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1917 Ekim Devrimi, toplumsal
akışta sosyalist teori ve öngörü-
nün maddileşmeye, proleter si-
yaset ve ideolojinin pratikleş-
meye başladığı tarihsel sıçrama
anıdır. Dünyayı değiştirme ve
dönüştürme eylemi; emperya-
lizm ve proleter devrimleri çağı-
nın startıdır. Bir eylem klavuzu
olan Marksizm’in, dünyada 1917
Ekim Devrimi ve sosyalizmle
maddi bir güç haline gelmeya
başlamasıdır. Bu anlamda
Marksizm, Ekim’le birlikte, 20.
yy Leninizmi’dir.

Avrupa’da 1848 işçi sınıfı
ayaklanmalarıyla burjuva siya-
set ve ideolojiden kopuşmaya
başlayan ve 1871 Paris Ko-
münü ile tarih sahnesine daha
belirgin olarak çıkan dünya işçi
sınıfı hareketi,  Rusya’da Bolş-
eviklerin önderliğinde, Ekim
1917 devriminin ürünü Sovyetler
iktidarıyla egemen sınıf olarak
kendisini örgütledi. Ve sosya-
lizmi inşa yoluna girişti.

Bütün toplumsal hastalık ve
kötülüklerin anası özel mülkiyet
ve kapitalizmi hedefledi. Bu has-
talık ve kötülükleri üreten batak-
lığı kurutmaya yöneldi. SB’de
sosyalist iktidar koşullarında,
proletarya ve insanlığın sömürü,
ücretli kölelik ve baskıdan kur-
tulması hayali, gerçek olmaya
başladı. Sınıfların ve sömürü-
nün kaldırılması, toplumsal mül-
kiyet ve planlı ekonominin
başarılı sonuçları yaşandı.

Ekim Devrimi, emperyalist ka-
pitalist dünya sistemini böldü.
Emperyalist merkezleri sars-
makla kalmadı, sömürge ve ba-
ğımlı ülkelerde ulusal kurtuluş
ve antiemperyalist demokratik
devrimlerin ateşleyicisi; güç ve
esin kaynağı oldu. D. Avrupa,

Çin, Kore, Vietnam ve Küba
devrimleri, Ekim Devrimi’nin
dünyada yarattığı siyasi-ideolo-
jik sempati ve etki atmosferinde
gerçekleşti, onun açtığı yoldan
ilerlemeye yöneldiler.

Emperyalist burjuvazi ve ideo-
logları, dünyayı sarsan Ekim
Devrimi ve yansımalarını, SB ve
D. Avrupa’da kapitalist restoras-
yondan hareketle kapitalizmi,
“ezeli ve ebedi“ göstererek, sos-
yalizmin insanın doğasına aykırı
olduğunu propaganda ederek
hafızalardan silmeye, unuttur-
maya çalışıyorlar. Ama nafile!
Bugün de komünizm heyulası
başlıca korkularıdır. Ekim Devri-
minin özü, 21. yyda da Dünya
proletaryası ve ezilenlerin yeni
Ekimler mücadelesinde yol gös-

termeye devam ediyor: Orta-
doğu ve Rojava’da emperyalist
salgırganlık ve savaşlara karşı
mücadelede, emekçi kitlelerin
enternasyonal eylemlerinde,
köylü isyanlarında, kadın özgür-
lük mücadelesinde, özyönetim
organları olan Sovyetler arayı-

şında, devrimin önderi partilerin
devrim stratejisi ve taktiklerinde,
silahlı ayaklanmalarda vd yönle-
riyle Ekim devrimi yol gösteriyor.

Emperyalist küreselleşme dö-
neminde, emperyalist sermaye
işçinin yaşamını, doğa kaynak-
larını tüketiyor; bölgesel savaş-
lar ve nükleer silah tehditleriyle
insanlığı büyük yıkımlarla yüz
yüze bırakıyor;  kapitalist üretim
yoksulluk, sefalet ve kronik iş-
sizlik üretiyor; doğal çevreyi kir-
letiyor ve doğal tahribat
yaratıyor; göçmenlik travması
yaşatıyor, atmosferi zehirliyor,
iklim sistemini felakete sürükle-
yen ve  bozan artıkları üretiyor,
kıtlık ve yıkım getiriyor....vb vb...

Dünya işçi sınıfı ve insanlığın
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bu sorunları, yeni Ekimleri çağı-
rıyor!

SB’de 20. yy sosyalizm inşa
deneyleri, tarihsel miras ve biri-
kimi, zafer ve yenilgileriyle, üs-
tünlük ve gerilikleriyle, başarı ve
hatalarıyla 21. yy sosyalist dev-
rimlerinin üzerinden akacağı
başlıca zemin olacaktır.

Ekim’in Tarihe Yansımaları 

Ekim devrimi, sosyalizmi in-
şaya girişir.

SB’de 1924-1937 yılları ara-
sında sosyalist sanayileşme ve
tarımın kolektifleştirilmesinde
dev adımlar atılır. Büyük iktisadi
ve toplumsal dönüşümler yaşa-
nır. İşsizlik son bulur. Parasız
eğitim ve sağlık hakkı, ucuz
konut hakkı sağlanır.

Ekim devrimi ve sosyalizm,
burjuvazinin gereksizliğini gös-
terir. Burjuvazi ve sermaye ol-
madan da üretimin yönetileceği,
örgütleneceği ve gerçekleşe-
ceği; insanların maddi ve kültü-
rel gereksinimlerinin karşılana-
cağı; sosyalist bilinç, sosyalist
yönetim ve sosyalist planla-
mayla kapitalist piyasanın “kör
güçleri“ne üstün gelineceği; özel
mülkiyet ve sömürünün varlı-
ğında yetenekleri köreltilen ve
sefalete itilen işçi ve emekçilerin
emek üretkenliği ve refahının
yükseltileceği görülür.

SB’de toplam üretimde sosya-
list üretimin payı:1924’de %35,
1928’de %44, 1937’de %99,1;
1956’da %99,9 gibi bir gelişme
gösterir.

1928-1937 yılları arasında
sosyalist planlamalarla sınıfsal
yapıda önemli değişimler mey-
dana gelir: 1928’de kırsal

alanda emekçi köylülük(kolhoz)
%2,9 iken 1937’de bu oran
%57,9’a çıkar. 1928 yılında nü-
fusun %17,6’sı işçi, ve bu oran
1937’de %36, 2; 1956’da
%59,5’e çıkar. Çalışma, yaşa-
mın doğal bir parçası haline
gelme eğilimine girer. SB’de iş,
“bir onur meselesi“ olmaya baş-
lar.

1913 yılına göre 1956 da top-
lam sanayi 30, üretim araçları
üretimi 70, tüketim araçları üre-
timi 12 misli artar.

İş verimliliği: 1913 yılı 100
kabul edilirse 1956’da SSCB’de
9 misli; ABD’de 2 misli, Fran-
sa’da 2 misli, İngiltere’de %30
bir artış gösterir.

Aynı yıllar itibarıyla ulusal
gelir, SSCB’de 13 misli artarken
emperyalist ülkelerde ancak 2
misli bir artış sağlar.

1929-1932 Dünya ekonomik
krizi sürecinde emperyalist ülke-
lerde sanayi üretimi mutlak ola-
rak gerilerken SB’de %84,7
oranında artar. Ekonomik kriz-
de, SB’nin etkilenmemesinin
sırrı ya da gerçeği, üretimin karı
değil, insanların ihtiyaçlarını;
sermaye birikimini değil, toplum-
sal refahın artırılmasını hedefle-
mesiydir.

1956’da SB’de  halkın maddi
ve kültürel yaşam standartı yük-
selir: (1917 Ekim devrimi öncesi,
1 ise) İşçilerin yaşam standartı
4,8 misli, emekçi köylülük 6 misli
artar. Okullarda eğitim görevlisi
sayısı 3,6 misli; yüksek okul-
larda eğitimi gören öğrenci sa-
yısı 16 misli;yayınlanmış kitap
sayısı 11 misli, günlük gazete
trajı 16 misli, halk kütüphanesi
sayısı 10 misli, basımı yapılan
kitap sayısı 69 misli, kreşler
1757 misli, doktor sayısı 14

misli, hastahane yatak sayısı
6,6 misli; ortalama ömür 2 misli
artar.

Ekim devrimi öncesinde Rus-
ya’da okuma-yazma bilmeyen-
lerin oranı %80’dir. Ekim sonrası
yıllarda gerçek bir kültürel dev-
rimle okuma yazma bilmeyen
insan kalmaz. Sovyet insanı
sanat, müzik, tiyatro ve edebi-
yatla, siyasetle ilgilenir hale
gelir. (Bütün istatiki rakamlar, İ.
Okçuoğlu blog...100. Yılında
Büyük Sosyalist Ekim Devrimi
üzerine makaleler)

SB’de, emek üretkenliği her-
kesin büyüyen maddi ve kültürel
ihtayaçlarını karşılayabilecek bir
bolluk düzeyine erişemedi. Yani,
“ herkesin emeğine göre çalış-
ması, herkesin ihtiyacı kadar al-
ması“ ilkesi gerçekleşemedi.
Emperyalist kuşatma ve
Rusya’da üretici güçlerdeki ge-
lişmenin sınırlılığı buna elver-
medi.

Bugün ise, kapitalizm yüz yıl
öncesine göre, dünyanın her kı-
tasında ve yerelinde egemen
toplumsal formasyon haline gel-
miştir. Dünya pazarının bütün-
leşmesi ve üretici güçlerin
uluslararasılaşmasının vardığı
düzey, dünya işçisini yaratmıştır.
Dünya tekelleri ve emperyalist
ülkeler arasındaki çelişkiler ya-
nında; emek-sermaye, ezen-
ezilen ve devlet-halk arasındaki
çelişkiler şiddetlenmiş ve dünya-
sallaşmıştır. Emperyalist küre-
selleşme döneminde tek tek
ülkelerde olduğu gibi, bölgesel
ve dünyasal düzeyde de sosya-
lizmin maddi toplumsal temelleri
olgunlaşmış ve gelişmiştir.
Bölge ve dünya devriminin ze-
mini olgunlaşmıştır.

Ulaşım ve iletişim alanındaki
gelişme, aynı zamanda aynı ta-
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leplerle enternasyonal kitle ha-
reketinin gerçekleşmesini getir-
miştir.

Nesnel olanakları biriken olası
bölgesel devrimlerin ürünü böl-
gesel demokratik ve sosyalist
federasyonların hedeflenmesi,
devrimci partilerin proğram ko-
nusu olmaktadır. Sosyalist inşa-
nın bölgesel birleşik biçimler
altında ilerlemesinin maddi top-
lumsal zemini, 100 yıl öncesine
göre daha da güçlenmiştir. Ro-

java ve Ortadoğu devrimi, dünya
emekçileri ve ezilenlerinin dikkat
merkezindedir.

Ekim Devrimi ve Sovyetler

Ekim Devrimiyle “Bütün İkti-
dar Sovyetlere!“ sloganı pratik-
leşir. İşçi, köylü ve askerler
kendilerini yönetme anlamına
gelen iktidar organları oluşturur-
lar. Bölgesel ve merkezi konfe-
ranslar, federasyon ve konfe-
darasyonlarla ülke yönetilmeye
başlanır.

Proletarya iktidarının yeni ve
özgün ilk biçiminin yaratıldığı ve
kurulduğu yer ve tarih, 1871 yı-
lında gerçekleşen 72 günlük
Paris Komünü’dür. Rusya’da
Sovyetler, 1905, 1917 Şubat ve
1917 Ekim devrimlerinin yaratı-
cısı öz örgütleri olarak kurulur.
Ekim’de sınıf mücadelesinin or-

tasında özgün kitle örgütleri ola-
rak fabrikalarda, köylerde, bir
çok şehirde işçi, emekçi ve
asker sovyetleri kurulur. Ve gi-
derek geçici devrim hükümeti
rolünü ve devrime kalkışmanın
organları olarak işlev görürler.

Sovyetler, doğrudan demok-
rasi organlarıdır. İnsanların öz-
neleşmesi, kendi iradelerini
siyasal yönetime katması ve ül-
keyi yönetmeye başlamasıdır.
İşçi ve emekçilerin kendi hayat-

larını yönetmesidir.  Ekim’de,
“Bütün iktidar Sovyetler“de ci-
simleşir, birey ya da partilerde
değil. İktidar toplumsallaşmaya
yüz tutar.

Sovyetler, SB’de politik ve ör-
gütsel bir canlılık; işçi ve emek-
çilerde insiyatif geliştirme, irade
sergileme olanağı ve koşulları
yaratır.

Sovyetler, toplumsal yabancı-
laşmaya son vermeyi hedefler.
Metalar üzerinden kurulan ve
yabancılaşma üreten toplumsal
ilişkiler yerine, insanların doğru-
dan, gerçek ilişkiler üzerinden
toplumsallaşmasını öngörür.

Sovyetler, umudu ve cesareti
güçlendirir. Sahiplenme bilinç ve
iradesini geliştirir.Bireylere tarih-
sel ve siyasal sorumluluk yükler.

Sovyet sistemi, yöneten-yö-
netilen çelişkisinin son bulması-

nın nüvelerini içinde taşır.
Emekçileri özneleştirir. Gitgide
devleti, işçi ve emekçilerin ya da
toplumun yönetmesine çekerek
sönmesinin temellerini atma ye-
teneği ve işlevini görür. Herkesin
yönetebilir bir yetkinliğe eriştiği
ya da yönetilmeye ihtiyaç duy-
madığı bir dünyayı hedefler.

21.yy da emperyalist küresel-
leşme saldırıları ve neoliberal
politikalara karşı, dünyanın her
kıtasında, bölgesinde ve ülke-
sinde gelişen enternasyonal
halk ayaklanmaları, isyanları ve
yönetimleri,  “ başka bir dünya“
arayışlarında Ekim devriminden
esinleniyor. Kendi güçlerine da-
yalı özyönetim, özsavunma ve
kolektif önderlik organları ya-
ratma yönünde bir irade ve eği-
lim sergiliyor, gerçekleştiriyor.
İspanyada “öfkeliler hareketi“,
ABD de “işgal et hareketi“, Tür-
kiye’de “Gezi hareketi“, Mek-
sika’da ve Ukrayna’nın doğu-
sunda bu arayışları görmek
mümkündür.  Toplumsal ve ko-
lektif güç, akıl, irade ve eylemi
ortaya çıkaracak önderlik ve yö-
netim organları arayış ve giri-
şimleri, 21. yy da komünist ve
devrimci partilerin de önüne bu
arayış ve girişimleri kapsayacak
yeni siyasi ve örgütsel görevler
koymaktadır.

Rojava Devrimi ve yönetimi
kendi özgün yolu ve yönetimini
kurarken, yürütürken Ekim dev-
riminden esinleniyor. Rojavada
özsavunma, özyönetim, kadın
özgürleşmesi, demokratik yöne-
tim, komünal yaşam, fedaras-
yon ve konfedaralizmi yaşama
geçiriyor; Halkların ve kültürlerin
birlikte kardeşçe yaşayacağı;
Ortadoğu ve dünyaya örnek ola-
cak bir siyasal-toplumsal model
oluşturmaya çalışıyor.  
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Ekim Devrimi,
Emperyalist Savaşa Karşı

Mücadeledir

Emperyalist kapitalist sistem
Almanya, Avusturya-Macaristan
ve Türk-Osmanlı üçlü ittifak; İn-
giltere, Fransa ve Rusya İmpa-
ratorluğu olarak üçlü itilaf biçi-
minde cepheleşen güçler ara-
sında sürdü. Ekim devrimi bu
süreçte gerçekleşti. Ekimle bir-
likte kapitalist sistem bölündü.
Bölünme iki karşıt sistem, kapi-
talizm ile sosyalizm arasında ya-
şandı.  

Emperyalist savaş büyük
zulüm ve vahşete neden ol-
muştu. Emperyalist hegemonya
va pazar paylaşımı için ezilen
halklar ve emekçiler burjuvazi-
nin çıkarları doğrultusunda sa-
vaşıyor, ölüyorlardı. Öyle ki,
1917-1918 yıllarında Alman ve
Rusya arasında gerçekleşen
ateşkes, askerler tarafından se-
vinçle karşılanır. Almanya’da
yoğun milliyetçi propagandanın
gücü de kırılmaya başlar. O dö-
nemde Spartaküs Birliği şunları
yazıyordu:“...Gizli diplomasilere,
emperyalizme ve savaşa karşı
sosyalist barış için entarnasyo-
nal sınıf mücadelesinde birleşin!
Esas düşman içimizdedir!“

Komünist ve devrimci partiler,
emperyalist savaşı iç savaşa çe-
virmenin, kendi burjuvazilerine
karşı iç savaşı büyütmenin tek
enternasyonalizm ilkesi oldu-
ğunu açıkladılar.

Bugün de Ortadoğu’da em-
peryalist saldırganlık, savaş ve
hegemonya mücadelesi sür-
mektedir. Ezilen halklar, emper-
yalistlerin çıkarları için savaş-
maya devam etmektedirler. Or-
tadoğu ve Suriye’de silah ve
petrol tekellerinin rekabeti ve
hegemonya savaşı sürüyor.

Silah satışları büyük rakamlarda
seyretmektedir. Sadece S. Ara-
bistan’la ABD’nin silah satışında
yaptığı anlaşma 120. milyor do-
lardır. ABD’nin Katar’a silah sa-
tışı ise 12 milyar dolardır. Bölge-
de Mısır, Türkiye, Körfez ülkeleri
silahlanıyor, silah anlaşmaları
yapmaya devam etmektedir.

AB, Almanya ve NATO ile
Rusya arasında Ukrayna’da do-
laylı savaş yürütülmekte ve kriz
aşılmış değildir. ABD-Kore ara-
sında nükleer silah atışması,
Venezuella ve İran’a yönelik
ABD’nin saldırganlığı devam
ediyor.  

Ortadoğu’da emperyalist ve
gerici bölgesel güçlerin varlığı
Yemen, Irak ve Suriye’de büyük
bir savaş yıkımı ve tahribatı ya-
ratıyor. Yüzbinlerce insan ölü-
yor, yaralanıyor; gerici savaşın
barbarlığından kaçan milyon-
larca insan, kadını,  çocukları ve
yaşlısıyla göç dalgaları biçi-
minde Akdeniz’in sularında bo-
ğulmanın trajik görüntülerini,
sefalet ve açlığın insan manza-
ralarını dünyanın gözü önüne
seriyor..  

Ortadoğu’da bir de  halkların
iradesi vardır. Halkların iradesi
ve özgürlüğü, Rojava devrimi ve
demokratik yönetimde somutla-
şıyor. Rojava’da bütün inanç
grupları ve ulusal  kimliklerden
halkların birleşik demokratik yö-
netimi ve iradesi, kantonlar, fe-
derasyon ve meclislerde ortaya
çıkıyor. Rojava yönetim modeli,
kadın özgürlükçü, demokratik,
gönüllü ve ortak kurtuluş müca-
delesinin ürünü olarak doğdu.
Bugün Ortadoğu ve Suriye’deki
savaş yıkımı ve ceheneminin or-
tadan kalkması da, ancak bu
devrimci demokratik irade ve yö-
netimin bölgeselleşmesiyle ger-
çekleşecektir.

Ekim Devrimi ve
Enternasyonalizm

Ekim devrimi, 20. yy başla-
rında bölgemizde de Çin, İran,
Türkiye başta gelmek üzere çok
sayıda ülkede ve bütün dün-
yada komünist ve işçi paratileri-
nin kurulmasına esin kaynağı
olmuş ve teşvik etmiştir.

Ekim devrimi, 2. Enternasyo-
nal oportünizmine karşı müca-
deleyi somut hale getirir.

Ekim devrimi sürecinde ulus-
lararası işçi sınıfı hareketi iki çiz-
giye bölünür: Biri, devrimci zora
dayalı silahlı devrim ve porole-
tarya iktidarı yolunda sosyalizmi
kurma düşüncesi ve çizgisi, bu
yol Bolşevikler ve devrimci par-
tilerin yoluydu. Diğeri ise  parla-
menter manevra ve toplumsal
reformlar yolunda  sosyalizmi
bekleme çizgisidir. Bu çizgi de,
sosyal şoven ve sosyal refor-
mistlerin yoluydu. 2. Enternas-
yonal partileri bu çizgide olan
partilerdi. Bu partiler, 2. Enter-
nasyonalizmi çürütüp Avrupa
devrim yangınını burjuvazi
adına söndürdüler. Lenin ve
Bolşevik parti, uzlaşmacı ve
sosyal şoven bu çizgiyle müca-
dele yürüttü ve yeni bir entar-
nasyonal örgütü, Komüntern’i
oluşturdular.

Ekim devriminin enternasyo-
nal etkisi, sonraki yıllarda D. Av-
rupa, Arnavutluk, Vietnam ve
Küba devrimlerinde hissedilmiş,
devrimci, demokratik ve sosya-
list savaşımlarda büyük maddi
ve manevi destek sağlamıştır.

İkinci emperyalist savaştaki
zafer, bütün dünyada sosyalizm
sempatisi ve sevgisini büyütm-
üştür.Faşizmin yenilgisi, sosya-
list ekonominin inşası ve başa-
rıları dünya işçi sınıfı ve halkları
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üzerinde büyük prestij sağlamış;
burjuva egemen sistemleri “sos-
yal devlet“ uygulamalarına itmiş-
tir.

Enternasyonalizm ilkesi son-
raki yıllarda İspanya iç sava-
şında, Enternasyonal taburların
kurulması ve faşizme karşı sa-
vaşımı getirmiştir. Bugün de, en-
ternasyonal özgürlük taburları,
Rojava devriminde yer almakta,
Rojava devriminin Suriye ve gi-
derek Ortadoğu devrimine doğ-
ru ilerletilmesinde siyasi ve tarihi
rollerini oynamaya devam et-
mektedirler.

Ekim devrimi ve ulusal
sorun

Ekim devrimi, uluslar hapisha-
nesi Çarlık Rusya’sında ulusal
sorunun çözümünde de yeni bir
dönem başlattı.Ekim devrimiyle
birlikte ulusal sorun özel bir
sorun, bir devletin iç sorunu ol-
maktan çıkarak bağımlı ülkelerin
ve sömürgelerin, ezilen halkların
emperyalizmin boyunduruğun-
dan kurtulması evrensel sorunu
haline gelmiştir. Sosyalist SB
varlığı, başlı başlına ezilen ulus
ve halkların özgürlük mücadele-
sinde büyük destek ve güç kay-
nağı olmuştur.

Çarlık ve Osmanlı imparator-
lukları, tarihsel olarak ulusal
baskı ve sömürgeleştirme politi-
kaları güttüler. Ezilen ulus ve
halklara karşı nüfus yerleştir-
mek, onları verimsiz alanlara
sürmek; doğa ve toplumları tah-
rip etmek yoluyla ulusal zulmü
katmerleştirerek sürdürürdüler.
Bugün de sömürgeci Türk faşist
rejimi, gerilla savaşı ve Kürt ser-
hildanları karşısında nüfus yer-
leştirmek, katliamlarla soykırım-
lara girişmek; sınırlara duvarlar
çekmek, barajlar yapmak ve or-
manları yakmak suretiyle sonuç

almaya çalışıyor. Ama Kürt öz-
gürlük hareketi, Ekim devriminin
açtığı kapıdan girerek dört parça
Kürdistan’da başarıyla özgürlük
hedefine doğru kararlılıkla ilerli-
yor.

Ekim devrimi, Büyük Rus şo-
venizmi ve milliyetçiliğine karşı
güvensizlik içinde olan halklara
sömürge ayrıcalıklarının kaldırıl-
ması, ulusal kültür, sanat ve ti-
yatronun geliştirilmesi, ana dil-

de eğitim ve devlet kurumla-
rında kullanılması politikala-
rıyla kardeşliği, özgürlüğü ve ba-
rışı tesis etmeyi başarmıştır.

SB, 60’tan fazla ulus ve ulusal
toplulukların özgürlük statüsüne
kavuştuğu; 130 dilin konuşul-
duğu bir coğrafya oldu. SB’de
ayrılma hakkına sahip ve eşit
statüde 16 Birlik Cumhuriyeti
Fedarasyonu oluştu. Federe
cumhuriyetlerin yanında 20.
Özerk Cumhuriyet, 8 Özerk
bölge ve 13 Ulusal bölgeden
oluşan bir sistem kuruldu. Bütün
bu statülerde demokratik özyö-
netimler, dillerin özürlüğü ve
anadilde eğitim garantilendi.

Ulusların ve dillerin tam hak
eşitliği temelinde Sovyetik gö-
nüllü birlik gerçekleşti.

SSCB Dünya’da ulusal kurtu-
luş mücadelelerini ilkesel olarak
destekledi. Bu mücadeleleri pro-
letarya devriminin bir müttefiği
olarak gördü. Ve bu durum,

“Dünyanın bütün işçileri ve ezi-
len halkları birleşin!“ sloganında
anlamını buldu.

Ekim Devrimi ve Kadın
Özgürlük Mücadelesi

Kadın özgürleşmesi mücade-
lesinde SB’de, Lenin’in işaret et-
tiği gibi, “ bütün ileri, aydın-
lanmış ve ‘demokratik’ cumhuri-

yetlerin“ 130 yılda yaptıklarının
fazlasını, SB iki  yıl içinde ger-
çekleştirir. Kadınların kurtuluşu
ve egemen cinsle eşitlik yolunda
önemli gelişmeler kaydedilir.
1917 Ekim Devrimi’nin daha ilk
gününde kadınlara seçme ve
seçilme hakkı tanınır.Fransada
bu hak, ancak 1789 burjuva
devriminden 150 yıl sonra ta-
nındı.

1917 öncesinde kadınların iş-
günü 14 saate kadar çıkar. -
ğum izni tanınmaz, işyerinde
doğum yapan kadınlara rastla-
nır. Ücretler erkeklere göre, %50
daha düşüktür.

Rusya’da 1890 ‘lı yıllardaki
ekonomik grevlerde, tekstil ge-
revlerinde kadınlar yer alır.
1905-1913 yılları arasında “terö-
rist“ eylemle suçlanıp mahkum
olan 43 militanın 21’i kadındır.
Kadınlar, Devrimci Sosyalist
Parti üyelerinin %14’üne ulaşır.

RSDİP’in 1917’de gerçekle-
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şen 6. Kongresi’nde 171 delege-
nin ancak 10’u kadındır.

Ekim devriminden sonra
kadın-erkek arasında eşitsizliği,
erkek egemenliği ve ayrıcalığını
getiren yasalar kaldırılır. Hukuk
alınında cinsel eşitlik güvence-
lenir. Eşit işe eşit ücret, evlenme
-boşanma yasaları yeniden ya-
pılır. Sosyalizmde gerçekleşen
topulumsallaşma zaten kadını
köleleştiren tarihsel temellere bir
saldırıydı.

Milyonlarca kadının üretime
ve okuma-yazma seferberliğine
katılması, kadınların dinsel bas-
kılardan kurtulması erkek eğe-
menliğine önemli darbelerdir.

Kreşler, çamaşırhane ve
aşevlerinin kuruluşu ve yaygın-
laşması kadının ev işleri cende-
resinden çıkmasına toplumsal
zemin hazırlar. 1917 Ekim önce-
sine göre kreşler 1757 misli
artar. Aşevleri sayısı ise 1924 yı-
lında 3 bin iken 1928’de 15 bin,
1940’da 88 bin, 1950’de 95 bin
ve 1956’da 156 bine çıkar.

Ekim Devrimi’nin ilk yıllarında,
kadınların siyasal yaşama katı-
lımı konusunda da büyük geliş-
meler yaşanır. Lenin, “her aşçı
kadın devlet yönetmelidir.“ di-
yordu.

Ekim Devrimi, ataerkil ve
5000 yıllık erkek egemen sis-
teme karşı kadın özgürlük mü-
cadelesinin yolunu açar. Ne var
ki, erkek egemen zihniyet ve dü-
şünce sosyalizm koşullarında
da varlığını sürdürür. Bugün fe-
minist, demokratik ve komünist
kadın hareketi, kadın özgürlük
mücadelesini somut güncel ta-
leplerle ilerleterek yeni kazanım-
larla yol almaya devam etmek-
tedir. Kürt özgürlük mücadele-
sinde kadınların serhildanlar,

gerilla, komutanlık ve politik
alandaki varlıkları, Rojava’da
DAİŞ faşist çetelerine karşı za-
ferleri,  Ortadoğu ve bütün dün-
yaya örnek olmaya başlamıştır.

Aradan geçen 100 yıl göster-
miştir ki, kadın özgürlük müca-
delesi sosyalizme ertelenecek
bir görev değildir, olamaz. İn-
sanlığın yarısı ezilen cins kadın
aklı, yeteneği, gücü ve eylemi-
nin devrim ve sosyalizm müca-
delesine katılması, hem kadın-
ların özgürleşmesi bakımında,
hem de sosyalizm mücadelesi-
nin başarısı bakımından ihmal
edilemez teorik, ideolojik ve po-
litik önemli bir konudur. Sosya-
list teori, inşa ve pratiğin bunun-
la güçleneceği açıktır.

Emperyalist küreselleşme dö-
neminde sosyalist devrim ile cin-
sel devrim özdeşleşmiştir. Erkek
egemenliğine karşı kadın özgür-
lük mücadlesi ile sermaye ege-
menliğine karşı proleter kurtuluş
mücadelesi nesnel olarak iç içe
geçmiştir.

Ekim Devrimi, Silahlı Ayak-
lanma ve Parti

Ekim Devrimi, Bolşevik Par-
ti’nin irade ve kasıtlı eylemidir.
Onun teorisi, programını yapan,
politik stratejisi ve planını kuran,
devrimci pratiğini geliştiren Par-
tidir. Parti, Ekim devriminde, iç
savaşta, emeperyalist kuşatma
ve Hitler saldırısı koşullarında
işçi sınıfı ve halklara önderlik
ederek sosyalizmi inşa etmeye
girişir.

2.Enternasyonal’in sosyal
şoven ve reformist partileri, “
üretici güçlerin gelişme düzeyi-
nin sosyalist devrim için olgun-
laşmadığını“; “ Gelişkin Avrupa
proletaryası yardımcı olmadan
Rusya’da sosyalizmin inşa edi-

lemeyeceğini “ propaganda edi-
yor ve seyirci kalıyorlar.

Oysa devrimin en zayıf halkısı
olan Rusya’da Bolşevikler,
Ekim’i komünist parti önderliği
ve silahlı mücadele ile kazandı-
lar.Almanya devrimi ise, bu iki
unsur hazır olmadığı için yenil-
giye uğradı. Ekim Devrimi’nde
profesyonel devrimciler örgütü
ve Sovyetler devrimin örgütleyi-
cisi, yöneticisi ve güvencesiydi.
Ekim Devrimi, “yeni tipte “dev-
rimci partileri ortaya çıkardı.

Teorik olarak sosyalizm, tarih-
sel bir zorunluluktur..Üretimin
toplumsal niteliği ile mülk edin-
menin özel niteliği arasındaki
çelişkinin ürünüdür. Ne var ki,
kendiliğinden de gerçekleşecek
bir gelecek değildir. Sosyalizm
“bilinçsiz sürece“, bilinçle, ira-
deyle ve örgütle müdahale etme
eyleminin ürünü olacaktır.

Evet kapitalizm kendi mezar
kazıcısı sınıfı üretir, sosyalizmin
maddi toplumsal temellerini ol-
gunlaştırır. Ancak bu nesnel ko-
şullar, öznel koşullarla birleşirse
sosyalizm maddi bir olgu ol-
maya başlar. İşçi sınıfı ve halk-
lar, “kendiliğinden sınıf“ olmak-
tan çıkıp “kendileri için sınıf“ ol-
maya başladıkları; nesne ve gü-
dülen olmaktan çıkıp “özneleş-
tikleri“ durumda sosyalizmin za-
feri kaçınılmazdır.

Emperyalist küreselleşme dö-
neminde, evrensel, bölgesel
yada yerel alanlarda emperya-
lizme ve kapitalizme karşı geli-
şen emekçi ve enternasyonalist
kitle hareketlerinin “Başka bir
dünya“ arayışına yanıt:Yeni
Ekimler’dir. Bunu açacak anah-
tar ise, Komünist partilerdir. 21.
yyda sosyalist devrimi gerçek-
leştirmek için silahlı mücadele
ve komünist partilere olan ihti-
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yaç bugün daha çok artmıştır.

Ekim’in Türkiye ve
Kürdistan Devrimci
Hareketine Etkileri

Türkiye ve Kürdistan devrimci
hareketi, Ekim devrimi fırtına-
sında doğrudan ve sürekli etki-
lendi.Türkiye devrimci hareketi
bileşeni partilerin ve Kürt özgür-
lük hareketi PKK’nin teori, proğ-
ram, strateji ve taktiklerinde,
devrimci eyleminde Ekim devri-
minin etkileri ve yansımaları çok
belirgindir. Kürt Özgürlük hare-
ketinin Ortadoğu’nun mayınlı
toprağında onyıllar- dır devrimci
bir çizgide kararlılıkla savaşımı
yürütüyor olmasında iki önemli
faktör rol oynar: İlki, Ekim dev-
rimi ve sosyalizmin  etkisi. İkin-
cisi ise, Kürdistan’ın işçi ve
emekçi kitlelerine dayalı bir sa-
vaşım yürütmesidir.

Ekim devrimi, SB kuruluşu,
ezilen Doğu halklarına SB’nin
desteği, 3. Enternasyonal’in ku-
ruluşu, SB’nin Anadolu ile dost-
luk ilanı ve pratik-politik duruşu,
SB’nin para ve silah desteği,
gizli anlaşmaların açıklanması
Anadolu’da sosyalizm sempatisi
ve sevgisi yarattı.

“Yaşasın Şuralar Hükümeti“
şiarı, Anadolunun bazı yerelle-
rinde sahiplenilir. Komünizm
sempatisi kırmızı kalpak tak-
mak, yoldaş hitabı ülke çapında
özelikle Kürdistan’da yaygınca
kullanılmaya başlar. Sosyaliz-
min çekiciliği  işçi, köylü ve
aydın topluluklarda büyük sem-
pati toplar. Çarlık Rusya’sı ve
Osmanlı İmparatorluğu sava-
şında esir edilen Türk tutsaklar,
Ekim devrimi ile özgür olur ve
canlı tanıklar olarak Bolşevizm,
Ekim devrimi ve sosyalizm pro-
pagandasının doğal taşıyıcıları
ve yayıcıları olmaya başlar.

M. Suphi, Ekim Devrim’inden
sonra Moskova’ya gider. Türk
toplulukları ve esir Türk gençler
arasında çalışma yürütür.
Suphi, 1918’de Moskova’da top-
lanan Türk sol Sosyalistleri 1.
Kongresi’ne katılır. Komünist
grupların oluşmasına yardımcı
olur. Moskova’da toplanan Müs-
lüman Komünistler 1. Kong-
resi’ne katılır. Ve burada Doğu
Halkları Bürosu’nun Türk seksi-
yonu başkanı olur. 1918’de Pet-
rogratta gerçekleşen Enternas-
yonal Devrimcilar taplantısana
katılır. Mart 1919 da ise 3. En-
ternasyonal’in 1. Kongresi’ne
Türkiye delegesi olarak yerini
alır.

500 Türkiye’li devrimci, Ekim
devrimi’ne aktiif olarak katılır.
Emperyalist müdahale ve beyaz
gericiliğe karşı savaşır. 1000
kadar savaş
esiri de “kurtu-
luş savaşı“na
katılımak için
Baküye gelir.

Ekim Devri-
minin etkisiyle
Anadolu’nun
bir çok yerele-
şim alanında
bir dizi komünist grup ve çevre
doğar.

Ve TKP, 10 Eylül 1920’da
Anadolu, İstanbul ve Yurtdışında
faaliyet yürüten üç gurubun bir-
leşmesiyle kurulur. Başkanlığına
M. Suphi getirilir. TKP’nin kuru-
luşunda  3 . Enternasyonal’in
destek ve katkıları büyüktür.

Sonuç

Bugün Ekim Devrimi’nin ruhu
Rojava devrimi ve inşasında ya-
şıyor. Rojava devrimi enternas-
yonalist karekterde bir devrim
olarak kendisini oluşturuyor, ku-
ruyor.

Kürt özgürlük hareketi, Orta-
doğu’daki devrimci hareketlerle
buluşma yolunda ilerliyor. Ve
böylece, Ortadoğu devriminin
önünü açılıyor. Ortadoğu bölge-
sel devrimi, Avrupa’nın Akdeniz
havzasını da sarsacaktır.

Ortadoğu devrimi iç içe geç-
miş süreçler ve dinamikleri bün-
yesinde taşıyor. Tarihsel süreç
bölge ülkeleri devrimci hareket-
lerinin Kürt özgürlük hareketiyle
tarihsel ve stratejik ittifakı öngö-
rüyor. Anadolu ve Mezopotamya
devrimlerinin güncelliği ve gele-
ceği de Ortadoğu devrimi pers-
pektifiyle devrimci eylemi büyüt-
mekten geçecektir. Anadolu ve
Mezopatamyada birleşik dev-
rimci hareketin maddileşmekte
olduğuna tanık oluyoruz. Günün
görevi, bu mücadeleyi büyüt-
mek; halklarımızın iradesi olarak

devrimi zafere ulaştırmaktır.

Dünya devrimi perspektifi,
yeni uluslararası ve bölgesel dü-
zeyde enternasyonal örgütlen-
meyi güncel kılıyor. Yeni enter-
nasyonal ilişkiler, geleneksel
tarzı aşarak soyut ve genel ol-
maktan çıkarak somut ve gerçek
ilişkiler üzerinden yürümeyi bek-
liyor. Rojava devrimini ilerletmek
ve bölgeselleştirmek için kuru-
lan Enternasyonal Özgürlük ta-
burları, ilan edilen 1 Kasım
Kobane ile  uluslararası  daya-
nışma günü bunun somut halle-
ridir.
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Savaş düşmanın iradesini kır-
mayı hedefleyen bütünsel bir
şidet eylemidir. Savaş eyleminin
bir birini bütünleyen ekonomik,
politik, diplomatik, teknik, pisko-
lojik vb değişik boutları vardır.
Günümüzün yaygın topyekün
savaş kavramı, bütün boyutların
aynı süreçte birleşik tarzda yür-
tülmesini tanımlar. Tarih bo-
yunca birbirleriyle savaşan ve
mücadele eden güçler daima
moral üstünlüğü kazanmak ve
elde tutmak istemişler, bunun
için özel yöntemler geliştirmeye
çalışmışlardır. Günümüzde pis-
kolojik savaş kavramıyla tanım-
lanan gerçeklik, tıpkı sınıf sa-
vaşımının ekonomik, politik ve
ideolojik alanları gibi savaşın
temel bir boyutu haline gelmiştir.
Sınıflar savaşımının temel bir
alanı/boyutu olarak psikolojik
savaş, emperyalist sistemin
ulaştığı bu günkü gelişme aşa-
masında çok daha kapsamlı bir
içerik ve anlam, olağanüstü bir
önem kazanmıştır.

Sınıf Savaşımının Bir Alanı
Olarak Psikolojik Savaş

Savaşın bütünlüğünden so-
yutlanarak ele alındığında psi-
kolojik savaş, karşı tarafı moral
bakımdan çökertmeyi, manevi
güçünü kırmayı hedefleyen bü-
tünlüklü bir stratejidir. Her alan-
da ve her düseyde moralmanevi
etkiyi hesaplayarak hamle geliş-
tirmeyi esas alır. Yalnızca sava-
şım halinde olduğu gücü/kuvveti

değil, bütün bir toplumun ruh ve
beynini etkilemeye çalışır. Bu
bakımdan, yanlızca savaş dö-
nemlerinde değil, barış dönem-
lerinde de bir savaş tarzı olarak
sürer. Sıcak ve soğuk savaşlar
gibi, daha genel-bütünlüklü bir
strareji tarafından yönetilir. Yan-

lızca an'la, parçayla değil, sava-
şın bütünüyle ilgilenir. Bu ba-
kımdan, psikolojik savaş günü-
müzde çok daha kapsamlaşmış,
savaşımın bir dizi araç ve biçi-
mini çok daha etkili bir tarzda
kullanarak, etkili sonuçlarla sa-
vaşımın kaderini ve yönünü be-
lirlemeye kilitlenmiştir. 

Bütün soğuk ve sıcak savaş-
lar gibi, psikolojik savaşlar da sı-
nıfsal bir öz/karakter taşır. Belli
sınıfsal çıkarlar ve egemenlik
ilişkileriyle bağlıdır. Bir felsefesi,
belirli hedef ve amaçları vardır.
Bu nedenle, psikolojik savaşları
da, haklı ve haksız, gerici ve
karşı devrimci, ilerici ve devrimci

olmak üzere iki kategoride ele
alabiliriz. Psikolojik savaşta, ge-
riciliğin ve faşizmin tavrı ve baş-
vurabileceği yöntemlerle, dev-
rimci öznenin tavrı ve başvura-
bileceği yöntemler temelde fark-
lıdır. Faşizmin psikolojik savaşı
yalana, gerçeğin çarpıtılmasına

dayalıdır. Devrimci öznelerin
moral üstünlüğü, gerçeğin gü-
cüne, devrimci savaşın  ezilen
milyonların haklı çıkarları işin
yürütüldüğüne, haklı ilerici ve
devrimci savaşın insani ahlaki
değerlerine, yani hakikatlere da-
yanır. Zalimler, sömürücüler, ge-
rici eğemenler, despotik, gerici
iktidarlar, faşist diktatörlükler
daima kendi halklarına ve diğer
halklara karşı sömürü ve ege-
menlik için, işgal ve sömürgeleş-
tirmek için halklara boyun eğ-
dirmek ve köleleştirmek için sa-
vaşırlar. Sömürücü sınıfların a-
maçları, ne haklı ve ne de meş-
rudur; aşağılık amaçlarını açık-
layamadıkları için gerçekleri çar-

FAŞİST PSİKOLOJİK SAVAŞA KARŞI
DİRENİŞİ YÜKSELTELİM



pıtma ve yalan onların en büyük
danışmanı, yardımcıları ve müt-
tefikleridir. Ama piskolojik savaşı
bütün imkanlarını seferber ede-
rek yanlızca gerçekleri çarpıt-
maya ve yalana dayalı propa-
gandadan ibaret değildir. Yan-
lızca direnen, savaşan güçlerin
değil, ezilenlerin moralini boz-
mak, küçük düşümek ve aşağı-
lamak için değil, kendi kuv-
vetlerine moral kazandırmak için
de bir strateji biçiminde tasarlan-
mış, bir birini izleyen özel saldı-
rılar dizisidir.

İletişim ve bilişim araçlarının
baş döndürücü bir hızla geliştiği
günümüzde psikolojik savaş çok
daha özel biçimlerde, çok daha
özel araçlar ve kadrolarla sürdü-
rülmektedir. Psikolojik savaş
teknik ve taktikleri hiç bir dönem
olmadık kadar çeşitlilik göster-
mekte ve bir o kadar da etkili bir
tarzda kullanılmaktadır.

Gerici/karşı devrimci psikolo-
jik savaş en ileri biçimine faşimle
ulaştı. Faşist psikolojik savaş,
toplumun/kitlelerin ruh halini et-
kileyerek, sonuç almayı merke-
zinde tutar. Toplumsal ruhu ve
beyni esir almaya çalışır. Kendi
hedef ve amaçlarına bağlı ola-
rak tekçi ve ırkçı bir zihniyetle
toplumu kutuplaştırıp düşman-
laştırarak, kendisi gibi düşünme-
yen her kesi ve bütün toplumsal
güçleri potansiyel tehlike olarak
görür. Kitlesel iç düşmana karşı
sürekli ve sistemli bir algı yaratır.
Toplumu algı operasyonlarıyla
yönetmeyi temel bir yöntem ha-
line getirir.

Faşist psikolojik savaşın baş-
lıca saldırı ve savunma aracı
propagandadır. Yalan, iftira, algı
operesyonları, sahte iç ve dış
düşman yaratma, karalama,
toplumsal dokuyu çürütme,
küçük düşürme, itibarsızlaş-

tırma, örgütsüzleştirme, irade
kırıp hiçleştirme, kaynaklardan
ve dayanışmadan yoksun bı-
rakma, tehdit, taciz ve tecavüüz,
değerlere saldırı, vb bütün bun-
lar faşist psikolojik savaş cepha-
neliğinin başlıca araç ve
argümanlarıdır. Psikolojik savaş,
en acımasız bir biçimde kadın
cinsine yönelir, kadının toplum-
sal kimligine saldırır. Irkçılık
onun harcıysa, cinsiyetçilik ve
kadının aşağılanıp hiçsizleştiril-
mesiyse taşıdır. Düşmanının
moral güç demek olan manevi-
yatının çökmesinin sağlanması
burada esas ve temeldir. Muha-
tabının psikolojik çökertme yo-
luyla ölümünün sağlanması için
her yol mübahtır. Bu yöntemi uy-
gulayanlar asla bir ahlaki ve vic-
dani sorumluluk duygusu
taşımazlar.    

Stratejik Denge Ve
Psikolojik Savaş

12 eylül faşist askeri darbesi
sonrasında PKK'nin 84'teki
Eruh-Şemdinli hamlesiyle bir
gerilla savşı olarak başlayıp,
'90'lı yıllardaki serhildanlarla  bir
ulusal demokratik devrim düze-
yine ulaşmasıyla Türk burjuva
faşist egemenlik sistemi derin
bir krize sürüklendi. Kürdistan-
daki devrimsel sürecin, strarejik
bir denge durumunu yaratma-
sıyla psikolojik savaş olağan
üstü bir önem kazandı. Kürt öz-
gürlük hareketi ve Kürt halkı,
haklılığına ve savaşımının meş-
ruluğuna dayanarak kazanımla-
rını geliştirme ve kurumsal-
laştırma yönünde ilerlerken, bu
durum inkarcı, soykırımcı fa-
şizme karşı psikolojik olarak da
ettkili hamleler geliştirmesine yol
açtı. Çaresiz kalan faşist dikta-
törlükse, özellikle stratejik den-
geyi bozmak için, emperyalist-
lerin ve gerici bölge devletlerinin
de aktif desteğiyle kirli savaşı

özellikle '90'lı yıllarda tırmandır-
dıkça tırmandırdı. Ne var ki,
bütün vahşetine rağmen sonuç
alamadı. Tam tersine Kürt halkı-
nın PKK etrafında daha fazla
kenetlenmesini, daha fazla ku-
rumsallaşmasını, Kürdistan dev-
riminin daha fazla bölgesel ve
uluslararası bir devrim olarak
gelişmesini; Kürt halkının bölge
ve dünya halklarıyla ilişkilerinde
öncü bir konuma yükselmesini
önleyemedi.

Nitekim Nato'da psikolojik
savaş alanında özel görevli olan
Türk Genel Kurmay Başkanı
İlker Başbuğ'un göreve başlar-
ken, ''PKK psikolojik savaşı biz-
den daha iyi yürütüyor'' biçimin-
deki sözleri faşist diktatörlüğün
savaşı hangi yönde geliştirip de-
rinleştireceğinin de sinyallerini
vermişti. Esasen daha sonraki
süreç psikolojik savaşın çok
daha acımasız ve kapsamlı bir
tarzda sürdürüldüğü de görüldü.

Başta Kürt halkımız olmak
üzere halklarımızın bütün ilerici,
devrimci, ulusal demokratik de-
ğerleri adına ne varsa tümü top
ateşine tutuldu, tam anlamıyla
kültürel bir erozyon yaratılmaya
çalışıldı. Bunun için bir özel ve
genel stratejiler ve bunlara bağlı
özel psikolojik hareket merkez-
leri oluşturuldu.

Yıllardır, psikolojik savaş mer-
kezlerince, lise ve dengi okul-
larda gençleri, aileleri ve öğret-
menleri sözüm ona aydınlatmak
amacıyla slayt ve spot film des-
tekli bilgisayar ortamında konfe-
ranslar düzenlenmektedir.  Her
yıl, garnizon komutanlığı, il ve
ilçe jandarma komutanlıkları,
emniyet müdürlüğü, ilçe kayma-
kamlıkları, kamu kurum ve kuru-
luşları üst düzey yöneticileri, il
milli eğitim müdürlüğü, ilk öğre-
tim ve lise müdürlükleri, sivil top-

11

Birleşik Devrim Ekim 2017



lum örgütleri temsilci ve görevli-
leri, mahalle muhtarları, vb katı-
lımlarıyla ''Misyonerlilik Faali-
yetlerine karşı halkın Bilinçlendi-
rilmesi' toplantıları yapılmakta-
dır. Yeni öğretim yılının açılışıyla
birlikte üniversitelere kayıt yap-
tıran öürencilere ''Terör'' konu-
sunda bildiriler dağıtılmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele ve Hareket Dai-
resi Başkanlığı tarafından her yıl
ve hemen her vesileyle ''Gençlik
ve Terörizm'' konulu konferans-
lar verilmektedir. ''Kamuoyu O-
luşturma Planı'' kapsamında
''Ermenilerin Türklere Yaptığı
Mezalimler''den tutalımdan
''Nevruz Etkinlikleri''ne kadar bir
dizi etkinlik gerçekleştirilmekte-
dir. Medya ile ilişkiler buna göre
yniden düzenlenmiştir. Sürekli
bir iç düşman yaratılarak, Hitler
vari şah hamleleriylr sahte u-
mutlar yaratılarak, toplumsal
nefret ve kin yoluyla tasfiye ve
teslim alma planları yapılmakta
ve uygulanmaktadır. Bütün bun-
lar, '90'lı ve '20'li yıllardan sonra
faşist psikolojik savaşın kendi
özel araçları ve kadrolarının ya-
ratıldığını ve böylece  AKP hü-
kümetleri ve iktidarıyla birlikte de
yeni bir düzeyde örgütlenerek
sürdürüldüğünü göstermektedir. 

Faşizm on yıllardır süre gelen
kanlı saldırı ve katliamlarına,
bütün kirli savaş hamlelerine pa-
ralel olarak psikolojik savaş ay-
gıtlarını da sürekli düzenleye
geldi. Kendi kuvvetleri, tabanı ve
hatta geniş kitleler  üzerinde
sahte umutlar ve zaferler ürete-
rek ya da başarılarını abartarak,
kazanma duygusu aşılıyor. Ço-
ğu zaman gerçek kayıplarını
gizleme yolunu tutuyor ve hatta
yenilgilerini dahi bir başarı öykü-
süne dönüştürerek gerçeği ters
yüz etmekten bir an bile geri
durmuyor.    

AKP/Saray-MHP Faşizmi
Faşist Psikolojik Savaşı De-

rinleştiriyor

Politik rejim krizini çözmeye
ve halklarımızın değişim/dönü-
şüm isteğine oynayan Erdoğan
ve AKP'si hükümet ve sonra-
sında da iktidar olduğu ölçüde
hem devletin kopmaz bir bir par-
çası olmuş ve hem de devleti de
islamlaştırmış ve haliyle sürdü-
rülmekte olan inkarcı, imhacı,
soykırımcı savaşın da acımasız
bir sürdürücüsü olmuştur. Bura-
dan özellikle halklarımızın 7 ha-
ziran seçim zaferi ve Kürt
halkımızın bastırılamayan dev-
rimci demokratik savaşımı kar-
şısında orduyla ve  MHP'yle ka-
der birliğine yönelmiş ve önce-
den hazırlanan “çöktürme pla-
nını” Haziran seçimi sonuşlarını
geçereiz ilen ederek yürülüğe
sokmuş, 24 Temmuz'da da yeni
bir topyekün savaş ilan etmiştir.
Bu topyekün savaşın önemli bir
unsuru, psikolojik savaşın da
yeni bir düzeyde sürdürülmesi
gerçeğidir.

Bu gün Türkiye'de, ama özel-
likle de Kuzey Kürdistan'da ta-
rihte ender görülebilecek bir
faşist piiskolojik savaş yoğunlaş-
tırılarak/derinleştirilerek sürdü-
rülmektedir. Faşist pisikolojik
saavaş yöntemlerinde Hitler fa-
şizmini aratmayacak bir saldır-
ganlıkla karşı karşıyayız. 

Faşist Saray rejimi, kendisin-
den olmayan, kendisi gibi dü-
şünmeyen kim varsa tam bir
alçaklıkla saldırmakta, gözaltına
almakta, tutuklamakta, malına-
mülküne el koymakta, OHAL ve
KHK'larla kendi yazılı hukukunu
bile hiçe saymaktadır. Hemen
her alanda ''tek''çilik dayatıl-
makta, kabullenmeyenlerin ise
her ne yolla olursa olsun iradesi
kırılmaya çalışılmaktadır. Faşist

psikolojik savaş merkezlerinden
hemen tüm muhaliflere, bütün
ezilenlere ve direniş odaklarına
karşı irade ve umut kırma sa-
vaşı tam bir acımasızlıkla yürü-
tülmekte, karamsarlık ve umut-
suzluk egemen kılınmaya çalı-
şılmaktadır. Peşpeşe KHK adı
verilen Hitler vari yeni faşist ya-
salar ve kararlarla yalnızca
zulüm değil, özellikle tek elde
toplanan medya imkanlarıyla
psikolojik savaş da tırmandırıl-
dıkça tırmandırılmaktadır. Bu
aynı süreçte örgütlenen islamcı
paramiliter faşist çeteler ve
SADAT gibi özel kontrgerilla ör-
gütlenmelerden, 15 Temmuz
sonrasınada ordunun, polisin ve
MİT'in yeniden örgütlendirilme-
sine; Milli Seferberlik Yasası'nın
yeniden hazırlanmasından,
EMASYA'nın güncellendirilme-
sine; Meclis İç Tüzügü'nün tek
parti egemenliğinin sağlanma-
sına göre düzenlenmesinden,
meclisin tümden işlevsizleştiril-
mesine kadar atılan adımlar
devletin iç savaşa göre yeniden
tahkim edilmesini getirdiği gibi,
psikolojik savaşında yeni süre-
cin ihtiyaçalrına göre yeni bir dü-
zeyde sürdürülmesi anlamına
gelmektedir.

Ağar-Güreş beslemesi İçişleri
Bakaını Soylu, ''Nisan'dan sonra
gerillanın tasfiye olacağı''nı,
artık kimsenin ''PKK'nin adını
bile ağzına almaya cesaret ede-
meyeceği''ni söylerken, psikolo-
jik savaşta ne denli derinleştiğini
gösteriyordu. Bunun olanakılı ol-
mayacağını en iyi bilenlerden
biri olarak böylesine savaş hile-
lerine başvurması, ne denli kirli
yöntemlere ve kara propaganda
yöntemlerinden medet umar du-
rumda olduklarının bir ifadesidir.
Evet, bu öylesine söylenmiş bir
söz değildir, tam tersine psikolo-
jik savaş ve kara propaganda da
ne denli derinleşildiğini görmek

12

Birleşik Devrim Ekim 2017



bakımından son derece önemli-
dir. Amaç toplumsal çöküntü ya-
ratmaktır. Bu bakımdan yürü-
tülen psikolojik savaş, derinle-
şen ruhsal çöküntünün de bir
ifadesidir. 

Demokratik özerlik direnişle-
rinde cenazelerin yerlerde sü-
rüklenmesi; başta Silopi'deki
Taybet ana olmak üzere cena-
zelerin günlerce yerlerde kal-
ması; beyaz baş örtülerini değ-
neklerine bağlayayıp bayrak ya-
parak cenazeyi almaya giden
başka annelerin silahla taran-
ması; hastane morglarında ce-
nazelerin üst üste yığılarak
basına sürekli yansıtılması; ce-
nazelerin kimsesizler mezarlı-
ğına gömülmesi; annnelerin gö-
memedikleri çocuklarını buzdo-
laplarında tutmak zorunda bıra-
kılmaları; kentlerin tanklar ve
toplarla yerle bir edilmesi; kadın
gerilla Ekin Wan'ın vurulmuş
çıplak bedeni üzerinde pozlar
verilmesi; kent merkezlerindeki
yıkımın ''Türk'ün gücü'' olarak
sunulması; faşizmin başkenti
Ankara'da, Aysel Tuğluk'un an-
nesi Hatun Tuğluk'un mezarına
alçakça saldırıp, bu saldırıının
başını çeken AKP'li yöneticinin
İçişleri Bakanı Soylu'nun bizzat
karakolda birlikte poz vermesi;
ölülerimize ve mezarlıklarımıza
gösterilen bu alçakça saldırgan-
lık; Akademisyen Nuriye Gül-
mez ve Semih Özakça'nın fiilen
ölüm orucu direnişi biçimini
almış eylemiyle her türlü daya-
nışmanın ve hatta isimlerinin
anılmasının bile valilik kararıyla
yasaklanması; hemen tüm hak
arama yollarının bariyerlerle ka-
patılması; başta HDP Eş genel
Başkanları, miletvekilleri, bele-
diye eşbaşkanları gelmek üzere
onbinlerce insanın keyfi bir şe-
kilde gözaltına alınıp tutuklan-
ması ve CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabile-

ceği sinyallerinin verilmesi, zin-
danlarda yeniden tek tip elbise
dayatma planları ve ''Guanta-
namo''lar oluşturma hevesleri,
vb- evet bütün bunlar psikolojik
savaşın vardığı düzeyi göster-
mektedir. 

Bütün bu psikolojik savaş sal-
dırganlığında amaç,  devrimci
demokratik güçleri ve başta Kürt
halkımız gelmek üzere bütün
ezilenleri  başarı ya da kazanma
duygusundan yoksun bırakmak,
moral bozukluğu üretmek, gü-
vensizlik örgütlemek, iradeyi kır-
maktır. 100 lerce kişiyi tutuklar
ama sanki herkesi tutuklayabile-
ceği yanılsamasını yaratmak
ister.. Bir birliği imha edince tüm
birlikleri imha edebilecek miş
gibi bir algı ve izlenim yartmaya
çalışıyor. Şu gösteriyi bastırırsa
gösteri yapılamaz duygusunu
topluma yaymak istiyor. Kulak
burun kesme, gerillların ölü be-
deblerin zırhli araçalrda sürük-
leme, kadın gerillalrın -beden-
lerini teşir. Fetullsh örgüyle ilgili
kapitalistlerin malların el koymak
akp iktidtrını desteklemeyen ka-
pitalistler işin göz dağı ve boyun
eğdirme aracı olarak kullanılı-
yor.İşkence resimleri yayınlaya-
rak korkuyla dalgaları yaratarak
direnenlerin moralini bozmk tüm
toplumu tesilim alamak istiyor.
Karakolda tamir sırasında tank
patledi  diyor, oysa...

A    ysel ananın gömülmesine
yönelik saldırı bu kadar da ol-
maz umutsuzluğunu karamsar-
lığını hakim kılmak için düzen-
lenmiş bir saldırıdır.

Topyekün Savaşa Karşı
Topyekün Direniş

Bu koşullarda, topyekün sa-
vaşa karşı topyekün direnişi ve
yine faşist psikolojik savaş sal-
dırganlığına karşı sarsılmaz bir

direngenlik gösterirsek, büyük
bedeller ödeme pahasına güçlü
bir irade geliştiirebilirsek faşizmi
ezebilir ve zaferi kazanabiliriz.
Saray faşizmi en zayıf dönemini
yaşamaktadır. Halklarımızın hiç
bir sorununu çözebilecek takati
kalmamıştır. Faşist rejimin bütün
temel kurumları çözülme ve
karşı karşıya gelme sürecine
girmitir. Anlı-şanlı Türk general-
leri yerlerde süründürülmüş ve
bütün dünyaya rezil olmuşlardır.
Başta Rojava devriminin kaza-
nımları gelmek üzere bölgedeki
devrimsel süreç Türkiye ve Kür-
distan'da da çok daha büyük
devrimci olanaklar ve tarihi fır-
satlar yaratmıştır. Faşist rejimin,
imha ve tasfiye amaçlı saldırı tır-
mandırmasının, psikolojik savaş
ta derinleşmesinin dışında bir
başka sansı kalmamıştır. Ve da-
hası süren direnişi ezmeyi başa-
ramadığı gibi, artan devrimci
olanakları her hangi bir şekilde
sınırlayabilecek bir durumda da
değildir. Saldırganlıkları çaresiz-
liklerindendir. Daha şimdiden
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki,
faşizmin halklarımızı örgütsüz-
leştirme, ideolojik olarak teslim
alma planları yenilgiye uğra-
maya başlamış durumdadır.
Buna en iyi yanıtı yükselen ge-
rilla eylemlilikleri ve devrimci öz-
nelerin bedel ödemeden sakın-
madan ileriye doğru kararlı bir
duruş segileyerek, geri çekilme-
meyi başarmalarıdır. Devrimci
hareket ve kitlelerin ileri bölükleri
sokakları terketmemektedir.
Evet, hem tekil ve hem de birle-
şik direniş imkanları fazlasıyla
mevcuttur. Saray cuntası ve çe-
tesinin çıkmazları büyümektedir.
Bunu görmemek siyasi miyopluk
olduğu kadar, kendini geriye
çekmek, özneleşememek, faşiz-
min psikolojik savaşının baskısı
altında düşünmek, burjuva so-
lun kuyruğuna takılmak ve halk-
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larımıza inançsızlıktır. Faşizmin
kuşatma ve teslim alma planla-
rına yenilmektir.

Geçmekte olduğumuz zor ve
kritik süreç, her anı bedeller ge-
rektiren bu zorlu çarpışma dö-
nemi, birleşik devrimci hare-
ketimizden ve emekçi sol iddialı
bütün güçlerden kendimizi varı-
mızla yoğumuzla her düzeyde
ortaya koymayı, halklarımızın
enerjisini harekete geçirmeyi,
tam bir cüret ve feda ruhuyla,
eşsiz bir yaratıcılık, fedakarlık ve
birleştiriicilikle hareket etmeyi
gerektiriyor. Faşizmin imha ve
tasfiye amaçlı fiziki saldırılarını
ve psikolojik savaş yöntem ve
hilelerini boşa çıkaracak ve etki-
sizleştirecek başlıca yol budur.

Bu zorlu süreç, son derece
değişken ve karmaşık bir karak-
tere sahiptir. An, bu gün için
özellikle direniş mevzilerini ço-
ğaltma ve güçlendirmeyi, politik
ve moral değer taşıyan sokak
pratiklerini geliştirmeyi, sokak-
ları devrim rüzgarıyla tutuştur-
mayı gerektiriyor. Bunu başa-
ramayanlar, an'ı kaybeder ve
haliyle geleceği de kazanamaz.
Olayların başdöndürücü bir
hızda ilerlemesi psikolojik savaş
biçim ve yöntemlerinde de hızlı
değişiklikleri getirmektedir. Açık-
tır ki, eğer kendimizi buna göre
psikolojik olarak savaşın her bi-
çimi ve durumuna göre hızla ha-
zırlamışsak, buna göre sürece
yanıt olabilirsek başarılı oluruz.

Gün, Kürt özgürlük hareketi-
nin, devrimci demokratik güçle-
rin ve halklarımıızın tırnaklarıyla
söküp kazandığı hakları, fiili
meşru mücadele kazanımları
ölümüne bir savaşımla savunma
ve topyekün birleşik bir direnişi
yükseltme zamanıdır. Sınıf sa-
vaşımı, inişli çıkışlı olduğuna
yani asla düz bir çizgide gelişe-

meyeceğine göre, büyük başa-
rılar kazanmak kadar, başarı-
sızlıklardan ve hatta ağır yenil-
gilerden de moral üstünlüğünü
yitirmeden çıkabilecek bir dü-
şünsel açıklık, ruhsal sağlamlık
olmadan bu olmaz, olamaz. En
ağır koşullarda ve olanakların
son derece sınırlandığı koşul-
larda bile, moral üstünlük elde
tutulduğu sürece, her durumda
ileriye yürünebileceğinin bir dizi
deneyimine sahibiz. Kendi tari-
himizden öğrenerek hiç bir en-
gele takılmadan kararlılıkla yol
alabilmeliyiz.

Mevcut durum ve koşullar ne
olursa olsun, moral üstünlüğü
elde tutarak, amaç/yön kaybına
asla izin vermeden, an'dan ileri
yürüyebilme iradesi mutlaka

gösterilmelidir. Kendi deneyleri-
mizden de biliyoruz ki, moral üs-
tünlüğü kaybetmek, içe dönmek,
pörsümeye ve hatta yenilgiye
kapıyı aralamak anlamına gelir.
Bunun için asıl olarak durumun
kendisiyle değil, değiştirilebil-
mesi olanaklarıyla ilgili olmak,
tam da burada özneleşmek ge-
rekir. Bu ise, ancak ve ancak ey-
lemle, direnişi büyüterek olabilir.
Moral üstünlük devrimci olanak-
lar sorununun realize edilme-
siyle ilgilidir, yani kof ya da
temelsiz değildir. Böyle olduğu
içindir ki, moral üstünlük iradi

olarak kazanılır ve sürdürülür.
Asla kendiliğinden bir süreç ve
iş olarak algılanamaz. Moral üs-
tünlüğün yitirilmesi, savaşma
gücü, isteği ve iradesinin yitiril-
mesiyle sonuçlanır ki, bu çok
ağır sonuçlara ve hatta yenilgi-
lere yol açar. 

Ezilenlerin moral manevi gü-
cünü, direniş azmini ve örgüt-
lenme çabsını geliştirecek her
hareket değerlidir. Moral üztün-
lük için değerlendirilmeli, halka
direnmenin, örgütlenmenin, AKP
ve iktidarını yenilgiye uğratma-
nın mümkün olduğunu kavratma
aracına dönüştürülmelidir. Tek
bir kişinin direnmesi bile Sara-
yınve çetesinin kimyalarını bo-
zuyor. Demokratik özerklik
direnişleri sürecinde Ayşe ögret-
menin kısa açıklaması bile faşiz-
min suratına bir bomba gibi
düştü. Akademisyenlerin devlete
katilsin demesi faşizim gerçeğini
gözler önüne serdi. Kadınların
direnişleri hiç beklenmedik anda
faşizme geri adım atırrarak, yü-
rünecek yolu gösterdi. Artvin
köylülerinin hese karşı direnişi
bölgede umut yaratıyor. Bu tekil
direnişler bile faşizmin kadiri
mutlak olmadığını, direnişle her
an geriletilebiceğinin ve de ezi-
lebileceğinin bilincini geniş kitle-
lere taşıyor. Öyleyse her direniş
örneğini sahiplenerek, güçlü bir
biçimde yayarak, geniş halk kit-
lelerine ve ezilen bütün toplum-
sal kesimlere  direnilebileceğini
ve örgütlenilebileceğini göster-
mek, faşist iktidarı ve onun des-
tekçilerinin teşhir ederek her
önemli olay ve gelişmeyi bir
moral üstünlük savaşına konu
ederek, birleşik direnişin yolunu
örebilir ve zafere yürüyebiliriz.
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İlkel komünal toplumun sonu,
Köleci toplumun başından  bu
tarafa tarih, halk sınıf ve tabaka-
ların, eğmenlerin zoruna karşı,
devrimci zoru uygulayan müca-
delelerle doludur.  Tarihsel açı-
dan çok gerilere gitmeden, coğ-
rafyamızda ve çevresinde Maz-
deklerin, Babeklerin, Karmatile-

rin,  Şeyh Bedreddinlerin feodal
gericiliğe karşı isyanıyla doludur.
Yine bu dönemlerde Avrupa ve
dünyanın diğer bölgelerinde feo-
dal zorbalığa karşı köylü ayak-
lanmaları tarih sahnesinde ken-
dini göstererek, feodal zorbalığı
sarsarak ilerlediği görülmektedir.

19. yüz yıla geldiğimizde, bur-
juvaziye karşı, geniş halk yığın-
larının mücadelesinin damgası-
nı vurduğunu görmekteyiz. Bu-
rada yeni iki sınıfında tarih sah-
nesinde yer aldığını görmek-
teyiz. Yukarıda feodal gericilikle

geniş köylü yığınlarının ve bun-
ların alt tabakalarının damgasını
vurduğunu görürken, artık 18.
ve 19. Yüzyıldan sonra bu iki
yeni sınıf olan burjuvazi ve pro-
letaryanın birbiriyle amansız bir
mücadeleye giriştiğini görmekte-
yiz. 1871 Paris komünü, 1905
Rus demokratik devrimi, 1917

Ekim devrimi, Çin, Vietnam ,
Küba vb. devrimlerin tarih sah-
nesinde gerçekleştiği görülmek-
tedir.

Yukarıda ki her iki dönemde
de eğmenlerin zoruna, şiddetine
karşı halk yığınlarının karşı du-
ruşuyla , zora karşı, devrimci bir
zor ile karşı koyuşula karşılaş-
maktayız. Birinci dönemde kaba
bir zor ve sömürüye karşı parti-
siz ve örgütsüz bir karşı koyuş
hakim olurken, ikinci dönemde
partili ve örgütlü daha organize
olmuş bir işçi ve emekçi yığınları

görmekteyiz. Köle sahiplerinin,
feodal derebeylerinin, zoru kar-
şısında  geniş köylü yığınlarının
devrimci karşı zoru varken,
ikinci dönemde işçi sınıfı ve
onun katmanlarının burjuvaziye
karşı halk sınıf ve tabakalarının
devrimci karşı zoru gelişmiştir.
Burjuvazi burada, ne kadar ör-
gütlüyse,  işçi ve emekçilerde o
kadar örgütlü bir güçle tarih sah-
nesine çıktığını görmekteyiz.

Zaten yaşamın mücadelesi
karşıtların mücadelesidir. Her
şey diyalektiksel olarak birbiriyle
mücadele içerisindedir. Çelişki-
lerin birini çözmeden bir diğeri
her an devreye girmektedir.
Sınıf savaşımınıda bu diyalektik
gelişmeden ayrı tutamayız. Sınıf
savaşımıda özel mülkiyetin or-
taya çıkmasından bu tarafa var-
dır ve bu sınıflar savaşımı, bu
gün hala var gücüyle devam et-
mektedir.  Son süreçde, burju-
vazi kendisini daha da geliş-
tirmeye , saldırı araçlarını bu sı-
nıflar savaşımında, daha da ye-
nilemeye devam ederek, bu gün
belirli bir yere gelmiştir. Prole-
tarya ve onun katmanları ise,
sosyalizmde geriye dönüşlerden
sonra ki moral bozukluğunun
vermiş olduğu etkiyle, göreceli
olarak belirli bir dağınıklık, belirli
bir durağanlık içerisinde seyret-
mektedir. Ama tabiki bu olumsuz
gelişme kalıcı değildir. Kısa bir
zaman zarfında kendisini topar-
layarak bu karşıtların mücadele-
sinde burjuvaziye karşı etkili

SINIFLAR MÜCADELESİ VE EKİM
DEVRİMİNDE KADIN



vuruşlarını geliştirecektir.

Marks, ‘’Dünyanın bütün işçi-
leri birleşin’’ derken,  burjuvaziye
karşı cepheden savaş ilan edi-
yordu. işçileri ve emekçi kat-
manları dünyanın her tarafında
burjuvaziye karşı birleşerek mü-
cadele etmeye çağırıyordu. Asli
olan dünyanın değiştirilmesi me-
sajını vererek, yeni bir dünya ya-
ratmanın mümkün olduğunu ve
bunun anahtarının sınıfın partisi

ve  geniş proleter yığınların elin-
de olduğunu dile getiriyordu.
Çünkü, Marks, burjuvazinin ile-
ricilik yönünü yitirdiğini, gelinen
süreçde gerici bir güce dönüştü-
ğünü görmüştü.

Büyük usta Lenin, başta ol-
mak üzere, Rus devrimci ve ko-
münistleri Marks’ın  düşüncesini
doğru bir şekilde algılayarak, bu
düşünceyi ete ve kemiğe dönüş-
türerek, iki ayağı üzerine dik-
meyi başarmışlardır. İster
feodal, ister yarı feodal ve is-
terse kapitalist toplumsal yapı-
larda olsun, devrimin zora
dayandığını bilince çıkarmışlar-
dır. Bu zorun , kendiliğinden ge-
lişen bir zor değil, komünist
partisi önderliğinde, örgütlü bir

zorla burjuvaziyi alaşağı etmeyi,
yeni bir toplum olan, sosyalist
toplumu inşa etmeyi başarmış-
lardır. Ekim devrimi sürecinde,
Sosyalizmin inşasının canlı ta-
nığı olan bir gazeteci, kitabında
şu cümlelere yer vermektedir:

‘’Eylül ve Ekim aylarında yı-
ğınlar her yerde Bolşeviklerin
peşinden gitti. Çok sayıda köylü
malikanelere el koydular, toprak
ağalarının arazilerini sürdüler,

onları sindirdiler ve toprakları
aralarında bölüştüler.’’

Kaynak: Bir batılı gaze-
tecinin kaleminden Stalin 

J.T.Murphy

Yukarıdaki alıntı  devrimci zo-
run nelere muktedir olduğunu
bize göstermektedir.

Sınıflar arası savaşımda,
devrimci zorun olmazsa olmaz
olarak görülmesi gerekiyor. Bu-
nun yol ve yöntemi her ülkenin
sosyo  ekonomik yapısına göre
değişecek olan birşeydir. Bu-
rada şunu anlamız gerekmekte-
dir. Devrimci – komünistler hiçbir
zaman zoru kutsamaz, bunu,
mecbur oldukları için kullanmak

zorunda kalırlar. Hiçbir burju-
vazi, hiçbir patron, artı değerin
sömürüsünün ortadan kalkma-
sını, fabrikalarının ve bankaları-
nın ve büyük toprak parçalarının
kamulaştırılmasını,  kendi gönlü
ile istemez. İşçi ve emekçi yığın-
ların karşısına ordusuyla , özel
kuvvetleri ve polisiyle çıkar. Gö-
rülmemiş bir zoru var gücüyle
uygulamaya ve bu haklı yöne-
limi engellemeye çalışır. Eğer
sınıf ve sınıfın katmanları,
bunun karşısına devrimci zorla
çıkamazlarsa hedeflerine var-
malarıda imkansızlaşır. 

Bunun böyle olduğu, Sovyet-
ler Birliği, Çin vb. devrim müca-
delelerinde  açık bir şekilde gö-
rülmüştür.  Ekim devrimi bir ça-
ğın iktisadi, siyasi, kültürel ve de
yaşamın yeniden özgürce yaşa-
nırlığına dair hayatın her ala-
nında bir dönemin kapanıp. Yeni
bir dönemin açıldığının yanısıra
dünya kapitalist sisteminin alter-
natifi olarak proletaryanın kendi
kendini yönetecek iktidarlaşma-
sının mümkün olduğunu insa-
lığa göstermiştir. Bundandırki,
tarihimiz bu mücadele deney ve
pratiklerinden edindikleriyle,
coğrafyamızda devrimciler- ko-
münistler, Türkiye ve Kuzey Kür-
distan coğrafyasında, devrimci
zoru örgütlemek için önemli bir
sorumluluklar üstlenerek tarihi
sahnesinde   kendisini göster-
mektedir. Bu zorun örgütlenme-
sinin karşısında ise, burjuva-
zinin, işçiler köylüler ve diğer
halk katmanları ve Kürt ulusu
üzerindeki şuursuzca saldırı,
zulüm ve katliamları bundan
kaynaklı olduğunun yanı- sıra…
sömürü sisteminin iktidarlaştır-
dığı devlet gelenegide bu  ol-
mazssa olmazlığıdır..

Bir uygarlığın düzeyini ölç-
mek isterseniz, hemen kadının
yaşam koşullarına bakın? Kadı-
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nın köleleşmesi özel mülkiyetle
nasıl başladıysa aynı şekilde..
özel mülkiyetin kaldırılmasıyla
aşılacaktır. 1917 Ekim devri-
miyle, kadının özgürleşmesinin
yolu açıldı. Leninin deyimiyle
‘’taşı taş üzerinde bırakmadılar..
Sovyet devriminin kadına ka-
zandırdıklarını analayabilmek
için devrim öncesinin durumunu
bilmek gerekli. Bu konuda katı,
ilkel Çarlık yasaları mevcuttur.
Devrim sonrası ilk işlem, Çarlık-
tan kalan yasaların kaldırılması
olmuştur.

28 Kasım 1917 günü dünya
yüzeyinin altıda birini kaplayan
ve farklı kültürel ve dinsel gele-
nekli yüz kadar milliyet ve etnik
grubun yaşadığı uçsuz bucaksız
ülkede cinslerin tam iktisadi,
yasal, siyasal, kültürel, cinsel ve
hatta biyolojik eşitliği ilan edildi.
Kadınların aşağılık konumlarını
tarihsel olarak destekleyen kül-
türel ve dinsel gelenekler yasa-
dışı ilan edildi ve cezai yaptırıma
bağlandı.

İlk olarak, ’Barış veToprak’
hakkındaki ‘Sovyet Kararname-

lei’ çıkarıldı. Bu kararnamelerle
köylü kadın ve erkek eşitlenir,
bunu bir dizi kararnameler takip
eder. Tekrar aynı tarihli kararna-
melerle, 8 saaatlik iş günü ya-
sası uygulaması başlatılarak,
kadınların gece işlerinde çalıştı-
rıması yasaklanır. 14 KASIM
1917 `de doğumla ilgili sorunlar
çözülerek, doğumdan önce ve
sonra 8 haftalık zorunlu izin ya-
saya bağlanır. Cinse göre ücret
tespiti yasaklanır. Eşit işe eşit
ücret ilkesi yürürlüğe konur.18
ARALIK1917 de evlilikte kadını
ikinci sınıf konumuna düşüren,
erkeğin üstenci baskısı altında
tutan yasalar toptan değiştirilir
ve eşit haklar tanınır. Boşan-
mada çarlığın kural saydığı ya-
salar kaldırılıp boşanma kolay-
laştırılır. Meşru ve gayri meşru
çocuk ayrımı ortadan kaldırılır.
1920 Kasımında kürtaj yasallaş-
tırılır. Lenin bu yasalarda ger-
çekleştirilen bu değişimlerin,
günlük yaşamda tam işlemedi-
ğini, özelliklede kırsal kesimde
yasaların uygulanmasının daha
zor olduğunu belirtir.

1920 de Orta Asya Cumhuri-

yetlerinde kadının kölelikten kur-
tulması için taaruz başlatırlar.
Köleliğin simgesi sayılan örtüle-
rini törenlerle yakıp özgürlüğünü
simgeleştirirler. Bu konuda,
Bolşevik Partisi Kadınlar Seksi-
yonu önemli görevler üstlenir.
Ve her düzeyde parti komiteleri-
nin bünyesinde Kadın Seksiyon-
ları oluşturup, kadının devrim-
deki sorumluluğunu ve devrimin
sürekliliğinde kadının katılımını
sağlamakta önemli başarılar
elde edilir.

Ekim devrimi kadının özgür-
lüğü ve kurtuluşu bakımından
bir hamlede, kapitalist ülkelerin
birkaç yüzyılda gerçekleştireme-
diklerini hayatın gerçekliğine
dönüştürmede önemli adımlar
atmıştır. Birkez daha vurgula-
makta yarar olmalı ki, sermaye
diktatörlüğünün karşıtı olan sos-
yalizm ve sosyalist toplumda da
karşılaşılacak gerçeklik karşı-
sında daha ileri haklar, sınıfsız
bir dünyanın varedilmesinin ya-
ratılmasını savunmakta, sosya-
listlerin ve onların örgütlendiği
partilerin asli görevi olmalıdır.
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İnsanlığın, en önemli ve temel
sorunlarından birisi de kadına
yönelik genel, özel ve özgün
olarak yaşanan sömürü ve cins
baskısıdır. Emeklerinin kavga-
sını verirken kanlarıyla kazana-
cakları özgürlüklerine bir adım
daha yaklaşan kadınların baskı
altında sömürüsü ise çok daha
uzun bir geçmişe sahiptir. Komi-
nal toplumun çözülmesi, özel
mülkiyetin ve sınıflı toplumların
ortaya çıkışı, kadının toplumsal
konumunun değişmesinin de
zeminini hazırlamıştır. Mülkiyet,
erkeklerin artık kurulmuş olan
tartışmamız egemenliğinin ilk et-
kisi, ataerkil aile biçiminde ken-
dini gösterdi. Kadının ilk ve hala
en yaygın hapishanesi olan eve
kapattığında insanlık, tarih
denen serüvenine daha yeni
başlıyordu. İşbölümünün, mülki-
yet ilişkilerinin üzerine şekille-
nen aile, hukuk, din ve devletin
de katkılarıyla kadının bu top-
lumsal konumunu iyice derinleş-
tiriyordu. Artık kadın, parayla
alınıp satılan, çoğunlukla insan-
dan bile sayılmayan, görevleri,
yaşam alanının sınırları kesin
olarak çizilmiş bir nesneye indir-
genmişti.

Kapitalizm her şeyden önce
tarihsel bir toplumsal sistemdir.

Reel sosyalizmin çöküşü ile
değişen dünya dengeleriyle bir-
likte, sınıf mücadelesinin zayıf-
ladığı koşullarda güçlü bir dire-
nişle karşılaşmayan, dizginsiz

ve sınırsız hale gelen emperya-
list-kapitalizmin, toplumun bütün
kesimlerine yönelik saldırılarını
yoğunlaştırarak sürdürmüş,  yı-
kıma sürükleyen politika ve uy-
gulamalarını;  bu temelde geliş-
tirmiştir. Yaşamı yaratan kadın-

ların dünyasında, en vahşi en
barbar yöntemlerle hunharca
katledildiği,  köleleştirildiği , er-
kekleştirilip sistemin  metası ha-
line getirilen kadının formüle
edildiği , dünya halklarını kör bı-
çaklarla doğradığı ve atık ma-
zotla yakıp kavurduğu , vahşi bir
düzenin en üst boyutu olan em-
peryalizmin tanıklığını yaptığı-
mız bu yeni tarihsel süreçte ,
kadınların karşı karşıya kaldığı
sorunlar yine geçmiş yıllardan
çok farklı değildir. Kadınlar hala
birçok yasal ve geleneksel ay-
rımcılıkla karşı karşıyadır. Tür-
kiye oligarşisi, 1980'lerde em-
peryalist-kapitalizmin  neoliberal
politikalarını hızlı bir şekilde ya-

şama geçirmiş, dönemin 24
Ocak kararları da bunun somut
adımları olmuştur.( IMF prog-
ramları, DTÖ, DB, GATT, eğitim,
sağlık, sosyal güvenlik vb gibi
her alanda uygulanmaya baş-
landı) Bir çok alanda yapılan bir

takım değişiklikler toplumun
bütün kesimlerinde olduğu gibi
kadınlar üzerinde de ciddi etkiler
yaratmıştır. Uluslararası tekelci
sermaye yeni pazar alanlarına
el atarken bir yandan da yeni
emek süreçleri için ucuz iş gücü
arayışındadır. Yeni-sömürge ül-
kelerde kadın emeğinin kullanıl-
ması, emperyalist şirketlerin
işçilik maliyetlerini düşürmek
üzere bu ülkelere yatırımlarını
yönlendirmeleriyle başlamıştır.
Bu sektörler, ucuz kadın işgü-
cünü kullanarak maliyetlerini dü-
şürmekte ve uluslararası reka-
bet açısından önemli avantajlar
sağlamaktadır. Dolayısıyla eve
bağımlı, ortak talepleri konu-

KADINLAR MÜCADELE İLE
ÖZGÜRLEŞECEK



sunda fazla bilinçli olmayan, ör-
gütsüz, eğitimsiz olan kadınlar,
bu süreçte en çok tercih edilen
işgücü olmaktadır. Hatta geç-
mişten gelen konumundan kay-
naklanan, bir kat daha ezilmişli-
ğinden dolayı daha da ucuza
çalıştırabileceği kadınlar, pat-
ronlar için bulunmaz bir ni-
metti.Böylece kadın bir taraftan
aşağılanan, ezilen, ayrımcılığa
tabi tutulan ev ekonomisine kat-
kıda bulunurken diğer taraftan
da ev köleliğinden kurtulama-
mıştır. Diğer taraftan ise,Ça-
lışma koşullarının tüm berbat-
lığına, tüm sömürüye rağmen iş-
çilik, yüzyıllardan sonra kadın-
lara ekonomik anlamda bağım-
sızlaşabilmenin zeminini yeni-
den sunabiliyordu. Tüm bu ka-
zanım ve bağımsızlaşmasına
rağmen,  sınıflı bir toplum olma-
sı gerçeğinden dolayı, aile için-
deki, erkek karşısındaki edilgen,
ezgin konumlanışı sürekli olarak
yeniden üretilmiştir. Kadının ka-
pitalizmle birlikte değişen ko-
numu, kapitalizmin içinden geç-
tiği evrelere göre değişebili-
yordu. Toplumda yaşanan bu
değişim, kadınların sınıf müca-
delesindeki yerini alması izle-
miştir.

Kaçıncı yüzyılda yaşarsak ya-
şayalım şiddet, erkekliğin bir
simgesi olarak kendi yerini mu-
hafaza ediyor.

Yalnızca fiziksel varlık anla-
mında değil, beyinlere dek uza-
nan bir psikolojik etki anlamında
da varlığını duyuran şiddet, in-
sanlık dışı tahakküm içeren bas-
kıcı ve sömürücü bir karakter
taşır. Bu nedenle şiddete daya-
nan tüm kurumlaşmalar, belirle-
nen statüler bireyde olması
gereken buymuş gibi içsel bir
olgu olarak çarpık bir yaşam an-
layışını ortaya çıkarmaktadır.
Kadına yönelik şiddet, kadının

fiziksel, cinsel, ekonomik veya
psikolojik olarak zarar görme-
siyle veya acı çekmesiyle so-
nuçlanan ve  bu tip hareketlerin
tehdidini, baskıyı ya da özgürlü-
ğün keyfi engellenmesini de içe-
ren, ister toplum önünde, ister
özel hayatta, isterse kamusal

mekanlarda meydana gelmiş
olsun, kadına dair gerçekleşen
her türlü şiddet anlamına gel-
mektedir. Kadına yönelik şiddet,
hem kadınların insan haklarını
ve temel özgürlüklerini kullan-
malarını engellemekte, hem de
bu hakları ihlal etmektedir.

Kadına yönelik şiddet biçim-
leri şöyle sıralanabilir:

Aile içinde meydana gelen fi-
ziksel, cinsel, ekonomik ve psi-
kolojik şiddet, kız ve erkek
çocuklarının cinsel istismarı,
evde cinsel taciz ve tecavüze
maruz kalmaları, zorla evlen-
dirme, tecavüz faili ile evlen-
meye zorlama, zorla bekaret
kontrolü ve bununla bağlantılı
şiddet, evlilikte tecavüz, kadın
sağlığına zarar veren diğer uy-
gulamalar.

Gözaltı merkezlerinde ve göz-
altı merkezleri dışında  devletin
güvenlik görevlilerince gerçek-
leştirilen her türlü fiziki ve cinsel
şiddet. 

Faşist TC Devletinin gündelik
hayatımızı şiddet ve baskı araç-
larıyla yönetme çabası, diğer ta-
raftan ise erkek egemen
anlayışının evler içersinde, iş
yerlerinde, eğitim kurumlarında,
sokakta, otobüste, parklarda gö-
rünen ve görülmeyen her

alanda kadınlara karşı yapılan
bütün psikolojik-fiziksel şiddet.

OHAL sürecinde en az 400
kadın katledildi, son 1 yılda 375
kadın erkekler tarafından katle-
dildi.

Kadınları her alanda savun-
masız bırakmaya çalışan patri-
arkal devletin faşist politikaları.

KHK’larla kadına yönelik şid-
detle mücadele eden kadın der-
nekleri kapatıldı.

Kayyumlar Kadın sığınakla-
rını ya kapattılar ya da Aile ve
Sosyal Politikalar bakanlığına
tahsis ettiler.

Savaş politikalarının hede-
finde kadınlar vardır. Siyasetin
savaş dili başta kadınlara yöne-
lik katliamları meşrulaştırır.

Kadını köleleştirmek isteyen
patriarkal devletin faşist politika-
rına  karşı, mücadelemizle ya-
şamı da kendimizi de özgürleş-
tireceğiz!
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Geçen yüzyıldan bugüne ka-
dar kadınlar uzun ve zorlu bir yol
kat ettiler. Miadı dolmuş bu
baskı rejimlerinin ne gazı, ne
copu, ne gözaltı ve tutuklama-
ları, ne de kurşunu mücadeleci
kadınları durdurmaya yetiyor.
Günümüz koşullarında kadınla-
rın özgürlük mücadelesi örgütlü
mücadele içersinden geçmekte-
dir.

Hiç şüphesiz kadının kurtu-
luşu toplumun kurtuluşundan
bağımsız ve ayrı düşünülemez.
Ezilen bir cins olarak kadının ta-
mamen özgürleşmesi ancak
toplumsal bir devrimle mümkün-
dür. Bu nedenledir ki kadınlar
kurtuluş mücadelesinde önemli
bir yere sahiptir.  Paris Komü-
nü’nden Sovyetler Birliğine, Çin
Demokratik Halk İktidarından Vi-
etnama, Yugoslavya’ ya,  Kür-
distan’dan Rojava,Şengal ve
Ortadoğu’ya oldukça tarihsel ve
zengin mücadele süreçlerine
sahibiz. Hiç süpesiz bu tarihsel
süreçler her açıdan kadınlara
büyük kazanımlar getirmiştir.
Dişleriyle, tırnaklarıyla, küçük
bedenleriyle hiç yılmadan ve

durmadan üreten, Türkiyeli, Kür-
distanlı, Ortadoğulu ve dünya-
nın bütün kadınları: Rosa’-
lardan,  Klara ve Kollantai’lere,
Çiang Çingler’den Leyla Kasım

ve Leyla Halid’lere, Meral’lerden
Zilan’lara, Didar’lardan  Ser-
pil’lere, Barbara’lardan Sebahat
ve İdil’lere, Beritan’lardan  Sa-
ra’lardan Arin’lere,  Berçem’lere,
Aynur, Sarya, Sefagül, Avaşin,
Gürcan, Aysun, Menekşe,
Kader, Seve, Pakize, Eylem,
Sevda,Mercan,Nudem , Fransız
Direnişcileri,  Viatnamlı ,  Kübalı
Kadınlar ve bu sayfalara sığma-
yacak kadar daha nice kadın
devrimcilerin kanlarıyla yazılan
tarihimizin, son derece öğretici

dersleri üzerinden, tarih karşı-
sında acı çekmiş ve ezilmiş tüm
dünya insanları eşit bir kahra-
manlıkta buluşmaktadır. Bu öğ-
reti nesilden nesile yüzlerce yıl

kendi bayrağımızın rengi ve
aynı coşkuyla taşınmakta, ka-
dınların birleşik devrim hareke-
tini yükselmektedir.

Bizi ayrı dillerden aynı ezgiyle
birleştiren türkülerimiz ve alınte-
rimiz, katığımızdır. Sokakta,
kavgada  ve ölümlerde. Çektiği-
miz tüm acı ve paylaştığımız
tüm onur, özgür bir ülke içindir
sadece.Bizim özgürlüğümüzün
ve eşitliğimizin tam tarifi budur.

“Her Şey Özgür Bir ülke İçin!” Bir çok kadın öldü bu cümleyi haykırarak. Dünyanın dört bir yanındaki bu isim-
siz kahraman kadınlardan sonra bizler biraz daha fazla çalışmalıyız. Daha fazla öğrenmeli ve öğretmeliyiz.
Daha fazla yorulmalıyız. Daha cesur ve kararlı olmalıyız hiç yetinmemeliyiz, hiç durmamalıyız , hiç yılmamalıyız.
Gökyüzü, o sonsuz mavilik ve enginlik, kadınların özgür zenginlikleriyle çok daha anlamlı, çok daha mavi ve
derin olacak .Sımsıcak kumlara çıplak ayakla basarak ve sırtüstü uzanarak işte zafer diyeceğimiz bir bütünlük
için, ilerlemeliyiz .Bu nedenle uzlaşmaz ve affetmez olacak ve çok bedel ödeyeceğiz. Kesinlikle toplumdaki
diğer erkeklerin ve egemen ideolojik yaklaşımların, köhnemiş toplumsal değerlerin etkisini devrimci  mücadele
saflarından uzaklaştırmak için, biz kendimiz olabilmek için çok uğraşacağız. Bilmeliyiz ki devrimci olmak önemli
bir adımdır. Kadın devrimci olmak daha önemli bir adımdır, öncü kadın devrimci olmak çok daha önemlidir.
Daha ileri, daha ileriye ! Bu ruhla bu süreci inşa edeceğiz.  Ulrike  Meinhof ’un dediği gibi: “Kadın ve Erkek sa-
dece ve sadece mücadele silahına sarıldıklarında eşittirler.”

Gelecek ve Zafer bizimdir. Çünkü biz istiyoruz ve kazanacağız.

Kıyı ve Irmak... 

Herşey Portakal Ağacında Oturan Kadın romanında Sandinist militan Felipe’nin Lavinia’ya söylediklerinde
düğümlenir: “Biliyorum, biz birlikte yüzemeyiz. Sen benin kıyımsın. Eğer birlikte yüzebilseydik, beni hangi kıyı
karşılardı ki?” Bütün sorun, bu anahtar soruya Lavinia’nın verdiği pratik-militan yanıtı verebilmektedir. Lütfedil-
miş imtiyazlarla değil, dirseklerini ve yumruklarını kullanarak.. Bu mümkündür ve ayrıca zorunludur da. Atılan
hiçbir adım, bu anlamda karşılıksız kalmayacaktır.
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Hep egemenler tarafından ya-
zılan tarihleri okuduk, dinledik.
Binyıllar boyunca sömürülen,
katledilen ezilen halk gerçekliği
belleklerimizde yer edinmesin
diye faşist egemen iktidarlarca
sürekli türlü safsatalar ile bir
uyku hali ile yaşamaya maruz
bırakıldık. Fakat bu yaklaşımlar
yahut eğilimler tüm çabalarına
rağmen sonuç alamadılar ve de
alamayacaklar. 

1920’li yıllarla birlikte ulus
devlet formunu kazanan TC
devleti, modernizm adıyla yeni
dünya düzenine göre şekillen-
meye başlarken, esasen Os-
manlı geleneğinden gelen ırkçı
faşist toplum kırımcı, tektipleşti-
ren yanlarından hiçbir şekilde
taviz vermedi. Hatta daha da üst
boyutlara taşıdı diyebiliriz. Kuru-
luş döneminin baş idolü Hitler
faşizminin birçok emsali, Türkiye
ve Kuzey Kürdistan toprakla-
rında yaşatıldı ve halada yaşa-
tılmaya devam ediliyor. 1914
ermeni kırımı ile başlayan süreç
peşi sıra Şex Saidlerden Seyit
Rızalara denizlerle  Yusuflara
Hüseyinlere varan onlarca idam,
Zilan deresi, 38’de  Dersim,
Gazi,  Roboski, Soma,  Ankara,
Amed ve ardı arkası kesilmeyen
daha birçok katliam bu gün ha-
fızalarımızda hala çok diridir.
Tabiri caizse öteki olarak görü-
len tüm halklar kırıma uğradı,
herkes tektipleştirilmeye çalı-
şıldı. Şimdilerde siyasi tutsak-
lara dayattıkları gibi. Bunun yanı

sıra işçiler, emekçiler, gençler ve
tüm sömürülen, ezilen halklar bu
kızılca kıyamet içerisinde dü-
zene biat etmeye maruz kılındı.
Ve biz bu faşist sömürü siste-
mine başkaldırıyoruz. 

Gençliğin birleşik devrimci gi-
rişimi olarak Türkiye’de kaynağı,
binyılların egemen zihniyetine
dayanan faşist rejimine karşı ke-
sintisiz mücadele kararlılığıyla
örgütleneceğimizi duyuruyoruz.
İbolardan Mahirlere Deniz Yusuf
Ulaşlara Hakiler Mazlum ve Ke-
mallere dayanan devrimci genç-
lik önderlerinin mirasçıları
ardılları dava yoldaşları olarak
mücadelelerini zafere götürmek
için Türkiye  ve Kuzey Kürdistan
da mücadele eden devrimci
sosyalist sol gençlik örgütleri
olarak gençliğin birleşik devrimci
girişimi olarak faşizme karşı
ortak bir cephede üstün bir mü-
cadele içerisinde devrimci inti-
kamla alanlarda  olacağımızı
açıklıyoruz. 

Tarih boyunca yürütülen tüm
savaşlarda,mücadelelerde, dev-
rim  hareketlerinde öncü savaş
gücü hep gençlik olmaktadır.
Yine tarlada fabrikada sokakta
okulda emeğin olduğu her
alanda en ön saflarda yaşamın
içerisinde yer alan yine hep
genç kadınlar ve erkekler ol-
maktadır. Kapitalist egemen sö-
mürü sistemi bu kadar önemli ve
aktif bir gücü kontrolü altında
tutmak için her türlü hileye oyu-

na yalana dolana başvurmakta-
dır. Sahte yaşamlarla örü-lü sis-
temini gençliğe empoze etmek
için devasa bir kurgu ağı ile gen-
çliği kontrol altında tutup kendi
sistemine uyarlamak istemekte-
dir. Adeta evimize kadar yaşa-
mımızın her alanına hükmetmek
isteyen tüm ahlaki politik değer-
lerimize el koymaya çalışan bir
ev hırsızı rolündedir.

Yine medyası ekonomisi bi-
limi sanatı sporuyla  yaşamın
her noktasına el atan, özel
savaş politikalarıyla belleksiz
kültürsüz sürü bir gençlik kuşağı
oluşturarak gençliği  özünden
uzaklaştırıp refleksiz bir kuşak
oluşturmak istemektedir.  Öyleki
tarih boyunca  TC’nin yaptığı
tüm katliamlara göz yuman ku-
şak aynı zamanda bir katliam
sistemi olan bu  faşist emperya-
list  sistemi meşru kılmış olacak-
tır. 

Ancak insanlığın tarihi bo-
yunca her zaman sömürenler
karşısında bir direniş açığa çık-
mış ve insanlığın tarihi onurlu
değerleri her zaman korunmuş-
tur. Bizler bu direnişçi geleneğin
gençliği, torunları,  öz evlatları-
yız. Cuntacı  TC sisteminin ve
takkeli- sarıklı faşist AKP rejimi-
nin tüm düzenini parçalayacak
Türkiye halklarının özgürlüğünü
sağlayan gençlik örgütü olmak
için başkaldıracak bir birleşik
güç oluşturuyoruz. Bu güne ka-
dar girişim içerisinde yer alan ör-

GENÇLİĞİN DEVRİMCİ GİRİŞİMİ
ADINA



gütler olarak her bir bileşenimiz
kendi mücadelesini yürüttüğü
gibi bundan sonrada her cep-
hede bu mücadeleyi yürütmeyi
sürdürecektir. Ancak faşizme
karşı olan sömürüye, diktatör-
lüğe karşı olan tüm muhalif ke-
simlerin  ortak hareketi ile daha
aktif mücadele edileceğine ina-
nıyoruz. Çünkü TC devleti ve
AKP rejimi bu gün halklara karşı
hiçbir alanda yaşam hakkı tanı-
mamaktadır. Oluşturduğu dikta-
tör cunta sistemi ile Türkiye’de
yaşayan ve bu sisteme boyun
eğmeyen her kesime karşı her
anlamda baskı uygulamakta ce-
zaevlerine kapatmakta katlet-
mektedir. Tek renkli, tek sesli,
tek dilli ırkçı bir sistem oluştur-
mak adına Türkiye’de yaşayan
ve özgürlük adalet eşitlik pe-
şinde olan her rengi yok etmek-
tedir.  Üstelik bununla da yetin-
meyip toplum ahlakına aykırı
birçok durumu meşrulaştırmak-
tadır. Kadın tecavüzleri Tür-
kiye’de neredeyse her gün ya-
şanmakta ve toplumda bu teca-
vüz olaylarında tecavüzcüler
haklı olarak gösterilmektedir.
Faşist Erdoğan zihniyeti yaşa-
nan bu olaylarda kadının etek
boyuna kadar biçim vermeye
çalışan kirli politikaları sonucu
kendi belirlediği ölçülere uyma-
yan her kadını hedef haline ge-
tirmiştir. Bugün tecavüzcüler bu
kirli AKP rejiminden aldıkları ce-
saretle kıyımlar yapmaktadır.
Özgecanlar, Münevverler, Yibo-
larda yaşanan toplu tecavüzler
hala belleğimizde diridir.  Yine
aynı şekilde henüz 12-13 yaşla-
rında olan çocuklara dönük ya-
şanan toplu tecavüzler A Ö
davası gibi olaylar vicdanların
asla rahat olmayacağı ve hesa-
bını sormamız gereken olaylar-
dır. 

Sürekli değişen ve her sefe-
rinde çocukların gençliğin zihin-

lerini en iyi nasıl kendi faşist-
ırkçı rejimine göre şekillendire-
ceği hesabıyla oluşturulan
eğitim sistemi ile düşünmeyen
üretmeyen daha çok ezberle-
yen, sisteme tabi olan bir nesil
oluşturulmak istenmektedir.  Sü-
rekli değiştirilen sınav sistemleri
ile her seferinde kafaları karışan
öğrencilerin yarış atı gibi birbir-
leriyle yarışa sokulmaları birey-
cileştirilip, toplumsallıktan uzak,
bencil bir nesil olarak şekillen-
meleri göz önündedir. Tüm
imam hatip liseleriyle sözde
imanla yetiştirilmek istenen esa-
sen de sahte din safsatalarıyla
irade teslim almaya çalışan ve
din adına korku imparatorlukları
oluşturarak gençler üzerinde
hüküm sürmek isteyen bir dikta
rejimi mevcuttur.  Adaletsiz ve
daha çok faşist AKP rejiminin
kendi kadrolarını oluşturmak için
oluşturdukları bu sistem ret edil-
meli ve bu sisteme karşı aktif
mücadele edilmelidir. Eğitim sis-
teminin artık hiç bir tarafı kabul
edilmez ve hazmedilemez. Bu
nedenle Türkiye gençliği olarak
birleşik olan gücümüzle bu sis-
temi ortadan kaldıracağız ve
özgür, bilimsel, adaletli ve kadın
özgürlükçü bir eğitim sistemini
hedefleyeceğiz. 

AKP rejimi tüm kamusal alan-
larda kendi kadrolarını yerleşti-
rerek eğitimden sağlığa hukuk-
tan yargı alanlarına kadar her
alanda ırkçı faşist ideolojisini
yaymaktadır. Bu düzene karşı
çıkan tüm kesimlere de söz
hakkı tanımamakta ve bunda di-
retenlere de işkence, tutuklama,
cezaevi ve katliam reva görül-
mektedir. Yandaş medyası yap-
tığı yalan dolan haberlerle top-
lumu kandırdığı gibi özgür ba-
sıncılık yapmak isteyen herkes
ve de birçok aydın yazar sanatçı
bugün zindanlarda yaşamakta-
dır. Ya sisteme tabi olunacak

yada yaşanmayacak denilmek-
tir. Adeta açık bir cezaevine dön-
üştürülen Türkiye gerçekliği
Erdoğan’ın kurduğu sarayıyla
tek dilden yönetilmeye çalışıl-
maktadır. Emekçiler sömürül-
mekte, yoksulluk artmakta halk
her şeye gelen vergilerle, faiz-
lerle bu düzene istemsizce tabi
olmaktadır. 

Talan eden tüketen katleden
faşist AKP rejiminin yarattığı bu
tahribatlar Türkiye’de yaşayan
tüm halkların kadınların özelde
gençliğin ortak sorunudur. Türki-
ye’de yaşayan devrimci, demo-
krat, sosyalist, antifaşist, anti-
kapitalist tüm kesimlerin, birey-
lerin  ortak sorunudur.  Bunun
için de biz gençlik örgütleri ola-
rak tüm ezilenlere karşı devletin
tüm imkanlarını çıkarları doğrul-
tusunda kullanarak  topyekün
savaş açan Erdoğan rejimine
karşı topyekün bir direnişle bu
sistemin parçalamayı ve orta-
dan kaldırmayı hedefleyeceğiz.

Bu nedenle gençliğin birleşik
devrimci girişimi olarak bundan
sonra  faşist-katliamcı TC reji-
mine karşı ortak bir cephedeyiz
ve meydanlarda olacağız. Bu
sömürgeci sistem alt üst olun-
caya dek sokaklar, okullar, üni-
versiteler,  tüm emek alanları
bizim için bir direniş mevziisi
olacaktır. Talan eden faşist reji-
min tüm kurumları ve kişileri he-
defimiz olacaktır. Demokratik
özgür  bir Türkiye perspektifiyle
bu ırkçı rejim parçalanacaktır.
Türkiye ve Kürdistan’lı gençlik
örgütleri olarak  katliamcı AKP
rejiminin sistemi dağılacaktır.
Gençliğin birleşik devrimci giri-
şimi olarak harekete geçeceği-
miz bu süreçte faşizme karşı
olan tüm kesimleri de , bireyleri
de bu cephede ortak mücade-
leye davet ediyoruz. 
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Ulusal ve sosyal kurtuluş mü-
cadelelerinde, sınıfsız ve sömü-
rüsüz bir dünya yaratma müca-
delesinde sayısız sayıda yolda-
şımızı, siper yoldaşımızı yitirdik.
Her yoldaşımızı yitirdiğimizde
marşlarımızla, sloganlarımızla,
şiirlerimizle kitlesel anmalarla
güneşe uğurladık onları.

İdealleri uğruna verdikleri mü-

cadeleleri devraldığımızı, uğ-
runa mücadele ettikleri bayrağı
yere düşürmeden daha yüksek-
lerde dalgalandırma sözü verdik
her seferinde.

Anmalarımızı çoğunlukla ken-
di örgütsel çeperlerimizle sınırlı
olarak gerçekleştirdik. Dönem
dönem devrimci örgütlenmeler
olarak bir araya gelerek birlikte
anmalar da gerçek- leştirdik.
Aynı amaçlar uğruna toprağa
düşenlerimiz için.

Mücadele tarihimize baktığı-
mızda ayrı örgütlenmeler içeri-
sinde yer alsak da aynı amaçlar
uğruna mücadele ederek birlikte
silah elde toprağa tohum oldu-
ğumuz dönemler de oldu.

THKO nun önderleri Deniz,
Yusuf, Hüseyin'in idamlarını en-
gellemek üzere üç İngiliz teknis-
yeni kaçırmalarının ardından TC

ordusu tarafından Kızıldere de
(Tokat /Almus ) sarılan THKP-C
ve THKO dan devrimciler 30
mart 1972 de destansı bir dire-
niş sergilediler. Mahir Çayan ve
10 devrimci birlikte çatıştılar, bir-
likte silah elde toprağa düştüler.
Bizlere de birlikte bir direniş ge-
leneği bıraktılar.

Yine 12 eylül AFC nın iş ba-
şında olduğu süreçte hapisha-
nelerde baskıya, zulme, işken-
celere karşı mücadele, direniş
ortaklaşa ilmek ilmek örüldü ha-

pishanelerde. Diyarbakır da 5
nolu zindanda, Metris te Bay-
rampaşa da...Türkiye nin hapis-
hanelerinde ortaklaşa direniş-
lerde SAG ve ÖO da destanlar
yaratıldı. 1996 yılının 20 mayıs
ile 27 temmuz tarihleri arasında
SAG ve ÖO eylemlerini birlikte
gerçekleştiren devrimciler zafe-
rin kazanıldığı 21 temmuz 96 ta-
rihine kadar değişik parti ve
yapılardan 12 devrimci tutsak
özgürlüğe uğurlandı.

Bugün Ortadoğu da Rojava
da yerel gericiliğe IŞİD zulmüne
karşı Kürtlerin vermiş olduğu
mücadele tüm dünyada yankı-
sını buldu.Yıllar önce İspanya
da Franko faşizmine karşı enter-
nasyonal taburlarla cumhuriyeti
korumak için nasıl birlikte sava-
şıldı ise... Yine Filistin'de İsrail
siyonizmine karşı mücadele yü-
rüten Filistinli gerillalarla birlikte
mücadele yürütüldü ise... Bugün
de Rojava'da aynı mücadele yü-
rütülüyor. Dünyanın her yerin-
den özellikle de Türkiye'den
çitleri/sınırları yıkarak buradaki
mücadeleye katılan partiler, ör-
gütler birlikte yerel faşist iktidar-
lara ve IŞİD gericiliğine karşı
mücadele yürüttüler/yürütüyor-
lar. Mücadele içerisinde birlkte
silah elde toprağa düştüler.

Emperyalist saldırganlığa,
IŞİD gericiliğine karşı Rojava'da,
Rakka'da şehit düşen Ebu
Leyla, Ednan Ebu Emced,
Kemal Abdulgadir Beş ELO,

ULUSAL VE SOSYAL MÜCADELEDE
ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMANLAR

ÖLÜMSÜZDÜR
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Hisen Eleş Ebdullah... İvana
Hoffmann, John Gallagher, Kos-
tandinos Erikos, Suphi Nejat
Ağırnaslı, Ayşe Deniz Karacagil,
Alper Çakas, Rıfat Horoz, Ulaş
Bayraktaroğlu, Nubar Ozanyan,
Gökhan Taşyakan Rojava devri-
minin örülen tuğla taşları oldular.

Bu farklı parti ve örgütlerdeki
ölümsüz kahramanlar, herkes
kendi siyasal hedefleri ekse-
ninde, asgari birlikteliklerde bu-
luşarak ortak düşmanlara karşı
birlikte mücadelede aramızdan
ayrıldılar.

Mücadele tarihimizin her dö-
neminde yaşamlarını tereddüt

etmeden feda edenleri sahiplen-
mek ve onların uğruna müca-
dele ettikleri değerleri ortak sa-
vunmak geride kalanların birincil
görevi olmalıdır.

30 mart 1972 de Kızıldere'de
çatışarak ölümsüzleşen Mahir
Çayan ve arkadaşlarını...

6 mayıs 1972 de darağacında
ölümsüzleşen Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı...

18 mayıs 1973 te Dıyarbakır
zindanlarında işkencede katledi-
len İbrahim Kaypakkaya'yı...

21. mart 1982 de Diyarbakır
zindanını Newroz ateşi olarak

aydınlatan Mazlum Doğan'ı...

Bizler şehit düşenlerimizin ar-
dılları olarak onların mücadele-
lerini sahiplenerek Onları ortak
sahiplenmeli ,ortak savunmalı-
yız.

Deniz'leri, Mahir'lerin, Kay-
pakkayala'rın, Mazlum Do-
ğan'ların mücadele kararlılığı  ve
dayanışmayı, ortak yönleri ve
ortak değerleri sahiplenmeyi
canlandırma ve büyütmenin bir
çağrısı olarak anlaşılmalıdır.

Anıları ve mücadeleleri biz-
lere yol göstermeye devam ede-
cektir.
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Sönmeyecek bir yıldızı daha
uğurladık göklere. Ulaş Adalı
yoldaş, ayak izlerini bıraktığı,
savaştığı Kürdistan toprakları-
nın, hayatının özgürlük hudu-
dunu aştığı parçasında şehit
düştü. O ilklerdendi, ordu ordu
sınırlara akın eden kahraman-
lardandı. Nasıl direniyorlar, nasıl
savaşıyorlar diye düşündükleri-
miz, yanlarında olmayı hayal et-
tiklerimizdendi. Kobane O'ydu.

Gün geldi, arkalarında on-
larca gerillayla, düşmana korku,
halklara, ezilenlere umut veren
Halkların Birleşik Devrim Hare-
ketini "Kahrolsun Faşizm!" diye-
rek ilan ederken gördük O'nu.

Lise yıllarından bugünlere po-
lislere, faşistlere, IŞİD'e, faşist
AKP'ye karşı sayısız bir çarpış-
manın, çatışmanın hikayesidir
Gökhan Taşyakan'ın 38 yıllık ya-
şamı. Mütevazi tavrı ve sarsıl-
maz inanç ve duruşuyla sessiz
bir militan olarak tanıdık onu.
Yaşıtları gibi eskimedi, yaşlan-
madı. Şimdi onu tanıyanların
çoğu birer gençlik hatırası ola-
rak bakıyorlar o üniversite kav-
galarına, büyük YÖK çatışma-
larına. Fakat O'nun sistemin
bütün sorularına tek bir yanıtı
vardı: "Devrime, devrimciliğe
devam". Şöyle yazıyor ailesine
veda mektubunda "Aslolan ör-
güttür, aslolan mücadeledir." Bu
yüzden son 3 yıllık yaşamı ve
savaşı mücadelenin neye ihti-
yacı olduğunu gördüyse o ör-

gütü kurmanın öncülüğünü yap-
makla geçmiştir. BÖG'ün, DKP'-
nin ve HBDH'ın kurucu önderle-
rinden olmuştur.

Halkların Birleşik Devrim Ha-
reketi başta Ulaş Adalı olmak
üzere bugün Mercan, Alişer,
Nudem yoldaşların ve onlarca
yoldaşımızın bedelleri ile zafere
doğru işte böyle yürüyor. Onlar
HBDH'ı uçsuz bucaksız dağ-
larda kahramanca var edenler-
dir. Omuz omuza mücadele e-
denler, kanları birbirlerine karı-

şanlardır onlar. Devrimin şehidi
olmak, HBDH'ın şehidi olmak,
HBDH'ın mücadelesi içerisinde
savaşmanın ne demek olduğu-
nu anlatmaktadır bizlere. Bilme-
liyiz ki her toprağa düşenimiz ar-
kasında mükemmel bir devrimci
yaşamın örneğini bırakıyor. On-
lar, işçi sınıfı, ezilenler, kadınlar
ve halkların öncüleri idiler. Yük-

leri dünya kadardı, boşlukları
büyüktür. Bıraktıkları görevse ol-
dukça açık ve nettir: HBDH'ı
Türkiye ve Kürdistan halklarıyla,
kadınlarla, gençlerle, işçilerle
buluşturmak ve faşizme karşı
halkları zafere ulaştırmak. Ve
HBDH'ımızın dünya devrim mü-
cadelesi içerisindeki kısacık ta-
rihine bile şöyle bir göz
attığımızda ne kadar büyük bir
değer ve kültürle yanyana geldi-
ğimizi, gün be gün zulüm karşı-
sında ezilmeye çalışılan
halklarımızı kurtarmak uğruna

ne yüce bir amaca hizmet ettiği-
mizi bir kez daha kavramak ve
ilerlemek bu değerlere bir nebze
de olsa borcumuzu ödemenin
yegâne yolu oluyor.

Bu yazıyı okuyan yoldaşları-
mız, burada Ulaş Adalı hakkında
söylenebileceklerin bir çoğu bi-
linçli olarak yazılmayacak. En

ADALININ TÜRKÜSÜ ULAŞLARLA
SÜRÜYOR
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yalın tarifiyle sade, açık, savaşçı
ve net olan bir komünistin hayatı
değdiği herkesle tariflenir. Dev-
rimciler birbirlerine böyle izler bı-
rakır. Ulaş Yoldaş'a dair hisse-
dilen, duyulan, paylaşılan her
duygu ve düşünce başta HBDH
olmak üzere bütün bileşen ör-
gütlerimiz tarafından defalarca
samimiyetle dile getirildi. Ulaş
Adalı'nın öncülerinden olduğu
HBDH'ın ruhunu anlamak ve
dağlarda, şehirlerde, zindanlar-
da dövüşenlerimizle nabızları-
mızı aynı tutmak ve Ulaş Adalı'yı
tanımak için hepsini ardarda bir
okumanız yeterli olacaktır. Ulaş
Adalı'yı biz HBDH'ın ilanını oku-
yuşuyla hafızalarımıza kazıdık,
kuşkusuz o masanın fotoğrafı
faşizme karşı zaferin tarihi anla-
rından biri olarak, bir devrim anı
olarak halkların hafızasına kazı-
nacak ve silinmeyecektir.      

Ulaş Adalı kendi türküsünü
üniversite sıralarında, Gezi'de,
Rojava'da ve dağlarda söyledi.
Enternasyonalizmin, AKP faşiz-
mine karşı mücadelenin ve bir-
leşik mücadelenin komünist ön-
cüsü, savaşçısı, komutanı ola-
rak Türkiye ve Kürdistan devrim-
lerinde yer aldı, böyle yaşadı,
böyle ölümsüzleşti. Ulaş Yol-
daş'ın devrimci kişiliği kuşkusuz
hepimize örnek olmalıdır.  

Bugün HBDH olarak Ulaş
Adalı'ya sözümüz düşmana kar-
şı tereddütsüz ve hiçbir boşluk
bırakmadan savaştır.

Ve her ne kadar kendini anlat-
masa da Gökhan Taşyakan'ın,
Ulaş Adalı'nın, BÖG Kobane
Komutanı, DKP Merkez Komi-
tesi üyesi ve HBDH Komutanı,
ölümsüz Komünar'ın ailesine bı-
raktığı mektubundan bir alıntıyla

sözü ona bırakarak bu yazıyı
sonlandıracağız:

"Nasıl ki düşmediyse Stalin-
grad, yenilmediyse Moskova,
düşmeyecek Kobanê, düşmeye-
cek Afrin, düşmeyecek Rojava,
direniş yenilmeyecek. Bugüne
kadar bana emeği olan müca-
dele yoldaşlarımı ve dostlarımı
bir kez daha selamlıyorum. El-
veda bütün dünyanın halkları,
işçi sınıfı ve ezilenler elveda..."

Anısı silahımız, silahı onuru-
muzdur!

Ulaş Adalı ölümsüzdür! Dev-
rim şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın Halkların Birleşik
Devrim Hareketi!

Faşizm yenilecek, halklarımız
kazanacak!
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Birleşik direniş ve mücadele-
mizin, önemli stratejik alanların-
dan biri de, hapishanelerdir.
Egemen sömürücü güçler, her
şeyde olduğu gibi hapishaneleri
de kendi özel mülkiyet çıkarları
temelinde tek tipleştirerek, siste-
mini daha fazla yaşatmak istiyor.
Tabi daha fazla kirli, vahşi, yoz,
tecrit, izolasyon, asimilasyon,
inkar ve imha konseptleriyle.
Tek Tip Elbise (TTE) politikası
ve uygulamadaki kararlılığı da,
buradan gelmektedir. Sömürü
ve zulüm düzenleri, toplumu sü-
rekli tek tipleştirme hedefiyle,
düşünce başta olmak üzere biz-
zat özgür ve çoğulcu(seküler)
yaşam ve zenginlik kaynakları-
mızı ve değerlerimizi de dahil
tüm kökleriyle yok etmek ve
kendi tekçi(monolitik) fikir ve
yaşam alan-lar-ıyla hükümranlı-
ğını daha da uzun süre yaşat-
mak ve topluma kanıksatmak
istiyor.       

TTE çizgisi ve politikası, öte-
den beri devrimci bir ilke midir,
değil midir, şeklinde tartışılmış
ve hala da tartışılmaya bir şe-
kilde devam etmektedir. Bu tür
tartışmalar sürgit bugüne kadar
devam etmiş, önümüzdeki sü-
reçte de çeşitli biçimlerde de-
vam edeceğe benzemektedir.
Bugün de önemli bir tartışma
konusu ve gündem olarak yerini
koruduğu için buna ilişkin de po-
litik devğerlendirmelerimizi ve
tavrımızı ortaya koymak duru-
mundayız. 

Baştan vurgulamak isteriz ki,
TTE vb anlayış ve uygulamaları,
her koşulda reddetme perspek-
tifiyle ele almaktayız. Bununla
birlikte devrimci bilimsel yöntem
ve izlenmesi gereken doğru po-
litika babında, somut koşulların
somut tahliline dayanan taktik
politikalar, saldırı, savunma ve
geri çekilme manevralarını da
doğru anlamalı ve kavramalıyız.
Bu bilinçle sol-subjektif ve sağ li-
beral hat çizgilerinin yanlışlıkla-

rını da doğru temelde ortaya
koymalıyız. Yani önce oldukça
sol sekter çizgilerle reddetme,
çok geçmeden akabinde ise sağ
uzlaşmacı anlayış ve politika-
larla kabul etme yada önce
kabul sonra red gibi aslında
brbirinin ikiz kardeşi çizgi politi-
kalarına yönelik de kavrayışı-
mızı ve perspektifimizi netleştir-
meliyiz. Bu türden oportünist po-
litik çizgi de olmadığımız ve de
olamayacağımızı, belirtmek de
fayda vardır.  

TTE giymeyi kabul etmek, ob-

jektif olarak geri çekilmek yada
politik olarak bir başarısızlık ve-
yahut da politik yenilgi olarak ni-
telendirilmelidir. Bu noktada ‘’ye-
nilgi’’ yada ‘’başarısızlık’’ değildir
gibi argümanlar eşliğinde nite-
leme veya değerlendirmelerde
bulunmak, tek yanlı ve subjektif
hareket ederek, aslında sorun-
ların özünden kaçmak demektir.
Bu da bizleri doğru desler çıkart-
maya değil, hataları tekrar et-
meye götürür. 

Faşist Türk devletinin TTE po-
litikası ile asıl saldırısının mahi-
yeti de doğru anlaşılmalı, ortaya
konmalı ve kavranmalıdır. İş-
kence, zulüm, baskı ve hak
gaspları üzerinden teslim alma
ve tasfiyede derinleşmek için,
TTE perdesinin ardına gizlene-
rek gerçekleştirdiği iyi anlaşıl-
malı ve kavranmalıdır. 

Türkiye ve Bakur Kürdista-
nı’nda 1983 Sağmalcılar, 1984
Metris ve Sultanahmet hapisha-
nelerinde gündeme gelen TTE
uygulamasının geriletilmesinde,

TEK TİP ELBİSEYE KARŞI, BİRLEŞİK
DİRENİŞİ GÜÇLENDİRELİM



ilk karşı çıkışlar önemlidir. Düş-
manın TTE politikası, daha çok
dürenişçi güçleri fiziki ve moral
açıdan yıpranma aşamalarında
daha da tecrit ve yaptırımları da-
yatarak gündemleştirilen tekçi
faşist uygulamadır. Keza özel-
likle devrimci politik güçler daha
fazla zayıflatıldığı oranında, e-
gemenlerin topluma daha ra-
hat hakimiyeti de kolaylaşmak-
tadır. Bunun yeterince bilincinde
olan faşist devletin başbakanı
Ecevit’in, hapishanelere yönelik
19-22 Aralık 20.00’de gerçekleş-
tirilen vahşi operasyon ve katli-
amdan yaklaşık bir hafta önce
‘’IMF programını hayata geçir-
mek için önce hapishaneler so-
rununu çözmemiz gerekiyor’’
argümanı, tam da verili objektif
somut-nesnel gerçekliği ifade
etmektedir. Keza, faşist devlet
ve sistemin siyasi sözcülerinden
daha farklı bir beyanı da bekle-
memek gerekiyordu. Nitekim
öyle de oldu ve evet ‘’önce ha-
pishaneler sorununu çözmek’’
için büyük sivil ve askeri faşist
konseptli operasyonla F-Tipi
tecrit hapishaneleri devreye so-
kuldu. Ki bizzat, diğer operas-
yonlar için olduğu gibi bu türden
askeri faşist vahşetin siyasi
ayağı da Milli Güvenlik Kurulu
(MGK)’nda planlanıp devreye
sokulmuştu.

Hapishanelerde sorunun ana
merkezini, direniş ve bu direni-
şin temel aracını da demokrat,
yurtsever, devrimci, sosyalist ve
komünistlerin, öncü ilerici ve
devrimci iradesi oluşturmaktadır.
İşte birleşik devrim hareketimiz,
özellikle 12 Eylül faşizmine karşı
başta olmak üzere hapishane-
lerde kahramanca direnen dev-
rimci iradenin, doğru ve bilimsel
temellerde ardılları olarak güne
kararlı ve güçlü, büyük bir ira-
deyle yanıt olmanın da adı ola-
rak görevinin bilincindedir.

HBDH’a bağlı tüm bileşen yol-
daşlarımızın, şehirlerde, köy-
lerde, dağda, fabrikalarda, ge-
cekondularda, okullarda, sokak-
larda, alanlarda ve meydanlarda
olduğu gibi hapishaneler- de de
merkezileşmiş ortak irade karar-
lılığıyla TTE uygulaması ve po-
litikasına kar- şı, devrimci irade
özgülünde de faşizme karşı di-
reniş odağı olarak öncülüğünü,
şimdiden ilan etmektedir. 

Burada öncülük bilinci ve pra-
tiğini, kesinlikle göz önünde bu-
lundurmak ve buna dikkat
çekmek durumundayız. Aksi
taktir de kitle kuyrukçusu ve
artçı bir politika ve pratik hat öne
çıkmış yada genel ifadeyle ken-
diliğindenciliğe teslim olan bir
çizgi pratiği izlemiş oluruz ki,
asla böyle anlayış ve pratiksel
çiizgiler de olmadığımızı özel-
likle vurgulamak isteriz. Sağcı,
liberal yada kitle kuyrukçusu an-
layış ve çizgilere karşı olduğu-
muzu şimdiden ilan ederiz. Yine,
aynı öz ve ntelikte olan diğer
kutup olarak hiç de uygun objek-
tif koşulları ve nesnel aktüel ger-
çeklik ve gelişmelerden oldukça
uzak, sol sekter ve dayatmacı
anlayış ve çizgi pratiklerine de
karşı olduğumuzu vurgulamak
isteriz. Dar tepkisel ve düz çizgi-
sel anlayış, kavrayış ve dayat-
macı sekter pratik politikalarla
da konjonktürel sürece doğru
cevap olamayacağımız görül-
melidir.     

Birleşik devrim harketimiz, di-
reniş çizgisini sürdürme teme-
linde tüm güçlerimizi böylesi
stratejik hedef doğrultusunda ve
uygun bir plan dahilinde ideolo-
jik, politik ve örgütsel olarak ha-
zırlamayı kendisine görev bilir.
Bu düzlemde, hapishenelerde
de faşizmin TTE vb uygulamala-
rına karşı, yoldaşlığın zirveleş-
miş merkezi irade ve eylem

birliğiyle güçlerimizi harekete
geçirerek, direnişi yükseltme
perspektifinde olduğunu belirtir.
Bundandır ki, hem solculuk hem
sağcılık, bir yerde sol sekter
diğer yerde sağ liberal-uzlaş-
macı anlayış ve çizgi politikala-
rına ve pratiklerine karşı,
demokratik temellerde merkezi-
leşmiş bir irade ve eylem birli-
ğiyle hareketimizi kolektif bir
direniş mevzisine dönüştürme
perspektifimizi bir kere daha ha-
tırlatmak isteriz.  

Her şey, Fetullahçıların yargı-
landığı dava da İngilizce kahra-
man anlamına gelen Hero
tişörtü ile başlamamıştır. Aksine
TTE çizgisi ve uygulaması, ta-
rihsel kökleriyle öteden beri sa-
vunulan ve uygulanan, karşı-
devrimin faşist tekçi anlayışı ve
klasikleşmiş politikasıdır. Ve
evet bizzat kapitalizmin, hapis-
hanelerde bugün de hala yasa-
larla da ‘’resmileştirilen’’ genel
sistematik bir politikasıdır. Bun-
dandır ki TTE’ye karşı direniş
bayrağının yükseltmenin, aynı
zamanda kapitalizme, faşizme
ve her türden gericiliğe karşı
gelmek olduğu bilinmelidir. Tür-
kiye ve Bakur Kürdistanı başta
olmak üzere her yerde resmi her
bir millet, dil, inanç, tarih, dü-
şünce imtiyazı ve tekeline karşı,
birleşik devrimci direniş çizgi ve
savaşımız, genel ideolojik- poli-
tik perspektifimizdir. Emperyalist
küresel hegemonyanın doğayı,
insanı ve yaşamı metalaştıran
kapitalizmin her türlü uygula-
ması ve manipülasyonuna karşı,
özgür ve
seküler(çoğulcu)yaşam için,
TTE’ye karşı direniş diyoruz.    

TTE gerçekliği, dünya gene-
linde olduğu gibi, Türkiye ve
Bakur Kürdistanı’nda da tekçi
faşizmin, bizzat devrimci irade-
nin ciddi direnişleri neticesinde
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dönem dönem pratikte uygula-
nan politikalarından biri olmuş-
tur. Başta halklarımız olmak
üzere, hem tek tek özgülde hem
de birleşik devrimci hareketimiz
açısından faşist rejimin ''Tek Tip
Elbise'' saldırısına yabancı de-
ğil. Tıpkı zorla İstiklal Marşı söy-
letme, üst arama, ayakkabı çı-
kartma, sayımda kapıda bek-
letme vb vd lerinde olduğu gibi.
12 Eylül’de faşizmin zorla İstiklal
Marşı okutma dayatmasında ol-
duğu gibi, daha sonra ki süreç-
lerde ve özellikle 19-22 Aralık
faşist operasyonlarla iyice do-
ruğa çıkarılıp gündemleştirilerek
hayata geçirilen F-tipi hücreler-
deki tecrit, izolasyon ve yaptırım
poltikalarında da tekçi faşizmin
özü ve ruhuyla örtüşen gerçek-
likleri ve gelişmeleri görüyoruz.
Açlık Grevleri(AG), Süresiz Açlık
Grevleri(SAG) ve Ölüm Oruç
(ÖO)’larıyla, tasfyenin belli ölçü-
lerde geriletildikleri hatta 1996
ÖO ile düşmana önemli bir ye-
nilgi tattırıldığı da görülmeli ve
doğru kavranmalıdır. Düşmana
esir düşen her bir can yoldaşı-
mızın, tıp kı Ape Musa’nın ‘’bir
tek direnmek kaldı Kürde’’ dediği
gibi, bizlere direnmekten başka
bir alternatif kalmayıp zindanları
da dirneiş mevizleri haline getir-
mekten başka bir görevimiz ol-
madığını belirtelim. Ya tasfiye de
derinleşme ya da onurluca dev-
rimci direnişte ısrar. Orta yolun
olmadığı yeterince kavranmalı-
dır.  

Bugüne kadar ki dayatılan
TTE anlayışı ve uygulamalarına
karşı önemli direnişler gerçek-
leştirilmiştir. Ve bizzat kahra-
manca direnen devrimci  hare-
ketimizin güçleri tarafından, düş-
mana geri adım da attırılmıştır.
Ancak faşizm, kendine daha
uygun koşullar bulduğunda ise
aynı tekçi faşist poltikalarını dil-
lendirmek ve yoğun bir şekilde

algı operasyonları-yönlendirme-
siyle yeniden hayata geçirmek-
ten geri durmamıştır. Tıp kı,
içerisinden geçtiğimiz süreçte,
hapihanelerde TTE uygulama-
sına geçileceği yönlü havuz
medyasını da arkasına alarak
AKP-MHP faşizminin, kitlelere
dönük yoğun olarak özel sava-
şın önemli bir aracı olan psiko-
lojik algı operasyonlarını da dev-
reye kattığı gibi.

AKP-MHP faşizminin ''darbe-
cilere tulum, teröristlere ceket-
pantolon giydirilecek'' beyanıyla,
asıl amacının aslında faşist Türk
devletinin Osmanlı’dan bugüne
olağan hale getirdiği karşı-dev-

rimci politikalarının özel bir par-
çası olarak devreye sokulan
OHAL ve KHK gibi, tam da ezi-
len ve sömürülen halklarımız ve
devrimci tutsaklar olduğu çok
geçmeden anlaşıldı ve görüldü.
Açıktır ki, ''tek tip elbise'' saldı-
rısı, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da
geçmişte CHP eksenli tek parti
ve milli şef diktatörlüğüne öykü-
nen ve kendini dayatan, Erdo-
ğan sultasındaki AKP-MHP fa-
şizmiyle parlamenter maskenin
de bir tarafa atıldığı bir devlet
klasiği ve karakteri halindeki gü-
nümüz faşizminin kendisini
daha fazla tahkim etme yöneli-
minin bir parçası ve ifadesidir.
Bu yüzdendir ki, saldırının bütün
halklarımıza yönelik olduğu tüm
çıplaklığıyla ortadadır. 

AKP-MHP faşizmi, geçmiş

öncellerini aratmayacak öz ve
nitelikteki karakterini devam et-
tirerek işkence, tecavüz, baskı,
tecrit, inkar, hak gaspları ve kat-
liamlarıyla beyaz faşizmini sür-
dürmektedir. AKP-MHP özgü-
lünde faşist Türk devletinin be-
yaz faşizmine karşı, tüm renkler
ve hayatın bütün canlı dinamik
zenginliğiyle devrimci direniş
bayrağını yükseltiyoruz. Faşiz-
min hapishanelerindeki tüm tut-
saklara dayatılan TTE çizgisi ve
politikasına karşı, direnelim ve
kazanalım diyoruz. 

Faşizme Karşı, Birleşik Di-
renişi Güçlendirelim

F-tipi hücrelerde tecrit ve
baskı politikalarıyla esir tutulan
tutsakların, birebir yada kolektif
güçlü direnişleri, hiç kuşkusuz
önemli ve merkezi bir halkadır.
Ancak, hapishane dışındaki bir-
leşik devrimci güçler başta
olmak üzere tüm şehit ve tutsak
aileleri, ilerici, yurtsever, demo-
krat, devrimci, sosyalist ve ko-
münistler, aydın, yazar, akade-
misyen, sanatçı, gençlik, kadın,
LGBTİ aktivistleri, hukukçular,
insan hakları, sivil toplum örgüt-
leri, demokratik kitle örgütleri,
işçi ve emek cephesinden her-
kese önemli, ertelenemez gö-
revler düşmektedir. Kendisine
insanım diyen her kesimden ile-
rici güçlerin, kitlesel eylemlerle
TTE özgülünde faşizme karşı,
sonra yada başka bir zaman
değil hemen şimdi, birleşik dire-
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nişi yükseltme görevi vardır.
Emeğe düşman, özgür düşünce
ve yaşama düşman, faşist Türk
devletinin karşı-devrimci politi-
kalarına her alanda karşı çıka-
lım. TTE’de vuku bulan faşist
devlet politikalarına karşı, dur-
maksızın direniş ve mücadele
örgütlenmeleri ve kolektifleriyle
seferber olmalıyız. Hapishane
dışında öreceğimiz güçlü direniş
mevzileriyle, faşizmi geriletebile-
ceğimiz gibi, daha büyük direniş
ve birleşik devrimci savaş kasır-
galarının tabur-ları olarak da
mücadelemize önemli katkılar
sunacağını, kesinlikle gözö-
nünde bulundurmalıyız. Bu bilin-
çle, hatırla Deniz Gezmiş, Mahir
Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve
Mazlum Doğan’ı. Zindan diren-
işleriyle bir kıvılcım olup kor ateş
ve yangın toplarıyla düşmanın
üzerine yüründüğünü. Nasıl da
halklarımızın elinde güçlü bir
silah haline gelip, faşizme karşı
direniş bayraklarının daha da
yükseltildiğini. Hatırla ve öğren
on-lar-dan. Devrimci tutsak yol-
daşlarımızın kan ve can bedeli
yarattığı tarihi destansı direniş-
ler, birleşik direniş hareketimizin,
kuvvet kaynağı ve yol gösterici-
leridir. Hapishanelerdeki başta
birleşik devrimci hareketimizin
tutsak devrimci güçleri olmak
üzere tüm tutsaklar, böylesi
büyük devrimci direniş tarihine
dayanarak, TTE özgülünde otur-
tulan faşist saldırılara karşı, yeni
bir direnişi yükseltmek tarihi gör-
eviyle karşı karşıyadır.

Şehit ve tutsak aileleri başta
olmak üzere ve özellikle anala-
rımızın ak sütü kadar temiz de-
mokratik ve özgür bir ülke ve
yaşama varmak için, TTE özgü-
lünde, her cephede demokratik
devrimci örgütlenmeler ve dire-
niş mevzileriyle, faşizmin üze-
rine kararlıca yürüyelim. Küçük
yada büyük, basit veya zor de-

meden ve asla küçümsemeden,
her alanda bir araya gelerek,
zulme meydan okuyalım. Dar ve
kısır didişmelerden, tekleştirme
ve ötekileştirmelerden, basit re-
kabetçi ve parçalı yaklaşım ve
pratik politikalardan alabildi-
ğince uzak kaçılmalıdır. Ve evet,
kesinlikle ezilen ve sömürülen
halk kitlelerinin çıkarlarını öne
alarak gönüllü ve demokratik te-
mellerde merkezileşmiş irade ve
eylem birlikleriyle topyekün dire-
necek ve karşı saldırıya geçerek
faşizmi alt edeceğiz. Faşizmin
kesinlikle yenileceği ve halkları-
mızın kazanacağına inancımız
tamdır.    

Faşist  12 Eylül  cuntası, ideo-
lojik- siyasal ve psikolojik boyut-
larını da içerisinde barındıran
TTE saldırısıyla, nasıl devrimci
onuru, iradeyi kıramamış, boyun
eğdirememiş ve bizleri teslim
alamamış ve toplumu tek tipleş-
tirmeyi başaramamışsa, onun
daha koyu faşizmiyle örülü AKP-
MHP faşizmi de asla başarama-
yacaktır. Ne askeri ne sivil faşist
darbeciler, son derece haklı-
meşru, demokratik ve devrimci
direniş ve mücadelemizi engel-
leyemeyecektir.   

Ayağa kalkalım ve birleşik
devrimci direnişimizi sokağa,
meydanlara, alanlara taşırarak
her alanda faşizme karşı müca-
dele edelim. Türkiye ve Bakur
Kürdistan’ı başta gelmek üzere
her alanda, daha kitlesel kolek-
tiflerle direnişi yükseltelim. Sü-
rekli eylem çizgisi ve
perspektifiyle kitlesel protesto-
lar, gösteriler, mitingler, yürüyüş-
ler vb ile daha fazla aktifleşelim.
Yakın tarihimizin önemli direniş-
lerinden Gezi-Haziran ayaklan-
ması ve 6-8 Ekim Serhildanı’nın
son derece öğretici dersleri ışı-
ğında TTE’ye karşı, tam bir se-
ferberlik halinde olalım. Bu

temelde somut ve objektif verili
koşulların somut-objektif tahlil-
leri üzerinden nesnel ve doğru,
aktüel ve yeni, güçlü ve etkili kit-
lesel örgütlenme, direniş ve mü-
cadele yöntemleri ve araçlarıyla,
faşizme karşı topyekün direnişe
geçelim. İçerde dışarda, daya-
nışma, direniş ve mücadele ko-
miteleri örgütleyelim. Biliyoruz ki
örgütlü bir halkı ve hareketi, hiç
bir kuvvet yenemez. Faşizme
karşı, isyan etmenin meşru, de-
mokratik bir hak ve görev oldu-
ğunu, asla unutmadan harekete
geçelim.     

Faşist Türk devletinin, içeride
ve dışarıda tüm tekleştirmelerle
örülü genel niteliğiyle örtüşen
AKP-MHP faşizmine karşı, top-
yekün seferberlikle direniş bay-
rağını, asla yere düşürmeden
yükseklerde dalgalandıralım. Bi-
liyoruz ki faşizmin TTE ısrarı,
dayatması ve politikası, topluma
ve halk kitlelerine yönelik tasfi-
yenin önemli bir argümanı ve
parçasıdır. Buna karşı diren-
mek, son derece meşru, demo-
kratk ve devrimci bir görevdir.
Görevimize sahip çıkıyor ve fa-
şizme meydan okuyarak halkla-
rın birleşik direnişiyle sürece
devrimci yanıt olduğumuzu, ola-
cağımızı ilan ediyoruz.      

Birleşik devrim hareketimiz
her türden tekçiliğe karşıdır.
Bundandır ki, tüm ilerici ve de-
mokratik devrimci güçler ile bir-
leşerek, faşist tek tipleştirme
saldırısına karşı, birleşik direnişi
her alanda örerek güçlendirme
çağrısı yapmaktadır. 

Biz kazanacağız, halklarımız
kazanacak, son derece meşru-
haklı, demokratik ve devrimci,
birleşik direnişimiz kazanacak. 
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AKP-RTE iktidarı Amerika’nın
BOP projesine bağlı olarak ülke-
nin başına bela edildiğinden bu
yana geçen uzun zaman sonra-
sında onun iktidarını pekiştiren-
ler açısından da sorunlar taşı-
dığı anlaşıldı. 

Örneğin, TC’nin Kürt mesele-
sinde geleneksel olarak sürdür-
düğü inkâr-imha siyasetinde bir
esneme sağlayarak bölgede

güçlü ve geniş bir zemin tutma
görevini yerine getirmeyerek
Amerika’nın bölgesel sıkıntıları-
nın önemli bir nedeni oldu. 

Diğer taraftan, her ne kadar
Körfez sermayeleri üzerinden
geleneksel büyük sermaye
gruplarına beklediklerinden çok
daha fazla kredi ve kâr imkânları
yaratarak rekor büyümeler sağ-
ladıysa da, özellikle AB konumlu
uluslararası sermayeyle yaşa-
nan krizler, genel sermaye yapı-
lanmasındaki açıklar ve açığı
kapama yöntemleri gibi sorun-

larla Türkiye tekelcilerini gelecek
açısından derin endişelere yö-
neltti. 

Bütün bu uluslararası ve yerel
tekeller dünyasınca doğrudan
dillendirilen istenmezlik hallerine
karşın AKP-RTE iktidarı bugüne
kadar egemenliğini sürdürebildi.
Bunda Türkiye’nin jeopolitik üs-
tünlüğünü her fırsatta kullandığı
bölgesel istikrarsızlık ve savaş

konjonktürünün yanı sıra sınıf-
sal, dinsel, etnik, cinsiyetçi her
türlü tarihsel olarak aşılamamış
çelişkiler ortamında uluslararası
ve yerel sermayenin bir yönetim
istikrarına duyduğu ihtiyaç el-
bette büyük rol oynadı. Bu yüz-
den, önemli bir Nato gücü olma-
sına karşın ordunun göreli bir
özerklik alanı yaratan gelenek-
sel Kemalist eğilimlerinin tasfi-
yesinden tutun faşist egemen-
liğin kırk yamalı bohça iktidarla-
rındansa merkezi bir otoritenin
kolaylığı için başkanlık siste-
mine kadar, AKP-RTE iktidarına

yol verildi. 

Bununla birlikte, bütün bu çe-
lişki ve çatışmalar yığınına kar-
şın AKP-RTE iktidarının ege-
menliğini sürdürmesinin asıl be-
lirleyici koşulu elbette toplum
muhalefetinin dünya ölçekleri ve
örnekleri itibariyle en geri dü-
zeyde oluşu, neredeyse yok dü-
zeyinde bir etkisizlik içinde olu-
şudur.

Uluslararası ve yerel sermaye
toplum muhalefetinin bu aşırı
düşük profili karşısında o güne
kadar mevcut iktidarı tahkim için
verdikleri destekleri çekmeye
başladılar.

Önce AKP-RTE borazancısı
liberaller iktidarla aralarına me-
safe sokmaya başladılar. Ardın-
dan, bir CIA aparatı olarak inşa
edilen Gülen hareketi geriye çe-
kildi ve AKP-RTE ile savaşa so-
kuldu. Sonra CHP biraz hare-
ketlendi. Üstüne darbeler geldi,
vs..

Bütün bu çatışma ve gerilim
düzeyini kontrol altında tutabil-
mek için gerici faşist iktidarın
tarzı çok belirgindi: bir taraftan
ülkeyi içerde ya da dışarda bir
savaş atmosferinin basıncı al-
tına almak, diğer taraftan da
baskı ve terörü tümüyle kendi ih-
tiyaçlarının ifadesi olan bir
“hukuk”sallık çerçevesinde uy-
gulamak ve şiddetlendirmekti.

HDP milletvekilleri ve yöneti-

TEK TİP ELBİSE DAYATMASI
DEVRİMCİ VE YURTSEVER TUTSAKLAR

İRADELERİYLE YENECEKLERDİR



cileri başta olmak üzere, gülen-
cisinden ulusalcısına asker ve
sivil on binlerce kişi hapishane-
lere tıkıldı; liberallerin kaçanı
kaçtı, kaçamayanı sindi kaldı;
işini geri isteme gibi en basit iti-
razlar, cenazeler gibi en sıradan
sosyal varoluş tezahürleri sivil-
resmi silahlandırılmış çetelerin
saldırılarına açıldı...

İşte RTE’nin TTE önerisi ülke
böyle bir seyir halindeyken gel-
di.

Bir darbe sanığının tişörtüne
izafeten gündeme getirilmesine
ve de RTE’nin “tek tek”ci söyle-
mine sözel uyum göstermesine
karşın TTE önerisi ne Gülenci-
lere ya da darbe sanıklarına yö-
nelik bir bildirimdi ne de RTE’nin
söylem yatkınlığının bir sonu-
cuydu.

AKP-RTE iktidarının masa-
sında hazır ya da hazırlanmakta
olan bir dosyanın kamuoyuna
ilanı olduğu elbisenin badem sa-
rısı renginden, “fetöcüye tulum,
teröriste ceket-pantolon” tipine
kadar açıklanmasıyla anlaşıldı.

Ve bu dosyanın sadece AKP-
RTE’ye ait değil bütün kesimle-
riyle TC’ye ait bir hazırlık olduğu
CHP’nin hemen RTE’nin arka-
sında hizaya geçip destek ver-
mesiyle somutça görüldü.
“Devletimiz büyüktür, hapisha-
nelerden devletimize meydan
okutmayız” yollu ilk CHP açıkla-
maları nihayetinde parti adına
ifadelerde “AİHM’de tazminat ve
temyiz hakkı doğurması” gibi sa-
kıncalara karşı tedbirli olunma-
sını önermekten daha öte bir
resmiyet kazanmadı. (Bkz: Le-
vent Gök ve Şenal Sarıhan açık-
lamaları, 1,9 Ağustos, basın)
Neticede CHP 19 Aralık cezaev-
leri katliamının partisiydi; daha
başka bir tutum alması beklene-

mezdi.

CHP’nin yaklaşımı Türkiye’nin
geleneksel sermaye ve devlet
yaklaşımının nerede olduğunu
bize göstermesi açısından ö-
nemlidir.

Gerici faşist iktidarı ayakta
tutan en önemli husus toplum
muhalefetindeki düşük profil ise,
bunda da en önemli misyon
CHP’ye ait olmuştur. AKP-RTE
iktidarı süresince CHP’nin mis-
yonu bu iktidara toplumsal meş-
ruiyet verme, iktidara karşı yük-
selen toplumsal öfkeyi kontrol
altında tutmak ve söndürmek ol-
muştur.  Gezi Haziranı’nda, 16
Nisan referandumu ve sonra-
sında CHP’nin düzeni ve devleti
ayakta tutmayı esas alan bu
misyonu bütün iğrençliğiyle gö-
rüldü. Zaten “Adalet Yürüyüşü”
de esas olarak bu iğrençliğin ko-
kusunu havalandırmak için ya-
pıldı. Toplum artık CHP’nin mu-
halefetsizliğinin bir siyasal er-
demsizlik, bir siyasal yetmezlik
olmadığını, bu muhalefetsizliğin
bilinçli bir siyaset olduğunu an-
lamaya başlamıştı.

Türkiyeli toplum muhalefeti
benzerlerinin en gerisidir ama
kendi egemenliklerinin ne kadar
iğreti olduğunu bilen sermaye ve
siyaset efendileri için bu muha-
lefetten bile korkunun gereği
vardır. Burası bir Ortadoğu ülke-
sidir ve Arap Baharı bir uyarıysa
Gezi Haziranı bir tehdittir.

Uluslararası ve yerel finans
kapitalizm, AKP-RTE iktidarı bo-
yunca ülkede ve bölgede yaşa-
nan gelişmeler sonrasında
Türkiye hakimsinifalrinin yeni-
den yapılandırılmasına ihtiyaç
duyuyor. Bu süreç sermaye ve
siyaset sınıflarının arasında ve
içlerinde biriken çelişkilerin iyice
açığa çıkmakta olduğu günlük

gelişmeler itibariyle görülebili-
yor. AKP ve MHP’de ayrışma ve
çatışma; polis, ordu ve yargıda
teamül tasfiyeleri ve kuralsızlık-
lar; KHK’lara düşmüş keyfiyetler,
olağan hale gelmiş OHAL’ler
sistemin ve devletin yeniden ya-
pılandırılmasının bir zorunluluk
halini aldığını ve çatışmanın de-
rinleştiğini gösteriyor. Açıktır ki
bu üsttekilerin “artık yönetemi-
yoruz” dedikleri durumdur.

Bir de alttakilerin, ezilen sınıf
ve halkların “artık böyle yönetil-
mek istemiyoruz” demeleri bu
durumu devrime yöneltebilir
ama anı devrime sıçratamaz.
Bunun için öncü gerekir. Durum
ve anını bu diyalektiğinden do-
layı hem AKP: güncel iktidarının
daralmışlığından, hem CHP:
“devletin bekası”na yönelik ge-
leneksel kaygılarından dolayı
öncüyü ve öncü potansiyelini
daima hedefte tutmaktadırlar.
Galoşla girilen evlerde, ana o-
caklarında devrimcileri katlet-
mek topluma korku yayabilir
ama bütün baskı ve terörüne
rağmen devlete meydan oku-
muş, onun kurallarına ve kurum-
larına saldırma kararlılığı gös-
termiş olanların toparlanma yeri
olarak cezaevleri, devrimci ve
öncü itirazın ideolojik ve siyasal
kapsamda her gün yeniden üre-
tildiği alanlar olarak varlıklarını
korudukları sürece korku ve
itaat kalıcılaşamaz. Sonuçta
devlet dediğiniz “özel silahlı
adamlar ve cezaevleri toplamı”
(Lenin) değil midir? Bu nedenle
cezaevleri karşı devrimci iktidar-
ların daima gündeminde yer
tutar. İrlanda’dan İsrail’e, Diyar-
bakır’dan İstanbul’a bu böyledir. 

Kürt ve Türkiyeli devrimci ha-
reketler uzun mücadele tarihleri
itibariyle cezaevlerine yönelik
bugünkü gündemi geçmiş pra-
tikler ışığında analiz etme imkâ-
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nına da sahiptirler. Ama özellikle
Türkiye devrimci hareketi bu ko-
nuda çok itinalı olmak zorunda-
dır, çünkü Kürt devrimi Türkiye
dâhil bütün alanlara yayılmış
mücadele genişliği ve Ortado-
ğulu bir siyasal aktör kimliğiyle
artık sömürgeciliğin cezaevleri
üzerindeki baskısından etkilene-
cek, bu baskı karşısında direniş
çizgisinde gerileyebilecek bir dü-
zeyi aşalı çok oldu. Oysa Tür-
kiye devrimci hareketi mücade-
lesini hala halklaştıramadığın-
dan dolayı her bir direniş mevzi-
indeki çatışmanın mücadelenin
bütünü üzerinde önemli etkiler
gösterebildiği bir hassasiyet ha-
lindedir. Düşman baskısının
yük-sek, devrimci demokrat di-
reniş düzeyinin düşük olduğu
koşullarda cezaevleri direniş

bayraktarlığı misyonunu üstlen-
diği için önemli bir mücadele
alanı haline gelir.

12 Eylül’den bu yana faşist
diktatörlük askeri, sivil, gerici
bütün iktidar tarzlarıyla Türkiye
devrimci hareketinin temel gücü
konumundaki devrimci gençliğin
varlık alanları olarak bir: üniver-
siteleri, iki: hapishaneleri daima
saldırı altında tuttu. Gözlem ba-
sittir; siyasal hayatımızın genel
rutininde halk güçlerinin ve
emekçilerin biat ve sindirilmişlik-

leri suni ve kararsız denge ma-
kaslarında kıstırılmış haldeyken,
devrimci aydın gençlik süreğen
bir atılganlık halinde daima top-
lumunun önünde koşagelmekte-
dir. Başka ülkelerde göreli geçi-
cilikler taşıyan bu durum bir sü-
reğenlik haliyle Türkiye devri-
mine özgün bir yapısallığının
tezahürüdür. Örneğin Rusya’da
daha en başlarda özgürlük da-
vası uğruna hapise düşenlerin
sınıfsal istatistikleri, rakamların
birkaç yıl içinde hızla öğrenciler-
den işçilere, emekçilere doğru
kaydığını gösteriyor. (1890-1903
arası, işçilerde % 22’den % 54’e
artış, öğrenci ve aydınlarda
%50’lerden %28’e azalış.. bkz:
Lenin, Birlik Diye.. Mayıs 1914)
Oysa daha geçenlerde çıkan
haberlerde AKP-RTE iktidarı dö-

neminde cezaevlerindeki öğ-
renci miktarının 25 kat arttığı
yazılıyordu. (Bkz: soL portal, 11
Eylül 2017) Yani 2016 yılı sonu
itibariyle cezaevlerindeki her üç
mukimden biri öğrencidir ve sı-
radan bir gazete okuru için siya-
sal davalar itibariyle bu oranın
çok daha yüksek olacağı istatis-
tik gerektirmez bir kabuldür.  Bir
referans oluşturmak için metro-
pollerin 12 Eylül cezaevlerinin
sınıfsal kompozisyonlarından
bahsetmenin ise sanırız bir ge-

reği yoktur. Bu durumda Türki-
yeli siyasal mücadelenin yürütü-
cülerinin sosyal kimliklerinde
60’lardan günümüze değişen bir
şey olmadığı sonucuna varmak
zor değildir. 

Türkiyeli devrimin bu yapısal
gerçeği bizzat eylemcileri tara-
fından tam anlamıyla bilince çı-
kartılamamış olsa da, düşman,
düşmanlığıyla bunun tümüyle
farkındadır ve devrime karşı mü-
cadelesinde üniversiteleri ideo-
lojik ve siyasal gericileştirme,
cezaevlerini baskıyla sindirme
mekanizmaları haline getirmek-
ten bir an bile geri kalmamıştır.
Bütün kesimleriyle egemenler,
toplumsal öfkeyi ateşleyip açığa
çıkartacak öncü aydın atılımını
kesintisizce köreltmeyi ve bu sa-

yede kendilerini devrim tehdidin-
den korumayı daima esas
aldılar.

12 Eylül süreci bu düşman
yaklaşımın en sistematik ve en
programatik uygulama dönemi
oldu. Fabrikalar, mahalleler,
okullar, bütün mücadele alanları
bütün örgütlenmeleri ve milita-
nından sempatizanına kadar
bütün insan ögeleriyle tasfiyeye
ve işkenceye uğratıldıktan sonra
bu yenilginin kurumlaştırılması
ve devrimci iradenin ideolojik ve

33

Birleşik Devrim Ekim 2017



ruhsal olarak teslim alınması dö-
nemi geldi. 

TTE uygulaması, özellikle o
ana kadarki yüksek direniş po-
tansiyeliyle öne çıkan İstan-
bul’da Sağmalcılar özel cezaevi
inşaatının bitirilmesiyle gün-
deme geldi. Bugünkü F tiplerinin
önceli sayılabilecek olan Sağ-
malcılar Özel Tip cezaevinde
devrimci tutsakları tek ya da üç
kişilik hücrelerde fiziki olarak
toplu direniş gösteremeyecekleri
bir zayıflık içinde teslim almayı
planlayan tecrit koşullarında sal-
dırılar başlatıldı. 

Önce sivil elbiseler operas-
yonlarla toplatıldı. Karşılığında
bütün devrimci tutsaklar TTE’ye
karşı topyekün direniş hattını
kurdular. Başlangıçta bir süre
müsaade edilen eşofmanlar da
direnişin kararlılığı karşısında
gene operasyonlarla toplatıldı.
TTE giyilmediği sürece konan
mahkeme, avukat, ziyaret ve
havalandırma yasakları zorla
saç kesme, ahlak dışı arama
operasyonlarıyla birleştirildi.  İs-
tanbul cezaevlerindeki devrimci
tutsaklar buna süresiz açlık gre-
viyle tavır aldılar. 

Mücadele tarihimizde önemli
bir yer tutan Haziran aylarına
Abdullah Meral, Haydar Baş-
bağ, Mehmet Fatih Öktülmüş ve
Hasan Telci yoldaşlar şehadet-
leriyle derin bir kutsiyet kattılar. 

Mücadele ve direniş önderlik-
leri önünde saygıyla eğiliyoruz.

ÖO sonrasında TTE’ye karşı
fiili direniş sürdürüldü ve 86 yı-
lında bu uygulama kaldırıldı.
TTE’ye karşı devrimci tutum, di-
reniş tavrı kazandı. İstanbul ce-
zaevleri ve buralardaki devrimci
tutsaklar düşmanın TTE saldırı-
sını geri püskürten bir mücade-

lenin mevzii ve bayraktarları ol-
dular.

Ancak devrimci hareketin bu
direniş sürecinden pek de ha-
sarsız çıktığı söylenemez. Düş-
man kendi merkezi baskı politi-
kasına sadece TTE giyenler ve
giymeyenler çerçevesinde ayrış-
tırıcı bir cevap almakla kalma-
mış 80’e kadar aşağı yukarı
benzer yataklar içinde akan Tür-
kiye devrimci hareketinin yöne-
limlerini iki farklı yöne doğru
parçalamayı başarabilmişti. 

Bunun sonucu olarak 12 Eylül
sonrası dönemin önemli bir mo-
mentini oluşturan Kuruçeşme
toplantılarında oportünizmi ve
statüko solculuğunu örgüt ve si-
yaset çizgisi haline getirenler tü-
müyle TTE direnişini reddeden
kesimler olmuştur.

Bugün, Türkiye devrimci hare-
ketinin verili seviyesi itibariyle
konuya bakarsak;

12 Eylül yenilgisi ve ardından
TTE direnişi döneminde kendini
açığa vurmaya başlayan tasfiye-
cilik, bugün bunu aşmaya yöne-
lik bütün çabalara karşın daha
ileri düzeylerde kendini ifade et-
meye çalışıyor. Tasfiyecilik artık
devrimin örgüt ve mücadele
tarzlarına karşı durmayı aşkın
bir tutumla doğrudan “devrim
fikri”ne karşı kendini konumlan-
dırıyor. Liberallerin ve CHP’nin
yarattığı siyasal alanda kendine
yer bulmaya çalışıyor.

Türkiye devrimci hareketi ise
Rojava momentumunda sağla-
dığı çıkışı ülke topraklarında
maddeleştirme becerisi göstere-
medi. Suriye gerilimleri giderek
Amerika-İran/ İsrail-Filistin çeliş-
kilerine doğru çekilirken mo-
mentum dağılmakta.

Kürt özgürlükçülüğü Özyöne-
tim direnişlerinde arzu ettiği ba-
şarıyı gösterememenin ve sivil
toplum muhalefetinin sömürge-
ciliğin saldırıları karşısında ye-
terli bir direniş hattı kuramama-
sının bir sonucu olarak halk di-
namiğinde bir gerileme yaşıyor.  

Bütün bunların bir bileşkesi
olarak HBDH toplumsal öfkeyi
açığa çıkartacak, toplumsal mu-
halefeti yükseltecek bir öncülük
konumuna yerleşemiyor. 

Türkiye devrimci hareketinin
mecalsizliği karşısında, Kürt öz-
gürlükçülüğünü kuşatmaya çalı-
şan mandacı eğilimleri de argü-
manına katarak devletçi statü-
koya iyice sarılan tasfiyeci opor-
tünizmin sesi devrimin sessiz-
liğinde daha da çok işitiliyor.

İşte tam da böyle bir mo-
mentte, tıpkı 12 Eylül gibi; fabri-
kalarda, mahallelerde, okullarda
bütün örgütleri ve militanlarıyla
devrimci mücadele bastırıldığı
bir momentte başarısızlığı ideo-
lojik ve tarihsel bir mahkûmiyete
dönüştürebilmek için bütün ke-
simleriyle devlet ve egemenler
yeniden TTE programıyla ceza-
evlerine yöneliyorlar. Devrim fik-
rinin en ölümsüz olduğu yere..

Düşmanın bunu bilerek daha
şiddetle, daha organize yönele-
ceğinin işaretlerini Nuriye –
Semih direnişine karşı aldığı ta-
vırdan anlamak mümkündür.

O halde bu değerlendirme ter-
sinden yeniden yapılandırılmalı-
dır.

TTE’ye karşı topyekün bir mü-
cadele gündemleşmeli,

Devrimin fikri yüceltilmeli,
maddesine yönelinmelidir.
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ADALET, ÖZGÜRLÜK VE
EŞİTLİK İÇİN.
TÜM SİYASİ TUTSAKLARI
ÖZGÜRLEŞTİRELİM!

ZİNDANLAR YIKILSIN SİYASİ
TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Faşizme Teslim
Olmayacağız!
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100 YILLIK DEVRİM
EKİM DEVRİMİ, 100. YILDÖNÜMÜNDE

ORTADOĞU’DA GÜNCELLENİYOR 

Kalkan ‘Reel sosyalizm çözüldü, ama Ekim Devrimi’nin ortaya çıkardığı kazanımlar yok olmadı, or-
tadan kalkmadı, tarihten silinmedi. Varlığını sürdürüyor hatta büyük bölümü etkinliğini koruyor. Her
şeyden önce özgürlük, farklılıklara dayalı eşitlik, demokrasi, demokratik komünalizm zihniyetini,
düşüncesini yeniden bir sentez yaptı. Yeni bir zihniyet ortaya çıkardı, yeni bir insan bilinci oluşturdu.’

Kalkan ‘HBDH, Demokratik Ortadoğu Hamlesini kalıcılaştırmak üzere mücadele ediyor ve buna ina-
nıyor. Türkiye’de yürüttüğü demokratik mücadelenin gerçekleştirmek istediği demokratik devrimin sa-
dece bir Türkiye devriminin olmayacağı aynı zamanda Demokratik Ortadoğu Devriminin olacağına
inanıyor.’

Dünyayı sarsan, ezilen halk-
ların özgürlük ve eşitlik idealle-
rini hedefleyerek gerçekleşen
17 Ekim Sovyet Devrimi 100. yı-
lında. 100 yıllık devrimin ortaya
çıktığı koşullar, deneyimleri ve
sonuçları hala birçok yönü ile
tartışılıyor. PKK’nin kurucuların-
dan ve  PKK Yürütme Komitesi
Üyesi Duran Kalkan, Ekim Dev-
rimi’nin 100. yıl dönümünü de-
ğerlendirdi. Ekim Devrimi’nin
ruhu, ilkeleri, iradesi bütün ezi-
lenlere, emekçilere, gençlere,
kadınlara yol göstermeye, ilham
olmaya devam ediyor, coşku ve
heyecanı 100 yıl öncesi gibi ya-
şanıyor diyen Duran Kalkan,
güncellenmiş bir Ekim Devri-
mi’nin üçüncü dünya savaşının
yaşandığı Ortadoğu’da gerçek-
leşeceğine dikkat çekti.

Ekim Devrimi’nin 100. yıl
dönümüne giriyoruz. Aradan
geçen bu kadar süreye rağ-
men Ekim Devrimi tüm canlı-
lığı ile gündemdeki yerini
koruyor ve tartışılıyor. Bunu
neye bağlıyorsunuz?

100. yıl dönümünde Ekim
Devrimi’nin ortaya çıkardığı so-
nuçların en azından bir bölümü-
nün hala etkinliğini koruduğunu
görüyoruz. 100 yıla yayılmış bir
devrim olma özelliğini bir ba-
kıma taşıyor. Bu bakımdan öğ-
retici dersleri hala canlı ve
geçerlidir. Geçen 100 yıllık süre
içerisinde Ekim Devrimi’ni ya-
pan idealler uğruna on milyon-
larca insan mücadele yürüttü,

yüzbinlerce, milyonlarca bu
uğurda şehit edildi. Özgürlük,
farklılıklara dayalı eşitlik, payla-
şım, demokrasi, sosyalizm şe-
hitlerini bu 100. yıl dönümü vesi-
lesiyle saygı ile anıyorum. Dev-

rimi yapan, devrimci ruhu, ira-
deyi, girişkenliği selamlıyorum. 

Bu ruh ve iradenin günümüz-
de de başta Kürdistan Özgürlük
Mücadelesi olmak üzere Türki-
ye’de, Ortadoğu’da ve dünyanın
birçok alanında canlı, kendisini
günün gereklerine göre yenile-
miş daha da geliştirmiş o- larak
yaşadığını görüyoruz. Bu, bize
büyük bir kıvanç ve  güç veriyor.

Devrimci karakterde, değişimci
ve dönüşümcü olmada Ekim
Devrimi’nin temel iddiaları olan
özgürlük, farklılıklara dayalı eşit-
lik, paylaşım, dayanışma gibi
sosyalist ilkelere bağlı olma ve
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bu amaçlar doğrultusunda
mücadele etmede büyük güç
veriyor. Bu tarzda bir mücadele-
nin başarı kazanacağını, doğru
taktik ve tarz olunduğunda dün-
yanın her tarafında sonuç alına-
bileceğini ortaya koyuyor. Bu
temel değerler çerçevesinde biz
bu 100. yıl dönümünü karşılıyor
ve yaşıyoruz. Ekim Devrimi’nin
ruhu, ilkeleri, iradesi bütün ezi-
lenlere, emekçilere, gençlere,
kadınlara yol göstermeye, ilham
olmaya devam ediyor, coşku ve
heyecanı 100 yıl öncesi gibi ya-
şıyoruz.

Ekim Devrimi’nin hala tartışı-
lıyor olması onun karakteriyle il-
gilidir. Devrim sürecinde geçen
on günü John Reed “Dünyayı
Sarsan On Gün” diye kitaplaştır-
mıştı. Gerçekten de o on gün
içerisinde Rusya’da Petersburg
ve Moskova’da yaşananları
özetlemişti. Heyecan verici öğ-
retici bir analizdi. Rusya’nın kul-
landığı eski Jülyen takvimine
gere 1917 yılı 25 Ekim, Miladi
takvime göre ise 7 Kasım’a ka-
dar yaşanan on günlük olayları
hem anlatmış hem de değerlen-
dirmişti ve bunların dünya ölçe-
ğinde sarsıcı olaylar olduğunu,
dünyadaki sistemi kökünden
sarstığını ifade etmişti. Neden?
Çünkü Ekim Devrimi biliniyor.
Ekim Devrimi, 1. Dünya Savaşı
içerisinde savaşın 4. yılına girer-
ken gerçekleşti. Savaş koşulla-
rıyla da bağlantılıydı. Fakat
sadece savaş ile bağlantılı kıl-
mak, onun çelişki ve çatışma-
sına bağlamak da doğru
değildir. Savaşa yol açan etken-
ler de vardı. Kapitalist sistemin
yaşadığı derin iç çelişkiler vardı.
Sistem içi hegemonya mücade-
lesinin özellikleri vardı. Kapita-
lizm küresel bir hegemonya
kurmak istiyordu. Bütün iktidarcı
devletçi sistemler fetih güçleri-

dirler, yayılmacıdırlar. Güçlenip
egemen olunca yayılmak ve
bütün uygarlık alanlarını ele ge-
çirerek egemen ve hegemonik
olmak isterler. 

İktidarcı devletçi sistemin son
modernitesi olan, kapitalist mo-
dernite sistemi de aynı karakteri
daha derin daha kapsamlı ola-
rak taşıyordu. Dolayısıyla Avru-
pa’da gelişip güçlenen egemen
olan bir tekelci diktatörlük ol-
mayı başaran sistem azami kar
gereği hem daha çok yayılmak
hem de kendi içerisinde daha
fazla merkezileşmek ve egemen
olmak istiyordu. Bu temelde ge-
lişen farklı sermaye grupları,
tekel güçleri arasında hem dün-
yayı ele geçirme de hem de ka-
pitalizmin sistemin egemeni
olmada büyük bir çelişki ve ça-
tışması ortaya çıkmıştı. Biliyo-
ruz, 1. Dünya Savaşı tamamen
bu çelişki ve çatışmanın bir ge-
reği ve sonucu olarak ortaya
çıktı. Söz konusu çelişkiyi çöz-
meyi öngördü ki, bunlar daraltı-
lırsa İngiliz ve Alman sermayesi
arasındaki çatışmaydı, dünyaya
kimin egemen olacağı ve kapita-
lizmin nasıl bir hegemonya oluş-
turacağı çatışmasıydı. Her iki
blok aslında kendi hegemonik
sisteminin nasıl olacağını plan-
lamış ve tasarlamıştı. Kendi
müttefiklerini oluşturmuştu. 

İngiltere, Ruslar ve Fransız-
larla ittifak yaparken; Almanya,
Macaristan-Avusturya ve Os-
manlı İmparatorluğu ile ittifak
yapmıştı. Her ikisinin de nasıl bir
dünya sistemi oluşturacaklarına
dair projeleri hazırdı. Sadece
aralarındaki fark, farklı sermaye
grupları olmasıydı. Yapmak iste-
dikleri benzerdi. 1. Dünya Sa-
vaşı, kapitalizmin küresel dü-
zeyde hegemonya kurması ve
hegemonyada da kimin egemen

olacağının belirlenmesi sava-
şıydı. Bu savaş süreci söz ko-
nusu çelişki ve çatışmayı daha
da keskinleştirerek derinleştirdi.
Ele geçirilmeye çalışılan alanın
başında Ortadoğu geliyordu. İk-
tidarcı devletçi sistemin merkezi
olan alan, merkezi kim ele geçi-
rirse sistemin öncüsü egemeni o
olacaktı. Dolayısıyla kavga esas
olarak Ortadoğu’da oldu ve 1.
Dünya Savaşı, kapitalizmin kü-
resel düzeyde hegemonik ol-
ması için hedeflediği alanları ele
geçirmeyi sağlattı. 

Ekim Devrimi, böyle bir or-
tamda kapitalizmin küresel he-
gemonya olmak için bu kadar
azgın bedeli ağır savaş yürüt-
tüğü süreçte bu hegemonyanın
önünü kesen, Ortadoğu ele ge-
çirilirken Rusya’da kapitalizme
karşı alternatif sosyalist bir sis-
tem oluşturmak için hamle
yapan bir devrim oldu. En azın-
dan o dönemde kapitalizmin kü-
resel hegemonya oluşturma a-
macını önledi, kırdı ve engelledi.
Dünyanın bir bölümünü kapita-
list sistemden kopararak kapita-
list sisteme alternatif bir sistem
oluşturmayı öngördü. İddiası ve
hedefi buydu. Ayrıca, ekonomik
sistem olma itibariyle başlan-
gıçla birlikte böyle bir alternatif
olmayı hedefledi. Bu özellikleri
ve karakteri var. Bir anlamda ka-
pitalizme küresel hegemonik
güç olma imkanı vermedi. Ekim
Devrimi ilkeleriyle, devrimci
hamlesi ile bunu gerçekleştirdi.
Daha sonra ‘yeterince alternatif
olabildi ya da olamadı’ o ayrı bir
konu oluyor, ama çıkışı alternatif
olmaydı. İddiası öyleydi, amaç-
ları bir yönüyle bu çerçevedeydi.
Dolayısıyla da hem kapitalizmin
küresel hegemonik olma ama-
cını kırdı hem de bu uğurda yü-
rütülen savaşı durdurdu. 
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1. Dünya Savaşını Ekim
Devrimi sona erdirdi

1. Dünya Savaşının sonuçlan-
masının Ekim Devrimi ile bağ-
lantısı çoktur. Bir yönüyle savaşı
sona Ekim Devrimi erdirdi. Yeni
bir savaş ortaya çıkardı. Küresel
düzeyde tekelleşen sermaye
grupları arasındaki çatışmaya
sermaye sistemiyle ezilenler-
emekçiler, özgürlük-eşitlik, de-
mokrasi isteyen güçler arasın-
daki savaşı ekledi. Savaşın ve
mücadelenin seyrini değiştirdi.
Kuşkusuz tekel grupları arasın-
daki savaşı sona erdirmedi, ama
Ekim Devrimi’ne kadar belirleyici
olan bu çelişki ve çatışmaydı.
Ekim Devrimi’yle birlikte dün-
yada yeni bir temel mücadele
ortaya çıktı ve temel çelişki
oluştu. Farklı iki yaşam sistemi
ortaya çıktı. Ona göre askeri, si-
yasi, ekonomik yapılanma oluş-
tu. 

70 yıl boyunca bütün dünya-
daki gelişmeleri belirleyen yön
veren bir çelişki, çatışma ve mü-
cadele oldu. “İki Kutuplu Dünya”
deniliyor. 20. yüzyıl dünyası de-
diğimiz dünya tanımlanıyor. As-
keri, ekonomik, siyasi olarak da
dünya iki kutuba bölündü. Bir ta-
rafta İngiltere ve Amerika’nın ba-
şını çektiği küresel kapitalist
sistem. Diğer yanda ise Sovyet-
ler Birliğinin başını çektiği reel
sosyalist sistem var oldu ve 90
yılı başında reel sosyalist sistem
çözülene kadar bu çelişki ve ça-
tışma dünyadaki gelişmelere
yön verdi. 

Şimdi 100 yıla yayılan devrim
olma, mücadele olma özelliği
var. Ondan dolayı günümüzde
de tartışılan bir durum oluyor.
20. yüzyıl gibi büyük gelişmele-

rin, olayların yaşandığı insan ve
toplum yaşamının çok hızlandığı
bir yüzyıla damgasını vuran bir
devrim olması nedeniyle bugün
de tartışılıyor. Gerçekten de ka-
pitalizm küresel düzeyde hege-
mon olurken bu hegemonyayı
kırarak buna karşı toplumculuk
temelinde, politik ahlaki toplumu
işletme; özgürlüğü, eşitliği, de-
mokrasiyi sağlama temelinde bir
alternatif olma iddiasıyla ortaya
çıkması nedeniyle bu gün tartı-
şılıyor. 

Şunu söylemek gerekiyor:
Evet, Ekim Rus Devriminin or-
taya çıkardığı siyasi sistem
çöktü. Ordusu, siyasi gücü ve
yapılanmasıyla iktidar ve devlet
gücü yıkıldı. Fakat böyle bir si-
yasi askeri sistem ile yaratıla-
cağı iddia edilen amaçlar ve
ilkeler ortadan kalkmadı, onlar
hala canlı olarak duruyor. Ekim
Devrimi’nin ortaya çıkardığı
Sovyetler Birliği ve reel sosya-
lizm deneyiminin içerdiği zengin
dersleri çıkartarak kendisini ye-
nilemiş olarak duruyor. Küresel
kapitalizmin günümüzde ulaştığı
tekelleşme çelişki ve çatışma
kaos durumu nedeniyle insanlığı
neredeyse kanserleştiren yapı-
sıyla yok olmaya götürdüğü bir
ortamda söz konusu ilke ve
amaçların ideallerin insanlık için
daha fazla gerekli, daha büyük
bir ihtiyaç olması nedeniyle du-
ruyor. Bu bakımdan belki
Rusya’da o ideallerden, amaç-
lardan uzaklaşmış bir iktidar ve
devlet sistemi var. Ama toplu-
mun bir kesimi bu idealleri hala
devam ettiriyor, mücadele edi-
yor. Her şeyi iktidar ve devletle
bağlamak doğru değildir. Ekim
Devrimi’ni sadece bir iktidar ve
devlet olayı olarak ele almak ve
değerlendirmek doğru değildir.
Evet, yeni bir iktidar ve devlet

sistemi yarattı, sonunda dev-
rime hakim oldu. Sovyetler Bir-
liği olarak hegemonik bir devlet
sistemi ortaya çıktı. Bunlar
doğru, ama devrimin tümü bu
değildi. 

Devrim insanlık için yeni
bir yaşam öngördü

Devrimin amacı büyük insan-
lık için yeni bir yaşam öngör-
mesi, kapitalist sistemin küresel
hegemonya kurarak kendini bu
düzeyde egemen kılıp daha çok
tekelleştirerek azami kar yasası
çerçevesinde baskı ve sömü-
rüyü daha fazla artırmasına
karşı, sömürürüz, baskısız, üre-
tenin yönettiği bir yeni alternatif
toplum ve yaşam sistemi kur-
mayı hedeflemesi vardı. Devri-
min esası buydu, bu anlamda
bir iktidar ve devlet sistemi kur-
mayı hedefleyen bir devrim
değil, özgürlüğü, farklılıklara da-
yalı eşitliği, paylaşımı, dayanış-
mayı, komünalizmi getirmek
isteyen, baskısız sömürüsüz
üretenin yönettiği bir sistemi kur-
mayı hedefleyen; herkesin gü-
cüne göre, yeteneğine göre
çalıştığı ve herkesin ihtiyacına
göre tükettiği bir demokratik ko-
münal toplum yaşamını ortaya
çıkartmayı hedeflediği tartışma
götürmeyen bir gerçekliktir. Bu
ilkeler, idealler 100 yıl önce Av-
rupa’da, Rusya’da yaşanan çe-
lişkiler nedeniyle insanlar bilin-
cine ulaşmıştı. Böyle bir bilin-
çlenme, örgütlenme ve eylem
ortaya çıkmıştı. Rus devrimcileri
bunu doğru bir tarz ve taktikle
yürüterek örgüte ve eyleme dön-
üştürdüler. Sonuçta Ekim Devri-
mi’ni başardılar, devrimci hamle
yaptılar, zafer kazandılar. 
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Ekim Devrimi’nin ilkeleri
dünyayı sarmış durumda

Bu gün ele aldığımızda Ekim
Devrimi’ni doğuran temel ilkeler
ve idealler ortadan kalmış değil-
dir. Tersine küresel kapitalist he-
gemonyanın içinde bulunduğu
derin kriz ve kaos ortamında
100 yıl öncesinden çok daha
önemli, çok daha acil, çok daha
gerçekleşmesi gereken ilkeler
ve idealler konumundadır. İkin-
cisi, bu sadece Avrupa ve Rusya
ile sınırlı da değil, o zaman dün-
yanın belli bir alanıyla sınırlıydı.
Şimdi bu ilke ve idealler bütün
dünyaya yayılmış durumdadır,
tüm insanlığı kapsamış durum-
dadır. Her yerde küresel kapita-
lizmin derin kaosunun ve krizinin
ortaya çıkardığı baskı ve sö-
mürü var. Dolayısıyla bütün
alanlarda insanlar bundan kur-
tulmak istiyorlar. Gençler, kadın-
lar, işçi ve emekçiler, ezilenler,
küresel kapitalizmin ezdiği her-
kes bundan kurtulmak istiyor. Bu
temelde her yerde bir arayış var.
Özgürlük, farklılıklara dayalı
eşitlik, demokrasi, komünal ya-
şam doğrultusunda bir arayış ve
mücadele var. Dolayısıyla Ekim
Devrimi’ni doğuran idealler bu
gün hem dünyaya yayılmış hem
de çok daha acil ihtiyaç haline
gelmiş durumdadır. Ekim Devri-
mi’nin esas bu gün de yaşıyor
ve tartışılıyor olmasının temel
nedeni budur. Böyle bir yaygın-
laşmada kuşkusuz Ekim Devri-
mi’ni doğuran Rus devrimci-
liğinin ruhu, iradesi, inisiyatifi, gi-
rişkenliği önemli rol oynadı.
Bunu da bu vesileyle ifade et-
memiz gereklidir. Kapitalizm
nasıl ki küreselleşmeye çalış-
tıysa aynı zamanda Ekim Devri-
mi’yle ortaya çıkan alternatif
sistem, sosyalizm en azından

ilke ve idealler olarak evrensel-
leşti yani küreselleşti, bütün
dünyaya yayıldı. Sadece bazı
ülkelerdeki işçi sınıfının, emek-
çilerin bilincinde eyleminde ya-
şayan idealler, ilkeler olmaktan
çıkarak tüm dünyanın dört bir
yanındaki ezilenlerin kurtuluş
ideolojisi uğrunda mücadele et-
tiği hedefler haline geldi. Dolayı-
sıyla bu gün Ekim Devrimi’nin
daha çok tartışılıyor olması bu-
radan kaynaklanıyor. 

Sonuç olarak daha çok tartı-
şılması da gerekiyor. Tartışılma-
sından da kaçmamak lazım.
Ciddi ve sorumlu tartışmak la-
zım. Ama derinliğine analiz yap-
makta gereklidir. Eleştirel-öz-
eleştirel bir yaklaşımla ele alıp
tartışmak gereklidir. Böyle bir
tartışma  geçen 100 yılın zengin
derslerini de çıkartma temelinde
Ekim Devrimi’nin ilkelerini ve
ideallerini bu gün başarıya götü-
rülmesini sağlar. Daha doğru bir
anlayış, daha gerçekçi ve çö-
zümleyici bir felsefe, daha kap-
samlı ve doğru bir analiz gücü
teorik yaklaşım, daha gerçekçi
bir ideolojik-politik çizgi, daha
sonuç verici bir mücadele takti-
ğinin ve tarzının ortaya çıkartıl-
masını sağlar ki, işte o zaman
bu idealler uğruna yürütülen mü-
cadele başarıya gider. Bir, bu
anlamda tartışmaktan çekinme-
mek ve korkmamak gerekli,
eleştirel-özeleştirel olmak gere-
kiyor. İki, ciddi olmak gerekiyor.
Bazıları ‘sen-ben’ kavgasına gi-
rebiliyor ya da ciddiyeti zayıfla-
tan yaklaşımlarda oluyor. Yü-
zeysel, dar yaklaşımlar var.
Böyle olunca da bu tartışma or-
tamına dogmatizm ve kalıpçılık
egemen oluyor. Böyle olmaması
lazım.

*Ekim Devrimi’nin 72 yılına
girdiği devrimin gerçekleştiği

topraklarda reel sosyalizm çö-
züldü. Günümüzde ise kapita-
lizm bu topraklarda kapitalizm
en vahşi şekilde kendisini bir
sistem haline getirmiş durum-
dadır. Dünyada bir hege-
monya oluşturmak için bir
mücadele içerisinde. Bunu
nasıl açıklamalıyız? Bir yanda
100 yıllık bir devrim gerçekliği
var, ama bu 100 yılık devrimin
gerçekleştiği topraklarda gü-
nümüzde kapitalizm en vahşi
şekilde kendisini yeniden bir
sistem haline getirerek dünya
halklarına karşı bir pozis-
yonda yer alıyor. Bunu nasıl
değerlendirebilirsiniz? 

Ekim Devrimi öncesiz ve son-
rasız bir mutlak değildir. Öyle bir
yaklaşım kesinlikle doğru değil-
dir. Bunu bilmek gerekiyor. İn-
sanlar özgürlük arayışını, eşitlik
arayışını, komünal yaşam arayı-
şını Ekim Devrimi ile başlatma-
dılar. Bunun bilincine Ekim Dev-
rimi ile ulaşmadılar. İradesine de
Ekim Devrimi ile ulaşmadılar.
Zaten insanlık başta böyleydi.
Belki yaşamı dardı, ilkeldi, sınır-
lıydı ama toplumsaldı. Özgürlük,
eşitlik, paylaşım, demokrasi öl-
çülerine uygundu. İnsan soyu-
nun toplum olarak var oluşunun
temel karakteri böyleydi. İktidar
ve devlet gerçeği yani baskı ve
sömürü olayı, siyaset ve askerlik
denen olay bunun içerisinde,
böylesi bir tarihsel gelişme süre-
cinde bu gerçekliğe ters bir
sapma olarak ortaya çıktı. Başat
ve esas olan iktidar ve devlet
gerçeği değildir. Dolayısıyla
baskı ve sömürü gerçeği değil-
dir. Tam tersine baskısız, sömü-
rüsüz, dayanışmacı, ortak çalı-
şan ve tüketen bir toplumsal
gerçekliğin var olmasıdır. Klan,
kabile, aşiret toplumsallığı ke-
sinlikle bunu ifade ediyor. 
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Halklaşan bu temelde ulusla-
şan gelişmeler de bu çerçeve-
dedir. Toplumun var oluşunun
temel karakteri komünaldir, pay-
laşımcıdır, demokratiktir. Özel
mülkiyetçi zihniyet ile arayış
bunu gerçekleştirmeyi öngören
sistem, saldırı, savaş, baskı, ik-
tidar, devlet daha sonra bu top-
lumsal gelişmenin belli bir
sürecinde ortaya çıktı. Bunun
çeşitli nedenleri değerlendiriliyor
ve tartışılıyor. Üretkenlik, gele-
ceğe mal aktarabilme, mülk edi-
nebilme imkanı, bilinçte sapma,
silahlı askeri gücün ortaya çık-
ması vb hususlar zor ve hileyle
deniliyor genel tanım olarak.
Üretilene el koyan bir anlayış,
sömürü türü ortaya çıktı. Aslında
iktidar ve devlet budur. Kapita-
lizm ise bunun en ahlaksızca hiç
bir insani değer ölçü tanımaksı-
zın yaşandığı sistem oluyor. 

İktidar ve devlet tarihsel süre-
cin çok yakın bir zamanında 4-5
bin yıllık bir tarihsel sürecinde
ortaya çıkıyor. Böyle bir zor ve
hileyle ortaya çıkan baskı ve sö-
mürü gerçeğine karşı ise top-
lumsallık, özgür eşit yaşam,
komünalizm direniyor, mücadele
yürütüyor. 5 bin yıllık bir tarih ke-
siti olarak bunu ele alırsak bu 5
bin yıllık tarihsel kesitin hepsi
tek yanlı değildir. Sadece iktidar
ve devlet gücü burada yoktur.
Bu süreç sadece baskı ve sö-
mürü ile tanımlanmıyor. Bir de
buna karşı daha önceki süreç-
ten gelen doğal toplumsal ger-
çekliğin komünal özgürlükçü
yaşamın bu iktidar ve devlet sis-
teminin baskı ve sömürüsüne
karşı sürekli bir direnişi var. Bir
de demokratik toplum var, özgür
yaşamak isteyen toplum var.
Köleleştirilse bile hep özgürlü-
ğünü arayan, özgürlük için mü-
cadele yürüten toplum var.
Politik ahlaki toplum yapısı bas-

kı ve sömürüye, iktidarlaşma ve
devletleşmeye karşı direniyor.
Bu temelde tarih boyunca bu ik-
tidar ve devlet güçlerinin saldırı-
sına karşı da özgürlüğünü koru-
mak için, özgür yaşamak için
kaybettiği özgürlüğü ele geçir-
mek için, özgürlük düşünceleri
ortaya çıkarılıyor. İdeolojik- poli-
tik sistemler geliştiriliyor. Zihni-
yet düzeyinde felsefik olarak,
ideolojik-politik çizgi olarak,
örgüt ve eylem olarak bu doğrul-
tuda hep devrimci hamleler ya-
pılıyor. İrili ufaklı sürekli bir
özgürlük, eşitlik ve demokrasi
mücadelesi var, devrimci hamle-
ler var. Özgür ve demokratik
toplum gerçeği var. İktidar ve
devlet karşısında bir de demo-
kratik toplum gerçekliği var.
Bunlar günümüze kadar müca-
dele halindedirler. Bunun önemli
durakları var. Örneğin devrimci
hamleler var. Dinler önemli bir
devrimci sıçramayı ifade ediyor.
İbrahim’den başlayıp Hz. Mu-
hammed’e kadar İslam Devri-
mine kadar gelen hamleler var.
Felsefik hamleler bunları ifade
ediyor. Arkasından Fransız Dev-
rimine kadar gelen süreç var. 

Ekim Devrimi 20. yüzyılda
insanlığın zafer kazanma sü-
recidir

Ekim Devrimi; özgürlük, eşit-
lik, demokrasi için yürütülen mü-
cadelenin önemli duraklarından
birisi, 20. yüzyılın ilk çeyreğin-
deki en büyük hamlesi oluyor.
Bu defa öncekini bu tarihsel sü-
reçten kesinlikle kopuk ele al-
mamak lazım. Öyle bir yaklaşım
doğru olmaz, gerçekliği ifade
etmez. Ekim Devrimi’ni doğru
anlamayı ortadan kaldırır. Böyle
bir yanılgıya düşmemek gerekli-
dir. Ekim Devrimi’ni özgürlük,
farklılıklara dayalı eşitlik, de-
mokrasi, paylaşım ve komüna-

lizm için insanlığın yürüttüğü
mücadelenin 20. yüzyılın ilk çey-
reğindeki büyük hamlesi yeni bir
durağı, zafer kazanan bir süreci
olarak tanımlamak ve ele almak
daha doğrudur. 

Bir de sonrası var, o kadar
mutlak değildir. Durağan değil-
dir, sürekli bir gelişmeyi ifade
ediyor. Gelişen duruma göre
kendisini yenilemekle mükellef
olan bir gerçekliktir. Aslında fel-
sefesinde ideolojik-politik çizgi-
sinde bunlar vardır. Fakat
pratikte bu değişim dönüşüme
kapalılık yaşanıyor. Katı dogma-
tik ve kalıpçılık bir şeyleri ele ge-
çirince ona mutlak olarak sahip
olma, bu değişim dönüşümden
kopmayı ve devrimciliği kaybet-
meyi getiriyor. Devrimcilikten
uzaklaştırılıyor, tutucu, katı var
olanı esas alan, korumayı öngö-
ren bir zihniyet ve siyasete yol
açıyor. Dolayısıyla sanki sonrası
yokmuş gibi Ekim Devrimi’ni ol-
duğu gibi ele alma oluyor. Hal-
buki sürekli yenilenen, değişen,
gelişen toplumsal gerçekliğe
göre sürekli kendisini değişime
dönüşüme uğratması gereken
bir zihniyet ve siyaset olması ge-
rekiyor. Böyle bir yaklaşımın ol-
ması gerekiyor. 

İkincisi, Ekim Devrimi ile or-
taya çıkan büyük kazanımlar
var. Bunları görmek gerekiyor.
Onları temel başlıklar halinde
belirtmek ve her zaman tarih
olmuş, kalıcılaşmış gerçekler
olarak görüp değerlendirmek
gereklidir. Evet, reel sosyalizm
çözüldü ama Ekim Devrimi’nin
ortaya çıkardığı kazanımlar yok
olmadı, ortadan kalkmadı, tarih-
ten silinmedi. Varlığını sürdürü-
yor hatta büyük bölümü et-
kinliğini koruyor. Buradan uzak-
laşmış değildir. 
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Her şeyden önce özgürlük,
farklılıklara dayalı eşitlik, de-
mokrasi, demokratik komüna-
lizm zihniyetini, düşüncesini
yeniden bir sentez yaptı. Yeni bir
zihniyet ortaya çıkardı, yeni bir
insan bilinci oluşturdu. Daha
önce dinler biçiminde, felsefe bi-
çiminde, bilimsellik biçiminde or-
taya çıkan bu düşünce düzey-
lerini şimdi sosyalist düşünce ve
ideoloji olarak yeniden bir sen-
teze kavuşturdu, yeni bir insan
bilinçlenmesi ortaya çıkardı. Ka-
pitalist moderniteye karşı özgür-
lük, eşitlik, demokrasi mücade-
lesi haline getirdi. Daha önceki
iktidarcı devletçi sisteme karşı
yürütülmüş özgürlük mücadele-
lerini kapitalist modernite siste-
mine karşı yürütülen özgürlük
mücadeleleri haline dönüştürdü.
Bunun zihniyetini ortaya çıkardı,
ideolojik-politik çizgisini oluş-
turdu. Bir deneyim olarak Ekim
Devrimi eylemini geliştirdi. Bü-
yük bir devrimsel tecrübe ya-
şandı. Devrimin teori ve tak-
tiğine büyük katkı sundu. Kısaca
böyle de tanımlanabilir. 

Birincisi; teori anlamında zih-
niyet, felsefe ve düşünce oluşu-
munda özgürlükçü sosyalist
düşüncenin oluşumuna katkı
yaptı. Taktik olarak örgüt ve
eylem çizgisi geliştirdi. Stratejik
planlamalar, mücadele tarzları,
örgüt biçimleri yarattı. Ekim
Devrimi ciddi, cüretli bir giri-
şimdi, örgütlü bir eylemdi. Dev-
rimin teori ve taktiğine doğru-
larıyla, eksiklikleriyle, yanlışla-
rıyla önemli katkılar sundu. Bun-
ların hepsi önemli bir dene-
yimdir. Bu günün devrimciliği
için etkisini hiç eksiltmeden sür-
düren değerlerdir. Bu dersler bu
güne de ışık tutuyor. 

İkincisi; işçi ve emekçilerin
mücadele yürütüp belli kaza-

nımlar sağlamasına yol açtı. Sö-
mürüyü sınırlandırdı ve daralttı.
İşçileri ve emekçileri bilinçlenen,
örgütlenen hale getirdi. Öncü
partide örgütlendikleri gibi der-
neklerde ve sendikalarda örgüt-
lendiler. Sermaye düzenine
karşı kendi haklarını ekonomik,
demokratik haklarını savunan
bunun için örgütlenen, müca-
dele eden bir düzey ortaya çı-
kardı. Mesela Avrupa’daki sis-
teme “Avrupa demokrasisi” de-
niliyor, ama mevcut Avrupa de-
mokrasisini yaratan kesinlikle
sosyalist ideolojinin çeşitli versi-
yonları temelinde işçi ve emek-
çilerin yürüttüğü özgürlük ve
demokrasi mücadelesi oldu. 

Ezilen, sömürülen işçi ve
emekçi kesimlerin kendilerini
geliştirme de korumada, sömü-
rüyü ve baskıyı sınırlandırmada
belli bir düzey kazanmalarına,
gelişme sağlamalarına yol açtı.
Bu da önemli bir kazanımdır, gü-
nümüzde etkisi hala devam edi-
yor. Hiç kimse onu yok saya-
maz. Böyle bir mücadele olma-
saydı, kapitalist zihniyet ve siya-
set bu biçimde olmayacaktı. Çok
daha vahşi, barbar ve yok edici
olacaktı. İlk çağın kölelik siste-
minden çok daha ağır olanı ya-
ratacaktı. Kapitalizmin saldırıları
karşısında şimdi biraz insanlık
ve bazı değerler varsa, topum
biraz var olabiliyorsa sosyaliz-
min öncülüğünde yürütülen mü-
cadelenin yarattığı kazanımdır.
Aynı durum sömürgeleştirilen,
yarı sömürgeleştirilen, işgal edi-
len, baskı altına alınan ezilen
halklar açısından daha fazla ge-
çerlidir. Bu halklar bilinçlendiler
tarihin en büyük ulusal kurtuluş
mücadelelerini yürüttüler ve beş
kıtanın her tarafında zafer ka-
zandılar.  Avrupa’da, Asya’da,
Afrika’da, Amerika’da, Ortado-
ğu’da dünyanın dört bir yanında

küresel kapitalist hegemonyaya
karşı savaş yürüttüler, Ulusal
Kurtuluş Hareketlerini örgütleye-
rek devrimler yaptılar ve büyük
zaferler kazandılar. Latin Ameri-
ka’da Küba’nın zaferi; Afrika’da
Angola, Mozambik gibi siyah de-
rililerin zaferi; Asya’da Viet-
nam’ın kazandığı zafer, 20. yüz-
yılın  üçüncü çeyreğine damga-
sını vuran tarihsel gelişme sü-
reçleri oldu. Öyle ki, sosyalist
bilinci, iradeyi, eylemi güçlen-
dirdi. İşçi ve emekçilerin ideolo-
jisi olarak tanımlanan sosyalizm,
özellikle de ulusal kurtuluş hare-
ketleri çerçevesinde tüm halkla-
rın, tüm ezilenlerin, tüm insan-
lığın ideoloji haline geldi. Bu te-
melde ortaya çıkmış gelişmeler
ve kazanımlar var. Bunlar yok
edilememiştir. 

Evet, Ekim Devrimi’nin yarat-
tığı siyasi-askeri sistem Sovyet-
ler Birliği çözüldü, ama 70 yıllık
mücadele ile Ekim Devrimi’ne
dayalı olarak yürütülen mücade-
leyle ortaya çıkartılan bu kaza-
nımları yok edemediler, varlık-
larını sürdürüyorlar. Bir de bu
gerçekliği görmek lazım. Ü-
çüncü olarak da, reel sosyaliz-
min çözülüş nedenlerini iyi sor-
gulamak gereklidir. Sorunuz
daha çok bu çerçevedeydi, ama
çözülüş nedenlerini daha iyi de-
ğerlendirebilmek, bilince çıkarta-
bilmek ve daha gerçekçi anla-
şılır olabilmek için belirtiğim bu
iki yanına parmak basmak gere-
kiyor. Ekim Devrimi tarihsel ola-
rak neyi ifade ediyor? Ekim
Devrimi hangi kalıcı kazanımlar
ortaya çakardı? Bunlara bakma-
mız gerekiyordu. Ben onları
ifade etmek istedim.

İnsanlık Ekim Devrimi’nin ide-
allerine bugün daha fazla ihtiyaç
duyuyor.



42

Birleşik Devrim Ekim 2017

Ekim Devrimi’nin ilke ve ideal-
leri gerçekleşmedi. Özgürlük,
farklılıklara dayalı eşitlik, de-
mokrasi, paylaşım, dayanışma,
demokratik komünalizm ortadan
kalkmadı, yani sosyalizm yok ol-
madı. Sosyalizm toplumculuk
demektir. Toplumun baskısız ve
sömürürüz var oluşunu ifade
ediyor. Bir toplum gerçeğidir.
Toplum var oldukça sosyalizm
yok olamaz. Özgür, eşit, demo-
kratik yaşam ve bunun için mü-
cadele yok olamaz, ortadan
kalkamaz. Kesinlikle böyledir.
Bu bakımdan başta da belirtim,
çözülen reel sosyalizmin ilke ve
idealleri değildir. Tersine bu ilke
ve idealler bu gün 100 yıl önce-
sinden çok daha fazla yaygındır
ve tüm dünyaya yayılmıştır. İn-
sanlık, gerçekleştirilmesine 100
yıl öncesinden daha fazla ihtiyaç
duyuyor. Bunun tespitini tam
yapmamız gereklidir, bu çok
önemlidir. O halde çözülen
nedir? Bizce çözülen esas ola-
rak bir defa bu devrimin idealle-
rinin gerçekleştiricisi olarak ken-
disini tanımlayan siyasi-askeri
sistem oldu. İkinci olarak çözü-
len de toplumsal gelişmeye göre
kendisini geliştiremeyen, yenile-
yemeyen düşünce sistemi oldu.
Yani dogmatik, kalıpçı, katılaş-
mış düşünce sistemi çözüldü.
Çözülüşü böyle iki boyutlu ele
alabiliriz. Bir düşünce boyu-
tunda yaşanan çözülüş var. Bir
de pratik boyutta yaşanan çözü-
lüş var. Siyasi ve askeri boyutta
gerçekleşmiş olan çözülüş var.
Düşünsel boyuttaki çözülüşü
Önder Apo kapsamlı değerlen-
dirdi. Bir entelektüel krizden söz
etti ve yeni bir entelektüel dev-
rim ihtiyacını belirtti, çünkü ger-
çekten de demokratik sosyalizm
geçmişten ders çıkartarak yeni
devrimci hamleler yapacaksa
her şeyden önce entelektüel
devrim olarak  yapması lazım,

düşünsel devrim yapmalı ki, po-
litik-askeri alanda da pratikte de
devrimci gelişmeye yol açabil-
sin. 

Önder Apo, entelektüel kri-
zin temelindeki felsefik yakla-
şımı gördü

Önde Apo, entelektüel krizin
temelinde felsefik yaklaşımı gör-
dü. Mevcut Sovyetlerde var olan
diyalektiğin dar ve dogmatik kal-
dığını, giderek toplumsal ger-
çekliği tanımlayamadığını ortaya
koydu. Matematiğe dayalı, arit-
metik hesaba dayalı diyalektik
anlayış yerine kuantomik hare-
kete dayalı diyalektik anlayışı ta-
nımladı. Bu çok önemlidir. Son-
suzluk matematikte de var, fakat
kuantomik hareketteki sonsuz-
luk, sonsuz alternatifliktir. Bu çok
daha farklıdır. Bu da yaşama
bakışta, yaşamı ele alıp çözüm-
leme yönteminde mevcut düa-
listtik çelişkiyle her şeyi çözme,
ikili bir alternatif arama yakla-
şımlarının giderek kalıpçılığa
dogmatizme yol açtığını ortaya
koydu ve insan düşünce- sinin
sonsuz alternatif içermesi ge-
rektiğini söyledi. Çünkü yaşamın
sonsuz renklerle gelişmelerin
olayların sonsuz alternatifle dolu
olduğunu ifade etti. Bunları belki
burada geniş izah edemeyiz,
ama felsefik olarak dogmatik di-
yalektiği aşmak gerekiyor.
Kuantomik bir bakış açısı, son-
suz olasılıklı bir bakış açısını dü-
şüncede çok yönlülüğü ve
yaratıcılığı görmek lazım. Önder
Apo, zihniyet ve düşünce devri-
mini esas olarak buraya dayan-
dırmak istedi. Bakış açısında
darlık ve kalıpçılık var, yaşamı
ele alış yönteminde darlık var.
Çoğulculuk ve sonsuzluk yoktur,

dar olasılıkla hareket etme var.
Bunu önemsemeliyiz.

Diğer yandan teorik olarak
mesela işte tarih tezlerini değer-
lendirdi ve eleştirdi. Tarihsel ma-
teryalizmi eleştirdi. Yani felsefik
olarak kaba materyalizmi, aşırı
maddiyatçı yaklaşan, manevi-
yatı görmeyen yaklaşımları e-
leştirdi. Tarihsel materyalizmi
tarihi sadece üretim – tüketim
olarak gören yaklaşımı eleştirdi
ve böylece düz ilerlemeci çiz-
giyi, mantığı eleştirdi. Yani öyle
ki çok ezberci, din ayeti gibi ilkel
toplum – köleci toplum – feodal
toplum - kapitalist toplum arka-
dan sosyalizme geliyor.

Ne yapsan dahi sosyalizme
gideceksin. Tabi bu adeta ka-
derci, doğal ilerleyici mantığı ge-
tirdi. Mücadelesizliği ve çok
yönlü mücadele etmeyi ortadan
kaldırdı. Objektiviteyi ve her şeyi
hakim kıldı. Böyle olunca tabi
bazıları özne bazıları nesne diye
bir ayrıştırmayı getirdi. Düşünsel
olarak eleştirilmesi gereken yan-
ları var. Çünkü reel sosyalizm ve
Sovyetler sistemi biliniyor. Gide-
rek çok aşırı ezbere kaldı. Dev-
rim sürecinde yapılan değer-
lendirmeleri ezberleyen, ondan
sonraki gelişmeleri doğru çöze-
meyen bir tutum ve yaklaşım
oldu. Öyle ki ‘artık geri dönüşü
yok komünizme de geçtik so-
nuca ulaştık’ dediler çözülüş
oldu. Adeta dev gibiydiler, ama
böyle bir ortamda çözülüş oldu.
Demek ki mevcut gerçeklikten
uzak olan bir yapı vardı.  Esas
düşünsel temelini önemsemek
lazım. Orada ki katılaşma, do-
nukluk, gelişmeyi, değişimi ve
dönüşümü anlamayan, göreme-
yen, çözümleyemeyen dolayı-
sıyla kendisini de yenilemeyen
zihniyet esasta bunun temelini
oluşturdu. 
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Diğer yandan aslında askeri-
siyasi sistem çöktü. Siyasi-as-
keri sistemin eleştirisi daha ko-
laydır.

Yani sosyalizm Marks’tan iti-
baren bir tanım getirdi. Mesela
askerlik için düzenli orduyu red-
dediyordu. -Ki Marks’ın kendisi
‘düzenli ordu yerine silahlı halkı
geçirmek’ gerektiğini söylüyor.
Sovyetler Birliği bunu yapmaya-
rak Kızıl Orduyu kordu. Kızıl
Ordu da silahlı halk değildi, tari-
hin katı ve en düzenli ordu-
suydu. Halktan kopuk olan bir
askeri gücü oldu. Marks, siyasi
sistem için “devlet olmayan dev-
let” dedi. Tanım bulamadı yine
devlet kavramını kullandı. Bu
açıdan Sovyetler Birliği tarihin
en büyük en katı devleti oldu. 

Lenin’in değerlendirmeleri
vardı. Lenin, “Her devlet bir dik-
tatörlüktür. Diktatörlüğün olduğu
bir yerde de demokrasi olmaz.
Demokrasi ayrı devlet ayrıdır.
Burjuva demokrasisi diye bir şey
yok, var olanların hepsi diktatör-
lüğü ifade ediyor” diyordu. Bu
çok yerinde ve güzel bir tespit.
‘Devlet toplumun içinden çıkmış
olsa da toplumun üzerinde yer
alan baskı ve sömürü uygulayan
bir çete topluluğudur’ dedi. Çok
güzel bir tanımlamaydı. Ama
buna karşı mücadele bunu yok
edecek bunu aşacak bir yol ve
yöntem olarak yine devlet öngö-
rüldü. Burjuva diktatörlüğünü,
Proleterya diktatörlüğü ile yıka-
cağız denildi. İki diktatörlük ara-
sındaki mücadeleye indirgedi.
Bu da çivi çiviyi söker anlamına
geldi. Yani bu mantık her zaman
her yerde geçerli olmayan, biraz
düz bir mantıktır. Böylece özür-
lük, eşitlik, paylaşım ve daya-
nışma gibi ilke ve idealleri baskı
ve sömürü aracı olan devlet ve
ordu ile gerçekleştirmek istedi.
Reel sosyalizmin felsefik, teorik

hatalarını bulmak ve eleştirmek
önemlidir, ama en önemli ve en
somut çelişkisi amaç ve araç
arasındaki çelişkidir. Lenin’in
‘demokrasinin devlet olamaya-
cağı’ tanımı doğruydu ve bunları
birbirinden ayırması doğru oldu.
Ama sosyalizmin de devlet ile
olmayacağı gerçeğini görmesi
gerekiyordu. Demokrasiden
daha fazla sosyalizm, devlet ile
olamazdı. Çünkü, devleti bir
baskı ve sömürü aracı, toplu-
mun üzerinde egemenlik oluştu-
ran bir çete olarak tanımlayıp
aynı devlet ile bu sefer özgürlük,
eşitlik, paylaşım, komünalizm
getireceğini söylemesi doğru ve
gerçekçi değildi. 

Bu şöyle oldu: Onun devleti
kötü benim ki iyi olur. Öyle
olmaz, bu yanlıştır. Devlet  dev-
lettir. Sen de devlet kurarsan,
belki Lenin’in yönettiği zaman iyi
olur, ama her zaman Lenin yö-
netmez. Bir başkası gelir o
zaman aracın karakteri ne ise o
işler.  Nitekim o işledi, gerçekten
de bir alternatifti. 

Ekim Devrimi kapitalist mo-
derniteye karşı alternatif bir
çıkıştı

Ekim Devrimi, kapitalist mo-
dernitenin küresel hegemonik
bir sistem haline gelmesine
karşı onu kıran, sosyalizmi onun
karşısında geliştirerek küresel
bir güç haline getirmeyi öngören
bir alternatif çıkıştı. İlkeleri böy-
leydi. İnsanlar bu uğurda müca-
dele etti, devrim bu amaçla
yapıldı. Ama daha sonra ki ta-
nımlamalar, teori ile pratiğin
uyumunu sağlayamama amaç-
tan kopardı. İlkeler ve amaçlar
bir yanda kaldı, gerçekleşen bir
yanda kaldı. İşte onun devleti
kötü benim ki iyidir, ben devle-
timi de yaparım. Düşman saldı-
rıyor, halk direnemez ordu

kurmak lazım. Orduyu kurarım.
Pratik sorunluluklar giderek
teori, amaç ve ilkelerin önüne
geçti. Zorunluluklar kalıcı ger-
çekliğe dönüştü. 

Evet, belki emperyalizme
karşı devrimi savunmak bir as-
keri örgütlenme ve mücadele
gerekliydi. Ama örneğin Kızıl
Ordu gibi bir sisteme götürmek
gerekiyor muydu? Nereye ne
zamana kadar yapmak gereki-
yordu? Ondan sonra toplumun
savunmasını nasıl yapmak ge-
rekiyordu? Öyle olmadı zorunlu-
luk gerekçesi ile kurulan ordu,
ondan sonra kalıcı dünyanın en
büyük ordusunu ortaya çıkardı.
Halbuki Marks’ın da, Lenin’in de
tanımlamaları ile pratikte ortaya
çıkan hegemonik Sovyetler Bir-
liği devleti aynı şeyler değildir.
Teori ile pratik bir birine uymu-
yordu. Bu bakımdan çözülen
politik-askeri yapı oldu. Benzer
biçimde çıkarılabilecek büyük
dersler var, çünkü gerçekten çok
görkemli ve zengin dersler içe-
ren bir pratikti. Cüretliydi. Lenin,
tarih boyunca ortaya çıkan en
büyük topum bilim ve devrim de-
hasıdır. 20. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde tüm insanlığa yön
vermiştir. Gerçek bir deha, bunu
böyle kabul etmek gerekiyor.
Ama her zaman hepsini kendisi
yönetemiyor, kendisi ile bir yere
kadar geliyor. Ondan sonra
devam ettirilip ettirilmeyeceği
sorun oluyor. Bütün devrimlerin
tarihine baktığımızda bunu gö-
rebiliriz. Aslında bu ciddi bir du-
rumdur. 

Özgürlük eylemini tanımla-
yan, fikrini ve felsefesini oluştu-
ran ilk eylemini gerçekleştirenler
işi başka yürütüyorlar, ancak
daha sonra başka olabiliyor. Hz.
İsa da özgürlük-eşitlik arayışıyla
çıkıyor. 
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Kendisinin karşıt bilip ve kar-
şısında savaştığı güçler onun
adına tarihin en büyük iktidar-
devlet-sömürü aracını kuruyor.
Dikkat edelim kapitalizm de yine
İsa adına yaşanılan yerlerde or-
taya çıktı. Bu kadar ahlaksızca
bir sömürü düzeni, o kadar ah-
laka önem veren bir kişinin
adıyla yürütülüyor. Önderleri,
onların felsefik, teorik, ideolojik,
politik düşünce yapısını ve eyle-
mini devam ettirmek zor oluyor,
sapmalar yaşanıyor. Ekim Dev-
rimi sonucunda da bu sapmalar
oldu. Şimdi tartışarak ve gere-
ken dersleri çıkararak kendini
ona göre yenileyerek, ilke ve
idealleri esas alan, bunları ha-
yata geçirebilen, teorisini, takti-
ğini, tarzını, örgütlü eylem
biçimini ortaya çıkaran bir yara-
tıcılığa ihtiyaç var. 

*Sermaye güçleri arasında
yine hegemonya savaşı var.
Bu savaş  tüm şiddeti ile
devam e- diyor ve bu savaş
kendisini odaklaştırmış du-
rumdadır. Buradan hareketle
100 Yıllık Devrimin yenilen-
mesi ya da gün- cellenmesi
yeniden dünyayı sarsacak bir
devrimin arifesinde olduğu-
muzu söyleyebilir miyiz ?

Evet, bu önemli bir konudur.
Dikkatle mevcut verilerin anali-
zini yapmak gerekiyor. Doğru,
birçok bakımdan benzerlik kuru-
labilir. En önemlisi yeni bir dün-
ya savaşı yaşanıyor. Bir an-
lamda şu doğrulandı. 1. Dünya
Savaşını, Ekim Devrimi sona er-
dirdi. 2. Dünya Savaşını, Ekim
Devrimi’nin ortaya çıkardığı de-
ğerler durdurdu. İnsanlığı fa-
şizmden korudu ve kurtardı. 

Sovyet devrimciliği buradan
yola çıkarak şöyle bir tez geliş-
tirmişti: Ekim Devrimi ve Sovyet-
lerin varlığı barışın güvencesidir.

Barışı yaratan, savaşı sonlandı-
ran güçtür. Gerçekten de bu ta-
rihsel olarak doğrulandı. Sov-
yetler Birliğinin çözülmesi öyle
oluşmuş bir devlet yapısının çö-
küşü olmadı. Dünyada da yeni
savaşın başlangıcı oldu. 

Körfez krizi, Körfez savaşı ve
ardından günümüze kadar sü-
ren ve çeyrek aşırı aşan yeni bir
savaş dönemi oluyor. Çoğun-
lukla sosyalist güçler buna “3.
Dünya Savaşı” diyor. 3. Dünya
Savaşı demeyenler de “Orta-
doğu Savaşı” olarak adlandırı-
yor. Zaten 1. Dünya Savaşı da
bir Ortadoğu savaşıydı. Adına
ne dersek diyelim reel sosyaliz-
min çözülmesi, Sovyetlerin çök-
mesi ile birlikte dünyanın yeni bir
savaş sürecine girdiği kesindir.
Bunda hemen hemen herkes
hem fikirdir. Çeyrek asırdır de-
vam eden bu savaşın bir yapısı
var. Bu anlamda önceki savaş-
lardan farklıdır. Öyle 4-5 yılda
çözümlenemedi, uzun bir süreci
alıyor ve halen de devam ede-
cek gibi görünüyor. 

Tabi bunun nedenleri var.
Neden böyle oldu? Bir defa sa-
vaşa yol açan sistemin iç çeliş-
kileri ile bağlantılı bir durumdur.
Bir de geçen 100 yıllık süre
içinde bu sistemin ortaya çıkar-
dığı bazı sonuçlar ile bağlantılı-
dır. Bu sonuçlardan önemli nok-
talarına dikkat çekebilirim. Me-
sela silah gücü. 1. Dünya Sava-
şında savaşan taraflar hemen
hemen her silahı ve cephaneyi
birbirlerine karşı kullandı, ama
şimdi kullanamıyorlar. Kapitalist
sistem dünyayı onlarca kez yok
edecek yer küreyi evrenden si-
lecek kadar güçlü silahlar üret-
miş durumdadır. İnsanlığın ba-
şında Demokles’in Kılıcı gibi sal-
landırılıyor. Her gün  sadece in-
sanlığı değil, onların üzerinde
yaşadığı yer küreyi yok etmek

ile tehdit ediyor. Bu çok ciddi bir
durumdur. Dolayısıyla Kapita-
lizm insanlık için büyük bir teh-
like ve tehdit oluşturuyor. İnsan
aklı bir şeyler yarattı, ama bu
aklın yarattığı bazı sonuçlar ev-
reni tehdit edecek hale geldi.
Dizginlenmesi ve doğru işletil-
mesi gerekiyor. 

İkinci konu ise mevcut siste-
min yaşadığı kriz ve kaos duru-
mudur. Bu çok daha derindir.
Böyle çözümü kolay olmayan ni-
teliktedir. Önder Apo buna “kan-
serleşme” dedi. Gerçekten de o
düzeydedir. Çok derin bir kaos
ve kriz durumunu ifade ediyor.
Sistem 100 yıl önce, 50 yıl önce
kendisinin yarattığını ortadan
kaldırmaya çalışıyor. Onlar ken-
disine ayak bağı olmuş durum-
dadır. Bu sistem Kapitalist sis-
teminin önünde engel oluşturu-
yor. Örneğin ulus-devlet yapı-
lanması öyledir. Ulus-devlet sis-
temini, kapitalist sistem geliş-
tirdi. Kapitalizmin kılıcı, yayıcısı
ve her şeyiydi. Kapitalizmin ica-
dıydı. Toplumlara böyle sunuldu
ve benimsetildi. Tarihin hiçbir
döneminde devlet, ulus-devletin
kendisine benimsetildiği kadar
benimsetilmedi. Böyle bir güç
icat etti, ama şimdi o engel oluş-
turuyor. Aşmaya ve çözmeye
çalışsa da çözemiyor ve aşamı-
yor. 

Dikkat edelim Ortadoğu’daki
sistem, oluşturulmuş ulus-devlet
sistemi buna karşı direniyor. Hiç
de öyle basit değildir. Belki ABD
ve Rusya gibi büyük silahlara
sahip değil, ama tarihsel ulus-
devlet sisteminin mirasına sa-
hiptir. Bir zihniyet olmuş kendi-
sini şu veya bu düzeyde ayakta
tutabiliyor. Birçok alanda Sov-
yetlerin çözülmesi ardından
mevcut ulus-devlet sistemleri di-
renemediler. 
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ABD’nin sınırlı yardımları yak-
laşımları sonucu hepsi sistemin
içine çekildiler. Balkanlar, Kaf-
kaslar, Afrika ve Asya’da bunlar
oldu, ama Ortadoğu öyle olmu-
yor. Ortadoğu öyle kolayca de-
netim altına alınacak bir alan
değildir. Anlaşılıyor ki bütün dün-
yayı kapitalizm etkisi altına aldı,
ama Ortadoğu’yu egemenlik al-
tına alabilmek için 100 yıl bo-
yunca ideolojik mücadele yürüt-
tü. Yayılmacılık sağladı. Bunu
da ancak 1. Dünya Savaşı gibi
bir savaş ile yapabildi. Yani Or-
tadoğu’yu öyle kolay egemenlik
altına da alamadı. Şimdi yarat-
tığı sistemi de kolayca değiştire-
miyor. Bu anlamda kriz ve kaos
derindir. 1. ve 2. Dünya Savaş-
larına yol açan çelişkiler düze-
yinde değildir. 1. Dünya Savaşı,
kapitalizm küresel hegemonyayı
nasıl sağlayacak bunun ege-
meni kim olacak savaşıydı. Dar
anlamda Alman-İngiliz sava-
şıydı. 2. Dünya Savaşı, faşizmin
sosyalizmi yok ederek dünyaya
egemen olma ve kapitalizmin li-
derliğini faşizm ile ele geçirme
savaşıydı. Alman sermayesi, İn-
gilizler karşısında kaybettiğini
faşizm ile ele geçirmek istedi.
Sosyalizmi yıkan güç olarak as-
lında İngiliz  kapitalizm öncülü-
ğünü yıkmak istedi. O da ba-
şarılı olmadı. ABD o süreçten
sivrildi ve yararlandı. Kendi eko-
nomik, siyasi, askeri gücünü ge-
liştirdi. Kapitalizmin öncüsü ve
koruyucusu haline kendisini ge-
tirdi ve sistem de buna razı oldu.
Şimdi böyle bir mücadele yoktur. 

Dikkat edelim, 3. Dünya Sa-
vaşı küresel kapitalist hegemon-
yayı ele geçirmek isteyen güçler
arasında değildir. Örneğin, ABD
ve Avrupa arasındaki bir savaş
değildir. Yine ABD ve Rusya
arasındaki bir savaş değildir.
Yani tam tersi 100 yıllık hege-
monya içinde hatta daha önce-

sinden birkaç yüzyıl içinde kapi-
talist sistemin ortaya çıkardığı
siyasi yapıları ile sürdürdüğü bir
savaştır. Ulus-devlet ile savaş
bunu ifade ediyor. Bu anlamda
da farklıdır. 

Şimdi buradan baktığımızda
ve çeyrek asırlık süreci değer-
lendirdiğimizde şunu görüyoruz:
Evet, bu savaşın geçmiş savaş-
lardan farkı var. Askeri boyutu
çok fazla ön planda değildir. Da-
ha önce de söyledim öyle kapi-
talizmin liderliğini ele geçirme
savaşı değil. Savaşın aslında si-
yasi-ideolojik  boyutu daha çok
ön plandadır. Tümü ile sistemin
kendi içindedir. Aslında sistem
karşıtı güçleri engellemek üzere
sistem kendi içini netleştirmek
temizlemek istiyor. Yeni bir ege-
menlik düzeyine ulaşmak istiyor.
Gelinen nokta da kapitalizmin
temel yasası azami karı serma-
yenin sağlayacağı bir sömürü
ortamı, düzeni ve işleyişi yarat-
mak istiyor. Bu bakımdan farklı-
lıklar var. Bu hususlar önemlidir.
Askeri boyutu önde olan savaş-
lar büyük askeri sonuçlar ortaya
çıkardı. Birileri yenildi birileri
zafer kazandı, ama sonuçta bir
askeri-siyasi güç yenildi. Yeni bir
askeri siyasi güç onun üstünde
egemen hale geldi. Askeri ve si-
yasi egemenlik oldu. O mücade-
lenin askeri-siyasi boyutu ön-
deydi. Bir askeri-siyasal gücün
yerine bir diğeri geçti. Aslında
aynı felsefik, ideolojik güçtür,
çünkü özü itibariyle değişen bir
şey olmadı. Dolayısıyla bir de-
ğiştirici yanı yoktur. ‘A’ devletinin
yerine ‘B’ devleti, ‘A’ ordusunun
yerine ‘B’ ordusu geçti. Devlet
devlettir, ordu ordudur yerinde
duruyor. Toplumlar açısından bu
durum hiçbir farklılık arz etmiyor.
Bu nedenle o savaşların ideolo-
jik, sosyolojik, siyasi, toplumsal
boyutu zayıf askeri-siyasi bo-
yutu yüksekti. Egemenlerin de-

ğişimine yol açtı. 

Şimdi burada ulus üstü ser-
maye düzeninin azami kar yasa-
sını daha fazla geliştirebilmek
için ulus devlet sistemi ile yürüt-
tüğü çatışmanın askeri boyutu
düşük, ama ideolojik ve sosyal
boyutu ön plandadır. Çünkü
ulus-devlet ile çatışma halinde-
dir. Ulus-devlet, toplumu karşı-
sına çıkarıyor. Toplumun tümü-
nü etkiliyor ve burada üçüncü bir
etken ortaya çıkıyor. Bir yandan
kendi içinde hesaplaşırken öte
yandan çatışma ve çelişkiden
yararlanarak yeni bir eşitlik, öz-
gürlük devriminin gelişmesini
engelliyor ve bundan korkuyor.
İşte Ekim Devrimi’nin yarattığı
deneyim var. Aslında Rus dev-
rimcileri bir boşluk bulup yarar-
landılar. Ekim Devrimi aslında
doğan boşluk ardından gerçek-
leşti. Ekim Devrimi’nin bu karak-
terini görmek gerekiyor. O sü-
reçte sadece Rus burjuvazisi
hazırlıksız değildi, dünyada da
benzer durum vardı. Böyle bir
devrimci çıkışı beklemiyorlardı.
Ama şimdi Ekim Devrimi ardın-
dan 100 yıllık süre ve yaşanan
pratiğin kapitalist, emperyalist
güçlere de öğrettikleri var. Onlar
da kendi içini temizlemek üzere
yürüttüğü dünya savaşı içinde
başka bir alternatifin çıkmasın-
dan korkuyorlar, onu engelle-
meye çalışıyorlar. Mevcut sa-
vaşın karakteri buna yol açıyor.
Askeri boyutu düşük, ideolojik
ve siyasi boyutu ön plandadır.
Kısa süreli değil, uzunca bir sü-
rece yayılıyor. Çünkü kısa sü-
rede bu sorunlar çözülemez.
Sistemin yarattığı değerler siste-
min bir diğer tarafına karşı dire-
niyor. Bundan alternatif bir
devrim, yeni bir devrimin ortaya
çıkma ihtimali çok fazladır. Do-
layısıyla sistemin yaşadığı ça-
tışma ve çelişki durumundan e-
zilenler yararlanarak durumu 



46

Birleşik Devrim Ekim 2017

kendi lehine çevirebilir. Yeni
bir özgürlük devrimi ortaya çıka-
rılabilir.  Yeni Ekim Devrimi va-
kası ortaya çıkabilir diye korku-
yorlar ve bu temelde de tedbirli-
ler. Bu anlamda ihtiyatlılar. Bunu
da görelim. Savaş birazda bu
nedenle uzuyor. Şiddetlendirmi-
yorlar. Şiddetle birilerini yıkmı-
yorlar. Aslında mümkünse dö-
nüştürmek istiyorlar. Dönüşeme-
yen katı yapıları kırmakla uğra-
şıyorlar. Ortadoğu’daki Saddam
gibi bazı diktatörleri yıktılar.
Böyle bir durum daha büyük
ideolojik toplumsal devrim yap-
mak için zengin imkan fırsat su-
nuyor. 

1. Dünya Savaşı ile kutupla-
şan kapitalist yapıların sert as-
keri çatışmasının, Rusya’da
yarattığı boşluktan yararlanarak
devrimciler ve sosyalistler Ekim
Devrimi’ni ortaya çıkardılar.
Şimdi derin kriz ve kaos orta-
mında çözüm bulamayan dev-
rimden de korkan sermaye
güçleri ile ulus-devlet statükocu-
luğu arasındaki savaş ortamı,
daha fazla ideolojik toplumsal
derinliği önde olan yeni devrim-
ler yapmak için önemli imkanlar
sunuyor. Bu tespiti yapmamız
lazım. Rusya tarihini okuyoruz.
Ne kadar süre bu çelişkiler dev-
rimciliği büyüttü. 1905’te bir
ayaklanma oldu. Ondan sonra
1912’ye kadar ağır baskıdır.
Sonra devrimciler yeniden to-
parlandılar. 1914’de savaş oldu.
1917’de devrim oldu. Beş yıllık
gibi kısa sürede oldu. Boşluklar-
dan yararlanarak yaptılar. Kısa
sürede ortaya çıkan imkanları
değerlendirdiler. Çeyrek asrı
bulmuş bir savaş süreci var. Çe-
lişki ve çatışmaları daha fazla
derinleştirdi. Daha çok yaydı. 

Koşullar devrim için her za-
mankinden daha fazla uygun 

Başta Irak savaşı olarak baş-
layan, Körfez krizi olarak devam
eden, Irak-Kuveyt savaşı gide-
rek Ortadoğu’nun her tarafına
yayıldı, dünyayı etkisi altına alı-
yor. Bir Ortadoğu savaşına dön-
üştü. Bütün toplumlar savaş
içerisine girdiler. Böyle  bir du-
rum çelişki ve çatışmaları daha
fazla derinleştirdi. Bu çelişki ve
çatışmalardan daha fazla yarar-
lanmayı artırdı. Devrimciler ve
sosyalistler için bütün ezilenlerin
kendilerini örgütleyerek eyleme
geçmeleri için önemli bir fırsat
ortaya çıktı. “Devrim kitlelerin
eseridir” sözü doğrudur, bir yö-
nüyle katılıyoruz. Devrim belli bir
çelişki ve çatışma koşullarında
oluşuyor. “Devrim çelişki ve ça-
tışmaların sonucunda ortaya çı-
kıyor” sözü de doğrudur, ama şu
da doğru, devrimi yapan da dev-
rimcilerdir. İmkanlar fırsatlar
çoktur diye oradan devrim çıka-
cak diye beklememek gerekir.
Bu koşulları iyi değerlendirebi-
len, siyasi ve eylemsel gücünü
gösterebilen o imkan ve koşul-
ları devrime dönüştürebilir. Mev-
cut haliyle çeyrek asrını geride
bırakmış 3. Dünya Savaşı’nın
geldiği noktada tıpkı 1917’de ol-
duğu gibi ondan çok daha fazla
yeni, özgürlük, demokrasi, eşitlik
devrimleri gerçekleştirmek için
elverişli imkan ve fırsatlar var.
Koşullar devrim için her zaman-
kinden daha fazla uygundur.
Mevcut çelişki ve çatışma du-
rumu, kapitalist modernite siste-
minin çözümsüzlüğü, devrimi
daha fazla gerekli ve yakıcı kılı-
yor. Küresel sermaye çözümsüz
ve bir çözüm ürete- miyor. Ulus-
devleti yıkmak istiyor, ama ye-
rine yeni bir şey koyamıyor.
Zaten bölgede direnen ulus-
devlet statükoculuğunun kendini
ayakta tutmaktan başka bir yeni
bir projesi yoktur. Dolayısıyla bu
çözümsüzlük çelişki ve çatışma-

ları daha çok artırıyor. Alternatif
için imkan ve fırsatları daha
fazla büyütüyor. Bu bakımdan
1917’de Rusya’da ortaya çıkan
durumdan kat kat elverişli daha
büyük imkan ve fırsatlar sunan
bir devrim durumu var. Ortado-
ğu’da Rusya’dakinden elverişli
bir devrim durumu var. 

Ortadoğu’da bir devrimci
durum yaşanıyor

Ortadoğu’da bir devrimci
durum yaşanıyor. Hala da yaşa-
nıyor. Bu durum doğru değerlen-
dirilirse Ekim Devrimi’ni kat kat
aşan, ideolojik toplumsal bakı-
mından da aşan daha derin
daha değiştirici ve dönüştürücü
bir devrimin imkanları ve fırsat-
ları var. Bu devrimin temel gücü
Kürdistan Özgürlük Mücadelesi
oluyor. Çünkü 1. Dünya sava-
şı’nın ortaya çıkardığı Ortadoğu
ulus-devlet statükoculuğu, Kürt-
lerin yok sayılması, Kürdistan’ın
bölünmesi, Kürtlere soykırımın
dayatılması temelinde oluştu.
Kürtler bunu ret ettiler. 20. yüz-
yılın yarısında da direndiler.
İkinci yarısında da PKK ile bir-
likte bütün parçaları içine alan
Ulusal Demokratik Devrimci bir
öncülük altında mücadele or-
taya çıkardılar. Yani 1. Dünya
Savaşı’nın ortaya çıkardıklarını
Kürdistan’da yıktılar. Kürdistan
bir devrim kalesi haline getirilmiş
durumdadır. Diğer yandan DAİŞ
ve DAİŞ saldırılarına karşı Ro-
java ve Başure Kürdistan’daki
direnişler, Kobane ve Şengal di-
renişleri bu çerçevede Irak ve
Suriye’de DAİŞ’e karşı yürütü-
len mücadele yeni bir devrimci
dinamiği ve ittifakı ortaya çı-
kardı. Kürt-Arap ittifakı, yine
Kürtlerin Asuriler, Türkmenler ve
Ermeniler ile yeni tür Demokra-
tik Özerklik ve Demokratik Kon-
federalizm temelinde bir çözüm
alternatifini oluşturmasını yeni
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bir devrimci ittifak ortaya çı-
karmasını sağladı. Bu da çok
önemli bir ittifak gücüdür. Bu te-
melde süren bir devrimci direniş
var. Devrim ve en temel çözüm
alternatifi 3. Dünya Savaşı içeri-
sindedir. 

Kürdistan Özgürlük Devrimi,
Arap Demokratik Devrimi bunla-
rın birleşmesi ile öngörülen De-
mokratik Ortadoğu Devrimi en
güncel olan en çok gerçekleşe-
bilecek olan savaşı sona erdire-
bilmenin en temel devrimi olarak
hayat buluyor.  Güncel bir müca-
deleyi ifade ediyor. Bu devrimin
gerçekleşebileceğini ve başarı
kazanabileceğini ifade ediyor.
Fakat yeterli değildir. Mevcut
imkan ve fırsatları yeterli dü-
zeyde değerlendirerek hızla var
edecek düzeyde değildir. Daha
geniş bir ittifaka ve bütün geçmi-
şin devrimci derslerini çıkar-
maya ihtiyaç var. Bütün devrimci
güçlerin, sosyalist güçlerin, anti
faşist güçlerin bu gerçeği göre-
rek yeni demokratik bir Ortado-
ğu’yu zihniyette var etmeleri,
siyaset olarak kurgulamaları,
bunun ittifakını ve ilişki düzenle-
melerini oluşturmaları, bu te-
melde 3. Dünya Savaşını yü-
rüten güçlere karşı ortak bir mü-
cadele geliştirmeleri gerekiyor. 

Burada öncülük gerçekten be-
lirleyici ve hayati önemdedir.
Önder Apo, bu gerçekliği ortaya
koydu. Daha fazla geliştirilmesi,
daha fazla Arabistan ve Tür-
kiye’ye düşüncelerinin yayılması
bu temelde bütün Ortadoğu
halklarına kurtuluşun ellerinde
olduğunu göstermeleri, bölgesel
bir devrim yapabileceklerini, öz-
gür, eşit bir yaşamı ortak bir şe-
kilde Demokratik Ortadoğu’da
yaratabileceklerini öğretmek, bi-
linçlendirip eğitmek, devrimci
eyleme çekebilmek gerekiyor.

Büyük bir devrimi yapan devrim-
cilere günümüz Ortadoğu’sunda
ihtiyaç var. Ekim Devrimi’ni kat
kat aşan, felsefik ve ideolojik de-
rinliği daha fazla olan bir özgür-
lük ve insanlık devrimi Orta-
doğu’da gerçekleşebilir. Bunun
koşulları var. Yapanlar tarihin
yeni yapıcıları olurlar.

Ortadoğu’da gerçekleştiril-
mesi beklenen devrim için
HBDH’ye nasıl bir görev dü-
şüyor? 

Halkların Birleşik Devrimci
Hareketini belirttiğimiz hususlar
çerçevesinde ele alıyoruz.
HBDH içinde yer alan hareketler
benzer değerlendirmeler yap-
mışlardı. 2015 Kasım’ında PKK
Merkez Komite toplantısında bu
durumları yeniden değerlendir-
dik. Bu temelde bölgesel dü-
zeyde imkan ve fırsatları değer-
lendirebilecek daha geniş bir it-
tifak ve eylemlerin geliştirilmesi
gerektiğini Önder Apo’nun önü-
müze koyduğu ideolojik ve poli-
tik çerçeveyi örgüte ve eyleme
dönüştürecek pratiğin bunu ge-
rektirdiğini tespit ettik. 

Bu temelde HBDH’nin gelişti-
rilmesinden yana olduk. Hiçbir
yerden hiçbir inisiyatif geldiği de
belirtilemez. Herkes süreci aşa-
ğı yukarı aynı temelde değerlen-
diriyor. Böyle olunca ilkeli ve
amaçları belli bir devrimci öncü-
lüğü birlikte yaratmak üzere yeni
bir ittifakı oluşturduk. Bu te-
melde varlığını sürdürüyor. Ör-
gütlenmesini ve eylemliğini ge-
liştirmeye çalışıyor. İlke ve anla-
yış birliğini oluşturma, örgütsel
yapıyı birlikte şekillendirme fazla
zaman almadı. Sorun sadece
pratikleştirme sorunudur. Ciddi
tarz ve taktik sorunlarımız var.
Bunları çözebilirsek, yaratıcı

tarz geliştirebilirsek, taktik plan-
lamalar ortaya çıkarabilirsek,
böyle bir yaratıcı tarz ve kaza-
nımcı taktiği uygulayan devrimci
örgütleri Kürdistan ve Türkiye’de
örgütleyebilirsek, büyük geliş-
meler olacaktır.     

AKP ve MHP faşizminin geliş-
mesi, boşluklardan yararlanarak
vahşi bir saldırganlık açığa çıktı.
Biraz muhalif ve devrimci sol ör-
gütlerin nasıl oluştuğunu biliyor-
lar. Bu saldırıları boşa çıkar-
tacak bir yaratıcı tarza ihtiyaç
var. Bu sorunları çözüp bu a-
landa yaratıcı olabilirsek, HBDH
büyük bir devrim hareketi haline
gelir. Kürdistan ve Türkiye dev-
rimini birleşik olarak zafer çizgi-
sinde geliştirebilir, buda Demok-
ratik Ortadoğu Devrimi haline
gelebilir. Bu konuda görüş birli-
ğimiz tamdır. HBDH içinde yer
alan tüm parti ve örgütler olarak
ortak düşüncedeyiz. Böyle  bir
gelişmeyi sağlamada istek ve
çaba önemli bir düzeydedir. Sa-
dece üslup, tarz ve taktik sorun-
larımız var. Mücadele öncü ola-
rak Kürdistan’da gelişti. Bu 1.
Dünya Savaşı içeresinde küre-
sel kapitalist hegemonyanın iç
mantığından kaynaklıydı. Bu kü-
resel hegemonya Kürdü yok
saydı. Kürdistan’a yüz yıla yayıl-
mış bir soykırım dayattı. Dolayı-
sıyla çelişkinin en yoğun olduğu
yer Kürdistan’dı. Bunu ret eden
Kürt gençleri, kadınları ve dev-
rimciliği oldu. Kürdistan devrim-
ciliği böyle bir ortamda çıktı. Bu
sistemi çözecek ve aşacak bir
zihniyeti ideolojik, politik çizgi,
stratejik ve taktik anlayışı, özel-
liklede tarz, üslup ve tempoyu
yarattı. PKK devrimciliği bunu
oluşturuyor. Önder Apo’nun de-
hası bunu tanımlıyor. Kuzey
Kürdistan’da bu gelişti.
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Diğer parçalara da yayılıyor.
Diğer yandan 1. Dünya sava-
şı’nın ikinci sınıf toplum olarak
saydığı Arap toplumuydu. Ara-
bistan’ı 22 parçaya böldü. İslam
Devrimine öncülük eden top-
lumu ikinci toplum düzeyine dü-
şürdü. Arap toplumu bunu kabul
etmedi, hep muhalefet etti ve
karşı çıktı. 20. yüzyılın ortasında
bunu Nasırcılık ve Baasçılık gibi
akımlar yani Arap ulus-devlet
milliyetçilikleri toplumun bu du-
ruşunu karşılar bir görünüm ver-
diler ve toplumu peşlerine
taktılar. Ama toplum, bunların
kendini temsil edebilecek du-
rumda olmadıklarını, aslında
sistemden pay kapabilmek için
bunu yaptıklarını gördü. 

Mevcut haliyle Ortadoğu’da
devrimin kalesi Kürdistan 

Ulus devletçiliğin hilesine
karşı 2012’den bu yana Arap di-
renişi var. Mücadele Suudi Ara-
bistan’da gelişti. Mevcut haliyle
de Ortadoğu’da devrimin kalesi
Kürdistan, yayılma alanı ise Ara-
bistan’dır. 3. Dünya Savaşı Ara-
bistan’da sürüyor. DAİŞ’e karşı
mücadelede bu iki dinamik birle-
şiyor. Bunlar Ortadoğu Devrimi-
nin motor gücüdür. 1. Dünya
Savaşının yok saydığı halkın di-
renmesi doğaldır. İkinci topluma
düşürülen Arapların direnmesi
de doğaldır. Ortadoğu’da büyük
dinamik güç ortaya çıkıyor. Do-
layısıyla Demokratik Ortadoğu
Devrimi öncüsüne ve motoruna
kavuşmuş bulunuyor. 

Kalıcı sonuç nerden gelecek
diye sorulduğunda, gündeme
İran ve Türkiye geliyor. İran
İslam Devrimini 35-40 yıl önce
gerçekleştirdi. Yeni bir dinamik
güç var. Türkiye, İran’dan daha
öncelikli bir durum arz ediyor. 

Öncesinde 1970’lerin başın-
dan başlamış bir devrimcilik var.
TİKKO ve devrimci hareketlerin
öncülüğünde gelişmiş yaklaşık
50 yıl önce sorulmuş bir soru
var: “Türkiye faşist bir diktatörlük
mü olacak, yoksa özgür bir ülke
mi olacak?” Bu mücadele günü-
müze kadar çeşitli düzeylerde
gelmiştir. Özellikle PKK hareke-
tiyle de günümüze kadar devam
etmiştir. Bu anlamda İran’a göre
devrimci hamle yapmada, deği-
şimi gerçekleşmede daha fazla
imkana sahiptir. Çelişki ve çatış-
maları daha yoğun ve sistemin
çözülüşü daha fazladır. Yalnız
başına Türkiye ile olmaz. İran ile
de devrimin gerçekleşmesi ve
sistemin çözülüşü gerekli, ama
kalıcı hamlenin yapılması için bi-
rinci planda zemin olarak Türki-
ye’yi görüyor.

Kürdistan devrimin kalesidir.
Kürt-Arap ittifakı, Demokratik
Ortadoğu Devriminin motorudur.
Türkiye ise Demokratik Orta-
doğu Devriminin kalıcılaşacağı
en öncelikli zemin durumunda-
dır. HBDH, Demokratik Orta-
doğu Hamlesini kalıcılaştırmak
üzere mücadele ediyor ve buna
inanıyor. Türkiye’de yürüttüğü
demokratik mücadelenin, ger-
çekleştirmek istediği demokratik
devrimin sadece bir Türkiye
devrimi olmayacağı aynı za-
manda Demokratik Ortadoğu
Devriminin olacağına inanıyor.
Geçmişin darlıklarını aşarak böl-
gesel demokratik devrimi olarak
ele alıyor, küresel boyutta görü-
yor. Böylece insanlığın özgürlük
mücadelesine en büyük katkıyı
sunacak yeni bir hamle yaptıra-
cak bir devrimci çıkışı gerçek-
leştirmeye çalışıyor. Görevlerini
başardığında bu sonuca ulaşa-
cağını biliyor.

Kürdistan ve Türkiye’nin bü-

yük devrimci mirası ve önderleri
var. 

Mustafa Suphilerden, Deniz,
Mahir ve İbrahimlerden, Kürdis-
tan devrimciliğinden aldığı güçle
ve PKK’nin bunu sürdüren gü-
cüyle birleştirerek bu görevlerini
başaracağına inanıyoruz. Biz
inanıyoruz ki, HBDH başarılı
olacaktır. Ortadoğu Devriminin
kalıcı hamlesini Türkiye’de ger-
çekleştirecektir. Buda Demokra-
tik Ortadoğu Devrimi olacaktır.
Demokratik Ortadoğu, Özgür
Kürdistan, Türkiye, İran, Arabis-
tan’ın özgürleşmesini getirecek-
tir. Burada yaşayan bütün halk-
ların özerklik ve Demokratik
Konfederalizm çizgisinde özgür
ve kardeşçe bir yaşama kavuş-
masını sağlayacaktır.

HBDH çalışmalarında
başından beri yer alan
Ulaş Adalı ve Gülnaz
Egeli yoldaşlar, Şehit
Nudem, Mercan arkadaş
da katkılar sundu ve top-
lantılara katıldı. Kadın
Birleşik Devrim Hareketi
çalışmalarını örgütleyen
Gülnaz Ege yoldaşlar bu
anlayışı hakim kılmak
için en önde savaştılar.
HBDH savaşıyor gerillayı
geliştiriyor ve Türkiye’ye
yayıyor. Bu süreçte
büyük bedeller verdiler.
Şehitler mücadelemizi
aydınlatıyor ve zafer ka-
zanacağımızın somut ka-
nıtları oluyor. Bütün
HBDH şehitlerini saygı
ve minnetle anıyorum.
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Büyük devrimci önder, efsanevi
komutan Che Guevara’nın 50.
Şehadet yıldönümü. Günün so-
syalist mücadelesine cevap ol-
maya çalışan devrimciler olarak,
izinde yürüdüğümüz bu sosya-
list devrimci 1967’nin 9 Ekim’-
inde Bolivya dağlarında bir kom-
plo sonucu ele geçirildi ve em-
peryalist güçler tarafından kat-
ledildi. Şahadetinin 50. Yılında
bu büyük devrimciyi anarken,
Kürdistan, Türkiye ve Orta-
doğu’da yarattığı etkileri gör-
mek, gerillacılığa kazandırdığı
ivmeyi anlamak, bölgemizdeki
devrimci görevleri başarmak a-
çısından da elzemdir. 

Che Guevara gerillacılığı, Apocu
gerillacılığa ruh veren temel
ilham kaynağıdır. Küba ve Viet-
nam gerillacılığı, devrimciliği;
Önder Apo’yu en çok etkileyen,
ona başarı umudu veren ve güç
aşılayan etkenlerin başında ge-
liyor. Ama bunlar içerisinde teo-
rik olarak ve pratik uygulama
çizgisi olarak, Apocu çizginin
şekillenmesinde temel olan Che
Guevara devrimcilği oldu. Önder
Apo, “biz 68 Gençlik Devrimi’nin
Kürdistan’daki devamcısıyız”
dedi. 68 Gençlik Devrimi, Che
Guevera devrimciliği ve gerilla-
cılığıydı. Küba’da devrimci sınır-
landırmayı aşarak devrimi Latin
Amerika’ya ve bütün Dünya’ya
yaymayı öngören ruh, devrimci
bir çıkıştı. Bunu gerillacılık ile
yapmayı öngören bir çıkıştı Che
Guevaracılık. 

Bu yönüyle Küba devrimciliğin-
den, Fidel Castro devrimciliğin-

den ayrıştı. Bu yürüyüş, 68 Dev-
rimci Gençlik Hareketi’ni açığa
çıkardı. Sadece Afrika, Asya ve
Amerika’da değil, bütün Avrupa’-
da; Almanya’dan Fransa’ya, İn-
giltere’den İspanya’ya her alan-
da gençliği gerillaya yöneltti, ye-
ni gerilla hareketleri örgütledi.
Bu temelde gerilla eylemleri ge-
lişti. 68 Gençlik Devrimi, buydu.
Sadece bir pratik değil, küresel
devrimi, Dünya devrimini öngö-
ren bir devrimcilikti. Reel Sosy-
alizmin devletçiliğine karşı,
özgürlüğü, farklılığa dayalı eşit-
liği, paylaşımı, komünalizmi e-
sas alan bir devrimcilikti. 
Che Guevara, devlet olmayı, ik-
tidar olmayı, mal ve mülk sahibi

olmayı, bakan olmayı elinin tersi
ile iterek bütün insanlığın özgür-
lüğü için silahını omuzlayan ge-
rillacı oldu. Önder Apo’nun çiz-
gisi ve anlayışının, bunun bir
benzeri olduğunu hiç kimse
inkar ve ret edemez. Kuşkusuz
her şey aynı da değil, ama
Apocu çizginin en çok Che Gu-
evaracılığa yakın olduğu ve en
çok oradan ilham ve güç aldığı

da bir gerçektir. 
Bu anlamda Che’nin başlattığı
gerillacılığı Kürdistan dağlarında
yaşatan bir hareketiz. Dağları
aştık, şimdi bunu şehirlerde ve
çöllerde sürdürüyoruz. Bütün
Ortadoğu’ya yaymaya çalışıy-
oruz. Önder Apo Ortadoğu De-
vrimi’ni hedef olarak önümüze
koydu. 

Bu anlamda 9 Ekim, bizim açı-
mızdan çok önemli bir tarihtir.
Che Guevara komutanlığı,
Kürdistan’ın dört parçasında;
dağda, ovada, şehirde süren ge-
rillacılığın da komutanlığı oluyor.
bu komuta gerçeğini, gerilla
çizgisi doğru anlamak; onu

doğru örgütleyip yürütmek, bu
temelde yürüttüğümüz pratikte
yaşanan şehitler gerçeğini doğ-
ru anlayıp uygulamak da bura-
dan geçiyor.
Bu temelde tekrardan Che Gue-
vara’yı anıyor, amaçlarını ve
başlatmış olduğu devrimci mü-
cadeleyi başta Ortadoğu olmak
üzere bütün Dünya’da zafere
taşıma sözümüzü yineliyoruz. 

CHE GUEVARA DEVRİMCİLİĞİNİN
DEVAMCISIYIZ
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ADALET, ÖZGÜRLÜK VE
EŞİTLİK İÇİN.
TÜM SİYASİ TUTSAKLARI
ÖZGÜRLEŞTİRELİM!

ZİNDANLAR YIKILSIN SİYASİ
TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Faşizme Teslim
Olmayacağız!

REQA barbar
DAİŞ çetelerinden
özgürleştirildi!

Dünya halklarına ve insanlığa kutlu olsun!



ADALET, ÖZGÜRLÜK VE
EŞİTLİK İÇİN.
TÜM SİYASİ TUTSAKLARI
ÖZGÜRLEŞTİRELİM!

ZİNDANLAR YIKILSIN SİYASİ
TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Faşizme Teslim
Olmayacağız!
Ulaş Yoldaş 
Ölümsüzdür!

HALKLARIN BİRLEŞİK
DEVRİM HAREKETİ

Ulaş Yoldaş 
Ölümsüzdür!


