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1 Mayıs işçi sınıfının birlik mücadele ve 
dayanışma günü. 2021 1 Mayısı’nda bu bilin-
dik saptamayı tekrarlamakla yetinmeyip “İşçi 
sınıfı neye, kime karşı mücadelede birleşmeli?”, 
“Bu mücadeleyi hangi talep üzerinden yükselt-
meli?” sorularını da yanıtlamalı.

Erdoğan gitmeden işçiler ve ezilenler ne-
fes alamaz. Tüm sorunlar Erdoğan sorununda 
düğümlenmiştir. 

İşçinin karşısında Erdoğan var. “Ben ol-
masaydım grevlerle boğuşacaktınız!” diyerek o 
kasılıyor. Dün Soma’da madencilerin katledil-
mesini “işin fıtratı bu” diyerek o akladı, bugün 
Migros Depo işçisinin karşısına polisi o dikti. 
Patronlara vergi indirimi, kira ertelemesi yapar-
ken Kod-29’la işçi kıyımlarına o yol verdi.

Kürdün karşısında Erdoğan var. Robos-
ki’nin katillerine kimin sahip çıktığını biliyoruz. 
Sur’da, Nusaybin’de katliamları kimin planladı-
ğının farkındayız. Kürdistan’da kaybettiği bele-
diyeleri kayyımlarla kontrol etmeye çalışan Er-
doğan’dan başkası değil. Dün Rojava Devrimi’ni 
boğmak için IŞİD’i silahlandıranların bugün 
Kürtleri işgalle yıldırmaya çalıştıklarını görmek 
zor değil. 

Kadınların LGBTİ+’ların karşısında Er-
doğan var. Emperyalist kurumların onayından 
geçmiş, kadınlara göstermelik haklar sunan İs-
tanbul Sözleşmesi’ne bile tahammülü yok. Aile 
ve manevi değerler diye tepinirken kendilerini 
ifade eden LGBTİ+ları sapkın, cezaevinde çıp-
lak aramaya direnen kadınları iffetsiz olarak 
damgalama derdinde. 

Kapıları çarpılarla işaretleyenlere kol kanat 
gerdiği, cemevlerini ibadethane olarak kabul 
etmeyi ısrarla reddettiği için Alevilerin, “Ana-
yasal yetkilerimi kullanıyorum.” diyerek çanak 
yalayıcılarını rektör olarak atadığı, onbinlerce 
öğrenciyi hapiste tuttuğu için üniversite çalışan-
ları ve öğrencilerinin karşısındadır. Fişlemelerle 
kararnamelerle hayatını kararttığı KHK’lıların, 
HES’lerle yaşam alanlarını yok ettiği yoksul 

köylülerin, madencilere talan ettirdiği Kaz Dağ-
ları’nın, müteahhitlerle yağmaladığı ormanların, 
zeytinliklerin karşısındadır Erdoğan.

Emekçiler Erdoğan’ın tercihleri yüzün-
den Korona’nın pençesinde kıvranıyor. 
Çünkü Erdoğan’ın tercihleri yüzünden hastalar 
aşısızlıktan, yataksızlıktan ölüyor. Çünkü emek-
çiler salgın sırasında hiçbir önlem olmadan ça-
lışmaya mecbur. Çünkü AKP kongrelerini güle 
oynaya yaparken, emekçilerin 1 Mayıs dâhil 
olmak üzere her türlü siyasi eylem ve etkinliği 
salgın bahanesiyle yasaklanıyor.

Erdoğan gitmeden Türkiye’deki emekçi-
ler nefes alamaz. En basit bir hakkın kazanıl-
ması için bile onun halk tarafından süpürülmesi 
şart. Tüm sorunlar Erdoğan sorununda düğüm-
leniyor. Erdoğan’ın nasıl gönderileceğinden söz 
etmeyenler işsizlikten, yoksulluktan, taşeronlaş-
tırmadan, ulusal baskıdan, Kürtlerin, kadınla-
rın, Alevilerin uğradığı baskılardan ancak soyut 
olarak bütün sorunları seçim sandığına havale 
edip, emekçilerle ezilenlerin bugünden kitlesel 
olarak mücadele etmelerinin önünü keserek 
bahsedebilir. 

İşçilerin ve ezilenlerin birleşik mücade-
lesini örmek için Erdoğan’a karşı mücade-
leyi büyütmekten başka yol yok. Emekçilerin 
ve ezilenlerin mücadelesi işin içine siyaset karış-
tıkça zayıflamıyor sanılanın aksine güçleniyor. 
Ücret için, sosyal ya da kültürel haklar, kısmi 
özgürlükler için mücadeleler zayıf kalırken, Er-
doğan’a karşı cepheden yürütülen mücadeleler 
güçleniyor. Gezi Ayaklanması bunu göstermişti. 
Yetmiş dokuz ilde yürüyüşler düzenleyen mil-
yonlarca emekçi kesilen ağaçlara sahip çıkmak 
için değil Erdoğan gitsin diye meydanlarda bu-
luşmuştu. Haziran 2015 seçimlerinde HDP’nin 
barajı aşmasını sağlayan şu ya da bu toplumsal 
sorun hakkındaki görüşleri değil kısa bir cüm-
leydi: “Seni başkan yaptırmayacağız.” 

Erdoğan güçlenmiyor zayıflıyor. “Ku-
rumsallaşan faşizm”, “konsolide olan tek adam 
rejimi” vb. tespitler safsatadır. Erdoğan’ı güçlü, 

emekçileri çaresiz göstererek halkı burjuva siya-
setçilerine mahkûm etmek isteyen burjuva sos-
yalistleri tarafından imal edilmişlerdir. Git gide 
zayıflayan ve güç kaybeden Erdoğan, kitlesel 
mücadelelerin önü sandık hayalleriyle kesilip 
emekçiler Amerikancı muhalefetin kuyruğuna 
sürüklendiği için ayakta duruyor.

Erdoğan daha iktidara geldiği ilk günden 
beri zayıf ve kırılgan bir pozisyondaydı. 
Askerler ve TÜSİADçılar, Amerikan ve Fransız 
emperyalizminin destekçileri arasındaki çatış-
malar, bir türlü bitmeyen Kürt Baharı nedeniyle 
yıpranmış 12 Eylül Rejimi’nin çatlakları arasın-
dan çıkmıştı. Amerika ve uzantıları o dönem 
PKK’yi silahsızlandırması, Kürdistan sorununu 
Kürtlerin kültürel hakları sorununa indirgeye-
cek, işbirlikçi bir Kürt hareketi yaratması için 
AKP’ye destek vermişti. Erdoğan bunu başara-
madı, Amerika da Erdoğan’dan desteğini çek-
ti, Kürtleri düzene yedekleyecek CHP merkezli 
bir hareketi desteklemeye başladı. Bu gelişme 
Erdoğan’ı iyice kırılgan bir pozisyona soksa da 
asıl gerileten faktör ABD’nin Erdoğan’dan vaz-
geçmesi olmadı. Onun iktidarına son verecek 
olan da bu faktör olmayacak. Onlar Erdoğan’ın 
devrilmesini değil her türlü şantajlarına açık 
hale gelmesini tercih ediyorlar.

Erdoğan’ı Bin Umut Adayları’ndan 
HDP’ye uzanan mücadele geriletti. Erdoğan 
Kuzey Kürdistan’ın emekçilerinin en politik ke-
simlerini kendisine yedekleyemediği gibi, Kürtle-
rin mücadelesinin Türkiye’nin batısındaki müca-
deleyi canlandırmasını, bu mücadelede harekete 
geçen kesimlerle buluşmasını da engelleyemedi. 
DTP’den HDP’ye varan süreçte bu partiler, yö-
netimlerinin hesaplarından bağımsız olarak, söz 
konusu emekçilerin örgütlendiği birer odak ol-
dular. Başta AKP ve CHP olmak üzere burjuva 
partilerinden uzak durdukları oranda güç kaza-
nıp Türkiye’de Erdoğan’ın karşısında muhalefet 
boşluğunu doldurmaya aday hâle geldiler. Erdo-
ğan Anayasa’yı tek başına değiştiremez ve tek 
başına hükümet kuramaz duruma geldi. 

EMEKÇİLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE

HDP’yi Kapattırma! 

Vekillerine, Belediyelerine Sahip Çık!

Rojava’nın Düşmanları 
Emekçilerin de Düşmanlarıdır!

Yaşasın 1 Mayıs! 
Bijî Yek Gûlan!

1 MAYIS’TA HDP’Yİ SAVUNALIM!

YAŞASIN 1 MAYIS
Devamı 4. sayfada



2021 1 Mayısına giderken kayyımların, saldı-
rıların ardı arkası kesilmezken şimdi de HDP’ye 
yönelik saldırılar yeniden gündemde. Ömer Fa-
ruk Gergerlioğlu’nun gözaltına alınması ile baş-
layan bu saldırıların devamında HDP kapatma 
davası gündeme geldi. HDP buna cevaben bir 
parti toplantısı gerçekleştirerek kapatma davası-
nın aslında kendilerine yönelik bir tasfiye ope-
rasyonu olduğunu, saldırıların sadece HDP’ye 
değil Türkiye’deki tüm demokratik kazanımlara 
bir saldırı olduğunu ifade etti. Bu tasfiye operas-
yonunu boşa çıkarmak adına barıştan, adaletten, 
özgürlükten yana olan herkesi HDP’ye karşı ope-
rasyonlara karşı net ve açık bir tutum almaya, de-
mokrasi için ortak mücadele adına sorumluluğu 
hep beraber sırtlamaya çağırdı.

Bu açıklamanın buraya kadarki soyut kısmın-
da elbette bir sorun yok. Peki bu operasyonlara 
karşı Türkiye’deki demokratik hak ve özgürlük-
ler için mücadele etme iddiasındaki kesimler ne 
yapmalı? Sol HDP’ye nasıl sahip çıkabilir? Bunun 
tarif edilen bir yöntemi var mıdır? 

“Nasıl sahip çıkmalı, yöntemi nasıl tarif etme-
li?” sorusuna ise söz konusu açıklamanın cevap 
vermediği görülüyor. Üstelik HDP’nin söz konu-
su bildirisi yayımlanmadan henüz iki hafta önce 
Pervin Buldan’ın Newroz mitinginde ‘AKP’yi san-
dıkta götüreceğiz’ açıklaması yaptığı göz önünde 
tutulduğunda, yöntem konusunda daha farklı so-
rular ortaya çıkıyor. Türkiye’de demokrasi müca-
delesi verenlerin HDP’ye, bir sonraki seçimlerde 
AKP’ye oy vermeyerek mi sahip çıkması bekle-
niyor? Bu ve benzeri soruların yanıtını HDP’nin 
vermemesi ise bir hatadan, iyi düşünülmeden ya-
pılmış bir toplantıdan, kötü yazılmış bir metinle 
karşımızda olmalarından kaynaklanmıyor elbette. 
Net bir HDP’yi savunma hattı önerisi sunamayan 
bu muğlak pozisyon HDP’nin siyasette kendine 
biçtiği rol ile yakından ilgili. 

HDP’ye ve HDP’li vekillere, üyelere yönelik 
saldırıların yeni olmadığı Türkiye siyasetini kısa 
süredir takip edenler için bile açık seçik görünür 
hâlde. Bu kez daha net görünen konu ise, Cum-
hur İttifakı ile hesaplaşmayı Millet İttifakı’nın inisi-
yatifine ve takvimine, yani ilk seçim dönemecine 
havale ettiği için HDP’nin saldırılar karşısında ken-
dini savunamaz hâle gelip Haziran 2015 seçimle-
rinde elde ettiği inisiyatifi elden bırakmış olduğu. 

Türkiye’deki solculardan demokratlara varan 
geniş bir kitle HDP’nin kendisini savunamadığı 
tespitine katılacak ve ekleyecektir: HDP’yi ken-
dini savunamaz hâle Erdoğan’ın/AKP’nin baskısı 
ve zulmü getirdi. 

Oysa HDP’nin önünü asıl kesen kendi tercih 
ettiği siyasi çizgi haricinde bir engel değildir. En 
son söyleyeceğimizi baştan söylemek gerekir-
se HDP uzun süredir kendini siyasetsizleştiren, 

adeta görünmez kılan, siyaset sahnesinin kena-
rında bir hatta ilerlemektedir. Dolayısıyla hem 
kendisinin hem de kitlelerin siyasileşmesini 
gerektirecek durumlarda sessiz kalan pozisyo-
nu sebebiyle, kendisine yönelik saldırılara karşı 
kendisini öz imkânlarıyla savunması imkânsız 
bir hâle gelmiştir. 

BUGÜN YANITLANAMAYAN SALDIRILAR, 
MİLLET İTTİFAKI KUYRUKÇULUĞUNUN 
BEDELİDİR

10 yılı aşkın geçmişine baktığımız zaman HDK/
HDP’nin bir yandan kitlesel eylemlerle varlığını 
gösterdiğini bir yandan da eylem birliklerinden 
kitlesel eylemleri sınırlandırmaya, sönümlendirme-
ye çalışan bir hatta doğru ilerlediğini görüyoruz. 

Bugün Erdoğan’a veya Cumhur İttifakı’na kar-
şı en geniş kitlesel seferberlik adı altında HDP’nin 
bağımsız kitlesel etkinliklerden kaçınarak Millet 
İttifakı’na yedeklenmesi de, onlarla beraber ha-
reket etmeye çalışması da şaşkınlıkla karşılana-
cak bir durum değildir. Bir anlamda legalist tas-
fiyeciliğin mecburi durağına uğramışlardır. Zaten 
sözde birleşik cephe savunucuları da ittifakların 
ilkesel birlikler olmadığından, AKP’ye karşı bir 
taktik yürütüldüğünden dem vurarak bu durumu 
meşru göstermektedir.

Ancak Türkiye’nin öznel durumu bu tasfiyeci-
liğin de başarılı bir biçimde gerçekleşmesini im-
kânsız kılmaktadır. HDP bir yandan seçim içinde 
sadece CHP’yle değil, MHP’nin bir kanadından 
başka bir şey olmayan İYİP ile yan yana durup 
diğer yandan da kendisini var eden, 7 Haziran 
2015’te barajın aşılmasını sağlayan bağımsız hat-
tı koruması mümkün değildir. Başka bir deyişle 
HDP Millet İttifakı’na destek vermeyi sürdürdük-
çe bağımsız siyaset şansını da, bu siyasetin ken-
disine getirdiği gücü de yitirmektedir. 

Bu sonuç kaçınılmazdır, zira Amerikancı mu-
halefet “kutuplaştıran Erdoğan karşısında Türki-
ye’nin normalleşmesi”ni savunmaktadır. Bu yüz-
den de herhangi bir siyasi konu hakkında kendi 
alternatif sözlerini söylemek yerine Erdoğan’a ve 
Cumhur İttifakı’na cevap vermekle kendini sınır-
lamakta, inisiyatifi rakiplerine bırakmaktadır. 

Oysa HDP’yi ilgilendiren konuların hepsi, 
HDP’nin Türkiye’de varlığı da dâhil, kutuplaş-
mayı arttıran siyasi konulardır. Dolayısıyla HDP 
konusu gündeme geldiği her anda, Amerikan-
cı muhalefetin “normalleşen Türkiye” hülyaları 
suya düşmekte, Kürtler, Kürdistan ve T.C.’nin 
bu topraklar üzerindeki işgalci konumu sorunu 
kendini hatırlatmaya başlamakta, sözüm ona bu 
topraklar üzerindeki halkları bir arada tutan ortak 
paydalar yerle bir olmaktadır. 

Seçimlerde taktik bir tutum nedeniyle bu çiz-
giye kendini mahkûm eden HDP, seçimlerin üze-
rinden iki yıl geçmesinin ardından bu kez de 2023 
seçimlerini bekler pozisyonda sessizliğini sürdür-
mekte. 2023’teki kutuplaşmadan AKP karşısında 
bir blok olarak seçimlere girme planını bozacak, 
Millet İttifakı’nı çatırdatacak her türlü sorun ko-
nuşulmadan, kitlelerin gündemine sokulmadan 
belirsiz bir seçim sonrası döneme ertelenmekte. 
Amerikancı muhalefetin en büyük başarısını da 
HDP’nin en büyük kaybını da burada aramak la-

zım. Amerikancı muhalefetin seçim hesaplarının 
kağıt üzerinde bile tutması, HDP kitlesinin oyuna 
bağlıyken HDP’nin Millet İttifakı’nda yer alması 
ise HDP’nin kendisini silik ve önemsiz, siyaset-
siz hale getirmesine bağlı. Bu çelişkiye rağmen 
bir proje olarak Amerikancı muhalefetin başarısı 
HDP’nin başarısızlığına bağlıdır. 

2023’te AKP’yi sandıkta devirme hesabı yapıp 
Millet İttifakı’yla yan yana duran HDP, İstanbul 
Sözleşmesi tartışılırken, kadın hakları için kavga 
edilirken siyasi tutsak kadınları, Leyla Güven’i, 
Sabahat Tuncel’i hatırlatamıyor. Boğaziçi’nde 
kayyıma karşı eylemlere destek verilemiyor, zira 
öğrencilerle birlikte yıllardır HDP’nin yakasından 
düşmeyen kayyımların konuşulması gerekiyor.

Millet İttifakı’nın parlattığı adaylar Muhsin Ya-
zıcıoğlu’nu, Alparslan Türkeş’i ölüm yıldönümle-
rinde anarken, Kürt düşmanlığı ve son zamanların 
favori kavramı faşizm gündeme getirilmiyor. Ger-
gerlioğlu’nun meclisten yaka paça göz altına alın-
ması parlamentoya bir tahkir olarak görülmüyor, 
Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri bu konuda sert 
tutum almaya davet edilemiyor. AKP’nin işgalci 
pozisyonunda olduğu Rojava gündeme gelmiyor. 
Böylece Kürt kadınlara, Kürt siyasetçilere, HDP’li-
lere, Kürdistan’a, Rojava’ya yapılan tüm saldırılar 
seçim ittifakını bozmamak adına kabul edilebi-
lir addediliyor. HDP kapatılması konusunda tüm 
demokratlara, azınlıklara şekli ve içeriği belirsiz 
bir HDP’ye destek çağrısı yaparken, kendisini sa-
vunabileceği bağımsız siyasetin tüm araçlarından 
kendi kendini mahrum bırakmış durumda. 

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi HDP’nin 
kapatılması prosedürünü frenleyen bir karar ver-
miş olsa da bu konunun tekrar gündeme gelece-
ğini beklemek yanlış olmaz. Daha önemlisi, bu 
şartlar altında HDP’yi savunmak, Rojava’dan bah-
sedebilmek gerici, Amerikancı Millet İttifakı’nın 
mı yoksa emekçi ve ezilenlerin çıkarlarının mı 
savunulduğuna dair bir ayrım çizgisidir. 

Bugün HDP’yi savunmak HDP konusunu 
politikleştirmekten, eylemlere, Newrozlara, 1 
Mayıslara bu gündemlerle giderek yığınların da 
gündemine “HDP’yi kapattırma!” şiarını sokmak-
tan, kitlesel eylemleri büyütmekten geçiyordu. 
Geçmişte HDP kendisine yönelik saldırılar kar-
şısında, kitlesel seferberlikten imtina etse de, ba-
ğımsız siyaseti sayesinde etkili bir savunma hattı 
örebiliyordu. Bugün ise bu seviyede bir başkal-
dırı bile mümkün değildir. Yalnızca HDP’ye saldı-
rılar değil, Kürtleri, Kürdistanı veya rejimin HDP 
ile problemini hatırlatacak her olay, eylem ve 
etkinliğin üzeri HDP tarafından kapatılmaktadır. 
HDP’yi kapatma davası tartışmalarının başladığı 
ve pek çok HDP’liye operasyonların düzenlen-
diği sırada gerçekleşen Newroz’da KöZ dışında 
kimsenin “HDP’yi kapattırmayacağız” diyemeyişi 
de, Pervin Buldan’ın sandıkları işaret etmesi de 
bununla ilgilidir. 

Bugün HDP’nin yanında durmak için 1 Ma-
yıs’a soyut talepler ve sosyalizm lafızları yerine 
“HDP’yi kapattırma” diyerek gitmek gerekir. 
Zaten Rojava’nın ve ezilenlerin düşmanı olan 
Cumhur İttifakı’nın karşısında, ezilenlerin diğer 
düşmanı olan Millet İttifakı’ndan bağımsız bir po-
zisyon bunun için olmazsa olmaz bir duruştur.

HDP neden kendini savunamaz?



Rojava’ya enternasyonalist destek 
Cumhur İttifakı’na karşı emekçilerin kitlesel seferberliğiyle verilir

1 Mayıs günü 1889’dan beri 130 küsur yıldır 
dünyanın dört bir yanında “İşçi Sınıfının Ulus-
lararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” 
olarak milyonlarca emekçi ve emekçilerin çı-
karlarından başka çıkarları olmadığını idrak 
etmiş devrimciler, sosyalistler ve komünistler 
tarafından, bu tanıma layık bir mücadele ve da-
yanışma günü olarak birlik içinde anılıyor. 

Yaşadığımız topraklar da 1 Mayısların bu 
bilinçle ve tarifine uygun olarak idrak edildiği 
önde gelen yerlerdendir. 

Sık sık işçi sınıfının bir sınıf olarak mücadele 
vermesinin koşulu, işçi sınıfının sınıf düşmanı 
olan burjuvazinin bekçisi olan devleti bu mü-
cadele gününde de hedef tahtasına oturtma-
sıdır. Zira ancak bu takdirde bu mücadele bir 
siyasal mücadele olup adına ve tarihine layık 
olarak idrak edilebilir. Yaşadığımız topraklarda 
da uzun yıllardan beri 1 Mayıs eylemleri, o ey-
lemleri düzenleyenlerin ve katılanların hepsi bu 
bilinçle ele alsa da, almasa da devlet tarafından 
daima böyle algılanmış ve buna göre muamele 
görmüştür.

2021 1 Mayısı bu bilinçle ele alındığı takdirde 
müstesna bir önem ve mahiyet kazanmaktadır. 

Zira T.C. devleti sadece muhtelif başka bur-
juva diktatörlüklerinden bir tanesi değildir. T.C. 
paylaşım savaşlarından beri egemen emperya-
list merkezler tarafından emperyalizmin “Orta-
doğu”sunun kilit ögesi olarak tayin ve tahkim 
edilmiştir; öyle bir rol oynaması beklenmek-
tedir. Gerici Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu’da 
gericiliğin başlıca merkezi ve bekçisidir. 

Diğer yandan bu topraklar Ortadoğu’nun 
en uzun geçmişe sahip komünist ve devrimci 
hareketinin filizlendiği bir odaktır, aynı zaman-
da. Türkiye, uzun yıllardır mütemadi baskılara, 
katliamlara, tasfiye ve tenkil saldırılarına maruz 
kaldığı hâlde bitirilemeyen bir devrimci hareke-
tin adresidir. 

Aynı zamanda Ortadoğu’nun en kalabalık ve 
nispeten örgütlü, kendi deneyimleriyle bilinçli 
işçi hareketi de aynı yerde konuşludur. Üstelik 

parçalanmış, dört gerici devletin esareti altında 
bulunan Kürdistan’ın en büyük parçasının ya-
nısıra ezilen Kürt ulusunun en kalabalık kesimi 
de buradadır. Söz konusu olan bir “kuru kala-
balık” değil, Kürt ulusunun en politize, en ör-
gütlü ve en mücadeleci kesimidir. 

Bu objektif ve sübjektif nedenlerle Türki-
ye’nin Ortadoğu gericiliğinin bekçisi hâline 
gelebilmesi ve bu rolü oynayabilmesi oldum 
olası sınıf mücadelesi bakımından da “pahalıya 
patlamaktadır”. Böyle olduğu için “yurtta sulh 
cihanda sulh” arzulayanların da, en mütevazi 
ve asgari demokratik haklarını arayanların da 
“barışçıl bir çözüm” arayışları daima hüsranla 
sonuçlanmıştır; başka bir akıbeti de yoktur.

Bu nedenledir ki 1 Mayıslar Türkiye’de ister 
bu barışçı hayaller istikametinde, ister aksi yön-
de önemli dönüm noktaları olagelmiştir. 2021 1 
Mayısı da bu tarihsel yükle yaklaşmaktadır; bu 
bilinçle idrak edilmelidir.

Her ne kadar 1 Mayıslara enternasyonaliz-
min öne çıkarıldığı bir gün olarak yaklaşmak 
yaygın ve hakim bir eğilim olsa da, bir enter-
nasyonal dayanışma bayramı olarak yaklaşmak 
yerinde değildir. Aksine Bolşeviklerin birinci 
paylaşım savaşı sürecinde öne çıkardığı gibi 
enternasyonalizm esas olarak kendi devletinin 
milliyetçiliğine, bir başka deyişle şovenizme ve 
sosyal şovenizme karşı mücadele çerçevesinde 
kavranmalıdır. Çünkü ancak bu takdirde enter-
nasyonalizm devrimci bir mahiyet kazanabilir. 
Bu itibarla komünistlerin enternasyonalizm der-
ken vurgulaması gereken bu devrimci boyut-
tur. Reformistlerin enternasyonalizmi ile komü-
nistlerin enternasyonalizminin ayrım çizgisi bu 
noktada belirginleşir. 

Enternasyonalizmin Rojava’daki direnişe 
münferit savaşçılarla katılmak değil Rojava dâhil 
Ortadoğu’daki gericiliğin merkezi olan T.C.’yi 
yöneten gerici ittifaka ve onun yerini almaya 
hazırlanan gerici rakiplerine karşı bağımsız bir 
mücadele çizgisi geliştirerek mücadele etmek-
ten geçtiğini göstermek için de bu şarttır.

Her ne kadar Bolşevikler böyle bir dönüm 
noktasında bu bakış açısını geliştirmiş olsalar 
da, enternasyonalizmi şovenizme ve sosyal şo-
venizme karşı mücadele vurgusuyla ele almak 
için bir dünya savaşını beklemek gerekmediği 
besbellidir. O gün bugündür komünistler kendi-
lerini reformist enternasyonalistlerden şoveniz-
me ve sosyal şovenizme karşı mücadele çizgi-
siyle ayırdetmiştir ve bu daima böyle olmalıdır. 

Üstelik gerileyerek içeride sıkışan Erdoğan 
ve müttefiklerinin, rakiplerinin hızını kesip 
“mevzubahis vatan olunca…” diye başlayan 
cümleler kurmalarını sağlamak adına her fırsat-
ta sınır ötesinde tehlikeler icat edip askerî ha-
rekatlara girişmeleri boşuna değildir. Ama bu 
daha çok düpedüz şoven olanların izlediği siya-
sal çizgidir. Oportünist çizgileri nedeniyle Cum-
hur İttifakı’nın şoven rakiplerinin kuyruğunda 
sürüklenen oportünistlerin sosyal şovenizme 
sürüklenmekten kurtulamayacağını unutmayıp 
hem sosyal-şovenlerin hem de sosyal/ulusal 
hainlerin maskesini düşürmek de komünistler 
bakımından bir ödevdir.

Bu itibarla komünistler 2021 1 Mayısı’nda 
emekçileri Cumhur İttifakı’nın rakiplerinin kuy-
ruğundan uzaklaştırmak için öncelikle bu sos-
yal şovenizm ve ulusal hainlikle mücadeleyi 
öne çıkarmalıdır. 

Bu bakış açısıyla hâlihazırda T.C. devletinin 
ve onu yöneten Cumhur İttifakı’nın gerek Roja-
va’da, gerekse de Başur’daki işgalci konumuna 
ve hamlelerine dikkat çekmek, 2021 1 Mayıs’ın-
da temel önemdedir. Zira bu, aynı zamanda söz 
konusu devletin Kürdistan’ın en büyük parça-
sındaki işgalci konumuna ışık tutulmasını da 
sağlar. 

Bu bakımdan 1 Mayıs’ta “Rojava’ya Destek 
İçin Erdoğan’a Karşı Mücadeleyi Büyüt!” şiarı, 
esasen şovenizme ve sosyal-şovenizme karşı 
mücadele gereğini ve iradesini ortaya koyma-
nın bir yoludur. 1 Mayıs’a enternasyonalist içe-
riği ancak bu yoldan kazandırılabilir.

Aynı zamanda 1 Mayıs 2021’de Cumhur İttifa-
kı gericiliğine karşı Millet İttifakı’na yol verme-
den mücadele etmenin gereği budur. Şoveniz-
me karşı mücadele ederken sosyal şovenlerin 
maskesini düşürmenin yolu da buradan geçer. 
Öte yandan 1 Mayıs’ta emekçilere “başkasını 
ezen özgür olamaz” gerçeğini göstermenin en 
isabetli yolu da budur.

Tam da bu nedenle, ve “başkasını ezenin 
özgür olamayacağının bilinci”nde olarak, şove-
nizmin zehirli diliyle emekçilerle ezilenleri bir-
birinden koparıp birbirine kırdırmak isteyenlere 
inat 2021 1 Mayısı’na “Rojava ile Dayanışma için 
Cumhur İttifakı’na Karşı Mücadele” şiarıyla git-
mek ödevdir.

Bu Bilinç ve Kararlılıkla Haydi Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 2021 1 Mayısına!
Rojava’nın Düşmanları Emekçilerin de Düşmanlarıdır

Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi! Kürtlere Özgürlük! Ortadoğuya Barış!
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HDP tabanının eylemli seferberliği Er-
doğan’ın kâbusudur. Bütün afra tafrasına 
rağmen Erdoğan kendisine destek olacak bir 
sokak hareketi yaratamayan korkak bir burju-
va politikacısı. Üstelik HDP’den çok HDP’nin 
de denetleyemediği tabanından, yani Türkiye 
proletaryasının en politik ve militan kesiminden 
korkuyor. 2010’da Taksim’in kapısını bu taban-
dan korktuğu için açtı, 2012’de zindanlardaki 
açlık grevlerine bu taban dalga dalga yayılan 
eylemlerle ses verdiği için İmralı’yla müzakere 
masasına oturdu, Gezi’de karşısında bu taban 
vardı, Kobanê’deki AKP kuşatmasını 6-7 Ekim 
eylemleriyle bu taban kaldırttı. 2015-16’da ken-
disine hendeklerle, barikatlarla direnen, kayyım 
rektör atanmasına başkaldıran da aynı zamanda 
HDP seçmeni olan bu tabandır. 

HDP’nin tabanı sadece Erdoğan’ı zayıf-
latmıyor aynı zamanda Amerikancı muha-
lefeti de felç ediyor. Amerikan’ın Erdoğan’dan 
kurtulma planının baş aktörü olarak CHP, Sa-
adet Partisi’nden İYİP’e tüm burjuva partilerin 
birleştiği Erdoğan karşıtı bir koalisyon kurmak 
istiyor. Gelgelelim HDP’nin tabanının deste-
ği olmadan bu koalisyonun yüzde elli artı biri 
bulamayacağı açık. Ancak iki nedenden ötürü 
Amerikancı muhalefet HDP’yi kendi bünyesine 
katmaya yönelik bir adım da atamıyor. Birinci-
si HDP’ye yaklaşırlarsa Erdoğan’ın “teröristlerle 
ortaklık yapıyorsunuz” diye CHP’ye yüklene-
ceğini, bunun da burjuvazinin büyük koalis-
yonunu bozacağını biliyorlar. İkincisi şu ya da 
bu yakınlaşmanın HDP’nin üzerindeki tecridi 
hafifleteceğinin bunun da HDP tabanını daha 
da aktifleştireceğinin farkındalar. CHP’nin bu-
günkü etkisiz muhalefeti Kılıçdaroğlu’nun kişi-
lik özelliğinden değil, Amerikancı muhalefetin 
HDP desteğine muhtaç olsa bile Erdoğan’a razı 
olmaya kıyasla HDP’ye doğru ufak bir adım 
dahi atmaktan daha fazla endişe duymasından 
kaynaklanıyor.

HDP Erdoğan’ı da kilitliyor. Gergerlioğ-
lu’nun tekme tokat tutuklanmasına, HDP’ye açı-
lan kapatma davasına, Kürdistan’ın kayyımlarla 
yönetilmesine, hapisteki tutuklu vekillere, bele-
diye başkanlarına bakarak Erdoğan’ın HDP’ye 
karşı savaşını rahatça sürdürdüğünü sanmamalı. 
Erdoğan’ın HDP’ye saldırmaya ihtiyacı olduğu 
doğru. HDP’ye saldırarak Amerikancı muhalefet 
cephesinde çatlak yaratmak istiyor. Ama Erdo-
ğan’ın da HDP tabanının desteğine ihtiyacı var. 
Oysa MHP’ye muhtaç oldukça HDP’ye saldır-
mak zorunda. HDP’ye saldırdıkça da MHP’ye 
siyasi olarak daha fazla teslim oluyor. MHP’ye 
teslim oldukça da hem devlet içinde kendisine 
rakip bir başka odak daha yaratmış oluyor, hem 

de kendi partisi üzerinde zaten zayıflayan haki-
miyeti iyice aşınıyor. Tam da bu nedenle Erdo-
ğan manevra kabiliyeti kazanmak için MHP’den 
kurtulmayı dilese de HDP’ye saldırdıkça böy-
le bir manevra imkânını yitiriyor. Bu da Erdo-
ğan’ın HDP’ye karşı tereddütlü bir tutum içine 
girmesine yol açıyor. Anayasa Mahkemesi’nin 
Erdoğan’ın denetimindeki unsurlarının HDP’ye 
kapatma davasında karşı oy kullanması bu te-
reddüdün ifadesidir. Bahçeli’nin “O zaman Ana-
yasa Mahkemesi’ni kapatalım” öfkesi de esas 
olarak mahkemeye değil, dayattığı güzergahta 
ilerlemeyen Erdoğan’a yöneliktir. 

Krizdeki rejimin cambazının yalpalama-
ları HDP’yle sınırlı değil. Erdoğan ve MHP 
arasındaki bu gerilim, özellikle Erdoğan’ın de-
mokratik anayasa “müjdesi”nden beri hemen 
hemen her siyasi gelişmede yaşanıyor. Boğaziçi 
protestolarına katılan öğrencilerin terör örgütü 
üyeliğinden gözaltına alınıp kimi zaman tutuk-
lanıp sonra da birer ikişer serbest bırakılması, 
amirallerin bildirisine Süleyman Soylu ve MHP 
yıldırımlar yağdırırken Erdoğan’ın mülayim bir 
eleştiri getirmekle yetinmesi, hatta bildiride 
konu edilen sarıklı amiralin hatalı olduğunu 
kabul etmesi, Ayasofya Başimamı’nın istifa etti-
rilmesi hep bu tarz ikircikli saldırı politikasının 
sonuçlarıdır. Keza ‘FETÖ’yü günah keçisi haline 
getirip Ergenekon-Balyoz mağdurlarını yanına 
çekmeye gayret ederken şimdi emekli amiralle-
re saldırarak bu ittifak umudunu büsbütün yiti-
rip MHP’ye daha fazla mahkum hâle gelmiştir. 

Erdoğan’ın Trump döneminde alıştığı 
dış politika cambazlıklarının da önü kesili-
yor. Öte yandan Trump döneminde Erdoğan’ın 
alıştığı dış politikadaki cambazlıkların Biden’ın 
temsil ettiği ABD müesses nizamı karşısında 
yürümesi de pek mümkün görünmüyor. Hem 
Montrö anlaşmasından tek hoşnutsuz olan ABD 
bu tür yemlere itibar etmeyeceğini belli ediyor, 
hem de Suriye’de bu durumdan istifade eden 
Putin Karadeniz’de ABD destekli bir kurguyu si-
neye çekmeyeceğini sert bir tonla ifade ediyor. 
Üstelik hem ağır ağır da olsa ilerleyen Halkbank 
davasının gündemde kalması, hem de yaklaşan 
“Ermeni soykırımı”nın yıldönümü nedeniyle 
Erdoğan, Biden’ın seçimleri kazanmasından 
beri ondan beklediği telefonun çalmamasın-
dan haklı olarak ürkmeye başlıyor. Öteki hatta-
ki Putin’in telefonu da meşgul çalmaya devam 
ediyor. Uygurlar konusunda kulağının üstüne 
yatmayı tercih ettiği hâlde Çin’den de zararına 
ticaret dışında bir ışık görünmüyor. Yani dış po-
litika cephesinde de kısa vadede Erdoğan’ı fe-
rahlatabilecek bir gelişme ufukta görünmüyor. 

Erdoğan’ın hâlâ HDP’ye saldırabilmesi, 
onu savunması gerekenlerin sessizliğin-
dendir. Böyle bir ortamda Erdoğan’ın Gerger-
lioğlu örneğinde olduğu gibi HDP’ye pervasız-
ca saldırabilmesinin sebebi onu savunmakla 
yükümlü olanların Amerikancı Millet İttifakı’nı 
rahatsız etmemek adına göstermelik tepkiler-
le bezeli bir sessizliği tercih etmeleridir. HDPli 
kadınların ana bileşeni olduğu 8 Mart eylem-
lerinde HDP üzerindeki baskılar geçiştirilmiş, 
Newroz’da “HDP’yi kapattırmayacağız” vurgusu 
öne çıkarılmamış, bu durum genel geçer de-
mokratik talepler içinde sulandırılmıştır. Böyle-
ce 1 Mayıs’a doğru soldaki hiçbir akımın gün-
deminde HDP’yi kitlesel eylemlerle savunma 
çağırısı yoktur. Çünkü bu cephedekiler de ken-
dilerini Amerikancı muhalefetin yörüngesinden 
kopartacak bir dinamizmden yoksundur. Böyle 
bir dinamizmi geliştirecek bir 1 Mayıs perspekti-
fi de onların ufuklarında bulunmamaktadır.

Emekçileri Erdoğan’a karşı birleşik mü-
cadelede kenetleyecek şiar “HDP’yi ka-
pattırmayacağız!” şiarıdır. Çünkü Erdoğan 
HDP’ye kararlı bir biçimde saldıramıyor, çünkü 
Amerikancı muhalefet HDP’ye sahip çıkamıyor, 
çünkü HDP’nin tabanı Türkiye proletaryasının 
en politik ve militan kesimi. Ayrıcalıklı Boğaziçi 
öğrencilerinin örgütsüz ve amatörce yürüttüğü 
mücadele Erdoğan’a soğuk terler döktürüyor-
sa, işçi sınıfının sadece en çok ezilen değil aynı 
zamanda en örgütlü kesimlerinden milyonlarca 
emekçiyi seferber edebilecek mücadelesinin sa-
raydaki cambazın tahtını sallayacağı açıktır.

“HDP’yi kapattırmayacağız!” talebi tur-
nusol kağıdıdır. “HDP’yi kapattırmayacağız” 
talebini genel geçer demokrasi temennileri 
içinde eritenlerin, 104 emekli amiralin ifade 
özgürlüğüne kitlelerin kendi sorunları doğrul-
tusunda hükümete karşı seferber olmasından 
ve HDP’nin kendi taleplerini ifade etmek üzere 
harekete geçmesinden daha fazla sahip çıkanla-
rın, Demirtaş’ı terörist ve bölücü olarak görenle-
ri rahatsız etmemek için bağırlarına taş basmayı 
tavsiye edenlerin gerçek niyetinin ne olduğunu 
teşhis etmeye, maskelerini düşürmeye yarar. 

1 Mayıs’ta HDP’yi savunalım. Erdoğan’dan 
ancak Amerika’nın desteklediği burjuva parti-
lerle kurtulabileceğimiz yalanına aldanmaya-
lım. Erdoğan’a karşı mücadeleyi hemen şimdi 
yükseltmek yerine seçimleri beklemeyi daya-
tarak işçilere, Kürtlere, kadınlara siyasetsizlik, 
eylemsizlik telkin edenlerle yollarımızı ayıralım. 
Cumhur İttifakı’na karşı kitlesel ve eylemli mü-
cadeleyi büyütelim.

HDP’yi Kapattırma! Vekillerine, Belediyelerine Sahip Çık!

BIJÎ YEK GÛLAN


