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Lenin’in “Emperyalist Savaşta 

Kendi Hükümetinin Yenilgisi 

Üzerine” başlıklı ma

kalesi, Ağustos (Temmuz) 

1915’te “SosyalDemokrat”ın 

43. sayısında ya yınlandı. 

Emperyalist bir savaş karşısında 

Bolşevikler’in izlediği ve savunduğu devrimci tutum bugün de; 

emperyalist olsun olmasın, işgalci, ilhakçı gerici burjuva devletlerin 

yürüttükleri haksız savaşlar karşısında komünistlerin nasıl bir tutum 

takınması ve neyi hedeflemesi gerektiğine dair son derece net ve 

güncel görevler tarif ediyor. s.8

KöZ’ün Sözü

Solda seçim hazırlıkları başlamışken muhtelif sıfat ve 
tamlamalarla yükseltilen ittifak çağrılarının emekçilerin 
ve ezilenlerin bağımsız politik alternatifini yaratması 
mümkün değildir. Tersine başta 
Demirtaş’ınki olmak üzere, 
halihazırdaki bütün cephe 
girişimleri Millet İttifakı’nı 
rahatlatmaya hizmet etmektedirler. 
Amerikancı muhalefetin tüm 
siyasi sorunlardan uzak kalarak 
“siyasetler üstü” ekonomik 
kriz yaygarası koparması da, 
herkesten önce Demirtaş’ın 
fikri olan HDP adını anmayan 
“sol ittifak” arayışları da Millet 
İttifakı’nı rahatlatma çabasının 
dışa vurumudur. Bu stratejinin 
neden işe yaramayacağını 
anlamak için  Millet İttifakı’nın 
açmazlarını bir kez daha 
hatırlamak gereklidir. 

s.10

Üçüncü Yol Çağrısı HDP’yi Seçimlerde Görünmez Kılmak İçindir

Bağımsız Bir Emekçi Hareketi için 
Seçimlerde Bağımsız Tutum

Siyasetlere stant, flama yasağı 
tartışılmalarının damga vurduğu 2 Eylül 
Festivali kapsamında düzenlenen “Güncel 
Siyasal Süreç” başlıklı panele katıldık.

Emperyalist Savaşta 
Kendi Hükümetinin Yenilgisi Üzerine

2 Eylül Kuruluş Festivalinde 
“Güncel Siyasal Süreç” 
Başlıklı Panel

Eylül ayında “Komünist ve Burjuva 
Perspektiflerden Ulusal Sorun ve Kürdistan” 
konusunda farklı beş başlığın ele alındığı üç 
günlük bir kamp düzenledik. s.6

Komünist ve Burjuva 
Perspektiflerden Ulusal Sorun 
ve Kürdistan

Sol-sosyalist kurumlar 17 Kasım Çarşamba 
günü Karşıyaka’da basın açıklamasıyla 
gerçekleştirmeyi planladıkları geniş işçi 
buluşmasına çağrıda bulundular. s.7

İzmir’de “İşçi Emekçi 
Buluşması” Çağrısı

11 Eylül’ün 20. Yılında Emperyalizmin 
Krizi adlı bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Enternasyonal İhtiyacı 
Yakıcılaşıyor

KöZ Söyleşileri
s.5

Burjuva Diktatörlüğünü Nihai Bir Darbeyle Devirmeden  
Proleter Devriminin Zaferi Sağlanamaz

Ekim Devrimi her zaman darbe/
devrim ilişkisini gündem etmek için 
vesile olmuştur. Darbe ve devrim 
arasındaki ilişki/fark tartışması 
genellikle iki hurafe arasında savrulur: 
Savrulmanın taraflarından biri 7 
Kasım 1917’deki eylemi tarihteki 
en mükemmel darbeler arasında 
görür, bu darbenin ardındaki 
“askeri dehaların” rolünü inceler. 
Diğer taraf ise 7 Kasım’ın kitlesel 
bir ayaklanma olduğunu söyler ve 
devrim mücadelesini benzer bir kitlesel 
ayaklanmanın çıkacağı güne 
erteler. 

s.12

ABD’yi Türkiye’de Başarısız 
Kılan Koşullar
İzmir’de 22 Ekim’de “ABD’yi Türkiye’de 
Başarısız Kılan Koşullar” başlıklı bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

HDP’siz Seçim Olmaz

Demirtaş’ın muradı solun “geçim 
sıkıntısı” temelinde bir konferans 

düzenlemesi, bu temelde kendi Cum
hurbaşkan adayını dahi çıkarmadan, et
liye sütlüye karışmayan bir seçim kam
panyası yürütmesidir. Demirtaş’ın Sol 
Blok’u HDP’yi görünmez kılan emek
çilerin gündelik sorunlarınını da bu 
kaçak güreşi kamufle etmek için öne 
çıkaran bir sol bloktur. 

“Hükümet İstifa!” yahut “Erken Se
çim!” talebinde bulunmak “Oy

lar Millet İttifakı’na!” demenin öteki 
adıdır. “Geçinemiyoruz!” eylemleri bir 
bütün olarak bu çizgide dolu düzgün 
ilerlemektedir. Seçimlerde bağımsız bir 
pozisyona sahip olmadan yapılan so
kak vurgusu esas olarak Millet İttifa
kı’na sandıkta destekten başka sonuç 
üretmeyecektir.

Bağımsız cephe ve ittifak çağrısında 
bulunan tüm güçleri HDP’yi bu it

tifakın merkezine oturtmaya çağrıyoruz. 
HDP’nin kendi kimliği ve ağırlığıyla bir 
ittifakta yer alması o ittifakı destekleme 
koşullarıımızdan biri olacaktır. HDP’yi 
dışlamaya, sessizleştirmeye, görünmez 
kılmaya yönelik tüm girişimler Millet İt
tifakı’nın dümen suyunda giden, teşhir 
edilmesi gereken tasfiyeci projelerdir. 

s.3

s.3

İşçilerin Birliğinden Önce Komünistlerin Birliği
İşçilerin birliğini sağlamak için 
evvela onlardan  farklı çıkarları 
olmayan ve onlara öncülük, 
önderlik etmekle yükümlü 
olmaları bakımından ayırt edilen 
komünistlerin birliğini 
sağlamak gerekir. s.9
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“Yoksulluk, göçmenler-mülteciler, ekonomik 
ve siyasal kriz” başlıklı söyleşiye katıldık

25 Eylül günü, Sancaktepe Eyüp Sultan Kül
tür Merkezi’nde, EMEP, TKP ve SOL Parti’nin 
katıldığı “Yoksulluk, GöçmenlerMülteciler, 
Ekonomik ve Siyasi Kriz” başlıklı söyleşi/panel 
düzenlendi. Biz de dergi ve gazetelerimiz için 
küçük bir stant açarak bu etkinliğe katıldık.

Söyleşinin başında EMEP Genel Başka
nı Ercüment Akdeniz fotoğraflarla bir sunum 
yaptı. Bu sunumda Avrupa’nın göçmen emek, 
mültecileri depo ülkelerde tutmak isteğinden 
bahsetti. Genel olarak konuşmasında ümmet 
ve neoOsmanlı vurguları yaparak AKP’nin 
göçmen politikalarını eleştirdi. Konuşmasını 
bitirmeden önce iki kısımlı bir çözüm önerisi 
sundu: Türkiye’nin doğu sınır kapılarının ol
duğu şehirlerde BM’nin göç ve iltica ofislerinin 
kurulması gerektiğini ve batıdaki sınır kapıla
rının açılması yönünde bir politika izlenmesi 
gerektiğini savundu.

EMEP’ten sonra söz alan SOL Parti PM 
Üyesi Alper Taş konuşmasına, “insan insanın 
kurdudur” diyen rejim karşısında “insan insa
nın sığınağıdır” ve “birimizin iyiliği hepimizin 
iyiliğidir” şiarlarını benimsediklerini söyleyerek 
başladı. Memleketin sosyalist kanadının zayıf 
olduğunu, bunu güçlendirmek, büyütmek ve 
toplumsallaştırmak gerektiğini belirterek, 12 
Eylül’den sonra solsuz bir Türkiye’nin hedef
lendiğini, solsuz bir Türkiye’nin ise vicdansız, 
ahlaki değerlerini yitirmiş bir Türkiye olduğu
nu söyledi. Yoksulların daha da yoksullaşma
sından, kadınların durumunun daha da kötüye 

gitmesinden, doğanın daha  da tahrip olmasın
dan bahsederek bütünüyle çürümüş toplumsal 
gerçekliğin sol ile birlikte yapayalnız kalmasın
dan bahsetti. Solun geleceğinin Türkiye’nin ge
leceği olduğunu, solsuz bir Türkiye’nin, dün
yanın, hatta evrenin bir geleceğinin olmadığını 
söyledi.

Taş hem dünyanın hem Türkiye’nin ekono
mik ve siyasi bir krizden geçtiğini belirtti. Bu 
krizin basit bir ekonomik ve siyasi kriz olmadı
ğını, bunun siyasi, ahlaki, kültürel, manevi ve 
ekolojik bir kapitalist uygarlık krizi olduğunu 
söyledi. Bu uygarlık krizi karşısında yapılması 
gerekenin yeniden büyük anlatıyı canlandır
mak olduğunun, sosyalizmin yaşanmış dev
rimci eleştirisi üzerinden sosyalizme yeni bir 
başlangıç yapmanın, yani uygarlık krizine veri
lecek yanıtın kendisini yeniden üretmiş bir sos
yalizm perspektifi olduğunun altını çizdi. Rosa 
Luxemburg’un “ya barbarlık ya sosyalizm” sö
zünü tekrar ederken, bugün bunun daha gün
cel ve acil olduğunu, bu bilinci yaymak gerek
tiğini belirtti.

SOL Parti, Türkiye için ise bir kriz sarma
lından ve kriz süreci içerisinde olduğumuzdan 
bahsetti. Türkiye dünya “emperyalist kapitalist” 
sistemin bir parçası olduğundan doğal olarak 
krizin de Türkiye’ye yansıdığını söyledi. Düzen 
krizi olarak ifade ettiği tespite paralel olarak bir 
de Türkiye’ye özgü rejim krizinin varlığına ve 
bu iki krizin de iç içe bir sarmal halinde geliş
tiğine değindi. Temel çelişkinin emeksermaye 
çelişkisi olduğunu, solun da bu kriz sarmalı 
içinde yapması gerekenin bu çelişkiyi unut
madan yeniden güncelleme ihtiyacını yerine 
getirmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de esas 
çelişkinin siyasal İslamcı rejimle geniş halk ke
simleri arasında ortaya çıkan çelişki olduğunu, 
solun esas güncel görevinin ise bu siyasal İs
lamcı rejimi yenip tarihin çöplüğüne gönder
mek olduğunu, bu görevin ise küçümsenerek 

ötelenmemesi gerektiğini, hatta ancak bu gö
revin gereklerini yerine getirerek daha eşit ve 
özgür Türkiye mücadelesinin ivmesinin arttırı
labileceğini belirtti. Yalnız bu değil, rejim krizi
ne yanıt ve sosyalist hareketin temel gündemi 
olan emeksermaye ilişkisi karşısında da kendi 
bağımsız sosyalist çizgilerinin sürdürülmesini, 
AKP’yi yenmek karşısında geniş hareketin bir 
parçası olarak solu güçlendirmek gerektiğini 
söyledi.

Düzen krizine karşı mücadelede SOL Par
ti’nin öne çıkardığı ve EMEP ve TKP’nin de 
katıldıkları başlıklar şunlardı: 1) Bağımsızlık: 
Antiemperyalizmin antikapitalist ve enternas
yonalist olduğunu, antikapitalist ve enternas
yonalist olmayan antiemperyalizmin de doğal 
olarak milliyetçi olduğunu vurguladı. AKP’nin 
antiemperyalizminin böyle bir şey olmadığını, 
Türkiye’nin emperyalizm hiyerarşisinde daha 
yukarıda olmak için yer tutmaya çalıştığını söy
ledi. 2) Kamuculuk: Bunun devletçilik olma
dığının, devletçiliğin ötesinde olduğunun altı 
çizildi. Emekçilerin denetimi ve yönetimine, 
demokratik planlamaya dayalı ve özel çıkarı 
değil, toplumsal çıkarı esas alan, özelleştirme
nin karşısında olan, doğayla barışık kamuculuk 
vurgulandı. 3) Büyüme ve Kalkınma. Kapitalist 
mantığın meta mantığı olduğunu ve doğayı bir 
rant yahut sömürü alanı olarak gördüğünü, do
ğanın kaynaklarının sınırlı olduğu yerde sınır
sız büyüme anlayışının doğanın yıkımına yol 
açtığını söyledi.

Rejim krizine karşı da benzer şekilde iki 
başlıktan bahsedildi: 1) Halk Egemenliği: Re
vizyonları vurgulayarak doğrudan demokrasi 
diyerek güçlendirilmiş demokratik parlamen
toda olmak gerektiğini, parlamentonun burju
va demokratik kazanımı olsa bile alınterinde 
emekçilerin de olduğunu söyledi. Sadece de
mokratik parlamenter sistemden ibaret olma
dığını, iktidarın emekçilerde olduğu doğrudan 
demokrasiye dayanan bir anlayışı, köklü bir 
demokratikleştirmeyi savunmanın zorunlu ol
duğunu belirtti. Kürt sorunu da bu demokratik 
mücadele içinde çözülebilecek olan bir mese
ledir, bu sorunu da ancak gerçek bir sol çözer, 
dedi. Kürt sorunun mevcut sistem içerisinde de 
çözülebileceğini ama burjuva demokratik siya
sal bir akım Türkiye’de olmadığı için bu mese
lenin sola ait olduğunu vurguladı. 2) Laiklik: 
Burjuva aydınlanması olduğunu ama böyle ele 
alınmadığını belirttikten sonra laikliğin emekçi 
aydınlanması olduğundan ve laikliği solun ele 
alması gerektiğinden bahsetti.

SOL Parti, kritik bir sürecin içinde olduğu
muzu belirterek 2023’ün Cumhuriyet’in 100. 
yılı olduğunu belirtti ve seçimin erken olup 
olmamasının bir önemi olmadığını, seçimin en 
nihayetinde bir mücadele olduğunu ve haliha
zırda seçim sürecinin içinde olduğumuzu söy
ledi. “Ya 100. yılda özgürlük, eşitlik temelli yeni 
bir cumhuriyet icat edeceğiz ya da bu adamlar 
siyasal İslamcı rejimi daha da takip edecek
ler” diyerek bu işin seçime bırakılamayacağını, 
şimdiden mücadele etmek gerektiğini belirtti. 
“Seçimi bekleyin” diyen muhalefeti de düzen 
muhalefeti, edilgen, pasif olarak tanımlayarak 
bu kuyuya düşmemek gerektiğini, “bunlar git
mez” diyenlere karşı da “bal gibi de giderler”, 
“vermeyeceklerse de alacağız, başka yol yok” 
söylemlerini yükseltmemiz gerektiğini söyledi.

“Kapsayıcı militan barışçıl meşru bir kitle 
çizgisi geliştirmeli” diyerek, devrimcilerin çok 
savunmada kaldığından, 89’da dünyamızın yı
kıldığından ve onların zafer ilan ettiğinden, bu 
savunma dönemini de artık geride bırakıp hü
cuma geçmek gerektiğini belirtti. Bunu da “ar
tık birbirimizin rakibi olarak değil, birbirimizi 
tutup dayanışarak bu düşünce ve özlemlerimi
zi yaygınlaştırmalıyız” diye ekledi.

SOL Parti’den sonra sözü alan TKP PMK 
Üyesi Aydemir Güler de benzer vurguları sür
dürerek konuşmasına başladı. Solda yan yana 
duranların birbirlerinin başarısını dilediğini ve 
dilemesi gerektiğini, bunun dünya ve Türkiye 
solunda bir ilke olup olmamasının önemli ol
madığını ama artık böyle yapmak gerektiğini, 
birbirlerinin daha kuvvetli olmasını dilemeli ve 
birbirine yardımcı olmalı diyerek bu söyleşi
nin de değerli mesajının bu olduğunu söyledi. 
Bunun sadece insani olduğu için değil, Türki

ye’de zorunlu bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bundan sonra, göçmen sorunu krizi baş
lığında AKP’nin bütün dünyaya ve insanlığa 
negatif örnek olacak bir göçmen siyaseti güttü
ğünü söyledi. “Suriye meselesi bizim iç mese
lemiz” gerekçesinin ardından “Libya meselesi 
bizim iç meselemiz” dediklerinde bunun pek 
tutmadığından bahsetti. İlki Kürt meselesine 
dair demagojiyle ama Türkiye’ye yığılan büyük 
Suriye göçüyle Suriye meselesinin Türkiye’nin 
iç meselesi olduğu çok ikna edici olsa da, Af
ganistan’ın hem coğrafi olarak uzak olmasın
dan hem de ne ortak tarihin ne de sınırın ol
mamasından kaynaklı olarak bu sözün yankı 
bulmadığını anlattı. Türkiye’nin tarihsel olarak 
bir geçiş ülkesi olduğunu, AB ve AKP iktidarı 
anlaşmasının ise Türkiye’yi kalıcı bir istasyon 
olarak gördüğünü belirtti. Bu biçilen rolün sefil 
ve son derece kötü bir rol olduğunu söyledi.

TKP, AKP’nin göç politikasına karşı çıka
caklarını, ama bunu milliyetçi sloganlarla değil, 
emperyalist rolün bir parçası olarak Türkiye’ye 
biçilen rol, hem vatandaşlar hem göçmenler 
için kötü bir ülkeye çevrilmemesi için kar
şı çıkacaklarını vurguladı. Bir yandan da işçi 
sınıfının kaderini ortaklaştırmak gerektiğine, 
beraber mücadele etmenin ve örgütlenmenin 
önemine değindi.

TKP’li konuşmacı göçmen meselesinden 
sonra özellikle Korona salgını döneminde ar
tan bir yoksulluk, kira, işsizlik vurgusu yaptı. 
Tıpkı SOL Parti gibi, aslında Korona’nın bir 
salgın hastalık olarak insan ve doğa arasındaki 
bir problem olmasının beklendiğini ve ilk önce 
“bir tarafta tüm insanlar öbür tarafta virüs” ola
rak algılandığını, ama daha sonra aslına bir 
sermayenin silahı olduğunu göstermesinden 
bahsetti. Korona’yı yoksulluğun ve işsizliğin 
suçlusu ilan ettiklerini ve bunu istedikleri gibi 
kullandıklarını, herkesi evine kapatıp işçilere 
mesai yaptırdıklarını söyledi. Oysa geriye dö
nüp baktığımızda, Korona ilk çıktığında bu 
partilerin ne yaptıklarına ve hatta ne yapma
dıklarına bakmak daha anlamlı olur. Bir buçuk 
yıl sonra konuşmak kolay olanı, ama hafızayı 
da tazelemek gerek. Örneğin EMEP, 1 Mayıs’a 
giderken talepleri değerlendiren çevrimiçi top
lantılar düzenleyerek hükümete herkes için 
parasız ve nitelikli sağlık hakkı gibi bir dizi ta
lep sıraladı. Veya bir zamanlar Millet İttifakı’nın 
Beyoğlu Başkan Adayı olan Alper Taş’ın partisi 
SOL Parti de “Sevgili Komşum” adlı bir kam
panya başlatıp gençleri evde kalıp dayanışma
ya çağıran bir eylemsizlik çizgisindeydi. Fakat 
bunların hepsi sessizce hasıraltı ediliyor.

TKP, seçimin en fazla toplumdaki durumu, 
hatta genelde toplumdaki durumdan da daha 
geride bir durumu yansıttığını belirtti. Seçime 
gidildiğinde Türkiye halkının ne kadar örgüt
lü olursa o kadar kazanma şansının olduğunu, 
kalıcı ve sabit olanın örgütlülük olduğunu ve 
Türkiye’nin de örgütlülüğe, yani bağımsızcı, 
kamucu, laik örgütlenmeye ihtiyacının oldu
ğunu söyledi. Seçimi beklememek gerektiğini, 
eğer örgütlenirse Türkiye’nin seçimi de kaza
nacağını ama eğer örgütlenmezse seçimin boş 
bir hale geleceğini vurguladı. EMEP ve SOL 
Parti’yle görüş birliği içerisinde, Türkiye’de 
olan iki cepheye karşı, TC’nin geleceğini ay
dınlatmak için bir cepheye ihtiyaç olduğunu 
diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ayrıca, panele CHP Sancaktepe İlçe Başka
nı da ekibiyle katıldı.

Söyleşide yapılan bu parlamentarist tespit
lerin ardından KöZ adına soru sorup görüş 
bildiremememiz eksiklik olsa da etkinlikten 
gazete ve broşürlerimizin dağıtımını yaparak 
ayrıldık.

Kadıköy’den Köz Okurları
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Enternasyonal ihtiyacı yakıcılaşıyor
11 Eylül’ün 20. Yılında Emperyalizmin Krizi 

başlıklı söyleşiyi gerçekleştirdik. Söyleşide iki 
yoldaş söz aldı. İlk olarak söz alan yoldaş şunları 
belirtti:

11 Eylül saldırısının ardından ABD daha önce 
SSCB işgalinde olan Afganistan’ı ve ardından 
Irak’ı işgal etmişti. Sonrasında UkraynaGürcistan 
bölgesinde gerçekleşen renkli devrim süreçleri ve 
hâlâ sürmekte olan Suriye Savaşı söz konusuy
ken 20 yıl sonra, SSCB’nin çekiliyoruz çağrısının 
ardından boşluğu doldurma iddiası ile oraya gel
diğini söyleyen ABD 2021 yılının Eylül ayında tası 
tarağı toplayarak Afganistan’dan çekildi.

Bu süreçte, iddiaları ve referansları bakımın
dan akıntıya karşı yüzen bir hareket olan KöZ’ün 
arkasında duran komünistlerin 11 Eylül mev
zubahis olduğunda da diğer akımlarla ters düş
mesinin tesadüfi olmaması bakımından ayrı bir 
önemi olduğuna değinildi. 11 Eylül söz konusu 
olduğunda SSCB’nin yıkılmasından veya popüler 
ifadeyle sosyalizmin çökmesinden sonra emper
yalist bloğun frenlerinden boşalıp pervasız saldı
rılara başladığı, Bosna Hersek saldırısından baş
latılarak bir süreç tarif edildiği ve emperyalizmin 
dünya halklarına savaş açtığı tezleri hatırlatıldı. 
Britanya emperyalizminin de ABD emperyaliz
minin fino köpeği olarak tanımlanıp Almanya ve 
Fransa’daki savaş ve küreselleşme karşıtı hare
ketlerin dünya halklarının barış mücadelesi ola
rak sunulduğu; buna paralel olarak da Irak ve 
Afganistan’daki direnişlerin antiemperyalist di
renişler olarak tanımlandığı bir iklimde KöZ’ün 
Amerika’nın güçlendiğine değil zayıfladığına ve 
diğer emperyalistlerle rekabet halinde olduğuna, 
barış hareketlerinin veya Baas direnişinin de bu 
emperyalistlerin uzantısı olduğuna dair tespitleri 
anımsatıldı. Bu tezler arasındaki farkın emperya
lizmi farklı kavrayıştan ileri geldiği, yaygın an
layışın kapitalizmin bir zamanlar barışçıl, ilerici 
bir üretim biçimi olup tekellerin ortaya çıkmasıy
la savaşlara ihtiyaç duyulması ve kapitalistlerin 
gericileşip emperyalizmin başlaması yönündeki 
emperyalist kapitalizm kavrayışına denk düştüğü 
belirtildi. Buna mukabil emperyalizmin kapitaliz
me bağlı yeni bir üretim ilişkisi olarak tanımlan
dığı ve bu yeni dönemde emperyalistlerin tek bir 
odak olup dünya halkları, emperyalistlerin savaş 
açtığı küçük devletler ve emperyalist olmayan 
kapitalistlerin karşısında konumlandırıldığı Kaut
skyci tezin geliştirildiği ifade edildi. Emperyalist 
olmayan kapitalistlerin birleşip kapitalist üretim 
ilişkilerinin mantığına uygun hareket etmesi ve 
bunun işçi sınıfının çıkarına olacağı yönündeki 

bu tanımlamanın –ultra emperyalizmin karşısına 
Lenin’in; doğası gereği birbiriyle rekabet içinde 
olan kapitalist devletlerin ve eşitsiz gelişmeye da
yanan kapitalist rejimin ekonomik anlamda kriz, 
politik anlamda savaştan başka çözümü olmadı
ğını çıkarttığı vurgulandı. Emperyalizmin barışçıl 
bir kapitalizmin içinden çıkan savaşçıl bir olgu 
olduğu kavrayışı yerine Roma çağından beri var 
olan ilhakçı ve yayılmacı politikaların artık ka
pitalist bir karakter taşıdığı kavrayışının aynı za
manda burjuvazi ve kapitalizmin doğuşuna dair 
bir takım hurafelerden kurtulmaya da yol açaca
ğına değinildi. Komünist Manifesto’nun eskimiş, 
serbest rekabetçi döneme ait zamanını doldur
muş bir doküman olarak değil, hâlâ kapitalizmin, 
sermaye birikiminin temel yasalarını, proleter 
devrimin temel taktiğini ve stratejisini özlü bir şe
kilde anlatan bir metin olarak görüldüğü takdirde 
bunun ayırdına varılacağı ifade edildi.

Emperyalizm çağını belirleyen şeyin, kapita
list üretim ilişkileri içerisinde şekillenen tekellerin 
devlet politikalarını belirlemesi ve kendi yayılma 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmesi olduğu 
vurgulandı. Dünyanın paylaşımının tamamlanmış 
olması ve kapitalistlerin yeni bir yere yayılacak 
alanlarının kalmamış olmasının sermaye ihracına 
dayanarak kapitalist üretim ilişkilerini yaygınlaş
tırması ve kurduğu ilişki ağı; bunun bir uzantısı
nın da dünyanın her tarafında proleter devrimle
ri güncel hâle getirdiği, aynı zamanda da ulusal 
kurtuluş mücadelelerini proleter devrimlerin müt
tefiki hâline getirdiği ifade edildi. Bu dönemin 
doğası gereği bir tane emperyalisti değil, rekabet 
içindeki kapitalist emperyalist devletleri ihtiva et
tiği dolayısıyla SSCB’ye karşı kapitalizmin ABD 
şemsiyesi altında birliğinden söz edilemeyeceği 
belirtilerek 70’lerdeki iktisadi bunalımdan sonra 
görece barışçıl hatta ilerleyen rekabetin keskin
leştiği öne çıkarıldı.

Bugün de Afganistan’a bakıldığında, kadın 
düşmanı Afgan mücahitler, ulusal kurtuluşçular 
değil; tersine, Çin’deki finans kapitali görmek 
gerektiği belirtilerek emperyalist politikalar doğ
rultusunda adımlar atan bir odağın başka bir 
odağın boşluğunu doldurduğuna; buna mukabil 
Çin’den yükselen yeni güç olarak bahsedenlerin 
doğrudan doğruya barışçıl yollarla emperyalist 
olunabileceği, iktisadi gücün belli bir süre sonra 
kendilerini silahlı bir emperyalist bir güç hâline 
getireceği, bunların arasında doğrudan bir geçiş 
olduğu yönündeki varsayımının yanlışlığına deği
nildi. Çin’in dünyada yeni bir odak olarak ortaya 
çıkması için bir paylaşım savaşına ihtiyaç duyul

duğu ancak emperyalistlerin hâlihazırda sürege
len devrimci durumu körükleme pahasına bir 
emperyalist paylaşım savaşına girişmeye henüz 
cesaret edemedikleri vurgulandı.

İlk konuşan yoldaş konuşmasını bitirdikten 
sonra, ikinci konuşmacı söz aldı. Konuşmacı yol
daşın öne çıkardığı vurgular şöyle özetlenebilir:

11 Eylül saldırıları akabinde KöZ’ün yaptığı, 
ABD’nin kapsamlı bir saldırı planını hayata geçir
mesi için ikiz kulelere yapılan saldırının bir baha
ne olması tespitlerı aktarıldı.

İlk konuşmacı yoldaşla paralel şekilde Var
şova Paktı’nın dağılması ve SSCB’nin ortadan 
kalkmasıyla birlikte gelişen süreç özetlenerek, 
11 Eylül’ün; artan rekabet ve çatışma ikliminde 
ABD’nin daha büyük bir pay almak ve gücünü 
göstermek üzere harekete geçme planlarını çok
tan yapmış olduğuna delalet ettiği belirtildi.

Amerika’nın arka bahçesi olarak tabir edile
bilecek Latin Amerika’da Alman sermayesinin at 
koşturduğu, kendine alan açmak ve rakiplerini 
galebe çalmak için Afrika’ya giden ABD’nin gi
rişimlerinin fiyasko ile sonuçlandığı gibi örnek
ler göz önüne alındığında ABD’nin 11 Eylül’den 
sonra istediğini alamadığının açık olduğu özet
lendi. Afganistan mevzubahis olduğunda ise ilk 
defa ticaret yoluyla değil siyasi güç olarak pey
dah olan bir Çin’den söz edilebileceği dile geti
rildi. Bu iklimi “yeni dengeler kuruluyor” olarak 
değerlendirenlerin aksine yeni dengeler kurula
caksa büyük bir kapışmaya ihtiyaç duyulacağının 
altını çizmek gerektiği belirtilerek birbirinden ay
rılmış iki bloğun netleştiği anda esas kapışmanın 
kaçınılmaz hale geleceği vurgulandı. Afganistan 
öncesinde Amerika’nın Avrupalı emperyalistlerin 
arka bahçesi olan Ortadoğu’ya el atması nokta
sında bir kutuplaşmanın mevcut olmadığı, şimdi 
ise böyle bir kutuplaşmanın gelişmeye başladığı 
ifade edilerek, paylaşım kavgalarının kızıştığı ve 
kutuplaşmaların netleştiği bir iklimde İkinci En
ternasyonal hainlerine ve Kautsky’nin kafa karış
tırıcı müdahalelerine karşı ortaya çıkan Komünist 
Enternasyonal’in ve onun emperyalizm hakkın
daki saptamalarının güncelliği öne çıkarıldı.

KöZ’ün arkasında duran komünistler açısın
dansa esas meselenin, bu dayanağın arkasında 
duran komünistlerin birliğini sağlamak, Bolşevik
lerinki gibi bir partiye ve Komünist Enternasyo
nal’e bağlı bir çizgiyi temsil eden partiyi kurmak 
olduğu vurgulandı.

Soruların cevaplandırılmasının ardından söy
leşi sona erdi.

21 Ağustos günü KöZ Gazetesi bürosunda, 
“Irkçı Saldırı Mağduriyeti Değil, Demokratik Ana
yasa Talebini Yükselt” başlığıyla gerçekleştirdiği
miz söyleşide yoldaşın sunumu şöyle özetlenebilir:

Konunun reformizm ve devrimcilerin ayrıştığı 
noktalara parmak basan yönüne değinen yoldaş 
uzun bir süredir Türkiye’de Kürtlere yönelik sal
dırıların mevcudiyetinden ve sol kamuoyunun 
ırkçı saldırıların şiddetlendiğine yönelik tespitleri
ne ve bunu adet olduğu üzere kınadığına hatırlat
mada bulundu. Bunun, programatik bir yanlıştan 
ileri geldiğini belirten yoldaş Türkiye’de ırkçı sal
dırılardan söz etmenin ve bu kampanyaya katıl
manın burjuvazinin peşine yedeklenen bir siyasi 
çizgiye hizmet ettiğini vurguladı.

Irkçılık kavramının tarihsel gelişimine işaret 
eden yoldaş burjuvazinin geliştirdiği bir kavram 
olarak ırkçılığı ezilen ulusların boyunduruk altı
na alınması ve köleleştirilmesinin vasıtası olarak 
tanımladı. Türkiye’de ise ırkçılık tanımlamasının 
yapılamayacağı, Kürtlerin ayrı bir grup olarak ta
nınmadığı, Kürdistan’ın da resmen sömürge sta
tüsünde olmadığı mevcut hâlde Kürtlerin moda 

tabirle “ötekileştirilecek unsurlar” olmadığı ifade 
edildi. TC’nin imparatorluktan ulus devlete ge
çişte uluslaşmasında Kürt ulusunun Türkİslam 
kimliği altında ezilmesi ve Kürdistan’ın en önemli 
parçasının ele geçirilmesinin hatırlatılmasının ar
dından 1920 meclisinin “Hâkimiyet Kayıtsız Şart
sız Milletindir” şiarının Rousseaucu anlamda bir 
milleti değil “hakkıdır hakka tapan milletimin is
tiklal” dizelerindeki milleti kastettiği ve gayrimüs
limleri ezmek üzere ortaya konan bir şiar olduğu 
belirtildi. Nitekim Lozan’da Ermeni ve Rumlara 
tanınan statünün Kürtlere tanınmadığı örneklen
dirildi. Buna mukabil, Kürtlerin tarikatları bir si
yasi parti gibi kullanıp bağımsızlık mücadelesini 
İslam kimliği ile beraber yürütmesinin TC’yi laik
liğe zorladığına değinildi.

Bugün TC’de ırkçı saldırı tehdidinin arttığın
dan söz edebilmek için Konya’da değil, daha 
karışık yerlerde de bunların olmasının gerektiği, 
nitekim AKP’li Kürtlere yönelik böyle bir saldırı
nın mevcut olmadığı dolayısıyla meselenin Kürt 
olmak değil HDP tabanı olmak olduğunun altı 
çizildi. Altındağ’da yaşananlar yahut “sınır na
mustur” kampanyası gibi olguların ırkçı olarak 
değerlendirilebileceğini belirten yoldaş bunların 
da genel bir yabancı düşmanlığı içermediğini, ör
neğin burjuva Araplara yahut Asyalılara yönelik 
sınıfın bir parçası olacak unsurlara yönelik oldu
ğu ve bunun “Türkiye’de şovenizm yükseliyor” 
naralarının aksine hükümetin bütün olumlu açık
lamalarına rağmen gerçekleştiği yönünde bir de
ğerlendirmede bulundu.

Hrant Dink’in Ermeni olduğu için öldürül

müş olmaması gibi, Kürtlerin de Kürt oldukla
rı için değil hükümete karşı olup olmamalarına 
göre saldırıya uğradıklarını ifade eden yoldaş iç 
savaş içerisinde debelenen TC’nin en dinamik 
unsurlarını ihtiva eden HDP’ye tabanının yarattı
ğı devrimci ürküntü nedeniyle kimsenin yanaşıp 
onunla ittifak yaparak rejimin krizini çözemedi
ğini dile getirdi. Bir iç savaş yaşanırken bu iç sa
vaşın çözülmesi için HDP’nin tercihte bulunması 
gerektiğine değinilip önünde bağımsız devrimci 
eyleme girişmek yahut düzen güçlerinden birine 
yamanmak tercihleri olduğu vurgulandı.

Bir iç savaşın çıkmayacağı ve devrim günleri
nin geride kaldığı beklentisiyle taban muhalefe
tini güçlendirmeye soyunup Avrupalı devletlerin 
basıncıyla TC’yi demokratikleştirmek üzere yola 
çıkan bir hareketin, kendini iç savaş içinde bul
masıyla felç olduğunu belirten yoldaş normalleş
me çağrılarının krizi daha da büyüttüğünü, krizle 
düşmanlaştırılan ana öge HDP olduğu için saldı
rıların doğrudan muhatabı haline geldiğine işaret 
etti. İki sene önce tam da bu nedenle KöZ’ün ar
kasında duran komünistlerin 1 Eylül Dünya Barış 
Günü eylemlerinde “İç savaştan kaçanlar iç sava
şın kurbanı olurlar” şiarını taşıdıklarını hatırlattı. 
HDP’nin iç savaştan kaçtığı için sağa sola yalpa
ladığı, yalpaladığı oranda da iki tarafın da hedef 
tahtasına oturduğu bir iklimde ırkçı saldırılardan 
bahsetmenin HDP’yi daha fazla Milleti İttifakı’na 
yamamaktan başka bir sonucu olmadığını ifade 
eden yoldaş bu mağdur edebiyatının CHP’sinden 
Akşener’ine herkesle görüşmenin arasındaki en
gelleri kaldırdığını belirtti.

HDP’nin tabanının, TC’nin demokratikleşmesi 
iddiasını hâkim sınıftan bağımsız olarak savunan, 
böyle bir iddiası olduğunu dile getiren ve hâkim 
sınıftan bağımsız davranma ihtimali olan, ya da 
en azından iki tarafın da içine almaktan çekindiği 
bağımsız bir güç olduğu tespiti yapılarak aslında 
bu tabanın ırkçı saldırı mağduru değil; bir dev
rim sorunu olan demokrasi mücadelesinin öncü 
savaşçısı, gücü olduğu vurgulandı. Yapılması ge
rekenin ise “bize sahip çıkın” demek değil, “biz 
özgür bir TC istiyoruz o yüzden saldırıya uğru
yoruz” demek olduğu, HDP zaten bunları lafta 
söylediği için, böyle bir iddiayı taşıyamadığı için 
bunu diyemeyeceği belirtildi. KöZ’ün HDP’yi de
mokrasi mücadelesi verecek bir özne olarak gör
mediği, dolayısıyla aslında böyle bir beklentisi 
olmadığı hatırlatılarak esas gayenin HDP’nin lafta 
savunduğu iddialar ve pratikte bulunduğu konu
muyla HDP’yi kuranların yöneliminin arasında
ki tezata işaret etmek olduğu ifade edildi. Sözü 
edilen demokrasi mücadelesinin birinci şartının,  
devlet karşısında bu kadar deneyimi olan, işçi sı
nıfının en geniş politik kesimlerinin öncülüğünü 
HDP gibi gevşek, liberal ve tasfiyeci partilerden 
almak, bunu yapmak için de önce devrimci bir 
parti kurmak gerektiğine işaret eden yoldaş ko
münistlerin HDP’yi doğru yola getirmek gibi bir 
iddiası olmadığı, bilakis HDP’nin yapamayacakla
rını gösterip devrimci parti ihtiyacının altını çiz
mek gibi tarihsel bir görevi olduğuna değinerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Irkçı saldırı mağduriyeti değil, demokratik anayasa talebini yükselt

İstanbul’dan Komünistler

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
İzmir’de 22 Ekim’de “ABD’yi Türkiye’de Başarısız 
Kılan Koşullar” başlığı altında bir söyleşi gerçek
leştirdik. KöZ adına konuşan yoldaş Türkiye’de 
ekonomik ve sendikal sorunları kat be kat aşan 
siyasal bir sorunun, bir rejim krizi yaşandığına, 
esas buna çare üretilemediğine değindi. Türki
ye’deki solun kendisini yahut güncel siyasal geliş
me ve gündemleri değerlendirirken yanlış kalkış 
noktalarına sahip olduğunu ifade etti. 12 Eylül’ün 
sanıldığı gibi tümüyle ABD’nin emriyle ve neoli
beral politikaları rahatça hayata geçirmek üzere 
gerçekleştirilmediğini, bu topraklardaki devrimci 
hareketi, ama özellikle de Kürdistan’daki ulusal 
uyanışı fiziksel olarak tasfiye etme amacı taşıdı
ğı aktarıldı. Fakat niyetinden bağımsız Türkiye’de 
12 Eylül’ün düşünüldüğü gibi devrimci hareketi 
tümüyle ezmeyi başaramayıp bu anlamda kadük 
kaldığı, devletin baskısından ziyade tasfiyeci gi
rişimlerin devrimci harekete daha büyük zararlar 
vermeyi başardığını aktardı. Kürdistan’ı esaret al
tına aldığı ve emperyalistler arası giderek keskin
leşen bir paylaşım kavgasına sahne olduğu için de 
bu coğrafyadaki devrimci dinamiklerin bir türlü 
dindirilemediği, güçten düşen ABD’nin yahut di
ğer emperyalistlerin kendi planları doğrultusunda 
bu topraklarda bir türlü kendi açılarından düzen 
ve istikrar sağlayamadıkları, başarısız kaldıkları 
ifade edildi.

ABD’nin ve 12 Eylül’ün başarısızlığının neden
leriyle, “Bütün Ülkelerin Komünistleri Birleşin!” 
çağrısıyla dünya çapında bir komünist parti kur
ma girişiminin dünyanın bir başka yerinde değil 
de Türkiye’de çıkmasının nedenlerinin bir ve or
tak olduğu ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti em
peryalistler arası paylaşım kavgasının merkezinde 
yer aldığı için, aynı coğrafyanın bir parçası olan 
Kürdistan’ın en politik ve militan işçi kitlelerini 
barındıran Kürdistan’ı esir ettiği için, Türkiye’deki 
devrimci dinamiklerin bir türlü tasfiye olamadığı, 
aynı dinamiklerin dünya çapında yayılan devrimci 
durumun en şiddetli olarak Türkiye’de yaşanması
nı beraberinde getirdiği vurgulandı. Artık bir ayağı 
çukurda olan AKP ve Erdoğan iktidarının hâlen 
kriz içinde debelenen 12 Eylül rejiminin son bek
çisi olduğu söylendi.

Bu şartların Komünistlerin Birliği’nin yükselt
tiği, devrimci bir partinin kuruluş kongresinde 
ortak sorumluluk alarak devrimci önderlik boş
luğunun giderilmesi konusundaki çağrıyı sürekli 
güncel kıldığı vurgulandı.

Devrim İçin Devrimci Parti, Parti İçin 
Komünistlerin Birliği!

İstanbul’dan Komünistler

İzmir’de KöZ söyleşisi

İzmir’den Komünistler
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1 Mayıs mahallesi festivalinde siyaset yasağı

Her yıl gerçekleştiği gibi bu sene de 1 Mayıs 
Mahallesi kuruluş festivali örgütleme komitesi 
tarafından örgütlenmeye çalışıldı. Bu sene ger
çekleşmesi planlanan festival için son ana kadar 
komite bileşenlerinde bir sessizlik hâkimdi. Aka
binde gerçekleşen hızlı\seri toplantılar ile festi
valin şekli ve içeriği de belli oldu. Örgütlenmesi 
planlanan festival yürüyüşün olacağı, panellerin 
gerçekleşeceği, mahalle halkının ve bu festivalin 
getirdiği atmosferden faydalanmak isteyen insan
ların buluşacağı bir etkinlikti. Genel hatlarıyla 
geçmiş yıllarla paralel gitmesi planlanan etkinliğe 
bu sene de devlet müdahalesi gerçekleşti. Vali
liğin yaptığı açıklama sonrasında etkinlik Deniz 
Gezmiş Parkı’ndan Pir Sultan Abdal Kültür Mer
kezi (PSKD)’ne taşınmış, siyasetlerin burada stant 
kuramayacağı flama getiremeyeceği bilgisi veril
di. Bunun ardından komite arasında gerçekleşen 
toplantı sonrasında festivalin örgütlenmesi için bu 
yasaklamalar kabul edilerek geçirmiş olduğumuz 
“festival” örgütlenmiş oldu.

Bizim için 2 Eylül Festivali kabaca tek başına 
mahallenin kuruluşunun anıldığı değil, 1977’te ya
pılan çalışmaların ve devrimcilerin müdahalesi ile 
kitlelerin nasıl tepki verebileceğinin gösterildiği; 
güncel siyasi hattında benzer şekilde devrimci mü
dahalelerle nasıl bir yola gireceğinin anlatılabilece
ği bir etkinliktir. Geçmiş senelerde de örgütlendiği 

gibi katılan insanların bir arada zaman geçirdiği\
eğlendiği etkinliklerden ziyade genel olarak siyasi 
tutum ve görüşlerin daha net ortaya çıktığı, siyasi 
tutum ve yönelimlerin tartışıldığı ve derinleştirildi
ği panellerin örgütlenmesi hedeflenmiştir.

Valiliğin açıkladığı karar sonrasında komitenin 
çoğunluğunun bu karara uymayı kabul etmesi 
üzerine örgütleme komitesi bileşenlerinden ESP 
ve SMF bu dayatmanın bir siyaset yasağı olduğu
nu, devrimcilerin bu siyaset yasağına boyun eğ
memesi gerektiği tutumunu takındılar. Ardından 
festivalin örgütlenmesinden çekilme kararı aldılar. 
KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bu 
yasaklamaları kabul ederek bir festival örgütlen
mesinin içerisinde olmayacağımızı beyan ederek 
bizler de bu seneki örgütleyici kurumlar arasın
dan çekildik. Ancak konuşmacısı olduğumuz pa
nelden çekilmeyerek güncel siyasi tablo başlığı 
adı altında görüşlerimizi ifade ettik.

Valiliğin açıklamış olduğu siyaset yasağı, tek 
başına orada bulunan siyasetlerden veya tek ba
şına festivale katılacak insanlardan korkusundan 
değil; üstüne basa basa kendi çıkarları için kul
landıkları ve insanları hastalık korkusu ile dol
durmalarına rağmen böyle bir buluşmanın siyasi 
etkisinden, bu siyasi etkinin devamlılığını engel
lemek için olduğunun görülmesi gerekmektedir. 

Legalist tasfiyecilik ve 
devrimci parti mücadelesi

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak, 
çalışma yürüttüğümüz alanlardan biri olan Mal
tepe’de “Legalist Tasfiyecilik ve Devrimci Parti 
Mücadelesi” başlıklı bir söyleşi düzenledik. Söy
leşimiz 15 kişinin katılımı ile gerçekleşti. 

Konuşmacı yoldaş şunları dile getirdi:

“Legalist tasfiyecilik ve devrimci parti mücade
lesi başlığı ele alınırken öncelikle bu kavramların 
tanımlanması gerekir. Türkiye solunda  mevcut 
düzende yasal sınırlar ve imkanların kullanılarak 
hareketin siyasi faliyetini oluşturanlar bir yana bu 
yanlış kavrayışa cevapta solun daha “illegal” fali
yet yürüten kesimleri tarafından eksik bir kavra
yışla eleştirel bir cevapla legal faliyet alanında mi
litan kadroların devlet tarafından görünür olması 
noktasında ele alınmaktadır. Bu iki kavrayış da 
eksiklikler ve yanlışlıklarla doludur. Bu bakımdan 
tasfiyecilik noktasında asıl öne çıkarılması gere
ken nokta devrimci mücadele içinde gelişen ve 
deneyimlerden oluşan komünist programın şu 
veya bu gerekçelerle tasfiye edilerek ardından 
yaratılmaya çalışılan mücadele hattının legal ve
yahut illegal alandaki büründüğü tasfiyeci rolü 
olmalıdır.

Gelişen ve artan bu legalist tasfiyeci dalga kar
şısında asıl ele alınması gereken nokta, komünist 
program; parti mücadelesi olmalıdır. Programın 
önemi, siyasi çalışmanın kendisine yol ve yön ve
ren bir hat çizmesinde yatmaktadır.

Komünistlerin hedefi, burjuva diktatörlüğünü 
yıkmak, yerine ise proletarya diktatörlüğünü in
şaa etmektir. Burası bir geçiş aşamasıdır. Proletar
ya diktatörlüğü de  sınıfsız, sınırsız bir dünyaya 
geçiş aşaması için komünist bir dünyanın yara
tılma basamaklarındandır. Mesele buradan ele 
alındığında programın önemi anlamlılaşmaktadır. 
Komünist mücadelenin kendisini, sınıflar savaşı
nın bir parçası olarak ele alırsak, tarihten elde 
edilmiş olan dersler bu programın çerçevesini 
oluşturacaktır.  Örneğin Kürdistan’ın özgürlüğünü 
düşünenlerin, ayrılıkçı, bölücü bir program çıkar
ması gerekmektedir. Tersi bir anlayışla devrimin 
çözeceği sorunları düzen içerisinde düzenin mü
saade ettiği yol ve yöntemlerle siyasi çalışmalar 
yaparak, “kazanımlar” elde edildiği düşüncesiyle 
oluşan durumlar ise komünist siyaset yürüttüğü
nü iddia edenler açısından durumu daha tasfiyeci 
bir hâle evriltecektir. 

Türkiye’de legalizimden kopuşu temsil eden 
7172 kopuşunun ardılları olduğunu iddia edenler 
bırakalım bu kopuşa sahip çıkıp onun legalizm
le olan mücadelesini yükseltmeyi, daha geri bir 
noktadan halkı örgütlemek adına ilk adımı 7172 
programını tasfiye etmekle atarak her geçen gün 
legalizm bataklığına daha da  saplanmışlardır.

Tüm bunları aşan örneği ise bolşevikler yarat
mıştır. Ekim devriminin ışığında süzülen dersler
den yaratılan Komünist Enternasyonal ve onun 
yürüttüğü komünist siyasetin burada ele alınma
sı gereklidir. Bugün legalizmden, tasfiyecilikten 
kendisini arındırmış komünist bir parti kurmak, 
bu güçleri birbirine bağlayacak temel ilke ve 
prensipler temelinde olmalıdır. Bunlar Komünist 
Enternasyonal’in ilk dört kongresinde somutlan
mış referanslarımızı işaret etmektedir. Bugün bu 
enternasyonal aşılabilmiş değildir. Onu aşmanın 
yolunun ancak öylesi bir iddiaya sahip olmaktan 
ve onu yaratmayı önüne koymaktan geçmektedir.

KöZ’ün arkasında duran komünistler ola
rak Kadıköy’de ozalit çalışması gerçekleştirdik. 
Ozalitlerimizde “Irkçı Saldırı Mağduriyetini De
ğil Bağımsız Siyasal Mücadeleyi Yükselt”, “Mül
teci Değil Sınıfın Bir Parçası, Tüm Göçmenlere 
Vatandaşlık Hakkı” ve “Göçmenlere Vatandaş
lık Hakkı, Herkese Barınma Hakkı” şiarlarına 
yer verdik.

HDP tabanına yönelik saldırılar ırkçı saldırı 
kisvesi altında sürerken KöZ olarak öne çıkar
dığımız şey, HDP’lilerin Kürt oldukları için de
ğil, rejim krizinin hüküm sürdüğü topraklarda 
rejime karşı en dinamik unsurları ihtiva ettikleri 
için bu saldırıların muhatabı oldukları idi. Bu 
saldırılara karşı mağdur edebiyatına sığınmak
sızın ezilen ve emekçilerin kitlesel seferberli
ğini örmek ve burjuva ittifaklardan bağımsız 
siyasal mücadeleyi yükseltmek elzemdir.

Yine öğrencilerin barınma hakkı için yap
tıkları eylemler önemsiz ve değersiz değildir. 
Ancak İzmir/Torbalı’da Suriyelilerin evleri
ne ve kendilerine karşı gerçekleştirilen saldı
rılar göstermektedir ki bu sorunun sahici bir 
şekilde çözümünü istemek tüm göçmenlere 
vatandaşlık ve herkese barınma hakkını iste
meyi gerektirir. Hudut namustur diye ortalıkta 
gezinenlerin bu soruna böyle yaklaşamayacağı 
da açıktır. Şu halde barınma hakkı sorununda 
da ortaya konması gereken çizgi burjuva itti
fakların önünü açmak şöyle dursun ezilen ve 
emekçilerin demokratik bir anayasa için kitle
sel ve bağımsız siyasal mücadele için seferber 
edilmesi yönündedir.

Reformistlerin şöyle veya böyle etkisi al
tında bulunan geniş yığınlar bir yana, Türki
ye’deki en dinamik unsurlar dahi reformist 
önderliklerin etkisi altındadır. Demokratik bir 
anayasa için kitlesel seferberliği yükseltme şi
arını yükseltmenin ilk şartı, devrimci öncülük 
ve önderlik iddialarını ortaya koyabilecek ko
münist partinin yaratılması mücadelesine omuz 
vermektir. Komünistler, böyle bir mücadelenin 
harcı olarak siyasal mücadeleyi görmekteler.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Mağduriyet nidalarını değil 
Bağımsız siyasal mücadeleyi yükselt

Anadolu Yakası’ndan Komünistler
Kadıköy’den Komünistler

Yürüyüşler, basın açıklamaları, festivaller iptal 
edilirken kullanılan salgın bahanesi emekçilerin 
ve ezilenlerin fabrikalarda, tersanelerde, atölyeler
de uygunsuz çalışma koşulları altında çalışmala
rına göz yummaktadır. Parkta gerçekleşecek bu 
etkinlik ise insanların sağlığını, salgın ile mücade
lelerini değil açıkça devrimcilerin böyle bir etkin
likle daha geniş kesimlere ulaşmasını engellemek 
üzere gerçekleşen bir müdahaledir.

Devrimci faaliyet içerisinde yapılan çalışma
ların tamamı kimi gerekçelerle “filtrelenmekte”\
yasaklar uygulanmaktadır. Dayanışma için kuru
lan platformlardan fabrikalardaki sendikalara, ma
halle meclislerinden dayanışma ağlarına devrimci 
örgütlerin de bulunduğu tüm yerlerde, eylem ve 
etkinliklerde katılan kitleleri korkutmamak, onları 
daha fazla bu etkinliklerin içerisine katmak gibi 
gerekçelerle propaganda ve ajitasyon sınırları ge
tirilmektedir. Kimi zaman ortak slogan dayatma
sından kimi zaman bayrak karmaşası olmasın iki 
bayrak yeterlidir görüşü bu siyaset kısıtlamasının 
bir örneği olarak görülebilir. Yakın zamanda gör
düğümüz ve ülke gündeminde ses getiren Boğazi
çi Üniversitesi eylemleri bile bu siyaset kısıtlama
larının bir örneği olarak karşımızda durmaktadır. 
Boğaziçi eylemlerinde bayrak açılmasına karşı ge
lenler siyaset yasağın parçasıdır ve bu yasaklara 
karşı gelmeyenlerin demokratik kitle örgütlerinin 
yasağına karşı ses çıkartmaları bir çelişkidir.

Hemen herkesin övgü ile bahsettiği 80 öncesi 
siyasi süreci ananlar, illegal sloganlarla, şiarlarla 
binleri sokaklara dökenler dahi bugün çalışmala
rını yürütürken kitleleri kazanmak için siyasi kim
liklerini ikinci plana atan, kitlelerin geri talepleri 
arkasına sığınan bir hat üzerinden hareket etmek
tedir. İktidarın karşısına dikilen ve yakın tarihte 
gerçekleşen Gezi Ayaklanması’nın ve kolluk kuv
vetlerinin müdahalesi ile biten işgal durumunun 
sonlanması ile mahallelerde forumlara evrilen 
siyasi havanın dahi kitlelerin geri talepleri arka
sında takılıp kalan, siyasi yönelimlerini “halkım 
neylerse güzel eyler” övgüleriyle yürütenlerin bu
gün almış oldukları hâl ise kitle kuyrukçuluğunun 
dışına çıkılamayacağının göstergesidir.

Devrimcilik iddiasıyla pratik faaliyetin içerisin
de yer alanlar, kitlelerin talepleri doğrultusunda 
hareket ederek, kitlelere yönelerek ancak refor
mist bir çizginin takipçi olurlar. 12 Eylül rejiminin 
krizini devrimci bir yönelimle kullanabilmenin 
yolu ise kitleleri açıkça devrimcilerin önderliğinde 
bir seferberliğe itmekten geçmektedir. KöZ’ün ar
kasında duran komünistler bu bilinç ile eylem ve 
etkinliklerde daima eylemde birlik ajitasyon/pro
paganda da serbestlik görüşü ile katılmaktadırlar. 
Ne yazık ki katılmış olduğumuz siyasi platformlar
dan her zaman bu yönelimde kararlar alınmadığı 
aşikardır. Örgütlenen basın açıklamalarından mi

tinglere panellerden söyleşilere siyasi sürecin içer
diği ödevlerin dile getirilmesi, diğer siyasetlerce 
kabaca “bunun bu süreçle ne ilgisi var” olarak dile 
getirilse de açıkça kitleleri korkutmamak, bunlar
la buluşulan geri mevzileri kaybetmemek uğruna 
kendi görüşlerini sakladıkları çizginin ta kendisi
dir. Oysa en geniş kitlelerin katıldığı eylemlilikler 
bizim de önümüze koyduğumuz ve eylem/etkin
liklerde olmasını istediğimiz bir çizgidir. Ancak bu 
en geniş kesimleri buluşturmak için platformun 
önüne koyduğu tespitlerin gizlenmesi, ikinci pla
na bırakılması söz konusu dahi değildir. Tasfiyeci 
sürecin bir sonucu olarak bugün kitlelerin daha 
barışçıl ve reformist birliklerini sağlamak olarak 
görülebilir. Bu sonuç etrafında hareket edenlerin 
ise bugün siyaset yasaklarını kendilerince meşru 
görmeleri kadar normal bir durum yoktur.

Örgütleme komitesinin festivali PSKD’ye taşın
masını ve burada siyasetlerin görünmemesi için 
alınan karara karşı çıkan siyasetlerin düzenlediği 
basın açıklamasının da örgütleyicisi olduk. Basın 
açıklamasına “Siyasi baskılara karşı bağımsız si
yasi mücadeleyi güçlendirelim; Siyasi tutsaklara 
özgürlük” yazılı iki adet döviz ile katıldık. Siyasi 
tutsaklara özgürlük yazılı dövizimiz açıkça dev
letin uygulamış olduğu siyaset yasaklamalarına 
karşı çıkan ve devrimci bir siyasi çalışma yürüten 
veya iktidar karşısında ses çıkaran kişilerin der
dest edilerek cezaevlerine koyulmasını, bu siyasi 
yasağın en etkin şekilde devletin yürüttüğünün 
altını çizmek için; “Siyasi baskılara karşı bağım
sız siyasi mücadelemizi güçlendirelim” dövizini 
ise yukarıda da kimi örneklerle açıklamaya çalış
tığımız tasfiyeci çizginin bir sonucu olarak takı
nılan tutumların, reformist hayaller ile devrimci 
mücadelenin engellenmesi üzerinde bilinçli veya 
bilinçsiz müdahalelerin karşısında bir hattın örül
mesinin altını çizmek için taşıdık. Gerçekleşen bu 
eylemde yıllardır yapılan refleks eylemler olsun 
kitlesellikten uzak mitingler olsun buralarda yapı
lan genel bir siyasi yasağı görmeden yerellerdeki 
çalışmalarda kitle örgütlerinin koyduğu yasağa 
karşı gelmek kendi gözündeki çöpe dokunmadan 
başkasının kıymığıyla uğraşmaktır.

Festival boyunca ve sonrasında gerçekleşen 
eylem dahil platformun siyasi konular hakkında 
görüşlerini aktarmayı hedeflediğimiz kimi çalış
malar yapmayı önümüze koysak da, yaşanan sü
reçte bu planları gerçekleştiremedik. Önümüzde
ki süreçte yapılacak tüm eylem ve etkinliklerde 
buraları daha verimli kullanmak, sözümüzü daha 
anlaşılır kılmak üzere platform materyallerini 
daha güçlü kullanarak katılmayı kendimize bir 
kez daha ödev edindik.

Yaşasın Komünistlerin Birliği

Anadolu Yakası’ndan Komünistler



5ARALIK 2021 KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

2 Eylül Kuruluş Festivalinde “Güncel siyasal süreç” başlıklı panel
2 Eylül Festivali kapsamında bu yıl “Güncel Siyasal Süreç” baş

lıklı bir panel gerçekleştirildi. Bu panelin konuşmacıları, KöZ, Par
tizan ve HDP idi. Toplam iki oturumdan oluşan paneli moderatör 
şu sözlerle başlattı:

“44 yıl önce konutlarını korumaya yönelik direnişle ağır araçla
rın kullanılması, mahalle halkının direnişi sürecinden geçtik. Yak
laşık 19 yıldır devam ettiğimiz festival örgütlenmesinde bu yılda bir 
aradayız. Sözü ilk paneliste bırakıyorum.”

Ardından KöZ adına yapılan konuşmada aşağıdaki vurgular ya
pıldı:

“Güncel siyasal süreç üzerine konuşacağız. Irkçı saldırılar gün
demimize giriyor. Yapılan saldırıları ırkçılık diye nitelendirmek, 
emekçileri birbirine düşürmek için yapılmış bir hamledir. Saldırı
lanların ırkçı bir pozisyonda olduklarına inanmamazı istemekte
dirler. Asıl adını koymak istemedikleri, ezenezilen gibi kavramları 
unutturmaya çalışmaktır. Bu ezberin bozulması gerektiği üzerinde 
duracağım. Örneğin, hükümetin desteğini oluşturan aşiretleri ne
reye konumlandırmak gerekir? Bu aşiretler bu zamana kadar ‘ırkçı 
bir saldırıya’ maruz kaldı mı? ‘Irkçı saldırılar’ diye üstü örtülme
ye çalışılan, emekçileri bu temelde bölmeye yönelik bir girişimdir. 
Sınıf çatışması, siyasi çatışmayla ilintilidir. İktidar yanlıları sallantı 
içerisindedir. Tüm Kürtlere karşı sırf Kürt kimliğinden saldırı söz 
konusu değildir. Kendi kaderlerinin tayin etme hakkını ortaya koy
mak isteyen, siyasallaşmış bir kesimi hedef alan saldırılar söz ko
nusudur. Bu kesimi ‘ırk’ temelinde bölmek doğru olmaz. Benzeri 
bir şey, Alevi kısıtlamaları, Alevilere yönelik saldırılar konusunda 
da geçerlidir. Bu kısıtlamalar yahut saldırılar da sadece inançtan 
ötürü değil, kendi hayatlarını, kendi tayin etme hakkının müca
delesinde oldukları içindir. Bugün esas çatışma; siyasal çatışmadır. 
Bu da inanç ya da kökene bakmaksızın, emekçi ve ezilenlerden 
yana olanların bir tarafta, diğerlerinin bir tarafta olduğu durum
dur. Bize dayatılan bu tutum, ırkçı saldırılara karşı tutum aldırma
ya yönlendiren zihniyetin, bölücü bir hamle olduğunu, emekçi ve 
ezilenlerin birleşmesine yönelik bir geri adım olduğunu belirtmek 
gerekmektedir. Asıl çatışmalar daima ezen ve ezilenler arasında ol
muştur. Din, mezhep, ırk tahtasına oturtulan şeyler birleşme karşıtı 
tutumlardır. Hâkim sınıfın istediği gibi yönetebilmesi için yapılan 
girişimlerdir. Tüm ezilenlerin bir araya gelebileceği birleşik hattı 
örmek gereklidir. “

KöZ’den sonra Partizan temsilcisi konuşmasını gerçekleştirdi:

“Bugün bu mahalle polis tarafından kuşatılmış olsa da ülke
mizdeki devrimci demokratik mücadele açısından önemli bir mev
zidir. Bu mahallelerin kültürünün ve dinamiklerini devam ettiren 
anlamlı adımlar olmaktadır. Keza 1 Mayıs Mahallesi de mafyalara 
karşı örgütlü bir halk kesiminin yaratılması gerçeğini gözler önüne 
serilmiştir. Gezi İsyanı’nın ardından devlet bazlı saldırılar yoğun
laştırılmıştır. Son birkaç yıldır ise pandemi bahanesi önümüze geti
rilmektedir. Halk nezdinde örgütlülüklerimiz de büyük oranda za
yıflatılmıştır. Halkın örgütlü yapısı, koruyan kollayan nitelikteyken, 
mahallelerimizde kuşatmalar, derneklerin kapatılması söz konusu 

olmuştur. Bugünün de benzer bir özgünlüğü vardır. Demokratik 
mücadelelerin verilebildiği elimizde kalan alanlar çok az sayıda 
kalmıştır. Bu sıkışmışlığa karşı bizler yine de mücadelemizi sür
dürüyoruz. Sıkışmışlık, sadece seçimler vb yollarda da değildir. 2 
Eylül gibi süreçler ise sokakta mücadele verildiği dönemleri işaret 
etmektedir. Ülkeye demokrasinin gelebilmesi için sokakta mücade
le verildiği dönemlerdi. Bizler demokratik kurumlarda da bu müca
deleyi vermeye devam edeceğiz. Alevi hareketi de bu mücadelenin 
bir parçasını oluşturmaktadır. Bu sıkıştırılmışlığa karşı sokak ayağı 
ile birlikte bir mücadele hattının örülmesi şarttır.

Konya ve diğer illerde Kürtlere yönelik saldırılar, orman yan
gınları zuhur etti. Bu bölgelerde devlet destekli tehditler söz konu
su oldu. Gülsuyu, 1 Mayıs Mahallesi mücadelenin bir ürünü olan 
mahallelerdir, bunu unutmamak gerekir. Bu mahallelerde bugün 
bu festivalin örgütlenmesi, kendi tarihini unutmaması, bu bilincin 
devam etmesinin işaretidir.

Seçimler gelir gider, bu bir düzen sorunudur. Ortamı terörize 
eden çalışmalar da bununla birlikte devam eder.

Bu mahalleler örgütlü mücadelenin sürdürülmesi gereken 
önemli noktalardır. Halkla kaynaşarak öncü bir öznede, baskılara 
karşı örgütlü mücadeleler ile sürdürmek gerekmektedir.”

Panel HDP adına yapılan konuşmayla devam etti:

“Bu iki kıskaç arasındayız: biri pandemi, diğeri ise iklim kri
zidir. Asıl mesele şudur; durumun nasıl toparlanacağıdır? Devlet 
burayı neden kuşatmış sorusuna cevap vermektedir. Cevabı ise, 
Alevi, kadın, Kürt kimliklerine sahip olduğumuz içindir. Bu ülkede 
Kürt, Alevi, kadın kimliğini ortaya koyulduğu zaman dahi siyaset 
yapılmış olur. Herhangi bir Kürt, bugün ülkemizde linç edilmeye 
mahkûmdur. Bu sistematik olarak geliştirilmiştir. Bugün devlet hiç
bir şey yapamaz durumdadır, gitmeye de mahkûmdur. AKP, kor
ku salmak politikası üzerine gitmektedir. Güçlü bir hükümet, AKP 
yoktur. Erdoğan vardır, paçasında ise MHP yer almaktadır.

Bizler 100 yıl önce doğru bir pozisyon alamadık sebebi ise bir 
ittifak kuramamamızdır. Bugün bunları yapabilmek için gücümüz 
bulunmaktadır güçsüz bir pozisyonda değiliz.

2 Eylül 1977, nostaljik bir anı olarak bakılabilecek bir an değil
dir. Yapılacak şey ise ırkçılığı ortadan kaldırmaktır.

Kürt halkının geçmişte destansı bir mücadelesi söz konusudur. 

Kürtlerin derdi bu ülkeyi yaşanabilir yapmak ve herkesle eşit, ortak 
yaşamaktır.

Biz tek çözüm meclistir demedik. Siyaset yapma biçimimizin 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çoğul bir şekilde kapsayan bir 
perspektifte yol alınmalıdır. Özne biziz, güçlüyüz. Gücümüzü de 
çoğulları bir araya getirerek çoğaltabiliriz.”

İlk tur konuşmalarının ardından ikinci tura geçildi.

KöZ:

“Gerileyen AKP’nin 7 Haziran günü meclisteki çoğunluğunu 
kaybetmesininden bu yana yapılması gereken hükümeti geriletip 
Millet İttifakına yol vermemenin yolunu bulmaktır. Tek blokla kar
şılarına çıkmamız gerekmektedir. Solu, emekçi ve ezilenleri Millet 
İttifakı’na yedeklemek isteyenlerin karşısına devrimcilerin çıkması 
gerekir. Bu çerçeve çok önemlidir. Mahallenin kurulması da böy
le bir güç birliğiyle olmuştur. Günümüzde ise daha fazla burjuva 
kliklerine yedeklemeye çalışıyorlar. HDP’lilerin dalga dalga içeri 
atılmasına rağmen geride kalanların zaman geçmeden yerleri dol
duruluyor ise bu işin hakkını vererek Millet İttifakı’ndan kopması 
gerekir. Bunun yolu ise ezilenlerin güçlü bir muhalefet ağını örme
sinden geçecektir. Etkili ve bağımsız bir muhalefet oluşturulmalıdır. 
Her şey mevcut ama irade eksikliği var. Ezilenlerin çıkarlarını savu
nanların solun birliğini sağlamaları gerekir.”

HDP:

“Devrim bir anda olan bir şey değildir, emek gerekmektedir 
ve öncelikle de kendimizden başlamamız gerekiyor. Irkçı, faşist 
abluka nasıl kırılacak, ortaklık nasıl kurulacak sorularına cevap ve
receğim. İdeolojik birlik olmaz, programatik birlik olması gerekir. 
İdeolojik değil çünkü herkesin temsiliyetinin olması gerekmekte
dir. Parlemento, araçlardan bir tanesidir ve bu anlamda önemli
dir. Çoğul bakış açısı bu anlamda önemlidir ve öğrenmek gerekir. 
Eksiğiz,  dayanışmanıza ihtiyacımız var. Bu anlamda da herkesi 
kapsayan bir programa ihtiyacımız vardır.

Partizan:

“AKP ve MHP’nin zayıf olmasını seçimlerden ölçmemek gerek
mektedir. İki yönlü bir perspektiften bakmak gerekir, ekonomik 
olarak ve demokrasi sorunu olarak. Güçlü bir işçi sınıfı ve ezi
len ulusun var olmadığı koşulda saldırıdan bir pozisyonda yer alır. 
Bunun nasıl püskürtüleceği asıl sorundur, bu da halk göndermesi 
ile gerçekleşecektir. Bakış açımız içerisinde AKP hükümeti gitsin, 
kim gelirse gelsin gibi anlayış söz konusu değildir. Ezilenlerin ve 
Kürtlerin demokratik taleplerinden bakılması gerekir. Bu hükümet 
kendiliğinden de gitmez ve basitte olmayacaktır, eğer örgütlü halk 
olmazsa daha baskıcı koşullarla karşılaşırız ve süreç daha kaotik 
geçer. Bu anlamda da düzen siyasetine bel bağlamamak lazımdır. 
Düzen siyasetinin açmış olduğu alanlar ancak bizim açımızdan kür
sü niteliği taşır.”

Konuşmalarının ardından panel sonlandırıldı.

Anadolu Yakası’ndan Komünistler

Adı faşizm olsun veya olmasın 
Burjuva diktatörlüğüne karşı eylem birliği yapalım

15. Karaburun Bilim Kongresi’nin ilk gün ger
çekleşen 2. oturumunun başlığı “Kapitalizmin 
Kara Vebası: Faşizm” idi. Oturumda, Orhan Dilber 
“Reformist ve Devrimci Stratejiler Bakımından Fa
şizm Tespitleri”, Barış Yıldırım, “Faşizm ve Kolon
yal Faşizm”, Bahadır Özgür, “ ‘Devlet Baba’dan 
‘Devlet AŞ’ye: Türkiye’de Rejimin Dönüşümü”,  
Dinçer Demirkent “Türkiye’nin AnayasalSiyasal 
Rejimi” ve Eylem Şen ise “Sinemada AntiFaşiz
min Estetiği” konularını ele aldı. KöZ’ün arka
sında duran komünistler olarak etkinliğe görüş 
ve sorularımızı dile getirmek amacıyla ve gazete, 
dergi ve diğer yayınlarımızın bulunduğu bir stant 
açarak katıldık.

Orhan Dilber’in sunumunda Türkiye’deki 
devrim sorununun çeşitli siyasi görüşlerce dile 
getirilen faşizm tespitleri ile ilintisini ele alan  bir 
konuşma yaptı. Dilber sunumuna faşizm terimi
ni bu terimle ifade edilenlere fabrikada, sokakta, 
işyerinde, okullarda maruz kalan ezilenlerin ma
ruz kaldıkları ve algıladıkları biçimde ele almak 
gerektiğini belirterek başladı. Bu açıdan bakıldı

ğında ise yapılan tespit faşizm olsa bile, bu tespiti 
yapanların getireceği olası çözüm ve mücadele 
seçeneklerine bakmak gerekeceğini, bu bakım
dan Türkiye’de de dünyada da temel iki eğilimin 
söz konusu olduğunu vurguladı. Bu bağlamda ’72 
devrimci kopuşundan örnek veren Dilber, o yıllar 
ve sonrasındaki TİP ve benzeri reformist akımla
rın faşizm tespitleri yapmakla birlikte, buna karşı 
burjuvazinin faşist olmayan unsurları i,le işbirliği 
yapılabilmesini mümkün ve hatta gerekli gördük
lerini; tam tersine bu reformist yapılardan kopuş 
gerçekleştirenlerin ise, öne çıkardıkları tespit fa
şizm olduğunda burjuvazi ile işbirliği yerine söz 
konusu devlet sorununu devleti yıkarak çözmek 
gereğini öne çıkarttıklarını, bu yaklaşımın refor
mist kanatta asla görülmediğini ifade etti. Dilber 
’72 kopuşunun önemli unsurlarından Mahir Ça
yan ve arkadaşlarının önem verdiği Latin Amerika 
gerilla hareketlerinin Latin Amerika’daki faşizm 
uygulamalarına ‘bu bizim meselemiz, bunu biz 
çözeceğiz’ yaklaşımının da bu minvalde algılan
ması gerektiğini ve bu açıdan yaklaşımın refor
mist yaklaşımlardan ayrıldığını belirtti.

Dilber Çarlık Rusyası’nda uygulanan otokratik 
yöntemlerin faşizm olarak nitelenebilip niteleme
neyeceğine ilişkin tartışmalar olduğunu, Rusya 
ve Ukrayna’da gerçekleştirilen pogromların sayı 
ve nitelikçe Nazi Almanyası zamanındakilerle 
benzer özellikler taşıdığını ifade ederek, otokra
si ve diktatörlüğe ilişkin reformist olan ve olma
yan yaklaşımların geçmişte Komünist Enternas
yonal’de de gözlemlendiğini belirtip, Komünist 
Enternasyonal’in 3. ve 4. kongresinde ele alınan  
‘proletaryanın tek cephesi’ yaklaşımının, burjuva

zinin herhangi bir kanadı ile işbirliğini kesin bir 
dille reddettiğini, bir cephenin ancak burjuvaziye 
mensup olmayan proleter işçi ve köylü unsurlar
ca inşa edilebileceğini, diğer türlü Dimitrov’un 
başkanlık ettiği ve Enternasyonal üyesi reformist
lerin baskısı ile onaylanan burjuvazinin kimi un
surları ile ittifak söylemine prim verilmiş olacağı
nı vurguladı.

Dilber konuşmasının sonunda, bütün emekçi 
ve devrimci unsurları, adına faşizm veya başka 
bir şey denmesine fazla takılmadan (buna daha 
tali önem vererek), mevcut otokrasinin yıkılabil
mesi adına eylembirliği yapmaya çağırdı.

Sunumun ardından Dilber’e burjuvazinin çe
şitli kesimleri ile faşizme karşı ittifak yapmanın 
neden yanlış olduğu soruldu. Dilber yanıt olarak, 
böylesi bir bir ittifakın – sonuçta faşist burjuva 
unsurlar yenilgiye uğratılsa bile – ittifak edilen 
burjuva unsurların iktidarına taşeronluk etmekten 
başka bir sonucu olamayacağını, bunun örnekle
rinin geçmişte birçok kez yaşandığını ifade etti. 
Bir başka soruda ise yoksul köylülerle ittifak ku
rabilmenin mantığı soruldu, Dilber yanıt olarak 
yoksul köylülerin temel düşmanının toprağın ve 
suyun kullanımını kendisinden esirgeyen burju
vazi olduğunu, bu itibarla da yoksul köylülerin 
emekçilerin müttefiki olmasının doğal bir sonuç 
olduğunu belirtti. Oturum, söz almak isteyen bir
çok kişi olmasına rağmen İzmir Belediyesi’nin 
getirdiği süre kısıtı gerekçe gösterilerek sona er
dirildi.

Komünist Bir Dünya Kuracağız!

İzmir’den Komünistler

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
çalışma yürüttüğümüz alanlardan Tuzla, Kartal ve 
Maltepe’de “‘Irkçı Saldırılar’ Mağduriyetini Değil, 
Bağımsız Siyasal Mücadeleyi Yükselt; Mülteci De
ğil, Sınıfın Bir Parçası; Tüm Göçmenlere Vatan
daşlık Hakkı” şiarlı ozalitlerimizi astık.

Gelinen son süreçte, hükümetin, HDP’ye 
yönelik saldırılarını, dün olduğu gibi bugün de 
siyasi hesapların ürünü olarak görmek gerekir. 
Komünistler açısından durumun kendisi bu şekil
de ele alınırken, Amerikancı muhalefet ve onun 
siyasi çizgisine hapsolmuş sol akımlar tarafın
dan bu saldırılar “ırkçı” olarak nitelendirilip, aynı 
zamanda nefret ve tahrik dilinin getirmiş oldu
ğu sosyal bir sorun temelinde ele alınmıştır. Bu 
tespitleri eylem ve etkinliklerdeki söylemleri de 
belirlemiştir. Türkiye’de ezilen ulusa  yönelik sal
dırılar bir ırka yönelik nefretten değil, bir ulusu 
yok sayıp Kürdistan’ın bir parçasının işgal altın
da tutulmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorun 
ezme ezilme ilişkisinden kaynaklanan temel bir 
sorun olup çözümü de devrimden geçmektedir.

Komünistler olarak  karşı devrimci saldırılara 
karşı durabilmenin yolunun, mağdur edebiyatı 
yaparak en geniş muhalefeti yaratmaktan geçme
diğinin; ancak bağımsız bir siyasi hat sonucunda 
en geniş sokak hareketinin yaratılmasıyla olaca
ğının bilinciyle hareket edeceğiz.

Tuzla, Kartal ve 

Maltepe’de ozalit çalışması

Anadolu Yakası’ndan Komünistler
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Kampın son oturumunda “Enternasyonalizm 
ve Kürdistan” başlığı ele alındı. Bu oturumda söz 
alan yoldaş şunları ifade etti:

“Enternasyonalizm ve Kürdistan başlığında 
enternasyonalizmin ne olduğu hakkında fikirler 
ortaya koymaktan ziyade enternasyonalizm ko
nusundaki görevleri ortaya koymaya çalışacağım. 
Enternasyonalizmden bahsedildiğinde yaygın ola
rak örgütlenmeden bağımsız, adeta bir fikir ve 
düşünce anlaşılmaktadır. Enternasyonalizm milli
yetçiliğe karşı olmak ve uluslararası bir kardeşlik 
savunmak olarak algılanmaktadır. Hâlbuki enter
nasyonalizm daha ortaya çıkışı itibari ile bu yak
laşıma bir karşı çıkıştır. İlk enternasyonal örgüt
lenme sayabileceğimiz Komünist Liga’da “bütün 
insanlar kardeştir” fikrinin yerini “bütün ülkelerin 
işçileri birleşiniz!” şiarı almıştır. Oysa bugün 200 
yıl önce aşılan bir yere geri dönülmüş ve enter
nasyonalizm “yaşasın halkların kardeşliği!” sloga
nına indirgenmiştir.

Enternasyonalizmi kardeşlik ve bir çeşit daya
nışma olarak görmekten hızla kurtulmak gerek
mektedir. İlk enternasyonalist örgüt olan Komü
nistler Birliği için enternasyonalizm onu kendinden 
önceki akımlardan ayıran bir çıkış ve kalkış noktası 
olmuştu. Fakat bu çıkış noktasını da birebir örnek 
almaktan kaçınmak gerekir. Zira çıkışına tezat bi
çimde bu örgüt artık zamanı doldu denilerek ka
patılmış ve bu hata  tekrar edilmiş, benzer gerek
çelerle dünya devriminin partisi olarak kurulan 
Komünist Enternasyonal de tasfiye edilmiştir. Bur
juvazinin hâkimiyeti ortadan kalkıncaya dek, hatta 
sadece düşmanı yeninceye kadar da değil, sınıfsız 
topluma giden yolu açmak için ayakta kalması ge
reken Komünist Enternasyonal kapatılmıştır.

Komünist Liga’nın ve devamında Birinci Enter
nasyonal’in de kapatılmasının ardından uzun bir 
karanlık dönem gelmiştir. Bu karanlık dönemde 
kurulan II. Enternasyonal esas itibari ile Avrupa 
merkezli, Avrupa’daki işçi hareketi, esas olarak da 
işçi aristokrasisi üzerinde yükselen ve ideolojik 
kökenleri Lasalle’da yatan, Alman sosyal demok
rasisinin galebe çaldığı, bu nedenle mahiyeti sı

nıf işbirlikçi, sosyal şoven bir merkezdir. Dünyayı 
paylaşan emperyalist metropollerin sofrasından 
düşen kırıntılarla beslenen işçi aristokrasisi bu 
oportünizmin üzerinde yükseldiği kesim olmuştur.

Bu yoldan ve yeniden Komünist Parti Mani
festosu’nun çizgisine dönülmesinin Ekim Devri
mi’nin zaferi ile mümkün olduğuna ilişkin yaygın 
bir tevatür vardır. Oysa Komünist Enternasyonal’in 
kuruluşu gecikmiş, Komünist Enternasyonal ge
cikmeli kurulmuştur. Merkezci akımların ayak 
sürümesi oportünizmin bariz bir biçimde açığa 
çıktığı bir kertede Komünist Enternasyonal’in ku
ruluşunu geciktirmiştir. Komünist Enternasyonal’in 
kurulması gerektiği fikri savaş yıllarında kazanı
lamamıştır ve Komintern’in daha sonra yaşadığı 
aksaklıkların temelinde de bu durum yatmaktadır.

1919’da kurulan Komintern’de Ekim Devrimi 
sonrasında kurulan Sovyetler Birliği bir ağırlık 
merkezi hâline gelmiştir. Komünist Manifesto’da 
ifade edilen komünistlerin parçanın çıkarları ye
rine bütünün çıkarlarını savunması gerektiği yö
nündeki tespite rağmen dünya işçi sınıfının ener
jisinin kazanılan ilk mevziyi korumak için seferber 
edilmesi gerektiği yönündeki oportünist fikir hâ
kim olmuştur.

Kürdistan meselesine gelince bu sorun birçok 
sorundan farklı olarak enternasyonal bir sorundur. 
Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonunda parça
lanan Kürdistan’ın kurtuluşu dört ayrı parçada dört 
ayrı devletle mücadeleyi zorunlu kılar. Bu uluslara
rası mücadele için de uluslararası bir örgütlenmeye 
ihtiyaç vardır. Bu nedenle Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesi herhangi bir burjuva önderliğin altın
dan kalkabileceği bir iş değildir. Doğası gereği ulu
sal bir devleti hedefleyen ve uluslararası çözümleri 
hesap edemeyen, ulusal olarak tanımlanabilecek 
bir burjuvazinin önderliğinde uluslararası bir soru
nun çözülmesi mümkün değildir.

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan bu 
yana kendini önemli bir sorun olarak dayatan 
Kürdistan meselesi artık tüm dünyanın gündemi
ne oturmuş vaziyettedir. Bu sorunu ancak komü
nist bir önderlik çözebilir. Kısmî, yerel hedeflerle 

yola çıkan hareketleri teşhir edebilmek için dahi 
enternasyonalistkomünist bir örgütlenmeye ihti
yaç vardır. Uluslararası bir sorun olarak Kürdis
tan meselesi dört parçadaki emekçilerin destek ve 
katkılarını gerektiren bir mücadele ve ancak en
ternasyonalist bir örgütlenme ile çözülebilir. Do
layısı ile Kürdistan ve enternasyonalizm sorunları 
birbirine yakın ve alakalı iki sorunu teşkil eder.

Mevcut akımların bugün sadece kendi bölge
lerindeki kısmî kazanımlarla yetinmesi tesadüf de
ğildir. Burjuva bakış açısı kısmî kazanımları aşan 
bir mücadelenin başını çekemez. Oysa Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hem kuruluşuna hem varlığına 
damga vuran Ortadoğu’daki bu kilit sorun Orta
doğu’dan enternasyonalist bir sıçramanın da vesi
lesi olabilir. Komünistler Kürdistan devriminin bu 
yolda gelişmesine katkıda bulunmak ve yol gös
termek zorundadırlar. Marks’ın İrlanda konusun
da söylediklerini geçerli bulanlar Ortadoğu’daki 
düğümün çözülmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yıkılmasından geçtiği saptamasını kabul etmek 
durumdadır.”

Bu sunumun ardından soru ve görüşler ifade 
edildi. Sorularda daha çok mevcut enternasyo
nalizm anlayışları ile komünistlerin savundukları 
enternasyonalizm anlayışının farkı, enternasyonal 
bir örgütlenmeden ne anlaşılması gerektiği, birle
şik devrim tezleri gibi konular üzerinde duruldu.

Sunumu gerçekleştiren yoldaş sorular üzerine 
şu görüşleri ifade etti:

“Kürdistan sorunu, bir gün bir parçada bir gün 
diğer parçada, ağırlık merkezi değişir biçimde var 
olmaktadır. Dört devletin sınırları içerisinde Kür
distan’ın birer parçası varken Kürdistanlı komü

nistler dışında Iraklı, Suriyeli, Türkiyeli ve İranlı 
komünistleri de ilgilendiren bu sorunda bu beş 
alandaki komünistler hangi zeminde buluşacak
lar? II. Enternasyonal tipi buluşmalar, toplantılar, 
dayanışma girişimleri zaten yapılıyor. Eksikliği du
yulan bu değildir. Biz enternasyonalden profes
yonel devrimciler örgütünü anlıyoruz. Herhangi 
bir ulusal akımın bu sorunun üstesinden gelme
si mümkün değildir. Biz de altından kalkamayız. 
Ancak biz Kürdistanlı komünistlerle bizim hâliha
zırda durduğumuz zeminin üstünde buluşabiliriz.

Birleşik devrim fikrinin savunulması aslında 
bir enternasyonal ihtiyacını haykıran bir durum. 
Ancak böylesi bir devrim için tesis edilmesi gere
kenin enternasyonal bir örgüt olduğunun üstün
den atlanarak bu fikir savunulamaz. Bu meseleye 
bir ülke ve yerel merceklerle bakıldığını gösterir. 
Biz Kuzey Kürdistan’dan başlayarak erişebilece
ğimiz ve temas edebileceğimiz her yerde mevcut 
olan bizim seviyemizin üstünde bir örgüt olması 
gerektiğini savunmalıyız. Türkiye’de bir komünist 
partinin yaratılması için nasıl çalışıyorsak bu ulus
lararası devrimci örgütlenmenin yaratılması için 
de aynı şekilde çalışırız.

Enternasyonalizmi mücadele edilen bir takım 
coğrafyalara gitmek ve böyle göstermek yaygın 
bir tutum. Ama bu başka vesilelerde de görülüyor. 
Bir fabrikadaki grev yahut direnişe destek veril
mesi de oraya ziyaret yapılması olarak algılanıyor 
mesela. Bu sendikalistekonomist bakış açısının 
yansımasıdır. Oysa bir greve destek vermek için 
asıl doğru olan başka yerlerde de grevler örgüt
lemektir. Rojava’ya destek vermek için oraya git
mekten ziyade bulunduğunuz ülkede devrimci 
siyasal faaliyetin yükseltilmesi olabilir.”

20. ve 21. yüzyılda emperyalizm ve ulusal sorun
Kampın ilk oturumunda “20. ve 21. Yüzyılda 

Emperyalizm ve Ulusal Sorun” ele alındı. Sunum 
yapan yoldaş özellikle reformist çevrelerin “de
ğişen koşullar” nedeniyle ulusal sorun ve ulus
ların kendi kaderini tayin hakkına dair komünist 
referansların pek de geçerli sayılamayacağını sa
vunduklarını ifade etti. Bu savların yanlışlığına 
değinen yoldaş emperyalizm ve ulusal mücade
leler çağının devam ettiğini ancak bu çağın içe
risinde derinleşen krizler ve ilişkilerin sanılanın 
aksine proleter devrimcilerin lehine bir yol çizdi
ğini ifade etti. Bugün kapitalist üretim ilişkilerinin 
dünyanın her noktasına yayıldığını, ilhak edilen 
topraklarda da dahil olmak üzere proleterleşme
nin eskiye nazaran çok daha arttığını ifade etti. 
Emperyalizm çağı ilerledikçe ezilen ulus müca
delelerinde proleterlerin daha çok var olacağını, 
bu nesnel gerçekliğin de ezilen ulusların kurtu
luşunun proleter devrimci çözümünü eskisinden 
daha olası hale getirdiğinin altını çizdi.  

 Ulusal sorun ve ulusların kendi kaderini ta
yin hakkının bakışın değişmesi gerektiğini savu

nanların savlarından birinin de ezilenlerin hamisi 
olarak kabul edilen SSCB’nin yıkılması olduğunu 
söyledi. Oysa SSCB’nin Komünist Enternasyo
nal’in ilk dört kongresinden sonraki dönemde 
zaten Menşevik ve tasfiyeci bir revizyona uğradı
ğını, bu anlamda tasfiyeci bir hüviyete bürünmüş 
bir yapının yıkılmasının ulusal kurtuluş hareketle
rine ayrıca bir zarar verdiğini düşünmenin doğru 
olmayacağını, SSCB yıkıldıktan sonra bağımsızlı
ğına kavuşan çok sayıda ulus devleti örneklendi
rerek vurguladı. 

Yoldaş ayrıca emperyalistler tarafından dünya
da paylaşılacak yer kalmamasının sermaye ihracı
nı daha fazla gündeme getirdiğini ifade etti. Bu
gün ihtiyaç duydukları savaşa cesaret edemeyen 
emperyalistlerin doğrudan ordularla savaş veya 
ilhak yerine sermaye ihracı ve ilhak edilmiş böl
gelerdeki halkları kendi çıkarları doğrultusunda 
silahlandırmak yöntemlerine daha sık başvurdu
ğunun altını çizdi. Bu gelişmelerin ilhak edilmiş 
topraklardaki proleterlerin başkaldırı kapasitesini 
artırdığını belirtti.

Sunumun ardından dinleyiciler tarafından so
rular ve görüşler dile getirildi. Söz alan bir yoldaş, 
SSCB’nin ilk dört kongre sonrasındaki durumu
nun da komünistler için olumlu olduğunu değer
lendirenlerle komünistlerin görüş farkının altının 
çizilmesi gerektiğini, tasfiyecilerin eline geçen 
SSCB’yi komünistlerin yıkması ile kapitalistlerin 
yıkmasının aynı şey olmadığını, örneğin Filistin 
sorunu veya Afrika’da son birkaç on yıldır yaşa
nanlarda bu durumun (SSCB’yi kapitalist örgütle
rin yıkmış olmasının) kısmî etkisinin görülmekte 
olduğunu belirtti. Bir başka yoldaş, Rojava’da ya
şanmakta olanları gündeme getirerek orada Baas 
rejimi, ABD, Rusya, TC ve Kürtler arasında sü
ren mücadelenin komünistlere yansımasının nasıl 
olması gerektiğini sordu. Yanıt veren konuşmacı 
yoldaş, devrimci olduğunu belirten kimi örgüt
lerin ABD ile ittifak yapılmasını kabullenmesinin 
yanlış olduğunu, Komünist Enternasyonal’in ilk 
dört kongresinde bu tutumun asla onaylanmadı
ğını, bu yanlış tutumda ısrar edenlerin zaman za
man burjuvazi ile işbirliğini makul gören faşizme 

karşı birleşik cephe söylemlerine sığındığını, bu 
söylemlerin komünist bir dünya kurma çabasına 
hizmet edemeyeceğini ifade etti. Söz alan bir baş
ka yoldaş, zamanın Andre Gorz’un yanlış gelecek 
öngörüleri benzeri söylemlerle tasfiyeciliği yük
seltme zamanı değil, Komünist Enternasyonal’de 
de vurgulandığı gibi bütün ülkelerin işçilerini ve 
ezilen ulusları aynı safta birleştirme zamanı oldu
ğunun altını çizdi.

Sunum yapan yoldaş oturumda yaptığı sap
tamaların yeni ortaya çıkmadığın, proleter dev
rimler ve ulusal kurtuluş mücadeleleri çağının 
başından beri geçerli olduğunun altını çizdi. 21. 
Yüzyıla gelindiğinde ise nesnel koşulların Komü
nist enternasyonalin saptamalarıyla örtüşen şekil
de derinleştiğini ve proleter devrimini nesnel an
lamda daha fazla desteklediğini ifade etti. Bugün 
yapmamız gerekenin bu analizler ve referansla
rımız ışığında komünistlerin düşmüş bayrağını 
yerinden kaldırmak olduğunu belirterek oturumu 
sonlandırdı.  

Enternasyonalizm ve Kürdistan

Komünist ve burjuva perspektiflerden ulusal sorun ve Kürdistan

KöZ olarak 171819 Eylül tarihlerinde Komünist ve Burjuva 
Perspektiflerden Ulusal Sorun ve Kürdistan konusunda farklı beş 
başlığın ele alındığı üç günlük bir kamp düzenledik. İzmir’de ger
çekleşen kampta “20. ve 21. Yüzyılda Emperyalizm ve Ulusal So
run; İlhak ve Sömürge Kavramları Işığında Ulusal Sorun; Kürt Soru
nu ve Kürdistan Sorunu; Şefik Hüsnü’den Kaypakkaya’ya Kürdistan 
Sorunu Nasıl Ele Alındı?; Enternasyonalizm ve Kürdistan” başlıkları 
ele alındı.

Kampın kimi oturumları panel formatında kimi oturumlarıysa 
seminer formatında gerçekleşti. İlhak ve Sömürge Kavramları Işı
ğında Ulusal Sorun ve Kürt Sorunu ve Kürdistan Sorunu başlıkları 
Partiya Azadîya Kurdistane/Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve 
KöZ adına konuşmacıların olduğu birer panel olarak örgütlendi. 
Hem panel hem de seminer oturumları dinleyenlerin de soru ve 
görüşleriyle açılan zengin tartışmalarla gerçekleşti.  

KöZ olarak, geçtiğimiz yıl 7172 Kopuşu ve Komünistlerin Birli
ği Mücadelesi başlığında yine bir dizi seminer ve paneli kapsayan 
bir kamp düzenlemiştik. Bu yıl ise konu olarak ulusal sorun ve 
Kürdistan sorununu el aldık. Bu kampları düzenlerken öncelikle 
devrimci mücadelenin bir parçası olarak sınırlı bir zaman için dahi 
bu mücadelenin can alıcı konularına yoğunlaşabilecek bir zemin 
yaratmayı hedefliyoruz. Alternatif ve siyasi bir sosla renklendirilmiş 
“tatil” ihtiyaçlarının aksine bu zemini, devrimci mücadelenin par
çası olarak ancak günlük siyasi mücadelesinin koşturmasının bir 
nebze dışına çıkarak yoğunlaşmış bir siyaset konuşma alanı olarak 
tarif etmek mümkün. Bu nedenle iki yıldır belli bir ana tema çerçe
vesinde konular belirliyoruz.

İkinci olarak kampları bir iç eğitim olarak aracı olarak düzenle
miyoruz. Tersine gerek konuşmacı gerek katılım düzleminde fark
lı siyasi akımlardan katılıma açık bir şekilde organize ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıl da bu yıl da kampın kimi oturumlarına farklı siyasi 
akımlardan konuşmacıları davet ettik ve bu davete icabet edenlerle 
kimi oturumları panel olarak örgütledik. 

Bu yıl Komünist ve Burjuva Perspektiflerden Ulusal Sorun ve 
Kürdistan başlığının saptanmasında ulusal sorunun genel olarak 
emperyalizm çağı ve komünist mücadele açısından önemli bir yere 
sahip olması; Kürdistan sorunun ise üzerinde mücadele ettiğimiz 
coğrafyadaki sol ve devrimci akımlar açısından yine kilit bir nokta
da olması belirleyi oldu. Bu genel önemin ötesinde dünya ve Tür
kiye’de siyasi kriz ve devrimci durum derinleşirken, Kürdistan’ın 
Ortadoğu’da devrimin kilit noktası olmaya ve bu düğümün çözül
mesi için enternasyonal komünist bir örgüt ihtiyacı her zamankin
den güncel ve acil bir ihtiyaç  olmaya devam etmekte.

Aşağıda kampta ele alınan iki oturumun haberini yayınlıyoruz.
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İzmir’de “İşçi Emekçi Buluşması” çağrısı

İzmir’de solsosyalist kurumlar 17 Kasım Çarşamba günü Kar
şıyaka Çarşı girişinde bir basın açıklaması gerçekleştirerek 12 Ara
lık’ta Bornova’da gerçekleştirmeyi planladıkları geniş işçi buluşma
sına çağrıda bulundular.

Yaklaşık bir aydır muhtelif sol akımlar, demokratik kitle örgüt
leri ve sendikalarla  görüşerek işçiler emekçilerin yaşadığı yoksul
luğun arttığı koşullarda birlikte ve eşit bir düzlemde, eşit bileşenler 
olarak ortak eylemlilikler ve faaliyetler örgütlenmesini hedefleyen 
kurumların bu konudaki çağrı ve temasları rekabetçi ve bürokratik 
bir bariyer ile karşılaştı. Buna rağmen bir araya gelebilen kurumlar 
ortak bir faaliyet takvimi oluşturmayı başardılar. KöZ’ün arkasında 
duran komünistler olarak “eylemde birlik, ajitasyonda serbestlik” 
ilkesinin gözetildiği, herkesin kendi görüş ve kimliği ile alanda yer 
alabildiği bir faaliyetin gerekliliğinin altını çizdiğimiz bu toplamda 
yer aldık. Genel itibari ile asgari ücret ve gündelik mücadele ta
lepleri üzerinden şekillenen ve böyle temel bir kısıtı olan bir birlik 
olmakla beraber bu sorunların kaynağına, nedenlerine ve nasıl çö
zülmesi gerektiğine dair görüşlerimizi her koşulda ve platformda 
ifade ettik. Ancak bu tür siyasal vurguların bu eylemliklerde öne 
çıkması halinde Millet İttifakı’nın dümen suyundaki akım ve sen
dikaların söylediklerinin ötesinde ve ilerisinde bir takım şeylerin 
söylenmesinin mümkün olabileceğini diğer bileşenlere defaatle ifa
de ettik.

Bu konudaki görüş ve vurgularımızla eylem birlikteliğinin bir 
parçası olarak başından beri yer aldığımız bu süreçte 12 Aralık’ta 
kitlesel bir işçi buluşması örgütlenmesi konusunda ortaklaşıldı. Bu 
eylemin çalışmasının başlangıcı olarak ve eylemin deklarasyon 
metninin okunması için Karşıyaka’da bir basın açıklaması gerçek
leştirildi. “İnsanca ve Onurlu Bir Yaşam İçin İşçiler Emekçiler Bu

luşuyor” pankartının açıldığı eylemde okunan açıklamada şunlar 
ifade edildi:

“Yağma, rant, talan, savaş ekonomisi üzerine kurulu bir düzen
de yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız bu düzen muazzam bir ekonomik 
çöküşün yaşandığı, açlık ve yoksulluğun zirve yaptığı, sosyal çeliş
kilerin derinleştiği bir krizle karşı karşıya. Tüm bu krizlerin yaşan
dığı dönemde biz işçi ve emekçileri derinden etkileyen asgari ücret 
ve bütçe görüşmeleri gelip çatmıştır.

 2022 asgari ücret görüşmeleri bu sene erken başladı. Her yıl 
aralık ayının ilk haftasında başlayan asgari ücret görüşmeleri basın
da, kamuoyunda günlerdir tartışılıyor.

… Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebil
mesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık 
sınırı 3 bin lirayı, gıdanın yanı sıra giyim, kira, elektrik, su, yakıt, 
ulaşım, eğitim, sağlık vb. için yapılması zorunlu toplam aylık har
cama miktarı olan Yoksulluk Sınırı 10 bin lirayı aştığı koşullarda biz 
işçi ve emekçiler bizleri daha fazla sefalete sürükleyen bu düzene 
karşı ses çıkararak asgari ücret görüşmelerinde insanca ve onurlu 
bir yaşam talebimizle alanlara çıkıyoruz.

Asgari ücret görüşmeleri aynı zamanda bütçe görüşmelerinin 
sürdüğü bir tarihte yürütülüyor. Bütçenin en büyük kalemi ise, do
laylı ve dolaysız vergilerden oluşuyor. İşçilerin vergileri geliri eline 
geçmeden peşinen kesilirken, nüfusun %90’nını oluşturan emekçi
ler dolaylı vergilerin en büyük kaynağını oluşturuyor. Buna karşı 
Cengiz’inden Sabancı’sına, Kalyon’undan Koç’una, Ezcazıbaşı’na 
hepsinin vergileri affediliyor. Bizim sırtımızdan alınan vergilerden 
oluşan bütçelerden ise, tam da kepçe ile alıp, kaşıkla vermeye 
benzemektedir.

Şunu iyi bilmeliyiz ki vergilerle, düşük ücretlerle krizin faturası
nı işçi ve emekçilere kesenler, KHK saldırısıyla kamu emekçilerini 
işsizlikle terbiye etmeye çalışanlar, mücadele eden emekçileri sür
günlerle yıldırmaya çalışanlar, eğitim ve barınma temel bir hak iken 
öğrenci gençliği sorunlarıyla baş başa bırakanlar ve bu saldırıları 
sadece konuşmakla yetinenler 2022 yılı için geçerli olacak asgari 
ücreti belirleyecekler.

Pandemi koşullarını fırsata çeviren AKP iktidarı patronlara bu 
süreçte istediği her şeyi verdi. İşçiler, emekçiler ise yoksulluğa, 
sefalete ve açlığa terk edildi. Milyonlarca emekçi pandemi koşul
larında çalışmak zorunda bırakılırken AKP iktidarı sermayedarların 
çıkarı için devletin tüm imkanlarını kullandı. Siyasi iktidarını ko
rumak adına son olarak IrakSuriye Tezkeresiyle dışarıda savaş ve 
saldırganlığı artıran, emperyalist efendilerine hizmette sınır tanıma
yan AKP, tüm bu kanlı planlarının faturasını da emekçiye ödetiyor, 

bir yandan da ırkçılığı tırmandırarak halkları birbirine kırdırmayı 
sürdürüyor.

Bizler aşağıda imzası olan ilericidevrimci, emek örgütleri ola
rak bu düzen böyle gitmez dedik! Milyonlarca işçinin yaşamını il
gilendiren asgari ücreti ne iktidarın ne de işçiden kopmuş sendika 
ağalarının kararına bırakmamak için, emekçilerin insanca ve onurlu 
bir yaşam talebini mücadele ile gerçek kılmak için yan yana geldik.

Gelin, asgari ücret görüşmeleri başlarken bu oyunu bozalım.

Gelin, sermayenin ve onun iktidarının saldırılarına karşı gücü
müzü birleştirelim.

Gelin, emeğin ayaklar altına alındığı, bir avuç asalağın şatafat 
içinde yaşarken bizlerin sefalete sürüklendiği bu dönemde emeğin 
gücünü dosta düşmana gösterelim.

Gelin, taleplerimizle alanlarda olalım, emeğimize ve geleceği
mize hep birlikte sahip çıkalım.”

 Açıklamanın sonunda aynı zamanda şu talepler sıralandı:

“İnsanca yaşanabilir vergiden muaf asgari ücret istiyoruz. Do
laylı vergiler kaldırılsın artan oranlı vergi uygulansın. Sendikal 
örgütlenmenin önündeki engel kaldırılsın. 25/2 (kod29) kaldırıl
sın. Herkese iş ve gelir güvencesi. Sermayeye değil emeğe bütçe. 
KHK’lı ihraçlar geri alınsın. Parasız eğitim, parasız sağlık istiyoruz.”

BDSP, Birleşik İşçi Kurultayı, Dev Tekstil, Dostluk ve Kültür 
Derneği, Ekmek ve Onur Derneği, ESP, Ege İşçi Birliği, Kaldıraç, 
Partizan, Sosyalist Kadın Hareketi, TÖP ve KöZ’ün arkasında duran 
komünistlerin imzacı olduğu bu eyleme elliye yakın kişi katıldı.

Türkiye’de dindirilemeyen bir rejim krizinin ve ardı arkası gel
meyen siyasal krizlerin yaşandığı koşullarda işçi sınıfına ve ezilen
lere temas etmek ve seslenmek adına gündelik, sektörel, ekonomik 
ve sendikal görüşlerin ifade edildiği eylem, faaliyet ve etkinliklerin 
sayısı artıyor. Fakat işçi sınıfının her dönem şu ya da bu oranda ya
şanan bu sorunları ortadan kaldırmasının nasıl mümkün olacağına 
dair, bağımsız bir siyasal mücadeleye ve devrimci siyasal vurgula
ra aynı oranda rastlanılmıyor. İşçi sınıfının ekmekten önce onura, 
en çok da iktidara ihtiyaç duyduğunu savunan komünistler olarak 
sendikalistekonomist bir çizgiyi aşan, Cumhur İttifakı’nı Millet İt
tifakı’na yedeklenmeden nasıl gönderilebileceğine işaret eden si
yasal bir hattı her zeminde ifade etmeye devam edeceğiz. İşçilerin 
birliğinin sağlanmasının koşulunun önce komünistlerin birliğinin 
sağlanması olduğunun bilinciyle devrimci parti ihtiyacına her vesile 
ile işaret edeceğiz.

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!

İzmir’den Komünistler

“Açılış”lı 10 Ekim eylemi

İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 
örgütlediği 10 Ekim eylemi politik bir eylem
den ziyade bir hafıza mekanının açılışı olarak 
gerçekleştirildi. Türkiye’deki muhtelif kent
lerde aynı anda, 10 Ekim 2015’te Ankara’daki 
bombalamanın gerçekleştiği saatte, yani saat 
10.04’te bir saygı duruşu gerçekleştirilmesi için 
sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eylemde 
İzmir’deki herhangi bir basın açıklamasına ka
tılımın hayli üzerinde bir katılım vardı. Eylemin 
gerçekleştirildiği parkın etrafında ise yine yo
ğun bir polis yığınağı söz konusu idi.

10 Ekim Katliamı’nı anmak için İzmir Bü
yükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir 
tasarım yarışması sonucunda birinciliği kazanan 
esere Alsancak Garı’na bakan bir parkta yer ve
rilmiş ve 10 Ekim anmasının da bu mekanda 
“Yaşam Çemberi” adı verilen bu anıtın açılışı 
ile yapılması ile planlanmıştı. Dolayısı ile İz
mir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin tertiplediği 
eylem basın açıklaması ve eylemde söylenen
lerden ziyade bu anıtın açılışı üzerine kurgu
lanmıştı. Sol siyasal akımlara pankart ve flama 
kısıtlaması getirildiği için solsosyalist akımlar 
kendilerini dövizlerle ve mümkün olduğunca 
sloganlarla ifade etmeye çalıştılar. Ama eyleme 
damgasını vuran CHP’li İzmir Büyükşehir Bele
diyesi’nin (İBB’nin) protokolü oldu. Yıllardır bu 
eylemlerde görmeye alışık olmadığımız İBB’nin 

bürokratlarının, yerel yönetim idarecilerinin, 
CHP’li siyasetçilerin hatırı sayılır bir kısmı be
lediyelerinin bu “hizmetinin” açılışında kareye 
girmek için arzı endam etmişlerdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi protokol gö
revlisinin sunuşu ile söz alan belediye başkanı 
Tunç Soyer “6 yıl önce bugün, Türkiye’nin en 
büyük katliamlarından birini yaşadık. Barış mi
tingi terör eylemine dönüştü. Barışın haykırıldı
ğı esnada bu ses susturulmak istenmişti. ‘Yaşam 
Çemberi’ ismi bu vefanın eseridir. Yitirdiğimiz 
canların emanetine koşulsuz şartsız sahip çıka
rak onların hayalini gerçekleştireceğiz. Sömü
rüye karşı emeği savunmaya devam edeceğiz” 
dedi. Ardından anıt projesine imza atan kişiye 
söz verildi. Bu kişi konuşmasında anıt için kulla
nılan malzemeyi, anıtın ışıklandırılmasının anıta 
geceleri daha yoğun bir duygu kattığını anlattı. 
Bu anıt “tanıtımının” akabinde de 10 Ekim’de 
katledilen her bir kişiyi sembolize eden metal 
blokların olduğu anıta karanfil bırakıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama
yı ise alışıldığı üzere DİSK Ege Bölge Temsilci
si okudu. Açıklamada “5 yıldır katıldığımız her 
duruşmada, katliamda ihmali olan kamu görev
lilerinin ve sorumlulukları bulunan siyasetçi
lerin de yargılanması gerektiğini dile getirdik. 
Ne yazık ki, geçen bu süreçte mahkeme heye
tinin değiştiğine, katılan ve mağdur olanların 
sanık olarak addedildiğine, ‘adalet’ isteyenlerin 
mahkeme salonlarından çıkarılmak istendiğine 
tanıklık ettik. Mahkeme salonlarında denk gel
mediğimiz adalet, kamuoyu vicdanında da te
celli etmiş değil! İki seçim arasında, 2015 yılının 
karanlık bir dönemine tekabül eden 10 Ekim 
Ankara Katliamı siyasi bir cinayettir. Kardeşle
rimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy 
devşirenleri asla affetmeyeceğiz” denildi.

“Katiller Bulunsun, Hesap Sorulsun!”, “Sava
şa Hayır, Barış Hemen Şimdi!”, “Faşizme Ölüm 
Tek Yol Devrim” sloganlarının atıldığı eylemde 

en anlamlı ve can alıcı şey ise 10 Ekim’de eşi
ni yitiren bir kadın kamu emekçisi haykırarak 
söyledi: “Biz altı yıldır her gün bu acıyı yaşıyo
ruz. Bizi bu metal parçaları ile avutmaya çalı
şıyorlar.” Bu haklı çığlıklar da eylem komitesi 
tarafından itidal ve serinkanlılık çağrıları ile kar
şılandı.

Görece kalabalık fakat apolitik bir havada 
gerçekleşen bu eylem, solu CHP’nin kuyruğuna 
takan bir bakış açısının geldiği noktayı göster
mek açısından ibretlikti. Sol akımlara ve taraf
tarlarına bir çeşit dolgu malzemesi muamelesi 
yapılan, kürsüde ise Millet İttifakı’nın muhalefet 
anlayışına uyumlu bir söylemin hakim olduğu 
eylem, siyasal bir mücadele ve hesaplaşmadan 
çok son zamanlarda popüler olduğu biçimiyle 
bir “yüzleşme”, “hatırlama” vurgusunu öne çı
karıyordu.

Siyasal bir hesaplaşma ve adaletin bizzat ezi
lenlerin eliyle tesis edilmesine hizmet etmeyen 
girişimler bir çeşit “arınma” ve vicdan rahatlat
ma işlevi görmenin ötesine gitmiyor. Tarihe mal 
olmuş, bu defter kapanmış gibi yaraları sarmayı 
öne çıkaranlar kimsenin hiçbir derdine deva ol
muyor. Bilakis bu siyasal sorunların siyasal bir 
mücadeleyle çözülmesi konusunda engel teşkil 
ediyorlar. İhtiyaç duyulan şeyin yeni anıtlar, ha
fıza mekanları, heykeller değil; kimsenin kim
seyi bir daha anmak zorunda kalmaması için 
adaletin tecelli etmesi olduğu açıktır. İhtiyacını 
hissettiğimiz adalet ise, bizzat adaletsizlik ve 
türlü haksızlığı üretenlerin devletinin kurum
larından, yargılarından, hukukundan beklene
mez.

10 Ekim’in ve pek çok diğer katliamların 
failleri ve pisliğin başı bellidir. Cumhur İttifakı 
devrimci siyasal bir mücadele ve bir halk sefer
berliği ile defedilmediği müddetçe ne ezilenle
rin emekçilerin acıları dinebilir, ne de geçmişte 
açılan yaralar hakkıyla sarılabilir.

İzmir’den Komünistler

2015 yılında Suruç’ta işlenen katliamın üstünü gös
termelik bir kararla örtmek isteyenlere karşı İzmir’de 
Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri 25 Ekim’de 
Alsancak’ta itirazlarını yükseltti.

Suruç Katliamı davasının, davadaki tek tutuklu 
olan IŞİD üyesine müebbet hapis cezası verilerek ka
patılmasına tepki gösterilen eylemde “Suruç katliamı 
dosyası kapatılamaz” pankartı açılarak, “Katil IŞİD, 
İşbirlikçi AKP”, “Katillerden Hesabı Gençlik Soracak” 
sloganları atıldı. Açıklamayı İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri adına KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü okudu. Açıklamada  “Suruç’la başlayan kat
liamlar 10 Ekim Ankara Gar katliamı, Antep katliamı 
ile devam etti ve sayısız katliam gerçekleştirildi. Suruç 
davası gibi Antep davası da kapatıldı. 2015’den bugü
ne dek katliamın aydınlatılması için adalet mücadelesi 
yürütüldü. Sayısız gözaltı ve tutuklama saldırısına rağ
men Suruç aileleri, yaralıları, tanıkları, avukatları ve 
devrimcidemokratik güçler ‘Suruç için adalet herkes 
için adalet’ mücadelesini yürüttü ve yürütmeye de
vam ediyor. Bu kararın bizler için bir hükmü yoktur. 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, Suruç ve 
tüm katliamların gerçekten aydınlatılması için sokakta 
olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” denil
di.

AKP’nin 7 Haziran’dan sonra açtığı iç savaşın mağ
duru değil, ezilenlerin yürüttüğü haklı savaşın kaza
nanı olmak için devrimci bir önderlik ihtiyacı artıyor.

Suruç davası 
kapatılamaz eylemi

İzmir’den Komünistler
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Emperyalist savaşta kendi hükümetinin yenilgisi üzerine
Lenin’in “Emperyalist Savaşta Kendi Hükümetinin Yenilgisi Üzerine” başlıklı ma kalesi, Ağustos (Tem
muz) 1915’te “SosyalDemokrat”ın 43. sayısında ya yınlandı. Makale, Bolşevik Parti MK Manifestosu’n
da ve Bern Konferansı’nda ortaya atılan, Bolşevikler’i savaş sürecinde diğer oportünist akımlardan 
ayırt eden iki temel ayrım çizgisinden birini savunmak için kaleme alınmıştı. Haksız bir savaşta kendi 
hükümetinin yenilgisini hedeflemek temel ayrım çizgilerinden biri iken diğeri de sosyalşovenizmin 
bataklığı II. Enternasyonal’e karşı derhal devrimci bir Enternasyonal’in kurulması olmuştu.

Emperyalist bir savaş karşısında Bolşevikler’in izlediği ve savunduğu devrimci tutum bugün de; 
emperyalist olsun olmasın, işgalci, ilhakçı gerici burjuva devletlerin yürüttükleri haksız savaşlar kar
şısında komünistlerin nasıl bir tutum takınması ve neyi hedeflemesi gerektiğine dair son derece net 
ve güncel görevler tarif ediyor.

Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de sınıf işbirliklerinin dümen suyundaki akımlar 
“barış talebinin devrimci bir talep olduğu” safsatasını yaymayı görev bilmektedirler. Buradan hareketle 
Ekim Devrimi’ni mümkün kılan taleplerden birinin de “barış talebi” olduğu savunulmaktadır. Hal
buki Lenin’in yayımladığımız makalesinden de anlaşılacağı gibi gerçek tam tersidir. Ekim Devrimi’ni 
mümkün kılan Bolşevikler’in barışı savunması değil; barışın ancak devrimle, yani “kendi” hükümetle
rinin yenilgisiyle gerçekleşeceğini tavizsiz savunmaları olmuştur. Troçki, Martov, Luxemburg ve İkinci 
Enternasyonal’in diğer sol kanat temsilcileri “Devrim için Barış!” çizgisini savunurken, Bolşeviklerin 
“Barış için Devrim!” şiarıyla hareket etmelerinin sebebi de bu ayrımdır.

Bugün CHP ve HDP arasında çöpçatanlık yapanlar ve onların ardından sürüklenenler “savaş ve tez
kere karşıtlığı”nı devrimcilik ve antişovenizm olarak pazarlarken Lenin’in 1915 tarihli makalesini oku
makta ve okutmakta fayda görüyoruz…

Devrimci sınıf, gerici bir savaşta kendi hükü
metinin yenilgisini iste mek zorundadır.

Bu apaçık bir gerçektir. Ve bu apaçık ger
çek sadece sosyalşovenlerin inanmış yandaşla
rı ya da çaresiz uşaklarınca inkâr edilmektedir. 
Birincileri ne, örneğin Örgütleme Komitesi’nden 
Zyemkovski (bkz. “İzvestiya” No. 2), ikincilerine 
ise Troçki ve Bukvoyed, Almanya’da Kautsky da
hildir. Rusya’nın yenilgisini istemek, diye yazıyor 
Troçki, “hiçbir nedeni olmayan ve hiçbir biçimde 
gerekçelendirilemeyecek olan, savaşa ve onu ya
ratan koşullara karşı devrimci mücadele yerine, 
mevcut koşullar altında son derece keyfî bir şe
kilde en ehvenişere yö nelmeyi koyan sosyalyurt
severliğin politik yöntemine verilen bir taviz dir.” 
(“Naşe Slovo” No. 105)

İşte Troçki’nin oportünizmi savunmak için 
her zaman kullandığı ki birli safsatalara tipik bir 
örnek. “Savaşa karşı devrimci mücadele”, bun
dan anlaşılan eğer kendi hükümetine karşı ve 
savaş sırasında devrimci eylemler değilse, II. En
ternasyonal kahramanlarının kullanmayı bal gi bi 
bildikleri boş ve içeriksiz haykırışlardan biridir. 
Sadece biraz düşün mek, bunu görmeye yeter. 
Savaş sırasında kendi hükümetine karşı devrimci 
eylemler ise, tartışılmaz bir kesinlikle, böyle bir 
yenilgiyi sadece istemek değil, aynı zamanda fii
len teşvik etmek demektir. (“Keskin zekâlı” okur
lar için şunu belirtelim: Elbette bu, hiçbir şekilde, 
“köprü leri uçurmak”, başarısız askeri grevler ör
gütlemek ve genel olarak dev rimcileri yenilgiye 
uğratmak için hükümete yardım etmek anlamına 
gelmiyor.)

Troçki safsatalarla kendini kurtarmak istiyor 
ve üç ağaçlı bir orman da yolunu şaşırıyor. Rus
ya’nın yenilgisini istemek, ona, Almanya’nın zafe
rini istemekmiş gibi geliyor (Bukvoyed ve Zyem
kovski, Troçki’yle paylaştıkları bu “düşünceyi”, 
daha doğrusu bu yanlış düşünceyi çok da ha açık 
dile getiriyorlar). Ve Troçki bunda “sosyalyurtse
verliğin yöntemi”ni görüyor! Düşünmeyi becere
meyenlere yardım etmek için Bern Kararı (“Sos
yalDemokrat” No. 40) şu açıklamayı yapmıştır: 
Bütün emperyalist ülkelerde proletarya şimdi 
kendi hükümetinin yenilgisini istemelidir. Buk
voyed ve Troçki bu gerçeği atlamayı tercih etti
ler ve Zyemkovski (işçi sınıfına her şeyden önce 
burjuva akıllarını açık yüreklilikle ve safdillikle 
yineleyerek hizmet eden bir oportünist) şu söz
lerle “güzel bir çam devirmiştir”: Saçma, zafer ya 
Almanya’nın, ya da Rus ya’nın olacak (“İzvestiya” 
No. 2).

Komün örneğini alalım. Almanya Fransa’yı, 
Bismarck ve Thiers işçileri yenmişti!! Eğer Buk
voyed ve Troçki biraz düşünselerdi, kendile rinin 
hükümetlerin ve burjuvazinin savaşı bakış açısını 
temsil ettikle rini, yani Troçki’nin yapmacık diliyle 
söylemek gerekirse, kendileri nin “sosyalyurtse
verliğin politik yöntemi” önünde yere serilmiş ol
duklarını görürlerdi.

Savaş sırasında devrim iç savaştır, fakat hü
kümetlerin savaşının iç savaşa dönüştürülmesi, 
bir yandan hükümetlerin askeri başarısızlıklarıy
la (“yenilgi” ile) kolaylaşır; öte yandan, tam da 
yenilgiyi teşvik etme den böyle birdönüşümü 
hedeflemek fiilen imkânsızdır. (OK ve Çaydze 
fraksiyonuyla birlikte) şovenistler yenilgi “şiarı” 
önünde istavroz çıkarıyorlar, çünkü ancak ve 
yalnız bu şiar savaş sıra sında kendi hükümetine 
karşı devrimci eylemler için tutarlı çağrı anla mına 
gelir. Bu tür eylemler olmadan ise savaş üzerine, 
“savaş ve koşul larına vs. karşı” milyonlarca son 
derece devrimci lafazanlığın beş paralık de ğeri 
yoktur.

Emperyalist savaşta kendi hükümetinin ye
nilgisi “şiarı”nı ciddi biçimde çürütmek isteyen 

kimse, şu üç şeyden birini kanıtlamak zorunda
dır: Ya 1) 19141915 savaşı gerici bir savaş değil
dir; ya 2) savaşla ba ğıntılı devrim imkânsızdır; ya 
da 3) tüm savaşan ülkelerde devrimci hareketin 
karşılıklı buluşması ve birlikte etkide bulunma
sı imkansızdır. Son gerekçe Rusya için özellikle 
önemlidir, çünkü Rusya bütün ülkeler arasında 
doğrudan sosyalist devrimin imkansız olduğu 
en geri ülkedir. İşte tam da bunun için Rus sos
yaldemokratlar, ilk olarak yenilgi “şiarı”nın “te
ori ve pratiğiyle” ortaya çıkmak zorundaydılar. 
Ve Çarlık hü kümeti, bütün Enternasyonal içinde 
Rusya SosyalDemokrat İşçi Fraksiyonu’nun yü
rüttüğü ajitasyonun, kendi hükümetine karşı, sa
dece parlamenter muhalefetin değil, aynı zaman
da gerçekten devrimci kitle ajitasyonunun biricik 
örneği olduğunu, bu ajitasyonun Rusya’nın askeri 
gücünü gerçekten kırdığını ve Rusya’nın yenilgi
sine yol açacağını id dia ederken haklıydı. Bu bir 
gerçek. Bunu gizlemek akılsızlık olur.

Yenilgi şiarının karşıtları, şu apaçık gerçeğin 
ta gözünün içine bak mak istemediklerinde kendi 
kendilerinden korkmaktadırlar: Hükümete karşı 
devrimci ajitasyonla, yenilginin teşvik edilmesi 
arasında kopmaz bir bağ vardır.

Rusya’da burjuvademokratik anlamda dev
rimci hareketle, Batı Av rupa’da sosyalist hare
ketin uyumu ve ortak etkinliği mümkün müdür? 
Son on yıl içinde kamuoyunda tavır takınan sos
yalistlerden hiçbiri bun dan kuşku duymamış ve 
17 Ekim 1905’ten sonra Avusturya proletarya sı 
arasındaki hareket böyle bir olanağın varlığını fi
ilen kanıtlamıştır.

Kendine enternasyonalist ve sosyaldemokrat 
diyen herkese, bütün savaşan hükümetlere karşı 
ortak devrimci eylem amacıyla savaşan ül kelerin 
sosyaldemokratlarının bir araya gelmesini sa
vunup savunmadı ğını sorun. Bu imkansız, diye
cektir birçoğu, tıpkı bununla sosyalşovenizmini 
tamamen kanıtlamış olan Kautsky gibi (“Neue 
Zeit”, 2 Ekim 1914). Çünkü bir yandan bu, bütün 
bilinen gerçeklere ve Basel Manifestosu’na ters 
düşen danışıklı bir yalandır. Ve öte yandan: Eğer 
böyle olsaydı, oportünistler pek çok şeyde haklı 
olurlardı!

Birçoğu bunu savunduklarını söyleyecekler
dir. Bu durumda bizim söyleyeceğimiz şu ola
cak: Eğer bu savunma bir ikiyüzlülük değilse, 
bu durumda, savaşta ve savaş için “usulü veç
hile” bir anlaşma gerektiğini düşünmek gülünç
tür: Temsilciler seçmek, buluşmalar, anlaşmaların 
im zalanması, gün ve saatin saptanması! Sadece 
Zyemkovski gibileri böyle düşünebilirler. Dev
rimci eylemler üzerine, bir dizi ülke bir yana, bir 

tek ülkede bile anlaşma sağlamak, ancak ciddi 
devrimci eylemler ör neğiyle, bu eylemlerin baş
latılması ve geliştirilmesi sayesinde müm kündür. 
Fakat bu tür girişimler yenilgiyi istemeden ve ye
nilgiyi teşvik etmeden yine imkansızdır. Emper
yalist savaşı iç savaşa dönüştürmeyi “yapmak” 
mümkün değildir, tıpkı devrimlerin “yapılamaya
cağı” gibi; bu, emperyalist savaşın tam bir dizi 
çok çeşitli olgusunun, yanının, anı nın, karakter 
çizgisinin ve sonucunun ürünüdür. Ve kendi ezi
len sı nıflarının sarstığı hükümetlerin bir dizi aske
ri başarısızlığı ve yenilgisi olmadan imkânsızdır.

Yenilgi şiarını reddetmek, insanın devrimci 
iradesini boş bir safsata ya ya da ikiyüzlülüğe dö
nüştürmek demektir.

Peki, ya bize bu yenilgi “şiarı”nın yerine ne 
önerilmek isteniyor? “Ne zafer, ne yenilgi” paro
lası (Zyemkovski, “İzvestiya” No. 2. No. l’de tüm 
OK). Fakat bu, “anavatan savunması” parolasının 
değişik yazımından başka bir şey değildir! Bu ise, 
sorunu kendi hükümetine karşı ezilen sınıfların 
mücadelesi alanına değil, hükümetler arası savaş 
alanına taşımak demektir (bu parolanın içeriğine 
göre bunlar eski du rumlarını koruyacak, “pozis
yonlarını muhafaza edecek”lerdir)! Bu, burjuva
zileri her zaman kendilerinin “sadece” “yenilgiye 
karşı” müca dele ettiklerini iddia etmeye hazır —
ve halka gerçekten de bunu anla tıyorlar— bü
tün emperyalist ulusların şovenizminin haklı 
çıkarılması dır. “4 Ağustos’ta yaptığımız oylamanın 
anlamı şudur: Savaş için değil, yenilgiye karşı”, 
diye yazıyor Alman oportünistlerinin önderlerin
den Eduard David, kitabında. [“Dünya Savaşında 
SosyalDemokrasi”, “Vorwarts” Yayınevi, Berlin 
1915.  Alm.Red.] Bukvoyed ve Troçki ile birlikte 
“ÖK”cılar “Ne Zafer, Ne Yenilgi” parolasını savu
nurken tümüyle ve bütünüyle David’in zeminin
de duruyorlar!

Daha yakından bakıldığında bu şiar “iç barış” 
demektir, bütün sava şan ülkelerde ezilen sınıfla
rın sınıf mücadelesinden vazgeçmek demek tir; 
çünkü “kendi” burjuvazisine ve kendi hükümeti
ne darbe vurmadan sınıf mücadelesi imkânsızdır; 
savaş zamanında kendi hükümetine darbe vur
mak ise vatana ihanettir (Bukvoyed bunu unut
masın!), kendi ülkesi nin yenilgisi için çalışmaktır. 
Kim “ne zafer, ne yenilgi” şiarını savunu yorsa, 
onun sınıf mücadelesini, “iç barışın bozulmasını” 
savunması ikiyüzlülüktür, o gerçekte bağımsız 
proleter politikadan vazgeçiyor ve bü tün sava
şan ülkelerin proletaryasını kesinlikle burjuva bir 
amaç olan şu amaca tabi kılıyor demektir: Söz 
konusu emperyalist hükümetleri yenilgiden ko
rumak. “İç barış”ın sadece sözde değil, gerçekten 
kırılma sı ve sınıf mücadelesinin gerçekten kabul 

edilmesi anlamına gelen biri cik politika, prole
taryanın kendi hükümetinin ve burjuvazisinin 
zorluk larından, onları ortadan kaldırmak amacıy
la yararlanmasıdır. Fakat, kendi hükümetinin ye
nilgisini istemeden, bu yenilgiye katkıda bulun
madan bunu gerçekleştirmek, bunu amaçlamak 
imkansızdır.

Savaştan önce İtalyan sosyaldemokratları 
kitle grevi sorununu orta ya attıklarında, burjuva
zi kendi açısından son derece haklı olarak şu 
yanıtı verdi: Bu vatana ihanet olacak ve sizlere 
de hainlere davranıldığı gibi davranılacaktır. Bu 
gerçektir, tıpkı siperlerde askerlerin kardeşleş
mesinin vatana ihanet anlamına geldiği gibi. Kim 
Bukvoyed gibi “vatana ihanet”e ve Zyemkovski 
gibi “Rusya’nın çöküşü”ne karşı yazı lar yazıyorsa, 
o proleter bakış açısını değil, burjuva bakış açısı
nı savu nuyor demektir. Bir proleter, “vatana iha
net” etmeden, yenilgiyi teşvik etmeden, “kendi” 
emperyalist “büyük” gücünün çöküşüne katkıda 
bu lunmadan, ne kendi hükümetine bir darbe 
vurabilir, ne de kardeşine, “bizimle” savaş için
de olan “yabancı” ülkenin proleterine gerçekten 
elini uzatabilir.

Kim “Ne Zafer, Ne Yenilgi” şiarını savunuyor
sa, o bilerek ya da bilmeyerek bir şovenisttir, en 
iyi ihtimalle uzlaşmacı bir küçükburjuva, ama 
her halükârda proleter politikanın bir düşmanı, 
bugünkü hükü metlerin, bugünkü egemen sınıfla
rın bir yandaşıdır.

Bu sorunu bir başka yandan daha ele alalım. 
Savaş kitlelerde, ruhun olağan dalgınlığını mut
laka kıracak olan şiddetli duygular yaratacaktır. 
Ve bu şiddetli duygularla uyum içinde olmayan 
devrimci bir taktik imkânsızdır.

Bu şiddetli duyguların başlıca akımları hangi
leridir? 1) Korku ve umutsuzluk. Dinin güçlenme
si bundandır. Kiliseler yeniden dolmaya başlıyor, 
diye seviniyor gericiler. “Acıların olduğu yerde 
din vardır” di yor gericilerin elebaşı Barres, hak
lı olarak. 2) “Düşman”a karşı nefret — özellikle, 
burjuvazinin (papazların pek değil) körükledi
ği, ekonomik ve politik olarak sadece onlar için 
yararlı olan bir duygu. 3) Kendi hükümetine ve 
kendi burjuvazisine karşı nefret — bu, bir yan
dan sava şın, emperyalizmin “politikasının sürdü
rülmesi” olduğunu kavrayan ve buna sınıf düş
manına karşı nefretini “sürdürerek” yanıt veren, 
fakat öte yandan kendi hükümetine karşı devrim 
yapmaksızın “Savaşa Savaş” şiarının boş bir safsa
ta olduğunu anlayan bütün sınıf bilinçli işçilerin 
duygusudur. Kendi hükümetine ve kendi burju
vazisine karşı nefret uyandırmak, onun yenilgisi
ni istemeden imkansızdır  ve kendi hükü metine, 
kendi burjuvazisine karşı nefret uyandırmadan, 
“iç barış”a (sınıf barışına) içtenlikle karşı olmak 
imkansızdır!!

“Ne Zafer, Ne Yenilgi” şiarının yandaşları, fi
ilen burjuvazinin ve oportünistlerin yanında yer 
alıyorlar; işçi sınıfının kendi hükümetlerine karşı 
uluslararası devrimci eylemlerinin mümkün oldu
ğuna “inanmı yorlar” ve bu tür eylemler geliştir
meye katkıda bulunmak istemiyorlar. Bu, hiç kuş
kusuz zor, ama proletaryaya layık biricik sosyalist 
görevdir. Savaşan büyük güçler arasında tam da 
en geri olanın proletaryası, özel likle Alman ve 
Fransız sosyaldemokratlarının rezil ihanetleri 
dikkate alındığında, partisinin şahsında, kendi 
hükümetinin “yenilgisini teşvik etmeden” kesin
likle imkansız olan, onu Avrupa devrimine, sos
yalizmin güvenli barışına, insanlığı hüküm süren 
dehşetten, sefaletten, vahşilik ve hayvanlaşma
dan kurtuluşa götürecek biricik yol olan devrimci 
tak tikle ortaya çıkmak zorundaydı.

Ağustos 1915

V.İ.Lenin
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Aşağıdaki pasaj, Bütün Ülkelerin Komü-
nistleri Birleşin broşürünün Devrimci Ön-
derlik Boşluğu bölümünden alınmıştır.

Siyasal kimliğini Komünist Parti Manifestosu 
ile duyuran Komünistler Birliği’nin kuruluşun
dan beri, işçi sınıfının kurtuluşu hedefine yönelik 
birçok çaba olmuştur. Bu çabaların başarısızlığı
nın temel nedeni, tek tek ülkelere ve farklı farklı 
işkollarına bölünmüş işçilerin arasındaki daya
nışmanın eksikliğinde ve ayrı ayrı ülkelerin işçi 
sınıfları arasındaki birliği sağlayacak uluslararası 
bir örgütün olmayışında yatar. O gün bugündür 
insanlığın dünya çapındaki tarihsel krizinin kay
nağında, nesnel koşullardan bağımsız olan aynı 
öznel zaaf bulunmaktadır. 

İşçi sınıfının kurtuluşu belirli bir coğrafyada 
işçi sınıfının mevcut devlet aygıtını parçalayıp 
proletarya diktatörlüğünü kurarak bir egemen sı
nıf haline gelmesiyle başlayıp, uluslararası çapta 
devrimci alt üst oluşlarla gelişerek ilerleyen bir 
geçiş dönemini gerektirir. Bu geçiş döneminin ilk 
adımı, nesnel koşulların dürtmesiyle atılmayacak; 
yahut toplumsal ilerlemenin kaçınılmaz bir sonu
cu olmayacaktır. Bunun için bu yöndeki iradenin 
cisimleşmesini ifade eden, hareketin yönünü be
lirleyebilecek bir komünist partinin varlığı olmaz
sa olmaz bir koşuldur. 

Aynı zamanda tüm insanlığın kurtuluşu an
lamına gelecek olan işçi sınıfının kurtuluşu, işçi 
sınıfının kendi eseri olacaktır; ama bu, işçi sını
fının kendiliğinden kurtulması demek değildir. 
İşçi sınıfının kendi kendini kurtarması için, yani 
ücretli köleliğe bizzat son verebilmesi için, önce 
burjuva diktatörlüğünün yıkılması, devlet aygıtı
nın tamamen parçalanması gerekir. İşçi sınıfının 
kendi kendini kurtarması ancak uluslararası çapta 

gelişmesi gereken ve sınıfların ortadan kalkma
sıyla son bulacak olan bu geçiş dönemi sürecinde 
gündeme gelebilecektir. Ne bu geçiş döneminin 
açılışını sağlayacak olan devrimi işçi sınıfı ken
diliğinden ve kendi başına gerçekleştirebilir; ne 
de bu geçiş döneminin tek teminatı işçi sınıfının 
nesnel niteliğidir. 

Bunun için; 

• Komünistlerin işçi hareketine, kısmi sorun
larla sınırlı ve gündelik sınıf mücadelesinin ihti
yaçlarına tabi olmayan, bağımsız, bilinçli ve ör
gütlü bir müdahalede bulunması; 

• Devrimci işçi hareketinin önderliğini kazan
ması ve bu önderliği, münhasıran kazandığı yol 
ve yöntemlerle koruması; 

• Bu yolda sistematik bir öncü müdahaleyi, 
bugünden başlayıp sınıfsız topluma varana kadar 
sürdürmesi; zorunlu bir koşuldur. 

Bu müdahalenin vazgeçilmez aracı olan en
ternasyonalin, yani leninist dünya partisinin ya
ratılması da, nesnel bir olabilirlik ve gereklilik 
değil, bilinçli bir tercih sorunudur. Aynı nedenle, 
enternasyonalizm sorunu bir enternasyonal kur
mak için verilen mücadelenin tarihsel evriminden 
bağımsız olarak ele alındığında çözülemez; kav
ranamaz bile. 

20. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana, dünya 
devriminin temel sorunu dünya proletaryasının 
ulusalsosyalist, ulusaldevrimci veya sağlı sollu 
sosyaldemokrat önderliklerle revizyonizmin et
kisi altında oluşudur. Proletaryanın bu etkiden 
kurtarılıp, Komünist Enternasyonal’in bolşevik 
çizgisine bağlı, devrimci ve enternasyonalist bir 
önderliğe kavuşturulması gerekmektedir. 

Çoktandır önderlik denince akla bir lider ya
hut kadro grubu veya ekip gelmektedir. Eksikliği 
hissedilen böyle bir önderlik değildir. Önderliğe 
duyulan ihtiyaç kendini yığınlardan, hatta işçi 
sınıfının kitlesinden de ayırt etmiş, demokratik 
merkeziyetçi biçimde örgütlü profesyonel dev
rimci militanlardan oluşan ve bolşevizmin çizgi
sini miras almış bir partinin işçi sınıfının önderliği 
haline gelmesine duyulan ihtiyaçtır. Bu nedenle 
önderlikten söz edildiğinde kendini bu partinin 
yerine koyan bir lider yahut klik değil, böyle bir 
partinin tamamı anlaşılmalıdır. 

Hatta böyle bir partiyi yaratmak için mücade
le eden öncü güçlerin dahi, bu güçler ne kadar 
elzem ve önemli olsalar da, bu önderliği ikame 
etmesinin mümkün olmadığı kavranmalı ve açık 
seçik savunulmalıdır. 

Bugün, böyle bir önderliğin olmayışı nedeniy
le, işçi sınıfı saflarında komünizm hedefi doğrul
tusunda bir uluslararası hareket mevcut değildir. 
Kendi haline bırakıldığı müddetçe de böyle bir 
hareketin ortaya çıkması mümkün değildir. 

Komünist Parti Manifestosu’nun yazıldığı gün
lere kıyasla, dünya işçi hareketi hem eylem ve 
örgütlenme düzeyi, hem de teorik yaratıcılık açı

sından gerilemiştir. Ama bu gerileme işçi sınıfının 
komünizm yönündeki iradesinin eksilişiyle, ya da 
devrimci kapasitesini kaybedişiyle veyahut kapi
talist üretim ilişkilerinin ilerici bir nitelik kazan
masıyla ilgili değildir. 

Zira bunun tam tersi doğrudur: Hem bu üre
tim ilişkilerinin gerici niteliği insanlığı bir felake
tin eşiğine sürükleyip, orada çakılı durmasına va
ran bir boyut kazanmıştır; hem de dünya çapında 
muazzam bir nesnel gelişme gösteren işçi sınıfı, 
ortaya çıktığı dönemdekini aratmayan bir dev
rimci potansiyeli barın dırıp, bunu her vesiley
le göstermeye devam etmektedir. Buna rağmen, 
sermayenin dünya çapındaki egemenliği sayesin
de hüküm süren burjuvazi, hak ettiğinden fazla 
yaşamış ve haddinden fazla “gelişmiş”tir. 

Bu “gelişme” sonucunda, üretim araçlarını 
elinde bulunduranların sayısı günden güne ek
silirken, onların yönetimi altında çalışmaya ikti
saden zorlananların sayısı kat be kat çoğalmaya 
devam etmektedir; bunların yarattığı artıdeğerin 
kırıntılarıyla yaşayan asalakların sayısı da... 

Kapitalist üretim ilişkileri çürüyerek ve insan
lığın tüm tarihsel birikimlerini çürütüp, yok et
meye devam ederek varlığını sürdürüyor. Hatta 
çürüyen kapitalizm koşullarında insanlığın tüm  
kültürel birikimi ve varlığı büyüyen bir yıkım teh
didi altında. 

Kapitalist üretim ilişkileri ve buna dayanan 
burjuva egemenliği, insanlığın gelişmesinin önün
deki başlıca engeldir. Ama bu engeli oluşturan 
burjuva medeniyetinin en önemli özelliklerinin 
başında yıkmadıkça yıkılmayacak olması gelir. 

Bu nedenle burjuvazinin çok uzun zaman hü
küm sürmesi ve bu arada gelişmesini sürdürmesi 
onun kerametinden ötürü değildir; onu tarihten 
söküp atması gerekenlerin zaaflarından ötürüdür. 
Bu zaaflar aşılmadığı sürece, kapitalist üretim 
ilişkileri insanlığın dünya çapında ve tüm tarih 
boyunca biriktirdiği maddi ve manevi tüm değer
leri gitgide daha hızla yok ederek, temel üret
ken güçler olan emeği ve doğayı giderek artan 
bir hızla vasıfsızlaştırıp tahrip ederek yaşamaya 
ve “gelişmeye” devam edecektir. Kapitalist üretim 
ilişkileri ortadan kaldırılamadığı müddetçe çürür; 
çürüdükçe bu üretim ilişkilerinin bekçiliğini ya
pan devlet gitgide daha gerici ve baskıcı bir ma
hiyet kazanır. 

Sermayenin temerküz etmesi ve yoğunlaşma
sı arttıkça siyasal arena giderek daha gerici bir 
karakter kazanır. Sömürücülerin sayısı azalıp, sö
mürülenlerin sayısı arttıkça da devletin baskıcı 
ve gerici karakteri artar. Nitekim her geçen gün 
biraz daha artmaktadır. Hem sermayenin hüküm 
sürdüğü tek tek ülkelerde, hem de emperyaliz
min hiyerarşik yapısı uyarınca en büyük ve güçlü 
emperyalist devletler vasıtasıyla bir bütün olarak 
dünyanın tümünde böyle bir siyasi gericilik arta
rak hüküm sürmektedir. 

Oysa kapitalist üretim ilişkileri, ortaya çıkışın

dan beri, varlığına son verecek güçleri ve imkan
ları da üretir ve sermaye bu dinamiklerin ortaya 
çıkmasına engel olamaz. Nitekim burjuva top
lumunun mezar kazıcıları çoktan beri dünyanın 
her köşesinde çoğalmıştır ve çoğalmaya devam 
etmektedir. Üretimin sermaye boyunduruğuna 
hacet kalmadan sürdürülmesinin koşulları hızla 
artmaktadır. Hatta mali sermayenin ortaya çıkışı, 
yani doğrudan doğruya üretim faaliyeti ile ilişkisi 
olmayan sermayenin egemen olması bile bu du
rumun gerici bir ifadesidir. 

Ne var ki, bu duruma ve iletişimulaşım ola
naklarının kıyas kabul etmez biçimde artmış ol
masına rağmen hala farklı ülkelerdeki işçilerin bir
birleriyle bağları artmamış, birbirlerinden kopuk 
mücadeleler arasında eşgüdüm kurulamamıştır. 
Çünkü bunun kendiliğinden olması mümkün de
ğildir. Bunun için devrimci bir dünya partisinin 
örgütlü ve planlı bir siyasi müdahalesi şarttır. 

Oysa burjuva toplumunun miadını doldurdu
ğunun ilan edilmesinden ve “Bütün ülkelerin iş
çileri birleşin!” çağrısının bir enternasyonal örgüt
lenme ihtiyacı olarak yükseltilmesinden beri çok 
zaman geçti. O zaman çok sınırlı olan iletişim ve 
ulaşım olanakları o günden beri muazzam bir ge
lişme gösterdi ve dünyanın her köşesini birbiriyle 
irtibatlandırabilen bir hale geldi. Ama ne yazık ki 
burjuvazi dünya çapındaki varlığını ve egemenli
ğini sürdürmek için bu imkanlardan azami ölçü
de yararlanırken işçi hareketi cephesinde inadına 
bir irtibatsızlık ve dağınıklık egemendir. 

Her geçen gün kendini farklı biçimlerde belli 
etmesine karşın, devrimci bir enternasyonale olan 
ihtiyaç, hala doğrudan doğruya dünya işçilerinin 
dile getirdikleri bir ihtiyaç değildir. Bırakalım 
bunu, bugün bir devrimci enternasyonal ihtiyacı 
bu görevin bilincinde olması gereken proletarya
nın en ileri unsurları, bir başka deyişle devrimci 
militanların çoğu tarafından bile acil bir ihtiyaç 
olarak görülmemektedir. 

Bu durumda, önce komünist/sosyalist/devrim
ci kimlikleriyle faaliyet yürütenlerin bu ihtiyacın 
farkına varmasını sağlamak gerekir. Zira işçilerin 
birliğini sağlamak için evvela onlardan  farklı çı
karları olmayan ve onlara öncülük, önderlik et
mekle yükümlü olmaları bakımından ayırt edilen 
komünistlerin birliğini sağlamak gerekir. Bu, sınıf 
mücadeleleri tarihi boyunca uzun ve ağır bedel
ler ödenerek kanıtlanmış bir zorunluluktur. 

İşçilerin birliğinden önce komünistlerin birliği

ki doğrudan hükümet karşıtı bir ayaklanmaya 
dönüşen protestolara, 2001 krizi sırasındaki ey
lemlere dahi benzememektedir.

“Geçinemiyoruz!” eylemleri kitlelerin sponta
ne eylemlerinden çok esas olarak sol akımların 
kendi kadrolarının gerçekleştirdikleri eylemlerdi. 
Sol kadroların kendi kadro ve ilişki ağını eylemle
re taşımasında şüphesiz yanlış bir şey yoktur. An
cak izaha muhtaç nokta sol akımların zaten kendi 
disiplini altında olan bu kesimleri bugüne kadar 
Türkiye’deki muhtelif gündemlerde niye sokağa 
taşımadıklarıdır.

Bu durumun kuşkusuz bir açıklaması solda 
yaygın olan “ekonomik sorunların kitleleri isyan 
ettireceği” beklentisidir. Ancak varolan durumu 
bu tür bir beklentiyle açıklamak sol akımlardaki 
gerçekçilik duygusunu tümüyle küçümsemek an
lamına gelecektir. Bu tür beklentiler esas olarak 

deneyimsiz kadrolar için ninni niyetine pompa
lanır ama bu eylemlerin başını çeken akımların 
niyeti “Hükümet İstifa!”, “Erken Seçim!” taleple
rinde gizlidir. Her iki talep de esas olarak Millet 
İttifakı’nın talebidir.

Hükümet yerine alternatif bir hükümet aday
nın bulunmadığı koşullarda seçimlerde izleyeceği 
net bir politika, net olarak desteklediği bir aday 
olmadan, “Hükümet İstifa!” yahut “Erken Seçim!” 
talebinde bulunmak “Oylar Millet İttifakı’na!” de
menin öteki adıdır. “Geçinemiyoruz!” eylemleri 
bir bütün olarak bu çizgide dolu dizgin ilerle
mektedir. Seçimlerde bağımsız bir pozisyona sa
hip olmadan yapılan sokak vurgusu esas olarak 
Millet İttifakı’na sandıkta destekten başka sonuç 
üretmeyecektir.

Bugün sokak vurgusu yapan sol akımların bü
yük bir çoğunluğu CHP’yi sokağa yönelik aktif 
bir çağırı yapmadığı için eleştirmekte, seçimlerin 
adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek, 
Erdoğan’ın oyları çalmasının önüne geçmek, se
çimi kaybeden Erdoğan’ın koltuğunu terk etme
ye zorlayabilmek için kitle eylemlerinin olmazsa 
olmaz bir koşul olduğunu ileri sürmektedirler. 
Bu ve benzeri açıklamalar da esas olarak sandık 
sonuçlarını etkilemeyi amaçlayan sokaktaki mü
cadeleyi de bu doğrultuda bir araç olarak gören 

bir yaklaşıma işaret eder. Halbuki tam tersi bir 
yaklaşımı benimsemek, yani Erdoğan’ın karşı
sında bağımsız bir kitle seferberliğini büyütmeyi 
amaçlayıp bu amaca uygun bir seçim taktiği be
nimsemek, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
her aşamasında düzen partilerinin karşısında yer 
almak gerekirdi.

Bugün Türkiye siyasetinin merkezine oturmuş 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair net bir pozis
yon belirlemeden yapılan sokak hatta halk ikti
darı/devrim vurgusu Millet İttifakı’na parlamento 
dışı destek sunmanın ötesine geçemez. Devrimci 
bir hareketi büyütmek isteyenlerin önce hiçbir 
koşulda düzen partilerini desteklemeyeceklerini, 
destekleyenlerle ortak bir zeminde durmayacak
larını açıklayacak siyasi cesareti göstermesi ge
rekir.

YAKLAŞAN SEÇIMLERDE NE YAPMALI?
O hâlde seçimlerde bağımsız ve devrimci bir 

ittifakın kendini öncelikle muhtelif toplumsal, 
siyasal konulardaki görüşleriyle değil Cumhur
başkanlığı seçimlerindeki net ve bağımsız konu
muyla ayırt etmesi gereklidir. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin belirli bir aşamasında Millet İttifakı’nı 
açık ya da örtük bir şekilde desteklemeye kapı 
aralayan hiçbir ittifak hangi devrimci iddiada bu

lunursa bulunsun emekçilerin ve ezilenlerin ba
ğımsız devrimci hareketini büyütemez.

Millet İttifakı’nın karşısında bağımsız bir tutum 
takınılıp takınılmadığını görmek için Cumhur
başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu beklemeye 
gerek yoktur. Millet İttifakı’nın bütün gayretinin 
HDP’nin kendi bağımsız kimliğiyle yahut kendi 
kimliğinin damgasını vurduğu bir ittifakla seçime 
girmesini engelleme yolunda olduğu koşullarda 
bağımsız bir emekçi hareketini yaratmanın ön 
koşullarından biri iç savaşın hedefi haline gelmiş 
HDP’nin kimliğini ve ağırlığını öne çıkaran bir 
ittifakla seçime katılmaktır. HDP’yi gölgeleyerek 
dışlamaya yahut bir ittifaka dahil etmeye çalışan 
tüm girişimler Millet İttifakı’nın hizmetindedir.

Tam da bu nedenle KöZ içinden geçtiğimiz 
süreçte bağımsız cephe ve ittifak çağrısında bu
lunan tüm güçlere HDP’yi bu ittifakın merkezi
ne oturtmaya çağırıyor. HDP’nin kendi kimliği 
ve ağırlığıyla bir ittifakta yer alması KöZ’ün ar
kasında duran komünistlerin o ittifakı destekle
me koşullarımızdan biridir. HDP’yi dışlamaya, 
sessizleştirmeye, görünmez kılmaya yönelik tüm 
girişimler komünistler açısından Millet İttifakı’nın 
dümen suyunda giden ve bu nedenle teşhir edil
mesi gereken tasfiyeci projeler olarak kabul edi
lecektir.

KöZ’ün Sözü’nün devamıdır.
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KöZ’ün Sözü

ÜÇÜNCÜ CEPHE ÇAĞRILARI ÇOĞALIRKEN
Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sol bu

günkü kadar büyük bir toplumsal ve siyasal 
güce sahip olmadı. Solun bugünkü meclis tem
siliyetinin tabanı daha önce görülmemiş oranda 
yaygın ve önceki dönemlerle karşılaştırılamaya
cak denli güçlü. Bugün sol, hükümetin ve bur
juva muhalefetinin akıbetini belirleyecek yaşam
sal bir güce ve etkiye sahip.

Gelgelelim tarihinin hiçbir evresinde sol bur
juvazinin bu denli güdümüne girmemişti. Sol 
akımlar bugün burjuvazinin kavramlarıyla dü
şünüyor, burjuvazinin kavramlarıyla konuşuyor, 
burjuvazinin istediği zaman harekete geçiyor. 
Bunun en açık örneği seçimler ve ittifaklar ko
nusunda karşımıza çıkıyor.

Erdoğan hükümetinin ekonomik ve siyasal 
olarak derin bir darboğaz içinden geçtiğini gör
mek zor değil. Dahası Erdoğan devlete de, or
tağı MHP’ye de, kendi partisine de hakim değil. 
Kendisine uzun erimli bir kredi açan herhangi 
bir devlet de bulunmuyor. Başka bir deyişle ko
şullar Erdoğan’ın süpürülmesi için her zaman
kinden uygun. Erdoğan’ın karşısındaki burjuva 
muhalefeti en az Erdoğan kadar aciz durumda 
olduğu için herhangi bir eylem çizgisi belirle
yemiyor. Kendi aczini ve siyasetsizliğini örtmek 
içinse, hükümeti erken seçime gitmeye zorlaya
cak hiçbir adım atmadan “erken seçim” talebini 
yükseltiyor.

Burjuva muhalefeti erken seçim için bastır
maya başlayınca, bağımsız bir çizgiye sahip ol
mayan tüm akımlar da doğal olarak erken seçimi 
kendi gündemlerinin merkezine oturttu. Ortada 
somut bir erken seçim girişimi olmasa da, sol 
akımlar birbirleriyle seçim ittifakları konusunda 
yoğun bir trafik yürütmeye başladı.

Tuhaf bir manzara ile karşı karşıyayız: Bir 
yandan sol akımlar “Geçinemiyoruz!” eylemle
rini “Hükümet İstifa!” sloganıyla örgütlüyor. Öte 
yandan üçüncü cephe/yol yahut emek/demok
rasi/halk ittifakı tartışmaları sol kamuoyunun 
gündeminde merkezi bir yer tutuyor. Bir tarafta 
Demirtaş sol akımları birleşik mücadeleye ikna 
etmek için mektup üzerine mektup yazıyor. Di
ğer tarafta TKP, EMEP ve Sol Parti ile ittifak gö
rüşmeleri yürüttüklerini açıklıyorlar. Eş zamanlı 
olarak HDP’nin içindeki ve etrafındaki akımlar 
Demirtaş’ın önerisini selamlayarak üçüncü yol 
konulu forumlar düzenliyorlar. Tüm bu akım
lar kendi güçleri oranında Türkiye’nin muhtelif 
vilayetlerini dolaşıyorlar. Öyle ki Sol Parti bile 
ÖDP’den devraldığı rehaveti yıllar sonra atarak 
“Devrimci Demokratik Cumhuriyet” mitingleri 
düzenlemeye, “halk ittifakı” çağrısında bulun
maya başladı.

Bugün muhtelif sıfat ve tamlamalarla yük
seltilen tüm bu çağrıların emekçilerin ve ezi
lenlerin bağımsız politik alternatifini yaratması 

mümkün değildir. Tersine başta Demirtaş’ınki 
olmak üzere, halihazırdaki bütün cephe girişim
leri Millet İttifakı’nı rahatlatmaya hizmet etmek
tedirler. Bunun niye böyle olduğunu anlamak 
için Amerikancı muhalefetin stratejisini ve onun 
şekillendirdiği Millet İttifakı’nın açmazlarını bir 
kez daha hatırlamak gereklidir.

AMERIKANCI MUHALEFET
Emperyalizm çağına leninist bir gözle bak

mayanlar açısından Amerikancı muhalefet kav
ramı bir muammaya işaret eder. Zira bu kesim
lerin itikadına göre Amerika her şeye kadir bir 
güçtür, tüm hükümetler de Amerika’nın işbirlik
çisidir. Dolayısıyla bu kesimlere göre Amerikan
cı bir muhalefetten söz etmek yerine Amerikan
cı hükümetten söz etmek gerekir.

Oysa dünyadaki gelişmeleri emperyalistler 
arasındaki paylaşım kavgasını merkeze alarak 
analiz edenler açısından tablo daha farklıdır. 
ABD hiçbir zaman Türkiye üzerinde tam olarak 
hakim olmadığı gibi, eşitsiz kapitalist gelişme
nin yasaları gereği Filipinler’den Venezuela’ya 
dünyanın dört bir yanında irtifa kaybetmekte
dir. Öteden beri geleneksel emperyalist güçlerin 
paylaşım kavgasının merkezinde duran toprak
larımız için bu güç ve etki kaybının sonuçları 
daha çarpıcıdır.

Emperyalistler arasındaki paylaşım kavgası, 
birbiriyle çelişen muhtelif reform planları, Tür
kiye’deki devlet aygıtını işlemez hale getirerek 
gün geçtikçe derinleşen bir rejim krizine yol 
açmıştır. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin 
sadece Amerika açısından değil tüm emperyalist 
odaklar açısından da yönetilemez hale geldiği
ni anlatır. Başka bir deyişle rejim krizinin iler
leyişine paralel olarak sadece ABD değil, tüm 
emperyalist güçler Türkiye’de hükümette değil 
muhalefettedirler. Erdoğan’ın ayakta kalması da 
esas olarak arkasında kendisini himaye eden bir 
emperyalist gücün bulunmasının değil, Ameri
kan emperyalizminin zayıflamasına paralel iler
leyen bu paylaşım kavgasının ürettiği boşluğun 
sonucudur. Geldiğimiz noktada Amerika’sından, 
Fransa’sına, İngiltere’sinden Almanya’sına gele
neksel emperyalist odakların hiçbiri Erdoğan’la 
barışık değildir. Hatta tümü Erdoğansız bir Tür
kiye’yi tercih etmektedirler. Gelgelelim bu ke
simlerin arasında artan rekabet Erdoğan’a karşı 
ortak ve sonuç alıcı bir müdahaleyi imkansız 
kılmaktadır.

Zayıflayan pozisyonuna karşın Türkiye’de 
Erdoğan karşısındaki muhalefetin başını ABD 
çekmektedir. Bir kaset darbesiyle Baykal’dan 
kurtulan ABD’nin Gandi Kemal’i CHP koltu
ğuna oturttuğundan beri  Erdoğan’ı önce geri
leterek dengelemek, sonrasında koltuğundan 
indirmek istediği bir sır değil. Bu bakımdan bur
juva zeminde yükselen Erdoğan karşıtı muha

lefeti Amerikancı muhalefet olarak tanımlamak 
gerekir. Amerikancı muhalefetin bir numaralı 
operasyonel aygıtı ise elbette CHP’dir. Bununla 
birlikte Erdoğan karşısındaki tüm muhalefetin 
doğrudan ABD denetiminde olduğunu söyle
mek, emperyalistler arasındaki paylaşım kavga
sını göz ardı etmek ve ABD’ye sahip olmadığı 
bir güç atfetmek anlamına gelir. Öyle ki CHP 
içinde bile doğrudan ABD’nin denetimi altında 
olmayan, farklı emperyalistlerle iş tutmaya me
yilli “sosyaldemokratların” olduğu açıktır. CHP 
için doğru olan diğer tüm muhalif partiler ve 
bürokrasi içindeki muhalif hizipleşmeler için de 
doğrudur.

O halde, Türkiye’deki Erdoğan karşısındaki 
burjuva muhalefetini Amerika’nın ve onun Tür
kiye’deki uzantılarının başını çekip yönlendirdi
ği, ama içinde diğer emperyalist odakların uzan
tılarını da barındıran, dolayısıyla kendini sürekli 
çelmeleyip baltalayan bir koalisyon olarak gör
mek gereklidir. Erdoğan’ın en büyük avantajı da 
karşısındaki bloğun bu çelişkili karakteridir.

AMERIKANCI MUHALEFET SEÇIME 
MECBUR

Derinleşen rejim krizi ABD’nin Brezilya’da 
izlediği yolu Türkiye’de izlemesine engel olu
yor. Brezilya’da Lula ve Rousseff yargı aracılı
ğıyla alaşağı edilmişti. Türkiye’de ise bu yolun 
kapalı olduğu 1725 Aralık sürecinde görüldü. 
ABD’nin askeri darbe seçeneğini öncelikli tercih 
olarak benimsemediğiyse 15 Temmuz’da açığa 
çıktı.  Zira devletin parçalanmışlığı ordunun par
çalanmışlığı anlamına geliyor. Dahası Washing
ton’un zaten hiçbir zaman tümüyle kendi güdü
münde olmamış Türk ordusunu yönlendirmesi 
bugün iyiden iyiye zor.

Amerika’nın işini zorlaştıran bir diğer faktör 
de Türkiye’deki ve Kürdistan’daki devrimci di
namikler. Bu dinamiklerin varlığı her türlü kitle 
eyleminin kontrolden çıkma ihtimalini berabe
rinde getiriyor. Bu yüzden de Amerika Türki
ye’de Ukrayna yahut Venezuela’da olduğu gibi 
sokağı hareketlendiren eylemli bir kitle muhale
feti çizgisine itibar etmiyor.

Kılıçdaroğlu’nun benimsediği eylemsizlik 
çizgisi kendi sümsüklüğünün ürünü olmaktan 
çok ABD’nin bu tercihini yansıtmaktadır. Gezi 
Ayaklanması’nın başında kendi mitingini iptal 
eden, sonrasında eylemcilere parkı terk etme 
çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu’dan başkası de
ğildi. 10 Ekim katliamından sonra kitleleri eve 
yollayan da CHP idi. CHP’nin “Geçinemiyoruz!” 
eylemleri karşısındaki tutumu da farklı değil
dir. Olası eylemlerin önünü kesmek için önce 
“Provokasyonlara gelmeyeceğiz” çağrısında 
bulunan Kılıçdaroğlu, sonrasında da mitingleri 
kontrol altında tutmak için bir miting üstüne mi
ting düzenleyeceğini ilan etmiştir. Miting prog
ramına sokak karşıtı İyi Parti’nin güçlü olduğu 
Mersin’den başlaması, sonrasında nerede ve ne 
zaman toplanacağı belli olmayan bölgesel mi
tinglerle yola devam edeceğini söylemesi de ge
nel yönelimiyle uyumludur.

Hâl böyle olunca, Amerika’nın Erdoğan’dan 
kurtulmak için başvuracağı yegane araç olarak 
seçimler öne çıkmaktadır. Gelgelelim Erdoğan’ı 
seçimlerde alt etme projesinde MHP artığı İyi 
Parti ile HDP’yi, CHP’li kemalistlerle Saadet Par
tisi’nin Milli Görüşçülerini aynı seçim ittifakında 
birleştirmek hiç de kolay değildir. Zira Kürt so
runundan kadın meselesine, zorunlu din eğiti
minden faize herhangi bir sorunda bu hareket
lerin hareket edebilecekleri ortak bir payda tarif 
etmek mümkün değildir.

EKONOMIK KRIZ VAVEYLASIYLA SIYASI 
GÖRÜŞ AYRILIKLARINI PERDELEMEK

Amerikancı muhalefetin ekonomik kriz yay
garası koparması da esas olarak bu siyasi güç
lükle ilişkilidir. Burjuva muhalefeti Türkiye’nin 

temel sorununu sınıfsal ilişki ağından koparılmış 
bir yoksulluk sorunu olarak tarif ederek, yok
sulluk sorununu tümüyle teknik bir çerçevede 
ele alınan ekonomik kriz sorununa indirgemek
tedir. Bu yaklaşıma göre ülke yoksulluk içinde 
kıvranmaktadır çünkü döviz kuru kontrolsüz bir 
biçimde yükselmektedir, çünkü “enflasyon ca
navarı” yeniden sahnededir. Ekonomi krizdedir 
çünkü ekonomi biliminin temel kanunları hiçe 
sayılmıştır. Uzmanlara kulak verilmemektedir 
çünkü saraydaki ve çevresi utanmaz arlanmaz 
bir hırsızlık, yolsuzluk tezgahı kurmuşlardır.

Bu ve benzeri yüzeysel açıklamalar aslında 
Amerikancı muhalefetin bir taşla iki kuş vur
masına hizmet ediyor. Siyaset üstü bir ekono
mi sorununu “memleket meselesi” olarak tarif 
edenler bir yandan ihtilaflı siyasi konulardan 
kaçacak bahaneyi üretmektedirler. Normal ko
şullarda CHP’nin yanına yaklaşamayacak Saadet 
Partisi’nin temel sloganlarından biri bu bakım
dan anlamlıdır: “Seçim değil geçim ittifakı!”

“Millet aç” hamasetiyle yükseltilen kriz fer
yatları diğer yandan da Erdoğan sonrası döne
minin ekonomik programının zeminini döşüyor, 
üstelik bu programın emekçilerin lehine olaca
ğı yönündeki sermaye propagandasını yayıyor. 
Nedir bu program? Önceliği istikrarlı döviz ku
runa ve kontrol altında tutulan enflasyona ver
mek, böylelikle büyük sermaye için istikrarlı ve 
öngörülebilir bir ülke oluşturmak. Bu istikrarı 
sağlayabilmek için ücretleri düşürmek, devlet 
harcamalarını kısmak, faizleri yükseltmek, kre
dileri kontrol altında tutarak talebi kısmak. Kısa
cası Kemal Derviş’in programını yirmi yıl sonra 
bir kez daha piyasaya sürmek.

Bugün yoksulluk ve döviz kurları yahut enf
lasyon arasında doğrudan ilişki kuran tüm sol 
akımlar da istedikleri kadar “krizin yükü serma
yeye”, “sorun kapitalizmde” türünden sloganlar 
atsınlar niyetlerinden bağımsız olarak her iki 
düzlemde de Amerikancı muhalefete politik 
destek vermektedirler. Zira yoksulluk sorunu bir 
kere dövizin ve enflasyonun yükselişiyle ilişki
lendirildikten sonra önceliğin kuru ve enflasyo
nu kontrol etmek olduğunu savunan sermaye 
ideologlarının dogmaları onaylanmış olur.

Bununla birlikte tek başına ekonomik krize 
odaklanan bir çizgi de Amerikancı muhalefet 
için yeterli değildir. Zira Erdoğan’ı seçimle alt 
etmek için Amerikancı muhalefet hem bu ta
banın “hassasiyetlerine” seslenmek hem de Er
doğan’ın temel kozu olan milliyetçilik silahını 
onun elinden almak zorundadır. Bu da genel 
olarak terörizmin özel olarak PKK’nin lanetlen
mesi anlamına gelmektedir. Akşener’in Demir
taş’ı kanlısı ilan etmesi, hükümetten daha tutarlı 
bir işgal politikası talep etmesi, Kılıçdaroğlu’nun 
Kandil’i bombalayarak yerle bir etme vaadinde 
bulunması bu mecburiyetin dışavurumudur.

Amerikancı muhalefet tüm bu benzemez 
akımları siyasetsiz bir zeminde Cumhurbaşkan
lığı seçimlerine kadar bir arada tutabilir mi? Eko
nomik kriz ve ne idüğü belirsiz güçlendirilmiş 
parlamenter sistem teranesi ile benzemez akım
ları eşgüdüm içinde hareket ettirip ettiremeye
ceği şüphelidir. Böyle bir siyasetsiz ittifak Er
doğan’ın karşısında bir seçim zaferi kazanabilir 
mi? Kazandığı seçimden sonra Erdoğan’ı sıkıca 
tutunacağı koltuğundan indirebilir mi? KöZ’ün 
bu sorulara verdiği yanıt bellidir. “Seçimle Değil 
Devrimle Gidecek!” sloganı bu yanıtı yansıtmak
tadır. Siyasal bakımdan düzen kuvvetlerinden 
bağımsız bir kitle seferberliği olmadan hükü
metten kurtulmak mümkün değildir.

Amerikancı muhalefetin yöntemleriyle Erdo
ğan’dan kurtulmak mümkün olsaydı dahi enf
lasyon, geçim sorunu gibi sorunlar karşısında 
Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’ndan daha derli 
toplu bir çaresi yoktur. Yani hayali kurulan Mil
let İttifakı zaferi gerçekleşse dahi çare IMF’nin 
acı reçetelerine razı olmaktan ibarettir. Saf kan 

Bağımsız bir emekçi hareketi için

Seçimlerde bağımsız tutum
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burjuva akımlarının bu bakımdan bir sıkıntısı ol
maz. Ama Millet İttifakı  kuyruğunda seçimlere 
giden sol akımların seçimlerin hemen ardından 
Erdoğan’a yönelttikleri feryatları destekledikleri 
hükümete yöneltmek zorunda kalmaları kaçınıl
mazdır. Yahut çoğu zaman olduğu gibi kuyruk
çuluğun bedeli siyasetsiz kalmak olacaktır.

Amerikancı muhalefetin çerçevesi ise tam 
aksi bir varsayıma dayanır: Erdoğan’dan bir 
halk hareketine yaslanarak, devrimci bir şekil
de kurtulmak ne mümkündür ne de istenen bir 
çözümdür. Erdoğan’dan parlamenter bir biçim
de kurtulmanın mümkün olduğunu bir kere sa
vunduktan sonra Amerikancı muhalefetin seçim 
ve ittifak stratejisi dışındaki tüm yolları ayakları 
yere basmayan fantaziler olarak kabul etmek 
gerekir. Halbuki asıl Erdoğan’dan seçim yoluyla 
kurtulmayı savunanlar olmayacak duaya amin 
demektedirler. Bu sözüm ona gerçekçi strateji
yi benimseyenler eylemsizliğe ve siyasetsizliğe 
mecburdurlar. Solda Amerikancı projeye teslim 
olan tüm akımların durumu tam da böyledir.

AMERIKANCI MUHALEFETIN AÇMAZI 
HDP’YE OLAN MECBURIYETI’NDEN 
KAYNAKLANIR

Amerikancı muhalefetin tüm hesaplarının 
bozan temel açmaz onun HDP’ye olan mecburi
yetidir. HDP, Türkiye siyasetinde somut bir siya
si güçtür. Halihazırda HDP’den bağımsız hiçbir 
seçim denklemi kurmak mümkün değildir. Do
layısıyla Amerikancı muhalefetin Erdoğan’ı alt 
etmek için HDP’nin tabanının firesiz desteğine 
ihtiyacı vardır.

Dahası Cumhur İttifakı’nın kuruluşuna yol 
açan, onun tüm stratejisini belirleyen parti de 
HDP’dir. Çoklarının sandığı üzere Erdoğan’ı 
İmamoğlu ve Yavaş değil HDP geriletmiştir. 
HDP’nin 7 Haziran seçimlerinde bağımsız bir 
seçenek olarak ortaya çıkması Erdoğan’ı tek ba
şına hükümet kuramaz hâle getirmiştir. Aradan 
geçen altı yılda bu durum değişmemiştir. Tam 
da bu nedenle Erdoğan 7 Haziran’ın ardından 
hedef tahtasında HDP’nin yer aldığı ama HDP 
ile sınırlı olmayan bir iç savaşı MHP’ye yaslana
rak başlatmaya mecbur kalmıştır.

Gerçekte neyi savunduğundan bağımsız ola
rak HDP Erdoğan’ın Millet İttifakı’nı parçalama 
stratejisinin asli ögesidir. HDP istediği kadar 
Türkiye’nin bütünlüğünden, iç barıştan, genel 
bir toplumsal uzlaşmadan yana olduğunu, her 
türlü toplumsal kutuplaşmaya karşı olduğu
nu tekrarlayıp dursun Erdoğan sürekli olarak 
HDP’yi kendisini zorla koltuğundan indirmek, 
Türkiye’yi bölmek isteyen bir odak olarak sun
maktadır. Böylelikle bir yandan Millet İttifakı’nı 
HDP’ye karşı tavır almaya zorlamaya diğer yan
dan da HDP’nin Millet İttifakı’nın bir bileşeni ol
duğunu kanıtlamaya çalışmaktadır.

Millet İttifakı’nın temel açmazı bu noktada 
açığa çıkar. Bir yandan HDP’nin tabanının oy
larını almak diğer yandan HDP’yi kendi dışında 
tutmak, dışında tutmakla kalmayıp sistematik 
olarak kınamak da zorundadır.

HDP’nin Millet İttifakı’nın dışında  durması 
bu açmazı ortadan kaldırmak için yeterli değil
dir. Zira HDP seçim sürecine ismiyle cismiyle ve 
bütün ağırlığıyla katıldığı oranda Erdoğan Millet 
İttifakı’nı sıkıştırmaya devam edecektir. Dahası 
HDP 2018’dekinden daha da düşük tempolu ve 
etkisiz bir seçim çalışması dahi yürütse, HDP’nin 
şu ya da bu konudaki görüşü ve tutumu Mil
let İttifakı’nın pamuk ipliğine bağlı seçim plat
formunu zedelemek için yeterlidir. Bu konuda 
2019 seçimlerinden hemen önce Sezai Temel
li’nin “İstanbul ve Ankara belediye başkanları 
HDP’nin oyuyla seçildiğini bilecek” açıklama
sının ardından yaşananları hatırlamak yeterlidir.

Nihayetinde seçim süreci, ne kadar kontrollü 
bir şekilde yürütülürse yürütülsün aynı zamanda 
bir miting sürecidir. HDP’nin seçime bağımsız 
bir kimlikle katılması  HDP tabanına kendini 
ifade etme kapısını aralayacaktır. Bu olanağın 
tetikleyeceği dinamiklerin kendisi Millet İttifakı 
için başlı başına bir korku sebebidir.

Dolayısıyla soyut bir seçim aritmetiği açısın
dan HDP’nin kendi kimliği ile seçimlere katıl
ması, seçimlerde kullanılan oy miktarını arttırıp 
Erdoğan’ın birinci turda yüzde 50 artı 1’i bul
masını zorlaştırdığı için Millet İttifakı açısından 

avantajlı bir durum yaratıyor gibi görünmektedir 
ama kazın ayağı hiç de öyle değildir. HDP’nin 
bu seçim sürecinde hiçbir şekilde bağımsız tu
tum takınmaması, her türlü eylem zemininden 
uzak durması, Millet İttifakı’na angaje ve görün
mez bir şekilde hareket etmesi gereklidir.

Millet İttifakı’nın açmazının ortadan kaldırıl
ması için HDP’nin bir anlamda 2019 seçimlerin
de büyük şehirlerde takındığı tutumu takınma
sı şarttır. Hiç görünmemesi, duyulmaması ama 
aynı zamanda kendi tabanını sandığa taşıması 
gereklidir. Gelgelelim yaklaşan Cumhurbaşkan
lığı seçimlerinde 2019 yerel seçimlerindeki gibi 
hareket etmek mümkün değildir. Zira o zaman 
HDP en azından “Doğu’da kazanacağız, Batı’da 
kaybettireceğiz” gibi muğlak bir formülasyonun 
arkasına saklanabiliyor ve böylelikle Batı’daki 
örtük desteğini Kürdistan’daki bağımsız hare
ketiyle örtebiliyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin doğası gereği yaklaşan seçimlerde 
Türkiye’de farklı Kürdistan’da farklı bir seçim 
izlemek mümkün değildir. Aslına bakılırsa hem 
HDP’nin en yetkin biçimini Demirtaş’ın mektu
bunda bulan arayışları hem de Sol PartiEMEP 
merkezli formüle edilen “halk ittifakı” çizgisi 
esas itibariyle Millet İttifakı’nın bu açmazını or
tadan kaldırma girişimleridir.

ÜÇÜNCÜ CEPHE FORMÜLLERI 
AMERIKANCI MUHALEFETI 
RAHATLATMAYI AMAÇLIYOR

Sol kamuoyunda tartışılan üçüncü yol/cep
he/ittifak formülasyonları esas olarak Millet İt
tifakı’nın bu sıkışmışlığını ortadan kaldırmaya 
hizmet etmektedir. Zira hepsinin ortak paydası 
şu veya bu şekilde HDP’nin seçimlerdeki varlı
ğını görünmez kılmaktır.

Demirtaş’ın mektupları ve çağrısı bu niyeti 
tartışılmaz bir şekilde açığa vurmaktadır. De
mirtaş’ın son iki mektubunun vurgusu “halkın 
geçim sıkıntısı” “servetsefalet adaletsizliği”dir. 
Demirtaş’ın sola seslendiği iki mektupta da Kürt 
sorunundan göstermelik olarak bile söz edil
memektedir. Daha da kötüsü birinci mektupta 
PKK’nin Bingöl’deki saldırısı işçilere yönelik bir 
saldırı olarak sunulmuş ve kınanmıştır. Demir
taş aynı zamanda hem birinci mektubunda hem 
de ikinci mektubunda sola seslenirken HDP’ye 
seslenmediğini açıkça belirtmiştir. Birinci mek
tubunda “Sol bir konferans düzenlesin HDP de 
eminim bunun içinde yer alır.” diyerek daha 
baştan HDP’yi soldan ayrı, solla ilişkisi destekçi 
düzeyinde olan bir pozisyona çivilemiştir. İkinci 
mektubunda “HDP sol mudur... diye tartışmak 
üzere bir konferans önermemiştim” diyerek 
HDP’nin bu pozisyonunu perçinlemiş, HDP’yi 
tümüyle tartışmanın dışına çıkarmıştır.

Demirtaş’ın muradı solun “geçim sıkıntısı” 
ve sosyal politikalar temelinde bir konferans 
düzenlemesi, bu temelde kendi Cumhurbaşkan 
adayını dahi çıkarmadan, etliye sütlüye karışma
yan, karıştığı oranda da Millet İttifak’ına örtük 
ya da mahçup destek veren bir seçim kampan
yası yürütmesidir. Önerilen sol konferans da 
esas olarak HDP’nin bağımsız varlığını orta
dan kaldırmayı,  HDP’nin kendi adaylarını bu 
sol konferansın adayları olarak göstererek onu 
en azından görünmez kılmayı amaçlamaktadır. 
Demirtaş’ın Sol Blok’u HDP’yi görünmez kılan, 
Kürtlerden asla ve kat’a söz etmeyen, emekçi
lerin gündelik sorunlarını da bu kaçak güreşi 
kamufle etmek için öne çıkaran bir sol bloktur.

Demirtaş’ın ifade ettiği perspektifin sözcülü
ğünü de, öteden beri kendisine CHP ile HDP 
arasında çöpçatanlık görevini koymuş TİP üst
lenmektedir. HDP, Cumhurbaşkanlığı seçim
lerindeki tutumuna dair bilinçli olarak ketum 
davranırken, onun   meclisteki kendi pasif tu
tumunu kamufle etmek için bilinçli olarak  des
tek verip öne çıkardığı TİP Kılıçdaroğlu ve CHP 
ile dostane temaslarını sıkılaştırmaktadır. “Tüm 
sosyalistler daha birinci turdan itibaren Millet 
İttifakı’nın adayını desteklemelidirler” görüşü
nü o CHP kanalı senin bu CHP kanalı benim 
dolaşarak pervasızca ifade etmek de elbette bu 
partinin başkanı, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu maka
mında ziyaret edip konukseverliği için CHP’ye 
teşekkür eden” Erkan Baş’a düşmüştür.

Daha dört beş sene öncesine kadar komünist 
adını kimselere bırakmayacağına dair yeminler 
edip sokaklarda kavga eden bir partinin genel 

başkanının düştüğü bu hazin durumu değerlen
dirmek kuşkusuz bu partide yer alıp da dev
rimcilik iddiasını taşıyanlara düşer. Ama soldaki 
safların netleşmesi için HDP’nin onayı ve des
teği ile sol içinde CHP’ciliğin katalizatörlüğünü 
üstlenen bu partinin “HDPsiz ittifak olmaz” sap
tamasının ne anlama geldiğinin açıklığa kavuş
turulması şarttır. TİP yetkilileri “HDPsiz ittifak ol
maz” derken HDP’nin kendi kimliği ve bugüne 
kadar (diyelim ki Kürt sorunu olarak kodladığı 
sorunda) bayraklaştırdığı taleplerle yer aldığı bir 
ittifakı kastetmiyorlar. Kastedilen HDP’nin, ken
di kimliğini gizleyerek, Millet İttifakı’nın “güç
lendirilmiş parlamenter sistem” ve “geçim sıkın
tısı” kampanyasına genel bir sol blok içinden 
destek vermesidir.

Sol PartiEMEP cenahında TKP desteği ile 
pişirilen “halk ittifakı” özellikle TKP tarafından 
üstüne basa basa vurgulanan “HDPsiz ittifak” 
vurgusuyla görünüşte Demirtaş’ın tam karşısın
da yer almaktadır. Halbuki, taşıdığı dar grupçu 
kaygılar bir yana bırakılırsa, bu formülasyon da 
tıpkı Demirtaş’ın formülasyonu gibi Millet İttifa
kı’na hizmet etmektedir.

Muhtelif parti yetkililerinin basına “çıtlattıkla
rı” görüşlere bakılırsa bu ikinci ittifak girişiminin 
temel gerekçesi HDP’nin düzen partilerinden 
bağımsız davranmamasıdır. Bu partiler güya dü
zen partilerinin gölgesinde yapılan bir ittifak ye
rine “halkın ittifakı”nı tercih etmektedirler.

Bu yaklaşım tümüyle tutarsızdır. Zira her şey
den önce Sol Parti ve EMEP başından itibaren, 
TKP ise İstanbul’daki tekrar seçimde adayını çe
kerek Millet İttifakı’nı desteklemiştir. Yaklaşan 
seçimlerde de Millet İttifakı’nın adayını hiçbir 
koşul altında desteklemeyecekleri yönünde bir 
açıklamaları yoktur. Dahası seçim ittifakı gibi 
çok daha konjonktürel bir eylem birliği içinde 
yer almaktan imtina eden EMEP ve TKP, demok
rasi mücadelesi gibi çok daha uzun soluklu bir 
mücadelede HDP ile yan yana durmaktan hiçbir 
rahatsızlık duymamaktadır. Geride bıraktığımız 
Haziran ayında düzenlenen Demokrasi Konfe
ransı’nın bileşenleri arasında HDP, EMEP, TKP 
ve CHP birlikte yer almaktadır. Konferansın asıl 
çağrıcısı ise HDP’nin 2014’te cumhurbaşkanı 
adayı olarak göstermek istediği eski CHP Millet
vekili Rıza Türmen’dir. CHP ile birlikte demokra
si mücadelesi vermekte beis görmeyen EMEP ve 
TKP düzen partilerinin gölgesinde bulunmaktan 
en son rahatsızlık duyacak kesimler olsa gerek.

Alper Taş CHP adayı olarak, İyi Parti bü
rosunda Meral Akşener’in resminin altında se
çim çalışması yürütmemiş miydi? Halkevleri ve 
EMEP ortak basın toplantısı düzenleyip 2019 
belediye seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayla
rına oy istemedi mi? Yerel seçimlere komünist 
propaganda yapmak iddiasıyla katılan TKP ve 
TKH iptal edilen İstanbul seçimi’nden sonra 
Amerikancı Muhalefet’in baskısına boyun eğe
rek kendi adaylarını seçimden çekmediler mi? 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa 
bu akımlar içinde “Düzen adaylarına oy verme!” 
çağrısında bulunan çıkacak mı? Kendisi Millet 
İttifakı ile bu kadar içli dışlı olan akımların Mil
let İttifakı’nın gölgesini bahane ederek HDP’den 
uzak durması inandırıcı olabilir mi?

Bu kesimler HDP ile ortak bir seçim ittifa
kı kurdukları zaman “güçsüz olduğumuz için, 
yeterli imzayı bulamadığımız için bir Cumhur
başkanı çıkaramıyoruz” bahanesinin arkasına 
sığınamayacaklarının da farkındadırlar. Oy alma 
ihtimali olan bir sol adayı çıkararak Millet İtti

fakı’nı sıkıştırmak bu kesimlerin isteyeceği son 
şeydir. Tercih ettikleri yöntem daha başından 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini pas geçen, Tay
yip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı karşısın
da net bir konum ve tutum belirlemekten kaçan, 
seçimlerin odağına “emeğin sorunlarını” oturtan 
bir çizgidir. Bu kesimlerin üçüncü cepheden an
ladığı Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı Cumhur
başkanlığı seçimlerinde yarışırken “halkın geçim 
sorunlarını” gündem etmektir.

ÜÇÜNCÜ YOL TERCIHI HER ZAMAN 
MENŞEVIZME VE SINIF IŞBIRLIĞINE VARIR

Üçüncü yol tartışmalarının yolunun her za
man sınıf işbirliğine çıkması tesadüf değildir. 
Zira bu tartışmaların kökeninde bolşeviklerle 
menşevikler arasındaki ilk esaslı taktik tartış
ması vardır. 1905 devrimi sırasında Menşevik
ler otokrasinin yıkılması ve bir kurucu meclisin 
toplanması sorununu esas olarak hakim sınıfın 
iki kesimi olan Otokrasi ve Burjuvazi arasındaki 
bir sorun olarak tarif etmişler, bu sorunda kendi 
rollerini burjuvazi üzerinde emeğin sorunlarını 
gündem ederek basınç oluşturmak, devrim sıra
sında aşırı muhalefet partisi olmakla sınırlamış
lardır. Başka bir deyişle otokrasi ile burjuvazi 
kurucu meclise dair çarpışırken emeğin sorun
larını merkeze alan bir üçüncü yol tarif etmişler
dir. Buna karşılık bolşevikler ise kurucu meclis 
sorununu kendi sorunları olarak tarif etmişler 
ikisi hakim sınıftan biri de emekçilerden oluşan 
üç pozisyonun bulunduğu görüşünü reddet
mişlerdir. Bolşevikler esas olarak kurucu mec
lis sorununa üç değil iki şekilde yani devrimci 
ve karşı devrimci şekilde yaklaşmanın mümkün 
olduğunu savunmuşlar, hakim sınıfın bir bütün 
olarak karşı devrimci cephede yer aldığını ilan 
edip devrimci cephenin önderliğine soyunmuş
lardır.

Bugün yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
vesilesiyle aynı tartışmanın tekrarlandığını gör
mek zor değildir.

Üçüncü yolu/cepheyi savunanlar Tayyip Er
doğan sorununun esas olarak hakim sınıf içi bir 
tartışma olduğunu ve bu kesimlerin mücadele
sine bağlı olarak çözüleceğini kabul etmekte
dirler. Hatta kimileri Erdoğan’ın biletinin çoktan 
kesildiğini, bir restorasyonun gelmekte olduğu
nu ifade etmektedir. Bunu söyleyen sadece yeni 
Türkiye’nin inşasında Türkiye solunu sorumlu
luk almaya, bürokraside kadrolaşmaya davet 
eden Demirtaş değil aynı zamanda restorasyon 
planının çoktan başladığını söyleyen TKP ve di
ğer akımlardır.

GEÇINEMIYORUZ EYLEMLERININ 
GÖSTERDIKLERI

Kasım ayının son günlerinde döviz kurunun 
ani yükselişiyle birlikte Türkiye’nin dört bir ya
nında “Geçinemiyoruz!” eylemleri patlak verdi. 
Yüze yakın semtte “Geçinemiyoruz!” içeriğinde
ki sloganlarla yürüyüşler yapıldı. Bu eylemlerin 
çoğunda “Hükümet İstifa!” “Erken Seçim!” slo
ganları yankılandı.

Sonradan Arap Baharı adını alacak uluslara
rası eylem dalgası 2010 Aralık’ında Tunus’ta ge
çim sıkıntısı çeken emekçi işportacı Muhammed 
Buazizi’nin kendisini yakmasıyla birlikte patlak 
vermişti. “Geçinemiyoruz!” eylemlerine bakarak 
Türkiye’nin de benzer bir durumun içinde ya da 
arifesinde olduğu/olabileceği hayallerini kuran
lar az değildir. Halbuki bu 
eylemler geçelim Tunus’ta Devamı 9. sayfada



KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Ekim Devrimi vesilesiyle darbe/devrim ilişkisi 
üzerinde düşünmek oldum olası ilgi çekici bir 
inceleme ve düşünme konusu oldu. Bu konu
da gerek tarihçi ve siyasi analistler gerekse sol 
akımlar iki hurafe arasında savrulurlar: Bir taraf 
7 Kasım 1917’deki eylemi tarihteki en mükem
mel darbeler arasında görür, bu darbenin ardın
da “askeri dehaların” rolünü inceler. Diğer taraf 
ise 7 Kasımı var edenin bir ayaklanma olduğunu 
söyler ve devrim mücadelesini benzer bir ayak
lanmanın çıkacağı güne erteler. Bu hurafelerin 
birincisi tarihte bireylerin rolünü çarpık bir mer
cekten gözlemenin sorunudur. İkincisi ise tarihte 
öznel faktörün, bu bağlamda devrimci/leninist 
partinin önemini ve belirleyici karakterini ihmal 
eden başka bir çarpık bakış açısının sonucudur. 
Oysa Ekim Devrimi’nin gerçekleştiği koşullar ile 
esas olarak aynı nesnel koşulların hatta daha el
verişli olanların bulunduğu başka yerlerde aynı 
şey olmadı. Zira kendisini nesnel koşulların bir 
parçası haline getirmiş olan bir öznel faktör ola
rak bolşevik parti sadece orada vardı; ve dev
rim sadece Bolşeviklerinin elinin yetiştiği yerlere 
yayılabildi. Bu hurafeleri çürütebilmek için her 
şeyden önce bu gerçekleri akılda tutarak başla
mak gerekir.

Şimdi de sık sık devrimle birlikte anılan ayak
lanma konusuna ve Babeuf’ten beri devrimcile
rin silahlı ayaklanma derken neyi kastettiklerine 
gelmek lazım. Zaten kurulurken kendisini “Ba
beuf’ten Karl Liebknecht’e uzanan kızıl çizginin 
takipçisi” olarak tarif eden Komünist Enternas
yonal’in mirasçısı olma iddiasını taşıyanların Ba
beuf’ü1 anıp onunla hesaplaşmaması düşünüle
mez. 

1789 Fransız Devrimi’nin içinden çıkan Ba
beuf ve yoldaşları bu devrimin tamamlanması 
için hükümetin temsil ettiği siyasi iktidarın si
lahlı ve kararlı bir azınlığın bağımsız eylemiyle 
ele geçirilmesi hedefine kilitlenmiştiler. Muhte
lif girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı. Onla
rın izinden giden Blanqui ve taraftarları da aynı 
perspektife sahipti. Kitlelerin rolüne ve eylemine 
daha fazla önem veren Bakunin ve benzerlerinin 
hedefi de aynıydı2. 

Bu ve benzeri akımların tasavvur ettiği ey
lemlere o zamandan itibaren «silahlı ayaklanma» 
dendi. Bunların rakipleri ve düşmanları olan ve 
genel olarak jakoben diye anılanlar ise kendi 
bağımsız eylemlerine değil, şu ya da bu şekil
de başına geçtikleri devleti ve devletin araç ve 
imkânlarını kullanma hedefine kilitlenmiş olan
lardır. Sadece “radikal” tutum ve uygulamaları
na bakarak bunlara devrimci demek yaygın bir 
eğilim olsa da yerinde değildir. Zira bu suretle 
muhtelif askeri darbeler yoluyla olduğu gibi se
çimler yoluyla iktidara gelme hedefini güden ve 
son tahlilde reformist olarak tanımlanması gere
ken bir çizgiye varılır.

Oysa söz konusu olan ve vurgulanması ge
reken işçilerin ve köylülerin siyasi iktidarı ele 
geçirmekle kalmayıp bunu mevcut devletin par
çalanmasına vardırması gerektiğidir. Ama asıl 
unutulmaması gereken de bunun için kendini 
işçi sınıfı ve ezilenlerin kitlesi dahil tüm kesim
lerden ve başka siyasi akımlardan titizlikle ayıran 
ve öncekilerin hepsinden daha sıkı örgütlenmiş 
bir profesyonel devrimciler örgütüne ihtiyaç ol
duğudur. Hatta bunun olmazsa olmaz bir koşul 
olduğudur. 

Lenin “Ne yapmalı?”da bunu hiçbir ikircime 
düşmeden hatta Pyotr Tkaçev üzerinden Ba
beufBlanqui çizgisinin Rusya’daki uzantısı sayı
labilecek olan Narodnya Volya’ya açıkça gönder
me yaparak savunduğu için onu “Blankist” diye 
suçlayanlar bu suçlamayı bu benzerlikten ötürü 
yapıyordu. Ama söz konusu olan sadece zahiri 
bir benzerlikten ibarettir ve farklılık daha önem
lidir. 

Silah ve silahlanma tekelini temsil eden devlet 
aygıtını ve bunu idare eden hükümeti devirmek 
için bağımsız bir silahlı eylemin (silahlı ayaklan
madan kastedilen budur) gerekliliği bakımından 
benzerlik olduğu besbellidir. Bu bakımdan altı 
çizilmesi gereken devleti idare eden hükümeti 

devirmenin her devrimin şartı olduğudur. Aynı 
zamanda da herhangi bir nedenle hükümetleri 
alaşağı eden her tür eyleme darbe demek de 
adettendir. Besbellidir ki bir devrim buna indir
genemeyecek olsa da bunun için mevcut niza
mın temsilcisi yürütücüsü olan hükümeti alaşağı 
etmek elbette şarttır. Ama bu sadece bir devrimin 
yolunu açmak için olmazsa olmaz bir koşullar
dan biridir. Bir proleter devrimi için de gerekir. 
Nitekim Geçici Hükümet’in devrildiği 7 Kasım 
1917 gününün “Ekim Devrimi” diye anılması te
sadüf değildir. 

“Devrim kitlelerin eseri olacaktır”, “işçi sını
fının kurtuluşu kendi eseri olacaktır” saptama
larını tekerleme hâline getirenler ise sapla sa
manı karıştırır. Zira mevcut hükümeti devirmek 
her devrim diye anılabilecek olay gibi proleter 
devrimi için de şarttır. Bu münhasıran bu eylem 
için hazırlanmış ve ilk işi bunu sağlamak olan 
bir devrimci partiyi şart koşar. Sınıfsız topluma 
giden yolu açmak için böyle bir eylemin gerçek
leştirilmesi de kaçınılmazdır. Buna hazırlıklı olan 
ve bunun için uzun bir hazırlığın muhtelif evre
lerinden ve sınavlarından geçmiş olan bir pro
fesyonel devrimciler örgütünün bağımsız eylemi 
belirleyici koşuldur. Bunun aksi burjuvazinin 
egemenliğinin bekçiliğini yapmak üzere görev
li hükümetin, sınıfsız topluma giden yolu açma 
iddiasıyla öne çıkan bir diğeriyle el sıkışarak ik
tidarı teslim etmesini beklemek anlamına gelir. 
Bunlara sosyalist olduklarına yemin etseler de 
kısaca reformist denir.

Bolşeviklerin 7 Kasım 1917’de gerçekleştir
dikleri eylem de işçi sınıfının ve köylülerin çıkar
larını temsil etme iddiasını taşıyan ve kendilerine 
sosyalist ve devrimci etiketlerini dahi yakıştıran 
hükümeti devirmek üzere gerçekleştirdikleri ba
ğımsız bir eylemdi.  Burada önemli olan bu ey
lemi bu partinin tasarlayıp ve sovyetlerden dahi 
icazet almayı beklemeden kendi planına uygun 
olarak kendi bağımsız güç ve imkânlarıyla bütün 
sorumluluğunu kendi üstüne alarak cüretli bir 
eyleme kalkışmasıdır. 

7 Kasım’daki eylem tastamam böyle olmuştur. 
Aurora zırhlısının Geçici Hükümet’in ısrarlarına 
rağmen Neva Nehrini terk etmemesini sağlamak 
üzere gemideki gemicilerin önceden örgütlenip 
hazırlanmış olmaları; Sovyete bağlı Askeri Dev
rimci Komite’nin işinin ehli profesyonel devrimci
ler olmanın yanısıra askeri eylemlerde deneyimli 
(Stalin, AntonovOvseenko vb. gibi) bolşevikler
den teşkil etmesi bir teferruat değildir. Bu komi
tenin planlarına uygun olarak hangi köprülerin, 
posta teşkilatının vb. hangi birliklerle tutulacağı 
vb. ayrıntılı bir hazırlık vardır. Bu kadarıyla bile 
Malaparte’den3 başka pek çoklarının söz konusu 
olanın bir bolşevik darbesi olduğuna hükmetme
si tesadüf değildir. Olayın teknik boyutuna odak
lanarak bu yorumu yapmak zor değildir. Zaten 
Dünya’daki pek çok yayın organında bu gelişme 
o zaman “Rusya’da Bolşevik Darbe” manşetle
riyle duyurulmuştu. Ayrıca hükümetleri deviren 
her eyleme darbe etiketi takmaya alışkın olanlar 
için bu gayet tabii idi. Bu tarz bir eyleme hacet 
olmadan sosyalistlerin hükümete gelmesini ha

yal edenlerin de böyle bakması şaşırtıcı değildir. 
Reformist olanlarla devrimcilerin ayırdedilmesi 
için bu boyuta ve buna ilişkin tutuma bakmak 
da isabetlidir. 

Ama elbette bir proleter devrimi için de böyle 
bir eyleme ihtiyaç olması proleter devrimini bu 
noktaya indirgemeyi gerektirmez. Sadece prole
ter devriminin başarısı için de mutlaka hükümeti 
hedef alan ve ilk elde onu devirmeye  kilitlenmiş 
bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu anlatır. 

7 Kasım’a gelirken hiç kuşkusuz o sırada 
başkentte olduğu gibi Rusya’nın başka yerlerin
de ve bilhassa orduyu teşkil eden askerler ara
sında örgütlenmiş devrimcilerin bulunduğu da 
başlıbaşına önem taşıyan bir etkendir. Komünist 
Enternasyonal’e katılmanın şartları arasında ordu 
içinde bozguncu faaliyet yürütülmesinin de bu
lunması rastgele değildir. Ne var ki askerlerden 
başka işçilerin de şu ya da bu yoldan silahlanmış 
ve hükümeti devirmek üzere motive olması da 
önemli bir şarttı. Sovyetler içinde Bolşeviklerin 
çoğunluk haline gelmiş olması da başlı başına 
önemli bir etkendi. Ama zaten 1900’lü yılların ba
şından beri işçi sınıfına dışarıdan bilinç taşımak 
üzere idman almış ve türlü badirelerden geçerek 
ve oportünizmin muhtelif türlerine karşı müca
dele içinde deneyim ve güven kazanmış olan 
Bolşeviklerin bunu sağlamış olması bir sürpriz 
veya tesadüf değildi. 

Yine de bütün bu şartlar ve başkaları yerli 
yerindeyken Bolşevik Partinin Merkez Komi
tesi’nde Petrograd’da en itibarlı bolşevik olan 
Zinovyev’in, askeri işleri yıllarca sevk ve idare 
etmiş Kamenev’in ve Sovyet başkanı Troçki’nin 
tereddütlerinin olması şaşırtıcı olmamalı. Zira 
bu tereddütler zaten oldukça yaygın ve egemen 
bir bakış açısını ifade etmekteydi. Zira Temmuz 
ayında yüzbinlerce emekçinin kısmen silahlı ola
rak hükümet kuvvetlerine karşı ağır bedeller ver
meyi göze alarak ayaklanmış ve ezilmiş olması 
da başlıbaşına önem taşır. 

Bunu bir tür hezimet gibi görüp maneviyatları 
bozulanların sayısının da az olmadığını tahmin 
etmek ve bu haleti ruhiyenin kitlelerle sıkı bağ
ları olan Bolşevik Parti içinde de kendini gös
termesini anlamak zor değildir. Ama Temmuz 
Ayaklanması’na bakarken ayaklanmanın bir baş
ka yönüne dikkat çekmek daha önemlidir. Çün
kü bu deneyim aynı zamanda başka bir gerçeğin 
görülmesini de sağlamıştır: 8 Mart’ta (Şubat Dev
rimi) olduğu gibi, bunun ardından Geçici Hü
kümet’in Çar’ın tahtını bırakması gibi hükümeti 
bırakmayacağının görülmesini de sağlamıştır. Pa
radoksal gibi görünse de Temmuz Ayaklanması 
Geçici Hükümeti devirmek için bir başka eyleme 
mutlak surette ihtiyaç olduğunu göstermiştir. İşte 
tam bu noktada daha sovyetlerde azınlıktayken 
bile “Bütün İktidar Sovyetlere” şiarını atmış olan 
Bolşeviklerin cüret edip “hükümeti biz deviririz 
devirmeliyiz” kararlılığını ortaya koyması tayin 
edici bir önem taşır; belirleyici olmuştur. Ama 
bunun için zaten böyle bir gelişmeyi düşünüp 
buna hazırlanmış olmak da önemsiz değildir.

Pek çokları silahlı ayaklanma dendiğinde 
Temmuz’daki gibi bir eylemi tasavvur eder, ha

yalini kurar. Ama pek çok örnek gibi Temmuz 
1917’deki ayaklanma da bunun hedefe ulaşmak 
için beyhude olduğuna delalet eder. Zira burjuva 
diktatörlüğünün son hükümetinin bu tür geliş
meler sonucunda kendi kendine, hâkim sınıf ka
dar emperyalist güçlerin de kendisine tevdi ettiği 
bu misyonu bırakmasını beklemek en az parla
mentoda çoğunluğu elde ederek bunu sağlamak 
kadar hayaldir. Hükümeti devrimci partinin ba
ğımsız eylemiyle yıkmak gerekir. Bolşeviklerin 
yıllardır hazırlandığı eylemin özü de bundan iba
retti. Bir gün bile gecikmeden bu işe kalkışma 
iradesi de mevcuttu.

O zamandan beri bu gerçeği görüp aynısını 
yapmak üzere hareket edenler az değildir. Bunla
ra Lenin “Komünizmin Çocukluk Hastalığı Solcu
luk” kitabında ve Komünist Enternasyonal’deki 
konuşmalarında yanıt verdi. Sadece nihai eyle
min nasıl olması gerektiğine kilitlenerek bunun 
sağlanamayacağını söyledi. Tıpatıp aynı biçimde 
ve aynı yollardan geçerek olmasa da oportüniz
min bütün türlerine karşı bir mücadeleyi kararlı
lıkla sürdürüp bunu aynı zamanda işçi sınıfı için
de güven sağlamak üzere bir gündelik mücadele 
yürüterek yapmak gerektiğini vurguladı. 

Zaten “Nereden Başlamalı?” broşürünün son 
cümlelerinden itibaren bunun için hazırlanmıştı 
Bolşevikler:

“Sonuç olarak muhtemel bir yanlış anlaşılma
ya mahal vermemek için iki cümle daha kuralım. 
Durmadan sistemli ve derli toplu bir hazırlıktan 
söz ettik; ama asla, istibdadın ancak düzenli bir 
kuşatmayla ya da örgütlü bir saldırıyla yıkılabi
leceğini kastetmedik. Böyle bir düşünüş saçma 
sapan bir doktrinere müstehak olur. Tam tersine, 
istibdadın, kendisini sürekli olarak ve dört bir 
yandan tehdit eden siyasi karışıklıkların öngörü
lemeyen etkisi sonucunda veyahut kendiliğinden 
bir patlamayla çökmesi tarihsel bakımdan son 
derece mümkün ve kuvvetle muhtemeldir. Ama 
böyle patlamalara ve kargaşa varsayımlarına bel 
bağlayarak faaliyetini sürdüren bir parti maceracı 
bir ruh hâline kapılmaktan sakınamaz. Biz kendi 
yolumuzda ilerlemeli ve düzenli çalışmamızı se
batla sürdürmeliyiz.  Beklenmedik  olaylara ne 
kadar az  bel bağlarsak, herhangi   bir ‘tarihi 
dönemeç’ karşısında hazırlıksız yakalanma tehli
kesinden o kadar uzaklaşırız.”  (“Nereden Başla
malı?” TE. c. 5 s. 20)

İşte muhtelif kitle ayaklanmalarına kitlelerin 
kendiliğinden eylemlerine bel bağlayan ve buna 
teslim olma alışkanlığından kurtulamayanlara 
inat, Bolşeviklerin izinden gitme azminde olan 
komünistler, “ayaklanma mı, darbe mi?” istifha
mının çengeline takılmadan bir proleter devri
minin başarıya ulaşmasının belirleyici koşulunu 
sağlamak için mücadeleyle mükelleftir. Çünkü 
kılavuzları ve yegâne ahlak saydıkları, proleter 
devriminin ahlakıdır. Burjuva ahlakının ayıp say
dığı yasaların yasakladığı pek çok başka eyleme 
girişmekten çekinmedikleri gibi hükümeti devir
me işine de böyle mülahazalarla tereddütlü yak
laşamazlar.

Sınıfsız topluma giden yolun açılması için ta
yin edici noktada kimseye kulak asmadan kimse
den icazet beklemeden burjuva diktatörlüğünün 
son hükümetini kendi bağımsız ve silahlı eyle
miyle devirme kararlılığını temsil edecek; emek
çilerin güvenini kazanmak üzere gündelik siyasi 
mücadeleden kopmadan bu hazırlığı yürütecek 
komünist partiyi yaratmak üzere mücadele etme
lidir.

1 Bkz. “Komünistlerin Gözüyle Siyasi Portreler” 
KöZ Yayınları

2 O zamanın bütün eğilim ve akımlarının didik 
didik eleştirildiği Komünist Parti Manifestosu’nda 
bunların adının geçmemesi tesadüf değildir; bilakis 
bunların “komünistler kendilerini diğer işçi parti
lerinden ayırmazlar” derken kastedilenler arasında 
olduklarını düşünmek için pek çok veri bulunabilir.

3 İtalya’daki faşist partinin bir militanı ve Musso
lini’nin danışmanlarından olan Curzio Malaparte 
«Darbe Tekniği» başlıklı kitabında 7 Kasım eylemine 
başlı başına bir yer ayırmıştır.

Burjuva diktatörlüğünü nihai bir darbeyle devirmeden

Proleter devriminin zaferi sağlanamaz


