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Halkların Birleşik Devrim
Mücadelesi Faşizmi Yıkacak

Türk devletinin faşist saldırılarına 
karşı HBDH güçleri olarak mücadele 
dolu bir yılı geride bıraktıklarını söy-
leyen HBDH Yürütme Komitesi Üyesi 
Tekin Yoldaş ve DKP/ BÖG savaşçısı 
İmera Fera Yeşilgöz, faşist saldırıla-
rın amacına ulaşamadığını belirtti.

HBDH (Halkların Birleşik Devrim 
Hareketi) Yürütme Komitesi Üye-
si Tekin Yoldaş ile KBDH ve DKP/ 
BÖG savaşçısı İmera Fera Yeşilgöz 
geçtiğimiz HBDH militanlarının ey-
lemselliklerinin yanı sıra, Türkiye 
Kürdistan’daki mücadelede aktif rol 
oynayan birleşik devrim güçlerinin di-
renişlerini değerlendirdi. Kavga dolu 
bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen 
Tekin Yoldaş şu değerlendirmelerde 
bulundu: “HBDH güçlerinin hepsi açı-
sından ciddi bedellerin ödendiği ve 
aynı zamanda da mücadelenin büyü-
düğü bir yıldı.

Öncelikle son süreçte gelişen mü-
cadelede şehit düşen yoldaşlarımızın 
tümünü saygıyla anıyorum. Halkların 
Birleşik Devrim Hareketi Türkiye ve 
Kürdistan devriminin ortak mücadele 
örgütü olarak ortaya çıktı. Bileşenleri-
nin amacı faşizme karşı birleşik dev-
rim mücadelesini yükseltmektir. Geç-
tiğimiz yılda bu mücadele çok şiddetli 
bir zeminde gerçekleşti. Faşist ikti-
darın işçilere, emekçilere, ezilenlere 
karşı baskı ve saldırıları yoğunlaştı. 
Bu dönem içinde savaşın da şiddeti 
çok arttı. Faşist rejim tüm olanakları 
ve imkanları kullanarak devrimci güç-
lere karşı bir tasfiye saldırısı başlattı.

Dağlarda gerillaya dönük askeri 
operasyonlar ve bu operasyonlarda 
yoğun tekniğin kullanılması, öte yan-
dan bir takım ittifak ve komplo ilişki-

leri ile gerillanın alanını daraltma ve 
itibarsızlaştırma özel savaş yöntem-
leri olarak kullanıldı ve bir şekilde mü-
cadeleyi geriletme hamleleri yapıldı. 
Aynı zamanda ülke içinde demokratik 
güçler ve özgürlükten yana olan güç-
lere karşı yasaklama ve baskılarla 
devrimci güçlerin halkla olan ilişkileri 
daraltılmaya çalışıldı.”

FAŞİST SALDIRILAR BAŞARISIZ 
OLDU

Tüm faşist saldırılara karşı özgür-
lük güçlerinin direnmeye devam etti-
ğini sözlerine ekleyen Tekin Yoldaş, 
“Faşizmin bu saldırıları başarısız 
oldu. Bu saldırılar karşısında yitirdiği-
miz şehit yoldaşlarımız oldu, bedeller 
verildi ancak bu faşist saldırılar ba-
şarıya ulaşamadı. Gerilla güçlerinin 
varlığı, mücadelenin devam etmesi 
tabii ki birleşik devrim mücadelesinin 
başarısıdır. Tabii bunun başarının de-
vamlılığı bu mücadelenin tüm ezilen-
lerle, emekçilerle, işçilerle, kadınlar 
ve gençlerle buluşması olacaktır.

Bu dönemki mücadelemiz aynı za-
manda 2020’yi hedefliyor. 2020’de fa-
şizme karşı mücadeleye yükseltmek, 
işçi ve emekçilere, ezilenlere, kadın-
lara ve gençlere ulaşmak ve örgüt-
lemek, bu kesimlerle birleşik müca-

delenin buluşturulması hedefimizdir. 
Faşist iktidar tüm olanak ve imkan-
larını kullanırken aslında göründüğü 
kadar da güçlü değil. Her konuda bir-
çok açıdan çatırdıyor ve yetersizlikleri 
ortaya çıkıyor. Tüm baskılara rağmen 
devrimci mücadelenin gelişmesini ve 
hareketin yükselmesini engelleyemi-
yor. Faşist sistem çoğu zaman kendi 
hukukunu dahi hiçe sayan uygulama-
larda bulunuyor ancak birleşik devrim 
güçlerinin kararlı mücadelesi devam 
edecek” diye konuştu.

EZİLEN HALKLAR YALNIZ DEĞİL

Birleşik devrim güçlerinin özellik-
le Türkiye metropollerinde gelişen 
eylemselliklere değinen DKP/BÖG 
savaşçılarından İmera Fera Yeşilgöz, 
eylemlerle beraber AKP-MHP faşist 
rejiminin güvenlik konseptinin dağıldı-
ğını belirterek, “Öncelikle son süreçte 
devrim ve sosyalizm mücadelesinde 
ölümsüzleşen tüm yoldaşları saygıy-
la anıyorum. Faşist rejim, Türkiye işçi 
sınıfına ve ezilen halklarına dönük 
saldırılarını derinleştiriyor. Bu saldı-
rılar ile Türkiye ve Kuzey Kürdistan 
topraklarını ezilen halklar için adeta 
halklar hapishanesine dönüştürmek 
istiyor.

Halkların hak ve adalet arayışla-
rı faşist uygulamalar ile hedef haline 
getiriliyor. Bugün Türkiye metropolle-
rinde ve Kuzey Kürdistan’da her türlü 
özgürlük talebini ve hak arayışını dile 
getirenler, faşist iktidar tarafından te-
rörist olarak ilan ediyor. Artan bu fa-
şist saldırılar sonucunda HBDH’nin 
eylemsellikleri bu baskı ve teröre 
karşı koyuşun bir ifadesidir. Aynı za-
manda HBDH’nin gerçekleştirdiği ey-

“Halkların Rojava’daki 
demokratik kazanımlarına

dönük Türk devleti ve
çetelerinin saldırılarına 
karşı savaşın Türkiye
cephesine taşınması

gerekmektedir”
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lemler bu faşist iktidarın uygulamaları 
karşısında ezilen halkların yalnız ol-
madığının göstergesidir. Devrimcile-
rin her zaman bir seçenek olarak var 
olduğunun ispatıdır.

Faşist iktidar gerçekleştirdiği uy-
gulamalar ile halkları sindirmeye 
çalışıyor. Bu yönüyle HBDH güçleri 
Türkiye metropollerinde faşist ku-
rumları hedef haline getirmektedir. 
HBDH güçlerinin hedefi tüm faşist 
kurumlar ve onların maddi destekçi-
leridir. HBDH güçleri faşist kurumları 
hedef haline getirirken aynı zamanda 
faşist iktidarın yaratmış olduğu baskı 
ve korku havasını da dağıtmaktadır. 
Bir yandan faşist iktidar Türkiye met-
ropolleri ve Kuzey Kürdistan toprak-
larında baskılara devam ederken her 
türlü itirazı ve muhalif eylemselliği 
tutuklamalar ile baskıyla yok etmeye 
çalışıyor, Kürdistan’da da sınır ötesi 
askeri operasyonlar ile Kurdistan öz-
gürlük mücadelesinin kazanımlarını 
yok etmeyi hedefliyor. Bu aslında ik-
tidarın sıkışmışlığını gösteriyor” dedi.

SARSILMIŞ OLAN GÜVENLİK 
KONSEPTİNİN KORUNDUĞUNU 
GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR

HBDH güçlerinin Türkiye metro-
pollerindeki eylemlerine dikkat çeken 
İmera Fera Yeşilgöz, bu eylemleri gör-
mezden gelen AKP- MHP faşizminin 
sarsılan güvenlik konseptine ilişkin 
şunları belirtti: “HBDH güçleri olarak 
bu faşist iktidar karşısında, onların 
her türlü kurumuna karşı eylemsellik-
ler gerçekleştirmek aslında sisteme 
karşı gerçekleştirilen en net tutumdur. 
Bugün AKP- MHP faşizmi, HBDH’nin 
eylemselliklerini görmezden gelerek 
sarsılmış güvenlik konseptinin hala 
korunduğunu göstermeye çalışıyor.

Gelişen eylemlere karşı halkın ver-
miş olduğu güven, coşku ve örgütlülük 
aslında bu eylemlerin başarısıdır. Bu 
eylemselliklerle beraber şunu görmek 
gerekir. Türkiye devrimci mücadelesi 
ile Kürdistan özgürlük mücadelesinin 
birleşmesi aslında faşizm için büyük 
bir korku yaratmaktadır. Bugün hem 
4 parça Kürdistan’da hem de Türkiye 
metropollerinde HBDH güçleri faşiz-
me karşı her mevzide savaş açmak-
ta, bu yolda bedeller ödemekte, öde-
nen bedeller ile beraber aslında zafer 

rotasını netleştirmektedir.”

ROJAVA DEVRİMİ’NİN GERÇEK 
VE TEK DOSTU EZİLEN HALKLAR 
VE EMEKÇİLERDİR

Tekin Yoldaş, 9 Ekim tarihinden bu 
yana halkların Rojava’daki demokra-
tik kazanımlarına dönük Türk devleti 
ve çetelerinin saldırılarını değerlen-
dirdi ve savaşın Türkiye cephesine 
taşınması gerekliliğine dikkat çekti: 
“Rojava devrimi Ortadoğu’da uzun 
süredir var olan gerici faşist odak-
lanmayı dağıtan bir devrim oldu. Her 
tarafı gerici, baskıcı rejimlerle kuşa-
tılmış bir coğrafyada, Rojava devrimi 
ezilenler ve dünya halkları için umut 
oldu. Bu gelişim karşısında elbette 
bölgedeki gerici güçlerin tepkisiz kal-
ması beklenemezdi. Bunların başın-
da da T.C. faşist rejimi geliyor. T.C. 
faşist rejimi baştan beri Rojava dev-
rimini etkisiz hale getirmeye, kontrol 
altına almaya çalıştı. Bunu yapama-

yınca bu kez devrimi hedef almaya 
başladı ve bu hedef alma konseptini 
belli güçleri savaştırarak yapmaya 
çalıştı. DAİŞ’i destekledi. 4

Kobane direnişi sırasında dev-
rimci güçlere sınırlara kapattı ancak 
DAİŞ güçlerine sonuna kadar yar-
dım etti. Bu dünya gündemine girdi. 
Uluslararası DAİŞ terör şebekesi T.C. 
ayağıyla ilerledi. Bu güçler yenilgiye 
uğratılınca Rojava devrimine karşı bir 
sempati oluştu. Bu sebepten kaynaklı 
faşist iktidar, devrimi boğma politika-
larını yürürlüğe koydu. İlk önce Efrin 
işgali başladı. Bu işgal T.C. devletinin 

Kuzey Suriye halklarına karşı işgal 
saldırısının devamıydı. Sonrasında 
gelişen strateji ise Serekani- Til Eb-
yad hattına yapılan saldırıydı. Amaç-
ları buradaki halkı göç ettirmek ve bu-
radaki demokratik yapıyı değiştirerek 
devrimi boğmaktı.

Rojava’da gelişen demokratik 
modelin Türkiye ve Ortadoğu halkla-
rına yayılması çabasını engellemek 
istediler. Bu konseptin uygulanması 
konusunda uluslararası emperyalist 
güçler de yardımcı oldu. ABD başta 
olmak üzere bölgedeki güçler bu dev-
rimi boğma çabasına destek oldular. 
Tekrardan görüldü ki Rojava devri-
minin tek gerçek dostu dünya ezilen 
halkları ve emekçileri olabilir. Bunun 
dışındaki her türlü ittifak konjonktürel-
dir. DAİŞ ile mücadele ederken sana 
destek veriyormuş gibi görülen güçler 
T.C. faşist rejimi saldırdığında hiçbir 
şey yapmadılar ve T.C. ile olan ittifak 
ve dostluk ilişkilerine vurgu yaptılar. 

Bütün bunlara rağmen Türkiye devleti 
savaşa başladığında orada görkemli 
bir direniş gelişti. Bu direniş içerisinde 
Kürdistanlı, Türkiyeli ve dünyanın her 
yerinden devrimciler vardı.

Demhat, Ceren, Aynur Ada, İmran 
Fırtına yoldaşlar enternasyonalist öz-
gürlük taburu saflarında ölümsüzleş-
tiler. Geçmişte nasıl Franko faşizmine 
karşı İspanya halkları dünya halkları 
enternasyonalist tugay saflarında 
buluştuysa bugün Rojava devriminin 
özgürlüğü için devrimciler enternas-
yonalist taburda buluştu. Bu önemli 
bir hamleydi. Tarihsel açıdan ciddi bir 
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direniş notudur. Aynı zamanda Türki-
ye egemen sınıfına karşı savaşta mü-
cadele taraf olmanın ifadesiydi. T.C. 
faşizmi bu şehit düşen yoldaşlar şah-
sında kara propagandayı derinleştirdi 
ve bu yoldaşları hain ilan etti. Halbuki 
bu yoldaşlar Türkiye ve Kürdistan’da-
ki mücadelenin birleştirilmesi için di-
renen enternasyonalist devrimcilerdi. 
Yine Türkiye devrimci hareketinin 
öncü kadroları bu topraklarda sava-
şarak şahadete ulaştılar.”

KÜRDİSTAN YANIYORSA FAŞİZ-
MİN HAKİMİYET ALANLARINDA 
KİMSE RAHAT OLMAMALI

“Devlet aslında bu savaşı bir Türk- 
Kürt savaşı olarak yürütmek istedi” 
diyen Tekin Yoldaş, konuşmasını şu 
sözlerle sonlandırdı: “Bu savaş Türki-
ye egemenleri ile Kürt halkı ve aslın-
da bütün Türkiye halkları arasındaki 
bir savaştır. Faşist rejim ile emekçi 
halklar arasındaki bir savaştır. Müca-
dele içerisinde de faşizmi hedef alan 
bir mücadele hattı örmeliyiz. Rojava 
devrim mücadelesi aynı zamanda 
Türkiye devrim mücadelesidir. Çünkü 
Türk devleti eşitsiz bir şekilde saldırı-
ları düzenledi.

Bir devlet olmanın tüm imkan ve 
fırsatlarını kullanarak oradaki devrim-
ci güçlere saldırdı ve orada ciddi bir 
direniş oldu. Bugün devrimci güçler 
Enternasyonalist Özgürlük Taburu 
saflarında mücadeleye devam ediyor. 
Hem uluslararası atmosfer ve dev-
rimci güçlerin direnişi T.C. güçlerine 
geri adım attırdı. Ancak bu faşist sal-
dırılar ileriki süreçte de devam edebi-
lir. Bu yüzden bu savaşın kazanılma-
sı ve işçi, emekçi, ezilenler için esas 
kurtuluş faşist iktidarın devrilmesiyle 
gerçekleşecektir. Bu yüzden Türkiye 
cephesinde bu savaşın büyütülmesi 
önemlidir.

HBDH milislerinin yaptığı eylemler 
de bu çerçevede büyük önem kaza-
nıyor. Savaşın Türkiye cephesine 
taşımak zorundayız. Çünkü Türkiye 
cephesinde faşist iktidar sorgulanma-
dığı müddetçe faşist iktidara karşı ge-
lişen ülke sınırları dışı savaşta faşizm 
kendini güçlü hissetmektedir. Rojava 
ve Başur yanıyorsa o zaman faşizmin 
hakimiyet alanlarında da kimse rahat 
olmamalı. Hedefi böyle koymalıyız. 

Orada mücadele yürütmek zorunda-
yız. Çünkü bu mücadele Türkiye işçi 
ve emekçilerinin ortak mücadelesidir. 
Rojava’ya atılan her bomba işçiler-
den, emekçilerden, kadınlardan çalı-
nanlardır. Bu konsepti böyle koyma-
dığımız sürece Türk devletinin faşist 
politikaları meşrulaşmış olur.”

ARİN MİRAKANLARDAN, AYNUR 
ADALARA ROJAVA DEVRİMİ 
KADIN DEVRİMİDİR

Rojava direnişinde ortaklaşan ka-
dınların mücadelesine dikkat çeken 
İmera Fera Yeşilgöz, başta KBDH 
(Kadınların Birleşik Devrim Hareketi) 
güçleri olmak üzere tüm kadınlara şu 
mesajı verdi: “Rojava devrim hareketi 
başından beri kadın özgürlük müca-
delesinin öznesi haline geldi. Rojava 
devrimi kadınların öz örgütlüğüne 
dayanan bir devrim olarak kendini ör-
gütledi. 

Bu devrim süresi boyunca, sınırın 
öte yakasından Rojava devrimine ka-
tılmak için yola çıkan ve sınırda T.C. 
faşist devleti tarafından katledilen 
Kader Ortakkaya’dan tutalım da, Arin 
Mirkan’a, fedai eylem yapan Avesta 
Yoldaş’tan, bugün 9 ekim itibariyle 
başlatılmış olan saldırılarda ölüm-
süzleşen Aynur ve Ceren yoldaşlara 
kadar biz bu devrim mücadelesi içe-
risinde ödenen bedellerde kadınların 
duruşunu, mücadeledeki konumunu 
net bir şekilde görebiliyoruz.

Bugün kadın mücadelesi dünyanın 

dört bir tarafında farklı eylemsellikler 
ile devam ediyor. Erkek egemenliği 
ve şiddetine karşı gerçekleştirilen bir 
dans eylemi dahi tüm dünyada kadın-
lar tarafından örgütlülüğü sağladı ve 
tüm kadınlar tarafından kız kardeş-
lik dayanışmasını arttırdı. Bu bir kez 
daha gösterdi ki kadınların örgütlülü-
ğüne dayanan her eylemsellik aslın-
da mutlaka iktidarı hedef almaktadır. 
Hiçbir eylemsellik kadınların kurtuluş 
mücadelesinden ayrı değerlendirile-
mez. Bugün Almanya’da dans eden 
kadınlara, Türkiye’de dans eden ka-
dınlara Rojavada’ki kadın savaşçılar 
ellerine silah, bellerinde raxtlarıyla 
destek oldular.

Bugün yoldaşlarımızın, kız kar-
deşlerimizin Türkiye’de atmış olduğu 
her slogan burada biz kadın savaşçı-
ların silahında mermiye dönüşmekte-
dir. 

Bizler özgürlük alanlarında silahlı 
devrim mücadelesine katılmış genç 
devrimci kadınlar olarak dünyanın 
her tarafındaki kadınlara direniş çağ-
rısında bulunuyoruz. 

Kadınların erkek egemen siste-
me ve faşizme karşı güçlerini örgütlü 
mücadele ile buluşturmalı ve bulun-
dukları her alanda KBDH saflarında 
mücadeleye çağırıyoruz.”
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2020 Yılında Birleşik
Devrim Mücadelesi

Bir söz var ‘Perşembenin gelişi 
çarşambadan belli olur’ diye. 2020 
yılının gelişi de çok açık ki 2019 yı-
lında yaşanan olaylarla çok büyük 
ölçüde belli olmuştur. Peki 2019 
yılı yeni yıla neler devretmiştir? 

Çok açık ki yayılan ve derinleşen 
bir savaş, artan ve azgınlaşan bir 
baskı ve sömürü, ağır bir şovenizm 
ve soykırımı devretmiştir. Bütün bun-
lara karşı da başta gençler, kadınlar, 
işçi ve emekçiler olmak üzere tüm 
halk kesimlerinin ve dünyanın dört 
bir yanındaki ezilen halkların mev-
cut baskı ve zulüm düzeni kapitalist 
sisteme karşı her alanda gelişen bü-
yük öfkesi ve tepkisini, özgürlük ve 
demokrasi yolundaki bilinçlenmesi 
ve örgütlenmesini devretmiştir. Bu 
temelde sokaklara dökülerek, mey-
danları doldurarak her türlü yaratıcı 
yol ve yöntemle özgürlük ve demok-
rasi mücadelesini yayıp geliştirmesini 
beraberinde getirmiştir. İşte 2019 yı-
lının yeni yıla, 2020 yılına devrettiği 
gerçekler bunlar olmaktadır. 

Nitekim başta Ortadoğu olmak 
üzere dünyanın dört bir yanında ar-
tan faşist baskı, terör ve sömürüye 
karşı halkların özgürlük ve demokra-
si istemleri, eylemleri her geçen gün 
daha da gelişmektedir. Avrupa’dan 
Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya ka-
dar, dünyanın hemen her ülkesinde 
değişik düzeylerde de olsa toplumsal 
hareketler vardır. Toplumun tüm ke-
simleri çeşitli düzeylerde bilinçlenip, 
örgütlenerek, özgürlük ve demokrasi 
için mücadele etmektedirler. 

Özellikle kadınların mücadelede 
öncülüğü ve örgütlülüğü yeni bir du-
rum olarak daha çok dikkat çekmek-
tedir. Çok açık ki erkek egemen zih-
niyet ve siyaset nasıl ki tüm toplum 
üzerinde ağır bir baskı, terör ve sö-
mürü yaratıyorsa, kadınlar üzerinde 

de dayanılmaz bir egemenliği ortaya 
çıkartıyor. Kadına hiçbir biçimde ka-
bul edilmeyecek bir köleliği, tacizi, 
tecavüzü, katliamı dayatıyor. İşte bu 
gerçekliğin bilincine varan her kadın 
örgütlenmeye ve eyleme yöneliyor ki 
kadınların hak ve özgürlük mücade-
lesi bu temelde her yerde yayılıp ge-
lişiyor. Bu mücadele kapitalist baskı 
ve sömürüye karşı demokratik halk 
devrimlerini muzaffer kılacak öncü 
güce kavuşturuyor. Hem de kadın öz-
gürlük çizgisine sahip kılarak gelişen 
demokratik halk devrimlerini en derin 
toplumsal özgürlüğe ulaşabilir hale 
getiriyor. 

Kadınları, gençleri, işçi ve 
emekçileri, bir bütün halkları böyle 
büyük bir öfkeye, tepkiye, dahası 
bilinçlenip örgütlenerek özgürlük 
mücadelesine sevk eden gerçeklik 
ne oluyor? 

Kuşkusuz bu durumu çöküş sü-
recinde olan, derin bir kriz ve kaosu 
yaşayan, egemenliğini ancak gittikçe 
derinleşen ve yaygınlaşan 3. Dünya 
savaşıyla sürdüren gerçekliği yol açı-
yor. İşte küresel sermaye sistemiyle 
bölgenin ulus devlet statükoculuğu 
arasında otuz yıla ulaşan bu ağır sa-
vaşın günümüzde geldiği nokta orta-
da; Irak üzerinden ABD ve İran nere-
deyse doğrudan savaşır hale geldi. 

Faşist AKP-MHP diktatörlüğü 9 
Ekim 2019’da Kuzey Doğu Suriye’yi 
işgal saldırısı başlattığı gibi, şimdi 

2020 yılının ilk günlerinde Libya’ya 
askeri saldırıda bulunmak için mec-
listen tezkere geçirtti. Rusya öncelik-
le Suriye üzerinde geliştirdiği savaş 
hamleleriyle Doğu Akdeniz ve Suri-
ye’de egemenliğini güçlendirmeye 
çalışırken de bir yandan İran’a diğer 
yandan Libya’ya el atarak yeniden 
Ortadoğu’da güçlü bir etkinlik sağla-
ma yönelimi içinde bulunmaktadır. 

Çok açık ki küresel düzeyde ABD 
ve Rusya, bölgesel düzeyde ise TC 
ve İran bölgeye ve dünyaya savaş 
yaymaktadır. Yaşadıkları derin kriz ve 
kaostan çıkamadıkları için egemen-
liklerini, iktidarlarını böyle bir sava-
şa dayanarak sürdürmek, ömürlerini 
biraz daha uzatmak istemektedirler. 
Şimdi çok daha açık ortaya çıkmıştır 
ki Ekim başından bu yana Lübnan’da, 
Suriye’de, Irak’ta, hatta İran içinde 
yaşanan olayların arkasında çok bü-
yük ölçüde ABD etkisi ve kışkırtması 
söz konusu olmuştur. 

Kuşkusuz ABD Lübnan’da hükü-
met krizi yaratarak Hizbullah’ı yöne-
tim dışına itmek istemiş,  AKP-MHP 
faşizmini Kuzey Doğu Suriye’ye ve 
Rojava Kürdistan’ına saldırtarak 
Kürtleri Deyrezor hattına, İran(şii) hi-
lalini parçalamak amacıyla yerleştirip, 
kullanmayı hedeflemiş. Irak’ta yarat-
tığı hükümet kriziyle de 2020 yılında 
İran’a yönelik planladığı siyasi, askeri 
hamlelerin zemini yaratmaya çalış-
mıştır. 

Çok daha net anlaşılmaktadır ki 
2019 yılı boyunca İran’a dönük uy-
guladığı ağır ambargonun yarattığı 
etkinliğe dayanarak 2020 yılında İran 
rejimini değiştirecek, ya da iyice ken-
dine bağlayacak siyasi ve askeri ham-
leler yapmayı planlamış durumdadır. 
Nitekim Lübnan’da ve Kuzey Doğu 
Suriye’de istediği sonuçlara ulaşama-
mışsa da 2019 yılının sonu ve 2020 
yılının başı itibariyle Irak’ta gerginliği 
ve çatışmalı durumu yoğunlaştırmış-

Şimdiye kadar on yıllardır 
gerginlik ve düşük yoğun-
luklu çatışmalar biçiminde 
süren ABD-İran karşıtlığı 

şimdi artık resmen ve fiilen 
savaş noktasına gelmiştir. 
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tır. Heşdi Şabi hedeflerine saldırıyla 
başlayan bu süreç, ABD’nin Bağdat 
Elçiliğine İran yanlılarının saldırısıy-
la devam etmiştir. Şimdi söz konusu 
çatışmalı durum İran’ın en kudretli 
kişilerinden biri olan ve Ortadoğu’da 
esas itibariyle de ABD ve İsrail’e karşı 
yürütülen savaşa komuta eden Kasım 
Süleymani’nin ve beraberindeki bazı 
Heşdi Şabi yöneticilerinin öldürülmesi 
durumuna kadar varmıştır. Çok açık 
ki bu durum Ortadoğu ve dünya ge-
nelinde gelişmelere yol açacak yeni 
bir durumdur. 

Şimdiye kadar propaganda sava-
şı biçiminde süren, ekonomik-siyasi 
baskılar ve ambargolarla uygulanan 
alt düzeyde saldırıları içeren ABD-İ-
ran gerginliği ve çatışması, ABD’nin 
Irak’ın Başkenti Bağdat’ta Kudüs 
Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi 
öldürmesiyle resmen ve fiilen bir ABD 
ve İran savaşı haline gelmiştir. Bazı 
güçler bunu erken savaş olarak ta-
nımlamaktadır. Bazıları kanunsuz bir 
savaşın içine Amerika’nın itilmekte 
olduğunu söylemekte ve bu temelde 
ABD Kongresi’ni göreve çağırmakta-
dırlar. 

Yine eskisi gibi misillemelerle sü-
ren çatışmalı bir durumun önümüz-
deki süreçte de devam edeceğini 
değerlendiren yaklaşımlar da vardır. 
Fakat iki, üç Ocak gecesi Bağdat’ta 
gerçekleşen saldırıyla İran Devrim 
Muhafızları Komutanlarından Kasım 
Süleymani’nin öldürülmesi olayı tüm 
bunların aşılmasını getirecek düzey-
dedir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacaktır. ABD-İran gerginliği ve çatış-
ması dönemi aşılmıştır. Şimdi resmen 
ve fiilen bir ABD ve İran savaşı içerisi-
ne girilmiş durumdadır. 

Her ne kadar böyle bir saldırı em-
rini bizzat vermiş olan ABD Başkanı 
Trump bu durumdan ABD içindeki 
siyasi etkinliğini koruma ve geliştir-
me, yıl sonunda yapılacak Başkan-
lık seçimlerini yeniden kazanma ve 
daha önemlisi kendisine yöneltilen 
görevden atma durumunu ortadan 
kaldırma amaçlarını gütmüş olsa da 
böyle bir olayla kendisini İran’la ABD 
savaşını yürüten komutan durumuna 
getirerek düşürülmezlik noktasına 
çekmeye çalışmış bulunsa da ver-
diği karar ve yaptığı saldırı ciddidir, 
büyüktür, önemlidir. Bunun bir misil-
leme ya da bir kişiye veya çevreye 
yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlen-

dirilmesi zordur. Çünkü saldırının dü-
zeyi bütün bunları fazlasıyla aşacak 
durumdadır. Dolayısıyla içine girilen 
bir savaş durumudur. ABD Başkan’ı 
Trump böyle bir saldırıdan neyi umut 
etse de, hesabı, planı, amacı ne 
olsa da somutta gerçekleşen ABD’yi 
İran’la fiili ve resmi bir savaş içerisine 
sokmuş olmasıdır. Dolayısıyla artık 
ABD İran’a karşı mücadeleyi psiko-
lojik savaş düzeyinde, ekonomik am-
bargolar düzeyinde, askeri tehditler 
ve misillemeler düzeyinde tutamaya-
caktır. Tersine Kasım Süleymani’nin 
öldürülmesi olayıyla birlikte resmi ve 
fiili bir savaş içine girmiştir ki ayakta 
kalabilmek ve başlattığı mücadelede 
başarılı olabilmek için söz konusu sa-
vaş durumunu kurallarına göre, siyasi 
ve askeri gücünü artırarak zafere ta-
şımak zorundadır. 

Bunun karşısında İran Yönetimi-
nin de kendisine dayatılan savaşı 
kabul etmekten başka bir çıkar yolu 
yoktur. Her ne kadar elçilik baskını sı-
rasında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali 
Hamaney tarafından ABD’yle bir sa-
vaşa girilmek istenmediği açıklanmış 
olsa da ABD’nin havaalanına yönelt-
tiği saldırı böyle bir durumu tümden 
aşan ve ortadan kaldıran düzeydedir. 
Yani ABD resmen ve fiilen bir savaş 
başlatmış bulunmaktadır. Böyle bir 
durumda artık gerginlik ve çatışmalı 
durumun İran Yönetimi tarafından da 
ABD’ye karşı eskisi gibi sürdürmenin 
koşulları ve imkânı kalmamıştır. Bu 
durumda ya teslim olacak, ABD’nin 
isteklerini kabul edecek, savaşa gir-
meyecek, ya da başlatılan savaşı 
kabul ederek onun gerektirdiği siya-
si-askeri etkinliği ortaya çıkartmak 
için tüm gücüyle çalışacaktır. Kaldı 
ki ABD gibi İran’ın da geçen süreç 
içerisinde yaptığı önemli hazırlıkları 
vardır. Dayanacağı argümanlar söz 
konusudur. Kasım Süleymani’nin ta-
nıtılması da İran yönetimine belli bir 
güç vermektedir. İran’ın sevgili evladı 
olarak, ruhani temsilcilerinden birisi 
olarak tanıtılıp İran’i toplumların Ka-
sım Süleymani’ye sahip çıkması is-
tenmektedir. 

Diğer yandan Şii lideri olarak tanı-
tılarak tüm Şii toplumlar söz konusu 
savaşta ABD’ye karşı İran’a destek 
verir hale getirilmek istenmektedir. 
Yine İslam mücahidi biçiminde tanım-
lanarak tüm İslam âleminin söz konu-

su savaşta ABD karşısında İran’dan 
yana tutum alması sağlanmak isten-
mektedir. Dahası İran tarafından İsra-
il faktörünün öne çıkartılma, ABD’ye 
karşı savaşı İsrail’e yönetilmiş saldırı-
lar biçiminde yürüterek tüm İslam âle-
mini ve Arap toplumunu yanına çek-
mek gibi bir argümana sahip olduğu 
da açıktır. Nitekim daha şimdiden söz 
konusu çatışmalı durumun başlan-
gıcındayken bile İran tarafından söz 
konusu bu argümanlar gündeme ge-
tirilmektedir. Önümüzdeki süreçte bü-
tün bu hususlara dayanılarak etkili bir 
savaş geliştirilmek isteneceği açıkça 
görülmektedir. 

Kısaca 2020 yılı başı itibariyle res-
men ve fiilen bir ABD-İran savaşı baş-
lamış durumdadır. Şimdiye kadar on 
yıllardır gerginlik ve düşük yoğunluklu 
çatışmalar biçiminde süren ABD-İran 
karşıtlığı şimdi artık resmen ve fiilen 
savaş noktasına gelmiştir. 

Kuşkusuz savaşın bu düzeye 
çıkması olumlanamaz, iyi değildir. 
Böyle bir yoğun savaş durumu Orta-
doğu’yu kana bulayacaktır. Savaşın 
yükü başta İran halkları olmak üzere 
Ortadoğu’nun tüm halklarının üzerine 
binecektir. Böyle bir savaştan en çok 
halklar, işçiler, memurlar, kadınlar ve 
gençler zarar görecektir. 

Şu gerçeğin de altını çizmek gere-
kiyor: On yıllardır gerginlik ve düşük 
yoğunluklu çatışmalarla Ortadoğu 
halklarına ağır zararlar veren ABD-İ-
ran gerginliği, savaşın en yoğun dü-
zeyine ulaşacağı, dolayısıyla sona 
doğru gidilebileceği anlamına da gel-
mektedir. 

Elbette küresel-hegemon güç olan 
ABD’yle, bölgesel hegemon güç olan 
ve küresel hegemon güç olmak iste-
yen İran arasında bu düzeyde bir sa-
vaş durumu tüm toplumsal kesimler 
ve ezilen halklar için ağır bedelleri ol-
maktadır. On yıllardır yaşanan ABD-İ-
ran gerginliği, şimdiye kadar özellikle 
başta Kürtler ve Araplar olmak üzere, 
Ortadoğu halklarına, acıyı, zulmü, 
baskı ve sömürüyü fazlasıyla yaşat-
mıştır ve yaşatmaya devam etmekte-
dir. 

Nitekim iki tarafta söz konusu 
gerginliğe ve düşük yoğunluklu ça-
tışmaya dayanarak bölgede politika 
yapmak istemişler, bölgenin tüm si-
yasi güçlerini kendi yanlarına çeke-
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rek taraf haline getirip birbiriyle yürüt-
tükleri gerginlik ve çatışma içerisinde 
kullanmak istemişlerdir. Dahası adeta 
bölgede yaşanan ulusal, etnik, mez-
hepsel çelişkilerin çözümünün önünü 
almışlardır.

Sorunların çözümünün önünü tı-
katarak çelişkileri perdeleyerek her 
şeyi ABD-İran karşıtlığı ve çekişme-
sine bağlayarak adeta sorunları çö-
zülemez, çelişkileri giderilmez hale 
getirmişler. Bölgeyi kangrenleşen bir 
durum içerisine almışlardır. Adeta 
bölge sorunlarını, her şeyi ABD-İran 
gerginliğine bağlayarak kördüğüm 
haline getirip çözümsüz kılmışlardır. 
Böyle bir kördüğüm ve çözümsüzlük 
durumunun da halklar, işçi ve emek-

çiler açısından, kadın ve gençler açı-
sından ne kadar olumsuz, acı verici, 
kayba yol açıcı, baskı ve sömürüye 
mâhkum kılıcı bir sonuç doğuracağı 
ve de geçen süreçte doğurmuş ol-
duğu açıktır. Bu nedenle halklar ger-
çekten de ABD-İran gerginliği altında 
çok ağır bir durumu yaşamışlardır. 
Sorunlarını çözemeyerek, çelişkilerini 
gideremeyerek adeta ağır bir bedel 
ödemişlerdir. 

Şimdi başlayan savaş durumu 
acaba bu kördüğüm olma ve çö-
zümsüzlüğü yaşama durumunda 
bir değişiklik yapabilecek midir? 

İşte bu açıdan da mevcut savaş 

durumunu değerlendirmek gerekiyor; 
Besbelli ki gerginlik ve düşük yoğun-
luklu savaş süreci gibi başlayan bu 
durum uzun bir sürece yayılamaz, 
onlarca yıl devam edemez. 

Belki ABD-İran çarpışması ağır 
kayıplara yol açar, çok kan döker, böl-
gede büyük tahribatların yaşanması-
nı doğurabilir fakat şimdiye kadar ki 
sorunları çözümsüz kılan, çelişkileri 
gideremez hale getiren, her şeyi kör-
düğümleştiren durum da çözülerek 
aşılır. Bu çözümsüzlük etkeni ortadan 
kalkar. Dolayısıyla belli bir acı duru-
mu, tahribat, baskı, sömürü durumu 
yaşasa da bölge halkları için ağırla-
şan sorunların çözümünü getirecek 
adımlar atma, çözüm yolları bulma, 

böyle bir savaşla daha çok imkân da-
hiline girebilir. Bu da iyi değerlendiri-
lirse Ortadoğu’yu ve insanlığı çıkmaz 
içine sokan kapitalist kanserleşme 
altında inim inim inler hale getiren du-
rumdan kurtulmak için bir çıkış yolu 
ortaya çıkartabilir, imkân yaratabilir. 

Dolayısıyla küresel kapitalist siste-
min faşist-diktatoryal-baskıcı-çıkarcı 
durumu söz konusu çatışmayla kırı-
larak demokratikleşmenin, demokra-
tik devrimleri geliştirerek zafere taşı-
manın zeminleri güçlenebilir, imkân 
ve fırsatları artabilir. Eğer söz konu-
su savaşa halklar, tüm ezilenler, işçi 
ve emekçiler, kadınlar, gençler, en 
önemlisi de devrimci-demokratik güç-
ler doğru yaklaşırlarsa, söz konusu 

savaşı doğru anlar ve kendi bağımsız 
durumlarını etkili bir biçimde geliştirip 
bu temelde halkları özgür ve demok-
ratik yaşam için eğitip örgütleyerek 
eyleme çekebilirlerse, kuşkusuz böy-
le bir durumda halkların demokratik 
devrimleri, hatta bölgesel demokratik 
devrimin gelişip gerçekleşmesi çıkışı 
yapılabilir.

Bu nedenle mevcut savaş duru-
munu değerlendirirken öncelikle sa-
vaş öncesi sürecin olumsuzluklarını, 
halklara ve tüm ezilenlere yaşattığı 
acılarını iyi görüp değerlendirmemiz 
gereklidir. İkinci olarak mevcut savaş 
durumunu kabul etmemekle, doğru 
ve olumlu bulmamakla birlikte somut 
ve objektif bir değerlendirmeye tabi 

tutarak yaratacağı fiili durumu değer-
lendirme gücünü gösteren bir yakla-
şım sahibi olabilmek gereklidir. 

Bu da savaştan yana olmamakla 
birlikte kendi dışımızda başlamış olan 
bu savaşın ortaya çıkardığı nesnel 
durumun doğru analizini yapmak ve 
bu temelde savaştan yana olmamak-
tır. Savaşan güçlere taraf olmamak, 
söz konusu savaşa karşı bu durumu 
doğuran çelişkilerin, toplumsal sorun-
ların çözümünü öngören bir özgürlük 
ve demokrasi mücadelesini esas alıp 
her iki tarafa da dayatan ve geliştiren 
bir çizgiyi geliştirebilmek gerekir. Eğer 
böyle bir çizgi izlemeyi tüm sol-sosya-
list güçler, devrimci-demokratik güçler 
başarırlarsa, kısaca söz konusu sa-
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vaşı öncesiyle ve kendi gerçekliğiyle 
birlikte doğru anlar, bu savaşa doğru 
karşı çıkar, küresel kapitalist sistemin 
parçaları olan ABD ve İran güçlerine 
taraf olmayan, onların oyununa gel-
meyen bir tutumu izler, bunu halkların 
özgürlük ve demokrasi mücadelesini 
örgütleyip yürütme tutumuyla birleşti-
rirlerse söz konusu savaştan ABD ya 
da İran gibi küresel kapitalist sistemin 
temel parçaları olan devlet güçlerinin 
başarılı çıkmaları imkânsız kılınarak 
söz konusu çatışmadan halkların öz-
gürlük ve demokrasi devrimlerinin za-
fer kazanarak çıkmaları sağlanabilir. 

Böyle bir küresel kapitalist, em-
peryalist hegemonyayı güçlendirmek 
amacıyla yürütülen savaştan demok-
ratik Ortadoğu devrimiyle çıkılabilir. 
Olması gereken budur. Doğru tutum 
kesinlikle böyle bir devrimi öngör-
mek, örgütlemek ve zafere taşımak-
tır. Mevcut savaş durumunda kendi-
ne devrimci-demokrat, sol-sosyalist 
diyen herkesin tutumunun bu biçimde 
olması zorunludur. Bu nedenle biz 
Türkiye’nin devrimci-demokratik güç-
leri olarak Halkların Birleşik Devrim 
Hareketi’nde birleşmiş, bir araya gel-
miş güçler olarak elbette tutumumu-
zu bu temelde geliştireceğiz ve tüm 
gücümüzü AKP-MHP faşizminin yı-
kılmasına, küresel kapitalist sistemin 
ABD-İran savaşıyla Ortadoğu halk-
larını ve insanlığı kendi çıkar müca-
delelerine mahkum etme çabalarına 
karşı Türkiye’de demokratik devrimi 
geliştirerek, halkların zafer kazanmış 
bir devrimiyle, Demokratik Türkiye 
yaratımıyla karşılık vereceğiz. Hede-
fimiz kesinlikle bu olacaktır. 

Ne ABD ve İran gibi güçlerin ken-
di aralarındaki çatışmanın sürece 
hâkim olmasını ne de AKP-MHP fa-
şizminin savaşı kendi dışına atmaya, 
Suriye ve Libya’ya taşımaya çalışan 
tutumunun gerçek ve egemen hale 
gelmesine izin vereceğiz. Tersine tüm 
bunlara kaşı doğru tutumun AKP-M-
HP faşizmine karşı mücadele etmek, 
doğru savaşçılığın AKP-MHP faşizmi-
ne karşı devrimci-demokratik direnişi 
geliştirip zafere taşımak olduğunu bi-
lerek böyle bir mücadeleyi zafer çizgi-
sinde yürütmeye odaklanacağız. 

Özellikle 2018, 2019 yıllarında yü-
rüttüğümüz direnişle böyle bir zaferin 
temellerini attık, alt yapısını döşedik. 
Şimdi 2020 yılında geliştireceğimiz 

yaratıcı, etkili, sonuç alıcı, antifaşist 
direnişle de Halkların Birleşik Dev-
rim’ini Türkiye’de zafere taşıyacağız.
Tüm sol-sosyalist güçlerin, devrim-
ci-demokratik hareketlerin esas al-
ması gereken tutumun ve çizginin bu 
olduğuna yürekten inanıyoruz. 

Yine AKP-MHP faşizminin savaşı 
Suriye’ye, Libya’ya yayma çabaları 
gerçeği saptırmaktan başka bir an-
lam ifade etmiyor. Faşist savaşı Su-
riye ve Libya’ya yayarak aslında Tür-
kiye ve Kuzey Kürdistan’da yürüttüğü 
ağır faşist baskı, terör ve sömürüyü 
meşrulaştırmak, gizlemek, onun ze-
minini güçlendirmek ve bu temelde 
iktidar ömrünü uzatmayı hedefliyor. 
Dolayısıyla hem ABD-İran çıkar çatış-
masını hem de AKP-MHP faşizminin 
Libya-Suriye savaşlarıyla amaçladık-
larını doğru anlayacağız. Bütün bun-
lar, kendi çıkarlarını her şeyin önüne 
geçirme çabaları olmaktadır, kendi çı-
karlarını herkese dayatmayı içeriyor. 
Kendi ömürlerini uzatmak için siya-
si-askeri mücadele gündemini saptır-
mayı hedefliyor. 

Bizler devrimci demokratik çizgi-
de doğru yürümeyi bilen güçler ola-
rak kapitalist-iktidar odakların bu tür 
oyunlarına asla gelmeyeceğiz, hile-
lerine gelmeyeceğiz. Gündem sap-
tırmalarının peşinden gitmeyeceğiz. 
Tersine bütün bunların birer faşist ol-
duğunu, egemen sömürücü güçlerin 
ömürlerini uzatmak için başvurdukları 
hile ve oyun anlamına geldiklerini bi-
lerek biz hem doğru zeminde, kendi 
zeminimizde özgürlük ve demokrasi 
mücadelemizi dayatacağız hem de 
doğru hedeflere söz konusu müca-
delemizi yönelteceğiz. Böyle yaptığı-
mızda doğru çizgiyi izlemiş olacağız. 

Bundan eminiz, buna sonuna ka-
dar inanıyoruz. Doğru bir çizgide et-
kili mücadele ettiğimizde de büyük 
zaferler kazanacağımıza yürekten 
inanıyoruz. Böyle bir zafer kazanma-
nın ne kadar önemli olduğu, bölgesel 
ve küresel düzeyde ne kadar büyük 
gelişmeler yaratacağını görüyoruz. 

Bu bakımdan Birleşik Devrim Ha-
reketi’miz bu tür oyunlara ve hilelere 
kesinlikle gelmeyecektir. Doğru ze-
minde ve yaratıcı yöntemlerle öz-
gürlük ve demokrasi mücadelesini 
yürütüp Birleşik Devrimi zafere taşı-
maya çalışacaktır. Bu doğru zeminin 
Türkiye zemini olduğuna yürekten 

inanıyoruz. Aslında gerçek çelişki ve 
çatışmanın ABD-İran çatışması değil, 
Libya ve Suriye’de yaşanan savaşlar 
değil, tersine Türkiye ve Kuzey Kür-
distan’da AKP-MHP faşist diktatörlü-
ğüne karşı Halkların Birleşik Devrim 
Hareketi öncülüğünde gelişen anti-fa-
şist devrimci-demokratik mücadele-
nin en doğru ve devrimci mücadele 
olduğuna başta kadınlar, gençler, işçi 
ve emekçiler olmak üzere tüm ezilen 
halkların çıkarını gerçekleştirecek 
mücadelenin bu olduğuna inanıyoruz. 

Bu bakımdan şunu ifade ediyo-
ruz: Gün, ABD-İran çatışmasıyla 
uğraşmak, TC’nin savaşı dışarıya 
yayma oyunlarına gelmek değil, gün, 
AKP-MHP faşizmini yıkacak dev-
rimci-demokratik direnişi geliştirme 
günüdür. Artık AKP-MHP faşizmini 
yıkma zamanı gelmiştir. 2019 yılı bo-
yunca yürütülen anti-faşist direniş, 
AKP-MHP faşizmini iyice yıpratmış, 
daraltmış, 31 Mart ve 23 Haziran ye-
rel seçimlerinde yenilgiye uğratmayı 
gerçekleştirmiştir. Şimdi ise 2020 yılı 
kesinlikle böyle bir faşizmi yıpratma, 
zayıflatma değil, yıkmak üzere mü-
cadele yürütmenin doğru zamanı ve 
zemini olmaktadır. 

O bakımdan artık AKP-MHP fa-
şizmini yıkma zamanı gelmiştir. 2020 
yılı her türlü burjuva çarpıtmaya kar-
şı doğru zeminde ve başarı getiren 
yöntemle devrimci-demokratik güç-
lerin mücadele edeceği, dolayısıyla 
AKP-MHP faşizmini yıkarak demok-
ratik Türkiye’yi yaratacağı bir yıl ola-
caktır. Böyle bir sonuca ulaşmanın 
Ortadoğu ve insanlık açısından ne 
kadar büyük önem taşıyacağını şim-
diden bütün açıklığı ve netliğiyle gö-
rebilmek gerekir. Bu her şeyden önce 
burjuva-kapitalist saptırmaların önü-
nü alacak, onları boşa çıkartacaktır. 
Diğer yandan demokratikleşen Türki-
ye, özgürleşen Kürdistan olacak, Öz-
gür Kürdistan, Demokratik Ortadoğu 
Devrimini getirecektir. 

ABD-İran çatışması içerisinde 
baskı ve sömürüye daha çok boğul-
mak, kan gölü haline getirilmek iste-
nen Ortadoğu özgürlüğe ve kardeş-
liğe dayalı halkların birlik içerisinde 
yaşadığı demokratik bir Ortadoğu 
haline gelecektir. O bakımdan dev-
rimci-demokratik güçler olarak bi-
zim hem ABD-İran savaşına hem de 
AKP-MHP faşizminin savaşı Libya’ya 
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ve Suriye’ye yayma çabasına karşı 
verdiğimiz cevap Kuzey Kürdistan ve 
Türkiye’de AKP-MHP faşizmine kar-
şı direnme savaşını en ileri düzeyde 
geliştirerek faşizmi yıkma, Türkiye’yi 
demokratik, Kürdistan’ı özgür hale 
getirme olacaktır. Hedefimiz kesinlik-
le budur. 

Doğru devrimci demokratik tutu-
mun, sol-sosyalist anlayışın bu ol-
duğu ortadadır. Buna HBDH olarak 
yürekten inanıyoruz. Bu temelde 
burjuva oyunlarına-hilelerine gelme-
den doğru zeminde ve doğru yön-
temlerle mücadele etmeyi öngörerek 
AKP-MHP faşizmine karşı, anti-faşist 
demokratik birliği ve direnişi her ba-
kımdan genişletmek geliştirmek ge-
rekir diyoruz. Özellikle tüm antifaşist 
güçleri AKP-MHP faşizmine karşı bir 
olmaya, birlik olmaya bir kere daha 
çağırıyoruz.  AKP-MHP faşizminden 
zarar gören herkesi bu faşist dikta-
törlüğe karşı gücünü seferber ederek 
mücadele etmeye çağırıyoruz. 

Özellikle Türkiye’nin kadınlarını 
ve gençlerini, yani faşist diktatörlük-
ten en çok zarar gören kesimlerini, 
yine en çok baskı ve sömürüye uğra-
yan işçi, emekçi ve memurlarını, tüm 
aydın, yazar ve sanatçılarını, içinde 
bulunduğumuz süreçte faşist aldat-
malara, hilelere kanmadan AKP-MHP 
faşizmine karşı güçlerimizi birleştire-
rek antifaşist demokratik devrim mü-
cadelesini tüm gücümüzle geliştirme-
miz gerekir diyoruz. 

Türk halkının, Türkiye halklarının 
yararına olan kesinlikle budur. Ka-
dınların, gençlerin, Türkiye işçi ve 
emekçilerin yararına olan budur. De-
mokratik Türkiye, Türkiye’de yaşayan 
herkesin yararına olacağı gibi bölge 
halklarının ve insanlığın da yararına 
olacak tek sonuçtur. Böyle bir sonucu 
ortaya çıkartmak için imkân ve fırsat-
lar her zamankinden uygundur. 

Bu noktada da olayları ve ge-
lişmeleri yanlış değerlendirmemek 
gerekir. Örneğin başlayan ABD-İran 
savaşı yüzeysel bir bakışla, AKP 
MHP faşizmini güçlendirecekmiş gibi 
görünsede aslında tersi doğrudur. 
Savaşmayan ama savaşıyormuş 
gibi görünen ABD-İran gerginliği AKP 
MHP faşizmini sürekli besledi. Ona 
destek verdi, güç verdi. AKP-MHP fa-
şizminin ömrünü uzattı. Oysa bugün 

başlamış olan ABD-İran savaşı ke-
sinlikle AKP-MHP faşizmini daha çok 
zora sokacaktır, zayıflatacaktır. 

Şimdiye kadar iki tarafı da idare 
etti. Bundan sonra her ikisini de idare 
edemeyecek, dolayısıyla iki taraftan 
da destek alamayacaktır. Oysa şim-
diye kadar ABD-İran-Rusya desteğiy-
le ayakta kaldı. Şimdi böyle bir savaş 
ortamında söz konusu destek daha 
çok azalacak ve ortadan kalkacaktır. 
Dolayısıyla AKP-MHP faşizmi daha 
çok zayıflamış bir durumu yaşaya-
caktır. 

Yine Suriye’ye, Libya’ya asker 
gönderip savaşa girmesi,  AKP MHP 
faşizminin güçlenmesini değil tam 
tersine gücünü dağıtmasını, her cep-
hede savaşır hale gelmesini günde-
me getirecektir. Bu da ona güç ka-
zandırmayacaktır. Tam tersine güç 
kaybetmesine ve zayıflamasına yol 
açacaktır. Unutmayalım ki 1. Dünya 
savaşında Osmanlı İmparatorluğu 
önce Libya’da ve Suriye’de yenildi 
sonra da tüm savaşta genel bir ye-
nilgi yaşadı. Trablus ve Suriye yenil-
gisi İttihat ve Terakki faşizminin sonu 
oldu. Şimdi de Suriye’de ve Libya’da 
yaşayacağı yenilgi besbelli ki AKP 
MHP faşizminin sonu olacak ve faşist 
TC gerçekliğin tıpkı Osmanlı gibi çö-
zülmeye, bu çözülmeden de demok-
ratik Türkiye’nin ortaya çıkmasına yol 
açacaktır. Bu bakımdan ister ABD-İ-
ran savaşı, ister Libya’ya asker gön-
derme olsun, bütün bunlar AKP-MHP 
faşizminin daha çok zayıflayıp çökü-
şü yaşaması anlamına gelmektedir. 

Diğer yandan içte yeni partiler ya-
ratarak AKP-MHP faşizmine alternatif 
ortaya çıkartılmak isteniyor. Şunu her-
kes gördü: Gerçekten de günümüz-
de Ortadoğu’nun, Dünya kapitalist 
sisteminin zayıf halkası Türkiye’dir. 
Türkiye’de de en zayıf konumda olan 
AKP-MHP faşizmidir. Artık bu faşiz-
mi kapitalist sistemin kendisi de ta-
şıyamamaktadır. Dolayısıyla dikkat 
edelim AKP içerisinde yeni partiler 
çıkartarak onları alternatif yapmak 
istiyorlar. Nasıl DSP MHP-ANAP ko-
alisyonu çökerken AKP’yi çıkardılar, 
alternatif yaptılarsa, şimdi de çöken 
AKP-MHP ittifakına alternatif olarak 
AKP içinden yeni partiler çıkartmak 
istiyorlar. Ama artık bu da geçmiştir, 
aşılmıştır. 

CHP-İYİ Parti ittifakı bir alterna-

tif ittifak değil tam tersine AKP-MHP 
iktidarının koltuk değneği rolünü oy-
namıştır. Onların bir alternatif iktidar 
olma pozisyonları yoktur. Bundan 
öteye AKP içinden çıkartılan yeni par-
tiler de AKP-MHP faşizminin alterna-
tifi olamayacaklardır. 

Tersine bu sefer sol-sosyalist 
güçler, devrimci-demokratik hareket 
çöken AKP-MHP faşizminin alter-
natifi olarak demokratik Türkiye’yi 
yaratmayı bilecektir. Ecevit Başkan-
lığındaki koalisyon çökerken devrim-
ci-demokratik güçler bu etkinliği gös-
teremedi. Eksik, zayıf kaldılar. Ortaya 
çıkan boşluğu görüp değerlendirmeyi 
ve doldurmayı bilemediler. Aynı duru-
mu ikinci kez yaşamayacaklar. Aynı 
hatayı ikinci defa göstermeyecekler. 
Bu sefer çöken AKP-MHP faşizminin 
yerine ne CHP-İYİ Parti alternatifinin 
ne de Davutoğlu-Babacan alternati-
finin doldurmasına izin vermeyecek-
ler. Tam tersine faşizmi yıkıp onun 
alternatifi olarak devrimci-demokratik 
Türkiye’yi yaratacaklar. Demokratik 
siyaset tarafından yönetilen bir de-
mokratik Türkiye’yi kesinlikle ortaya 
çıkartacaklardır. 

Sonuç olarak ne İran-ABD sava-
şı, ne Libya’ya asker gönderme oyun 
ve hileleri ne de AKP içerisinden yeni 
partiler yaratarak AKP-MHP faşizmi-
ne alternatif yapma çabaları sonuç 
vermeyecektir. Devrimci-demokratik 
güçler tüm bu hile ve oyunları iyi gö-
rüyorlar, doğru anlıyorlar. Bu açıdan 
Türkiye’de, 2020 yılı bütün bunların 
boşa çıkartılarak mücadelenin yo-
ğunlaştığı, AKP-MHP faşizminin yı-
kılarak demokratik Türkiye’nin zafer 
kazandığı bir yıl olacaktır. 

Birleşik Devrim Hareketimizin 
doğrultusu budur, sürece yaklaşımı 
bu temelde olacak, kesinlikle böyle 
bir sonucu hedefleyecektir.  AKP-M-
HP faşizmini 2020 yılında muzaffer 
bir antifaşist direnişle yıkarak Birleşik 
Devrimimizi zafere taşımayı, dola-
yısıyla demokratik Türkiye ve özgür 
Kürdistan’ı yaratmayı bileceklerdir. 

Bu da Demokratik Ortadoğu ola-
cak, insanlığın özgürlük yürüyüşüne 
tarihin en büyük katkısını yapacaktır.  
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Devrimlerle Büyük
Özgürlüğe Giden Yol

Devrimlerle büyük özgürlüğe gi-
den yol, amansızlıklarla dolu olduğu 
kadar, anlamlı mücadeleler ve kahra-
manlıklarla göğüslenen yüceliklerle 
de doludur. Bu yol, devrimci sınıf sa-
vaşının asilliği ile aydınlanır, kitlelerin 
gücüyle tarih yazar. Dünya devrimler 
tarihi de coğrafyamız devrim tarihi de, 
bu çığır açıcı keskin mücadele pratik-
leriyle döşenmiş bir dizi tarihsel kesite 
tanıktır. Tarihteki belli kesitler kadar, 
bu kesitlere bayrak olan kahramanlar 
da unutulamaz kılavuzlarımız, ortak 
devrimci kazanımlarımızdır… 

Tarihler simalarla, simalar ise ta-
rihe bıraktıkları izlerle anılır, tarihe 
ve insanlığa mal olurlar. Bundandır 
ki, coğrafyamız devrimci ve Komü-
nist hareket tarihinde sarsılmaz yere 
sahip olan simalar ve onların canları 
pahasına öncülük ederek büyüttükleri 
tarihsel devrimci kesitler asla unutu-
lamaz, unutulmadı... 

30 Mart Kızıl dere katliamı ve Ma-
hir’ler, 21 Mart Newroz ve 21 Mart ‘ta 
bedenini ateşe vererek Kawalaşan 
Mazlum Doğan’lar, 6 Mayıs ve De-
niz’ler, 18 Mayıs ve Kaypakkaya’lar, 
coğrafyamız devrimci hareket tarihi-
nin bu unutulamaz ve unutulmayan 
tarihsel kesitleri, tarihi simalarından 
önemli olan bazılarıdır… 

Tarihi devrimci belleğe sahip ol-
mayanlar devrimci geleceği de kura-
mazlar. Gelecek geçmişten, geçmiş 
de gelecekten tecrit edilemez. Gele-
ceğin inşası ve geçmişin anlaşılması 
koparılamaz bağlarla iç içe olup, tek 
doğru tarih bilincidir. Doğru tarih bi-
linciyle devrimci tarihten ve bu tarihin 
köşe taşları olan önder simalardan 
öğrenmek, bu gün her zamankinden 
çok daha ivedi, yakıcı ihtiyaçla el-
zemdir. Zira ne bu tarihler anlamsız 
ve aleladedir, ne de bu tarihlere dam-
ga vuran devrimci önderlerimizin reh-
berliği… 

Bilakis, her biri proletarya ve halk-
ların elinde egemen gericiliğe karşı 
kuvvetli birer savaş silahı, yıkılmaz 
mücadele mevzileri ve ortak devrimci 
kazanımlardır. O halde ortak devrim-

ci tarihimizi ve devrimci hareket ta-
rihimizde kurucu ya da belirleyici rol 
oynayan önderlerimizi sahiplenmek 
devrimci ve Komünistlerin ötelene-
mez görevi, tarihsel sorumluluğudur.

Tarihin devrimci kesitleri ve bu ke-
sitleri devrimci mirasla bizlere arma-
ğan eden ‘’kutup yıldızları’’,  öğrenil-
mesi gereken büyük bir kütüphane, 
erişilmesi gereken birer devrimci ha-
zinedirler. Elbette, öğrenilerek aşı-
lıp ilerletilmesi gerekendir de. Fakat 
özellikle bu gün devrimci militanlık, 

eylemci fedakar devrim ruhu açısın-
dan ve özellikle devrimci dayanışma 
kültürü, ortak devrimci çalışma pratiği 
ve bilinci bakımından, öncelikle öğre-
nilmesi, izlenmesi ve devrimci ruhla 
sahiplenilip yaşatılması gereken ışık-
lardır…

Coğrafyamız devrimci hareket ta-
rihine ve coğrafyamız halklarının bi-
lincine kazınarak işleyen Kızıl dere 
direniş destanı bugün öğrenilmesi ve 
yaşatılması gereken derin bir arka 
plana sahiptir. Kızıl dere’de yaşanan 
muazzam direniş, başlı başına dev-

rimci kararlılık timsali olarak günümü-
ze katıksız biçimde ışık tutup daha 
güçlü kuşanması gereken iken, onun 
bir devrimci dayanışma ve devrimci 
paydaşlığı temsil eden münevver bir 
kültürden de ileri gelen arka plana sa-
hip olduğu kesinlikle unutulamaz. 

12 Mart faşizmine karşı sergilenen 
keskin devrim bilinci ve pratiği kadar, 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse-
yin İnan’ların idamını önlemeye dö-
nük, devrimci dayanışma ve bilincin 
ürünü olarak gerçekleştirilen eylem 
muhtevası da, 30 Mart Kızıl dere kat-

Tarihi devrimci belleğe 
sahip olmayanlar devrimci 

geleceği de kuramazlar.

Gelecek geçmişten,
geçmiş de gelecekten 

tecrit edilemez.
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liamına uzanan ve elbette Mahir’lerin 
tavrına anlam yükleyen parlak dev-
rimci niteliktir… 

Ankara’da gerçekleştirdikleri ban-
ka soygunundan sonra ‘’vur emriy-
le’’ aranıp yakalanan Deniz, Yusuf 
ve Hüseyin 12 Mart faşizmi mahke-
melerince idama ‘’mahkum’’ edilirler. 
Üç fidan asılarak idam edilecektir!… 
Mahir ve (THKP-C ve THKO’lu) arka-
daşları bu idamı önlemek için bilinen 
rehine eylemini gerçekleştirirler. 

NATO’ya ait radar istasyonunda 
çalışan bir İngiliz ve iki Kanada’lı tek-
nisyeni kaçırıp, idam edilecek olan 
THKO lideri Deniz ve yoldaşları Yusuf 
ile Hüseyin’in serbest bırakılmasını 
ister, amaç edinirler… Maalesef Ma-
hir’lerin bulunduğu yeri haber alan 12 
Mart cuntacı faşist generalleri, Mahir, 
Cihan, Ömer, Saffet, Sinan, Hüdai, 
Ahmet, Ertan, Sabahattin, Nihat isim-
li THKP-C ve THKO’lu devrimcilerin 
Niksar Kızıl dere’deki evi kuşatarak, 
Mahirlerin tarihi direnişiyle karşılaş-
makla birlikte On devrimciyi hunhar-
ca katlederler. Bir kişi ise yaralı olarak 
yakalanır. Ve alınan rehineler de bu 
çatışmada ölürler... 

Mahirler hedeflerine ulaşamaz, 
30 Mart 1972 günü katledilirler… 

Akabinde 6 Mayıs 1972 sabahı De-
nizler asılarak idam edilirler… Ama 
arkalarında devasa bir miras, tarihsel 
devrimci tutum ve direniş destanı bı-
rakırlar… 

Devrimci dayanışma kültürünü mi-
ras bırakarak devrim tarihine kazırlar. 
Teslim olmaktansa ölmeyi yeğledi-
ler… İdam sehpalarına başı dik çı-
kıp, sehpayı tekmelediler… Devrimci 
hareketin üç saç ayağından ikisinin, 
THKP-C ve THKO’nun önderi ve kad-
roları katledilir, örgütsel yenilgiye gi-

rilmiş olur… Saç ayağının üçüncüsü 
olan TKP(ML)’nin kurucusu Kaypak-
kaya ise, 12 Mart askeri faşist darbe 
generallerinin tek hedefi olur ve 24 
Ocak 1973 yılında yoldaşlarıyla birlik-
te kaldığı Vartik’in Mirik mezrasında 
bir komda kuşatılır, çıkan çatışmada 
yoldaşı Ali Haydar Yıldız  ölümsüzle-
şir, Kaypakkaya ise yaralı olarak ya-
kalanır. Aylarca süren işkenceler son-
rası 18 Mayıs 1973 günü katledilir... 
TKP(ML) de yenilgi sürecine girmiş 
olur…

Mahirlerin, Denizlerin idamını en-
gelleme amacıyla gerçekleştirdikleri 
rehine eylemi devrimci dayanışma 
açısından özel bir anlam taşırken, 
Kaypakkaya’nın da Sinan Cemgil, 
Kadir Manga ve Alpaslan Özüdoğan 

isimli devrimcileri ihbar ederek kat-
ledilmelerine sebep olan Küreciğin 
Kahyalı köyü muhtarı Mustafa Mor-
deniz’i ölümle cezalandırması da 
aynı devrimci dayanışma kültürü ve 
bilinci açısından anlamlıdır… 

Bu tarih, devrimci kararlılık, bilinç, 
militan çizgi ve devrimci dayanışma 
tavırları açısından örnek iken, tarihin 
simaları açısından da adeta kusur-
suz ve billur bir tablo oluşturmaktadır. 
Önderlerimizin özellikle bu dayanış-
ma pratikleri ne yazık ki, günümüzün 
devrimci ve Komünist hareketi tara-
fından layıkıyla sürdürülmemekte, 
sürdürülememektedir. Dahası, derin 
bir tecrübe, devrimci miras ve gele-
nekler tarihi olarak devrimci bir okul 
ve ortak mevzi durumunda olan bu 
devrimci tarihlerin özüne uygun nite-
likte sahiplenilip anılmasında da ye-
tersiz kalınmaktadır…

Devrimci dayanışma kültürü ve 
devrimci kazanımlar uğruna ortak 
mücadele bilincinde ciddi yetersizlik-
lerden bahsetmek haksızlık olmaz. 
Ancak bu yetersizliklere karşın, belli 
dayanışma pratiklerinin olduğu, ortak 
devrimci çalışma bilincinin geliştiği de 
göz ardı edilemez. 

HBDH bu adımlarda en ciddi ku-
rumsal bir ortak mücadele mevzi-
si olarak anlam kazanmaktadır. Bu 
adım dar grupçu anlayış ve kültürün 
yakın zamana uzanan yaygınlığı dü-
şünüldüğünde son derece değerlidir. 
HBDH kapsamında yakalanan ve 
sürdürülen olumlu gelişmeye karşın, 
devrimci hareket bünyesinde hala 
dar grupçu kaygıların olduğu da in-
kar edilemez gerçektir. Ne devrim 
bu anlayışlara tahammül eder, ne de 
Mahirlerin, Denizlerin, Kaypakkaya-
ların ve Mazlumların temsil ettiği teo-
rik-pratik miras ve anıları… Hiç şüphe 
yok ki, bugün toprağa düşenlerimizin 
anıları da…

Onlara bağlı olanlar devrime bağlı 
olanlardır. Devrime bağlı olanlar dev-
rimin gelişmesi için her türden dar 
gurupçu kaygı ve ben-merkezci ben-
cil anlayıştan uzak durup, devrimci 
ilkelere sadık, devrimci dayanışma 
kültürü ve ortak devrimci mücadele 
pratiğini geliştirme ısrarından sakın-
mazlar… Nitekim devrimci hareket 
bağrında taşıdığı tüm zayıflıklara 
karşın, yetersizlikler de taşısa, bu-
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gün Onların bıraktığı köklü devrimci 
mirastan aldığı güçle savaşarak be-
deller ödemekte, Onların devrimci 
geleneklerini sahiplenme iradesiyle 
olumlu gelişme nüveleri göstermek-
tedir. 

Onlarca ve yüzlerce devrimci fa-
şizme karşı mücadelede tereddütsüz-
ce toprağı kucaklamaktadır. Devrimci 
savaş ısrarı en ağır şartlara rağmen 
sürdürülmektedir. Devrimci birlik ve 
ortak çalışmalar, ittifak pratikleri, ey-
lem ve güç birlikleri devrimci sınıf ha-
reketi içinde belirmekte, dayanışma 
ve dostluk kültürü giderek hasıl olup 
pratikleşmektedir. Bu eğilimin geliş-
tirilerek büyütülmesi hem mümkün-
dür, hem de gereklidir. Mümkündür 
çünkü, devrim hamurunun mayası 
ortak sınıf çıkarlarından beslenen bi-
limsel devrimci özle yoğrulur. Çünkü, 
samimi ve bilimsel teori-pratik teme-
line dayanan devrim kaygısı, değişik 
ideolojik-siyasi perspektiflere sahip 
olsalar da, tüm devrimcileri ortak dev-
rimci görevlerde buluşmaya ve aynı 
hedefler doğrultusunda birleşmeye 
davet eder. Ve çünkü, devrim uğruna 
ödenen bedellerimiz, devrimci müca-
delede elde edilen kazanımlarımız, 
en önemlisi de öncellerimizin bizlere 
bıraktığı büyük tarihsel miras ve kes-
kin devrimci bilinç, ortak devrimci mü-
cadele çağrısı olarak bizlere komuta 
etmektedir. Proletarya ve halkların 
ortak sınıf düşmanlarına karşı verilen 
devrimci mücadele bizleri birleşme-
ye, güç olmaya ve zafer kazanmaya 
çağırmaktadır… 

Tek ilke her şeyin üstündedir; bilu-
mum egemen gericilik ve iktidarlarına 
karşı, proletarya ve emekçi halklar 
cephesinden siyasi iktidar perspekti-
fiyle mücadeleyi geliştirip her nitelik-
ten gerici iktidarları alaşağı etmek, 
nihayetinde proleter sınıf devrimleri 
ve iktidar biçimlerini gerçekleştirip 
egemen kılmak ve Komünist topluma 
ilerletmek!... Komünizmin ilkeleri bun-
da ifade bulur. Bu unutulmamalıdır…

Coğrafyamız devrim toprağı ge-
riciliğin gücüyle çoraklaştırılamaya-
cak kadar verimli, taze filizlerle boy 
verecek kadar zengin ve ‘’bereket-
lidir.’’ O toprak ki, Şeyh Bedrettinler, 
Pirsultanlar, Köroğlular, Sütçü İmam-
lar, Alişerler, Seyit Rızalar ve Kürt is-
yanları tanımış, Ermeni, Kürt, Rum, 

Çerkez, Süryani, Keldani, Ezidi vb 
ulus ve azınlıklara uygulanan katliam 
ve soykırımlar ve ‘’Dersim tertelesi’’ 
yaşamış… Maraş, Çorum, Sivas, İs-
tanbul-Gazi gibi Alevi katliamları, 16 
Mart, 2 Eylül Ümraniye, 77 1 Mayıs, 
Van Özalp’ta ‘’33 kurşun’’, Roboski, 
Diyarbakır Sur, Cizre, Varto katliam-
ları, Ape Musa, Tahir Elçi cinayetleri 
görmüş…   

O toprak ki, İstanbul’da asılarak 
katledilen Ermeni Sosyalisti Paramaz 
ve 19 yoldaşının, Karadeniz’in soğuk 
sularına gömülerek katledilen Mus-
tafa Suphi ve 15’lerin, Deniz’lerin, 
Mahir’lerin, Kaypakkaya’ların, Maz-
lum Doğan ve Haki Karer’lerin, Erdal 
Eren ve Metin Göktepe’lerin, Mehmet 
Fatih Öktülmüş ve Osman Yaşar Yol-
daşcan’ların, Sinan Kukul ve Seba-
hat Karataş’ların, Cafer Cangöz ve 
Yılmaz Kes’lerin, Orhan Yılmazkaya, 
Aynur Ada’lar, Emre Bora ve Ceren 
Güneş’lerin, Bayram Namaz ve Ser-
kan Tosun’ların, Fırat Yıldırın ve Fırat 
Çaplık’ların, Nubar Ozanyan ve Meh-
met Demirdağ’ların kanıyla sulanmış-
tır…  

Ve o topraklar ki, Tariş direnişi, 
Zonguldak büyük maden işçileri yürü-
yüşü, Kazlıçeşme işçi grevleri, Ümra-
niye 1 Mayıs mahallesi, Gazi-Haziran 
ayaklanması, 1 Mayıslar, 8 Martlar, 
21 Martlar ve daha nice direnişlere 
tanık olmuştur…

Kıyım, katliama koşut, mücadele 
ve direnişlerle iç içe gelişen devrim 
ile karşı-devrim arasındaki çatışma 
kesintisiz olarak boy verdi bu top-
raklarda. Mücadelenin taşıdığı tarih 
günümüze evirildi.  2020 yılındayız! 
Defalarca tekrarlanan ‘’bitirdik’’ zırva-
larına inat, hala devrim sürüyor, mü-
cadele devam ediyor. Hala 1 Mayıs-
lardayız, 8 Martlardayız, 21 Martlarda 
Newrozlardayız… Hala devrimci sa-
vaş siperleri sıcak, akan kanlarımız 
ılık... ‘’Devrimciler ölür, devrimler de-
vam eder!’’ Bunda kuşkuya yer yok!…

‘’Eskinin’’ arandığı ya da ‘’eski-
ye’’(geçmişe) dönülmek istendiği 
yalnızca ve yalnızca bir istisnai du-
rum var. O da son derece anlamlıdır: 
devrime dönmek; devrimci olanı tam 
yaşamak, katıksız devrimci bilinç ve 
keskin devrimci pratiği daha militanca 
yükseltmek!... 

Evet 2020’deyiz ama bugün, 30 
Mart 1972 gününe dönüp, katledil-
mek pahasına da olsa, Mahir’lerle 
Kzıldere’de olmak; ‘’Biz buraya dön-
meye değil, ölmeye geldik!’’ haykırışı-
nı yükseltmek isteyen devrimci yürek-
ler var. 6 Mayıs 1972 gününe dönüp, 
Deniz’lerle idam sehpasına çıkıp onu 
tekmelemek; ‘’Yaşasın tam bağımsız 
Türkiye, Yaşasın halkların kardeşliği!’’  
sloganlarıyla cellatlarını kahretme öz-
lemi içinde olan devrimciler var. 21 
Mart 1982 Amed zindanlarına dönüp, 
Mazlum Doğan ile birlikte, ırkçı-şoven 
faşist baskıları protesto etmek için 
bedenini ateşe vermek isteyen ve her 
Newroz’da Newrozlaşan yurtseverler, 
devrimciler var. Ve bugün, 18 Mayıs 
1973 gününe dönüp, Kaypakkaya’nın 
işkencelerde Komünist bilinçle mani-
festolaşan ‘’ser verip sır vermeyen’’ 
direnişini tutkuyla yaşamak isteyen 
Komünist ve devrimciler var…

‘’Bir Dersim yetmez, hedef bin 
Dersim olmalıdır!’’ perspektifiyle dev-
rimi yaymak için yürüyenler var. ‘’Tek 
yol devrim ve Sosyalizm!’’ diyenlerin 
Komünizm tutkusu ayakta. ‘’Ulusların 
Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkını’’ 
kayıtsız şartsız tanıyarak ‘’Yaşasın 
Bağımsız Kürdistan!’’ diyenler var. 
‘’Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!’’ 
direktifiyle proletarya enternasyona-
lizminin davasını omuzlayanlar var. 
Biz varız! 

‘’30 Mart Kızıldere Katliamını 
unutmadık, hesabını soracağız’’ ve 
21 Martta ‘’Newroz Piroz be’’ diyerek, 
faşist Türk hakim sınıfları ve mevcut 
iktidarı olan Erdoğan sultasının faşist 
baskılarına boyun eğmeden meydan-
lara çıkan devrimciler, devrimci kitle-
ler var. Burjuvazi korksun ki, devrim 
ısrarı, devrimci mücadele ve kararlı 
devrimci irade var!

Burjuvazinin korkusu haklıdır; 
kaybedeceği iktidarı var! İşçi ve 
emekçi halkların kaybedeceği değil, 
kazanacağı iktidar var! Bunun için sa-
vaşmak, her devrimci için muazzam 
bir güç, tükenmez bir huzur kaynağı-
dır… Meydanlar bizi bekler, fabrika-
lar, dağlar ve savaş siperleri, zindan-
lar da dahil mücadelenin her cephesi 
bizi bekler…
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30 Mart Direniş Ruhuyla
Newroz’u Kutluyoruz!

Tarih verili zaman ya da zaman 
dilimlerinin matematiksel toplamın-
dan ibaret değildir. Anlamsız, anısız, 
bedelsiz boş bir tarih ve tarihsel tek 
kesit yoktur. 

Tarihi ve tarihe ait kesitleri doldu-
ran ve anlamlandıran gerçek, yaşam 
mücadelesinden başlayarak sınıflılık 
aşamasında insan arasındaki çeliş-
kiye dönüşen mücadele serüveni ve 
siyasi elemidir insanın. Kendiliğinden 
yazılmış tek tarih yoktur. Onu yazan, 
yalnızca ve yalnızca insan yığınları 
ve bu yığınların tarihsel ilerleyişe uy-
gun sergilediği ilerleme pratiği ve ile-
rici mücadeledir. Bu nedenle, tarih ve 
tarihsel kesitler alelade süreçler de-
ğil, aksine ilerici-devrimci dinamizmi 
barındıran gelişme halkalarıyla yüklü-
dürler. Yüklü bu dinamizm doğrudan 
insan eseridir. Devrimci dinamizmin 
yegane halkaları ilerici-devrimci sınıf 
yığınları, onların önder simaları ve el-
bette doktriner dehalarıdır. 

Tarihi yazan kitlelerdir. Bu tarihte 
çıkmış kahramanlar bir gerçektir. Tam 
da bundandır ki, tarihin bütünü gibi, 
bu tarihin özellikle belirli kesitleri, çe-
şitli millet ve milliyetlerden ezilen-sö-
mürülen sınıf ve halkların, insan top-
lumları ve nihayetinde tüm insanlığın 
yaşamında inkar edilemez yeri, anla-
mı ve değeri vardır.

Tarih, bazen bu ileriye sıçrama 
kesitlerinde, bazen bu tarihi kesitte 
belirleyici rol oynayan kahramanlarda 
karşılık bulur. İşte tarihte belirleyici 
olan bu kesit ve kahramanlar, top-
lumların ilerlemesinde, dolayısıyla 
devrimci sınıf mücadelelerinde ya bi-
rer mevzi ya da birer silaha dönüşür, 
yarattıkları miras ve kazanımlarla ge-
leceğe nüfuz ederler…

Tıpkı insanlık ve dünya toplumlar 
tarihi gibi, bu toplum ve tarihten ko-
puk olmayan coğrafyamız toplumu, 
bu toplumdaki sınıflar mücadelesi 
ve devrimci hareket tarihi de, büyük 
mücadele ve bedellerle yüklü tarihsel 

gün ve kesitlere, bu kesitlerde cere-
yan eden gelişmelerde rol oynayan 
simalara sahiptir…

Muhtelif günleriyle Mart ayı, coğ-
rafyamızdaki bu anlamlı tarihsel ke-
sitlerin başında gelen aylardan biridir. 
Coğrafyamızda mevsim ve aylar bir 
yana, hemen her gün faşist saldırı ve 
katliam yaşanmıştır, yaşanmaktadır. 
Ancak, baharın ayları gibi, Mart ayı, 

hem katliamlar ve hem de mücade-
leler karakteristiği ve yoğunluğu bakı-
mından özel bir yer tutmakta, belirgin 
bir anlam taşımaktadır. 

Devrimci hareket önderlerinden 
Mahir Çayan’ın Kızıldere Katliamı 
olarak tarihe geçen 30 Mart 1972 
günü 9 yoldaşıyla birlikte katledilme-
si, Mart ayına özellik veren anlamlı 
gündür… Mahir’in devrimci hareket 
önderlerinden olmasının yanı sıra, 
katliamın büyüklüğü ve Mahirlerin 
katliam mangalarına verdiği kararlı 
keskin devrimci yanıt gibi, bu katli-
ama uzanan anlamlı serüvenin De-

Tarihi yazan kitlelerdir.
Bu tarihte çıkmış

kahramanlar bir gerçektir.
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nizlerin asılmasını engellemeye dö-
nük gerçekleştirilen rehine eylemi 
biçimindeki devrimci dayanışmanın 
münevver örneğini temsil eden arka 
plan gerçeği ‘’Kızıl dere’nin’’ devrimci 
miras ruhunu büyüten içeriktir…      

Elbette Mart ayı coğrafyamız dev-
rimci hareket tarihinde yalnızca Kızıl 
dere Katliamıyla yer tutmamaktadır. 

Evrensel niteliğiyle coğrafyamı-
za da ait olan, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü, 21 Mart Newroz Bay-
ramı, 16 Mart Halepçe Katliamı ve 
12 Mart AFC generalleri tarafından 
doğrudan coğrafyamızda gerçekleşti-
rilen 30 Mart Kızıldere Katliamı, polis 
desteğinde sivil faşist çetelerce bom-
balı gerçekleştirilen 16 Mart İstanbul 
üniversitesi öğrenci katliamı ve yine 
sivil faşist çetelerce gerçekleştirilen 
16 Mart Beyazıt Katliamı, Alevilere 
dönük gerçekleştirilen 12 Mart Gazi 
Katliamı gibi bir dizi katliam Mart gün-
lerinde gerçekleşmiş, Mart ayına de-
rin anlamlar yüklemiştir.

Mart ayı baharın habercisi olma 
yerine, coğrafyamızda katliamların 
habercisi olmuştur. Hiç şüphesiz ki, 
aynı günleri vesilesiyle Mart ayı, kit-
lesel protesto ve yürüyüş eylemleri, 
devrimci direniş ve mücadele gibi yo-
ğun devrimci hareket ve dinamizme 
de sahne olmuş, olmaktadır…

21 Mart Newroz Bayramı, büyük 
gösteri ve eylemsel kutlamalara yay-
gın biçimde sahne olan ve geniş kitle-
lerin yoğun coşkuyla alanları doldur-
duğu geleneksel devrimci bir gündür. 

Mezopotamya coğrafyasına hük-
meden zalim kral Dehak’ı demirci 
çekiciyle öldürüp isyan ateşleri yaka-
rak bunu müjdeleyen Kawa efsane-
siyle rivayet edilen Newroz bayramı, 
bu coğrafya halkları için bir diriliş ve 
yeniden doğuş gerçeği olarak anlam 
taşımaktadır. 

Coğrafyamızda Kürt ulusu başta 
olmak üzere, diğer millet ve milliyet-
lerden devrimci, demokrat ve ilerici 
halklarımız ve devrimci sınıf güçleri 
her 21 Mart’ta Newroz Bayramını bir 
mücadele ve direniş günü olarak sa-
hiplenmekte, 21 Mart Newroz Bayra-
mı geleneğini özüne uygun kutlamak-
tadırlar…

Cemre düşer toprağa hava ısınır, 
toprak uyanır Mart’ta. Yeşil boy verir 
çatlatır toprağı, toprakla uyum için-
de… Bahar açar, hareketlenir çelişki-
ler yumağı yaşam. Sükunet bozulur, 
kıpırdanır doğa, durmaksızın didinir 
ve biter özlemi Güneşin, sıcağı vu-
rur insana... Kabarır insan toprak 
gibi, yeniden kurmak, mücadeleyle 
örgütlemek için yaşamı… Döngüsü-
ne isyanla kırar zincirleri!… Sancıyıp 
durur, dışa vurur acılar, bağrına saplı 
hançerden ötürü… Dirilir, doğar sınıf 
hareketi, çınlar özgürlük marşları…

Kadınla başlar Mart’ın kavga ve 
kalkışma günleri, yükselir 8 Mart’ın 
ayak sesleri… Çıkarır tulumunu, grev 
yeleği geçirir sırtına ve indirir şarteli, 
direniştedir kadını-erkeğiyle işçi… 
Doğasına musallat kapitalist şirkete 
dur, yaşama devam demek için hırsla 
açar kapısını, kasabadan köyden eli 
nasırlı tüm ahali... 

Yaşam kokulu Newroz açar, cem-
re düşer insana ve uyanır sınıf isyan 
günlerine… 21 Mart’ta yakılır ateşler, 
Demirci Kawa’dan beri… Zılgıtlarla 

halaylarla yankılanır tüm mazlumlar 
diyarı… Bitmez yeniden doğuş sev-
dası, sürer yaşamı köleleştirilmişlerin 
yaşam kavgası…

30 Mart Kızıldere katliamı çöker 
aydınlık düşlere… 71’de birikmiş 
hıncı büyür öfkenin, 72’de ‘’ecelsiz’’ 
düşer On can toprağa… Sorgusuz, 
sualsiz… 

Hunharca katledilir Mahirler!… To-
hum olur toprağa, ‘’… dönmeye değil, 
ölmeye geldik!’’ diyen Kızıl dere’de 
On’lar… 

Tereddüt etmez 71’de çıkan, 72’de 
düşenler… 6 Mayıs şafağında kalkar 
ayağa, ‘’Yaşasın Bağımsız Türkiye’’ 
kükreyişiyle darağacında Denizler!… 

Halk Savaşıyla yanıt olur aman-
sız sınava… Kesilir ferman, işkence-
de kalır parmakları… 18 Mayıs 73’te 
yükselir, ‘’Ser Verip Sır Vermeyen’’ 
Kaypakkayalar!… 

21 Mart 1982 günü bir kez daha 
tutuşturur isyan ateşini, milli zulme 
son diyen bedeniyle Mazlum Doğan-
lar…

Tüm yoldaşlara, devrimcilere ve 
halklarımıza çağrımızdır; Mahirlerin 
Kızıl dere direnişiyle ışık tutan dev-
rimci ruhunu kuşanarak militan müca-
deleyi geliştirmeye, mücadele ve diri-
liş günü olan Newroz’da meydanları 
devrimci kıtalarla doldurup zapt etme 
cüretiyle ileri yürüyelim! Devrimci da-
yanışma bilinciyle mücadeleyi yük-
seltelim, devrimi büyütelim!

Halklarımızın Newroz Bayramını 
kutlarken, Mahirlerin onurlu müca-
dele anıları önünde sonsuz saygıyla 
eğiliyor, devrimci miras ve direnişleri-
ni selamlıyoruz.

-30 Mart Kızıldere 
Katliamını  Unutmadık, 
Hesabını Soracağız!

-Kızıldere Şehitleri Ölümsüzdür!
Yaşasın Devrim,
Yaşasın Sosyalizm!

-Yaşasın Halkların Birliği
ve Kardeşliği!

-Yaşasın Newroz! 
Newroz Piroz be!
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Ayaklanmalar, İsyanlar
Çatışmalar

Geçtiğimiz aylarda, farklı farklı 
kıtalarda bulunan çok sayıda ülkede 
ayaklanmalar patlak verdi. Bu ayak-
lanmalardan bazıları geri çekilmeye 
başlamış olsa da bazıları, Irak örne-
ğinde olduğu gibi, sürüyor. Bazıları 
ise, Lübnan örneği gibi, ara ara de-
vam eden patlamalar misali, durup 
durup tekrar alevleniyor.

Ayaklanmaların dikkat çekici yönü, 
çoğunun kısa zaman aralığında, aynı 
zaman diliminde ortaya çıkmış olma-
larıdır. Lübnan, Şili, Irak, İran ayak-
lanmaları hemen hemen aynı zaman 
aralığında patlak verdiler. Şüphesiz 
her ayaklanmanın kendine özgün 
yanları var. İran emekçi sınıfları ve 
ezilen halkları yaklaşık iki yıldır, uzun 

aralarla, tekrar tekrar ayaklanıyorlar. 
Irak emeçi ve yoksul halklarının ayak-
lanması ise aylardır neredeyse kesin-
tisiz biçimde devam ediyor.

Irak ve Şili ayaklanmaları, bir 
ayaklanmadan daha ileri ama bir dev-
rimden daha az diyebileceğimiz nok-
talara ulaştı. Öyle ki, Avrupa’da bazı 
tur şirketleri, “devrimi gözlerinizle 
görün”  sloganı altında Şili’ye tur bile 
düzenlemeye başlamışlardı. Irak’taki 

ayaklanma ise, “açların devrimi” ola-
rak adlandırılmıştı.

Buna karşılık, Hindistan gibi, iki 
yüz elli milyon işçinin katıldığı grevleri 

bir yana koyarsak, Kolombiya, Ek-
vator gibi ülkelerde, emekçi sınıflar, 
yoksullar, işsizler ayaklanmaya ya-
kın isyanlarla sokakları doldurdular. 
Örneğin Kolombiya’da işçilerin doğ-
rudan faşist devlet başkanını hedef 
alan genel grevini emekçi sınıfların 
on binlerin katıldığı isyanı izledi. Tu-
nus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülke-
lerindeki geniş kitle eylemlerini saay-
maya gerek yok.

 
Bütün bu ayaklanma, isyan, grev 

ve kitle eylemlerinin dünyayı sars-
tığından şüphe yok. Aynı şekilde, 
dünya burjuvazisinin, emperyalist 
güçlerin bu ayaklanmalar karşısında 
panik, korku ve şaşkınlık içinde, çare-
siz kaldıklarını da gördük. Bunun tipik 

örneği, Irak ve Lübnan ayaklanmala-
rında görüldü. Her iki ülkenin burju-
vazisi, felç olmuş devlet aygıtlarıyla, 
ne ayaklanmaların üzerine gidebildi-

Tarihsel süreç son derece 
belirgin biçimde, kapitalist 
üretim biçiminin ve bunun 
üzerinde yükselen burjuva 
sınıf egemenliğinin yıkımı-

na; daha ileri ve daha geliş-
miş bir toplum biçimi olan 
sosyalizme doğru akıyor.
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ler ne de ayaklanmacıları tavizlerle 
yatıştırabildiler. Hükümetlerin istifası 
dahi ayaklanmacıların yatıştırmaya 
yetmedi. Irak ayaklanması halen sü-
rüyor.

Ortaya çıkan bütün ayaklanmalar 
iki önemli noktaya işaret ediyor: Ayak-
lanmaları ortaya çıkaran maddi te-
mel çok güçlü ve ortaktır. Güçlü halk 
ayaklanmaları birden bire, ortada on-
ları ortaya çıkaracak güçlü nedenler 
yokken ortaya çıkmazlar. Aynı şekilde 
halk ayaklanmaları, eğer güçlü maddi 
temel yoksa, birilerinin kışkırtmasıyla 
da ortaya çıkmazlar. Bir halkın ayak-
lanması için, o halkı ayaklanmaya 
iten maddi koşulların oluşması ve da-
hası belli bir olgunluğa erişmiş olması 
gerekir. Pek çok kapitalist ülkede aynı 
zaman diliminde halk ayaklanmaları-
nın ortaya çıkmış olması, bu koşul-
ların halk kitlelerini ayaklandıracak 
ölçüde olgunlaştığının kanıtıdır.

 
Bu koşullar, herşeyden önce her 

ülkedeki kapitalist düzenin, burjuva 
egemenliğin ekonomik ve politik kri-
zidir. Burjuva egemenliğin, kapitalist 
üretim biçiminin krizi artık tek tek 
ülkeyle sınırlı değil; dünya çapında 
bir kriz haline gelmiştir. Günümüzün 
geçmiş yüzyıldaki kapitalist krizlerden 
en önemli farklarından bir budur. Ka-
pitalist üretim biçiminin ve onun üze-
rinde yükselen burjuva egemenlikle-
rin yaşadığı ekonomik ve politik kriz, 
devrimci durumdur; krizin emperyalist 
kapitalist sistemin tümünü etkisi altı-
na almış olması, devrimci durumun 
dünya ölçeğinde yaygınlaştığının ve 
olgunlaştığının ifadesidir. Yarın-öbür-
gün hangi ülkede bir ayaklanmanın, 
isyanın, çatışmanın ortaya çıkacağı-
nın bilinmezliği işte bu koşullarda giz-
lidir. Başka bir ifadeyle, devrimci du-
rumun dünya ölçeğinde olgunlaşmış 
olması, yakın gelecekte hangi ülkede 
bir ayaklanma ya da devrimin doğa-
cağını kestirmeyi zorlaştırıyor. Artık 
ayaklanma ve isyanlar, beklenmedik 
yerde ve beklenmedik anda; her an 
ortaya çıkabiliyor; tıpkı Sudan devri-
minin öngörülmemesi gibi. Lübnan, 
Irak, Şili, İran vb vb gibi daha pek çok 
örnek saymak mümkün..

 
Bu, ne kimilerinin sandığı gibi ta-

rihsel süreçteki bir belirsizliktir ne de 
“kaos”tur. Aksine, tarihsel süreç son 

derece belirgin biçimde, kapitalist 
üretim biçiminin ve bunun üzerinde 
yükselen burjuva sınıf egemenliğinin 
yıkımına; daha ileri ve daha gelişmiş 
bir toplum biçimi olan sosyalizme 
doğru akıyor. Ayaklanan, isyan eden, 
burjuva devletin güçleriyle ölümüne 
çatışan emekçi sınıfların, işçi sınıfı-
nın, gençliğin talep ve amaçları son 
derece net. Onlar, açlığa, sömürüye, 
işsizliğe, yoksulluğa son verilmesini; 
insanca yaşayabilecekleri bir toplum 

için; yeni bir dünya için ayaklanıyor-
lar. İşçi sınıfı ve diğer emekçi sınıflar, 
ezilenler, yoksullar kafalarında son 
derece belirgin istem ve düşünceler; 
yaşamlarında köklü değişim isteği ol-
masaydı onları hiç kimse bir ayaklan-
maya kışkırtamazdı.

Dünya çapında ortaya çıkan ve 
olgunlaşan devrimci durum emper-
yalist-kapitalist sistemin, kapitalist 
üretim biçiminin bütün bir tarihsel ge-
lişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Üre-
tici güçler, kendilerini saran kapitalist 
üretim ilişkileri kabuğunu artık tek bir 
ülkede değil aynı zaman diliminde 
pek çok ülkede kırıyor. Bütün emper-
yalist-kapitalist gelişme dünyada mu-
azzam bir sermaye birikimine ve bu 

sermayenin bir avuç insanın elinde 
merkezileşmesi sonucuna varmıştır. 
Bu muazzam semaye birikimi ve mer-
kezileşmesi, toplumun karşı tarafında 
aynı ölçülerde, muazzam bir sefalet 
birikimine, işsizliğe, açlık derecesin-
de yoksulluğa yol açmıştır ve bu kapi-
talist üretim biçiminin bir doğa yasası 
katılığında işleyen yasasıdır.

Bu maddi temel üzerinde ortaya 
çıkan devrimci durum işte bu aynı 

nedenlerle ne geçicidir ne de dönem-
seldir. Aksine, kapitalist üretim biçimi-
nin tarihsel gelişmesi onun yıkımını 
sağlayacak koşulları, geri dönülemez 
biçimde hazırlamıştır. Başka bir ifa-
deyle, dün bir dizi ülkede kısa bir 
zaman aralığında ortaya çıkan ayak-
lanmalar, isyanlar, çatışmalar, devrim 
girişimleri bundan böyle daha sıklıkla 
ve daha geniş alana yayılmış olarak 
karşımıza çıkacak.

Devrimci güçlerin görevi bu koşul-
lara hazırlanmak ve tarihin önlerine 
çıkaracağı fırsatları değerlendirerek 
burjuva iktidarları yıkmak, emeğin ik-
tidarını kurmaktır. Artık devrimci kal-
manın koşulu budur.
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İşçi Direnişleri, Görüş
Alanımıza Girmeli

Türkiye’de, emperyalist-kapita-
lizmin yapısal kriziyle birleşik derin-
leşen ekonomik kriz koşullarında, 
burjuvazinin ve siyasal iktidarının 
ekonomik-sendikal saldırıları karşı-
sında işçi ve emekçiler arasında tepki 
birikimi çoğalıyor.

Kimi zaman çaresizlik duygusuyla 
birleşen tepki ve öfke birikiminin yol 
açtığı isyan, şurada kendi bedenine/
yaşamına son verme şeklinde, bu-
rada tekil direniş ve eylemler ya da 
sayısı artan grevler biçiminde kendini 
gösteriyor.

Krizin seyriyle de bağlantılı olarak 
son dönemlerde artan ücret gaspları-
na, en temel ekonomik-sendikal hak-
ların dahi işçilerin elinden alınmak 
istenmesine karşı işçi ve emekçiler 
inatçı karakteri ve süresi giderek ar-
tan direnişlere imza atıyorlar.

Öte yandan, son dönemde sa-
yısı artan irili ufaklı işçi direnişi ve 
eylemlerin bir çoğu sesini dahi du-
yuramıyor; iktidar yardakçısı medya-
nın marifetiyle gözlerden gizlenmeye 
çalışılıyor. İşin kötü tarafı, kendisine 
devrimciyim diyen, emekten yanayım 
diyen kesimlerin görüş alanına dahi 

girmiyor.

Aralarında en kitlesel ve işçi sınıfı-
nın bütününün çıkarı açısından kritik 
önemde olan bazılarında ise, işçiler, 
tabandan yükselen tepkinin ve basın-
cın sonucunda harekete geçen sen-
dikalar tarafından bin bir türlü oyunla 

satışa getiriliyorlar. Sendikalı büyük 
işçi bölükleri kendi öz taban örgütlü-
lüklerinden yoksun oldukları, üstelik 
devrimci öncünün/öncülerin yoksun-
luğu koşullarında, öfke patlaması 
yaşayıp direnişe geçseler dahi, bu 
nedenle (sendikal ihanet sebebiyle) 
çoğunlukla başarısız kalıyorlar.

Böyle bir durumu en son metal 
sektöründe bir kez daha gördük.

Başlamadan bitirilen Metal Grevi

200 fabrikada yaklaşık 140 bin iş-
çinin 3 ayrı sendikada örgütlü olduğu 

metal işkolunda, sendikalar ile MESS 
arasında yapılan görüşmelerde işçi-
nin fikri alınmadan sözleşme imza-
landı.

Metal’de her toplu sözleşme dö-
neminde olduğu gibi bu kez de sen-
dikalar ile patronlar arasında sergile-
nen aynı tiyatroya tanık olduk.

Bu orta oyunu sadece 2015’teki 
Metal Fırtına sırasında sökmedi. 
Daha doğrusu, metal işçilerinin Türk 
Metal çetesini sendikal hareketten 
silinmenin eşiğine getiren o görkemli 
isyanı bu beylik oyunun bir kez daha 
sahnelenmesine duyulan tepki teme-
linde patladı.

Fakat o deneyime rağmen aynı 
senaryo genel hatlarıyla bu TİS sü-
recinde de tekrarlandı. MESS çıtayı 
yine en alt düzeyde tutarak “3 yıllık 
sözleşme” şartı ve “yüzde 6 oranın-
da ücret artışı” önerisiyle açtı. Bu kez 
üç sendika yan yana gelerek “yüzde 
26’dan aşağısına asla razı gelmeyiz” 
tripleri attılar. 

Birleşik Metal yine daha yüksek-
ten uçarak “En az yüzde 34” dedi. 
Hepsi kendi meşrebinde yine gös-
termelik bazı eylemler düzenledi. 
Türk Metal Bursa’da, Birleşik Metal 
Gebze’de miting yaptı. Kürsülerden 
“grev” tehditleri savruldu. Sonra yine 
önce Türk Metal ve Özçelik İş 30 
Ocak sabahı gidip ilk 6 ay için yüzde 
17, sonrasında yüzde 6 oranında bir 
artışa “evet” dediler. BMİS yine önce 
“Bu satışı tanımıyoruz” pozları takın-
dı. “5 Şubat’ta grev” kararı aldı.3 gün 
sonra gece yarısı ajanslara ve sosyal 
medyaya bir açıklama düştü: 

Birleşik Metal de MESS patronla-
rıyla anlaşmıştı. Üstelik altına imzayı 
bastığı sözleşmenin 3 gün önce “sa-
tış” olarak nitelediği Türk Metal’inkin-
den hemen hiç farkı yoktu.

O ikiyüzlülük yetmezmiş gibi “sınıf 

Son dönemde sayısı artan 
işçi direnişi ve eylemlerin 

çoğu sesini dahi duyuramı-
yor; iktidar yardakçısımed-
yanın marifetiyle gözlerden 

gizlenmeye çalışılıyor.
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sendikası” olduğunu iddia eden Bir-
leşik Metal’in Merkez Yönetimi, “Bu 
gelişmenin ortaya çıkmasına aracılık 
eden  Aile, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığına teşekkür etmekle” 
kalmadı “Fabrikalardaki uyumlu çalış-
ma ortamının bundan sonra da sür-
mesini yararlı gördüğü” güvencesini 
verdi kan emici metal patronlarına.

Tablonun sadece bu yönünü gör-
düğümüz zaman ‘Metal cephesinde 
değişen bir şey yok’ sonucunu çıkara-
biliriz rahatlıkla. Fakat bu kez derinde 
daha ‘farklı’ bir şey vardı. Eğer dev-
rimciysek, sınıfa ve topluma ‘öncülük 
etmek’ diye bir iddiamız varsa yüzey-
deki görüntüye takılıp kalmadan asıl 
ona dikmeliyiz gözümüzü!

MESS patronları sınıfın TİS hak-
kını salam taktiğiyle doğrayarak or-
tadan kaldırmanın ilk adımlarından 
biri olan “2 yıl değil 3 yıllık sözleşme” 
dayatmasından neden bu kadar ko-
lay vazgeçtiler?.. Aynı şekilde, kapıyı 
yüzde 6 gibi komik ötesi bir rakamla 
açtıktan sonra “en fazla yüzde 8” der-
ken yüzde 18 gibi ilk önerilerinin üç 
katı bir artışı neden bu kadar çabuk 
kabullendiler?..

Dikkat edilirse her 3 sendikanın 
başındaki sendika ağaları da sergi-
ledikleri tabansızlığı ve işin satış yö-
nünü gözden kaçırıp perdelemek için 
bu iki göreli kazanımı öne çıkarıyor-
lar. Evet, MESS’in dayatmaları içinde 
özellikle ‘TİS’in geçerlilik süresinin 2 
yıldan 3 yıla çıkarılması’ sınıfın toplu 
sözleşme hakkının korunması açısın-
dan siyasi anlam taşıyan bir kazanım-
dır. Keza resmi enflasyon oranının is-
tatistik oyunlarıyla yüzde 10 civarında 
gösterildiği ve önceki TİS’lerde yetini-

len ücret artışları düşünülürse yüzde 
18 civarında bir ücret artışı da ‘fena’ 
sayılmayabilir.

Tabii ki hem metal işçilerinin ça-
lışma ve yaşama koşulları hem de 
ekonomik krizin giderek artan ağırlığı 
dikkate alınacak olursa sınıfın üretim-
den gelen gücünün ucunu göstererek 
dahi çok daha fazlası elde edilebile-

cekken bu kadar sınırlı ve göreli ka-
zanımlarla yetinilmiş olması aynı za-
manda bir ‘satış’ boyutu taşır.

Fakat sorunu sadece ‘satış mı de-
ğil mi’ sınırları içinde ele almak faz-
la yüzeysel bir yaklaşım olur. İşin bu 
yönünün teşhiri gereklidir ve elbette 
yapılmalıdır. Fakat ondan da önemli 
olarak asıl şu soru metal işçilerinin ve 
sınıfın gündemine taşınmalıdır:

Önceki TİS dönemlerinde dayat-
malarından bu kadar çabuk vazgeçip 
kolay kolay gerilememeleriyle tanınan 
MESS patronları ilk dayatmalarından 
bu kez neden ve nasıl bu kadar hızlı 
vazgeçmişlerdir? Bu hızlı gerileme-
nin nedeninin sektördeki sendikaların 
palavradan esip gürlemeleri olmadığı 
açık. Demek ki işin içinde başka bir 
‘güç’ var. Nedir bu güç?

İşçi sınıfının “huzursuzluğu“

MESS patronlarını gerileten güç 
metal işçileri içindeki hoşnutsuzluk bi-
rikimi, giderek yoğunlaşan huzursuz-
luk ve gelecek kaygısıdır. Bunun yeni 
bir Metal Fırtına’ya dönüşmesinden 
duydukları korkudur.

Bu huzursuzluk aslında sadece 
metal işçilerine de özgü değil. Büyük 

fabrikalardan en küçük atölyelere, 
metalden tekstile, inşaattan hizmet 
sektörüne kadar bütün sektörlerde 
kendini bir biçimde hissettiren genel 
bir ruh hali bu. İşin özü, Türkiye’de 
işçi sınıfı huzursuzdur. Öyle ki, son 
bir yılda gerçekleşen irili-ufaklı işçi 
eylemi ve direnişlerin toplam sayısı 
son 10 yılın toplamına yakındır. Med-
yanın malum halinden dolayı bunla-
rın çoğu gündeme dahi gelmemekte, 
hatta sol güçlerin dahi görüş alanına 
girmemektedir. 

Fakat içten içe yaşanan kaynama 
kendini artık taşrada bile değişik bi-
çimlerde eyleme dönüşerek dışa vur-
maktadır. Yozgat gibi tutuculuğuyla 
ünlü, içine kapalı bir tarım kenti dahi 
maden işçilerinin direnişine sahne 
olmakta. Yeni Anadolu Maden İşlet-
mesi’nde işten atılan maden işçileri 
Ocak ayında direnişe geçtiler.

Kale Pratt, Bergama, Menemen, 
Ermenek...

AKP’li Bergama Belediyesinin 
„performans düşüklüğü“ gerekçesiyle 
işten çıkardığı 3 kadın işçinin direnişi 
sürüyor.

Krizin ağır yükünü omuzlamala-
rı buyurulan emekçilerin, sıkıştıkları 
işsizlik, açlık kıskacına canlarını or-
taya koyarak isyan etmesinin son ör-
neği Hatay’da yaşandı. A.Y. isimli bir 
emekçi Valilik önünde bedenini tutuş-
tururken, ‘çocuklarım aç-işsizim‘ diye 
haykırdı. Vücudunda derin yanıklar 
oluşan emekçi hastaneye kaldırılır-
ken, geriye bu barbarlık düzeninin 
çarpıcı bir fotoğrafını bıraktı!

Menemen Belediyesinde düşük 
ücrete karşı çıkıp haklarından feragat 
etmeyen 34 işçi geçtiğimiz günlerde 
işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler 
Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda 
direniş çadırı kurdu. Üyesi oldukları 
Belediye-İş Sendikasının haklarını 
savunmak adına bir şey yapmadığı-
nı dile getiren işçiler sendikayı “baş-
kanın oyuncağı” olmakla eleştiriyor. 
İşçiler, “Kendine sendikacıyım diye 
dolaşan, belediyede ne iş yaptığı bel-
li olmayan, sendika odasını, aracını 
kullanan ama sendikada resmi hiçbir 
görevi ve yetkisi olmayan bir adam 
var. Bu kişi aşireti kalabalık olduğu 
için mafyalık yapıyor. Resmi sendika 
temsilcisi ise o ne derse onu yapı-
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yor. Sendika genel merkezi de burayı 
umursamıyor” diyor.

Bodo Bode’de sendikalaşan işçi-
lerin işten atılması üzerine başlatılan 
üretimi durdurma eylemi devam edi-
yor. İşçiler, “Patron sendikayı tanıya-
na kadar işbaşı yapmaya niyetimiz 
yok” diyor. Kestel’de bulunan otomo-
tiv yan sanayi fabrikası Bodo Bode’de 
çalışan işçiler, çalışma koşullarının 
düzeltilmesi için sendikalı olmaya ka-
rar vermiş ve Türk Metal’e üye olmuş-
lardı. Patronun haber alması üzerine 
işçiler üzerinde baskılar başlamıştı.

Sendikal faaliyet yürüttüğü için 
Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki VİP 
Giyim fabrikasından atılan işçiler ay-
lardır direniyor. Polisin saldırılarıyla 
karşılaşan işçiler direnmeye devam 
edeceklerini, karşılaştıkları hiçbir 
zorluğun onları vazgeçiremeyeceğini 
söylüyor. Benzer şekilde, İzmir’de SF 
Trade Tekstil’de sendikalı oldukları 
için işten çıkarılan kadınların eylemi 
aylardır sürüyor.

Ermenek Özdemir Maden’de iş-
çilerin direnişe geçmesi üzerine ay-
lardır ödemediği ücretleri 15 Şubat’a 
kadar yatıracağı sözünü veren pat-
ronlar sözlerini tutmak zorunda kal-
dılar. Ağustos ayından beri ücretleri 
ödenmeyen, 2019’un Aralık ayının 
ilk haftasından sonra iş verilmeyerek 
işten kendi istekleriyle çıkış istemeye 
zorlanan ve Şubat’ta yeni işçi alımları 
yapılmaya kalkılması üzerine hakları-

nı almak için Bağımsız Maden-İş ile 
irtibata geçerek fiili direniş başlatan 
Özmerkez maden işçileri seslerini 
duyurabilmişlerdi.

Sendikalı oldukları için işten atılan 
ve direnişleri 500’lü günlere deyanan 
CHP’li Aydın Efeler Belediyesi işçi-
leri çözümsüzlüğe karşı eylemlerini 
CHP Genel Merkezi önüne taşıdılar. 
CHP’li Aydın Efeler Belediyesi işçileri 
DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’na 
üye oldular. Belediye sayısız ayak 
oyunuyla yetkiyi gasbetmeye girişti 
ve 9 işçiyi de işten çıkardı. İşçiler bu 
ayak oyunlarını ve işçi kıyımını mah-
kemeye götürdü ve kazandı. Mahke-
menin tazminat ve işe iade edilme 
kararına rağmen belediye gereğini 
yerine getirmeme ısrarını sürdürüyor. 
İşçiler son olarak CHP’nin sözümona 
Emek Komisyonu’yla görüşmeler ger-
çekleştirdi. Fakat 15 gündür devam 
eden görüşmelerden sonuç alınama-
dı. İşçiler bunun üzerine daha önce 
de belirttikleri gibi direnişi Ankara’ya, 
CHP Genel Merkezi önüne taşımaya 
karar verdi.

F-35 uçak parçası üreten İzmir 
Gaziemir Serbest Bölge’deki Kale 
Pratt&Whitney Fabrikasında DİSK’e 
bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendika-
sı’nda (BMİS) örgütlendikleri için iş-
ten atılan 94 işçi fabrika önünde ve 
Serbest Bölge girişinde direniyor. 450 
işçinin çalıştığı Kale Grup-ABD or-
taklı fabrikada patron ve temsilcileri 
sendikal örgütlenmeyi dağıtmak, yet-

kiyi işlevsizleştirmek için yapmadığını 
bırakmadı. Mobbingin, hakaretin, teh-
didin her türlüsünü devreye soktular. 
İlk önce yedi işçinin işine son verildi, 
ardından gruplar halinde yapılan kı-
yımla bu sayı 94’e çıktı.

İşte Metal’deki son TİS sürecinde 
MESS patronlarını, işlerin kontrolden 
çıkıp Metal Fırtınası’na benzer öfke 
patlamalarına dönüşmesinden kork-
maya sürükleyen sınıfın genelindeki 
bu huzursuzluğun farkında olmala-
rıdır. Doğada nasıl bazı hayvanlar 
depremin gelişini önceden hisseder-
lerse, burjuvazi ve Süleyman Soylu 
gibi bekçileri de işçi sınıfı ve toplum-
daki tepki birikimi ve huzursuzluğun 
büyüklüğünü sezmekte aynı şekilde 
‘ustadırlar’. Çoğu kez iç içe geçen 
tavizkâr ve saldırgan tutumlarındaki 
tırmanışın gerisinde de bu sezgi ya-
tar zaten.

Sol güçler olarak biz hâlâ yüzey-
deki görüngülere bakarak, çoğu kez 
onları bile zamanında yakalayıp doğ-
ru yorumlamak yerine iş işten geçmek 
üzereyken kuyruğundan yakalaya-
bilen bir gerilik, zayıflık ve yetenek-
sizlik içindeyiz. En keskin “sosyalist” 
geçinenlerimiz dahil metaldeki son 
TİS sürecini (de) uzaktan seyredip 
her şey bizim dışımızda olup bittikten 
sonra hariçten gazel okumamız da 
bunun göstergesi değil midir?..

Aklımızı hiç olmazsa bundan 
sonra başımıza toplayalım. Metal-
deki son TİS sürecinin gelişim seyri, 
MESS’i bile bu kadar hızlı geri çekil-
meye mecbur bırakıp işler kontrolden 
çıkmadan TİS sürecine noktalamaya 
sürükleyen dinamikle devrimci tarzda 
buluşmanın yeni yol ve yöntemlerini 
bulmalıyız! 

Bunu başarabilmek için tabii ki 
önce sınıf dinamiğinin önemini ‘hatır-
lamalı’, ezici bir çoğunluğunu prole-
taryanın oluşturduğu toplumu örgüt-
leyip harekete geçirmekle kalmayıp 
bu harekete olabilecek en geniş kit-
lesellik ve burjuvazi karşısında sonuç 
alıcı bir süreklilik kazandırmanın yo-
lunun sınıfın örgütlenmesinden geçti-
ğinin bilinciyle hareket etmeliyiz!
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AKP Özel savaş Partisidir

Türkiye devlet rejimini doğru çö-
zümlemeden doğru demokratik dev-
rimci mücadele verilemez. 

Türk ulus devleti, AKP rejimine 
kadar kendisini tam istediği gibi yer-
leştirememiştir. Yerleştiremediği için 
darbe mekaniği sürekli faal aktif ol-
muştur. Türk devlet rejimi, siyaset 
geleneğini Osmanlı Saray komplo 
siyaset geleneğinde almıştır. Bu ge-
leneğin özü iktidar devlet herşeydir, 
insan halk hiçbir şeydir. Kutsal olan 
devlettir. Kutsal olan devlete helal 
getirmeyenin kellesi uçuran darbeci 
gelenek esastır. 

Böyle olunca ne Osmanlı 700 yıllık 
tarihinden nede 93 yıllık TC rejiminde 
halklara dönük yaklaşımın demokra-
tikliğinden bahsedilemez. Varsa yok-
sa devlet ve devlet bekası öncelikli 
savunur yaklaşım olmuştur. Böyle bir 
devlet ürkek olduğunda kendisi için 
tehlike saydığı her farklı yaklaşımı 
yok etmeyi varlık sebebi  saymakta-
dır.

Osmanlı’da yerime geçer korku-
suyla kardeşinden başlayarak tehlike 
saydığı tüm erkeklerin öldürülmesi ik-
tidar devlet için şart olmuştur. Saray 
içi darbe korkusu tüm osmanlı sultan-
ların korkulu rüyası olmuştur.Bu kor-
kunun sonucunda devlet aklı hiçbir 
zaman kurumsallaşamamıştır.Devlet 
geleneği darbe mekaniğiyle hep aka-
mete  uğramış, devlet gelenek olarak 
kurumsallaşamamıştır. Devlet gele-
neği iktidar olan bireyin iktidarda ya 
kalmasını sağlamak ya da iktidar ola-
nın tasfiye edilmesi yerine geçilmesi 
üzerine kurumsallaşmıştır.

Osmanlıda olan darbeciler sultan-
dı, vezirdi, yeniçeri ocağı ağasıydı.
Türkiye cumhuriyetinde ise ordudur. 
Nasıl ki İkitdar oyunlarıyla Osman-
lı’nın sonu gelmişse,Türkiye devletin 
sonuda bu darbeci gelenekle son bu-
lacaktır. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu 
yana Türkiye hiçbir zaman demokra-
tik  ülke olmamıştır. 1886’dan başla-

yan ve günümüze kadar gelen ana-
yasa süreçleri hep tartışmalı, devletle 
demokrasi uyuşmayan çatışma hali  
içinde olmuştur. 1886’da Osmanlı 
aydınların öncülüğünde “İstibadatta 
hayır, hüriyet”  sloganıyla başlayan 
süreç hep yarım kalmış, istibadat hep 
darbelerle huriyettin önüne geçmiştir. 

Türk devletinin devlet geleneğine 
bakıldığında toplum sözleşmesi an-
lamına gelebilecek bir anayasa hiçbir 
zaman hayat bulmamıştır. Ordu-bü-
rokrasi aklı hep belirleyici yönlendirici 
olmuştur.

1886’da yasal özgürlükçü talepler, 
1909 da Jön Türkler eliyle yokedilmiş-
tir. İtihatti ve Teraki siyaseti Osmanlı-
lık yerine Turan fikrinin hakim olması 
için çalışmış ve turancılığın osmanlı-
lığın yerini alması için, 1913 teki Ab-
dülhamit 30 yıllık sultasına son vere-
rek Abdulmecitti  iktidar yapmışlardır. 

Bu darbe, Osmanlının gelenekçi 
osmanlılığına son turan devletti ger-
çekleştirme darbesiydi. Bu darbe-
ci gelenek birinci dünya savaşında 
Alman emperyalistleri yanında saf 
tutmaları ve birinci dünya savaşında 
kaybeden Almanya ve kaybeden İthat 
teraki olmuştur. 

Bu kaybediş ardında, İttihat Tera-
ki  fikri Kemal Atatürk öncülüğünde 
kurulacak ulus devletin fasist ideo-
lojik temeli olmuştur. Bu idoloji Tür-
ki devletleri birleştirme emellerinde 
vazgeçmemiş son Türk devleti ad-
landırılacak Türk devletine tutunarak 
yayılmayıcı ideolojik emelerin son 
kurulacak, kurulan devlet eliyle yapıl-
ması kabullenen olmuştur.   Osman-
lı’nın yıkım külleri altında yeni Türk 
ulus devletin doğuşu  bu fikir üzerinde 

gerçekleşmiştir.
Osmanlı yıkım sonrası ulus baş-

langıcını demokratik uzlaşı üzerinde 
inşa etmiştir. Erzurum sivas kongre-
lerinde halka dönük yüzü, demokra-
tik devlet ulus doğuşuna güçlü zemin 
olmuştur. Bu her iki kongrede teba 
kavramı yerine halk, halklar gerçeğini 
kabullenmiş ve bu kabul üzerine halk 
yönetimi anlamına gelen cumhuriyet 
kelimesi osmanlı imparatorluk yerine 
geçen kelime olmuştur. 

1921 anayasası bir nevi  demokra-
tik ulusun kuruluş toplum sözleşmesi 
olmuştur. Bu toplum sözleşmesinde 
farklılıklar benimsenen kabullenen ol-
muştur. Cumhuriyet Kürdün, Türkün 
cumhuriyeti kabul olarak görülmüştür. 
Özgürlük esnek tutulmuş, monarşi 
ve halifelikten yana olanlar yanında,-
Sovyet devrimine yakın olan aydınlar 
ve  sosyalistlerin varlığıda korkutucu 
bulunmamış, İstanbulda ki bir çok 
emek grevleri ve 1 Mayıs kutlamaları 
kabullenen ve desteklenen olmuştur.

1921 Anayasası başlangıcı böyle 
olumlu olurken, bu olumluluk fazla 
devam ettirilmemiş ve İttihat Teraki 
darbe mekaniği devreye girilerek Tak-
rir sukun yasalarıyla 1921 anayasa-
sı lav edilerek, 1925 ten başlayarak 
özel savaş rejimi uygulamasına  ge-
çiş yaparak günümüze kadar bu siya-
set devletin belirleyici siyaseti halini 
almıştır.

1925 darbesi kuruluş amacında 
saptırılma demokrasiyi boğdurma 
darbesi olmuştur. 

Peki Cumhuriyetin bu ilk darbe-
cisi kimdir? 

Elbet cumhuriyet kurucusu olan 
Kemal Atatürktür.İlginçtir cumhuriye-
tin ilk darbecisi cumhuriyetin öncüsü 
kurucusu olmuştur. Bu darbe saray 
içi darbeye çok benzemektedir.Bu 
saray darbesiyle Kemal Atatürkün ilk 
tasfiye ettikleri Osmanlı Pasası fevzi 
Çakmak ve Osmanlı ordususunun 
beşinci kolordu komutanı Kazım ka-

Türk devletinin devlet 
geleneğine bakıldığında 

toplum sözleşmesi 
anlamına gelebilecek 

bir anayasa hiçbir zaman 
hayat bulmamıştır.
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rabekire dönük olmuştur. Bu saray 
içi darbe tamamlandıktan sonra sıra 
Kürtler, aydınlara, soyalistlere, emek-
çilere gelmiş ve bunlar sırayla tasfiye 
edilmiştir. 

Mustafa Suphi 15 arkadaşının 
karadeniz sularında boğdurulma-
sı, Sexh Sait kürt direnişini tasfiye 
edilmesi, Mehmet Akif benzeri ılımlı 
İslamcıların sürgün edilmeleri, dört 
yıllık zaman içinde peşpeşe gerçek-
leşen darbeler olmuştur. Sulh tekliliğe 
indirgenmiştir. Turancılık geleneği, 
ulus devlet türkçülüğüne evriltilerek 
irki türk devlet inşa temellerini 1925’te 
başlayarak günümüze kadar gelmiş-
tir. 

1925 ten bu yana ulus devlet 
kendini oluşturmak ister. Ama bir 
türlü  kendini oluşturamamaktadır. 
Neden böyle?

Böyledir! Çünkü kuruluşuna iha-
net edendir ondan. Kuruluşu tekli de-
ğil çokluydu. Demokratik özgürlükçü 
yanı öndeydi. Halkların ortak buluş-
ması, farklılkların kabüllü benimse-
nendi. Ama bu duruma 1925’te mü-
dahale edilmiş, Irki temelde bir ulus 
devlet inşacılığıyla kuruluşuna olan 
ihanet gerçekleşmiştir. Gerçekleşen 
bu durum kaybetmenin  korkulu rü-
yasına dönüşmüştür. Yokettiklerim ya 
bir gün uyanır, örgütlenir bana karşı 
ayaklanır korkusu ayrı bir istibadat 
geleneğini yaratmıştır. 

Bu gelenek kendini savunmak 
devletti savunmak, devletti savun-
mak kendini savunmak zihiniyettine 
dönüşmüştür. Yani iktidar olan birey-
lerin kendini devlet yerine koyma, ye-
rine koyduğu devleti kendi mülkiyetti 
görme her dönemin başkan, cumhur-
başkanlarınca görülen yaklaşım ol-
muştur.

En çokta bunu Tayyip, Bahçe’li 
sahasında görmek mümkündür.  
Bundandır ki, kara bir miliyetçi ırkçı 
propogandayla  içimiz düşman,dı-
şımız duşman yalanını tekrar edip 
durmaktalar. Bu yalanla özel savaşa 
sığınmak,bu özel savaş eliyle devletti 
korumak elzem sayılmıştır. Düşman 
sayılanların yok edilmesi devlet gele-
ceği için şart sayılmıştır.

Demokrasi kelimesi korkulu rüya-
ları olmuştur. Bu korkuda olacaktır ki, 
illegal derin devlet hep legal devletin  
yönlediricisi olmuştur. Siyasi itikrar-
sızlığın daimi olmasıda bundandır.    

1925, 1938, 1958, 1971, 1980, 
1998, 28  Şubat, 2002 darbesi, 15 
temmuz 2016  darbesi ve gözle gö-
rülmeyen bir çok darbe kendini sa-
vunmak, devletti savunmak adına ya-
pılmıştır. Bu darbelerden Mendrese 
karşı gerçekleşen darbe sonrası 1961 
anayasasıyla 1921 anaysaya dönüş 
çabalarına girilsede 1971 darbesiyle  
bu çablara son verilmiştir.Yine 1925 
darbeciliğine dönüş yapılmıştır.

Bu darbelerin değişmez argüma-
nı hep aynıdır. Kardeş kavgasına 
son vermek istikrar sağlamak yalanı 
üzerine yapılmaktadir. Bu argüman 
dışında başka argüman bulmaları 
mümkün olmamaktadır. Bu darbeci 
gelenek Türk devleti kurumsalaşma-
sını engellemiş, kurumsallaşmayı ya-
rım hastalıklı bırakmıştır. 1925 ten bu 
yana darbelerle kendini ayakta tutma-
yan çalışan devlet elbet demokratik 
olamaz baskıcı faşist olur.Türk devlet 
mentalitesi kendi içinde  düşmanlık 
üreten mentaliteyle inşa edilmiştir. 

Bu mentalite tek başına iç siyaset-
te hakimiyettini sağlamlaştırmak için 
her zaman uluslararası bir hegomo-
nik güce yaslanmayı kendi varlık ve 
koruma  sebebi saymıştır. Soğuk sa-
vaş zamanında NATO ve amerikanci 
olmak, bugün ise avrasyacı kesilmek 
bu tutunmak istemin sonucudur. Böy-
le olunca, Türk devleti hiçbir zaman 
özgürlükçü olamamış uluslararası 
çıkarları kendi çıkarlarlarıyla buluş-
turarak ajan işbirlikçi ulus devlet ol-
muştur. Paradokstur belki ama bu 
paradoks onu ayakta tutuyor desek 
yeridir. Paradoks şudur. Siyasi istik-
rarsızlık Türk devletini ayaktan tutan 
olmaktadır. Siyasi ve darbeci zihiniyet 
Türk devletini ayakta tutan sibop ol-
maktadır. 

Bu çatışmalı iç durum Türk dev-
letini ayakta tutan hizmette dönüş-
müştür. Çünkü  darbe mekaniği bu 
istikrasızlık sayesinde kendine rol 
biçerek rol dağıtan konumdadr. Derin 
devlet oluşunuda bu sayede garan-
tiye almaktadır. Bu rol 2002 de AKP 
ye verildiğinde,28 Subat darbesınde, 
12 Eylül darbes inde eksik kalan ne 
varsa,o tamamlasın diye AKP ye ik-
tidar rolü verilmiş oldu. Bu rolün özü 
asıl anlaşılmasın diye demogojik rol-
dü. Bu rolde AKP’ye toplumu çürütme 
yozlaştırma rolü verilmiş oldu. Öyle 
bir roldu ki, yalan temel siyaset argü-
manı olmaktaydı. Halk deyimiyle söy-

lemek gerekirse insana pabucu ters 
giyderecek kadar yalancı iktidar gö-
revi verilmişti AKP’ye. Ne kadar top-
lumsal, ulusal, geleneksel değerler 
varsa bu değerlerin içini boşaltmak 
bu demogojik siyaset eliyle yapılır 
hale geldi. 

Özaldan başlayan çalma,çırpma 
AKP Tayyiple kendini buluşturarak 
tamamlamış oldu. Demogoji üzerine 
kurulmuş özel savaş zamanla AKP 
nin büyük hüneri oldu. Bu özel sa-
vaşını öyle demogojik kılıfla yapar 
hal geldi ki, bazen liberal, bazen laik, 
bazen islamcı, bazen Kürtçü, bazen 
hak hukuktan yana olan özgürlükçü, 
bazen bölge barışçısı, bazen sosyal 
devlet düzenleyicisi, bazen aileci ulus 
babası, bazen milli bazen milli olmayı 
tehlike gören Ümmet olan binbir sü-
rata bürünen AKP gerçekliğiyle toplu-
mu en iyi kandıran dolandıran çalan 
çırpan durumuyla ayakta kalmasını 
bilen özel savaş rejimi oldu. Bu rejim 
özel savaşla kendini ayakta tutukça 
dahada azgınlaşan fasist karaketere 
bürünerek, büyük katliamcı ve yer-
li gericiliğin şefi hamisisi durumuna 
geldi. 

Yüz verilmedikçe, çaldığı kapılar-
da eli boş döndükçe daha bir çıkmaz 
duruma düşerek içten içe çürüyen 
tükenen duruma düşebilmektedir.
Daha kati çeteleşen iktidar durumu-
na gelmektedir. Ortadoğu siyasettin-
de sözüm olsun, dikatte alınmalıyım 
dercesine kendine bağlı kontra örgüt-
lenmeleri geliştirmek tek kurtuluş ge-
rekçeleri olsada artık bununda sonu 
gelmektedir. DAİŞ in yenilgisiyle baş-
layıp bugün İdlib  libyada kaybeden 
oldukça tutunması ayakta kalması 
daha bir zorlanır olmaktadır. Ulusla-
rası siyasette zorlandıkça iç siyasette 
zorlanmakta ve bu AKP özel savaş 
rejimin sonunu daha bir hızlandır-
maktadır. Bu sonun kısa zamanda 
gerçekleşmesi türkiye devrimci de-
mokratik güçleri ve Kürt özgürlük 
hareketi buluşmasıyla daha erkene 
alacaktır.

 AKP özel savaş rejimi yenilmez 
değildir.Yeterki AKP özle savaş rejimi-
ne karşı halkların birleşik devrim aya-
ğını güçlü kılalım.Devrimci demokra-
tik redikal duruş içinde AKP sonunu 
getirecek devrimci hamlelerde pasif 
durmayalım. Yıkılması için devrimci 
hamle üzerine devrimci hamle yapar 
durumda olalım.
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9 Ekim İşgal Saldırıları
Enternasyonalizm

9 Ekim 2019 tarihinde soykırımcı 
Türk devletinin gerçekleştirdiği işgal 
saldırılarılarının ardın ortaya çıkan 
sonuç Kürdistan, Ortadoğu ve dünya 
devrimi açısından önemle değerlen-
dirilmesi gereken bir konudur. 

Esas olarak Kürt Halk Önde-
ri Öcalan şahsında gerçekleştirilen 
uluslararası komplonun bir devamı 
niteliğinde olan Türk soykırımcı dev-
letinin işgali Ortaoğu ekseninde yeni 
bir durum ortaya çıkarmıştır.

Uluslararası güçlerin cesaretlen-
dirmesi, desteklemesi ve gözyumma-
sı üzerinden başlatılan işgal ve ilhak 
tam tamına Kürdün bir ulus olarak 
soykırıma uğratılmasını hedeflemek-
teydi.

İşgal saldırılarının arka planı 
nedir?

Tekçi dokularla kurulmuş, yüz yıl-
lık bir tarihsel geçmişe dayanan Türk 
devletinin kuruluş esası inkar ve im-
haya dayaldır. Ta kuruluşundan itiba-
ren başta Ermeni halkı olmak üzere, 
tüm ulusların inkarı, soykırımı ve kat-
liamı üzerinden oluşmuştur. 

Laiklik safsatası altından dini öğe-
leri devletin himayesine sokarak, kul-
lanarak farklı inançların baskılayarak 
dokusuna tekçiliği katmerli bir şekilde 
yedirmiştir. Hem etnik, hem mezhep, 
hem inanç ve hem de insan olarak 
tekçiliğe dayalı bir toplum yaratarak 
iktidar olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
özü budur. Tekçi, milliyetçi, mezhepçi 
ayırıştırıcı ve savaş esaslı bir devlet.  
Ayakta kalabilmesinin, tekçi iktidarı 
sürdürebilmesinin formülü dincilikle 
bezendirilmiş katı bir milliyetçilik.

100 yıllık bir ulus devlet geleneği-
ne sahip Türk devletinin Kürt soykırı-
mına yönelmesinin arka planında bu 

gerçek yatmaktadır. Bu nedenledir ki 
başta eğitim olmak üzere hayatın her 
alanında bu ideolojik zehiri Türkiye 
topraklarında yaşayan tüm halklara 
etkili bir şekilde enjekte etme cabası 
içindedir.  Halkları bir birine kırdıra-
rak, parçalayarak tekçi-faşist düzeni-
ni sürdürmek istemektedir.

Bu arka planı dizayn eden, teşvik 
eden esas güçlerde uluslararası güç-
lerdir.

Uzun zamandır süren Suriye sa-
vaşı ve bu savaşın halklar nezdinde 
yarattığı ağır tahribata karşı bir alter-
natif model olarak doğan ve Ortado-
ğu halkların umudu olmayı başaran 
demokratik modernite hızla etkisini 
göstererek gericiliğin karşısına çık-
mayı başarmıştır.

Tüm gerici, tekçi, ayrıştırıcı sis-
temlerin tersine, toplumsal, eşitlikçi, 
birleştirici, kadın özgürlükçü ve barış 
esaslı bu devrim uluslararası güçlerin 
esas hedefinde yeralmaktadır. Öyle-
ki Türk devletinin bu kadar vahşi ve 
alçak saldırı ve katliamlarına rağmen 
göz yumulması tamda bununla alaka-
lıdır.

Kürt halkı Türk devletinin soykı-
rımcı işgal saldırılarına karşı savaşır-
ken aslında uluslararası güçlere kar-
şı savaş vermekteydi. NATO’nun bir 
parçası olana, onun topunu, tüfeğini 
kullanan Türk ordusuna karşı müca-
dele vermekteydi. 

Türkiye halklarını ırkçı söylemler-
le savaşa sürükleyen, Türk devletinin 
arkasında bu güçler yeraldılar. 

Demokrasi averesi geçinen Avru-

pa devletleri, uluslararası güçlerin de-
mokrasiyle uzaktan, yakından alaka-
laları olmadığını dünya halkları kendi 
gözleriyle gördüler.

Bu iğrenç komplocu, soykırımcı 
saldırıları ve Türk devletinin katliamcı 
yüzünü gördükçede Kürt halkının ya-
nında yeraldılar.

Omuz omuza aylarca dünyanın 
dört bir tarafında halklar Rojava’ya 
destek verdi, sokaklardan çekilmedi. 

Rojava’ya dönük işgal ve ilhak 
saldırıları enternasyonalizmi yeni-
den canlandırdı.

9 Ekim saldırılarıyla birlikte dünya 
çapında spontane gelişen dayanışma 
ve başkaldırı muhteşem bir enternas-
yonalist güç yarattı. 

Kadın öncülü Rojava devriminin 
DAİŞ ve benzeri çetelere karşı ver-
diği kahramanca mücadele dünya 
halklarının hafızasından silinmedi. İn-
sanlık için yapılan bu mücadeleyi ha-
fızalarında taşıyan dünya halkları bu 
onurlu mücadeleye karşılık vererek, 
Rojava halklarının yanında oldukları-
nı gösterdiler.

Dünyanın tek kutuplu olduğu bir 
süreçte tüm çıkar ilişkilerinin insanlı-
ğın gözleri önünde yaşandığı bir dö-
nemde bu enternasyonalist çıkış ve 
dayanışma hem Kürt halkı, Rojava 
devrimi, Ortadoğu halkları ve hem de 
dünya devrimi açısından bir yeni dö-
nemin başlangıcı olmuştur.

Uluslararası güçlerin desteğiyle 
Kürt soykırımı yapmak isteyen ve Ro-
java devrimini boğmak isteyen Türk 
devletine karşı sokaklara çıkarak bu 
devrimin yanında olmuşlardır. Bu 
devrimden ögrenmişler, umut almış-
lar, kendilerini içinde hissederek par-
çası haline gelmişlerdir.

Uluslararası güçlere karşı Rojava 

Türkiye halklarını 
ırkçı söylemlerle

savaşa sürükleyen,
Türk devletinin 

arkasında bu güçler
yeraldılar. 
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devrimini saunmuşlardır.Enternasyo-
nalizmin ruhu mayalanmıştır.

9 Ekim 2019 tarihinde Türk işgal-
ciliği tarafından başlatılan topyekun 
saldırı dalgasının ve Soçi’de yeni bir 
evreye dönüşen sürecin iyi anlaşıl-
ması gerekmektedir.

9 Ekim saldırıları ile birlikte küre-
sel olarak ortaya çıkan bir kaç durum 
söz konusudur:

Birinci durum; Kapitalist emper-
yalist sistem ve onun atbaşı olan ül-
keler ve pozisyonları açısından olan 
durumdur.

İkinci durum; Bu küresel ayaklan-
manın ortaya çıkardığı pozitif gerçek-
lerdir. Ki bu durumun tanımlanarak bir 
analize kavuşturulması gerekmekte-
dir.

Üçüncü durum; Kürt özgürlük ha-
reketinin Rojava topraklarında dene-
diği demokratik modernite modelinin 
hayat bulması, sürekliliği ve küresel 
bir evreye geçme zorunluluğudur.

Öcalan’ın formülasyonuyla ete ke-
miğe bürünen demokratik modernite 
fikri, Kuzey Doğu Suriye’de ortaya 
çıkan fili durumun yarattığı imkanla 
hayat bulma şansına kavuştu. Dünya 
halkları için yeni bir alternative model 
olma imkanı olan demokratik moder-
nite, kapitalist-emperyalist sisteme 
meydan okuma karakterine taşıması 
özelliği ilede başından beri bir tehli-
keyi içermekteydi. Kapitalist-emper-
yalist sistemin bu yeni devrimler fitilini 
ateşleyecek Rojava Devrimi’ne saldı-
rısı bu nedenledir.

Uluslararası güçler, bu düşünce-
nin öncelikli olarak hayat bulduğu ve 
filizlenme şansının çok güçlü olduğu 
Kürt halkına ve Kürt özgürlük hare-
ketine yönelmesi çok doğal bir du-
rum olduğunu söylemek gerekir. Ulus 
devletin ana kaynağı olan kapitalist 
sistem Kürtlerin uluslaşmasına değil, 
demokratik modernite fikriyle hayat 
bulacak alternatif toplumsal sistemi-
ne karşı çıkmakta ve o nedenle sal-
dırmaktadır.

Farkında olunmasada Kuzey 
Doğu Suriye’de uygulanmaya ko-

nulan demokratik modernite, kapi-
talis-emperyalist sisteme alternatif 
küresel bir modeldir. Onu sadece 
Kürtlerin özgürlük özlemleri ve ulusal-
laşmasıyla sınırlamak yanlış olur. Ki 
kapitalist modernite bile böyle görme-
mekte ve bu nedenle ya yok etme, ya 
da düzen içine evritme çabası içinde-
dir.

İşte Soçi’de çıkan sonuç, ard arda 
uygulanan komploları bu doğrultuda 
ele almak lazım. Bir birlerine benze-
mezlerin ortaklaşması, ana mayala-
rının aynı olmasındandır. Bu nedenle 
karşı cephenin saldırılarını mağdu-
riyet yaparak, acımasızlık olarak ni-
telendirmek, yeni devrimlerin umudu 
olan Rojava devrimine haksızlık olur. 
Kapitalist emperyalist sistem kendi 
aralarındaki tüm çelişkilerine rağmen, 
çıkarları gereği ortak bir tavır sergile-
miştir.

Kuzey Doğu Suriye’ye dönük 
gerçekleştirilen saldırılar karşısın-
da küresel çapta gelişen ve dünya 

halklarının gösterdiği refleks kapita-
list-emperyalist sistemin önemle üze-
rine durduğu ve bu nedenle anlamını 
Soçi’de ifade ettiği sonuçta birleştir-
miştir. Kendi aralarında ki çıkar çeliş-
kilerini bir yana bırakan güçler ortak 
bir tavır ortaya koymuştur.

Bu tavır Rojava Devrimi’ne kenet-
lenmiş, onu anlamaya ve öğrenmeye 
çalışan dünya halklarının çığ gibi bü-
yüyen küresel karşı koyuşuyla alaka-
lıdır. Küresel çapta gelişen bu enter-
nasyonalist tavrın karekteri ideolojik 
olmasada gelecekteki enternasyona-

list mayanın tohumlarını atmıştır ve 
bu nedenle çok değerlidir.

9 Ekimde Soçi’de bir birine benze-
mezlerin zaferi gibi sunulan işgalci ka-
rar küresel karaktere bürünen Rojava 
devrimini sınırlama, boğmanın ilk ev-
residir. Bu yeni durum tüm zorlukları-
na rağmen küresel mücadelenin içine 
girdiği yeni evreyi işaret etmekte ve 
demokratik modernite fikrinin Kuzey 
Doğu Suriye sınırlarının dışında ha-
yat bulma olanaklarının başladığını, 
ayakta kalmasınında küresel bir ev-
reye geçerek sağlanabileceğini bize 
göstermiştir.

Tıpkı Sovyet devriminin içinden 
geçtiği süreç ve zorluklar gibi Rojava 
Devrimi ancak ve ancak küresel bir 
halkayla tamamlanarak kalıcılaşacak 
ve böylece dünya halkları, ezilenler 
açısından umut olacaktır. 

Kürt halkı ve Ortadoğu halkları 
bu küresel, enternasyonalist halka 
sayesinde sonuçlara ulaşacaktır. Bu 
nedenle ortaya çıkmıştır ki Kürt öz-

gürlük mücadelesiyle, evrensel bir 
devrimin yürütüldüğü mücadele kris-
talize olmuştur.

9 Ekim’de deklare edilen emper-
yalist-kapitalist zafer sahtekarlığı, bir 
yenilginin, bir korkunun ve muazzam 
küresel devrimin etkileri karşısındaki 
dirençtir. Ok yaydan çıkmıştır. Başta 
Kürt halkı olmak üzere Kuzey Doğu 
halkları tüm dünyaya umut olan de-
mokratik modernite ve Rojava dev-
rimi etrafında kenetlenerek, yenilgi 
değil zafer tutkusuyla küresel bir mü-
cadelenin fitilini ateşleyecektir.
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Saraların Özgürlük İddiası ve
Kararlılığıyla 2020 Yılını Kazanalım

9 Ocak 2013, Kürdistan Özgür-
lük Mücadelesi tarihi kadar kadın 
özgürlük mücadelesi açısından da 
tarihsel öneme sahip bir süreci ifade 
etmektedir. Kürdistan özgürlük mü-
cadelesinin öncüsü olan PKK’nin ve 
Kürdistan özgür kadın hareketinin 
kurucusu olan Sakine Cansız (Sara) 
yoldaş, Fidan Doğan (Rojbin) yoldaş 
ve Leyla Şaylemez (Ronahi) yoldaş, 
faşist AKP-MHP iktidar güçlerince 
Fransa’nın başkenti Paris’te alçakça 
bir komployla şehit edildiler. 

7. yılını tamamlayan bu katliamın 
nedenleri, kimler tarafından gerçek-
leştirildiği, kadınlar ve halklar açısın-
dan aydınlatılmıştır. Faşist Erdoğan 
rejim güçlerince gerçekleştirilen, ka-
pitalist sömürgeci sistem güçlerinin 
de üstünü örtmeye çalıştıkları bu 
katliam karşısında öfkemiz, hesap 
sorma kararlılığımız her yıl daha da 
artmaktadır.  

İnsanlık tarihi boyunca halkların, 
sınıfların, kadınların, kısaca tüm ezi-
lenlerin devrimsel çıkış ve hareket 
halinde oldukları hassas ve önemli 
süreçlerde, iktidarcı-sömürgeci ata-
erkil sistem güçleri karşı devrimci 
karakterleri gereği saldırılarını, komp-
lolarını daha da sinsi, derin ve yoğun 
bir şekilde devreye koyarlar. 

Egemen sömürgeci güçler, sis-
temleri karşısında düşünen, sorgula-
yan, redleri olan ve bu temelde örgüt-
lenerek harekete geçen herkesi kirli 
komplocu taktik ve yollarla darbele-
mek istemişlerdir. Tarih egemenlerin 
komplo ve saldırı örnekleriyle dolu-
dur. Bu komplolar, devrim güçlerini ve 
halk önderlerini tasfiye ederek, mü-
cadele eden toplumsal kesimler üze-
rinde teslimiyet, umutsuzluk, yılgınlık, 
kendine güvensizlik düşünce ve duy-
gularını geliştirmek istemişlerdir. 

21. yy’ın devrim gerçekliğine bak-
tığımızda, bu yüzyılın halklar, emek-

çiler kadar en fazla da kadın devrimi 
temelinde yükselecek olan demokra-
tik sosyalist devrimler çağında oldu-
ğumuzu bizlere göstermektedir. 

Egemenler 20. yy’da yenmek iste-
dikleri toplumsal devrim hareketlerine 
dönük sonuç alamamışlardır. ‘İdeo-
lojiler çağı bitti’ denilerek, kapitalist 
sisteme karşı alternatif bir sistem ve 
yaşam inşa gücü olan emekçilerde, 
ezilenlerde algı operasyonları teme-
linde ideolojik-felsefi-siyasal muğlak-
lık yaratmak istemişlerdir. Çünkü son 
200 yıldır ezilen sınıfların, halkların, 
ulusların ve kadınların ideolojik derin-
leşme kadar, özelde de 20. yy’ın son 
çeyreğinde iktidar-devlet-erkek ege-
menliği içinde değil, tam tersine kapi-
talist modernitenin dışında çözüm ve 
yaşam arayışlarına girmeleri; sistemi 
daha radikal sorgulamaları ve tecrü-
belerini zenginleştirmeleri egemenleri 
oldukça korkutmuştur. Bu güçler açı-
sından stratejik önemde olan Ortado-
ğu coğrafyasında ‘devrimsel hareket 
zemini ve örgütlülüğü’ne engel oluna-
mamıştır.

Ortadoğu’nun kalbi olan Kürdis-
tan, 20. yy’ın son çeyreğinde dünya 
devrim mücadelesinin bir devamı 
olarak PKK’nin doğuşuna ve toplum-
sallaşmasına tanıklık etmiştir. Kapita-
list sistemin uzantısı olan gerici Kürt 
yapılarını aşan, bilimsel-demokratik 
sosyalizm ve devrim arayışı temelin-
de Önder Abdullah Öcalan yoldaşın 
başlattığı PKK öncülüklü Kürdistan 
devrim sürecinin ilk öncülerinden biri 
Sakine Cansız yoldaş olmuştur. Sos-
yalizme, devrime olan inancının ya-

nında, temelde kadın ve Kürt halkının 
varoluş devrimi temelinde Türkiye ve 
Ortadoğu devrimini inşa etmeye olan 
inanç ve kararlılığı her koşulda temsil 
etmesini bilen Sakine yoldaş, ilk sö-
zünden son sözüne kadar kadın, Kür-
distan, Türkiye ve Ortadoğu devrimi 
için nefes nefese çalışmış, egemen-
ler karşısında direnmiş, tek bir adım 
bile geri adım atmamıştır. 

Sakine Cansız yoldaşın hem ka-
dın özgürlük hareketi, hem de PKK 
hareketi açısından taşıdığı önem, 
anlam çok derin ve sarsılmazdır. Sa-
kine yoldaş, mücadeleye adım attığı 
ilk an’dan itibaren, katılımına sadece 
bireysel bir anlam yüklememiştir. 

Devrimciler, birey olma güçlerini 
toplumsallaşarak yarattıklarını bilir-
ler. Toplumsallaştıkça, kendilerinde 
yarattıkları düzeyi çevrelerine yaydık-
ça, bunları çoğalttıkça büyük insanlar 
olurlar. Sakine yoldaş da bu anlam-
da omuzladığı kadın, Kürt, sosyalist, 
devrimci olma kimliklerini tüm yoldaş-
larına ve halka yayarak kendini bü-
yütmüştür. 

Sakine yoldaşın 1970’lerdeki sınıf-
sal-ulusal-kadın özgürlük mücadelesi 
ve direnişi, Amed zindanında en ağır 
işkenceler karşısındaki taviz vermez 
dik duruşu, Kürdistan dağlarındaki 
hep en önde olma duruşu, ideolojik, 
siyasal mücadelede kadının hep ön-
cülük yapmasını sağlayan katılım-
cılığı PKK ve Kürt kadın hareketinin 
toplumsallaşmasında, evrenselleş-
mesinde çok önemli kazanımları orta-
ya çıkarmıştır. Sakine yoldaş, bireyde 
toplumuyla bütünleşme, ülke ve halk 
sevgisi temelinde direnişi yükseltme 
karakterini yaratmıştır.

Devrimler, kendini özgürlük ilke-
leri, ahlakı-politikası ve kültürüyle 
donatan kişiliklerle yapılır. Sakine 
yoldaş, bunun örneği olmuştur. Bu 
nedenle Sakine Cansız yoldaş, mü-
cadelenin, devrimin temeli, hakikat 

Sakine Cansız yoldaşın 
hem kadın özgürlük 
hareketi, hem de PKK 

hareketi açısından taşıdığı 
önem, anlam çok derin ve 

sarsılmazdır.
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gücü olmuştur. Bu anlamda Sakine 
yoldaşın katledilmesi, Kürdistan dev-
riminin temeline, halkımızı ve kadını 
var eden devrimci dayanaklara, Ab-
dullah Öcalan yoldaşın ortaya koydu-
ğu özgür, demokratik sosyalist yaşam 
ideolojisine karşı yapılan saldırı anla-
mına gelmektedir. 

Paris katliamında şehit düşen 3 
kadın devrimci, toplumsal devrimler 
tarihi açısından da radikal çıkış ilke-
si olan kadın özgürlük mücadelesinin 
temsilcileri olmaktadırlar. Kürdistan 
devrimi, temel dervim öncülüğünün 
halklar ve kadınlar tarafından yapıla-
cağını belirlemiştir. Devrimciler, halk-
ların ve kadınların  devrim yapmaları 
önündeki tüm engelleri ortadan kal-
dırma görevini omuzlamışlardır. 21. 
yy’ın devrimcilik ilkesi bu olmaktadır. 
Sakine, Fidan ve Leyla yoldaşlar da 
kadınları bu temelde devrim güçleri 
haline getirme hedefiyle yaşadılar, 
çalıştılar, mücadele ettiler. 

Hem Kürt toplumu içinde, hem 
de kapitalist sistem karşısında kadın 
devrimini inşa ettiler. Tüm gizli-açık 
iktidar ilişkilerine karşı kadını bilinç-
lendirme, toplumsal devrim süreci-
ne güçlü katılmalarını sağlamak için 

ideolojik-siyasal-toplumsal alanlarda 
aktif yer aldılar. Fidan yoldaşın diplo-
masi alanında verdiği emek, halkların 
stratejik mücadele birliğini ve ittifakını 
kurma inancı ve çabası bu temelde 
şekillendi. Yine Leyla yoldaşın, genç 
kadınların kapitalist sisteme karşı 
mücadele etmeleri, bilinçlenmeleri 
için yürüttüğü çabalar da bu temelde 
olmuştur. Bu açıdan her 3 Kürt ka-

dın devrimcinin katledilmesi sistemin 
kadının devrimci, radikal değişim ve 
dönüşüm gücünden duyulan korku ve 
telaşı ortaya koymaktadır. 

Kürt kadınları, Kürt halkı ve tüm 
direnen halklar bu katliam kararının 
verilmesi, uygulanması ile faşist güç-
lerin hedeflerinin neler olduğunu çok 
net bilmektedirler. Bu katliam teme-
linde, Kürt halkının ve kadınlarının 
öncülüğünde Ortadoğu’da yükselen 
halklarımızın ve kadınlarımızın dev-
rimci yürüyüşüne darbe vurulmak is-
tendiği açıktır. 

Katliamın gerçekleştiği siyasal 
süreç, Kürt sorununun çözümü ko-
nusunda Önder Abdullah Öcalan yol-
daşın siyasal çözümü arayış sürecini 
de olmaktaydı. Devleti, Türkiye ve 
Kürdistan halklarının birleşmesi, or-
taklaşması önünde kurduğu milliyet-
çi-militarist engelleri ortadan kaldırma 
girişimi bu süreçte devreye konuldu. 
Halklarımız arasında örülen duvarları 
yıkarak, halkların birleşik direniş ve 
devrim gücünü inşa etmek için adım-
lar atıldı. 

Bunu en çok sahiplenen, bunun 
için gece gündüz çalışan Sakine, 
Fidan, Leyla yoldaşlar oldu. Faşist 

Erdoğan ve onun temsil ettiği devlet 
aklı, MİT eliyle yaptırdıkları bu katli-
amla milliyetçi-militarist çizgisinde 
ısrarlı olacakları mesajını verdiler. Te-
mel amaçlarının ‘Kürt sorununu çöz-
mek değil, Kürdistan devrim hareketi-
ni bitirmek’ olduğu mesajını verdiler. 

7 yıl önce gerçekleştirilen Paris 
katliamının planlayıcıları, uygulayıcı-

ları, katilleri; Türk devlet güçleri, MİT 
ve AKP lideri Erdoğan, bu katliamda 
büyük çıkar sağlayan, katliamın üs-
tünü örtenin de Gladio güçleri oldu-
ğu açığa çıkmıştır. Paris katliamının 
siyasal bir cinayet, katliam olmaktan 
öteye bir anlama sahip olduğu böyle-
ce anlaşılmaktadır. Bu katliam, Kürt 
halkı kadar kadına karşı da binlerce 
yıldır karşı devrim güçlerince yürütü-
len soykırım politikalarının bir devam 
olmaktadır. 

Paris katliamı ile faşist sömürge-
ci devlet ile kapitalist sistem güçleri 
arasındaki kirli ittifak, kadının ve halk-
ların devrimsel güüne darbe vurmak 
istedi. Kadın ve halk gerçekliğimizde 
hiçbir zaman geçmeyecek olan bir 
acı yaratmış olsa da, ondan daha 
büyük bir öfke ve devrim kararlılığını 
da ortaya çıkarmıştır. Sakine Cansız 
yoldaş şahsında kadın ve halk katli-
am tarihi tekerrür ettirilmeye çalışıl-
mıştır. Ancak son 7 yılda ortaya çı-
kan mücadele ve direniş gerçekliğine 
baktığımızda Sakinelerin, Fidanların 
ve Leylaların kadınların ve halkların 
devrimine öncülük etmeye devam et-
tiklerini görmekteyiz. 

Bu katliam sonrasında gerek Kür-
distan’da, gerek Türkiye’de ve gerek-
se Ortadoğu topraklarında kadınların 
ve halklarımızın devrim ruhu ve gücü 
birleşmiştir. Bu birleşmeye ve ortak-
laşmaya engel olunamamıştır. Bu bir-
leşim, Rojava Devrim’ni kadın öncü-
lüğünde gerçekleştirmiş, demokratik 
sosyalizm devrim sürecini daha da 
büyütmüştür. Bu güç daha da büyü-



27

BİRLEŞİK DEVRİM

yen bir kararlılıkla Ortadoğululaşma 
ve evrenselleşme aşamasına ulaş-
mıştır.

2019 yılı boyunca bu ruh ve bilinç-
le süreci ele alan Türkiye ve Kürdis-
tanlı kadınlar, Ortadoğu Devrimi’nin 
temel öncü gücünün kadın olduğunu 
bir kez daha kanıtlamışlardır. 8 Mart, 
Newroz, 25 Kasım süreçleri kadar, 
Türkiye ve Kürdistan’daki faşizme ve 
erkek egemenlikli sistem saldırılarına 
karşı öz örgütlülüğünü, öz gücünü bü-
yütme gerekliliğinin önemini her gün 
daha da fazla ortaya koymuşlardır. 

Kadın katliamlarından doğa katli-
amına, emek alanındaki sömürü ve 
talandan siyasal alandaki çürümeye 
kadar, her alanda kadının itirazları, 
öfkesi ve faşizme karşı red duruşu 
gerie bıraktığımız dönemde daha da 
görünür olmuştur. 

2020 yılı baharına doğru gider-
ken, temel devrimci mücadeleci ve 
değişim gücü olan kadınların örgüt-
lülüklerini, özgürlük bilinci temelin-
de mücadelesini ve özsavunmasını 
2020 yılının mücadele özelliklerine 
göre güçlendirmesine ihtiyaç bulun-
maktadır. 

Kapitalist sistem, devletçi-iktidarcı 
güçler, kadınların ve halkların devrim-
sel yükselişine engel olmak için her 
türlü yöntemi, özel savaş politikala-
rını devreye koymuşlardır. Karşımız-
da ‘normal süreçlerin normal işleyen 
devletleri’ yoktur. Devrimsel süreçler 
olağanüstü düşünmeyi, olağanüstü 
hareket etmeyi, olağanüstü yaşamayı 
ve mücadele etmeyi gerektirir. Eskisi 
gibi yaşanamayacağı açıktır. Devrim, 
zaten egemenlerin eskisi gibi yaşama 
dayatmasına karşı ortaya çıkan bir 
refleks ve bir duruş olmaktadır. 

Özelde de kadın açısından ele 
aldığımızda böylesi süreçlerde faşiz-
min, erkek egemenlikli sistemin top-
yekün saldırılarının olacağını bilme-
miz gerekmektedir. Türkiye’de evden 
sokağa, fabrikadan okullara kadar 
kadına yönelik faşist saldırıların ve 
şiddetin ne kadar sistemli, bilinçli sür-
dürüldüğünü görmekteyiz. Faşizm, 
kendini örgütleyen, özgürlük bilincin-
de birbiriyle buluşan, ortaklaşan, gü-
cünü birleştiren Kürdistanlı ve Türki-
yeli kadından korkmaktadır. 

Onların bu ortak, toplumal buluş-

masının kendi sonunu getireceğini 
görmekte, bilmektedir. ‘Köle kadın’ 
imajını yükseltmekte, övmekte, özel 
savaş yöntemleriylede tüm kadın-
ları, ama özelde de genç kadınları, 
medya, sanat, eğitim, toplumsal bas-
kı, yasal baskı vb yollarla ideolojik 
bombardıman altında tutmaktadır. Bu 
yöntemlere karşı yaratıcı çalışmalar 
yaparak, her kaına, özelde genç ka-
dınlara ulaşmak, yerelden başlayarak 
kadın örgütlülüğünü ve özsavunma-
sını ilmek ilmek örmek 2020 yılının 
en temel kadın özgürlük ve devrim 
görevi olmaktadır. 

2020 yılının önemli eylem kavşak-
ları vardır. Örneğin 8 Mart… Örneğin 
yaşamlarını devrime bedel olarak 
vermiş olan kadın devriminin öncü 
yoldaşlarını anma yıldönümleri… 

Örneğin Newroz… Yine 1 Mayıs, 
25 Kasım… Bugünleri  ve temelde 
her günü kadının faşizme karşı örgüt-
lü direniş ve mücadele günü haline 
getirmek gerekmektedir. 

Her mücadele gününde kadının 
devrimi kimliğini, varlığını, düşünce-
sini farklı ve engin yöntemlerle yan-
sıtmak, seslerimizi birbirimize ulaştır-
mak önemlidir. 

Bu yılın 8 Mart’ını farklı karşıla-
mak gerekmektedir. Evrenselleşen 
kadın devrimci gerçekliğimizi her yeri 
birer devrim ve özgürlük alanına dö-
nüştürerek, 8 Mart ve sonrasındaki 
kavşakları karşılamamız büyük önem 
taşımaktadır. Faşizm cevapsız kal-
mamalı, erkek egemenlikli sistem ce-
vapsız kalmamalı. 

Faşist AKP-MHP rejimi açıkça ka-
dınlara ve tüm ezilenlere savaş ilan 
etmiştir. Kurumsallaşan faşizm, sa-
dece Türkiye değil, ulus devlet sını-
rını aşarak Ortadoğulu kadınlara ve 
halklara da bu savaşı dayatmaktadır. 
İnsan yaşamı ve en doğal hakları en 
ucuz nesne haline getirilmiştir. 

Kendi paramiliter gücünü büyüten 
AKP-MHP faşist yönetimi, şimdiye ka-
dar ‘yalanla, gösteri siyaseti’ ile talan 
ve hırsızlığını sürdürmeyeceğini gör-
düğü için, yükselecek olan toplumsal 
ayağa kalkışı şiddetle bastırmanın 
ön hazırlığını yapmaktadır. Toplum-
sal gücün örgütlenmemesi için baskı, 
tutuklama yanında erkek egemenlikli 
gericiliği hortlatarak, kışkırtarak top-
lum içi gerginliği ve çatışmayı devre-

de tutmayı esas almaktadır. Toplumu 
bu temelde yönetmek istemektedir. 

Siyasal, ekonomik, sosyal, psi-
kolojik baskı altındaki insanların ör-
gütlenmemesi, yaşanılan tüm zor-
lanmaların nedeninin devletin faşist 
gerçekliği olduğunun bilinmemesi 
ve tepkinin buna değil de içe yönel-
tilmesi intihar, cinayet, psikolojik bu-
nalım, her türlü kötü bağımlılığa yö-
nelmeyi getirmektedir. Bu anlamda 
kadın özgürlük mücadelesinin karak-
teri, misyonu, sorumluluğu kadından 
yola çıkarak toplumu bu cendereden 
çıkartmak olmaktadır. Bu anlamda 
devrim ve sosyal değişim ihtiyacı 
her dönemden daha da yakıcı olarak 
kendini hissettirmektedir. 

Faşizm, en örgütlü, en insanlık 
dışı erkek egemenlikli sistem aşama-
sını ve gerçekliğini ifade eder. Bu sis-
tem de normal yollarla, yöntemlerle 
değişime açık değildir. Salt söylemle, 
protesto edilerek ‘Sen değişmelisin’ 
denildiğinde değişecek bir yapı de-
ğildir. Devrimsel yaşam ve mücadele 
duruşu bu nedenle radikal olmak zo-
rundadır. 

Kadın, toplumsal devrim süreçleri-
nin şekillenmesini kendi özgün varlık, 
bilinç ve form gerçekliğini inşa ede-
rek gerçekleştirir. Kadının varlığının, 
bilincinin ve form gücünün olmadığı 
toplumsal çıkış ve arayış süreçleri ça-
buk söner. Çıkış olsa da, değişim ve 
özgürlük sürecine giriş sağlıksız olur. 

Her devrimin amacı sadece aya-
ğa kalkışları sağlamak değil, devrim 
yolunda ilerlemek kadar, kendinden 
başlayarak eskiye dair ne varsa her 
alanda değişim ve dönüşümü yarat-
maktır. Özgürlük, bir an’la başlar ve 
süreklilik kazanırsa tarihi değiştirme 
gücünü ve anlamını ifade eder. Ka-
dınlar olarak, tarihsel değişim ve dö-
nüşüm sürecindeyiz. 

Bu rol, Rozalardan, İvanalardan, 
Sakinelerden, Sibellerden bizlere 
devredilmiştir. 2020 yılı mücadele ka-
rarlılığımız ve ruhumuz ‘ya özgür ya-
şam ya hiç’ sloganı ile şekillenecektir. 

Bu temelde özgürlük isteyen her 
kadın ayağa kalkmak, herkesi ayağa 
kaldırmak ve yaşamak istediği siste-
mi devrimci çıkışıyla inşa etmelidir. 

2020 yılını ancak Saraların yarat-
tığı bu devrimci iddia ve kararlılıkla 
kazanılacaktır. 
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Newroz Şoreş Be!
Newroz Devrim olsun!

Bir süredir yeni yıl girişini Ocak 
ayında Afrin işgali, Şubat ayında halk 
rehberi Öcalan’ın tutsaklığı nedeniyle 
acılı bir şekilde karşılayan Kürt hal-
kı, kendi mücadele tarihinin yeni yıl 
başlangıcıyla, Newroz’la bu acıların-
dan silkinerek, bu acıları aşmanın di-
renciyle ve özgür bir geleceğe doğru 
koşmanın heyecanıyla yeniden dolu-
yor. Newroz’a yüklenen güncel mana 
Kürt halkının bütün bir mücadele yılı-
nı ve yolunu belirliyor.

Kürt halkı bu Newroz’a sadece 
Afrin’deki sömürgeci işgali ve önder-
lik tutsaklığının ağır basıncı altında 
girmiyor, aynı zamanda Türk sömür-
geciliğinin Rojava’da, Gire Spi’den 
Serekaniye’ye oluşturduğu işgal ve 
zulüm koridorunun varlığında giriyor. 
Diğer taraftan Bakur’da demokratik 
bir zeminde oluşturduğu yerel yöne-
timlerin, keza sömürgeci TC tarafın-
dan gasp edilme ve değerlerinin talan 
edilmesi sürecinde bu Newroz’u kar-
şılıyor. Ve aynı zamanda Başur’daki 
işbirlikçi Kürt yönetiminin desteğiyle 
yitirilen yoldaşların ve keza bu yö-
netim eliyle kuşatılan Mahmur’daki 
mücadele eden halkının direnişiyle 
Newroz’a giriyor.

Özetle Kürt halkı büyük bedeller 
ödeyerek, destansı mücadelelerle 
kazandığı bütün ileri mevzilerinin em-
peryalistler, sömürgeciler ve işbirlik-
çilerin ağır saldırıları ve kuşatmaları 
altında olduğu bir düzlemde ama ya-
şamın ve mücadelenin bir diyalektiği 
olarak bütün bu saldırıları tarihi ve ka-
lıcı kazanımlara çevirebilecek bir mü-
cadele olgunluğu, özgürlük arayışı ve 
kararlılığı içinde Newroz’a yöneliyor. 

Kürt halkının böyle büyük bir sal-
dırı ve kuşatma altında olmasının 
nedeni Ortadoğu’nun emperyalistler 
ve sömürgeciler tarafından çizilmiş 
yüzyıllık haritasının gelinen aşamada 

yeniden çizilmesi gereğinden kay-
naklıdır. Bu gereklilik bölgenin hem 
emperyalistler arasında küresel pa-
zarın yeniden paylaşımının bir bağla-
mı olmasından hem de yarım yüzyıla 
evrilen Kürt özgürlük mücadelesinin 
engellenemez direniş gücüyle kendi 
siyasal özgürlüğünü hiçbir egeme-
ninin görmezden gelemeyeceği bir 
güçte bölge ve dünya dengelerine 
dayatmasından kaynaklanmaktadır.

Emperyalist dünya 70’lerden beri 
içinde bulunduğu bunalımdan bir 
türlü çıkamamaktadır. Ne uluslarara-
sı finans sistemi ne emperyalistlerin 
kendi aralarındaki siyasal hiyerarşi  
artık eskisi gibi sürdürülebilir halde 
değildir. 

Emperyalistler arası topyekün bir 
savaşın küçük parçalar halinde uzak 
Doğu’dan Latin Amerika’ya yayılmış 
halinde hem dünya ticaret yollarının 
en önemli bir kavşağı olmasından 
hem de dünya enerji kaynaklarının 
en büyük rezervlerine sahip olmasın-
dan dolayı en startejik alanı Ortadoğu 
oluşturmaktadır. 

Bölge İran devriminden bu yana 
ateşler altındadır. Irak işgali ve Ame-
rikan-Siyonist icadı DAİŞ’in ortaya 
çıkması bu cehennemcil ateşin bü-
tün bölgeye yayılmasına neden oldu. 
Şimdilerde DAİŞ’in özellikle Kürt öz-
gürlük mücadelesiyle ağırlıkla tasfiye 
edilmesi, ABD’nin Suriye, Irak gibi 
alanlarda geri çekilmek zorunda kal-
ması bu cehennem ateşini giderek 
söndürüyor görünse de Süleymani 
cinayetinde öne çıkan ABD-İran ge-
riliminin gösterdiği gibi bölge her an 

büyük ve küresel savaşlara gebe bir 
gerilimi hala taşımaktadır.

İşte Kürt halkının özgürlük müca-
delesi böylesi ateşler içindeki bir coğ-
rafyada yükselmektedir. İşte bu yüz-
den emperyalist ve sömürgecilerin 
Kürt halkı üzerine saldırıları, kuşat-
maları ve türlü türlü oyunları bir türlü 
tükenmemektedir. 

Bugüne ışık tutması için geçmişe 
hızla bir göz atacak olursak  Kürt halk 
önderi Öcalan’ın bir komployla tutsak 
edilmesinin de, RTE-AKP iktidarının 
vesayet rejiminden sivilleşmeye ge-
çiş olarak emperyalistler tarafından 
öne çıkarılmasının ve burjuva liberal-
ler ve yetmez ama evetçi liberal sol-
cular tarafından pazarlanmasının da 
aynı bağlamda olduğunu, yani em-
peryalist yayılmacılığın ve sömürge-
ciliğin bölge iktidarını yenilemek için 
kotarıldığını görürüz. 

Emperyalistler ve liberal solcular 
keza aynı bağlam içinde çözüm-ba-
rış oyunuyla bir yandan Kürt halkının 
yükselen özgürlük mücadelesine ket 
vurdular, diğer yandan gerici-sömür-
geci iktidarın kurumlaşmasına imkan 
sağladılar. 

KCK operasyonlarıyla Kürt halkı-
nın bütün demokratik mevzilerine el 
konup siyasal temsilcileri zindanlara 
doldurulduktan sonra RTE-AKP ön-
derlikli Türk sömürgeciliği bu kez gö-
zünü Rojava topraklarında yükselen 
Kürt devrimine dikti. RTE zaten itiraf 
etmişti; Başur’daki Kürt siyasallaş-
masına müdahale edememiş, çaresiz 
kalmıştı ama Rojava’ya bu imkanı ta-
nımayacaktı.

RTE-/AKP iktidarı örgütlenmesin-
de ve yönetiminde birinci dereceden 
rol aldığı DAİŞ’i Rojava kentleri üze-
rine saldı ama bu sömürgeci saldırı 
Kürt halkının mücadelesinin daha 
güçlü örgütlenmesinden ve zafer gü-
cünün daha da yükselmesinden baş-

Türkiye ve Kürdistan 
devrimleri arasında kurulan 

birleşik mücadele
ekseni bütün yanlışlarımız 

ve eksikliklerimize rağmen 
en değerli başarımızdır.
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ka bir işe yaramadı. Aksine RTE-AKP 
iktidarının yetmezlikleri onu kendi 
içinde dağıttı. Abdullah Gül, liberaller, 
Fetö, Davutoğlu bu bozgun üzerine 
çekilirken RTE-AKP iktidarı ayakta 
kalabilmek için MHP ve onunla bağ-
lantılı Ergenekon’la ittifak kurmak zo-
runda kaldı. 

Günümüzde AKP-MHP gerici fa-
şizmi iktidarını Türk sömürgeciliği-
ni bütün ülkeye ve bölgeye yayarak 
ayakta kalmaya çalışıyor. Bu yüzden 
de bölge gerilimleri üzerinde emper-
yalist siyonist saldırganlığın tetikçiliği-
ni ve Kürt halkına karşı en ceberrut 
düşmanlığı sürdürmekte sınır tanımı-
yor. Kuşkusuz ki, AKP-MHP faşizmi-
nin bu sınır tanımaz pervasızlığında 
ona bu imkanı tanıyan devrimci de-
mokratik muhalefet de birinci derece-
den sorumludur. Kürt liberallerin ön-
derliğindeki sivil siyasetKürt halkının 
direniş potansiyeline intikal edeme-
miş, çözüm ve barış taktiğini sömür-
geciye dayatacağı yerde kendi ayağı-
na pranga yapmaktan kaçınamamış, 
7 Haziran’ın 1 Kasım’a sürüklenmesi-
ne seyirci kalmıştır. 

Elbette Türkiyeli devrimci ve de-
mokratik güçler de bu günahlardan 
azade değillerdir. Türkiyeli devrimci 
demokratik güçler  metropol sokakla-
rını faşist rejime karşı direniş mevzile-
ri haline getirmeyi bilememiş, yerine 
gene Kürt liberallerin açtığı siyasal 
alanda varolmayı tercih etmişlerdir. 

Varoluşu için uygun bulduğu bu 
koşullarda, AKP-MHP gerici faşizmi 
Türkiye ve Bakur emekçi sınıfları ve 
ezilen halkları üzerindeki hakimiyetini 
sürdürebilmek için ülkede ve bölgede 
bir savaş havası estirmekte  ve savaş 
halinin olağanüstü yetkilerini kullana-
rak her türlü keyfiliğe ve hukuksuzlu-
ğa kolayca başvurnabilmektedir. 

Seçimleri istediğince manipule 
edip geçersiz sayabilmekte, Kürt de-
mokrasisinin yönetiminde bulunan 
belediyeleri kendi çetelerine teslim 
edebilmekte, Kürt halkının siyasal 
temsilcilerini hukuksuz zindanlara 
doldurabilmekte, Türkiyeli devrimci 
demokratların en küçük bir protesto-
sunu zalimce bastırmlakta, üniversi-
telerden demokrat akademisyenleri 
sürgüne zorlarken akademik kadro-
ları sapık ve eşkiyalarla dolydurabil-

mektedir. Bu keyfilik ve hukuksuzlu-
ğun AKP-MHP faşizminin gücünün 
değil, iktidarda kalabilme çaresizliği-
nin  göstergeleri olduğu açıktır.

İktidarda kaldığı yıllar boyunca 
emperyalist mali merkezlerden ve 
gerici Arap şeyhliklerinden aldığı pa-
ralarla ayakta kalan RTE-AKP yö-
netimi artık hiçbir bölgesel dengeyi 
temsil edemediği ve bölgenin gelece-
ğe yönelik dengeleri içinde kendine 
yer bulamadığı için dış finans des-
teklerinden şiddetle yoksun kalmış 
durumdadır. Ve bu yoksulluk Türkiye 
ve Kürdistan halklarını hızla direniş 
ve muhalefet girdabına çekmektedir. 
İşsizlik ve pahalılık artık Türkiye’de 
insanları toplu intiharlara sürüklüyor. 

Hemen her fabrikada direniş, he-
men her sokakta bir eylem yaşanıyor. 
Sadece emekçi ve ezilen halklar açı-
sından değil RTE-AKP’nin temsil etti-

ği tüccar-müteahhit gibi geri sermaye 
sınıfları dışında kalan tekelci sermaye 
bile bu iktidarın mali politikalarından 
şikayet eder hale gelmiş durumdadır. 

Doların 6 lirayı aştığı, banka kar-
larının bile büyük düşüşler gösterdiği, 
imalat ve ihracat oranlarının sürekli 
azalma içinde olduğu reel üretimden 
yoksun bir ülke ekonomisinin ayakta 
kalma şansının olmadığını, bunun 
iktidarı alaşağı edecek toplumsal bir 
dalgayı giderek büyüttüğünü AKP-M-
HP faşizmi de görüyor. Bunun için bu 
yoksunluklara ve yolsuzluklara karşın 
halkı baskı altında tutabilmek için bir 
taraftan bekçilik kurumu gibi iç savaş 
milis teşkilatları yaratırken diğer taraf-
tan gerektiğinde gerici çeteleri de kul-
lanabileceği şekilde bir bölge cihadı 
yaratmak için her türlü provokasyonu 
gündeme getiriyorlar.

Ve elbette bunun için kendilerini 
öne çıkaracakları en güçlü gündem 
olarak Kürt halkının özgürlük müca-
delesini bastırmayı ve Kürdistan sö-
mürgesini büyütmeyi görüyorlar.

AKP-MHP sömürgeci faşizminin 
bu eğilimleri, açıktır ki, bölgedeki 
egemenlik hesaplarıdan bağımsız 
bir şekilde ilerlemiyor. Bu yüzden 
sömürgeci faşist iktidar kah Ameri-
ka’ya kah Rusya’ya yanaşarak kendi 
amaçlarına uygun siyasal ve askeri 
programlar geliştirebiliyor. Son ola-
rak Gire Spi’den Serakaniye’ye kadar 
gerçekleştirdiği işgalin Amerikan des-
teği ve Rusya’nın kabulü koşullarında 
gerçekleştiğini biliyoruz.  Diğer taraf-
tan AKP-MHP sömürgeci faşizminin 
kendine yol bulduğu bu boşlukların 
ortaya çıkmasında Rojava devrimci 
yönetiminin de kimi eksiklikleri oldu-
ğunu biliyoruz. 

Kürt devriminin bölgesel ittifakla-
rını geliştirirken sadece mücadelenin 
yükseldiği Rojava parçasına göre yü-
rütülen taktik ve ittifak ilişkileri Kürt 
halkının mücadele bütününde zaafla-
ra ve boşluklara yol açabilmekteydi. 
Bu yüzden Amerikan ittifakına veri-
len önem Amerikan emperyalizmiyle 
Türk sömürgeciliği arasındaki strate-
jik ittifaklar karşısında boşa düşüyor-
du. Bütün bu zaaflarına karşın Rojava 
devriminin bölgede ve küresel çapta 
sağladığı siyasal ağırlık, saha hakimi-
yeti ve üstün direniş gücü karşısında 
Türk sömürgeciliği Rojava’da istediği 
derinlikte bir hakimiyet kuramadı. 

AKP-MHP faşizminin Rojava se-
ferinden istediği siyasal sonucu dev-
şirememesinde Kürt özgürlük müca-
delesinin direniş gücü kadar Türkiye 
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devrimci hareketinin de sömürgeci 
faşizme karşı yükselttiği direniş bay-
rağının da büyük bir payı vardır. 

Türkiyeli devrimcilerin AKP-MHP 
faşizminin ordusuna ve çetelerine 
karşı savaş mevzilerinde yer alma-
sı Türkiyeli toplumsal muhalefetin 
AKP-MHP faşizmine karşı daha di-
rengen durmasına, daha yüksek ses-
le muhalefet etmesine imkan sağladı. 
Sömürgeci faşizmin Kürt katliamını 
hedefleyen saldırganlığı Türkiye top-
lumunun içinden devrimciler tarafın-
dan savaş mevzilerinde karşılanınca 
sömürfgeci faşizm ne siyasal olarak 
ne de ideolojik olarak Türkiye toplu-
mu içinde kendini mayalandıramadı. 
Haliyle AKP-MHP faşist sömürgeciliği 
Rojava hamlesini iç siyasette güçlü 
bir materyal olarak kullanma imkanı-
na sahip olamadı.

AKP-MHP faşizmi Rojava işgalin-
de aradığı siyasal neticeleri bulama-
yınca bu kez Libya’ya yöneldi. Elin-
deki çete güçleriyle Libya ve Doğu 
Akdeniz’de hakimiyet arayışlarını 
esas olarak kendi iktidarını ayakta 
tutabilecek iç siyasal konjonktürü tah-
kim için provoke etmeye kalktı. Ama 
tıpkı Rojava’da olduğu gibi bu kez de 
küresel dengeler içinde yol alamadı.

Rojava’da ve Libya’da bölgesel 
büyük bir savaş çıkarma amacına 
ulaşamayınca sömürgeci faşist Türk 
iktidarının egemenliği içeride hızla 
sarsılmaya başladı. Öncelikle Libya 
seferi için AKP-MHP dışındaki ege-
men burjuva partileri bile muhalefet 
etti. AKP-MHP sömürgeci faşizmi-
nin savaş tamtamları artık işlevsiz 
kalmaya başlamıştı. Bundan da öte, 
bugüne kadar RTE’nin ayakta kalma-
sının en büyük dayanağı olan CHP 
ve Kılıçdaroğlu bile artık daha yüksek 
sesle RTE’nin Fetö’nün siyasi kolu 
olduğundan ve “içeriye ya da dışarı-
ya ama mutlaka gideceği”nden bah-
seder oldu. Artık gerici, sömürgeci 
ve faşist RTE-AKP-MHP iktidarı için 
çarklar tersine dönmeye başladı.

Bunun en önemli göstergesi İdlib 
bölgesinde yaşananlar olmaktadır. 

Suriye savaşı sürecinde DAİŞ, 
Kaide ve ÖSO artıklarının biriktirildiği 
alan olarak İdlib eyaleti emperyalist-
lerin kimyasal savaş, sivil katliam gibi 
uyduruk gerekçelerine engel olmak 

üzere TC’yi kullanarak Rusya tarafın-
dan kontrol altında tutuluyordu. Ame-
rikan çekilmesine bağlı olarak Roja-
va’da yeni dengeler az çok oturmaya 
başlayınca bu çetelerin tasfiyesi için 
esas faaliyetin önü açılmış oldu. Böy-
lece bu güne kadar çeteler üzerinde 
doğrudan lojistik ve siyasal destekle 
bölgede kendini bir güç olarak pazar-
layan sömürgeci faşist TC’nin nasıl 
da DAİŞ ve Kaide gibi insanlık düş-
manı çetelerle bir ve aynı olduğu açı-
ğa çıktı. 

AKP-MHP faşizmi İdlip’teki ça-
tışmaları bu kez Amerika ve Nato 
ekseninde bir bölge savaşı haline 
getirmeye çalıştı ama Amerikan em-
peryalizminin artık bölgede ne askeri 
ne siyasi bir ağırlık koyma gücünden 
giderek düşmekte olduğu hem  Suriye 
ve Irak’tan kısmi çekilme programları 
üzerinden hem de İran’ın Amerikan 
üslerine saldırısı karşısında sessiz 
kalmasından artık anlaşılır olmuştu. 
Ve bugün itibariyle (12.02) Jefrey, 
Pentagon’un adamı olarak Türkiye’ye 
gelirken Beyaz Saray’ın ulusal gü-
venlik danışmanı “İdlib”e askeri mü-
dahalede bulunacağımızı düşünmü-
yorum” deyiverdi.  Rusya ve Amerika 
arasında oynayacak alan bulamayan 
RTE bütün savaş nidaları arasın-
da kendi gerçek konumunu çeteleri 
“uyarmak” zorunda kaldığı gerçeğini 
itiraf ederek belirtti. Aynı geri pozis-
yon Jefrey’le konuşan RTE danışma-
nı İ. Kalın’ın “İdlip’de mutabakatlara, 
Libya’da ateşkese uyacağız..” açıkla-
malarında da kendini gösterdi. 

Görünen odur ki AKP-MHP sö-
mürgeci faşist iktidarının İdlib’deki 
planlamaları da suya düşmek üzere-
dir. Asker cenazeleri, darbe söylenti-
leri, derinleşen mali kriz ve kendi an-
ketlerinde bile hızla küçülmekte olan 
bir siyasal hegemonya koşullarında 
AKP-MHP faşizmi büyük bir güçle 
tasfiye döngüsünün içine düşmek-
tedir. Elbette böylesine insanlık düş-
manı, saldırgan ve işbirlikçi siyasal 
çizginin tasfiyesine en çok emperya-
list efendileri üzülür. Dolayısıyla  onu, 
bugüne kadar defalarca gördüğümüz 
gibi, kendisine daha fazla köpeklik 
yapması için bataklığa her yuvarlanı-
şından kurtaracak el uzatanları ola-
caktır. 

AKP-MHP gerici, sömürgeci faşiz-
mini tarihin çöplüğüne gömmek em-
peryalist dengelerin, burjuva liberalle-

rin değil, devrimin işidir, devrim işidir. 
Newroz’la açılacak yeni mücadele 

yılı AKP-MHP faşizminin mezar taşını 
dikmeye oldukça güçlü bir adaydır. 
Kürt halkı, Türkiye proletaryası ve ezi-
lenleri Newroz’u bu umutla karşılıyor-
lar. Açıktır ki bu umudu gerçeğe çevir-
mek geçmişten bugüne  taşıdığımız 
yanlışların ve eksikliklerin bilinciyle 
mümkün olabilecektir. Ancak böyle 
bir bilinçledir ki Newroz’u  mücadele 
karalılığımızı yinelediğimiz gelenek-
sel bir ritüel olmaktan çıkarıp prole-
tarya ve ezilen halklar için sosyalizmi 
kuracak bir devrime taşıyabiliriz. 

Bu bağlamda, Türkiye ve Kürdis-
tan devrimleri arasında kurulan birle-
şik mücadele ekseni bütün yanlışla-
rımız ve eksikliklerimize rağmen en 
değerli başarımızdır. En vazgeçilmez 
mücadele esasımızdır. 

Birleşik devrimin Kürt ve Türkiyeli 
bileşenlerine bu Newroz yılı itibariyle 
düşen görev geçen yılın ve geride 
kalan yılların yanlış ve eksiklerinden 
arınarak mücadeleyi yükseltmektir. 
Bu temelde Kürt devrimi AKP-MHP 
faşizmine karşı mücadeleyi stratejik 
çizgide yükseltmeyi, bu mücadeleyi 
sömürgeci düzenin CHP gibi diğer 
partilerine yem etmeden Türkiye’ye 
demokrasi, Kürdistan’a özgürlük ge-
tirecek bir hedefe yöneltmeyi günde-
mine almıştır. 

Birleşik devrimin Türkiyeli bileşen-
leri ise geçen yılın ve geride kalan yıl-
ların en büyük eksikliğinin  kendi ön-
cülük işlevindeki yetersizlik olduğunu 
güçlü bir kavrayışla bilince çıkarmış 
durumdadır. Bunun sonucu olarak 
Türkiye proletaryasının ve ezilen 
halklarının düzene karşı birikmiş öf-
kesini keza düzen partilerine yem et-
meden sokağa ve iktidara taşıyacak 
bir örgütlülük ve mücadele seviyesi-
ne yükseltmeyi büyük bir kararlılıkla 
ve inançla gündemlerine almışlardır.

Birleşik devrimin Türkiyeli ve Kür-
distanlı bütün güçleri önümüzdeki bü-
tün olumlu koşulları bütün gücümüzle 
üstün başarılara taşıyarak bu yeni 
yıla Newroz’u devrim kılmak inancı 
ve kararlığıyla giriyorlar.

Newroz Devrim Olsun!..
Newroz Şoreş Be!..
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‘Halepçe Katliamı’nı
Asla Unutmayacağız’

İngiltere ve Fransa, Türk, Arap ve 
İran işbirliğiyle Kürdistan’ı bölerek, 
tam 100 yıllık bir asimilasyon, katliam 
ve soykırımın önünü açmışlardır.

4 parça Kürdistan üzerinde eğe-
menlik kuran gerici devletler kültürel, 
siyasi ve ekonomik asimilasyon uy-
guladılar. 

Kürt çoğrafyası üzerinde siyasi 
ve ekonomik egemenlik kuruldu. Dil 
ve kültür üzerinden uygulanan asimi-
lasyon politikalarıyla ulusal bütünlük 
parçalandı. Bir taraftan askeri ve si-
yasi baskı, saldırı, soykırım politikala-
rı, diğer taraftan dil ve kültür üzerinde 
uygulanan soykırımcı asimilasyon.

İşte bu despot gerici iktidarlardan 
biride Saddam Hüseyin liderliğindeki 
Baas rejimiydi. Saddam Hüseyin li-
derliğindeki ırkçı ve sömürgeci Baas 
rejimi Kürtleri kendi topraklarından 
söküp yok etmek için 1986-1989 yıl-
ları arasında tam bir katliama tabi tut-
muşlardır.

Kürtlere yönelik bu topyekün yok 
etme saldırısı kimyasal silah kullan-
ma ve toplu infaz olmak üzere her tür-
lü acımasız yönteme başvurmuştur. 

 4 binden fazla köy yakılmış ve yı-
kılmış, 1 milyon fazla insan göç etmiş 
ve onbinlerce Kürt katledilmiştir.

Kürt halkının barınma dahil tüm 
toplumsal yerleşim imkanlarını yok 
eden gerici Baas rejimi 16 mart 1988 
yılında tüm dünyanın gözü önünde en 
acımasız katliamını gerçekleştirmiştir. 

Halepçe’de yaşayan Kürt halkını 
topyekün imhayı hedefleyen kimya-
sal saldırıda zehirli gazlar kullanılarak 
toplu katliam gerçekleştirilmiştir. 

Tarihe ‘Halepçe Katliamı’ olara ge-
çen bu saldırı sonucu 5 binden fazla 
sivil Kürt katledilmiştir. Binlerce ço-

cuk, kadın, yaşlı yaralanmıştır. 

Öyleki bu soykırımcı katliam so-
nucu bugüne kadar ölenlerin sayısı 
artarak 40 bini geçmiştir. Zehirli gaz-
lardan yaralanan ve sakat kalanların 
sayısının 50 binden fazla olduğu söy-
lenmektedir.  

Halepçe Katliamı’yla Kürtler soy-
kırıma uğratılmak istendi. 

Bu soykırım Birleşmiş Milletler 
(BM) Soykırımın Önlenmesi ve Ce-
zalandırılması Sözleşmesi ve Ulus-
lararası Ceza Mahkemesinin Roma 
Statüsü tanımına uymasına rağmen, 
tarih sayfasında çabuk unutulan ve 
unutturulan bir katliam olmuştur.

Yine 4 parçadan biri üzerinde ge-

rici eğemenliğini sürdüren, yüzlerce 
Kürt özgürlük savaşçısını açımasızca 
asan İran rejimi 1 Mart 2010 yılında 
Irak Yüksek Ceza Mahkemesi’nin 
onayıyla, Halepçe Katliamı’nı “Soykı-
rım” olarak tanımıştır. Saddam rejimi 
yıkıldıktan sonra benzer bir kararda 
Irak Parlamentosu’nda alınmıştır. 

Halepçe katliamının uyguluyacısı 
olan Baas rejimi kadar, zehirli gazları 
Saddam’a sağlayan ülkelerde bu soy-
kırımcı katliamın ortağı olmuşlardır. 

Halepçe katliamı, Kürt soykırı-
mının gerçekleştirildiği insanlık dışı 
vahşetin en lanetli olanıydı. Kürt halkı 

halen gerici bölge güçlerinin tehditi ve 
soykırım saldırısı altındadır.

9 Ekim işgal saldırıları açıkça gös-
termiştirki katliam ve soykırım devam 
etmektedir. 

İnsanlık vicdanı tarih sayfasına 
kara leke olarak geçen Halepçe kat-
liamını hatırlayarak, unutmayarak la-
netleyecektir.

Halepçe katliamının
uyguluyacısı olan Baas 

rejimi kadar, zehirli gazları 
Saddam’a sağlayan

ülkelerde bu soykırımcı 
katliamın ortağı olmuşlardır.
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8 Mart, Kadın Direniş Ruhu
ve Özgürlüktür

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü, Türkiye halkları ve Kürdistanlı 
kadınlar açısından toplumsal direnişi 
ifade etmektedir. 

Kadınlar direnerek var olmuş, di-
renerek yaşamış ve varlığını müca-
deleyi sürdürerek gerçekleştirmiştir. 

Özellikle 2019 yılı dünya çapında 
etkili kadın hareketlerinin eylemlerine 
tanık olmuştur. Tüm baskı ve faşizm 
uygulamalarına rağmen kadınlar baş-
ta Ortadoğu çoğrafyasında olmak 
üzere, Latin-Amerika, Afrika ve tüm 
kıtalarda etkin bir başkaldırı sergile-
miştir. Denilebilirki 2019 yılı kadın di-
renişlerinin zirve yaptığı ve kadın ör-
gutlülüğünün bir üst aşamaya geçtiği 
yıl olmuştur. 

Bu açıdan çok anlamlıdır. Avrupa, 
ABD ve dünyanın farklı yerlerindeki 
devrimci, sosyalist, feminist kadınlar 
da sokaklarda, meydanlarda ve alan-
larda cinsiyetçi ve tekçi kapitalist sis-
teme karşı başkaldırdılar. 

Toplumun birçok kesimden kadın 
8 Mart’ı her gün canlı kılarak gücünü 
göstermiştir. Kadın öncülüğünde yü-
rüyen direniş zirveleşerek toplumun 
tüm kesimleriyle bütünleşti, moral 
oldu ve güç oldu.

 Türkiye ve Kürdistan’da direniş-

leriyle ayakta olan kadınlar muazzam 
bir kitleselleşme sağlayarak 2020 yı-
lını karşıladı. Erkek eğemen zihniyetli 
kapitalist toplumun cinsiyetçi batağı-
na karşı örgütlü duruş sergiledi.

Gittikçe artan, tecavüz, kadın kat-
liamları ve baskılar karşısında yükse-
len mücadele sayesinde AKP-MHP 
faşizmi ezildi kaldı.

Toplumsallaşan mücadelenin ön-
cülüğünü kadınlar yaparak, kapitalist 
sömürü, baskı ve her türlü şiddete 
karşı öncü rolünü oynamıştır. Kadın 
direnişi özgürleştirerek toplumu dö-
nüştürme rolu oynamaktadır. 

Kadınlar direnmek ve başarmak 
dışında bir yolun olmadığının bilinci 
içindedir.

Direnmeyen kadın köle kalaca-
ğını, iradesinin sayılmayacağını bil-

mektedir. Özgürleşmek isteyen kadı-
nın direnmesi ve örgütlenerek bunu 
yapmasi gerektiğinin bilincindedir. 

Örgutlü olmak, eylem demektir. 
Eylem demek özgürlük demektir. İra-
de, bilinç ve güçlü kadının toplumu 
dönüştürme ve özgürlürleştirme gücü 
vardır. 

Kadınlar bu bilinçle hareket ediyor 
ve örgütsüz bir güç olamayacağının 
bilinciyle geleceğe yürüyor. Kapitalist 
sistemin temsili olan erkek egemen 
zihniyetin kadına dönük yaklaşımları-
na karşı örgütlenerek karşı koyabile-
ceğini biliyor. 

8 Mart, kadınların erkek egemenli-
ğine, devlete ve faşizme karşı koydu-
ğu, boyun eğmediği tarihi bir duruştur.  
Özgür kadın mücadelesinin güçlene-
rek büyüdüğü, toplumun giderek dö-
nüştüğü bir süreçte 8 Mart direnişin 
zirveleşmesi olmaktadır. 

 
Kadınlar bu 8 Mart vesilesiyle er-

kek egemen zihniyetine ve kapitalist 
sisteme karşı dur demeye devam 
edeceklerdir. 

Bu 8 Mart’ta başta Rojava’da DAİŞ 
ve onun besleyen tüm gerici güçlere 
karşı kahramanca savaşan kadınlar 
şahsında özgürlük ateşi dahada gür-
leştirilecektir. Tüm dünya Kürdistanlı 
ve Türkiyeli kadınların 8 Mart’ı büyük 
bir heyecan ile karşıladıkları 2020 yı-
lında, kadın özgurlük mücadelesi bü-
yüyerek toplumu dönüştürme rolünü 
oynayacaktır. 

Sokaklara çıkan, meydanlara dol-
duran, milyonlarca kadının özgurlük 
mücadelesi cinsiyetçi kapitalist sis-
tem karşısında galip gelecektir. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü, başta kadınlara ve tüm insanlı-
ğa kutlu olsun.

8 Mart, kadınların erkek 
egemenliğine, devlete

ve faşizme karşı koyduğu,
boyun eğmediği

tarihi bir duruştur.
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Ortadoğu’nun Kaderini Halkların 
Birleşik Devrimi Belirleyecek

Ortadoğu’da bölgesel ve yerel 
düzeyde askeri çatışmalar, savaşlar, 
suikastlar, değişkenlik gösteren poli-
tik ve askeri rekabet ve saflaşmalar, 
staratejik çıkarlar dalaşması, petrol 
rezervleri ve petrol taşınma yolla-
rı üzerindeki hegemonya savaşları 
şiddetlenerek devam ediyor. Ortado-
ğu’da onyıllara dayalı bu siyasal ve 
askeri gelişmeler, emperyalist kapi-
talizmin eşitsiz ve dengesiz gelişme 
yasasının bölgede somutlanmış ha-
lidir. Emperyalist sermayenin keni-
disini değerlendirme politikalarıdır. 
Onun için emperyalist kapitalist ve 
sömürgeci güçler, silah ve petrol te-
kelleri kıyasaya bir hegemonya sava-
şı yürütüyorlar.Bu durum, bize “ ordu 
ve donanma sermayenin emrindedir” 
sözünü bir kez daha hatırlatıyor.

Emperyalist güçler, silah üreti-
mi ve üstünlükleriyle, silah tekelleri-
nin Petroitleri, F 35 savaş uçakları, 
S 400’leri, silahlanmaya yatırdıkları 
trilyon dolarlarla, bölgesel savaşlarla 
dünyada bu rekabeti derinleştiriyor-
lar. Silah saniyeleri gelişiyor, üretimde 
yeni teknikler, yerini yeni silahların, 
tankların, füzelerin üretimine bırakı-
yor.Ve silah satışında yüz milyarlarca 
askeri anlaşmalar yapılıyor..

Bu durum, aynı zamanda kapitalist 
emperyalist sistemdeki hegemonya 
krizinin yansımasıdır. Ve Ortadoğu, 
bu emperyalist ve bölgesel hegemon-
ya krizinin merkezi halindedir. Burada 
ABD, Rusya, AB emperyalistlerinin 
yanında, İran, Türkiye, İsrail, S. Ara-
bistan, Mısır vd bölgesel güçler de kı-
yasaya bu rekabet ve savaşın içinde-
dirler. Hepsi siyasi, askeri ve istihbari 
güçleriyle hareketli...”

Burjuva demokrasili” hiç bir ülke 
ya da uluslararası kurum, uluslarara-
sı hukuk ve anlaşmalardan söz etmi-
yor, “savaş suçu” lafı etmiyor, “insan 
hakları ve demokrasi ihlalleri” açıkla-

maları yapmıyor.Astana, Soçi,Berlin, 
Moskova, Cenevre masaları bu hay-
dutluğun paylaşım masaları oluyor. 
Ve o masalarda savaş, yağma ve 
şiddetin aktörleri yer alıyorlar. Çünkü 
kapitalist emperyalizmin “hegemonya 
düzeni” bir kriz içindedir, yeni bir “he-
gemonya düzeni” kuruluncaya kadar, 
bu askeri güç ve savaşa dayalı politi-
ka, ilişki ve dengeler belirleyici olmayı 
sürdürecektir...

Dolayısıyla Emperyalist ve böl-
gesel rekabetin şiddetlendiği, bölge-
sel savaşların sürdüğü bu dönemde, 
uluslararası siyasi, ekonomik, hukuki 
ve diplamatik tüm ilişkileri savaşlar, 

suikastler, silahlar ve askeri tehditler 
belirliyor...

Emperyalist küreselleşme döne-
minde, emperyalist güçler “yeni sö-
mürge” ülkeleri, yeni tipte mail ekono-
mik sömürgeler haline getirerek kendi 

çıkarları doğrultusunda dünya pazarı-
na bağlamaya çalışıyorlar...Irak, Su-
riye, Kuzey Kore, Venezuella, libya 
ve İran’da olanlar budur...Bu siyasal, 
toplumsal ve iktisadi yıkımlarla aynı 
zamanda emperyalist küreselleşme 
dayatmalarına itiraz eden ülkelere 
gözdağı veriliyor.

Bu rekabet ve hegemonya savaşı-
nın sürdüğü Ortadoğu’da, son aylar-
daki bazı siyasal, sosyal ve askeri ge-
lişmeler, şüphesiz ki, yeni güç ilişkileri 
ve dengelere, yeni ittifaklar ve siyasi 
eğilimlere yol açıyor.

ABD’nin İŞİD lideri Bağdadi, Ku-
düs Gücü Ordusu Komutanı Kasım 
Süleymani ve Haşdi- El Şabi komu-
tanı Ebu Mehdi El Mühendis’e yöne-
lik gerçekleştirdiği suikastler, İdlip’te 
Suriye ordu güçlerinin ilerleyişi, Doğu 
Akdeniz krizi ve Libya’da iç savaşın 
şiddetlenmesi..Filistin için ABD’nin 
adını “yüzyılın barışı” koyduğu “Or-

tadoğu Barış Planı’ açıklaması....Böl-
gede yeni güç ilişkileri, saflaşmaları 
ve dengeleri oluşturuyor...

Yeni gelişmelere bağlı olarak yü-
rütülen bu rakabet ve hegemonya 
savaşı:

Savaşlar devrimlere 
yol açar.

Ortadoğu’da Çözüm:
Halkların kendi iradesi

ve eylemindedir...
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a) Yerellerde yeni ve sık sık deği-
şiklik gösteren ittifak kombinezonları; 
bazı ittifaklarda ve yerel yönetimlerde 
ise çelişkileri derinleştiriyor...Filistin 
sorununun Arap ülkeleri arasında ve 
ülkeler içerisinde; Kasım Süleymani 
suikastının Irak’ta iç çelişkileri derin-
leştirmesi gibi..

b)Bölgenin farklı yerellerinde (Fi-
listin, Yemen, Irak, Suriye, Lübnan , 
Libya vd) özgün ama bölgesel bağ-
lantı içinde rekabet ve politikalara ne-
den olabiliyor..

c) Emperyalist ve bölgesel güçler 
“vekalet savaşları” yürütüyor...Türki-
ye ÖSO çetelerini, ABD cihatçı çe-

teleri , Rusya libyada wagner paralı 
askerleri, İran Haşbi el Şadi, Yemen 
de Hussiler vb...

d) ABD, Rusya, AB emperyalist 
güçlerinin yanında, İran, Türkiye, İs-
rail, S. Arabistan vd bölgesel güçler 
arasında da belirgin rekabet, hege-
monya ve yayılmacı hamle ve politi-
kalara yol açabiliyor...

Bunun en son örneği, ABD’nin 
gerçekleştirdiği Kasım Süleymani su-
ikastidir...

Kasım Süleymani suikasti, ABD 
ile  İran’ın bölgesel hegemonya ve 
rekabeti savaşının devamıdır.

ABD emperyalizmi, İran’ın bölge-
sel bir güç olarak ilerlemesi ve yayıl-
masını engellemek için, “uluslararası 
hukuka” ve anlaşmalara takılmadan 
İran’ın resmi bir askeri generalini sui-
kastle öldürdü. Çünkü, Ortadoğu’daki 
genel hegemonyasının zayıflaması 
bir yana, Irak’ta, Suriye’de  siyasi ve 
askeri etkisini zayıflatan ve onu çekil-
meye zorlayan İran’dı. İran, ABD ve 

diğer bölgesel güçler karşısında Irak, 
Yemen, Suriye ve Lübnan’da bir “di-
reniş ekseni” kurduğunu açıkladı, ve 
onun komutanı ise Kasım Sülaymani 
idi...

Kasım Süleymani, İran’ın ortado-
ğu stratejisi ve politikalarının aktörüy-
dü. Yemen, Lübnan, Suriye ve Irak’ta 
önemli roller oynadı. İran’ın Ortado-
ğu’da yayılmasına öncülük etti. Ve İs-
rail için büyük bir “tehlike”  görülmeye 
başlandı.

İran ve Rusya, Suriye’de güç ka-
zandı. ABD’yi geriletti. Suriye’de İran, 
Rusya karşısında da  güçlendi.

Trump, ‘Ortadoğu barış planı” 

açıklamasında şunları da söyledi: 
“Kasım Süleymani’yi dünyanın bir 
numaralı teröristini ortadan kaldırdık. 
Hizbullah’ın başı ile iyi şeyler peşinde 
değillerdi. İsrail nefretini yaymaya ça-
lışıyorlardı. Kudüs’ü özgürleştirmek 
için İsrail’le savaşmamız gerekir di-
yorlardı.” ABD için  İsrail kaygısı, bir 
diğer faktördü.

Rusya’da, Suriye’de İranın etkisin-
den rahatsızlık duymaya başladı. Bu-
nun bir yanı hegemonik rekabet ise, 
diğeri ise İsrail için bir tehlike görme-
siydi. ABD ile Rusya’nın gizli görüş-
meleri, istihbarat alışverişleri, sıkışan 
İran’ın Rusya’ya askeri olarak bağım-
lı hale gelme olasalığı, Rusya’yı sui-
kast karşısında sessiz bırakabildi.

Türkiye, İsrail ve S. Arabistan ise 
bölgede İran hegemonyasında büyük 
rahatsızlık duymaktadır. Kasım Sü-
leymani suikastına onay vermeleri bir 
yana. İran’ın bölgedeki etkisinin önü-
ne geçmek için ABD tarafından ön-
görülen  bir “sunni üçgen” oluşturma 

projesinin aktörleri olarak çalışmaya 
devam ediyorlar.

Gelişmelerin yönü...
Yeniden Filistin intifadası

ABD’nin “yüzyılın barışı” açıkla-
ması, hem bölgesel güçler ve ülke-
ler cephesinde, hem  arap devletleri 
içinde, hem de başta Filistin gelmek 
üzere aşağıdan kitle hareketleri ve is-
yanlarını tetiklemeye başlayacaktır...
Trump açıklaması, BM kararlarının 
geçersiz kılmakta, İsrail işgalini meş-
ru kılmakta ve Kudüs’ü İsrail’e teslim 
etmektedir...Bu durum Arap birliği, Fi-

listin devlet başkanı Mahmud Abbas, 
Hamas, FKÖ, FHKC ve FHDC tara-
fından reddedildi.

İran ve Irak’ta...

Ortadoğu’da emperyalist küresel-
leşme saldırıları, yoksulluk ve savaşa 
karşı İran, Irak, Lübnan, Cezayir baş-
ta gelmek üzeri zaten halk isyanları 
biçiminde sürmekteydi...Süleymani 
suikasti, İran ve Irak’ta bu ayaklan-
maları şimdilik durdurmuş halde...Bu 
durum İran’a nefes aldırdı.

Sülaymani’nin kaybı ile İran’ın 
bölgede askeri, politik ve diplomatik 
alandaki hamleleri sınırlandı, prestiji 
düştü. Suriye’de etkisi zayıflayabilir. 
Ukrayna uçağının düşürülmesi ile bir-
likte yalnızlaştı, sıkıştı.

ABD-İran gerginliği, yerini zama-
na yayılan karşılıklı füze saldırıları ve 
suikastlere bıraktı. Anacak Basra ve 
Aden körfezi alanındaki rekabet bir 
savaşa da gebedir.
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Irak’ta İran etkisi büyüdü. Haşd El 
Şaabi’nin Irak’ta sadece askeri gücü 
değil, siyasi gücü de arttı. Haşd El 
Şaabi’nin yaklaşık 120 bin milis gücü 
var. Ve hükümet üzerinde etkili. Bu 
süreçte sokakta ve eylemde güçlen-
di. ABD elçilik binasının kuşatılmasın-
da, sokak eylemlerini bastırılmasında 
rol oynadı. Bu güce  ve İran’a karşı 
Şiiler de içinde olmak üzeri bir tepki 
gelişiyor.

İdlib’te Rusya ve rejim güçleri iler-
liyor. Türk askeri gözlem kuleleri ku-
şatma altında. Karşılıklı dolaylı tehdit-
ler sürmektedir.  

İŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi ve 
HTŞ lideri El Culani’nin barınmasını 
isteyen ve buna göz yuman ABD ve 
Türkiye idi...Ama bir suikastle Bağda-
di’yi öldüren de aynı güçler..

ABD ve Türkiye, faşist cihadist 
çeteleri korumakta ve eğitmektedir...
Trump, Rusya ve Suriye’nin idlibe 
müdahalesine karşı çıkıyor...Trump, “ 
Rosya, Suriye ve iran, idlip’te binlerce 
masum insanı öldürüyor veya öldür-
mek üzer, bunu yapmayın” diyor....Bu 
binlerin kim olduğunu söylemiyor...Ve 
İŞİD’e karşı Suriye’de bulunduğunu 
belirtiyor...

Türkiye’nin yıllardır 34 bin çeteyi 
maaşa bağladığı açığa çıktı. Deprem 
vergisi paraları bu çeteler aktı. İŞİD 
Türkiye’de toparalnmaya, örgütlen-
meye çalışıyor. İdlipte Türkiye’ye 
kaçışlar devam ediyor.  Vatandaşlık 
ve kamplarla çete güçler korunuyor, 
himaye ediliyor. Doğal ki, Türkiye bu 
çeteleri, sadece işgal ve saldırılar-
da kullanmayacaktır. Aynı zamanda, 
25 bin kişilik cihadistleri, alevilere ve 
devrimcilere karşı  sokaklara sala-
caktır.  

Savaşlar devrimleri yol açar.
Ortadoğu’da Çözüm: Halkların 

kendi iradesi ve eylemindedir...

Ortadoğu’da savaş var, ama aynı 
zamanda devrimci bir durum da var-
dır...Ortadoğu halkları, emperyalist 
küreselleşme saldırılarına, özel ola-
rak emperyalist saldırganlık ve işgal-
lere karşı onur ve özgürlük mücade-
lesi yürütüyorlar...Dün “Arap baharı” 
biçiminde bütün bölgeye yayıldı. Bazı 
ülkelerde diktatörlükleri yıktı. Bazı ül-

keler de ise, dünya gericiliğinin des-
teğiyle ayaklanmalar ilerleyemedi...
Dün ve bugün  en olumsuz yan ise, 
bu tarihsel ve siyasal fırsatları değer-
lendirecek devrimci ve ilerici siyasal 
öznelerin müdahale edemez durum-
da olmalarıdır.

Ortadoğu’daki bölgesel ve yerel 
savaşların yıkımı ve tahribatı halklar-
da büyük bir tepki, öfke ve mücadele 
isteği biriktirmektedir...Tarihe baktığı-
mızda savaşların devrimlere yol aç-
tığını görüyoruz...Şubat Devrimi, Çin 
Devrimi, Doğu Avrupa, Rojava dev-
rimlerinde bunu görüyoruz...

Bugün de Rojava, Irak, İran, Lib-
ya, Suriye, Yemen, Tunus,  Cezayir  
vd Ortadoğu ülkelerinde halkların bu 
direniş iradesi ve eylemini görmekte-
yiz...

Ortadoğu’da tek tek ülkelerde ve 
bölgede devrimci parti ve platformla-
rın görevi, dayanak yapılacak bu top-
lumsal dinamikleri ve siyasi gelişme 
eğilimini,  siyasal ve tarihsel fırsatları 
görebilmesidir. Ve tabii ki, bölgede et-
kili politik özne ya da özneler olarak 
ortaya çıkmasıdır.

Bunun önemli bir fırsatı, Rojava 
devrimi ve demokratik yönetimiydi.
Ortadoğu halklarında varoluşu önem-
li bir sempati ve moral yaratabildi. 
Ancak, Rojava devrimi ve demokratik 
yönetimi, emperyalist ve sömürgeci 
işgaller karşısında yeterince savunu-
lamadı. Oysa Rojava etkisi ve sempa-
tisi, Ortadoğu’ya yayılma eğilimi için-
deydi. Ve bu durum, tek tek ülkelerde 
önemli devrimci yansımalar yarata-
bildi. Rojava Devrimi ve demokratik 
yönetimi, önemli mevziler kaybetse 

de, direniş hala devam ediyor. Dola-
yısıyla bu direnişi sahiplenmek ve bü-
yütmek Ortadoğu’daki devrimci politik 
öznelerin güncel görevidir.

Yeni bir Filistin intifadası gelişebi-
lir. Filistin direnişi ile Rojava Devrimi 
direnişi Ortadoğu’da bölgesel birleşik 
mücadelesinin adresleri olabilir...

Ortadoğu’da İran, Suriye vd ülke 
yönetimleri antiemperyalist değiller-
dir. Emperyalist Küreselleşme ko-
şullarında, bu devletlerin böyle bir 
duruşları  bulunmuyor. Dolayısıyla 
antiemperyalist mücadele bölgesel 
ve yerel düzeyde gerici iktidarları da 
hedeflemek zorundadır.Karşıdevrim 
cephesindeki çelişki ve çatışmalar, 
Ortadoğu devriminin dolaylı yedekle-
ridir...Ama 3. çizgide ısrar, direniş ve 
mücadeleyi büyütmek esastır.

Dünya gericiliği ve karşıdevrim 
cephesi, bütün çelişki ve çatışmalara 
rağmen, Devrimin yayılması karşısın-
da tek cephe olabiliyor...Bunu Rojava 
devrimi ve demokratik yönetimi ku-
şatması ve işgalinde görebildik.

Bütün tarihsel, toplumsal ve siya-
sal gelişmeler gösteriyor ki, tek tek ül-
kelerde olduğu gibi, bölgesel düzeyde 
devrimin ( Ortadoğu devrimi) nesnel 
zemini ve koşuları da gelişmektedir. 
Ve Ortadoğu demokratik federasyo-
nu, halkların kendi kaderlerini kendi 
ellerine almalarının temel bir siyasi 
hedefi haline geliyor...

Anti-emperyalist ve anti-sömür-
geci Ortadoğu Koordinasyonu ya da  
Ortadoğu’da bölgesel bir Enternas-
yonal platformu ihtiyacı, siyasal ve 
örgütsel bir görev olarak önümüzde 
duruyor.




