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de benzer bir konumlanma içerisinde fedai bir
çizgide kendilerini yeniden kurma yönelimine
girdi, ya da girmeye çalıştı. İyi değerlendirilirse
ortaya çıkan bu durum gerçek bir nitel sıçramaya dönüşebilir. Siyasal mücadele ve önderlik
anlayışı ve tarzında bu bir zihniyet değişikliği anlamına gelir ve ister istemez bu gelişme askeri
çizgi alanınada yansıyacaktır ve yansıyor da.

Dönemin Ayırıcı Çizgileri Ve
Siyasal Askeri Eylem Çizgimiz
Süreç İrade Kırma Savaşı Biçiminde
İlerliyor

Devrimci hareketimiz ve bir bütün olarak antifaşist kuvvetler ve ilerici toplumsal güçler, kendi
sini yeniden yapılandırmakta olan faşist rejimin
Siyasal askeri eylem çizgimizi, dönemin topyekün ezme ve imha koşullarında direnme
ve siyasal durumun ayırıcı çizgilerinden ayrı ve savaşma yetenek ve kararlılığı göstermek,
düşünemeyiz. Faşist rejimin “ez ve çöz” politi- siyasal varlık hakkını adeta yeniden kazanmak
kası doğrultusunda herşeyini ortaya koyduğu görev ve sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Durum
bir süreçten geçiyoruz. Hangi yönde ve nasıl yasal ve barışçıl mücadele biçimleriyle sınırlı
gelişeceğinden bağımsız olarak, bu süreç, irade parti, örgüt ve güçler için siyasal anlamsızlık
kırma savaşı biçiyönünde gelişebilir.
minde sürüyor. SiSiyasal mücadeyasi
gelişmelerin
leyi, devrimci kitle
niteliği ve yönü, HBşiddetini ve silahlı
DH’nin öngörüleribiçimleri de kapsani doğruladı. Siyan tarzda yürüten
yasal mücadelede
parti ve güçler için
devrimin
ihtiyaç
ise mesele bunlarından
hareket
ları pratikleşme ve
eden HBDH, siyasi
süreklilik kazandırmücadele anlayış
ma kapasitelerinde
ve tarzında süreklidüğümleniyor.
lik çizgisinde durdu;
Bunun bir ayabir yandan, kendisini
ğını eylem iradesi,
örgütlerken, bir yanötekini ise de kitle
dan da eylemsel bir süreci geliştirmeye çalıştı. çalışmasının sürekliliği oluşturacak. DevrimSiyasal mücadele anlayış ve tarzına uygun bir ci parti ve gruplar için dönem daralma-dağılsiyasal askeri hatta ilerlemeyi, fedai devrimcilik ma, bedeller ödeme-sıçrama dönemi biçiminde
çizgisinde yürümeyi önemsedi.
gelişecektir. Bunun dışında kimse normal dönemlerdeki gibi bir gelişme beklemesin. ‘’Barışçıl
Hitler taslağı Erdoğan ve saray cuntası, top- gelişme’’ dönemi büyük ölçüde sona ermiştir.
yekün saldırılar ve psipkolojik savaş yöntemle- Yeni dönemde gelişme olacaksa bu ancak
riyle, ama özellikle de geliştirdiği katliamlarla sıçramalı devrimci gelişme biçiminde olacaktır.
kitle hareketini geriletse de, bir irade kırılması HBDH, tam da burada önemi bir rol oynamakla,
yaratmayı başaramadı. Tam tersine özellikle birleşik mücadeleyi kendi cephesinden yükselrejimin ve belirleyici olarak da kirli savaş baron- terek, süreci tersine çevirme, sıçramalı devrimci
larının başta Kürt özgürlük hareketi gelmek üzere gelişme için bütün olanakları realize etme gibi
gelişen siyasal özgürlük eksenli antifaşist direniş tarihi bir sorumlulukla yüzyüzedir.
ve biriken toplumsal öfke karşısındaki zorlanmaları bir çözülmeyi getirdi. Özellikle Kürdistandaki
Bütün veriler, siyasal sürecin, yeni dönemde
büyük kahramanlık örneği direnişler ve gerillanın de sert mücadeleler temelinde ilerleyeceğini gösetkili vuruşları, devletin moral ve motivasyonunu termektedir. Sürecin doğası, yasadışı, devrimci
bozarken, ezilenlere de büyük bir moral verdi. kitle şiddetine dayalı ve silahlı biçimlerin önde
Gerilla başta gelmek üzere Kürt özgürlük hareke- olmasını gerekli ve kaçınılmaz kılmaktadır. Bu
ti ölümüne bir direnişle süreci tersine çevirmeye her hangi bir şekilde yasal mevzilerin korunması,
çalışırken, HBDH bileşeni diğer devrimci güçler
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barışçıl ve fiili meşru mücadeleye dayalı kitle ey- her düzeyde büyütmek, silahlı direnişi yükseltme
lemlerinin geliştirilmesi yönündeki görev ve so- yöneliminde derinleşmek belirleyici bir önemrumlulukları küçümsemeyi, veya yapmamayı/ dedir.
ertelemeyi getirmez, getirmemelidir. Risk üslenmeyenler, fedai bir tarzda konumlanamayanlar,
Cepheleştirmeye Dönük Bir Mücadele
süreci omuzlayamazlar.
Hattı
Faşist saray cuntasının tırmandırdığı devlet terörü ve katliamlarla kitle hareketinin geriye
çekiltiği bir gerçektir. Ve yine meşru demokratik
eylemin, fiili meşru direniş imkanlarının, demokratik siyaset alanının büyük ölçüde daraltıp, halkçı
demokratik cephenin etkisinin ve rolünü sınırlandırılması da bir gerçektir. Faşist rejim buradan
derinleşmeye ve nihai sonuç almaya çalışmaktadır. Bu veriler, faşist diktatörlüğe karşı yeni
mücadele dönemi, fiili meşru devrimci direnişin
geliştirilmesinin yanı sıra, mücadelenin askeri
biçimlerinin her alanda ve her yönüyle yaygın-

Faşizmin topyekün saldırıları cepheleştirmeye dönük bir mücadele hattının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Saldırılar, şu ya da bu
toplumsal kesimi değil, işçi sınıfından Kürt halkına, kadınlardan gençlere, Alevi halkımızdan,
emekçi köylülere, yoksullara, işsizlere ve ulusal topluluklara
kadar bütün ezilenleri ve
sömürülenleri hedeflemektedir. Kazanılmış haklar gaspedilmekte, yaygın bir gözaltı ve tutuklama furyası sürmektedir. Faşist askeri bir darbe
dönemini aratmayan bir dönemden geçiyoruz.

Faşist rejim, MİT-DAİŞ
patentli kitle katliamlarıyla,
faşist devlet terörüyle, JÖHPÖH çetelerinin özyönetim direnişçileri karşısındaki soykırımcı canilikleriyle
oluşan veya depreşen korku
duvarlarını büyüterek, kit
le hareketinin geri çekilişini derinleştirmeye çalışarak
bir
yenilgi
yaşattırmayı
hedef lemektedir. Siyasal as
keri çizgimiz ve bütün pratik yönelimlerimiz bu süreci
tersine çevirerek, AKP sultasını ve kurumsallaştırılmalaştırılması ve geliştirilmesi büyük bir önem ve ya çalışılan siyasal dinci faşist rejimi yıkmaya
aciliyet kazandığını göstermektedir. Devrim kilitlenmelidir. Bu bakımdan savunma ruh hali
karşı devrim arasındaki çatışmanın sertleşmesi, terkedilmeli, direnme ve hesap sorma, hiç bir
devrimci durumun hayatiyet kazandığı günümüz mevziyi direnişsiz terketmeme, koparıp alma
koşullarında, mücadelenin şiddete dayanan pratik duruşundan asla geri adım atılmamalıdır.
biçim ve yöntemlerinin geliştirmesini, silahlı
devrimci direnişin karşıdevrimci saldırganlığı
Tam da bu koşullarda birleşik mücadeledurdurup püskürtebilecek, devrimci kitle hareke- nin yükseltilmesi hayati bir önem taşımaktadır.
tinin önünü açabilecek güç ve kapsamda örgütle- Bunun için birleşik mücadelenin yeraltı ve yerüstü
nmesini; devrimi Türkiye cephesine daha güçlü cephelerinin birbirlerini tamamlayacakları tarzda
tarzda yayma ihtiyacını daha da arttırmaktadır. ele alınması gerekir. Faşizmin dayattığı korku
Bu koşullarda birleşik mücadele kanallarının iklimi ancak cepheleşmeye dönük birleşik bir müdaha da büyütülmesi daha da büyük bir önem cadele hattıyla aşılabilir. Tüm mücadele alanları
ve aciliyet kazanmaktadır. Böylesine bir birleşik ve bütün direniş güçleri, hem kendi özgünlüklerimücadele gücü olmadan faşist saldırganlık ve ni korumalı ve hem de birbirlerini tamamlayacakkatliam siyaseti durdurulamaz. Erdoğan ve AKP ları bir yönelimde derinleşmelidir. Böyle bir hat,
sultasının ve faşist rejimin yıkılması ve devrimin birleşik direniş cephesi gibi yakıcı bir sorunun
zaferi için birleşik devrimci direnişi her alanda ve siyasal ve toplumsal pratik temelinde yaşam bul4

masını sağlayacak, gericilik döneminin egemen
olmasını önleyecektir.

için durum farklıdır. HBDH, emekçi sol harekete
yeni bir ufuk ve cesaret kazandırıp, siyasal aske
ri mücadeleyi çok daha mümkün hale getirerek,
siyasal askeri mücadele yürütme yetenekli parti ve örgütlere muazzam olanaklar sağlayarak,
iradeleşip ikinci cepheyi geliştirmede öncü ve temel bir rol oynamak durumundadır.

Bugün, yer üstünde olduğu gibi, yer altında
da mücadeleyi ortaklaştıracak kimi kanalların
varlığı, dönemin özgün ihtiyaçları için değerli bir kazanımdır. Birleşik mücadelenin yerüstü
ve fiili meşru cephesinin, yani demokratik siyaset alanının, Kürt işçi ve ezilenleriyle Türk işçi
ve ezilenlerinin mücadelesini birleştirmesi, sorunlarını, özlemlerini, taleplerini ortaklaştırması,
emekçi çözüm yolundan sapmaması, yasalcı ve
parlamenterist zihniyetle arasına belirgin bir mesafe koyması, devrimci olanakları realize etmek
için tüm imkanları seferber etme çizgisinden i
lerlemesi gerekir. Bu bakımdan, yasadışı ve as
keri mücadele biçimlerinin birleşik örgütü olarak
Halkların Birleşik Devrim Hareketi, demokratik
siyaset alanının alternetiifi olmadığı gibi, onun
rolünü de oynayamaz. HBDH, birleşik mücadelenin yeraltı, yasadışı ve silahlı kanalı olarak süreci kendi cephesinden omuzlamak ve bu şekilde
faşist rejimin hesaplarını bozarak, demokratik siyaset alanını nefeslendirmek ve direnişi yükseltmede öncü bir rol oynamak durumundadır.

Soykırımcı, tasfiyeci faşist saldırı ve katliamlar, özsavunma ve silahlı direnişi zorunlu
kılmaktadır. Faşizme karşı birleşik bir özsavunma olmadan antifaşist kitle hareketi, kendi yolunu açamaz, geriye düşüşü tersine çevirip ileri
sıçrayamaz. Bu bakımdan, silahlı direniş her alan
da ve her düzeyde yükseltilmelidir. Salt barışçıl
ya da fiili mücadele araç ve biçimleriyle faşizmin
topyekün saldırının ve savaş siyasetinin önüne
geçilemez. Mevcut siyasal koşullar ve gelişmele
rin yönü dikkate alınarak, kitlelere, silahlanma,
örgütlü biçimde kendini savunma ve kaderlerini
ellerine alma çağrısı yapmalı, bu doğrultuda ajitasyon ve propaganda yürütülmeli ve bizzat inisiyatif geliştirici pratik hamleler geliştirmeliyiz.
Dönemin özgün yanı, antifaşist özsavunma
perspektifi ve eylemi olmayan bir siyasi pratiğin,
faşist saldırganlık karşısında tutunma ve ilerleme şansı yoktur. Her direniş bağlamı, kendi
özgünlüğünden hareketle kitle özsavunmasının
yaratıcı biçimlerini geliştirmek durumundadır.
Aleviler, Kürtler, kadınlar, gençler, işçiler kendi
yaşam alanlarında faşist saldırılara, katliamlara
karşı kendilerini, yaşam alanlarını, mahalelerini,
okullarını, vb savunmak için komiteler, savunma
birlikleri, birleşik milis güçleri biçiminde kendi öz
savunmalarını oluşturmalıdır.

Yasadışı ve askeri biçimleri özellikle Türkiye kentlerinde var etmek HBDH’nin başarısında
ana halkayı oluşturmaktadır. Kürdistan ve Türkiye dağlarında kır gerillası yoluyla vurulacak darbelerin moral ve politik önemini bir an bile akıldan
çıkarmadan, HBDH güçleri, bu konuda üzerlerine
düşeni yerine getirerek, fakat arzulanan sonucun
esasen birleşik milis, kent gerillası ve devrimci
kitle şiddetine dayalı eylemlerle kazanılabileceği
gerçeğinden hareket etmelidir ler. Bu nedenle
de, birleşik milislerin kurulması, değişik kentlere
yayılması, eylemleriyle anti-faşist gençliği kendine çekme iddiası ve kararlılığını yükseltmek
özel bir önemdedir.

Büyük kentlerin varoluşlarında geliştirilecek yaygın milis örgütlenmeleri faşizme karşı
devrimci direnişin temel ayaklarından biri olmalıdır. Gizli, yarıgizli milis örgütlenmelerinin
Birleşik mücadelenin yasadışı ve askeri devrimci yöntemlerle geliştirecekleri direniş,
biçimlerini omuzlamak üzere kurulan HBDH ve diktatörlüğün güçlerinin hareket alanını sınıronun bileşenleri, cepheleşme perspektiflerini landıracağı, devrimci güçlerin hareket alanının
yaşamda güce dönüştürdüğü ölçüde, siyasal genişleteceği gibi, varoluşlarda fiili meşru kitle
kararlılığının gereğini yeni bir düzeyde uygula- direnişlerinin geliştirilmesinde öncü ve sürükmaya sokacak ve birleşik direnişi de büyütmüş leyici bir rol oynayabilir. İlerici, antifaşist semtleri
olacaklardır.
devrimci otorite alanlarımız haline getirmek için
düşmanın geri hatlarından sürekli etkili vuruşlar
Kitle Şiddetini Yaymak
geliştirebilmeliyiz. AKP, kirli savaş güçleri, çete
ler, dinci siyasal sermaye bileşenleri açık hedef
Kürdistan devrimi kendi özgün yolunu bul- lerimiz olarak otorite alanlarımız haline gtirmek
muştur. Ne var ki, devrimimizin ikinci cephesi istediğimiz emekçi semtlerinde sürekli darbelen5

melidir. Polis sürüleri buralara öyle kolay girip
çıkmamalıdır.

Gelişimimizin Mayası Olarak Devrimci
Eylemi Yaymak

Özsavunma güçlerinden hiç biri ötekinin
karşısına konmamalıdır. Alevi, kadın, gençlik,
işçi vb. toplumsal kesimler faşizmin saldırı ve
katliamlarına karşı kendilerini savunmak amacıyla kendi milis güçlerini oluşturmalıdır. Devrimci
ve antigaşist güçler kendi milis gücünü oluşturmalıdır.Ama bütün bunlardan ayrı olarak HBDH’de kendi Birleşik Direniş Güçlerini (Birleşik
Milis Gücü) oluşturmalı ve bizzat eylemleri ve
devrimci pratiğiyle öteki özsavunma güçlerine
esin kaynağı olmalıdır.

Birleşik devrimci hareketimizin gelişimi ve
başarısının mayası devrimci eylemden geçmek
tedir. Bileşenlerin eylem gücünün artması,
Birleşik devrim Hareketimizin de eylem gücünün
artması demektir.. HBDH’nin bütün güçleri basitten karmaşığa doğru, olanaklı olan en yaygın
ve etkili eylemleri kullanabilmelidir. Uygulanabilecek mücadele araç ve biçimleri her alanın güç
durumuna ve özgünlüğüne göre geliştirilmelidir.
Faşist rejimin katliam ve saldırıları karşısında
geri çekilmemek işin yarısıysa, bir diğer yarısı
da eylemlerle bu katliam ve saldırılara yanıt vermek ve hesap sormaktır. Yeterli bir eylemliliğin
olmadığı yer ve zamanda, ya da faşist devlet
terörü ve katliamlarla korkunun eğemen kılınmaya çalışıdığı koşullarda, öncü hamlelerle yol
açmak, örnekler yaratmak, inisiyatif alarak harekete geçmek, biriken öfkeyi açığa çıkarıp patlatmak özel bir önem taşımaktadır. HBDH güçleri
her yerde bu rolü oynayabilmelidirler.

Etkili Askeri Vuruşlar Ve Silahlı Mücadele Biçimlerinde Israr
HBDH’nin gerilla ve milis (özsavunma)
güçleri olarak kendi Birleşik Askeri Gücünü
oluşturması ve olanaklı her yerde ortak gerilla
eylemler geliştirmesi ve tam da böylesi bir siyasal askeri irade göstermesi bu gün için faşist
saldırganlığa verilebilecek güçlü yanıtlardan
biridir. Kırda ve kentte gerilla eylemleri ve gerila
gücü ve milisordusu oluşturma/geliştirme adımları hızlandırılmalıdır. Gençler yüzünü birleşik
gerilla gücümüze dönmelidir. Kentlerde barınma
olanağı olmayan devrimciler, antifaşistler, yurtseverler yüzünü dağlara ve askeri alanlarımıza
çevirmelidirler. Bu bakımdan askeri alanlarımız,
eylem ve üslenme alanları olarak rol oynayacakları gibi eğitim ve örgütlenme alanları olarak da
düzenlemektedir. Bu alanlar aynı zamanda kent
askeri eylemlilikleri için saldırı ve geri çekilme/
soluklanma alanları olarak da görülmektedir.

Siyasal ve askeri çalışma ve eylemlerimizin
birbirini tamamlamaları gerekir. Eylemlerimizin
siyasal sonuçları sözkonusu olduğunda propaganda sorunu da ciddiyetle ele alınmalıdır. Pullamadan yazılamaya, pankarttan yol kesmeye,
zengin semtlerde araç yakmaktan kimlik kontrolüne, radyo ve tv işgallerinden hacker eylemlerine, vergi dairesi ve borsa yakmalardan büyük
marketlerin araçlarını kamulaştırarak yoksullara
dağıtmaya kadar yazılı ve görsel propaganda
ve özgür ajitasyonun araçları en etkin ve çok
yönlü bir biçimde kullanılmalıdır. Eylemlerimiz,
Kentlerde barınma olanakları olmayan, ya düşmana darbe vurmasının yanısıra devrimci
da fiili meşru mücadeleyle yetinmeyen, artık propaganda ve örgütlenme çalışmalarına hizmet
kendisini eski düzlemde ifade etmek istemeyen, etmelidir. Eylemlerimizin ortaya çıkardığı siyasi
savaşımın silahlı biçimlerine ilgi duyan, faşist etkiyi örgütleyecek tarzda komite ve alt örgütle
zorbalığa geçit vermek istemeyen, faşist katil- rimiz gerekli çağrıları her vesile ile yapabilmeli ve
lerden hesap sorma arzusunu taşıyan, erkek bu etkiyi örgütleyebilecek araç ve biçimleri bulup
egemen sistemin köleleştirip katlettiği gençler geliştirebilmeliidirler.
ve kadınlar askeri alanlarımaza yüzünü dönerek,
kendi devrimciliklerini yeniden yaratabilirler.
Eski tarzda devrimcilik dönemi bitmiştir.
Dönem fedaileşmeyi, fedai devrimcilik ve bedel
ödeme/ödettirme çizgisinde ilerlemeyi zorunlu
kılmaktadır. Devrimci bir savaş iradesi ancak
böyle geliştirilebilir. Dönem ancak böylesi bir
devrimci iradeyle kazanılabilir.
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si mülkiyet ilişikleri içerisinde yok edilen kadının
devrimci sahada doğuşu bu çelişkiye denk bir
şekilde oldukça görkemli olmaktadır. binyılların
köleliğine inat bir var oluş ve kendini, küllerinden
yaratım olayı devrimci sahada gerçekleşmektedir. Özgürlüğe, eşitliğe susamışlık düzeyi ile
kadın devrimci mücadele ortamlarında kendisini tanıma fırsatını yakalamakta, geleneksel rol
lerin oluşturduğu düşünce, davranış ve duygu
kalıplarını yıkarak kendisine ait olanları tercih
edebilmektedir. Özgürlük tercih etme yetisiyle ilgilidir.

BİRLEŞİK KADIN MÜCADELESİ,
DEVRİMCİ MÜCADELENİN ZAFER
ÇİZGİSİDİR
Erkek egemenliğine dayalı olarak gelişen
toplumsal sistemler günümüz dünyasını esir
almış durumdadır. Bu sistemler altında gelişen
yaşamın sadece kadınlar açısından değil tüm
toplumsal kesimler açısından açığa çıkardığı
durum her düzeyde sömürgeleşme ve yoksulluktur. Devrimci güçler bu konuda aynı fikire ve
anlayışa sahiptirler. Her türden egemenlik yani
hakim olma anlayışından beslenen iktidar ve
sınıfsallıklara karşı olma, buna dayalı olarak
gelişen baskı, zor, eşitsizlik, şiddet ve el koyma saldırılarına karşı
olma dünyada ve elbette ülkemizde devrimci mücadelelerin ortak
paydası durumundadır. Özgürlük
mücadelesinin öncelikle kadın
özgürlüğüne dayalı olarak gelişme
göstermesi, tarihsel nedenlerden
ötürü öncelik taşır. Bu bir tercih
değildir. Birilerinin canı istediği
diye, böyle öngördü, başlangıcı
şurdan değil de burdan yapalım
diyerek başat kıldığı bir durum
değildir. Bu anlamda devrimci iddia ve kararlılığı taşıyan güçlerin,
toplumsal hareket olarak kendilerini oluşturmaları kadınların devrim idealine sahip çıkmalarıyla
gerçekleşebilir, gerçekleşmiştir. Tarihsel süreç
içerisinde ortaya çıkan deneyimlerle bu tespit
sabitlenmiştir. Devrimci hareketler bu gerçekliğin
farkına vardıkça ve gerçekleştirdikleri oranda
toplumda değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilmiş, kalıcı değerler açığa çıkarabilmişlerdir.

Kadın özgürlük mücadelesinin erkek egemenlikli sisteme karşı yürüttüğü savaşın temelinde, bu sistemin el koyduğu, egemenlik ilişkisi içerisinde üzerinde hak iddia ettiği değerler
vardır. Bunun başında ise kadının farklılığına
dayalı eşitliği öncelik arz etmektedir. Kadınların kendilerinin farkına varması, keşfetmesi ve

bunun için çıktıkları devrimci mücadele yollarındaki arayışları bireyler şahsında gerçekleşse
bile toplumsal bir gerçekliğe ve var oluşa tekabül
eder. Bu nedenledir ki her devrimci kadının mücadelesi yeni bir toplumsal doğuş özelliğini taşır.
Bu doğuşların sağlıklı gerçekleşmesi, yaşaması,
ayakta kalmasının yolu kadın örgütlenmelerinden geçmektedir. Toplumsal özgürlük temelinde
devrim ihtiyacını duyan her kadının, kadın örgüt
lenmeleri içerisinde yer alması ve kadınların
Erkek egemen sisteme karşı mücadeleortak devrimci mücadelesini geliştirmeyi görev
nin öncülüğünü yapacak olan ise kadınlardır.
olarak görmesi içine girdiği mücadelenin cidKadınların devrimci sosyalist deneyim içerisinde
diyetini ve sorumluluğunu kavrama düzeyinin
oluşan özgürlük bilinci, topluma öncülük etmeden
göstergesidir. Erkek egemenliğinin işgal ettiği
önce kendi gerçekliğine ışık tutmak, onu aydıntoplumsal mücadele alanı içerisinde güç kazanlatmak ve oluşturmak durumundadır. İktidar ve
ma, irade haline gelmek kadar sistemin kurumsavaş yöntemleriyle kendisini kültürleştirmiş olan
sallığını ifade eden yapılara karşı mücadelede
erkek egemenliğinin kadın gerçekliği üzerinde
başarılı olmak da örgütlü kadın mücadelesinden
kurduğu ideolojik hegemonya, kadınlığın yitirilişi
geçmektedir.
olarak ifadesini bulur. Sesi soluğu kesilen, irade7

Kadınların özgürlük mücadelelerinin toplumsal değişim ve dönüşüme öncülük etmek kadar
birleştirici ve örgütleyici özelliği de evrensel
dir. Değişim ve dönüşüme öncülük karakterini,
toplumsallıkları oluşturan bu örgütleyici özelliğinden almaktadır. Bu nedenle kadınların bir araya
gelmesinden, örgütlenmesinden, kadın aklını ve
iradesini geliştirmesinden büyük ürküntü duyulmaktadır. Erkek egemen dünyanın oyunlarını bu
akıl ve irade bozacaktır. Kendini yeni yeni keşfeden kadınlar olarak devrimci mücadeleyi yürüten
öncü kadınların iradelerinin, iktidar, savaş,
sömürü, yalan ve ihanet üreten erkek egemen
sistemi ne kadar sarstığı, korkuttuğu ortadadır.
Bununla birlikte devrimci kadın mücadelesinin
başta kadınlar ve toplum olmak üzere tüm dünya halklarının ilgi ve çekim merkezi olmasını da
coğrafyamızdaki Kürt kadın mücadelesi örneği-

leşik devrimci mücadelesinin gelişmesi temelinde güçlenecek ve etkileyici hale gelecektir.
Faşizmin sınır tanımadan kendisini kurumsallaştırma çabasında olduğu günümüzde, kendisi
ne dayanak haline getirmek istediği temel alan
kadın üzerinde kurmaya çalıştığı hegemonyadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu ortadoğu
coğrafyasında yürütülen savaşın ilk hedeflerinden birinin kadınlar olması tesadüf değildir. Bir
ülkenin kadınları egemenlik ilişkileri için biçimlendirilmeden, boyun eğdirilmeden, iradesi kırılmadan, özgürlük, demokrasi ve eşitlik idealleri
çiğnenmeden o ülkede faşizmin ve faşist rejimin
sahipleri olan sermayedarların istediği bir sistem
geliştirilemez. Kadınların eşitlikçi, barışçı, birleştirici, ortaklaştıran dünyası faşizmin tekleştiren,
boyun eğdiren, ayrıştıran, yok edici dünyasına
geçit vermez.

Ortadoğu coğrafyasını kasıp
kavuran, halkları yerinden yurdundan eden, kadınlara el koyarak
pazarlara çıkaran DAİŞ faşizmi,
ülkemizde ve dünyada farklı tonlarla etkili olmaya çalışan faşizmin
en kara ve çıplak yüzü olarak
kadınlar açısından oldukça öğreticidir. Kendine sahip çıkamayan,
örgütlenmeyen,
savunamayan
kadınların adı, rengi, kökeni ne
olursa olsun karşı karşıya kalacağı muamele benzerdir. Türkiye
sokaklarında saldırılara uğrayan
yle yaşamaktayız. Ne kadar karalamak ve yıprat- kadın gerçekliği, bu yönlü gelişmelerin ön habermak istense de, kadının özgürlük savaşımının cisi gibidir. Kadın üzerinde TC faşizminin AKP
toplumu etkilemesinin önüne geçilememektedir. yönetimiyle birlikte ulaştığı politikalara çok çeşitÇeşitli halklardan onlarca, yüzlerce kadının bu li örnekler verilebilir. Ancak bundan daha fazla
mücadeye dahil olma, katılma çabası ortadadır. önem kazanan konu, Bu gelişmeler karşısında
devrimci bilinçle aydınlanmış ve eyleme geçen
Erkek egemenliğine karşı birleşik kadın kadınların tedbirleri, mücadele stratejilerinin ormücadelesini geliştirmek en önemli ve aciliyet taklaşması kadar meşru ve gerekli bir durum olarz eden konudur. Devrimci mücadele yürüten amaz. Bu anlamda ‘son sömürge ulus, kadınlar’
kadınların bu konuda farklı bir eğilimi ve yak- tespiti incelenmeye değerdir. Kadın mücadelelaşımı yoktur. Aksine güçler arasında, devrimci si enternasyonel olmak kadar dahası birbirinin
destek ve katılım konusunda kadınlar öncülük mücadelesinde çoğalan ve var olan özelliklere
etmiştir, etmektedir. Yakın tarihte gerçekleşen sahiptir. Yani birbiriyle dayanışmayı çağrıştıran
Kobani direnişinde bunun sıcak ve etkileyici kavramlardan daha fazla anlam içeren yaklaşımörneklerini yaşadık. Ortaya çıkan bu deneyim lara ihtiyaç duymaktadır. Dayanışma değil, birlikkadınların toplumsal vicdan ve sorumluluk sahibi te dünya kadın devrimini hedefleyecek birlik ve
olarak halkların özgürlük mücadelesine öncülük ortaklaşma arayışı, kadınlar arasında oluşturulettiğini bir kez daha çarpıcı bir şekilde gösterdi.
maya çalışılan ayrışmalara karşı panzehir rolünü
Halkların Birleşik Devrim Hareketi, yaşadı- oynayacaktır.
ğımız coğrafyadan başlayarak kadınların bir8

Bunun önce bölgede yaşayan farklı halklara
mensup kadınlar kadar, çeşitli devrimci hareketlerde yer alan kadınlar arasında oluşturulması
olması gerekendir. Bu konuda da öncülük kadınlar tarafından geliştirilecektir. Kadın özgürlük
mücadelesinin halklar arasında buluşacağı
alan devrimci kadınların yürüttüğü çalışmalar
sayesinde olacaktır. Bu konuda halkların birleşik
devrim hareketi önemli ve ciddi bir zemin oluşturmuştur. Bu zemin üzerinden bir araya gelecek
olan kadın mücadele deneyimlerinin kadının
toplumsal özgürlüğü açısından yeni ve yaratıcı
mücadele yöntemleri üzerinde yoğunlaşarak
faşizmin dayatmış olduğu cinsiyetçiliği aşacak
güce sahip olduğuna dair şüphe yoktur. Sadece
Kürt kadınının otuz yılı aşkın bir süredir aralıksız
sürdürdüğü, her alanda devrim niteliğinde açığa
çıkardığı gelişmeler değil, Türkiye devrimi mücadelesi içerisinde yüzyıla yakın yaşanan
deneyimlerin sonuçları oldukça öğreticidir. Özellikle de Türkiye gibi kuruluşundan günümüze kadar devrimci sol sosyalist mücadelenin sahnesi
haline gelmiş ülkemizin tarihinde, kadının içinde
yer almadığı hiçbir oluşum ve mücadele yok
gibidir. Bunun görünür olup olmaması kadınların
cins bilinci ile özgürlük ideallerini buluşturup buluşturmama durumuyla ilgili olmuştur. Gelinen
süreçte bu mücadele süreçlerinin yeniden yorumlanmaya, açıklığa kavuşturulmaya ve gösterilmeye ihtiyacı vardır.

lesi üzerinde yoğunlaştıkça, sistemin faşizmi
kadın köleliği üzerinden kurumlaştırma saldırısına karşı kadınları sistemden kurtardıkça toplumsallaşacak, kültürleşecek ve sosyalist-özgürlük
sistemini oluşturacaktır.
Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinde yer
alan kadınlar olarak Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da yaşamı özgürlük ve eşitlik temelinde
yeniden oluşturma kararlılığımız tamdır. Bunun
için başta zihniyet alanında oluşturulmuş ve her
an yeniden yaşamın her alanında oluşturulmaya
devam edilen sahte, yanlış, yapay kadınlık algı ve
olgusuyla mücadele içinde olunacaktır. Bu şekilde kadınları birbirinden ayıran, tekleştiren, yalnızlaştıran ve egemenliğini bu zayıflık üzerinden
geliştiren saldırılara karşı kadın cinsinin özgürlük
ve eşitlik ilkesine bağlı kalan birlik anlayışını
geliştirmek hedeflenmektedir. Birlik, kendiliğinden değil özgüç, öz irade ve öz kültüre bağlılık
temelinde sosyalist bilincin açığa çıkardığı örgütlenme anlayışına dayalıdır. Bu örgütlenme anlayışı aynı zamanda kadının kendi olma halini
savunma durumu olmaktadır. Örgütlenen kadın
kendine, yaşam projesine ve iradesine güvenen
kadın olarak toplumsal öncülüğü gerçekleştirebilecektir. Bunun eylem hattını oluşturacaktır.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi zemininde
birleşik kadın hareketini geliştirmek erkek egemen sistemin kadını merkezine alan saldırılarına
Türkiye’de AKP iktidarı ile birlikte kadın poli- karşı en radikal devrimci adımlardan biri olmaktikaları biyolojizm sınırlarına çekilmiştir. Kadına tadır. Bu adımla birlikte kadın köleliği üzerinden
biyolojik yaklaşım faşizmdir. Bu süreçte yoğun- geliştirilen mülkiyet ve sermaye düzenine bir
laştırılarak kadına yöneltilen bu saldırının önemli darbe daha vurulmuştur. Bu adımla birlikte millibir nedeni özelde Kürt özgür kadın mücadelesi- yetçilik ve şovenizmle birbirine düşman edilmek
nin ülkemizde yaratmış olduğu özgürlük arayışı istenen halklar arasında ortak ve özgür yaşam
olurken genelde ise ortadoğu’yu etkisi altına zemini oluşmuştur. Birleşik kadın devrimci müalarak bölgede arap baharı olarak da ifade edilen cadelesi, Türkiye ve Kürdistan devriminin birleşortadoğu kadınlarının biat kültüründen uyanışını tirici ve öncü gücü olacaktır. Kadının birleşik
engellemek olmaktadır. Bu politikalar karşısın- devrimci mücadelesi halkların zaferini garantileda birleşik kadın mücadelesinin anlam üretmesi mektedir.
en temel ihtiyaç durumundadır. Kadını biyolojik
üretme makinesi derekesine indirerek anlamından boşaltan, salt bedene indirgeyerek ruh ve
akıl yoksunu kılmayı hedefleyen bu saldırılara
karşı öncelikle politik alanda toplumsal özgürlük
anlamları yaratabilmek büyük önem taşımaktadır. Erkek egemen sisteme karşı mücadelenin
sadece silahlı zor ile olmayacağı, bu yönlü mücadele olsa bile bunun kadın kurtuluşu için yeterli olmayacağı açıktır. Kadının birleşik devrimci
mücadelesi kadınların örgütlü, birleşik mücade9

Lenin, Rosa, Karl ve
Güncel Devrim
Dönüşüm çağı gelip kapıya dayandığında,
ona eşlik ve öncülük edecek fikirlerin de zamanı
gelmiş demektir. Ama fikir kendiliğinden oluşmaz.
Sırf maddi koşulları oluştu diye bir fikir ortaya
çıkmaz. Engels, diyalektik materyalizmin eşiğine
kadar gelip geri dönen Hegel’i eleştirirken, alaycı
bir şekilde, onun “kafasının arkasındaki burjuva
saç örgüsünden” bahseder. Devrimci dönüşüm
çağının temel kaldıracı olacak teori, burjuva saflardan değil, bu devrimci dönüşümün öznesi
olan proletarya saflarına katılmış beyinler arasından çıkabilirdi ancak.
Her çağ kendi kahramanını yaratır. Marx’ın
sözleriyle söylersek, her çağ kendi Helvetius’unu
yaratır. Tarihtir kahramanı yaratan. Bireyler tarihi
yaratmaz. Ama bir kez sahnede, etkili olabileceği
alanda yerini aldı mıydı, o birey tarihin akışı üzerinde muazzam bir etkide bulunur. Yeter ki çıplak
gerçekliği devrimci tarzda kavramış olsun! Koca
bir Ekim devriminin tek başına Lenin’in (ve bir
ölçüde Bolşevik Parti’nin) adıyla özdeşleşmesi
tesadüf müdür!

Bilinen bir öyküdür. RSDİP içindeki tartışma
sürecini kavramakta zorlanan Avrupalı marksist
lere durumu aktaran Axelrod, sorun çıkaranın
Lenin olduğunu vurgularken, “bunca soruna tek
bir adam mı yol açıyor” sorusunun muhatabı olur.
Tereddütsüz “günün her saati devrimi düşünen,
rüyasında bile devrimi gören biri” sözleri dökülür
ağzından.
Teori bir kendini tatmin aracı değil dünyayı
anlama ve dönüştürme kılavuzudur. Siyasetse,
milyonların yaşamını, geleceğini ilgilendiren
bir alan. Lenin, bu bakış açısıyla yer alır tarih
sahnesinde. Daha ilk adımda, “mujik Rusya”da,
devrimci dönüşümün izleyeceği rotaya saptamaya koyulur. Yaşadığı toprakların özelliklerini ve
tarihini bilen, marksist teorinin evrensel özelliğini
derinlemesine kavrayan biri olarak, boylu boyunca dalar kavgaya. İlmek ilmek örülen kavganın
hem neferi, hem önderidir. İlk çalışmalarından
itibaren marksizmin canlı kavranışının parlak
örneklerini verir. Böylece devrimin kaldıraçlarından biri olarak Leninist Parti modeli çıkacaktır
ortaya. Proletarya bu devrimci partiye dayanarak
doğrulacak, onun sayesinde Ekim’de iktidarı ele
alacaktır.

İşin sırrı burada, gerçekliğin devrimci kavranışında yatıyor. Nice aydınlar, zamanının en
ansiklopedik kafaları, kelli felli teorisyenler sıra
sıra geçip gitti tarih sahnesinden... sadece silik bir iz, adı kendinden büyük gölgeler olarak.
Önemli olanın dünyayı yorumlamak değil onu
değiştirmek olduğunu dillerinden düşürmeseler de pek, gerçekliği devrimci tarzda yorumlamadıklarından, basit birer tarih izleyicisine
dönüştü nice büyük isimler. Onlar, Ekim ayaklanmasının planlanması sürecinde Devlet ve
Devrim’in son bölümünü yazma işini seve seve
bırakarak “tarih yapmanın tarih yazmaktan çok
Lenin, marksist hareketteki yaygın ekonodaha heyecan verici olduğunu” söyleyen Lenin’in
o coşkusunu asla anlayamadılar. Ne de devrimin mizmle kıyasıya mücadeleye girişerek proleter
72. gününde karlarda yuvarlanıp “Komün’den bir sınıf savaşımını gerçek temellerine oturttu. İşçi
sınıfı partisini zafer şartlarında olduğu kadar
gün daha fazla yaşadık” diye sevinmesini.
yenilgi şartlarında da başarıyla yönlendirmesini
bildi. Parti, onun yönetici ellerinde mücadelenin
Devrimin Cisimleşmiş Hali
her türlü amansız koşullarına başarıyla uyum
Lenin’i belki de en özlü şekilde anlatmanın sağladı. Yeraltı faaliyetinde ve açık alan çalışmayoludur bu söz. Tüm yaşamı, boydan boya ömrü, larında ustalaştı. Bu yönüyle kendinden sonraki
her anı devrime adanmış bir yaşamdır onun ha- tüm ülkelerdeki işçi sınıfı partilerine örnek oldu.
yatı. Devrimin cisimleşmiş halidir.

Lenin, marksizmin canlı ve yaratıcı kavra

nışının parlak örneklerini bütün çalışmalarında
sergiledi. Markist harekette burjuva demokratik devrim ile sosyalist devrimin neredeyse Çin
seddiyle birbirinden ayrılması bir “gelenek”
haline gelmişken, O, proletaryanın öncülük ettiği bir demokratik devrimi tasarlamayı, her iki
devrim arasında geçiş ve organik bağlar bulmayı başarıyordu. 1905 devrimi için ileri sürdüğü
“işçi sınıfı ve köylülüğün devrimci demokratik
diktatörlüğü” bu canlı düşüncenin başarılı bir
örneğiydi.
Marksist felsefeye saldırıların en yoğun olduğu dönemde, bilimin o dönemde ulaştığı son
bulguları ele alarak kaleme aldığı “Materyalizm
ve Ampriyokritisizm”, Engels’in o dönem yayımlanmamış “Doğanın Diyalektiği”nden bağımsız
olarak, bu alandaki en doyurucu çalışmalardan
biridir.

yeyi teslim alacak oportünist çıban, Rosa’nın o
harika deyimiyle, Parti’yi “kokuşmuş bir ceset”
haline getirecekti. Tüm devrimci amaçlarından vazgeçen, “bir tas çorba için proletaryanın
büyük davasını satan” uzlaşmacıların, gerçek
mücadele yeteneğini kaybeden reformistlerin,
burjuvazi ile tüm köprüleri atamayan ve her kes
kin virajda soluğu burjuva limanlarda alanların
ağırlığı altında dönemin en büyük işçi partisi,
tam da Rosa’nın dediği gibi kokuşmuş bir ceset
olarak proletaryayı zehirleyen kokular yayacaktır.
O parti emperyalist paylaşım savaşı patlak verdiğinde utanç verici bir şekilde savaş
ödeneklerinin oylamasında kabul oyu verirken,
Parti’nin militan devrimci üyeleri, Karl Liebknecht
önderliğinde hayır oyu vererek devrimci proletaryanın onurunu kurtarıyordu. Tabii bunun bedeli zindandı.

Lenin tüm dikkatini proletaryanın siyasal
iktidarı ele geçirmesine ve sosyalizmin inşasına vermişti. Bütün çalışmalarında bu devrimci
bakış açısı hakimdi. Emperyalizm kitabı bunun
en belirgin örneklerindendir. Lenin’e gelinceye
kadar marksist yazında emperyalizm konusunda
epey bir külliyat oluşmuştu. Şirket yapılanmaları,
iktisadi eğilimler, anlaşmalar, teknik ayrıntılar,
dökümler... Emperyalizmin asalak kapitalizm
olduğu, dünyanın bir avuç tefeci ulus tarafından
paylaşıldığı genel kabul görüyordu. Ama tüm bu
külliyattan gerçek anlamda devrimci sonuçlar
çıkarılmıyordu. Lenin, emperyalizmin başarılı bir
çözümlemesini yaparak, devrimci sonuçlar çıkarmasını bildi. Emperyalizmin sadece çürüyen, asalak kapitalizm olmakla kalmadığını, aynı zamanda onun sosyalizmin arifesi olduğunu gösterdi.
Emperyalizmin, kapitalizmin tüm çelişkilerini en
uç noktaya taşıdığını, sosyalizm için tüm maddi
koşulları olgunlaştırdığını gösterdi. Lenin’in deyimiyle “sosyalizm, tekellerin penceresinden bize
bakıyor.”

Rosa ve Karl Liebknecht, Parti içindeki mili
tan yoldaşlarıyla bu “kokuşmuş cesed”in külleri
Devrimin Dağ Kartalı
arasından gerçekten devrimci bir parti yaratAynı dönemde Polonya asıllı Alman marksist, maya koyuldu. Spartakist Birliği’ni kurdular.
Lenin’in deyimiyle “dağ kartalı” Rosa Luxemburg, Oportünizmin ve merkezcilerin (Kautskyciler)
Marx ve Engels’in partisinde, Sosyal-Demokrat işçi sınıfı içindeki etkisini kırmak için canla başİşçi Partisi’nde gittikçe yayılan revizyonizme la mücadele ettiler. Savaşın yıkımları bir devrimi
karşı amansız mücadele yürütüyordu. Bern- gündeme getirdiğinde asla tereddüt etmediler.
stein’ın başını çektiği revizyonizmin en amansız Spartakistler Kasım 1918 devriminin önderliğini
düşmanlarındandı Rosa. Alman partisinden yaptı. Ama hazırlıksızlardı. Alman proletaryası
içten içe yayılacak olan bu uğursuz hastalık, bir- bu hazırlıksızlığın bedelini çok değerli iki önderiinci emperyalist savaş sırasında artık tüm bün- nin faşist freicorplarca katledilmesiyle ödedi.
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Rosa ve Karl, tıpkı Lenin gibi, marksizmin
devrimci kavranışının örnekleriydiler. Marksizmi
boş gevezelik veya kendini tatmin aracı olarak
değil, bir eylem kılavuzu, dünyayı dönüştürmenin aracı, işçi sınıfının en güçlü silahı olarak
gördüler. Tüm yaşamları ve mücadeleleriyle
bunu gösterdiler. Bu uğurda hayatlarını ortaya
koymaktan çekinmediler.
Devrimin Güncelliğinde Önderlerin
İzinde
Bugün tüm dünya savaş yangınıyla kavrulu
yor. Krizler gittikçe derinleşiyor. Öte yandan bütün
dünyada emekçiler ayağa kalkıyor. Mücadele
ediyor. Devrim, bütün dünyada güncel bir gerçeklik ve gereklilik olarak kendini dayatıyor. Tam da
bu şartlarda, Lenin, Rosa’nın, Liebknecht’in izinden, devrimci marksizmin bakış açısıyla ileri atılmak, dünyanın devrimci dönüşümü için mücadeleyi yükseltmek gerekiyor. Özellikle Ortadoğu,
Türkiye ve Kürdistan, devrimin pratik bir mesele
haline geldiği bölgelerin başında geliyor. Kapita
list egemenliği, faşist yönetimleri devrimci zorla
yıkmak, halklarımızın özgür ve birlikte yaşayabileceği bir dünya yaratmak, bugün hiç olmadığı
kadar mümkün. Şimdi devrimci önderlerin izinden emeğin iktidarı için ayağa kalka zamanı!

Şimdi devrim
zamanı!
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ezilen halklar içerisinde gençliğin tuttuğu yer
açısından da bu böyledir.
Yalnız unutmamak gerekir ki karşı devrim,
gençliği kendine yedeklemenin, en azından sesini çıkaramaz hale getirmenin, onu oyalamanın
araç ve biçimleri konusunda boş durmamaktadır.
Gençlik bir arayış, kopuş, çıkıştır. Gençlik,
Çatışmalı süreçlerde, gençlik devrimci
statükonun yıkılması o yıkım içerisinde yeni- mücadelenin büyütülmesinin dinamosu haline
nin mayalanmasıdır. Bu anlamda gençlik her getirelemediği durumda, çeteleşmiş devlet ve
devrimci eylemde, kalkışmada etkin bir rol oynar. karanlık güç odakları onları karşı devrimin vuruGençlik günün, gündelik olanın değil geleceğin cu gücü olarak kullanır.
peşinde koşulması onun kazanılmasıdır.

Gençlik, sokak ve devrim!..

Gençlik aynı zamanda, kazanılacak gelecek doğrultusunda güne müdahaledir. En
öz haliyle gençlik, eskinin yıkılıp, yenin kurulması savaşımını ifade eder. O ünlü
“Gençlik gelecek, gelecek sosya
lizm!” parolası buradan çıkışını alır.

Faşizmin sokak hegemonyası
Mussolini ve Hitler başta olmak üzere yaşanmış tüm totaliter rejimlerin tarihsel deneyimlerinde

Dolayısıyla
gençlik-devrim
bağlantısı birbirine içerili, diyalektik
bir ilişki taşır. Birbirini besler, bütünler. Biri olmadığında diğeri zayıfgüdük kalır. Bu yüzden gençliğin
seferber olmadığı bir devrim
düşünülemez.
Coğrafyamızda sarsıcı geliş
melerin yaşandığı bu süreçte,
devrimin gücünü hissettirip büyütmeye ihtiyaç var. Bu ihtiyaca en hızlı
biçimde yanıt verebilecek toplumsal bileşenlerin
başında gençlik gelmektedir. Dolayısıyla HBDH
bileşenlerinin gençlik yapılanmaları devrimin
etki gücünü büyütme görev ve sorumluluğunun
gereğini yerine getirecek biçimde, birleşik bir
konumlanış içerisinde olması gerekir.

görülmüştür ki faşizmin kitle tabanı içerisinde
gençlik önemli bir yer tutar. Erdoğan’ın referans
olarak andığı Hitler, o ünlü Kavgam kitabında;
“Büyük bir fikir, ne kadar kutsal ve ne kadar yüksek olursa olsun, halkın güçlü desteği olmadan
uygulamaya geçemez,” der. Dolayısıyla AKP iktidarının toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmesi,
Gençliğin atılgan yapısı bunu gerekli kılar. milliyetçi, şovenist histerilere oynayarak “yüzde
Devrimci refleksin konuşturulduğu milis eylem- 50”yi faşizmin kitle tabanı olarak kemikleştir
lerinden, kitlesel militan kalkışmalara, serhildan- meye çalışması boşuna değildir.
lara uzanan geniş bir hareket seyrine sıçramak
gerekir.
Tarihsel deneyimlerde de günümüzde de
Fiili olarak hayata geçirilen ‘Führer rejimi’nin gözü dönmüş saldırganlığı karşısında,
birleşik militan devrimci tutum, bu saldırganlığı püskürtme düzeyini maalesef henüz yakala
yabilmiş değil. Yaşamın her alanında devrimci
savaşımı geliştirip, genişletme sorumluluğunu
gençlik daha fazla omuzlamak durumundadır.
Nüfusun genç yapısı, işçi sınıfı, emekçiler ve
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faşizmin kitle tabanı içerisinde gençlik etkin bir
rol oynamaktadır. Almanya’da faşizm adım adım
iktidara gelirken, gençlerin geniş bir kesimini
kendisene yedeklediklerini biliyoruz. Faşist kitle
hareketlerinin en tehlikeli ve çapı geniş olanları
hep gençlik örgütleri olmuştur. Almanya’da Hitler
Gençliği’nin Ocak 1933’te sadece 50 bin üyesi
olmasına rağmen, yıl sonunda sayı 2 milyonu

geçebilmiştir. Bu rakam 1936’da, yani henüz
üyelik zorunlu hale getirilmeden önce 5,4 milyona ulaşmıştır.

günü Roma kapılarına dayanır.

Hükümet ve kral 12 bin kişilik profesyonel
ve ağır silahlara sahip bir orduyla Roma’yı koBugünün Türkiye’sinde AKP üye sayısının ruyordu. Normalde ellerinde uyduruk silahlar
10 milyona yaklaştığı iddia ediliyor. Bunun önemli olan faşist çetenin çok şansı yoktu. Fakat ordu
bir bölümünü de gençlik oluşturuyor. Faşist rejim içerisinde faşizm güçlü bir eğilimdi ve Roma’yı
gençlik içerisinde Osmanlı Ocakları’ndan, AKP savunacak ordunun generalleri de tam bir korkagençlik kollarına ve giderek bunlar içerisinde eri- klık sergilediler.
yen Ülkü Ocakları’na, bir kontrgerilla örgütü olan
SADAT’a geniş bir skala içerisinde kendi milis
Aynı zamanda ne hükümetten ne de kraldan
güçlerini yetiştiriyor.
istedikleri emirler geldi. Taşranın valileriyse zaten
çoktan faşizme teslim olmuşlardı. Sonuç olarak
Dolayısıyla katı merkeziyetçi ‘Führer re- kral da faşistlere askeri bir müdahaleyi reddejimi’, kendi öncüllerinin izinden giderek, onlardan decek ve iktidarı Mussolini’ye teslim edecekti.
öğrenerek, yarattığı toplumsal yarılma içerisinde Burada Mussolini şahsında Kara Gömlek’lilerin
kendi tabanını sürekli hareketli kılmayı esas asıl mahareti sokaklarda hakimiyet kurmasıdır.
alıyor. Gençliği de bunun etkin bileşeni olarak İktidara yerleşmesi bunun bir sonucudur.
mevziye sürüyor. OHAL ve KHK’lerle derinleştirdiği güvenlik konseptini, sokak üzerindeki
Almanya’da hem Nazilerin yükselişinde,
hakimiyetini sadece asker, polis, özel devlet çe- hem de iktidarlaşma sürecinde Kahverengi Gömteleri üzerinden değil bu “sivil” çeteler eliyle de lekliler olarak da anılan SA’ların (Taarruz Bölüğü)
pekiştirmeye oynuyor.
büyük bir katkısı olmuştur. SA’lar kurulduğu
1920’li yılların başlarında Nasyonal SosyalFaşizm açısından sokağı teslim almak, ist Alman İşçi Partisi’nin toplantılarının güvenkendisine kulluk edecek tek tip bir toplumsal for- liğini sağlamakla yükümlüdür. Bunlar giderek
masyon oluşturmak için gereklidir. O hegemon- komünistlerle, antifaşistlerle sokak çatışmalarına
yasını derinleştirmek için kitle tabanını sürekli girişir.
genişletmeye ve diri tutmaya çalışır.
Nazizmin sokaklara hakim kılınmasınHer türlü imkan ve aracı devreye sokarak da SA’lar etkili bir rol oynamış, 1934’ten sonra
çeşitli ırkçı-popülist söylemlerle geniş kitleleri SA’nın personel mevcudu 3.5 milyona kadar
hegemonyasını derinleştirmenin kaldıracı haline çıkmıştır. Bu süreçte Alman Ordusu’nun yalnızgetirmeye, onları rejimin gönüllü süvarilerine ca 100 bin askeri olduğu varsayılıyor. Böylece
dönüştürmeye zorlar. Bu yüzden faşizm, kendi SA’lar, Almanya içinde ikinci bir ordu haline gelir
varlığını gençliğin dinamizmiyle canlı tutmayı bu ve antifaşist, sosyalist hareketin bastırılmasında
dinamizmi kendi amaçları doğrultusunda kullan- uğursuz bir rol üstlenir.
mayı esas alır.
İtalyan faşizminde “Roma üstüne yürüHitler “Bir fikir hareketi, hiçbir zaman bıçak, yüş”ün oynadığı rol, Alman faşizminin yükzehir veya tabanca aracı ile başarılı olamaz. selişinde SA’ların etkisi ve AKP faşizminin iktidar
Böyle bir fikirsel akımın başarısı ancak sokağı dizaynında “Allah’ın bir lütfu” olarak gördüğü darfethetmekle mümkün olur”, sözleriyle faşizm benin bastırılmasıyla birlikte “Yenikapı ruhu”yla
açısından sokağın belirleyiciliğinin altını çizer.
simgeleştirilen “sokağın fethi” örneklerinde faşist
kudurganlığın sokağı teslim almasında, belirİtalya’da Mussolini faşizminin iktidara yer- leyici dinamiklerin başında gençliğin geldiği bir
leşmesi “Roma üstüne yürüyüş”le somutluk ka- gerçekliktir.
zanmıştır.
“Kara Gömlekliler”in başını çektiği faşist
Dolayısıyla faşizmin alt edilmesinin yolu en
birlikler 28 Ekim 1922 sabahı Roma’ya doğru başta onun sokaktaki etkisini kırmaktan geçiyor.
yürümek üzere Napoli’den yola çıkarlar. Düzenli bir eğitim almamış, ellerinde derme çatma silahlar olan 30 bin kişilik faşist güruh 30 Ekim
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Gezi ruhunu canlandıralım
Bu yüzden faşizmin geriletilip yenilgiye
uğratılmasında gençlik dinamizmi ve sokak dinamiği belirleyicidir. Faşist güruhların sokakları
teslim almasına asla izin verilmemeli, bedeli ne
olursa olsun kitlesel ve militan biçimlerde, öz
savunmayı da eksik bırakmadan sokağa çıkmaktan geri durulmamalıdır.
Geniş gençlik kitleleri, üniversitelerde,
liselerde, şantiyelerde, atölyelerde, fabrikalarda, emekçi mahallelerinde, sokaklarda beklenti ve arayışına yanıt verecek düzeyde devrimin
gücünü hissetmiyorsa eğer, ‘darbe içerisinde
darbeyle’ iktidarını pekiştiren faşizmin yarattığı
korku imparatorluğuna kendisini hapseder.

Kendisini koyu bir tekelci merkeziyetçilik
olan başkanlık sistemi ekseninde yeniden tahkim
eden rejimin saldırganlığının çapının genişliğine
karşın, henüz toplumun en dinamik kesimi olan
gençlik içerisinde devrimci bir kalkışmadan bahsedemiyoruz.
Oysa gençlik içerisinde, her türlü bireycileşme dayatmasına karşın, devrim hayali ve
dayanışmacı-kolektif yaşam özleminin alttan alta
nasıl bir birikim oluşturduğuna Gezi İsyanı’nda
hep birlikte tanıklık ettik.
Şimdi bu birikimi, bugünün ihtiyaçları
doğrultusunda açığa çıkarıp büyütmeye ihtiyaç
var. Bunu yapabilmenin koşulu, genç devrimci
güçlerin kendisini, metropollerde birkaç emekçi
semtine sıkıştırmaktan kurtarıp, gençlik kitlelerinin bulunduğu alanlarla ilişki ve etkileşimi artırmasından geçmektedir.
15

Gezi İsyanı sırasında, Lice’de kalekol inşaatına karşı direnirken katledilen Kürt yurtsever devrimci Medeni Yıldırım’ların, Kızılay
Meydanı’nın özgürleştirilmesi savaşımında en
önlerde dövüşürken polis kurşunuyla ölümsüz
leşen genç komünist işçi Ethem Sarısülük’lerin
cesaretini kuşanmalıyız.
Gençlik alanlarına yüklenelim
Tüm zayıflıklarına karşın gençlik içerisindeki
tepki birikimini ve çıkış arayışını liselerde, gerici-faşist “proje okullar”a ve eğitim emekçilerine
dönük saldırılara karşı geliştirilen tepkilerde
görmek mümkün. Eğitim müfredatını, faşizmin
kitle tabanını genişletme ekseninde “15 Temmuz kahramanlık öyküsü” üzerine kuran rejimin
ideolojik bombardımanına, toplumu yeni bir kalıba dökme dayatmasına karşı,
“Laik, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!” gibi taleplerle iç içe
geçen mücadeleye önayak
olmak, genç devrimci güçlerin
sorumluluk alanıdır.
Rektör seçimlerinin ortadan kaldırılmasına, her şeyin çakma führerin atamalarına bağlanmasına, barış
isteyen öğretim görevlilerinin,
öğrencilerin zindanlara doldurulmasına, okulların faşizmin
kışlalarına çevrilmesine karşı
üniversitelerde azımsanmayacak bir tepki olmasına rağmen, baskı cenderesi parçalanıp yığınsal
bir başkaldırı gerçekleştirilemiyor. “Özgür üniversite, özgür eğitim!” gibi talepler doğrultusunda,
özgürlük bilinci ve çığlığını üniversitelerden yükseltmeye yüklenmek gerek.
Kapitalist çark içerisinde üniversite eğitimi
giderek daha fazla piyasalaştı. Öğrenci-işçilik
yaygınlaştı. Neoliberal sömürü politikaları eski
mülk sahibi sınıfların (kent orta sınıfı, mülk sahibi köylülük) konumundakileri çözdü. Yaşanan bu
tablo onların üniversite eğitimi alan çocuklarının
konumunu da farklılaştırdı.
Geçmişte çocuklarının eğitim masraflarını
karşılayabilen bu aileler, mevcut konumlarının
sarsılmasıyla gelir düzeylerindeki geriye doğru
düşüş yaşadılar, eğitim masraflarının da bununla
ters orantılı olarak yükselmesi nedeniyle önemli

oranda bu masrafları karşılayamayacak noktaBir yanda kitlesel, militan bir sokak direnişini
ya geldiler. Dolayısıyla bu durum, üniversiteye örgütlemenin önünü açan milis tipi örgütlenme
devam eden gençlerin önemli bir bölümünün lere giderken diğer yanda bilgisayar ve iletişim
okurken aynı zamanda çalışmasını zorunlu kıldı. çağının yarattığı olanakları devrimci mücadelenin ihtiyaçları doğrultusunda daha etkin bir biçimBu tablo işçi çocukları açısındansa daha de kullanmak gerekir.
açıktır. Onlar, ya üniversitenin kapısından dahi
içeri giremiyor ya da bu şansı yakalayabilenler
İşçi ve emekçilerin, halkın haber alma,
de ancak çalışarak okumak zorunda kalıyorlar.
gerçekleri öğrenme hakkının ellerinden alındığı
tablo içerisinde, yazılı-görsel iletişim ağlarının
Emek gücü piyasasındaki vahşi neolibe- daha bütünlüklü ve etkin bir biçimde kullanılral düzenlemeler, kiralık işçiliği, esnek ve yarı masının olanaklarının çoğaltılmasına güç ka
zamanlı-güvencesiz işleri yaygınlaştırdı. Bu du- tılmalıdır. Red-Hack’in sergilediği gibi karşı
rum, okumak için en azından yarı zamanlı çalış- devrimci şahıs ve güçlerin ipliğini pazara çıkaran
mak zorunda kalan öğrenciler açısından devasa örnekler çoğaltılabilmelidir.
sömürü alanları açtı. Bu tablo gözönünde bulundurularak hareket edilmelidir.
Diğer yandan toplumun vicdanını sızlatan
taciz, tecavüz, kadına yönelik şiddet gibi durumDiplomalı işsizliğe mahkum kılınan, sanayi larda, iflas etmiş, faşizmin, çürümenin kalkanı
havzalarında kölelik koşullarında çalışmak duru- haline gelmiş burjuva yargının faillerine karşı
munda kalan gençleri, faşizmin vurucu gücü ol- “hafifletici sebepler” kategorisine bırakılmadan
maktan kurtaracak biçimde, “Herkese iş, insanca devrimci adaleti konuşturmak gerekir.
yaşam, insanca çalışma!” gibi talepleri de içeren
düzeyde işçi-işsiz gençliği antifaşist, antikapita
Sarsıcı gelişmelerin olduğu tarihsel bir kesitlist mücadelenin motor gücü haline getirilmesinin teyiz. Bu tarihsel dönemin ihtiyaçlarına yanıt
savaşımını vermeliyiz.
veren bir konumlanış içerisinde olunmalıdır.
Toplumsal kalkışmalarda, dünya devrim tariHBDH’in gençlik güçleri, bu dinamiklerle hlerinde gençliğin oynadığı rol herkesin kabul etdaha fazla ilişkilenip, devrim bilincinin ve birleşik, tiği bir gerçekliktir.
kitlesel, militan devrimci eylemin gelişmesinin
önünün açılması için seferber olmalıdır.
Uzağa gitmeye gerek yok, bu topraklarda
yetişmiş, simgeleşmiş genç devrimci önderler
Mücadelenin her cephesinde ileri!
olan Denizler’in, Mahirler’in, İbrahimler’in bıraktığı devrimci mirası kuşanarak, onların hayalle
Faşizmin yarattığı koyu karanlığı yarma rini gerçeleştirmek için mücadeleye yükselterek
mücadelesini tek bir biçimin içine sıkıştırma- devrimselleştirmeliyiz.
dan, birçok mücadele yöntemini iç içe geçirerek,
gençliğin sınır tanımazlığını ve yaratıcılığını her
alanda konuşturmaya bugün her zamankinden
daha fazla ihtiyaç var.
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Kendi ilkel ve baskıcı yöntemlerini devam ettirebilmek için her türlü anlayışı ve uygulamayı
kendi tebaasına reva görerek toplumsallığı ve
sosyalleşmeyi felç eden, dolayısıyla toplumun
HAPİSHANELER TARİHİNDE
temel taşı olan insanı etkisizleştirerek yaşam
TÜRKİYE-KUZEY KÜRDİSTAN
dışına atan mantaliteye ait sistemler insanlık
VE
tarihinin yüz karasıdırlar. Bu kurulu düzenler bi19-22 ARALIK KATLİAMI
reyin ve toplumun yaşamını sürekli tehdit eden
gelişmelerdir. İnsani olan her şey; düşünce, kişilik, sevgi, inanç vb. istemler yok olmayla yüz
yüze kalmıştır. Tüm bu tehdit ve tehlikeleri sezen
Sosyal bir varlık olan insan, tarihi boyunca insan doğal bir refleks olarak düşünsel ret ve
kolektif bir şekilde yaşama, bu yaşamı organize toplumsal başkaldırıyı devreye sokmuştur. Aketme, düzenleme, sürekliliğini sağlama noktasın- siyoner boyutta bu düşünsel ret kendini toplumda oldukça önemli bir tarihsel miras yaratmıştır. sal başkaldırıya dönüştürüp başka dünya yaratİnsanlık tarihinin bahsi edilen tüm bu süreci ge- ma arayışına iter. İşte bu süreçte sömürgeci ve
linen aşamada oldukça merkezileşmiş, ayrıntılı zalim devlet aygıtı kendini yaşatabilmek için tüm
bir şekilde organize edilmiş bir kurumsallaşma- kurumlarını seferber eder. Ekonomik, siyasi, as
ya evirilmiş durumda. Eğitimden sağlığa, eko keri, kültürel kurumsallaşmalar içerisinde bütün
nomiden kültüre, günlük yaşamdan sanata ka- bir sistemi birbirne bağlayan hukuki bir temelde
dar yaşamın her bir hücresi var olan yönetimler, vardır. Bu kurumlar daha çok bozuk sistemleri
çeşitli toplumsal güçler, geçmişle bağı içerisinde suni olarak yaşatmaya yarayan araçlardır.
yaratılan çeşitli gelenek ve göreneklerle beraber
Hukuk; adından da anlaşılacağı gibi hak ve
boşluğa yer bırakmayacak şekilde düzenlenmiştir. hukuki hakları güvence altına almak için oluşturuYaşamın bütün alanlarına dönük gerçekleştirilen lan kurallar ve kanunlar bütünüdür. Fakat mevcut
bu kurumsallaşma “toplumsal bir yapının huzur gerici sistemlerde hukuk, zalimane baskıları egeve güvenlik içerisinde bir arada yaşamasının men kılıp, meşrulaştıran, var olan sistemi yaşatteminatı” olarak sunulmaktadır. Lakin toplumlar maya hizmet eden araçtır. Buna binaen hukuk
tarihi tarihsel materyalist bir perspektifle ince- kuralının temel taşlarından olan Suç ve Ceza
lendiğinde bu söylemin koca bir yalandan ibaret olgusu da bu amaca hizmet temelinde oluşur.
olduğu görülecektir. Devlet denen olgunun orta- Ceza toplumsal yaşamı düzenlemek için her
ya çıkışından bu yana oluşturulan bu kurumların türlü aykırılıkları düşünsellikte dahil, susturmak
insanlığa hizmet ve huzur getirmesi bir yana, için vardır. İşte bu cezanın indirilmiş hallerinden
dünya halklarının bir avuç egemen-sömürücü biride cezaevleri, diğer ismiyle hapishanelerdir.
sınıfın hizmetkarları olarak yaşam şansı bulmalarına sebep olmuştur-olmaktadır. Sınıflı toplum
Cezaevlerinin, ceza çektirmek maksadıyla
gerçekliği içerisinde hiçbir şey bu gerçeklikten ne zaman ve ne suretle kullanılmaya başladığı
azade ele alınamaz. Diğer bütün şeylerde ol- tam olarak tespit edilemese de, suçluyu alıkoyduğu gibi, söz konusu kurumsal yapıların tama- mak amacıyla olduğu kadar, onu iyileştirici bir
mı da, başta devletin kendisi olmak üzere, çeşitli araç safsatasıyla ilk olarak 1556 yılında Hollanda
sınıfsal, toplumsal güçlerin birbirleri üzerinde tarafından Amsterdam’da inşa edilen cezaeviyle
kurdukları baskı ve yönetme aracıdırlar. İnsanın, başladığı bilinmektedir. Tutuklular çalıştırılarak
diğer canlılar ve doğa ile uyumlu, gerçek anlam- ıslah edilmeye çalışılmıştır. Hollanda’nın bu konuda barış, huzur ve güven anlamına gelen hiçbir da açtığı hayırsız çığır Avrupa ülkelerinin genekurumsal yapı mevcut gerici sistemler içerisinde line yayılmıştır kısa sürede. 1667 yılında Fılıpo
uzun vadeli yaşam şansı bulamamıştır. Doğayı, Franci adlı İtalyan rahip Floransa’da çocuklar
diğer bütün canlıları ve insanlığı felce götüren bu için cezaevi inşa ederek tarihe geçmiştir. 1703
gerici kurumsallaşma bütün yönleriyle ele alınıp yılında Papa 2. Element bir kadın cezaevinin zoincelenmelidir.
runluluğu ihtiyaç diyerek bir kadın cezaevi inşa
etmiştir. Birbirini izleyen bu cezaevleri inşasının
İnsanın hak ve özgürlüklerini gasp edip ayrı bir rolü olarak 1772 yıllarında Gano ceza
hukuksal haklarını yok sayan, insani olan bütün evi inşa edilmiştir. Bu cezaevinin rolü ise; gece
yaşamsallıkları manipüle eden kurumsallaşmış ayrılma, gündüz bir arada çalışma sisteminin
devletler insanlığa her yönüyle zararlı oldu.
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ilk uygulama alanı olmasıdır. Çalışmayana yemek verilmeği, tutukluların ahlaki kurallara göre
ayrıştırıldığı, tutsakların birbirleriyle iletişiminin
yasak olduğu bu cezaevi, sonraki dönemler için
emsal teşkil etmiştir.
1700-1800 yıllarında Avrupa ve o zamanlar
kolonileşme döneminde olan Amerika’da tutuklulara insani muamele istemiyle reform hareketleri
kendini göstermektedir. Dönemin reformistlerinden Johan Howar, William Penn hareketlerini görmek mümkün. Dönemin reformistlerinin
tamamen kişisel etkinlikleri sayesinde ilk cezaevleri modelleri de çıkmaya başlar. ABD’de
Walnut Srett diye bilinen cezaevini, dünyanın
sayılı cezaevlerinden olan Pennsylvania mo
delleri tarihi cezaevleri olarak adlandırılabilinir.
Günümüzün Yüksek Güvenlikli Cezaevleri
diye tabir ettikleri ise ilk olarak 1778 de ABD
yapılmıştır.1800 yıllarında Almanya, Fransa, İngiltere’de kullanılmıştır. Osmanlı’da ise cezaevlerinin adlandırılmasını zindan olarak biliriz. Zindan; karanlık, havasız ve önemli kaleler olarak
kullanılan yerlerdir. Burada tutulan insanların
gereksinimlerini ise “iyilikseverler” karşılar. Yani
Osmanlı tutuklulara yiyecek vermez. İlk olarak
Osmanlı’da 1831 yılında İstanbul Sultan Ahmet
Hapishanesi adlandırmasıyla cezaevi kurulmuştur.1858 yılında ise yürürlüğe giren yeni yasayla suçlar ve cezalar sınıflandırılır. Özgürlüğü
bağlayıcı ceza olarak iki yöntem vardır; bunlar
Kürek Cezası ve Kale Bentliği adıyla verilen
cezalardır. 1926’da çıkan( TC’nin kurulmasıyla)
TCK kanunuyla cezaevlerinin Adalet Bakanlığı’na bağlandığını görürüz. Günümüzün hücre
tipi olarak adlandırdığımız cezaevlerinin kuruluş
amacının rastgele olmadığını bilmekteyiz. Bu
öncelikleri olan, düşünülmüş, bilinçli, sistematik
bir politikanın sonuç alma uğraşıdır. Mazlumların
baş belası emperyalizmin öncüsü ABD tarafından 2. Emperyalist paylaşım savaşı sonrası
Gladio politikasının cezaevlerine yansımasıdır.
ABD Ve CIA gözetiminde tanınmış psikologlar ve
beyin cerrahlarının katıldığı, Davranış Değişikliği
Yöntemleri Üzerinde yürütülen deneylerden
varılan sonuçtur. Bu programın uygulamada en
katı yöntemlerini tutsaklar üzerinde uygulayan
Almanya bu programın her bir maddesinin uygulayıcısı olmuştur. Mahkûmun kimliğini, kişiliğini
yok edebilmenin idari ve psikolojik uygulamadan
geçtiğini, adeta insan düşmanlığı kokan bu maddelerden bazıları;

1- Tüm doğal ve gerçek önderleri ayrı tutma
2- Beyin yıkama amacıyla, tüm grup ve
etkinlikleri ayrı tutma
3- Zayıflıkları olanlar ve ihbarcıları ayrı
tutma
4- Tutsakların kimseye güvenmemesi
sağlama
5- Her türlü duygusal desteği yok etme
6- Arkadaşları ve ailesiyle iletişimi
engelleme
7- Karakter zayıflaması için teknikler
uygulama, aşağılama gibi yöntemlerle
haysiyetiyle oynama
8- Hakaret etme, suçluluk duygusu yaratma
9- Uykusuz bırakma, etkilenebilir hale
getirme
10- Sert cezaevi yöntemleriyle işkence
yapma
11- Görüşte sınırlandırmaya gitme
12- Yazma ve okumada sınırlandırılma
Bu uygulamanın sonuçları ve tecridin
kişilik üzerindeki etkileri;
1- İşitsel ve görsel bozukluklar,
halüsinasyonlar görme
2- Viral enfeksiyon artısı
3- Kulak çınlaması
4- Sinirsel tipte ağırlık problemler
5- Görme ve işitme bozuklukları
6- Tümce büyümelerinin artması
7- Uyku ve konsantrasyon bozukluğu
8- Ruhsal çöküntü ve ilişki kurma korkusu
9- Düşünme yeteneğinin zayıflaması
10-Yönelim olanağının yitimi
11- Depresyon
12- Kilo kaybı
13- Organ dengelerinde bozulma
14- Duyarlılık ve uyarı açlığı
Açlık Grevi(AG) ve Ölüm Orucu(ÖO) eylemlerinin tarihselliği yada nasıl ortaya çıktığına kısa bakış;
Dünyada ilk olarak AG grevleri tarihçilere
göre Hristiyanlık öncesi İrlanda’da bir günlük
eylemdi. Haksızlığa uğrayan bir kişi sabaha kadar haksızlığı yapan kişinin kapısının önünde
aç beklermiş. Bu tutum ev sahibi açısından
onur kırıcı olarak kabul görürmüş. Diğer yandan
Hindistan’da AG geçmişi çok eskilere dayanır.
Kişi aç kalarak protesto tarzında adaletin yerine
gelmesi için bir eylem gerçekleştirir. Zamanla bu
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eylem biçimine yasaklar getirilse de AG eylemleri günümüze kadar sürerek gelmiştir. Hindistan
kültüründe önemli yer tutar. İngiliz sömürge idaresi tarafında 1922-1930-1942 yıllarında dört kez
tutuklanan Gandi her defasında AG eyleminde
bulundu. Gandi’nin yanı sıra birçok Hindistanlı
AG eyleminde bulundu. AG eylemi sonucu ölen
Jatin Das ve 116 gün AG yapan Bhagat Sing
bunlar arasında bulunur.
1952 yılında Hindistan’ın Andre eyaletinin ayrı bir idareye kavuşmasını isteyerek AG
eylemine giren Potti Sıramulu eyleminin 58
gününde yaşamını yitirdi. Bu AG eylemi idari
olarak düzenlemeyi sağladı. Sıramulu bu eyleminden ötürü Andra eyaletinin kutsal kişisi olarak
kabul görmektedir. İngiliz cezaevlerinde 20. yy
başlarında sıklıkla AG eylemleri görülür. Marion
Dunlop 1909 yılında kayıtlara geçen ilk eylemci
olarak görülür. İngiliz başbakanlık binasına taş
attığı için cezaevine konulan Dunlop, açlık grevi
sonrası serbest bırakılır. Aynı dönemlerde AG
eylemcileri cezaevleri idaresince zorla beslenme
neticesinde hayatlarını kaybeden tutsaklara rast
lamamız mümkün. Mary Clark, Jean Heavart,
Katherina Fry bu isimlerden ilk akla gelenler. Bu
eylem tarzının politik bir tutuma dönüşülürlügü
İrlandalı devrimci lerde ifadesini bulur. İrlanda
tarihinde yer bulan AG eylemleri 1917 yılında ilk
eylemci olan (İRA) bağımsızlıkçısı Thomas Ashe
İngilizler tarafından zorla beslenerek öldürülür.
Tekrar Cork belediye başkanı Terence Macsıven
Brixton, AG eyleminde hayatını kaybeder. AG
eyleminde ilk İRA üyesi olarak hayatını kaybeden Joe Murphy ve Mıchel Fıtzgerald’dır.1970
yıllarında çok sayıda İRA eylemcisi AG eylemi
gerçekleştirdi. 1974 yılında Michael Gaughan
adlı İRA eylemcisi gardiyanlarca zorla beslene
rek öldürülmüştür. 1976 yılında ise Frank Stagg
adlı İRA eylemcisi de 62. gününde yaşamını
yitirir. İrlanda tarihinde en büyük ses getiren etkiye sahip eylem ise 1981 yılında gerçekleştirilen
AG eylemiydi. İngiliz hükümetinin İRA üyelerine
savaş esiri muamelesinde bulunması üzerine
AG eylemine giren 10 İRA üyesi hayatını kaybetti. Ölenler içerisinde aynı yıl gerçekleştirilen
seçimlerde milletvekili seçilen Babby Sands de
bulunuyordu. Etki gücüde genişleyerek büyüyen
AG eylemleri ülkemiz hapishanelerinde de
karşılık bulacaktı.
Türkiye-Kuzey Kürdistan Hapishaneler
Direnişleri
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Dünyada yaşana ölüm oruçlarının ülkemizde yansıması asıl olarak 12 Eylül askerifaşist cuntasının zulmü karşısında direnişleriyle
karşılık buldu.
1982 14 Temmuzda Diyarbakır zindanında
PKK Tutsaklarının başlattığı ölüm orucu direnişi
57 gün sürdü- bu direnişte Kemal Pir, M. Hayri
Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek ölümsüzleştiler.
İstanbul Metriste 1984 13 Nisanında baş
layan Haziranda son bulan ve o güne kadar ki
en uzun ölüm orucu direnişiydi. (75 gün sürdü)
Devrimci Sol ve TİKB tutsaklarının başlattığı
ölüm orucunda Haydar Başbağ, Abdulah Meral,
M. Fatih Öktülmüş ve Hasan Telci ölümsüzleşti.
12 Eylül askeri faşist cuntasının tüm toplumu
sindirme, teslim alma, baskı ve terörü karşısında

zindanlarda devrimci tutsaklara boyun eğdiremedi. Onlar bedenlerini ortaya koyarak tüm toplumun sesi oldular. 1990’lara gelindiğinde, özellikle
kamu emekçileri ve üniversite gençliği tarafından
gerçekleştirilen Bahar Eylemleriyle yeni bir siyasi sürecin işaretini de veriyorlardı. 1989 bahar
eylemlerini, 1991 yılında gerçekleştirilen tarihi
madenci yürüyüşü, yine 1990’ların ilk yarısında
ivme kazanan işçi direnişleri takip ediyordu. 12
Eylül döneminin ölü top rağı yavaş yavaş canlanıyor ve işçi-emekçilerin birçok alanda geliştir
diği mücadele deneyimleri adım adım kitlesel bir
boyut kazanıyordu. 1990’lı yıllara damgasını vuran esas gelişme ise sosyal ve ulusal kurtuluş
mücadelesi veren devrimci örgütlerin özellikle
Kuzey Kürdistanda ve Batı’nın yoksul-emekçi
semtlerinde önemli bir güç elde edip, mevziler
kazanmasıdır. PKK önderliğinde gelişen Kürt ulusal mücadelesi, büyük bir ivme kazanmış, önemli bir güç olarak faşist Türk devletinin karşısına
dikilmişti. Yine başta Maoist güçler olmak üzere,
illegal-silahlı mücadele yürüten devrimci güçler
hem nitel hem nicel olarak ciddi bir gelişme
kaydederek, faşizme karşı etkin bir mücadele
yürütüyorlardı. Faşist Türk devletinin yaşanan

bu toplumsal gelişmeler karşısında, her türlü
kirli yöntemle sürdürdüğü topyekün gerici savaş
pratiği ise bir tarafta Kuzey Kürdistanda binlerce
köyün yakılıp-yıkılarak boşaltılması, diğer tarafta
ise şehirlerdeki yoksul-emekçi semtlere dönük
kapsamlı katliam saldırıları şeklinde gelişiyordu.
Bu faşist saldırı furyasının en önemli saldırılarından birisi Gazi-Ümraniye katliamları olarak ta
rihe geçti. Toplumsal muhalefetin yükseldiği,
komünist-devrimci-ilerici güçlerin önemli bir güç
haline geldiği bu tarihsel süreçte, faşizm bir yandan en kirli yöntemlerle katliamlar gerçekleştirip,
özellikle Çiller-Ağar konsepti adıyla binlerce insanı “faili meçhul” cinayetlerle katlederken, diğer
yandan ise binlerce komünist-devrimci-demokrat
insan tutuklanarak hapisha nelere dolduruldu. Ülkemiz tarihinde devrimci mücadelenin en
önemli alanlarından biri olan hapishaneler, bir
kez daha faşizmin sistematik saldırılarıyla karşı
karşıyaydı. Faşist Türk devletinin ABD-AB’den
ithal ettiği F Tipi Hapishaneler sürecini hayata
geçirmek için başlattığı ilk saldırı furyası 1996
yılında gerçekleştirilen ölüm oruçları eylemlerine
çarpmıştı. 1996 yılında devrimci tutsaklar tarafından gerçekleştirilen ölüm orucu eylemi büyük bir
ses getirmiş, içerde ve dışarda yapılan çalışmalar
neticesinde ölüm orucu eylemi zaferle sonuçlanmış, yapılan bu onurlu eylem neticesinde ise 12
devrimci tutsak yaşamını yitirmişti. O dönemin
koşulları içerisinde F Tipi projesinde geri adım
atan faşist Türk devleti ise yeni saldırı planları
hazırlayarak, hapishanelere dönük kapsamlı bir
saldırı süreci başlatmıştı. Bu saldırı furyasının
en vahşi şekliyle uygulandığı alanlardan biriside
kuşkusuz Ulucanlar Hapishanesiydi. 26 Eylül
1999 tarihinde “tutsakların isyan çıkardığı” iddiasıyla Ulucanlar Hapishanesi’de bulunan devrimci tutsaklara karşı gerçekleştirilen saldırı neticesinde 10 devrimci tutsak katledilmiş, onlarcası
ağır şekilde yaralanmıştı. Yüzlerce asker-polis
eşliğinde, her türlü ağır silahın kullanıldığı Ulucanlar Katliamı’nda ölen ve yaralanan devrimci
tutsaklara ağır işkenceler yapılmış, MKP dava
tutsağı Cemal Çakmak gibi bazı tutsaklar ise
yoğun işkence ardından öldü denilerek, morg
lara konmuştu. Ulucanlar katliamında yaşamını
yitiren devrimci tutsaklar şunlardı; Ümit Altıntaş,
Abuzer çat, Zafer Kırbıyık, Halil Türker, Habip
Gül, İsmet Kavaklıoğlu, Önder Gençarslan, Aziz
Dönmez, Ahmet Savran, Mahir Emsalsiz.
F Tipi Saldırısı

Ulucanlar Katliamı, faşist Türk devleti tarafından F Tipi Hapishanelere geçiş için bir prova
niteliği taşıyordu. Ciddi bir siyasi ve ekonomik
kriz süreci içerisinde olan faşist Türk devleti,
1999 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanıp İmralı Hapishanesi’ne konulması ve
akabinde Öcalan’ın çağrısı ile PKK’nin ateşkes
ilan edip, gerilla güçlerini ülke sınırları dışına
çekmesinden dolayı önemli bir avantaj elde etmişlerdi. IMF tarafından hazırlanan uyum paketlerinin hayata geçirilebilmesi için ise toplumsal muhalefet güçlerinin etkisizleştirilip, teslim
alınması hedefleniyordu. Bu dönemde hapisha
neler devrimci güçler açısında oldukça önemli
bir mevziydi. Saldırıya bu mevziden başlamak
faşist Türk devleti açısından oldukça önemliydi.
F Tipi saldırısına karşı devrimci tutsaklar tarafından başlatılan açlık grevi ve ölüm oruçları eylemi devam ederken 19-22 Aralık 2000 tarihinde
ülke genelindeki birçok hapishaneye büyük bir
saldırı gerçekleştirilerek, onlarca tutsak katledildi, yüzlercesi yaralandı ve devrimci tutsakların
tamamına yakını F Tipi hapishanelere konuldu.
2005 yılına kadar devam eden ölüm oruçları eylemleriyle beraber toplamda 122 devrimci tutsak
yaşamını yitirdi.
Faşist Türk devletinin, hapishaneler politik
ası baskı ve katliamların en sık ve yoğun şekilde
yaşanmasına sebep olmaktadır. Politik tutsaklar üzerinde uygulanan ağır tecrit ve tredman
uygulamaları ile önemli bir direniş gücü etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu faşist politikalar bugünde bütün yoğunluğuyla devam ediyor.
Türkiye-Kuzey Kürdistan hapishanelerinde bulunan binlerce politik tutsak, ağır tecrit altında,
kazanılmış bütün hakların birer birer geri alındığı
ve her türlü baskı-zulmün ilk elden uygulandığı
bir mekanizmanın altında ezilmeye çalışılıyor.
Hapishanelere dair komünist-devrimci-ilerici
güçlerin var olandan daha etkili, güçlü ve sonuç
alacak politikaları zaman kaybetmeksizin yaşamsallaştırması gerekiyor. Politik tutsakların sesine ses vermek, bu sesi bir çığlığa dönüştürüp
faşizmin suratına ağır bir tokat olarak indirmek
en büyük görevlerimizdendir.

Sonraki yıllarda yaşananlar kanıtladı ki
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19-22 ARALIK ÖLÜM ORUCU
ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ.
BİZ KAZANACAGIZ…

Ama gerek Erdoğan ve gerekse liderlik ettiği
devletin askeri-polisiye bürokrasisi, geçmiş deneyleri karşıdevrimin birikimi olarak anlamakta ve
derslerini bugünkü acımasız faşist saldırı politika
ve pratiklerinde uygulamaktadır.
Bu nedenle Maraş katliamının acılı de
neylerinden devrimci hareket de dersler çıkarmalı. Dahası Maraş ve benzeri katliamlarda
uygulanan faşist zulmü bugünkü genç kuşaklara,
özellikle Alevi halkımızın genç kuşaklarına anlatmayı görev bilmelidir.

Maraş katliamının 38. yıldönümü:
DEVLETİN KISKACINDA
ALEVİLER
Erdoğan diktatörlüğü bugün de Maraş
benzeri katliamları gerçekleştiriyor. Amed, Suruç,
10 Ekim Ankara katliamları, Maraş benzeridir.
Şok ve dehşet yaratarak halklarımızı ve devrimci
hareketi yıldırmak her iki dönem faşizminin temel
amacı.
Bugün Erdoğan diktatörlüğü,
faşist
sömürgeci rejimi yeni biçimiyle yerleştirirken,
Maraş benzeri katliamları, 5 Haziran’dan 1

MARAŞ KATLİAMI VE ÖNCESİ
SALDIRILAR
Maraş kent içinden, ilçe ve köylerinden
MHP ve Ülkü Ocakları, “Güneş Ne zaman Doğacak” filmine kitle katılımı seferberliği yapıyordu.
Film Çiçek sinemasında gösterimdeyken 19
Aralık 1978’de elyapımı, etkisi düşük ses düzeyi
yüksek bomba sinemaya atıldı. Yaralananlar
oldu.
Patlamayı Ülkü Ocakları’nın kendisinin
yaptığı sonraki süreçte başvurduğu faşist terörden de
anlaşılacaktı. 5-6 Eylül olaylarını başlatmak için Selanik’te
Atatürk’ün evine MİT’in bomba
atmasının benzeri bir olaydı.
Fakat bu olayın çok
öncesinden başlayarak bazı
faşist saldırılar ve ev işaretlemeleri gerçekleştirildi. Ki bu
saldırılar ve ev işaretlemeleri,
sonrasında gerçekleştirecekleri
suikast ve kitlesel katliamların
ön hazırlıkları olacaktı.

Kasım’a katliamlar zinciri olarak gerçekleştirdi.
Aynı zamanda Kürdistan kent ve mahalle
lerinde, soykırımcı ve yakıp yıkan katliamlarını,
savaşhali sıkıyönetimi altında gerçekleştirdi.
Bununla Kürt halkımızı ve Kürt Özgürlük Hareketi’ni şok ve dehşetle yıldırmak ve teslim almak istedi. Batı’da da devrimci hareketi tasfiyeyi
amaçladı. Bu yönleriyle elbette ki Erdoğan diktatörlüğünün katliamlar zinciri ve soykırımcı tasfiyeci savaşı geçmişin Maraş ve diğer katliamlarını aşan bir boyuta sahip.
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Ülkücü katiller daha önce 3 Nisan Alevi
mahallesi Yörük Selim’deki Saray Kıraathanesi’ne patlayıcı attılar ve ardından kurşunla tarayarak Gıjik dede lakaplı yaşlı bir Alevi dedesi
olan Sabri Özkan’ı katlettiler.
Bu dönemde pek çok yere bomba koydular. Kendi kuruluşlarına da patlayıcı atarak
ülkücü ve gerici tabanı kışkırtmayı hedeflerken,
Alevi kıraathanelerine attıkları bombaları ETKO
(Esir Türkleri Kurtarma Ordusu), TİT (Türk İntikam Tugayı) adına üstlendiler. Bu saldırı ve pro-

vakasyonlardan sonra Büyük Ülkü Derneği kapatıldı ve içlerinde MHP milletvekili Yusuf Özbaş’ın
oğlu Edip Özbaş’ın da yeraldığı bazı ülkücüler
tutuklandılar. Bu girişkenliği Maraş’a sürgün
gönderilen Pol-Der’li polisler gösteriyorlardı.

saldırı ajitasyonları haline getirildi. Sunni halk
arasında, kentin mahalleleri, köyler ve ilçelerde,
faşist ajitasyon ve saldırıya seferberlik çalışması
MHP ve Ülkü Ocakları öncülüğünde önceki haftalarda gerçekleştirilmişti. Faşist saldırı hazırlığına
değişik düzeylerde Demirel’in Adalet Partisi, Erbakan’ın Milli Selamet Partisi il örgütleri mensup
ları da katıldı.

MİT ve ülkücü katiller, AP’li belediyeden de
yararlanarak, belediye memurları, PTT mensupları olarak, katliamdan önce Aralık ayı boyun
ca mahalleleri tarayıp “yeni ev numaraları” yazAdalet Partisi il başkanı Faruk Kadıoğlu ve
ma adı altında Alevi evlerine kırmızı boyayla Belediye başkanı Ahmet Uncu, MHP Maraş milçarpı işaretleri koydular. Böylece özellikle karışık letvekili Mehmet Yusuf Özbaş ile birikte katliamı
ikamet edilen semtlerde Alevi evleri işaretlendi, planlayanlar içinde yeraldılar.
gelecek katliamda ayırdedilip hedeflenmesi için
hazırlık yapıldı.
Devrimci Uğurlama Törenine Saldırı
MİT, kontrgerilla ve ülkücü katiller, bu
hazırlıklardan sonra 19 Aralık provakasyonunu
kullanarak suikast ve katliam sürecini başlattılar.
20 Aralık’ta Yörük Selim Mahallesinde Alevi
lerin Akın kıraathanesine saldırdılar.
Ülkü Ocakları İki Devrimci Öğretmeni
Katletti
Faşistler, kendi kitlesini bu yolla provake
ederken devrimci avına çıktılar. 22 Aralık’ta
TÖB-DER’li iki devrimci öğretmeni tabancayla
vurup katlettiler. Faşistlerin katlettiği meslek lisesi öğretmenleri Hacı ÇOLAK Alevi halkındandı.
Mustafa YÜZBAŞIOĞLU Sunni halktandı ve
Maraş kentinin yerli halkından tanınmış bir aileye
mensuptu.

İki devrimci öğretmeni uğurlama töreni Maraş’ta çalışma yapan devrimci partiler ve
TÖB-DER tarafından, 22 Aralık günü saldırı teh
ditlerine rağmen gerçekleştirildi. 10 bini aşkın kit
le katıldı.
Maraş kent içinde Alevi inançtan halk iki mahallede yoğun olarak oturuyordu: Yörük Selim ve
Karamaraş. Cenaze törenine katılım bu mahallelerden ve özellikle Pazarcık ve Türkoğlu’na
bağlı Alevi köylerden oldu.
MİT, kontrgerilla ve MHP öncülüğündeki örgütlü katliam hazırlığı, cenaze töreninden
başlayarak Alevilere ve devrimcilere karşı faşist
linç hareketine dönüştü. Faşistlerin saldırılarına
karşı cenaze törenine katılanlar çatıştı, cevap
verdi. Bu çatışmayla birlikte Maraş’taki ve Maraş
dışından getirilmiş örgütlü faşistlerin liderliğinde,
faşist kitle saldırısı yoğunlaştı.

Devlet hastanesi başhekimi, katledilen
öğretmenlerin naaşını verme zamanını 22 Aralık
Cuma namazına denk getirdi. Namaz vaazların“Komünistler ve Aleviler Kışlaya, Camida komünistlere ve Alevilere karşı faşist ajitas
ye Saldırdı” Yalanı Eşliğinde Vahşi Katliam
yon örgütlü olarak yapıldı. Önceki hazırlıkla
birleştirilerek faşist güruh Ulucami’deki ve diğer
Faşistlerin 22 Aralık akşamı başlattığı
camilerdeki kalabalıkla birleşerek saldırıya geçti. katliam 25 Aralık gecesine değin 3 gündüz ve
gece kesintisiz sürdü. Pol-Der’li küçük bir grup
Devrimci parti ve demokratik kurumlar kat- polis dışında, polis ve asker bütünüyle faşist katledilen iki devrimci öğretmenin uğurlanması töre- liamcıları vahşetlerinde serbest bıraktı, dahası
nini yapmakta kararlıydılar.
kendilerine sığınan Alevi sivilleri katillerin eline
vererek öldürülmelerini sağladı.
22 Aralık günü yapılacak cenaze töreni
ve yürüyüşe karşı bir önceki günden başlayarak
Vali yardımcısı, CHP Hükümeti tarafından
camilerde Sunni halkı kışkırtan vaazlar verildi. atanmıştı, ordudan yardım istedi fakat alamadı.
Yürüyüş günü bu vaazlar belediye araçları ve Olayların 2. günü kente gelen CHP’li İçişleri
cami operlörlerinden daha genişçe Sunni halka Bakanı ve emekli Hava kuvvetleri Komutanı İrfan
duyurularak, komünistlere ve Alevi halka karşı Özaydınlı, olayları solcuların tahrik ettiğini söyle
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yerek ve katliamın arkasındaki lider Türkeş’le
POLİTİK ÖNGÖRÜ ZAYIFLIĞI VE
bağlantı kurarak faşist katliamcıları yatışıraÖNCEDEN ÖZSAVUNMA HAZIRLIK
cağını sandı. Bundan cesaret alan katliamcılar
YETERSİZLİĞİ
hükümet aleyhine de gösteri düzenlemekten geri
durmadılar. Bakan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral
Faşistler Maraş katliamını iki devrimci öğretİbrahim Şenocak’tan yardım talebinde bulundu. menin suikastiyle başlattılar. O tarihten sonra
Aldığı cevap, Genelkurmayın emrinin esas oldu yetersiz de olsa özsavunma hazırlığı yapıldı.
ğunu ifade eden şu sözler oldu:
Maraş kent içinde çalışması olan iki devrimci
hareket, MLKP öncellerinden TKP-ML HARE“Paşam, sizi severim ve sayarım ama KETİ ve THKP-Devrimci Savaş, bu savunmaya
emirleri Ankara’dan alırım”.
örgütlü olarak katıldılar.
Ordu ve jandarma Maraş kentinin girişlerini
tutmuş, katliam sürecinde Pazarcık ve Türkoğlu’na bağlı Alevi köylerinden ve Antep’ten gelen
devrimcileri silahla engelleyerek, öldürerek, katliamcılara yardım ediyordu. MLKP öcellerinden
TKP-ML Hareketi militanı Veysel Kalkandelen,
Minehöyük köyünden direnişe katılmak için şehre gelen silahlı gruba karşı askerleri şehre sokmamak için çatışmada şehit düştü. Böylece katliamcılar, ordu ve polisten aldıkları destekle daha
da saldırganlaştılar.
23 Aralık’ta faşistler, Alevilerin az
sayıda yaşadığı Madaralı, Serintepe,
Yusuflar, Dumlupınar, Yenimahalle ve
Sakarya mahallelerinde çok sayıda
insanı katlettiler. Şehrin ticaret merke
zindeki Alevilere ait işyerleri dahil çok
sayıda ev ve işyerini tahrip ettiler. Aynı
gün saldırdıkları ve Alevi halkın çoğunluk olarak yaşadığı Yörük Selim mahallesinde devrimcilerin savunma tedbiri vardı. Mahallenin uzak kenarlarında
faşistler katliam yapabildi ama iç ke
simine devrimci savunma nedeniyle
giremediler, hatta kayıp vererek geri
çekilmek zorunda kaldılar.

Birincisinin Pazarcık ve Türkoğlu köylüleri
arasında da yaygın gücü vardı. PKK’nin Pazarcık
köylüleri arasında önemli gücü vardı. Maraş’a
daha yakın kent olan Antep’te hemen hemen
bütün devrimci örgütler çalışma yapıyorlardı.
Fakat siyasi uyanıksızlık askeri taktikte yanılmaya yol açtı. Köylerden ve Antep’ten herhangi bir saldırı anında hemen yardıma gelinebileceği düşüncesiyle Maraş kent içine savunma
grupları yerleştirmeye fazla önem verilmedi.
Oysa, katliamı devletin MİT, kontrgerilla, ordu
ve polis şefleri hazırlıyordu. Onların askeri bil-

gi birikimi yüksekti. Saldırı anında kent etrafını
24 Aralık günü, Sakarya ve Namık Ke- çevirip girişleri engelleyeceklerini tahmin ederek
mal (Karamaraş) mahallelerinde katliamı savunma grupları önceden yerleştirilmeliydi, bu
gerçekleştirdiler. Alevi ailelerin evlerini basarak ihmal edildi. Faşistlerin katliamı vahşet boyutuve sokaklarda çok sayıda canı katlettiler. Kat- na çıkarabilmelerine fırsat doğmuş oldu. Katliam
liamlarda vahşi yöntemleri kullandılar. Ailesi süresince Pazarcık ve Türkoğlu köyleri ve Anönünde öldürme, hamile kadınları doğmamış tep’ten yardım için gelen hemen tüm savunma
çocuklarıyla birlikte kurşunlayarak, insanları ka- grupları jandarmanın kent sınırlarındaki askeri
zığa çakarak, yakarak, boğarak, bıçaklayarak tedbirlerini aşamadılar.
öldürme yöntemlerine başvurdular.
Bunda politik öngörü zayıflığı da rol oynadı.
Faşistler, resmi kayıtlara göre 111 kişiyi Maraş Sunni ve Alevi inançtan halkların içiçe
vahşice öldürdü, bin 500 kişiyi yaraladı. 552 ev yaşadığı, devletin ve kontgerillanın Sunni halkı
ve 289 işyerini yakıp yıkarak tahrip etti.
Alevi katliamlarına kışkırtma politikasını etkince
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uygulamaya çok elverişli bir kentti.

de olduğunu anlamak ve ona göre daha güçlü
silahlı özsavunma hazırlamak gerekirdi.

1975’teki Sunni halkı Alevi halka saldırtma
saldırı zincirinden sonra, 1977 1 Mayıs’ından
HANGİ POLİTİK KOŞULLAR
başlayarak iki yanlı saldırı zinciri başlatılmıştı:
Bir kısmına yukarıda değindiğimiz biçimSunni halkı saldırtma yanısıra devletin doğru- lerdeki faşist saldırılara rağmen, işçi sınıfı ve
dan katliamlarını birlikte gerçekleştirme. Bunun- halkların devrimci mücadelesi devam ediyor,
la devrimci hareket ezilemezse darbeye hazırlık bastırılamıyordu.
olarak değerlendirme!
Kontrgerilla, MİT, MC partileri, TÜSİAD ve
1 Mayıs katliamı bu zincirin ilk halkası oldu ABD; işbaşındaki 2. Ecevit Hükümeti’ni yeterve henüz 1 yılı yeni geçmişti. 1978’de 17 Ni- siz görüyor, faşist saldırganlığı tırmandırıyor,
san’da Malatya Belediye Başkanı Hamid Fendoğ- sıkıyönetim ilanına zorlayarak devrimci hareketi
lu’nun bombalı posta paketiyle öldürüldürülmesi ezmek istiyorlardı.
provakasyonundan hemen sonra 18 Mayıs’ta
başlatılan ve üç gün süren faşist kitle saldırısınİki boyutu olan katliamlar zinciri 1 Mayıs katda 3 devrimci katledilmiş, Alevilere ait yaklaşık liamıyla başlatıldı. Alevi katliamlarıyla sürdürüldü.
1000 işyeri ve ev tahrip edilmişti. Benzer bombalı paketten 3 adet Nisan 78’de Ankara’dan
O arada 1977 Kara Kuvvetleri Komutanı
Adıyaman, Adana ve Pazarcık’a postalanmıştı. MHP’li N.Kemal Ersun darbe hazırlığı nedeniy
Pazarcık CHP ilçe başkanı Memiş Özdal’a le emekliye çıkarıldı. MHP komuta kademegönderilen paketi, Özdal açmadığı için pro- si dışından askeri darbeyle devrimci hareketi
vakasyon gerçekleştirilememişti. Diğer ikisini ezmeyi denemeye çalışmıştı. O yılın başında
içişleri bakanlığı önlem alarak imha etmişti.
katil Türkeş ordunun idareye elkoyması gerektiği demeçlerini bunun için de veriyordu. MHP’li
Fendoğlu’na ve diğerlerine gönderilen bom- darbe başarılı olamayınca o yılın 1 Mayıs’ından
balı paketlerin ortak özelliği, bunların ancak başalayarak kitlesel katliamlar zincirini yeniden
nükleer araştırma merkezinde hazırlanıp yapıla başlattılar.
labilecek nitelikte olmalarıydı. 2. Ecevit Hükümeti’nden önceki 1. Milliyetçi Cephe (MC) Hükümeti
Bu güçler, Maraş katliamıyla sıkıyönetim
zamanında İstanbul Atatürk ve Ankara Nükleer ilanını da Ecevit Hükümeti’ne yaptırdıktan sonAraştırma Merkezleri’ne Ülkücü kadrolar memur ra yeni MC hükümeti kuracaklardı. Yeni MC
olarak doldurulmuştu. Tanınmış ülkücü şeflerden hükümeti de devrimci hareketi durduramayınMuharrem Şemsek de Ankara Nükleer Araştır- ca, ABD, TÜSİAD ve generaller, 12 Eylül askeri
ma ve Eğitim Merkezi’inde çalışıyordu. Hatta darbesini gerçekleştirerek devrimci hareketi ezebombalamalardan sonra gözaltına alınıp serbest cekti.
bırakıldı.
Maraş kenti özgülünde, MHP gençlik içinde
3 Eylül ‘78’de Sivas’ta Alevi mahallesi Alib- Ülkücü örgütlenmeyle güçlenmeye devam ediaba’da Ülkücü katiller, mahalle kavgasını baha yordu. Fakat bu yeni bir durum değildi. Yeni
ne ederek 2 kadını katlettiler. Yetinmediler, erte- olan şey şuydu; Ülkücü faşistlerden sola geçme
si sabah bayram namazından topladıkları faşist başlamıştı.
güruhu mahalleye saldırıya geçirdiler. Toplam 9
Alevi canı katlettiler. Kısaca Alibaba mahallesine
MİSK az sayıda varolan fabrikalarda
faşist saldırı Maraş olaylarından üç buçuk ay gibi örgütlüydü. Ama MİSK’in Pişkinler iplik fabrikası
kısa zaman önce gerçekleştirilmişti.
baş temsilcisi ve Ülkücü İşçiler başkan yardımcısı
1977’nin yaz aylarında MİSK’ten koparak DİSK’e
Olaylar zinciri analiz edildiğinde Maraş kenti bağlı Tekstil sendikasına geçti ve işçileri geçirdi.
gibi Ülkücülerin çok güçlü oldukları bir yerde O yılın yaz aylarında Pazarcık ovasında tarım
devletin ve faşistlerin büyük çaplı katliam yapa işçilerini örgütleyen Çapa-İş, muhafazakar millibileceklerini tahmin etmek zor değildi. 1 Mayıs yetçi tabana sahip Bertiz yöresi yoksul köylülerini
katliamından sonra yeniden Sunni halkı Alevi tarım işçileri grevine katabilmişti. Maraş’a yakın
halka ve devrimcilere saldırtma planının devre- Islahiye ovasında diğer bir tarım işçileri grevi pat24

lak verdi. Bu değişim faşist hareketi ve devleti
uyarıcı oldu. Maraş katliamına başvurmalarını
hızlandırıcı rol oynadı. Maraş yerel burjuvlarının
Alevi Kürt esnafı kovma rekabeti bile rol oynadı.
Fakat yine de asıl etken komünistlere ve
Alevilere karşı Sunni Türk halkını faşist saldırıya
sevkederek katliamlar zinciriyle devrimci hareketi ve halklarımızın devrimci mücadelesini
ezmek amacıydı. Devlet bu amacı güttü. Ayrıca
Maraş’tan bu yolla Alevileri kovarak Sunni Türk
alanı yaratmak da devletin üst kademelerinde
hedeflenmiş olabilir. Çünkü Maraş Alevilerinin
ezici çoğunluğu Kürtlerden oluşuyordu.
MARAŞ KATLİAMINDA ÖRGÜTLEYİCİ
GÜÇLER

Ecevit seçim öncesi kontrgerilladan hesap
soracağını ajite etmesine rağmen ikinci kez de
hükümet olduktan sonra kontrgerilla örgütlenmesine dokunmadı.
Oysa 1. MC hükğmeti zamanında 1 Mayıs
1977 katliamı gerçekleştirilmişti. Bunu yönetenler içinde Başbakan Demirel ve yardımcısı
Türkeş de vardı. O yıl 7 Haziran seçim öncesi 18
Mayıs’ta Ecevit’e Çiğli’de suikast düzenleyenler
de aynı güçlerdi.
Seçimi kazanıp hükümet olan Ecevit katliamları ve suikastleri düzenleyen yöneticiler ve
tetikçilerin üzerine gitmeyince cesaret alan kontrgerilla ve cephe birliği içindeki güçler katliamlar
zincirini sürdürdüler. Maraş katliamı sırasında
ordu ve jandarmaya katliamı durdurması için etkin hareket etmediği halde sessiz kalmalarının
hesabını anında sormadı. Sonrasında ise bazı

savcı ve hakimlerin yargılama çabası yönetici
faşistlere güç yetiremediği zaman sessiz kaldı.
Katliamın örgütleyicilerinin tepesinde bulunan
Türkeş’ten hesap sormadığı, yargılamadığı gibi,
İçişleri Bakanı Özaydınlı katliam devam ederken
Türkeş aracılığıyla faşist güruhu yatıştırabileceğini onunla görüşmekten geri durmadı. Bunun
Ecevit’in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinden
şüphe duymaya gerek yok. Maraş katliamı sonrası, sıkıyönetim ilan ederek kendisini düşürecek
güçlerin devrimci hareketi ezme amacı doğrultusunda hareket etti.
Katliamdan yaklaşık 2 hafta sonra 2 Ocak
1979 tarihli MİT içinden birinin Maraş katliamına
ilişkin şikayet mektubunu aldı. Mektup Türkeş
ve ona bağlı MİT bölge yöneticilerinin katliamı
örgütlediklerini vurguluyordu:
“Kahramanmaraş
olayı,
Türkeş ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş
başta olmak üzere, MİT’ten Şahap Homriş (Türkeş’in dünürübn), Ali K., Mehmet K., Avukat
Metin E., Nart K’nın müşterek
planlamaları ile çıkarılmıştır.” (C.
Dündar, R. Akar, 32.Gün programında Ecevit’in arşivinden aldıkları mektuptan).
ABD Büyükelçiliği’nin ikinci
katibi Alexander Peck’in de katliam öncesi Maraş’ta bulunduğu
sonradan açığa çıkacaktı.
Sonradan açığa çıkacak bir bilgi de Ülkücü
şefler; Hüseyin Yıldız, Ünal Ağaoğlu, Haluk Kırcı,
Mustafa Özmen, Mustafa Dülger, Remzi Çayır,
Mustafa Demir, Bünyamin Adanalı, Ahmet Ercüment Gedikli, Mustafa Korkmaz, İsmail Ufuk,
Mehmet Gürses, İskenderun Demir Çelik İşletmesi’nde Fabrika Stok Kontrol Müdür Muavini
olan Hayri Kuşçu, Çelik-İş Sendikası yetkililerinden Tuncay Terekli’nin katliam öncesi Maraş’a
gittikleri ve katliamcıları örgütledikleriydi.
Bu bilinen gerçekler, Maraş katliamının, MİT,
kontrgerilla, ordu ve polis şefleri, ABD temsilcileri,TÜSİAD, Demirel-Türkeş’in içinde yeraldıkları
MC güçleri tarafından yönetilip örgütlendiğini
göstermeye yetiyor. Böyle olduğu için Maraş katliamının pratik örgütleyicileri ÜGD başkanı Mustafa Kanlıdere, Ökkeş Kenger (Şendiler soyadını
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alarak daha sonra MHP’den milletvekili oldu) ve
üçüncü başkan Mustafa Tecirli’nin içinde yeraldıkları yaklaşık 60 kişi sıkıyönetim askeri mahkemesinde görülen davadan beraat ettirildi. 12
Eylül darbesi öncesi başlayan davada mağdurları savunan Av. Ahmet Albay, Av. Ceyhun Can,
Av. Halil Güllüoğlu kontr-gerilla titekçileri tarafından kısa sürede peşpeşe katledildiler.
Maraş katliamını önlemeyen Ecevit, tekrar
başbakan olduğu 2000’de devrimci tutsakları
19 Aralık’ta katlederken, ABD’ye uçmadan önce
devletin başarısını kutlayacaktı.
MARAŞ’IN DEVAMI: ÇORUM,
MADIMAK, GAZİ…
Maraş katliamından cesaret
alan faşist güçler
ve onları yönetenler benzer katliamı
Çorum’da da yapmaya
çalıştılar.
27 Mayıs 1980’de
Dev-Sol’un
Gün
Sazak’ı cezalandırmasını
bahane
eden MHP’liler sonraki 2 gün boyunca Alevi mahallesi
Milönü’ne
saldırarak toplu katliam
yapmaya çalıştılar. Barikatları aşamayınca, 2.
MC’nin valisi Rafet Üçelli ve polis şefi Nail Bozkurt jandarmayı ve askeri tankları mahal leye
sürmek istedi ler fakat başaramadılar.
Hıncını alamayan yönetici ve ülkücü faşistler, 1 ila 4 Temmuz arasında faşist kitle saldırganlığını örgütleyerek büyük çaplı katliam yapmaya çalıştılar. Maraş katliamından alınan
dersle Çorum’da örgütlü TDP ve diğer devrimci
örgütler özsavunma direnişine geçtiler. Yaklaşık
50 devrimci ve Alevi canı katleden, 200’ün üzerinde insanı yaralayan faşistlerden bazılarını
cezalandırdılar. Daha önemlisi merkezi ve mahalle halk komiteleri örgütleyerek halkı örgütlü
olarak direnişe kattılar.
Kürt ulusal özgürlük devrimi koşullarında
faşist sömürgecilik Sivas katliamını 2 Temmuz
1992’de gerçekleştirdi. 34 ilerici, devrimci aydın

ve sanatçıyı Madımak otelinde yakarak katletti.
Bu kaliamda devletin kontrgerillası, politik
islamcı katilleri kullandı. Kitlesel faşist saldırganlığı örgütledi ve katliamı gerçekleştirdi. Demirel’in devlet başkanı, Çiller’in Başbakan ve E.
İnönü’nün Başbakan yardımcısı olduğu o günün
koşullarında, ne İnönü, ne de CHP taraftarı Vali,
jandarmayı görev yapmaya, katliamı engellemeye seferber edebildiler. Çünkü Çiller-Doğan
Güreş ikilisinin yönetimindeki devletin kontrgerillası işin başındaydı, onların emirleri Vali’den
daha üstündü.
Sivas katliamı özellikle Türk halkının
demokratik güçlerinin ve Alevilerin bilinç ve duygusunda kırılma yaşattı. Yakarak ve tv’lerden
seyrettirerek toplu katliam, dehşet
yaratarak
korkutma yöntemiydi. Aleviler oy
verdikleri
CHP/
SHP’nin
koalis
yon ortağı olduğu
koşullarda katledilebiliyorlardı.
Madımak kat
liamında
politik
islamcı çetelere
ve devlet ajanlarına, Erbakan’ın
Refah Partisi’nden Belediye Başkanı Temel Karamolla ve belediye görev lileri de yardımcı oldular. Katilleri kışkırttılar. Katillerin avukatları sonraki yıllarda AKP’den milletvekili, bakan, belediye
başkanı ve AYM üyesi yapıldılar.
Sivas katliamı, Kürt halkının devrimi koşullarında, Türk halkının aydınlarına ve Alevilere
kanlı bir gözdağıydı. Eğer mücadeleyi yükseltir
lerse karşılaşacakları kanlı örneği gösteriyordu.
Gazi katliamı, Alevilere yönelik devletin sonraki büyük katliamı oldu. 12 Mart 1995’te polisin
kontrgerilla çeteleri Gazi’de Alevi kahvehanesinde insanları tarayıp yaşlı bir Alevi dedesini
öldürdüler, bazılarını yaraladılar. Devlet Sunni
halkı Alevilere bu kez metropollerde saldırtarak
buralarda büyük çaplı Sunni-Alevi çatışmasını
denedi. Devrimci örgütlerin saldırıya karşı devleti doğru olarak hedeflemesi Gazi ayaklanmasına
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yolaçtı. Sivas katliamında yine işbaşında olan
aynı devlet yöneticileri, devrimcileri ve Alevi halkı
hedef aldılar. 22 canı polis kurşunuyla Gazi ve 1
ALEVİ DÜŞMANI KISKAÇ
Mayıs mahallelerinde katlettiler. Aynı polis şefleri
Gazi ayaklanmasının öncülerinden Hasan Ocak’
Faşizm modern burjuva döneminin zulüm
ı işkenceyle öldürdükten sonra kaybettiler.
rejimi olarak Alevilere karşı katliam mı, işbirlikçilik ve asimilasyon mu kıskacını en sert biçimde
Faşist diktatörlük, Kürdistan’da devrimin devam ettiriyor. Dün ulusalcı, milliyetçi iktidar tersürdüğü koşullarda Alevi halka katliamla birkez kibiyle bunu yaptı. Bugün ulusalcıları yedeklemiş
daha gözdağı veriyor, mücadeleye katılımını en- Erdoğan diktatörlüğüyle bu kıskacı uyguluyor.
gellemeye çalışıyordu. Alevilerin Sivas katliamından sonra hızlanan derneksel ve inançsal örgüt
Faşizmin gerilediği veya geriletildiği dönemlenmesinin devrimcileşme kararlılık ve hızını de Alevilerin demokratik haklarını tanımıyor.
düşürmeye çalışıyordu.
Diyanetin, zorunlu din derslerinin kaldırılması,
devletin inançtan arındırılması, Alevi ibadethanDevrimci parti ve örgütler Gazi’deki pro- elerinin resmen tanınması ve demokratikleşme
vakasyon ve katliama karşı düşmanı doğru hedef talepleri Alevi halkımızın başlıca talepleridir.
aldılar: faşist diktatörlüğün polisine ve karakoluna doğru yürüdüler. Protesto İstanbul çapında
Egemen sınıflar, Sunni inançtan halkı, geriAlevi halkın yoğun olarak katıldığı ve devrimci ciliğe ve faşizme yedeklemek için Alevi halkımıhareketin öncülüğünde ayaklanmaya dönüştü.
za hak yoksunluğunu, baskı ve asimilasyonu
Gazi, ‘95 ve ‘96 1 Mayıs’ını
büyük kitlesel devrmci eyleme
dönüştürdü. Faşist karşıdevrim
96 1 Mayısı’nda kurşunla cevap
vererek, kaybetme, işkencede
öldürmeyi tırmandırarak cevap
verdi. İşbirlikçi Alevi liderlerini
destekleyerek Demokratik Alevi
Hareketi’ni bölmeye ve zayıf
latmaya çalıştı. Bunda kısmen
başarılı oldu da.
Öte yandan Alevi inançtan
Kürtlerin ulusal bilinç ve duygularını asimile etmeye,
onları
Kürdistan devriminden uzak tutmaya çalıştı.
Alevi Türklerin ulusal kimliğini onları Kürt ulusal
özgürlük mücadelesine karşı konumlandırmada
kullanmaya çalıştı. Ulusalcılığın tehlikeli ve faşizan rolü burada rol oynadı, kısmen etkili de oldu.
Perinçek’ten Baykal’a, generallere, ulusalcı
faşistler ağız birliği etmişçesine, Alevi katliamlarını egemen sınıfların devletinin gerçekleştir
diği gerçeğini gizlemeye, “dış mihraklar” yalanıyla örtmeye çalıştılar. Alevi halkımızı kendi iktidar
dalaşlarında koltuk değneği olarak kullanmak
istediler. Aynı ulusalcı faşistler, Alevileri, şimdi
aynı demagojiyle Alevi düşmanı politik İslamcı
Erdoğan diktatörlüğünün koltuk değneği yapmaya çalışıyorlar.

sürekli kılıyorlar. Taleplerini Kabul etmiyorlar.
Alevi düşmanlığını, Kürt düşmanlığı gibi Sunni
Türk halkının gericileştirilmesi ocağı olarak kullanıyorlar, kullanmaya devam edecekler.
Şimdi bu durum daha tehlikeli bir hal aldı.
Kürt halkımıza soykırımcı ve devrimci harekete
karşı tasfiyeci saldırı stratejisi izleyen Erdoğan
diktatörlüğü ve ona yedeklenen müttefiklerinin,
ellerinde politik islamcı çeteler ve devasa polis-asker devlet aygıtıyla Alevi halka karşı büyük
çaplı katliamlar tezgahladıklarını tahmin etmek
zor değil.
Önlerinde direnen Kürt Özgürlük Hareketi
ve devrimci hareket engeli nedeniyle Alevi kat-
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liamları yapmayı 2. planda tutuyorlar. Ama her
fırsatta Suruç, Amed, 10 Ekim katliamlarıyla, 16
Temmuz’da Alevi mahallelerine faşist güruhu
saldırtarak ne yapacaklarını Alevi halkımıza
gösteriyorlar.
Erdoğan diktatörlüğü, eğitim ve devletin politik İslamizasyonunu tırmandırarak, Ortadoğu’da
Sunni devletler ekseninin yayılmacı liderliğine
oynayarak, IŞİD’den Nusra ve Ahrar üs Şam’a
ve Hizbulkontra’ya radikal politik islamcı çeteleri
silahlandırıp eğiterek Alevi halkımıza düşman
koyu karanlık bugün ve yarın sunuyor.
Burjuvazinin modern dönemi zulmünün
rejimi olarak faşizm, panislamcılıkla da
pantürkçülükle de, Alevi ve Kürt halkımızı, Sunni
ve Türk halkımıza düşman göstererek ayakta ka-

labilir. Faşist kitle desteği, faşist güruhların grup,
kitle şiddetini Alevi, Kürt, Ermeni halklarımıza
karşı kullanarak ayakta kalabilir.
Alevi halkımızın yanı halklarımızın, demok
ratik-devrimci hareketin, Kürt Özgürlük hareketi’nin yanıdır.
Alevi halkımız, bütün demokratik güçlerle ittifak içinde örgütlülüğünü güçlendirir ve özsavunma silahlanma tedbirini geliştirirse cangüvenliğini sağlayabilir, Erdoğan’ın faşist katliam
tezgahlarını yenilgiye uğratabilir.
Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH),
Alevi halkımızın yanında, bu direnişin devrimci
birleşik odağı olacak, Maraş-Sivas-Gazi katliamlarının hesabını sorma görevinin birleşik örgütlen
mesi olacaktır.
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dolaylı olarak belirtmiştir:
“Bir grubun olması, daha önce Gediktepe
ve Hantepe baskınlarında, silahların katırlarla
taşınmasını hatırlatıyor. O zaman da niye bunlara müdahale edilmemişti denilmişti.”
Erdoğan’ın bu sözlerinden, Ordu’ya herhangi bir hareketlilik ve şüphe halinde vur emROBOSKİ KATLİAMI VE FAŞİST
rini kendisinin verdiği sonucu çıkmaktadır.
TÜRK DEVLET ZİHNİYETİ
Katliamın yapıldığı konjonktür de, bu durumu
ortaya koymaktadır. AKP ve Cemaat bu dönemde kolkola yürüyerek ve “Ergenekon OperaTarihteki bazı olaylar, liderlerin, partilerin ve syonları” kapsamında bir çok muvazzaf subayı
devletlerin genel zihniyetlerini yansıtan aynalara tutuklamışlardı ve bu temelde Ordu’yu baskı albenzerler. İşte 28 Aralık 2011 günü, akşam saat tına almışlardı. Bu baskı ve subaylar üzerinde
21:39 ile 22:24 arasında Türk Ordusu’nun savaş yaratılan kor ku, Ordu’nun hükü metten kendileri
uçaklarının saldırısı sonucunda yaşanan Robos- ne gelen emirleri eksiksiz uygulamalarına neki (Uludere) katliamı da, faşist Türk
devlet zihniyetini yansıtan bir aynadır.
Roboski katliamıyla Türk devleti,
Osmanlı’dan beri gerçekleştirmiş ol
duğu sayısı belirsiz sivil katliamlara
bir yenisini eklemiştir.
28 Aralık 2011 günü, Türk savaş
uçakları, katırlarla si gara ve petrol
kaçakçılığı ya pan, çoğu çocuk olan
otuz sekiz kişilik bir grubun üzerine
dört bomba bıraktı. Otuz sekiz kişilik gruptan sadece üç kişi ağır yaralı
olarak kurtulabildi. Diğer otuz beş kişi
ise, olay yerinde öldü. Devlet savunmasız ve masum insanların üzerine
acımasızca bomba bırakmıştı ve çok açık bir
şekilde suç işlemişti. Katliamı, Ana Akım Medya
denilen medya kesimi, devlet korkusundan dolayı
on iki saat görmezlikten geldi. On iki saat sonra,
Türk Ordusu’nun yapmış olduğu bir açıklama
sonrasındadır ki, medya olayla ilgili yazmaya ve
konuşmaya başladı.

den oluyordu. Çünkü aksi taktirde “Ergenekon
Sepeti”ne atılmaları hemen hemen kesindi.

Katliamın ardında Erdoğan ve hükümetinin
oldu ğunu gösteren bir diğer açıklamayı da yine
Erdoğan’ın kendisi yapmıştır. Erdoğan “medyaya
rağmen Genelkurmay’a teşekkür ediyorum” diye
Roboski katliamıyla ilgili olarak daha sonra rek, aslında dolaylı olarak Ordu’nun kendi verdiği
ortaya çıkan bilgi ve belgeler, emrin kimin tarafın- emri icra ettiğini belirtmiştir. Dönemin İçişleri
dan verildiğini açıkça ortaya koyuyordu. Emir Bakanı İdris Naim Şahin , 23 Mayıs 2012’de bir
bizzat dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip televizyon programında, bombardıman emrini,
Erdoğan ve hükümetinin, Ordu’ya vermiş olduğu gelen istihbarat görüntülerini izleyen komutanın
verdiğini belirtmiştir. Ama bu kadar büyük sorumyetki ve talimatnamenin sonucuydu.
luluk isteyen bir emrin, hükümet tarafından aslınOrdu’nun açıklamasından sonra, AKP’li Hü- da Ordu’ya verildiği ve Ordu’nun da bunu icra
seyin Çelik , Roboski Katliamı’nı bir “operasyon ettiği, Erdoğan’ın canla başla bu katliamı yapan
kazası” olarak niteledi. Dönemin Başbakanı olan Ordu’nun arkasında durmasında ve katliam için
Recep Tayyip Erdoğan da, katliamın kendi eseri “ona teşekkür etmesi”nden de anlaşılmaktadır.
olduğunu yapmış olduğu bir değerlendirmede
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Katliamın altında yatan nedenlerden bir
tanesi de, Erdoğan hükümetinin PKK’ye bir an
önce darbe vurma anlayışıydı. Çünkü 19 Ekim
2011’de Çukurca’da devlet, gerillanın saldırısı
sonucunda yirmi dört askerini kaybetmişti ve psikolojik üstünlüğü tekrar ele geçirmek için fırsat
kollamaktaydı. Roboski katliamı, baştan sona
bir Hükümet-Ordu ortaklığının sonucuydu ve sorumluları belliydi. Ama buna rağmen Askeri Mahkeme, Roboski’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi ve gerekçeli kararında da emrin
hükümet tarafından verildiğini açıkça belirtti:
“TSK personeli TBMM ve bakanlar kurulu
kararları çerçevesinde, Genelkurmay’ın onayıyla hareket etmiştir... Asker, kaçakçıları terörist
sanarak kaçınılmaz hataya düştü ve TBMM tezkeresinin gereğini yaptı.”
Bu kadar büyük bir katliamın ve hatanın ol
duğu yerde, bu hatadan kaynaklanan bir bedel
olmalıydı. En azından hukukun kırıntısı olan bir
ülkede, hatadan kaynaklanan olaylardan dolayı
dahi insanlar bedel ödemektedirler. Örneğin
trafik kurallarını ihlal ederek kaza yapan ve biri
sinin ölümüne neden olan bir sürücü dahi, hapis cezasına çarptırılmaktadır. Ama devlet açık
bir şekilde kendi eseri olan ve de bundan dolayı
otuzbeş kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili
olarak kimseyi suçlu bulmadı!
İşte tam da burada devletin ırkçı ve milliyetçi faşist zihniyeti kendisini gösteriyordu.
Çünkü öldürülen insanlar Kürt idi ve masum
olan bu insanların öldürülmesinde devlet bir
sorun görmüyordu. Roboski katliamında devletin yapmış olduğu muamele, insan ile katırın bir
tutulması yönündeydi. Bu kadar insanlık dışı bir
zihniyetin, Roboski katliamı üzerine başka katliamları koyacağı belli idi.
“Kaza” ve “ihmal” gibi gerekçeler, giderek
katliamcı zihniyeti örten metodlar haline geldi.
7 Haziran 2016 genel seçimlerinde, HDP’nin
yüzde on barajını geçmesiyle büyük bir darbe
yiyen Erdoğan ve AKP, içsavaş taktiğine başvurarak ve IŞİD üzerinden HDP kitlesine terör
uygulayarak Suruç ve Ankara katliamlarına imza
attı. Daha sonra ortaya çıkan bilgi ve belgeler,
katliamın MİT aracılığıyla ve IŞİD üzerinden biz
zat devlet tarafından organize edildiğini ortaya
koydu. Ancak devlet bu katliamlardan kendisini
“istihbarat zafiyeti” biçiminde aklamaya çalıştı.

Türkiye’de Erdoğan ve AKP aracılığıyla “İttihatçı gelenek” tekrar hortlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, iktidarı darbe ile ele geçiren İttihat ve Terakki Partisi’nin
Pantürkist ve Panislamist kanadı nasıl kısa bir
zaman dilimi içerisinde, Ermeni Soykırımı’na
imza attıysa, Erdoğan önderliğindeki AKP de,
PKK’nin Demokratik Özerklik hamlesini bahane
ederek , Kuzey Kürdistan’da büyük bir katliam
gerçekleştirmiş ve Kuzey Kürdistan’da bir Kürt
Soykırımı gerçekleştirecek siyasi irade beyanını
da açıkça belirtmiştir.
Son 15 Temmuz darbe girişiminde de
görüldüğü gibi, AKP’nin Ordu içerisindeki Gülen
Cemaati kadrolarını, Emniyet ve Yargı’daki gibi
teker teker görevden uzaklaştırarak tasfiye etme
seçeneği olmasına karşın, ya harekete geçme
lerini bekleyerek ya da kendi ajanlarıyla darbeyi
yönlendirerek, bir gecede iki yüz elliden fazla
kişiyi ölüme göndermiş, binlerce insanı da sakat
bırakmıştır.
Bugün Türk faşist devlet zihniyetinin, Erdoğan ve AKP ile gelmiş olduğu boyut ol
dukça ürkütücüdür. Ama bu devlet zihniyetinin
oluşması, bizzat Kemalist Cumhuriyet içerisinde
mayalanmıştır. AKP’nin faşist zihniyeti, Kemalist
zihniyetin derinleşmiş ve koyulaşmış halidir.
Kemalizm öyle iddia edildiği gibi, Mustafa
Kemal’in dahi beyninden çıkmış ve tamamen
ona özgü bir ideoloji değildi. İttihatçılığın Türklük
biçiminde bir devamıydı. Kemalizm İttihatçılığın
iki kanadını bir tek sentez halinde birleştirmişti. İttihatçılığın sol kanadından Batı’nın bazı reformcu düşüncelerini almıştı ama sağ kanadında da, Türkçülüğü ve bürokratik diktatörlüğü
devralmıştı. Erdoğan ve AKP, Kemalist Cumhuriyet’in bu İttihatçı sentezindeki sağcı tarafını
sürekli olarak solcu taraf aleyhine geliştirip ve
güçlendirerek, Birinci Dünya Savaşı’ndaki İttihatçılığı tekrar hortlattı.
Türk devletinin faşist “tekçi” zihniyeti, resmi
ideolojinin çerçevesini çizmiş olduğu anlayışın
dışındaki kesimlerin düşman olarak görülmesini gerektirmektedir. Eski Kemalist devlet, tek
dil, tek millet, tek bayrak ve tek devlet ülküsü ile
hareket ederek ve bu çerçevenin dışında kalan
toplum kesimlerini, özellikle de Kürtleri acımasızca katliamlarla bastırarak ve asimilasyona tabi tu
tarak, İttihatçı politikaları Cumhuriyet döneminde
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de devam ettirmiştir. Erdoğan ve AKP, Kemalist
devletin bu geleneksel politikasını devralarak
ve bu politikaya “tek mezhep” anlayışını da ekle
yerek, Türk devletinin katliamcı zihniyetini tek
Türkçülük üzerinden değil, Sünnicilik üzerinden
de geliştirmiş ve ona yeni bir boyut katmıştır.

masa da “toplumsal davranış normu” olarak “tek
cinsiyet” ya da cinsiyetçi anlayışı da, diğer tekçi
anlayışların yanına koymuştur.

Ortadoğu’da emperyalist paylaşım ve nüfuz mücadelesinin kızışmasıyla, AKP de bu
paylaşımdan pay kapmak için yoğun bir müTürk devletinin Türkçü zihniyetinin yanına cadele içerisine girmiştir. Özellikle bu temelde
dinci-Sünni zihniyetinin eklenmesiyle, devletin Suudi Arabistan ve Katar gibi gerici devletler ile
yoğun Kürt düşmanlığı, yoğun bir Alevi ve kadın bir Sünni-Ekseni kurarak ve bu temelde IŞİD
düşmanlığı ile de birleşmeye başlamıştır. Zaten ve El Kaide gibi terör örgütlerini kullanarak ve
devrimci ve demokratlar ise her iki kesimin öte de son dönemlerde Cerablus operasyonunda
den beri ortak düşmanıdırlar.
da görüldüğü gibi haydutvari bir şekilde komşu
ülkelere direk müdahale etmektedir.
Devletin resmi ideolojisinin içerisine, diğer
tekçi unsurlarla birlikte “tek mezhep” ilkesinin
Faşist Türk devleti, bu yayılmacı politikasokulmasıyla, doğal olarak Sünniliğin dışında larında dinci-faşist terör örgütlerini kullanarak
ama özellikle Aleviler, faşist devletin asimilas- bir çok sivil katliamı gerçekleştirmektedir. Ülke
yon politikasının hedefi haline gelmişlerdir. Nasıl içerisindeki sivil katliamlarını, dinci terör örgütleri
Kemalistler döneminde Kürtler, katliamlar ile ve aracılığıyla dışarıya “ihraç” etmektedir. Hatsistemli asimilasyon politikalarıyla tarihsel olarak ta bir çok politik emare, son dönemlerde Avruimha edilmek istenmişler ise, aynı şekilde Ale pa’da gerçekleşen terör eylemlerinin arkasında,
viler de katliamlar ile Sünni nüfus içerisinde eri Suriye’de Batı ile çelişkiye düşen Erdoğan ve
tilmek ve Sünniliğin önünde duran toplumsal bir AKP’nin olduğunu göstermektedir. Türkiye’de
direnç noktası olarak yokedilmek istenmektedir. yeni faşist rejim oturdukça, katliamcı pratiği de
ülke dışına yayılmaktadır.
Yeni faşist devletin bunun için bulduğu yol
ise, oldukça özgün olup, kendi gerici zihniyetini
Roboski ve benzeri katliamlar,Türk devlet
ve karakterini açıkça ele vermektedir. Erdoğan zihniyetinin ve bu zihniyetin neden olmuş oldve AKP, Alevileri, IŞİD üzerinden düzenlenecek uğu devlet pratiğinin kaçınılmaz sonuçlarıdır.
olan “dolaylı katliamlar” ile sindirmek ve top- Bu tür katliamları sürekli olarak üreten bu zihlu yaşadıkları yerleri dağıtarak, Sünni nüfus niyet, ancak faşist devletin yıkılması ve Türkiye
içerisinde eritmek istemektedirler. Daha sonra ile Kürdistan’ın demokratikleştirilmesiyle mümda toplumsal dirençleri zayıflamış olan Alevile- kündür. Ancak Erdoğan ve AKP, tepeden tırnağa
rin,eğitim sisteminin dincileştirilmesi temelinde faşist bir rejim yaratarak, demokratik ve barışcıl
çocukları da yeniden biçimlenmek istenmektedir. araçların etkisini yeni faşist rejimi kurumsallaştırarak yoketmişlerdir.
Dinciliğin resmi ideoloji içerisine girişi tek
Sünniliğin dışında bulunan Alevi ve diğer dini
Erdoğan ve AKP, ortaya koymuş oldukları siinançları, devlet kaynaklı katliamların hedefleri yaset tarzı ve rejim bağlamında, muhalefete, sihaline getirmemektedir ama toplumda kadın ci- lahlı mücadele dışında başka bir alternatif bıraknayet ve katliamlarını da arttırmaktadır. AKP ik- mamışlardır. İşte tam da bu noktada Halkların
tidarı ile birlikte, Türkiye’de kadın cinayetlerinin Birleşik Devrim Hareketi’nin (HBDH) tarihsel
katlanarak büyük artış göstermesi, kesinlikle te- rolü ve önemi ortaya çıkmaktadır. Toplumda HBsadüf olmayıp, kadını erkeğin hizmetkarı olarak DH’nin dışında silahlı mücadele geleneğine ve
gören gerici anlayışın sonucudur. Zaten kadın anlayışına sahip olan başka bir muhalefet dina
ile erkeğin eşit olmadığını, “devletin başı” açıkça miği bulunmamaktadır. HBDH silahlı mücadele
ilan etmektedir.
görevlerini bilince çıkarttıkça ve silahlı mücadeleyi pratikte örgütleme başarısı gösterdikçe, RoAKP’nin dinci-faşist zihniyeti, sürekli olarak boski ve benzeri katliamlara neden olan faşist
“erkek egemen” anlayışı toplumda diri tutarak devleti ve zihniyetini de parçalamış olacaktır.
ve özendirerek, toplumda kadına karşı şiddeti
de dizginlerinden boşaltmıştır. Böylece resmi ol31

Kapitalist modernitenin doğayı bilerek talan
ve tahrip etmesi, diğer taraftan da tüm bunlara
karşı ezilenlerin toplum bilincinin geliştirilmesi
ve alternatif ekolojik sistemin toplumsal bir bilinç
olarak ifade edilmesi, örgütlenmesi ve mücadele
edilmesi durumu önümüzde durmaktadır.

Küresel ekolojik kriz ve
radikal ekolojik
toplumsal bir devrim
Küresel ekolojik kriz, içinde bulunduğumuz
yüz yılda bu krize nasıl bir cevap vereceğimiz
insanlık ve doğadaki bütün canlı varlıklar açısından büyük bir önem arz etmektedir.
İnsanlığın ve yeryüzünde yaşayan tüm canlıların varlıklarının nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin olarak da bu sorun belki de önümüzde duran en temel konudur.

Kapitalist modernite tüm vahşi yöntemler
ve vurdumduymazlığıyla doğayı alabildiğince
tahrip etmektedir. Öyle ki bu tahribat insanlığın
gelecek yüzyıllardaki yaşam ya da varlık yokluk
koşullarını temelden belirleyecek düzeye gelmiş
bulunmaktadır.

Kapitalist modernite ekolojiye önem vermek
yerine daha karlı enerji sistemlerini geliştirerek
mevcut kapitalist sistemi iyileştirmeye dönük
önermeler yapmaktadır. Bir başka deyişle;
ekolojiye ilişkin temel savları, teknolojik enerji
sistemlerinin devreye sokulması yoluyla mevcut sistemlerinin sürdürülmesi ve büyütülmesini
hedeflemektir. Ekolojik modernizasyon adı altında topluma yutturulan bu çizginin temel hedefi
aşırı sömürüdür. Teknolojinin gücüne yapılan atıf,
toplumsal gelişmenin ve sürekli liğinin yegane çaresi olarak sunularak teknoloji fetişleştirilmektedir. Doğayı aşılması ya da baş edilmesi gereken
bir engel olarak gören bu anlayış, kapitalist moderniteyi teknolojik aygıtlarıyla egemen kılarak,
doğanın tahribatını meşrulaştırmaktadır.
Ellerindeki
teknolojik araçlar sebebiyle
ekolojik sorunları, ekolojik
modernizm adı altında radikal toplumsal dönüşüme ihtiyaç olmadan çözeceklerini
iddia etmektedirler. Kapitalist
modernitenin bu anlayışında
toplum belirleyici rol oynamamaktadır. Toplum bilincinin ve
kararının bir önemi de yoktur.
Çünkü teknoloji akıllıdır ve tek
çözücüdür. Bir başka deyişle;
teknolojik araçları ellerinde
bulunduran kapitalist sistem akıllıdır ve çözümü
teknolojiyle sağlamıştır.

Toplumun hesaba katılmadığı bu yöntem
kendisiyle birlikte topluma kendine göre bir ekolojik bilinç de aşılamaktadır. Bu bilince göre insan temel unsur değildir, toplumsal katılım şart
değildir, insan teknolojinin(kapitalist moderniBu nedenle kapitalist modernitenin doğa tenin) gücüne-kudretine güvenmelidir. Kapitalist
üzerindeki egemen paradigması bilince çıkarıl- modernitenin ekoloji bilincinde insan esas unmalıdır. Kapitalist modernitenin sömürü ve ta- sur değildir. İnsan varlık olarak doğadan soyutlana dayalı ekonomik uygulamaları, teknolojiyi landırılmış yerine azami kara dayalı daha ‘verimfetişleştiren, ekolojiyi öteleştiren ve üretimi in- li’ teknolijik araçlar geçirilmiştir.
sansızlaştıran sömürü sistemi insanlık önünde
Kapitalist modernitenin bu bakış açısı direk
temel engeldir.
kapitalist sömürüyle alakalıdır. Demokrasinin,
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temel değerlerin, toplum bilincinin hiçbir önemi
yoktur. Bu anlayış eko sistemlerin onarılması,
toplumsal ihtiyaç ve ilkelerle ilgili hiçbir öge
barındırmamaktadır. Çünkü kapitalist modernite
doğa ve insan sömürüsüne dayalıdır. Tüm yer altı
ve yer üstü zenginlikleri üzerinde mutlak iktidarı
temeldir. Doğa ve insan üzerindeki egemenliğini bu iktidar anlayışı üzerinden şekillendirir. Bu
nedenle doğa ve topluma ilişkin gerçek ve esas
bir önerme yapamaz. Toplumun, demokrasinin
esas olduğu ekolojik bir önerme yerine, ‘verimli teknoloji’ safsatalı sömürü odaklı bir alternatifi
temel alır. Kısaca kapitalist modernite doğayı iyi
leştiren değil, doğa üzerinde baskı uygulayan ve
doğayı tahrip eden konumdadır.

madan doğanın kendi ekolojik doğal dengesi
içinde sürekliliğini koruması olmalıdır.
Üretim kararlarının aşağıdan ve demokratik
şekilde verilmesi sayesinde toplumun ihtiyacına
dönük ürün ve ihtiyaçları ekolojik yollarla sağlanmalıdır. Kapitalist modernitenin tersine, toplumun temel tüketim ihtiyaçlarına dönük bir planlama ve üretim gerçekleştirilmelidir. Bu üretim

Radikal ekolojik bir devrim
tek alternatiftir
Kapitalist modernitenin tam tersine ekolojik
alternatifimiz, doğayı sömürü için bir ham madde kaynağı olarak görmemektir. Doğanın doğru
bir ekolojik yaklaşımla sahiplenilmesi, insanlığın
toplumsal örgütlenişi ve kurtuluşu ile direk ala
kalıdır. Yer altı ve yer üstü zenginliklerinin korunması ve ekolojik bilinçle devamının sağlanması
ve böylelikle insanlığın kendi varlığını sürdürmesi için geliştirilmesi temel ilkedir. Bu radikal ekolojik bilinç ancak toplumu aydınlatmak ve yeniden
örgütlemekle mümkün olabilir. Kapitalist modernitenin sömürüsünü sürdürmek için doğayı nasıl
tahrip ettiğini topluma anlatmak ve göstermekle
mümkündür. Bir başka deyişle kapitalist modernitenin mantığından kopuşla mümkündür. Bu
kopuş ekolojik devrim ve toplumsal dönüşüm
ile mümkündür. Eşitlik, doğrudan demokrasi,
doğanın kanunlarına saygı gösterme, üretim
kararlarının tabandan ve demokratik bir şekilde
alınması yoluyla radikal ekolojik bir devrimsel
dönüşüm.

sanayi ve doğayı tahrip eden, gereksiz teknolojik
araçlar olmaksızın gerçekleştirilerek eko sistem
korunmalıdır.

Doğayı tahrip eden aşırı kar hırsı ile kullanılan teknolojiden arındırılmış ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak kadar teknolojiyi kullanan,
ekolojik bir üretim sayesinde doğanın ekolojik
Bu radikal ekolojik devrimsel dönüşümde dengesinin korunması ve verimliliğin sağlanesas ilke doğanın ham madde haline getirilme- masını gerçekleştirilebilir. Doğanın özgürleştirsine karşı olmaktır. Aşırı sömürüye dayalı ka- ilmesi sayesinde su ve doğal kaynakların kopitalist modernite geçtiğimiz yüzyıllarda yer altı runup kendini yeniden üretmesi sağlanabilir.
ve yer üstü zenginliklerini alabildiğine talan et- Toplumun aşırı tüketim mantığının zararları
tiği için doğa temel kaynaklarını ve kaybetmekle konusunda bilinçlendirilerek dengeli beslenme,
karşı karşıyadır. Bu nedenle toplumsal tüketimde tüketim ve doğanın ekolojik sistemiyle bütüninsani ihtiyaçlar çerçevesinde kalmakla birlikte, leştirilebilir. Böylece özgür insan yaratılarak onun
eko sistem ilkeleri çerçevesinde yeniden kul- özgür doğayla bütünleşmesi sağlanabilir.
lanma ve dönüştürme biçiminde zenginliklerin
korunması ve devamlılığının sağlanması temel
Üretimin ekolojik ilkeler temelinde kooperaalınmalıdır. İnsani temel ihtiyaçların dışına çık- tif vb. yöntemlerle geliştirilerek insanın doğadaki
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tüm canlılar gibi doğanın bir parçası olduğu bilinci geliştirilerek yeniden şekillenmesi ve böylece
kapitalist modernitenin dengesiz ve düzensiz
üretimi sonucu eko dengesi bozulan toplumun
kendi eko bilincine ulaşması sağlanabilir. Dengeli beslenme ve insanın tüm ihtiyaçları için fabrikasyon, fastfood benzeri tüm yöntemler yerine
toplumsal ekonomi ve ekolojik endüstriye dayalı
üretim geliştirilmelidir.

yeni bir ekolojik toplumsal modelle mümkündür.

Doğayla bütünleşme ve doğaya katkı sunulması için çalışma saatlerinin azaltılması ve insanın doğaya dönüşünün sağlanmalıdır. İnsanın
doğayla beden bulabilmesi ve doğaya dair niteliksel bir mantık oluşturabilmesi için doğayla
buluşmalıdır. Ancak doğa bilinci olan toplumlar
doğanın devamlılığını sağlayabilirler. Bu sayede
bilinçli insan topluluklarının radikal ekolojik

Bu nedenle kapitalist modernitenin tersine
ekolojik-toplumsal bir yaşamın sürdürülebilme
şansı azami kar amacı günden teknolojik verimli araçlarla değil, toplumsal-kadın özgürlükçü ve
katılımcı ekonomiyle sağlanabilir.

devrime hazır olması sağlanabilir. Demokratik
toplumsal planlama sayesinde toplum bilinçlenir,
örgütlenir, planlar ve uygulamaya geçer.

seyip bütünleştikçe toplumsal değerlere kavuşup demokrasiyi esas kaynağından alacaktır.
Böylece özgür bireyin, tüm canlılar gibi doğada
insanca yaşaması ve birbirine zarar vermesi son
bulacaktır. Bu nedenle insanlığın doğal, anaerkil toplumlarda doğayla olan ilişkisinin demokratik özü yeni toplumsal nesillere kazandırılarak
komünal eşitlikçi ekolojik sistem oluşturulmalıdır.

Bu yeni toplumsal modellin temelinde doğa
ve toplum ilişkisinin özgürlükçü olması esastır.
İnsan doğa bilincini aldıkça ve kapitalist moderniteden beden ve ruh olarak uzaklaştıkça doğaya
dair niteliksel bir mantık, zihniyet oluşturur.
Doğayla bütünleşmesi de kazandığı bu bilinçle
gerçekleşir.

Doğa demokrasinin ana rahmidir. Toplum,
insanlık doğaya gerçek anlamda kavuşup, özüm-

Bu nedenle radikal ekolojik devrim sadece
insanlığa yaşanabilir ve devamlılığı olacak bir
dünya değil aynı zamanda doğanın temel ilkelerine saygılı olmayı sağlar. Halen yeryüzünde
egemen olan kapitalist modernitenin bir yandan
doğayı tahribatı ve talanı, diğer taraftan doğayı
Üretim araçlarının toplum tarafından kont
ve insanlığı tehlikeye sokan savaşlarının son bul- rol edildiği, toplumun katılımını temel alındığı,
ması ancak örgütlü ekolojik, toplumsal katılımcı toplumun temel ihtiyaçlarına dönük üretim ve
bir dünyanın oluşmasıyla son bulabilir.
demokratik planlamalarla Ekolojiyi esas bir doğa
toplum anlaşması radikal ekolojik toplumsal
Doğaya ve topluma en büyük zararı veren devrim ile gerçekleşecektir.
Silahlanma vb. sektörlerin ortadan kaldırılması,
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BİRLEŞIK DİRENİŞÇİ KADINLAR
SAFLARINDA MÜCADELEYE !
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Faşizme karşı
kesintisiz
mücadeleye!

