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FAŞİZMİ YENECEĞİZ! 
HALKLARIMIZ KAZANACAK!

HBDH Genel Konseyi, 20 Haziran tarihinde 
yaptığı açıklamada faşizme karşı politik-askeri 
eylem hamlesi başlattığını duyurdu. “Faşizmi 
Yeneceğiz, Halklarımız Kazanacak” başlıklı 
açıklamada, Erdoğan sultasındaki AKP’nin faşist 
saldırıları her alanda ve her türlü yönteme baş-
vurarak tırmandırdığı, bunun da başta devrim-
ci-demokratik güçler olmak üzere faşizme karşı 
olan tüm güçlere antifaşist direnme görevini 
yüklediği belirtildi. Herkesin bulunduğu yerde 
direnişe geçmesi durumunda faşizmin yıkılacağı 
ifade edilerek, başta emekçiler, gençler ve kadın-
lar olmak üzere tüm ezilenler faşist diktatörlüğe 
karşı direnişe geçmeye ve başlatılan politik-ask-
eri hamleye katılmaya çağrıldı. 

Söz konusu bu çağrı 
temelinde Halkların 
Birleşik Devrim Hare-
keti(HBDH) içerisinde 
yer alan parti ve 
örgütlerin siyasi ve ask-
eri eylemlerinde giderek 
bir artışın yaşanmak-
ta olduğu gözleniyor. 
İçinde bulunduğumuz 
Temmuz ve Ağustos 
aylarında topyekûn özel 
savaş yürüten faşist re-
jime karşı halklarımızın 
topyekûn direnişinde 
önemli bir gelişmenin 
yaşanacağı anlaşılıyor. Böylece ülkemizde 
yeniden yükselişe geçen devrimci mücadelenin 
hızla üst bir boyuta tırmanacağı ortaya çıkıyor.

Çünkü Lozan Anlaşması temelinde kurulmuş 
olan mevcut ulus-devlet sistemi, ilk kez kendi 
içinde bu denli parçalanmış bulunuyor. Mev-
cut sistemi kuran iç ve dış güçler, ilk kez kendi 
içlerinde bu denli karşı karşıya gelmiş bir konu-
mu yaşıyor. AKP yönetimindeki TC sistemi ile 
ABD ve AB arasındaki mevcut çelişki ve çatış-
ma bunu ifade ediyor. Bu çelişkiyi gidermek için 
Tayyip Erdoğan yönetiminin başvurduğu komplo 
ve provokasyon tutmamış, devrimci-demokratik 
güçler tarafından boşa çıkartılmış bulunuyor. 

İşte bu durum ülkemizde antifaşist devrim-
ci mücadeleyi geliştirmek için büyük bir imkân 
ve fırsat sunuyor. Küresel sermaye güçleri ile 
ulus-devlet statükoculuğu arasındaki egemenlik 
kavgası, faşizm tarafından ezilen tüm güçler için 
özgürlük ve demokrasi mücadelelerini yükselt-
mek açısından zemini son derece elverişli hale 
getiriyor. Öyle ki, Körfez Savaşıyla başlayan ve 
çeyrek asırdır devam eden Ortadoğu Savaşı ge-
lip Türkiye-Suriye-Irak üçgeninde kilitlenmiş bu-
lunuyor. Bu kilidi açacak tek güç olarak da Tür-
kiye’deki devrimci gelişmeler öne çıkıyor. Dikkat 
edilirse, Tunus’tan Mısır’a ve Irak’tan Suriye’ye 
kadar tüm Arabistan’da eski sistem yıkılmış ol-
masına rağmen, yeni bir sistem kurulamıyor. Yeni 
sistemin nasıl olacağını belirleyecek gelişmeler 
Türkiye’den bekleniyor. Buna muktedir tek alan 
olarak Türkiye öne çıkıyor.

Diğer yandan, AKP’nin faşist ve soykırımcı 
politikalarına karşı Kürt halkının geliştirdiği dire-
niş ve bunun tüm devrimci güçler tarafından 
desteklenmesi, Türkiye’deki faşizm ve demokra-
si kamplaşmasını ve çatışmasını çok ileri düzeye 

çıkarmış bulunuyor. 
Bu durum hem Ro-
java Kürdistan’da 
ve hem de Bakurê 
Kürdistan’da çok 
yakıcı bir temelde 
yaşanıyor. 

DAİŞ faşizmine 
karşı Şengal ve 
Kobani direnişleri 
temelinde gelişen 
Rojava direnişinin 
kazandığı başarılar 
ve bunun Mınbıc’ın 
özgür leşt i r i lmesi 

temelinde Kobani-Afrin kantonlarını birleştirme 
aşamasına ulaşmış olması, AKP Hükümeti ve 
TC Devletinin Suriye ve Ortadoğu politikalarını 
tümden başarısız kılmış bulunuyor.

AKP için başarısızlık sadece Suriye ile de 
sınırlı değildir. Dört yüz milletvekili çıkarma 
hedefiyle girdiği 7 Haziran 2015 seçiminden tek 
başına iktidarı kaybetmiş olarak çıkması da AKP 
açısından en büyük siyasi yenilgilerden biri oluy-
or. Hele hele aynı seçimden bir demokrasi bloğu 
olan HDP’nin yüzde onüç oy alarak çıkması ve 
Türkiye’nin gidiş yönünü demokratikleşmeye 
doğru çevirmesi , başta AKP ve MHP olmak üzere 
tüm faşist güçleri çılgına döndürmüş bulunuyor. 
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24 Temmuz 2015 topyekûn faşist saldırısı işte bu 
çılgınlığın ürünü oluyor.

Faşist AKP’nin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü 
bu vahşi faşist saldırıyı Kürt halkının demokratik 
öz yönetim direnişleri kırmış  ve başarısız kılmış 
bulunuyor. Başta Cizre ve Sur olmak üzere Yük-
sekova, Şırnak ve Nusaybin gibi kentlerde ve 
yine başta Lice, Şemdinli, Serhat ve Dersim 
olmak üzere Kürdistan’ın tüm kırsal alanında 
gelişen gerilla ve özsavunma direnişleri AKP ik-
tidarını yıkılmanın eşiğine getirmiş bulunuyor. 

Kürdistan’ı yakıp yıkan söz konusu savaş sa-
dece Kürt halkını etkilemiyor, onunla birlikte etki-
si tüm Türkiye’ye yayılarak Türkiye’de yaşayan 
herkesi etkiliyor. Doğal olarak savaştan zarar 
gören tüm kesimler Tayyip Erdoğan’ın savaş 
politikalarına karşı çıkarak, ülkemizde barış ve 
demokrasi bloğunun zemini gittikçe genişliyor. 
Bu temelde başta devrimci-demokratik güçler, 
aydınlar ve kadınlar olmak üzere tüm ezilen kes-
imlerden Kürdistan’da yürütülen faşist soykırım 
savaşına karşı çıkan sesler yükseliyor. Kürdis-
tan’dan gelişen devrimci-demokratik direniş gi-
derek tüm Türkiye’ye yayılıyor. Halkların Birleşik 
Devrim Hareketi(HBDH) işte bu gelişmeyi tem-
sil ediyor ve faşist sisteme karşı halklarımızın 
demokratik alternatifini oluşturuyor.

Bu biçimde bir yandan Kürt halkının ve devrim-
ci-demokratik güçlerin gelişen direnişi karşısın-
da başarısız kalan, diğer yandansa küresel ser-
maye güçlerinin politikaları karşısında sıkışan 
Tayyip Erdoğan ve devlet yönetiminin yeni 
arayışlara giriştiği gözleniyor. Bunların başında 
AKP’nin yeşil faşizmi ile Ergenekoncu faşizmin 
kader birliği yapması geliyor. İkinci olarak, Tayyip 
Erdoğan’ın yasama, yürütme ve yargıyı tümden 
denetime alarak tek adam diktatörlüğüne yön-
elmesi yaşanıyor. Üçüncü olarak, mevcut özel 
savaşçı faşist çete yönetiminin başta Kürtler 
olmak üzere tüm emekçi halklarımız üzerinde 
faşist baskı, terör ve katliamları en üst düzeye 
tırmandırması yaşanıyor. Son olarak da, Tayy-
ip Erdoğan yönetimi dış politikada bir U dönüşü 
yaparak tükürdüğünü yalar ve karşıtları karşısın-
da diz çöker bir durumu yaşıyor. 

Bugün tüm bu politikalar en ileri düzeyde uygu-
lanmaya çalışılıyor. Bütün Ergenekoncu özel 
savaş güçleri affedilerek Kürdistan’a gönderiliyor. 
Tayyip Erdoğan, meclisten çıkardığı yeni yasala-
rla ve fiilen tam bir kişisel diktatör haline gelmiş 
bulunuyor. Faşist oligarşi çökerken, Tayyip Er-

doğan tek adam diktatörlüğünü geliştirerek mev-
cut tekelci sermaye düzenini korumaya çalışıyor. 
Bunun için adeta yırtınırcasına çaba harcıyor ve 
çok saldırgan bir tutum izliyor. Tüm bu gerçeği-
ni de, şovenizmi tırmandırarak ve Kürdistan’daki 
faşist saldırıları doruğa çıkararak Türkiye toplu-
mundan ve kamuoyundan gizlemeye çalışıyor.

Tayyip Erdoğan yönetiminin bu kadar saldır-
gan olması ve Kürdistan’da tam bir soykırım 
yürütmesi onun güçlü olmasından değil, tersine 
en zayıf konumunu yaşamasından kaynak-
lanıyor. Bugün Tayyip Erdoğan iktidarı ancak 
çıplak faşist zorla ayakta kalabiliyor. Güçlü olsa 
bu kadar faşist terör uygulamaz, ona ihtiyaç duy-
maz. İçte ve dışta çok zayıf duruma düştüğü için 
bu kadar şiddete başvurma ihtiyacı duymaktadır. 
İçte AKP iktidarından ve savaştan beslenen faşist 
çevreler dışında hiçbir dayanağı kalmamıştır. 
Dışta ise adeta “İstenmeyen adam” durumuna 
gelmiştir. Öyle ki, DAİŞ, El Kaide, KDP ve Suudi 
ile ilişkilerle sınırlanacak kadar siyaseten zayıf 
düşmüştür.

Şimdi bu tecrit konumdan kurtulmak için 
Tayyip Erdoğan yönetimi bir U dönüşü yapma-
ya çalışmaktadır. Ahmet Davutoğlu’nun derin 
stratejisi ülkemizi bir felâketin içine sürüklediği 
gibi, AKP yönetimini de yıkılmanın eşiğine ge-
tirmiştir. Ahmet Davutoğlu Hükümeti düşürülüp 
Binali Yıldırım Hükümeti kurularak dış politika-
da söz konusu U dönüşü yapılmak istenmek-
tedir. “Düşmanları azaltma, dostları çoğaltma” 
anlayışıyla PKK ve Kürt halkı tek düşman ilan 
edilirken, bu temelde herkese taviz verilip dost 
yapılmaya çalışılmaktadır. 

Bu çerçevede Tayyip Erdoğan ve AKP 
Hükümeti adeta herkese yalvarmaktadır. Aslan 
gibi kükreyen Tayyip Erdoğan’ın yerinde yeller 
esmektedir. O artık kedi gibi kıvrılır ve rakipleri 
karşısında diz çöker hale gelmiştir. Bu temelde 
İsrail ile yeni bir anlaşma imzalamış, İran ve Esat 
yönetimiyle üçlü görüşme yapmış, Rusya ile bu-
zları eritir bir noktaya gelmiştir. Belli ki Tayyip Er-
doğan Kürtler dışında ve Kürtlere karşı herkesle 
ittifak yapmaya çalışacaktır. 

Peki bu politika Tayyip Erdoğan’ı kurtarmaya 
yeter mi? İmkânsız olduğunu söylemek kuşku-
suz bir kehanet değildir. Çünkü Kürt düşmanlığı 
temelinde böyle bir ittifak sistemi geliştirmek, 
bölgeye ve dünyaya açılmak mümkün değildir. 
Dahası Kürt karşıtı temelde bazı ilişkiler kurul-
sa bile, bu ilişkiler hem uzun ömürlü olmaz ve 
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hem de Türkiye’ye yarar getirmez. Tersine geçen 
yüzyılda olduğu gibi Kürtlerle savaş içinde Türki-
ye’nin imkânlarının tükenmesini getirir. 

Bu nedenle mevcut ulus-devlet faşizmi 
çözümsüzdür. Dikkat edilirse, tüm çabasına 
rağmen Tayyip Erdoğan’ın ömrünü uzatma im-
kânı yoktur. Tayyip Erdoğan için artık deniz bit-
miş ve yolun sonuna gelinmiştir. Adına muhale-
fet denen CHP ile MHP’nin durumu ise ortadadır. 
Onlar değil iktidar alternatifi olmak, kendileri yıkıl-
makta ve çökmektedir. Onların görevi Tayyip Er-
doğan iktidarına koltuk değneği olmaktır. Bugün 
ise hepsi birlikte çözülmekte ve çökmektedir.

Tüm bunlar gösteriyor ki, Türkiye’de tam bir 
devrim durumu yaşanıyor. AKP iktidarı şahsın-
da ulus-devlet faşizminin tek alternatifi olarak 
devrimci-demokrasi kalıyor. Bu da devrimci ve 
demokratik güçlere içinde bulunduğumuz süreçte 

çok önemli görevler yüklüyor. Bu çerçevede tüm 
devrimci güçlerin en ileri ittifak ve birlikleri gere-
kirken, tüm demokratik siyaset güçleri açısından 
da en geniş barış ve demokrasi bloğunu örgütle-
mek tarihi görev oluyor. 

Bu temelde demokratik siyaset güçleri en 
geniş barış ve demokrasi bloğunu yaratmak için 
çalışıyor ve HBDH bu çalışmaları önemseyer-
ek destek veriyor. Legal planda tüm demokratik 
siyaset güçlerinin demokrasi alternatifini yarat-
mak üzere kendi birliklerini mutlaka yaratmaları 
gerektiğine inanıyor.  Kuşkusuz HBDH son beş 
aylık çalışmalar içinde yarattığı mevcut birliğini 
önemsiyor, ancak asla yeterli görmüyor. Ken-
dine devrimci diyen ve faşizme karşı direnmek 
isteyen herkesin HBDH’de yer almasını gerek-
li görüyor. Bu temelde de tüm devrimci parti ve 
örgütleri HBDH’de birleşmeye çağırıyor. Yine 

tüm kadın, gençlik ve emekçi örgütlerini bir araya 
gelerek kendi birleşik devrim hareketlerini yarat-
maya çağırıyor.

HBDH, AKP şahsında mevcut faşist düzenin 
yıkılmakta olduğunu ve alternatifini ise an-
cak devrimci-demokrasinin oluşturabileceğini 
düşünüyor ve söylüyor. Ancak ne AKP iktidarının 
ve faşist sermaye düzeninin kendiliğinden yıkıla-
cağını, ne de devrimci-demokrasinin kendiliğin-
den kurulacağını düşünmüyor. Bunların ancak 
büyük bir çabayla, örgütlenme ve mücadeleyle 
gerçekleşebileceğine inanıyor. Bu bakımdan da 
faşizme karşı topyekûn bir direnişin gerektiğini 
söylüyor ve herkesi böyle bir direnişe katılmaya 
çağırıyor. Faşizmle uzlaşmanın olmayacağını, 
faşizm karşısında diz çökülmeyeceğini, yine 
faşizm karşısında hiçbir mevzinin savaşsız terk 
edilmeyeceğini düşünüyor. Faşizme karşı mü-

cadelenin her yerde olması gerektiğine, 
herkesin katılmasının gereğine ve her 
mevzinin sonuna kadar işletilmesinin zo-
runluluğuna inanıyor.

Kuşkusuz HBDH sorunların demokra-
tik siyasetle çözülmesini ve demokratik 
siyasi mücadele yürütülmesini doğru bu-
luyor. Ancak milletvekillerinin dokunulma-
zlıklarının kaldırılıp HDP’nin meclisten 
atılmaya çalışıldığı, polis ve faşist terörü 
ortamında demokratik güçlerce miting ve 
gösteri yapılamaz kılındığı, DBP’li beledi-
yelere kayyum atandığı ve mahallelerin 
yakılıp yıkıldığı bir ortamda demokratik 
siyasetin işlemediği ve bu nedenle de si-
lahlı mücadele de dahil her türlü meşru 

direniş yönteminin uygulanması gerektiği açık-
tır. Dolayısıyla faşizm ancak topyekûn devrimci 
direnişle yıkılır.

Bu temelde HBDH’nin eylem çizgisi aslın-
da halka karşı işlenen suçların hesabını sorma 
çizgisidir. Dolayısıyla halk düşmanı tüm faşist 
çeteler, özel savaş baronları, Kürdistan’daki kir-
li savaş destekçileri hedeftir. HBDH’nin her ey-
lemi ekonomik, siyasi veya askeri olarak faşizme 
darbe vurur ve tüm ezilenleri bilinçlendirmeyi ve 
örgütlemeyi öngörür. Faşizme karşı yürüttüğü 
direnişte üçüncü tarafın zarar görmemesine dik-
kat eder ve askeri bakımdan sivil güçleri hede-
flemez.

HBDH basitten karmaşığa doğru giden bir 
eylem çizgisini esas alır. Küçük-büyük ayrımı 
yapmadan, yerinde ve zamanında olan her türlü 
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direniş eylemine başvurur. Özellikle sokakta ve 
mahallede devrimci kitle şiddetini geliştirmeyi 
ve faşist sistemi işletmemeyi önemser. Faşizme 
karşı her alanda Birleşik Direniş Güçlerini 
örgütleyerek faşizm tarafından ezilen halkın öz 
savunmasını geliştirir. Dolayısıyla HBDH’nin 
kuruluşuyla birlikte ve özellikle başlatılan poli-
tik-askeri hamle kapsamında her yer mücadele 
alanıdır ve herkes faşizme karşı direniş gücüdür. 
Artık faşizm hiçbir yerde rahat edememeli ve 
egemenliğini kolayca sürdürememelidir. Her 
yerde faşist teröre karşı Birleşik Direniş Güçleri 
örgütlendirilerek faşizmden hesap soran ve 
demokratik toplumu yaratan bir eylemlilik içinde 
olunmalıdır.

HBDH’ye göre faşizme karşı her yerde dire-
nilebilir ve faşizm yıkılabilir. Kuşkusuz bunun 
için cesur ve fedakâr bir mücadele ile yaratıcı 
tarz ve taktik gerekir. Bu doğrultuda devrimin en 
zayıf olduğu alanlar öncülük ve metropollerde-
ki halkın örgütsüzlüğüdür. HBDH’nin başlattığı 
devrimci örgütleri birleştirme ve pratikleştirme 
süreci ilerledikçe öncülük zayıflığı aşılacak ve 
HBDH öncülüğü birleşik devrimi gerçekleştirme 
başarısını gösterecektir. Metropollerdeki halkın 
bilinçlendirilip örgütlendirilmesi, AKP yalanların-
dan kurtarılarak eyleme seferber edilmesi için 
de çok yönlü ve yoğun bir propaganda çalışması 
içinde olunacaktır. Kitleleri gerçekler temelinde 
eğiten ve örgütleyen propaganda çalışması da 
politik-askeri hamle sürecindeki etkin eylem 
kapsamında değerlendirilmektedir.

 Tekleşen Tayyip Erdoğan ve çeteleşen 
AKP artık yönetememekte ve CHP ile MHP de 

alternatif olamamaktadır. Faşist sermaye dik-
tatörlülüğü çatırdamakta ve çözülmektedir. Mev-
cut sistemi yaratan AB ve ABD de bir ölçüde 
yönetim değişikliği istemektedir. 24 Temmuz 
2015 topyekûn özel savaş saldırısı temelinde 
Türkiye tam bir felaketin içine sürüklenmiştir. Kürt 
halkı özgürlük istemekte ve bunun için faşizme 
karşı kahramanca direnmektedir. Türkiye’deki 
tüm halkların artık bu faşist savaşın yükünü taşı-
ma gücü kalmamıştır. Halklar barış ve demokra-
si istemektedir. Bölge halkları ve insanlık Türki-
ye’nin demokratikleşmesini desteklemektedir. 

 O halde Kürt özgürlüğünü esas alan 
bir demokratik devrimin zaferini hiç kimse en-
gelleyemez. Özgür Kürdistan ve Demokratik 
Türkiye hedefini gerçekleştirecek birleşik devrim 
başlamıştır ve zaferi de yakındır. Faşizm yeni-
lecek, halklarımız kazanacaktır. Türkiye’nin ve 
Ortadoğu’nun demokratik geleceği böyle bir 
birleşik devrimin zaferine bağlıdır. Bu temelde 
HBDH, faşizmden zarar gören ve demokrasi 
isteyen herkesi Tayyip Erdoğan diktatörlüğüne 
karşı eyleme geçmeye, güçlerini birleştirmeye ve 
söz konusu devrimi zafere taşımaya çağırmak-
tadır. Özellikle de gençlik ve kadın örgütlerini, 
kendi birleşik devrimci güçlerini ortaya çıkararak 
söz konusu birleşik halk devrimine öncülük etm-
eye çağırmaktadır! 

 1 Temmuz 2016  
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BİRLİK TARZI VE ZİHNİYETİ 
KAZANDIRIR

Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin (HBDH) 
12 Mart 2016’da kuruluşunu ilanının üzerinden 4 
ay geçti. HBDH, Kuruluş Bildirgesi’nde, kendis-
ini ‘’faşizme ve egemen sisteme karşı, devrim-
imizi zafere götürebilmek için, devrimci parti ve 
örgütlerin politik ve pratik birliği’’ olarak tanımladı. 
HBDH, bu hedef ve amaçlarıyla uyumlu olarak  
kendi devrimci varoluşunu da bizzat eylemi-
yle yükselterek, kendi yolunu açmaktadır. HB-
DH’nin, mevcut haliyle devrimci örgüt 
ve partilerin ana gövdesini kucaklam-
ası daha ilk andan itibaren onun güçlü 
bir yanıdır. Yeni katılımlara açık olması 
da yine onun iddialarına bağlılığının bir 
ifadesidir. HBDH, birleşik devrimi zaf-
ere ulaştırma hedefine uygun olarak 
tüm ilerici ve devrimci güçleri birleştirip 
cepheleştirecek bir siyasal odak olarak 
konumlanacaktır.

Tarihi Bir Adım
HBDH adımı tarihseldir. Birleşik 

devrimimizin mantığı ve ihtiyaçları 
açısından olduğu kadar, dönemsel ve 
güncel siyasal ihtiyaçlar da bu adımı 
gerekli ve kaçınılmaz kılmaktadır. 
Türkiye ve Kürdistan devrimleri kuşku yoktur ki 
kendi özgün ve birleşik devrimci gelişim yolunu 
açarak ilerleyeceklerdir. Birleşik devrim olanak-
ları bakımından HBDH büyük bir fırsattır. Kürdis-
tan devriminin bölgede önemli devrimci olanaklar 
yaratması, Türkiye devrimiyle ilişkisi bakımından 
da son derece anlamlıdır. Türkiyede devimci du-
rum yönündeki her ilerleme gelip faşist rejimin to-
pyekün saldırılarıyla karşılaşıyor. Dolayısıyla ileri 
atılması da Kürdistan devriminin yeni hamlesiyle 
olduğu kadar, birleşik bir karşı koyuş ve direnişin 
ortaklaşmasıyla atbaşı ilerlemesi devrimlerimize 
alan açmaktadır. Faşizmin topyekün saldırıları-
na karşı topyekün direniş birleşik mücadele 
olanaklarını da daha fazla açığa çıkarmak-
tadır. HBDH tam da böylesi bir ihtiyacın ürünü 

olarak gündeme oturmuştur. Ortadoğu’daki, özel 
olarak da Türkiye’de ki devrimci durumun ortaya 
çıkardığı fırsatlara yakından bakıldığında, önder-
lik boşluğunun çok belirgin ve belirleyici bir rol 
oynadığı görülecektir. Bu bakımdan, HBDH, si-
yasal mücadelede daha büyük, daha etkili, daha 
sonuç alıcı birleşik mücadele istek ve kararlılığını 
yansıtır. İşlevli olduğu ve rolünü oynadığı ölçüde 
daha etkili mücadele olanağı sunacaktır. Örgüt-
sel bakımdan dezavantajlara sahip olsak da çok 
güçlü devrimci sıçrama olanakları vardır.  

Geçmekte olduğumuz devrimci süreçte, 
faşizmin gerici temeldeki saflaştırma çabasını 
boşa çıkararak, doğru temelde bir saflaştırma 
için HBDH’miz ciddi avantajlara sahipir. Siyasal 
proğramını, emperyalizme ve faşizme karşı 
özgürlük zemininde oluşturarak, buradan birleşik 
bir halk gücünü zafere taşıması, ‘’demokratik 
Türkiye, özgür Kürdistan’’ hedefine kilitlenmesi 
onun varoluşsal temelidir.

Dünden Bu Güne Birlik 
Antifaşist, antiemperyalist, antişovenist 

devrimci demokratik birlik arayışı ve yönelimi söz 
konusu oladuğunda devrimci hareketimizin dün-
den bu güne bir çizgi sürekliliğinden bahsede-
meyiz.  Değişik tarihsel süreçlerde farklı tutumlar 
söz konusudur.

1961-1969 döneminde, TİP; 1968’den 1971 
faşist darbesine kadar Dev-Genç nesnel olarak 
cephesel örgüler durumundaydılar. 1974’teki 
AYÖD adımı ise, yerini bir süre sonra grup 
derneklerine bırakarak başlardaki rolünü 
sürdüremedi. ‘74-’80 devrimci yükseliş dönemi, 
emekçi sol için bölünme-parçalanma-ilkesiz 
ayrılıkçılık, rekabetçilik süreci olarak gelişti. Daha 
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önceki dönemle kıyasladığında bir geri düşüş 
yaşandı. Öyle ki, bu dönemde yaşanan şu ya da 
bu düzeydeki birlikler, bir potaya dönüşemedi, 
birleşik bir mücadele gücü açığa çıkarılamadı, 
grupların kendileriyle ve başkalarıyla ilgili görüş 
açısını değiştirmede bir rol oynayamadı. Döne-
min siyasal kültürü de buna göre şekillendi. Dar 
gruplar döneminin siyaset tarzı öne geçti.

Devrimin zaferi için devrimci demokratik bir 
birlik, hem bir ilke ve hem de güncel siyasal bir 
sorun olmasına rağmen, devrimci hareketimiz, 
sorunla doğru bir görüş açısıyla ilişkilenmeyi 
başaramadı. Stratejik- dönemsel ve güncel amaç 
birliği olan devrimci ve ilerici güçlerin kuvvetlerini 
ortaklaştırmaları gerekirken bu yapılamadı. Ve 
bu da devrimci hareketimizi güçten düşürdü.

‘74-’80 döneminin grupçu ve rekabetçi siyasi 
kültürü, birlik ve cepheleşme yeteneksizliği, 12 
Eylül faşist askeri darbesine karşı bile anlamlı bir 
birleşik mücadele örgütlenmesini engelledi, gru-
pları içe döndürdü, kendileriyle sınırlı amaçlar-
dan hareket etmeyi bir tarz haline getirdi. Bu 
dönemdeki hemen tüm birlikler, grupçu zehir-
lenmeyle ve dönemin egemen siyaset tarzıyla 
sonuçsuz kaldı. Faşist cuntaya karşı başta si-
lahlı savaşım olmak üzere değişik mücadeleler 
etrafında birleştirilecek büyük kitlelerin enerjisi 

heba edildi, irade kırılması yaşandı. Faşist cun-
tanın temel hedeflerini elde etmesinin ardın-
dan, 1982’de gündeme getirilen Faşizme Karşı 
Birleşik Mücadele Cephesi (FKBMC) girişimi ise 
bir rol oynayamadan dağıldı. 

Oysa daha öncesi bir yana, darbe sonrası 
dönemde devrimci hareketimizin bir varlık-yokluk 

sorunuyla karşı karşıya kaldığı o koşullarda bile 
savaşımı ve direnişi ortaklaştırma yönünde bir 
yönelime girmemek, dönemi anlamamak olduğu 
kadar, kendine de bir rol biçmemektir. Devrimci 
hareketimiz mücadeleyi ve direnişi ortaklaştırma 
sorununu, hem bir ilke ve hem de güncel siyasal 
bir sorun olarak görmediği için kendi devrimci 
hedef ve amaçlarından da geriye düşerek , tas-
fiyeciliğe sürüklendi. 

‘90’ların ortalarından itibaren devrimci ve an-
tifaşist hareket, eylem birliklerinde belli adım-
lar atmaya başladı. Güç birlikleri oluşturuldu. 
2011’deyse demokratik siyaset alanında toplum-
sal ve partisel forumlara gidildi. Bu adımlar kitlel-
erin hareket halindeki bölüklerine moral ver-
di, örgütlü kesimleri ortak çalışma olanaklarını 
değerlendirmeye zorladı. Mücadeleyi ortak-
laştırma ve ileriye sıçratma yönelimini güçlendi-
rip hızlandırdı. Bu bakımdan, HBDH, ‘74-’80 
dönemi devrimciliğinin en zayıf yanını oluşturan 
ve günümüze değin etkilerini sürdüren grupçu-
luğun, bölünme ve parçalanma halinin, içe dönük 
siyaset tarzının pratik bir özeleştirisidir. Devrim-
ci iktidar bilinci geliştiği ölçüde grupçu siyasi 
kültür aşılmakta, devrimci irade ve özneleşmede 
gelişme sağlanabilmektedir 

Yeni Bir İlişki ve Siyaset Tarzı 
HBDH, ortak çalışma ve devrimci işbirliği 

olanaklarının geliştirilmesini esas almak-
tadır ve ilkesiz ayrılıkçılık zihniyetinden 
anlamlı bir kopuş anlamına gelmektedir. 
İddialarını büyütme, daha büyük kavgalara 
hazırlanma ve kazanma olanağıdır. Burada, 
birlik ve ortak çalışma olanağı söz konusu 
olduğunda, geçmişten kopuşarak, ileri-
ci ve devrimci ne varsa, içerip aşabilmeyi 
başarması birleşik hareketimizin geleceği 
bakımından temel önemdedir.

Birleşik mücadele anlayışı ve pratiği 
söz konusu  olduğunda yükselteceğimiz 
çıta Kızıldere ölçüsüdür. Kızıldere’nin feda 
ruhu ve adanmışlık çizgisi bize yol göster-
mektedir. Bu çizgi, hapishanede örgütle-
nen özgürlük eyleminde boy verdi ve bir 

yoldaşlık paylaşımı ve zihniyeti olarak gelişti. 
İbrahim Kaypakkaya’nın Nurhak şehitleri ih-
barcısı muhtarı bizzat cezalandırması da bu 
çizginin ve ‘71 devrimciliğinin etkisini ve gücünü 
göstermesi bakımından son derece önemlidir.  

Birlik eğilimi ve pratiği, devrim ve düşman al-
gımızın bir ifadesidir. Hangi düzeyde olursa olsun 
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birlik, bileşenlerinin ortak emeğinin ürünü olmak-
tadır. Kuşkusuz birlikten birliğe fark vardır; HBDH 
somutlaşan birliğimiz, ideolojik/örgütsel bir birlik 
değildir, doğal olarak farklı örgütlerin 
varlığını esas alır. Birliğimizin ayırt 
edici yanlarından biri, cephesel bir 
karakterde olmasıdır. Birlik bileşen-
leri kendi özgün çalışmalarını zaten 
sürdürüyorlar ve sürdüreceklerdir. An-
cak onun başarısı, ortak mücadele-
nin dayandığı zeminde saklıdır. O, 
kendisini birleşik mücadele alanında 
var ettiği ölçüde gelişme gösterece-
ktir; gelişip serpildiği ölçüde oluşturu-
cusu öznelerin gelişiminin önünü de 
açmaktadır.

Ortak çalışma olanakları ve birlik 
söz konusu olduğunda devrimci hare-
ketimizin geldiği tarihsel gerçeklik 
içerisinde düşünüldüğünde, geçmiş 
önyargı ve kuşkuların kimi acaba-
lara yol açması anlaşılırdır. Ama 
bunların bizi yönetmesine izin verilemez. İlan 
ettiğimiz proğram yönünde pratik adımları atma-
ya başladıkça, birleşen güçlere dayandıkça, rol 
oynadıkça, önyargılar yıkılacak ve birlik eğilimi 
ve istegi gerçek ilişkiler üzerinden daha da 
gelişecektir. 

HBDH, bileşenlerinin eşit muhataplaşabilece-
kleri bir güven ortamında eskiden bir kopuşu 
gerçekleştirdiği ölçüde bileşenlerinin de kendile-
rini yeniden oluşturmaları anlamına gelir. Bu il-
işkilerde yeni bir dil; kapsayıcılıkta, sorunları ele 
alma ve çözmede yeni bir  tarz anlamına gelir. 
İlkesiz ayrılıkçılık ve grupçu sekterlik zihniyetiyle 
hesaplaşıldığı ölçüde gerçek bir ilerleme sağla-
nacaktır. 

Bu bakımdan, birliğin her bir öznesi, birlik 
kültürünün gelişmesi için emek harcamalı, kuv-
vetlerini bu zihniyet ve ruhla hazırlamalıdır. Zira 
devrimci hareketimizin bir dönemini derinden 
etkilemiş  bir durumla hesaplaşıyor, ezberlerim-
izi bozuyoruz. Bileşenler arası iç ilişkilerde yeni 
bir biçim ve kültür geliştirmeye çalışıyoruz. Or-
tak çalışma ve birleşik mücadelede cepheleşme 
yeteneğimizle yüzleşiyoruz. Örgütsel gerçeğimiz 
ve siyaset tarzımızdaki farklılıklarımızla birlik-
te yürüyoruz. Bu açıdan bakıldığında grupçu 
rekabet tarzını aşıyor, yoldaşça dayanışma/
işbirliği ve paylaşım tarzı ve ruhunu geliştiriy-
oruz. Buradaki her ilerleme gerçek bir devrimci 
gelişmedir. Birleşik devrim ancak bu ruhla may-

alanabilir.

Kötümser değil, gerçekçiyiz. Elbette, kimi 
grupçu yaklaşımlar, farklılıklar olabilir. Eski ve 

yeni tepkiler, yargılar, ezberler yansıyabilir. So-
runlar çıkabilir. Ne varki, bunlar birleşik hareke-
timizin iddiaları karşısında çok da önemsenme-
melidir. Hızla aşılabilir. Önemli olan, çıkabilecek 
sorunların ortak mücadele içerisinde aşılmasıdır. 
tüm bileşenler kendilerine ve siperdaşlarına 
yeni bir gözle bakmayı başarması gerekir. Her 
durumda, birliğin hedef ve amaçlarından kop-
mamak esas olmalıdır. Birliğin iç ilişkileri ve 
doğabilecek sorunların çözümünde, onun hedef 
ve amaçlarından kopulmazsa  rahatlıkla ileri-
ye yürüyebiliriz. Bu bakımdan, hareketin kuru-
luş mantığına uygun olarak çalışmak ve ilişkil-
eri düzenlemek durumundayız. Dağıtıcı uzun 
tartışmlar yapmak, küçük hesaplarla oyalanmak, 
HBDH’mizin kuruluş felsefesiyle bağdaşmaz. 
Böyle yapıldığında, birleşik mücadelenin, birlikte 
çalışma, ortak mücadele içinde önyargılarımızı 
kırma, çeşitli açılardan dönüşme/dönüştürme, 
daha ileri bir siyasi kültürle donanma olanağı 
sağladığı da görülecektir.

Antifaşist, antişoven ve antiemperyalist 
devrimci demokratik bir birlik olarak HBDH’nin 
alanlarda ve savaşım cephelerinde kendisini 
var etmesi yaşamsaldır. Birleşik hareketimizin 
gelişiminin ve başarısının mayası devrimci ey-
lemdir. HBDH, bir mücadele odağı, bir çekim 
merkezi, birleşik bir önderlik gücü olduğu ölçüde 
rolünü oynayacaktır ve bu ise bütün bileşenleri-
nin ortak başarısı anlamına gelecektir. Açıktır ki, 
HBDH, eyleminin bir toplamıysa, bunda her bir 
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bileşenin sorunla ilişkilenişi ve kendisini ortaya 
koyması son tahlilde belirleyici olacaktır. HB-
DH’nin gelişimi ve başarısı her bir bileşenin de 
gelişimi ve başarısıdır. Bütün bileşenlerin dikkat 
ve enerjisi hareketin başarısına yoğunlaşmalıdır. 
Buradaki her başarı devrimin başarısıdır; hepi-
mizin başarısıdır. 

Birlikte Savaşacağız, Birlikte Kazanacağız
HBDH’mizi, salt oluşturucu öznelerinin değil, 

proletarya ve emekçilerin, ezilenlerin öncü 
bölüklerinin birleşik hareketi olanağı olarak 
büyütmek durumundayız. Bu olanağın güce 
dönüştürülmesi için siyasal kararlılık sergilemem-
iz, eylem birliklerini/güç birliklerini aşan bir ruhla 
ve görüş açısıyla süreçle ilişkilenmek, birleşik 
devrimci bir önderlik ve hareketi geliştirmeyi 
başarmak durumundayız. Siper yoldaşlığı ve 
devrimci yoldaşlık burada bizi yönetebilmelidr. 
Bugün özellikle Rojava’da, Medya Savunma Al-
anlarında ve Dersim kırsalında yakaladığımız 
düzey esas alınmalı ve bütün alanlarda yaşam 
bulabilmelidir. Birleşik devrimci önderlik kavram 
ve perspektiğine anlam kazandırarak, olanak-
larımızı devrimci hareketle paylaşma kültürünü  
geliştirebilmeliyiz. Birlikte savaşanlar, birlikte 
bedel ödeyenler, adanmış devrimcilik çizgisinde 
birlikte saf tutanlar doğaldır ki onun devrimici 
kültürünü de oluşturacaklardır. Bundan doğal bir 

şey olamaz.

HBDH, daha büyük sorunları çözme yönelimi, 
daha büyük mücadelelere girişme arayışı old-
uğuna göre, doğaldır ki, öncelikle iddialarımız 
bakımından pratikte kendimizi test etmemiz 
gerekir. Bu gün ikili bir görev ve sorumluluk-
la karşı karşıyayız: Bir yandan, kendi birleşik 
örgütlülüklerimizi yaratmak ve işlevli kılmak; bir 
yandan da geniş işçi, emekçi ve ezilen toplumsal 
kesimleri sömürenler-sömürülenler, ezenler-ez-
ilenler, zenginler-yoksullar biçiminde saflaştırıp, 
birleştirmek ve savaştırmak! Bu bakımdan kitlel-
ere yabancılaşma ya da kitlelere tepeden bakan, 
kitle çalışmasının zorluklarından kaçarak ken-
dini sınırlayan eğilimlerle mücadele önemsen-
melidir.

HBDH, işçi ve emekçilerin, ezilenlerin birleşik 
iradesi olarak rol oynayabilmesi için yaşamın her 
alanında ve bütün şavaşım cephelerinde kendini 
oluşturup geliştirebilmelidir. Devrimci odak olmak; 
otorite alanları yaratmak; dağlarda, semtlerde, 
fabrikalarda, okullarda, işçiler-emekçiler-kadınlar 
ve gençler arasında hareketin ‘’Birliklerini’’ kur-
mak; ezilenlerin adaletini gerçekleştirmek; ken-
di öz savunmasını gerçekleştirmek; gerici-faşist 
güç odaklarını dağıtmak, vb. 
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DEVRİM İÇİN BİRLEŞİK KADIN 
MÜCADELESİ

Sevda Çağdaş ve Eylem Ataş anısına...

Nerede bir ezen ezilen mücadelesi varsa, 
kadının kaderi ezilenin kaderiyle ortaktır. Çünkü  
toplumlar tarihinin ilk ve köklü öznesi olan kadın, 
tarihin belirli bir aşamasından sonra köleleştiril-
di, yaşam alanlarının dışına itildi, toplumsal 
öğretilmiş rollerle gelişimi engellendi. Komünal 
toplumdan, köleci topluma geçiş, özel mülkiyetin 
doğuşu anlamına gelirken, kadın ikinci cins oldu 
ve erkek egemen sistemin bugüne uzanan beş 
bin yıllık tarihi başladı.

Kadınların tarihte özne olmaları, kendi tarihler-
ini yazmaları özgürleşme mücadelesine atılma-
larıyla başlar. Genel olarak kadın, devrim kavgası 
içerisinde geleneksel aile ve toplum yapısından 
koparak mücadelede daha ileri konumlar ka-
zanmış ve yaşamda aktif roller üstlenmiştir. Do-
kunduğu her alanı değiştiren, devrimcileştiren, 
örgütleyen kadın devrimin vazgeçilmez ve doğal 
öznesidir. Bu açıdan bütün insanlığın kurtu-
luşunun şartlarından birisi de kadınların tam bir 
eşitlik ve özgürlük içerisinde yaşamasıdır. 

Kadın özgürlük mücadelesi, her zaman erkek 
egemen sisteme ve en başta kendilerini hedef 
alan düşmana karşı bir olmanın, birlikte savaş 
vermenin yollarını aramış, ezilen kadınların 
dayanışmasını esas almıştır. Yükselen devrimci 
durumun ve artan toplumsal çelişki ve çatışma-
ların sonucunda bütün ayrımların ve eşitsizlikler-
in ortadan kaldırılması için hem devrimlerin öncü 
gücü olmuşlar hem de devrim saflarını birlik 
anlayışlarıyla sıklaştırmışlardır. İktidar cephesi, 
yükselen faşizm, sömürgecilik, kapitalizm ve on-
ların bütün dayanakları, toplumsal mekanizma-
ları, silahlı veya sivil zor aygıtları karakterini erkek 
egemen sistemden almıştır. Kadın özgürlük mü-
cadelesinin düşmanları ve hedeflerinin ciddi bir 
kısmını da bunlar oluşturmaktadır. 

Bugün Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu kadın-
larının kaderi savaşla, erkek egemenliğinin bu 

topraklarda aldığı biçimle, açlık ve yoksullukla 
ortaklaşıyor. Dolayısıyla bu kaderi yok etmek 
ve özgürleşmek için atılan her adım kadınların 
birlikte söz söyleme ve eyleme geçme ihtiyacını 
doğuruyor. Bu anlamda Kürt Kadın Hareketinin il-
erleyen birikimi, hedefleri ve savaşları hem bölge 
kadınlarının özgürlüğüne kapı açıyor hem de 
onlara örnek teşkil ediyor. Kürt Özgürlük Hare-
ketinin haklı ve meşru savaşımıyla ve birbirleri-
yle devrim için yan yana gelenlerin vazgeçilmez 
hedeflerinden birisi de kadınların özgürleşme-
sidir. Bu temelde 19 Temmuz’da beşinci yılına 
girecek olan Rojava devrimi bu mücadelenin bir 
kazanımıdır, aynı zamanda bir kadın devrimidir. 
Rojava’daki ezilen halkların birleşik mücade-
lesinin ve devrimci, sosyalist hareketlerin ortak-
lığının devrimci demokratik bir mevzii olarak tüm 
dünyaya, Ortadoğu’ya umut kaynağıdır.

Bugün iktidarın bütün söylemleri, politika-
ları, çıkarılan yasalar, gerici ve faşist toplumsal 
örgütlenmeleri bir kez daha göstermiştir ki AKP 
kadınlara imha savaşı açmıştır. Kürdistan’da 
yaşanan savaş bunun en açık göstergesi olmak-
la birlikte kadınların örgütlü direnişi devletin on-
lardan ne kadar korktuğunun da işaretidir. Devlet 
faşizmine teslim olmayan, savaşarak, çatışarak 
şehit düşen Ekin Wan’lar, Berçem Renas’lar, 
Ekin Su’lar ve Beritan’lar halkların özgürlük mü-
cadelesinin sembolleri olmuşlardır. Siyasi tut-
saklar, katledilen devrimci kadınlar, Kader Or-
takaya’lar, Seve Demir’ler, Pakize Nayır’lar AKP 
faşizminin yeni savaş politikalarına karşı dire-
nişin güçlü sembolleridirler. Öte yandan, soka-
klarda katledilen Ayşe’ler, Özgecan’lar ve nicel-
erinin katilleri sokaklara dökülen kadınlara karşı 
devlet tarafından korunmaktadır. Nevin Yıldırım 
ve Çilem Doğan tecavüzcülerini ve potansiyel 
katillerini yaşamak adına öldürdükleri için müeb-
betle yargılanıyorlar. Devlet destekli faşist eğitim 
kurumları ve hapishanelerde eğitim ve ceza an-
layışı çocuklara tecavüz etmek, onurlarını ayak-
lar altına almaktır. Bu durum açıkça anlatmak-
tadır ki faşizm, yaşamın her alanında korunarak 
ve titizlikle örülerek kadın ve çocuklar üzerinde 
imha ve tutsaklaştırma politikalarını artırıyor. 
AKP, evler içerisinde, işyerlerinde, görünen ve 
görünmeyen her alanda eli ve zihniyeti olan, 
kadınlara karşı yapılan bütün psikolojik-fiziksel 
şiddet ve işkencelerin erkek egemen sistem adı-
na garantisi ve sorumlusudur.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, yükselen 
faşizmin tarihsel ve güncel olarak karşısına dik-
ilen uzlaşmaz devrimci cephesidir. Bu açıdan 
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Birleşik Devrim Hareketi, kadınlar olarak öded-
iğimiz bedellerin, kadın özgürlük mücadelesinde 
elde ettiğimiz kazanımların tarihini korumak 
ve geliştirmek, devrimci savaş çizgisini pra-
tikleştirmek için birleşik kadın savaşımının da bir 
alternatifi ve adresidir. Gücümüzü, Şehit Sara, Zi-
lan, Serpil, Didar, Aynur, Meryem, Sarya, Avaşin, 
Barbara, Sefagül, Sibel, Aysun, Gürcan, Me-
nekşe, Berna, Meral ve diğer tüm kadın özgürlük 
mücadelesinde şehit düşen yoldaşlarımızdan; 
Türkiye ve Kürdistan’ın bütün ezilen halkların-

dan; genç, işçi, emekçi kadınlardan; zindanlar-
da direnen kadınlardan ve şehit analarımızdan 
alıyoruz. Ve biliyoruz ki bu mücadele daha 
da büyüdüğünde karşısında hiçbir erkek ege-
men mevzi dayanamayacaktır. Kadınlar olarak 
devrimci şiddet araçlarının her türlüsünü kul-
lanarak, politik-askeri mücadeleyi büyüterek 
faşizmi ve erkek egemen sistemi yeneceğiz. Ez-
ilen halklarımızın kadınları kazanacak.

HBDH kadın güçleri olarak, önümüzdeki döne-
min acil görevi, kadın örgütlülüğünü güçlendire-
rek sürece her türden yanıt veren canlı, dinamik 
eylem hatları inşa etmektir. Cinsel, ulusal, sınıf-
sal sömürüye karşı, kadının özgürlük ve eşit-
lik mücadelesini zafere dönüştüreceğimiz mü-
cadelede öncü bir rol üstleniyoruz. Bu sebeple 
sömürgeciliğe, faşizme, kapitalist sisteme, erkek 
egemenliğine karşı bütün kadınları hareketimizi 
büyütmeye, var olma savaşımızın en ön safların-
da devrime yürümeye çağırıyoruz!

YAŞASIN KADINLARIN BİRLEŞİK 
MÜCADELESİ!
JİN, JİYAN AZADİ!
YAŞASIN HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM 
HAREKETİ! 
FAŞİZM YENİLECEK HALKLARIMIZ 
KAZANACAK
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YENİ HAZİRAN’LARA 
HAZIRLANMALIYIZ

Aradan üç yıl geçti, Haziran Halk Ayaklanması 
emekçi sınıfların ve Kürt halkının belleğinde ilk 
günkü canlılığıyla duruyor. Haziran’ın milyonların 
katıldığı, savaşın özellikle bazı şehirlerde çok 
sert biçimlerde geçtiği bir “Ayaklanma” olduğun-
dan kuşku yok. Bu ayaklanma, toplumun bütün 
sınıflarını ve ezilen halklarını derinden sarstı.

Bu bakımdan Haziran’ı anlamak, kavramak ve 
ondan geleceğe dair dersler çıkarmak iki ülkenin 
devrimci/komünist hareketleri için son derece 
yaşamsaldır.

Öncelikle şunun altını çizelim: Her devrimci alt 
üst oluşun temelinde, toplumun, eski sistemin 
kurumları tarafından karşılanmayan istemleri, 
arzuları ve özlemleri vardır. Bizdeki Haziran Halk 
Ayaklanması, Marksizmin bu kavrayışıyla an-
laşılabilir.

Ayaklanmanın nedenleri, bu işi 
başlatanların durumuyla değil, toplu-
mun ekonomik ve sosyal şartlarının 
durumuyla açıklanmalıdır. Halk baş-
kaldırısının görünürde olup-bitenden 
farklı olarak, derine inen temel etken-
leri var. Şu ya da bu olay, temeldeki 
gelişmeleri tetikleyici rol oynar.

Halkın isyanı, 1 Mayıs’ın Taksim’de 
yasaklanması ve devletin kitlelere 
saldırmasıyla başladı, ardından Tak-
sim’in tüm emekçi, ilerici ve devrimci 
güçlerin gösterilerine kapatılmasına 
karşı yapılan eylemlerle keskinleşti ve 
Gezi nedeniyle 31 Mayıs’ta bir ayak-
lanmaya dönüştü.

Ayaklanma, çatışmalar, bu baskı ve sömürü 
toplumunda, bu toplumun çelişki ve karşıtlıkların-
dan doğmuştur. Ayaklanma, bir taraftan tarihsel 
gelişme tarafından hazırlanmıştır, diğer taraftan 
güncel sınıf savaşımı tarafından oluşturulmuştur. 
31 Mayıs devrimci başkaldırısının, yıllarca süren 
örgütlü devrimci mücadelenin sonucu olduğu 
çok açıktır.

Uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarının son derece ke-
skin olduğu, düşman sınıflar arasında şiddetli ve 
süreklilik gösteren çatışmaların varolduğu koşul-
larda, küçük bir kıvılcımın büyük bir ayaklanma-
ya dönüşmesi kaçınılmazdı. Yani bu ayaklanma, 
nesnel şartlar nedeniyle zorunluydu.

Haziran Halk Ayaklanması, bir sosyal 
patlamadır. Devrimci marksizm, sosyal patla-
mayı ya da patlayıcı sosyal durumu oluşturan 
koşullara uzun süredir dikkat çekiyordu. Oluşan 
koşullar yani patlayıcı sosyal durum, kendini sık 
sık daha küçük patlamalar biçiminde dışa vuruy-
ordu. Bu seferki daha büyük bir patlama oldu ve 
daha büyük bir halk enerjisi açığa çıktı. Burju-
va çevreler de olan şeyin bir toplumsal patlama 
olduğunu kabul ediyorlar, fakat, onun devrimci 
niteliğini görmezlikten geliyorlar; çünkü sosyal 
depremin devrimci içeriğinin gelişmesi, derin-
leşmesi ve daha ileriye gitmesi, burjuva ege-
menliğinin yerle-bir edilmesi demektir.

Burjuvazi, ayaklanan yığınları zayıf düşürmek, 
yenilgiye uğratmak, ezmek ve kendisini tehdit 
edici bir güç olmaktan çıkarmak için vahşi bir 
saldırganlık sergilerken, aynı zamanda, gerici 
propagandanın o bilinen eski yöntemlerine baş-
vurmaktan geri kalmadı. Önce, devrimci güçleri, 
halk kitlelerinden yalıtmaya, hatta karşı karşıya 
getirmeye çalıştı. Bundan bir sonuç alamadı, 

çünkü bu yönteme şimdiye dek o kadar çok baş-
vurdu ki, artık planları iyice açığa çıkmış durum-
da. İzlediği politika işe yaramayınca, yine her 
devrimci eylem sırasında gündeme getirdiği, 
gerici kitleleri harekete geçirme tehdidinde bu-
lundu, faşist devlet saldırılarını en iğrenç nokta-
ya vardırdı. Halkın buna yanıtı, devrimci göster-
ilerini, eylemlerini yoğunlaştırmak, genişletmek, 
büyütmek ve yükseltmek oldu. Tavır netti ve ke 
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sindi. Böylece egemenlerin planı çöktü.

Burjuva muhalefet, ayaklanmada “ulusal 
güçler”le temsil edilmiştir. Bu güçler, harekete 
sonradan katıldılar. Ama sahip oldukları pro-
paganda olanaklarıyla, hareketi kendi denetim 
ve yönetiminde yürüyormuş gibi göstermeye 
çalıştılar. Amaçları, ayaklanmayı geriye, burjuva 
çerçeveye çekmekti. Oysa ki, ayaklanan güçler, 
burjuva dar yapıya, dar kalıplara karşı harekete 
geçmişti. Burjuva dar biçim, gericiliği kendi içinde 
barındırıyor. Sermayenin halk yığınları üzerinde-
ki egemenliği, din olmadan düşünülemez. Kısa-
cası, burjuvazi statükoyu savunuyor. Devrimci 
bir fırtına estiren kitleler ise, varolan siyasi ve 

toplumsal statükoya karşı sokağa, barikata ve 
alanlara koştu.

İşçi sınıfı, diğer emekçilerle birlikte toplumda 
nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. İşçil-
ere ve halk yığınlarına dayanmayan bir burjuva 
muhalefet iktidara gelemez. Bir takım burjuva 
güçlerin ayaklanan yığınların yanında görülmesi 
bundandır. Devrimci halk kitleleri, bunun tama-
men farkındadır. Ama burjuva güçler daha faz-
la devrimci kitlelerin yanında görülmeye devam 
edemezler. İşçi sınıfıyla, kapitalist sınıf arasında 
uzlaşmaz çelişki olduğu için, bu geçici yanyanalık 
daha fazla sürmez, dağılır.

Burjuva muhalefetin, barikatlar üzerinden, ik-
tidara sürekli uzlaşma çağrısı yapması, onların 
aslında barikatın öbür tarafında yer aldığını çok 
çabuk göstermiştir. Tarih, sınıf savaşımı teme-
linde ilerledi ve ilerlemeye böyle devam edecek.

Burjuva çevreler, ayaklanmayı, burjuva mu-
halefete ve küçük burjuvaziye dayandırmakla, 
devrimci hareketin temel devrimci-sınıfsal kitlesi-

ni ve gücünü, yani bu hareketin esas olarak 
işçilere ve halk kitlelerine (kent yoksullarına) 
dayandığının üstünü örtmek istediler. Oysa çok 
açıktı ki, kentlerin hem merkezlerinde, hem de 
semtlerde ayaklananların ana gücünü ezilen ve 
sömürülenler oluşturuyordu.

İşçiler tüm eylemlerde yer aldılar. Aynı şekilde 
kamu emekçileri de eylemlerin temel bir gücünü 
oluşturdular. Bugüne kadarki tüm yığınsal eylem-
lerde çalışanların yeri ve rolü hep var olmuştur. 
Elbette burada eleştireceğimiz ciddi eksiklikler, 
gerilikler ve zayıflıklar vardı. Örneğin, işçi sınıfı, 
ayaklanmada ağırlığını daha kuvvetli olarak his-
settirebilirdi ve hissettirmeliydi.

Halkın sosyal hareketinin 
daha ileriye, devrime, oradan 
emeğin tam kurtuluşuna ka-
dar gitmesi, bu harekete iki 
ülke proletaryasının her yön-
den önderlik etmesine bağlıdır. 
Kazanmak isteyen devrimci bir 
sınıf, varolanla yetinmez ve gi-
riştiği hareketteki zayıflıklarını 
ve yetersizliklerini açıkça, 
yüreklice, içtenlikle eleştirir; 
dersler, sonuçlar çıkarır.

Sermaye egemenliğine ve 
faşizme karşı verilen mücadele 
sürecinde, işçi sınıfı ve halk 
yığınları, kendi aralarında kay-

naştı ve yeni ilişkiler yarattılar. Kitlelerin kendi 
arasında kurduğu yeni ilişkiler ayaklanma gün-
lerinde genişledi, derinleşti ve perçinlendi. Ezilen 
ve sömürülen sınıfların, Kürt halkının birbiriyle 
kaynaşması, yakınlaşması ve yeni ilişkiler içine 
girmesi devrimin başarıya ulaşmasının önemli 
bir koşuludur. Haziran Halk Ayaklanması tam da 
bu koşulları geliştirmiştir.

İsyan ve ayaklanma yalnızca halkın gücünü ve 
devrimci enerjisini açığa çıkarmakla kalmamış, 
kitlelerin kahramanca girişimlerine de sahne 
olmuştur. Eyleme atılanlar, günlerce süren dev-
let, polis terörüne rağmen eylemlerini sınırsız 
bir özveri sergileyerek devam ettirdiler. Faşist 
devletin sınırsız terörü sonuç vermediği gibi, 
yığınların öfkesini, kararlılığını ve eylemlerini 
büyütmüştür. Eylemcilerin yüreklice davranışı 
ve savaşımı toplumu derinden sarsmış ve geniş 
kitlelerde büyük etki, sempati ve destek yarat-
mıştır. Ayaklanma; kitlesel bir ajitasyonu, kendisi 
gerçekleştirmiştir. Devrim, işçi sınıfının ve halk 
kitlelerinin cesurca eylemleri ve girişimleriyle 
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yapılır; yeni toplumun doğuşu, emekçi yığınların 
kahramanca hareketini gerektirir.

İsyan, başkaldırı ve ayaklanmaya girişen ez-
ilen ve sömürülen kitleler açığa çıkan güçlerini 
gördüler, kendilerine güvenleri arttı ve dünyayı 
değiştirecek durumda olduklarının bilincine 
vardılar. Bu güvenle, kendi isteklerini açıkça 
ortaya koyuyor, daha da ötesinde, bunun için 
dövüşüyorlar. Bu, bugünkü toplumsal sistemin 
krizini derinleştiren büyük bir tarihsel dönüşüm-
dür.

Toplumsal devrim, burjuva toplumun krizinden 
çıkışın tek yolu olarak, zorunluluğunu herkese 
kabul ettiriyor. Çıkış için devrimci mücadele yolu, 
mücadelenin etkin yolu olarak kitleler arasında 
yerleşmiştir. Burjuvaziye karşı mücadele uzun 
zamandır, bu biçimde gelişme gösteriyor. Halk 
ayaklanması, devrimci niteliğiyle, verilen devrim-
ci savaşımı daha ileriye taşıdı. Milyonlar, devrim-
ci savaşımı, kendi mücadele biçimi haline ge-
tirmiştir. Halk yığınları, hedeflerine yalnızca bu 
yolla varabileceklerini gördüler.

Eylemcilerin girişken, gözüpek ve militanca 
davranması, devlet güçlerinin, iktidarın, devrim-
ci başkaldırıyı daha ortaya çıkar çıkmaz bastır-
masını önlemiştir. Taksim için yapılan bu cesur 
savaşım, etkisini her tarafta gösterdi ve insanlar 
aynı cesaret ve coşkunlukla sokağa, alanlara ve 
barikatlara koştular. Ayaklanma günlerinde, her 
eylem cesaretin ve militanlığın yeni bir örneğini 
verdi. Ayaklanma bu şekilde, her adımda çetin 
bir savaşımla ilerledi.

Halkın sokakta olması, dövüşmesi ve iler-
lemesi, toplumun efendilerinin en istemediği 
şeydir. Halk sokaktaysa, onların egemenliği ve 
ayrıcalıkları tehdit altındadır. Bu yüzden, kitlel-
erin sokaktan çekilmesi için ağız birliği ve ittifak 
içinde hareket ederler. Öyle de oldu. İktidar ve 

muhalefet, yığınların sokaklardan çekilmesi için, 
bir süre sonra ortak davrandı.

Ayaklanma sonuna dek götürülemezse ya da 
bunu yenileri izlemezse ve devrimin zaferiyle 
sonuçlanmazsa, ezilen sınıflar kazandıkları tüm 
mevzileri yitirebilir. Durum değişir değişmez, bur-
juvazi karşı atağa kalkar, halkın savaşımla elde 
ettiği ne varsa, tümünü ortadan kaldırır.

Ayaklanma sonrası süreç bu gerçeği tümüyle 
doğruladı. Egemen sınıf ve faşist devlet emekçi 
sınıfların ve Kürt halkının bütün kazanımlarını or-
tadan kaldırmak için eşi-benzeri görülmemiş bir 
saldırıya geçti. Kürdistan’daki savaş bunun başlı 
başına örneği oldu.

Ancak şunu da biliyoruz: Sermaye sınıfı, eme-
kçi sınıflar ve Kürt halkını ayaklanmaya götüren 
ve ayaklanmayı kaçınılmaz kılan nedenlerin 
hiçbirini ortadan kaldırmadı; devrimin toplumsal 
güçlerinin hiç bir yaşamsal sorununu çözeme-
di. Aksine, sorunlar şimdi çok daha ağırlaşmış, 
çelişkiler keskinleşmiş, kurtuluş özlemi ve arzu-
su derinleşmiştir. Bu bakımdan, Haziran Halk 
Ayaklanması ne kadar kaçınılmaz idiyse yeni 
Haziranlar da o kadar kaçınılmazdır.

Haziran Halk Ayaklanması “aşağıdan” bir ey-
lemdi ama devrimci güçler onu “yukarıdan” ey-
lemle tamamlamayı başaramadılar. Hareketin 
kendiliğinden gelişen aşağıdan bir eylem olması 
onun aleyhine değil, lehine bir durumdur zira bu, 
hareketin köklerinin ne kadar derin, sağlam ve 
kitleler içinde yaygın olduğunu gösterir.

Devrimci güçlerin bundan çıkaracakları ya 
da çıkarmaları gereken en önemli ders, bu 
“aşağıdan” eylemin “yukarıdan” eylemle tamam-
lanmasıdır.

Gerçek ve kesin zaferin tek yolu ve güvencesi 
budur.
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46.Yıldönümünde 
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi

Büyük işçi direnişinin 46.yılını geride bıraktık. 

Demirel Hükümeti, CHP’li sendikacı vekilleri-
nin desteğini de  alarak 274-275 sayılı grev ve 
lokavt ile sendikalar yasasında değişiklik yapan 
kanun tasarısı hazırladı. Gelişen işçi sınıfı mü-
cadelesi DİSK’i yaratmış, burjuvazinin ajanı ve 
AFLO-CİO tarafından eğitilen Türk-İş yöneticil-
erini sendikal tekelini kaybetmekle tehdit eder 
hale gelmişti.

DİSK özel  sektör işyerlerinde örgü-
tlenmiş ve gelişmesi hızlanmıştı. 

Demirel, partisi AP’ye (Adalet Partisi) 
dayanarak ve CHP’nin desteğini alarak, 
DİSK’i tasfiyeye ve Türk-İş bürokrat-
larının sendikal tekelini sağlayıp ko-
ruyacak 1317 sayılı yasa taslağını 
hazırladı ve Parlamentoda onaylattı. 
16 Haziran’da Senato’ya getirildi.  29 
Temmuz’da onaylandı.  6 Ağustos’ta 
Cumhurbaşkanı C. Sunay onayladı ve 
12 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayın-
lanarak yürürlüğe girdi. 

61 Anayasası ve sonraki sendika-
lar yasasında işçi sınıfının kazandığı sendikal 
örgütlenme özgürlüklerini büyük ölçüde ortdan 
kaldıran yeni yasa esasen DİSK ve bağlı sendi-
kaları yetkisiz kılmayı ve buna dayanarak tasfiy-
eyi, yeni sendikalarıın kurulup yetki alabilmesini 
imkansızlaştırmayı amaçlıyordu. 

Tasarıyla 274 sayısı Sendikalar Kanununda şu 
değişiklikler getiriliyordu: 

* Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faali-
yet gösterebilmesi için o işkolundaki toplam işçi 
sayısının üçte birini üye kaydetmiş olması gere-
kir. 

* İşçi federasyonlarının faaliyet gösterebilmesi 
için o işkolundaki toplam işçi sayısının üçte birini 
üye kaydetmiş olması gerekir.

* İşçi konfederasyonu kurulabilmesi için daha 
önce sözü edilen sendika ve federasyonların 
üçte birini, sendikalı işçilerin üçte birini üye yap-
ması gerekir. 

* Sendika üyeliğinden ayrılabilmek için tek tek 
noter karşısına çıkmak gerekir. 

*Sendika kurmak için en az üç yıl işyerinde 
çalışmak gerekir. 

* Uluslararası işçi kuruluşlarına ancak en fazla 
işçiyi barındıran konfederasyon üye olabilir.

Demirel’in bakanı S. Öztürk “DİSK’in canına ot 
tıkayacağız” övüncüyle faşist yasanın amacını 
açıklıyordu. Sendikal ditayı kurmanın aracı ola-
cak Türk İş’in AFLOCİO 

Yasa henüz tasarı halindeyken DİSK’li send-
ikacılar ve işçiler mücadele için harekete geçtil-
er. DİSK yönetimi bir bildiri yayınlayarak yasanın 
gerici ve işçi düşmanı yüzünü teşhir ederek işçil-
eri mücadeleye çağırdı. 

Anayasal Direniş Komiteleri işçiler arasında 
DİSK öncülüğünde yaygınca kurulmuş, işçilerin 
sendikal özgürlüklerini savunmayı amaçlıyordu. 
Bunlar tabanda etkili çalışma yürüttüler. 

DİSK genel başkanı Kemal Türkler’in 
çağrısıyla,son toplantı Lastik-İş’in Merter’de-
ki henüz tamamlanmamış binasında-sonradan 
uzun yıllar DİSK’in merkezi olacaktı- işçi temsil-
cileriyle yapıldı. Yaklaşık 1000 işçinin katıldığı bu 
toplantıda genel grev kararı alındı. K. Türkler to-
plantıya Dev-Genç temsilcilerini de davet ederek 
destek aldı ve militan devrimci gençlik hareketi-
nin gücünü değerlendirmeyi hedefledi. 

15 Haziran günü İstanbul Avrupa ya-
kasında belli başlı işçi havzalarında işçiler iş 
durdurarak harekete geçtiler. Topkapı, Lev-
ent, Alibeyköy(Eyüp), Bakırköy-Zeytinburnu 
havzalarındaki işçiler Topkapı ve Levent’te bir-
araya gelerek yürüdüler. Yönleri Şişli-Taksim’de 
bu yaka işçileriyle biraraya gelmekti. 
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Anadolu yakasındaki işçiler, Ankara asfaltı-
na çıkarak Kartal’a doğru yürüdüler. Demirel’in 
kardeşinin fabrikası Haymak’ta işçiler fabrikayı 
işgal ettiler. Tuzla-Çayırova işçileri Gebze’ye 
doğru , İzmit’ etrafındai işçiler de İzmit merkezine 
doğru yürüdüler. 

Birinci gün yaklaşık 70 bin işçi yürüyüşlere 
katıldı.

16 Haziran’da Genel grev ve  Direniş daha 
da büyüdü, yaklaşık 150 bin işçi eyleme katıldı. 
Türk-İş üyesi işçiler 16 Haziran’da, DİSK’in 
gerçekleştirdiği  eyleme geniş kitleler halinde 
katıldılar. İşçi sınıfı, burjuvazinin ajanı sendika 
bürokrasisinden bağımsız sendikalaşma hak-
larını koruyup geliştirmek istiyordu. 

Anadolu yakasından işçilerin bir kolu İstan-
bul Valiliği’ne yürümek istedi. Polis panzerleri ve 
zırhlı birlikler Cağaloğlu’da işçilere barikat kurdu-
lar, polis silah çekti. Subaylar içinde silah çekme 
emrine uymayan 9 Martçı subaylar oldu. Komu-
tanları tarafından silahla etki,siz hale getirilerek, 
ordunun silah kullanması sağlandı.

İşçiler barikatı aşarak Eminönüne indiler. Bir 
kol da Unkapanı köprüsüne vardı. Galata ve Un-
kapanı köprüleri açılarak Taksim’e geçiş engel-
lenmişti. 

İşçiler,  Taksim’e varmayı hedeflediler. Bu 
büyük merkezi kent meydanı, 1969 Kanlı Pa-
zar’da da işçilerin ve öğrenci gençliğin NATO’ya 
karşı mücadelesinin alanıydı. Sonraki yıllarda 
Taksim’in 1 Mayıs’larda mücadele alanı olarak 
hedeflenmesi de bir geleneğin oluşmasının  so-
nucuydu. 

Levent ve Mecidiyeköy’de de işçiler gösteriler 
yaptılar.  

Anadolu yakasındaki işçiler birkaç koldan Avru-
pa yakasına yürüyerek oradaki işçi kardeşleriyle 
birleşmek istedi. Üsküdara varan kol, önündeki 
polis barikatını,polsin silah kullanmasına rağmen 
aşmayı başardı. Vapur ve motorlar iptal edildiği 
için Paşabahçe yönüne yürüdü. 

Kartal’dan fabrikalardan işçileri toplayarak 
Kartal meydanına gelen işçi kolu polis barikatın-
dan açılan ateşe rağmen barikatı aşarak mey-
dana girdi. Çayırova’dan gelen işçi yürüyüş kolu 
da Kartal alanına aktı.  

Kadıköy’e doğru yürüyen işçi kolu Avrupa 
yakasına geçmek istiyordu.  
Fenerbahçe stadı yanına 
vardığında, askeri birlikler 
desteğindeki  polisler kurşun 
yağdırarak Mutlu Akü işçisi 
Yaşar Yıldırım, Vinteks işçisi 
Mustafa Bayram ve Ceviz-
li Tekel işçisi Mustafa Gıdak  
adlı işçileri katlettiler. Onlarca 
işçiyi yaraladılar. 

Gebze ve İzmit’te de kitle-
sel gösteriler düzenlendi. 
Ankara’da Dev-Genç küçü 
sanayi sitelerinde eylem-
ler örgütlemeye çalıştı. Ama 
amacına ulaşamadı. 

Dmirel Hükümeti eylemlere 
karşı hemen 2 aylık sıkıyöne-

tim ilan etti. Asker ve polisi militarist saldırı gücü 
olarak kullandı. Böylece bir kez daha devletin 
yalnızca Hükmeti ve bürokrasisi ile değil, ordu ve 
polisiyle de burjuvazinin işçi sınıfı üzerindeki dik-
tatörlüğü olduğu daha genişişçi kitleleri tarafın-
dan görüldü. Polisin asayiş, ordunun vatan ko-
ruması için varolduğu burjuva yalanları açığa 
çıktı. 

Demirel Hükümeti ve sermaye bu saldırılarla 
yetinmedi. DİSK yöneticileri ve işçi önderlerine 
ve eyleme katılan İstanbul Dev-Genç militanları-
na karşı tutuklama avını başlattı. 

Yaklaşık 5 bin işçi önderini fabrikalardan tas-
fiye etti ve başka yerde işe alınmamaları için 
kara liste çıkardı. 

Ama  çekingen bir tarzda onaylamaya çalıştığı 
faşist sendikal yasayı paratikte uygulayamadı. 
Parlamento’da TİP’li vekiller dahil yalnızca 4 kişi 
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yasaya hayır oyu vermişti. Fakat 15-16 Haz-
iran’dan sonra TİP’liler AYM’ne yasanın iptali için 
başvururken ortanın soluna oynayan CHP’liler 
yasaya katıldıkları için pekçoğu fikir değiştirdi. 
AYM’ye iptal başvurusuna katıldı. 

Anayasa Mahkemesi, 1317 sayılı yasanın 
DİSK açısından sakınca yaratan hemen bütün 
önemli maddelerini 8-9 Şubat 1972 günü verdiği 
kararla iptal etti. 

Bu sonucu sağlayan 15-16 Haziran genel ge-
rev ve direnişiydi. Hem egemenlere korku sala-
rak saldırgan ve katledici olmalarını tahrik etmiş, 
hem de egemenlerin çıkardığı faşist yasayı fiilen 
uygulanmaz kılomış.  Sonuçta kaldırmıştır. 

70’li yıllar boyunca yasal ve fiilen işçi hareke-
tinin güçlenmesinde 15-16 Haziran büyük işçi 
direnişi moral vce güç kaynağı oldu. Grevler 
1975’ten başlayarak çok yaygınlaştı. Grevleri 
gerçekleştiren sendikalar DİSK’e bağlıydılar. 
DİSK büyüyerek 300 bini aştı ve 500 bine doğru 
tırmandı. 

Ekonmik grevlerin yanısıra, sendika değişikliği 
için  grev ve direnişler, DGM’yi kaldırma direnişi, 
1 Mayıs eylemleri,1978 faşist cinayetlere karşı 
iş durdurma ihtarı, Tariş direnişi gibi politik  dire-
nişleri işçi hareketi gerçekleştirdi. 

İşçi harketi ve DİSK’in başlıca zaaflarından 
biri, grev ve direnişlerde öne çıkan işçilerin ser-
mayenin kıyıma uğratmasına karşı çetin ve ıs-
rarlı mücadeleyi göze alamamasıydı. 15-16 Ha-
ziran büyük işçi direnişi ve sonrası grevlerde bu 
ynsıdı ve işçi hareketini zayıflatan rol oynadı. 

DİSK yöneticilerinin diğer bir hatası, ortanın 
solu-sosyal demokratlarla uzlaşma, onlardan 
kendilerini koruyacak beklentiler içine düşme-
siydi. Bu zaafı özellikle 70’li yıllarda çokça 
yansıdı. A. Baştürk, gerici sendikacıyken bir yan-
dan değişti ama öte yandan bu uzlaşmalardan 
yararlanarak Genel-İş başkanlığını ele geçirdi. 
DİSKyöneticileri, bu uzlaşıcılığa paralel bir baş-
ka zaaf daha taşıyordu. Militan devrimci hare-
kete karşı sekter ve tasfiyeci oldu. 15-16 Haz-
iran direnişinde Dev-Genç’le ittifak ve işbirliği 
içindeydi. Fakat kitle militanlığının karşıdevrimde 
kışkırttığı faşist baskıları gördükçe bu işbirliğine 
karşı çıktı. Direnişin ikinci günü faşist devlet 
saldırısından çekinerek DİSK yönetimi eylemlere 
ve aşırılıklara son verme çağrısı yaptı. Sorumlu-
luğu üstlenmekten çekindi. Daha sonra benzer 
zaafı 1979 sonu-80 başı Tariş direnişinde bu kez 
DİSK’in Baştürk yönetimindeki sosyal demokrat 

sendikacılar gösterecekti. 

15-16 Haziran büyük işçi direnişi, elbette 
60’lı yılların başın başlayarak gelişen ve bazı 
demokratik hakları kaandıkça büyüyen işçi 
hareketinin, karşılaştığı faşist saldırıların en 
büyüklerinden biri olan Demirel’in faşist sendikal 
değişiklikler saldırısına karşı militan kitlesel poli-
tik sıçrama yapmasını ifade etti. 12 Mart faşisit 
darbesine karşı önemli bir direniş sergileyemedi-
yse, bu yöneticilerinin uzlaşıcılığı  yanısıra henüz 
politik direnişçiliğinin yetersizliğinden oldu. So-
nucu da ağır oldu 71 Devrimci Hareketi’nin kile 
direnişlerinden yoksun kalarak erken yenilme-
sinde payı oldu. 

Sonraki 70’ler sürecini ise direnişçiliğin yygın-
laşması ve kitleselleşmesi bakımından etkiledi. 

Öyle ki, devrimci hareketin belli başlı hare-
ketlerinin fabrika ve işyerlerinde mutlaka örgütlü 
öncü işçileri oldu. Bu işçi sınıfının gelişip yay-
gınlaşan mücadelesi temeli üzerinde yapılan 
örgütsel çalışma sayesinde gerçekleşti. Eğer işçi 
hareketi zayıf kalsaydı devrimci hareketin işyer-
lerinde ve işçi mahallelerindeki örgütlenmesi 
daha zayıf kalırdı. 

Bugün işçi sınıfı  emekçi nüfus içindeki  en 
büyük bölümü oluşturacak denli genişlemiş du-
rumda. Bu durumla karşıtlık içinde 15-16 haziran 
direnişi dönemine göre daha geri mücadele se-
viyesinde. 

Yine de yeniden yeniden metal işçilerinin pat-
lak veren Türk Metal’in faşist sendika bürokrat-
larına karşı isyanı, yaygınlaşma eğilimindeki tekil 
işçi direnişleri, örgütsüz işçilerin Gezi ayaklan-
masına katılımı vb. yollarla sürüyor. 

Komünist ve devrimci hareketin önüne ısrarlı 
mücadele ve örgütlenme görevleri yüklüyor. Bu 
görevlerde kararlı davranmak, hem işçi hareke-
tini geliştirmek hem de antifaşist devrimde ve 
ezilenlerin bütün mücadelelerini desteklemede, 
bugün özellikle Küdistandaki soykırıma karşı 
mücadeleyi desteklemede, Batı’da birinci planda 
hareket/güç yaratmak açısından zorunludur. 

Erdoğan-generaller faşist sömürgeciliğini 
yenmede bu mücadele yolu önemlidir. Diktatör 
Erdoğan’ın seçim/kitle tabanını heyalana uğrat-
mada bu ilk planda rol oynayacaktır. 

Yeni 15-16 Haziranlar, bu mücadelenin elveriş-
li momentlerinde yeni biçimlerle tutuşturulabilir, 
tutuşturulmalıdır. 
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SİVAS’IN ATEŞİ FAŞİZMİ YAKACAK

Tarih 2 Temmuz 1993, Sivas Madımak Otelinde 
37 can, halklarımızın aydın, sanatçı, ve yazarı, 
onlarca aydınlık yüzü, halklar hapishanesine 
dönüştürülmüş ve her gün gözaltında kayıpların, 
yargısız infazların gerçekleştiği, özel savaşın, 
köy boşaltmaların, yakmaların 90’lar boyunca  
hız kesmede devam ettiği, inançların, kimliklerin 
tümden inkar edildiği, ulusal özgürlük ve 
bağımsızlık taleplerinin şiddet ve kanla bas-
tırıldığı, özgürlük ve demokrasi talep edenlerin 
sokak ortasında güpegündüz infaz edildiği, bir 
katliamın tarihi.

İnançlara, kimliklere, eşitlik, özgürlük demokrasi 
için bir araya gelerek, halklar hapishanesini, 
halklar bahçesine dönüştürmek isteyen, asıl 
olarak Anadolu’nun kadim inancı alevi halk 
ozanları, şairleri, aydınları ve seküler yaşam 
savunucuları aydınlara karşı, gerçekleştirilmiş 
bir katliam.

60’lı yılların komando kamplarında devşirilmiş  
Alman-Amerikan patentli Erbakan-Çiller ve SHP  
koalisyonundan oluşan faşist ittifak,  Madımak 
Otelinde toplanan 37 canımızı tıpkı Dersim de, 
Çorum da , Maraş ta   katlettikleri gibi, bu kez de  
Madımakta yakarak katlettiler.

Bugün katil devlet ve  sömürgeci savaş ordusu, 
Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de  Adolf hitler 
faşizmine rahmet okutacak vahşi katliamlar 
gerçekleştirmektedir. Bugün ise, hala inançlara, 
kimliklere ve özgürlük talep edenlere karşı, 
90’ların Alman-Amerikan patentli Erbakan- Çiller 
takipçisi faşist Erdoğan ve AKP kanlı gömleğini 

giyinerek katliamlarını hız kesmeden devam 
ettirmekte.

Faşist T.C devleti, benzer bir katliamın hazırlığını 
ve tekrarını gerçekleştirmek için, alevi yurttaşların 
yaşam alanlarında, mülteci kampları adı altında 
Maraş Terolarda inşa etmeye koyulmuştur. 
70’lerde Çorum ve Maraş katliamının tertiplendiği 
komando kaplarının benzerlerini şimdi sığınmacı 
kampları adı altında, DAİŞ çetelerine tahsis 
etmekte.

2 Temmuz da Madımakta faşizme karşı  bir araya 
gelerek, halklar bahçesini eşit, demokratik ve 
özgür temelde gerçekleştirmek isteyen Anadolu 
ve kürdistan ın aydınlık taşıyıcılarının özlemleri, 
bugün halklarımızın mevzisi olan birleşik devrim 
hareketinde somutlaşmaktadır.

HBDH faşizme karşı,  Türkiye ve Kürdistan 
halklarının , bu coğrafya da yaşayan inançların, 
kimliklerin, özgür Kürdistan, Bağımsız ve  
Demokratik Türkiye umudunu ve özlemini 
taşıyan, bu temelde eşit, demokratik ve özgür 
bir gelecek için mücadele kararlılığını sürdüren 
halklarımızın devrimci mevzisidir.

Biz HBDH olarak, Anadolu ve Mezopotamya 
coğrafyasında yaşayan, bütün kadim inanç ve 
halklar için açılmış olan bu devrimci mevzide, 
faşizme karşı, birleşmeye direnişe ve zafere 
çağırıyoruz.

SİVAS’IN ATEŞİ FAŞİZMİ YIKACAK!

FAŞİZM YENİLECEK HALKLAR 
KAZANACAK!

HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ 
YÜRÜTME KOMİTESİ
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Bu abluka dağıtılacak!
Gençlik zincirleri kıracak...

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), 
daha çıkışından itibaren gerek dost ve gerekse 
de düşman tarafından dikkatleri üzerine topla-
mayı başardı. Elbette ki bu ilginin başlıca ned-
eni hareketimizin tarihsel ve siyasal haklılığın-
dan kaynaklanıyor. Ancak bunun yanısıra AKP 
faşizmine dur diyebilecek ve onu yenilgiye uğrat-
abilecek yegane gücün HBDH saflarında yanya-
na gelmiş olması Türkiye işçi sınıfı, emekçileri ve 
ezilen Kürt halkı başta olmak üzere geniş kesim-
lerde ciddi bir umut ışığı yarattı. Başka bir dey-
işle hareketimiz son derece tarihsel bir 
evrede ve sürece yanıt olabilecek bir 
kapsamda tarih sahnesine çıktı. 

AKP faşizmi ve Erdoğan çetesinin, 
emperyalizm ile işbirliği çerçevesinde 
giriştiği ve devrimci-demokrat güçlere, 
aleviler başta olmak üzere, tüm ez-
ilen inanç gruplarına, Kürt ulusunun 
demokratik kazanımlarına, ezilen ulu-
sal topluluklara, laik demokratik kes-
imlere, işçi ve emekçilere, kadınlara, 
gençliğe, ekolojistlere, ilerici aydınlara, 
LGBTİ’lere karşı başlattığı saldırı dal-
gası ve katliam politikası kendi dışındaki tüm kes-
imleri hedef almakta... Bu nedenle AKP faşizmi, 
kendine yönelen tüm muhalefeti devlet terörü, 
sokak infazları, kitlesel katliamlar ve yaygın tu-
tuklamalarla ezmeye çalışırken aynı zamanda 
Kürt halkına karşı da yüz binlik şehirleri tank ve 
top ateşiyle yerle bir ederek kitlesel bir katlia-
ma dönüştürdü. AKP, TC devletinin geleneksel, 
modern ve tüm gerici ve faşist güçlerini arkasın-
da toplayarak, tüm muhalefeti ezmek ve tek parti 
diktatörlüğünü kurmak için topyekün savaş ilan 
etti. Bu kanlı ve faşist ittifakı da Kürt düşman-
lığı üzerinden yürütmekle işe başladı. Gezi 
Ayaklanmasına saldırısı da aynı faşist politikan-
ın mantıki bir sonucuydu. İşte bu açıdan TKP/
ML-PKK-THKP-C/MLSPB-MKP-TKEP-LENİN-
İST-TİKB-DKP-DEVRÎMCÎ KARARGAH-MLKP 
tarafından oluşturulan HBDH, politik ve askeri 
yükü oldukça ağır olan bir süreci omuzlamaya gi-
rişti. Dolayısıyla da şimdi HBDH’yi kuvveden fiile 

dönüştürerek emperyalizme ve faşizme karşı 
mücadelenin asli adresi haline dönüştürmekle 
yükümlüyüz. Aksi taktirde HBDH üzerine düşen 
tarihsel ve siyasal misyonu yerine getiremediği 
gibi AKP faşizminin yeni mevziler kazanmasını 
da engelleyemeyecektir. Bu açıdan önümüzde-
ki ilk ve ertelenemez görev, geniş kitleleri eğitip, 
örgütleyecek ve mücadeleye sevk edecek olan 
Halklarımızın Birleşik Devrim Hareketini gerçek 
manada oluşturmak olmalıdır. İşte bu çerçevede 
gençliğe büyük bir görev düşmektedir. 

Geçmişten, günümüze tüm toplumsal, si-
yasal ve halk hareketlerinin oluşmasında genç-
lik önemli bir dinamik olarak ortaya çıkmıştır. 
Gerek öncü çıkışları gerekse de atak ve ener-
jik yapısıyla gençlik, emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadelede sürükleyici bir rol oynayabil-
ir. Bu açıdan HBDH gerçekleştirmek istediği si-
yasal iddiaları öncelikli olarak gençlik kesimleri 

içerisinde örgütleyebilme imkanına sahiptir. Ge-
rek HBDH’nin içinde bulunan örgütlerin bütünü, 
gerekse de HBDH’yi izleyen daha geniş kesimler 
içerisinde gençlik potansiyeli yoğun olarak bu-
lunmaktadır. İşte bu nedenle HBDH, kendi örgü-
tlenmesine öncelikli olarak gençlik kesimlerini 
kapsayacak şekilde başlamalıdır.

Gençlik özünde devrimcidir. Ancak bu özünden 
koparılmak istenmektedir. AKP bugün gençliği 
karşı devrimciliği için silahlı bir araç, faşist saldır-
ganlığın öznesi olarak kullanmaktadır. Eğitim an-
layışı, anti-bilimsel, asimiliasyoncu olmakla bir-
likte bir de imam hatipleri, vakıflarıyla gençliğin 
onuru ve kimyasıyla oynamaktadır. O yollarda 
gençliğinden beri yürüyenlerin, beraber ıslanan-
ların yani bugünün iktidardaki faşistlerin ideolojik 
ve pratik olarak kaynaklarını aldıkları dönemde 
nasıl yetiştirildikleri açıktır. 

Faşist, gerici gençliğin bozuk karakteri ile Tür-
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kiye ve Kürdistan halklarının devrimci gençliğinin 
aldığı onurlu yük karşılaştırılamaz. Türkiye ve 
Kürdistan’ın geleceğini daha ‘70’li yıllardan çi-
zenler onlardır. Kobanê’de, Gezi’de, öz-yönetim 
direnişlerinde direnen, çatışan, savaşan onlardır. 
Bu yüzden de başarıya mahkumdurlar. 

Ülke ve bölgenin siyasal durumu gençliği çok 
daha erken yaşlarında radikal bir yol ayrımı-
na getirmektedir. Sistemin sunduğu yolda, işsiz 
işçi, “genç yaşta anne”, faşizmin tetikçisi, tahsil-
li kiralık katil ve bir badem bıyık, bir çerçevesiz 
gözlüğün ardında her türlü insan olma özelliğini 
kaybetmiş bir saray tebası olmaktan başka bir 
alternatif yoktur. Bu açıdan işçi sınıfına ve ezilen 
kimliklere mensup olmanın herhangi bir manası 
kalmayacaktır. Gün be gün itaate zorlanacak, 
kimlikleri yok edilmeye çalışılacak ve katliamlarla 
karşı karşıya kalacaklardır.

Üniversitelerde cendere her gün daralırken, 
genç kadınlar üzerindeki baskı ve şiddet soka-
klarda ayan beyan artarken, bütün halka 
karşı faşizmin tehditi yükselirken ve katliam-
lar çoğalırken gençliğin biriken öfkesinin tek 

adresi ezilen, dağıtılan, 
yenilgiyle özdeşleştirilen 
mevzilerinin birleştirilmesi, 
tahkim edilmesi ve ilerle-
mesidir. Türkiye ve Kürd-
istan halklarının birleşik 
devrim hareketi, bütün 
devrim hareketlerinde old-
uğu gibi bir gençlik hare-
ketidir. Bu açıdan gençliğin 
faşizme karşı ve devrim için 
yürüyüşünün yollarını aç-
mak ve imkanlarını tanımak 
zorundadır. Gençlik, HBDH 

için salt bir zorunlu örgütlenme alanı değil, doğal 
öznedir.

Biz Türkiye ve Kürdistan halklarının gençliği, 
onurlu, eşit, özgür bir devrim geleceğinin korkak 
ve karaktersiz gençlik geçmişine sahip faşizm 
karşısında kararlı, militan gücüyüz. Faşizme 
karşı kurduğumuz her barikat, kullandığımız 
her araç hedefini şaşmadan devrim için iktidarın 
kalbine yönelecektir. 

Direnişlerde elde silah düşen Kürt gençleri 
adına,

Bir lokma ekmek için yüzlerce metre yüksekle-
rden yerlere çakılan genç işçiler adına,

O sokakta o saatte ne işi vardı denilip ölüsünün 
bile namusu sorgulanan genç kadınlar adına,

Türkiye’nin en büyük ayaklanmasının, Gezi’nin 
çocukları adına,

Biz kazanacağız.
Gençlik zincirleri kıracak! 
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SİVAS KATLİAMI, ALEVİLER VE 
AKP-IŞİD İTTİFAKI 

Bundan tam yirmi üç yıl önce 2 Temmuz 
1993’te, Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasın-
da çoğunluğu Alevi otuz üç aydın, sanatçı ve 
demokrat, devletin planlı bir organizasyonuyla  
yakılarak hunharca katledildiler. Devlet 6-7 Eylül 
olaylarında , 1977 Taksim 1 Mayıs’ında, Sivas, 
Çorum ve Maraş katliamlarında  ve de Türkiye ile 
Kürdistan’daki bir çok faili meçhul cinayet ve kat-
liamlarında kullandığı karanlık ellerini  bu sefer 
de  Sivas’ta kullanmıştı.

Faşist devletin geçmişte Özel Harp Dairesi 
(bugün Özel Kuvvetler Komutanlığı) aracılığıyla 
örgütlediği Kontrgerilla pratiği, neredeyse kendi 
varoluşunun vazgeçilmez aracı haline gelmiştir.
Faşist devletin kontrgerilla pratiği olmadan,dev-
letin ayakta kalması ve düşmanlarını bertaraf 
etmesi artık mümkün değildir. Bugün devletin 

bu Kontrgerilla pratiği (Gladyo da denilebilir), 
iktidarın Kemalistler’den AKP özelinde islamcı 
faşistlerin ellerine geçmesiyle, giderek daha da 
boyutlanmış ve korkutucu bir hal almıştır.

Sivas Katliamı Doğan Güreş’in Genelkur-
may Başkanı olduğu dönemde (1990-1994) ,  
“1992 Konsepti” denilen politikanın sonucunda 
gerçekleşti. 1990’ların başlarında PKK önder-

liğindeki Kürt Ulusal Hareketi’nin Kuzey Kürdis-
tan’da iktidarlaşacak derecede güçlenmesi, Re-
fah Partisi önderliğindeki politik islamın hükümet 
olabilecek düzeyde bir seçmen tabanına giderek 
kavuşması, işçi ve emekçilerin eylemliliklerinde-
ki artış (özellikle 1991 Zonguldak madencile-
rinin eylemi) ve Türkiye Devrimci Hareketi’nin 
eylemlerindeki artış (özellikle Dev-Sol ve TKP/
ML-TİKKO) ve diğer devrimci örgütlerin de hızla 
toparlanma eğilimine girmesi, devleti “1992 Kon-
septi”ni geliştirmeye ve uygulamaya itmişti.

Faşist devletin Sivas Katliamı ile amacı, Milli 
Görüş’ün tabanındaki insanları bir provakasyon 
ile Alevilere ve demokratlara karşı bir katliamın 
içerisine çekerek, giderek yükselmekte olan Re-
fah Partisi’nin önünü psikolojik savaş yöntem-
leriyle kesmekti. Politik islam ile onun tabanı 
dışındaki kesimlerin tek yakınlaşmasının önüne 
geçilmesi istenmiyordu ama din temelli yani bir 
Sünni-Alevi çelişkisi de yaratılmak isteniyordu. 
Böylece her iki kesim  , 12 Eylül’den önce “sağ-
sol çatışması” adı altında nasıl MHP ile devrim-
ci-demokratik hareket karşı karşıya getirilerek 
zayıflatıldıysa, aynı şekilde Milli Görüş Hareke-
ti ile devrimci-demokratik hareket karşı karşıya 
getirilerek her ikisinin de zayıflatılması planlan-
mıştı. 

Alevi-Sünni çelişkisi temelinde yükselecek bir 
çatışamada Kürtlerin, devrimcilerin ve demokrat-

ların Alevilerin yanında yeralacağı hesap-
lanmıştı. Çünkü Alevilerin yoğun bir şekil-
de Kürt Hareketi ile Türkiye devrimci ve 
demokratik hareketi içerisinde yeralmaları, 
onları böyle bir çatışmada doğal olarak 
taraf haline getirecekti. Böylece Alevi-Sün-
ni çelişkisi temelinde yükselecek olan 
bir çatışmada, devlet tarafından devrim-
ci-demokratik hareketin tasfiyesi planlan-
mıştı.

“1992 Konsepti” ile Genelkurmay odak-
lı olan faşist devlet adeta “üstü örtülü bir 
darbe” gerçekleştirdi. 12 Eylül faşist ask-
eri darbesinin bir tür güncellenmesi olan 
“1992 Konsepti” ile devletin tekrar yeni bir 

rotaya sokulması planlanmıştı.

2002 Kasım’ındaki genel seçimlerde AKP ile o 
zamanlar ki ortağı Fethullah Gülen Cemaati’nin 
hükümete gelmeleri ve daha sonra da beraber 
Kemalist Ordu’yu bastırarak iktidarın iplerini 
tamamen ellerine geçirmeleri  ve de bu temelde 
islamcı faşistlerin iktidara tamamen egemen ol-
maları sonucunda, Aleviler eskisinden daha fa-
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zla devlet katliamıyla karşı karşıya bulunmak-
tadırlar. Özellikle devletin Sünni İslam temelli bir 
değişim geçirmesi, din temelli çelişkileri de diğer 
çelişkilerle birlikte keskinleştirmektedir.

Giderek Erdoğan ve AKP tarafından, devle-
tin ve toplumun Sünni inancı temelinde islam-
laştırılmaya çalışılması, bu mezhebin dışındaki 
mezhep ve inançlara olan baskı ve nefreti de 
giderek geliştirmektedir. Alevi inancının insani 
ve demokratik yapısı, Erdoğan 
ve AKP tarafından hedeflemiş 
oldukları toplum yapısı önünde 
büyük engellerden birisi olarak 
görülmektedir.Bundan dolayı 
faşist islamcı iktidar, Alevilerin 
asimilasyonunu gizli bir devlet 
planı olarak devreye sokmuş du-
rumdadır.

Alevilerin asimilasyonu poli-
tikası, hiç kuşkusuz yeni bir is-
lamcı  faşist rejim inşası teme-
linde diğer ezilen ve sömürülen 
toplumsal kesimlere karşı geliştir-
ilen saldırgan politikanın sadece 
bir parçasıdır. Faşist devlet  
Kürt hareketine ve genel olarak 
devrimci-demokratik harekete 
uyguladığı yöntemin aynısını Alevilere karşı da 
uygulamaktadır ve bu temelde psikolojik savaş 
yöntemlerinden devlet terörüne kadar uzanan 
geniş bir araçlar dizisi kullanmaktadır. Yine eğiti-
min “İmam Hatipleştirilmesi” gibi politikalar da bu 
planın birer parçalarıdır.

Suriye içsavaşıyla birlikte Erdoğan ve AKP’nin 
bu ülkede hem Baas rejimini düşürmek hem de 
Rojava devrimini boğmak için IŞİD ve El Nusra 
gibi dinci terör örgütleriyle ittifaka girmesi ve yine 
bu temelde Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkel-
erle bir “Sünni Ekseni” oluşturması, içeride sünni 
bir devlet oluşturma politikasının hızlanmasına 
neden olmuştur. Erdoğan hem bu ülkelere hem 
de IŞİD gibi dinci terör örgütlerine yaslanarak, 
içerideki muhalefeti ve engel gördüğü inanç  kes-
imlerini IŞİD terörünü kullanarak bertaraf etmeye 
çalışan bir politika başvurmaya başlamıştır.

Faşist islamcı iktidar nasıl HDP mitinglerini 
IŞİD aracılığıyla bastırmaya çalıştıysa ve bu te-
melde iki halkın demokratik birliğini engellemeye 
çalıştıysa, aynı şekilde Alevilerin devrimci ve 
demokratik harekete yoğun bir şekilde yönelme-

sinin önüne geçmek ve onların toplu yaşadığı 
yerleri dağıtarak ve Sünni nüfus içerisine ser-
piştirerek asimilasyonunu gerçekleştirmek için 
de yoğun bir şekilde Alevi katliamları planlamak-
tadır. Son dönemlerde medyaya yansıyan bazı 
haberler, Erdoğan ve AKP’nin IŞİD üzerinden bir 
Alevi katliamı gerçekleştirmek istediğini göster-
mektedir.

Alevilerin HDP’nin ortaya çıkmasıyla yoğun bir 

şekilde bu partiye yöneldiğini gören Erdoğan ve 
AKP, Suruç ve Ankara katliamlarında yaptığı gibi, 
Alevilerin devrimci-demokratik hareket ile yakın-
laşmasını,IŞİD üzerinden katliam politikalarıyla 
durdurmak istemektedir. Bu katliam politikasını 
da psikolojik operasyonlar ile önce kamuoyunu 
hazırlayarak yapmaya çalışmaktadırlar.

Antep’te bir IŞİD hücre evine yapılan baskın-
da ortaya çıkan dokümanlarda,IŞİD’in yoğun bir 
şekilde Alevilerin yaşadıkları bölgeleri fişledikleri 
ortaya çıktı.Aslında bu operasyon ile devlet IŞİD 
içerisindeki bir çok MİT hücresinden birisini bil-
erek deşifre ederek, kamuoyunu bir Alevi kat-
liamı için psikolojik olarak hazırlıyordu. Devletin 
Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketini, IŞİD 
üzerinden vurma politikasının bir devamı olan 
Alevilerin IŞİD üzerinden vurulması politikasının 
açık bir şekilde devreye sokulduğu görülmekte-
dir.

Devletin Alevi vatandaşların yaşadığı bölge-
lere (örneğin Maraş’ın Terolar köyüne ve yine 
Dersim’in Mazgirt ilçesine), içinde IŞİD militan-
larının cirit attığı mülteci kampları kurmak iste-
mesi ve insani projeler altında IŞİD militanlarını 
bu bölgelere yaklaştırması, çok doğal olarak 
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Alevi vatandaşların,  devletin IŞİD üzerinden 
kendilerine karşı  katliam planlamakta olduğu 
düşüncesini geliştirmiştir.

Devletin Sivas Katliamı ve ondan önceki bir 
çok Alevi katliamı, belki devrimci-demokratik 
hareket tarafından önceden  yeterince kestir-
ilemiyor ve bu temelde hareket bu tür katliam-
lara karşı hazırlıksızdı.Ancak bugünkü Alevi kat-
liamı “geliyorum” diyor. İşte bu noktada Halkların 
Birleşik Devrim Hareketi’ne , bu gelecek Alevi 
katliamlarını önlemek ve Alevi vatandaşlarının 
güvenliklerini sağlamak için büyük görevler 
düşmektedir.

Bu temelde HBDH’nin , devletin   Alevi katliam 

planlarına karşı, kamuoyunu bilinçlendirmesi 
ama özellikle de Alevilerin yoğun olarak örgü-
tlendikleri kurumları bilgilendirmesi ve onlarla 
dayanışma içerisinde olması gerekmektedir. 
Devletin bir Alevi katliamı ancak Alevilerin kendi 
öz savunma, milis ve direniş örgütlerini kurmaları 
ve bu temelde  devrimci ve demokratik hareket 
ile birlikte hareket etmeleri ile bertaraf edilebilir.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da halkların ve in-
ançların güvenliği, AKP faşizminin yıkılmasından 
geçmektedir ve yeni Sivas katliamlarının önlen-
mesi ancak halkların önderliğindeki bir demokra-
tikleşmeyle mümkündür.
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NE DARBE, NE DE SARAY 
DİKTATÖRLÜĞÜ!

“Ne faşist darbe ne de ülkeyi sürekli kaos içinde 
tutan Saray diktatörleri halkımızın geleceğini 
temsil etmektedir. Durmamız gereken saflar, 
özgürlüğün ve eşitliğin saflarıdır”

Suruç katliamının yıl dönümünde, Kürt halkını 
ve devrimci kamuoyunun yaşananlara sessiz 
kalmayarak, Rojava’dan yükselen umudu ve 
ışığı Bakur’a taşıma çağrısında bulunuyoruz.

Bütün darbelerin sonucunun kaçınılmaz olarak 
katliamlar, yayın yasakları, gözaltılar, hak ve 
özgürlüklerin yok sayılması ile sonuçlandığının 
altı çizilen metinde, darbecileri için “Bu nedenle 
‘Yurtta Sulh Konseyi”‘ ismiyle darbe yapan faşist 
subaylar geçmişteki ve bugündeki katliamı 
zihniyetten hiçbir geri yanları olmayacaklardır. 
Sözde huzuru tahsis edeceklerini söyleyen 
subaylar, 30 yıldır Bakur’da taş üstünde taş 
koymayanlardır. Özyönetim direniş alanlarında 
vahşet bodrumlarının bizatihi uygulayıcılarıdır. 
Ekin Wan’larımızı çırılçıplak yerlerde sürükle-
yenlerdir. Bu vahşeti yaşatanlar asla ve asla 
darbe ile ‘huzuru’ getiremezler”

Ancak diğer yandan şuan sokaklarda, medyada 
“demokrasi” söylemlerini dilinden düşürmeyen 
Saray darbecilerinin ise, ellerindeki Kürt 
gençlerinin kanının halen kurumadığı belirtilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bir yıl önce 
Kobane’nin havar çağrısına karşılık veren 
SGDF’li sosyalist gençlerin AKP ve DAİŞ işbirliği 
ile katledilmesi ile başlayan katliamlar süreci 
Türkiye’yi adeta yaşanmaz bir ülke haline 
getirdi. AKP diktatörlüğü güçlenen Kürt özgürlük 
hareketini ve devrimci hareketi bastırmak için 
7 Haziran seçim sonuçlarını Saray darbesi ile 
yok sayılarak halkımızın iradesi yok sayıldı. 
İşte şimdide darbe karşısında sürekli ‘milli 
iradeden’ bahsetmeleri iki yüzlülüklerinin en açık 
göstergesidir. Bakur’da başta Cizîr olmak üzere 

özyönetim direniş alanlarındaki insanlarımızı diri 
diri yakanlar, onların ittifakı ile gerçekleşmiştir. 
En küçük adalet ve hak mücadelesi katliamlarla 
karşılık buldu.”

Bu vurgularla birlikte 15 Temmuz’da yaşananlar, 
“askeri kliğe karşı başka bir askeri kliğin darbe 
yapma girişimi”

‘DURMAMIZ GEREKEN SAFLAR, 
ÖZGÜRLÜĞÜN VE EŞİTLİĞİN SAFLARIDIR’

“Dün Kürdistan’ı bombalayan, yakıp, yıkan 
“kahraman mehmetçiğin” bugün faşist DAİŞ’i 
aratmayan yöntemlerle sokaklarda başı kesil-
mektedir”

“Bu görüntüleri unutma ey emekçi Türk halkı. 
40 yıldır Kürt halkını ‘terörist’, katliamcıları 
‘kahraman’ yapan zihniyetin geldiği nokta budur 
işte. Çıkar tartışmaları söz konusu olduğunda 
askere giden emekçi yoksul erleri sokakta 
vahşice linç edecek bir toplum yaratılmıştır. Bu 
yüzden Kürdistan’daki özgürlük mücadelesi Türk 
halkının durması gereken gerçek saflardır. Dün 
Kobanê serhildanlarında katliamlara dur demek 
için sokaklara çağıranları hain ilan edenler 
bugün sokaklara çağırmaktadır. O yüzden Ne 
faşist darbe ne de ülkeyi sürekli kaos içinde tutan 
Saray diktatörleri halkımızın geleceğini temsil 
etmektedir. Durmamız gereken saflar, özgürlüğün 
ve eşitliğin saflarıdır. Suruç katliamının yaklaştığı 
şu günlerde yiğit Kürt halkını yaşanan bu olaylara 
sessiz kalmamaya, Rojava’da yükselen umudu 
ve ışığı Bakur’a taşımaya çağırıyoruz.’’

HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ
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ZİNDANLARDA FAŞİZME KARŞI 
ORTAK DEVRİMCİ DİRENİŞ

Deniz Gezmiş, idam sehpasına giderken 
“yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği” 
diyerek son nefesini vermiştir. Deniz Gezmiş 
daha zindana girmeden çok önce de Kürt 
halkının kurtuluşunu, ulusların kendi kaderlerini 
tayın hakkı olarak görmüş ve bunu yürüttüğü 
mücadelenin esas gerekçelerinden biri olarak 
ele almıştır. Deniz Gezmiş Kürt ve Türkiye 
halklarının özgürlüğünü sadece bir slogan 
olarak dile getirmemiş, bu düşüncesini hayatını 
vererek savunmuştur. Konuşurken, tartışırken, 
eylemdeyken ve en son olarak da idam 
sehpasında son nefesini verirken de Kürt ve 
Türkiye halklarının büyük eylemcisi, kırılmaz 
iradesi, özgürlüğün keskin kılıcı olarak yaşamını 
halkların özgürlüğüne adamıştır.

Mahir Çayan da, Türkiye ve Kürdistan halklarının 
büyük bir savaşçısı, keskin bir yürüyüşçüsü, gözü 
pek, atılgan, cesur bir devrimcisi olarak en son 
büyük enternasyonalist eylemini gerçekleştirme 
sürecinde yaşamını ortaya koymuştur. O da 
büyük eylemci Deniz gibi, büyük bir fedai ruhla 
yoğrulan ve mütevazı duruşuyla yoldaşlığı amaç 
edinmiş Hüseyin İnan gibi, ruhunu sosyalizmle, 
özgürlük ve halkların kardeşliği ile yoğurmuş 
Yusuf Aslan gibi enternasyonalist görevini yerine 
getirirken bir militan, bir devrimci, bir savaşçı, bir 
önder olarak şehit düşmüştür.

İbrahim Kaypakaya da aynı ruhla, aynı 
cesaretle, aynı yüreklilikle ve aynı duygularla 
savaşarak devrimci bir önderin nasıl önder 
olması gerektiğini tereddütsüz bir biçimde 
ortaya koymuştur. İbrahim Kaypakaya da tıpkı 
Onlar gibi Kürt ulusunun kurtuluşunu, Kürdistan 
halkının özgürlüğünü, Türk ve Kürt halklarının 
kardeşliğini cesur bir biçimde, hiç bir kuşkuya yer 
vermeyecek kadar keskin bir düşünce yapısıyla 
savunmuştur. Büyük sosyalist komünist önder 
İbrahim Kaypakaya bu düşüncesini o günün 
Türkiye koşullarında sonuna kadar savunmuş, 
inkar ve sosyal şoven grup ve kişiliklere 
karşı ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını 
sadece teoride değil, her cephede savaşarak, 
direnerek, işkenceler altında bedeni dilim dilim 
kesilmesine rağmen sır vermeden ‘ser’ini vererek 

savunmuştur...

Daha sonraki yıllarda bu kahramanların, bu 
önder devrimcilerin kanlarının ve sözlerinin boşa 
gitmemesi, söyledikleri şeylerin, son nefeslerini 
verirken hayal ettikleri dünyanın, ama daha çok 
da Türk ve Kürt halkının kardeşliğinin, düşledikleri 
sosyalizm ve komünal yaşamın pekişmesi ve 
doğru bir iradede anlam bulması için Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan ONLAR’a söz vermiş ve 
bu söz gereği asla yenilmemeği şiar edinen PKK 
hareketini kurmuştur.

Ama sadece bunla kalmamış, bu hareketi Türk 
ve Kürt kardeşliğinin bilinciyle mayalamıştır. Bir 
tarafına ilk kurucu grup içinde yer alan Haki Karer, 
Kemal Pir, Duran Kalkan ve sonraki yıllarda 
binleri aşan Türkiyeli PKK’li devrimciyle birlikte 
bu büyük Türkiye devrimcilerinin intikamını 
almak için bıkıp usanmadan mücadele etmiştir. 
“Haki Karer benim yarımımdı, Kemal Pir PKK’nin 
direnişçi ve enternasyonalist ruhuydu, diğer 
Türkiyeli yoldaşlar da PKK’nin kardeşleşme 
mayasının en sade halleriydi” diyerek, PKK’nin 
nasıl Denizlerle, Mahir ve İbolarla buluştuğunu 
ve PKK’nin de nasıl ONLAR’laştığını en somut 
ifadesi olarak ortaya koymuştur.

Kanları özgürlük ırmağında birbirine 
karışan halkların öncüleri olan devrimciler bu 
enternasyonalist buluşmayı daha da pekiştirmek 
için bıkıp usanmadan mücadele ettiler. Bazen 
1 Mayıslar’da, bazen Newrozlar’da, bazen 
grevlerde, bazen siperlerde, bazen de teke tek 
vuruşken buluştular. Her işkence seansında, 
her kurşunlara hedef olduklarında, her idam 
sehpasında, her kavganın en son perdesinde 
“yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği” 
demekten asla vazgeçmediler. Bunu ısrarla, 
inatla, bilerek-isteyerek haykırdılar.

12 Eylül darbesi halkların devrimine karşı 
geliştirilen bir komplodur

12 Eylül askeri darbesi Türkiye, Kürdistan ve 
bölge için yeni bir süreci ifade ederken, aynı 
zamanda Türkiye ve Kürt halklarının kardeşliği 
ve ortak mücadelesinin daha çok anlam ve önem 
kazandığı bir dönem olmuştur. Faşizm kara bir 
bulut gibi Anadolu ve Mezopotamya topraklarını 
sarmıştı. Halkların onuru yeniden, bir kez daha 
ama bu sefer çok daha katmerli bir biçimde 
ayaklar altına alınmıştı. Türk-Kürt-Çerkez-Laz-
Arap-Ermeni-Keldani-Suryani, kısacası halkların 
en seçkin evlatları ya sokaklar ortasında haince 
kurşuna diziliyor, ya da zindanlarda işkenceler 
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altında teslim alınmak isteniyordu. Onların 
şahsında halkları teslim almak, sosyalistlere 
boyun eğdirmek amaçlanıyordu. Faşizm za-
ferini devrimcilerin kanını içerek, başlarını 
gövdelerinden kopararak, ruhlarını teslim 
alarak ilan edilmek istiyordu. Onun için en 
uygun yer elbette ki zindanlardı. Birçok hareket 
yenilmiş, dağılmış, Kürt Özgürlük Hareketi geri 
çekilmiş, kadrolarını önemli oranda kaybetmişti. 
Kısacası meydan faşizme kalmıştı. İşte faşizm 
bu bilinçle zindanlara saldırmış ve dünyada 
eşi benzeri görülmedik yöntemlerle savaş 
esirlerine yönelmişti. Aslında 12 Eylül faşizmi 
Türkiye halklarına ve Kürdistan devrimine 
karşı geliştirilmiş büyük bir komploydu. Türk 

burjuvazisinin, Gladyo’nun, NATO’nun, 
emperyalizmin Kürdistan ve Türkiye devriminin 
şahında Ortadoğu devrimine karşı geliştirdiği bu 
komployu mutlak anlamda başarıya ulaştırmak 
istiyordu. Onlara göre gelip kapıya dayanmış 
devrim, isyan eden halklar, ayağa kalkmış 
gençler, sınıf ve cins bilincini geliştiren kadınlar 
mutlak anlamda yenilgiye uğratılmalıydı. Bunun 
için ABD emperyalizmi 12 Eylül darbesini 
kastederek “bizim çocuklar iyi iş başardılar” 
demiş ve bunun için Türk faşizmine her türlü 
destekte bulunmuştu.

Zindanlarda faşizm ve direniş
Faşizm, dışarıda bir anlamda hedefine 

ulaşmıştı. Devrimci hareketlere karşı geliştirdiği 
operasyonlarla kısa sürede Türkiye Devrimci 
Hareketi’ni etkisiz hale getirmişti. Faşizmin bu 
yönelim ve saldırısına karşı yeterince hazırlıklı 
ve deneyimli olmayan devrimcilerin direnişi 

yetersiz kalmıştı. Darbeye karşı büyük bir direniş 
sergilemiş, ancak bu direniş faşizmin örgütlü 
gücü karşısında zayıf kalmıştı. Faşizme karşı tek 
tek direnerek şahadete ulaşan yüzlerce sosyalist 
militanın kahramanca direnişine rağmen devrimci 
hareket ciddi bir varlık gösterememişti. Özgürlük 
Hareketi ise aldığı darbeler karşısında geri 
çekilmiş, Ortadoğu’ya konumlanmıştı. Geride 
sadece zindanlardaki tutsaklar kalmıştı. Faşizm 
onların şahsında daha fazla başarıya ulaşmak 
istiyordu. Tutsak ettiği devrimcileri teslim alarak, 
Türkiye Devrimci Hareketin’e ve Kürdistan 
Özgürlük Devrimi’ne daha büyük darbeler 
vurmak istiyordu.

Mamak Zindanıyla başlattığı saldırıyı, daha 
sonra Metris Zindanı ve ardından Diyarbakır 
Zindanı’na yönelmişti. Elbette ki devrimciler 
direnecek, teslim olmayacak, ne gerekiyorsa onu 
yapacaklardı. Tarihi görevlerinin bilincindeydiler. 
Faşizmin hedefini, amaç ve ne yapmak istediğini 
iyi biliyorlardı. Bu nedenle onurunu, devrimin 
ruhunu, sosyalizmin itibarını korumak için 
direnmeyi esas aldılar. Teslim olmak yoktu 
onların felsefesinde; diz çökmek, aman dilemek, 
boyun eğmek da yoktu geleneklerinde. Çelikten 
örülmüş inançları ile ideallerine sarılmaktan 
başka ellerinde herhangi bir silahları da yoktu. 
Çıplak bedenleriyle, kırılmaz iradeleriyle, aman 
dilemeyen gelenekleriyle direneceklerdi…

Ve zindanlar faşizmin yenemediği kızıl 
bir cepheye dönüştü. Her türlü insanlık dışı 
uygulamalara rağmen zindan direnişi her gün 
biraz daha büyüyerek derinleşti. Büyük açlık 
grevleri, fiili direnişler, sayısız ölüm oruçları 
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eşliğinde yürütülen zindan direnişi, faşizme bir 
milim bile ilerleme olanağını vermedi. Devrimciler 
işkencelerden geçtiler, ölümlere yattılar, aç 
ve susuz kaldılar ancak faşizmin, teslimiyet 
ve onursuzluk bayrağını zindan burçlarına 
dikmesine izin vermediler.

Elbette ki direniş sadece halkların, dev-
rimcilerin, sosyalistlerin onurunu korumak 
için değildi, aynı zamanda halkların ortak 
mücadelesini geliştirmek, Denizlerin, Mahirlerin, 
İboların, Hakilerin kardeşlik ruhunu burada 
da, en zor koşullarda pekiştirmek, onların 
geleneklerini devrimin en sıcak, en zor anlarında 
temsil etmek içindi de…Farklı farklı cephe ve 
alanlarda olunsa da Kürt ve Türk halklarının en 
seçkin ve en özge evlatları işkencehanelerde de 
birleşerek faşizme karşı ortak ruhu temsil ettiler. 
Dışarıda yapılamayan, gerçekleşemeyen fiili 
birlik ve ortak eylem yapma gücünü zindanlarda 
gerçekleştirdiler. Aynı koğuşta, aynı blokta, aynı 
işkence seanslarında, aynı sorgu sürecinde 
birlikte direndiler, ortak eylem ve direnişle 
devrimi, özgürlük ve sosyalizmi savundular. 
Mamak’ta, Metris’te ve Diyarbakır’da faşizme 
karşı omuz omuza direndiler, işkencelere karşı 
başkaldırdılar, teslimiyet dayatıldığında isyan 
ettiler. Zaman zaman farklı düşünseler de, bazı 
taktiksel farklılıkları yaşasalar da genel direniş 
çizgisinde hep birlik ve beraberlik ruhuyla hareket 
ettiler, bu, kesin ve tartışılmaz bir gerçeklik olarak 
Kürt Özgürlük Hareketi ve Türkiye Devrimci 
Hareketi’nin ortak çizgisini oluşturduğu kesindir.

14 Temmuz Diyarbakır zindan direnişi
Zindan direnişinin en önemli halkalarından 

olan 34. yıldönümünü yaşadığımız 14 Temmuz 
Diyarbakır Zindan direnişi başta Kürdistan 
devrimi olmak üzere Türkiye devrim tarihi 
açısından da önemli sonuçlar açığa çıkarmıştır. 
PKK’nin kurucularından Mazlum Doğan’ın 1982 
Newroz’unda “Teslimiye ihanete, direniş zafere 
götürür” şiarıyla gerçekleştirdiği fedai eylemi 
direnişi yükseltme çağrısıydı. Buna ilk cevabı 
18 Mayıs’ta da Dörtler Ferhat Kurtay, Mahmut 
Zengin, Eşref Anyık ve Necmi Öner bedenlerini 
ateş topuna dönüştürerek vermişlerdi. 

Bu eylemlerin ardından  Hayri Durmuş ve 
Kemal Pir, kendi şahıslarında PKK’yi boğmak 
isteyen

ırkçı, faşist ve soykırımcı darbeye karşı 
özel bir eylemle karşı çıkmayı kafalarında 
netleştirmişlerdi. 

Bunun herhangi bir eylemle olmayacağını 
onlar da gayet iyi biliyorlardı. 

Bunun üzerine yoğunlaşan Kemal Pir, gecenin 
en karanlık anında Hayri’ye seslenir yavaş bir ses 
tonuyla: “Doktor, bu gece çok düşündüm, kafamı 
patlattım adeta. Bize uygulanan barbarlık öylesine 
bir barbarlık değildir. Dünyada görülmemiş bir 
uygulama ile karşı karşıyayız. Yeniden dire-
niş kararımız var, ama bu direnişi hangi eylem 
biçimiyle götüreceğimizi netleştiremedik. Her-
hangi bir eylemle karşı çıkmamız mümkün 
değildir. Ancak büyük bir eylemle, büyük bir 
tepkiyle, büyük bir hamleyle, öyle büyük olmalı ki 
bu sistem sarsılsın, Esat Oktay Yıldıran korksun, 
paniğe kapılsın ve direniş geri dönüşü olmayan 
bir yola girebilsin. Kısacası eylem ölümlerimizle 
bir deprem yaratsın.“

Hayri de biliyordu bunu. O da çok düşünmüştü, 
her gece sayısızca eylemin planlamasını 
tasarlamıştı kafasında. Meğer Kemal de aynı 
şeyleri düşünüyordu, aynı tarz bir eylemin 
arayışındaydı.

İşte Büyük Ölüm Orucu eylemi yapılan tar-
tışmalardan sonra 14 Temmuz 1982 tarihinde 
başlamıştı. Bu eylem Düşmanın da, dostların da, 
Kürtlerin de, Türkiye halklarının da geleceğini 
belirleyecek bir siyasi ve mücadele duruşunu 
yaratacaktı. 

Devrimciler de, PKK hareketi de cuntacılara 
kafa tutacak, onların suratına ezilenler adına 
hakikati, doğruyu ve gerçekleri haykıracaktı. 
Eyleme önderlik eden Hayri ve Kemal yüksek 
sesle tarihin dersini Esat Oktay Yıldıran celladının 
yüzüne okuyacak, PKK’nin nasıl bir hareket ve 
nasıl bir direniş çizgisine, nasıl bir hakikate sahip 
olduğunu gösterecekti.

Cuntanın generalleri artık eskisi gibi 
konuşamayacak, eskisi gibi davranamayacak, 
eskisi gibi yaşamayacak, yarattıkları 
korku imparatorluklarını eskisi gibi konuş-
turamayacaklardı. Esat Oktay’ın yarattığı dev 
işkence makinesi artık işlemeyecekti.

14 Temmuz fedaileri daha eyleme başlamadan 
çok önceleri eylem sonucu öleceklerini biliyorlardı. 
Zaten seçtikleri eylem türü bunu ifade ediyordu. 
Hayri “ölümle ancak bu vahşet parçalanabilir” 
derken, Kemal ise “Biz yaşamı uğrunda ölecek 
kadar çok seviyoruz. Daha çok ölüm, daha çok 
özgürlük” diyerek karar vermişlerdi eyleme. Ve 
işte artık fiziki yolculuklarının sonuna doğru 
gelmişlerdi. Kemal Pir ölüm orucunun 55. 
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gününde gözlerini kaybetmişti. Durmadan 
konuşan, geleceğe ilişkin perspektif sunan, 
öldüğünde nasıl yaklaşılması gerektiğini ifade 
eden Kemal Pir, fedai eyleminin 57. gününde 
zafer ipini göğüslemişti. Hayri de 50. günlerinde 
hastaneye kaldırılmış, burada da büyük direniş 
sergileyerek 12 Eylül’de yoldaşlarına “Mezarıma 
‘bu adam halkına karşı borçludur’ diye yazın” 
diyerek veda etmişti. Akif Yılmaz 15, Ali Çiçek ise 
17 Eylül’de şahadet kervanına katıldılar…

Hayri Durmuş, Kemal Pir, Akif Yılmaz ve Ali 
Çiçek, bu fedai eylemleri ile faşizme, zulme 
karşı direnerek kazanmanın sembolleri olarak, 
Kürdistan devriminin bugüne kadar gelmesinin 

sağlam temellerini atmışlardır.

Zindanlarda onlarca devrimci Türk ve Kürt 
halkını kardeşliği uğruna şahadete ulaştı

1984 Nisan’ında Abdullah Meral, Haydar 
Başbağ, Fatih Öktülmüş ve Hasan Telci ve 
daha sonra zindan direnişinde şahadete ulaşan 
yüzlerce devrimcinin Kürdistan halkının kurtuluşu 
için de şahadete ulaştıklarını biliyoruz. Nasıl ki 
Kemal Pir ve Haki Karerler Türkiye ve Kürdistan 
halkının kardeşliği için şahadete ulaştılarsa onlar 
da halkaların kurtuluşu için şahadete ulaştılar.

Diyarbakır zindanın da ONLAR sadece ortak 
bir direniş ruhu yaratmadılar, sadece birlikte 
aynı işkencahanelerde  işkence görmediler, 
aynı zamanda aynı direniş sürecinde kanları da 
birbirine karıştı, yan yana, omuz omuza şahadete 
ulaştılar. Orhan Keskin ve Cemal Arat aynı ölüm 
orucunda, aynı siperde, bir hastahanenin aynı 
odasında, yan yana omuz omuza birbirlerinin 
ellerini tutarak şahadete ulaştılar. Türkiye 
Devrimci Hareketi’in özge evlatlarından Orhan 
Keskin, hemen yanıbaşında artık son nefesini 
vermek üzere olan PKK kadrosu Cemal Arat’a 
yoldaşça bakarak, “Biz öleceğiz Cemal, evet 

öleceğiz ama sağlam bir birlik ve ortak bir ruhu 
bırakacağız, Türkiye ve Kürdistan halklarının 
ortak kurtuluşu kendimizle başlatacağız, 
umarım ki yarın örgütler, partiler, hareketler 
bunu unutmaz ve gereğini yaparlar” der. Cemal 
Arat, tebessümle yanıt verir: “Düşmanın gücü 
ortak bir gücü yaratamadığımızdan, birlik ve 
beraberliği yaratamamamızdan, ayrı kulvarlarda 
olmamamızdan kaynaklanıyor. Ben de umarım 
ki eylem ortak bir oluşumun mayası olur…”

Orhan Keskin ve Cemal Arat’ın istekleri bugün 
çok daha somut, belirgin, çok daha doğru ve 
devrim esaslarına göre biçim kazanan bir ruhla 
gerçekleşiyor. Türkiye halkları ve Kürdistan 

halkının devrimcilerinin 2016 yılında 
Kandil’de bir araya gelip HBDH’yi 
ilan etmelerinin, Kürdistan ve Türkiye 
halklarının kurtuluşu için son derece 
tarihi bir adım olduğunu söylemeye 
bile gerek yoktur. HBDH tarihi bir 
birleşik güç olarak ortaya çıkışı hem 
Kürtler, Hem Türkiye halkları ve hem 
de Ortadoğu halklarının kurtuluşu 
için son derece önemli bir şans 
olduğu kadar Denizler’in Mahirler’in, 
İbrahimler’in, Haki, Mazlum ve Kemal 
Pirler’in vasiyetlerinin gereklerini yerine 
getirmenin de kararlaşması oluyor. 

Kemal Pir bir duruşma sırasında onu yargılamak 
isteyen cellatların yüzüne bakarak; “ halkların 
kurtuluşu, Türkiye devrimi, Kürtler’in özgürlüğü 
ancak Ortadoğu halklarının ortak iradesi, ortak 
gücü ve ortak örgütleriyle gerçekleşebilir” demişti. 
Başka bir duruşmada da; “Ben bir Karadenizli, 
bir Türk, bir sosyalist olarak Türkiye halkının 
kurtuluşunu Kürdistan halkının kurtuluşunda, 
Kürdistan halkının kurtuluşunu da Ortadoğu 
halklarının kurtuluşunda görüyorum” demiş ve 
bu nedenle Kürt halkının gerçek iradesi olan 
PKK saflarında yer aldığını vurgulamıştı.

HBDH Kemal Pirler’in vasiyeti, Denziler’in 
haykırışı, Mahirler’in halklarımızı ortaklaştırma 
çabasının bilinci, İbrahimler’in halkların 
özgürlüğü için verdiği mücadelenin mayalanmış 
halidir. Ortak bilinç, ortak ruh ve ortak irade ile 
ancak sosyalizm gelişebilir, özgürlük anlam 
bulur, halklar doğru temelde yaşamlarını inşa 
edebilirler. Kürt ve Türkiye halklarının ortak 
iradesi olan HBDH bu bilinçle, bu irade ve bu 
ruhla büyük atılımlar yapacaktır. Bu geleneği, 
bu bilinci, bu ruhu unutmadan halklarımıza karşı 
tarihi sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir.
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Devrimci atılım seferberliğiyle savaşımızı pratikleştirelim!

Hemen tüm diğer aylar gibi Mayıs’ da tarihsel ve güncelliğiyle, direngen ve kızıldır. Salt bir anı olarak asla 
değil, bilinçleri, kararlılıkları, militanlıkları ile kanlarıyla yazılan tarihimizin önder kadro ve şehitlerimizle 
anlam kazanan bir mirasın bizlere bırakılan izdüşümleridir.
Düşmanlarımızın dize getiremeyip ölümsüzlüğe uğurladığımız 18 Mayıs 1973 İbrahim Kaypakkaya ve 
18 Mayıs 1977 Haki Karer yoldaşlar şahsında bağımsızlık, halk demokrasisi, özgür yaşam, sosyalizm ve 
komünizm şehitlerini saygıyla anıyoruz.
Yine 17 Mayıs’ı 18 Mayıs’a bağlayan gece Amed zindanında Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Eşref Anyık 
ve Mahmut Zengin yoldaşlar bedenlerini ateşe vererek özgürlüğe doğru ölümsüzleşirler.  Ve yine Mayıs 
ayı içerisinde Armenek Bakırcıyan yoldaş katledilir. Ve daha nice devrimci kadro ve savaşçımız aynı ay 
içerisinde ölümsüzleşmiştir.

’71 radikal-militan devimci atılım süreci, Türkiye/Kürdistan devrimci savaşında önemli bir yerde 
durmaktadır. Denizler, Mahirler ve İbrahimler önderliğinde öne çıkan radikal-militan devrimci çizgi 
ve savaşını, günümüze kadar gururla esin kaynağı olan öncüllerimiz olarak bayraklaştırdık. Türkiye/ 
Kemalizm, Kürt ulusal sorunu, gerilla savaşı başta olmak üzere önemli tezleriyle ileriye atılan Kaypakkaya 
yoldaş, Amed işkence hanelerinde ser verip sır vermeyerek düşmanı yenilgiye uğratmıştır. Ve böylesi 
olumlu bir tarihin üzerinden yükselerek bağımsızlık ve özgür yaşam için Kürdistan ulusal kurtuluş 
savaşında yerini alan Haki Karer yoldaş Dilok’ta komployla şehit düşer. Yoldaşlarımızın yükselttiği bayrakla 
devrimci savaşımız, düşmanlarımızın her türlü karşı-devrimci saldırılarına rağmen engellenemez, 
engellenemedi de. Her türlü inkar, imha, soykırım ve asimilasyon politikalarıyla faşist Türk egemenleri, 
yoldaşlarımızı katletti, katletmeye de devam etmektedir. Bugün de faşist özü ve niteliğinden bir şey 
kaybetmeden, Türkiye/Kürdistan’da ezilen ve sömürülenlerin birleşik devrimci savaşını ilerletmeyelim 
ve geliştirmeyelim diye daha fazla azgınca saldırmakta ve vahşice katliamları sürdürmektedir. Resmi 
her bir millet, devlet, bayrak, vatan, dil, inanç, tarih ve düşünce imtiyazı ve tekeliyle tekçi faşist Türk 
egemenlik sistemi, Nusaybin ve Kürdistan’ın birçok alanında en ırkçı-şoven karşı-devrimci politikalarını 
algı operasyonları ve manipülasyonları üzerinden kirli psikolojik savaşı da içerisine yedirerek kapsamlı 
şekilde sürdürmektedir. Her türlü zulmü ve sömürüyü ortadan kaldırarak Şehitlerimizin bizlere görev olarak 
bıraktığı çoğulcu ve Komünal özgür yaşam için, birleşik devrimci savaşımızı daha da pratikleştirerek güne 
cevap olabiliriz. İbrahim Kaypakkaya ve Haki Karer yoldaşlar bizlere bunu emrediyor. Türkiye/Kürdistan 
halkları ve ezilen ulus ve milliyetleri bizlere bunu emrediyor. Bu perspektifle içerisinden geçtiğimiz güncel 
siyasal gelişmelere yönelik yeni devrimci atılım seferberliğiyle her alanda meşru, demokratik ve devrimci 
savaşımızı pratikleştirelim.

‘FAŞİST İKTİDARA KARŞI TOPYEKÜN İSYANI VE ZAFERİ HBDH İLE TESİS EDELİM’

Karşı-devrimin topyekün faşist saldırı, imha ve tasfiye operasyonlarına karşı daha fazla halkların birleşik 
devrimci savaşını yaşamsallaştırarak şehitlerimize verdiğimiz sözleri pratikleştirelim. İşçi sınıfı ve 
emekçiler başta olmak üzere, özellikle gençler ve kadınlar daha fazla ileriye atılarak devrimci savaşımızın 
öncüleri ve önderleri olarak yerlerini almalıdırlar.

Bugün Nusaybin, Sur ve Kuzey Kürdistan’ın birçok alanı başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Türkiye’nin bir dizi şehirlerindeki karşı-devrimci operasyonlar ve katliamlar düzleminde yürütülen 
faşist iktidara karşı topyekün isyanı ve zaferi Halkların Birleşik Devrim Hareketi(HBDH)’yle tesis edelim. 
Biliyoruz ki bunu ancak, şehitlerimizin özü ve ruhuna dört elle sarılarak başarabiliriz. Bu yolda kanla 
yazılan tarihimizin mihenk taşları şehitlerimize devrim yeminimizi, ezilen ve sömürülen kitlelerin iktidarıyla 
yerine getirelim.

Gün, haklı ve meşru mücadeleyi en ağır yerinden omuzlayan şehitlerimizden devralıp gençler, kadınlar 
ve tüm ezilen emekçilerin devrimci savaşını yükseltme günüdür.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)
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Gezİ ruhuyla savaşımı büyütelİm ve kazanalım!
Gezi Direnişi’nin 3. yıl dönümü vesilesiyle

‘BÜYÜK SİYASALLAŞMA YARATTI; REJİM ZORLANDI’

1 Mayıs Taksim irade savaşıyla başlayan ve Mayıs ayı boyunca süren antifaşist direniş halkaları, Gezi Parkı’nın yıkılmasıyla 
yayıldı, genelleşti. AKP hükümetine ve faşist devlet zulmüne karşı milyonlar sokağa döküldü. Kitle hareketinin militan biçim-
leriyle, sokaklar ve emekçilere yasaklanmış alanlar 20 gün boyunca özgürleştirildi. 20 yıla bedel bu 20 gün, birleşik bir halk 
direnişiydi; devrimci otorite kurma ve özgür alanlar yaratma hamlesiydi. Bu direniş ve ayaklanma, ötekileştirilenlerin, 
umutsuzluk sarkacında ögütülmeye çalışılanların, haklarından mahrum bırakılanların, hiçleştirilenlerin, yani milyonlarca 
emekçinin ve ezilenin öfke patlaması olarak tarihe geçti.
Gezi Direnişi, Türkiye’de işçi ve emekçi kitelelerde, yıkıma uğrayan orta sını�arda, Alevi halkımızda, kadınlarda, gençlikte 
büyük bir siyasallaşma yarattı. Türk halk kitleleri, kendi özdeneyimleriyle, Kürt halkımızın onyıllardır yaşadığı devlet 
terörünü, katliamları, medya yalanlarını, vb. anlamaya başladılar. Lice’de bir Kürt yurtsever gencin  katledilmesinin ardından 
yapılan ‘Diren Lice’ yürüyüşleri, park ve forumlarda ‘Rojava dayanışma masaları’nın kurulması, demokratik bilinçlenme 
düzeyindeki önemli bir sıçramayı ifade ediyordu. Batı’da devletten ve siyasal İslam’dan ayrı  bir emekçi siyasallaşmasının 
ortaya çıkması, Kürt sorununun demokratik halkçı çözümü için büyük bir ilerleme oldu. Tarih,  emekçilerin ve ezilenlerin 
farklı kesimlerinin, belli sorunlardan yola çıksalar da bir noktada buluşup büyük bir hareketin, direnişin ve ayaklanmanın 
öznesi durumuna yükselişine bir kez daha tanıklık etti.
Gezi Direnişi, Türkiye siyasetinde yeni bir dönem açtı. Halkın isyanı, Türk egemen sını�arının dayattıkları sandık/parlamento 
siyaseti ve araçları dışında yeni alanlar açtı. Halkın birikmiş öfkesi, sokak muhalefetinin açtığı direnç kanallarına aktı. Bir 
kadın isyanı ve gençlik başkaldırısı olması, direnişi çok daha güçlü kıldı. AKP ve rejim oldukça zorlandı. Hitler bozuntusu 
Erdoğan, bir süre ülkeye dönmeyi bile göze alamadı.”

‘SONUÇ ALAMAYACAKLARI KANITLANDI’

“AKP hükümeti, orduyla yeni bir savaş konseptinde anlaşarak, başta Kürt halkımız gelmek üzere ezilenlere ve öncülerine 
yeni ve topyekûn bir saldırı başlattı. Kanlı katliam ve ezme siyasetini Batı’ya da taşıdı. Ne var ki, sonuç alamayacakları gün 
gibi açıktır. Süren direnişler bunun kanıtıdır. Gerillanın artan eylemlilikleri buna en güçlü yanıttır. HBDH’ni ilanı ve gelişmeye 
başlayan eylemleri daha şimdiden onların uykularını kaçırmış durumda. Batı’da artan tepkiler ve gelişen eylemlilik, sürecin 
hangi yönde gelişeceğini göstermektedir. ‘Ez ve çöz’de ısrar edenler, kendileri çözülmeye başladılar bile. Başbakan Davu-
toğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından  tas�yesi, bunun ilk adımıdır. Rüzgar ekenler, fırtına biçeceklerdir!
Faşist AKP iktidarı ve rejim kendisini yeniden örgütleme çabasını terör ve katliamlarla sürdürüyor. Saray darbesiyle, katliam-
lardan gözaltı ve tutuklamalara, HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına uzanan süreç ağırlaşarak devam 
ediyor. Faşizmin yeni ve topyekûn saldırıları ancak ve yalnızca Gezi Direnişi benzeri bir ortak direniş gücü ve başkaldırısıyla 
bozulabilir. Gün, AKP-MHP-Ordu ittifakına, bu faşist koalisyona karşı geniş bir direniş örme günüdür! Kazanılmış hiç bir 
mevziden çekilmeden, sonuna kadar direnme günüdür! ”

‘KAZANMAK İÇİN OLANAKLAR FAZLA; SAVUNMADAN ÇIKIP SALDIRIYA GEÇELİM’

‘Her yer Gezi, her yer direniş’ çağrısı şimdi, ‘her yer Cizre-Sur, her yer direniş’te ve HBDH’de anlam kazanıyor. Halklarımızın 
birleşik demokratik savaşımının geliştirilmesi ve rejim krizinin bir devrimci krize doğru geliştirilmesi ve kazanma çağrısı 
şimdi sokakta daha güçlü bir karşılık bulmalıdır. Evet, süreç ağırdır. Riskler büyüktür. Ama faşist rejim hiç bu kadar zayıf 
düşmemiştir. Kazanmak için olanaklar fazlasıyla vardır. Öyleyse ortak devrimci savaşımı büyüterek kazanmaya kilitlenelim! 
Faşist saldırganlık karşısında savunmadan çıkıp saldırıya geçelim!

Gezi Direnişinin 3. yıl dönümünde, HBDH olarak, Türkiye işçi ve emekçilerini, Kürdistan kentlerindeki öz yönetim direnişlerini 
desteklemeye ve Batı’da da devrimci otorite alanları açmaya; Alevi halkımızı demokratik hakları için savaşımını, Kürt özgür-
lük direnişiyle ve Türk halkının siyasal özgürlüğü için savaşımıyla birleştirmeye; haklarından mahrum edilen ve ötekileştiri-
len bütün ezilenleri ortak bir  direniş duvarını örmeye; kent yağmasından zarar gören emekçi halkımızı kentlerini savun-
maya; doğa savaşçılarını ve barış savunucularını aktif direnmeye; AKP’nin cinsiyetçi politika ve uygulamalarından zarar 
gören ve erkek egemen sistemin zulmünden fazlasıyla nasibini alan kadınları ve gençliğimizi birleşik direnişe daha güçlü 
katılmaya ve Kürt halkımızı birleşik devrimimizin sürükleyici rolünü çok daha güçlü oynamaya çağırıyoruz. AKP sultasına, 
faşist devletin imha-inkar-göçertme ve tas�ye saldırılarına, katliamlarına, tutuklamalarına, halk vekillerinin dokunulmazlı-
klarının kaldırılarak yargılanmalarına karşı haydi sokağa, direnişe, başkaldırmaya ve de özgürleşmeye!”

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)
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ENTERNASYONALİST 
MÜCADELEDEN BİRLEŞİK DEVRİM 

HAREKETİNE

“Dünyanın bütün işçileri birleşin” şiarı ile 
devrimciler tarih boyunca ezilen sınıfların hangi 
dilde, ırkta veya ülkede olursa olsun onların 
uğradığı haksızlık karşında mücadelelerinin 
yanında olmuştur. Çünkü zaten enternasyonalist 
bir kişi kendi ulusal sınırlarını aşarak diğer 
ezilenleride bağrına basarak evrensel bir hale 
bürünür. 

I. Paylaşım savaşından  sonra emperyalist-
kapitalist sistem ile komünistlerin arasındaki 
mücadelesinde ezilen halkların cepheleşmesi 
nesnel koşullarda, yeni bir enternasyonalin 
kurulmasını dayatıyordu. Fakat  II. Enternasyonal 
partileri proletaryaya ihanet ederek burjuvaziyle 
uzlaşıp, devrimden vazgeçerek reformlar yolunu 
seçmiştir. Enternasyonalizm bayrağını elinden 
atarak sosyal-şovenizm bayrağını yükseltince, 
LENİN, III. Enternasyonal’i kurdu. 

LENİN’den sonra STALİN’in yönettiği III. 
Enternasyonal, I.Enternasyonalin ‘’Bütün Ülke-
lerin İşçileri Birleşin’’ şiarını zenginleştirerek, 
emperyalizm çağında proleter devrimleri ve 
ulusal kurtuluş savaşlarını   ‘’Bütün Ülkelerin 
İşçileri ve Ezilen Halkları Birleşin’’ şiarı altında, 
komünist parti ve örgütlerin dünya proletaryası 
ve ezilen halklarının ideolojik, politik mücadele 
birliğini sağladı. 

Tarihsel süreçte III.Enternasyonal; emperyalist 
saldırganlığa ve savaş kışkırtıcılığına, sosya-
lizmin anavatanını yok etme, proletaryanın 
devrimci hareketini ve demokratik güçleri ezme 
stratejisinin karşısına; proletarya, ezilen halklar 
ve tüm ilerici güçlerle birlikte, halk cephelerinden 
barikatlar oluşturmaya ve devrimi yayma ile 
yükümlüydü. III.Enternasyonal aynı yüce 
ideallere bağlı milyonlarca insanı, tek bir irade 
altında mücadeleye sokabilmenin,  faşizmin 
karşısında en önde savaştırabilmenin  öncü ve 
saygın örgütüydü. 

Emperyalist güçlerin sömürgeleştirdiği ülke-
lerde ezilen halkların ve sınıfların özgürlük 

savaşları ve devrin, sırasıyla 1918’de 
Finlandiya’da, 1919’da Macaristan’da, 1919’da 
Almanya’da, 1920’de İtalya’da, 1923’de 
Bulgaristan ve Almanya’da,1924’de Estonya’da, 
1926’da İngiltere ve 1927’de Viyana’da bas-
tırılması ve ezilmesi; devrimci dalganın geri-
lediğini gösteriyordu. Bu gelişmeler, kapitalizmin, 
1918-21 döneminde savaşın yıkımı üzerine 
gelen ağır buhrandan sıyrıldığını, belli bir 
istikrar kazandığını ve saldırganlığı tekrar ele 
aldığını gösteriyordu. Bu nesnel durum, III.
Enternasyonal’in öncelikle Sovyetler Birliği’nde, 
sosyalizmi koruma ve yaşatma, savaşı önleme 
görevini anlaşılır kılmaktadır.

 
III.Enternasyonal’in İspanya iç savaşının 

cumhuriyetçiler cephesindeki uluslararası 
tugaylara; Fransa’dan Bulgaristan’a kadar, 
faşist işgal altındaki ülkelerde yürütülen direniş 
hareketlerine verdiği maddi ve manevi destek 
unutulmamalıdır.

ÇKP’nin önderliğindeki Çin halkının, Asya’nın 
emperyalist canavarı Japonya’ya karşı verdiği 
savaşa Çin Devrimi’nin niteliğini ve gelişme 
rotasını yanlış değerlendirse de uzattığı yardım 
eli, enternasyonal dayanışma örnekleri olarak 
kaydedilmelidir. Ama III.Enternasyonal’in 
bağlayıcı kararlarını kendi ülkelerinin devrim 
pratikleriyle birleştiremeyen, bu kararları körü 
körüne, her derde deva reçete gibi görüp 
uygulayan bazı komünist partilerinin, devrimi 
geciktirip engellediği, hatta yenilginin nedeni 
olduğu ve dolayısıyla kararların bağlayıcılığının 
dogmatizm tehlikesini içinde taşıdığı da 
unutulmamalıdır. Belli bir devrim stratejisine 
çakılıp kalan Yunanistan Komünist Partisi’nin, 
iktidarın eşiğindeyken yenilgiye uğramasında 
böyle bir dogmatizmin rol oynadığı gözardı 
edilmemelidir. III.Enternasyonal de, I. ve 
II.Enternasyonal’in kuruluşu ve dağılışı gibi belli 
tarihsel ve nesnel koşulların sonucunda kurulup 
dağılmıştır. Anavatan savaşında ‘’Stalingrad 
zaferi’’nden başlayarak faşizmi yenmede, 
yıkılmasını kesinleştirip hızlandırmada Stalin’li 
Bolşevik Partisi, Sovyet halkları tayin edici güç 
olmuştur. Bunu sadece biz Marksist-Leninistler 
değil, tüm ilerici insanlık ve halklar kabul ediyor. 

Kızıl Ordu’nun Orta ve Güney Avrupa’daki 
devrimlere enternasyonal desteği ile faşist 
diktatörlükler yıkılmış, dünya komünist hareketinin 
II. paylaşım savaşının sonunda kazandığı 
başarılar, sosyalist bloğun kurulmasına yol 
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açmıştır. Enternasyonal, bu sonuca bağlı olarak 
sosyalist blok çerçevesinde ifadesini buldu. 
Kominform, III.Enternasyonal kadar merkezi ve 
bağlayıcı olmasa da bu sonuçların ürünüdür. 
1956 yılında 20.Kongre sonrası gündeme gelen 
1957 ve 1960 Moskova Komünist ve işçi partileri 
toplantısı, sosyalist blokla birlikte enternasyonalin 
dünya çapındaki son izleridir. ÇKP-SBKP 
ayrılığı bu izleri de silip götürmüştür. Bu sınırlar 
çerçevesinde günümüzde enternasyonal birlik 
ve dayanışmadan söz edemiyoruz. LENİN ve 
STALİN’in önderliğindeki Bolşevik Partisinin, 
Sovyet proletaryası ve halklarının sosyalizm 
deneyi, sosyalizm yolunda ilerleyen ülkelere, 
özgürlüğünü kazanmış halklara yol göstermiş, 
zengin bir devrimci miras bırakmıştır. Marksizm-
Leninizmin hazinesini zenginleştiren bu devrimci 
miras, bizim de değer verdiğimiz ve örnek 
aldığımız mirastır.

 
Bu mirasa ve değerleri kendi geleneğinde 

yaşatmaya çalışan Türkiye devrimci hareketi,  
Siyonist İsrail’e karşı Filistin halkının 
mücadelesinde de yer almıştır., Filistin top-
raklarında savaşa katılarak enternasyonalist 
dayanışmasını göstermiştir.

 
Fakat uzun süredir sönmeye yüz tutan, 

zayıflayan ve sadece simgesel bir kaç basın 
açıklaması ve protestolarla sınırlı kalan 
enternasyonalist dayanışma Rojava devrimiyle 
birlikte tekrar canlanmaya ve kendisini 
göstermeye başladı. özellikle devrimden sonra 
IŞİD çetelerinin Kobane kantonuna saldırısından 
sonra bu duyarlılık daha da artarak kendini 
gösterdi. Dünyanın her yerinden savaşçılar 
Rojava topraklarına gelerek enternasyonlist 
dayanışmalarını ve sorumluklarını göstermiş 
oldular. Özellikle aynı coğrafyada bulunan 
Türkiyeli devrimciler tıpkı dün filistin’de siyonizme 
karşı savaştıkları gibi bugün de Rojava 
topraklarında çetelere karşı savaşarak devrimin 
korunmasında yer aldılar.

 
Türkiyeli devrimcilerin Rojava devrimine 

katılımları elbette diğer ülkelerden gelen 
savaşçılara oranla daha fazlaydı. Rojava 
topraklarında  Kürdistanlı devrimcilerle aynı 
mevzilerde ortak düşmana karşı verilen 
mücadele ve bu uğurda verilen şehitlerlerimiz 
Kürdistanlı ve Türkiyeli devrimcilerin ilişkilerinin 
enternasyonal mücadelenin ötesine taşıyarak, 
siper yoldaşlığına dönüştürmüştür. Bu siper 

yoldaşlığının gelişmesinde, büyümesinde el-
bette  enternasyonalist mücadelenin katkısı kü-
çümsenemez.  

Enternasyonal mücadelenin gelişmesiyle 
kurulan ilişkilerin boyutu Kürt özgürlük hareketiyle 
bölgesel ve ülkesel boyutta siyasal ve toplumsal 
dengeleri değiştirebilecek bir stratejik müttefikliğe 
varan birleşik devrim hareketine dönüştü. 
Ortadoğu’da yoğunlaşan savas ve ezilen 
halklara karşı başlatılan yok etme, teslim alma 
ve sindirme saldırıları karşısında mücadeleyi 
yükseltecek ve emperyalizmin planlarını boşa 
çıkaracak ve bölge devrimin gelişmesinde de 
aktif rol oynayacaktır.

 
Sonuç olarak 21 yüzyılda devrimler çağının 

başlangıcı Ortadoğu merkezli olacaktır. Rojava 
devrimi bölge devriminin başlangıç noktasıdır. 
Birleşik devrim hareketi Türkiye ve Kürdistan 
devrimlerinin öznesi olacaktır. Aynı zamanda 
devrimin yayılmasında rol oynacak diğer ezilen 
halkların devrimci özneleriyle geliştireceği 
ilişkiler ile enternasyonal mücadeleyi  geliştirerek 
Ortadoğu devrim cephesinin oluşturulması görevi 
ile karşı karşıyadır.  Birleşik devrim hareketinin 
bileşenleri devrimci savaşı geliştirerek ve 
enternasyonal mücadeleyi yükseltmenin 
sorumluğu ve bilincinde hareket ederek dünyayı 
ortadoğu’dan sarsacaktır. Halkların Birleşik 
devrim Hareketi (HBDH) bu temelde Demokratik 
Türkiye, Özgür Kürdistan icin mücadele 
ettikleri kadarda bölge ve dünya halklarının 
mücadelesinin oncu bir parçası.

 
Görev tüm dünya anti emperyalist, anti-faşist, 

devrimci, parti, güçleriyle ittifakları geliştirmek, 
dünya ezilen halkların mücadele birliğini, da-
yanışmasını yükseltmektir de ayni zamanda…
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HBDH’nin Petrol boru hattına yönelik 
sabotaj eylemi başarılı şekilde 
gerçekleştirilmiştir

Basına ve Kamuoyuna!

16 Haziran günü saat 04.30’da birliklerimiz 
Osmaniye’ye bağlı Düziçi ve Hasanbeyli ilçeleri 
arasında bulunan petrol boru hattına yönelik sabotaj 
eylemi düzenlenerek patlatılmıştır. Ayrıca aynı yerde 
bulunan 2 petrol borusu da roketatarlarla vurularak 
tahrip edilmiştir.

16 Haziran günü Osmaniye’ye bağlı Düziçi ilçesinde 
bulunan yüksek gerilim hattına yönelik birliklerimiz 
sabotaj eylemi düzenmiş ve ilçe elektriği kesilmiştir.

24.06.2016

Halkların Birleşik Devrimci Hareketi (HBDH)
Ortak Komutanlığı

EYLEMLER...  EYLEMLER...  EYLEMLER...  EYLEMLER...
İskenderun’da sabotaj eylemi

Basına ve Kamuoyuna!

11 Haziran günü saat 16.00 – 17.00 arasında 
Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Şehit Firaz 
alanında faşist devlet güçleri bir operasyon 
başlatmıştır. Yapılan bu operasyonda militanlarımız 
sabotaj eylemi gerçekleştirmiş çok sayıda asker 
ölürken sayı netleştirilememiştir. Burada bir yarbay 
da yaralanmıştır..
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Gümüşhane’de eylem: 6 rütbeli asker 
öldürüldü

5 Haziran günü AKP ve devlet faşizmine karşı 
saat 10.00’da militanlarımız tarafından Trabzon- 
Gümüşhane yolunda jandarmaya ait bir minibüs 
hedef alınmış ve vurulmuştur. Militanlarımızın 
gerçekleştirdiği bu eylemde içinde 6 rütbeli askerin 
bulunduğu minibüs kullanılmaz hala gelmiştir. Bu 
askerlerden 6’sı da ölmüştür. Faşist devlet güçleri 
Trabzon-Gümüşhane yolunu 3 saat boyunca trafiğe 
kapatmıştır. 

‘HATAY’DA ASKERİ BİRLİK VURULDU’

4 Haziran günü saat 14.00’te Hatay’ın Payas ilçesi 
kırsalında göreve gitmekte olan militanlarımız kırsal 
arazide gizlenmiş faşist devlet güçlerini fark etmiş, 
bu gizlenmiş birlik yakın mesafeden vurulmuştur. 
Ölü ve yaralı sayısı netleştirilemezken militanlarımız 
görev yerlerine sağlam ulaşmıştır.

Trabzon’da 11 Faşist Çevik Kuvvet 
Polisi Öldürüldü

Basına ve Kamuoyuna!

19 Temmuz günü sabah saat 08.30’da Militanlarımız 
Trabzon’un Maçka ilçesi Sanayi sitesindeki Çevik 
Kuvvet ekiplerine karşı bir eylem düzenlemiştir. 15 
kişiden oluşan Çevik Kuvvet Polisi yakın mesafeden 
etkili vurulmuş, 11 Çevik Kuvvet Polisi öldürülmüş 
diğerleri ise yaralanmıştır. Aynı vakitlerde Emniyet 
Binası da orta otomatik silahlarla vurulmuştur.

14 Temmuz Direniş Şehitleri anısına faşizmin 
Urfa’nın Suruç ilçesinde yaptığı katliamın yıldönümü 
vesilesiyle düzenlemiştir. Gerçekleşen eylem 
sonrası faşistler odaklar bölgedeki Kürt kitlesine 
saldırı yapmıştır.

21 Temmuz 2016
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