıkışını, özellikle herkesin siyasetten kaçmaya çalıştığı bir dönemde devrimci
kaygılar güderek atılmış bir adım olarak görmek
gerekir. Üstelik gerek HDP’nin içinde gerek dışındaki BMG bileşenlerinin de kendilerini HDP’nin
izlediği parlamentarist ve reformist yoldan ayrı
bir yerde konumlandırma arayışında oldukları
da sır değildir. Bu arayış BMG girişimiyle bir kez
daha açığa çıkmıştır.
Ancak iyi niyete, yerinde rahatsızlıklara ve
huzursuzluklara rağmen BMG bileşenlerinin
HDP’den ayrı duruşu ancak yukarıda tarif ettiğimiz iş bölümü şeklinde gerçekleşebilir: HDP’nin,
Erdoğan ile mücadeleyi Millet İttifakı’nın çizgisinde yürüttüğü, hedefine kimin oturtulduğu belirsiz

faşizmle mücadelenin de BMG’ye kaldığı bir iş
bölümü. Oysa reformistlerden ve onların siyasetinden kendini ayırmak isteyenler bugün reformizme karşı bir teşhir hareketi yürütülmesinin
acil gerekliliğini hissetmeli, bu teşhirin sorumluluğunu da alabilmelidir.
Bu sorumluluğu alabilmek için öncelikle örgütsel olarak reformistlerden tamamen kopabilmek gereklidir. Bu anlamda BMG niyeti ne olursa
olsun reformizmi teşhir sorumluluğu alamayacaktır. Reformist yapıların içindeyken doğru tutumlar
alınsa veya doğru fikirler söylense dahi örgütsel
bağlar siyaseti de belirleyecektir. Dahası tüm sorunlar Erdoğan’da kilitlenirken soyut mücadeleden bahseden BMG için bu doğruları söyleme
imkânları da neredeyse ortadan kalkmıştır. Gerçekten faşizmin sınırlarına hapsolmayan, devrimci, bağımsız bir siyaset herşeyden önce örgütsel
bağımsızlık gerektirir.
Bu tespit ve eleştirilerimiz BMG’nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirmek istediği eylem, etkinlik ve kampanyalardan sekter biçimde uzak
duracağımız anlamına gelmiyor. Kuruluşundan
bu yana Birleşik Mücadele Güçleri’nin içinde yer
almak istediğimizi bileşenlerine ifade emiştik ve
bundan sonra da BMG’ye önerilerle gitmeye devam edeceğiz. Değerlendirme ve eleştirilerimizinse devrimci kaygılar taşıyan, bu kaygılarla BMG
içinde yer alan tüm militanlar için anlam ifade
edeceğini düşünüyoruz.
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KöZ’ün Sözü Doktrinerlik ve kuyrukçuluk arasında savrulanlar ve
Sayfa sınırı nedeniyle bir bölümünü
yayınladığımız “Doktrinerlik ve Kuyrukçuluk
Arasında Savrulanlar ve Devrimci Parti
İhtiyacı” yazısının tamamını kozgazetesi.
org’tan okuyabilirsiniz.

Devrimci parti ihtiyacı

gereklidir ama o daha HDP davasında Anayasa
Mahkemesi engeline takılmaktadır. Parlamento
koltuklarıyla en az ilgilenen MHP dahi seçim telaşıyla kendini seçim yasası değişiklik taslaklarına vermiştir. Erdoğan’ın son bir buçuk senedir
attığı tüm taklalar, sokağa çıkma yasağı sırasında
Soylu’yu istifaya zorlamak için attığı adımlar, Peker’in ifşaatlarından sonra hemen Soylu’ya sahip
çıkmayışı, demokratik anayasa adımları, Saadet
Partisi’ni bölme girişimleri, aslında 2023 seçimlerini kazanabilmek için Cumhur-İttifakı’ndan
kurtulmak, en azından MHP’nin bu ittifaktaki belirleyiciliğini geriletmek yönündedir.

İÇSAVAŞTA ERDOĞAN’IN DEVLET
KURUMLARI DIŞINDA DAYANAĞI YOK
“Kız çocuğu babası” Sedat Peker’in “bir kamera bir tripod”la hükümetin içindeki ve çevresindeki hasımlarına açtığı savaş ikinci ayını dolduruyor. Peker, intikam alırcasına yüklediği videolarla
uyuşturucu trafiğinden medya holdinglerinin devir teslimine, milletvekillerinin dövülmesinden
cinayetlerin örtbas edilmesine kadar bir dizi faaliyette, “Ak Parti” üst düzey yöneticilerinin pislik
zincirinin en altında yer alan kendisiyle işbirliği
içinde olduğunu ifşa etti.
İçinden geçtiğimiz dönemin özgünlüğü hükümetin muhalefete karşı yürüttüğü içsavaşı, şu
ya da bu sokak gücüne yahut gizli yapıya dayanmadan, tamamen devlet bürokrasisiyle, ordu,
polis ve güdümlü mahkemelerle yürütmek zorunda kalmasıdır. Görünürde büyük bir hâkimiyetin ifadesi olan bu durum, aslında Erdoğan’ın
en zayıf noktasına işaret etmektedir. Sedat Peker
ve sözünü ettiği kesimden mafya diye söz etmek, Erdoğan’ın bu zaafını perdeler.
Son yirmi yılda devletin şeklen kendi dışındaki tüm örgütleri kendine tabi hâle getirmesi
Türkiye’de nihayet burjuvazinin istediği anlamda bir kamu otoritesinin sağlandığı anlamına
gelmedi. Tam tersine devletin artan bu idari
gücü Erdoğan’ın elindeki gücün kaynağının bir
kitle partisi olan AKP olması nedeniyle devletin daha da parçalanmasına yol açtı. Herşeyden
önce, özellikle Gülencileri tasfiye ettikten sonra Erdoğan’ın elinde devlet faaliyetini yürütecek
kadro kalmamıştır. Bu durum özellikle içsavaşın
Kürdistan coğrafyasındaki kısmı için geçerlidir.
PÖH’ler, JÖH’ler tümüyle devlet denetimindedir
ama bu kesimlerin savaştırılması ancak MHP’li
kadrolarla mümkündür. Benzer bir durum emniyet teşkilatı için de geçerlidir.
İkincisi, Erdoğan bir kitle partisine yaslanarak
devlet kademesindeki basamakları tırmandığı için
bir darbe örgütleyecek kadrolara sahip değildir.
Bu nedenle hükümette kalması her zaman için
seçimleri kazanmasına bağlıdır. Seçimleri kazanmak için de yine başta MHP’den muhtelif tarikatlara uzanan geniş bir kesimle koalisyon yapmak,
tüm bu kesimlere sundukları destek karşılığında
bürokraside kadro dağıtmak zorundadır.
Peker gibileri de bağımsız bir mafya örgütünün lideri değil bu kadrolarla ilişkili, AKP içindeki asalak komisyoncu unsurlardan biridir. Gücünün, reisi olduğu iddia edilen örgütün şiddet
kapasitesinden gelmediği kendi beyanlarından
dahi anlaşılmaktadır. En büyük marifeti bir milletvekilini dövdürmektir. AKP’lilerin gazete baskını yapacak bir kitleyi bile harekete geçiremiyor
olması bu partinin sokak hareketi yaratmaktaki
aczini göstermektedir göstermesine ama başyazarı Çetin Emeç öldürüldüğünde el değiştirmeyen Hürriyet’in, Aydın Doğan tarafından satılmasının sebebini bir iki camının kırılması olduğunu
düşünmek ancak kapitalist zihniyet hakkında
hiçbir şey bilmemekle mümkündür. Parasını canından çok seven Doğan, AKP gençlik kollarının
arkasına gizlenmiş Peker’in adamlarından değil
hükümetten korkmuştur. Hükümetin kendisine
kapsamlı bir malî operasyon başlatacağını anladığı için gazeteyi devretmiştir. Benzer şekilde
Peker’in “oluk oluk kanlarını dökeceğiz” hamasetine her fırsatta faşizmin yükseldiğini hisseden,
endişeli sol liberaller dışında inanan çıkmamıştır. Nitekim rakip mafya olduğu söylenen Çakıcı
da Peker’le doksanlarda Tevfik Ağansoy’la ya da
Uğur Kılıç’la hesaplaştığı gibi hesaplaşamamıştır. Tıpkı Peker gibi hükümet içindeki ilişkilerine
yaslanarak, Erdoğan’la zaten arası açılmış Peker’i
tutuklatmak istemiştir.

PEKER VIDEOLARINI SUSURLUK
KAZASINDAN FARKLI BIR SIYASI IKLIMDE
YAYIMLIYOR
Susurluk, rejimin kurucularının rejimi rayına
oturtmak için gerici reformlara hazırlandıkları sırada gerçekleşirken Peker’in videoları rejim krizinin ürünlerinden ve ifadelerinden biridir. Susurluk’ta devlet otoritesinden bağımsız hareket
edebilen bir dizi mafya ve çete örgütlenmesi vardı. Peker videolarını yüklediği dönemde ne Peker
ne Çakıcı ne de bunların iplerini elinde tuttuğu
söylenen MHP, devlet aracılığına başvurmadan
bağımsız bir faaliyet yürütecek durumdadırlar.
Susurluk kazasında Türk devleti emperyalistlerin ve onların uzantısı olan sermaye gruplarının
hâkimiyetindeydi. Bugün ne ABD yahut Fransız
emperyalizminin ne de TÜSİAD yahut OYAK’ın
böyle bir gücü vardır. Susurluk döneminde politikalarını hayata geçiremese de bütünlüğü olan
bir devlet vardı. Bugün böyle bir devlet ortadan
kalkmış, bugün idari olarak denetim kapasitesi
artmış ama siyasi olarak yamalı bohçaya döndüğü için felç olmuş, kararlı biçimde hareket edemeyen bir devlet aygıtı söz konusudur.
Susurluk’taki kaza bir tesadüfün eseriydi ve
kamuoyunun gündeminde olmayan konuları birden bire gündeme sokmuştu. Bu anlamıyla sahici
bir skandaldı. Peker’in ifşaatları bir skandaldan
ziyade bürokrasi içindeki kaset ve iddianame
savaşlarıyla çoktan başlamış bir sürecin parçası.
Rejim krizi nedeniyle devletin içindeki çatışmalar
çoktandır su yüzünde: Balyoz, Ergenekon iddianameleri, 17-25 Aralık operasyonları, Erdoğan’ın
ses kayıtları, Erdoğan cephesinden yükseltilen
kumpas yanıtları, Gülen cemaatine ve ABD ile
bağlantısına dair deşifrasyonlar hep aynı kriz sürecin parçaları. Hepsi farklı cephelerden farklı
amaçla yapılmış hamlelerdi ama hepsinin ortak
sonucu mahkemelerden hükümetlere rejimin temel mekanizmalarının daha da yıpranması, devlet içindeki çatışmanın alenen yürütülmesi oldu.
Bu bakımdan Peker’in ifşaatları yeni ve sarsıcı bir
skandaldan çok, çoktandır başlamış Erdoğan karşıtı kampanyanın bir parçası olarak görülmelidir.
Bununla birlikte Susurluk skandalı sırasında
bütünlüklü bir devlet aygıtı olduğu için soruşturmalar hem skandalın boyutlanmadan örtülmesini
sağladı hem de “temiz toplum” sloganıyla soldan
da destek alarak TÜSİAD-TSK’nın rakiplerini hizaya çekmesini mümkün kıldı. Hâlbuki Peker’in
ifşaatları Erdoğan’ı, kurtulmak istediği Soylu ve
MHP’ye daha da bağlamaktadır. Zira Peker şimdilik Soylu’yu diline dolamış olsa da “pislik zincirinin en alttaki halkasıyım” derken bu zincirin
en üstündeki isim olarak Soylu’yu kast etmediği
besbellidir. Peker’in sözünü ettiği olaylar Binali
Yıldırım’dan İsmet Demir’e Erdoğan’ın çevresindeki tüm kesimleri hedef tahtasına oturtmaktadır.
Baykal’a yönelik hücumu da asıl olarak Erdoğan’a karşı olarak anlaşılmalıdır.
Hükümet karşıtı cenahtan videoları temizlik
amacıyla kullanma hamlesi gelse gelse, bu sefer
tümüyle Türkiye dışından, Obama-Trump parantezini kapatmış ABD’den gelebilir. Nitekim Erdoğan’ı sıkıştırmak için telefonu tam 23 Nisan’da

çaldıran Biden’ın, Erdoğan’a karşı tutumunu
değiştirmeyeceği NATO zirvesinde bir kez daha
belli olmuştur. ABD ile yakınlaşmak için Afganistan’a asker yollamak dâhil kırk takla atan Erdoğan Biden ile olan görüşmesinde “Hamdolsun
o konular hiç açılmadı” ile yetinmek zorunda
kalmıştır. Halkbank davasının fitilinin yeniden
ateşlenmesi bir yana, Peker’in videolarının içeriği
de uluslararası uyuşturucu ticareti, IŞİD’e silah temin edilmesi gibi ileride Erdoğan’a karşı açılacak
uluslararası bir mahkemeye malzeme sunacak
tanıklıklarla doludur. Sezgin Baran Korkmaz’ın
ABD girişimiyle yakalanması, Erdoğan’a yönelik
Amerikan kuşatmasının, gerileyen ABD Erdoğan’dan kurtulmaya yönelik nihai bir adım atamayacak olsa bile, daha da artacağına işaret eder.
Bununla birlikte ifşaatların Türkiye’deki Amerikancı muhalefet tarafından da bir temizlik operasyonu amacıyla kullanılması mümkün değildir.
Zira çok daha çarpıcı hırsızlık iddiaları Gülencilerin devlette aktif olduğu 17-25 Aralık döneminde hükümeti yerinden etmek için kullanılamadı. Bugün Amerikancı muhalefetin böyle bir
operasyonal kapasitesi mevcut değildir. Yüzde
elli biri bulmak için sokak hareketinin önünün
kesilmesi gerektiğinde buluşan Millet İttifakı’nın
bu dönemde Susurluk zamanındaki mitingleri
dahi teşvik etmeyeceği açıktır. Zaten Peker de
takipçilerine sokağa çıkmamayı, provokasyonlara gelmemeyi telkin etmekte, onları “asıl patron
sizsiniz” diyerek oylarıyla hesap sormaya çağırmaktadır. Dolayısıyla bu videolar olsa olsa erken
seçim talebini yükseltmek için ve bu seçimde Erdoğan seçmeninin oylarını Babacan ve Davutoğlu’nun partilerine yönlendirmek amacıyla kullanılabilir. Nitekim CHP’nin benimsediği çizgiden
anlaşıldığı üzere tam da öyle kullanılmaktadır.
REJIM KRIZI VE SEÇIMLER
Bu nedenle Peker’in videolarını Türkiye
hakkındaki siyasi gerçeklerin bir parçası olarak
anlamlandırmak isteyenler muhayyel bir mafya-devleti, kontrgerilla cumhuriyeti heyulası
hakkında değil 12 Eylül rejiminin krizi ve onun
ayırt edici yönleri hakkında konuşmalıdırlar.
İçinden geçtiğimiz burjuva siyasetini dönem
dönem işlemez kılan ve elbette devrimci fırsatlar
da doğuran siyasi krizlerden biri değildir, bir rejim
krizidir. Başka bir deyişle ya sivil yahut askeri bir
darbeyle ya da devrimle çözülebilecek bir bunalıma işaret eder. 2010 anayasa referandumundan
beri yaşadıklarımızın da gösterdiği gibi seçimler
yoluyla ne yeni bir anayasa imal etmek ne de Erdoğan’ı hükümetten aşağı indirmek mümkündür.
Buna karşılık içinden geçtiğimiz dönemi özgün
kılan noktalardan birincisi, seçimler bir çözüm
olmadığı hâlde burjuva siyaseti içindeki tüm aktörlerin seçimlere bel bağlamasıdır. Sivil ve askeri bürokrasi içindeki Erdoğan muhalifleri 2023
seçimlerini beklemektedir. CHP erken seçim çağrısı yapmakta, Sedat Peker “40 yaş altındakilerin
oylarıyla her şeyi değiştirebileceğini” döne döne
tekrarlamaktadır. Buna karşılık hükümet cephesinde de durum daha parlak değildir. Erdoğan’ın
kendi darbesini yapması için CHP’yi kapattırması

Seçimlerin, geçelim rejim krizini, Erdoğan
sorununu dahi çözmeyeceği ayan beyan ortada
olsa da tüm aktörlerin ancak seçimlerden medet
umması, içinden geçtiğimiz krizin ayırt edici ve
düzen güçlerinin açmazını büyüten birinci yönüdür. Karşımızda erken seçim talebini yükseltmek dışında bir girişimi olmayan bir muhalefet
ve hâlihazırda başarı şansının olmadığını bildiği
için seçimleri mümkün olan en geç tarihte yapmaya kararlı bir hükümet vardır. Yoksulluğun,
işsizliğin arttığı, Korona’nın şokunun henüz geçmediği, hükümetle ilgili kesimlerin rezaletlerinin
ortalığa saçıldığı koşullar altında hükümetin seçimlere gitmesi için aklını peynir ekmekle yemiş
olması gerekir. Tam da bu nedenle hükümetin
baskın seçimlere hazırlandığı yönündeki saptamalar bir siyasi analizi değil Amerikancı muhalefetin gönlünden geçenleri yansıtmaktadır.
Erdoğan 7 Haziran 2015 seçimlerini tekrarlatabilmek için MHP ile ittifak yapmıştı. Tüm
muhalif güçlere karşı içsavaşın başlatılması bu
ittifakın hem nedeni hem de koşuluydu. Suruç
katliamı içsavaşın işaret fişeğiydi. Kürdistan’daki
katliamlar ve 10 Ekim saldırısı ile ilerleyen içsavaş, 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin batısında
kapsamlı bir tutuklama dalgasıyla devam etti. Ancak, Erdoğan’ın partisi içsavaş yürütmeye uygun
bir parti değildi, tabanı içsavaşta seferber olmaya
razı değildi. Müttefiki MHP’nin de devletten bağımsız hareket etme kapasitesi yoktu. Böylelikle
Erdoğan içsavaşı sadece, esas olarak MHP’lilerin
kadrolaştığı, devlet kurumları aracılığıyla yürütmek zorunda kaldı. Rejim krizinin devletin siyasi
bütünlüğünü ortadan kaldırdığı koşullarda Erdoğan kısa zamanda içsavaş politikasının sınırlarına ulaştı. Bu sınırları aşmak için Güneybatı Kürdistan’a yönelik bir işgal hamlesine başlamış olsa
da bu girişiminde de duvara tosladı. MHP’den
kurtulma girişimleri tam da bu noktada başladı.
Gelgelelim MHP’den kurtulmak, MHP’yle ittifak
yapmak kadar kolay değildir. Hem hükümetin
MHP’den vazgeçtiği durumda yan yana gelebileceği bir başka odak yoktur hem de hiçbir siyasi
sorumluluk almadan devlet içinde kadrolaşan
MHP hükümetin elini kolunu bağlamıştır. Hükümetin seçimleri kazanmak için ya içsavaşı derinleştirmesi ya da bir alicengiz oyunuyla içsavaş
politikalarını terk etmesi gereklidir. Erdoğan iki
yöne de ilerleyememektedir. Erdoğan’ın derinleştiremediği bir içsavaş kapanından çıkamaması
içinden geçtiğimiz rejim krizinin ikinci yönüdür.
Bu sıkışmışlığın kendisi Erdoğan’a karşı devrimci bir mücadeleyi büyütmek isteyenlerin lehine
işleyen bir faktördür.
Bu durum aynı zamanda hükümetin tıpkı 1
Kasım öncesindeki gibi hareket ettiğini savunan
analizlerin isabetsizliğine işaret eder. Karşımızda
tam tersi bir nesnellik vardır. O zaman seçimden
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eylemi olmaması da esas olarak HDP’nin yaydığı
yanılsamaların sonucudur. Gelgelelim hem HDP
tabanının Türkiye kadar Kürdistan dinamiklerinden etkilenmesi hem de HDP’nin gevşek örgütsel yapısı tasfiyeci parti yönetiminin emekçilerin
en politik ve militan kesimini oluşturan tabanı
üzerinde kuvvetli bir denetim kurmasını mümkün kılmamaktadır. HDP’nin tabanından duyulan bu korku nedeniyle Amerikancı muhalefet
geçelim HDP’ye iki bakanlık vermek, aynı karede görünmekten bile endişe duymaktadır.
Hükümetin tüm gayretlerine karşın HDP’nin
zayıflayıp güçlenmesi, HDP’nin önümüzdeki seçimlerin kilit partisi olması, Amerikancı muhalefetin HDP’ye mecbur ama HDP’yle yan yana gelemez olması bugünkü krizin üçüncü yönüdür.
Bu durumun kendisi HDP’yi içsavaşın iki yönlü
hedefi yapmaktadır. Cumhur İttifakı devletin kanallarını kullanarak, HDP’yi resmen terörist ilan
etmeye ve Millet İttifakı’nı HDP karşısında tutum
almaya zorlamaya, böylelikle HDP ile Millet İttifakı’nın arasını açmaya çalışmaktadır.
kaçıp bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışan
muhalefet ve hükümet koltuğunu korumak için
seçimleri dayatan bir hükümet vardı. Bugün hükümet seçimden kaçmakta muhalefet erken seçim için bastırmaktadır. 2015’te Erdoğan MHP’yle
ittifak yapmanın yolunu ararken bugün MHP’den
kurtulmak için fırsat kollamaktadır. O zaman içsavaşı başlatan Erdoğan bugün içsavaşı bitirmenin yolunu aramakta ama bulamamaktadır.
HDP’NİN KİLİT ROLÜ
Bugünkü siyasi krizin ayırt edici yönlerinden
bir diğeri HDP’nin kilit rolüne ilişkindir. Hükümetin bir sokak hareketi yaratamadığı, Amerikancı muhalefetin bir sokak hareketinden ölesiye
korktuğu koşullarda tüm düzen güçleri seçimlerden medet ummaktadır ummasına, ama sadece
hükümet partileri değil 12 Eylül’ün ürünü olan
tüm muhalefet partileri de zayıflamaktadır. Tüm
parlatmalara karşın Akşener’in İyi Partisi, Babacan’ın Deva Partisi siyaset sahnesinde zamanında
AKP’nin yaptığı gibi bir boşluğu dolduramamaktadır. Buna karşılık tabanı emekçilerin en politik
ve militan kesimlerinden oluşan HDP kurulduğundan beri tabanını genişleterek güçlenmiş, tüm
baskılara karşın seçim aritmetiğindeki kilit rolünü
yitirmemiştir. Tüm düzen partileri gerilerken HDP
gücünü bir gram yitirmemiştir. Amerikancı muhalefet HDP’ye mecburdur.
Ancak nasıl Erdoğan MHP’den vazgeçemiyorsa, Amerikancı muhalefet de HDP’yle yan
yana gelememektedir. Bu durumun sebebi
HDP’nin Amerikancı muhalefetin bir parçası olmaktan uzak durması değildir. Mithat Sancar’ın
“Millet İttifakı’na girme talebimiz yok. Parlamento seçimlerinde bir ittifak arayışımız yok” demagojisi kimseyi yanıltmamalıdır. Millet İttifakı parlamento seçimleri için değil Cumhurbaşkanlığı
seçimleri için kurulmuş bir ittifaktır. Zaten aynı
Sancar sürekli olarak “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetle diyaloga hazırız” diyerek bu
konudaki hevesini ifade etmektedir. Sancar’ın,
Peker’in videolarının hemen ardından, “2007
yılında yapılan Dolmabahçe görüşmesi ile AKP
Gladyo’ya teslim oldu” teranesini bir kez daha
piyasaya sürmesinin amacı sadece AKP’nin ilk
beş yılını hayırla yad etmek değil, AKP’nin başlangıçtaki misyonunu sürdürmeye talip, Millet
İttifakı’nın müstakbel bileşeni Ali Babacan’a destek vermektir.
HDP içinde Millet İttifakı’nı destekleme yanlısı
ve karşıtı iki çizgi bulunduğu iddiası, HDP içinde
“hegemonya savaşı” verdiğini iddia eden tasfiyecilerin hüsnü kuruntusudur. Demirtaş’ın “üçüncü
cephe” önerisi de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
birinci turunda kendi adayını gösteriyormuş gibi
yapıp ikinci turda Erdoğan’ın karşısındaki adayı destekleme kurnazlığının “demokrasi ittifakı”
ambalajıyla sunulmasından başka bir şey değildir. Esas olarak da HDP ile hiçbir koşulda yan
yana gelmeyeceğini söyleyen Akşener’i rahatlatma formülüdür. Nitekim Akşener de Demirtaş’ın
önerisini isabetli bulduğunu açıklamıştır.
HDP’nin Millet İttifakı’nda yer almamasının
asıl nedeni Amerikancı muhalefetin HDP’nin
tabanının hareketlenmesinden duyduğu korkudur. Burjuva siyasetini işçi sınıfına taşıyan HDP
elbette kendi tabanı içerisinde parlamentarist
gözbağları yaratmaktadır. Yoksulluk, yolsuzluk,
artan saldırılar karşısında kayda değer bir kitle

IÇSAVAŞTAN KAÇANLAR IÇSAVAŞIN
KURBANI OLURLAR
Millet İttifakı’nın bu oyunu bozması için
HDP’nin 2019 belediye seçimlerindeki görünmez
seçmen değil, görünür bir kurban olması gereklidir. Başka bir deyişle HDP’liler “hukuk dışı” yollardan darp edilip, katledildiği oranda, HDP’nin
kapatılmasına ses çıkarmayan, hatta “kapatılsın”
diyen Millet İttifakı bileşenleri “insan haklarına
inançları” gereği HDP’nin yanında yer alabilir,
HDP ile diyalog kanalları kurabilir. Deniz Poyraz’ın katledilmesini ilk kınayanın Devlet Bahçeli
olması bu bakımdan tesadüf değildir. Zira bu saldırı HDP’yi zaten Anayasa Mahkemesi ile kıskaca
almış Cumhur İttifakı’nın planlarını zora sokmaktadır. Başka bir deyişle HDP ile Millet İttifakı bileşenlerinin diyalog içine girebilmesi için HDP’lilerin daha yaygın katledilmeleri gerekmektedir. O
hâlde HDP hem onu Millet İttifakı’ndan uzak tutmak isteyen Cumhur İttifakı’nın hem de Millet İttifakı’nın kendisiyle bir kurban olarak ilişkilenmesini isteyen güçlerin saldırılarına maruz kalacaktır.
HDP eş başkanlarının “İktidar bize saldırarak bir kaos planını devreye sokmak istiyor. Biz
bu provokasyona gelmeyeceğiz.” açıklamaları,
HDP’nin önümüzdeki dönemde bu mağdur rolünden çıkmaya niyetli olmadığını, Peker’in izlenmesini tavsiye ettiği eylemsizlik çizgisini izlemeye kararlı olduğunu göstermektedir. Nitekim,
Sancar’ın HDP’nin önünde onlarca polisin nöbet
tuttuğunu söyleyerek, devletin HDP’yi saldırganlara karşı korumadığını söylemesi HDP’nin bu
saldırıların durdurulması için benimseyeceği mücadele yönteminin devleti “HDP’yi saldırganlara
karşı korumadığı” için teşhir etmeye devam etmek olacağını göstermektedir.
Sancar’ın açıklamaları her türlü devrimci eylemi karşısına alan, programı “devleti demokratikleştirmek” olan bu reformist işçi partisinin
genel çizgisiyle uyumludur. Böyle bir parti programı ve örgütlenme anlayışı gereği elbette Erdoğan’dan bir kitlesel seferberlikle değil devletin
mekanizmaları aracılığıyla kurtulmayı hedefleyecektir. Bu stratejisinin gereği olarak da elbette
cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet
İttifakı’yla ele ele verecektir. Bu seçim ittifakının
bir gereği olarak, bir iki göstermelik eylem çağrısı ve sembolik eylem dışında “kaos ve provokasyon planlarını bozmak” için bir mücadele yöntemi olarak sükûneti benimseyecektir. Komünist
Enternasyonal’in devrimci çizgisini referans kabul edenler açısından şaşırtıcı bir durum yoktur.
HDP IÇINDE REHIN KALMIŞ
REFORMISTLER
Şaşıranlar, pusulasızlığı marifet sayanlardır.
Başta HDP sürecinin “fikir babaları” olan Kuruçeşme sürecinin müflis tasfiyecileri gelmektedirler. Onlar devrimci örgütlerinin kapılarına
kilit vurdukları dönemlerde içsavaş benzeri bir
dönemle bir daha karşılaşacaklarını akıllarına
getirmiyorlardı. Burjuvazinin 90’lardaki demokratikleşme yalanına burjuva partilerinden çok
inanmışlardı. Bir halk muhalefeti yaratarak, burjuvaziyi reform yapmaya zorlayarak devleti demokratikleştirmenin mümkün olduğunu savunuyorlardı. Beklentilerinin tam tersi gerçekleşmiştir.
Bir içsavaşın ortasında tümüyle devletin saldırılarına açık bir şekilde yakalanmışlardır. Onlar
burjuvaziyi reform yapmaya zorlayacaklarına,

burjuvazi onları kendi seçim koalisyonun parçası
olmaya, saldırıları sineye çekmeye ve eylemsizliğe mecbur bırakmaktadır.
Şaşıranlar “lafa değil eyleme bakan”, “HDP’nin
söyledikleriyle değil onun eylemiyle ilgilenen”,
HDP’nin “anti-faşist bir cephe olma ihtimalini”
taşıdığı bahanesine sığınarak bu tasfiyeci partiye
katılanlardır. HDP’yi ve reformizmini teşhir etmek, HDP’nin tabanını legalist tasfiyeci boyunduruktan kurtarmak yerine HDP’yle “yapıcı” bir
ilişki kurarak onu “dostça eleştirilerle” devrimcileştirmek, devrimci mücadele çizgisine çekmeyi
amaçlayanlardır. Zira onlar bugüne dek bir programın devrimci ya da reformist olmasının, bir örgütlenmenin yasal ya da yasadışı olmasının ayrıntı olduğunu savunmuşlar, sözüm ona “şekilcilik
yapmadan”, HDP’deki devrimci potansiyelin altını
çizmişler, mücadele keskinleştiği zaman devrimci
siyasetin önünde set olan oportünistlerin savrulup
gideceğine, HDP içindeki “hegemonya savaşını”
kazanacaklarına inanmışlardı . Hâlbuki mücadele
keskinleşirken süreç tam tersi şekilde ilerlemiştir.
HDP büyük bir kararlılıkla Millet İttifakı’nın çizdiği
rotaya yerleşirken, reformist bir programın ve tasfiyeci örgütsel bürokrasinin hiç de ayrıntı olmadığı, üstelik devrimci iddialarla kendisine müdahale
etmeye gelen tüm yapıları, kendisine sıkıca bağladığı açığa çıkmıştır. Bu bağ öylesine kuvvetlidir
ki HDP Millet İttifakı’nın kendisine uygun gördüğü konuma kendisini zincirlerken bu akımlardan
hiçbiri HDP ile olan örgütsel bağlarını kesememektedirler. Bu akımlar reformistleri HDP’nin
dışına atmak şöyle dursun örgütsel olarak HDP
içinde rehin kalmış, siyasi olarak HDP’nin dışına
atılmışlardır. Bu akımlar eylem yapmak istedikleri zaman tasfiyeciler, “HDP’nin içinde bulunduğu
hassas durumu” gerekçe göstererek nazikçe onları kendi kimlikleriyle yahut alternatif platformlar
oluşturarak eylemler örgütlemeye davet etmektedir. Böylelikle ortaya bugünkü işbölümü çıkmaktadır. HDP ana gövdesiyle kendi tabanının önünü kesip onu Millet İttifakı’na mahkûm ederken,
bağımsız devrimci sosyalist iddialara sahip olduğunu savunanlar da kendi yağlarında kavrulan
eylemler düzenlemektedir. HDP yönetimi de bu
eylemlerde sembolik bir biçimde boy göstererek
HDP’nin “bir mücadele partisi olduğu” tekerlemesine inandırıcılık katmaya çalışmaktadırlar.
EYLEMSIZLIK ELEŞTIRILERI HAVADADIR
Peker’in videolarının da bir parçası olduğu
rejim krizi derinleşirken, içsavaştan kaçan HDP,
içsavaşın hedef tahtasına otururken, soldaki
genelgeçer “eylem çağrıları”, “düzene yedeklenmeyelim” vurguları bu işbölümü çerçevesinde anlam kazanır. HDP’nin sembolik bir biçimde katıldığı bugünkü eylemler düzene karşı
bir şeyler yapmaktan çok bir şey yapıyormuş
gibi görünme çabasının ürünüdür. Bu eylemler
HDP’nin tabanının kendini ifade edeceği bir kanal yaratmamaktadır. Zira HDP tabanının eylemsizliği esasında bir erken seçim hesabına dayalı
bir taktiğin en görünür kısmıdır sadece. Millet
İttifakı’yla ikinci turda buluşmayı hedefleyen bu
taktiği açıktan reddetmeyen herhangi bir eylem
çağrısının inandırıcılığı olamaz. Bu tutum da,
tüm devrimci edalarına karşın, HDP’nin içindeki
ya da çevresindeki akımların harcı değildir. Zira
kendileri 2019 seçimlerinde ya açıktan İmamoğluculuk yapmışlar ya da “Kürt halkının iradesine saygı” gereği HDP’nin belediye seçimlerindeki tutumu sineye çekmişlerdir. Önümüzdeki
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turundaki
göstermelik muhalif tutumlarının ardından ikinci
turda aynı çizgiyi izleyeceklerine şüphe yoktur.
Tam da bu nedenle lafazan akımlar, Peker’in ifşaatlarının yahut HDP’ye yönelik saldırıların seçimlerle olan yakından bağı üzerinde durmayıp
uyduruk mafya/çete düzeni tanımlarıyla bezeli
genelgeçer eylem ve mücadele şiarlarına sığınmaktadırlar.
DEVRIM AVAZELERIYLE DEVRIMCI PARTI
IHTIYACINI PERDELEYENLER
2019 yerel seçimlerinde ve sonrasındaki işgal operasyonlarında, geçtiğimiz seneki salgında
KöZ’ün arkasında duran komünistler üstüne basa
basa “Tek Yol Devrim!” şiarını öne çıkardılar. Tüm
bu süreçte “faşizmi sandıkta yenmek”, “Suriye’nin
toprak bütünlüğüne saygı duymak”, “emekçilerin lehine sağlık önlemleri almak”tan söz edenler Peker’in bir seçim hesabının parçası olarak
anlam kazanan videolarından sonra birdenbire

“Bu pisliği devrim temizler!” demeyi akıl ettiler.
Bu kuşkusuz sevindirici bir durum değil. Düne
kadar reformizmin kıskacında olan akımların birden bire devrimci görevlerin farkına varıp buna
hazırlandığı anlamına gelmiyor. Düzen cephesinde gerek hükümet gerekse muhalefet cephesinde
safları netleştirmek için basınç uygularken, HDP
Deniz Poyraz’ın katledilmesinin yarattığı koşullardan faydalanıp Millet İttifakı ile olan ilişkilerini
geliştirirken “Bu Pisliği Devrim Temizler!” diyenler asıl olarak HDP karşısındaki tutumsuzluklarının, Erdoğan’dan kurtulmak için HDP ile aynı
taktik çizgide buluştuklarının üzerini örtmek için
bu sloganın arkasına saklanmaktadırlar.
Bu pisliği devrimin temizleyeceğine şüphe
yok. Ancak bugün önemli olan devrimci partisiz bir devrimin mümkün olmayacağının altını kalınca çizmektir. Devrime önderlik edecek
devrimci özne nerededir? Legal partiler mi devrime önderlik edecek, HDP içindeki imkanlara
tüneyenler mi? Siyaseti dernekler, federasyonlar
türü gevşek dernek örgütlenmeleri aracılığıyla
yürüten akımlar mı yoksa? Örgütsel kimliklerini ancak Rojava’da kullanan komünist, leninist
partilerin Türkiye’de bir devrime önderlik etme
ihtimali var mıdır?
Bu pisliği devrimin temizleyeceğine şüphe
yok. Devletin hâkim sınıfın baskı aygıtı olduğu
gerçeğini unutup “mafya/çete devleti”, “kontrgerilla cumhuriyeti” safsatalarıyla ve “anti-faşist
mücadele” kılıfıyla burjuvaziyle sınıf işbirliğinin
yolunu döşeyenlerin revizyonist programı mı
devrimin yol haritasını çizecek?
Bu pisliği devrimin temizleyeceğine şüphe
yok. HDP’den kopamayanlar, HDP’nin tarif ettiği eylem ve seçim çizgisinin dışına çıkamayanlar, Millet İttifakı’nın dümen suyunda gidenler mi
devrime önderlik edecek? Devrimin gerekliliğini
konu seçimlere gelince, seçimlerdeki yalpalayışını örtmek için sözüm ona hatırlayanlar mı yoksa?
DEVRIM İÇIN DEVRIMCI PARTI
Elbette hayır. Devrim için devrimci parti gerekir. Devrimci parti niteliği kendine devrimci adı
vererek, geçmişteki devrimci örgüt ve kişilerin
isimlerini hamasi bir biçimde anarak kazanılmaz.
Devrimci bir parti niteliği komünist hareketin
örgütsel mirasına bağlanarak, bu mirasın temel
saptamalarını rehber edinerek, bu rehberin şart
koştuğu eylem çizgisiyle uyumlu bir siyasi pratik izleyerek kazanılabilir. Devrimci parti niteliği
ancak devrimci bir partiyi yaratmak için “mücadelemizi büyüteceğiz”, “partimizi sabırlı bir çabanın ürünü olarak kuracağız” genellemelerinin
ötesine geçerek, devrimci bir partiyi yaratmak
için tüm komünistleri buluşturabilecek bir parti
inşa stratejisi izlendiğinde yaratılabilir.
Türkiye’de devrimci partiyi yaratmaya aday
olduğunu iddia eden onlarca akım bulunsa da
bunlardan hiçbirinin kendi dışındaki güçlere
önerdiği bir platform ve parti inşa stratejisi bulunmuyor. Bu akımların benimsedikleri programatik çerçevenin Komünist Enternasyonal’in ilk
dört kongresinde tarif edilen siyasi çizgiyle bir
alakası yok. Zira bir devrim zorunluluğunun ve
bunun için bir devrimci parti gerektiğinin farkında olmayan yok. Bu durumdan çıkan vazifeyi
yerine getirmeye cüret edemeyenler “Tek yol
devrim” diye diye reformist yola mecbur oluşlarının ezikliği içindeler. Bu durumun bir sonucu
olarak da bu akımların hepsi sınıf mücadelesinin
pratiğinde doktrinerlikle burjuva muhalefetinin
takipçisi olmak arasında savrulup duruyorlar.
Sedat Peker’in videoları, HDP’ye yönelik artan
saldırılar solun içinde bulunduğu durumu bir
kez daha açığa çıkarmıştır. Bu tabloyu değiştirmenin yolu “Devrim için devrimci parti” şiarıyla, Komünist Enternasyonal’in mirasına sahip
çıkmaktan, bu mirasla uyumlu bir pratik politik
faaliyetin içinde “Yaşasın Komünistlerin Birliği!”
şiarını yükseltmekten geçiyor.
Bütün Ülkelerin Komünistleri Birleşin!

KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Yüz ellinci yıldönümünde
Paris Komünü’nden hangi dersler çıkarılmalı?
Yüz ellinci yıldönümünü geride bıraktığımız
Paris Komünü bu yıl Fransa/Paris’te de dünyanın
başka yerlerinde de her zamankinden fazla anıldı. Türkiye’de de bu yıldönümüne müstesna bir
önem verildiği söylenebilir.

Hele son zamanlarda “Rojava Komünü” diye
de tarif edilen bir güncel deneyim varken Paris
Komünü’nün bu tam olarak özgün olmayan yönlerinden ziyade asıl kusurlarına ve yenilgisinin
kaynağında olan yanlışlara dikkat çekmek daha
önemli ve aynı zamanda da güncel bir ehemmiyet taşıyan bir gereklilik olduğuna kanaat getirmek gerekir. Zira bu takdirde Rojava deneyiminin
temel hatalarını görmek ve ne yazık ki az çok
aynı vehamette bir yenilgiyle (en azından hüsranla) sonuçlanmasına varacak eksikliklerini bilince
çıkarmak da imkân dahilinde olabilir. Bunun için
de bu deneyimin ardında tamamlanmamış bir
devrim girişimi olduğunun altı çizilmelidir. Ancak
bu takdirde Paris Komünü’nden proleter devrimcilerin ufkunu aydınlatacak dersler çıkartılabilir.

Paris’te bu yıldönümü Republique Meydanı’ndan Pere Lachaise Mezarlığı’na kadar muhtelif
siyasi hareketlerin taraftarlarının, bunlardan fazla bağımsız bireylerin coşkuyla ve onbinler mertebesinde katıldığı bir yürüyüşle hatırlandı. Her
yıl en fazla birkaç yüz kişi “federeler duvarı”nın
önünde bir anma yaparken, bu yıl neredeyse bütün mezarlığı dolduran bir kitle bu duvara erişimi
güçleştiriyordu.
Bu olağanüstü kalabalık ilginin nedenleri arasında hiç kuşkusuz yeşil/sol ittifakın adayı olan
Paris Belediye Başkanı’nın bir ay boyunca yürüttüğü “Paris Komünü’nün 150. yıldönümü” kampanyasının etkisi de vardı. Böylece bu ve benzeri
kampanyalar sayesinde Paris Komünü’nü bilmeyenlerin ilgisi de (ki bunların sayısı şaşılacak derecede çoktur) çekilmiş oldu; bilenlerin de bu vesileyle bu deneyimle her zamankinden daha fazla
ilgilenmesine katkısı oldu.
Bu etkiden bağımsız olarak da her zamankinden kalabalık bir kitlenin Paris Komünü’nün
yıldönümüne duyarlı olacağı beklenmeliydi. Bu
kitlenin içinde gençlerin kırk yaş ve üzerindekilerden daha az olması, böyle bir medya etkisinden
ziyade, bir hafızanın rolü olduğunu düşündüren
bir göstergeydi. Ama konuyla ilgisi hiç olmayan
bir başka etkeni de göz önünde bulundurmaya
gerek var: Uzun zamandır korona/karantina tedbirleri nedeniyle evlerine kapanmış olan ve teraslar açılsa da hâlâ bir kısıtlama içinde olduğunu
hisseden Parisliler sokaklara özgürce çıkmak birbirleriyle temas etmek için fırsat kolluyordu.
Nitekim son 1 Mayıs’ta en kalabalık yürüyüşlerden birine tanık oluşumuzun da ardında böyle
bir etkinin bulunduğunu düşünmek gerekir. Üstelik bu 1 Mayıs’ta polis ve jandarma her seferinde yaptıkları gibi kortejleri bölüp yürüyüşün
başlangıçtaki kitleyle son noktaya kadar sürmesine engel olmak için saldırmasına rağmen başarılı
olamadı. Söz konusu olan sadece pasif bir direnme de değildi. Kitle, polisin defalarca saldırmasına rağmen dağılmadı; aksine gazlı coplu üç büyük saldırıya da aktif ve öfkeli bir karşı koyuşun
ardından polislerin geri püskürtülüp kaçışması
sağlandı. Bu başarının da sağladığı özgüvenle
kortejler toparlanarak yıllardır ilk kez son noktaya kadar dağılmadan yürüdü. Burada da elbette
aylardır süren kısıtlama ve karantina tedbirlerinin
yarattığı strese bağlı öfkenin yanısıra gayriihtiyari
biçimde de olsa salgının nedenleri/sonuçları ve
buna karşı tedbirlerin arkasında siyasi iktidarın
bulunduğuna dair bir hissiyatın rolü vardı.
İşte bu arka plan akılda tutulursa, 150’nci yıl
yürüyüşünün kalabalıklığı ve kararlılığı daha iyi
anlaşılabilir. Nitekim güvenlik kuvvetleri de tek
tek yakaladıklarında acımasız ve fahiş cezalar
kestikleri Parislileri böyle kalabalık, kol kola ve
kararlı gördüklerinde katiyen herhangi bir müdahaleye yeltenmediler. Fena hâlde kötek yiyeceklerini hissettiler.
Kuşkusuz 2021 yılındaki Paris Komünü anmasının birkaç haftalık bir kampanyanın ardından
kanlı haftanın yıldönümüne rastlamasının bu tabloya yansımayan bir anlamı da vardı. Ama gerek
yayınlar bildiriler ve muhtelif toplantılardaki tartışmalarda vurgulanan 21-28 Mayıs 1871’deki bu
kanlı hafta süresince meydana gelen muazzam
katliamı Louise Michel “katledilenler adsız ve sayısızdı” diye tarif ediyor. Muhtelif kaynaklarda en

Son zamanlarda daha fazla olmak kaydıyla Paris Komünü daha ziyade sivil toplumcu
eğilimler tarafından öne çıkarılan ve bir bakıma belediyecilik mertebesinde kalan boyutlarıyla
ve federalist yönleriyle anılmaktadır. Bu deneyimin yaşanmasında belirleyici olan devrim
boyutu genellikle arka planda kalmaktadır. Hâlbuki öne çıkarılan bu gibi özelliklerin pek çok
başka deneyimlerde de öyle ya da böyle daha küçük ve sınırlı ölçeklerde de olsa sayısız kez
tekrarlandığı bir gerçektir. “Rojava Komünü” diye de tarif edilen bir güncel deneyim varken
Paris Komünü’nün bu tam olarak özgün olmayan yönlerinden ziyade asıl kusurlarına ve
yenilgisinin kaynağında olan yanlışlara dikkat çekmek daha önemli ve gereklidir.
az 20 bin bazen 30 binden fazla rakamlar dile getirilir. Bunların içinde adları anılmayan Cezayir/
Kabil kökenliler de sayılmaz genellikle. Ancak
Cezayir/Kabil kökenlilerden sürgüne giden ve
kayıtlı olanların sayısı yüzbinler mertebesinde olduğuna göre katliamdan da bu oranda nasiplerini
aldıkları rahatlıkla söylenebilir. Ama “kanlı haftanın” son gününe rastladığı hâlde bu anmada da
adet olduğu üzere katledilenlerden ziyade Paris
Komünü’nün daha çok pozitif yönleri öne çıktı.
Komün’ün hataları ve çok ağır hatta uzun yıllara
ve Fransa sınırlarından taşacak biçimde etkileri
olan ezilişinden çıkartılacak derslerden çok, bir
bakıma “Paris Komünü güzellemeleri” öne çıktı.
Çoğunlukla vurgulanan Paris Komünü’nün
bir çığır açtığı kabul edilen kuruluş ve (Parislilerin silahlandırılması, Komün Konseyi üyelerinin seçimle belirlenip seçmenleri tarafından
geri alınması vb.) işleyiş tarzına dair özellikler
olagelmiştir. Ama hiç değilse 150 yıl sonra Paris
Komünü’nün başarı ve olumlu özellikleri kadar
hatta bunlardan daha önemli dersler çıkarmaya
vesile olması gereken olumsuz yönleriydi. Paris
Komünü’nün temel hata ve kusurlarıyla yenilgiye neden olan yönleri üzerinde durulması icap
ederdi. Zira eğer bu büyük deneyimin evrensel
bir değeri olacaksa (ki kuşkusuz vardır) bu daha
çok sık sık altı çizilen ve öne çıkarılan kimi bildik
yönlerinden ziyade katiyen örnek alınmaması ve
tekrarlanmaması gereken hata ve kusurlarından
çıkartılması gereken dersler olsa gerektir.
Oysa son zamanlarda daha fazla olmak kaydıyla Paris Komünü daha ziyade sivil toplumcu
eğilimler tarafından öne çıkarılan ve bir bakıma
belediyecilik mertebesinde kalan boyutlarıyla ve
federalist yönleriyle anılmaktadır. Bu deneyimin
yaşanmasında belirleyici olan devrim boyutu genellikle arka planda kalmaktadır.
Hâlbuki öne çıkarılan bu gibi özelliklerin pek
çok başka deneyimlerde de öyle ya da böyle
daha küçük ve sınırlı ölçeklerde de olsa sayısız

kez tekrarlandığı bir gerçektir. Nitekim bu tür işleyişlerin benzerlerinin muhtelif grev ve fabrika
işgallerinde, (hatta zindanlarda komün diye de
adlandırılan uygulamalarda da) görüldüğü sır
değildir. Nitekim Paris Komünü’nden veya başka benzer deneyimlerden hiç haberi olmayan bir
kitlenin Gezi Ayaklanması sırasında parktaki günlük yaşamı ve işleyişi organize ederken gayriihtiyari biçimde benzer esasları çağrıştıran uygulama
ve düzenlemelere (çok sınırlı bir ölçekte de olsa)
başvurdukları ve kimsenin kılavuzluğuna ve akıl
hocalığına ihtiyaç duymadan bunları yürürlüğe
koyup tıkır tıkır işlettikleri de görülmüştür. Buna
dünyanın pek çok yerinde birbirinden farklı ölçek ve mahiyetteki deneyimler içinde rastlamak
da fazlasıyla mümkündür.
Demek ki “Paris Komünü’ne özgü yönler” olarak ekseri öne çıkarılan kimi işleyiş ve uygulamalar tam olarak bu deneyime özgü ve buradan
neşet etmiş özgünlükler değildir.
Nitekim, örneğin halkın genel olarak silahlanması ve herkesin silah taşıması, emniyet şeflerinin (şeriflerin) seçimle belirlenip seçmenlerince
geri alınması, yargılamalarda hükmün seçilmiş
jüriler üzerinden belirlenmesi; yasama/yürütme
ve yargı kuvvetlerinin aynı şekilde birleştirilmesi
ve benzeri “Paris Komünü’ne özgü” kabul edilen
kimi uygulamaların esasen bundan önce ABD’nin
şekillenmesi sırasında ortaya çıkmış olduğu da
sıklıkla unutulan bir hakikattir. Bunların asıl esin
kaynağının Amerika’daki İngiliz kolonilerinin bağımsızlıklarını ilan edip statülerini bir cumhuriyetle taçlandırmasıyla ortaya çıktığı sır değildir.
Bu tür uygulamaların tıpkı 1789 Fransız Devrimi
sırasında olduğu gibi (Benjamin Franklin’i hatırlayın) Avrupa’dan ABD’ye göçüp gelen ve önemli bir kesimi de siyasi mülteci olan Avrupalılar
tarafından taşındığı da gözden kaçmayacak bir
olgudur. Üstelik 1871’e gelindiğinde bu taşınan,
“dışarıdan gelen” bilinç etkeninin daha belirgin
bir siyasi rolü olduğunu düşündürecek daha fazla
veri vardır.

Öte yandan her ne kadar Paris Komünü deneyimi de başka deneyimler gibi kendiliğinden bir
gelişme olarak tasvir edilse de böyle bir gelişme
değildir. Rosa Luxembourg’un bilgece hatırlattığı
gibi, “her kendiliğinden eylemin içinde bir bilinç
faktörü vardır.”. Ne yazık ki Paris Komünü’nde
söz konusu olan bir “yanlış bilinç”tir. Her ne kadar bilhassa İkinci Enternasyonal’in reformistleri kasten Blankistleri Proudhoncularla birbirine
karıştırıp Komün’ün yenilgisinin sorumluluğunu
bu iki akıma birden yıkma eğiliminde olsa da
komünistlerin birinci ödevi bu iki etkeni birbirinden ayırt etmeye özen göstermektedir. Marx
birincilerden söz ederken “Blanqui ve taraftarları
devrimci komünistlerdi, yani proletarya partisinin
gerçek önderleriydi” (Bkz. Louis Buonaparte’ın 18
Brumaire’i) dedi ve Komünist Manifesto o zaman
mevcut eğilimleri bir bir eleştirip kenara koyarken Blanqui ve taraftarlarını bu sepete koymadı.
Buna karşılık Paris Komünü’nün akıbetini belirleyen “yanlış bilinç”, Komünist Manifesto’daki tarifle “Burjuva Sosyalizmi”ni ifade eden Proudhoncu
yanlış bilinçtir. Üstelik bir de Paris Komünü’nde
hatırı sayılır bir ağırlık taşıyan jakobenlerin taşıdığı düpedüz burjuva bilinciyle pekişmiş bir yanlış
bilinç göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu etkenin Paris Komünü örneğinde nasıl bir
trajedinin yolunu döşediği daha ayrıntılı ve somutlanmış bir değerlendirmeyi hak eder. Ama bu
tarihsel deneyimden hakkıyla ders çıkarabilmek
için bir de Marx’ın “Louis Bonapart’ın 18 Brumaire’i”nin başında hatırlattığı saptamayı kulaklara
küpe etmek şarttır:

“Hegel bir yerde bütün büyük tarihsel olayların ve tarihsel kişiliklerin bir anlamda iki kez
tekrarlandığına işaret eder. Yalnız şunu eklemeyi
unutmuştur: ilkinde bir trajedi ikincisinde kaba
bir güldürü olarak. Danton’un yerine Causidière,
Robespierre yerine Louis Blanc, 1793-1795 Montagne’ı yerine 1848-1851 Montagne’ı, amcanın
(Napoléon Buonaparte- çn.) yerine yeğen (Louis
Buonaparte-çn.)”
Biz de benzetmeleri devam ettirip güncellemek üzere ekleyebiliriz: “Burjuva sosyalisti”
Proudhon’un yerine ABD’li “anarşist” Bookchin
…. ve daha kötü kopyaları!
150’nci yılında Paris Komünü’nün irdelenmesinden ve yenilgisinden komünistlerin çıkartması
gereken dersler ancak bu yaklaşımla çıkartılabilir. Ancak bu takdirde Paris Komünü’nün dersleri
hâlâ komünistlerin yolunu aydınlatan bir kılavuz
olabilir. Kahraman komünarlara borcumuzu da
ancak bu takdirde ödeyebiliriz.
(Bu konuda daha geniş kapsamlı bir değerlendirme için KöZ Dergi’nin Temmuz’da çıkacak
ikinci sayısına bakınız).

