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HBDH’NİN İLK YILI

12 Mart 2016 tarihinde kuruluşunu ilan eden 
Halkların Birleşik Devrim Hareketi(HBDH) birin-
ci yılını dolduruyor. Bir yıl fazla uzun bir zaman 
olmasa da, Türkiye ve Kürdistan’ın devrimci 
örgütleri arasında gerçekleşmiş bir ittifak olması 
nedeniyle önemli bir deneyim oluşturuyor. Çünkü 
benzerleri pek fazla bulunmuyor. Bu nedenle bir 
yıllık pratiğin değerlendirilmesi ve derslerinin 
çıkarılması önem taşıyor.

Bilindiği gibi, 12 Mart günü kuruluşu ilan 
edilen HBDH on örgütten oluşuyor. Bunların do-
kuzu (MLKP, MKP, 
PKK, DKP, TKEP-L, 
TKP-ML, TİKB, ML-
SPB ve Devrimci 
Karargah) genel 
katılım gösterirken, 
Proleter Devrimcil-
er Koordinasyonu 
ise Avrupa çalışma-
larına katılıyor. Bir 
yıllık pratik içinde 
bazı örgütler pra-
tik katılım bakımın-
dan bazı zorluk-
lar yaşasalar da, 
Birleşik Devrim Hareketi genel planda pra-
tikleşmeyi başarmış bulunuyor. 

HBDH’nin ortak siyasal amaçlar doğrul-
tusunda ve belli ilkeler temelinde kurulmuş bir 
devrimci ittifak olduğunu da burada belirtmemiz 
gerekiyor. Bunların özünü ise, bugünün Türki-
ye’sinde devrimci bir durumun yaşandığı tespi-
ti ve birleşik devrim yapma hedefi oluşturuyor. 
HBDH, 12 Mart günü kuruluşunu ilan ederken bu 
gerçeği açık ve çarpıcı bir biçimde ifade etmiş ve 
devrimci demokrasiye ihtiyaç duyan tüm ezilen-
leri faşizme ve kapitalizme karşı ortak mücadel-
eye çağırmıştır. Geçen bir yıl, söz konusu tespit 
ve hedefte HBDH’yi doğrulamıştır.

HBDH, 12 Mart günü kuruluşunu ilan eder-
ken Gazi ve Kamışlo katliamlarına karşı olduğunu 
ve ilhamını Gezi, Kobani ve 6-8 Ekim direnişlerin-

den aldığını açıkça ifade etmiştir. Özellikle de 
AKP-MHP Hükümetinin faşist-soykırımcı saldır-
ganlığına karşı Cizre ve Sur öncülüğünde gelişen 
demokratik öz yönetim direnişlerinin ilham ve 
güç verdiğini açık bir biçimde vurgulamıştır. Yani 
Cizre ve Sur direnişlerini yaşatmayı, çoğaltmayı 
ve Türkiye’nin her tarafına yaymayı amaçlayan 
bir hareket olduğunu ortaya koymuştur.

Yine 12 Mart günü kuruluşunu ilan eden 
HBDH, 12 Mart 1971 faşist-askeri darbesinin al-
ternatifi olduğunu, Türkiye’yi faşist diktatörlüğe 
götürmek isteyen darbeye karşı “Demokratik 
Türkiye” ve “Halkların Kardeşliği” bayrağını yük-
selten 1971 devrimciliğini kendisine esas al-
dığını açıkça belirtmiştir. Yani Mustafa Suphi ve 
arkadaşlarından gelen ve Mahir Çayan, Deniz 
Gezmiş ve İbrahim Kaypakkaya’da somutlaşan 
devrimciliği kendisi için temel yaptığını açıkça 

ifade etmiş bulunuy-
or. Böylece faşizme 
ve kapitalizme karşı 
Kürtlerin ve tüm halk-
ların özgürlüğünü 
öngören bir 
demokrasi alternat-
ifini temsil ediyor.

Geçen bir yıl 
içinde HBDH’nin 
“Faşizmi Yıkacağız, 
Halklarımız Ka-
zanacak”  şiarı te-
melinde etkin bir 

devrimci eylem kampanyası geliştirmeye çalıştığı 
biliniyor. Bu kampanyanın özellikle Kürdistan’da 
önemli ölçüde gerçekleştirilmiş olduğu açıkça 
görülüyor. Türkiye genelinde de askeri ve si-
yasi eylemliliğin belli düzeyde sürdüğü gözle 
görülen bir durum oluyor. HBDH, geçen bir yıl 
içinde yaptığı eylemler ve halklarımızı aydınlatan 
açıklamalarıyla devrimin doğru ve başarı getiren 
yolunu göstermiş bulunuyor. 

İlanıyla birlikte başta kadınlar ve gençler ol-
mak üzere tüm emekçilerde ve ezilenlerde HB-
DH’nin büyük bir etki yaptığı ve umut yarattığı 
biliniyor. Bunun tersi olarak faşist TC ve AKP 
Hükümeti üzerinde de derin kaygı ve korku 
yarattığı açıkça görülen bir durum oluyor. Ni-
tekim geçen yıl boyunca AKP-MHP faşizminin en 
çok saldırdığı gücün HBDH olduğu çıplak gözle 
görülebiliyor.
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HBDH, geçen bir yıl boyunca ezilen ve 
sömürülen kitlelere ulaşabilmek ve onları örgüt-
leyip eyleme seferber edebilmek için çok yoğun 
bir çaba harcamış bulunuyor. Özellikle kadın 
ve gençlik kitlelerini harekete geçirebilmek 
için, kadın ve gençlik örgütlerini birleşik devrim 
çizgisinde ortaklaştırabilmek için çok yoğun bir 
çaba harcadığı ve bu konuda önemli bir me-
safe kat ettiği biliniyor. Yine dört sayı çıkardığı 
Birleşik Devrim dergisi ile ve yaptığı propagan-
da çalışmalarıyla ezilen kitleleri aydınlatabilmek 
için önemli bir çaba harcamış olduğu da açıkça 
görülüyor.

Şüphesiz geçen bir yıl içinde HBDH’nin 
yaratmış olduğu en önemli gelişme, farklı devrim-
ci parti ve örgütler arasında geliştirdiği ortak 
çalışma kültürü oluyor. Başlangıçta birçok örgüt 
ve çevrenin, HBDH için “Ömürleri ancak birkaç 

ay olur” dediği çok iyi biliniyor. Çünkü çok uzun 
bir devrimci mirasa sahip olunmasına rağmen, 
Türkiye ve Kürdistan’da farklı parti ve örgütlerin 
ortak çalışma kültürü yaratamadıkları ve ittifak 
veya cephe oluşturamadıkları açıkça görülüyor. 
ADYÖD ve FKBDC gibi en iddialı ittifakların bile 
ömürlerinin altı ayı geçmediği bir zeminde HB-
DH’nin bir yılını doldurarak ikinci yıla giriyor ol-
ması, kuşkusuz üzerinde en çok durulması gere-
ken bir gelişme ve sonuç oluyor.

Mevcut haliyle çok fazla bir pratik geliştire-
memiş olsalar da, HBDH’yi oluşturan örgütlerin 
yeni bir ittifak kültürü yarattıkları, artık birbirlerini 
daha iyi anlar ve ortak çalışma yürütür hale geld-
ikleri tartışma götürmez bir gerçektir. Yıllar boyu 
neredeyse bir kelimede bile ortaklaşamayan par-
ti ve örgütlerin bir yıldır ortak çalışıyor olmalarını 

kesinlikle küçümsememek gerekir. Dahası bunun 
sırrının herkes tarafından öğrenilmesi ve iyi bilin-
mesi de gerekir. Çünkü her şeyin başı, en büyük 
devrimleri gerçekleştirmenin de başlangıcı ortak 
çalışmayı bilmektir. Geçen bir yılda HBDH bunu 
gerçekleştirmiş ve “Olmaz” denileni başararak 
birleşik devrimin önünü açmıştır.

Geçen bir yıl içinde HBDH’nin yaptıkları 
üzerine daha birçok şey söylenebilir. Mevcut 
haliyle HBDH’nin temsil ettiği devrimci birikimin 
AKP-MHP faşizminin alternatifi konumunda old-
uğu, Cizre ve Sur direnişlerinde sembolleşen 
öz yönetim direnişlerinin de gösterdiği gibi HB-
DH’nin yerel düzeyde etkin bir yönetim-iktidar 
mücadelesi verdiği açık bir gerçektir. Söz konu-
su bu mücadelenin, yönetim-iktidar sorununu 
henüz çözememiş de olsa, tüm faşist planları 
boşa çıkartan güç olduğu ortadadır. İnanıyoruz 

ki, önümüzdeki süreçte yöne-
tim-iktidar sorununu da her 
düzeyde çözüme götürecek 
ve halklarımızı kendi kendil-
erini yönetir hale getirecek-
tir.

Aslında içinde bulun-
duğumuz süreç bir devrimci 
durum değil de normal bir 
süreç olsaydı, o zaman HB-
DH’nin geçen bir yılı için in-
san rahatlıkla “Çok önemli 
bir başarı” değerlendirmesini 
yapabilirdi. Çünkü devrim-
ci parti ve örgütler arasında 

yarattığı mevcut ortak çalışma kültürü bile başlı 
başına büyük bir başarıdır. Yine tüm faşist plan-
ları bozabilmiş olması bile başlı başına çok büyük 
bir başarıyı ifade eder. Geçen bir yıl içinde Kürd-
istan ve Türkiye’de faşizme karşı tarihi bir direniş 
içinde olunmuştur ki, başlı başına bu durum bile 
büyük tarihi başarı demektir. Tabi bütün bunların 
asla küçük görülmemesi gerekir. Çünkü bunlar 
yüzlerce şehit verilerek yaratılmış sonuçlardır. 

Gerçeğin bir yönü böyle olmakla birlikte, diğer 
yönü biraz farklıdır. Çünkü içinden geçtiğimiz 
süreç normal bir süreç değil, açık bir devrim süre-
cidir. İşte bu noktadan, yani yaşadığımız devrim-
ci durum açısından baktığımızda ise, kuşkusuz 
HBDH’nin mevcut pratikleşmesi zayıf, hem de 
çok zayıftır. Devrim yapmanın ve birleşik devrimi 
zafere taşımanın gerekli olduğu bir dönemde 
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sadece düşman planlarını boşa çıkartan bir mü-
cadele elbette yeterli değildir, yetersizdir. HBDH 
Yürütme Komitesi de yaptığı yıl değerlendirme-
sinde gerçeği böyle belirlemiş ve tüm yetersiz-
likler nedeniyle özeleştiri vermiştir.

Her şeyden önce, HBDH’nin eylem gücü ye-
tersiz kalmıştır. Her ne kadar faşizme ciddi dar-
beler vuran bir eylemlilik ortaya çıkartılmış olsa 
da, devrimi zafere taşıyan planlı ve örgütlü bir 
eylem gücü haline gelinememiştir. Gerilla eylem-
leri kırda yetersiz kalmış, şehirlerde ise ciddi bir 
gelişme ortaya çıkmamıştır. Kitlelerin devrimci 
eylemleri de özellikle metropollerde zayıf kalmış, 
kitlelerin büyük eylem potansiyeli harekete geçir-
ilememiştir. 

Bu çerçevede özellikle kitlelere ulaşma ve 
onları eğitip örgütleyerek eyleme geçirmede zayıf 
kalınmıştır. Düşman engellerini aşan ve kitlelere 
ulaşan bir devrimci örgüt ve çalışma tarzı ortaya 
çıkartılamamıştır. Kuşkusuz devrim eğitilmiş ve 
örgütlendirilmiş kitlelerin eseridir. Devrimci mil-
itan ve örgütün görevi devrim için kitleleri eğit-
mek ve örgütlemektir. HBDH söz konusu devrim-
ci görevi başarıyla yerine getirmenin yaratıcı ve 
sonuç alıcı tarzını geliştirememiş ve kendisini 
bu temelde pratikleştirememiştir. Devrimci duru-
mun yaşandığı bir ortamda birleşik devrimi zafer 
çizgisinde geliştiremeyerek ağır bir tarihi yetersi-
zlik yaşamıştır. 

Peki neden? Kuşkusuz mevcut sonucu tespit 
etmek kadar, onu yaratan nedenlerin doğru ve 
yeterli tespitini yapmak da önemlidir. Başarı ge-
tirecek düzeltme ancak bu temelde yapılabilir. 

Buradan baktığımızda, kuşkusuz zeminin 
olumsuz ve imkanların az olduğunu söyleyemey-
iz. Çünkü bir devrimci durumun yaşandığından 
söz ediyoruz. Elbette düşmanın gücünü de te-
mel bir neden olarak ortaya koyamayız. Kaldı ki 
düşman cephesi çok parçalı ve çöküş sürecini 
yaşıyor. Bunu biz değil, kendileri de açık bir dille 
söylüyor. AKP Yöneticileri “Ölüm-kalım mücade-
lesi içinde olduklarını” söylüyorlar. Yine kitlelerin 
katılımını da esas neden yapamayız. Zira orta-
da devrime çekilebilecek bir kitle gerçekliği var. 
Ayrıca kitlelerin devrime katılması da kendiliğin-
den olmaz, devrimciler tarafından eğitilip örgütle-
ndirilerek devrime çekilirler. 

Nereden bakarsak bakalım, geçen yılda 

HBDH’nin devrim düzeyinde başarı elde etme-
sini engelleyen esas nedenin kendisi olduğunu 
görürüz. Yani geçtiğimiz yılda devrimin başarısını 
engelleyen esas neden öncünün zayıflığıdır, 
devrimci görev ve sorumluluklarının gereğini 
yerinde ve zamanında yeterince yerine getire-
memesidir. HBDH Yürütme Komitesi ve Genel 
Konseyi de yaptığı toplantı ve tartışmalarda bu 
gerçeği böyle tespit etmiş, sorumluluğu başka-
larına yıkmaya çalışmamış, kendi sorumluluğunu 
görerek özeleştirel yaklaşıp zayıflıklarını aşmayı 
esas almıştır.

Bir defa devrimci görevleri yerine getir-
mede tek tek örgütler düzeyinde yetersizlikler 
ve zayıflıklar vardır. Zaten Birleşik Devrim Hare-
keti de bunun için oluşmuş, söz konusu zayı-
flıkların giderilmesi için güçlerin birleştirilme-
si öngörülmüştür. Eğer bir örgüt kendi başına 
devrim yapma görevini başarabilseydi, zaten o 
zaman mevcut ittifaka ihtiyacı kalmazdı. 

Bu yetersizliğin giderilmesi için öngörülen 
HBDH’de de güçler yeterince birleştirilememiş 
ve harekete geçirilememiştir. Birleşik Devrim 
Hareketinde yer alan örgütler tarafından HBDH 
çalışmaları esas çalışma olarak görülmemiştir. 
Genel planda örgütler önce kendi işlerini plan-
layıp örgütlemişler, geri kalan zamanda da 
HBDH çalışmalarına katılmayı esas almışlardır. 
Yani HBDH çalışmaları tali çalışma olarak 
görülmüştür. Bu da motivasyonu zayıflatmıştır. 
Bu durum zaman zaman gündem yapılarak 
HBDH organlarında tartışılsa ve HBDH çalışma-
ları için örgütlerin esas görevlendirme yapması 
öngörülse de, şimdiye kadar neredeyse tüm 
örgütler tarafından söz konusu karar uygula-
maya konmamıştır. Yetersizliğin esas nedeni 
budur ve bu yaklaşımın tüm örgütler tarafından 
hızla aşılması gerekir. Eğer aşılamazsa başarılı 
pratiğe ulaşmak kesinlikle mümkün olmaz. 

Diğer yandan birlikte çalışma kültürünün 
zayıflığı da önemli bir etkendir. Bu durum mev-
cut haliyle kısmen aşılıyor olsa da, şimdiye ka-
dar ciddi sorun olma özelliğini korumuştur. Par-
ti ve örgütlerin bile kendi içlerinde ortak görüş 
oluşturma ve aktif birlikte çalışma içine girmede 
zorlandığı bir ortamda on örgütü birlikte çalışır 
kılmak elbette ki kolay değildir. Bu durum da 
görevlerin başarıyla yerine getirilmesi önündeki 
önemli engellerden biridir. 
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Yine başta gelen olmasa da, düşman 
saldırılarını da önemli bir neden olarak görmek 
gerekiyor. Elbette düşman saldırır ve bu durum 
neden olarak gösterilemez. Fakat buradaki du-
rum biraz farklıdır. Henüz HBDH örgütlenmed-
en ve kendi komitelerini oluşturmadan düşman 
saldırısına uğramıştır. Daha kuruluşu ilan edilir 
edilmez, faşizm korku içinde HBDH’de yer alan 
örgütlere saldırmış, ciddi tutuklamalar yapmıştır. 
Buradan anlaşılmıştır ki, asgari bir örgütleme 
yaptıktan sonra ilan etmek daha yararlı olur-
muş. 

Benzer birçok eksiklikten daha söz edilebil-
ir. Elbette HBDH çalışması yürüten herkesin bu 
konular üzerinde daha çok yoğunlaşması ve söz 
konusu nedenleri hızla aşması gerekir. HBDH’nin 
ilk yılda başaramadığını ikinci yılda başarır hale 
gelmesi kesinlikle buna bağlıdır. Çünkü devrimci 
durum devam etmektedir, hatta daha da gelişmiş 
bulunmaktadır. Faşist sistemin krizi her düzey-
de derinleşmiş durumdadır. Kitleler derinleşen 
kriz ortamında daha çok ezilip sömürülmekte 
ve yaşayamaz hale gelmektedirler. Dolayısıyla 
kedilerini eğitip örgütleyerek devrime sevk eden 
devrimci öncülüğü beklemektedirler. Eğer geçen 

bir yılın dersleri yeterince çıkartılarak HBDH ye-
terli bir devrimci öncü haline kendini getirebilirse, 
o zaman devrimi yapan bir öncü haline gelir.

Aslında HBDH ilanı halklarımızda büyük bir 
umut ve beklenti, faşist diktatörlükte ise çok cid-
di bir korku yaratmıştı. HBDH başlangıçtaki bu 
etkiyi aktif eylemler geliştirerek sürdüremedi ve 
daha da büyütemedi. Ancak söz konusu umut 
ve beklenti yok olmamıştır ve hala devam et-
mektedir. Dolayısıyla birinci yılda yapamadığını, 
HBDH ikinci yılda yapabilir. Söz konusu umut 
ve beklentilere cevap olacak bir öncülüğü orta-
ya çıkartabilir. İkinci yıla girerken temel görev 
budur. Gerçek bir özeleştiri temelinde kendini 
yenileyerek iddiasını büyüten ve tarzını düzelten 
bir HBDH, 2017 yılının devrim yapan bir hareketi 
haline kendini getirebilir. Şimdi görev budur ve 
bunun başarıyla yapılacağına dair inancımız da 
güçlüdür. 

HBDH’nin ikinci yılında faşizm yıkılacak 
ve halklarımız kazanacaktır! 
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Kadınların Birleşik Devrim 
Hareketi (KBDH) Konseyi 

kuruluş bildirisi

Başta kadınlar olmak üzere, tüm ezilen cin-
sel kimliklere ve halklarımıza!

KBDH olarak bundan tam 160 yıl önce 8 
Mart’a tarihi anlamını kazandıran New York’taki 
işçi kadınların direniş ateşini, o günden bugüne 
örgütlenerek, direnerek ve mücadele ederek 
yükselten tüm kadınların ve ezilen cinsel kim-
liklerin 8 Mart’ını kutluyoruz!

Yaşamı özgürlük, eşitlik ve sevgi temelinde 
yeniden yaratan Türkiye ve Kürdistan’daki tüm 
mücadeleci kadınları coşkuyla selamlıyoruz!

Emperyalist-ka-
pitalist dünya geri-
ciliğine, erkek egemen 
zihniyete, faşizme 
karşı savaşan kadın-
lar olarak, Kadın-
ların Birleşik Devrim 
Hareketi’ni bu anlamlı 
günde kadınlara ve 
halklarımıza ilan edi-
yoruz!

Dünyaya hük-
meden kapitalist ve 
barbar sistemin coğrafyamızdaki temsilcisi faşist 
TC, ezilen sınıf, ulus, inanç ve farklı cinsel kim-
liklere karşı saldırılarını arttırmış ve kendi sınır-
larını aşarak Ortadoğu’ya savaş ithal etmeye 
başlamıştır. Böylesi bir süreçte kuruluşunu ilan 
ettiğimiz devrimci birlikteliğimizin, kadınlar için 
özgürlük inancı, ezilenler için umut, faşizm için 
korku olacağının bilincindeyiz.

Toplumun ve tarihin esas yaratıcısı olan bi-
zlerin özgürlüğe cesaret etmesi bilinçli, birleşik 
örgütlenme ve mücadeleyi koşullamaktadır. 
Güçlerimizin parçalı ve dağınık oluşu, eril faşizmi 
yenerek, ellerimizle kuracağımız demokratik ve 
özgürlükçü sisteme ulaşmada önemli bir engel 
teşkil etmektedir. Tüm bu engelleri aşmak için, 

birleşik örgütlenme ve mücadele bayrağını yük-
selterek geliyoruz.

Umudumuz, cesaretimiz ve kararlılığımız, 
önümüze gelebilecek tüm zorlukları alt etmeye 
muktedirdir. Toplumda kadına uygulanan erkek 
egemen devletin bütün faşist politikalarını or-
tadan kaldırmak için, meşru tüm mücadele 
biçimlerini geliştirerek devrimci savaşımızda 
öncü olma kararlılığındayız.

Bu temelde beş bin yıllık bir tarihe sahip 
olan erkek egemen sistemin tüm ideolojik, poli-
tik, ekonomik, fiziki, psikolojik saldırılarına karşı 
mücadele etmeyi varlık ve mücadele gerekçemiz 
olarak görüyoruz.

KADIN EMEĞİNİN SÖMÜRÜSÜNE KARŞI 
MÜCADELE ETMEYİ ESAS ALIYORUZ

Güncel olarak AKP-MHP ittifakıyla geliştir-
ilen faşist saldırılara, OHAL uygulamalarına, 
kadına ve çocuklara dönük tecavüzcü, istismarcı 

u y g u l a m a l a r a , 
kadın emeğinin 
sömürüsüne karşı 
mücadele etmeyi 
esas alıyoruz.

M i l l i y e t ç i , 
halkları birbirine 
düşüren, düşman-
laştıran, iç savaşa 
sürükleyen tüm 
politikalara karşı 
kadının bütünleyici 
rengiyle mücadele 
etmeyi, bu doğrul-

tuda tüm özgürlükten ve eşitlikten yana kadınlar-
la bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

Ve yine eril zihniyetin içinde yaşadığımız 
dünyayı, doğayı, tüm canlıları, ormanları, 
soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, üzerine 
bastığımız toprağı kirleten, yok eden, doğaya 
da tecavüz eden saldırılarına karşı mücadele et-
meyi esas alıyoruz.

Tüm bunlarla birlikte dönemsel olarak halk-
larımızın önüne konulan faşist anayasaya karşı 
‘’HAYIR’’ demeyi de dönemin devrimci bir görevi 
olarak görüyoruz.
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FARKLI KİMLİKLERİ TAŞIYAN KADIN-
LARA MÜCADELE ÇAĞRISI

Bu esaslarda Kadınların Birleşik Devrim 
Hareketi (KBDH) olarak, Anadolu ve Mezopota-
mya coğrafyasında yaşayan Türk, Kürt, Laz, 
Çerkez, Süryani, Romen, Ermeni, Arap, Alevi, 
tüm farklı kimlikleri taşıyan kadınları faşizme 
ve erkek egemen sisteme karşı başkaldırmaya 
çağırıyoruz! İşçi, köylü, öğrenci, işsiz, memur, 
ana olan kadınlarımızı, artık nefes bile aldırt-
mayan bu sisteme karşı birleşmeye, birleşerek 
devrim yapmaya çağırıyoruz!

Özgürlük bilinci, birleşik örgütlenme ve 
devrimci eylemsellik biz kadınların gücünü 
birleştirecek ve yaşanılır bir dünyayı yeniden 
yaratacaktır. Faşist sistemin ve soykırımın birincil 
hedefi olan biz kadınların sömürü ve zulme karşı 
birleşik örgütlü devrimci savaşı, gerçek zaferin 
şimdiden habercisidir. Sistem içi tüm çözümsü-
zlüklere alternatifimiz olan devrim, kadın eliyle 
gerçekleşecek özgür ve demokratik yaşamdır. 
Kadınlar, sınırsız ve sınıfsız toplumun da gerçek 
yaratıcısı olacaktır.

Bugünden bunun mücadelesini Rojava’da, 
Medya Savunma Alanları’nda, Şengal, Max-
mur-Kerkük alanlarında, zindanlarda, şehirlerde 
ve dağlarda veren kadın özgürlük savaşçılarını 
selamlıyoruz! Yine dünya genelinde bedel öd-
eyen, mücadele veren tüm kadın özgürlük 

savaşçılarını selamlıyoruz!
Bu bilinçle Halkların Birleşik Devrim Hare-

keti’ne (HBDH) bağlı örgütlü savaşçılar ve 
özgürlük arayışı olan kadınlar olarak, Türkiye, 
Kürdistan ve dünyadaki tüm devrimci demokra-
tik güçlerle yoldaşlaşmak için birlikteyiz. KBDH 
olarak yükselttiğimiz bayrakla, aynı zamanda bir 
kadın soykırım sistemi de olan faşizme karşı, 
‘faşizmi yeneceğiz, halklarımız kazanacak’ 
şiarını bir adım daha ileri taşıyor ve tüm kadın 
devrimci savaşçıları ‘faşizmi ve erkek ege-
menliğini yeneceğiz’ şiarıyla birleşik mücadeleye 
çağırıyoruz.

Mücadelemiz aynı zamanda şehitlerim-
izin hayallerini gerçekleştirme mücadelesidir. 
Saraların, Saryaların, Berçemlerin, Serpiller-
in, Eylemlerin, Bernaların Sefagüllerin, Lalel-
erin kutsal devrimci miraslarına sahip çıkarak, 
kadının emeği, bedeni, kimliği özgürleşene ka-
dar kararlılıkla savaşacağız. Bu temelde tekrar 
devrim şehitlerimizin çizgisinde devrimci kadın-
ları birleşik mücadeleyi yükseltmeye, savaşı 
güçlendirmeye çağırıyoruz.

DKP-Kadın Komünarlar Birliği, Maoist 
Komünist Partisi, MLKP-Komünist Kadın 
Örgütü, PAJK, THKP-C/MLSPB

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi
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DEVRİM YOLUNDA 
YİTİRDİKLERİMİZİ

 UNUTMAYACAĞIZ!

Halepçe‘lerin, 12 Mart’ların 16 Mart’ların, 
Kızıldere‘lerin hesabını Dersim’in, Diyarbakır’ın, 
Newroz’un, 8 Mart’ın, Paris Komünü’nün devrim-
ci ruhuyla soracak olanların, bu hesabın öfkesini 
sımsıcak yüreğinde ve bilincinde taşıyanlara ait-
tir, Mart..

Baskı, sömürü, zulme karşı özgürlük için mü-
cadele eden bizler açısından, Mart ayı hüzündür, 
umuttur, sevdadır; geçmişten geleceğe uzanan 
bizlerin yarınlara yürüyüşümüzde rehberdir. 

Uluslararası proletaryanın ve emekçi halk-
ların uzun mücadele yıllarındaki Mart’lar tar-
ihsel iz düşümlerle doludur. İçimizi burkan 
kayıplarımızla birlikte, onların bizlere bıraktıkları 
manifestolarla doludur. Kürt halkının başkaldırı, 
kavga, özgürlük simgesidir. 16 Mart katliamı 
öğrenci gençliğin anti-faşist mücadelesine karşı 
faşist saldırıların simgesi olmuştur. Sosyalizmin 
kuramcısı Karl Marks’ı ve uygulayıcısı Stalin’i 
yürüklerimize, bilincimize gömdüğümüz aydır, 
Mart. Proletaryanın egemenlere korkulu rüyalar 
yaşattığı ilk muzaffer başkaldırı olan Paris 
Komünü’nün tarihidir. Kürt halkının katliamlar-
dan geçirildiği, Halepçe’dir, Dersim isyanıdır. 
Diyarbakır zindanlarında bedenini ateşe veren 
Mazlum Doğan’lardır. 6 Mart’a düşman karşısın-
da teslimiyet değil, direnmenin devrimci baş eğ-
mezliğin adıdır. 12 Mart askeri faşist darbesinin 
ve 12 Mart Alevi Halkımıza karşı onlarca kez 
tekrarlanan katliamın adıdır. Dün-
ya emekçi kadınlarının, “kavganın 
da sevdanın da yarısı biziz” dey-
ip destanlar yarattığı 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günüdür. Ve 
Kızıldere’de yarınlara umudun, 
insanlığın, yoldaşlığın, dostluğun, 
devrimci yönelimin nasıl olması 
gerektiği, devrimci dayanışmanın, 
birliğin farklı örgütlerde de olsa 
bir biri için kendini feda etmenin 
adıdır. Sosyalizme inancın, hes-
apsız fedakârlığın, adanmışlığın 

simgesidir, bir manifestodur!
Evet, biz devrimciler açısından Mart ayı 

umudu da hüznü de birlikte yaşadığımız bir 
aydır. 

Tarihin sona erdiği, ideolojilerin tükendiği 
yalanlarıyla yeni bin yılı kapitalizmin zaferi ilan 
eden egemenler karşısında, tüm bu değerler, 
devrimciler ve ezilen halklar açısından umudun, 
geleceğe özlemin simgesi olarak her zamankin-
den daha çok anlam ve önem kazanmaktadır. 

“Uğruna ölünecek hiçbir şey yok” diyer-
ek insanlığın geleceğini karartmak isteyenlerin 
karşısında, bu değerleri sahiplenerek ve onların 
izinde yürüyerek geldik bugünlere. İnsanın in-
san olmaktan çıkarılıp adeta metalaştırılmaya 
çalışıldığı; her türlü değersizleşmenin, çürümenin 
derinleştirilmek istendiği; egemen sınıfların 
korkulu rüyası olmaya devam eden sosyalizmin, 
emekçi halkların umudu olmaktan çıkarılmak is-
tendiği bir süreçte Mart ayı artık bir direniş ge-
leneği olmuştur.  Devrimci mücadele, Mart ayının 
tüm değerlerini bünyesinde toplayarak ilerliyor. 

Bizimdir Mart!
Sosyalizme her türlü saldırının, dönekliğin 

prim yaptığı, kendini egemenlere ispatlamanın 
yolunun devrimci değerlere, eylemlere, Kürde 
daha çok saldırmaktan geçtiği günümüzde, 
yaratılan tüm bu devrimci değerler, onların 
karşısına barikat olmaktadır. 

Yeni bir Mart ayında, devrim yolunda yitird-
iğimiz tüm şehitleri saygıyla anıyoruz. Onlar yolu-
muzu aydınlatmaya devam edecek ve zafer, on-
ların yarattığı değerler üzerinde şekillenecek. 

Bir asırdan daha fazla bir zaman önce, 
Engels değerli yoldaşı Karl Marks için mezarı 
başında “adı ve davası yüzyıllar boyu yaşaya-
cak!” demişti.

Tarih, Engels’i doğruladı. Ve yine yirmi bir-
inci yüzyılın çeyreğinde Mart da, tüm devrim 
şehitlerini anarken, büyük bir inançla diyoruz ki; 



insanlık var olduğu sürece onların adı ve davası 
yaşayacak. 

Çünkü onlar devrim ve sosyalizm davasının 
simgesiydiler. Onlar büyük bir davanın, insanlık 
davasının gerçek savunucusu ve önderleriydiler. 
Onlar insanlık adına çıkarsız bir kavganın neferi-
ydiler. Onlar insan güzeliydiler. Onlara tüm bu gü-
zellikleri kazandıran ise, sahip oldukları sosyalist 
ideoloji, sosyalizm düşüncesidir. Çünkü sosyal-
izm mücadelesinin temelinde, “insan” vardır. Yok 
edilmek istenen de işte budur. Uğruna ölünecek, 
bedel ödenecek değerlerin olmadığı bir dünya-
da, insanlık yok oluyor demektir. Onları sahip 
oldukları değerlerden, ideolojiden yalıtarak, salt 
şehitlik kavramı içerisinde anmak, onları dar-
laştırmaktır. Bunun için onları sahiplenmenin 
yolu sosyalizmi sahiplenmekten, sosyalizm ide-
aline sahip çıkmaktan geçmektedir. 

Tüm bunlardan yola çıkarak bu Mart’ta daha 
güçlü, daha ilerideyiz. Dostluğun, dayanışmanın, 
siper yoldaşlığın gelişerek ete kemiğe büründüğü 
ve kök saldığı bir süreçteyiz. Yıllar önce devrimci 
önderlerimiz-
in Kızıldere’de 
bizlere yaşam-
larıyla miras 
bıraktıkları bir-
lik, mücadele 
ve dayanış-
ma ruhunu 
y e n i l e m e 
ve yaşat-
ma çabasını 
HBDH (Halk-
ların Birleşik 
Devrim Hare-
keti) kimliğinde 
somutlayarak 
y ü r ü y o r u z . 
HBDH bünye-
s i n d e k i 
yoldaşlaşmanın birinci yılında bugün, başlangı-
ca nazaran daha güçlü, daha ileri noktadayız.

Mücadelemizi on’ların ruhuyla zengin-
leştirme telaşındayız. On’ların bize bıraktıkları 
mesaj ve çağrıları bizim içtin çok nettir: Kızıl-
dere, emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve 
her türden gericiliğe karşı bir savaş çağrısıdır. 
Kızıldere’nin ardılları olarak bizler bugün birçok 
alanında ezilen halkların direniş ve mücadelel-
eriyle on’ları yaşatıyoruz.

HBDH Kuruluş ilanında da ifade ettiğimiz 
gibi;  ‘’1971, Türkiye işçi sınıfı ve tüm ezilenleri-

nin yıllar boyu devam eden sömürüye ve zulme 
hayır diyerek ayağa kalktığı ve zorbaların üzer-
ine yürümeye cüret ettiği yıllardır. Bu dönemde 
tüm ezilenlerin bin yıllara dayanan öfkesi so-
mut maddi güce dönüşmüş, devrimci örgütler 
olarak, emperyalizme, faşizme ve tekelci işbir-
likçi burjuvaziye karşı THKO, THKP/C ve TKP/
ML adlarıyla silahlı devrimci halk güçleri olarak 
cisimleştiler. 1971 Direnişi ve önderleri faşist cel-
latların beklentisinin tersine unutulmak bir yana 
her geçen yıl biraz daha büyümekte Türk, Kürt 
ve diğer halkların bilincine kazınmaktadır. 1971 
direnişi daha sonra, Türkiye ve Kürdistan’da 
devrimci örgütler olarak iki ayrı kol halinde de-
vam etmiştir. Eşitsiz gelişme ve bazı hatalar so-
nucu aradaki kopukluk bir dönem devam etti. 
HBDH ile bu iki kol yeniden birleşmiştir.’’

HBDH, Mart’lardan devraldığı bayrağı, 
Türkiye devriminin öznesini ortaya çıkaracak 
bir cepheleşmeye ulaşabilmek adına taşıyor. 
TDH’nin siyaset arenasında artık net bir aktör 
işleviyle yer alabilmesinin zemini olarak HBDH 

neden bir koza 
işlevi görmesin? 
HBDH, birbirine 
bağlı bir takım di-
namikleri harekete 
geçirip zincirleme 
etkilerle beklen-
medik gelişm-
elere neden yol 
açmasın? Mesela 
neden uluslararası 
gelişmelere de 
müdahale edecek 
bir projeksiyonu 
ileride gündemine 
almasın? Bunların 
hepsini başarmak 
bugün bizlerin 
elindedir. Yol açıldı 

bir kere, bunu hiç bir güç durduramaz.
Elbette daha fazlasını istiyoruz; sadece gön-

lümüzden böyle geçtiğinden değil, nihai zafere 
giden yolun buradan geçtiğini düşündüğümüzden 
dolayı bunu istiyoruz ve yapacağız.

Beklentilere yanıt olacak birleşik mücadele 
atılımının vakti çoktan gelmişti. Zaten hiçbir güç, 
vakti gelmiş bir eylemin önünde engel olamazdı/
olamadı da. Şimdi bize düşen, Mart ruhuyla bu 
atılımın hakkını kan, can ve emek bedeli pahası-
na sahiplenmektir.
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Birleşik Direnişçi Kadınlar

HBDH Kadın Konseyi kuruluşunu ilan et-
tiği açıklamasında ‘’Birleşik Direnişçi Kadınlar’’ 
adıyla örgütlenme çağrısı yaptı.  Erkek ege-
men kapitalist sisteme karşı ‘’Birleşik Direnişçi 
Kadınlar’’la özsavunmanın, milis örgütlenmesi-
nin kadın cephesinden örülmesi çağrısıydı bu. 
Birleşik Direnişçi Kadınların neden bugün acil 
örgütlenmesi gerek-
tiğine girmeden önce 
demokratik alan ile 
devrimci alanın birbir-
ini tamamlayacak mü-
cadelesinin önemine 
değinmiş olalım.  

Demokratik alan-
da, kadın özgürlük mü-
cadelesinde yer alan 
kadın örgütleri kadı-
na dönük saldırıların 
yaşandığı her durumda 
yan yana gelerek soka-
kları boş bırakmadılar. Demokratik kadın cephe-
si ataerkil kapitalist sistemin erkek egemenliğini 
çeşitli düzeylerde sarsan eylemlerle yanıt ver-
di.  Onbinler, milyonlar haline dönüşen kadın 
isyanlarına; Özgecan ve tecavüzcülerin ser-
best bırakılması yasalarının geri çektirilmesine 
öncülük ettiler. Yeni bir yasa mı yapmak isteni-
yor, yasaların erkekleşmiş haline karşı kurumsal 
alanlarda eşitlikçi, eşbaşkanlık gibi pratik bir du-
ruşla yasaları sarsmak... Kadın düşmanı yasa-
nın geri çekilmesiyle hükümeti sarsmak... Mah-
kemenin taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, kadına 
yönelik her türlü şiddet halinde erkeğe caydırıcı 
cezayı vermesi talepli eylemiyle sistemin yargı 
ve adaletsizliğini sarsmak... Özsavunma hak-
kını kullanmış kız kardeşlerimizin tutsaklıktan 
özgürlüğe kavuşmasını isteyerek, özsavunma 
hakkımızın meşruluğu ile toplumsal cinsiyetçiliği 
ve erkeği sarsmak... Kirli savaşta oğulları, kızları 
ve eşlerinin acısına rağmen barış isteyen annel-
er ile şovenist, ırkçı, milliyetçi beyinleri kardeş-
likte inat ederek sarsmak... Ya da kadınları eve 
kapatmak isteyen, şortumuza, sporumuza, kah-

kahamıza, hamile hallerimize, kürtaj hakkımıza, 
yaşam tarzımıza, kaç çocuk doğuracağımıza 
müdahale edenlere isyan ederek gerici, şeriatçı 
zihniyetleri sarsmak... Bugün de Erdoğan’ın dik-
tatörlük hayellerini sarsmak, kadın hayır plat-
formlarıyla güçlü bir kampanya örgütlemek... 
Kadın özgürlük mücadelesinde demokratik alan, 
tüm siyasal gelişmeler karşısında kadın politika-
larını ve eylem araçlarını devreye sokarak dişe 
diş bir kavga yürütüyor. Ancak erkek egemen ka-
pitalist sistemin salt demokratik alandan sarsıl-
ması yetmez, onu yıkma eylemiyle tamamlan-
ması gerekir. 

Sistemin yıkılması askeri hazırlıkları, politi-
kaya askeri araçlar-
la müdahaleyi ger-
ektirir. Politik askeri 
cepheden kadın 
özgürlük mücade-
lesinin büyütülme-
si, geliştirilmesi 
bugünün acil konu-
larındandır. Erkek 
egemen, toplumsal 
cinsiyetçi, ayrımcı 
her durum karşısında 
en geniş işçi, eme-
kçi kadınların sistem 
karşıtlığına ve onu 

yıkma eylemine çekilmesi, devrime kazanılması 
gerekir. Bunun için devrime önderlik edecek 
öncünün askeri alandan da kadın politikalarını 
devreye sokması toplumsal bilinçte değişim 
ve kadın kitlelerinin güveninin kazanılmasını 
sağlayacaktır. 

Birleşik devrimin öncü gücü bugün Halk-
ların Birleşik Devrim Hareketi’dir. HBDH Türkiye, 
Kürdistan ve Ortadoğu’daki bölgesel devrimin 
öncü gücüdür. HBDH Kadın Konseyi’nin kuruluşu 
kadın devrimine öncülük iddiasının kendisidir. 
Bu öncülük iddiası, demokratik alanın sokaktaki 
kadın isyanının konularına paralel olarak kendis-
ini askeri ve milis alanında ortaya koymasıyla 
tamamlayacaktır.  

 ‘’Birleşik Direnişçi Kadınlar’’ Türkiye ve 
Kürdistan’da, devrimci kadın cephesi alanında 
onun kadın milis örgütlenmesinin bir parçası 
olacaktır. Politik askeri faaliyet ile milis faaliye-
ti birbirini besleyen iki gücü ifade eder. Kürdis-
tan’da özyönetim direnişi bu açıdan önemli bir 
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örnektir.  Özyönetim direnişlerinde elde silah 
faşist, sömürgeci rejim güçlerine karşı savaşan 
YPS-JİN politik askeri düzeyde kendisini konum-
landırdı. Kürt Özgürlük Hareketi, sömürgeciliğin 
bu soykırım, sindirme, teslim alma savaşı 
karşısında kadın, gençlik ve halk milislerini yıl-
ların deneyimi ile devreye sokarak YPS ve YPS-
JİN’i her biçimde güçlendirdi. Aylarca süren 
direniş, askeri ve milis kuvvetlerin birlikteliği ile 

düşmanın yenilgiye uğratılabileceğini gösterdi.

HBDH Konseyi, başta Türkiye metropolleri 
olmak üzere Türkiye ve Bakure Kürdistan’ın-
da  özsavunma, milis gruplarının hızla örgü-
tlenmesine dönük çağrılar yaptı. HBDH Kadın 
Konseyi’nin kadın milislerini ‘’Birleşik Direnişçi 
Kadınlar’’ adıyla örgütlemesi çağrısı da mü-
cadelenin kadın yüzünün özgürlükçü, direnişçi 
kuvvetlerin açığa çıkartılarak eyleme geçirilmesi 
çağrısıydı.  Kadın milislerinin bugünden örgü-
tlenmesi acil görevlerimiz arasındadır. Milis ku-
vetleri yereldir. Kadın milisler yaşadığı mahalle 
ve ilçede düşman mevzilerini hedefleyen mil-
itan eylemler örgütleyebilir. Devlete ait kamu 
binaları, bankaları, kurumları, faşist ve IŞİD’in 
örgütlenme merkezleri, gericiliği pompalayan 
medya kuruluşları, faşist iktidarı destekleyen 
işletmeler, tecavüzcüleri vb besleyen kurumlar 
hedef alınabilir. Kadın milis eylemlerinin han-
gi neden ile gerçekleştirildiği bilgisi kamuoyuna 
özellikle faşist, politik İslamcı rejimin kadın poli-
tikaları adres gösterilerek yapılması milyonlarca 
işçi, emekçi kadının dikkatini HBDH’ne çekecek, 
onların adalet arayışına yanıt olacaktır.  Milis-
ler çatışmalı halk ayaklanmalarını beklemeden 
bugünden gruplar halinde örgütlenmeli önlerine 
güncel görevler koyabilmelidir. Kadın milisler 
olası çatışmalı halk isyanı, ayaklanma durumun-
da hem savaşan milis gücü, hem de barikatların 
korunması, güçlendirilmesi, sağlık, beslenme, 

istihbarat, barınma, haberleşme, lojistik gibi 
ayaklanmada düşman ile yürütülen dişe diş mü-
cadelede her türlü ihtiyacı karşılamaya, hazırla-
maya dönük faaliyet içinde olur. Kadın olmaktan 
dolayı AKP’nin cinsiyetçi, gerici politikaları altın-
da ezilen, cinayete kurban giden, eve kapatılmak 
istenen, yaşam tarzına müdahale edilen kadın-
ların başkaldırmak için binlerce sebebi var.

Faşist Türk devletinin, AKP ik-
tidarının referandum öncesi estird-
iği, sonrası estireceği faşist devlet 
terörünün korkunç boyutlara ulaşa-
cağını diktatörlüğe bakan tüm halk-
larımız görebiliyor. Kadın örgütleri, 
kurumları ve kadın kitleleri çok 
büyük tehlikelerle karşı karşıya. 
Büyük bedeller ödedik. Söz, örgütle-
nme, eylem özgürlüğümüze dair ka-
zandıklarımız elimizden alınmak is-
teniyor. Siyasetin merkezine yürüme 
hakkımız esir edilmek isteniyor. 

Derneklerimiz, kurumlarımız kapatılarak kadın 
gücümüz erkek egemenliğine teslim edilmek 
isteniyor. Beklemeye bırakılan tecavüzcülere 
özgürlük yasası ile tecavüz olağanlaştırılmak is-
teniyor. Kadınları ve toplumu karanlığa sürükley-
en rejimi, faşist saray cuntacılarını hem devrimci 
kadın cephesinden özsavunma, milis örgütleri, 
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hem de demokratik alanda sokak eylemleri ile 
nefes alamaz hale getiren, sıkıştıran, yıkan bir 
hattan ilerlenmeli. 

Rojava devrimini, kadın devrimini engelle-
meye dönük uluslararası gerici çabalar ve ask-
eri alanda kantonların birleşmesini engellem-
eye dönük Cerablus, El Bab hamlelerinin herbiri 
boşa çıkmak zorunda kaldı. 7 Haziran seçimler-
inin ardından 1 Kasım seçimlerinde tüm faşist 
odaklar AKP’yi güçlendirdi, Erdoğan’nın dik-
tatörlük hayallerini pratikleştirdi. Ancak bugün 1 
Kasım’da AKP’yi destekleyen bir çok milliyetçi, 
ulusalcı, gerici kesimler dahil refarandumda 
‘’hayır’’ cephesinde yer aldı. Erdoğan, diğer bur-
juva siyasetçiler gibi seçim sonuçlarında olası bir 
yenilgiye tahammül etmeyecektir. Tahammülsü-
zlüğünü, diktatörlüğünü devam ettirme isteğini 
bodrumlarda yakılan sevdiklerimizden, tutukla-
nan vekillerimizden, belediye başkanlarımızdan, 
her gün gözaltına alınan yoldaşlarımızdan bili-
yoruz. Siyasi planlarımızı sandıkta kullanılacak 
oylar ve referandum sürecine göre yapacağız, 
başarıyla çıkacağız ancak salt sandık ve oy 

olarak göremeyiz. 1 Kasım’da AKP’nin etrafında 
ona güç verenlerin bir kısmı bugün hayır oyu kul-
lansalarda bunlar Kürt halkı, Alevi halkı, devrim-
ci, sosyalist ve yurtseverler için hala bir tehlike. 
Ekonomik ve politik krizin daha fazla emekçiyi 
AKP’den uzaklaştırdığını biliyoruz. Ancak süreç, 
devrimci durumun ve siyasal koşulların bizim 
lehimize ilerlediğini gösteriyor. Diktatörlüğün 
sonu halkların, kadınların, gençlerin özgürlük 
mücadelesi için yürüteceği militan direnişleri-
yle mümkün olacaktır. Bu mücadelenin bugün 
eksik kalan ayağı özsavunma, milis birimlerinin 
kurulmasıdır. Şehit düşen kadın yoldaşlarımıza 
sözümüz var. Türkiye ve Bakure Kürdistan’ında 
eşit, özgür bir yaşamı, kadın devrimini inşa etme 
sözümüz var.  

Sözümüz eylemimiz olacaktır.
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 Dün erkendi, yarın geç: 
Gençliğimizi faşizme 

satmayacağız!
 

Türkiye ve Kürdistan gençliği devrimci 
direnişin ve mücadelenin yıllardır temsilcisi ve 
kararlı yürütücüsü olarak tüm dünyada tanınır. 
Kürt gençleri denildiğinde akla Sur, Cizre, Nu-
saybin başta olmak üzere sayısız direniş örneği 
gelir. Türkiye devrimci hareketinin tarihi Deniz, 
İbrahim, Mahir’in gencecik yaştaki önderliklerine 
dayanır. Mahallelisi, üniversitelisi, işçisi, kadınıy-
la bu coğrafyanın gençliği direnmeye ve halk-
ların ve ezilenlerin savunmasını örgütlemeye en 
onurlu bir şekilde mahkum edilmiştir.

Çünkü gençlik, sistemi sorgulama kabili-
yetine sahip olan ve tıpkı çocuklar gibi özü ile 
yaşayan, henüz kirletilemeyen ve tutsaklaştırıla-
mayandır. Gençlik, bilime, düşünceye, yaşamaya 
açken karşısında karnı tokların kirli dünyasından 
ve onlara karşı isyandan başka çare bula-
mayandır. Türkiye ve Kürdistan’da genç olmak 
hocasız üniversitelerde “okumaktır”, tatillerde in-
şaatta çalışıp tonlarca demirin altında kalmaktır, 
kendini kurtarmak için başka bir işsizle evlenip 
aç ve ev hapsinde yaşamak zorunda kalmaktır; 
binbir çeşit yozluğun dünyasında gerçeklerden 
kaçmaya çalışırken girdiği bir krizde can verme-
ktir.

AKP faşizmi yarattığı bu ortamın alternatifini 
kendi bünyesinde tanımlamaktadır. Hak yolunda, 
milletinin sevdasında, liderinin izinde olan genç-
lik bugün katiller sürüsü şeklinde memleketin 
her yanında örgütlenmektedir. Dünyanın hiçbir 
yerinde bilimsel eğitime alternatif olarak din eğiti-
mi dayatması kalmamışken Türkiye liselerinin en 
cazibi imam-hatipler haline gelmiştir. Polis ve 
paralı asker olmak, bir diğer deyişle faşizmin terör 
aygıtını kendine “ekmek kapısı” yapmak dışında 
hiçbir mesleğin “garantisi” kalmamıştır. AKP’nin 
IŞİD ile işbirliği ve ideolojik ortaklığı neticesinde 
vakıf, dernek, hayır kurumu gibi Türkiye’nin her 
yanında biten onbinlerce sahte organizasyon 
IŞİD’e asker alma büroları olarak çalışmaktadır 
ve gençliğin azımsanamayacak kısmı buralar-
dan faşist çetelere katılmaktadır. Bunun yanında 
Osmanlı Ocaklarından faşist partiye bağlı genç-
lik kollarına AKP’nin doğrudan faşist, paramiliter 
gençlik örgütlenmeleri mevcuttur.

Türkiye ve Kürdis-
tan gençliğine dayatılan, 
görünürde iki, esasta bir olan 
seçenek işte budur.

Bütün bunların dışın-
da kalan, karakteri direnişçi 
ve devrimci olan Türkiye ve 
Kürdistan gençliği ise bir 
alternatif değildir. Tersine 
içinde yaşadığı ve ait old-
uğu sınıf, ulus, inanç ve 
kimliklerin sömürü, baskı, 
imhası karşısında zorunlu 
olarak direnişi örgütlemek-
tedir. Gençlik inanılmayacak 
derecede öfke biriktiriyor. 

Gezi’nin yüzüne bakabilmek için tarih sahnesine 
bu kez çok daha güçlü çıkabilmenin yollarını 
arıyor. Yenilgi, yılgınlık ve çaresizliği potansiyel 
direnişçi gençliğin aklına zorla sokmaya ve bu 
yolla gençliğe karşı savaşını daha başlamadan 
kazanmaya çalışan AKP faşizmidir. Kazanmak, 
dirilmek ve çare olmak; halkların ve emekçilerin 
yüz akı olmaksa öncelikle, birleşen ve direnen 
gençlikten başka kimsenin görevi değildir.

Faşizm karşısında kısa bir zaman önce 
sokaklardan evlere girmeyen çocukları bul-
malıdır.  Türkiye’nin sokaklarında polise kaçacak 
yer bırakmayanların, Kobane’yi özgürleştiren-



15

lerin, Sur’da faşizmin güçsüzlüğünü gösteren 
ve aklını kaçırtanların ruhunu sahiplenmelidir. 
Dünün gölgesinden korkan AK gençliğine ve 
onlara yedeklenen MHP’lilere, vasıfsız üniver-
site hoca ve yönetimlerine, halkı katletmek için 
hazırlanan IŞİD’e ve türevi çetelere, mahallele-
rde terör estiren PÖH ve JÖH’lere karşı direnişçi 
gençliğin tecrübe ve birikimi mevcuttur.

Meselemiz bunu Halkların Birleşik Devrim 
Hareketinin Türkiye ve Kürdistan devrimci mü-
cadelesinde kuruluşu ve eylemleri ile açtığı yolda 
gençliğin kendi araçlarıyla örgütlemektir.   Birleşik 
mücadele faşizm koşullarında bütün örgütlenme 
ve eylem alanlarında olduğu gibi gençlikte de 
temel düstur haline gelmelidir. HBDH’ın gücü 
gençliğin ne önünde ne de arkasındadır. HB-
DH’ın gücü gençliğin gücüdür ve onun yanın-
dadır. Bunu faşizmin bildiği kadar gençliğimiz de 
bilmelidir.  

Türkiye ve Kürdistan gençliğinin kaybet-
tirilmeye çalışılan güveni eylem ve mevzileri il-
erletmekle yeniden kazanılmalıdır. Mahalleler 
savunulmalıdır, halkların ezilmesine, katliamlara 
müsaade edilmemelidir. Okullar faşist çetelerden 
ve ancak onlara öğretebilecek şeyleri olan sözde 
hocalardan temizlenmelidir. Faşizmin gençliği 
birleşik direnişçi gençlik tarafından her yerde ye-
nilgiye uğratılmalıdır. Bu noktada faşizme taraf 
olanla olmayanın  ayrımı derinleştirilmeli ve bütün 
gençliğe faşizme karşı mücadele konusunda her 
alanda çağrıda bulunulmalıdır.

Dün oynadığımız sokaklar bugün AKP ve 
IŞİD’in faşizmine karşı savaştığımız alanlar ola-
cak. Birleşeceğiz, direneceğiz ve faşizme karşı 
devrime yürüyeceğiz.

Yaşasın gençliğin birleşik devrim 
mücadelesi!                        
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Newroz’u devrimi zaferle 
taçlandırmanın 

ruhuyla karşılıyoruz
Halkların özgür ve toplumcu yaşam ısrarın-

dan gücünü alan Newroz, bugün de anlamından 
hiç bir şey yitirmeden ve aynı anlamları omu-
zlarında taşıyarak, halkların devrimci isyan ateşi 
olmaya devam ediyor. Her türden emek hırsı-
zlığına, değer gaspına, işgal ve istilaya isyanın 
adı olan Newroz, ezilenlerin, sömürülenlerin, 
inkar edilip yok sayılanların kızıl direniş rengini 
yansıtıyor, yaşatıyor.

Binlerce yıl yan yana, eşit ve paylaşım 
içinde yaşayan toplulukların coğrafyası Mezo-
potamya’da, insanlığın başına bir veba gibi mus-
allat olan, sınıflı köleci zorbalık, her türden bozu-
lmanın, çürümenin ve 
yıkımın temellerini attı. 
Toplum ve doğa dışı 
bu sapkınlık, ilk gün-
den itibaren insanda 
ısrar edenlerin direnişi-
yle ve başkaldırısıy-
la karşılaştı. İnsanlık 
açısından büyük bir 
yıkımın temellerinin 
atıldığı bu topraklar, 
doğal olarak ilk isyan-
ların ve başkaldırıların 
da mekanı oldu. İn-
sanlığın eşitlik ve 
özgürlük  arayışının başkaldırısından rengini 
alan Newroz, tüm saldırı, çarpıtma ve özünden 
uzaklaştırma dayatmalarına karşın, ilk köle sınıf 
olarak kadınların, ezilenlerin, sömürülenlerin ve 
zulme uğrayanların direniş ruhu ve günü olmayı 
sürdürüyor.

Çağının merkezi hegemon gücü olan Asur 
köleci imparatorluğuna karşı, emekçi Halkların 
Birleşik Devrim Hareketi olarak doğan ve zafere 
ulaşan Newroz başkaldırısı, bölge halklarına bir-
likte, eşit ve paylaşım içinde yaşamanın imkân-
larını sundu. Köleci despotizme ve zulme karşı 
birlikte ve ortak başkaldıran halklar, merkezi he-
gemonyanın tanınmadığı, tüm farklılıkların kendi 
renkleri ve özgünlükleriyle yan yan yaşayabildiği 
bir ilişkiler sisteminin yaratılabileceğini göster-
diler. Sömürünün, talanın ve gaspın örgütlü zor 

sistemine karşı anacak, Halkların Birleşik Devrim 
Hareketiyle çıkılabileceğini gören bölge halk-
ları, devrimci birliklerini yaratarak, örgütlener-
ek ve birlikte zorbalığa karşı savaşarak zaferin 
Newrozlaşmış baharını yaratabildiler. Halkların 
Newrozlaşan günleri, ancak bu birliktelik gücüne 
dayanılarak yaratılabildi.

Asur Despotizminin günümüzdeki temsil-
cileri olan emperyalist güçlerin ve onların yerel 
uzantılarının yeni paylaşım ve talan saldırılarının 
coğrafyası haline getirilen bölgemiz Ortadoğu, 
21 yüzyılın bu ilk çeyreğinde kaos ve yıkım 
kıskacına alınmış durumda. Küresel ve bölgesel 
gericiliğin talan, sömürü ve jeostratejik hesap-
ları nedeniyle yıkıcı bir savaşın içine sürüklenen 
bölgemiz, aynı zamanda bir kez daha Halkların 
Birleşik Devrim Hareketiyle devrimci  bir seçenek 
yaratma imkânlarını sunuyor. Halkların özgürlük, 
barış, demokrasi ve eşitlik özlemlerini bir devrim-
le taçlandırmanın hem objektif ve hem de süb-
jektif koşulları olgunlaşmıştır. Emperyalist  ve 

yerel gerici güçler-
in, bölge halkları-
na sunabilecekleri  
çözümlerinin ol-
madığı açığa çık-
mıştır, anlaşılmıştır. 
Tersine, bu güçlerin 
varlığının ve girişim-
lerinin ne adına olur-
sa olsun, kaosu çok 
daha derinleştirdiği 
yeterince deşifre 
olmuştur. Kurdukları 
egemenlik sistemi-
nin bölgenin emekçi 

halklarına kan, katliam, yıkım, talan, açlık ve yok-
sullaşmadan başka bir şey vermediği  yeterince 
anlaşılmıştır. Özellikle son yüz yılda her türden 
milliyetçilikle, cinsiyetçilikle dincilikle, rantçılıkla 
ve diktatörlükle ayakta tuttukları rejimler, artık  
ayakta kalamaz duruma gelmişlerdir. Bölgedeki 
tüm rejimlerin temelleri sarsılmaktadır. Hiç birisi-
nin yarına nasıl çıkacakları belli değildir. Yaşanan 
krizin etkileri bu kadar derindir ve sarsıcıdır.

Tüm bölgeyi kuşatan krizin en derin etkile-
rini yaşayan ülkelerden biri de Türkiye’dir. AKP-
MHP ittifakıyla kendisini yeniden yapılandırmaya 
çalışan faşizm, devrimci, demokratik muhalefe-
ti ve Kürdistan Özgürlük Hareketini bastırarak, 
bölgesel kaostan yıkıcı darbeler almadan çık-
maya çalışmaktadır. Erdoğan diktatörlüğünü 
yasal kılıfa kavuşturarak krizi karşılamaya 
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çalışan faşizmin kara ve yeşil ortaklığı, halklar 
ve emekçiler adına elde edilen tüm mevzile-
ri ve kazanımları ortadan kaldırmak için, topy-
ekun bir saldırı içine girmiştir. Özellikle devrimci 
demokratik cephenin halklar ve emekçiler adına 
elde ettiği  7 Haziran 2015 başarışına, bir karşı 
darbe ile yönelen faşist rejim, devrimci gelişmeyi 
bastırmak ve tasfiye etmek için, tüm kirli iktidar 
ortaklarıyla ittifak içine girerek, halkların başarı 
çizgisinde ilerleyen devrimci iradesini kırmayı 
temel hedef haline getirmiştir. Halkların birleşik 
devrimci iradesinin egemen sistem acısından 
yarattığı büyük tehdidin ortadan kaldırılması 
için, rejimin tüm sadık bekçileri ortak bir pro-
gram etrafında birleşmiştir. AKP’den CHP’ye, 
MHP’den Ergenekon’a tüm gerici ve faşist oda-
klar, halklar ve emekçiler düşmanı rejimlerini ko-
rumak ve kurtarmak için, ittifak halinde harekete 
geçmişlerdir. Bugün tüm bu gerici mihrakların 
üstlendikleri rollerine göre, devrimci ve demokra-
tik  güçlere karşı sahada oldukları görülmektedir. 
Beslendikleri ve besledikleri faşist rejimin yıkıl-
maması için, tam bir ittifak gücü olarak hareket 
etmektedirler. Kendi aralarında kimi konularda 
görüş farklılıkları ve buna dayanan çelişkiler 
olsa da, faşist rejimin yaşatılması noktasında 
birlik içindedirler. Dolayısıyla devrimci gelişmeyi 
durdurmak ve karşı-devrimci saldırıyı başarıyla 
tamamlamak için, ortak bir konsept içindedirl-
er.

2017 Newroz’unu böylesi bir ortamda 
karşılıyoruz. Emperyalist ve faşist saldırganlığın 
çok yönlü geliştiği bir ortam olmasına karşın, 
halkların birleşik devrim kalkışmasının en çok 
kazanacağı, kazanabileceği bir konjonktürde 
bulunuyoruz. Halkların Birleşik Devrim Hareke-
ti’nin yaşamın her düzeyinde gelişme, toplumsal 
dinamikleriyle buluşma ve halkların eşit, özgür 
ve demokratik yarınlarını inşa etme fırsatları hiç 
bir dönemle kıyaslanamayacak denli büyüktür. 
Özünde çağdaş bir Newroz hareketi olan, Halk-
ların Birleşik Devrim Hareketi, Türkiye ve Kürd-
istan somutunda temsil ettiği çizgi ve omuzladığı 
halkların özgür geleceğini inşa etme göreviyle, 
bin yıllardır birikerek yeni nesillere devredilen, 
özgür, eşit ve toplumcu yaşamı yaratma umut-
larının temsilcisi olmaktadır. Sırtlarını emperyalist 
tekellere dayayan faşist rejimlerin, dayattığı her 
türden imha, inkar ve teslim alma politikalarını 
yenilgiye uğratıp, halkların bin yıllara yayılan 
cennet ütopyasını gerçekleştirebilmenin tarihi 
fırsatları vardır. Halklarımızın, emekçi sınıfların, 
kadınların, gençliğin, farklı inanç ve kültürel 

kimliklerin başına bela olmuş faşist diktatörlüğü 
yenilgiye uğratıp, Anadolu ve Mezopotamya to-
praklarından  tüm bölge halklarına yeni bir bahar 
armağan etmenin imkânları, her zamanınkinden 
daha ulaşılabilir bir hedef haline gelmiştir. Halk-
larımızın faşist Erdoğan diktatörlüğüne karşı ye-
nilmeyen devrimci irade ve direnişi, Newroz’un 
isyancı ve özgürlükçü kimliğiyle buluşarak zafer-
in garantisini sunuyor.

2017 yılına büyük bir kriz ve çatışma or-
tamında girildi. Bu çatışma ve krizin giderek daha 
da şiddetleneceği, yaşamın her alanına yayıla-
cağı görülmektedir. Basta Kürdistan ve Türkiye 
halkları olmak üzere, tüm bölge halkları böylesi 
bir süreçte Newroz bayramını karşılıyor. Küresel 
emperyalist güç  merkezlerinin bölgeye dayat-
tıkları yeniden paylaşım savaşlarının yol açtığı 
büyük yıkımlar ve bölge halklarının işbirlikçi te-
kelci sermayenin diktatörlüğü altında yasadıkları 
derin toplumsal, ekonomik, siyasal kriz, halkların 
devrimci alternatifini tek çözüm yolu haline getiri-
yor. Bu anlamda, 2017 Newroz’u, büyük devrim-
ci hamlenin startının verildiği, halkların devrimci 
alternatifinin çok daha görünür kılındığı bir süre-
cin başlangıcını da ifade ediyor. Güncel boyutuy-
la böylesi bir anlamı taşıyor.

Rengini ve ruhunu Devrimci Kawa’nın 
öncülüğünde birleşen halkların, köleciliğe ve 
her türden zulme başkaldırısından alan Ne-
wroz, bugün de halkların sömürü, talan, inkâr 
ve soykırıma karşı direnişlerinin bayrağı olmaya 
devam ediyor.  Halklarımızın özgürlük, kardeş-
lik ve eşitlik mücadelesinde destanlar yaratarak 
ölümsüzleşen devrim şehitlerimizin kızıllığından 
rengini alan Newroz, devrimde ısrarın, anıya 
bağlılığın sönmeyen ateşi olmayı temsil edi-
yor. Mahirlerin İbrahimlerin, Denizlerin, , Ma-
zlumların, Kemallerin ve Zekiyelerin devrimci 
başkaldırıları, Newroz’un ateşinde çelikleşen 
halkların özgürlük ve kardeşlik yürüyüşüne 
dönüştü. Onların devrimci ruhları  ve umut-
ları, Newroz’la toplumsallaştı. Toplumsallaşmış 
devrimci bir kuvvet olan Newroz’un devrimci 
ruhuyla, kaos ve çatışma kıskacına sürüklenen 
bölge halklarına, devrimci bir alternatif sunarak, 
toplumsal bir bahar zamanı yaratmanın başarma 
coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Halkların 
Birleşik Devrimci İsyanıyla, insanlığın binlerce 
yıllık özlemlerini yaşanılır kılmaya yürüyoruz. 
Devrim zamanını yaşıyoruz. Devrim fırtınasının 
estiği bu tarihi sürçte karşıladığımız Newroz tüm 
insanlığa kutlu olsun. 

Newroz piroz be!
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TC’NİN EKONOMİDEKİ
ÇIKMAZI

ABD merkezli olarak patlayan ve giderek 
diğer emperyalist ülkeleri de içine alan 2008 
krizinden ürken sermaye, gelişmekte olan ülkeler 
diye tanımlanan bağımlı ülkelere yöneldi. Bağım-
lı ülkelere yönelen bu sermaye akışı, oraların 
ekonomisinde belirli bir canlanma yarattı. Tür-
kiye’de bu ülkelerden birisiydi. O dönemlerde 
demokrasi havarisi kesilen ve ekonomiyi düze 
çıkarmakla övünen faşist sultan Erdoğan, krizden 
kaçıp, daha 
çok karlı 
alan Türki-
y e - K u z e y 
Kürdistan’a 
akan sermay-
eye güve-
nerek; ‘’Kriz 
bizi teğet 
g e ç e c e k ’ ’ 
a ç ı k l a m a -
ları yapıyor-
du. Bunda 
bir nebze de 
olsa haklıydı. 
Çünkü o tari-
hlerde gerek 
yönetimdeki istikrar, gerek siyasal ve toplumsal 
istikrar ve gerekse ekonomideki göreli istikrar 
tekelci sermayenin dizginsiz sömürüsü için din-
gin bir limandı. Uluslararası finans kurumları da 
yüksek notlar vererek yatırım yapılabilir güvenli 
ülke statüsüne yükseltiyordu. Bu nedenle gel-
en 2010-13 yılları arası gelen yıllık ortalama 40 
milyar dolarlık sermaye, TC ekonomisinde bir 
rahatlama yaratmıştı. Sanayi ve tarım üretimi 
artmış, ihracat yükselmiş,  enflasyon geri sevi-
yelerde seyrediyor, istihdam yükselmiş, işsizlik 
gerilemişti… 

Emperyalist merkezlerdeki kriz kısmi de olsa 
kontrol altına alınmaya başlanınca ve tanınan 
kimi muafiyetler ve ayrıcalıklarla kaçan sermaye 
tekrar geri dönmeye başladı. Sermayenin geri 
dönüşü, zaten istikrarsız olan TC ekonomisini 

de giderek büyüyen bir istikrarsızlığa sürükle-
meye başladı. Bütün ekonomik ve toplumsal 
görüngüler de tersi bir rotaya girdi. Her alanda 
giderek daralma başladı. 

Gelinen nokta da TÜİK’in (her ne kadar ver-
ileri iktidarın çıkarlarına göre çarpıtarak açıklasa 
da, mızrağı çuvala sığdıramıyor. Bu nedenle biz 
iktidarın elindeki bu kurumun açıklamış olduğu 
verilerin üzerine en az iki puan daha ekleyerek 
okumalıyız) 2016 verilerine bakacak olursak du-
rum şudur;

  Sanayi üretiminde yüzde 0.2, tarımda yüzde 
3.21 düşüş var. Borç yükü GSMH’nın yüzde 59’u 
seviyesinde. Enflasyon oranı tahminleri sürekli 
revize edilmesine rağmen belirsizliğini koruyor 
ve Merkez Bankasının yapmış olduğu en iyimser 
tahmine göre yüzde 9.4.  Bunların doğal sonucu 
olarak işsizlik oranları da yükselmektedir. Ocak 
ayı itibariyle işsizlik oranı yüzde 12.1.  Genç nü-

fustaki işsizlik oranı ise, yüzde 23.75. Yani her 
dört gençten birisi işsiz. Büyüme hızı sıfırın al-
tına inmiş durumda, yüzde -1.8. 2012 yılındaki 
büyüme hızı ise emperyalist ülkeleri imrendiren 
düzeydeydi, yüzde 8.8.  Diğer verilerdeki gerile-
meler bir yana, büyüme hızındaki bu büyüklükte-
ki gerileme bile ekonomideki krizin gidişatı hak-
kında bize yeteri oranda bilgi vermektedir. 

Cari işlemler aylık bazda ortalama 28 milyar 
dolar oranında açık vermektedir. Nereden geldiği 
belli olmayan ve hiçbir ekonomistinde kaynağını 
bulamadığı yaklaşık 10 milyar dolarlık kayıt dışı 
parayla bu açık kapatılmaya çalışılıyor. Ama 
kapanmak yerine giderek büyüyor.

Ekonomideki bu gidişat emekçi kitlelerde de 
elbette ki bir karşılığı olacaktır. Verilerden hare-
ketle çok rahat söyleyebiliriz ki, gelecek yıllar 
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kitleler açısından işsizlik yoksullaşma yılları ola-
caktır. Buradan hareketle, bugüne kadar çeşitli 
biçimlerle kandırılmış, verilen ulufelerle iktidarın 
etrafında kümelenmiş olan emekçi halkları artık 
eskisi gibi peşlerinden sürüklemelerinin ne 
koşulları ve ne de olanakları kalmadı. Emeği ve 
ekmeği çalınıp elinden alınan kitleler adım adım 
seslerini çıkaracaklardır. Emeğin ve emekçinin 
talepleri ve hareketleri önümüzdeki dönem gün-
demimiz olacaktır. Bu emek-sermaye diyalektiği-
nin kaçınılmaz sonucudur. 

Bunu söylemek için kahin olmak gerekmiyor. 
Mesele bundan sonrasıdır. Mesele bu gelişecek 
olana kimin daha aktif olarak müdahale ede-
ceğidir. Tarihsel deneyimlerle bilinir ki, ana ve 
gelişmelere doğru ve aktif politikalarla müdahale 
etmeyenler, sürecin ve gelişmelerin altında kalıp 
ezilirler. Eğer gelişmekte olan sürece doğru ve 
aktif emek eksenli devrimci politikalarla cevap ol-
unmazsa, açlık ve yoksulluk karşı devrimin daha 
da koyulaşmasına ve ceberrutlaşmasına toplum-
sal dayanak olurlar.  Hitler birinci emperyalist 
savaşın Alman ekonomisinde yarattığı yıkımın 
sonucu olan kitlelerin yoksullaşması ve sefaleti 
üzerinden yaptığı kara propagandalarla kitlel-
eri peşine takıp iktidar oldu. Faşist diktatör Er-
doğan’da 2000 krizinin yaratmış olduğu sefalet 
ve yoksullaşmanın kitlelerde yaratmış olduğu 
öfkeyi örgütleyerek iktidar oldu. Şimdi aynı Hitler 
gibi yeniden ve eskisinden daha beter bir kıyımcı 
olmanın çabasında.

TC egemen sınıfları ve Erdoğan ekonomide-
ki kötü gidişatın yaratacağı toplumsal gelişmeler-
in farkında.  Ekonomik alanda KHK ile devreye 

soktukları Varlık Fonu ile önlemini alırken, üst 
yapı kurumu olarak da TC’yi daha merkezileşti-
recek olan pratik adımını attılar,; bu da başkanlık 
denilen sultanlık sistemi adımıdır. 

Faşist TC egemenlerinin ve temsilcisi olan 
Erdoğan’ın Varlık Fonu’na neden ihtiyaç duy-
duklarını, Marksist ekonomist İbrahim Okçuoğlu 
şöyle açıklıyor;  

 “Varlık Fonu”yla devlet, tekelci sermayenin 
hizmetine sunabileceği muazzam boyutlarda bir 
sermaye merkezileştirmesi gerçekleştirmiş ola-
caktır. Bu fonu teminat göstererek elde edeceği 
sermayeyi (borçlanma) nasıl değerlendireceği 
oldukça önemlidir. Elde edilen borç (sermaye) 
salt dış borçların ödenmesi, çarkın dönmesinin 
sağlanması veya diktatör Erdoğan’ın başkan-
lık anlayışının yapılandırılması vb. harcanması 
durumunda şimdikinden daha ağır ekono-
mik ve ona bağlı olarak da siyasi baskı altın-
da kalınacağı açıktır. Böyle olması durumunda 
yeni bir “Duyun-u Umumiye” ile karşı karşıya 
kalınabilir; borç verenler borçların ödenmesi 
için bu fonun yönetiminde yer alabilirler. Bunun 
ötesinde diktatör Erdoğan bu fonda toplanmış 
olan ve doğrudan ulusal sermayeyi temsil eden 
varlıkları; o şirketleri pekala satabilir, özelleştire-
bilir. Böylece borç ödenirken yerli ve yabancı 
sermaye (şirketler) ihya edilebilir. Bu anlamda bu 
fon aynı zamanda bir talan, vurgun fonudur.’’

Bütün gelişmelerin temeli ekonomiye dayanır 
Marksist bakıştan hareketle bu doğru tespitlere, 
çok rahatlıkla şunu eklemek lazım, merkezileşm-
eye doğru giden ekonomi, kendi üst yapı kuru-
munu da merkezileştirir. Bunun adı değişiklikler 
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taşıyabilir, ama aslolan yönetim tarzıdır. Geçmiş 
yıllarda askeri cuntalarla yapılan, bugün sivil el-
biseler giymiş faşist diktatörlükler eliyle yapılıyor. 
Askeri cuntalarla yapılanlar, dönemseldi. Belir-
li bir süre sonra sivil elbiselilere devrediliyordu, 
şimdi ise, kalıcı bir devlet ve yönetim sistemi 
hedeflenmektedir. 

Bu hedefe varmak için gerekli olan toplumsal 
desteği yaratmak içinde gerekli olan ve ellerinde 
bulunan bütün olanakları adım adım devreye 
sokmaya başladılar. Bunu seçmene referandum 
öncesi pek hissettirmemek için iktidar,  bütün 
kaynaklarını, bütçe açığını büyütme pahasına 
kullanma çabası içinde. Uygulamaya sokulan bir 
tür “Referandum ekonomisi” ile sandık rüşvetler-
ine başvuruluyor. Büyük annelere torunlarına 
bakma parası, ÖTV’lerin kaldırılması, 18 yaşın-
dakilere seçilme hakkı vs. gibi. 

Bu rüşvetler ekonomideki deliği daha da  
büyütmeye devam edecektir. Ekonomi küçülüyor, 
işsizlik artıyor. Dolar fiyatı yükseldikçe enflasyon 
da yükseliyor. Doları frenlemek için faiz artışı 
örtülü yapılsa da kâr etmiyor, ekonomi “yüksek 
faiz-yüksek kur” cenderesine sokuluyor. Bu ned-
enle ‘’hayır’’ propagandasını ekonomik neden-
lerle de beslemek ve bu temelde yükseltmek 
esas olmalıdır.

Faşist diktatörlüğün referandum rüşvetleri 
sadece bunlar değil. Kuzey-Kürdistan’a yöne-
likte özel bir plan çıkardılar.  Adı da ‘‘Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri 
Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi’

Faşist sultanın koltuk değneği Binali 
Yıldırım hazırladıkları projeyi Diyarbakır’a gider-
ek açıklamıştı. Projede Kürtler için ulusal-siyasal 

talepleri dışında hemen her şey var. Projeye 
göre 23 ili kapsayan bölgeye toplam 140 milyar 
TL’lik bir kaynak aktarımı öngörülüyor. Devlet 
kaynaklarında 2020’ye kadar 62 milyar TL har-
caması planlanan proje,  yatırım, destek, teş-
vik, hibe biçiminde olacakmış.  Kürt’ten Savaş 
uçaklarıyla, tankları ve toplarıyla başlarına yık-
tıkları evlerini ve kentlerini, bodrumlarda yakılan 
çocuklarını, buzdolabında saklanan ölülerini, mi-
lyonlarca oyuyla seçtikleri iradelerinin hapishan-
elere doldurulmasını unutmalarını ve bu rüşvete 
kanmalarını istiyorlar. 

Özal’dan bu yana Kuzey-Kürdistan’a yönelik 
onlarca proje açıklandı. Ama Kürt halkı bunların 
hiçbirine kanmadı, buna da kanmayacaktır.

TC’nin emperyalizme bağımlı olmaktan kay-
naklı istikrarsız kırılgan ekonomisi, gerek bölge-
sel ve gerekse küresel gelişmelerle önümüzdeki 
dönem daha da zora girecektir. Çünkü gelişmel-
erin yönü, Türk egemen sermayesini eskisi gibi 
beslemekten ziyade, daralması ve sıkışması 
yönünde ilerlemektedir.

Dolayısıyla, kendisini emeğin temsilci-
si gören bütün demokrasi güçleri önümüzdeki 
sürecin mücadele hattını buna göre yeniden kur-
mak, enerjisini buna göre harcayacak politikalar 
geliştirmekle karşı karşıyadırlar.   

.
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BİRLEŞİK GENÇLİK 
HAREKETİ İÇİN İLERİ!

Türkiye ve Kürdistan genç toplumlardır 
ve gençlik her iki halk içinde tarihsel roller 
oynamıştır. Türkiye ve Kürdistan’da tüm siyasal 
çıkışlar gençlik hareketleri olarak başlamış ve 
derinleşerek toplumun kaderini ve geleceğini 
belirleyen toplumsal siyasal büyük hareketlere 
damga vurmuştur. Bu uzak tarihe uzatılabil-
ir, toplumlarımızın uzak tarihinde de gençliğin 
rolü önemlidir. Toplumsal tüm rahatsızlıklar gibi 
arayışlar ve siyasal tepki önce gençlik içinden 
başlamıştır. Konumuz açısında yakın tarihte ise 
gençlik siyasal atmosferi gösteren barometre 
olarak kabul edilmiştir. Bu Kürt ve Türk halkında 
gençliğin oynadığı tarihsel rollerden kaynakla-
nan haklı bir tesbittir.

Türkiye ve Kürdistan’da devrim ve sosyal-
izm yönündeki 1960’lardaki yükseliş gençlik 
mücadeleleri olarak başlamıştır. Kısa zamanda 
gençliğin militan eylemliliği işçi sınıfı ve köylülük 
başta olmak üzere aydınları, kamu çalışanlarını 
ve diğer tüm emekçi ve ezilen kesimleri de kapsa-
yarak büyük bir fırtınaya dönüşmüştür. Günümüz 
devrimci örgütlreinin ezici çoğunluğu bu kitlesel 
militan mücadelelerin içinden doğmuştur. Kürdis-
tan halkının öncü örgütü PKK’de aynı dönemdeki 

mücadelenin içinden döğmuştur. Ve başlangıçta 
bir gençlik hareketidir.

Bu güçlü ve canlı bir gelenek Türkiye ve 
Kürdistan halklarının tarihsel diri ve onurlu 
yanıdır ve doğru yaklaşıldığında büyük bir güçtür. 
Bu gücü kuşanabiliriz. Tüm toplumsal kesimlerin 
terör ve katliam tehditleriyle sindirilmek istendiği 
bu dönemde gençlik gene ileriye fırlayabilir ve bu 
karanlığı yırtan öncü roller oynayabilir.

HBDH’ti etrafında toplanan 9 örgüt gençliği 
olarak daha önden yürüyebilir ve birlikte geçmiş 
bu büyük mirası yeni ve devrimci temellerde yük-
seltebiliriz. Bunu yalnız 9 örgüte de daralmadan 
tüm devrimci ve sosyalist gençlik tabanını kap-
sayarak gerçekleştirebiliriz.

Dönem ve koşullar her zamankinden uygun-
dur. Dinci fanatik faşizmi kökleştirme yönünde-
ki  saldırılar en başta tüm gençliği tehdit ediyor. 
Bu tehditler, fiili kanlı saldırılar ve devlet terörü 
olarak derinleşiyor ve süreç ağırlaşarak devam 
ediyor. Bu koşullar kendiliğinden devrimci si-
yasal faaliyetin alanını on milyonlarca gence 
açık hale getiriyor. Alevi gençler, laik yaşamı 
benimsmiş geniş gençlik yığınları bugün görünür 
bir devrimci alternatif yaratılırsa her zamankin-
den çok daha güçlü ve coşkulu olarak faşizme 
karşı kavgaya kazanılabilir.

Faşizme karşı olan kesimler milyonlarla if-
ade edilecek boyularda ama örgütsüz, dağınık 
ve siyasetsizdir. Dinci faşizm tam hakimiyetini 
kurmak için atağa kalkmıştır ama çok zorlanıyor. 
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Bu koşullar hep böyle devam etmez, mutlaka bir 
yöne akacaktır. Ya biz, halk ve devrimciler ya 
dinci selefi faşizm cephesi lehine dönüşecektir. 
Faşizm cephesi ne kadar güçlü ve devlet desteği 
arkalarında olsa da eğer tüm anti faşist güçler-
in birliğini sağlayabilirsek, kazanacak olan bizim 
cephemiz, halkın cephesi olacaktır.

Gençlik olarak, bağlı olduğumuz ve savun-
duğumuz örgütlerden daha aktif ve daha önde 
birleşik mücadeleyi örgütleyebiliriz. Büyük seli 
oluşturacak ilk birikim hazırdır. HDBH’ta birleşen 
güçler bunun için yeter. Tulumbaya koyabi-
leceğimiz su vardır, HBDH’de birleşen güçler 
ilk devrimci itilimi verebiliriz. Türkiye’yedeki halk 
kitlelerini, yeniden kendi ayakları üzrine dike-
cek atılımda büyük payımız olabilir. Bunun için 
yapılacaklar bellidir. İlk ve acil olarak yapabi-
leceğimize, başarabileceğimize  inanmamamız 
gerekiyor. Birleşik devrim hareketini gençlik 
kitlelerine benimsetebilir ve bir ortak mücadele 
gücü yaratabiliriz.  Yetmez üzerimize bomba ve 
kurşun olarak gelen dinci faşist saldırganlığın 
karşısına dikilebilir ve onlara anladıkları dilden 
konuşabiliriz.

Bunun için ilk olarak 9 örgüt gençliği olarak 
güçlerimizi birleştirerek başlayabiliriz. Güçlerim-
izi tüm alanlarda, üniversiteler, liseler, mahalle 
gençliği, Alevi gençliği ve  potansiyel olan tüm al-
anlarda bir araya getirip merkezileştirirsek, bunu 
gerçekten ortak hedeflere kilitlenmiş tek bir kuv-
vet gibi harekete geçirirsek tüm Türkiye ve Kürd-
istan gençliği içinde güçlü bir rüzgar estirebiliriz. 
Başarımızın yolu ayrı ayrı örgütler gerçekliğine 
rağmen düşmana tek merkezden vurabilmekten 
geçiyor. Bu hem doğru olan hem bizleri geniş 
gençlik kitleleriyle buluşturacak ve büyütecek 
biricik yoldur. Başarımızın ve birliğimizin basit, 
sade ve tüm dünya da  denenmiş yolu budur.

Tüm birimlerde akademik ve politik tartış-
ma gurupları, çeşitli sanat ve kültürel topluluklar, 
öğrenci kulüpleri, yerel fanzin yayınları ve sendi-
kal faliyetler vb  yerelin özellikleri gözetilerek çok 
yönlü sosyal faliyetler örgütlenebilir.

Sendikal faaliyet için geniş bir düzlemde 
tartışılabilinir. Var olan öğrenci gençlik sendikası 
yeniden örgütlenerek aktifleştirilebilinir. Öğrenci 
sendikası tüm birimlerde çalışan hizmet işçil-
eri ve diger personelin örgütlemesi ile birlikte 
yürütülür. Ve bu faaliyetler aynı zamanda tüm ile-

rici öğretim üyelerini de kapsayan daha geniş bir 
örgütlülükle tüm üniversitelerde YÖK ve rektör-
liklere karşı mücadele örgütlerine dönüştürüle-
bilir.

Somut alanlarda olan güçlerle her birime 
yönelik mücdele programları hazırlanır, pilot alan-
lar belirlenir. Bu birliktelik kağıt üzerinde kalmaz, 
hayata geçirilirse daha ileri hedefleri ve daha ak-
tif mücadele görevlerine hazırlanır. Üniversitel-
erde ve mahallelerde saldırılara karşı direnmek 
için öz savunma gurupları oluşturulur. Bütün 
alanlarda yalnız savunmaya dönük faliyetlerle 
yetinilmez, bu temelde ileri çıkan gençlerle milis 
gücü oluşturulur.  

Bu birliktelik akademik talepler kadar öğren-
cilerin yurt, kredi gibi sosyal haklar mücadelesini 
de yürütür. Birliğin kitlesel ve direnişçi ayağını 
örmek daha tam olarak birliği militan bir tarzda 
kitleler içinde yükseltmek gençliğin görevidir.

Tüm bu faaliyetlerin nasıl bir örgütlülük veya 
değişik örgütlerle ve hangi ilkesel esaslar üzerine 
yükseleceği birlik güçlerinin ortak belirleyeceği 
hususlardır. Bu konuda klasik ve genelleşmiş 
bürokratik anlayışlardan sakınmak esas olmalı. 
Tüm formlar ve biçimler bu zor zamanda bizi 
kitlelerle buluşturan ve anti faşist savaşımızı 
yükselten bir anlayışa oturmalıdır.

Bu oluşum kendisini “Birleşik Gençlik Hare-
keti” vb kararlaştırılacak bir isimle kamuoyuna 
tanıtır. Bu isim altında sosyal medya dahil tüm 
ajitasyon ve propoganda araçlarını kullanır.

Burada çok genel bir çerçeve çizildi asıl bir 
araya gelen birlik güçleri tüm bu sorun ve görev-
leri hep birlikte ve daha somut olarak merkezi ve 
yerel ayaklarıyla tartışarak somutlaştırır.

Çokça gençlik micadelesinin tarihine vurgu 
yapılması boşuna değildir. Siyasal öncü roller 
kadar gençlik militan kitlesel demokratik örgütle-
nmelerde yartmıştır. Bunlar birleşik ve demokra-
tik niteliklerini korudukları oranda hem militan 
hem kitlesel büyük mücadelelere imza atmış ve 
değerler yaratmıştır. Tekrar aynı yolu açabiliriz. 
Türkiye’de bir türlü gerçekleşmeyen birlikte mü-
cadele geleneğini yeniden canlandırabiliriz.
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18 MART ULUSLARARASI 
POLİTİK TUTSAKLARLA DAYANIŞMA 

GÜNÜNDE HAPİSHANELERİN 
DURUMU YAPMAMIZ 

GEREKENLER!

Ulusal ve Sosyal Kurtuluş mücadelesinin 
verildiği dünya’nın birçok ülkesinde esir alınan 
on binlerce politik tutsak en kötü şartlarda 
yaşam mücadelesi vermektedir. Sözde burjuva 
demokrasisinin uygulandığı ülkelerden tutun da, 
gerici ve faşist ülkelerde cezaevlerindeki politik 
tutsakların karşılaştıkları baskı, işkence ve hak 
gasplarıyla hapishaneler birer işkence merkezi 
gibi çalışmaktadır. 

Türkiye hapishaneleri bunun en tipik 
örneklerinden biridir. 370 cezaevinin bulunduğu 
Türkiye’de, kapasitesi 179 bin olan bu hap-
ishanelerde 186. 920 kişi kalmaktadır. Bu tu-
tukluların 15 bine yakını politik tutsaktır. Bunun 
12 bine yakını Kürt politik tutsaklar oluşturmak-
tadır. Olağan Üstü Hal uygulamasıyla birlikte 
hapishaneler de KHK (Kanun Hükmünde Karar-
name) ile yönetilmeye başlanmıştır. Bu baskıcı 
uygulamalar; ziyaretçi yasağı, sürgün, işkence, 
yargılamadaki adaletsizlik ve yüksek cezaların 
verilmesi ile sürmektedir.

Faşist Türk devleti esir aldığı politik tutsak-
lardan intikam almak için 600 üzerinde hasta 
tutsağın tedavilerini engelleyerek ölüme terk et-
miş bulunuyor. Doktor ve Adli Tıp’ça tek başına 

yaşayamaz raporu bulunan onlarca tutsak en 
kötü şartlarda ve tek başına yaşamak zorunda 
bırakılmaktadır. Abdullah öcalan 15 yıldır tek 
başına bir hücrede tutularak, avukat ve aile zi-
yaretleri engellenerek tecrit şartları devam etme-
ktedir. 

Politik tutsaklara karşı yapılan tüm keyfi 
uygulamalar, teslim alma programları tüm hap-
ishanelerinde benzer şekilde uygulanmaktadır. 
Uygulanan bu programlar, belli emperyalist 
merkezlerde hazırlanarak yürürlüğe sokulmak-
tadır. Almanya, Amerika bu merkezlerin başında 
gelmektedir. Tratman ve izolasyon uygulamaları 
en bilinen baskı ve yıldırma programlarıdır. 

Amerika’daki hapishaneler, hem politik tut-
saklar hem de adli tutuklular için ikinci bir ceza 
gibidir. Adli tutukluların zorla çalıştırıldıkları bu 
hapishaneler, aynı zamanda birer sömürü alan-

larına dönştürülmüş bulunuyor. 
ABD’deki politik tutsaklar ise 
ayrı bir program çerçevesinde 
sürekli gözetim altında tutularak 
yıldırılmaya ve teslim alınmaya 
çalışılıyor. 37 yıldır tutuklu bu-
lunan Abu Cemal her an idam 
edilmeyi beklemektedir. Tam 
bir işkenceye dönüştürülen bu 
uygulamayla Abu Cemal teslim 
alınmak istenmektedir. 

Peru hapishanesinde 25 
yıldır tutuklu bulanan ve yaşayıp 
yaşamadığı hakkında ailesine 

bilgi dahi verilmeyen Gonzalo’nun hala yaşıyor-
sa tek başına bir hücrede tutulduğu açıktır. Peru 
hapishanleri de benzer ülklerden farklı değildir. 
Peru hapishanelerinde uygulanan yöntemler Al-
manya’da hazırlanıp, Peru’dan gelenlerin eğitilip 
geri gönderildiğive uygulamların bu eğitilenler 
tarafından bizzat yapıldığı bilinmekltedir. 

İsrail devletinin Filistinli tutsaklara karşı 
yaptığı uygulamalar hala akıllardadır. İsrail 
devleti Filistinli savaşçıları esir aldığında, sor-
gulama ve yargılama aşamasında istediği bilg-
ileri alamadığı süreçlerde hapishaneleri de her 
zaman birer işkence merkezi gibi kullanmaktadır. 
1967 yılından bu yana 1 milyon Filistinli kadın 
ve çocuk tutuklanmıştır. İsrail cezaevlerinde te-
cavüze uğrayan kadınların çığlıkları hala kulak-
larda çınlamaktadır. İşkence gören çocukların 
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yaşadıkları travmalar defalarca dünya günde-
mine gelmesine rağmen, devrimcilerin dışında 
sesini çıkaran olmamıştır. Nisan 2016 tarihi iti-
bariyle İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli poli-
tik tutsak bulunmaktadır. Filistinli tutsakların en 
kötü şartlarda yaşam mücadelesi verdikleri artık 
sır değildir. Bir buçuk metre karelik hücrelerde 
tek başına bırakılan, her türlü sağlık koşulların-
dan yoksun olan Filistinli tutsakların   tedavileri 
yapılmadığı gibi, ziyaretçi yasağı ve haber alma 
özgürlükleri ellerinden alınmıştır. Oysa İsrail hap-
ishanelerinde bulunan Filistinli tutsaklar ‘’savaş 
esiri’’ kabul edildikleri için uluslararası antlaşma-
lardan yaralanma haklarına sahip oldukları halde 
İsrail devleti bunu açıktan çiğnemektedir.

En demokratik geçinen Fransa’da da ce-
zaevleri diğer ülkelerden farklı değildir. Fransa, 
özellikle tutsak ettiği Basklı devrimcilere karşı 
acımasız bir politika uyguluyor. İspanya devle-
tiyle işbirliği içinde yakalanan Basklı devrimcil-
er Fransa hapishanelerinde baskı ve işkenceye 
maruz kalmaktadırlar. Fransa hapishanelerinde 
2017 yılı itibariyle 117 Basklı tutsağın yanı sıra, 
Türkiyeli ve Kürdistanlı politik tutsaklarda bulun-
maktadır. 

Fransa devleti Kasım 2016 tarihinde IŞİD’ın 
gerçekleştiridiği saldırılar sonrasında kabul 
edilen ‘’terörle mücadele yasasındaki’’ değişik-
likler sonrası, Fransa’da yargılanan tüm poli-
tik tutsaklara yönelik uygulanan bu yasaya 
dayanılarak, hapishanelerde tecrit ve baskıları 
artırmış bulunuyor. Yasa gerekçe gösterilerek 
hasta tutsaklar hastahaneye götürülmemektedir. 

Tutuklular, güvenlik gerekçesiyle havalandırma-
ya çıkartılmamaktadır. Tutsakların ortak kullanım 
alanları olan kütüphane ve spor salonları ortak 
kullanıma kapatılabilmektedir. 

Aynı uygulamalar Hindistan’da da görülme-
ktedir. Hindistan’da ‘’Yeşil Av’’ denilen op-
erasyonlarda yakalanan devrimcilere karşı 
korkunç işkenceler yapılmaktadır. Yakalanan 
her devrimci kilometrelerce uzaktaki hapishan-
elere götürülerek ailesiyle ilişkiler kesilmektedir.  
Savunma hakları ellerinden alınan tutsaklar, kısa 
süren yargılamalar sonrası onlarca yıl ceza ver-
ilmektedir. 

İran’da yargılamalar şeriat yasalarına göre 
yapıldığı için, hapishanelerdeki koşullarda şeri-
at yasalarına göre düzenlenmiş bulunuyor. İran 
hapishaneleri dünyanın en barbar uygulama-
larının yapıldığı yerlerden biridir. Özlelikle Kürt 
politik tutsaklara karşı en zalimce işkenceler 
yapılmaktadır. Hergün idam sehpalarında can 
veren insanların infaz edildiği İran hapishaneleri 
birer mezbaha gibi çalışmaktadır. Yaşam koşul-
larının yok denecek kadar ağır olduğu bu hap-
ishanelere karşı insanlık adeta gözlerini kapat-
mış gibi görmezden gelmektedir. 

Almanya hapishaneleri özel ele alınması 
gereken konulardan biridir. Almanya izolasyon 
uygulamasında başı çeken ülkelerden biridir. 
Elde ettiği tecrübeleri adeta ‘ihraç’ eden bir ülke 
konumundadır. 

Almanya 2002 yılından bu yana ceza yasası-
na eklediği 129-b mad-
desiyle  yabancı örgüt 
ve kurumlara karşı 
tam bir devlet terörü 
estirmektedir. Kendi 
ülkelerinde yaşadıkları 
politik baskı ve değişik 
nedenlerden kaynak-
lı olarak Almanya’da 
yaşamak zorunda ka-
lan politik göçmenlere 
karşı, 129a/b ceza 
yasasına dayanarak 
soruşturmalar aç-
makta, teknik takip, 
dinleme ve yasa 
dışı belgelerle politik 
göçmenler tutuklanıp 
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yargılanmaktadır. Almanya hapishanelerinde 
onlarca Türkiyeli, Kürdistanlı, Filistinli, Tamil vb 
ülkelerden politik tutuklu bulunmaktadır. 

Şu anda Almanya cezaevlerinde “PKK 
üyeliği/yöneticiliği” suç isnadıyla yargılanan 11 
Kürt tutsak bulunuyor. Bunun yanı sıra  “Tür-
kiye Komünist Partisi/Marksist Leninist” (TKP/
ML) üyesi ya da yöneticisi olmak suç isnadıyla 
10 tutuklu bulunuyor. Politik tutsaklar yargıla-
ma öncesi en ağır koşullarda tecrit edilerek tek 
kişilik hücrelerde tutulmaktadılar. Avukat ve 
aile görüşmeleri kapalı cam bölmeler arkasın-
da gerçekleştirilmektedir. Havalandırmaya tek 
başlarına çıkartılmakta, gazete ve kitap sınırlı 
bir sayıda verilmektedir. ‘cezası’ kesinleşen poli-
tik göçmen tutsakların durumları ‘ceza’ almadan 
önceki durumdan farklı değildir. Aynı uygulama-
lar ve baskılar ‘ceza’ları kesinleştikten sonrada 
devam etmektedir. Almanya 129a-b ceza mad-
desini sadece göçmen politik tutsaklara karşı 
değil, yerli devrimcilere karşı da uygulamaktadır. 
Bu uygulama topluma korku salmayı hedefleme-
ktedir. 

Cezaevlerindeki baskı, işkence ve yasak-
lar adli tutuklular içinde söz konusudur. Dünya 
ölçeğinde 10 milyon insan tutuklu bulanmaktadır.  
ABD’de 2 milyon 217 bin, Çin’de 1 milyon 657 
bin, Fransa’da 57.325, Almanya’da 70 bin tutuk-
lu bulunmaktadır. Bunu Meksika 255 bin, Rusya 
640 bin, İran 225.625 bin kişi takip etmektedir. 
Dünya çapında hastalık, ve intihar eden tutuklu-
lular binlerle ifade edilmektedir. Adli tutuklularda 
en kötü şartlarda yaşamaktadırlar. 

Cezaevleri sorunu kapitalist emperyal-
ist sistem devam ettiği sürece büyük bir sorun 
olarak varlığını devam ettirecektir. Politik tut-
sakların cezaevleri koşullarının düzeltilme-
si, haksız yargılamalara son verilmesi, keyfi 
kovuşturmaların kaldırılması, hasta tutsakların 
serbest bırakılması için yürütülecek kampany-
aların önemi giderek daha da artıyor. Bu kam-
panyaların örgütlenmesi için oluşturulacak geniş 
ve yaygın örgütlemelerle bu sorun kesin olarak 
kamuoyuna taşınmalıdır. 
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DEVLETİN 
“GAZİ KATLİAMI” VE 
NEDENLERİ ÜZERİNE 

I-Giriş

Bundan tam yirmi iki yıl önce bir “karan-
lık el” (ki daha sonraki gelişmeler bu elin dev-
letin eli olduğunu ortaya çıkardı) 12 Mart 1995 
günü 20:45 sularında, Alevilerin ve devrimcile-
rin yoğun olarak yaşadığı  İstanbul’un Gazi Ma-
hallesi’nde bulunan, Öntaş, Yavuz ve Dostlar 
kahvehaneleri ile Sarıoğlu pastahanesini pro-
vokasyon amaçlı tarayarak,  76 yaşındaki Alevi 
dedesi Halil Kaya’yı öldürdü ve 5’i ağır  25 kişiyi 
de yaraladı. Bu olaylara tepki veren yerel halkın 
üzerine ise devlet ateş açarak  yirmi iki devrimci 
ve demokratı katletti.

Halbu ki yerel halkın bu provokasyonlara 
tepkisi gayet normal ve demokratikti. Bu olayları 
duyan mahalleliler, bu olaylara tepki göstererek 
protesto haklarını kullandılar.Tamamen silahsız 
ve barışçıl olan bu gösterilere, “anlaşılmaz” bir 
şekilde polis silahla karşılık vererek yine aynı 
akşam Mehmet Gündüz adlı mahalleliyi öldürdü. 
Bir gün sonra, bu olayları protesto etmek  ve poli-
sin sert tutumunu kınamak  için toplanan kala-
balığa yine polis silahla karşılık vererek bir ma-
halleliyi yine öldürdü.

Olayların akışından anlaşılmaktadır ki, dev-
letin amacı sürekli olarak olayların büyümesini 
sağlamaktı ve bunun yolunun ise sürekli kat-
liamlardan geçtiğini iyi biliyordu. Sivil katliamlar 
halkın sürekli olarak tahrik olmasını sağlayarak, 
olayların büyümesini sağlayacaktı.

Peki niçin? 
O günden bugüne devletin Gazi Ma-

hallesi’nde niçin provokasyon peşinde olduğu 
ve bu provokasyon ile neyi amaçladığı yeterince 
araştırılmamış ve ortaya çıkarılmamıştır. Halbu 
ki Gazi Katliamı devrimci hareket için bir çok 
ders ile doludur ve bu katliamın arka planının 
aydınlatılması ve devletin psikolojik yöntemleri-
nin bilince çıkartılması, devrimci hareketin devle-
tin taktikleri karşısında kendisini politik ve askeri 
yönden koruması noktasında önemlidir.

Kemalist devletin geçmişte Gazi’de ve yine 
başka yerlerde ama özellikle de Kürdistan’da 

uygulamış olduğu psikolojik savaş yöntemi, 
bugün AKP iktidarı ile birlikte faşist devletin halka 
açmış olduğu savaşta temel savaş biçimi olmuş-
tur. Erdoğan ve AKP, psikolojik savaşı, Kemalis-
tler’den daha yoğun ve kapsamlı bir şekilde kul-
lanmaya başlamışlardır. Ergenekon Komplosu, 7 
Haziran Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında 
ve yine 15 Temmuz Olayları’nda da görüldüğü 
gibi psikolojik savaş yöntemi, Erdoğan ve AKP 
faşizminin iktidarda kalmasının temel politik aracı 
haline gelmiştir. Bundan dolayı bir psikolojik 
harekat örneği olarak Gazi Katliamı’na yakından 
bakmak ve bu katliamın arka tarihsel ve politik 
planını ortaya koyarak, belirli dersler çıkarmak 
içinden geçtiğimiz süreçte yararlı olacaktır.

1995 yılının Mart ayında (tam olarak 12-
15 Mart 1995) gerçekleşen Gazi katliamı, Tür-
kiye’nin Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Azerbay-
can’da işbirlikçiler aracılığı ile yürütülen ve 
gerçekleştirilmek istenen darbenin başarısızlığa 
uğramasının sonucunda devreye sokulan ve “TC 
devletinin itibarını kurtarma planı”nın önemli bir 
parçasını teşkil etmiştir. Gazi katliamı aracılığı ile 
devlet hem kendi kamuoyundan hem de dünya 
kamuoyundan, Azerbaycan Darbesi’ndeki kendi 
rolünü gizlemeyi başarmış ve bu haliyle yürütülen 
psikolojik hareket başarıyla sonuçlanmıştır. 

Gazi katliamı  bildiğimiz kadarıyla  o güne ka-
dar TC devletinin yapmış olduğu gelmiş geçmiş 
en büyük “Psikolojik Operasyon”dur. Çünkü bu 
operasyon, Türkiye ve dünyanın gündeminden 
Azerbaycan Darbesi’ni ve bu darbe içerisinde 
TC devletinin rolünü ustaca gizlemiş ve bütün 
dikkatlerin Gazi katliamına çevrilmesine neden 
olmuştur. 

Türkiye’nin Azerbaycan’da Haydar Aliyev 
yönetimine karşı gerçekleştirmiş olduğu dar-
be girişimi çok kanlı olmuştur. Dört yüzden fa-
zla insan bu darbe girişimi sırasında ölmüştür. 
Geçerken belirtelim ki, bu darbe girişimini Rus 
istihbarat servisi KGB (şimdi FSB) ve CİA dikkat-
lice yakından  izlemişler ve olayları dolaylı olarak 
etkilemeye çalışmışlardır. 

SSCB’nin  çöküşünden sonra Rusya, 1994 
yılına gelene kadar Kafkaslar’da nüfuzunu Er-
menistan’dan Gürcistan’a ve Azerbaycan’a kadar 
tekrar arttırmış ve bunu da Güney Kafkasya’daki 
ülkeleri birbirine karşı kullanarak yapmıştır. 

Türkiye  1992 yılında  Ebulfez Elçibey’i de-
viren  Haydar Aliyev darbesine, 1994’te  bir dar-
be ile karşılık vermek istedi. Ancak bunun ola-
bilmesi için Türkiye’de Türk milliyetçiliğine politik 
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olarak  ihtiyaç vardı. Azerbaycan’da güçlü olan 
politik hareket MHP’ydi ve ancak o ve benzeri 
politik eğilimler ile Türkiye Azerbaycan’da politik 
olarak tekrar etkinleşebilirdi. 

II-DYP İçerisinde MHP Kadrolaşması
1991 genel seçimleriyle birlikte bir çok MHP 

kadrosunun DYP içerisine yoğun bir şekilde ak-
tığı görüldü. Bunlardan  birisi de Mayıs 1990 
tarihinde Alparslan Türkeş tarafından MHP ile 
ilişkisi kesilen Ayvaz Gökdemir’di. Muhtemel-
en A.Türkeş, A.Gökdemir’i, ordu ile olan “der-
in ve karanlık 
bağlantıları”ndan 
dolayı MHP’den 
uzaklaştırdı. 12 
Eylül’den son-
ra MHP’nin es-
kisi gibi ordunun 
özel harp plan-
ları doğrultusun-
da kullanılmasını 
istemiyordu ve 
bu tür bağlantıları 
olanları MHP’den 
uzaklaştırıyordu. 

Ayvaz Gök-
demir, Tansu Çill-
er döneminde ve Azerbaycan Darbesi sırasında 
hükümette Türki Cumhuriyetleri’nden sorumlu 
devlet bakanı olarak görev yapıyordu ve Azer-
baycan ile Özbekistan’daki darbe girişimlerinin 
organizasyonuna katılmıştı ve de bu iki devlet 
tarafından resmi olarak istenmeyen adam olarak 
ilan edilmişti. Yine bu dönemde Meral Akşener, 
Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Abdullah Çatlı, Ha-
luk Kırcı, Alaatin Çakıcı, Tevfik Ağansoy vs. gibi 
bir çok milliyetçi ve eski ülkücü ya DYP içerisinde 
ya da bazı gizli işlerde yeralmışlardı. Yine aynı 
dönemde DYP içerisinde Korkut Eken gibi Özel 
Harp kadroları cirit atmıştır. 

Hiç kuşkusuz DYP’nin bu şekilde “sarılıp 
sarmalanması”nı isteyen Genelkurmay’dı. Bu 
dönemde Genelkurmay’ın başında Doğan 
Güreş vardı ve   1992-1995 arası gerçekleşen  
“üstü örtülü darbe”nin baş aktörü o ve etrafın-
daki dönemin kuvvet komutanlarıydı. O’nun 
Genelkurmay Başkanlığı döneminde Özel Harp 
Dairesi (ÖHD) Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖK-
K)’na dönüştürülmüştür. 

1992-1995 arası ÖHD (ÖKK)’nin pislikleri 
o kadar çoğaldı ki, Doğan Güreş emekli old-
uktan sonra DYP’den Kilis milletvekili seçil-
erek dokunulmazlık zırhına bürünmek zorun-

da kaldı. Çünkü T. Özal’ın, Eşref Bitlis’in, Uğur 
Mumcu’nun, 33 askerin katliamı, Sivas katliamı, 
bir çok Kürt iş adamının ölümü ve binlerce faili 
meçhul cinayet belirli bir doktrine göre oluyordu. 
Bu doktrin 1992 yılında kabul edilmiş ve devreye 
sokulmuştu. 1992 yılında Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi (MGSB) yenilenmiş ve bu yenilenme 
sırasında Kürt ulusuna karşı topyekün savaş 
kararı alınmıştır. Bunun ardından da operasyon-
lar, suikastlar, tasfiyeler dalgası yaşanmıştır. 

Bu doktrin devreye sokulduğunda SHP’nin 
başında Erdal İn-
önü vardı ve İnönü 
bu doktrinin kendi 
“mizacına uygun 
düşmediği” gerekçe-
siyle istifa etti ve de 
bu planlar T. Çill-
er-Murat Karayalçın 
hükümeti tarafından 
gerçekleştirildi. 

III- Türkiye’nin 
Azerbaycan Darbe 

Planı ve Bunun 
Politik ve Örgütsel 

Araçları
A z e r b a y c a n 

darbesini Çiller-Karayalçın hükümetinin eline 
tutuşturan Genelkurmay’dı. Bu dönemde bu 
tür politikaların planlandığı yer hükümet değil 
Genelkurmay’dı. 

Türkiye’nin Azerbaycan’da darbe girişimi, 
Rusya’nın Çeçenistan’da şiddetli bir savaş 
içerisinde bulunduğu bir döneme denk geliyor-
du. Bundan dolayı Türkiye Rusya’nın daha az 
bir refleks göstereceğini tahmin ediyordu. Bu 
darbeyi KGB (şimdi FSB) ve CİA yakından izliy-
ordu ve Rusya, ABD ve İngiltere, farklı nedenle-
rden dolayı bu darbenin başarısını istemiyorlardı 
ve de Türkiye onlara rağmen orada bir darbe 
gerçekleştirmeye çalışıyordu. 

Devletin zirvesi darbeyi itinayla ama ace-
mice hazırlamıştı. Bu darbede her kurumun bir 
rolü vardı. Hükümet kendisine bağlı kurumlar 
ile Azerbaycan’da yaygın ilişkilere sahipti ve bu 
yaygın ilişkiler sayesinde işbirlikçiler aracılığı ile 
politik güçlerin toparlanması işini yürütüyordu ve 
de darbenin operasyonel yanını o yürütüyordu. 

Darbe planında Cumhurbaşkanı ve 
Genelkurmay’a (aslında bu sonuncusu darbe 
planını yapmış ve hükümeti ile Cumhurbaşkanı’nı 
öne sürmüştür) da büyük işler düşüyordu. Darbe 
planı bütün olasılıkları öngörmüştü. Başarısızlık 
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anında ne yapılması yani bir “B planı”nın ne ol-
ması gerektiği konusunda gerçekten profesyo-
nelce ve iyi bir hesap-kitap işinin yürütüldüğü 
daha sonra yaşananlarla ortaya çıktı. Darbenin 
gerçekleştirilmesinde acemi oldukları ortaya 
çıktı ama “B Planı”nda oldukça usta oldukları 
görüldü. 

Darbenin yürütülmesinin operasyonelliğini 
hükümet yaparken, başarısızlığı anında Cum-
hurbaşkanı’na da bir rol biçilmişti. Buna göre 
darbenin başarısız olduğu politik kararı alındığı 
andan itibaren, Cumhurbaşkanı devreye girerek 
Haydar Aliyev’i uyaracak ve böylece devletin başı 
olarak “Türkiye’nin devlet olarak bu işin içinde ol-
madığı” belirtilerek, “ilişkilerin zarar görmemesi” 
sağlanacaktı. 

Peki Türkiye ve dünya kamuoyundan 
Türkiye’nin bu darbedeki rolü nasıl gizle-
necekti?  

İşte bu andan itibaren de Genelkurmay ve 
ÖKK (eski adıyla ÖHD)  devreye girecek (ki dar-
be sırasında arka planda bütün lojistik desteği 
onlar veriyordu) ve büyük bir psikolojik hareket 
ile ülke ve dünya kamuoyunun gözleri önünde bir 
“kaptı kaçtı” yapacaktı. 

Plan buydu. Peki nasıl işledi? 
Azerbaycan darbesi, Azerbaycan Halk 

Cephesi ve onun lideri Ebulfez Elçibey (darbe 
sırasında Nahçıvan’daydı) etrafında örüldü. Tür-
kiye bu darbenin örgütlenmesinde kendi devlet 
kadroları aracılığı ile gizlice yeralıyordu ve dar-
beyi arka planda yönetiyordu. Azerbaycan’daki 
darbenin örgütlenmesini bizzat TC hükümetinin 
ve onun kadrolarının yaptığı, Kutlu Savaş’ın “Su-
surluk Raporu”nda açıkça belirtilmiştir. 

Türkiye H.Aliyev’e karşı, E.Elçibey’in 
etrafında bütün Azeri muhalifleri birleştirmeye 
çalışmıştır. Eski Cumhurbaşkanı Ayaz Muttali-
bov, Elçibey’in devrilmesinde H.Aliyev ile birlikte 
hareket eden ve sonra araları açılan Süret Hüsey-
nov,İçişleri Bakan Yardımcısı ve Omon birlikleri 
komutanı Ruşen Cevadov, Elçibey’in etrafında 
ve Aliyev’e karşı birleştirilmeye çalışılmıştır. 

Türkiye bir çok devlet kadrosu ve ajanıyla 
bu darbeye katılmış ve yönetmiştir: Azerbaycan 
Büyükelçisi Altan Karamanoğlu, MİT müsteşarı 
Ertuğrul Güven, Elçilik Din Müşaviri Abdülkadir 
Sezgin. Sonraları ÖKK komutanı olacak olan ve 
sonra Balyoz Operasyonu ile gözaltına alınan ve 
tutuklanan ve darbe sırasında Askeri Ataşe olarak 
görev yapan Engin Alan. O zamanlar ÖKK’nin 
başında 2004 yılında emekli olan Fevzi Türkeri 
bulunuyordu. Azerbaycan Milli Meclis Danışmanı 

olan ve MİT ajanı olan Ferman Demirkol. MİT 
Dış istihbarat Daire Başkanı Yalçın Ertan. Baş-
bakan Müsteşarı Ali Naci Tuncer (Bu ikili özel 
bir uçak ile gidip Ferman Demirkol’u getirdiler). 
Türki Cumhuriyetlerden Sorumlu Devlet Bakanı 
Ayvaz Gökdemir. Yine Acar Okan ve Kamil Yü-
ceoral adlı kişiler. Mehmet Eymür’ün Atin.org  si-
tesinde belirttiği üzere 12 Aralık 1994 tarihinde 
özel bir ekiple Korkut Eken bu ülkeye gitmiştir. 
Yine Abdullah Çatlı’nın da darbe sırasında orada 
olduğu daha sonra ortaya çıkan bilgiler arasın-
dadır. Bunlar bugüne kadar bilinenler. Elbette bir 
de bilenmeyenler var. 

Türkiye Özel Hareket Polisi aracılığı ile Azer-
baycan’daki özel polis kuvvetleri olan Omon bir-
liklerini eğitiyordu ve bu birliklerin başında Ruşen 
Cevadov vardı. Darbe sırasında Omon birlikleri 
darbenin silahlı gücü olarak düşünülmüştü ve 
darbe sırasında Azerbaycan devlet güçleri ile 
çatışan bunlar oldu ve komutanı R. Cevadov 
öldürüldü. İşin ilginç tarafı Omon birliklerini eğit-
en Türk Öze Hareket Polisi’nin başında, ÖKK’nın 
polis içindeki uzantısı ve ÖKK’nın çok parlak bir 
elemanı olan ve Ergenekon soruşturmasında ya-
kalanan İbrahim Şahin bulunuyordu. Yani o da 
bu darbede hiç kuşkusuz rol almıştı. 

Türkiye Azerbaycan’daki darbenin finans-
manını ise kurduğu Azerbaycan Hizmet Vakfı 
aracılığı ile yürütüyordu. Yine burada finans-
man ile ilgili olarak bir başka noktaya dikkat çek-
mek gerekir. Daha sonraları yine “Derin Devlet” 
tarafından öldürülen Ömer Lütfü Topal ve onun 
gibi işadamlarının da bu darbelerin finans-
manında rol aldığını belirtmek gerekir. Böylece 
Hükümet, MİT (başında Sönmez Köksal vardı) 
ile birlikte Emniyet ve Engin Alan aracılığı ile 
de Genelkurmay Azerbaycan darbesini üç-dört 
koldan yürütüyorlardı. 

Türkiye, Hükümet, Genelkurmay ve Cum-
hurbaşkanlığı tarafından yürüttüğü darbe girişi-
minin başarısızlığı karşısında, devleti aklamak 
için, “darbeyi bazı devlet kadrolarının devletten 
habersiz yaptığı” imajı vererek kurtulmaya çalıştı 
ve sürekli bu yönde propaganda yürüttü. Hala 
daha da bu propaganda yürürlüktedir ve olay-
lara katılanlar (örneğin Ferman Demirol gibi) pa-
pağan gibi şunu tekrarlarlar: “Hükümet ve Cum-
hurbaşkanı’nın haberleri sonradan oldu. Darbe 
olayı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e 10 
Mart 1995 (Gazi Katiliamı’ndan iki gün önce!)  
tarihinde haber verildi ve o da Haydar Aliyev’e 
haber vererek, onu darbeden haberdar etti.” 
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Elbette ki tamamen yalan.
Ferman Demirkol, devletin darbeye katılan 

ajanlara yaklaşımını çok doğru olarak şöyle be-
lirtmiştir: ”Eğer Aliyev’e karşı yapılan hareket 
başarılı olsaydı, bana sahip çıkılacaktı, bizim 
gençlerdendi denilecekti. Hareket başarısız olur-
sa, bana hiç sahip çıkılmayacak, beni hiç tanı-
mayacaklar ve sonuçta darbeci deyip uzak dura-
caklardı. Nitekim sonuncusu oldu.”

Ferman Demirkol’un burada belirttiği şey 
aslında MİT’in onlarla yaptığı bir anlaşmadır. Bu 
işe girişilen ajanlar ile MİT bu tür bir anlaşmalar 
yapmıştır ve bu şahıslar da bu durumu baştan 
kabul etmişlerdir. Aynı prensibi “Susurluk Ka-
zası”ndan sonra bir özel televizyon kanalına 
bağlanan ve Abdullah Çatlı’nın yakın arkadaşı 
olan Haluk Kırcı, 1996-1997 yılında belirtmiştir 
ve bunu belirtirken de “Görevimiz Tehlike” adlı 
filmi örnek göstermiş ve durumlarının biraz buna 
benzediğini ima etmiştir.

Kutlu Savaş, “Susurluk Raporu”nda, devlet 
sırrı olduğu gerekçesiyle yayınlanmayan ama 
daha sonraları basına sızdırılan  Azerbaycan 
Darbesi ile ilgili olan bölümde bu darbede Türki-
ye’nin rolünü şöyle belirtmiştir:

“Öte taraftan Azerbaycan’a uzanmak için de 
fırsat doğmuş, bu ülkedeki kargaşaya rağmen 
petrol kaynakları pek çok kişiyi, siyasiler başta 
olmak üzere tahrik etmiştir. 

MİT’in Azerbaycan’daki darbe girişimi 
başlıklı notu uzun olduğu için EK-8’de sunul-
muştur. Bu notun tetkikinden görüleceği üzere 
ve özetle darbe Azerbaycan’ın karışıklığından 
kaynaklanmış, Ayvaz Gökdemir’in zımni desteği 
sağlanarak Acar Okan, Kamil Yüceoral’ın Tür-
kiye’den katkısıyla Azerbaycan  eski Cumhur-
başkanı Ayaz Muttalibov, eski Başbakan Suret 
Huseyinov ve OMON birlikleri kumandanı Ruşen 
Cevadov ve Elçibey’in iştirakiyle yapılacak ihtilal, 
Azerbaycan’daki Türk görevlilerinden MİT Baku 
Temsilcisi Ertuğrul Güven’in TiKA görevlisi Fer-
man Demirkol’un ve Din Hizmetleri Muşaviri Ab-
dulkadir Sezgin’in ihmali, kusuru veya tertibi ile 
oluşmuştur. 

MİT ise 10 Mart 1995’te gelişmeleri haber 
almış, Sayın Cumhurbaşkanı vasıtasıyla Haydar 
Aliyev’i ikaz etmiştir. 

Ferman Demirkol’un kime bağlı olduğu sual-
imize cevaben Sayın Müsteşar, adı geçenin MİT 
elemanı olduğunu teyit etmiştir. 

Sayın Başbakan’a tarafımızdan açıklama 
yapılmış ve kısaca; hazırlanan darbede Türk 
tarafının da yer aldığını, Cevadov ve taraftar-

larının Türkiye’den destek gördüğünü, MİT’in 
yanısıra Emniyet’in de devrede olduğunu, Özel 
Harekat mensuplarının Azerbaycan’ın muhtelif 
bölgelerinde gruplara eğitim verdiğini, patlayıcı 
ve silah taşıdıklarını, Ferman Demirkol’un muhte-
lif toplantılarda Rus Büyükelçisi ile tartıştığını, 
Bakü’den yola çıkıp Elçibey’le görüşmeye git-
tiğini, yoldaki güvenlik tedbirlerinin sıklığını 
rapor ettiğini, ancak kendisinin engellenmem-
esini dikkate alacak basireti gösteremediğini, 
Elçibey’le yeni yönetimde görev alacak kişile-
ri tartışıp bir liste oluşturduğunu, kendisinin de 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını, kendil-
erine göre her şeyi belirlediklerini, fakat darbe 
tarihi yaklaştığında vaziyetin vahametini farket-
tiklerini ve Cumhurbaşkanımızı devreye sokup, 
sözde Aliyev’i ikaz edip işin içinden sıyrılmaya 
çalıştıklarını, gerçekte ise Aliyev’in her şeyin 
farkında olduğunu, Cevadov’un çok yakının-
dakilerin KGB’nin eski mensupları ve Aliyev’in 
adamı olduğu, olayların Aliyev’in izni ve bilgisi ile 
kendi lehine olacak şekilde yönlendirilmiş bulun-
duğunu, MİT ve Türkiye açısından acı bir komedi 
biçiminde cereyan ettiğini açıklamamız üzerine 
Sayın Sönmez Köksal, sadece komedi ifadesine 
itirazda bulunmuştu. 

Olaylar sonrasında Ferman Demirkol’un 
ortada kaldığını, Türk Büyükelçisi’nin `Cumhur-
başkanı Yardımcısı olacaktı. Bu tip işlere girme-
sini kim söyledi?  Ne hali varsa görsün’ diyerek 
Büyükelçiliğe almadığını, Din Hizmetleri Muşaviri 
Abdulkadir Sezgin’in kendisini evinde sakladığını, 
Aliyev yönetiminin Demirkol’u sorgulayıp serbest 
bırakmak için ısrarla istediğini, ancak Ankara’dan 
gelen talimatla buna izin verilmediğini, sonunda 
Başbakanlık Müsteşari Ali Naci Tuncer’in MİT’ten 
bir daire başkanı ile ve özel bir uçakla Bakü’ye 
gönderildiğini, bu iki yetkilinin Aliyev’e altı saat 
adeta yalvararak kendisini ikna ettiklerini ve Fer-
man Demirkol’u Türkiye’ye getirdiklerini, sözde 
işadamı Kenan Gürel’in ise feda edilip mahkum 
olduğunu da Sayın Başbakan’a aynı toplantı-
da anlatmak fırsatı olmuştur. Açıkça ortaya çık-
mıştır ki; Türkiye dost bir ülkede ihtilal yapmaya 
teşebbüs etmiştir. MİT, resmi temsilcisi Ertuğrul 
Güven’in büyükelçimizle birlikte Aliyev’e, Ceva-
dov’a iltifat etmesi, kuşkularının giderilmesi ger-
ektiği yönünde telkinde bulununca kendisine sert 
bir tepki göstermiştir. `Karargaha bilgi vermeden 
ve onayını almadan’ cümlesi tepkinin gerekçesi-
ni açıklamaktadır. 

Oysa Bakü’deki politikayı Dışişleri ve 
Büyükelçi yürütmektedir. MİT’in bu doğrultunun 
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dışına çıktığı bellidir. » (Kutlu Savaş, Susurluk 
Raporu)

Kutlu Savaş’ın raporunda Cumhur-
başkanı’nın rolü ile ilgili olan bölüm oldukça ilg-
inç ve muğlaktır:

“Başbakanlık Müsteşarı’nın Bakü’ye yollan-
ması, olayın siyasi iradenin desteğiyle ve gizlice 
yürütüldüğünü de göstermektedir. Konunun Cum-
hurbaşkanımıza aktarıldığı hususu tarafımızdan 
özellikle araştırılmamış ve sorulmamıştır. An-
cak işin sonunda Cumhurbaşkanımızın devreye 
sokularak olayların kamufle edilmesi incelemeye 
değer görülmektedir. Konu tüm yönleriyle ve hat-
ta kamuoyundan gizlenmeden soruşturmaya tabi 
tutulmalıdır. Azerbaycan konuyu zaten olanca 
açıklığı ile tartışmaktadır. “ (Kutlu Savaş, age) 

Kutlu Savaş aslında olayların içerisinde 
Hükümet’in ve Cumhurbaşkanı’nın olduğunu 
bildiği halde onları aklayacak bir rapor hazır-
lamıştır. Çünkü olayın devlet sırrı olması ve 
kendisine bunun telkin edilmesi nedeniyle on-
ları aklayıcı bir rapor hazırlamıştır. Ama raporun 
satırları arasında çok ince bir şekilde devletin « 
devlet olarak » bu işin içerisinde yeraldığı açıkça 
belirtilmektedir. 

Darbe sırasında Omon birlikleri komutanı 
Cevadov öldürülmüş ve bununla birlikte de 400’ün 
üzerinde insan ölmüştür. Darbenin başarısı-
zlığa uğradığı 1995’in Mart ayının başlarında 
görülmüş ve 10 Mart 1995 tarihinde “B Planı”na 
geçilmiştir. O “B Planı” Cumhurbaşkanı ve Baş-
bakan’ın bizzat devreye girerek H. Aliyev’i arayıp 
sözde “darbe ihbarı”nda bulunmaları ve TC’nin 
bu işin içinde olmadığını göstermeleriydi. 10 
Mart 1995 tarihinde hem Cumhurbaşkanı hem 
de Başbakan telefon ile arayarak Aliyev’e dar-
beyi sözde ihbar ettiler. Yukarıda Kutlu Savaş’ın 
raporunda da belirttiği gibi H. Aliyev’in herşeyden 
haberi vardı. 

Peki Genelkurmay (o zaman başında İsmail 
Hakkı Karadayı vardı) ne yapıyordu bu sırada?  

O da ÖKK aracılığı ile psikolojik harekat 
hazırlamakla meşguldü. Devletin “B Planı” devr-
eye konulduktan iki gün sonra yani 12 Mart 1995 
tarihinde, İstanbul Gazi Mahallesi’nde devrimci 
ve Aleviler’in yoğun olduğu yerlerde bulunan üç 
kahvehane tarandı ve halk tahrik edildi. 

IV- Gazi Katliamı ve Özel Kuvvetler 
Komutanlığı’nın Rolü

Genelkurmay’ın gerek devlet içerisinde ge-
rekse de toplum içerisinde gizli ve örümcek ağı 
şeklinde yayılması ÖKK aracılığı ile olmaktadır. 
ÖKK Yaşar Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanlığı 

döneminde tümenden kolorduya dönüştürüldü. 
Bu dönüşüm dahi onun  faaliyetlerinin yoğunluğu 
hakkında fikir vermektedir. 

ÖKK aracılığı ile Genelkurmay, bürokrasi 
içerisine, polis teşkilatı içerisine, yargı içeris-
ine, siyasi partiler içerisine, MİT içerisine, Sivil 
Toplum kuruluşları içerisine, Hükümet içerisine 
vs. yayılmakta ve böylece arka planda devleti ve 
toplumu yakından takip etmekte ve gerektiği za-
manda da belirli eylemlerde bulunmaktadır. 

Ergenekon soruşturması sırasında, aslında 
Azerbaycan darbesi ile Gazi katliamı arasındaki 
bağlantıyı somut olarak sağlayacak bazı bilgiler 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi, 22 kişi 
ile birlikte yakalanan ve sorgulanan  Osman Gür-
büz adlı kişidir. Sorgu sırasında bu şahısın Gazi 
olaylarını organize eden kilit kişi olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Soruşturma sırasında ortaya çıkan bilgil-
ere göre Osman Gürbüz, sözde ordudan atılan 
Binbaşı Bülent Öztürk (bu kişi aslında ordudan 
atılmamıştır, “atılma” görünümü altında gizlice 
“yetaltına indirilmiş”tir) tarafından “seçilmiş” ve 
ne hikmetse ordudan atılmasına rağmen Osman 
Gürbüz’e “Özel Harp ve Psikolojik Savaş” eğitimi 
verdirmiş ve 12 Mart 1995 tarihinde de Gazi ma-
hallesine katliam yapmak için gönderilmiştir. 

Bu noktada sorulması gereken şudur: Bu 
Osman Gürbüz ve adamları Gazi Mahallesi’nde 
hiç tanımadıkları adamlar ile alıp-veremediği ney-
di?  Bu adamlar deli midirler ki hiç tanımadıkları 
adamları rastgele öldürsünler? Onları oraya biril-
eri gönderdi ama hangi politik amaç doğrultusun-
da bunu yaptılar? Kimsenin aklına bu soruyu 
sormak gelmemiştir. 

Onları Gazi Mahalesine katliam yapmaları 
için kim ve niçin gönderdi? 

Onları Gazi’ye ÖKK aracılığı ile devlet gön-
derdi. Devlet orada devrimci hareketin güçlü 
olduğunu çok iyi biliyordu ve ani refleks vere-
ceğini de çok iyi biliyordu. Gazi’deki kahvehan-
eleri tarayan Osman Gürbüz ve adamları, ora-
daki halkı devrimci hareket aracılığı ile harekete 
geçirdi ve daha sonra polis ile karşı karşıya 
gelmesini sağladı. Polis içerisindeki “özel ele-
menlar” aracılığı ile kitleye ateş açılarak fazla ölü 
vermesi sağlandı. Ölüler arttıkça kitle daha tahrik 
oldu ve gösteriler başka yerlere sıçradı (örneğin 
Mustafa Kemal Mahallesine ve buradaki göster-
iler sırasında da beş kişi öldürüldü)  ve böylece 
bütün ülkenin ve dünyanın gündemi bu olaylara 
çevrildi ve ülke ile dünya kamuoyu, TC devleti-
nin Azerbaycan darbesindeki rolünü görmedi. Bu 
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darbede Türkiye’nin rolü sadece istihbarat ser-
vislerinin raporlarında mevcut oldu. 

Devletin Gazi’ye tamamen katliam için geld-
iğini ve bu temelde halkı tahrik ederek oayları 
büyütmek istediğini gösteren bir çok kanıt vardır. 
Ama bunlardan en önemlisi devletin gerçek niye-
tini göstermesi açısından Özlem Tunç olayıdır. 

Özlem Tunç Gazi’de oturan polis ve  asker 
ile mahalle halkı arasında kurulan komitede yer-
alan bir vatandaştır. Devlet ile yapılan görüşmel-
ere katılmış ve daha sonra da pazzerin üzerine 
çıkarak oradaki kitleye seslenmiş ve de olayların 
yatıştırılmasını sağlamaya çalışmıştır. Özlem 
Tunç konuşmasının akabinde apar topar gözaltı-
na alınmış, işkenceden geçirilmiş ve başına da 
bir el ateş edilerek, iki polis tarafından saçların-
dan ve bacaklarından tutulup sürüklenerek çöp 
konteynerine atılmıştır.Öldü sanılan Özlem 
Tunç’un ölmediği anlaşılmış ve mucize eseri ha-
yatta kalmıştır. Devletin herkesin gözüönünde 
Özlem Tunç’u alıp ve onu öldürmek istemesinin 
halkı daha fazla tahrik etmeye yönelik olduğu 
açıktır.

Devlet olayların Gazi’de büyümesi ile TC 
devletinin Azerbaycan’ki darbedeki rolünün gi-
zlenmesi arasında bir ilişki kurduğu için, Gazi’de 
her yolu deneyerek, katı ve uzlaşmaz davrana-
rak , olayları büyütmeye çalışmıştır. Gazi halkı 
kurulan komite aracılığı ile devletle görüşmesine 
rağmen devlet en masum talepleri bile reddeder-
ek, olayların sürmesini sağlıyordu. 14 Mart günü 
mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine 
rağmen halk çatışmaya devam etti. Mahallelinin 
komite aracılığı ile devletten dört  istediği vardı: 

1-Cenazelerin teslim edilmesi ; 2-Sokağa 
çıkma yasağının kaldırılması; 3- Gözaltına 
alınanların serbest bırakılması ve 4- asker ve 
polisin mahalleden çekilmesi.

Gazi sakinlerinin bu masum istekleri “an-
laşılmaz” bir şekilde devlet tarafından reddedildi. 
Devlet  olayları bilerek bitirmek istemiyordu ve 
bu tutumuyla sürekli çatışmaları körüklüyordu. 
14 Mart günü bu masum isteklerin kabul edilme-
mesi üzerine çatışmalar tekrar şiddetlendi ve 
olaylar Ümraniye’ye sıçradı. Ümraniye’deki olay-
larda beş kişi daha yaşamını yitirdi ve 16 Mart 
günü komitenin istekleri kabul edilerek çatışma-
lar sona erdi.

Gazi’deki bu psikolojik operasyonun, devle-
tin Azerbaycan’daki darbedeki rolünün gizlenme-
si dışında,  devlete  başka yararları yine oldu:

1- Devlet bu olaylar ile devrimci hareke-
tin gücünü ölçtü ve bir kitlesel tahrik anında ne 

yapacağını ve ne kadar kitleyi harekete geçirebi-
leceğini gördü. Yine aynı şekilde devrimci hare-
ketin gizli kadrolarının deşifre olmasını sağladı 
ve daha sonra gerek faili meçhul cinayetlerle 
(örneğin Hasan Ocak) ya da operasyonlar ile 
tasfiye etmeye çalıştı.

2-Gazi katliamı ve daha sonrasında yaşanan 
olaylar, 1997’de kabul edilen EMASYA (Emniyet 
Asayiş Yardımlaşma) Protokolünün hazırlan-
masına pratik katkı sağladı. Bilindiği gibi Gazi’de 
polisin yetersiz kalması sonucu askeri birlikler 
devreye girdi ve kontrolü sağladı. Bu deney-
im ışığında  Emasya Protokolü hazırlanmıştır. 
Emasya protokolü Ergenekon Operasyonları 
sırasında, Kemalist Ordu baskı altına alındıktan 
sonra AKP tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

V-Gazi Katliamı ve “Resmi Devlet 
Terörü”

Gazi katliamı, Azerbaycan darbesinin plan-
lanmasına sıkı sıkıya bağlı olduğu için ve bu 
darbenin planlanması aşamasında düşünüldüğü 
için ve bundan dolayı devletin zirvesinin resmi 
onayı ile gerçekleştirildiği için resmi bir devlet 
terörüdür. 

Devletin zirvesi, kendi halkının bir kısmını, 
sözde “devletin ve milletin yüksek çıkarları” 
doğrultusunda feda etmiş ya da bozuk para gibi 
harcamıştır. Onları bir vatandaştan ziyade, farklı 
amaçlar doğrultusunda kullanılacak bir malzeme 
gibi görmüştür. 

Gazi katliamı, TC devletinin Azerbaycan 
darbesindeki pisliklerini örten başarılı bir psikolo-
jik operasyon olmuştur. Çünkü bugün dahi hala 
daha kimse bu iki olay arasında  bağlantı kur-
mamaktadır. Bu psikolojik operasyonun başarılı 
oluşu, onun itina ile hazırlanmış ve düşünülmüş 
olmasına bağlıdır. Şayet devlet Gazi’de başarılı 
bir istihbarat çalışması yapmamış olsaydı ve ora-
daki sosyal ve politik durumu iyi analiz etmemiş 
olsaydı böyle bir başarı elde edemezdi. 

Gazi’deki gibi resmi bir devlet terörü yani 
kendi halkına karşı organizeli bir terör eylemini 
gerçekleştirme anlayışı ancak faşist rejimlerde 
(Hitler, Mussolini, Franko, Salazar vs.) görülen 
bir anlayış ve pratiktir. Bugün bu faşist anlayışı 
Erdoğan ve AKP devralmakla kalmamış ama bu 
faşist anlayışı ve pratiği daha da geliştirmişle-
rdir.
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8 Martta faşizme ve erkek 
egemenliğine karşı sokakları 

kuşatmaya, eyleme

8 Mart, bütün dünya ezilen 
kadınlarına ve ezilen cinsel 

kimliklere kutlu olsun.

8 Martı yerkürenin sayısız ülkesinde yüzbin-
lerce kadının, kapitalizmin cinsiyetçi, ırkçı, faşist 
ve politikalarına karşı sokakları kuşatan isyanı 
ile karşılıyoruz. Dünya ölçeğinde erkek egemen 
emperyalist kapitalist sömürü düzeninin kadını 
yok sayan, politikaları derinleşerek devam ediy-
or. Yakın dönemde ırkçı ve kadın düşmanı politi-
kaları ile seçim çalışması yürüterek ABD başkanı 
seçilen Donald Trump’a karşı ABD başta olmak 
üzere dünya genelinde kadın eylemlerine tanıklık 
ettik. Yine Polon-
ya’da kürtaj yasa-
sına karşı kadın-
ların isyanına ve 
yasayı geri çektiren 
iradesine tanık old-
uk. Türkiye’de 15 
Temmuz darbesine 
karşı alanlara inen 
erkek güruhun ve 
AKP’nin erkek ege-
men zihniyetinin 
şiddetine tanık old-
uk. Darbeyi devrim-
ci, demokrat siya-
seti ve muhalefeti yok etmek için fırsata çeviren 
AKP ve Erdoğan diktatörlüğünün OHAL kadın 
düşmanı politikalarını uygulamalarına fırsata çe-
virmesine tanık olduk; gözaltında taciz, tecavüzü, 
sistematikleştirdi. Darbeci askerlerin gözaltında 
uğradığı taciz ve tecavüzün yanı sıra devrimci, 
yurtsever siyasete yönelik gerçekleştirilen dev-
let saldırılarında gözaltına alınan yüzlerce kadın 
tacizle karşılaştı, tecavüzle tehdit edildi. OHAL 
koşullarında taciz ve tecavüzü meşrulaştıran bir 
yasa meclisten geçirilmeye çalışıldı.  Bu yasanın 
geçirilmeye çalışılması AKP’nin kadın düşman-
lığında bardağı taşıran son damla oldu. Kadınlar 
öfkesini, isyanını ve cüretini kuşanarak yasaklı 

sokakları kuşatarak yasayı geri çektiren muaz-
zam irade ortaya koydular.

AKP zihniyeti kadına şiddeti meşru-
laştırıyor

Her gün sokakta, evde, işyerinde kadın kat-
liamları devam ederken, katillere ödül gibi cezalar 
verildi. Manisa’da parkta spor yaparken Ebru Ti-
reli isimli hamile kadın ‘bir daha burada yürüyüp 
spor yapmayacaksın ‘ naralarıyla saldırıya 
uğradı. İstanbul’da otobüste yolculuk yapan 
Ayşegül Terzi isimli kadın şort giydiği için ‘’sen 
şeytansın’’ diyerek saldırıya uğradı. Ayşegül Ter-
zi’yi döven erkeklerin birkaç kez gözaltına alınıp 
serbest bırakılması burjuva adaletin cinsiyetçiliği-
ni kanıtlayan binlerce örnekten biri oldu. Burjuva 
medya ise Terzi’ye şiddet uygulayanların serbest 
bırakılması haberini gündemde tutarak erkek şid-
detini ve erkek lehine olan burjuva adalet düze-
nini toplum nezdinde meşrulaştırmayı hedefledi. 
Yine aynı dönemde kadın hareketinin protesto-
larına da konu olan bir uygulama faşist AKP’li 
Kütahya belediyesi tarafından gerçekleştirildi. 
Kadına dönük toplumsal cinsiyetçi rolleri meşru-
laştırmaya hizmet eden broşürler dağıttılar. Tüm 
bu daha fazlası politikanın sonucu olarak Ocak 

ayı resmi verile-
rine göre -gerçekte 
daha fazla sayıda 
kadın katledildiği 
tahmin ediliyor-37 
kadının katledilme-
siyle sonuçlandı.

B a ş k a n l ı k 
Sistemi kadının 
özgürlük haklarının 
yok edilmesidir

AKP Dik-
tatörlüğünün ik-
tidarı boyunca 
kadın bedeni 

üzerinden geliştirdiği tüm cinsiyetçi politikalar-
la kadını kuşatmışken, kadının bin bir emekle 
kazandığı haklar tek adam rejimi olan ‘başkan-
lık sistemi’ ile  yok edilmek isteniyor. Zulümde, 
baskıda, cinsiyetçilikte, lgbti düşmanlığında 
ezilen tüm cins kimliklere, faşist politikalarda, 
sonsuz yetki anlamına gelen başkanlık sistemi-
yle gerçekte biçimsel kalan meclis bu rejim 
değişikliğiyle tamamen tasfiye edilerek tüm yet-
kilerin ‘tek adam’ diktatörünün elinde toplanması 
anlamına gelecek. Bu da ağzını her açtığında 
‘kadını eşit görmediğini’ ifade edip kadın cin-
sine düşmanlığını gösteren, kadınları sadece oy 
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kapısı olarak gören ‘Erdoğan diktatörlüğüyle’ bu 
saldırıların boyutlanacağı bilinendir artık.

Sömürgeci devlet direnişle elde edilen ka-
zanımları hedef aldı

Sömürgeci Saray diktatörlüğü kayyum at-
amalarında ilk önce belediyelerin kadın merke-
zlerini mühürledi. Kadın özgürlük mücadelemizin 
bir kazanımı olan eş başkanlık sistemini tutuk-
lamalarla hedef alarak işlevsizleştirmeye çalıştı. 
HDP eş genel başkanı vekil Figen Yüksekdağ’la 
birlikte 6 kadın vekil, onlarca belediye eş başkan-
ları ve kadın siyasetçiler başta olmak üzere yü-
zlerce kadın zindanda tutsak.

Yine Bakur Kürdistan’da Kürt halkımıza karşı 
yürütülen kirli savaş zirveye ulaştı. İradesine sa-
hip çıkan halkımıza, Cizre’ de bodrum vahşetleri 
yaşatan AKP Faşizmi yine saldırılarıyla en fazla 
direnen kadın-
ları hedef aldı. 
Yoldaşımız Ekin 
Van şahsında 
yapılan saldırı 
bütün kadın-
lara yapılmış 
bir saldırıdır bu 
yüzden. Her al-
anda savaşını 
ve mücadelesi-
ni büyüten Kürt 
kadınları öz 
savunma me-
k a n i z m a s ı n ı 
g e l i ş t i r e r e k 
sömürgeci erkek egemen zihniyete karşı en 
büyük cevap oldu. Bu cevap Sewê ve Pakizel-
erde, Asya’larda, somutlaştı. Cizre, Nisêbin, Sûr 
gibi yakıp yıkılan Kürt kentlerinde savaşçılıkları, 
direnişleriyle tarih yaratan kadınlarda cisimleş-
ti.

Bakur Kürdistan dağlarında ve kentlerde 
gerillaya yönelik imha operasyonları örgütle-
ndi. Bakur ve Başur sınırında nokta saldırıları 
düzenleyen sömürgeci faşist Türkiye devleti 
Başur hattındaki özgür gerilla alanlarına Haf-
tanin, Zap ve Metina’ya bombalar yağdırdı. 
Bununla yetinmeyen faşist AKP rejimi Şengal’i 
ele geçirme planları yapıyor. Dağlarımızı kimy-
asallarla bombalayarak özgür alanlarda yaşam 
alanlarımızı daraltmayı hedefliyor. Rojava 
düşmanlığını her durumda gösteren sömürgeci 
Türk devleti, işgal için tüm fırsatı kolluyor.  Cer-
ablus’tan Bab’a ilerlemeye çalışırken EL Bab’da 
hezimete uğradı, şimdi Mimbiç rüyası görüyor.

Faşizme karşı birleşik kadın direnişini örgü-
tlemek için iradelerimizi birleştirelim

Bizler farklı uluslardan, parti ve örgütlerden 
kadınlar olarak HDBH mücadelesinden ilham 
alıyoruz. Bu gün Türkiye ve Kürdistan’da Irkçı, 
şoven, erkek egemen zihniyete karşı örgütlü ve 
birleşik zeminde oluşan kadın iradesinin sarsıcı, 
yıkıcı enerjisini açığa çıkaracağına olan inancımı-
zla, Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KDBH) 
çatısı altında buluşuyoruz. Bizler mirasımızı 
Beritan, Zilan, Sara, Arin Mirkan, Sarya Özgür, 
Avaşin, Berçem, Raperin ve Cemrelerin direnişçi 
çizgilerinden aldık. Ve onların miras taşıyıcıları 
olarak erkek egemen zihniyeti yok edene kadar 
her alanda savaşımızı yükseltip, onların yaktığı 
özgürlük ateşini harlamaya devam edeceğiz.

KBDH sahip olduğu bütün devrimci ilkel-
ere ve mücadele 
rotasıyla birlik-
te özel olarak 
kadın özgürlük 
persfektifi paro-
lası ile mücadele 
yürütür. Eşitlik ve 
Özgürlük talebi 
ile birlikte aynı 
zamanda kadın-
lara yönelik her 
türlü erkek ege-
men saldırılara 
karşı kadınların 
özsavunma hak-
kını meşru görür 

ve bu doğrultuda eylemselliklerini geliştirir. 
Kadınlara yönelik her türlü cinsiyetçi, saldırgan 
politikaları üreten devlet mekanizması, kurumlar, 
şiddet uygulayanları koruyanlar KBDH’nın birin-
cil olarak hedefindedir. KBDH her türlü cinsiyetçi 
saldırıya, birleşik kadın iradesinin gücüyle cevap 
olacaktır

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün 
ön günlerinde AKP ve Erdoğan diktatörlüğünün 
başkanlık sistemini onaylatacak bir referan-
dum sürecine giriyoruz. AKP faşizmi, ‘ başkan-
lığa hayır’ diyerek direnenleri baskı, gözaltı, 
tutuklama ve işkence yöntemleri ile sindirmek 
istiyor. Binlerce insan zindanlara dolduruldu. Tek 
“Adam”a dayalı başkanlık sistemi aynı zamanda 
demokratik kadın hareketinin kazanımlarını yok 
etmeye yöneliktir. Bu nedenle ezilen tüm kadınlar 
“Hayır”ı haykırıp sokakları mücadele alanlarına 
çevirmelidir. 2017 8 Martı, “diktatöre hayır” kam-
panyası çerçevesinde erkek egemen cinsiyetçi 
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saldırılara, kadın katliamlarına karşı bütün işçi, 
emekçi, genç, Kürt, Türk ve her ulustan, her din-
den, her inançtan kadınları buluşturan, özgürlük 
ve onur mücadelemizin zaferini yakınlaştıran bir 
gün haline getirilmelidir.

Her bir eylemimiz, her adımımız ve bunun 
karşısında örgütleyeceğimiz birleşik kadın mü-
cadelesi ve örgütlülükleri faşizmin, erkek ege-
men sistemin beynine inecek bir darbe olacaktır. 
Bugün erkek egemen zihniyete karşı kadınları 
ve ezilen cinsleri örgütlüklerini güçlendirerek, öz 
savunma çizgisini büyütmeye çağırıyoruz. Eşit-
lik, özgürlük ve adalet ancak ezilen cinsin ezen 
cinse karşı özsavunması ile mümkün olacaktır. 
Kadınları, lgbtileri erkek egemenliğine, ırkçılığa, 
faşizmin her türlü saldırganlığa karşı bulunduk-
ları alanlarda KBDH çatısı altında, örgütlerinde, 
birimlerinde, milis guruplarında yer alarak kadın-
ların özsavunmasını büyütmeye çağırıyoruz.

Aydınlığın en yakın olduğu an, karanlığın en 
zifiri olduğu zamandır, bugün ise faşizmin, erkek 
egemen zihniyetin en koyu noktasındayız ve 
özgürlüğe bir adım daha yakınız. Barbarlığın yer-
ine özgür bir toplumun inşası için faşizme karşı 
yıkıcı bir kadın hareketinin örgütlenmesinden 
geçiyor. Kadınlar olarak adalet için savaşıyoruz. 
Sömürücülerin mülkiyet çıkarlarını savunan 
saray diktatörlüğünü paramparça edecek kuv-

vet, birleşik mücadelede buluşan devrimci kadın 
hareketinin adaletidir. Zulüm düzenini kadınların 
adaleti yıkacak! Silahlanarak, örgütlenerek, mi-
lyonlarca çoğalarak onursuz bir yaşamın değil 
özgür bir yaşamın öznesi olacağız. Tüm onursuz 
yaşam yıkıcıları ve özgür yaşam kurucuları olarak 
faşizmi ve erkek egemenliğini yeneceğiz!

Kadın düşmanı politikalarıyla kadınların 
özgürlük tutkusundan fena korktuğunu gösteren 
faşist saray diktatörlüğü için korkunun ecele 
faydası olmayacak. Tarihten bugüne kadınlar. 
Demokratik, halkçı, sosyalist devrimlerde öncü 
roller oynadılar. Tarih bu kez Türkiye, Bakur 
devrimimizin zaferinde kadınların rolüne tanıklık 
edecek. 8 marta bu inançla yürüyen Kadınların 
Birleşik Devrim Hareketi (KBDH) olarak gezi 
ayaklanmasının o meşhur sloganıyla ‘bu daha 
başlangıç’’ diyoruz.

Zorlu ama bir o kadar güzel, onurlu, özgür, 
mücadele dolu günler bizleri bekliyor. Biz ka-
zanacağız! Kadının değiştirici, dönüştürücü 
devrimci, savaşçı iradesi kazanacak!
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SOSYAL ŞOVENİZM

Sosyal şovenizmin yapılabilecek en kısa 
tanımı, proleter sosyalizmden yana görünüp de 
gerçekte kendi burjuvazisinin yanında saf tut-
maktır.

Küçük burjuva sosyalizmini temsil eden poli-
tik akımların, genel itibariyle, durumu budur. So-
syal şovenizm, proleter sosyalizm karşısına en 
olgun haliyle, İkinci Enternasyonal içinden, Bir-
inci Dünya Paylaşım Savaşı esnasında çıktı.

Biliniyor, İkinci Enternasyonal’in bir kısmı, 
emperyalist yağma savaşı gelip kapıya dayanın-
ca çeşitli gerekçelerle, “kendi burjuvazisi”nin 
yanında yer aldı.

Elbette, küçük burjuva sosyalizmini temsil 
eden politik akımlar her zaman sosyal şoven 
yüzleriyle emekçi sınıfların karşısına çıkmazlar. 
Ya da şöyle de diyebiliriz, bu politik akımların 
sosyal şoven yüzleri, politikalarının gerçek bur-

juva karakteri her zaman görülmez. Bu karakter-
in tüm çizgileriyle kendini belli etmesi için olay-
ların, emekle sermaye arasındaki sınıf savaşının 
iç savaşın onu olgunlaştırması; gelişmelerin bu 
politik akımları proletarya ile burjuvazi arasında 
ara yerde durmasına izin vermeyecek kadar uç 
noktalara vararak onları tercih yapmaya zorla-
ması lazım.

Türkiye ve Kürdistan’da iç savaş ve bu 
savaşın önemli bir parçası olarak Kürt halkının 
özgürlük savaşı şimdi bu noktada. Faşist devlet 
ve dinci faşist iktidar, birleşik devrimi engellemek 
için Kürt halkının özgürlük savaşını, bu savaşa 
büyük bir moral güç katan Rojova Devrimini 
ezmeyi, ortadan kaldırmayı öncelikli ve yaşam-
sal sorun olarak ortaya koymuştur.

Bu, artık çıplak gözle görülecek kadar olgun-
laşmış bir olgudur. Dinci faşist iktidarın başında-
ki adam, Rojova Devrimi’ni ezmek konusundaki 
kararlılıklarını söz ve eylemle; Kürdistan toprak-
larının bir kısmını (Suriye’nin kuzeyi) işgal eder-
ek, Menbiç’i işgal edeceğini dünyaya ilan ederek 
(bunu yapıp yapamayacağı ayrı bir konu), em-
rindeki katil sürülerini, cinayet ve hırsızlık şe-
bekelerini Kürt halkının üstüne salarak yapıyor. 
Kısaca, ortada sadece söz yok ama eylem de 
var.

Şüphesiz, dinci faşist iktidarı ve onun 
başını böyle davranmak zorunda bırakan olgu, 



36

birleşik devrimin gelişimidir. İktidarını emekçi 
sınıfların tehdidi altında gören tekelci sermaye 
sınıfı, birleşik devrimi ezmek için elindeki tüm 
zor öğelerini hem içerde hem dışarda harekete 
geçirmiş durumda. Faşizmin içerde ve dışarda 
artan saldırganlığının arkasındaki neden işte bu 
devrim korkusudur.

Genel olarak sınıf savaşının, özel olarak iç 
savaşın gelişimi bütün sosyalist akımları, söz uy-
gunsa, “işte hendek işte deve” noktasına getirdi. 
Bu noktadan sonra ya ezilen halkların, onların 
özgürlük savaşının yanındasın ya da kendi bur-
juva sınıfının..

Ancak bu noktada bile, küçük burjuva so-
syalizminin “kendi burjuva sınıfı”nın yanında yer 
aldığını açıkça ilan edeceğini düşünmek saflık 
olur. Küçük burjuva sosyalizmi, sosyal şovenizm 
derecesine ulaşmış oportünizmini başka şeylerin 
arkasına saklayarak pratiğe dökmeye çalışır. 

Örneğin, emperyalizmi bahane ederek 
“vatan savunması” yapar; yine emperyalizmi 
bahane ederek “kendi burjuvazisi”nin hedef ve 
amaçlarını farklı biçimlerde savunur.

Kürt halkının özgürlük savaşına ve Rojova 
devrimine karşı tavır alış bu sosyal şovenizmin 
tipik tezahürüdür. Dinci faşist iktidarın, Rojova 
halklarının özgürlük mücadelesini ortadan kaldır-
mak için bütün gücünü seferber ettiği, örneğin 
“Kobane düştü düşecek” diye ellerini ovuştur-
duğu; katil sürülerini kendini saklamaya gerek 
bile duymadan Rojova halklarının üzerine saldığı 
bir sırada bazı küçük burjuva sosyalist hareketler, 
Rojova Kürt halkının özgürlük mücadelesini, 
“emperyalizmle işbirliği yapıyorlar” maskesi ar-
kasında gözden düşürmeye, karalamaya, yıprat-
maya çalışmaktalar.

Onların bu çabalarında elbette, rsmi olmasa 
bile, fiiliyatta en yakın müttefikleri dinci faşist ikti-
dar ve onun başındaki adamdır. Suriye iç savaşı 
ve Rojova Kürt halkının özgürlük savaşının geld-
iği nokta şöyle bir saflaşmaya yol açmış durumda: 
Bir tarafta Rojova halkları ve onların enternasyo-
nalist müttefikleri diğer tarafta dinci faşist ikti-
dar, faşist devlet, İŞİD denen katil sürüleri, ÖSO 
denen, dinci faşist iktidarın paralı askerleri diye-
bileceğimiz hırsız, ipsiz-sapsız, katil, yağmacı 
unsurlardan oluşmuş çeteler ve “sosyalizm” adı-
na Rojova devrimini gözden düşürmeye çalışan 

Türkiye’nin sosyal şoven politik akımları.

Tablonun ana hatları böyledir. Bu tabloda, 
ABD emperyalizminin yer kapmaya çalışması, 
Rojova devrimcilerinin onlarla karşılıklı çıkara 
dayalı ilişkiler kurmuş olmaları tablonun ana hat-
larını değiştirmiyor.

Sosyal şoven parti ve örgütlerin kendi dinci 
faşist iktidarlarının ve burjuva sınıfın arkasında 
hizaya dizilmelerini ABD emperyalizmiyle ger-
ekçelendirmeleri artık çocukları bile ikna ede-
meyecek zavallı bir gerekçe haline gelmiştir. 
Çünkü, Rojova devrimcileri aynı zamanda Rusya 
ve Suriye hükümetiyle de askeri güçler üzerin-
den yakın bir işbirliği içindeler.

Yukarda çizdiğimiz tabloya Rusya, Suriye ve 
ABD’yi bilerek almadık. Çünkü Rojova halklarının 
özgürlük savaşında bu günün temel çatışması 
Rojova halkları ve müttefikleri ile faşist Türk dev-
leti, dinci faşist iktidar, Barzani, İŞİD denen katil 
sürüleri ve ÖSO çeteleri arasında sürüyor.

Kürt halkının özgürlük savaşına çeşitli bah-
anelerle saldıran, karalayan, gözden düşürmeye 
çalışanlar bu tablonun hangi tarafında yer alıyor-
lar? Bu tablo karşısında “tarafsızlık” dahi “kendi 
burjuva sınıfı”nın yanında yer almak anlamına 
gelecek. Öyleyse bir kez daha sormak gerekir: 
Hangi taraftasınız? Kimin arkasında hizaya di-
ziliyorsunuz? Eleştirilerinizle kimin omuzu üze-
rinden kime ateş ediyorsunuz?

Emperyalist savaşta, türlü çeşitli gerekçel-
erle “kendi hükümetleri”nin yanında yer alan 
İkinci Enternasyonal’in sosyal şovenleriyle türlü 
çeşitli gerekçelerle faşist devletin ve dinci faşist 
iktidarın arkasında hizaya dizildiğinizde ortaya 
çıkan benzerliğin farkında mısınız?
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Newroz pîroz be!

Direnişin, dirilişin ve özgürlüğün bayramı 
Newroz yaklaşırken, başta Kürt halkı olmak 
üzere halklarımız Newroz ateşlerini tutuştur-
maya, coşku ve kararlılıkla Newroz Bayramı’nı 
kutlamaya hazırlanıyor. Elbette ki Newroz, bir 
bayram olduğu kadar tarihsel ve siyasal olarak 
da faşizme karşı direniş anlamına geliyor.

 HBDH olarak, faşist zorbalığa ve 
sömürgeciliğe karşı zorlu ve büyük direnişler 
içerisinde Newroz Bayramı’nı karşılayan halk-
larımızın bayramını kutluyoruz. Ayrıca  Newroz  
ateşini üç kibrit çöpü ile tutuşturan  Mazlum 
Doğan, Zekiye Alkan ve de Newroz Bayramı’nı 
ölüm orucu siperlerinde karşılayan Tuncay 
Yıldırım şahsında, tüm Newroz ve özgürlük şe-
hitlerini bir kez daha anıyor, ideallerine bağlılık 
sözümüzü yineliyoruz. 

Bu yıl Ne-
wroz ateşi-
nin duman-
ları, devrim ve 
karşı- devrimin 
ateşten mü-
cadelesi altında 
yükselmekte -
dir. Halklarımız 
dört bir yan-
da faşizme ve 
sömürgeciliğe 
karşı ayaktadır. 
Bakur Kürdistan 
halkı, iradesini, 
belediyelerini, 
kurumlarını, si-
yasetçilerini sömürgeciliğe karşı savunurken, 
faşist Erdoğan ve AKP, öz yönetim direnişlerinin 
korkusunu yaşamaya devam etmektedir.   

Rojava Devrimi ise çetelerin ve Türk Devle-
ti’nin kuşatmasını ve işgal girişimlerini yenilgiye 
uğratarak zafere doğru ilerlemektedir. Özgürlük 
için mücadele eden halklar, AKP ve beslemesi 
DAİŞ çetelerinin merkezi olan Rakka’ya özgürlük 
bayrağını dikmek için kavganın ortasındadır.

AKP ve işbirlikçisi KDP-Barzani eliyle Şen-

gal’deki Ezidi halkımıza karşı geliştirilen saldırı 
ve provakasyonlara rağmen, Newroz ateşleri 
yanmaya devam etmektedir. 

Türkiye halkları ise bütün baskı ve 
saldırılara inat “Diktatöre Hayır” diyerek özgürlük 
savaşımını yükseltmektedir. OHAL ve KHK’lar 
ile faşist rejimi ayakta tutacağını düşünen AKP-
MHP ittifakı  ve Erdoğan yanılmıştır. Tutuklanan 
siyasetçiler, yasaklanan gazeteler, kapatılan 
devrimci ve demokratik dernekler, KHK ile işlerin-
den uzaklaştırılan akademisyenler ve emekçiler, 
faşist diktatörlüğün çırpınışlarından başka hiçbir 
şey değildir. Başkanlık dayatmasının karşısın-
da ise “HAYIR” bayrakları direnişin bayrağına 
dönüşmüş durumdadır.      

Bu yüzdendir ki 2017 Newroz ‘u özgürlük ve 
isyan ateşlerini daha fazla yükseltme günüdür. 
Yakacağımz her ateş faşist sömürgeciliğe ve 
faşizme karşı cehennem ateşi, birleşik devrim-
imizin ise özgürlük kıvılcımları olacaktır.

 Bu inanç ve kararlılıkla faşizme karşı direnen 
bütün güçleri 
selamlıyor, baş-
ta gençler ve 
kadınlar olmak 
üzere bütün ez-
ilenleri ve halk-
ları özgürlük ve 
direniş bayramını 
kutlamak için Ne-
wroz Meydanları-
na çağırıyoruz. 
Newroz öncesi 
ve sonrası sürek-
lileşen yaratıcı 
eylem hamlel-
erimiz ile bahar 
özgürlük ateşini 

harlayalım.

Yaşasın Newroz.

Faşizm ve sömürgecilik kaybedecek birleşik 
direnişimiz ve devrimimiz mutlaka kazanacak-
tır.

HBDH- YÜRÜTME KOMİTESİ
15-MART-2017
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