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Bundan tam 38 yıl önce devrimci
mücadelenin önünün kesilmesi,
engellenmesi, 24 ocak kararlarının
yaşama geçirilmesi amacıyla ABD
emperyalistlerinin desteğiyle 12 ey-
lülde askeri faşist darbe gerçekleş-
tirildi.

Askeri faşist darbeyle 650 bin
kişi gözaltına alınıp, bunlardan 230
bin kişi yargılandı.98 bin kişi örgüt
üyeliğiyle suçlandı. 14 bin kişi yurt-
taşlıktan çıkarıldı.7 bin kişi hak-
kında idam cezası istendi.517 idam
kararı alındı.51 kişi idam edildi. İlk
olarak 9 ekim 1980'de Necdet Adalı
ardından da 17 yaşında Erdal Eren
13 aralık 1980'de idam edildi. İçle-
rinde TKP/ML genel sekreteri Sü-
leyman Cihan'ın da olduğu 171 kişi
gözaltılarda ve işkencelerde katle-
dildi. Açlık grevleri ve ölüm oruçla-
rında 14 devrimci, yurtsever ölümü
kucakladılar. yüzlerce kadına teca-
vüz edildi. Türkiye ve Kürdistan
açık bir hapishaneye çevrildi.

İdamlarla ilgili olarak ''asmayalım
da besleyelim mi'' cümlesini ağzın-
dan eksik etmeyen askeri faşist
cuntanın başı Kenan Evren her git-
tiği yerde, her toplantıda, çıktığı tv
programlarında Kuran 'dan alıntılar
yaparak konuşmalar yaptı.12 eylül
sürecinde tarikatların örgütlenme-
sinin önündeki tüm engeller kaldı-
rıldı. Fetullah Gülen tarikatının eği-
tim, emniyet ve adalet kurumla-
rında örgütlenmelerinin önü açıldı.
İslamcı örgütlenmeler 12 eylül cun-
tasının kanatları altında örgütlen-
melerini geliştirip güçlendiler.

Devlet kademelerinden, bürokra-
siden atılan ilerici, devrimci, demo-
kratların yerine İslamcılar, tarikat-
çılar yerleştirildi.

12 eylül 1980 askeri faşist dar-
besi sonrasında darbeciler siyasi
tutsakların direncin direnişini kıra-
madıkları için 1983 yılında Tek Tip
Elbise (TTE) saldırısı başlattılar.
Hapishanelerde  Süresiz Açlık
Grevi(SAG) ve Ölüm Orucu(ÖO)
direnişleri gerçekleştirildi. 4 dev-
rimci tutsak yaşamını yitirdi.11 ni-
sanda TTE saldırısına karşı baş-
latılan SAG ve ÖO  da Abdullah
Meral, Haydar Başbağ, Hasan Telci

(D:Sol) Fatih Öktülmüş (TİKB) ya-
şamını yitirdi.

Amed hapishanesinde 1982 yılı-
nın Newroz'unda PKK'nin kadrola-
rından Mazlum Doğan zulme,
işkencelere inat kendini ateş to-
puna dönüştürerek yanıt oldu. Yine
mayıs ayında ''bizler Mazlum Do-
ğan'ın devamcılarıyız'' diyen Ferhat
Kutay, Necmi Öner, Eşref Anyık,
Mahmut Zengin zulme karşın be-
denlerini ateş çemberi yaptılar.

Bir devlet politikası olarak hapis-
hanelere yönelik saldırılar 12 eylül
askeri cuntasıyla sınırlı değildir.12
eylülden sonra da işbaşına gelen
yönetimler resmi politikanın uygu-

layıcısı oldular. 

1996 yılında hapishanelere yö-
nelik saldırılara, hak gasplarına
karşı gerçekleştirilen SAG ve
ÖO'da 10 devrimci tutsak yaşamını
yitirdi. Yine 19 aralık 2000 yılında
devletin tecrit ve politikasına karşı
gerçekleştirilen direnişe azgınca
saldıran devlet ateşli silahlarla,
bombalarla, zehirli gazlarla 28 dev-
rimci tutsağı katletti. Yüzlercesi ya-

ralandı, onlarcası sakat kaldı.

Yine Amed hapishanesinde 10
yurtsever tutsak gardiyanlar ve as-
kerler tarafından kalaslarla dövüle-
rek vahşice katledildiler.

12 Eylül askeri faşist darbesinin
38.yıl dönümünde bu gün de hapis-
hanelerdeki durum o günden farklı
değil. Askeri faşist cuntanın yerini
AKP yönetimi Kenan Evren'in yerini
de RTE almış durumda. Halka yö-
nelik saldırılarda hiçbir değişiklik
yok. OHAL kararnameleriyle  yöne-
tilen faşist devlet eliyle işçi grevleri,
yürüyüşleri, basın açıklamaları dahi
yasaklanıyor, polisler, jandarmalar,
tomalarla saldırılıyor.
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Kürdistan'ın şehirleri topçu ateş-
leriyle, tank atışlarıyla bombalanı-
yor, insanlar bodrumlarda canlı
canlı yakılıyor. Kürdistanın  dağları
bombalanıyor, ormanları yakılıyor.
‘Darbe anayasasına karşıyım, öz-
gürlüklerden yanayım'' diyerek
emekçi kitleleri aldatan, liberal ay-
dınlardan ''yetmez ama evet''çiler
yaratan RTE öncülüğündeki İslami
faşist çevreler darbe günlerini ara-
tan pratiklere imza atıyorlar. Faşist
iktidarlarını yine bir darbe gerekçe-
siyle pekiştirip iktidarlarını tek
adamlıkla koyulaştırdılar.

RTE yönetimindeki AKP iktida-
rında da 12 eylülü aratmayacak bir
şekilde hapishanelerde de tecrit,
hak gaspları, saldırılar, işkenceler
artarak devam ediyor. Hapishane-
lerde toplam 229 bin 790 tutuklu ve
hükümlü bulunmaktadır. Hapisha-
nelerde aşırı doluluk nedeniyle tu-

tukluların bir bölümü  yerlerde yat-
maktadır

Bugün İmralı'da A. Öcalan  üze-
rindeki tecrit ve baskı yoğunlaştırıl-
mış durumdadır. İki yıldan uzun bir
süredir Öcalan'ın yaşamından
haber alınamamaktadır. Devrimci,
yurtsever tutsaklara TTE uygula-
ması dayatılıyor. Hapishanelerde
çıplak arama dayatılmakta, hasta
tutsaklar tedavi edilmeyip ölüme
terk edilmektedir.  Hastanelere es
kaza götürülmelerinde bile karyo-
laya zincirli bir şekilde ölmelerine
ancak izin veriliyor. Bugün hapisha-

nelerde 300'ü ağır 756 hasta tutsak
bulunmaktadır. Hapishanelerde
AKP'nin işbaşında olduğu 16 yıl
içerisinde 3 bin 432 tutuklu ve hü-
kümlü yaşamını yitirdi.

RTE yönetimindeki AKP iktida-
rında tecrit, izolasyon, TTE dayat-

masıyla hapishanelerde  yeni bir
baskı ve saldırı dönemine giriliyor.
Hapishanelerden yeni tabutlar çı-
karılarak siyasi tutsaklara korku im-
paratorluğu tarafından bir mesaj
verilmeye çalışılıyor.

Bilinmelidir ki bu günkü karanlı-
ğın, hukuksuz ortamın, şeriatçıların
yaratıcısı 12 eylül generalleridir.
AKP ve çevresi 12 eylül sayesinde
gelişip büyümüştür. Bu gün ile 12
eylül uygulamaları arasında en
küçük bir fark yoktur.

Tüm bu faşist saldırı ve uygula-

malara karşı 12 eylül askeri faşist
darbesinin devamcısı RTE liderli-
ğindeki diktatörlüğe karşı mücade-
leyi daha da büyütmekten başka bir
seçenek yoktur.
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Öyle bir süreçten geçiyoruz ki,
gerçekten de her gün baş döndü-
rücü siyasi ve askeri gelişmeler ya-
şanıyor. Neredeyse her gün birkaç
kez siyasi ve askeri durum değer-
lendirmesi yapmak gerekiyor. Orta-
doğu’da yaşanan 3. Dünya Savaşı
en yoğun ve karmaşık dönemini
yaşar hale gelmiş bulunuyor. Sava-
şın ideolojik-politik boyutları daha
çok derinleşirken, askeri çatışmalar
da Suriye, Irak, Türkiye, İran gibi
bölgenin merkezini oluşturan ve or-
tasında Kürdistan’ın bulunduğu bir
coğrafyada somutlaşmış bulunu-
yor. Böylece Kürdistan Özgürlük
Mücadelesi ve 3. Dünya Savaşı
daha çok iç içe geçiyor. Özgürlük
savaşı bölgesel ve küresel dü-
zeyde yaşanan siyasi ve askeri ça-
tışmaların daha çok merkezi haline
geliyor. Bu durumun önümüzdeki
süreçte de yaygınlaşarak ve derin-
leşerek devam edeceği, bölgesel
düzeyde özgürlük ve demokrasi
devrimleri zafer kazanmadıkça 3.
Dünya Savaşını yürüten güçlerin
savaştan çıkış yolu bulamayacağı
anlaşılıyor. Bu durumda dünya sa-
vaşını sona erdirecek, savaşa yol
açan nedenleri çözecek tek alter-
natif olarak halkların özgürlük ve
demokrasi devrimi kalıyor. Kuşku-
suz böyle bir durum, öncülük düze-
yinde seyreden Kürdistan Özgürlük
Devriminin görev ve sorumluluk
kapsamını daha çok genişletiyor ve
ağırlaştırıyor. Fakat aynı oranda da
devrimci mücadele için imkan ve
fırsatları çoğaltıyor. Birleşik devrimi
büyütme ve derinleştirme, Kürdis-
tan’dan Türkiye’ye, Arabistan’a,
Zagrosların doğusuna yayarak böl-
gesel devrim haline getirme duru-
munu daha güncel bir husus haline
getiriyor.

Tüm bu gelişmeler Birinci Dünya
Savaşı’nın yüzüncü yılının yaşan-
dığı bir süreçte oluyor. Dolayısıyla
dünya savaşlarını, ona yol açan ka-
pitalist modernite sistemini, onun
dayandığı iktidarcı-devletçi sistemi,
bu yüzyıllık savaşın sonuçları te-
melinde daha derinden anlamaya,
değerlendirmeye çalışıyoruz. 

Geçtiğimiz yüzyıla damgasını
vuran en büyük, en stratejik olay
olan Rusya’daki 1917 Ekim Devri-
miydi. Geçen yıl Ekim Devriminin
100. yıldönümüydü. Hem  Birinci
Dünya Savaşı’nın hem de Ekim
Devrimi’nin 100. yıldönümü oluyor.
-Ki zaten bunlar iç içe gerçekleş-
mişlerdir. Daha doğrusu Ekim Dev-
rimi, Birinci Dünya Savaşı içeri-
sinde ortaya çıkmış büyük bir poli-
tik, askeri, ideolojik hareketti. Bi-
rinci Dünya Savaşı’nın geçici
olarak sona erdirilmesinde temel
bir rol oynadı. Ekim Devrimi olma-
saydı, Birinci Dünya Savaşı öyle
bitmeyebilirdi. Savaş nereye gi-
derdi ya da nasıl sonuçlanırdı, bu
çok belli değildi. Dolayısıyla geçen
yüzyıllık gelişmelerden sorumlu
güç aslında Ekim Devrimi’dir.
Çünkü sürece yön veren o oldu.
Sevaplarıyla, günahlarıyla hepsin-
den Ekim Devrimi sorumludur.

Kapitalizmin bu biçimde olması,
aslında yüzyıl hüküm sürmüş ola-
nın sorumluluğundadır. Dikkat edi-
lirse devrimler yüzyıl önce de
kapitalizmin yıkılmasını ve aşılma-
sını tartışıyordu. Lenin “Emperya-
lizm çağıdır. Emperyalizm, can
çekişen kapitalizmdir. Yıkacağız ve
insanlık bu beladan kurtulacak”
dedi. Rus devrimcileri böyle yürüdü
ve Ekim Devrimi bu anlayış ve

ruhla gerçekleşti. Hedef, sadece
Rusya’da devrim yapmak değildi,
bütün dünyada devrim yapmaktı.
Kapitalizmi yıkıp yok etmek, onun
yerine alternatif bir sistem olarak
sosyalizmi geliştirmekti. Peki bu
gerçekleşti mi? Dikkat edelim,
geçen yüzyılda bu hedeflerin hiçbi-
risi gerçekleşmedi. Devrim, Rusya
ile sınırlı kaldı, Avrupa’ya yayıla-
madı, dünya devrimi olamadı. Do-
layısıyla kapitalizm yıkılamadı,
alternatif bir sistem gelişemedi.
Bunun üzerine Ekim Devrimi’nin or-
taya çıkardığı siyasi yapı, kendisini
hegemonik kılmaya çalıştı. Kendi-
sinin savunulmasını, dünya devri-
minin temel görevi haline getirdi.
ABD ile ikili çatışmaya girdi ki, dün-
yadaki gelişmeleri, çelişkileri don-
duran etkiler yaptı. Bütün bunlar
yaşandı ve Ekim Devrimi sonucu
gelişen reel sosyalist sistem yıkıldı,
savaş yeniden başladı.

Küresel Sermaye Güçleri 
Halklar Üzerindeki Sömürücü
Egemenliğini Sürdürmek İstiyor

3. Dünya Savaşı çeyrek asırdır
sürüyor. Dikkat edilirse savaşın ne
zaman sona ereceğine dair hiçbir
işaret yoktur. Giderek savaş daha
fazla bölgeye yayılıyor ve derinle-
şiyor. Değil savaşın bitmesi ya da
savaştan çıkışın olması tam tersine
dünya savaşı daha çok yayılıp de-
rinleşmektedir. Ne zaman ve nasıl
sona ereceğine dair hiçbir ipucu
gözükmüyor. Kapitalist modernite
sistemi, kendisini yenileme gücüne
sahip değildir. İktidarcı, devletçi sis-
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tem çöküş halindedir. Dolayısıyla,
savaşa yol açan sistemin kendi iç
dinamiklerinin, 3. Dünya Savaşı’na
son verme gücü yoktur. Ne ulusal
sermaye güçleri böyle bir projeye
sahipler ne de faşist ulus-devlet
statükoculuğu böyle bir projeye sa-
hiptir. Ulus-devlet statükoculuğu
daha çok var olanı koruma teme-
linde gücünü seferber ederek ken-
disini ayakta tutmaya, ömrünü
uzatmaya çalışıyor. Küresel ser-
maye güçleri de ulus-devlet statü-
koculuğuna karşı savaş içerisin-
dedir. Aslında sürekli bir kriz ve
savaş yönetimleri yaratarak top-
lumlar, halklar üzerindeki baskıcı,
sömürücü egemenliğini sürdür-
meye çalışıyor. 

Geçen çeyrek asırlık dönemde,
“ABD zafer kazandı, imparatorluk
kuracak, dünyaya yön veren tek
güç oldu” dendi. Buna karşı Ame-
rika da “Yeni Dünya Düzenini kuru-
yoruz, Büyük Ortadoğu Projesini
geliştiriyoruz” dedi. Fakat çeyrek
asır sonrasında ortada ne ABD za-
ferinin olduğunu, ne içi doldurul-
muş bir Büyük Ortadoğu Projesinin
olduğunu, ne de 90’ların başında
Körfez Savaşı’yla başlayan dünya
savaşını sona erdirmek üzere
ABD’nin ortaya koyduğu bir proje-
sinin var olduğunu gördük. Böyle
bir şey yoktur. Görünen tek şey
kaos ve kriz ortamında düşük yo-
ğunluklu savaşlarla kendi egemen-
liğini sürdürmeye çalışmasıdır. 

Buna bakarak anladık ki, aslında
Ekim Devrimi olmasaymış Birinci
Dünya Savaşı bitmeyecekmiş. Sa-
vaşa yol açan güçlerin, savaşı bi-
tirme gücü yokmuş. Kapitalist mo-
dernite sisteminin, savaştan çıkma,
kendisini yenileme, bunalımını ha-
fifletme gücü de yokmuş. Onu
Ekim Devrimi’nin ortaya çıkardığı
gelişmeler gerçekleştirmiştir. As-
lında 1920’den-1940’a kadar,
1950’den-1990’a kadar geçen sü-
relerde savaşın olmamasını Ekim
Devrimi sağlamıştır. Zaten Sovyet-
ler Birliği çözülünce ortaya yeni bir
dünya savaşı çıktı. 

Buradan şöyle sonuçlar çıkarta-
biliriz: Mevcut haliyle savaşan ta-
raflar 3. Dünya Savaşı’na son
veremezler, çünkü savaşa yol açan
nedenleri çözme gücünde değiller.
Dolayısıyla faşist ulus-devlet statü-

koculuğu aslında ömrünü uzat-
maya, hatta 20. yüzyıl blok-
laşmasını yeniden getirmeye çalı-
şıyor. İran, Türkiye, Rusya’ya daya-
nıyor. ABD-Rusya kavgasını çıkart-
mak için yoğun çabalar da verildi.
Kore nükleer gerginlik yaratmak
için çok çalıştı. Ama başarısızdırlar,
çünkü sistem eskiyi kaldıracak du-
rumda değildir. Küresel sermaye
güçleri saldırarak bölgede bazı
devlet ve rejimleri yıktılar, bu te-
melde bazı değişiklikler yarattılar,
ama kaos ve krizden çıkma gücünü
gösteremediler. Nasıl çıkacaklarına
dair bir ipuçları da yoktur. Aslında
savaş içerisinde daha fazla varlık-
larını sürdürme, egemenliklerini ko-
ruma tutumundalar. Onların öngör-
dükleri budur, ondan öteye çıkışları
yoktur. 

Savaştan Çıkışı Sağlayacak
Tek Güç Demokratik Halk 
Devrimidir

Demokratik Halk Devrimi dışında
savaşa son verecek, insanlığı sa-
vaştan çıkaracak hiçbir güç görün-
müyor. Zaten Birinci Dünya Sava-
şı’ndan da Ekim Devrimi çıkardı.
Ekim Devrimi’nin iddiası da dünya
devrimi temelinde alternatif bir sis-
tem yaratmaktı, ama iddiasını ba-

şaramadı. O halde savaşı sona er-
direcek yegane devrim gücü de
Demokratik Halk Devrimi’dir. Ekim
Devrimi’nin yapmadığını yapan,
başaramadığı iddiayı başaran, sis-
teme alternatif bir sistem yaratabi-

len bir devrimci gelişme olabilir. 

Dolayısıyla siyasi-askeri geliş-
melerin yoğunluğu ve karmaşıklığı,
bunları anlamlandırma ve bu te-
melde neler yapacağımızı bulma
noktasında bizi çok fazla zorlamı-
yor. Kuşkusuz Kürt sorunu çok
derin ve karmaşık bir sorundur.
Yine küresel kapitalist hegemonya-
nın ortaya çıkartmış olduğu bir
sorun olarak, varlığının da çözümü-
nün de tüm dünyayı etkilediği ve il-
gilendirdiği bir sorun olma özelliği
taşıyor. Bu bakımdan Kürdistan’da
örgüt ve eylem geliştirmek, özgür-
lük mücadelesi yürütmek, kuşku-
suz öyle çok kolay bir iş değildir.
Fakat bir kere tarihsel t o p -
lum gerçeğine ve 5 bin yıllık ikti-
darcı-devletçi sistem egemenliğinin
gelişim seyrine, bu gelişmenin or-
taya çıkartmış olduğu en temel bir
sorun olan Kürt sorunundan, Kür-
distan halkının özgürlüğü ve diğer
halklarla kardeşçe bir arada yaşa-
ması çizgisinden bakıldığında her
şey o kadar çok açık ve anlaşılır
oluyor ki, sanki insan bir aynaya
bakmış gibi tarihsel gerçekliği ve
günümüzdeki yaşananları çıplak
gözle görebiliyor. 

Elbette siyasi-askeri gelişmeler
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yoğun, olaylar çok karmaşık ve baş
döndürücü hızla gelişiyor. Ama
Devrimci mücadelenin de öyle bir
aydınlatıcılığı ve hesap soruculuğu
var ki, görmek isteyenler için her
şeyi çok net ve açık bir biçimde
göstermeye fazlasıyla yetiyor. 

Somut olarak şunu görüyoruz:
Kürdistan’da ve bölgede devrimci
mücadelenin gerçekleştireceği ta-
rihi hamleyi önlemek için düşman
birkaç cepheden birden saldırıya
geçmiştir. Karadeniz’den Dersim’e
ve tüm Kuzey Kürdistan’a, Bra-
dost’tan Şengal’e kadar yoğun sal-
dırılar gerçekleştiriliyor. Aynı süreç-
te ise, ‘artık savaş bitti, siyasi
çözüm süreci gelişti’ dendiği bir du-
rumun ardından Suriye’de İdlib ger-
ginliği ve çatışma durumu günde-
me getirildi. Dikkat edilirse bütün
bunlar son derece açık ve de anla-
şılır olaylardır. Açıkça görülüyor ki,
sömürgeci-soykırımcı TC faşizmi,
devrimci mücadelenin yeni bir
hamlesel gelişme yaşamasını en-
gellemek istemektedir.

Faşizm, Özgürlük Devriminin
Bölgesel Devrim Haline Gelme-
sinden Korkmaktadır

Ortadoğu’da yaşanan 3. Dünya
Savaşı’nın geldiği nokta ve seyre-
diş biçimi ortadadır. Bu savaşın
içindeki güçlerin başlangıçtaki du-
rumları, şimdi ulaştıkları noktalar
yine ortadadır. Bütün bunlardan or-

taya çıkan sonuç nedir? Orta-
doğu’da çeyrek asırdır yüzbinlerce

insanın ölümüne, yaralanmasına,
göçüne, evsiz-barksız kalmasına
yol açan savaşı ortaya çıkartan
güçler, çaresiz ve çözümsüzdürler.
Herhangi bir sonuç ortaya çıkara-
mamışlardır. Kendilerini ayakta tu-
tacak bir gücü bile yaratamamış-
lardır. Herhangi bir sonuca gitme
iddiaları, iradeleri, projeleri yoktur.
Değil zaferler kazanmak, içine gir-
dikleri çatışmadan kendilerini çı-
kartmaktan bile aciz ve uzak
durumdalar. Bunu küresel ve böl-
gesel güçlerin durumuna baktığı-
mızda rahatlıkla görüyoruz. 

Irak’tan Suriye’ye, Türkiye’ye ya-
yılan 3. Dünya Savaşı’nın geldiği
nokta ortaya çıkardı ki, o sistem
sorun çözen sistem değildir. Tam
tersine sorun yaratan sistemdir.
Çelişkileri ve çatışmaları ortadan
kaldıran değil, tam tersine çelişki
ve çatışmayı teşvik eden, yaratan
bir sistemdir. Kendi sistemleriyle
çelişki ve çatışmayı körüklüyorlar.
Ondan sonra da niye bu çatışmalar
çıktı diye, çatışan tarafları suçluyor-
lar. Daha doğrusu halkları, ezilen-
leri suçluyorlar. Mevcut devletçi
sistem birbirlerini destekleyerek
toplumlar üzerindeki devletin bas-
kıcı, sömürücü egemenliğini sür-
dürmeye çalışıyorlar. Böyle bir
küresel dayanışma ortaya çıkartıl-
mış durumdadır. 

Kürdistan’da savaş günlük ola-
rak devam ediyor. AKP-MHP faşist

terörü TC sınırları içerisinde her
türlü saldırıyı yaptığı gibi, bu saldı-

rılar sınır dışında da oluyor. Yani
günün 24 saatinde terör var, baskı
var. Özgürlükçü demokrasi güçler
tutuklanıyorlar, hapse konuyorlar.
Barış annelerinin üzerine polis sal-
dırıyor. Çocukları ya da yakınları bir
gün ansızın kaçırılıp kaybedildikten
sonra, 20-30 yıldır kemiklerini ara-
yan analara mücadele etme imkanı
tanınmıyor. Dahası 700 eylem ya-
pan 80 yaşındaki analara bile en
ileri düzeyde terör dayatılabiliyor.
Elinden ayağından ranzasına ke-
lepçeli olarak hasta tutsaklar can
veriyor. Mezarlıklar bombalanıyor,
yakınları mezarlıkları ziyaret ede-
miyor, taziye kuramıyor, köyüne gi-
demiyor, cenaze töreni yapamıyor.
Tüm bu baskılarla topluma ait hiç-
bir şey bırakılmamaya çalışılıyor.
Baskı ve terör ile yok edilmek iste-
niliyor. Bütün ahlak, gelenek, kültür,
böyle bir faşist terör altındadır. 

Dikkat edilirse, faşist-soykırımcı
düşman, daha çok da Özgürlük
Devriminin Kürdistan dışına taşma-
sından, Türkiye’ye, Arabistan’a ve
İran’a yayılmasından ve böylece bir
bölgesel devrim haline gelmesin-
den korkmaktadır. Çok açık ki, Der-
sim ve Karadeniz’e bu kadar saldır-
masının amacı, Kuzey Kürdis-
tan’daki özgürlük mücadelesinin
Türkiye’nin köy ve kentlerine yayıl-
masını, Türkiye halklarıyla buluş-
masını, Özgür Kürdistan ve
Demokratik Türkiye hedefi teme-
linde ortak bir demokratik, birleşik
devrime dönüşmesini engellemek-
tir. Yine Efrîn ve Şengal saldırıları,
Rojava ve Şengal üzerinden Öz-
gürlük Devriminin Arap toplumuna
yayılarak kardeşlik temelinde yeni
bir Kürt-Arap ilişkisinin ortaya çık-
masını, Arap sahasında dış müda-
halelere ve iç diktatörlüklere karşı
yeni bir devrim hareketinin geliş-
mesini ve böylece bir Kürt-Arap
ortak demokratik devriminin ger-
çekleşmesini önlemeye dönüktür.
Ayrıca Bradost sahasından gelişti-
rilmeye çalışılan saldırıların amacı-
nın da, Zagros hattında devrimin
daha çok kökleşmesini ve bir bütün
Rojhilat Kürdistan’a ve İran saha-
sına yayılmasını engellemeye
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dönük olduğu tartışmasızdır. Böy-
lece AKP-MHP faşist diktatörlüğü-
nün karşı-devrimci topyekun sal-
dırısının stratejik yapısı belli olmak-
tadır. Devrimci mücadelenin Türki-
ye’ye, Arabistan’a ve İran’a yayıl-
masını engelleyerek Kürdistan’ın
orta yerinde sınırlandırmak, bu sa-
haya yönelttiği topyekun faşist-soy-
kırımcı saldırılarla da Efrîn’de,
Cîzre’de, Sûr’da, Kuzey Kürdis-
tan’ın birçok kent ve kasabasında
yaptığı gibi darbeleyerek özgür-
lükçü gelişmeleri imha ve tasfiye
etmek istemektedir. Böylece yüz

yıldır dayatılan imha ve soykırım
başarıya götürülmek istenmektedir.

Faşist-sömürgeci TC’nin bu soy-
kırımcı emelleri karşısında kimlerin
nasıl bir politik duruş gösterdikleri
de gözle görülecek kadar açıktır.
ABD’si, Avrupa’sı, Rusya’sı, Çin’i,
İran’ı, Irak’ı, Suriye’si, bazı Kürt iş-
birlikçi güçleri neler yapıyorlar? As-
lında şimdiye kadar ne yaptılarsa,
şimdi de bazıları biraz sınırlandır-
mış olarak, bazıları da biraz daha
gizli olarak, fakat yine de aynı şeyi
yapmaya devam ediyorlar. Kuşku-
suz söz konusu güçler arasında
çok ciddi çıkar çelişkisi ve çatışma-
ları var. Biz bu çelişki ve çatışma-
ları görmek ve anlamak durumun-
dayız. 

Bu bakımdan ABD, Rusya, Av-

rupa, Çin, İran, Türkiye ve diğerleri
arasındaki çıkar çelişki ve çatışma-
larını günlük olarak değerlendir-
mek, görmek ve anlamak gereki-
yor. Fakat bu ancak işin bir boyutu-
dur. Diğer boyutu ise, Kürt sorunu,
küresel kapitalist hegemonyanın
ortaya çıkardığı bir sorun olarak,
egemen iktidarcı-devletçi sistemin
tümünün dahil olduğu bir sorun ko-
numundadır.

Kürt halkının 40 yıldır yürüttüğü
Özgürlük Mücadelesi, tarihi öneme
sahip gelişmeler ortaya çıkarttığı

gibi, Kürt sorununa dahil olan güç-
lerin yaklaşımlarında da kısmi bazı
değişiklikler ortaya çıkartmış duru-
mundadır. Örneğin Avrupa Birliği,
“bireysel haklar temelinde Kürt so-
runu çözülebilir” demektedir ki,
ABD de hali hazırda böyle bir çiz-
giyi yürütür konumdadır. Yine
Rusya, “kültürel özerklik temelinde
sorunun çözülebileceğini” söyleyip
siyasi gündemine alabilmektedir.
Fakat dikkat edilirse, söz konusu
anlayışlar, Kürt sorununun, Kürdis-
tan halkının özgürlüğü ve demokra-
tik hakları temelindeki bir çözümü-
nü reddeden anlayış ve politikalar
olmaktadır. Bu bakımdan da günü-
müz dünyasında hala Kürt sorunu-
nun Kürdistan halkının demokratik
hakları temelinde çözümünü kabul
eden bir siyasi gelişme ve yapı-
lanma ortaya çıkmış değildir.

Peki bu ne anlama geliyor? Az
ya da çok tüm güçlerin çıkarı ge-
rektiğinde Kürdistan üzerinde uy-
gulanan soykırım saldırılarına des-
tek vermekten uzak durmayacağı
ve çekinmeyeceği anlamına geli-
yor. Nitekim bunu TC’nin Efrîn’i
işgal saldırısında açık ve net olarak
gördük. Yine Bradost sahası üze-
rinden Kandil’i hedefleyen saldırı
yaklaşımlarında açıkça gördük. En
son Şengal saldırısında ise, ger-
çekten bütün maskeler düştü. Dil
ucuyla basın önünde söylenen bir-
çok sözün de ne kadar yalan ve al-
datmaca olduğu, işin içinde ve
kapalı kapılar arkasında Kürt so-
runu üzerinde, Kürdistan Özgürlük
Hareketi üzerinde, daha somut ola-
rak Kürdistan devrimcileri ve yöne-
tim üzerinde nasıl alçakça pazar-
lıkların, hem de uzun süre yapılmış
olduğu net bir biçimde görüldü.
Vahşi ve işgalci olan TC’nin Efrîn
ve Şengal saldırıları karşısında
herkesin nasıl sessiz ve suskun
davrandığını çıplak gözle görebil-
dik. Demek ki, bazı güçler zihniyet
ve siyaset olarak kısmi değişiklikler
yapsa da, hala Kürdistan halkının
özgür ve demokratik yaşam hakla-
rını kimse kabul etmemektedir. Do-
layısıyla başta TC olmak üzere
faşist-sömürgeci güçlerin geliştir-
dikleri soykırımcı saldırılar karşı-
sında herkes ya sessiz kalarak
destek vermekte ya da açıktan
destek vermektedir. Çıkarları ge-
rektirdiğinde Kürt halkının haklarını
görmezden gelmektedirler. Özgür-
lük ve demokrasi ilkelerini Kürdis-
tan’a uygulanır görmemektedirler.

Yeni dönemde başarıyla bir si-
yasi ve askeri mücadele yürütül-
mek isteniyorsa bu gerçekleri
doğru bilmek ve anlamak önemlidir.
Elbette bunun için de düşmanı iyi
tanımak, doğru çözmek kesinlikle
gereklidir. Düşman ya da düşman-
lar kimdir, kimlerdir, neler yaparlar?
Bir söz var, “Su uyur, düşman uyu-
maz!” diyorlar. İşte böyle bir düş-
man gerçeğiyle karşı karşıya olun-
duğu iyi bilinmelidir. Kuşkusuz biz
istiyoruz ki, dünyada insanlar ve
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toplumlar arasında düşmanlıklar ol-
masın, çatışma yaşanmasın, so-
runlar kan dökerek çözülmesin.
Ancak biz böyleyiz diye, herkes de
böyle değildir. İkincisi, bunu yarat-
mak için henüz mücadele ediyoruz.
Henüz böyle bir durum yoktur. O
halde herkesi kendimiz gibi değer-
lendirmemeliyiz. Politik-askeri olay-
lara dar-yüzeysel, kendimize göre
ve niyetsel biçimde yaklaşmamalı-
yız. Bu dünya gerçeğini iyi tanıma-

lıyız, iktidarcı ve devletçi sistem
gerçeğini iyi çözümlemeliyiz. Kapi-
talist modernite sisteminin kriz ve
kaoslu durumunu iyi anlamalıyız.
Kısaca düşmanlarımızı iyi tanıma-
mız ve anlık olarak neler yaptıkla-
rını doğru değerlendirmemiz kesin-
likle gerekmektedir. 

Kuşkusuz bir yandan karşıt
cephe içerisindeki gelişmeleri de-
ğerlendirir, o cephede yaşanan çe-
lişki ve çatışmaların ortaya çıkar-
dığı imkan ve fırsatları devrimci
açıdan değerlendirmek için çaba
harcarken, diğer yandan da düş-
mana karşı hamlesel bir tarzla, ör-

gütlü ve planlı bir biçimde devrimci
çalışmayı ve mücadeleyi her
alanda geliştirmek gereklidir. Yani
düşmana inat her gün çalışmalıyız,
daha çok çalışmalı ve daha büyük
kazanmalıyız.  Sadece düşman
güçleri arasındaki mücadeleye
bakıp oradan imkan ve fırsat göre-
rek kazanım sağlamaya değil,
kendi planlı ve örgütlü çalışmaları-
mızla, kendi inisiyatifimizi geliştire-
rek, devrimci mücadeleyi her alan-

da derinleştirecek, geliştirecek,
kökleştirecek çalışmalar yapmalı-
yız. Bunu ideolojik-politik düzeyde
yaptığımız kadar örgütsel ve askeri
düzeylerde de kapsamlı bir biçimde
geliştirmeyi bilmeliyiz.

İdlib üzerinde birçok güç çıkar
mücadelesi ve pazarlık yürütmek-
tedir. Hatta İdlib çelişkisi ve çatış-
ması üzerinden Rojava halkı ve
devrimci güçlerin yarattığı kaza-
nımları tasfiye etme pazarlıkları bile
bu işin içerisine sokulmaktadır. Ye-
niden sözde siyasi tartışmaları ge-
liştiriyorlar, işte Cenevre görüşme-
lerini başlatıyorlar, Astanacılar ye-

niden toplanıyorlar. İdlib üzerinden
bu kadar çelişki ve çatışma gelişti.
Dikkat edilirse ortada öyle sonuca
gitmiş, sistem ve statü kazanacak
bir Suriye durumu yoktur. O halde
öyle bir durum aramak ve bekle-
mek yerine, devrimi büyüten, geliş-
tiren, kökleştiren, yayan bir arayış,
çaba ve mücadele içerisinde olmak
daha doğrudur. Böyle bir ortamdan,
Efrîn Direnişini geliştirerek yarar-
lanmak gerekir. Diğer alanlarda

daha etkili siyasi, fırsat olursa as-
keri güç haline gelmek için iyi göz-
lemek, dikkatli olmak ve fırsat
bulunca da aktif çaba sahibi olmak
gerekir.

Denebilir ki, herkes kendi çıkarı
doğrultusunda mücadele ediyor, o
güçler çıkarlarını nasıl görürlerse
öyle mücadele ederler. Evet, her-
kes mücadele eder, biz onlara
bakar ve onlardan bazı sonuçlar çı-
kartmaya çalışırız. Fakat aynı za-
manda bizim de örgütlü, planlı
mücadele etme görev ve sorumlu-
luklarımız vardır. 
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Ekonomik kriz diye tanımlanan
fazla üretim veya aşırı üretim krizi,
kapitalist yeniden üretim sürecin-
den kaynaklanır, sisteme özgü kriz-
dir.   Toplamına mali kriz denilen
diğer bütün krizler; para-kredi mali
krizleri, spekülasyon krizleri, ticaret
krizleri vb.  kapitalist yeniden üre-
timden kaynaklanmazlar, fazla üre-
tim krizlerinden bağımsız olarak
patlak verebilecekleri gibi, özellikle
emperyalizm koşullarında fazla
üretim krizlerini gölge gibi takip
ederler.  

20 Eylülde Hazine ve Maliye Ba-
kanı Albayrak'ın açıkladığı “Orta
Vadeli Program”ında yer alan anla-
yışlar da Türk ekonomisinin yeni bir
ekonomik kriz sürecine girmiş oldu-
ğunu göstermektedir. Programda
dile getirilen güzellemeler, büyüme
oranlarının küçülmesini, enflasyon
ve işsizlikte artışı kabullenen hayal-
perest bir program anlayışıyla eko-
nominin krizden çıkartılamayacağı
açıktır. Ancak dışarıdan sermaye
bulabilirlerse krizin derinleşmesini
frenleyebilirler. Bu bir olasılıktır. As-
lında B. Albayrak, “Orta Vadeli
Program”ıyla ekonominin krize gir-
diğini, 2019 yılında krizin derinleşe-
ceğini ve sonrasında da krizden
çıkacağını anlatıyor. Bütün derdi de
krizin derinleşmesini ve böylece
başta işçi sınıfı ve emekçi yığınlar
olmak üzere toplumsal sınıflar ve
sermaye üzerindeki yıkıcı etkisini
hafifletmeyi amaçlıyor.  

Devlet bizzat tasarruftan bahse-
diyorsa, felaketin yaklaşmakta ol-
duğunu görüyor demektir. Her
halükarda önümüzdeki dönemde
ekonomide küçülme trendi devam

edecektir; büyümedeki küçülme
veya mutlak küçülme sert mi olur
veya olmaz mı bu, hükümetin eko-
nomi politikasından, emperyalist ül-
kelerle ilişkilerinin seyrinden ve
alabileceği dış destekten bağımsız
değildir.

Küçülen ekonomi, işletmelerin if-
lası, üretimin durması veya gerile-
mesi demektir; bu da işçilerin küme
küme sokağa atılması anlamına
gelir. Artan işsizlik ve aynı za-
manda yükselen enflasyon,  açlı-
ğın, sefaletin, genel anlamda ifade
edersek yoksulluğun kol gezmesi;
kapsamlaşması ve derinleşmesi
demektir.

Özellikle krizin başlangıç süre-
cinde kriz aşamasında olan ser-
maye hareketiyle devrimci hareket
arasındaki diyalektik bağ doğru
analiz edilmelidir.  Ekonomik krizin
yükünü omuzlamayı reddeden bir
işçi sınıfının kendiliğinden oluşma-
yacağını unutmamamız gerekir.
Ekonomik krizin yükünü omuzla-
mayı reddeden sınıf, sınıf bilinçlidir.
Öncünün görevi, kriz koşullarını
doğru analiz ederek, burjuvazinin

çözüm arayışını boşa çıkartarak,
sınıfı, sistemi zorlamaya yönelt-
mektir.  

Belirleyici olan nesnel durumun
analizidir: Ekonomik kriz, emekçi
kitleler üzerinde “normal” dışı et-
kide bulunur ve burjuvazi o zamana
kadar elde edilmiş ekonomik ve
sosyal hakları kuşa çevirmek veya
tamamen yok etmek için özellikle
saldırıya geçer, krizin yükünü başta
işçi sınıfı olmak üzere emekçilerin
sırtına yıkmaya çalışır. Burjuvazi
kriz dönemlerinde işçi sınıfı ve
emekçi kitlelerin sıkıntılarını, iş ye-
rini kaybetme, birtakım sosyal ve
demokratik haklardan mahrum

kalma çekingenliğini, korkusunu
kullanır. Bu nedenle, ekonomik kri-
zin sınıf mücadelesi üzerindeki et-
kisini ölçebilmek, tahmin edebilmek
ve ona göre hazırlık yapmak için
göz önünde tutulması gereken fak-
törlerin olduğunun bilincinde olma-
lıyız. Bu faktörlerden birisi şudur:
Ekonomik kriz geniş kapsamlı bir
siyasi çerçeve içinde ela alınmalı-
dır: Uluslararası siyasi durumun;
emperyalistler arası ilişkilerin, çeliş-
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kilerin Türkiye'ye yansıma dere-
cesi, ülkede siyasi kriz, hükümet
krizi gibi durumların olup olmadığı,
burjuva ve devrimci partilerin ve
sendikaların genel durumu ve tüm
toplumu ilgilendiren temel konular-
daki duruşları, işçi sınıfının sınıf bi-
linçlilik durumu, mücadele isteği,
gençliğin işçi sınıfı sorunlarına yak-
laşımda sergilediği tavır –katılımı,
az katılımı, kayıtsız kalması- bu ve

benzeri olguların ekonomik krizle
birlikte nasıl bir etkide bulunabile-
ceği analiz edilmelidir.

Bu temel kıstaslar ışığında hazır-
lanmış bir kriz programı veya adı
ne olursa olsun, kriz döneminde
sınıf mücadelesinin seyrini, talep-
leri vb. içeren bir bildirge vb. yol
gösterici, mücadelede birleştirici
olacaktır.

Kriz döneminde kapitalizmin
bütün çelişkileri görülür olur, toplum
üzerindeki etkisi yıkıcıdır. Böylesi
dönemler işçi sınıfı ve emekçi yı-
ğınlara mücadeleden başka seçe-
neklerinin kalmadığını gösterir.

Devrimci hareketin, öncünün
görevi kapitalizmin bu çelişkilerini,
baskısını, vahşetini geniş yığınlara
taşımaktır; mücadeleyi ortaklaştıra-

bilmektir. Krizin daha şimdiden or-
taya koyduğu ve ileride de
koyacağı gerçeklerin burjuvaziye
karşı, kapitalizme karşı mücade-
lede birleştirici özellikleri bilince çı-
kartılarak hareket edilmelidir.

Burjuvazi, devlet mekanizmasını,
ordusunu, polisini, mahkemesini,
hapishaneleri vb. içten gelebilecek
“tehlike”ye karşı yeniden ve daha
güçlü olarak yapılandırmıştır. Dik-

tatör Erdoğan, Saray, açıktan bir
savaş programıdır. Diktatör Erdo-
ğan bugüne hazırlanmıştır, gelecek
için de hazırlanıyor; içte işçi sınıfı
ve emekçileri teslim almaya, içte ve
dışta Kürt halkını ezmeye, yok et-
meye, bölgesel yayılmacılığa hazır-
lanmıştır ve hazırlığını tahkim etme
çabası içindedir.

Diktatör Erdoğan önderliğinde

faşist rejim, ırkçılığı, şovenizmi,
toplamında Türk milliyetçiliğini işle-
yerek toplumsal sınıf ve katmanları
burjuvazinin azami kar amacı ve dı-
şarıda fetih ve yayılmacılığı için bir-
leştirmeye çalışıyor. Öyle ki,
Erdoğan, bir taraftan “kriz mriz yok,
hepsi manipülasyon” derken, diğer
taraftan da “aynı gemideyiz” diye-
rek krizin, sürdürülen savaşın yü-
künü işçi sınıfı ve emekçi yığınların
sırtına yıkmaya çalışmaktadır.
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Ekonomik kriz, önümüzdeki sü-
reçte yıkıcı, yoksullaştırıcı yüzünü
daha açık, derin ve kapsamlı olarak
gösterecektir. Ama kriz aynı za-
manda işçi sınıfı ve emekçi yığın-
lara açlığa, yoksulluğa, işsizliğe
mahkum olmadıklarını, burjuvaziye
karşı mücadelenin ortaklaştırılarak
sürdürülmesi gerektiğini de göste-
recektir. Bunda devrimci, komünist
öznenin belirleyici rolü olacaktır.

Kapitalizmin alternatifi
sosyalizmdir!

Mali sermaye, gittiği her yere
kendi karakterini de götürür. Bu,
emperyalist sermayenin en önemli
özelliklerinden biridir.

Bunun anlamı ve ulusal kurtuluş
savaşları üzerindeki etkisi üzerinde
kısaca da durulmalı. Zira, günü-
müzde anti-emperyalist mücadele
üzerinde durulurken en çok unutu-
lan ya da göz ardı edilen; dolayı-
sıyla etkileri ve yol açtığı sonuçlar
hesaba katılmayan noktalardan biri
budur.

Mali sermayenin gittiği her yere
kendi karakterini götürmesinde ilk
anlaşılması gereken, onun ayak
bastığı her yerde kapitalist üretim
ilişkilerini geliştirdiğidir. Emperyalist
mali sermayenin örneğin, sömür-
gelerde kapitalist üretim ilişkilerini
geliştirmesi, kendi sonuçlarını da
doğurdu. Bu sonuçlardan en önem-
lisi sömürge ülkede sınıf ilişkilerinin
değişime uğramaya başlaması, sö-
mürge ülke toplumunun, kapitalist
üretim ilişkilerine uygun biçimde sı-

nıfsal ayrışmaya uğraması, bu ay-
rışmaya uygun olarak, emper- ya-
lizmle ilişkilerin yeni biçim alması
oldu.

Sömürgecilik, genel olarak, gide-
rek tasfiye edildi. Emperyalizm-kla-
sik sömürge ilişkilerinin yerini, daha
Lenin zamanında yeni sömürgecilik
kavramıyla ifade edilen bağımlı-
yarı bağımlı ülke ilişkileri aldı. Bu
bağımlılık ilişkileri, emperyalist mali
sermaye tarafından sömürülen,
egemenlik altına alınan ülkedeki
kapitalist gelişmeye, gelişen bur-
juva sınıfın durumuna, gücüne,
yani sermaye birikimine bağlı ola-
rak şekillendi.

Bağımlı-yarı bağımlı ülkelerin
burjuva sınıfı, kendi gelişimini sağ-
lamak ve sürdürmek için emperya-
list sermaye ile ilişkiye girmek,
işbirlikçi bir ilişki geliştirmek zorun-
daydı. Çünkü, mali sermaye koşul-
larında emperyalizmle ilişkiye

girmeden herhangi bir ülkenin bur-
juva sınıfının sermaye birikimini
sürdürmesi, güçlenip palazlanması
mümkün değildi. Bu durumdaki tüm
ülkelerin burjuva sınıfları zorunlu
olanı yaptılar ve emperyalizmle iş-
birlikçilik ilişkilerini geliştirdiler.

Bu bir tarihsel gelişmeydi. Bu ta-
rihsel gelişmenin doğal ve zorunlu
sonucu, bağımlı-yarı bağımlı ülke
burjuva sınıflarının ulusal kurtuluş
mücadelelerinin dışına düşmeleri-
nin de ötesinde, karşısında konum-
lanmaları oldu. Anti-emperyalist
mücadelenin sınıfsal bileşimi; dola-
yısıyla içeriği, değişmeye başla-
mıştı.

Bu değişimi hızlandıran bir diğer
tarihsel gelişme, Ekim Devrimiyle
başlayan Proleter Devrimler çağı
oldu. Sovyet Ekim Devrimi, dünya-
nın altıda biri genişliğinde toprak-
larda sosyalizmin inşasına
girişerek dünya halklarına bir örnek
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sunduğu gibi, emperyalizme karşı
ulusal kurtuluş mücadelesi veren
ezilen halklar bu devrim şahsında
güçlü ve güvenilir bir müttefik de
buldular.

2.Emperyalist Dünya paylaşım
savaşı sonunda Halk Demokrasili
devrimlerle sosyalizmin dünyanın
üçte birine yayılması, ezilen halkla-
rın emperyalizme karşı mücadele-
lerinde, birbirine bağlı iki yönlü
etkide bulundu. Birincisi, ezilen
halklar, anti-emperyalist mücade-
lede, kendileriyle enternasyonal
dayanışmaya giren, askeri, mali,
her türlü desteği sağlayan geniş bir
devletler topluluğuna kavuştular.
İkincisi, ezilen halkların emperya-
lizme karşı mücadeleleri aynı za-
manda kapitalizme karşı verilen bir
mücadeleye dönüşmeye başladı.

Klasik sömürgecilik dönemle-
rinde, kendi ulusal pazarına sahip
olma amacıyla, sömürgeci devlet-
lere karşı ulusal bağımsızlık savaşı
içinde yer alan “ulusal burjuvazi”
kapitalist gelişmeye uygun biçimde
değişen ilişkilere bağlı olarak gide-
rek bu mücadeleden uzaklaşmıştır.
Onun yerini, hem “kendi” burjuva
sınıfına hem de emperyalizme
karşı mücadele eden işçi sınıfı ve
ezilen emekçi halklar almıştır.

Emperyalizme karşı verilen ulu-
sal kurtuluş ve özgürlük mücadele-
sinin başına işçi sınıfı, emekçiler ve
ezilen halkların geçmesi; mücade-
lenin başındaki örgütlü güçlerin
sosyalist ülkelerle yakın ilişkiler
kurması, sosyalist ülkelerin anti-
emperyalist mücadeleye her türlü
desteği vermeleri, anti-emperyalist
mücadelenin içeriğini ulusal ve sı-
nıfsal karaktere dönüştürdü.

Bu, tarihsel bir gelişmedir. Kapi-
talizmin gelişmesinin ve yayılması-
nın bir sonucudur. Bu nedenle,
ulusal kurtuluş savaşlarında klasik
sömürgecilik dönemine uygun içe-
rikte, yani salt ulusal kurtuluşu
amaçlayan, burjuva toplum ve em-
peryalist sistem içinde kalacak bir

“bağımsızlık” ya da gerçek bir öz-
gürlük mücadelesi tarihsel olarak
geride kalmıştır. Bu sınırlar içinde
kalacak bir mücadelenin ezilen, sö-
mürülen, baskı altında tutulan bir
ulusa özgürlük getirmesi artık
mümkün değildir.

Emperyalizmin başlıca özellikle-
rinden biri, dünya uluslarını ezen
ve ezilen uluslar olarak ikiye ayır-
masıdır. Bir avuç emperyalist ulus,
mali, askeri, ekonomik vb gücüne
dayanarak dünyanın geri kalan
uluslarını baskı ve egemenlik altına
almıştır. Emperyalizm, doğası ge-
reği, özgürlük değil, egemenlik pe-
şinde koşar; demokrasiye değil,
siyasi gericiliğe eğilim gösterir. De-
mokrasiyi ortadan kaldırma emper-
yalizmin/tekelci sermayenin sürekli
eğilimidir.

Emperyalizmin bu özelliklerinden
dolayı, ezilen, ilhak edilen, baskı al-
tında tutulan uluslar, özgürlük sa-
vaşlarını emperyalizme dayanarak,
emperyalizmle ilişki kurarak vere-
mezler. Yine de bu durum, emper-
yalistlerin ezilen ulusların özgürlük
savaşlarına karşı tümden ilgisiz
kaldıkları anlamına gelmiyor. Ak-
sine, emperyalistler, günümüzde
örneklerini sıkça gördüğümüz gibi,
kendi kaderini tayin hakkı yani öz-
gürlüğü için savaşan ulusların bur-
juva sınıflarıyla ilişki geliştirerek
ulusal kurtuluş savaşını kendi de-
netimi altına almaya yoğun çaba
göstermektedir.

Bu konuda emperyalistlerin en
büyük dayanağı, ezilen ulusun bur-
juva sınıfı ile küçük burjuva güçler-
dir. Burjuva sınıf, “kendi” halkının
üzerinde kendi sınıf egemenliğini,
yani sermayenin egemenliğini kur-
mak, sermaye birikimini sürdürmek
ve geliştirmek için emperyalistlerle
ilişki geliştirir. Proletarya ile burju-
vazi arasında bir sarkaç gibi salınıp
duran küçük burjuvazi ise, umu-
dunu kesmediği sürece emperya-
list sermaye ve burjuva sınıfla
-onların katına yükselme umudu
ile- ilişki kurmanın hayalini kurar ve

bunu gerçekleştirmenin yollarını
arar.

Bu, emperyalistlere, yükünü asıl
olarak işçi sınıfıyla emekçi kitlelerin
çektiği ulusal kurtuluş savaşına
nüfuz etme, ilişki kurma, etkileme
ve denetim altına olanağı veriyor.
Emperyalistler, bu sayede, ezilen
ulusun ezen ulus burjuvazisine
karşı savaşını emperyalist-kapita-
list sistem ilişkileri içinde tutma im-
kanına kavuşuyorlar.

Ne var ki, ne emperyalistler ne
de ezilen ulusların burjuva sınıfları
istedikleri gibi at oynatamıyorlar.
Ezilen halkların mücadelesi, özgür-
lük tutkusu, iradesi emperyalist
güçlerin ve burjuva sınıfların önün-
deki en büyük engeldir. Ezilen halk-
ların özgürlük ve tam kurtuluşu
amaçlayan savaşı geliştikçe işbir-
likçi burjuva güçlerin planları bozu-
luyor, özgürlük düşmanı, sömürü-
cü, soyguncu yüzleri ortaya çıkıyor
ve halkların hedefi haline geliyorlar.

Yaşam geriye doğru değil, ileriye
doğru akıyor. Kapitalist gelişme ge-
riye, kapitalizmin nispeten barışçıl
geliştiği geçmiş zamanlara doğru
değil, emperyalizmin daha da sal-
dırganlaştığı, ezilen, özgürlüğü
gasp edilen uluslar üzerindeki
baskı ve sömürüsünü dayanılmaz
hale getirdiği yöne doğru ilerliyor.
Yaşam, ezilen ulusların bir bütün
olarak hareket edebildiği eski klasik
sömürge günlerine doğru değil, ka-
pitalist gelişmenin ezilen ulusları da
ayrıştırdığı, sınıflara böldüğü, ezi-
len halkların emperyalizmin yanı
sıra emperyalizmle işbirliği içine
giren “kendi” burjuva sınıfına karşı
da mücadeleyi yükselttiği yönde
derinleşiyor.

Tarih ileriye, komünizme doğru
akıyor. Tarih, kapitalizmin yıkılması
yönünde ilerlerken, ezilen halkların
emperyalizme karşı ulusal kurtuluş
mücadeleleri de sınıfsal kurtuluş
mücadelesiyle kaynaşıyor, bu iç-
eriği derinleştiriyor.
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Devrimler tarihi sayısız zengin-
likte mücadele araç ve yöntemle-
rine sahne olmuş, ezen ve ezilen
çelişkileri zemininde meydana
gelen toplumsal sorunlar, türlü yön-
temlerle aşılmaya çalışılmıştır. Çe-
lişkiler ve mücadele dinamiklerinin
muhtevası, politik savaşım biçimleri
üzerinde her dönem belirleyici bir
rol oynamıştır. Nesnel çelişkilere
doğru taktik-politika ve araçlarla
müdahale eden siyasal özneler,
sıçramalarla ilerleyen bir mücadele
hattını ortaya çıkarabilmişlerdir. 

Günümüzde Türkiye ve Kürdis-
tan birleşik devriminin ihtiyaçları te-
melinde bir mücadele güzergahı
ortaya konulduğunda milis çalış-
ması, işçi sınıfı ve ezilenlerin politik
irade haline gelmesinin, kendi var-
lık alanlarının özsavunmasının
sağlanması ve büyütülmesinin te-
mel bir ihtiyacı, güncel bir zorunlu-
luğu olarak belirginleşmektedir.
Stratejik bir unsur olduğu gibi aynı
zamanda güncel politik savaşımın

da önemli bir parçasıdır. İç savaş
konjonktürünün, faşizm koşulları-
nın, muhalif dinamiklere yönelik ge-
liştirdiği tecrit ve nefes alma im-
kanlarını darbelemeye dönük sü-
reklileşmiş saldırısı, özsavunma te-
melinde halk milislerinin yaygınlaş-
tırılmasını koşullamaktadır. AKP-
MHP faşist koalisyonu ve onun pa-
ramiliter güçlerinin devrimci de-
mokratik güçlere, Kürt halkına,
alevi toplumuna ve ilerici olan tüm
kesimlere dönük saldırıları, özsa-
vunma ve  milis konusunun ihmal

edilemez güncel bir sorun olarak
ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Faşist Ablukaya Karşı Milis

TC faşizminin kapitalist gelişim
dinamiklerine içkin olarak yaşadığı
ekonomik ve siyasal kriz hızla de-
rinleşmektedir. Başta Kürdistan
devrimi olmak üzere gerek bölge-
sel devrimci gelişmelerin gerekse
de Gezi'de patlama olarak açığa

çıkan siyasal özgürlükler merkezli
toplumsal kriz dinamiklerinin zorla-
ması karşısında AKP faşizmi Türk-
lük, sünnilik ve devletçilik eksenin-
de saflaştırıcı bir siyaset izlemekte-
dir. “Tek dil, tek devlet, tek millet”
gibi argümanlarla beslediği siyasal
hegomonyasını stabilize edilmiş,
politika dışına itilmiş ezilenler üze-
rinden sağlamaya çalışmaktadır.
Serveti büyüyen, kendisi sayıca
azalan, hegemonya krizi içindeki
işbirlikçi tekelci burjuvazi o serveti
korumak ve arttırmak için daha ge-

lişkin askeri savaş araçları ve gerici
yasalarla toplumu zapturapt altında
tutmayı temel amaç olarak görmek-
tedir. Bunun için de  sermaye ve fa-
şist devlet içsel zayıflığını şiddet
araçlarına daha çok sarılarak gi-
derme arayışı içerisindedir. Bu ya-
nıyla da egemenlerin şiddeti,
psikolojik ve doğrudan zor araçla-
rıyla toplumun üzerinde ''demokle-
sin kılıcı'' olarak sallanmakta ve
ezilenlerin etrafında örülen faşist
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abluka güçlendirilmeye çalışılmak-
tadır. Kürdistan ve Türkiye’deki mü-
cadele yöntem ve araçları da bu
nesnel gerçeklik üzerinden pratik
varoluş sağlamak ve gelişimini yö-
netmek zorundadır.   

Bütün mücadele yöntem ve
araçları açısından geçerli olduğu
gibi milis yapılanması için de ge-
çerli olan diyalektik, kendi yürüyüş
güzergahını içerisinde bulunduğu
konjonktürün gerçekliklerine ve ih-
tiyaçlarına yaslanarak şekillendir-
mesidir. Afaki, genel geçer ve daha
çok söze dayalı bir çözüm ya da
yönelim günün ihtiyaçlarını karşıla-
maktan uzaktır. Milis ve eylemi so-
muttur. Mevcut siyasal koşullar
içinde, sürece zor araçlarıyla en
hızlı müdahale imkanlarından biri-
dir. İşçi sınıfının ve ezilenlerin bu
araçtan mahrum edilmesi, hem bir
özgüven krizine yol açmakta hem
de, gerici-faşist güçlere, hareket
serbestisi sağlamaktadır.

Bugün TC devleti Kürdistan'da
yürüttüğü saldırıların sürekliliğini
Batı'da kendi ayaklarını görece
sağlam bastığı hegomonya alanına
dayanarak gerçekleştirmektedir.
Batıdaki işçi sınıfını ve emekçileri,
kendine yedeklemek ve siyasal öz-
gürlükler zemininde oluşan toplum-
sal değişim dinamiklerini zor ay-
gıtlarıyla kuşatma altına alarak ve
ideolojik olarak manüpile ederek
mevzilenmesini sağlamlaştırma a-
rayışı içerisindedir. 

Faşist zorbalık, psikolojik savaş
ve ezilenleri kendi gerçekliğinden
koparmanın en etkili ideolojik seçe-
neği olan milliyetçiliği büyütme ve
buna yaslanma yönelimini güncel
bir siyaset tarzı olarak sürdürmek-
tedir. Kürdistan'da yürütülen topye-
kun savaşa eş güdümlü olarak
Batı, TC faşizminin en yoğun saldı-
rılarına ve uygulamalarına sahne
olmaktadır. Cumartesi Annelerine
ve İmralı'da Kürt halkının iradesine
dönük tecrit saldırılarında simgele-
nen, tüm ahlaki-insani değerlere
karşı yoğunlaştırılan savaş kon-

septi, AKP'nin  önümüzdeki dö-
nemde ilerleyeceği çizginin yansı-
maları olarak hayat bulmaktadır.
Bu yanıyla güncel siyasete bağlan-
mış bir milis çalışmasının kendi
pratik hattını inşa edeceği zemin ve
şiarını faşist ablukanın dağıtılması
ekseninde belirleyerek ilerlemesi-
nin, bütünlüklü devrimci poltika
araçlarının paralelinde bir ''buz
kıran'' rolü oynayabilmesinin ola-
nakları açığa çıkmaktadır.

Otorite Alanları İçin Milis

Yapısal rejim krizinin şiddetli
güncel dışavurumlarının da, dev-
rimci durumla karakterize olan nes-
nel politik zemininin de sürmekte
olduğu bugünkü koşullarda, dev-
rimci politikanın hedefi, belki düne
göre daha sınırlı biçimlerde açığa
çıkan ama potansiyel olarak ken-
dini koruyan ve içten içe büyüyen
kitle enerjisini aktif bir direniş gü-
cüne dönüştürmektir. Milis çalış-
ması bu sürecin katalizör rolünü
oynayabilecek en temel araçların-
dan biridir. Yoksul mahallelerin de-
rinliklerinde mayalanan, buraları
düşman için tehlikeli bölge haline
getirerek kendi otorite alanlarının
nüvelerini oluşturan ve bütünlüklü
politik varoluşunun mekansal yan-
sıması olarak etki gücünü meydan-
lara taşıyan bir çalışma, başarıya
doğru atılmış önemli bir adım ola-
caktır. 

Milis çalışması açısından iki
temel güzergahta ilerlemek gerek-
mektedir. Birinci yönü güncel siya-
sal mücadelenin zor araçları
ekseninde geliştirilmesidir. Bu ça-
lışma, legaliteye hapsolmayan bir
fiili meşru mücadele hattının büyü-
tülmesi doğrultusunda devrimci kit-
lenin ileri bölüklerini harekete
geçirebilmelidir Milis, aynı za-
manda ezilen kitleler içerisindeki
''ateş taşıyıcılar'' olarak, yıkıcı-is-
yancı bir dinamizmin tetikleyicisi ve
maddi formu olarak şekillenen mü-
cadele örgütü olmalıdır. 

Mücadele örgütü olmanın kıs-

tası; milisin eylemiyle konuşması,
planlı merkezi ve disipline edilmiş
bir örgütsel sistematiğe sahip ol-
masıdır. Faşizmin demokratik kitle
hareketini yasal alana hapsederek
ve bu alanda da hertürlü 'kanun''
maddeleriyle, tutuklama terörü ile
ezmeye çalıştığı, politika yapamaz
duruma sürüklediği koşullarda etkin
siyaset yapmanın araçları ve örgüt-
sel formu noktasında milis çalışma-
sının rolü her zamankinden daha
belirleyici bir önem taşımaktadır.
Özgür gösterilerden, geniş kitle aji-
tasyon ve propaganda çalışmala-
rına ve AKP çetelerine dönük
devrimci şiddet eylemlerine uzanan
geniş bir alanda pratik inşa etme
olanakları mevcuttur. HBDH ek-
senli yürütüldüğünde geniş kitleler

nezdinde devrimci bir odak oluş-
turma ve militan mücadele tarzının
gelişiminde niteliksel bir rol oynama
potansiyeli taşımaktadır.

Ayaklanmalara Hazırlık ve
Örgütlü Milis

Gerici- faşist AKP'nin savaşı
derinleştirdikçe çok daha yoğun
saldırılar geliştireceği aşikardır. Ka-
dınlar, Aleviler, Kürtler, AKP'li bezir-
ganlarla karşı karşıya kalan emek-
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çiler, AKP'nin paramiliter kuvvetleri
ve resmi kolluk güçlerinin tehtidi al-
tındadırlar. Bu yanıyla milis çalış-
masının ikinci bir ayağı güçlü bir öz
savunmanın örgütlenmesi menzi-
linde inşa edilmesidir. Yakın geç-
mişte cereyan eden Gezi, Kobanê
serhıldanı, öz yönetim direnişleri
gibi büyük çapta toplumsal patlama
açığa çıkarabilecek yeni dinamikler
birikim halindedir. Öz savunmasını
örgütlü bir güç ve nitelik ile inşa
eden kuvvetler nicel olarak zayıf
konumda olsalar bile hızla niteliksel
alt üst oluşlara ve sıçramalara yol
açabilecek bir rol oynama potansi-
yelini taşımaktadırlar. Yakın geç-
mişte yaşanmış olan ayaklanmalar,
örgütlü-hazırlıklı güçlerin gelişme-
lerin seyrine nasıl etkide bulunabil-

diklerini gözler önüne sermiştir.
Mısır’da, Ukrayna'da politik aktör-
lerin hazırlık düzeyinin önemi açığa
çıkmış, Rojava devrimi Ortado-
ğu’da yaşanan ayaklanmalardan
farklı olarak halkçı devrimci bir çizgi
etrafında öz savunma güçlerinden
ordulaşmaya uzanan sıçramalı bir
süreç olarak ilerleyebilmiştir.  

İçerisinde bulunduğumuz an iti-
barıyla esas olan milis çalışması-
nın mekan, zaman ve örgüt
bütünlüğünde hızlı bir organizasyo-
nun gerçekleşmesidir. Geniş kitle-
lerde faşizmin derinleşmesi karşı-

sında, hak ve özgürlüklerin gasp
edilmesini kanıksama-alışma duru-
munun yaşanmasına  müdahale
edilmelidir. Öz savunma bilincinin
açığa çıkarılması, en geniş halk kit-
lelerine hem kendi gerçekliğini hem
de düşman gerçekliğini kavratma
noktasında sadeleşmeye hizmet
edecek yönelimler inşa edilmelidir.
Milis çalışması açısından HBDH bi-
leşeni devrimci hareketlerin önemli
bir tarihsel birikimi mevcuttur. Bu bi-
rikimlere yaslanarak, güncel gerek-
liliklerin bilinciyle çalışmanın
disipline edilmesi, siyasetini eyle-
miyle konuşmayı kendine ilke edi-
nen tarzda inşa etmesi önemlidir.
Pratiğe dayalı olma hali ve gün-
deme etkin biçimde müdahale ede-
bilme düzeyi, mücadelenin bütün-

lüklü konumunun önemli bir par-
çası olan milis çalışmasına yön ve-
rebilmelidir. Milisin taktik niteliği,
kapitalizmin varoluşsal kriz yaşa-
dığı ''küçük'' gibi gözüken çelişki ve
çatışmaların hızla ayaklanmalar sil-
silesine dönüşebildiği günümüzde,
strateji düzeyindedir. En gelişkinin-
den en yoksul ülkesine kadar
emekçilerin toplaştığı semtlerde
burjuva hegemonyasının kırıldığı
ve devrimin örgütlendiği merkezler
oluşturma olanağı ortaya çıkmıştır.
Bu merkezlerde devrimci hege-
monya ancak milis aracının elve-
rişli değerlendirilmesi ve harekete

geçen, örgütlü kitleleri koruyabil-
mesiyle mümkün olabilir.

Her Bileşenin Görevi:
Milis Kurmak, Milisi Büyütmek  

HBDH'nin özellikle milislerde
maddileşecek varlığı, emekçi semt-
lerde, işçi havzalarında, üniversite
kampüslerinde, yurtlarda, lise böl-
gelerinde emekçilerin ve ezilenlerin
örgütlülüğünü yayan ve etkinleşti-
ren, devrimci otoritenin serpilip ge-
lişmesini sağlayan, devrimci kitle
şiddeti için elverişli moral ve pratik
koşullar yaratan bir atılım sağlaya-
caktır. Bu aynı zamanda politikanın
askeri araçlarla yürütülüşü için çok
geniş bir kitle temeli oluşması de-
mektir. Böyle bir temelin yaratıl-

ması açısından da kararlı, iradi bir
çalışma içinde olunmalıdır. 

Elverişli koşulları ya da bütün bi-
leşenlerin katılımını beklemek gibi
bir yanlışa düşülmemelidir. HBDH-
'yi oluşturan herhangi bir bileşenin
savaşçısı kendini irade olarak gör-
meli, bulunduğu alanda HBDH mi-
lisi olma perspektifiyle hareket
etmelidir. HBDH milisi, birleşik dev-
rim ateşlerini tutuşturan kıvılcımı,
bulundukları her alanda, yükselt-
melidir.



Sömürgeci, faşist Türk devletinin
Güney Kürdistan’daki işgal saldırısı
ve buna karşı gerilla cephesinden
yükseltilen kahramanca direnişler
devam ediyor. Savaş uçaklarıyla ve
ağır silahlarla, dağı taşı bombardı-
mana tutan faşist Tayyip Erdoğan
yönetimi, direniş karşısında ilerle-
yemeyince, çaresizce sivil halka ait
yerleşim yerlerini bombalıyor, or-
manları yakıyor. Ne var ki yüksek
teknoloji ürünü silahlarına, hemen
her gün havalanan uçaklarına rağ-
men gerilla karşısında darbeler ye-
mekten kurtulamıyor. Faşist Türk
ordusu ve özel kuvvetleri, aylardır
tüm imkanlarıyla saldırdıkları alan-
larda direniş barikatlarını aşamıyor.
Gerilla can bedeli direndiği bu sa-
vaşta, özgürlük ve onur bayrağını
yükseltmeye devam ediyor.

Bir süredir, MLKP/FESK gerilla-
ları da, HPG-YJA Star savaşçıla-
rıyla birlikte, omuz omuza, bu
direnişte yerlerini alarak, özveri ve
cesaretle, özgürlük mevzilerini sa-
vunuyorlar. İşgalcilere karşı, karar-
lılıkla, birleşik devrimin ruhuna ve
tarzına uygun bir savaşçılık pratiği
sergiliyorlar. Bu yoğun ve eşitsiz
savaşta faşist işgalcilere geçit ver-
memek kuşkusuz can bedeli bir
mücadele gerektiriyor. Ve savaşçı-
lar, şehitler, yaralılar pahasına,
büyük bir moralle “işgalcilere geçit
yok” demeye devam ediyorlar.

Suruç’tan Zap’a Bir Direniş
Çizgisi

Bu devrimci savaşın gerçekleş-
tiği alanlardan biri de, Zap sahası-
dır. Aylardır, işgalci ordu bu sahada
ilerlemeye çalışmakta ancak başa-

rılı olamamaktadır. Her aşamada,
gerilladan ağır darbeler yemekte,
kayıp verdikçe de, yüksek tekniğe
ve uçak saldırılarına sarılmaktadır.

Gerillaların 17 Ağustos’ta Zap
sahasındaki işgalci Türk ordusunun
koordine tepesine karşı gerçekleş-

tirdiği etkili bir eylemin ardından,
ağır kayıplar veren faşist ordu,
panik halinde, bölgeyi top atışına
tutmuş, ardından uçaklarla bomba-
lamıştır. Bu bombardıman sıra-
sında, bir savaşçımız şehit düş-
müştür.

İşgale karşı ön mevzilerdeki bir-
liklerde yer alan Sarin Awaz (Şevin
Söğüt) yoldaşımız, YJA Star geril-
lalarıyla beraber mevzilendikleri
noktaya dönük gerçekleştirilen
obüs ve ardından uçak bombardı-
manı sonucunda ölümsüzleşmiştir.
Başta yurtsever ailesi olmak üzere,
tüm yakınlarının başı sağ ve dik
olsun! Çünkü şehit Sarin, yoldaşı,

ailesi ya da tanıdığı olan herkese,
onur ve güç verecek bir eylemin
yapıcısıdır. Kadın özgürlük müca-
delemizin ve devrimimizin kararlı
bir öncüsüdür.

Sömürgeci Türk devletinin
Güney Kürdistan’ı işgal girişimi

üzerine, MLKP/Komünist Kadın Ör-
gütümüzün üyesi ve FESK Kürdis-
tan Kır Birliklerinin komutanla-
rından olan Sarin yoldaşımızın ön-
cülüğündeki bir grup gerillamız, di-
reniş mevzilerinde yerini almış,
sömürgeciliğe karşı, umudun ve
özgürlüğün savunmasında öncü bir
rol oynamıştır.

Sarin yoldaşımız, savaş cephe-
sine giderken yaptığı konuşmada
“bu topraklara sömürgeciliğin ayak-
larının değmesine izin vermeyece-
ğiz… Sömürgeci Türk ordusunun
işgal saldırısı karşısında, tıpkı Ko-
bani’deki, Efrin’deki gibi direnece-
ğiz. Hem Kürdistan topraklarını
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hem de partimizin bulunduğu her
mevziyi koruma perspektifi doğrul-
tusunda, özgür alanlarımızın her
bir metrekaresini savunacağız” de-
mişti.

Dediği gibi de yaptı onlar. Siper
yoldaşlarıyla birlikte, büyük bir ka-
rarlılıkla, işgale ve onun kanlı faşist
ordusuna karşı savaştılar. Geride
kalan yoldaşları, aynı inanç ve bağ-
lılıkla savaşmaya devam ediyorlar.

Çocuk Yaşta Faşist Zulmü
Tanıdı

20 Haziran 1992 Amed Lice do-
ğumlu olan Şevin Söğüt yoldaşı-
mız, yurtsever bir ailede büyüdü.

Daha 3 yaşındayken babası Ömer
Söğüt sömürgeci devlet tarafından
gözaltına alındı ve kaybedildi. Aile
yoğun baskılar altında kaldı. Parti-
mizle 2012 yılında tanışan, bir
dönem Karadeniz ve Kürdistan’da
gençlik faaliyetleri yürüttükten son-
ra, yüzünü özgür alanlara dönen
Şevin yoldaş, temel askeri ve ideo-
lojik eğitimlerden geçti. Kendini her
bakımdan geliştirdi. Sarin Awaz
parti adıyla, Nisan 2016’dan beri
özgür alanlarda bir gerilla olarak
görev yapmaktaydı. Bir dönem,
Rojava devrim savunmasında da
yer alan ve Rakka’nın özgürleş-
tirme hamlesine katılan Sarin yol-
daşımız, daha sonra kır gerillası
olarak yüzünü dağlara döndü.
Sarin yoldaşımız, savaş cephesine

giderken, uzman bir suikastçı ve
birliğimizin kadın komutanıydı.

“Buraya gelirken, gençliğin bir
neferi olarak yola çıkmıştım. Suruç
katliamının ardından, katledilen
yoldaşların düşlerini gerçek kıl-
maya, onların bizlere açtığı yolu
büyütmeye gelmiştim. Bu gün bir
FESK gerillası, partimizin savaş
alanlarını büyütme eyleminin bir
yapıcısı olarak devam ediyorum.
Orada bizlere yol açan şehitlerin
ayak izlerine basarak, onların düş-
lerinin ve eylemlerinin devamcıları
olarak yeni bir eşik yakalamaya ça-
lışacağım” diyen Sarin yoldaşımız,
ayırdedici özelliklerinden biri olan
şehitlere bağlılığını bir kez daha bu

sözlerle ifade ediyordu. O’nun en
büyük isteği, Dersim yürüyüşü
yarım kalan şehit Roza’nın eyle-
mini tamamlamaktı. “Ben o yolda
attığım her adımda yanımda
Roza’nın olacağı bilincindeyim.
Roza ben yaklaştıkça düşlediği
Dersim dağlarına yaklaşacak,
benim yürüyüşüm onun yürüyü-
şünü ve düşünü tamamlayacak”
sözleri yürüdüğü yoldaki kararlılığı-
nın nişanesiydi.

Daha Yüksek Nitelik Daha
Güçlü Savaşım

Sarin yoldaşımız cins bilinci ge-
lişkin, cesur, emekçi ve inisiyatifli
yanlarıyla öne çıkan, üretken bir
devrimci olarak, başta kadınlar

olmak üzere, tüm ezilenlerin yol
göstericisidir. O, büyük bir güvenle,
savaş cephesine giderken net bir
çağrı bıraktı ardında: “Sürecin biz-
den istediği ve beklediği daha yük-
sek nitelik ve daha güçlü bir
savaşımdır. Partimin dağda, kırda,
şehirde her yerde şehitleriyle büyü-
meye devam edeceğine inanıyo-
rum. Bunun bir öznesi olmak beni
sonsuz mutlu ediyor. İsmimin an-
lamı olan ”dağlı kızın türküsü”nü
“umudun türküsü”ne katmak, bü-
yütmek yolunda sesimin daha gür
çıkacağına eminim.”

Onun bu sözleri, yolumuzu ay-
dınlatan bir meşale gibi elimizden,
dağlı kızın yükselttiği umudun tür-
küsü de dillerimizden düşmeyecek.

Şehid Namirin!

Şevin Söğüt Ölümsüzdür!

Şan Olsun, Onur ve Özgürlük
İçin Dövüşenlere!

Kahrolsun İşgalci Sömürgeci
Faşist Diktatörlük!

MLKP/Kurdistan

Şehidimizin Sicil Bilgileri
Aşağıdadır:

Parti adı: Sarin Awaz

Adı soyadı: Şevin Söğüt

Anne adı: Meyase

Baba adı: Ömer

Doğum yeri ve tarihi: Amed
20 Haziran 1992

Parti katılım tarihi: Nisan 2016

Şehadet Tarihi: 17 Ağustos 
2018 / Zap
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38 yıl önce, 12 Eylül 1980’de,
Amerikan emperyalizminin deste-
ğiyle faşist Türk ordusu, genelkur-
may başkanı Kenan Evren
öncülüğünde, kanlı bir darbeyle yö-
netime el koydu. Örgütlü işçi sınıfı
mücadelesini, devrimci demokratik
güçleri, Kürt özgürlük hareketini ve
dönemin tüm ilerici birikimini hedef-
leyen bu darbe ile bütün hak ve öz-
gürlükler gaspedildi. Darbeciler
sınıfın kazanımlarını bitirmek için,
sendikaları kapattı. Siyasi partile-
rin, derneklerin, kültür merkezleri-

nin, tiyatroların kapılarına kilit
vurdu. Devrimci, sosyalist, yurtse-
ver ve ilerici insanlar, tutuklandı.
Kürtçe konuşmak, yazmak ve
Kürtçe isimler yasaklandı. Kürt kim-
liği inkar ve reddedildi. Kürdistan ve
Türkiye “açık bir hapishaneye” çev-
rildi.

Askeri faşist darbe sonrası; 1
milyon 683 bin insan fişlendi. 650
bin kişi tutuklandı. Yüzlerce kadına
tecavüz edildi. Darbeciler 517 ki-
şiye idam cezası verdi. 18’i dev-

rimci, 49 kişi idam edildi. Gözal-
tında ve hapishanelerde işkenceler
sonucu 171, açlık grevlerinde 14,
insanlık dışı uygulamalar sonucu,
toplamda 299 tutsak katledildi. Her
türlü hak arama yasaklandı. Top-
lum, tam bir faşist ablukayla kuşa-
tıldı, sermaye ve sömürücülerin
çıkarlarını esas alacak şekilde zap-
turapt altına alındı. Milyonların ge-
lecek düşleri çalındı. Tam bir korku
toplumu yaratılmak istendi.

Faşist darbeyle, politik islamcı

akımlara yol verildi. Gençler, bu çü-
rütücü ideolojiyle ve düşkünleştirici
emperyalist kültürle yozlaştırılmaya
çalışıldı. Bu dönemde, önü açılan
ve tüm toplumu zehirli bir ağ gibi
kuşatan Fettullah Gülen gibi politik
islamcılar, başta Kürdistan olmak
üzere, tüm alanlarda örgütlenme
çalışmaları yürüttü. O ve benzer
politik islamcı tarikat çevreleri, 12
eylülün teslimiyetçi hegemonyasını
toplumda örgütlemeye çalıştı.

Sermayenin Darbesi

Sermayenin sözcüsü Turgut
Özal, “darbe olmasaydı, 24 ocak
kararlarını uygulayamazdık” diye-
rek, darbenin kime hizmet ettiğini
açıkça ifade etmişti. Çünkü 24 ocak
kararları işçi sınıfına, işsizlik, örgüt-
süzlük, hak gaspları, yoksuluktan
başka birşey getirmemişti. Darbe,
Amerikan emperyalizminin “our
boys” (bizim oğlanlar) dediği gene-
raller eliyle, sermaye sınıfı ve sö-
mürücüler için gerçekleştirilmişti.
Tam da bundan dolayı, sermaye
adına konuşan Halit Narin, “şimdi

gülme sırası bizde” diyerek patron-
ların sınıfa karşı acımasız olacağını
ilan etmişti. Dediği gibi de oldu,
darbe sonrası patronlar çok güldü:
Her türlü grev ve gösteri yasak-
landı. Binlerce öncü işçi, tazminat-
sız işten atıldı. Patronları koruyan
pek çok yasa çıkartıldı. Saban-
cı’sından Koç’una pek çok ser-
maye çevresi, emperyalistlerle
işbirliği halinde, Türk ve Kürt halk-
larının yeraltı ve yer üstü zenginlik-
lerini yağmalayarak, işçinin-emek-
çinin alınterini gaspederek serma-
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yelerine sermaye, güçlerine güç
kattı.

38 Yıl Sonra Yine Darbe Koşul-
ları Yine Direniş

12 Eylül 1980 askeri faşist dar-
besinin üzerinden, 38 yıl geçti. Tüm
baskı ve zulümlere rağmen, onur
ve özgürlük mücadelesi yürütenler,
direnmeye, umudu büyütmeye de-
vam etti. 15 Ağustos 1984’te Kuzey
Kürdistan’da, PKK önderliğindeki
gerilla atılımı ve batıda devrimci-
demokratik güçlerin mücadelele-
riyle ve ödenen ağır bedeller sonu-
cunda darbenin yarattığı korku
duvarı yıkıldı. Kürdistan’da yakılan
özgürlük ateşi, pek çok bölgeye ya-
yıldı.

Kendi sömürücü, faşist ve gerici
egemenliklerini sürdürmek isteyen
sermaye çevreleri, halklarımız nez-
dinde hiç bir meşruiyeti olmayan
darbe anayasasını, sahte bazı ta-
dilatlarla hala yürürlükte tutuyorlar.

Darbeciler, halkların mücadelesi
sonucu güya yargılandı ancak Kürt
inkarı, alevilere baskı, kadınlara
dönük erkek egemenlikçi zulümler,
gençlere, emekçilere devlet terörü
hiç değişmedi. Kayıplar, infazlar, iş-
kenceler devam etti.

“Darbe anayasasına karşıyım,
özgürlüklerden yanayım” diyerek
emekçi kitleleri aldatan, ezilenlerin
düşlerini çalarak hükümet olan Tay-

yip Erdoğan öncülüğündeki politik
islamcı çevreler, darbe günlerine
rahmet okutan pratiklere imza attı-
lar. Faşist iktidarlarını yine bir darbe
gerekçesiyle pekiştirip, “tek devlet,
tek millet” faşist diskurunu “tek
adam”lıkla koyulaştırdılar.

Darbenin 38. yıldönümünde, 12
Eylül cuntasının yerini saray cun-
tası, Kenan Evrenlerin yerini de,
Tayyip Erdoğanlar almış durumda.
Tıpkı Evren gibi onlar da, sermaye-
nin hizmetinde, gerici faşist iktidar-
larının pekiştirilmesi için her şeyi
yapıyorlar. OHAL kararnameleriyle
yönetilen faşist devlet eliyle, grev-
leri, gösterileri yasaklıyor, halkları-
mıza her türlü zorbalığı sürdürü-
yorlar. Kürdistan dağlarını bomba-
lıyor, ormanlarını yakıyorlar. Der-
nekleri, gazeteleri kapatıyor, HDP’li
milletvekillerini tutukluyorlar. Hapis-
haneleri tıkabasa doldururken, on-
binlerce insanı kanun hükmünde
kararnamelerle sokağa atıyorlar.

İmralı’da Kürt halk önderi Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecrit ve bas-
kıyı yoğunlaştırıyor, idam tehditleri
savuruyorlar. Devrimci-yurtsever
tutsaklara tek tip elbise uygulama-
sını dayatıyor, baskı ve zorbalıkla
işkencelerini yoğunlaştırıyorlar.

Darbe İle İktidar Olanlar Dev-
rimle Yenilecek!

AKP-MHP faşist koalisyonunun,

Türk ve Kürt halklarına, işçi ve
emekçilere, ezilenlere, kadınlara,
gençlere, farklı inanç gruplarına zu-
lümden ve sömürüden başka vere-
bilecek bir şeyleri yoktur. Onlar,
sömürücü sınıfların temsilcisi, em-
peryalizmin işbirlikçisidir. Onlar,
halklarımızın düşmanıdır.

Kendine onurluyum, insanım,
devrimci-demokrat ya da yurtseve-
rim diyenler için 12 eyül darbesinin
ardılı, gerici faşist Tayyip Erdoğan
liderliğindeki diktarörlüğe karşı, di-
renmek ve mücadeleyi daha da bü-
yütmek dışında bir seçenek yoktur.
Darbelerle, zulümlerle söndürüle-
meyen direniş ateşlerini daha da
çoğaltmak, onların korkularını ger-
çeğe dönüştürmek, özgürlük, ada-
let ve barış isteyen tüm kesimlerin
görevidir. Birleşik Devrim Hareketi-
miz, bu mücadelede, halklarımızla
omuz omuza en önde yürümeye ve
darbecilerin korkularını büyütmeye
devam edecektir. Darbe ile iktidar
olanlar devrimle yenilecektir. 12

Eylül yenildi, saray cuntası ve ge-
rici-faşist Tayyip Erdoğan iktidarı da
yenilecek, direnen halklar kazana-
cak.

Halkların Birleşik Devrim
Hareketi- HBDH

Yürütme Komitesi
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Rojava’nın Munzur’u, Dersim
dağlarının Baran’ı, İrfan Gerçek
yoldaşımızın, sömürgeci faşist Türk
ordusuna ait jet ve helikopterlerin
bombardımanında şehit düştüğünü
öğrenmiş bulunuyoruz. 28 Ağustos
günü, Munzur vadisinin Venk köp-
rüsü ve Fırtına Veli Çeşmesi ara-
sındaki bölgenin Türk ordusuna ait
savaş uçakları ve kobra helikopter-
lerce bombalandığı, bu bölgede
bulunan gerilla birliğimizden Baran
Dersim parti isimli İrfan Gerçek yol-
daşımızın şehit düştüğü yerel kay-
naklardan bildirildi. Çatışmaya ve
alandaki duruma ilişkin ayrıntılı
açıklama, daha sonra yapılacaktır.

Devrimci Bir Ömür

İrfan Gerçek yoldaşımız, dev-
rimci bir ailede büyümüş, onur ve
özgürlük için genç yaşlarda müca-
deleye katılmış, demokratik eylem-
lerden milise, tutsaklıktan gerillaya
kadar uzanan pek çok alanda
büyük bir bağlılık ve kararlılıkla ça-
lışmış, devrimci bir ömür sürmüş-
tür. 33 yıllık ömrünün yaklaşık 20
yılını örgütlü ve partili olarak geçi-
ren İrfan yoldaşımız, adını aldığı
İrfan Çeliklerin, ellerinde büyüdüğü
komünist devrimcilerin izlerini
sürmüştür. Devrimci bir anne ve
babanın, halaların, amcaların orta-
mında, kendi bağımsız kimliği ve
iradesi ile öne çıkmış, sorgulayan
aklı, eylem gücü ve iradesi ile par-
timizin en genç kadrolarından biri
olmuştur.

Gittiği her yerde emekçiliği ve
coşkusu ile öne çıkan İrfan yolda-
şımız, 14 yaşında Komünist Genç-
lik Örgütü (KGÖ) ile ilişkilenmiş,
her türlü gençlik eylemlerinde öncü
roller oynamış, yaşadığı emekçi
semtte ve sonrasında İstanbul’un

diğer alanlarında kitle örgütçülüğü
ve milis faaliyetlerinde görev yap-
mış, ardından tutsak düşmüştür.

Tutsaklık sürecini, ideolojik ve si-
yasal bakımdan kendini eğiterek,
hapishane direnişlerinde en önde
yerini alarak geçiren yoldaşımız,
özgür kaldıktan sonra, tutkuyla bir
parçası olmak istediği politik askeri
cepheye geçmiştir. Medya Sa-
vunma Alanlarında bulunan Hüse-
yin Demircioğlu Akademisinde

eğitim alan ve bir dönem Munzur
Onur adıyla Rojava sahasında da
kalan İrfan yoldaşımız, cephelerde
İŞİD çetelerine karşı savaşmış, ar-
dından da, önce özgür dağlara,
sonra da en büyük özlemi olan
Dersim sahasına geçmiştir.

Yaklaşık 2 yıldır Dersim saha-
sında, MLKP/FESK Kürdistan Kır
Birliğinde savaşçı ve komutan ola-
rak görev yapan İrfan yoldaşımız,
sömürgeci Türk burjuva ordusunun
eşitsiz ve katliamcı savaşına karşı,
parti ve şehitilerimizin bayrağını
yükselterek hepimizi onurlandır-

mıştır.

Dersim Onurdur

Her karış toprağında ölümsüz
şehitlerin ayak izleri olan Dersim
coğrafyasında, kanlı ve eşitsiz bir
kirli savaş sürdürüyor faşist Türk
ordusu. Teke tek dövüşte asla ye-
nemeyeceği gerillalara karşı, en
yoğun kıyıcı askeri tekniği kullana-
rak sonuç almaya çalışıyor ancak
bunda da başarılı olamıyor. Tüm

şehadetlere rağmen, Dersim’de
gerilla onuru ve umudu yükselt-
meye, sömürgeci devleti vurmaya
devam ediyor. Kanlı faşist diktatör-
lük, çaresizliğini dağlarımızı, or-
manlarımızı yakarak gösteriyor.
Günlerdir, şehit Atakan Mahir’in de
dediği gibi “ruhu olan topraklar”ı ya-
kıyor, yıkıyor. Soysuzlar soyunun
en çirkef temsilcisi Süleyman Soylu
gibi katiller bilmez belki ama yine
de söyleyelim. Ölümsüz şehitlerin,
Seyid Rızaların, Elişêrlerin, Besê-
lerin, Cafer Cangözlerin, Baran
Dersimlerin, İrfan Tezerlerin, Alişer
Denizlerin, Berfuların, Sakinelerin,
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Atakanların ruhunu yenebilecek
teknik henüz icad edilmedi. Katlet-
seler de, yakıp küle çevirseler de,
o küllerden umut ve onur kavgası
veren İrfanlar yeniden boy verecek-
tir Simurg misali. Bundan kimsenin
kuşkusu olmasın!

Yolu Yolumuzdur!

İrfan Gerçek yoldaşımız, mutlu
ve umutlu devrimciliğin temsilcile-
rinden biri olarak gittiği Dersim’de,
arzu ettiği gibi elde silah savaşa-
rak, ardınsıra yürüyenlere yol gös-
terdi, onur verdi. Birlikte savaştığı
silah arkadaşlarıyla, güçlü yoldaşlık

bağları kurdu. Halkların Birleşik
Devrim Hareketi’nin şiarı olan “fa-
şizm yenilecek, direnen halklar ka-
zanacak” sözüne uygun bir
iradenin öncülerinden oldu. Birleşik
Devrim bayrağını yükseltti.

İrfan yoldaşımız şahsında, tüm
Dersim şehitlerini saygı ve bağlı-
lıkla anıyoruz. Değerli Gerçek aile-
sine ve tüm yakınlarına başsağlığı
diliyor, geride kalanlar olarak, on-
lara layık bir savaş sürdüreceği-
mize söz veriyoruz. İrfan
yoldaşımızı, çok sevdiği şarkılarla,
sıkılı yumruklar ve hesap sorma
sözleriyle uğurluyoruz. Başta Der-

sim halkı olmak üzere, tüm halkla-
rımızı, Dersim şehitlerine sahip çık-
maya, sömürgeci faşist
diktatörlüğün yaratmaya çalıştığı
korku ortamına meydan okumaya
çağırı- yoruz. Şehitler bu onurlu du-
ruşta, yol göstericimiz olsun!

İrfan Gerçek Ölümsüzdür!

Şehidên Dersîmê Bê Mirinin!

Faşizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak!

MLKP/Kurdistan
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Mehmet Ali Kasırga’nın Vasiyeti
“Dikilen her fidan komün için dikilir.

Düşen her can devrim için toprağa
verilir.”

Devrimci Önsöz

“Doğru bir bütündür, doğru parça-
landığında yanlışa hizmet eden bir-
çok açığa çıkar” Mehmet Ulaş
Bayraktaroğlu

Komunizm hedefini ulaşılmaz, va-
rılamaz ya da bir ütopya diye tari-
fleyenler yanılıyorlar. Yanılıyorlar
çünkü onların bu çaresizce sonları
komunizm gerçekliğinin ve mutla-
kiyetinin korkusundandır.

Düşman komünizm gerçekliğinden
bu denli korkarken, çekinirken biz
neden ya olduğumuz yerde ya da
olduğumuz yerden daha geriye gi-
diyoruz.

Eminim bu soruya çok farklı ceva-
plar çıkmıştır. Ve çıkacaktır. Aslında
bu sorunun temelde tek bir cevabı
vardır: Liberalizm.

Liberalizm bataklığı doymak bil-
meyen her türlü gericilikle beslenen
ve beslendikçe daha da büyüyen
bir bataklıktır.

Devrimci saflara çok rahat girebilir
ve girdiği an kaygı ve zaaflarla ken-
dine yaşam alanı (bataklık) oluştu-
rur. Yaşam bulduğu an yayılmaya
yani devrime saldırmaya başlar. Ve
nihayetinde ya olduğumuz yerde
sayarız ya da olduğumuz yerden
geriye gitmeye başlarız.

Liberalizmle savaşım hafife alınır
bir şey değildir. Tasfiyecilikle çözü-
lebilecek bir şey hiç değildir. Bu ba-
taklığı görmeyip (ki kör olmak
gerekir) sineklere savaş açmaya
benzer. Oysa yapılması gereken
bataklığı kurutmaktır. Yaşam ala-
nını orada bulamayan sinek oraya
yaklaşamayacaktır, varolanlarsa
yaşam alanları tükendiği için orayı
terkedecektir. Peki liberalizm bata-
klığını nasıl kurutmalı?

Öncelikle saflarımızda zihinlerin
netleştirilmesi gerekmektedir. Her
devrimci devrim hedefine kopmaz
bir inançla bağlanmalı ve bunu
yaptığı her faaliyetde aklından çı-
karmamalıdır. Devrim hedefi net-
leşmediği takdirde saflarımız
çürümeye, dağılmaya hazır bir hale
gelir. Bugün Türkiye Sosyalist Ha-
reketinde olduğu gibi iki örgüt yan
yana geldiğinde üçüncü örgüt or-
taya çıkıyor. Bunun temelinde

küçük burjuva kariyerizmi, rekabet
vs. karakter özellikleri sebep ol-
maktadır. Oysa amaçlar net olsa
devrime bağlılık, devrim esas
alınsa şuan yapılan birçok tartışma
ve mevcut ayrılıklar gereksiz hale
gelecektir.

Bir komunisti çürüten burjuva
yaşamdır. Onu mücadeleden
soğutan, küstüren… Kadro eğer
komunizmi yaşamıyorsa, insani
ilişkileri komunistçe olmuyorsa de-
vrim hedefinden uzaklaşması o
kadar kolay olacaktır. Bu yüzden
kadrolar bulundukları her alanda
komünler kurmalı, ilişkilerini komu-
nistçe gerçekleştirmeli ve etrafın-
daki her türlü gericilikle amansız bir
mücadeleye girişmelidir. Bu sayede
saflarımız sağlamlaşacak ve daha
ileri mevziler kazanacaktır.

NOT: Bu yazdıklarımı pek çok yol-
daş yazmıştır. Hatta daha güzel ka-
leme almışlardır. Yazdıklarımı
tekrar amacı ile yazmadım. Yazdı-
klarım tüm yoldaşlara vasiyetimdir.
Kendinize ve etrafınızda olup biten-
lere liberal yaklaşmayın. Önce içsel
devrim ardından örgütsel devrim.

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm



Faşist AKP hükümeti; 16 yıllık
yönetimi boyunca, kadınlar başta
gelmek üzere halklara, ezilenlere
düşmanlığın her türünü gösterdi.
Zulüm ve yoksulluğun yanında kirli
savaşa ait "çökertme", "imha" ve
yok etme politikasını pervasızca
devreye koydu. Talanlarla, yalan-
larla, yıkımlarla, kapatmalarla, tu-
tuklamalarla, OHAL'le, işkenceler-
le, katliamlarla, gasplarla, KHK ile
emekçi halkları, kadınları, gençleri
sindirerek yöneteceğini sandı. Es-
tirdiği korku rüzgarı, baskı politikası
sokağa çıkan kitlelerde niceliksel
düzeyde düşüşler açığa çıkarsa
da, yine de kadınların, ezilenlerin
mücadele gücünü ve isteğini yok
edemedi. AKP, faşist rejimin içinde
bulunduğu yapısal krizi aşamadı,
ekonomik krizin unsurlarını yok
edemedi, kitleleri yönetmede başa-
rılı olamadı. Bunun içindir ki "bas-
kın erken seçim" alternatifini dev-
reye koydu. Bu seçimlerde, faşist
MHP ile birlikte,  tek adam diktatör-
lüğünü pekiştiren bir sonuç elde
etse de, tüm kriz ögeleri devam et-
mekte, AKP-MHP koalisyonu top-
lumu tam bir yıkıma doğru sürük-
lemektedir.

Seçimden önce de, seçimlerin
ardından da, başta kadınlar olmak
üzere, tüm ezilen kesimlere dönük
saldırılarını sürdüren AKP-MHP fa-
şist koalisyonu, toplumu tam bir
cendere içine almak istiyor. Ülke,
adına cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemi denilen tek adam diktatör-
lüğü ile yönetiliyor. OHAL ve
KHK'ler bu rejimin doğal uygulama-
ları haline getirilmiş durumda. Her
şey, kadın düşmanı Tayyip Erdo-
ğan'ın iki dudağı arasında ve bu

durum yeni rejimin doğal bir özelliği
sayılıyor.

AKP-MHP Koalisyonu Kadın
Düşmanıdır

Faşist AKP rejiminin cins politika-
sının merkezinde kadın düşmanlı-
ğının olduğu açıktır. Onlar, bizzat
Tayyip Erdoğan'ın ağzından bunu
her fırsatta söyleyip, icraatlarıyla
göstermektedir. Erkek egemen, ge-
rici faşist AKP ve yönetimi nasıl dü-
şünüyorsa hem yasalarını hem de
fiili uygulamalarını buna göre şekil-
lendirmektedir. Toplumsal yaşam-
da, kadını ikinci cins olarak gören,
onların fıtratlarının gereği olarak,
erkeğin gerisinde durması gerekti-
ğini vaazlarla dile getiren Tayyip Er-
doğan yönetimi, tüm devlet ve
bürokrasi kademelerini erkekleştir-
miş, kadını sembolik birer süs eş-
yası gibi vitrinlik olarak konumlan-
dırmıştır.

AKP-MHP koalisyonunun dayan-
dığı program, toplumsal yaşamda
kadını yok sayıp, eve hapseder-
ken, mücadele eden, boyun eğme-

yen kadını da, tutuklama, gözaltı,
işkence, işten atma, ırkçı faşist ku-
şatmaya alma gibi saldırılarla etki-
sizleştirmeye, yıldırmaya çalışmak-
tadır.

Kadının, toplumsal alandaki ön-
cüleşme düzeyi, AKP-MHP koalis-
yonunun en korktuğu şeylerden
biridir. Bu nedenle de, seçimlerin
ardından kadınlar üzerindeki baskı
ve saldırı politikaları hız kesmeden
devam etmektedir. Kadın cinayet-
lerinden de bunu görmek mümkün,
Flormar direnişindeki kadınların ta-
leplerinin kabul edilmemesi doğrul-
tusunda patronlarla kurulan ittifakta
da. Hapishanelerdeki kadın tutsak-
ları özel olarak hedefleyen işkence
ve saldırılarda da bunu görmek
mümkün, Kürt  kadın hareketine ve
devrimci komünist kadınlara dönük
tutuklama ve gözaltı teröründe de. 

Kriz içindeki faşist koalisyon, top-
lumun bütün öncü bölüklerini, özel-
likle de kadınları etkisizleştire-
mezse, kendi sonunun iyi olmaya-
cağının farkında. Bu nedenle, so-
kakta, işyerinde, ve hayatın her
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alanında kadının öncüleşmesi,
kendi özgürlüğünü savunması ve
bunun için mücadele etmesi faşist
rejimin geriletilmesi anlamına gele-
cektir. AKP-MHP faşist koalisyonu-
nun politikaları da bunu engelle-
meye dönüktür.

3K Düşmanları: Kadın-Kürt-
Komünist!

AKP-MHP koalisyonu ve onun li-
derliğini yürüten Tayyip Erdoğan'ın
en kullanılışlı aracı din ve milliyet-
çiliktir. Kürt düşmanlığıyla paralel

yürütülen bu hastalıklı zihniyet,
bütün bir toplumu çürütecek kadar,
ciddi bir tehdittir. AKP ve MHP'li fa-
şistler, buldukları her fırsatta, Kürt,
Kadın ve Komünist düşmanlığını
dile getirdiler, emekçi kitleleri bu ze-
hirli zihniyetleriyle kirlettiler.

Bu iktidar ırkçıdır, milliyetçidir,
asimilasyoncudur, tekçidir. Kürt hal-
kının inkarı ortaklık zeminleridir. Bu
nedenle bugüne kadar Kürt kadının
yükselttiği özgürlük ve eşitlik talep-
lerini yok saydılar. Öyle ki Türk'den
başka uluslara, halklara, topluluk-
lara eşit koşullarda yaşam hakkı
onların politikasında yoktur. Eşitlik
talepleriyle mücadele eden Kürt ka-
dınlarına faşist Erdoğan'ın ''kadın
da olsa çocukta olsa gereği yapıla-
caktır'' sözü, bu iktidarın temel dis-
kurlarından biri oldu. Onlar bu

sözden sonra, kadın-çocuk deme-
den yüzlerce insanı katlettiler.
Bütün bir toplumu terörize ettiler. 

Sadece AKP-MHP koalisyonu
değil milliyetçilik zehriyle toplumu
çürüten. “Ana muhalefet” denilen
CHP ve onun düşkün genel baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu da,
CHP'nin genel yönetimi de, milliyet-
çilik yarışında, AKP ile düello yap-
maya kalkacak kadar pusulayı
şaşırmış durumdadır.

AKP Kürdistan'da kanlı katliam

politikasını hayata geçirdiğinde
CHP 'nin tek bir karşı koyuş ham-
lesi sözkonusu olmadığı gibi
“neden daha etkili vurmadınız,
neden daha fazla katliam yapmadı-
nız” diye Tayyip Erdoğan'a çıkıştık-
ları biliniyor. Onlar, ''teröre karşı
mücadelenin'' destekçisi olduklarını
her durumda söylediler. Ne gün-
lerce yerde yatan Taybet Ana'dan,
ne Ceylan Önkoldan, ne Sewe
Demir, Asya Yüksel ve nice kadın
ve çocuğun katliamından bahset-
mediler. Hesap sormadılar, gün-
dem bile yapmadılar. Sadece
Kürtler değil, bu topraklarda yaşa-
yan uluslara, ulusal toplukluklara,
mezheplere, inançlara karşı yakla-
şımları da devletin bek'ası sözko-
nusu olduğunda bir birlerinden
farklı değildir.

Kadınlar Birleşik Mücadeleyle
Kazanacak!

24 haziran seçimleri öncesinde,
Tayyip Erdoğan diktatörlüğünü ga-
rantilemek için uygulanan OHAL
yasaklarını delen kadın iradesi top-
lumun öncü gücü oldu. KHK ile iş
hakları ellerinden alındığında da,
cinsiyetçi beden politikasına karşı
da kadın iradesi karanlığı yaran
buzkıran rolü oynadı. Toprakları,
kentleri, köyleri, dereleri sermaye-
nin talanına açıldığında barikatların
en önünde kadınlar yer aldı. Kışkır-

tılan toplumsal erkekliğe, devlet
eliyle geliştirilen "erk"ek şiddetine
karşı da yine kadınlar barikat oldu-
lar. Denebilir ki kadın hareketi sön-
dürülemeyen, dindirilemeyen bir
ateştir. Bu nedenle de zamana ya-
yılarak büyüyen, güçlenen kadın
iradesi; özgürlüğün, emeğin,
yaşam hakkı mücadelesinin en diri
toplumsal gücünü temsil ediyor.
İdeolojik ayrılıklarına, siyasi örgüt-
sel farklılığına rağmen politik ze-
minde ortaklığı geliştirmek, ortak
düşman "erkek" egemen faşist
AKP-MHP rejimine, kapitalist siste-
min tüm kurumlarına karşı ezilen
kadınlar, cinsel kimlikler ittifakını
büyütmek gerekiyor. Bu ittifak,
erkek egemenlikçi sistemin deste-
ğiyle gerçekleştirilen kadın cinayet-
lerine karşı yaşam hakkı müca-

24

Birleşik Devrim Ekim 2018



delesi kadar, kadının eşitlik ve öz-
gürlük taleplerini elde etmek için de
önemlidir. 

Milyonlarca kadının "adalet " ta-
lebinin burjuva parlamentodan bek-
leyerek gerçekleşmeyeceği açıktır.
Sokak mücadelesi bu talebin ger-
çekleşmesinin güvencesidir. Adalet
kadınların birleşik mücadele gücü
ve iradesiyle sağlanacaktır. Bunun
yolu da kadınların iradesini sokağa
taşımakla olacaktır. Fiili meşru mü-
cadele kanallarından, devrimci şid-
det araçlarına kadar, her biçimi ve
yöntemi kullanması gereken kadın-
ların en önünde kuşkusuz ki, dev-
rimci-yurtsever-komünist kadınlar
yer almalıdır.

Kadın Özgülük Mücadelesinin
talep ortaklığı aynı zamanda müca-
dele ortaklığıdır. Bunun yollarından
biri Türkiyeli kadınların "yaşam
hakkı" talebinin, köyleri yakılan,
talan edilen Kürdistanlı kadının
"yaşam hakkı" talebiyle birleştir-
mekten geçiyor. 

Kadınlar siyasal çalışmalarda
kapitalist, emperyalist dünyanın
erkek egemenlikçi sisteminin or-
taya çıkardığı sonuçlar olan, ortak
acılara karşı mücadeleyi büyütmeli,
bunu tarihsel adaletsizliğe isyanın
vesilesi kılmalıdır.

Faşist AKP iktidarının, tekçi,
kadın düşmanı politikalarının karşı-
sına, milyonlarca kadını bir irade
haline getirmeli, örgütlü safları ka-
dınlarla büyütmelidir.

Kürt özgürlük mücadelesiyle, ka-
dınların özgürlük mücadelesinin
düşmanı aynıdır. Ortak düşman, fa-
şist AKP iktidarı ve onun erkek ege-
menlikçi zihniyetidir. Bu gerçek tüm
kadınlara anlatılmalı, şovenizmin
ve gericiliğin etkisindeki kadınlar,
bu düşünsel tutsaklık halinden kur-
tarılmalıdır.

İmralı'da Kürt halk önderi Abdul-
lah Öcalan'a dönük tecrit saldırı-
sına, hapishanelerdeki tek tip
elbise uygulamalarına, hak gaspla-

rına ve tüm faşist baskılara karşı
kadınlar birleşik bir mücadele bari-
katı kurmalıdır. 

Türkiyeli ve Kürdistanlı kadınlar
Efrin'in işgaline, Rojava'ya dönük
saldırılara karşı barikat oluşturmalı,
mücadeleyi ortaklaştırmalıdır. Bu-
radan bir adım daha ileri çıkarak,
politikanın verili olan koşullarını
zorlayarak fiili meşru mücadelenin
tüm araç ve biçimlerini uyum içinde
kullanarak, kadınların özsavunma
mücadelesini büyüterek "zor araç-
ları"da dahil olmak üzere politika-
nın hizmetine sunmalıdır.

25 Kasım'ı, kadın cinayetlerine,
kadına dönük şiddete, erkek ege-
menlikçi politika ve saldırılara karşı
bir mücadele dönemine çevirmeli,
birleşik kadın hareketi öncülü-
ğünde, sokakları, erkek, faşist ve
gerici AKP-MHP koalisyonuna dar
etmelidir.

Kadınlar Birleşerek ve
Direnerek Kazanacak!
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Birleşik devrimci mücadelemizin
bileşeni PKK’nin Merkez Komite
Üyesi, aynı zamanda HPG Komuta
Konseyi üyesi olan Dersim Saha
Komutanı Atakan MAHİR (İbrahim
ÇOBAN) ve yoldaşlarını faşist Türk
devletinin kural tanımaz insanlık
dışı saldırılarında ölümsüzlüğe
uğurladık. Yitirdiğimiz değerli yol-

daşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Büyük bir kavganın önde giden
neferleri olarak nice destanlara
imza atan, kahramanlıklar yaratan,
feda ruhuyla dolu, akıl almaz insan-
lık dışı saldırılar karşısında göğüs-
lerini siper ederek özgürlüğün
diliyle dolu dolu yaşayanların ardıl-
larına bıraktığı mücadele bayrağını
sürekli yükseklerde tutmak ve hep
ileriye taşımak birleşik mücadele-
mizin şiarı ve görevidir.

Çeyrek asırlık mücadele tarihiyle
faaliyet yürüttüğü alanlarda halkla-
rın, yoldaşlarının ve siper yoldaşla-
rının haklı sevgisini kazanan
Atakan yoldaş, HBDH oluştuğu
andan itibaren faaliyet yürüttüğü
alanlarda birleşik mücadelenin bir
öznesi olarak büyük bir çaba içinde
olmuş, Dersim Ortak Komutanlığı-

nın oluşumunda aktif yer almıştır.
Atakan yoldaşımız HBDH Yürütme
Komitesi ve Ortak Komutanlıkta da
görev almış, HBDH’nin örgütsel ve
eylemsel çalışmalarında önemli
katkılar sunmuştur.

Faşizmin saldırılarının yoğunlaş-
tığı bir dönemde en zor görevlere
talip olan militan duruşuyla komu-
tası altındaki gerillaya örnek olan
Atakan yoldaş; karamsarlık düş-
manı, çözümleyici, üretken, sorun-

ları derinliğine inceleyen, pratik
içinde kendisini sürekli yenileyerek
çevresinin de gelişmesine öncülük
yapan duruşuyla olgun, mütevazi
ve başarılı bir öncü komutandı.

Yüzyıllardır inkar edilen, yok sa-
yılan, katliamlara uğrayan, yerin-
den-yurdundan edilen, her türlü

haksızlığa-adaletsizliğe ve asimi-
lasyona uğratılan Kürt ulusunun
yiğit kadın ve erkeklerinin özgürlük
uğruna harcadıkları çaba büyük ve
ödedikleri sayısız bedel de tarifsiz
olmuştur. Özgürlük gibi hedefi
büyük olanların çabası da büyük
olur, ödediği bedelde büyük olur.
Atakan yoldaş ta böyle değerli bir
kişilik, böyle değerli bir militan,
böyle değerli bir komutandı. Atakan
yoldaş değerli bir siper yoldaşı-
mızdı.
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Birleşik Devrim Mücadelemizin Güler
Yüzlü Komutanı Atakan MAHİR Yoldaş

Ölümsüzdür!



Türkiye Kuzey Kürdistan halkla-
rını kuşatan faşist kuşatmanın
çemberinin gittikçe daraldığı, insani
değerlere ve duyarlılıklara düşman-
lığın sınır tanımaz biçimde arttığı
bu yaşadığımız dönemde, hareket
eden-konuşan-itiraz eden herkes
düşman ilan edilmektedir. Hakkını
arayan Kürt, alevi, işçi, memur,
köylü, genç, kadın, çevreci, ilerici,
aydın, sanatçı, akademisyen vs
“vatan haini” ya da “terörist” olarak
hedefe alınmaktadır. Kuşatma git-
tikçe daralmaktadır.

Bu kuşatmayı parçalayacak, fa-
şizmi yenecek olan güç, halkların
birleşik mücadelesidir. Birbirine
düşmanlaştırılmaya çalışılan halk-
ların birlikteliğini sağlamak ve fa-
şizme karşı aynı saflarda hareket
etmelerine öncülük yapmak Birleşik
Devrim Hareketimizin görevi ve so-
rumluğudur. Birleşik Devrim Hare-
ketimizi bekleyen görevler büyük,

sorumlulukları ağırdır. Çünkü he-
defi büyüktür.

Atakan yoldaş bu görevin bilin-
cinde olarak en önde yürümüş, ro-
lüne sahip çıkmış, misyonunu
oynamaktan bir an bile tereddüt et-
memiştir. Biz ardılları da halkları
kuşatan faşizme karşı Atakanlaş-
malı, rolümüze sahip çıkmalı ve
misyonumuzu oynamalıyız. Halkla-
rın bizlerden, biz öncülerden bekle-
diği budur. Birleşik devrim müca-
delemizin bizlere yüklediği görev
de budur.

Birleşik mücadelemizin örülme-
sinde ve geliştirilmesinde en önde
yürüyenlerimiz olan Şahin, Mercan,
Delal Amed, Alişer Dersim, Ulaş
BAYRAKTAROĞLU, Ulaş ADALI,
Nubar OZANYAN ve Atakan
MAHİR yoldaşların ve diğer yoldaş-
larımızın bizlere bıraktığı mücadele
bayrağını en yükseklerde tutmak

ve ideallerine sahip çıkmak siper
yoldaşlığımızın gereği olarak bilin-
cimizde ve yüreğimizdedir.

Yoldaşlarımıza sözümüz, tarih
tanığımız olsun; Faşizmi yeneceğiz
ve yitirdiklerimizin hesabını mut-
laka soracağız.

Atakan MAHİR Yoldaş
Ölümsüzdür!

Dersim-Pülümür Şehitleri
Ölümsüzüdür!

Faşizmi Yeneceğiz,
Halklarımız Kazanacak!

Yaşasın Birleşik Devrim
Mücadelemiz!

HBDH Yürütme Komitesi

16 Ağustos 2018
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ZEKİ ŞENGALİ ÖLÜMSÜZDÜR!
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