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Ortadoğu’daki emperyalist ve
gerici bölge devletlerinin siyasi eko-
nomik krizi giderek derinleşmekte-
dir. Hegemonya alanlarını ve
iktidarlarını güçlendirmek isteyen
bu devletler, var olan çelişkileri
kendi lehlerine kullanmak için her
türlü yola başvurmaktadırlar. Böl-
gede iki temel emperyalist güç olan
ABD ve Rusya bu çelişkilerin mer-
kezinde durmaktadır. Son süreçte
Avrupa Birliği, özelde de Fransa
daha aktif bir biçimde kendine ini-
siyatif alanı geliştirmeye çalışmak-
tadır.

Bölgesel aktörler olarak İran,
İsrail, Suudi Arabistan, Türkiye ve
şu an topraklarında iç savaş ve
işgal devam eden Suriye, mevcut
krizsel ilişkilerin hem alanı hem de
parçası durumundadır.

Ortadoğuya özgü siyasal iklim,
günümüzde de, çok tipik bir şekilde
yaşanmaktadır. Tarafların ve geliş-
melerin çok hızlı bir şekilde farklıla-
şabildiği bu coğrafyada, taktikler,
müttefikler ve ilişkiler hızla değişe-
bilmekte, dün dost olanlar düşman,
düşman olanlar dost haline gelebil-
mektedirler. Ne var ki, dostu da
düşmanı da olanlar, tedbiri ve han-
çerleri elden bırakmamaları gerek-
tiğini de bilmektedirler.

“Arap Baharı”nın kışa çevrilmeye
çalışıldığı zamanlar, yeni gelişme-
lerle eskiyip geride kalırken, Orta-
doğu coğrafyasında, dikkatler ve
namlular Suriye, İran ve İsrail ekse-
ninde durmaya devam etmektedir.
Bu denklemdeki etkin varlıklar ola-
rak, ABD, Rusya, Fransa ve diğer-
leri ise, hem belirleyen hem de,
zorlayan pozisyonlarını sürdürmek-
teler.

Suriye'deki çetelerin bir bölümü-
nün Rojava devrim güçlerince,
diğer kısımlarının ise Suriye,
Rusya, İran ve Hizbullah eliyle tas-
fiye edilmeleri, sahada yeni denge
ve denklemlerin kurulmasını bera-
berinde getirdi. Faşist Türk devleti-
nin Efrin işgali, siyonist İsrail'in
İran'ın Suriye'deki varlığına dönük
saldırıları, emperyalist ABD'nin
İran'la nükleer anlaşmaları iptal et-
mesi, Suudi Arabistan-Yemen ek-
senli çatışmaların düzeyi ve ABD
provokasyonu sonucu, Filistin'de
başlayan yeni süreç bu dönemin
öne çıkan gelişmeleri oldu. 

Her biri kanlı süreçler olarak ge-
lişen bu yeni duruma yakından ba-
kıldığında, giderek büyüyen çeliş-
kiler ve bundan doğabilecek fırsat-

lar görülebileceği gibi, emperyalist-
lerin bölgedeki çatışma düzeyini
yeni bir aşamaya çekmek istedikle-
rine de şahit olunacaktır. 

Yeniden İsrail-İran Gerilimi

Esad rejimi ile birlikte, Suriye'de
çetelere karşı belli bir başarı kaza-
nan İran-Rusya bloku, kuşkusuz ki,

bu yeni durumdan yararlanmak is-
teyecek, alanda yeni kalıcı üsler ve
ilişkiler yaratmaya çalışacaktır.
Şimdiye kadar zaman zaman saldı-
rılar yaparak ve rejime karşı sava-
şan kimi çetelere mali, askeri
destekler vererek Suriye'ye karşı
düşmanlığını ortaya koyan İsrail
devleti, son dönemlerde, hem sal-
dırganlığını daha fazla artırdı hem
de, tehdit çıtasını yükseltti. Bunda
Suriye'yi tehditle kuşatma amacı el-
bette vardır ancak, bu dönemin asıl
hedefi İran'dır. ABD- İsrail ittifakı,
İran rejimi ile, Suriye, Lübnan,
Yemen topraklarında savaşmakta-
dır. Ya da başka bir ifadeyle, İran
kendi toprakları yerine, buralarda
ön cepheler kurarak, “önleyici
savaş stratejisi” uygulamaktadır.

İsrail İran’a karşı neden bu kadar
sert  ve saldırgan tavır almaktadır?
Çünkü ABD-İsrail, ittifakının bölge-
deki en önemli rakip ve düşmanla-
rından biri İran'dır. Bunun ideolojik,
siyasal, toplumsal boyutları elbette
vardır. Ancak, işin ekonomik boyutu
da, azımsanmayacak düzeydedir.
İran'ın kapitalist gelişim düzeyi, as-
keri sanayisi, petrol ve doğal gaz
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yatakları, nükleer enerji alanındaki
gelişkinliği, bilim-teknoloji, kültür-
sanat alanındaki etkinliği diğer
bölge Müslüman devletleriyle kı-
yaslanamayacak derecede yük-
sektir. Üstelik İran'ın, kural-ilke
tanımaz, kaypak diplomasisiyle,
gerici çıkarları için yapmayacağı bir
şey yoktur.

Arap devletleri, İsrail’e karşı şim-
diye dek giriştikleri neredeyse tüm
savaşları kaybetmişlerdir. Hem
devletler olarak hem de halk olarak
İsrail karşısında özgüvensizdir. İran
hem askeri gücü ve savaşma kap-
asitesi hem de bölgedeki Şii nüfusu
ve örgütleri üzerindeki etkisi nede-
niyle İsrail'in hesaba katmak zo-
runda olduğu bir güçtür.  İran ve
etkisindeki Şii örgütlerin savaşma
kapasiteleri de yüksektir. İsrail’in
burnunun dibindeki Hizbullah bun-
lardan birisidir.  Nitekim, İsrail'e son
dönemlerde yenilgi yaşatan sava-
şın taraflarından biri Hizbullah'tır.
Onlar, İsrail'in Lübnan işgal girişi-
mini yaratıcı bir taktik savaşla boşa
çıkartmış ve siyonist orduya ağır bir
darbe indirmeyi başarmıştı.

ABD ve İsrail'in bölgesel çıkarla-
rını tehdit eden bir kuvvet olma du-
rumu, nedeniyle bu ikili, İran’ın
harekat alanını ve etki gücünü
azaltmak için her şeyi yapacaktır.
Ambargo, ekonomik, askeri, diplo-
matik kuşatma yoğunlaştırılacak,
İran’la bağıntılı olan devlet, örgüt,
kurum, kişi bu ikilinin hedefi olacak-
tır. Bunu yapmak kuşkusuz kolay
olmayacaktır. Çünkü İran’la ekono-
mik, askeri ve siyasi çıkarları olan
Rusya, Çin ve AB gibi emperyalist
güçler, Şii eksenli ideolojik-politik,
askeri oluşumlar, Türkiye ile ticari
ilişkiler ve Kürt düşmanlığı üzerin-
den geliştirdiği ittifak İran’ın kolay
lokma olmayacağını göstermekte-
dir. 

İran'ın, Emperyalist tekellerle de
geliştirdiği ekonomik ortaklıklar mil-
yarlarca dolarlık hacme sahiptir:
Örneğin Fransız Total tekelinin
İran’daki pazar payı % 50.1, Çin te-
keli CNPC % 30’dur. Airbus (Fran-
sız-Alman ortaklığı olarak kurul

muş, şimdi ise Almanya, Fransa,
İspanya, Birleşik Krallık ve
Hollanda ortaklığından oluşmakta-
dır) ve Boeing (ABD) tekellerin 39
milyar dolarlık anlaşmaları vardır.
İran’ın en büyük ticaret ortağı
Çin’dir. 2017 ticaret hacmi 37,2 mil-
yar dolardır. Çin, İran’la 10 milyar
dolarlık finansman destekli bir an-
laşma imzaladı. Ticaret hacmini 10
yıl içerisinde 600 milyar dolara çı-
karma kararı aldılar. 

Bütün bu nesnelliklere dayanan
İran’ın bölgede siyasi, askeri ve
ekonomik bir güç olma isteği bilini-
yor. Her fırsatta bu isteğini gerçek-
leştirmek için hamleler yapmaktan
kaçınmıyor. Nitekim Suriye iç sa-
vaşı İran’a önemli bir fırsat sundu.
İran, hem Rusya'nın desteğiyle
hem de Şii mezhepçiliğini kullana-
rak kendisine nüfuz ve hegemonya
alanı oluşturmaya çalışıyor. Irak’ta,
Suriye’de, Lübnan’da Yemen'de
bunu önemli oranda başardı.
İran'ın gelişen bu pozisyonu ABD-
İsrail eksenini rahatsız eden ve kri-
zin merkezini oluşturan önemli
faktörlerden birisidir.

Suriye krizi, değişen güç denge-
lerinden dolayı yeni biçimler alırken
ABD de bu süreci kendi lehine çe-
virecek hamleler yapmak istiyor
ABD-İsrail ikilisi; Suriye, Lübnan,
Irak ve genel olarak bölgede siyasi,
askeri, ekonomik varlığını her
geçen gün arttıran İran’ın nüfuz ve
hareket alanını daraltmak, gelişi-
mini engellemek, inisiyatifini zayıf-
latmak için hamle başlattılar. ABD
Başkanı Donald Trump 8 Mayıs
2018'de İran ile 5+1 ülkeleri olan
Birleşmiş Milletler daimi üyesi olan
ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere
ve üye olmayan Almanya’nın katı-
lımıyla 2015 temmuzunda imzala-
nan Kapsamlı Ortak Eylem Planı
(JCPOA ) olarak bilinen nükleer an-
laşmadan tek taraflı çekildiğini
açıkladı. (Bu hamlenin ABD iç siya-
seti açısından anlamı ayrı bir konu-
dur.) İran’ın nükleer anlaşma
yükümlülüklerini yerine getirmedi-
ğini ileri sürdü. Oysa, İran’daki nük-
leer enerji faaliyetlerini denetleyen
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

(IAEA) anlaşmanın ihlaline dair
herhangi bir olumsuz rapor sunma-
mıştı. Tam tersine şimdiye kadarki
verilerin İran’ın yükümlüklerini ye-
rine getirdiği yönünde idi. 

ABD-İsrail İkilisi Yeni Savaş ve
Çatışmaların Kaynağıdır

İsrail ile İran arasındaki gerilimin
temel noktalarından biri de; İran’ın,
Suriye’nin güneyinde İsrail’e 50
km’den daha yakın askeri üsler
kurmasıdır. İsrail bunu kendisi için
tehdit kabul etmekte, fırsatını bul-
dukça, füzelerle ya da uçaklarla bu
üslere saldırılar düzenlemektedir.
Buna rağmen, Rusya ve İran İsrail
ile ilişkilerini korumak için dengele-
yici olmaya çalışmaktadır.

Hem birbirlerine bağımlılığın
hem de çelişiklerin getirdiği sorun-
lar şimdilik tekil ya da lokal askeri
operasyonlarla sınırlı kalan çatış-
malara yol açmaktadır. yaşanmak-
tadır. Bu dengenin her durumda
aynı kalacağı beklenemez. Her iki
taraf da birbirine karşı iradesini
kabul ettirmek için dozajı arttırılmış
yöntemlere baş vurmak zorunda
kalacaktır. İsrail ideolojik- politik ve
coğrafi varlığını ancak işgalcilik ve
savaşlarla sürdürebiliyor. İran için
de benzer argümanlar geçerlidir.
İran da ideolojik olarak Şii nüfusa
öncülük misyonu yüklemiştir ken-
dine. Bu nüfus aracılığıyla da böl-
gede ekonomik askeri siyasi bir
güç olmak istemektedir. Suriye'de
İran’ın da desteklediği Esad rejimi
kaybettiği kimi kentleri geri almaya
başladı.. Güçlenen her kuvvet he-
gemonya alanını da bu oranda art-
tırmak isteyecektir. Suriye’de,
İran’ın yaptığı budur. Daha dün
Şam’ı koruyup koruyamayacağı
belli olmayan Esad rejimi bugün
Kuzey Suriye-Rojava’yı tehdit ede-
biliyor. Bu da yeni saflaşmaları ve
yeni çatışmaları kaçınılmaz olarak
doğuracaktır.

İran karşısında ABD-İsrail ittifa-
kının en büyük destekçilerinden biri
Suudi Arabistan’dır. İran, Suudi
krallığı için de ekonomik ve siyasi
bir rakip, onların gözünde tehdittir.
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Ortadoğu’da hegemonya mücade-
lesinde toplumsal dayanak nokta-
larından olan mezhepçilik bu iki
devletin de  kullandığı ortak enstrü-
mandır. Biri Şiiliği öteki Vahabiliği
nüfuz ve yayılım için kullanmakta-
dır. 

ABD’nin İran’ı hedef tahtasına
koyması ile eşgüdümlü olarak bü-
yükelçiliğini Tel Aviv den Kudüs’e
taşıması, bu yolla Filistin'de yeni
çatışma zeminlerini ateşlemesi,
ABD-İsrail stratejik ortaklığın bir
gereğidir. İsrail Ortadoğu’da her
zaman ABD’nin askeri kuvveti ola-
rak -kendi çıkarlarıyla da örtüştüğü
için- hareket etmiştir. Tam da bu
ortak çıkarlar ve planların gereği
olarak, siyonist İsrail bu temelde
İran’ın Suriye’deki askeri noktala-
rını vurmakta tereddüt etmiyor.
Keza Suriye rejiminin de güçlen-
mesini istemediği için 2011 yılında
başlayan Suriye iç savaşında Esad
rejim karşıtı -Şii karşıtı- selefi ci-
hatçı grupları desteklediği, Fursan
el Colan, Liva Usud el Rahman gibi
örgütlerin İsrail’den yardım aldığı
biliniyor. Keza İŞİD'in bu güne
kadar İsrail devletine karşı tek bir
mermi sıkmadığı da bilinen gerçek-
lerden biridir.

İsrail Suriye Gerilimi ve
Olasılıklar

İsrail, bir yandan, mevcut çatış-
malı süreci kendi çıkarları
doğrul-tusunda etkilemeye çalışır-
ken, diğer yandan çözümsüzlük ve
savaş ortamından beslendiği
oranda, Suriye’den 1967’de işgal
ettiği Golan Tepeleri’ni elinde tuta-
bileceğini düşündüğü için de, İran’a
karşı bu kadar saldırgan bir politika
izliyor. Golan tepeleri İsrail için bir
kaç bakımdan stratejik öneme sa-
hiptir. Birincisi, bölgedeki çok büyük
petrol rezervlerine sahiptir ve geli-
nen aşamada bu açığa çıkmış ve
emperyalist tekellere petrol çı-
kartma olanağı sağlanmış, anlaş-
malar yapılmıştır. İkincisi, Golan
Tepeleri’ndeki Şeyh Cebel’in sula-
rının yüzde 80’i İsrail’e aktarılıyor.
Üçüncüsü, bu tepelerin kendi sa-
vunmasında ve komşu ülkelere sal-
dırılarda stratejik önemde bir yeri-
nin olmasıdır.

İsrail Suriye'nin güneyinde İran
ve şii etkili grupların varlığını tehdit
olarak görüyor ve bu alanda böy-
lesi bir birikimin oluşmasını engel-
leyeceğini söylüyor. İsrail öncelikli
olarak bu bölgenin kendisi için teh-
dit olmaktan çıkartılmasını Suri-
ye’ye dayatmaktadır. Bu bölgede
Şii örgütlerin varlığı biliniyor. Bu-
nunla birlikte İran’ın milis güçleri de
burada bulunmaktadır. Bu gruplar
Suriye’nin güneyindeki rejim karşıtı
çetelerin yenilmesinde en önemli

rolü oynamışlardır.

Suriye toparlanmak ve zaman
kazanmak için İsrail’in kimi taleple-
rini kabul edebilir. Çünkü İsrail’le şu
aşmada bir savaşa girişmeyi tercih
etmeyecektir. Suriye’nin güneyin-
den İslamcı faşist çeteler zaten çı-
kartılmış durumda. Esad rejimi, bu
bölgede soluklanmayı, asıl dikkatini
Kuzey Suriye ve Rojavaya çevir-
meyi isteyecektir. Çünkü buradaki
oluşum Suriye’nin kabul etmediği
bir durumdur. Sömürgeci aklı Ro-
java ve Kuzey Suriye gerçekliğini
kabul etmeye yetmiyor. 

Rusya Krizin Neresinde?

Rusya 2015 itibariyle Suriye’de
daha fazla aktif rol oynamaya baş-
ladı. Askeri olarak konumlandı.
Deniz kuvvetlerini deveye soktu ve
hava savunma sistemleri (S-300)
kurdu. Bu hamleleriyle rejimin
ayakta kalmasında belirleyici rol
oynandı. Bölgedeki en önemli or-
taklarından birisi olan İran’ı da sü-
recin aktif unsuru haline getirdi. Ve
bugün yaşanmakta olan ve daha
da derinleşmesi kaçınılmaz olan
ABD İsrail, Rusya-İran gerilimin te-
melleri atılmış oldu.

Rusya, İran’la silah sanayi ve
petrole dayalı ilişkilerinden dolayı
onu kaybetmek istemez. Orta-
doğu’da ABD karşısında en önemli
müttefiklerinden birisi İran’dır.
Bunun farkında olan Rusya İsrail’i
de karşısına almadan orta bir
çözüm bulmaya çalışmaktadır.
ABD ve Rusya'nın askeri güçlerinin
şimdilik karşı karşıya gelme olası-
lığı zayıftır. Bu nedenle gerilimleri
dolaylı güçler üzerinden yürütmek-
tedir. Dolaylı kuvvetlerle yürütülen
savaşın da sınırları vardır. Ve bu sı-
nırlara yaklaşılmaktadır. Çelişkilerin
derinliğinden dolayı bölgede etkin
olmak isteyen her devlet kendi gü-
cüyle savaşa müdahil olmaktadır.
Örneğin işgalci Türk devletinin yap-
tığı budur. Yağmacı tecavüzcü çe-
teci gruplarla istediklerini elde
edemediğini gören faşist Türk dev-
leti Efrîn işgalini faşist ordusuyla
yaptı.
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Mevcut tablo içinde Rusya
İran’dan yana görünmektedir. Özel-
likle askeri sanayi, ekonomik ve si-
yasi çıkarları birçok noktada
örtüşmektedir. Fakat aynı Rus-
ya’nın İsrail'le ilişkisinin “iyi” olduğu
bilinmektedir. Bu da, Rusya’nın ya
da İsrail’in açmazıdır. Zaten Orta-
doğu’da birbiriyle çelişkisi ve çatış-
kısı olmayan yok gibidir. Bütün
çelişkiler iç içe geçmiştir. Bir ko-
nuda sağlanan ittifak başka bir ko-
nuda karşı karşıya gelmelerine
neden olmaktadır. Ve yine bilin-
mektedir ki, emperyalist ve gerici
devletler açısından dostluk değil çı-

karlar esastır.

Efrîn İşgali Ve Türkiye

Faşist sömürgeci Türkiye devleti,
bölgesel politikalarının merkezine
Kürt düşmanlığını koymuş du-
rumda. Geliştirdiği ve attığı bütün
adımlar bu eksenli olmaktadır.
Silah, nükleer, petrol ihaleleri Tür-
kiye’nin Kürt düşmanlığı politikala-
rına sessiz kalma ya da onay
karşılığında verilmiştir. Emperya-
listler ve onların tekelleri de pek
memnundur bu kirli ve kanlı iş birli-
ğinden. Bakur Kürdistan’da uygula-
dığı topyekûn imha ve inkar
politikasını Amerika’dan devşirdiği

“Önleyici Savaş Stratejisini  (tehli-
keyi sınırların dışında karşılama)
devreye koyarak İslamcı faşist çe-
teci gruplarla birlikte El Bab, Cerab-
lus, Azez ve son olarak da Efrîn’i
işgal etmiştir. ABD ve Rus emper-
yalizmiyle ve bölge ya da bölge dışı
bütün devletlerle Ortadoğu politika-
sını Kürt ulusunun bir kazanım elde
etmemesi üzerine kurmuştur. Rus
emperyalizminin onayıyla ve ABD
emperyalizminin göz yummasıyla
gerçekleşen Efrîn işgali geçicidir.
İşgalci Türk devleti çelişkilere daya-
narak onay almıştır. Bu çelişkiler
değiştiğinde ya da geçerliliği orta-

dan kalktığında işgalci faşist Türk
devleti de Efrîn’den kovulacaktır.
Şimdilik boynundaki ipi Rusya tut-
maktadır. Rusya'da kendi çıkarları
için Efrîn’in işgaline onay vermiştir.
Emperyalizmin kuralları, kanunları
bir kez daha geçerliliğini korumuş-
tur. Ne var ki, halkların ve öncüleri-
nin de bir iradeleri vardır. Ve Efrin'i
işgal eden çete ve faşist gruplara
karşı, onur ve özgürlük mücadelesi
devam etmektedir. Bu mücadelenin
zaferi, süreçteki gelişmelerin doğru
okunmasına ve doğru zamanda
hamlesel çıkışlara bağlıdır. Tarih,
Efrin halklarının ve onlara öncülük
edenlerin haklı ve onurlu mücade-
lesinin zaferine tanıklık edecektir.

İran-Türkiye İlişkileri ve Yeni
Dönem

ABD’nin İran’a başlattığı yaptı-
rımlardan en çok etkilenecek dev-
letlerden birisi de Türkiye’dir.
Türkiye bilindiği üzere bir önceki
dönem İran’a yönelik ambargonun
delinmesinde en aktif rol oynayan
ülke konumundaydı. İran’a para
akışı sağlamak için Rıza Zerrab’la
birlikte bir şebeke kuran Türkiye’dir,
şebeke başı Erdoğan’dır. Böylece
altın alımı satımı görüntüsü altında
İran’a milyarlarca dolar para trans-
feri gerçekleştirdiler. ABD Zerrab -
Atilla-Halkbank operasyonunu bu
şebekeye karşı yapmıştı. 

Diğer taraftan İran’da başlayan
sosyal ayaklanmaların yansımaları
sadece İran’la sınırlı kalmayacaktır.
Kürt ulusal özgürlük mücadelesi,
sosyal adaletsizlikler, politik özgür-
lükler sorunun ve kadın özgürlüğü
bakımından birbirini tetikleyen
ayaklanmaların ortaya çıkması, ya-
yılması muhtemeldir. Türkiye bu
gerçeklikten fazlasıyla korkmakta-
dır. Yeni bir Rojava’nın bu kez Roj-
hilat'ta ortaya çıkması sömürgeci
faşist diktatörlüğün kabusudur.

Son söz olarak: siyasal, sosyal-
kültürel, dinsel ve en önemlisi sınıf-
sal çelişkilerin çeşitliliği, derinliği ve
burjuvaziyi, kapitalist ve emperya-
list devletleri ve onlar arasında çat-
lakları açıyor, bütünlüklü bir ittifak
ilişkisi geliştiremiyorlar bile. Bütün
bu kokuşmuş burjuva ve kapitalist
çıkarlar ve onların çelişkileri kar-
şında en yalın birlik ve dayanışma
işçilerin, ezilen halkların, ulusların,
emekçilerin birliği ve enternasyonal
dayanışmasından geçmektedir.
Demokratik Ortadoğu federasyonu
tam da Ortadoğu’yu kan gölüne çe-
viren kapitalizmin, faşizmin, emper-
yalizmin İslami faşist gericiliğin ve
her türlü despotik diktatörlüklerin
panzehirdir. Birleşik devrimci mü-
cadeleyle Ortadoğu coğrafyasını
kan ve barut cehenneminden, eşit-
lik ve özgürlük cennetine çevirmek
görevi, en başta devrimci-yurtsever
güçlerin omuzlarındadır.
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HBDH, kuruluş amaç ve ilkeleri-
miz, özel ve özgün biçimler almak-
tadır. Bütün çalışmalarımız, merke-
zileşmiş, birleşik ve genel bir bütün
olarak, aynı hedefe hizmet etme te-
melindedir. Hiç kuşkusuz bu genel
hedefler ve çalışmaların yanın da
görev ve sorumluluklarda her bir
alan, parça ve yerelin de kendine
özgün görev, sorumluluk ve faali-
yeti de bulunmaktadır. HBDH
Avrupa çalışmalarını da bu düz-
lemde ele alıp kavramaktayız. 

Avrupa, bir medya savunma
alanı ya da Türkiye-Kuzey Kürdis-
tan olarak telak ki edilemez. Örne-
ğin medya savunma alanlarında
HBDH faaliyetlerini başta askeri
olmak üzere açıktan yürütürken, bu
görev Avrupa’da siyasal bir niteliğe
bürünmüştür. Yine Türkiye-Kuzey
Kürdistan’da HBDH faaliyetleri de
aynı şekilde askeri ve illegal görev-
ler yürütülürken, Avrupa’da siyasal
ve belirli boyutlarıyla legal bir hal
almaktadır. Aynı şekilde Bakur’da
aldığı, alacağı biçimlerde çeşitli dü-
zeylerde özgünlükler içermekte,
içermek durumundadır. 

HBDH-Avrupa çalışmalarında
özellikle örgütsel alan başta olmak
üzere oldukça geniş bir coğrafyaya
sahip olmasından kaynaklı alabildi-
ğince geniş ve yaygın, yerel ve kit-
lesel faaliyet yürütülmesi gerekir ki
etkili ve güçlü sonuçlar alınabilsin.
Avrupa, bir çok ülke ve bölgeyi kap-
sarken, ülke ve bölge örgütlenme-
leri, şehir ve yerel örgütlenmelerine
kadar altlara indirgenebilmelidir ki,
daha büyük bir örgütsel ve kitlesel
seferberlikle görevler yerine getiri-
lebilsin. Bu görevlerle örtüşen ve
ondan asla az ya da çok, daha de-
ğerli veya önemli-önemsiz diyerek
küçümsemeden yerine getirilmesi
gereken propaganda, ajitasyon,
diplomasi, kadın, gençlik, enternas-

yonal vd görevlerimizin de kaçınıl-
maz olduğu asla unutulmamalıdır. 

Örgütsel çalışmalarımızda has-
sas ve dikkat etmemiz gereken bir
önemli nokta da, iletişim ve koordi-
nasyon sorunudur. Öyle ki, birleşik
devrim hareketimizin Avrupa örgütü
başta olmak üzere ülke, bölge ve
yerel örgütlerimizin tam bileşenli
planlı, düzenli ve hızlı hareket ede-
rek toplantılarını yapması gerekir-
ken, ne yazık ki koordine, yürütme
ve sözcülükler üzerinden yerine
getirilmesi gereken görevlerde de
bazı eksiklik ya da yetersizliklerimiz
olmaktadır. Bileşen parti ve örgütler
ya da onların temsilciliklerinden ba-
zılarının ‘’bize haber verilmedi,
bizim düşüncemiz alınmadı, bizi
dikkate almadan kendilerine göre
toplantı planlamaları ve kararları
alınıyor, oldukça geç haber-bilgi ve-
rildi-veriliyor, son ana sıkıştırılıp
toplantı yapılmaya çalışıyor, bizim
olmadığımız ve uzak yerlerde top-
lantı yapılması kararı alınıyor ve
planlanıyor, unuttuk, yetişemedik,
araç bulamadık, başka işimiz vardı,
son anda başka işimiz çıktı, size
ulaşamadık, ertelendi sanıyorduk,
günlerce size ulaşmaya çalıştık

ama ulaşamadık, telefon ettik-
mesaj attık fakat bize geri dönme-
diniz-dönen olmadı, özgül durumu-
muz vardı’’ vb gibi serzeniş, sitem,
eleştiri ve tartışmalar yürütülebil-
mektedir. Bu ve buna benzer nok-
talarda da hareketimizin bileşen
örgütleri arasında sağlıklı ve planlı,
zamanında ve üzerinde ciddiyetle
ele alınarak işlevsel hale gelinmesi
için önemli ve zamana yayamaya-
cak şekilde pratiksel iletişim ağının
oluşturulması gerekmektedir. İleti-
şim ve koordinasyonu artık geride
ve eskide bırakmamız gerektiği ye-
terince açık değil midir. Keza bile-
şen parti ve örgütlerimiz arasında
zamanında ve son gün ya da top-
lantı arefesinde değil, uygun ve ön-
ceden bilgilendirme ve iletişim
ağının oluşturulması doğru olandır.
Avrupa’daki bileşen parti ve örgüt-
lerimizin bir araya gelmesinin son
derece elverişli koşulları olduğunu
ve hala bu noktada çeşitli argü-
manlar ekseninde gerekçeler üret-
menin oldukça yersiz ve doğru
olmadığını yeterince kavramamız
gerekmektedir. Birleşik devrim ha-
reketimizin örgütsel ve siyasal faa-
liyetlerini, her bir bileşen örgütün
salt kendine ait örgütsel işleri ve
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faaliyetleri dışında ve önemsiz gör-
mesi anlayışı, asla kabul edebile-
ceğimiz bir durum değildir. En az
kendi özgün, örgütsel ve siyasal
görev ve sorumluluklarımız kadar
önem ve ciddiyetle derinleşerek
pratikleşmemiz gerektiği açık ve
anlaşılırdır. Ne yazık ki bu noktada,
tal de olsa bazı yanlış, eksik ve ye-
tersizliklerimiz olabilmektedir. Kuş-
kusuz ki genel bağlamda kendili-
ğindenciliğin, ciddi düzeyde tasfi-
yeci gerçekliği bilinsede, daha
somut, kitlesel, derinlikli ve pratik-
sel düzeyde eylemsel hale geleme-
diğimize göre, görev ve sorum-
luluklarımızın önemi, güncelliği ve
ağırlığı, bir okadar daha artmakta-
dır.    

Demokratik ve özgürlükçü, ço-
ğulcu ve ekolojik, kadın, gençlik ve
ötekileştirilen tüm halk kitlelerine
yönelik çalışmalarımız, kesinlikle
tekçi ve tek düze ele alınamaz,
böyle kavranamaz ve dar grupçu
anlayış ve çizgilere hasredilemez.
Bir kere birleşik hareketimizin kül-
türel dokusuna ters çizgi pratikleri,
kesinlikle geridir ve askiye aittir.
Dar grupçu, sekter ve dayatmacı,
tekçi ve ötekileştirici, kısır didişmeci
ve rekabetçilik ruhu, birleşik devrim
hareketimizin özü ve ruhuna aykı-
rıdır ve bizlerin temel prensiplerimiz
arasında yeri yoktur.  HBDH’ın Av-
rupa’da yer alan her bir bileşen
parti ve örgütlerimizin başta kendi
örgütlü faaliyetçileri gelmek üzere
taraftar kitlelere, birleşik devrim ha-
reketimizin amaç ve ilkeleri teme-

line uygun bir şekilleniş içerisinde
olmalıdır. Bunun için her bir bileşen
parti ve örgütlerimizin, demokratik
ve özgür iradeler temelindeki birle-
şik devrim hareketi zihniyetiyle do-
nanması gerekmektedir.  

Kolektif  ajitasyon ve propagan-
dası yanında, kolektif bir örgütleyi-
cilik görevi de olan yazılı ve görsel
tanıtım araçları, önemle ele alın-
ması ve işlevselleştirilmesi gereken
hususlardan biridir. HBDH sitesi,
Birleşik Devrim dergisi, pankart, tv
programlarını, bu bilinçle daha
planlı, görev ve işbölümleriyle daha
kolektif ve işlevsel kılabilmeliyiz ki,
güçlü ve etkili sonuçlar alabilelim.
Unutulmamalıdır ki birleşik devrim
hareketimizi Avrupa’da daha fazla
görünür kılmanın elverişli objektif
koşulları fazlasıyla söz konusudur.
Özellikle, hareketimizi daha fazla
görünür kılmak için pankart ve fla-
maların, oldukça yaygın olarak
temin edilmesi ve kullanılması ge-
rekmektedir. Yüzlerce ve binlerce
kitlenin katıldığı-yer aldığı bir ey-
lemsellikte, bir elin parmaklarını
dahi geçmeyecek nicelikte pankart
oluyorsa, bu minvaldeki sorunu-
muz ve eksikliğimizi de görmek ve
yeterli tanıtım araç ve materyalleri
bulundurarak buna uygun hareket
etmek durumundayız. ‘’Biçime ta-
kılmayalım’’ gerekçesiyle, ‘’önem-
siz ve yapılmasa da olur’’ vb
anlayışıyla bu eksikliğimize yakla-
şamayız, yaklaşmamalıyız da. Ak-
sine görsel olarak da birleşik
devrim hareketimizin pankart,

flama, dergi ve broşürlerini oldukça
yoğun ve yaygın olarak temin ede-
rek kullanmalıyız.  Ekonomik olarak
maddi sıkıntı ya da yetersizlik argü-
manlarıyla bu görevin yerine getiril-
memesinin de kabul edilebilir bir
durum olmadığı yeterince açıktır.
Yine tanıtım düzeyinde bir cephe-
sinde bir eylem görüntüsüyle
HBDH resmi, arka tarafında ise hiç-
bir yazı, slogan ya da en küçük bir
sözün bile olmadan çıkarılarak ma-
saya konulacak şekilde bir mater-
yalin dağıtılması da eksikliğimizdir.
Birleşik devrim hareketimizin tanı-
tımında yüzeysel değil, daha planlı,
çok yönlü ve etkili içeriksel araçlar-
materyaller kullanabilmeliyiz.      

Hareketimize daha fazla  kitlesel
karakter kazandırmalıyız. Bu bilin-
çle özellikle kadın ve gençlik örgüt-
lenmesi ve çalışmalarına özel
önem vermeliyiz. Kadınların tarih-
sel ve köklü özsel ve öndersel te-
melde söz-yetki-karar sahibi olması
için özel, özgün ve somut politikalar
yürüt-ebil-meliyiz.  Birleşik hareke-
timizin kadın örgütlenmelerinde
netleşerek, işlevselleşmesi ve ortak
örgütlenme ve faliyetlerini geciktir-
meksizin pratikleşmesi zorunludur.
Ne yazık ki gelinen aşamaya kadar
HBDH’ı oluşturan bileşen parti ve
örgütlerimizin, hareketimizin kadın
eksenli paradigmasına uygun yay-
gın örgütlenmeler yaratılamamıştır.
Bu zaafiyetimizin kesinlikle aşılarak
örgütsel ve siyasal görev-ler ve
faaliyet-ler-imizi daha fazla yarın-
lara bırakmadan, maddileşmeliyiz.
Her an, her saniye, her dakika, her
saat, her gün, her ay binlerce yılı
bulan ataerkil egemenlik sistemi ta-
rafından sömürülen ve ezilenin ezi-
leni kadınların birleşik devrim
hareketimize rengini vermesi, öncü
ve önderleşmesi, örgütlenmesi, yı-
kıcı ve yapıcılığı asla başka bir za-
mana ertelenemez. Ki, temel
görevlerimiz içerisinde özel, genel
ve özgün bu yöndeki görevlerimiz
hala orta yerde dururken, başta bi-
leşen parti ve örgütlerimiz olmak
üzere HBDH’a bağlı örgüt ve komi-
telerimizin de aynı şekilde hiç bir
gerekçeye sığınmadan örgütsel ve
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siyasal görevlerimizi, bir an önce
yerine getirmek için derinleşerek
pratikleşmeliyiz.       

Gençliğin yıkıcı, asi ve militan
devrimci dinamizmini birleşik dev-
rim hasreketimizin amaç ve ilkeleri
doğrultusunda birleştirip örgütleye-
rek, toplumda öncüleşebilmeliyiz.
Bunun için aynı şekilde ortak genç-
lik örgütlenmesi ve siyasal faaliyet-
lerine özel önem verilmelidir.
Hareketimizin kasırgalaşarak ta-
burlara dönüştürülmesi ve önü alı-
namaz çığ gibi birikerek büyük ve
enerji dolu kitlesel seferberlik ru-
huyla donanmasında gençlik çalış-
maları, asla yarına ya da sonraya
bırakılacak bir görev değildir. Ögüt-
sel ve siyasal kampanyalarımızda
gençliği örgütleyecek ve daaha
fazla enerjiyle faaliyetlere soyuna-
rak devrimci militanlaşma kasırga-
sıyla mücadele ederek kesinlikle
kazanacak veya sonuç alacak sü-
rekli çalışma içerisinde olmalıyız.
İşçi, emekçi, kadın, gençlik ve diğer
tüm ötekileştirilen on-yüz-bin-lerin-
milyonların emperyalizme, kapita-
lizme, faşizme, feodalizme ve her
türden gericiliğe karşı, birleşik dev-
rim dinamizmiyle isyanını örgütle-
yerek büyütmeli, gerçek özne ve
önder olarak tarihin yegane itici
gücü halk kitlelerinin birleşik dev-
rimci savaşıyla düşmanlarımızı
yenmeliyiz. Faşizmi yeneceğiz,
halklarımız kazanacak şiarının özü
ve ruhuna uygun örgütlenme ve
mücadele perspektifi rehberimizdir.  

İçerisinden geçilen her verili ve
objektif, güncel-aktüel ekonomik,
kültürel, sosyal ve siyasal gelişme-
lere yönelik de sürekli tavır ve
tutum içerisinde olabilmeliyiz. Bu
kapsamda, somut ve güncel geli-
şen herhangi bir gelişme karşı-
sında, bir araya gelip toplantı için
uzunca bir sürece yayarak günde-
min gerisinde kalmak ya da arka-
sından takip ederek etkimizi zayıf-
latan kendiliğindenci ve hantal bir
çalışma tarzının da hiç kabullenile-
cek bir yan olmadığını kavramalı-
yız. Birleşik devrim hareke- timizin
Avrupa örgütü başta olmak üzere
ona bağlı alt örgütlenmelerimizin

de ani açıklama, tavır ve tutum ge-
liştirme vb lerine ilişkin yetkilen-
dirme, insiyatif kullanma ve
pratiksel olması için merkezileşmiş
ve planlı, hazırlıklı ve hemen hare-
kete geçerek süreci yakından takip
edip etkili bir görevlendirme ve ko-
numlandırma içerisinde olmalıyız.    

Avrupa çalışmalarında düşmanı-
mızı ya da onun kötü-vahşi politika-
larını deşifre etme, kınama, teşhir
ve protesto amaçlı miting, yürüyüş,
sokak gösterileri, işgal, açıklama,
panel vb eylemselliklerinde, ol-
dukça sınırlı ve dar bileşenlerle
değil, daha başından itibaren biz-
zat kitleleri özne ve önderleştirebil-
meliyiz. Dolayısıyla herhangi bir
eylem planlaması ve karar aşama-
larında bile doğrudan kitleleri asla
nesneleştirmeden, aksine söz-yetki
ve karar sahibi, inisiyatifli özne ve
önderleştirdiğimiz oranında kitlesel
seferberliğe doğru ileri pratikleşme-
lerin yollarını açabileceğiz. 

Güncel siyasal kampanyaları ör-
gütler ve faaliyetlerini yürütürken,
daha gerçekçi ve etkili çalışma ve
politikalar içerisinde olabilmeliyiz.
Örneğin ‘’kadına şiddete hayır, edi
bese, turizm’’ vb vd kınama, teşhir,
basın açıklaması, miting, yürüyüş,
protesto faaliyetlerini örgütlerken,
başta bileşen güçlerimiz olmak
üzere en geniş kitleleri dahil etmek
için yoğunlaşmalı ve mutlaka ba-
şarmalıyız. Bu noktada daha fazla
kitle faaliyeti yürütmemiz ve bizzat
kitlelerin düzeyine inerek onlarn ka-
pısını onlarca çalarak, tam bir gü-
venle etkileşim ve iletişim içerisinde

harekete geçirmemiz gerektiği ye-
terince açıktır. Toplantı, etkinlik, yü-
rüyüş, miting, basın açıklaması vd
eylemseliklerimizi düzenler ve ger-
çekleştirirken kitlelere ‘’bir de onla-
rın ayaklarına mı gideceğiz, alana
gelsinler işte, bu kadar duyarsızlık
da olmaz ki, nasıl olsa rahatlar ve
tabi ki gelmezler, sisteme entegre
olmuşlar’’ vb vs anlayış ve çizgi
pratikleriyle asla yaklaşılmamalıdır.
Üstenci, reçeteci ve kitleleri küçüm-
seyici teorik ve pratiklerin, birleşik
devrim hareketimizin özü ve ru-
huyla uzaktan yakından alakası ol-
madığı bilinmelidir. Aksine, bizzat
kitlelerin ayaklarına kadar gitmeli,
kapılarını onlar-yüzlerce kez çala-
bilmeli, söz, eylem ve çalışmaları-
mızla onlara güven verebilmeliyiz.
İşçi, emekçi, ezilen ulus ve milliyet-
ler, inançlar ve ötekileştirilen kitle-
leri, birleşik devrim hareketimizin
temel bileşenleri, öncüsü, öznesi
ve önderi olduğu bilinciyle bütün ör-
gütsel ve siyasal çalışmalarımızı
yürütmeliyiz.   

HBDH-Avrupa örgütlenmeleri-
miz, önceki ve sonraki süreçlerde
kimileri içerisinde bazı bileşen parti
ve örgütlerimizin de yer aldığı ya da
almadığı, az ya da daha çok bile-
şenli başka platform ve hareketle-
rin, kurum ve demokratik kitle
örgütleri ile ilişkilerde de dar ve
kısır didişmeci, ötekileştirici ve da-
yatmacı anlayış ve pratiklere gir-
mememiz gerekmektedir. Aksine
demokratik ve özgürlükçü temelde
birleşmelere, ortaklaşmalar ve
daha fazla yoldaşlaşmalara girme-
nin çeşitli yol ve yöntemlerini yara-
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tabilmeliyiz. ‘’Kendinizi feshedin ve
gelin bize katılın, biz en iyisiyiz ve
siz de kim oluyorsunuz ki, sizi tanı-
mıyoruz,’’ vb argümanlarla tepkisel,
sekter, dayatmacı, ötekileştirici,
geri, dar, düz anlayış ve pratik poli-
tikalardan kesinlikle uzak kaçmalı-
yız. İlişkiler ve ortak örgütlenme ve
mücadele platformlarında, tartış-
malarda, dışımızdaki diğer örgüt-
lenme ve mücadele platformları ve
kurumsallaşmaların demokratik
irade ve kararlarına saygı duyul-
malı ve bizzat bunun gereklerine
göre hareket edilmelidir. Hiç kuşku-
suz ki doğru bulmadığımız ve dağ-

tıcı, parçalayıcı ve geri anlayış ve
pratik politikalara karşı, doğru yan-
lış temelinde dostça ve yoldaşça
eleştiri, ikna ve değişim-dönüşüm
(ideolojik) mücadelemizi de elden
bırakmamalıyız. Toplantı, yürüyüş,
gösteri ve mitinglerde aynı şekilde
onların demokratik iradeleri ve gö-
rüşlerine, politikalarına saygı gös-
termeli ve bunun gerekleri pratikte
yerine getirilmelidir. Bu temelde
özellikle düşmanın provakasyonla-

rına da dikkat edilmelidir. AKP-
MHP faşizminde öne çıkmak  üzere
devletin provakasyon ve saldırıla-
rına karşı, halk sınıf ve tabakaları
kapsamındaki tüm sömü- rülen ve
ezilen kitleler ve onların çeşitli dü-
zeylerdeki örgütlenmeleri ve ku-
rumlarıyla demokratik ve
özgürlükçü temelde ortak müca-
dele ve örgütlenmeler perspekti-
fiyle hareket etmeliyiz. 

Diğer bileşen ve örgütlenmeleri-
miz için olduğu gibi Avrupa’daki ör-
gütlenmelerimizin de rapor siste-
mine göre çalışmalarını yürütmesi,

bilinen bir durumdur. HBDH Yü-
rütme Komitesi’ne düzenli ve peri-
yodik aralıklarla örgütsel ve siyasal,
özel ve genel çalışmalar ve faali-
yetleriyle ilgili raporlarını zama-
nında ulaştırmalıdır. Ayrıca ra-
porları içerisinde çeşitli öneri, talep,
eleştiri ve değerlendirmeleriyle, bir-
leşik hareketimizi güçlendirme
perspektifiyle de hareket edilmeli-
dir. Aynı şekilde HBDH yürütmesi-
nin de kendisine bağlı Avrupa

örgütlenmeleri ne yönelik siyasal
faaliyetleri, ilişkiler ve koordinas-
yon, özel ve özgün görevler ve ça-
lışmalar, ajitasyon- propaganda
araçları ve politikaları, güncel geliş-
meler ve tarihsel günlere yönelik
rapor, kararlar, planlamalar ve
perspektifler sunarak önderlik gör-
evini zamanında yerine getirmesi
gerekiyor. Bu minvaldeki haklar ve
görevler eksenli ilişki, koordinas-
yon, rapor, perspektif ve politikala-
rın merkezi ve bütünlüklü olarak
tamamlayıcılığı doğru kavranmalı-
dır.

Birleşik devrim hareketimizin Av-
rupa çalışmalarına ilişkin görev ve
perspektiflerinin, somut ve güncel
gelişmelere göre sürekli güncellen-
mesi ihtiyacı da vardır. Bu bilinçle
hareketimizin daha kitlesel ve ba-
şarılı faaliyet ve çalışmalar içeri-
sinde olacağına ve bu temelde
devrimci direniş ve mücadele ka-
rarlılığıyla birleşik yürüyüşümüzde
nitel ilerlemeler gerçekleştireceği-
mize inanıyoruz.   



24 Haziran baskın erken seçimi
yapıldı ve sonuçları önemli bir tar-
tışma ve değerlendirme konusu
oldu. Şimdi mevcut sonuçlar üze-
rinde bir yandan açık faşist blok
kendi diktatörlüğünü kurumlaştır-
maya çalışıyor, bir yandan da de-
mokrasi bloğu yeni dönemde
faşizme karşı yürüteceği mücade-
lenin stratejisini ve taktiklerini belir-
lemek ve gecikmeden antifaşist
direnişi geliştirmek için çaba harcı-
yor. Önümüzdeki yakın süreçte iki
Türkiye’nin, faşist diktatörlük ile de-
mokratik Türkiye’nin kıyasıya bir
mücadele içinde olacağı anlaşılı-
yor.

Söz konusu tarihi mücadelenin
gelişiminin ve olası sonuçlarının
nasıl olabileceğini değerlendirebil-
mek için, öncelikle yapılan seçime
ve ortaya çıkan sonuçlara kısaca
da olsa bakmak önem taşıyor.

Bir kere 24 Haziran’da yapılana
kavram olarak “Seçim” diyoruz,
ancak yaşananların gerçek bir
seçim kavramıyla izah edilmesi el-
bette mümkün değildir. Ortada de-
mokratik seçim çerçevesinde
gerçekleşmiş bir şey yoktur. Adil ve
eşit bir yarış kesinlikle olmamıştır.
Yakın dönemde Türkiye’de ilk defa
böyle savaş koşullarında ve OHAL
faşist rejimi altında bir seçim yapıl-
mıştır. Bir taraf, yani devleti elinde
tutan AKP-MHP ittifakı devletin ve
toplumun tüm imkânlarını kendi le-
hine seçim çalışmasına sevk eder-
ken; diğer taraf, yani HDP etrafında
şekillenen demokrasi bloğunun
cumhurbaşkanı adayı bile seçim
çalışması sürecinde Edirne zinda-
nında tutulmuştur. Dahası HDP’nin
il ve ilçe yöneticileri, milletvekilleri,

aktif çalışanları çoğunlukla tutukla-
nıp zindanlara konmuş, söz konusu
sürek avı seçim çalışması boyunca
da devam etmiştir. Suruç örne-
ğinde görüldüğü gibi, sürekli seçim
çalışmaları engellenen HDP’ye yö-
nelik saldırılar silahlı boyuta kadar
vardırılmıştır. 1 Kasım 2015 sözde
seçim sürecinde olduğu gibi, bu
sefer de seçime kan bulaştırılmıştır. 

Burada kısaca ifade ettiklerimiz
bile gösteriyor ki, 24 Haziran’da ya-
pılan bir demokratik seçim değildir
ve dolayısıyla sonuçlarının da ciddi
bir meşruiyeti yoktur. Nitekim 26
Haziran günü bu sonuçları değer-
lendiren HBDH Genel Konseyi, 24
Haziran seçimlerinin demokratik
meşruiyetinin olmadığını kararlaş-
tırmış ve bu kararı yaptığı açıklama
ile halka ve emekçilere duyurmuş-
tur. Doğru olan ve geçerliliğini ko-
ruyan görüş halâ budur.

İşte burada şu soru ortaya çık-
makta ve sorulmaktadır: Madem ki
adil ve eşit bir seçim ortamı yoktu
ve seçim adına yapılan meşru de-
ğildi, o halde devrimci-demokratik
güçler, örneğin HBDH niçin seçime
katılım çağrısı yaptı? Kuşkusuz bu
soru önemli ve anlamlıdır, dolayı-
sıyla doğru ve yeterli bir cevap ve-
rilmesini ister. Aslında HBDH’nin
seçime çağrı açıklamasında da bu
duruma yer verilmiş, seçimle faşiz-
min yıkılması gibi bir görüşünün ol-
madığı, ancak faşizme karşı
topyekûn direnişin onlarca yönte-
minden biri olarak da söz konusu
seçimi değerlendirmek gerektiği
belirtilmişti. Yani devrimci-demo-
kratik güçler mevcut seçimi meşru
gördükleri ve bu temelde faşizmi
yıkmayı öngördükleri için değil, söz
konusu seçimi faşizme karşı direni-
şin bir parçası olarak ele alıp de-
ğerlendirmeyi doğru buldukları için
seçime katılımdan yana oldular. Ni-
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tekim HDP şahsında da önemli bir
sonuç elde edilerek, antifaşist mü-
cadele yeni bir mevzi kazandı. Zira
faşizmin dayattığı böyle bir müca-
deleden geri durmak doğru ol-
mazdı ve devrimci-demokratik du-
ruşu zayıflatırdı. 

İkinci olarak, her ne kadar adına
baskın ve erken seçim dense de,
bu durum faşist güçler açısından
değil, aslında muhalefet açısından
böyleydi. Zira açığa çıktı ki, AKP-
MHP faşizmi çok öncesinden se-
çimi düşünmüş ve kararlaştırmış,
ona göre hazırlık yapmış, fakat mu-
halefet hazırlanmasın diye de sü-
rekli seçimin zamanında olacağını
söylemiş! AKP ile MHP’nin seçim
öncesi yaptığı toplantı ve kongreler,
ittifak çalışmaları böyle bir hazırlığı
ifade ediyormuş. Dolayısıyla bas-
kın yiyen aslında muhalefet oldu.

Üçüncü olarak, AKP-MHP fa-
şizmi küresel kapitalizm güçleri ile
bölgesel ve bazı yerel güçler tara-
fından ciddi biçimde desteklenmiş-
tir. Örneğin Afrin’i işgal saldırısı
AKP-MHP faşist ittifakı için bir
seçim yatırımıydı ve dolayısıyla
Afrin işgaline destek veren veya
göz yuman herkes AKP-MHP faşiz-
mini desteklemiş oldu. Yine Xa-
xurkê-Bıradost alanına yönelik
işgal saldırısı ve bunu Kandil işga-
line vardırma propagandası bir
seçim yatırımıydı ve buna karşı çık-
mayanlar da AKP-MHP faşizmini
seçimde destekledi. Yani AKP-
MHP faşist ittifakı başta ABD olmak
üzere Rusya, Avrupa, İran ve KDP
gibi güçlerden önemli bir destek
aldı. Her ne kadar bazı bakımlar-
dan söz konusu güçlerle çelişkisi
olsa da, seçim açısından ciddi des-
tek gördüğü açıktır.

Bunları şunun için belirtiyoruz.
24 Haziran seçim sonuçlarını de-
ğerlendirirken bu tür hususları dik-
kate almak gerekir. Sonuçların
doğruya yakın analizi ancak bu te-
melde yapılabilir. Seçim koşullarını
görmeden, AKP-MHP ittifakının
baskı ve hilelerini dikkate almadan
söz konusu seçim sonuçları üze-

rine görüş belirtmek doğruya ulaş-
mayı engeller.

Tüm bunlara rağmen, seçimde
AKP ve CHP’nin ciddi bir oy kaybı
yaşadığı, HDP’nin ise önceki oy
oranını koruyarak barajı aşıp
önemli bir başarı elde ettiği tartış-
masızdır. 24 Haziran seçiminde
AKP oy kaybetmiş, iktidarda kal-
mayı ancak MHP’nin gücüyle sağ-
lamıştır. 24 Haziran seçiminin
şaşırtan önemli bir tarafı MHP’nin
aldığı oy oranı olmuştur. Öyle ki,
içinden İyi Parti gibi bir gücü doğur-
muş olmasına rağmen, MHP ön-
ceki seçimde aldığı oy oranına
ulaşmayı başarmıştır. Bu durumda
yüzde on oranında oy alan İyi
Parti’nin durumu ve kimliği tartışılır
olmuştur. 

Nasrettin Hoca’nın ciğer ve kedi
tartması meselesi gibi, herkes tara-
fından MHP ile İyi Parti’nin durumu
tartışılmıştır. Madem ki MHP ye-
rinde duruyor, o halde bu İyi Parti
kimdir ve oyları nereden almıştır?
İyice analiz edince görülmüştür ki,
İyi Parti esas olarak AKP ve
CHP’den umduğunu bulamayan ve
bunlardan koparak demokratik mu-
halefete katılmaya eğilimli olan
çevrelerin oyunu almıştır. Yani
MHP’yi bölen bir proje değil, düzen
partilerinden umudunu kesen kitle-
leri aldatarak yeniden düzene çek-
meyi ifade eden bir proje olmuştur. 

Çok açık ki, 24 Haziran seçimle-

rinde en çok kaybeden parti
CHP’dir. Birkaç partiyle ittifak yap-
mış olmasına rağmen hem cum-
hurbaşkanlığı seçimini kazanama-
ması, hem de ciddi oy kaybetmiş
olması, doğal ve haklı olarak
CHP’yi seçimden sonraki tartışma-
nın merkezine koymuştur. Artık
Kemal Kılıçdaroğlu Yönetiminin
CHP’yi iktidar yapamayacağı, ter-
sine hep AKP’nin koltuk değneği
konumunda tutacağı net bir bi-
çimde açığa çıkmıştır. Sıkıştığı
yerde AKP-MHP faşizmine destek
vermek ve demokratik muhalefeti
bölmek CHP’yi kurtarmaya yetme-
diği gibi, İyi Parti’yi ortaya çıkarta-
rak umutsuz düşen kitleleri bu
temelde yeniden düzene bağlama
çabaları da CHP’yi kurtarmaya yet-
memiştir. Genelde devleti ve dü-
zeni korumak için MHP’nin kendini
feda ettiği söylenir, ancak bunu en
çok yapanın CHP olduğu net bir bi-
çimde açığa çıkmıştır.

Kuşkusuz 24 Haziran seçiminde
HDP’nin aldığı yüzde on iki civarı
oy yeterli görülemez. Çünkü de-
mokrasi hareketinin oy potansiyeli
bu oranın çok ötesindedir. Doğru
ve yeterli değerlendirilebilse de-
mokrasi hareketinin oy potansiyeli-
nin neredeyse yüzde doksanlara
ulaşacağı açıktır. Ancak bu ger-
çeğe rağmen, mevcut OHAL fa-
şizmi koşullarında, 24 Haziran
seçiminin yapıldığı koşullarda de-
mokrasi bloğunun temsilcisi olarak
HDP’nin aldığı sonuç çok önemli
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bir başarı düzeyine işaret etmekte-
dir. Evet, AKP-MHP faşizmini yıka-
mamıştır, ancak faşizmin barajını
aşarak önemli bir mücadele mev-
zisi tutmuş ve faşizmin yıkılacağını
göstermiştir. 

Unutmamak gerekir ki, AKP-
MHP faşizmi 24 haziran seçimlerini
tamamen HDP’yi baraj altında bıra-
karak tasfiye etme hedefi üzerine
kurgulamıştır. Zaten Tayyip Erdo-
ğan “O partiyi gömeceğiz” diyerek
bu hedefini açıkça ortaya koymuş-
tur. Aslında HDP şahsında tüm
devrimci-demokratik hareketi ve
Kürt özgürlük mücadelesini tasfiye
etmeyi hedeflemiştir. Halen de bu
hedefini birinci planda koruduğu
tartışmasızdır. İşte faşizmin bu
hedef, plan, baskı ve hile uygula-
maları temelinde bakılınca HDP’nin
elde ettiği yüzde on iki civarı oy
oranı önemli bir başarı durumuna
işaret etmektedir. Bu temelde HDP
üçüncü parti olarak meclise girmiş
ve önemli bir mücadele mevzisi tut-
muştur.

Peki mevcut sonuçlar üzerinden
şimdi ne olacaktır? 24 Haziran se-
çimleri ardından önümüzdeki süreç
nasıl gelişecektir?

Burada faşizm ile antifaşist güç-
ler arasındaki mücadeleyi değer-
lendirmeden önce, bu iki güç
arasında kalan ya da arada kalıyor
gibi görünüp de faşizmin gizli des-
tekçiliğini yapan güçler üzerinde
durmak belki daha yararlı olur. Her-
halde CHP ve yedeğindeki güçleri
kastettiğimiz anlaşılmaktadır. Fa-
şizm ve demokrasi hareketlerinin
saflarının bu kadar netleştiği ve
aralarındaki mücadelenin bu denli
kızıştığı bir ortamda kuşkusuz en
çok arada kalan güçler sıkışacak
ve de eriyecektir. Bu anlamda fa-
şizm-demokrasi vuruşması yoğun-
laştıkça CHP ve benzeri güçlerin
de kendi iç çelişki ve çatışmaları
yoğunlaşacak ve yeni gelişmeler
öncelikle bu cephede yaşanacaktır.
Nitekim bazıları nedenini anlamasa
da, seçim ardından CHP içinde tar-
tışma ve mücadelenin öne çıkmış

olması bunu göstermektedir.

Öncelikle şunu ifade etmekte
yarar vardır: Bu CHP artık mevcut
biçimiyle yürüyemez; ya yönetim
ve kısmen politika değişikliği yaşa-
yacak, ya da bölünecektir. Kısaca
Kemal Kılıçdaroğlu projesinin artık
sonuna gelinmiştir. Tayyip Erdo-
ğan’ın da sık sık ifade ettiği gibi,
AKP’ye bu kadar başarı kazandı-
ran AKP’nin kendisi değil, aslında
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olmuş-
tur. Belli ki AKP’yi faşist-sömürgeci
düzeni yönetmesi için görevlendi-
renler, AKP’nin hep seçim kazan-
ması için de CHP’nin başına Kemal
Kılıçdaroğlu’nu görevlendirmişler-
dir. Kılıçdaroğlu Yönetimindeki
CHP, hep sıkıştığı yerde AKP-
MHP’yi destekleyen ve demokratik
güçleri bölüp parçalayan bir rol oy-
namıştır. 24 Haziran seçiminde de
HDP ile ciddi ve güçlü bir demok-
rasi ittifakı oluşturacağına, AKP ve
MHP’den kopan artıklarla ittifak
yapmayı ve onları güçlendirerek
HDP’yi zayıflatmayı tercih etmiştir. 

Dolayısıyla mevcut CHP’nin sı-
kışmış olması ve iç mücadele ya-
şaması kötü değil, tersine iyidir. Bu
CHP faşizme hizmetten başka rol
oynamamaktadır, dolayısıyla onun
zayıflaması faşizmi güçlendirmez,
tersine daha da zayıflatır. Bu ne-
denle, CHP içinde neden mücadele
oluyor, bu mücadeleyi durdurmak
gerekir dememek lazımdır. Mevcut

CHP’nin değişmesi demokrasi ha-
reketinin yararınadır, bu nedenle
CHP’deki değişimi tüm demokratik
güçlerin dikkatle izlemesi ve olumlu
gelişmeler olması için çalışması
gerekir. Bu çerçevede mümkünse
CHP’ye gerçekten sosyal-demo-
krat bir yönetimin gelmesi için ça-
lışmak, değilse CHP içindeki
gerçek demokrat güçlerin heder ol-
madan gruplaşıp demokrasi blo-
ğuna katılmasını sağlamak en
doğrusudur. Devrimci-demokratik
güçlerin bu konudaki yaklaşımı
böyle olmak durumundadır.

Önümüzdeki sürecin esas müca-
delesine gelirsek, kendi faşist dik-
tatörlüğünü inşa etmeye çalışan
Erdoğan-Bahçeli Yönetiminin tüm
gücüyle Kürdistan Özgürlük Hare-
ketine ve tüm devrimci-demokratik
güçlere tasfiye amacıyla yönele-
ceği açıktır. Bu temelde içte faşist
terörü, dışta ise sömürgeci-soykı-
rımcı savaşı tırmandıracağı kesin-
dir. Zaten Tayyip Erdoğan ve
arkadaşları seçim ardından yaptık-
ları açıklamalarda bu durumu
açıkça ifade etmişlerdir. Tüm yap-
tıkları bir faşist savaş yönetimi ve
sistemi oluşturmaya dönüktür.
Zaten her zamankinden daha fazla
MHP’ye muhtaç ve bağımlı hale
gelen bir Tayyip Erdoğan ve AKP
gerçeği vardır ki, MHP çizgisinin de
ne olduğu ortadadır. 

Tayyip Erdoğan, bir yandan hiç
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boşluğa meyden vermeden faşist-
sömürgeci saldırıları yürütmeye ça-
lışırken, diğer yandan da gerçekten
son derece çiğ ve gösterişli tören-
lerle kendi faşist sultanlığını örgüt-
lemeye çalışmaktadır. AKP bora-
zanı basın 9 Temmuz’dan itibaren
“Yeni Türkiye’nin başladığını” iddia
etmekte, bu sürece yeni yeni adlar
takmaya çalışmaktadır. Gerçekten
de Tayyip Erdoğan’ın bilgi ve kültür
düzeyinin bu konudaki yetersizliğini
bir yana bırakırsak, Tayyip Erdoğan
üzerinden yapılmaya çalışılanın
yeni bir düzen inşası olduğu tartış-
masızdır. Bazıları buna “İkinci
Cumhuriyet” tanımlamasını da ge-
tirmektedir. Aslında Mustafa
Kemal’in kurduğu cumhuriyette
1950’den bu yana yapılmaya çalı-
şılan değişikliklerin toplamı şimdi
hayata geçiriliyor gibidir.

Evet, Tayyip Erdoğan’ın çapı
bunları karşılamaya ne kadar ye-
terlidir, bu husus tartışılabilir. Ger-
çekten de çok hevesli, otoriter ve
egoist olmasına rağmen, Tayyip Er-
doğan’ın eğitim ve kültür düzeyi
böyle bir öncülük ve liderlik açısın-
dan zayıf kalmaktadır. Söz konusu
zayıflığı aşırı ihtirasla örtmeye ça-
lışması belki güncel planda durumu
kurtarıyor gibi görünebilir, ancak
uzun vade açısından yeni bir cisim
yerine bir ucube ortaya çıkaracak-
tır. Bu yapılanların zayıf tarafı ol-
maktadır. Ancak iç ve dış oligarşi
Tayyip Erdoğan dışında bir lider de

bulamamış veya yaratamamıştır.
Biraz rahatsızlık duysalar da önce
Türkiye’nin iç oligarkları Tayyip Er-
doğan etrafında toplanmışlar, şimdi
de dış oligarklar Tayyip Erdoğan’la
uzlaşma yoluna girmektedirler. 

Unutmayalım ki, 1920’den itiba-
ren inşa edilen sistemin adına her
ne kadar cumhuriyet demiş olsalar
da, aslında bir cumhuriyet değildi;
olsa olsa bir cumhuriyet taslağı gibi
bir şeydi. Zaten “Mevcut olandan
daha ötesi beklenemez” diyerek de
herkes olana kendini ikna etmişti.
Kısaca yeni bir siyasi yapı ortaya
çıkartıldı; fakat nereye gideceği ve
nasıl şekilleneceği pek belli değildi.
Derin iç yapısal çelişkileri vardı ve
yoğun bir iç mücadele yaşanı-
yordu. Sorun şuydu: Adına cumhu-
riyet denen yapı bir ulus-devlet
faşist diktatörlüğü mü olacaktı,
yoksa gerçek anlamda bir demo-
kratik cumhuriyete mi dönüşecekti?
Aslında 1950’den bu yana yaşanan
mücadelenin ekseni buydu. Bu te-
melde hem faşist-sömürgeci güçler
kendilerini tekrar tekrar yapılandı-
rarak mücadele ettiler, hem de de-
mokratik güçler benzer bir mü-
cadele içerisinde oldular. Bugün
yaşananları işte bu tarihsel temele
dayalı olarak incelemek ve anla-
maya çalışmak gerekir.

Bilindiği gibi, bu çerçevede !950-
60 arasında DP bir şeyler yapmak
istedi. Ardından 27 Mayıs 1960

darbecileri bir şeyler yapmaya ça-
lıştı. Yine Süleyman Demirel’in
AP’si ile Bülent Ecevit’in CHP’si bir
şeyleri oluşturmaya çalıştı. 12 Mart
1971 askeri-faşist darbecileri bu
doğrultuda bazı adımlar atmaya
çalışırken, yapılmak istenenleri 12
Eylül 1980 askeri-faşist darbecileri
gerçekleştirmeye çalıştı. Bir ba-
kıma İkinci Cumhuriyet denen olu-
şumu Kenan Evren cuntası ile
Turgut Özal’ın ANAP’ı şekillendirdi-
ğini sandı. Şimdi Erdoğan-Bahçeli
ikilisi aslında tüm bunları tamamla-
maya ve yapılmak istenip de tam
başarılamamış olan şeyi başar-
maya çalışıyor. 

Bundan tam otuz sekiz yıl önce
Kenan Evren cuntası kendini “Ku-
rucu İrade” olarak ilan etmiş ve
“İkinci Atatürk” olduğunu iddia et-
mişti. Şimdi Tayyip Erdoğan kendi-
sini “Kurucu irade” ve “İkinci
Atatürk” olarak tanımlıyor. Sultan
ikinci Abdülhamid ile Mustafa Ke-
mal’i harfi harfine müthiş bir bi-
çimde taklit de ediyor. Fakat
gerçekten de yaptıkları çok fazla bi-
çimsel ve de taklittir. Kendinden
önce işleri taklitle yürütmeye çalı-
şanların akıbetleri dikkate alınırsa,
Tayyip Erdoğan sisteminin sonu-
nun ne olacağı da rahatlıkla görü-
lebilir. Çünkü çok fazla kişiye
özeldir. Mevcut da yapılanların bir
benzerini Tayyip Erdoğan dışında
başka bir kişinin yapabilmesi çok
zordur. 

14

Birleşik Devrim Temmuz 2018



Kuşkusuz faşist diktatörlük bir
sistemdir, bir kişiye indirgenemez
ve onunla sınırlandırılamaz. Fakat
faşizm öyle çok güçlü bir sistem de
değildir, dolayısıyla bazen ve hatta
çoğunlukla kişiler de etkili olmakta-
dır. Mevcut haliyle Tayyip Erdoğan
kişiliğinin kendini sistem yaptığı, 24
Haziran seçim sonuçlarına daya-
narak bir bireysel faşist diktatörlük
oluşturmaya çalıştığı açıktır. Belli ki
yaşadığı sürece bunu yapacak ve
de bu temelde başta Kürtler olmak
üzere tüm demokratik güçlere sal-
dıracaktır. Kısaca bireysel faşist
diktatörlüğünü Kürt, halk ve kadın
düşmanlığı üzerinden şekillendir-
meye ve yaşatmaya çalışacaktır.
Bunun için de, görünüşte bir kaba-
dayı gibi davranmaya çalışsa da,
gerçekte iç ve dış güç sahipleriyle
uzlaşmak ve onların gücüne da-
yanmak için her şeyi yapacaktır. 

Nitekim ABD ile iyi ilişki kurabil-
mek ve Barzanilerin desteğini ala-
bilmek için adeta kırk takla
atmaktadır. Mınbıc adı altında ya-
pılan görüşmelerin muhtevası bu
temeldedir. Bu zayıflığı tespit etmiş
olduğu için, ABD yönetimi de İran’a
karşı kullanabilmenin yollarını ara-
maktadır. ABD ile AKP Yönetimi
arasında kapalı kapılar arkasında
çok yoğun ve hararetli bir “İran-
PKK” pazarlığının yapılmakta ol-
duğu anlaşılmaktadır. Eğer bu
noktada uzlaşırlarsa ve bu ittifaka
bir de Irak ve KDP yönetimlerini ek-
leyebilirlerse, o zaman savaşın yo-
ğunluğu yeniden Irak sınırına ve
Zağros Dağı çevresine kayacaktır.
Tabi Cerablus, Bab, Afrin, Bıradost
ve Güney Kürdistan’ın birçok ala-
nına savaşla girmek Türkiye top-
lumu için ciddi bir felâket olmuştur,
Zağros eteklerinde İran ve PKK ile
girilecek olası bir savaş ise Türkiye
toplumunu tıpkı Yemen’e gidiş gibi
daha ciddi bir felâketin içine soka-
caktır.

İşte bütün bunları görerek ve bi-
lerek mevcut AKP-MHP politikala-
rına karşı çıkmak ve mücadele
etmek gerekiyor. Dönemin dev-
rimci-demokratik mücadelesinin sı-

radan değil, tüm bu felâket düze-
yindeki girişimleri engelleyip boşa
çıkartacak düzeyde ele alınıp yürü-
tülmesi önemli ve zorunlu oluyor.
Dahası onlarca yıldır yürütülen mü-
cadelenin yarattığı birikim ve 24
Haziran seçim sonuçları, devrimci-
demokratik blok açısından her türlü
antifaşist mücadeleyi yürütmek ve
de kazanmak için tarihi önemde
imkân ve fırsat sunuyor. Gerisi dev-
rimci ve demokratik güçlerin bu
imkan ve fırsatları yerinde ve za-
manında doğru kullanmasına kalı-
yor. HBDH Genel Konseyi, son
toplantısında tüm bu durumları de-
ğerlendirerek önümüzdeki dö-
nemde gereken devrimci
mücadeleyi başarıyla yürüteceğini
kamu- oyuna açıklamış bulunuyor.

Dikkat edilirse faşizm topyekûn
saldırıyor ve gerçekten de saldır-
gandır. Devlet imkânlarını kullan-
dığı için de belli bir gücü bula-
bilmektedir. Ancak söz konusu güç
yenilmez değildir, tersine yenilebilir
ve de yok edilebilir. Çünkü, gerçek-
ten de çok parçalı ve çelişkilidir. Fa-
şist diktatörlük tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar iç ve
dış çelişkilerle doludur. İhtirası ve
egosu doymaz Tayyip Erdoğan
gerçekten de en vahşi saldırıları
pervasızca yapabilmektedir. Fakat
biçimseldir, taklitçidir, elindeki im-
kânların büyük çoğunu kullanmış
durumdadır. Adeta kağıttan bir kap-
lana benzemektedir. 

Buna karşılık devrimci-demokra-
tik cephe daha geniş, tecrübeli ve
dinamiktir. Bir yandan faşizme
karşı topyekûn direnişi dağda ve
şehirde başarıyla yürütürken, bir
yandan da seçimlere girmiş ve de-
mokratik siyasi mücadele mevzisini
büyütüp sağlamlaştırmıştır. Kürdis-
tan’daki direniş konumunda hiçbir
zayıflama yaşamazken, dikkat edi-
lirse 24 Haziran seçiminde Tür-
kiye’nin metropol kentlerinde oy-
larını artırmış, dahası Karadeniz
dahil her alandan az-çok oy almayı
başarmıştır. Bu durumda antifaşist
topyekûn direnişin Türkiye’nin her
tarafında güçlü dayanakları vardır.

O halde Erdoğan-Bahçeli faşist dik-
tatörlüğüne karşı topyekûn antifa-
şist direniş Türkiye’nin her yerinde
ve her yöntemle geliştirilebilir.

Zaman faşizme karşı topyekûn
devrimci-demokratik mücadele za-
manıdır. HBDH bu mücadeleyi
dağda ve şehirde silahlı-silahsız
her yöntemle yürütebilir ve Türkiye
toplumunun ihtiyaç duyduğu birle-
şik devrim öncülüğünü ortaya çı-
kartabilir. HDP’de somutlaşan
demokratik siyaset HDK’yi örgütle-
yip antifaşist toplumsal direnişi ör-
gütlü topluma dayandırarak De-
mokratik Türkiye alternatifini adım
adım örebilir. Kadın ve gençlik ha-
reketleri böyle bir özgürlük ve de-
mokrasi direnişinin yenilmez öncü
güçleri olarak rollerini oynayabilir-
ler. Özellikle milyonu aşan üniver-
site gençliğinin bu duruşu kesinlikle
kabul edilemez. Söz konusu genç-
lik Dev-Genç mirasçısı olduğunu
bilmek ve bunun gereğini yerine
getirmek durumundadır. Bu te-
melde gelişecek asgari direniş,
AKP-MHP faşizmini yenmek ve ta-
rihin çöp sepetine atmak açısından
yeterlidir.

Dikkat edilirse, asgari devrimci-
demokratik mücadele görevlerinin
yerine getirilmesi durumunda 24
Haziran seçim sonuçları da AKP-
MHP faşizmini kurtarmak açısın-
dan yeterli olamayacaktır. Erdoğan
Bahçeli faşist diktatörlüğü buna da-
yanarak da ömrünü uzatamaya-
caktır. Devlet Bahçeli’nin öngörüsü
işte bu noktada gerçekleşecektir.
Seçimsiz iki ay daha ayakta kala-
mayacaklarını belirtmişti; çok açık
ki seçim sonuçları da çok fazla bir
değişiklik yaratmadı, dolayısıyla
seçim sonuçlarına dayanarak da
çöküşten kendilerini kurtaramaya-
caklardır. Halklarımızın birleşik
devrim güçleri vurdukça faşist dik-
tatörlük parçalanacak ve tarihin
çöp sepetine atılacaktır. Birleşik
devrim darbeleri altında faşizm yı-
kılacak ve halklarımız kazanacak-
tır!
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Ulaş Adalı’nın yaşamı, zaferimizin rotasıdır!
İmera Fera Yeşilgöz

Devrimci Komünarlar Partisi Komu-
tan Rasih Kurtuluş Müfrezesi Ko-
mutanı İmera Fera Yeşilgöz yaptığı
açıklamada “Komutan Ulaş Adalı
yoldaşımızın ölüm- süzlüğünün bi-
rinci yıl dönümünde, yoldaşımız
şahsında devrim ve sosyalizm mü-
cadelesinde ölümsüzleşen tüm yol-
daşlarımızı saygıyla anıyoruz.”
dedi.

Ulaş yoldaş, yaşam amacını dev-
rim mücadelesinin çıkarılarıyla bir-
leştirerek soluksuz bir biçimde
sürdürdüğünü kavganın militan bir
neferi olmuştur. İşçi sınıfının ve ezi-
lenlerin haklı kavgasında saf tut-
muş, özgür yaşam bilincini kendi-
sinde açığa çıkararak mücadelenin
gereklerini yerine getirebilmek,
haklı mücadelemizi ilerletebilmek
adına varlığını devrim mücadele-
sine katmıştır.

Ulaş yoldaş, Türkiye topraklarında
sokak sokak, barikat barikat
faşizme karşı dövüşmüştür. Aynı
kararlılık ile halkların zulme uğra-
masına seyirci kalmayı redderek
yönünü devrim topraklarına, Roja-
va’ya dönmüştür.
Kobane düştü düşecek denilen za-
manlarda IŞİD’in karanlığına karşı,
devrimin kızıl bayrağını Kobane so-
kaklarında Birleşik Özgürlük Gü-
çleri saflarında Komutan olarak
dalgalandırmıştır. 
Öncüsü ve yoldaşı Komutan Ulaş
Bayraktaroğlu ile birlikte işçi sınıfı-
nın öncü partisi Devrimci Komünar-
lar Partisinin kuruculuğunu gerçek-
leştirmiştir. Egemenlere karşı de-
vrim güçlerinin birleşik mücadele
etmesinin gerekliliğine duyduğu
inancı, işçi sınıfının kurtuluş ve ezi-
lenlerin özgürlük mücadelesinde
somutlayarak Halkların Birleşik

Devrim Hareketinde öncü duruş or-
taya koymuştur.

“Kendisini hergün ve yeniden
devrime örgütledi.”

Komutan Ulaş Adalı yaşam ve
savaş pratiği ile ilerletilmesi gere-
ken bir çizgi ve yükseltilmesi gere-
ken bir bayrak bırakmıştır. 
Devrimi en önce kendisinde hisse-
derek, komünal yaşam modelini
kendi pratiğinde somutlamıştır. Hiç-
bir olumsuzluğa teslim olmayarak,
zafere olan bağlılığının güçlülüğü
ile savaşmıştır. 
Devrimci yaşamın yalnızca hedefi
yaşamakla mümkün olduğunu bili-
yordu. Kesintisiz devrimci taaruz ile
hedefi mümkün kılacağını da bili-
yordu. Bu gerçeklik ile kendisini
hergün ve yeniden devrime örgüt-
ledi.

Bugün her devrimci kadro Ulaş
yoldaşın mücadele pratiğinin öncü-
lüğünde sistemsel kopuşunu kes-
kinleştirmeli ve kendisini özgürlük
gücü olarak görmelidir.

Komutan Ulaş’a söz veriyoruz. 

Komutanımızın savaşımını kendi
savaşamız bilecek, yoldaşlarımızın
oluşturduğu değerleri, kurtuluşunu
kendi sınıf kimliğinde barındıran
proleteryanın örgütlenmiş gücünün
öncülüğünde, Devrimci Komünar-
lar Partisi’nin öncülüğünde de-
vrimle taçlandıracağız.

Komutan Ulaş Adalı ölüms-
üzdür.

Yaşasın partimiz Devrimci 
Komünarlar Partisi!”



Kurşunların, gaz bombalarının,
panzerlerin ve gemi azıya alan diz-
ginsiz devlet terörü altında milyon-
ları sokaklara ve meydanlara
döken Gezi Ayaklanması, ezilen,
horlanan, ötekileştirilen, haklarına
ve yaşamına müdahale edilen ve
zorla dayatılanlar karşısında sessiz
kalan toplumun, içten içe biriken öf-
kesinin sınırına dayandığında na-
sılda patladığını bir kez daha
göstermesi bakımından tarihsel bir
öneme sahiptir. Elbette ki, Gezi
Türkiye- Kuzey Kürdistan toprakları

açısından bir ilk değildi. 15-16 Ha-
ziran işçi ayaklanması, 80lerdeki
Bahar eylemlilikleri ve 90’ların ba-
şında lokal düzeylerde yaşanan
Kürt illerindeki serhıldanlarının her
birisi Gezi’nin arka plandaki tarihsel
deneyim ve birikimleriydi. 

Şurası açık, kendi deneyimlerin-
den öğrenen kitleler, zaman zaman
geriye düşüp sessizliğe de gömül-
seler, manipülatif propagandaların
etki alanına girip gerici faşist ikti-
darların toplumsal dayanağı haline
de gelseler, tahammül sınırları zor-
landığında ve aşıldığında korkula-
rından, suskunluklarından ve sin-
mişliklerinden sıyrılıp ayağa kalkar-

lar. Bunun için o güne kadar içle-
rine gömdükleri öfkelerini tutuş-
turup patlatacak bir kıvılcım yeter-
lidir. Nasılki tezgahına el konulan
Tunus’lu Muhammed Buazizi’nin
kendisini yakması Arap Baharını
başlattıysa, Gezi’de çadırların ya-
kılması da milyonların kıvılcım al-
maya hazır fitillerini ateşleyerek
kendiliklerinden dalga dalga, vu-
ruşa vuruşa alanlara akmasına ve
alanları zapt etmelerine vesile oldu.
Başta Taksim olmak üzere, komün-
lerini kurup, hiçbir tehdide boyun

eğmeden meydanları özgürleştirip,
gerici faşist iktidara günlerce ecel
terleri döktürdüler.

Gezi, üzerinde hemfikir olunduğu
gibi faşist iktidarın baskılarından,
toplumun yaşam tarzına müdaha-
lelerinden, ötekileştirip dışlayan,
talan ve vurgunlarından, dizginsiz
hak gasplarından ve haksızlıkların-
dan, inanç ve cins ayrımcılığından,
rant uğruna doğanın tahrip ve talan
edilmesinden, toplumsal fay hatla-
rını kışkırtan politikalar uygulama-
sından, emekçi kesimlerin yoksul-
luk cenderesine mahkum bırakıl-
masından, tekçi zihniyeti ve uygu-
lamalarından; kısacası toplumun

ekonomik, demokratik ve sosyal ta-
leplerinin hukuki ve çıplak zora da-
yalı yöntemlerle baskı altına
alınmasına isyan olarak ortaya
çıkan kitlelerin kendiliğinden gelme
hareketidir. Böylesi hareketler, do-
ğaları gereği, gidişattan memnun
olmayan toplumun her katman ve
kesimini kapsadığından dolayı be-
lirli bir sınıfın damgasını taşımazlar.
Belirli bir önderlikten de yoksundur-
lar. Toplumca tanınan belirli şahsi-
yetler eylem süreci içerisinde
ortaya çıkarlar, kitleleri yönlendir-

meye başlarlar. Ve bunlarda genel-
likle düzenle barışık ilerici demok-
rat ve liberal aydınlar olduğundan,
kitlelerin radikalleşmesinin önünü
keserek eylemin tavsamasına ve
geri çekilmesine vesile olurlar. Ey-
lemin kendiliğindenlik niteliği ve
buna paralel olarak eylemsellik sü-
recinde ortaya çıkan önderlik ka-
rakteri farklı bir sonuçta üretmez.  

Tarihsel deneyimlerimizde de bil-
diğimiz ve gördüğümüz gibi, dev-
rimci ve komünist hareket ortak-
laşmış politikalar üretemez ve bu
politikalar doğrultusunda kolektif
etkin bir önderlik ortaya koyamaz-
larsa, hareket eninde sonunda yu-
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Gezi Ayaklanması Ve Öğrettikleri



karıda sözü edilen kesimlerin ya da
Arap Baharında gördüğümüz gibi
egemen sınıf kliklerinden birisinin
peşine takılmaktan kurtulamazlar

Emperyalist-kapitalist egemenlik,
göreli refah ve istikrar dönemini ge-
ride bıraktı. Kendi yapısal krizinin
tüm faturasını dünya halklarına
kesmektedir. Bu hal, yeni bir dev-
rimci dalganın gelişmesinin de ka-
pısını aralamaktadır. Dolayısıyla
süreç, yeni ayaklanmaların maya-
landığı bir süreçtir. Bizim gibi top-
lumlarda,  her gün değişik neden-
lerle biriken ve biriktirilen öfkeler
hiçte beklenmedik bir anda veya
her hangi bir nedenle patlamalara
gebedir. Bu nedenle çokta uzak ol-
mayan süreçte yer yer Arap Baharı
ve Gezi Ayaklanması türü kalkış-

malar beklenmelidir. Ancak şunu
bilmeliyiz ki, bu tip kalkışmaların
varacağı ve yaratacağı sonuçlar,
harekete geçen kitlelerin örgütlü-
lükleriyle orantılıdır. Ancak örgütlü
güçler ayaklanmaları devrimci ro-
taya taşırlar ve kalıcı mevziler elde
edebilirler.

İşte tam da bu nota da bizler açı-
sından mesele bu gerçeği görüyor
olmaktan ziyade, devrimci-sosya-
list ve komünist güçler olarak, ge-
lecek olan yeni kalkışmalara ne

kadar hazırlıklı olup olmadığımız-
dır. Görünen ve bilinen şu anki ger-
çekliğimiz gerek tek tek örgüt ve
kadro yapılarımız, gerek kitle ilişki-
lerimizin derinliği ve etki alanı ve
gerekse ideolojik alandaki problem-
ler yeni bir Gezi Ayaklanmasını, ön-
cekinden bir adım daha ileriye
taşımaktan uzak. Mevcut problem-
lerimizi çözmekle meşgulüz.  Dev-
rimci Kürt hareketini dışta tutarak
söylersek, pratik mücadeleyi örgüt-
leyecek ve yürütecek politikalar ge-
liştirmekten çok, içe dönük siyaset
üretmekle meşgulüz. Kimi devrimci
yapıların bir adım önde, kimilerinin
geride olması bu gerçekliği değiş-
tirmiyor. 

Gezi, devrim ve sosyalizm amaç
ve hedeflerimizden taviz verme-

den, kitlelerinse hiçbir hak talebini
dışlamayan ve kendi dar kalıp poli-
tikalarımızı gerçeğin yerine ikame
etmeyen bir yola girilmesinin zo-
runluluğunu gösterdi. Sınıf müca-
delesinin hiçbir kalıbı yoktur,
olamazda. Sadece bugünden öz-
gürlükler dünyasına giden yolda,
bireylerin ve örgütlerin niyetlerin-
den bağımsız uyulması gereken
zorunluluklar vardır. Bu zorunluluk-
ları sınıfların varlığı ve şiddete da-
yalı mücadelesi belirlemektedir.
Bunlardan asla geri adım atılamaz,

taviz verilemez ve uzlaşmacı olu-
namaz. Sınıf mücadelesinin pratik
politikası ise devrimin dostları ve
düşmanlarına göre biçimlenir. Bu-
nunda prokrüs yatağı misali kalıp-
ları olmaz. Devrimci sınıf müca-
delesinin sonsuz sayıdaki çelişki ve
çatışmasına, Marks’ın ‘’insana dair
hiçbir şey bana yabancı değil’’ sö-
zündeki derinlikle bakmak ve bu
perspektifle pratik politikalar üretil-
melidir. Aksi taktirde kendi politik
kalıplarımız, ayaklarımızdaki pran-
ga olmaktan öte bir işlev görmezler.         

Gezi sürecinde, devrimci sosya-
list güçlerin her bir bölüğü güçleri
ve hareket yetenekleri oranında yer
aldı. Barikatlar kurdular, barikat
başlarında da kahramanca dövü-
şerek bedel ödediler. Ancak bu

kahramanca dövüşen kavga güçle-
rini merkezileştirmek ve birleşik bir
güce dönüştürmekte ise ne yazık
ki, sığ dar grupçu yaklaşımlardan
kurtulunamadı. Belirli devrimci güç-
ler sürecin ilerleyen savhalarında
ancak bir araya gelebildiler. Bu,
devrimci güçlerin Gezi’de daha
etkin ve aktif olmalarının engellerin-
den birisini oluşturmaktaydı. Bugün
açısından bakacak olursak,
HBDH’ın varlığı olası ayaklanma-
larda inisiyatifi ele almak ve süreci
yönetmek açısında büyük bir avan-
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taj oluşturmaktadır. Tekrardan ha-
tırlayalım ki, Sovyet devrimine ön-
derlik eden Lenin, Çin devrimine
önderlik eden Mao ve diğer dev-
rimci önderler, diğer devrimci güç-
lerle ortaklaşarak, güç birliklerini
gerçekleştirme yeteneklerini ortaya
koyarak zafere yürüdüler. Sınıf mü-
cadeleleri tarihi defalarca göster-
miştir ki, ortak hedefler doğrultu-
sunda kendisine en yakın güçlerle
bir araya gelemeyenler, muzaffer
olamazlar. Ve bu en yakın güçlerle
ortaklaşamayanlar, geniş kitleleri
de bir araya getirip devrime taşıya-
mazlar. Ancak kavgadaki kahra-
manlıklarıyla tarihteki yerlerini
alırlar. Hepsi bu. 

Gezi şunu da çok net olarak or-
taya koydu ki, kitlelerin kendiliğin-
den gelme ayaklanmaları bile,
gerici faşist diktatörlüklerle girişilen
taktik ilişki politikalarından çok
daha ileri, devrimci bir adımdır.
Yeni mevziler kazanmanın, düş-
manı sıkıştırarak açmaza sürükle-
menin daha güçlü bir adımı ve
dayanağıdır. Çünkü Gezi yerel bir
ayaklanma değil, hemen her ile ya-
yılan, milyonları kucaklayan ve so-
kağa taşıyan niteliğinden dolayı
düşmanı gerileten ve korkutan bir
ayaklanmadır. Bu çapta ve derinlik-
teki ayaklanmalar, kitleler üzerinde
hakim kılınan korku duvarlarının yı-
kılması ve kendisine olan güvenin
gelişmesini ve devrimci durumun
yükselmesini sağlar. Korku duva-
rını yıkıp kendi gücünün farkına
varan kitlelerin önünde hiç bir güç
duramaz. Nihayetinde böylede
oldu; faşist Erdoğan diktatörü, bü-
tün esip gürlemelerine rağmen söy-
lediklerinden geri adım atmak,
amiyane tabiriyle tükürdüğünü ya-

lamak zorunda kaldı.         

Gezi Ayaklanması’nı her bir güç
yer aldığı sınıf cephesinden baka-

rak değerlendirmektedir. Bu gayet
doğal bir sonuçtur. Nihayetinde her
bir sınıfın an’dan ve gelecekten
beklenti, umut ve korkuları vardır.
Toplumsal muhalefetten ve bu top-
lumsal muhalefetin kapsam alanı
ve hareketinin çapına dair yükledik-
leri misyonlar kendi sınıf çıkarlarına
göredir. Hele ki, ülkenin bütün alan-
larına yayılmış ve milyonları alan-
lara çıkararak radikalleştiren bir
nitelik taşıyorsa her hangi bir kal-
kışma hareketi, bu hareketin umut
verdiği veya tersinden korkulara
sevkettigi kesimlerde olacaktır.
Yani meseleye hangi sınıfın veya
toplumsal kesimlerin cephesinden
bakılıyorsa o sınıf ve katmanların
çıkarları bakış açılarını ve değer-
lendirmelerini belirlemektedir. Bu

gerçeklikten ötürüdür ki, yeni bir
Gezi Ayaklanmasını umutla bekle-
yenlerde var, tekrarından korkulara
gömülende var. 

Egemen sınıf ve bu sınıfın bu
günkü iktidar temsilcisi Erdoğan
kliği bu korkuyu her daim yaşa-
makta ve yıl dönümü anmalarını
bile yasaklamaktadırlar. Varsın
onlar korkmaya devam etsinler.
Bizler ise, tüm gücümüz ve olanak-
larımızla, büyük bir heyecan ve
azimle bu korkularını daha da bü-
yütecek yeni Gezileri örgütlemek
göreviyle karşı karşıyayız. Bu gör-
evimizi, Gezi’den çıkıp, emekçi
halkların sloganı olarak dünyanın
bir çok meydanına ve sokağına ta-
şınan ‘’Bu daha başlangıç!..’’ coş-
kusuyla yerine getireceğimize olan
inançla…
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Birleşik Devrimimiz Kazanacak!

HİÇ BİR DÜŞ YARIM
KALMAYACAK!

Birleşik devrimimizin 33 kızıl karanfili
olan Suruç Şehitlerini, ölümsüzlüğe
yürüyüşlerinin üçüncü yıl dönü-
münde saygı ile anıyor, “düş yolcu-
ları”nın ideallerine bağlılık sözümüzü
yineliyoruz. Suruç şehitlerinin “Hiç bir
düş yarım kalma- yacak” şiarı artık
HBDH’nin savaş ve zafer parolasıdır.
Birleşik devrim hareketimiz, sö-
mürgeci, işgalci faşist rejimi yenilgiye
uğratacak, devrimin zaferini Suruç
Şehitleri başta olmak üzere tüm de-
vrim şehitlerine armağan edecektir.

Suruç Şehitlerimiz, gençliğin dev-
rimci öncüleri olarak sembolleşmiş
ve devrimci gençlik hare- ketinin
onurlu tarihindeki yerini almıştır.
Onlar, halkların kardeşliğine, eşit-
liğine ve birleşik mücadelesine duy-
dukları sonsuz inançla Denizlerin,
Mahirlerin, İbrahimlerin ve Mazlum-
ların bayrağını Gezi/Haziran ayak-
lanmasında ve Kobane önlerinde
dalgalandıran devrimci gençlerdir.
Suruç Şehitleri’nin ayak izlerini takip
edecek olan Türkiye ve Kürdistan
gençliği, birleşik devrimimizin de ön-
cüleri arasında yer alacaktır.

Suruç Şehitleri Devrimimizin 
Birleşik Köprüsüdür

İşte Suruç Şehitleri, bu tarihsel mira-
sın devamcısı, birleşik devrimimizin
omuzlayıcısı olarak Kobane yolunda
şehit düşmüştür. Türkiye ve Kürdi-
stan devrimlerini Kobane’de bu-
luşturmayı amaçlayan devrimci
gençler, Gezi Ayaklanması ile Rojava
Devrimini birleştirebilmek için “Bera-
ber Savunduk Beraber İnşa Edi-
yoruz” şiarıyla yola düşmüşlerdir.

Onlar, faşist diktatörlüğe karşı dire-
nişin barikatlarında dövüşen “Ge-
zi’nin Çocuklarıdır.” Sömürgeci,
işgalci faşist rejime karşı onur ve
özgürlüğü savunan otuz üç ölümsüz

yürek, dayanışmayı, direnişi ve bir-
leşik mücadeleyi Gezi komünlerinde
büyüterek yüzünü Kobane’ye çevir-
miştir. 33’lerin düşlerinde devrime
dokunmak vardır ve bu yüzden Ko-
bane’nin yeniden inşa sorumlu-
luğunu tereddütsüzce omuzlamış-
lardır. Bilinmelidir ki, Gezinin barikat-
larını Kobane siperlerine taşıyan
Suruç Şehitleri, Türkiye ve Kürdistan
birleşik devrimini geleceğe taşıyacak
olan sarsılmaz bir köprünün de adı
olmuştur.

Birleşik Devrim Kazanacak

İşgalci faşist rejim ve onun yürütücü
şefi Erdoğan, birleşik devrimimize ve
devrimimizin tarihsel kazanımlarına
yönelik kapsamlı tasfiye savaşını
tam da bu yüzden Suruç Katliam sal-
dırısı ile başlatmıştır. Ardından,
Medya Savunma Alanlarına yönelik
bombalama saldırılarıyla karşı de-
vrim cephesinin topyekun savaşı yü-
rürlüğe konmuştur. Suruç ve Medya
Savunma Alanlarıç birleşik devrimi-
mizin sembolleri olduğundandır ki
sömürgeciliğin saldırılarının hedefi
olmuştur.

Faşist diktatörlük, yeni dönem strate-
jisiyle, salt PKK’nin değil, devrimci
hareketin de iradesini kırmayı, onu
silahlı savaşım biçimlerinden vazge-
çirmeyi, emekçi solda gelişmekte
olan fiili meşru mücadele tarzını bal-
talamayı amaçladı. Öncü kesimlerin-
den başlayarak kitlelerde korku
örgütlemek, zorlu mücadelelerle ka-
zanılmış demokratik hak ve özgürlü-
kleri bile kullanamaz hale getirmek,
sokak mücadelesini faşist yasalarla
yasaklamak, işçi, öğrenci ve köylü
gençliğin özgürlük mücadelesine yö-
neliminin önünü kesmek, dikta-
törlüğün yeni dönem stratejisinin
hedeflerinden biriydi. Saray cuntası
şefinin liderlik ettiği bu stratejinin Ro-
java devrimini hedefleyen boyutu da
gözden kaçırılmamalıdır. İnkarcı,
işgalci sömürgecilik, bütün gücüyle,

kantonların birleşmesini, özerk Roja-
va’yı Kuzey Suriye’ye yayılmasını
engellemek istedi.

Suruç ardından geçen üç yıl
boyunca faşist AKP hükümeti, amaç-
larına ulaşabilmek uğruna faşist te-
rörün yalana ve zora dayalı bütün
biçimlerine başvurdu, başvurmaya
da devam ediyor. Öncesinde Efrin
şimdilerde ise Güney Kürdistanı sö-
mürgeci işgalin zorbalığı altında tuta-
bilmek için saldırılarını yoğunlaştıran
sömürgeci diktatörlük, özgür Kürdis-
tan dağlarına yönelik kapsamlı bir
savaş yürütüyor. Türkiyede ise ‘tek
adam’ rejimini daimi kılmak uğruna
faşist saldırganlığı tırmandırıyor.

İşçiler, Ezilenler, Adaletli Ve
Onurlu Bir Dünya İsteyen Türkiyeli
Emekçiler!

Kürdistan halklarına dönük bu sa-
vaşta, Türkiye halklarının çıkarı yok-
tur. Bu sömürgeci savaşa karşı
Suruç şehitlerinin yükselttiği birleşik
mücadele bayrağını yükselterek Kürt
halkının yanında yer alınmalıdır.
Tıpkı Türkiye halkla- rının yüz akları
Mahirlerin, İbrahimlerin, Denizlerin
yükselttikleri direnişin ardılları olarak;
halkların özgürlük, adalet, eşitlik bay-
rağı yükseltilmelidir. Bu bayrak,
Gezi/Haziran ayaklanması ölüm-
süzlerinin, Suruç’ta katledilen sosya-
listlerin sana emanetidir. O emanete
sahip çıkarak Türkiye halklarının ulu-
sal onurunu yükselt. Kürt halkının
kendini yönetme tavır ve iradesini
sahiplenmek, Türkiye cephesinde
mücadeleyi yükselterek, onunla
omuz omuza durmak günün temel
politik görevidir.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi
olarak bir kez daha yineliyoruz. AKP-
DAİŞ işbirliğiyle katledilen 33 kızıl
karanfilimiz, devrimimizin yolunu ay-
dınlatan yıldızlarımızdır. 

HBDH Yürütme Komitesi 



1968 işçi ve öğrenci hareketinin
50. yılındayız. 1968 hareketini or-
taya çıkartan ve aynı zaman dili-
minde bir dinamo etkisiyle dünya-
nın birçok coğrafyasına yayılan et-
kisi ve ortaya çıkardığı o ihtilalci
ruhu anlamamız için hareketin ken-
disini iyi tahlil etmek gerekir.

İkinci emperyalist savaş sonrası
tekelci burjuvazi, 1917 Ekim Devri-
min dünya çapındaki etkisini kır-
mak, sosyalizme karşı yükselen
sempatiyi aşağıya çekmek ve ko-
münizme karşı açılan ideolojik sa-
vaşı etkin kılmak için geliştirdiği
sosyal devlet anlayışı sınıf müca-
delesinin önünü kesmede gerekli
etkiyi göstermedi. 1960'larda baş-
layan ve 1970’lerin ortalarına kadar
süren kapitalist emperyalist siste-
min girdiği ekonomik krizi aşmak
için aldığı önlemler, sistemin yeni
arayışlarını ve değişimlerini birlikte
getirdi. Sosyal hakların kısıtlama-
sıyla ekonomik dar boğaza sokulan
kitlelerde artan işsizlik, sisteme
karşı öfkenin birikmesine neden
oldu. Devrimci durum birçok ülkede
daha da olgunlaştı ve yükseldi.   

Kapitalizmin bunalttığı gençlik,
işçilerin öfkesi, köylülerin toprak ta-
lepleri, cinsel tercihler üzerindeki
yasaklar, ulusal baskılar ve öteki-
leştirmeyle biriken toplumsal öfke
dünyanın önemli coğrafyalarında
yeni arayışlar ve kurtuluş manifes-
tolarıyla birleşerek patlamalara
neden oldu. 

1968 hareketinin öznesini oluştu-
ran öğrenci ve işçi kitlelerinin büyük
öfkesi şehirleri sarmalamış ve bur-
juvazinin yaşadığı korku ve endişe
sonrasının saldırı nedenlerini oluş-

turmuştur. 

1968 yılının gök gürültüsü ve
çakan şimşekler öncesi biriken bu-
lutların en büyük kütlesini –1966 yı-
lında Çin'de Mao Zedung önder-
liğinde başlatılan Büyük Proleter
Kültür Devrimi’nin dünyaya yayılan
etkisini görmemek ’68 hareketine
ruhunu veren gelişmeleri anlamada
eksik bir taraf bırakır. 1917 Ekim
Devriminin dünyaya yayılan etkisi
ve Ekim Devriminin sadece Rusya-
ya özgü olmaktan çıkarak evrensel
bir standart olmasını 1949 yılında
Çin'de gerçekleşen devrim izlemiş-
tir. Çin Demokratik Halk Devrimi,
yarı-sömürge, yarı -feodal ülkeler
için evrensel bir  standart oluş-
turdu. Mao Zedung’un ML'ye yap-
tığı en büyük katkılardan biri de,
sosyalizmde sınıflar ve sınıf müca-
delesinin sosyalizmde de süreceği
ve kimin kazanacağının hala belli
olmadığı tezidir. Bu tezin doğruluğu
ve önemi, başta Sovyetler ve bizzat
Mao’nun ülkesi Çin’de olmak üzere

defalarca ispatlandı. 1917 Ekim
Devrimiyle başlayan ve dünyanın
büyük bir coğrafyasında demokra-
tik cumhuriyetlerin ve sosyalist ül-
kelerden bugüne geriye bir tek
ülkenin kalmaması, tüm kazanılmış
mevzilerin, komünist partisi içinde
boy veren yeni burjuvazinin eline
geçmesi her şeyi anlamaya yeterli-
dir. İşte bunu Çin özgülünde gören
Mao Zedung, 1966 yılında yeni
burjuvaziye karşı başlattığı BPKD
ile, sosyalizmden geriye dönüşü
engellemiş ve sosyalist Çin'de yeni
bir devrim yaparak yeni bir standart
oluşturmuştur. İşte bu etki tüm dün-
yaya yayılmış ve sosyalizme karşı
sempatiyi yükselterek yeni komü-
nist partilerin doğmasına yol aç-
mıştır. Örneğin İ. Kaypakkaya’nın
da belirttiği gibi Türkiye'de
TKP/ML'nin kuruluşu  BPKD'nin
doğrudan sonuçlarındandır.

BPKD'nin de etkisiyle ’68 gelme-
den önce dünyanın değişik ülkele-
rinde sivil itaatsizlik, savaş karşıtı
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hareketler hareketin temel öğelerini
oluşturdu. Savaş karşıtı hareketin
en örgütlü ve etkin biçimi ise
ABD'de ortaya çıktı. ABD'nin Viet-
nam'ı işgaliyle birlikte, askere git-
meyi ret edenler ve savaş karşıtı
toplumsal kesimler içinde gençlik
önemli bir yer tutuyordu.  Savaş
karşıtı hareketin giderek büyüme-
siyle başını Martin Luhter King'in
çektiği Yurttaş Hakları Hareketi or-
taya çıktı. Keza 1966 yılında kuru-
lan Kara Panter Partisi ’68 hare-
ketine giden yolda önemli bir kilo-
metre taşıdır. 

1968 hareketinin iz bırakan hare-
ketlerden biri de Fransa’dır. 22
Mart 1968 yılında Fransa'nın baş-
kenti Paris'in yerleşim yeri Nanter-
re'de büyük bir öğrenci isyanı
başladı. Hareketin öznesini, Pa-
ris'te bulunan Amerikan Ekspres
şubelerine karşı yapılan saldırıda,
bu olaya karışan bir öğrencinin tu-
tuklanmasına karşı öğrencilerin öf-
kelerinin sokağa taşması idi.
Özünde ABD karşıtlığında ifadesini
bulan bu anti-emperyalist hareket
giderek ülkenin birçok bölgesine
yayıldı. 6 Mayıs'tan itibaren üniver-
sitelerin bulunduğu Quartier La-
tin'de öğrenciler ve polisler ara-
sında büyük çatışmalar yaşan-
maya başlandı. Bu çatışmalara ta-
nıklık eden Henri Weber daha

sonra şöyle yazacaktı; “Fransız ta-
rihinde barikatlar hep halk ayaklan-
malarının kahramanlıklarına karış-
mıştır. 1830, 1848 ve (1871) Paris
Komünü. Barikat bir simgedir, kral-
ların ve gericilerin ordularına karşı
işçilerin, fakirlerin savunusu...” Öğ-
rencilerin “Barikatlar Gecesi” adını
verdikleri bu direniş 12 Mayıs
1968'de dokuz milyon işçinin katıl-
dığı genel grevlerle devam etti. İş-
çiler birçok fabrikayı işgal etti, işçi
sınıfının önderlik etmediği bu aya-
ğa kalkış bir süre sonra geri çekil-
mek zorunda kaldı. 

Avrupa'da Almanya'daki öğrenci
gençlik önemli bir yer tutmaktadır.
Özellikle 1960'ların başında Batı
Almanya'da parlamento dışı bir
muhalefetin gelişmesi dikkatleri çe-
kiyordu. Öğrenci gençlik hareketle-
rinin başını çektiği bu hareketin
çıkışı daha çok silahlanmaya karşı
yürütülen kampanyalar oldu.
ABD'nin Vietnam işgaline karşı ge-
lişen ABD karşı hareketler daha be-
lirgin bir şekilde ortaya çıkarken,
Haziran 1967 yılında İran Şahı
Rıza Pehlevi'nin Almanya'yı ziyaret
etmesiyle başlayan protestolar ve
bu gösteride Benno Ohneborg adlı
göstericinin polis tarafından açılan
ateşle öldürülmesi, hareketin dö-
nüm noktası oldu. Bu aynı za-
manda Almanya'da radikal hare-

ketin de ilk çıkışını sağladı. 2 Nisan
1968 tarihinde Almanya'nın Frank-
furt şehrinde iki mağazanın ateşe
verilmesi büyük bir yankı yarattı.
Bunu takip eden günlerde, 11
Nisan 1968’de öğrenci önderlerin-
den Rudi Dutschke'nin bir Neo-
Nazi tarafından silahlı saldırıya
uğraması, öğrenci gençlik hareketi
içinde silahlı mücadele tartışmala-
rını da beraberinde getirdi. Bu tar-
tışma 1970 yılında RAF'ın kuru-
lmasını sağladı.   

1968 hareketi Avrupa'nın diğer
ülkelerinde olduğu gibi İtalya'da öğ-

renci gençliğin başlattığı eylemlerle
sürdü. İtalya'ya da 1967 yılında
başlayan öğrenci hareketi 1977 yı-
lına kadar aralıksız sürdü. İtalya'da
hareketin ilk kıvılcımları savaş kar-
şıtı mücadele ve yarı-sömürge ül-
kelerdeki ulusal kurtuluş ve anti-
emperyalist  mücadelelere duyulan
ilgiyle yol aldı. 

1965 yılının sonlarına doğru dö-
nemin Ulusal Öğrenci Birliği üniver-
sitelerde reform yapılması için
harekete geçen gençliğin bu talebi
dönemin Ulusal Öğrenci Birliği yö-
neticileri tarafından görmezden ge-
lindi. Bir kısım öğrenci UÖB'den
ayrılarak bağımsız hareket etmeye
başladı. Nitekim, 1967 yılında Tori-
no'da militan öğrenciler geniş genç-
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lik kitlesiyle hareket ederek yeni bir
üniversite kampüsü inşa etmeye
karar verirler. Talepleri reddedilen
öğrenciler üç ay boyunca üniversi-
teyi işgal ederler. İtalya'daki öğrenci
hareketini özetlemek gerekirse;
“Komünist Parti’nin Gramsci’nin fi-
kirlerini benimsemiş/sahiplenmiş
olması, İtalyan öğrencilerin parti
kadar, Gramsci’nin fikirlerini de re-
vizyonist görmelerine yol açar.
1968 yılına dek öğrencilerin karşı-
laştıkları işçiler, sözde sınıf bilin-
cine sahip olan parti ve bu partilerin
denetiminde olan sendikalarda ör-
gütlenmiş işçilerdir. Öğrenci mili-
tanlığının fabrikalara da sirayet
edeceği endişesini taşıyan sendika
ağaları, öğrencileri yönlendirmeye
ya da yalıtmaya çalışırlar. Ancak
öğrencilerin niyeti, sadece sendika
liderleri ile ilişkili olarak kalmak
değil, kitlesel olarak işçilerle karşı-
laşabilmektir. Genç fabrika işçileri
ve üniversite çalışanları ile ilişkiye
geçerler. Sendikanın bürokratik ve
otoriter yapısına karşı bir eleştiri
geliştirirler.” (John ve Barbara Eh-
renreich, “The European Student
Movements” [Avrupa Öğrenci Ha-
reketleri], Monthly Review, Cilt 20,
Sayı 4, Eylül 1968, s. 14-37.)

İtalya'da 1968 hareketinin ortaya
çıkardığı en önemli oluşumlardan
biri de 1970 yılında kurulan Kızıl
Tugaylar örgütüdür. Örgüt küçük
burjuva bir hareket olarak ortaya

çıksa da, İtalyan devletinin zora da-
yanan silahlı bir mücadeleyle yıkı-
lacağını savunarak dikkatleri üze-
rine topladı. 

1968 hareketinin ülkemizdeki iz
düşümü tüm diğer ülkelerden fark-
lılık arz etmiştir. Gençlik hareketinin
ilk örgütlü gücü 12 Kasım 1965 ta-
rihinde FKF'nin Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesinde kurul-
ması olmuştur. FKF dönemin öğ-
renci gençlik hareketinin en ileri ve
politik gücü olarak 1971 devrimci
çıkışında önemli bir rol oynamıştır.
FKF içindeki politik tartışmalar ve
ayrışımı ile milli demokratik devrim
ve sosyalist devrim ayrışmasında
Kaypakkaya yoldaş, MDD'yi savu-
nan kesim içinde yer aldı. 

Türkiye'de 1968 hareketine
giden yolun ilk kıvılcımı 1967 yı-
lında 6. Filoya karşı örgütlenen pro-
testo eylemidir. 6. Filo'nun Türkiye-
den ayrılmasından sonra 1968 yı-
lında yeniden Türkiye gelmesiyle
başlayan eylemler, anti-emperyalist
protesto eylemlerinin de ilkleri ara-
sında yer aldı.  6. Filo'nun 1968 yı-
lında yeniden Türkiye'ye gelmesi
üzerine büyük protestolarla karşı-
landı. Gösteriler sonrası İTÜ Gü-
müşsuyu öğrenci yurdunda polisle
çatışan öğrencilerden Vedat Demir-
cioğlu'nun polis tarafından yurdun
camından atılarak katledilmesi son-
rasında, öğrenciler Dolmabahçe'ye

yürüyerek Amerikan askerlerini de-
nize dökerek dünya tarihine geçti-
ler. 

1968 öğrenci hareketinin bu dev-
rimci ruhu 1971'de örgütlenmiş üç
ihtilalci örgütünü ortaya çıkardı.
THKPC, THKO ve TKP/ML, Tür-
kiye devrimci hareketinin  soy ağa-
cının dalları olarak tarih sahnesine
çıktılar. Bu hareketler içinde
TKP/ML’nin durduğu yer ve Kay-
pakkaya'nın ortaya koyduğu dü-
şünceler, kendi içinde bir devrim
niteliğindeydi. Devlet tahlili, Kema-
lizm, ulusal sorun, devrimin niteliği
ve devrimin yolu inkarın inkarı ola-
rak, 50 yıllık pasifist ve reformist
düşünceleri alt üst ederek tarihe si-
linmemek üzere kazındı. 

1968 yılının 50. yılında çıkartıl-
ması gereken en önemli ders; 68'in
ihtilalci ruhudur. 68, sadece ihtilalci
ruh bir ruh değil, aynı zamanda bir
dayanışma ve enternasyonalist
ruhu da içeriyordu. Bu ruh, bugün
Rojava’da proleter hareketin sa-
vaşçılarının ellerinde yükseklerde
tutuluyor. ’68'in dayanışmacı ruhu
ve birlikte iş yapma, dayanışma
ruhu HBDH'de somutlaşmıştır.
’68'in devrimci ruhu, ülkemizin dağ-
larında dolaşıyor. 68'in direniş ruhu
ülkemizin hapishanelerinde dev-
rimci tutsakların faşizme karşı mü-
cadelesinde yankılanmaktadır. 
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15-16 Haziran Direnişi, Türkiye
işçi sınıfı hareketinin tarihinde hala
aşılamamış bir doruktur. İşçi ve
emekçilere yönelik saldırların yo-
ğunlaştığı bugün yeni 15-16 Hazi-
ran'lara ihtiyaç var.

Faşist Türk devletinin içte ve
dışta sürdürdüğü kirli savaş politi-
kalarıyla birleşik işçi ve emekçilere
yönelttiği kapsamlı saldırılar karşı-
sında işçi sınıfı -şu veya bu ne-
denle- ciddi bir karşı koyuş sergi-
leyememektedir.

Kuşkusuz, OHAL'in ve faşist sal-
dırganlığın ağırlaştırdığı koşullara
rağmen fabrikalarda, şantiyelerde,
sokakta direnen işçi bölükleri var.
Fakat bunlar birleşerek genellik ve
yaygınlık kazanamamaktadır.

İşçi sınıfı hareketinin ciddi saya-
bileceğimiz her çıkışı, direnişi bu-
gün yenilgiyle, gerilemelerle, sü-
rüncemede kalarak sönmeyle so-
nuçlanıyor.

Kimi işçi direnişlerinde elde edi-
len tekil ve kısmi başarılar ise bur-
juvazinin ve devletinin sınıfa dönük
saldırılarını bırakalım durdurmayı
hızını kesmeye bile yetmiyor.

Sınıfa dönük ekonomik-siyasal-
sosyal saldırılar karşısında hiç de-
ğilse onu durduracak şekilde sınıfın
birleşik eylem hattını örmenin
önünü açacak; işçi ve emekçilerin
tekil eylem ve direnişlerini ortak ta-
lepler etrafında birleştirerek büyü-
tecek; işçi ve emekçileri burjuva-
zinin karşısına sınıf olarak çıkarta-
cak yeni 15-16 Haziranlara ihtiyaç
var bugün.

AŞILAMAMIŞ BİR ZİRVE

Bundan 48 yıl önce 15-16 Hazi-
ran'da Türkiye işçi sınıfı, sınıf ola-
rak bağımsız kimliğine yakışır
büyük bir direnişe imzasını attı. Ve
bu tarih, Türkiye proletaryasının
ana gövdesiyle katıldığı, diğer
emekçi kesimlerin ve öğrenci gen-
çliğin de aktif desteğini alan bir

başkaldırı olarak mücadele tarihine
kazındı.

15-16 Haziran, birdenbire ortaya
çıkan bir hareket değildi; tersine,
önceki yıllarda yaşanan mücadele
birikiminin üzerinde yükseldi.

Her işçi eylemi, proletaryanın ko-
lektif belleğinde ve tarihinde yerini
alır. En görkemli, militan ve yığın-
salından yerel, cılız ve sınırlı kala-
nına, güncel ve geleceğe dönük
başarı ve kazanımlar sağlayanın-
dan yenilgiyle tükenenine dek her
eylem, işçi sınıfının ekonomik-sen-
dikal ve politik deney birikimine kat-
kıda bulunur. Sınıfın kimi yerel kimi
genel ölçekte bilincine yerleşir.

BURJUVAZİNİN YÜREĞİNE
KORKU SALAN BÜYÜK İŞÇİ Dİ-
RENİŞİ

Fakat bunların içinde öyleleri
vardır ki, yalnız yaşayanlar değil
tarih de onları ayrı ve "sıra dışı" bir
yere koyar. Sınıf çatışmasının kes-
kinlik ve yoğunluğu, proletaryanın
teorik ve pratik-siyasal hazinesine

katkıları, sınıfın eyleme katılışın-
daki kapsamlılık, gösterdiği gözü-
peklik vb. ile bu eylemleri, dalga-
lanan işçi hareketinin tepe noktaları
olarak kaydeder. Dahası, sermaye
cephesi de, böylesi işçi eylemlerini
kendisine devrim korkusunu yaşa-
tan "provalar" olarak unutulmazlar
arasına yerleştirir. Onlardan dersler
çıkararak emek ordusuna karşı
yeni taktikler geliştirir.

15-16 Haziran 1970 direnişi de
Türkiye işçi hareketinin tarihinde ve
mücadele birikiminde bu türden bir
yer tutmaktadır.

Proletaryanın yasalar ve polis
zoruyla Türk- İş'e doğru güdülmesi,
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o günün koşullarında fiilen bir sen-
dikasızlaştırma harekâtı özelliği ta-
şıyordu. Sınıfın buna yanıtı ise
onlarca fabrikada üretimi durdur-
makla kalmayıp önünde durulması
güç bir sel halinde sokaklara ak-
mak oldu. İstanbul ve İzmit gibi
büyük sanayi kentlerinde yaşam 2
gün boyunca durdu.

O iki gün boyunca proletarya sa-
dece üretimden gelen gücünü ko-
nuşturmakla kalmadı, toplumsal
yaşamda da nasıl belirleyici ve
karşı konulmaz bir güç olduğunu
dosta düşmana gösterdi.

ONU DOĞURAN TOPLUMSAL
KOŞULLAR

'60’larm başından itibaren koyu-
laşan bir ekonomik-sosyal kriz, ka-
pitalist ilişkilerin kıra doğru yayıl-
ması sonucu kente doğru hızlı bir
göç, kitlesel işsizlik, düşük ücretler
ve pahalılık zemini üzerinde yükse-
len işçi hareketi, patlamalar halinde
seyrediyor, gelişiyordu. "Vatanper-
ver", "milli" sendikacılık demagoji-
sine, koyu bir komünizm ve de-
mokratik düşünce karşıtlığına da-
yanan Türk-İş'in açık sınıf işbirlik-
çisi tutumuna karşı bu koşullarda
tabandan gelme ilerici bir muhale-
fet doğmuştu.

Muhalefet, sınıfa karşı sınıf mü-
cadelesi fikrine dayanıyor; bunu
Kavel'lerden başlayarak faşist ya-
sallı ğı çiğneyen militan kitle eylem-
leri ile ortaya koyuyordu. Bir anda
sınıfın en fazla uyanmış kesimlerin-
den geniş kitlelere doğru yayılan bu
eylemler DİSK'i yarattı. Ağır yaşam

ve çalışma koşullarının etkisi ve mi-
litan eylemin öğreticiliği ile belli
başlı sanayi merkezlerinde DİSK'e
akın başladı.

Önderliğinin henüz sınıf tarafın-
dan fark edilmeyen reformist karak-
terine rağmen DİSK'e geçişin
kendisi dahi polisle, Türk-İş ağala-
rıyla dişe diş mücadeleler, çatış-
mak işgaller sonucu gerçekleşi-
yordu.

15-16 HAZİRAN'A DOĞRU..

1967'lerde. giderek kitleselleşen
militan işçi eylemleri kapitalistleri
rahatsız etmeye başlamıştı. İktidar-
daki AP Hükümeti, devlet güdümlü
Türk-İş dışında başka bir sendika
istemiyordu. Bu amaçla, 274 Sayılı
Sendikalar Kanunu'yla 275 Sayılı
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt
Kanunu'nda bazı değişiklikler yapı-
larak DİSK'in tasfiyesi planlanı-
yordu. Bu kanuna göre, bir sen-
dikanın ülke çapında faaliyet yürü-
tebilmesi için o işkolunda ki işçilerin
en az üçte birini temsil etmesi ge-
rekiyordu. Yasanın hazırlayıcıların-
dan biri de 70'li yılların sonlarında
DİSK'in başkanlığına seçilecek
olan o dönemin CHP milletvekili
Abdullah Baştürk idi.

Yasanın mecliste kabul edilmesi-
nin ardından, işçi temsilcilerinin de
geniş katılımıyla yapılan toplantıda
DİSK eylem kararı aldı. DİSK, sa-
dece bir protesto mitingi planlıyor
ve işçilerden DİSK'ten gelecek tali-
matları beklemelerini isti yordu. Mi-
ting 17 Haziran'daydı. Ancak
DİSK'in yasaya karşı çıktığı ve pro-

testo edeceği haberi bir anda her
tarafa ulaştığında, işçiler sokaklara
aktı. Eyleme 15 Haziran günü, 115
işyeri ve yaklaşık 75 bin işçi, 16 Ha-
ziran günü 168 fabrika ve 150 bine
yakın işçi katıldı.

15 Haziran sabahı İstanbul'da,
Gebze'de, İzmit'te fabrikalar durdu.
İşçiler çeşitli yürüyüşler ve mitingler
düzenliyor, kent merkezlerine
doğru hareket ediyorlardı. Protes-
toları kendi inisiyatifleriyle -ve el-
bette öncü işçilerin ve devrimcilerin
de etkisiyle- gerçekleştiriyorlardı.
İstanbul ve İzmit'te alanlara akan
işçi selini asker ve polis barikatları
durdurmaya yetmedi. Otosan Fab-
rikası'ndan yürüyüşe geçen bin-
lerce işçinin taşıdığı pankartta
"Savaş başladı! Bütün kininiz işçi-
lere mi? Yaşasın işçi sınıfı! Zincir-
lerimizden başka kaybedecek bir
şeyimiz yok!" yazıyordu.

Polis ve asker ile işçiler arasında
şiddetli çatışmalar yaşandı. Gözal-
tına alınanlar, karakollar basılarak
geri alındı. Yollar trafiğe kapatıldı.
Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket
Partisi, Güven Partisi gibi faşist
partilerin binaları ve polis araçları
tahrip edildi. Kadıköy Kaymakam-
lığı ateşe verildi.

Ertesi gün Kartal'da, Levent'te ve
Top kapı tarafında çatışmalar çık-
mış, polis ateş açmıştı. Askerlerin
tanklarla zırhlı araçlarla oluştur-
duğu barikatlar aşılıyor ve çatış-
maya giriliyordu. Kimi devlet ku-
rumlan ve tanınmış kapitalist işlet-
melerin merkezleri taşlandı, yer yer
yakıldı. İstanbul'un iki yakasındaki
işçilerin biraraya gelememesi için
vapur seferleri tüm gün boyunca
iptal edil-miş, Levent yakasından
gelen büyük işçi koluyla, Unkapanı-
Eminönü'nde biriken işçi kollarının
birleşmemesi için Galata Köprüsü
açılmıştı. Kadıköy'deki çatışmalar
özellikle çok şiddetliydi, polisin aç-
tığı ateş sonucunda üç işçi öldürül-
müş, 200 kişi yaralanmıştı. Yo-
ğurtçu Parkı'nda çıkan çatışmada
bir de polis öldü.
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DİSK'İN DİRENİŞİ GERİYE
ÇEKEN TUTUMU

Direnişin temel zayıflıkları ordu-
nun sıkıyönetim ilan etmesiyle
açığa çıktı. DİSK yönetiminin işçi-
leri sükunete çağırmasının ardın-
dan işçiler fabrikalarına geri
döndüler. Fakat bazı fabrikalarda iş
durdurma ve iş yavaşlatma eylem-
leri devam etti. Türk Demir Döküm,
Sungurlar, Der- by, Elektrometal,
Ra bak, Auer, Çelik Endüstri, Oto-
san, Arçelik, Vita gibi büyük fabri-
kalarda işçiler kararlılıkla direnişe
devam ediyorlardı. Yasa geri çeki-
linceye ve eylemler sırasında tutuk-
lanan sendikacılar serbest bıra-
kılıncaya kadar direnişe devam
etme kararı almışlardı. Fabrika-
larda sürdürdükleri direnişe son
vermeye ve işbaşı yapmaya işçileri
ikna eden DİSK'in kendisi oldu.

GENE DE SALDIRI PÜSKÜR-
TÜLDÜ

Ardından devlet terörü estirildi.
İşten çıkarmalara tutuklamalar, iş-
kenceler eşlik etti. 3 ay süren sıkı-
yönetim sonunda işten çıkarılan
işçi sayısı beş bini aşmıştı. Yine de
burjuvazi DİSK'i yok etme amacına
ulaşamadı ve yeni sendika yasası
geri çekildi.

Hareketin bir üst düzeye sıçra-
masının koşullarını hazırlayan kilo-
metre taşlarından birisi olarak
Kavel Direnişi'ni anmak gerekir.
1962 Aralığında Maden-İş üyesi
173 Kavel işçisinin, gasbedilen
haklarını almak için giriştikleri mü-
cadeleyle, tek bir işyeri düzeyinde
kalsa bile yasal sınırları parçala-
mış, burjuvazi grev ve toplu söz-
leşme yasasını kabul etmek
zorunda kalmıştı. Kavel, işçi sını-
fına kendi gücüne güvenmeyi öğ-
retti.

Bu süreçte yüzlerce greve onbin-
lerce işçi katıldı. Verilen mücadele-
ler, yeni ve militan bir işçi kuşağının
doğmasını sağladı. Bu sürecin so-
nunda, temel misyonu işçi hareke-
tini devletin denetiminde tutmak

olan Türk-İş'in sendikal çerçevesi
dar gelmeye başladı. Mücadeleci
bir anlayışa sahip sendikaların
Türk-İş'ten ihraç edilmesinin ardın-
dan, 1967’de kurulan DİSK'e bağlı
sendikaların yürüttüğü mücadele,
işçi sınıfının diğer kesimlerini de et-
kiledi ve DİSK sendikal bir çekim
merkezi haline geldi.

Öte yandan, işçi sınıfı bu büyük
direniş içerisinde askeri, polisi, par-
lamentosu, yasaları, mahkemeleri
ile karşısında kenetlenmiş karşı-
devrimin birleşik gücü, baskı aygıtı
devleti pratikte tanıdı ve onun bur-
juva, sınıf düşmanı yüzünü gördü.
Böylelikle o, bir yandan da Kema-
lizm'in ve 27 Mayıs müdahalesinin
etkisiyle devrimci hareketin dahi or-
duya ilişkin yanılsamalarının ve
beslediği hayallerin zayıflamasını
sağlayacak bir işlevde bulundu.

SINIFA KARŞI SINIF TUTUMU-
NUN BİR ÖRNEĞİYDİ

15-16 Haziran Direnişi, işçi sını-
fının yalnızca sendikal örgütlülüğü
tehdit altındaki kesimlerinin, DİSK
üyelerinin değil, Türk-İş tabanının
da katılımıyla gerçekleşti. O sınıfın
birleşik eylemiydi. Öyle ki, eyleme
katılmaya gönülsüz işçileri dahi bu
sel alıp götürdü. Bölünmüşlüğü,
yalnızlaşma, dayanışma ve duyar-
lılık eksikliğini yaşayan günümüz
işçi hareketi, 15-16 Haziran'ı bu ya-
nıyla da güçlü bir esin kaynağı say-
malıdır.

Burjuvazinin yüreğine korku
salan sınıfın bu birleşik eyleminden
öğrenmeye, sınıfın yeni kuşakla-
rıyla, sınıfa karşı sınıf tutumunun
yeni örneklerini yaratmaya bugün
belki de her zamankinden daha
fazla ihtiyaç vardır.

YENİ BİR EŞİKTEYİZ

İşçi sınıfının, sadece işçilerin de
değil, tüm ezilen toplumsal kesim-
lerin ve emekçilerin gerçek başarı-
lara uzanması, kendi geleceğini
eline alması için koşullar bugün
fazlasıyla vardır. Bu yönden, gele-

ceğe dair umudumuz daha da bü-
yümüştür.

Her şey bir yana bunu politik ha-
sımlarımızın büyüyüp derinleşen
korkularından görüyoruz. Onların
korkularını Türkiye'nin metropolle-
rinde en ufak bir sokak gösterisine
bile azgınca saldırmalarından anlı-
yoruz.

Öbür taraftan, ülke içinde olduğu
kadar bölgeye yönelik de Kürt düş-
manlığı temelinde geliştirdikleri kirli
politikaların iflas etmiş olması on-
ları içte ve dışta korkularını büyü-
ten rol oynamaktadır.

Türkiye'nin metropollerindeki
tüm saldırılarına rağmen sokağın
sesini kısamadıkları gibi Kürdis-
tan'da da Kürt halkının direnme ira-
desini kıramamışlardır.

Üstelik, derin ve kapsamlı bir
ekonomik krizin ayak sesleri burju-
vazinin ve devletinin olduğu kadar,
tek adam diktörlüğünde cisimleşen
faşist rejimin üzerine bir karabasan
gibi çökmektedir.

Kapitalizmin kriz koşullarıyla bir-
leşik bu kaotik ve sınıf mücadelesi-
nin sertleşeceği ortamda “Kim kimi
yenecek?” sorusuna yanıt verile-
cektir! Bölgede yürütülen emperya-
list yeniden paylaşım savaşlarının
tehlikeli bir eşiğe geldiği koşullarda,
ekonomik-siyasal-toplumsal krizin-
den emekçilere ve ezilen halklara
daha fazla saldırarak çıkmaya ça-
lışan sömürücü sınıflar mı, yoksa
işçi sınıfı ve emekçi halklar mı?
Kim kimi?

İşçi sınıfının kendi gücünü ko-
nuşturduğu 15-16 Haziran ruhuyla,
Gezi'nin canlandırdığı gelecek ve
yeni yaşam arzusuyla, 'Hayır biz
kazandık' özgüveniyle, Kürdistn'ın
hala sönmeyen direniş ateşiyle bir-
leşik ileri atılacağımız günler uzak
değildir!

Halklar, işçi sınıfı ve emekçiler
birleşerek kazanacak!

26

Birleşik Devrim Temmuz 2018



Bundan 3 yıl önce 20 Temmuz
günü Pirsus’ta (Suruç) 33 sosyalist,
devrimci, yurtseverden oluşan
kadın, erkek, genç, anne, baba yol-
daşımız, DAİŞ-MİT ortaklığında
katledildi. Katliamda yitirdiğimiz
tüm yoldaşları saygıyla, büyük bir
minnetle anıyor, anılarına bağlılık
sözümüzü yineliyoruz.

Onların düşleri yarım   kal-
mayacak

33 yoldaşımızı Suruç’ta bir araya
getiren amaçlarının ortaklığıydı.

Yüreği kadının özgürlüğünden,
eşitliğinden, adaletten, ezilenden
yana atan, aydınlık bilinçleri, umut
yüklü düşleriyle bir araya gelen
insan güzelleriydi her biri. Onların
ortak düşleri; çağımızın devrimci
umut ışığı olan Rojava kadın devri-
miyle buluşmak ve Kobane’nin in-
şaasına katılarak devrime omuz
vermekti. 
Onlar; Kobane direnişinin simgesi
Arin Mirkan’dan, ‘Rojava devrimi
benim devrimimdir, Devrimcinin
amacı devrim yapmaktır’ diyen
Sibel Bulut’tan ilham alan sosyalist
kadınlardı. 
Her biri Gezi Direnişine güzellik
katan, komünlerini kuran, barikat-
larda çarpışan, kadınların yaratıcı-
lığını, gücünü; Rojava kadın
devriminin değişim gücüyle bir-
leştirmek için yola çıkmışlardı. 
Kobane’yi, Türkiye ve Kürdistan
halklarının, ezilen kadınların müca-
delesinde bir köprüye dönüştürmek
istediler. 
Yüzü Kobane’ye dönen sosyalist
kadınlar, eylemleriyle halkların, ka-
dınların birleşik mücadelesinde

yeni bir mevzi de açtılar. Suruç kat-
liamı, halkların, kadınların birleşik
devrim mücadelesini, Rojava
Kadın devrimine uzanan Türkiye-
Kürdistan halklarının mücadele or-
taklığını hedefledi.

Suruç katliamı halklara dönük
savaş konseptinin başlangıcı
oldu

Faşist Türk devleti Suruç katliamı
öncesinde, demokratik-toplumsal
hareketi tasfiye etme planının ha-
zırlığı içerisindeydi. 
7 Haziran öncesi, AKP hükümeti-
nin, Amed ve Mersin’de gerçek-
leştirdiği saldırılarla, toplumsal
muhalefete dönük savaş işaretini
verdi. Ezilen toplumsal kesimlerin
parlemento ve sokak gücünün
başarısına dönüşen 7 Haziran
seçim sonuçlarını sindiremeyen
AKP hükümeti, faşist saldırıların
marjını genişletti. 
20 Temmuz 2015’te Suruç’taki so-
syalistlerin ve komünist öncülerin

DAİŞ-MİT ortaklığında alçak bir
saldırıyla hedef alınması açıktan
yoğunlaştırılmış savaş konseptinin
başlangıcı oldu.

Kürt halkının özyönetim direnişleri,
gerilla savaşı faşizme büyük yenil-
giler yaşattı. 
Gelişen kadın özgürlük mücadelesi
ve ezilenlerin yükselen öfkesi, AKP
faşizminin yönetme krizini derin-
leştirdi. 
Faşizm yaşadığı yenilgilerle birlikte
bildiği tek politika olan savaş kon-
septini Kürdistan halkına karşı ye-
niden devreye koydu. 
Kürt Özgürlük Hareketine karşı
imha, çökertme konseptini, 24
Temmuz’da Medya Savunma Alan-
larının bombalanmasıyla başlattı.
Böylece, müzakere süreci fiili ola-
rak rafa kaldırıldı. Bu, gelecek olan
faşist saldırı dalgasının çapını da
gösteriyordu. Saldırının menzilinde
kazanılmış tüm demokratik haklar-
mevziler olmakla birlikte en çok ka-
dınların hakları ve kazanımları

33’LERE VERDİĞİMİZ DEVRİM SÖZÜMÜZE
BAĞLI KALACAĞIZ
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vardı. Demokratik kadın hareketi-
nin kazanılmış hakları, örgütleri,
mevzilerinin tasfiyesi hedeflendi.
Halkın iradesiyle seçilmiş yerel yö-
netimlerde ki kadınlar, parti
eşbaşkanları, kadın hareketinin
temsilcileri, sendikacı kadınlar tut-
sak edilerek kadının örgütlü irade-
sinin tasfiyesi amaçlandı. Saldırı
dalgası demokratik-sosyalist, ilerici
basın, medyanın tasfiyesine kadar
vardırılarak kamuoyunun sesi
boğulmaya çalışıldı. Türkiye’den
Kürdistan’a mücadele köprüsü ola-
cak kitle hareketlerinin bertaraf
edilmesi amaçlandı. Saldırı dal-
gası, şovenizmin körüklenmesine
ve halklar arası düşmanlığının per-
çinlenmesine dek vardı. Faşizmin
büyüyen saldırı dalgasına rağmen
Suruç şehitlerinin yoldaşları, onla-
rın ardılları olarak mücadele bay-
rağını yükseltmeye, zulmün üstüne
üstüne yürümeye devam ettiler.
Her bir uğurlamada erkek egemen
faşist Türk devletine karşı büyüyen
öfke, 21. yüzyılın en barbar, en
kanlı kadın düşmanı DAİŞ çetele-
rine karşı savaş gücünü biledi.

Unutmuyoruz… Hesap soru-
yoruz!

33 ‘düş yolcusu’nu unutmuyoruz.
Suruç’ta yitirdiğimiz, kadın yol-
daşlarımızı, omuzdaşlarımızı unut-
muyoruz. Polen’i, Ezgi’yi, Büşra’yı,
Nazegül’ü, Aydan Ezgi’yi, Fer-
dane’yi, Ece’yi, Nuray’ı, Duygu’yu,
Nazlı’yı unutmuyoruz.

Rojava Kadın Devrimine soluk kat-
maya yürüyen kadın yoldaşlarımı-
zın mücadeleleri faşist erkek
egemen sistemle, AKP rejimiyle
hesaplaşma mücadelesiydi.
On’larki erkek egemen tahakkü-
mün çizilen sınırlarını parçalama
iradesi göstererek sayısız kez bari-
katları, üniversiteleri, sokakları,
grevleri adımladılar. Toplumsal ve
erkek devlet şiddetine, tecavüze,
tacize ve kapitalist erkek sistemin
kadını yok saymasına karşı, kadı-
nın özgürleşme mücadelesinde
kulaç atan öncülerimiz arasında

yer aldılar.

Yanıbaşlarında gelişen Rojava
Kadın Devrimine dayanışma elle-
rini uzatırlarken erkek egemen
faşist devletin hedefi olacaklarının
bilincindeydiler. On’lar, faşist AKP
hükümetinin; halkların birliğinden,
kadınların dayanışma ve mücadele
ortaklığının gücünden duydukları
korkunun da bilincindeydiler. Bu
nedenle kadın devriminin rüzgarını
önlerine katıp yüzünü Rojava’ya
dönmekte bir an tereddüt etmedi-
ler. Bu nedenle Pirsus katliamı
Kadın Özgürlük Mücadelesi’ne yö-
nelik bir tehdittir.

Mutlaka kazanacağız!

Bugün Suruç Katliamının failleri
hala iktidarda. Kadın düşmanı poli-
tikalarla, katliam, kitle saldırıları,
Kürt halkının imhası ve demokratik
dinamikleri yok etme ve ezme, po-
litikalarına devam etmekteler. Reji-
min politik islamcı restorasyonu,
faşizmin en barbar yöntemleriyle
birleşirken savaş tırmandırılıyor ve
yaygınlaştırılıyor. Faşizm, yoğun-
laştırılmış saldırılarıyla Kadın
Özgürlük mücadelesine gözdağı
verirken, kadının uyanışını erkek
devlet sopasıyla bastırmaya and
içiyor. Biliyoruz ki Suruç katliamı
egemenlerin ne ilk ne de son suçu-
dur.

Sayısız onurlu devrimci yoldaşımı-
zın faşizmle çarpışmasının devam-
cıları olarak deneyime sahibiz.
Onlardan aldığımız mücadele bi-
linci ve gücüyle; Erkek egemen-
liğini büyüten kapitalizme, erkeği
aklayan kapitalist erkek yargıya,
cinsiyetçi, sömürgeci, işgalci, faşist
AKP hükümetine ve onun tüm cin-
siyetçi politikalarına… Kadın
emeğinin ucuz işgücü ve vasıfsız
sayılmasına, din kıskacına sıkıştı-
rılmasına, gözaltında tacize ve te-
cavüze, sokakların ve mekanların
erkeğe ait kılınmasına, cinsel meta
haline getirilerek pazarlanmasına,
özgürlük ve onur düşlerimize
dönük saldırılara karşı mücadele
ettik, ediyoruz, savaştık, sa-
vaşmaya devam ediyoruz. Türkiye
ve Kürdistanlı kadın devrimciler,
sosyalistler, komünistler olarak
savaş siperlerinde, dağlarda ve
meydanlarda, AKP faşizmine, Türk
sömürgeci diktatörlüğüne karşı
amansızca kadın özgürleşme sa-
vaşını yükseltiyoruz.

Düş yolcusu kadınlarımızın son sö-
zü’yle “Arin’den Sibel’e Yürüyoruz
Zafere…”

20 Temmuz 2018

KBDH GENEL KONSEYİ
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Kadın kurtuluş hareketleri, insan-
lığın direniş günlüklerine kadar da-
yanır. Sanılanın aksine toplumsal
mücadeleler tarihi ile paralel geli-
şim seyri göstermiştir. 

Kadınlar, iktidarın, baskının ilk
hedefleri arasında olmuştur. Her
hegemonik güç, gücünün sınırını
kadınların üzerinde somutlamaya
girişmiştir. Bu somutlamaları  baskı
aygıtlarının fiziksel gücüne dayana-
rak, ideolojik kuşatma altına alarak,
birbirleri ile kıyasıya rekabet eden,
kıskanç, nefret ve korku besleyen
kadınlar olarak toplumsallaştır-
maya çalışarak gösterdi. Bütün
bunlar tek bir şeyin devamlılığını
sağlıyordu; ataerkil sistemin.

Cinsiyetçi düşünce bize, birbiri-
mizi merhametsizce yargılamayı,
erkek egemen sistemin tahakkü-
münü özgürlük koşulları olarak ya-
şamamızı dayattı. Birbirine muhalif
siyasal çizgiler, erkek dostluğu içe-
risinde “kadın kurtuluş hareketi” ne
dair en tutucu tavırları  örgütlemek-
ten geri kalmadı. 

Türkiye’ye bakacak olursak bu

birleşimin önderliğini Recep Tayyip
Erdoğan üstlenmiş bulunmakta. Er-
doğan Türkiye’de partisi ve hükü-
meti ile beraber faşizmin yürütü-
cüsüdür. Daha önce katılmış oldu-
ğum bir televizyon programında
yapmış olduğum değerlendimeyi
burada tekrarlamakta fayda görü-
yorum. Faşizm, tıpkı diğer baskıcı
yönetim biçimlerinde olduğu gibi
kendidinden olmayanı kendisine
dönüştürmek yahut yok etmek üze-
rinden iktidarının devamlılığını sa-
vunur. Devamlılığını savunurken
tüm baskı ve şiddet aygıtlarına açık
bir biçimde başvurur. Bu bir yö-
nüyle toplumsal muhalefete  göz-
dağıdır. Faşizm işçiye, gençliğe ve
ezilenin ezileni olarak kadına yöne-
lir. Toplumsal direniş güçlerinin
merkezine yönelir. En büyük saldırı
gücünü kadın kurtuluş hareketi
üzerinde kullanır. Bir gündem sıkı-
şıklığı veya tartıştırmak istemediği
bir gündemi dağıtmak istediği vakit
yaptığı ilk şey kadınları ve kadın
hareketini hedefleştirmek olur. 

İktidarın varlığından bugüne
kadın cinayetleri, taciz ve tecavüz,
fiziksel ve psikolojik şiddet, emek

sömürüsü kadınlar üzerinde yaşa-
nıla gelmiştir. Lakin Erdoğan iktida-
rını değerlendirdiğimizde belirtilen
insanlık suçları en yüksek oranlara
ulaşmıştır. Ve bunun yolunu bizzat
Erdoğan kendi açmış bulunmakta-
dır. AKP tabanının bütününe yakını
Erdoğan’ın milisi olarak çalışma
yürütmektedir. Otobüslerde , park-
larda, sokaklarda kıyafetleri ge-
rekçe gösterilerek kadınlar şiddete
uğramaktadır. Kürtaj hakkı, AKP ik-
tidarı süresince kaldırılması gün-
demleştirilerek kitleler kadın bedeni
üzerinde örgütlenmeye çalışılmış-
tır. Kadın gerillaların bedenlerine iş-
kence yapılmıştır. 

Kadın gerillaların bedenlerini ifşa
ederek itibarsızlaştırmaya çalışan
hükümete en örgütlü yanıt kız kar-
deşleri direniş alanlarından “Ekin
Wan’ın çıplak bedeni onurumuz-
dur” sesini yükselterek vermiştir.

Çünkü faşizm farkındadır. Kadın
kurtuluş hareketi enternasyoneldir.
Dünyanın her yerindeki kadınlar,
yaşam alanlarındaki iktidarın şidde-
tiyle iç içe yaşamaktadır. Ve bu sı-
kışmışlık artık kadınları sinmeye

Kız Kardeşliğimiz Güçlü!
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değil, isyana yöneltmektedir. Kadın
direnişlerini ancak kazanılan zafer-
ler durdurabilir. Zafer gününe değin
mor bayraklar alanlarda dalgalan-
maya devam edecektir. 

15 temmuz 2016 darbe girişi-
minden sonra OHAL ilan edilen ül-
kede tüm eylemselliklere set

çekilerek durdurulmak istenmişti.
Ve iktidar OHAL uygulamalarında
toplumsal muhalefeti sindirmede
etkisiz olmamıştır. Yoğunlaştırdığı
tutuklamalar ile kitleleri sokaklar-
dan geri çekmeyi belli oranda ba-
şarmıştır. Hatırlayalım, bu başarısı
8 mart Dünya Kadınlar Gününe
kadar sürmüştü. Dünya Kadınlar
Günü ülkenin her yerinde coşkulu
kalabalıkların katılımı ile eylemsel-
likler gerçekleştirilerek kutlanmıştı.
Kız kardeşlerin bir aradalığının ne-
denini 8 Mart’ın anlam ve önemine
sığdıramayız. 8 Mart ile açığa
çıkan OHAL uygulamaları nede-
niyle sokakları yarıaçık cezaevine
çeviren iktidara biriken öfkenin mor
yansımasıydı. 8 Mart ile açığa
çıkan faşizmi yok edecek olan
güçtü.  

8 Mart bize o zaman bir kez
daha  gösterdi ki kadınların tüm bu
iktidar odaklarına karşılık en büyük
direniş noktası şüphesiz ki “kız kar-
deşlik”. Kız kardeşliğin kökleri, ata-
erkil adaletsizliğin bütün biçim-
leriyle mücadele sorumluluğunu
paylaşmakta yatar. Kadınlar ara-
sındaki politik dayanışma, cinsiyet-

çiliği daima zayıflatır ve ataerkinin
devrilmesi için uygun koşulları ya-
ratır. “Şayet kadınlar, baskı altın-
daki gruplar içinde yer alan başka
kadınlar üzerinde tahakküm ve sö-
mürüye olanak tanıyan iktidarların-
dan vazgeçmeye bireysel  bir
zeminde istekli olmasalardı, ırk ve
sınıfın çizdiği sınırların ötesinde bir

“kız kardeşlik” asla mümkün ol-
mazdı” diyerek anlatıyor kız kar-
deşliğin önemini  feminist teorisyen
Bell Hooks.

Kız kardeşliği yalnızca  aynı
örgüt,ev, sınıf içerisindeki kadınla-
rın birbiriyle oluşturduğu ilişkiyle sı-
nırlamamız, Bell Hooks’u
anlamadığımızı ortaya koyar. 

Rojava’da Rakka hamlesinde
iken bir TKPML/TİKKO savaşçıcısı
kadın yoldaşımız mayın patlaması
sonucu yaranlanmıştı. Neyse ki vü-
cuda giren birkaç parça ile durumu
ağır değildi. Tamda bu yazının olu-
şum sürecinde kadın yoldaş, o
süreç içerisinde benim ve diğer
DKP’li kadın yoldaşların kendisine
yapmış olduğumuz pansumanları
hatırlatarak kız kardeşlik üzerine bir
tartışma yürütmemizin yolunu
açmış oldu.

Kız kardeşliği, elbette ki yalnızca
maneviyatla sınırlandıramayız.
Sevda ve Eylem’in mücadele birli-
ğini esas almalıyız. Mutlaka man-
eviyatımızın örgütlülüğünü ideoloji
ile buluşturmalıyız. Bizi kuşatan ka-

ranlığa İdil (Özge Bali) ve Zahide
(Asiye Özlahlan) gibi aydınlık yüz-
lerimizi beraber çevirerek, karanlığı
moleküllerine ayırmalıyız. 

Bu parçalayıcı gücün oluşumu
günümüz koşullarında Kadınların
Birleşik Devrim Hareketi’nin müca-
dele zemininde açığa çıkmıştır. Ka-

dınların Birleşik Devrim Hareketi
faşist iktidarın tüm aygıtlarının im-
hasını hedefler. Bu hedef doğrultu-
sunda zorun örgütlenmesinin
gerekliliğini kaçınılmaz olarak
görür. Tüm kadınların, varlıklarının
tehditine yönelmesi gerekmektedir.
Bu yönelim kendisini ancak ve
ancak örgütlü bir güçle birleşirse
zafere götürür. Kadınların zafer ha-
reketi Kadınların Birleşik Devrim
mücadelesinde somutlaşmıştır.
Tüm kız kardeşlerimizi, Mirabel-
ler’den Aynur Sertbudak’a, Sibel
Bulut’tan Delal Amed’e, Heval Ye-
şilgöz’den, Özge Bali’ye kız kar-
deşliğimizin mücadele gücüyle
örgütlülüğe, mücadeleye çağırıyo-
ruz. 

Sınırın öte yakasından “direnen,
savaşan kadınlara bin selam” slo-
ganını atan kız kardeşlerimize sö-
zümüzdür. Sesinizi duyuyor, silah-
larımızın kurşun sesine katarak
zulmün üzerine yürüyoruz.  Zaferi-
miz ellerimizdeki mor bayraklarda
yükselecek.Dağda, şehirde, kırda
bu direniş, bu mücadele hepimizin. 



ADALET, ÖZGÜRLÜK VE

EŞİTLİK İÇİN.
TÜM SİYASİ TUTSAKLARI
ÖZGÜRLEŞTİRELİM!

ZİNDANLAR YIKILSIN SİYASİ
TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Faşizme Teslim
Olmayacağız!

Yaşasın Rojava 
Devrimimiz!

Dünya halklarına ve insanlığa kutlu olsun!



Komutan Ulaş Adalı yoldaşımızın
ölümsüzlüğünün 1.yıl dönümünde, 

yoldaşımız şahsında devrim ve
sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşen

tüm yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz.




