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FAŞİZMİN DEMOKRATİK 
ALTERNATİFİ HBDH’DİR

Biz, HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hare-
keti) çatısı altında birleşmiş örgütler olarak 5. 
Genel Konsey toplantımızı Haziran sonun-
da yaptık. Toplantı sonuçlarını kamuoyuna bir 
açıklama ile duyurduk ve başta gençler ve kadın-
lar olmak üzere tüm emekçi halkımızı ve tüm e 
zilenleri AKP-MHP faşizmine karşı topyekûn 
direniş seferberliğine çağırdık. 

5. Genel Konsey toplantımızın ana fikri, 
içinde bulun-
duğumuz siyasi 
ve askeri duruma 
ilişkin analizleri 
böyle bir çağrıda 
odaklandı. Çünkü 
böyle bir çağrı 
yapmamızın iki 
temel dayanağı, 
ya da nedeni 
vardı. Birincisi, 
Erdoğan-Bahçeli 
faşizminin ayak-
ta kalabilmek için 
her türlü yön-
temi ve aracı 
kullanarak hiçbir 
hukuk ve ahlak kuralı dinlemeden yürüttüğü top 
yekûn faşist-soykırımcı saldırıydı. 

Faşizim tüm topluma, başta Kürtler, kadın-
lar ve gençler olmak üzere ezilen, sömürülen 
tüm kesimler ve halklara dönük, 12 Mart ve 12 
Eylül dönemlerinde, yine 1990’ların topyekûn 
faşist çete saldırı süreçlerinde görünenin kat 
kat üstesinde vahşi saldırı yürütüyordu. Her 
gün polis, asker, faşist çeteler sokaklarda, ma-
hallelerde, evlerde, okullarda, iş yerlerinde, 
dağlarda, ovalarda, her yerde adeta sürek avı 
yürütür hale gelmişti. Toplum tam bir faşist baskı 
ve terör altına alınmış, ezerek ve korkutularak 
faşizme biat eder ve faşist saldırganlığa boyun 
eğer hale getirilmek isteniyordu. Öyle ki her gün 
onlarca insan ölüyor, kan dökülüyor, yüzlerce-
si yaralanıyor, tutuklanıyor, işinden atılıyor, te-
cavüz ediliyor, kadınlar katlediliyor, gençler özel 

savaşın fuhuş, uyuşturucu gibi en alçakça bitiri-
ci, tüketici saldırılarına maruz kalır durumdaydı. 
Kürdistan’ın dağında, şehrinde, sokağında faşist 
soykırımcı güçler her gün onlarca insanı kat-
lediyor. Öyle ki Kürde dair ne varsa, en kutsal 
değerler de dair, her şeye saldırı oluyordu. İn-
san onuru ve haysiyeti faşist terörle kırılmak ve 
kişiliksizleşmiş bir birey ve toplum gerçeği ortaya 
çıkartılmak isteniyordu. Kısaca faşist baskı ve 
terörde bir sınırsızlık durumu, topyekûn saldırı 
durumu vardı. 

Bu durumu değerlendiren, analiz eden 
Halkların Birleşik Devrim Hareketi Genel Kon-
sey toplantımız buna karşı topyekûn bir direnişi 
seferberlik düzeyinde yürütme kararı aldı. Bunu, 
içinde bulunduğumuz dönemde var olmanın, 
özgür yaşamanın, demokrasiye inanmanın, 
kendi kültürü ve ahlakıyla insanca yaşamanın 

gereği olarak gördü. Er-
doğan-Bahçeli faşizmi-
nin terörle biat ettirme 
ve iktidar ömrünü uzat 
ma çabasına karşı 
HBDH toplumun hiçbir 
şeyi kabul etmemesi-
ni, faşist saldırıya asla 
boyun eğmemesinin, 
itaat etmemesini, her 
yerde faşizme karşı ve 
onu darbeleyecek bir 
duruş, söz, davranış 
göstermesini gerekli 
gördü. Faşizme karşı 
ancak böyle durulur, 
böyle mücadele edilir 

biçiminde bir değerlendirmeye ulaştı. 
Diğer yandan bütün bu vahşi, ölçüsüz, in-

sanlık dışı saldırılarına rağmen AKP-MHP 
faşizmini en zayıf dönemini yaşar halde gördü. 
HBDH Genel Konsey toplantısına katılan 
devrimciler yaptıkları analizlerde her ne kadar 
tüm ipleri Tayyip Erdoğan ele geçirmiş olsa da, 
öyle elinde tutabileceği çok fazla bir ipin kal-
mamış olduğunu değerlendirdiler. Örneğin dış 
dünyadan ve bölgeden tecrit olmuş bir AKP ik-
tidar gerçeği var. Ne klasik müttefikleri kendis-
ine sahip çıkıyorlar ne de bu dünya ve bölge 
Tayyip Erdoğan’ı artık kabul ediyor. O çok bel 
bağladığı, güvendiği NATO, Avrupa Birliği, ABD 
yıkılması için her türlü politikayı geliştiriyor. İşte 
bölgede en çok bel bağladığı ve geçen yıllarını 
kurtardığı Suudi Arabistan yönetimi şimdi Katar 
krizi çerçevesinde en fazla Tayyip Erdoğan 



4

yönetimini hedeflemiş durumda. Suudi, Mısır 
başta olmak üzere mevcut haliyle Katar dışında 
kendisine dost olan hiçbir Arap devleti bulun-
muyor. Neredeyse Ortadoğu’daki dayanağı tarihi 
rakibi İran olmuş durumda. O da Kürt karşıtlığı, 
Kürt düşmanlığı nedeniyle sadece Kürt Özgürlük 
Mücadelesini engellemek için birbiriyle ilişki ku-
rabiliyor, bir araya gelebiliyorlar. Yani sadece 
Kürt soykırımını yürütmede müttefik olabiliyor-
lar, birbiriyle dayanışabiliyor. Onun dışında tüm 
ekonomik ve siyasi konularda değil dostluk, ta 
rihten gelen ve günümüzde de iyice derinleşmiş 
bulunan bir karşıtlığı yaşıyorlar. Kürt düşmanlığı 
ve ulus devlet faşist statükosunu korumada, ki 
dayanışma durumları da genel karşıtlıkları ve 
rekabetleri nedeniyle her zaman için de çok cid-
di bir güvensizliği ifade ediyor. Şunu insan rahat 
söyleyebilir; şimdiye kadar hiçbir Cumhuriyet 
Hükümeti bugün Tayyip Erdoğan yönetiminin 
dünyada ve bölgede içine düştüğü tecritlik du-
rumunu yaşamamıştır. Böyle tecrit edilen, karşı 
çıkılan ve bu durumun açıkça yapıldığı bir tarih-
sel dönem hiç olmamıştır. Hatta Osmanlı yöne-
timlerinde bile bu duruma düşen Padişah az bu-
lunur. Diğer yandan ortada devlet diye bir şey 
kalmamıştır. Çok güçlü dayanak olan bürokratik 
devlet yapısı kırk yıldır Kürdistan’da yürütülen 
savaşın sonucunda zaten çok ciddi bir biçimde 
darbelenmiş, parçalanmış, en azından Kürdis-
tan’da tümden işlemez hale getirilmişti. Ortaya 
kaskatı bir faşist özel savaş rejimi çıkmıştı.

Tayyip-Fetullahçı çatışması temelinde dar-
beler ve karşı darbelerle geçen süreç içerisinde 
geriye kalan bürokratik sistem de dağılıp gitti. 
Ortaya devlet yerine gerçekten de Tayyip Er-
doğan ve Devlet Bahçeli’nin faşist çeteleri kaldı. 
Her türlü suçluyu, katili, şoven milliyetçi, ırkçıyı 
parayla besleyerek, bir araya getirerek örgütle-
dikleri sadist, insanlık düşmanı, Kürt düşmanı, 
kadın düşmanı, emekçi düşmanı bir güruh ortaya 
çıkartıldı, daha fazla da çıkartılmaya çalışılıyor. 
Şimdi Tayyip Erdoğan’ın tuttuğu ip bunlardan 
oluşuyor. Dayandığı güç bunlardır.  Bunları iste-
diği kadar yönlendirse de böyle bir yapının çok fa-
zla bir güç ifade etmeyeceği açıktır. Her gün kırk 
emir verebilir, en vahşi emirlerini bile bu güçlere 
uygulatabilir, ama böyle bir gücün aslında güç 
değil zayıflık olduğu, yağma ve talan eden bir çe-
tecilik olduğu ortadadır. Bu anlamda 4.000 yıllık 
devlet geleneğinin olduğu, Osmanlı’dan gelen ve 
Cumhuriyet olarak kurumlaşmaya çalışan devlet 
yapısının bu biçimde parçalanıp yok olması tabi 
mevcut Tayyip Erdoğan iktidarını en zayıf du-

ruma getirmiştir. Ordusu, bürokrasisi olmayan, 
işlemeyen, bir karar mekanizması olmayan, 
en önemlisi hukuku ve adaleti bulunmayan bir 
sistem ortaya çıkarmıştır. 

Bu sistem çok vahşi ve saldırgan olabilir, 
fakat güçlü değildir. Çok zayıftır. Bir de önemli bir 
güç kaynağı olarak mevcut yönetimin kaybettiği 
bir devlet dayanağı var. Son olarak tüm toplum-
sal kesimlerin gittikçe artan muhalefeti, direnişi 
söz konusu. Bunun ölçüsünü 16 Nisan referan-
dumu belirledi. Bütün baskı ve hileye rağmen 
ancak %51 oy alabildiğini ve referandumu ka-
zanabildiğini ilan eder duruma düştü. Toplumun 
en azından yarısının Erdoğan-Bahçeli faşist 
yönetimine karşı olduğunu gizleyemedi. Özel-
likle de büyük kentler; İstanbul, Ankara, İzmir, 
Çukurova, Amed, Van gibi Türkiye toplumunun 
ve Kürt halkının nabzını tutan, siyasi eğilimini be-
lirleyen, kararını oluşturan bütün büyük kentlerde 
Erdoğan-Bahçeli faşizmine “Hayır” dendi. Çok 
yüksek oy oranlarıyla barıştan ve demokrasiden 
yana, demokratik çözümden yana tutum kon-
du. Böylece açığa çıktı ki toplum bu yönetimden 
rahatsız. Böyle bir yönetim istemiyor. Bu yöne-
time karşı. Bundan kurtulmak istiyor. Bu tutum 
ve istek referandumda net bir biçimde ortaya 
konmuştur. Dahası günlük yaşam ve mücadele 
içerisinde de geniş toplumsal kesimlerin her gün 
artan anti-faşist direnişleri söz konusudur. 

Kürt halkı, faşist terör, katliam, saldırı ne ka-
dar zalim olursa olsun, ne kadar topyekûn olur-
sa olsun özgür yaşam için direnmekte ve bunun 
gerektirdiği her türlü bedeli ödemekte sonuna 
kadar kararlı bir tutum gösteriyor. Önderliğiy 
le, Gerillasıyla, gençlik ve kadın hareketleriyle 
her gün yürüttükleri özgürlükçü ve demokratik 
direnişleri bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. 
Vuruluyor, kırılıyor, evsiz barksız kalıyor ama 
asla Erdoğan-Bahçeli faşizmi karşısında boyun 
eğmiyor, diz çökmüyor, biat etmiyor. Mehmet 
Tunçlar, Asya Yüksellerin, Pakize Nayırların 
izinde yürüyor. Silopi, Cizre, Sur, Şırnak, Ge 
ver, Nusaybin direnişlerini örnek alıyor. Onurla 
yaşamayı, Cizre halk başkanı Mehmet Tunç’un 
ifade ettiği gibi her şeyin üzerinde tutuyor. Geril-
lanın yazla birlikte tüm kırsal alandaki anti-faşist 
eylemliliğinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. 
Öyle ki gerilla faşizmden yaptıklarının tümünün 
hesabını soruyor. 

Bununla birlikte Kürdistan’daki bu direniş 
gerçeği Türkiye’nin de dört bir yanına gittikçe 
daha fazla yayılıyor. Kadınlar tacize, tecavüze, 
katliama karşı daha çok tutum geliştiriyorlar, ey-
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lem yapıyorlar, direnişe geçiyorlar. Gençliğin bel-
li kıpırdanışları var. Doğrusunu söylemek gere-
kirse özellikle Türkiye’deki üniversite gençliği bu 
konuda zayıftır. Çok daha fazla olabilir. Gidişat 
biraz öyle olacak gibi de görünüyor. En azın-
dan, 16 Nisan referandumunda pasif bir biçim-
de de olsa gençliğin faşizme hayır dediğini bili-
yoruz. Bu pasif tutumun giderek önümüzdeki 
süreçte anti-faşist direnişte aktif hale geleceği, 
hatta direnişin öncüsü konumuna ulaşacağı da 
rahatlıkla söylenebilir. Daha önemli olan soka-
ktaki insan direniyor, işinden atılan insan açlık 
grevi yapıyor, ölüm orucuna giriyor, propaganda 
yürütüyor. Tutuklanmak istenen insan kabul et-
miyor, direniyor. Zindana konan zindanda dire-
niyor. Köydeki toprağına sahip çıkıyor, doğasını 
kaybetmemek için direniyor. Mahalledeki özgür 

bir yaşam için direniyor. Toplumda faşist baskı ve 
teröre karşı demokrasi bilinci ve arayışı gittikçe 
daha çok gelişiyor ve yayılıyor. Bunun ne kadar 
büyük bir kuvvet olduğunu 16 Nisan referandu-
munda gördük. 

Yine ölmüş halinden yeniden diriltilmeye 
çalışılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet” isimli 
yürüyüşünde gördük. Kılıçdaroğlu’nun amaçları 
farklı olabilir. Bir özel savaş planı doğrultusunda 
hareket etmiş bulunabilir. Birileri “Yürü ya Kemal” 
demiş o da yürüyüşe geçmiş olabilir. Ki bunlar 
bir gerçeği ifade ediyor. Aslında faşizme o kadar 
destek verdikten sonra, artık tümden tükenince 
faşizmin alternatifi olarak devrimci demokrasi 
ortaya çıkınca faşist özel savaş merkezinin bu 
devrimci demokrasiyi geriletmek, bu cepheyi 
geriletmek, faşizme sahte bir alternatif orta-
ya çıkartmak için Kemal Kılıçdaroğlu’na “Yürü” 
dediği bir gerçektir. Fakat Kılıçdaroğlu gerçeği 

böyle olsa da yürüyüşe verilen destek, değişik 
toplumsal kesimlerin katkısı, öncülük edilirse 
aslında ne kadar büyük bir anti-faşist potansi-
yelin var olduğu net bir biçimde ortaya koymuş 
durumda. Bu söz konusu yürüyüşte de açık bir 
biçimde toplumun faşizme karşı olduğunu, her 
türlü direnişi yürütebileceğini, kesinlikle özgür ve 
demokratik yaşamdan yana tutum içinde bulun-
duğunu net olarak gördük. Böylece aslında baş-
ta Kürdistan’daki direnişi desteklemek üzere “Biz 
bu suça ortak olmayacağız” diyen aydınlardan 
bugüne faşizme karşı ülkeye, demokratik yaşa-
ma, demokratik topluma sahip çıkan ve onu var 
etmek isteyen yaygın ve etkin bir direniş konu-
muna ulaştık. Bunun giderek daha fazla yaygın-
laşacağı, derinleşeceği, örgütlü ve sonuç alıcı bir 
eylem düzeyine ulaşacağı açık. 

Bu anlamda da tüm toplum-
sal kesimlerden de giderek Er-
doğan-Bahçeli faşizminden soyut-
lanma durumu var. Toplumun değişik 
kesimleri gittikçe daha fazla bu faşist 
diktatörlüğe karşı çıkıyorlar, redded-
iyorlar onu. Seni istemiyoruz diyor-
lar. Kardeşçe demokratik bir arada 
yaşamayı esas alıyorlar, doğru bu-
luyorlar. Böylece toplumsal temelini, 
kitle desteğini daraltıyorlar faşizmi. 
İşte böyle bir durumda yaşanıyor, 
dünyadan ve bölgeden tecrit olmuş. 
Dış dayanaklarını kaybetmiş. Her 
zaman toplumun başında bir sopa 
gibi tutulan ve kullanılan devlet 
gücünü kaybetmiş, toplumsal destek 

çok değişik kesimleriyle toplumsal desteğini kay-
betmiş. Giderek daralmış. Adeta yıkımın eşiğine 
gelmiş. Ayakta kalmak için çırpınan bir Er-
doğan-Bahçeli gerçeği var ortada. İşte bu gerçeği 
bu biçimde açığa koyup değerlendirerek HBDH 
faşizmin yıkılabileceğini, içinde bulunduğumuz 
sürecin Erdoğan-Bahçeli faşizminin yıkma süre-
ci olduğunu, faşizmin bütün vahşetine, katliamı-
na, terör ve saldırısına rağmen aslında en zayıf 
dönemini yaşadığını, anti-faşist örgütlü direnişin 
kısmen geliştirilmesi durumunda bu faşist dik-
tatörlüğünün yıkılabileceğini değerlendirmiştir. 
Aslında bundan da öte yıkılmış, çökmüş, can-
lılığını kaybetmiş bir cesedin var olduğunu 
değerlendirmiştir, ki etrafı kokutmaması için, 
doğaya ve insanlığa zarar vermemesi için bu 
cesedin çürümeden gömülmesi gerektiği değer-
lendirmiştir. Böylece faşizmi gömme eylemini ge-
rekli görmüştür. 



6

İşte topyekûn anti-faşist direniş çağrısı, 
bunun için seferberlik çağrısı bir de buraya 
dayanmaktadır. Yani bir yandan faşist terör ayak-
ta kalabilmek için en vahşi katliamları yapıyor. 
Buna dur demek lazım. Bu katliamların önünü al-
mak gerekli. Bunun için de kesinlikle susmamak, 
durmamak, her gün artan oranda direnmek, 
bunun için bilinçlenmek, örgütlenmek lazım. İkin-
cisi, böyle bir direniş örgütlü ve etkili bir biçim-
de yürütülürse çok kısa sürede zafere ulaşabilir. 
Çünkü faşizm can çekişiyor. Yıkım sürecinde. 
Bütün güç kaynaklarını ve dayanaklarını kay-
betmiş durumda. Uyguladığı ölçüsüz terör ve 
katliam da aslında bu zayıflığın sonucu oluyor. 
Böyle bir durumda faşizme karşı direnişin büyük 
bir demokrasi zaferine dönüşme-
si imkan dahilindedir. Demokratik 
devrimi gerçekleştirmenin, faşizmi 
yıkmanın, halkları kardeşçe ve 
özgürce bir arada yaşayacağı bir 
demokratik sistemi ortaya çıkart-
manın koşulları her zamankinden 
daha fazla oluşmuştur. İşte böyle 
bir noktada “Faşizmi Yıkacağız, 
Halklarımız Kazanacak!” şiarıyla, 
“Faşizmi Tarihe Gömme” şiarıyla 
tüm halkları, ezilenleri, anti-faşist 
topyekûn direnişe çağırmayı, 
böyle bir direnişi faşizmi yıkma ve 
demokratik devrimi zafere taşıma 
anlayışı ve hedefi doğrultusun-
da yürütmeyi gerekli görmüştür. 
HBDH 5. Genel Konsey toplantısı 
ardından yapılan açıklamanın, çağrının bu te-
melde ortaya çıktığı, kapsamlı bir toplumsal, si-
yasal ve askeri analize dayandığı, geçmişle bu 
günün iç içe güçlü bir biçimde değerlendirilme-
sinden çıktığı tartışma götürmez bir gerçektir. 
Yani öyle günlük heyecanın ortaya çıkardığı bir 
sonuç değildir, tersine çok yönlü, tarihsel, güncel 
çerçevede kapsamlı bir analizin ortaya çıkardığı 
düşünsel gerçekliklerdir. 

Böyle bir analiz temelinde HBDH Genel Kon-
seyi faşizmin yıkılabileceğini, yıkılma aşamasın-
da olduğunu ve faşizmi yıkıp, demokratik devrimi 
zafere götürme mücadelesini böyle bir dönemde 
etkili bir biçimde geliştirilmesi gerektiğini tespit 
ederek söz konusu çağrıyı yapmıştır. Böyle 
bir tespit temelinde faşizme karşı yürütülecek 
demokrasi mücadelesine bütün alanlara dair 
kararlaşmasını, planlamasını ortaya çıkarmış, 
kendi örgütlü güçlerini böyle bir mücadeleye daha 
etkin ve öncü düzeyde nasıl seferber edeceği 

konusunda önemli sonuçlara ulaşmış bir hareket 
olarak tüm toplumsal kesimleri de susmadan, 
boyun eğmeden, mücadeleyi geleceğe ertele-
meden, günün görevi olarak ele alıp içinde bu-
lunduğumuz süreçte yürüttüğü faşizmi yıkma ve 
demokratik devrimi zafere taşıma mücadelesine 
tüm kesimlerin katılması için söz konusu çağrıyı 
yapmıştır. Bu çağrı bütün toplumsal kesimleri 
hedefliyor. 

Başta kadınlar, gençler ve emekçiler olmak 
üzere tüm ezilenlere hitap ediyor. Bu çağrı faşizmi 
yıkmayı ve kardeşçe bir arada yaşanacak bir 
demokratik sistemi kurmayı hedefliyor. Bu çağrı 
güçlü bir analize ve somut durumların kapsam-
lı bir değerlendirmesine ve doğru düşünceler-

in ortaya çıkartılmasına dayanıyor. Dolayısıyla 
anlamlıdır, gerçeği yansıtıyor, gerçekleşebilir, 
bu nedenle de ilgili herkesin bu çağrıya cevap 
vermesi varoluşu, başkalarıyla birlikte demokra-
tik bir sistem içerisinde özgürce yaşayacağı 
bir ortama kavuşması açısından gereklidir. Biz 
bu çağrıyı bir kere daha yineliyoruz, önemsi 
yoruz, herkesi, tüm ezilenleri yarış içerisinde Er-
doğan-Bahçeli faşizmini yıkmak, tarihe gömmek, 
Türkiye’yi tüm farklılıklarıyla birlikte demokratik 
sistem içerisinde özgürce yaşanan bir toprak 
parçası haline getirmek için daha fazla mücadele 
etmeye davet ediyoruz. 

Diğer önemli bir husus söz konusu mücadele-
nin nasıl yürütüleceği, nerede yürütüleceği, kim-
ler tarafından nasıl ele alıp yürütüleceği konusu 
oluyor. Bilindiği gibi çok yaygın ve derinlikli bir 
pratik geliştirememiş olsa da kuruluşundan bu 
yana HBDH bu konulara hep dikkat çekmiş, bu 
temelde toplumu aydınlatmaya, bilinçlendirmeye 
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çalışmış ve faşizme karşı demokrasi cephesi-
ni daha çok güçlendirerek, örgütleyerek, etkili 
kılarak tarihi görevini yerine getiren bir toplum-
sal gerçekliği ortaya çıkartmaya çalışmıştır. 
HBDH’nin 2016 Martında kendini ilan edişi bu 
temelde olmuştur. 12 Mart 1971 askeri darbe-
sinin başlattığı faşistleştirme sürecine karşı Ma-
hirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin ortaya koyduğu 
tutumu, demokratik Türkiye amacını ve hedefini 
sahiplenen gerçekleştirmek üzere bir irade gücü 
olduğunu tüm topluma ilan etmiştir. Türkiye ve 
Kürdistan’ın belli başlı devrimci-demokratik par-
ti ve örgütleri bir araya gelmiş, 12 Mart faşist 
darbesinin 45. Yıldönümünde “Faşizmi Yıka-
cağız Ve Halklarımız Kazanacak” şiarıyla yeni bir 
toplum, yeni bir ülke, demokratik bir düzen yarat-
mak üzere büyük bir mücadele yürüyüşünü ilan 
etmiştir. Bu gerçekten de önemli bir çıkıştı. 45. 
Yıldönümünde faşist güçlere, oligarklara, işbir-
likçi, tekelci yapılara karşı verilmiş en etkili, en 
doğru, en yerinde bir cevaptı. Dolayısıyla büyük 
bir umut yarattı söz konusu devrimci-demokratik 
çıkış. İlgi yarattı. Bir çok kesimde beklenti ortaya 
çıkarttı. 

HBDH Geçen süreçte bu çıkışı örgüte 
ve eyleme dönüştürmek için önemli bir çaba 
içerisinde oldu. Toplantılarla, değerlendirmelerle 
bu sürecin gelişmelerini analiz ettiği gibi görev-
lerini de ortaya koyup ilgili toplumsal kesimlere 
hep mücadele çağrısı yaptı. Eksiklikler ve hata-
lar konusunda özeleştirel bir yaklaşım gösterdi. 
Erdoğan-Bahçeli faşizmine karşı başta Kuzey 
Kürdistan olmak üzere Türkiye’de, bölgede, 
dünyada alternatif olan, mücadele eden faşizmi 
yıkacak ve Türkiye’yi demokrasiye kavuşturacak 
tek güç olduğunu faşizmin alternatifi olduğunu, 
demokratik Türkiye’nin yaratıcısı olduğunu or-
taya koymuştur.  Her ne kadar bu konuda zaf-
eri gerçekleştirmiş bir eylemi ortaya çıkmasa 
da, geçen bir buçuk yıllık süre içerisinde Er-
doğan-Bahçeli faşizmine karşı tüm cephelerde 
en etkin ve aktif mücadeleyi yürüten güç HBDH 
olmuştur. Gerillasıyla, gençliğiyle, kadınıyla, tüm 
ezilenleriyle, demokratik siyasetiyle gerçekten 
de HBDH’nin açtığı yolda, yine HBDH’nin çağrısı 
temelinde faşizme karşı görkemli bir direniş 
gösterilmiştir. Öyle ki artık toplumun tüm kesim-
leri faşizmin yıkılacağına, Türkiye’nin demokra-
tikleşeceğine inanıyor. Bölgenin ve dünyanın 
belli başlı tüm güçleri AKP-MHP faşizminden 
umut kesiyor. Artık Türkiye’nin böyle bir faşist ik-
tidarla herhangi bir geleceğinin olamayacağını, 
yeni Türkiye’nin faşizmin yıkılması ve bütün 

farklılıkları katılımcı demokrasi içinde birleştiren 
yeni bir sistemde olacağını görüyor ve kabul edi-
yor. Bu anlamda anti-faşist demokrasi cephesi 
çok daha faza güçleniyor. Her tarafta adım adım 
gelişiyor. Her şeyden önce bunun gerekliliği 
büyük bir bilinç haline gelmiş oluyor. 

Bu doğrultuda herkes kendi çapında belli 
bir direniş de yürütüyor. Bu direnişi daha örgütlü 
kılmak, etkili hale getirmek için yürüttükleri 
önemli bir çaba da var. Hem bilinç ve örgütlülük 
büyüyor, hem de bunlar büyüdükçe anti-faşist 
direniş gelişiyor ve yayılıyor. Bu gözle görülen bir 
gerçek. Şunu net söyleyebiliriz; Erdoğan-Bahçe-
li faşizmine karşı doğru tutum almış, her zaman 
direnmiş, her cephede direnmiş, faşizmi sürekli 
darbeleyerek yıkımın eşiğine getirmiş olan güç 
kesinlikle HBDH’dir. Bu Hareket içerisinde yer 
alan Parti ve Örgütlerin mücadelesidir. Bu te-
melde gelişen silahlı direniş, serhildan, demokra-
tik kitle eylemliliği, itaatsizlikler, faşizme her 
cephede vurulan darbeler, anti-faşist propagan-
da ve açıklamalar oluyor. Zindandan dağa, sokak 
tan okula ve iş yerine kadar değişik toplumsal 
kesimler bu çerçevede gittikçe artan bir direniş 
içerisine girilmiş bulunuyor. Öncelikle bu gerçeği 
görmek lazım. 

Bu anlamda faşizmin alternatifi HBDH’nin 
temsil ettiği devrimci demokrasi oluyor. Bu te-
melde gelişen direniş oluyor. Türkiye’deki siyasi 
hareketliliği yönlendiren, demokratik Türkiye’nin 
temsilcisi olan, Türkiye’deki siyasi mücadelenin 
birinci aktörü olan temel güç bu. Bu durumu ge 
riletmek için bir özel savaş oyunu olarak Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu üfleyerek yine meydanlara atan-
lar oldu. Rol çaldırtmaya çalışanlar oldu. Bunun 
ne anlama geldiğini biz iyi biliyoruz. Faşizme 
karşı direnenler, mücadele edenler de iyi an-
lıyor ve görüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl 
faşizmin koltuk değneği olduğunu iyi biliyorlar. 
Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırarak, Yedi 
Kule Ruhu toplantısına katılarak, 20 Temmuz 
OHAL darbesine “Evet” diyerek Tayyip Erdoğan 
faşizmine sıkıştığı ve zorlandığı her anda destek 
veren Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olmuştur. 
Bunu herkes biliyor. Hatta yaptığının demokra-
tik tutum olmadığını yanlış olduğunu söyleye söy 
leye yapmıştır bunu. Bu da yine herkesin bildiği 
ve anladığı bir gerçeklik oluyor. 

Bu bakımdan faşizmin en güçlü destekçi 
lerinden biri olduğunu unutmamak lazım. 
Yaptıklarını toplum unutmuyor, biliyor. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun unutulması da mümkün değil. 
Aslında öyle bir tutumun kendisini bitirdiği, 
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yeniden doğuş yapıyor sözlerinden anlaşılıyor. 
Ama gerçekten doğuş yapıyor mu Kılıçdaroğ-
lu  buraya bakmak lazım. Doğuş yapabilir mi? 
Yapamaz demeyelim. Ama böyle özel savaşın 
çizgisinde hareket ederek, faşizmin ayıplarını 
kapatan tutumlar göstererek olmaz. Yeniden 
doğuş için doğru düşünce ve etkili eylem gerekli. 
Doğru düşünce de Türkiye’nin sorunlarını doğ-
ru tespit etmeyi gerektirir. Örneğin Kürt sorunu, 
örneğin kadın sorunu, örneğin Alevi sorununu, 
örneğin emekçilerin hak ve adalet sorunlarını, 
örneğin savaş sorununu, AKP’nin ülkeyi dört 
bir yana saldırtarak ortaya çıkardığı savaş du-
rumunu doğru değerlendirmekle olur. Ardından 
bu değerlendirmenin gerektirdiği demokrasi 
cephesine girmekle olur. Başkalarıyla birlikte bir 
anti-faşist demokrasi cephesinde birleşip örgütü, 
eylemi bu temelde geliştirmekle oluyor. 

Bunun başında tabi HDP’ye yaklaşım geli-
yor, HDK’ye yaklaşım geliyor, Kürt Direnişine, 
PKK’ye doğru yaklaşım göstermesi gerekiyor. 
DAİŞ’le PKK’yi aynı tutarak, HDP’lileri hapse koy-
durtarak, faşizm sıkıştığında dışarıya asker gön-
dermeye, Kürdistan’a askeri saldırı yaptırtmaya, 
milletvekili dokunulmazlığı kaldırtmaya, OHAL 
faşizmine “Evet” diyerek bu olmaz. Bu tutumlar 
ancak faşizm yardakçılığı olur. Faşizm kuyrukçu-
luğu olur. Faşizm destekçiliği olur. Nitekim Kemal 
Kılıçdaroğlu böyle bir tutum gösterdi. Her şey-
den önce ciddi bir özeleştiri yapması, geçmişte-
ki yanlışlarını ortaya koyması, yanlış yaptığını 
ve bu yanlışlarını görerek düzeltmek istediğini 
tüm topluma özür dileyerek ifade etmesi gereki-
yor. Ardından doğru anlayışları ortaya koyması 
lazım. Kürt sorununa ne diyor? Cizre’nin, Sur’un 
yakılıp yıkılmasına ne diyor? Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ın 19 yıldır İmralı’da bu biçimde 
tutulmasına ne diyor? Her gün sokakta katledilen 
kadın için ne diyor? Aç, ölüm eşiğine gelmiş in-
sanlar için, emekçiler için ne diyor? Adaleti her-
kes için uygulanır görüyor mu? Zindanlara doldu-
rulmuş tüm insanların özgürleştirilmesini istiyor 
mu? Bunların ortaya konması lazım. Bu konuda 
turnusol kağıdı Kürt sorunudur. Kürt varlığının 
ve özgürlüğünün kabul edilip edilmemesinin so-
runudur. Bu olmadıkça Kemal Kılıçdaroğlu Türki-
ye’nin hiçbir sorununu çözemez. Dahası özünde 
Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den ayrı her-
hangi bir fikir ileri süremez. Nitekim mevcut du-
rumda zaten herhangi bir ayrılığı yoktur. Sadece 
farklı iktidar blokları olmaktan, çıkar blokları 
olmaktan öte bir farklılıkları yok. O açıdan tabi 
gerçekten yeniden doğuş yapabilmesi için böyle 

bir tutum içine girmesi gerekiyor. Özeleştiri ge-
rekiyor. Doğru düşünceleri başta Kürt sorunu 
üzerine olmak üzere ortaya koyması lazım, baş-
ta HDP olmak üzere tüm demokratik güçlerle 
birlikte Erdoğan-Bahçeli faşizmine karşı ortak 
bir demokrasi cephesini dahil olması, böyle bir 
cephenin geliştirilmesine katılması lazım. Bunun 
dışında bir yeniden doğuş filan olamaz. Bunun 
dışındaki tutumların hepsi aslında demokrasi 
cephesini bölmeye, faşizme destek vermeye, 
hizmet edeceğini çok iyi görüyoruz biz. Herkes 
de görmeli. Kemal Kılıçdaroğlu da bilmeli ki kim-
seyi kandıramaz, aldatamaz. Herkesin gözü 
açık, uyanık ve gerçekleri görüyor. 

Bu bakımdan şunu bilmek gerekli; zafer 
yaratamadıysa da geçen bir buçuk yıl içerisinde 
Bahçeli-Erdoğan faşizmine karşı doğru tutum 
içinde olan, her dönemde faşizmi darbeleyen 
ve yıkımın eşiğine getiren mücadeleyi HBDH 
yürütmüştür. Halkların Birleşik Devrim Hareketi 
içerisinde yer alan parti ve örgütlerin mücade-
lesi anti-faşist cepheyi oluşturuyor. Demokrasi 
cephesini ifade ediyor. Erdoğan-Bahçeli faşizmi-
nin demokratik alternatifi oluyor. Bugün 5. Kon-
sey toplantısıyla bu gerçekliği bir kere daha tespit 
etmiş ve bu temelde tüm kesimleri HBDH’nin or-
taya koyduğu ilkeler temelinde birleşmeye, örgü-
tlenmeye ve faşizmi yıkma, demokratik devrimi 
zafere taşıma mücadelesini daha aktif, daha et-
kin katılmaya çağırmıştır. Bununla da sınırlı kal-
mamış nasıl mücadele edecekleri konusunda da 
bilinçlendirmeye, yol göstermeye çalışmıştır. 

Geçen süreçte Özgür Kadın Hareketi kendi 
arasında birleşerek Kadınların Birleşik Devrim 
Hareketini ortaya çıkartmış. Birleşik Devrim-
in ve anti-faşist demokrasi cephesinin kadın ko 
lunu oluşturmuştur. HBDH’nin 5. Genel Konsey 
toplantısı benzer bir biçimde tüm halklardan 
gençliğin de Birleşik Devrim Hareketini yara-
tarak anti-faşist demokratik devrim direnişinin 
her cephede ve her bakımdan öncüsü haline 
gelmesi için önemli bir değerlendirme ve karar-
laştırma ortaya çıkartmıştır. Gençliğe bu te-
melde çağrılar yapmıştır. Gençlik örgütlerine 
bu çağrılarını iletmiştir. Gençliği Birleşik Devrim 
Hareketi çizgisinde bilinçlenip örgütlenerek, 
var olan örgütlü güçlerini bir araya getirerek 
Birleşik Devrim Mücadelesinin öncüsü olmaya 
çağırmıştır. Bu da gençlik hareketinde önemli bir 
yankı bulmuş, hareketlenme ortaya çıkartmış. 
Gençlik örgütleri bu temelde Birleşik Devrim Mü-
cadelesini nasıl geliştirecekleri yönünde ciddi bir 
arayışa girmişlerdir. Önümüzdeki yakın süreçte 
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bunlar örgüte dönüşecek, ete-kemiğe bürünecek 
gerçekten de Birleşik Devrim Mücadelesinin her 
şeyden önce bir devrimci gençlik mücadele-
si olduğu açığa çıkacaktır. Bütün gençler bunu 
kesinlikle göstereceklerdir. Dağa çıkıp geril-
laya katılarak. Kentte birleşik direniş güçlerini 
oluşturarak, öz savunmayı geliştirip bütün faşist 
çetelere karşı çok değişik yöntemlerle etkili bir 
direniş geliştirerek, serhildanı ortaya çıkartarak, 
demokratik siyasi mücadeleye öncülük ederek 
anti-faşist devrimci demokrasi mücadelesini öncü 
ve temel gücü olduğunu gençlik net bir biçimde 
ortaya koyacaktır. Biz buna inanıyoruz. 

Başta yüksek öğrenim gençliği olmak üzere 
tüm Türkiye gençliğini böyle aktif bir mücadeleye 
çağırıyoruz. Gençlik örgütlerini de kendilerini 
daha çok büyütmeye, güçlerini birleştirmeye, anti 
faşist direnişteki öncü rollerine ve görevlerine 
sahip çıkmaya, bu görevlerin gereğini başarıy-
la yürütmeye davet ediyoruz. Özellikle de şuna 
dikkat çekiyoruz; eğer kendileri mücadelelerini 
büyütmezlerse, yürüttükleri mücadeleye sahip 
çıkamazlarsa söz konusu mücadelelerini zafere 
taşımazlarsa işte sahte öncülükler ortaya çıkabi 
lir. Kemal Kılıçdaroğlu örneğinde görüldüğü gibi. 
Şehit kanıyla sulanan bu büyük anti-faşist dire-
nişin ortaya çıkardığı sonuçları paylaşmaya, çal-
maya, hırsızlamaya çalışan bir sürü kesim, güç, 
sahte önderlik ortaya çıkabilir. Hırsızlar türeye-
bilir. Bunlara fırsat vermemek lazım. Bunun için 
de boşluk bırakmamak gerekiyor. Görev ve so-
rumluluklara daha fazla sahip çıkmak lazım. 
Anti-faşist direnişi hem daha çok örgütlemek ve 
büyütmek hem de bunu birleşik devrimin zaferi 
çizgisinde yürütmek, dolayısıyla kalıcı kılmak ge-
rekiyor. 

Bu temelde önemli bir sürece girmiş bu-
lunuyoruz. Faşist reis Tayyip Erdoğan da kritik 
bir sürece girildiğini ifade etti. Onun girdiği kri-
tik süreç yıkılacağı süreçtir. Bizim de girdiğimiz 
önemli süreç anti-faşist devrimci demokratik mü-
cadeleyi daha çok örgütleyip yayarak devrimi 
zafere taşımamız sürecidir. Biz de 5. Genel 
Konsey toplantımızda bunları tartıştık, karar-
laştırdık. Sürecin böyle bir süreç olduğunu, üze-
rimize böyle tarihi bir görev ve sorumluluğun 
yüklendiğini, HBDH olarak bu görev ve sorumlu-
luğu üstlenip gereklerini pratikte mutlaka yerine 
getirmemiz gerektiğini tespit ettik. Kararlarımızı 
bu temelde aldık, planlarımızı buna göre oluştur-
duk, çağrılarımızı bu esas üzerinde yaptık, ey-
lem çizgimizi buna göre belirledik. Bu temelde de 
çok önemli ve yeni bir mücadele sürecine girdik. 

Her gün bu mücadele dört bir yanda gelişiyor. 
Her türlü yöntemle gelişiyor. 

Faşizme anladığı dille daha fazla cevap 
verme ve yaptıklarının hesaplarını ondan bir bir 
sorma mücadelemiz büyüyor. Bu mücadeleyi 
her gün daha fazla da büyütmekte, geliştirmek-
te ve zafere taşımakta kesinlikle kararlı bulunu 
yoruz. Bunun için de tüm ezilenleri bu gerçekleri 
görmeye ve bu temelde tavır almaya, tutum be-
lirlemeye, faşizme karşı demokrasi cephesine 
birleşerek mücadele etmeye davet ediyoruz. Bir-
inci şart kesinlikle bu. Bir defa gerçekleri görmek 
gerekiyor. Durmamak lazım, susmamak lazım. 
Cesaretle mücadeleye atılmak gerekli. Faşizme 
karşı direnişin genel kuralıdır: “Susma, sustukça 
sıra sana gelecek.” İşte sıranın tek tek her biri 
mize gelmesini beklemeden el birliği ederek 
hepimiz her bir yerden büyük bir sorumluluk 
duygusuyla, demokrasi bilinciyle mücadeleye 
girersek işte o zaman faşizm daha fazla tahribat 
yaratmadan, katliam yapmadan, zarar vermeden 
yıkılır. Toplumsal dokumuz faşizmin yıkımından 
kurtulur, kendisini demokratik sistem içerisinde, 
politik ahlaki toplum ilkeleri temelinde yeniden 
inşa eder, örgütler ve kurtulur. Bu bakımdan bir 
kere gerçekleri görmek, susmamak, sorumlu 
davranmak ve mücadele etmek şart. 

İkincisi, mücadelenin yol ve yöntemlerinde 
zenginlik gereklidir. Biz son konsey toplantımız-
da bunlar üzerinde de durduk. Kuşkusuz her-
kes kendi gücüne göre, kendi konumuna göre 
mücadele eder. Faşizme karşı direnişin tümü 
kutsaldır, değerlidir. Büyüğü-küçüğü yoktur, iyi 
si-kötüsü yoktur, azı-çoğu yoktur. Hepsi değer-
lidir, anlamlıdır, hepsinin birleşmesinde anti 
faşist direniş ve demokratik devrim hareke-
ti doğar. Bu bakımdan bir kere herkes konumu 
neyse, elinden ne geliyorsa, gücü neye yeti 
yorsa o temelde mücadele edebilir. Kimse kim-
seden mücadelesini dıştalamamalı, tam tersine 
herkes faşizme karşı küçük-büyük demeden 
yürütülen her mücadeleyi kendi mücadelesi 
olarak görüp sahip çıkmalıdır. Bu bakımdan da 
faşizme karşı direnişin tek yöntemi yoktur. Şöyle 
direnilir, böyle yapılır, herkes aynısını yapmalı 
denemez. Tam bir zenginlik gerekiyor. Binlerce 
eylem biçimini toplumsal zenginlik içerisinde, 
toplumsal renklere uygun bir biçimde anti-faşist 
direniş içerisinde ortaya çıkması, gelişmesi ge-
rekiyor. Hepsinin de saygın ve değerli olduğu 
bilinmesi lazım. Yani silahla savaşabilen silah-
la direnmeli, molotofla savaşabilen molotofla 
savaşmalı, yürüyüş yapabilen yürüyüş yapmalı, 



açıklama yapabilen açıklama yapmalı, açlık 
grevi yapabilen açlık grevi yapmalı, protesto 
edebilen protesto etmeli, propaganda yapabilen 
propaganda yapmalı. Hiçbir şey yapamayan da 
Erdoğan-Bahçeli faşizminin yıkılması için günde 
beş vakit dua etmeli. Bu da değerlidir ve anlam-
lıdır. Yeter ki anti-faşist cephede olalım, yeter ki 
anti-faşist direniş ruhuyla dolu olalım. Yeter ki 
faşizmin yıkılıp, halklarımızın kazandığı büyük 
mücadelede pay sahibi olmaya çalışalım. Bu te-
melde bir defa diğer önemli bir husus da herkes-
in olduğu yerde “Benim gücüm az, imkanım yok, 
yapacağımın çok fazla anlamı yok, değeri yok” 
demeden faşizme karşı direnişi güçlü, etkili bir 
biçimde yürütmesidir. 

Üçüncü olarak da özellikle gençliği, kadın-
ları, emekçileri daha etkili, daha örgütlü, daha 
güçlü bir mücadeleye çağırmamız lazım. Kadın 
gücü toplum yaşamında ve anti-faşist demokrasi 
mücadelesinde en büyük güçlerden birisidir. Unu 
tulmamalı ki anti-faşist demokratik devrim mü-
cadelesi kadın özgürlük devriminin bir mücade-
lesidir. Onun birinci aşamasıdır. Bir dönemidir. 
Böyle bir devrimin güçlü bir biçimde başlatılması 
ve yürütülmesidir. Kesinlikle böyle görmek, böyle 
ele almak lazım. Bu bakımdan da erkek terörü 
diye ortaya çıkan faşist teröre, onun taciz, tecavüz 
ve katliamlarına karşı sadece protestoyla yeti 
nen ya da şikayet eden bir duruş değil, çok yön-
lü bir biçimde örgütlenerek her türlü mücadeleye 
aktif katılan bir pozisyonda olmak lazım. Kadının 
her türlü mücadeleyi yürütebileceği Kürdistan 
deneyiminden açığa çıkmıştır. Gerilla olup dağa 
çıkabilir. Şehirde örgütlenip şehir gerillacılığı 
yapabilir. Serhildancılık yapabilir. Propaganda 
mücadelesini yapabilir. Siyasi mücadelede de en 
aktif şekilde yer alabilir ve buna öncülük edebilir. 
Geçen yakın mücadele süre içerisinde özellikle 
Kürt kadını bütün bu mücadelelerin yürütücüsü 
olabileceğini kanıtlamıştır. Dolayısıyla tüm Tür-
kiye kadınları böyle çok yönlü mücadele içeris-
ine girebilirler ve girmeliler de. Kesinlikle ken-
di özgürlük devrimleri olarak görüp, anti-faşist 
direnişe sahip çıkarak onun öncüsü konumunda 
olmalılar. Kadınların Birleşik Devrim Hareketi 
anti-faşist devrimle başlayarak toplumu mutlak 
özgürlüğe ulaştıracak, kadın özgürlük devrimini 
zafere taşıyan büyük bir özgürlük yürüyüşü süre-
cini başlatabilmelidir. Bu nokta çok önemli.

Diğer yandan tüm işçi ve emekçi kesimler 
çok daha aktif olabilirler. Sendikalar, dernekler, 
işçi birlikleri, demokratik hak ve özgürlükler mü-
cadelesinde anti-faşist direnişte çok daha et-

kin tutum belirleyebilirler. Bu konuda mevcut 
duruş biraz zayıf. Tutum iyi de eylemsel duruş 
zayıf. Daha etkili olabilirler. DİSK, KESK, ben-
zeri diğer sendikalar daha etkin tutum koyabil-
irler. Emekçileri daha fazla sokağa dökebilirler. 
Erdoğan-Bahçeli faşizminin koyduğu kurallara 
daha çok itaat etmeyebilirler. İşten atmalara karşı 
ortak tutum koyabilirler. Kaldı ki böyle yapsalar 
dı faşizm bu kadar fütursuz davranamazdı. Bu 
kadar insanı sokağa atamazdı. Şimdi sokağa 
atılanlar da atılmayanlar da el birliği etseler bir 
günde Erdoğan-Bahçeli faşizmini boğarlar. Tari-
he gömerler. Yeter ki bu tutumu gösterebilsinler. 
Böyle bir birlik içerisinde olabilsinler. Buna kesin-
likle ihtiyaç var. Böyle bir etkinliği işçi örgütleri, 
işçi kitleleri, emekçi kesimler, memurlar, sendika-
lar kesinlikle gösterebilmeliler. 

Demokratik siyaset alanının da mücadele 
gücü önemli. HDP, HDK, diğer örgütler önemli bir 
tutum gösteriyorlar. Biz buradan ÖDP ve Birleşik 
Haziran Hareketini daha gerçekçi olmaya davet 
ediyoruz. CHP’yle yaptıkları ittifakın yarısı ka-
dar eylem ittifakını HDP ve HDK’yle yapmıyor-
lar. Nerde kaldı devrimcilik ve demokratlık? Yani 
CHP daha devrimci, daha demokrat, daha doğ-
ru da HDP, HDK onun gerisinde mi? İnsaflı ol-
mak lazım. Bu kadar tek yanlı olmamak gerek-
li. Madem biz demokratız, her türlü demokrasi 
mücadelesi içerisinde yer alırız deniliyor, peki 
buna göre davranış var mı? Demokrasiden kast 
edilen sadece CHP arkasında yürüme oluyor. 
Halbuki HDP ve HDK ile daha güçlü birlik yapa 
bilirlerdi. Bu kadar milletvekilleri tutuklandı, 
baskı gördüler, bu kadar belediye yakıldı, yıkıldı, 
kayyum atandı, etkili tepki gösterebilirlerdi. Hani 
neredeler? Kürdistan’da bu kadar yakma, yık-
ma, katliam oldu, belediyeler yok oldu. Birisi-
nin kapısında bir açıklama yaptılar mı? Kürdis-
tan’daki teröre karşı bu yapılmasın diye bir söz 
söylediler mi? Böyle olmaz. Bu bakımdan daha 
doğru düşünmeye davet ediyoruz bu güçleri. Biz 
demiyoruz CHP’den kopsunlar, CHP’ye karşı 
çıksınlar. Tamam, görüşleri böyle, CHP ile de 
birlikte yürüyeceğiz diyorlarsa eğer en azından 
CHP ile yaptıkları birlik kadar başka demokra-
tik güçlerle de yapsınlar. HDP’yle de, HDK’yle 
de, diğer demokratik örgütlerle de yapsınlar. El 
birliği ederek daha güçlü, daha etkili bir devrim-
ci-demokratik mücadeleyi ortaya çıkartsınlar. 
İsteğimiz bu, çağrımız bunadır. Ve bu gerçekten 
yapılabilir, kesinlikle yapılmaz değildir. 

Eğer böyle olursa işte o zaman HDP de 
yürüttüğü demokrasi mücadelesinde daha çok 
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güç alır, daha fazla direnir. Bugün eşbaşkanları 
tutuklu, milletvekilleri tutuklu, bunlara her gün 
destek vermesi gerekmiyor mu bir demokratik 
gücün? Elbette destek olmalı. O halde kendini 
demokrat sayan tüm kesimler aslında güç birliği, 
eylem birliği etmeliler. Mümkünse demokrasi 
cephesini örmeliler. Böyle bir cephede birleşme-
liler. Anti-faşist cepheyi yaratmalılar. Bazıları da 
bunda çok daha öncülük edebilir. Etmeliler de. 
Gerçekten HDP, HDK, DBP önemli bir sınav ver-
diler. Faşist saldırılar karşısında boyun eğme 
diler. Dışarda direndiler, zindanda direniyor-
lar. Önümüzdeki süreçte çok daha görkemli de 
direnebilirler. Faşizmin alternatifi olan demokra-
siyi kesinlikle bu güçler temsil ediyor. Ve gelecek 
demokratik siyasetindir. Faşizm yıkıldığında 
Türkiye’yi yönetecek olan demokratik siyasettir. 

Demokratik siyasi mücadeleyi yürüten güçler 
kesinlikle bunu bilmeli. Bu temelde ödedikleri be-
delin, yürüttükleri mücadelenin boşa gitmediğini, 
büyük bir gelecek yaratma mücadelesi olduğunu 
bilmeliler. Bu temelde de daha kararlı olmalılar, 
daha örgütlü olmalılar, daha aktif olmalılar. 
Örneğin AKP mitingler yapıyor, CHP yapıyor. 
HDP de yapabilir. Yapabildiği yerlerde büyük 
mitingler yapabilir, moraller verebilir. Sadece dar 
açıklamalarla kalmayabilir. Bunu engellemeye 
kalkanlar olursa da elbette onlara karşı da daha 
aktif tutum göstermek gerekiyor. Bu açıdan da 
mücadele yöntemlerini çok daha yetkin kılabilir 
ler. 

Tüm bu mücadeleler içerisinde en önemli-
si gençliğin yürüteceği mücadele. Çünkü faşizm 
terör uyguluyor, tecavüz ediyor, katlediyor, zul-
mediyor, topyekûn faşist terörle bunu yapıyor. 
Faşist teröre karşı da devrimci direniş gerekir. 

Faşizme anladığı dille cevap vermek lazım. 
Böyle bir cevabı verecek olan da kuşkusuz genç-
liktir. Çünkü gençlik bu bilince sahip, gençlik bu 
dinamizme sahip, gençlik böyle bir eylem gücünü 
temsil ediyor. O halde başta üniversiteler olmak 
üzere tüm liselerde okuyan öğrenci gençlik, işli 
gençlik, işsiz gençlik, mahallelerde, köylerde, 
sokaklarda faşizm tarafından çürütülmeye, erit-
ilmeye çalışılan gençlik, kendilerine dönük uygu-
lanan bu yok edici faşist politikaları iyi görmeli, 
doğru bilinçlenmeli, geleceğine sahip çıkmalı, 
bunun için de faşizme karşı bilinçlenip örgütle-
nerek direnişe geçmelidir. Bu anlamda gençler-
in birleşik devrim hareketi büyük önem taşıyor. 
Böyle bir hareket temelinde gelişecek gençliğin 
birleşik devrim güçleri gerçekten de sonuç alıcı 
bir eylemi ortaya çıkarabilir. 

Birleşik Devrimi zafere götürmenin 
gereği olarak anti-faşist birleşik direniş 
güçlerini her yerde örgütlemek gere-
kiyor. Her genç kendisini bundan so-
rumlu görmeli. İki genç bir araya geldi 
mi bir tim olarak faşist çetelere, polis 
terörüne, faşist teröre karşı direnmek, 
sokağı korumak, halkı korumak, zayıfı 
korumak, onuru korumaktan sorum-
lu olduğunu bilmeli. Dört-beş genç bir 
araya geldi mi olduğu yerin öz savun-
ma gücü olarak kendisini görmeli. Eğit-
meli kendisini bir çok mücadele biçim-
leriyle. İyi, sıkı örgütlenmeli. Donatmalı 
sopayla, bıçakla, molotofla, ne bula-
biliyorsa, neyi kullanabiliyorsa. Onlar-
la donatmalı, böylece vuruş gücünü 

artırmalı. Ama şunu iyi bilmeli ki en büyük güç 
bilinç ve örgütlülüktür. Bunu sağladıktan sonra 
faşist çetelere, faşist polise, faşist terör güçlerine 
karşı mücadele edecek araçları bulmak zor ol-
maz. Hangi araçla karşısındaki faşist çeteyi yok 
edebiliyorsa o aracı kullanmalı ve böylece paray-
la örgütlenen polise, faşist çetelerin terörüne 
karşı kendini, geleceğini, mahallesini, okulunu, 
kasabasını, şehrini, toplumunu, en önemlisi de 
onurunu ve özgür geleceğini savunmak üzere 
mücadele etme. Faşist çeteler de bir araya geli-
yorlar, parayla donanıyorlar, örgütleniyorlar, 
güç oluyorlar. Onun karşısında örgütlenir, belli 
bir donanım sağlarsan sen daha büyük bir güç 
olursun. O para için yapıyor. Sonuna kadar gide-
mez. Başta vahşi davranır ama karşısında güç 
görünce faşizm korkaktır, siner, kaçar. Çünkü bir 
inancı yok, amacı yok. Çünkü para için yapıyor. 
Çünkü zulüm yapıyor. Yaptığının insanlık dışı 
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olduğunu, haksızlık olduğunu kendisi de biliyor. 
O nedenle güçlü olduğunda vahşi saldırır, ama 
karşısında güç görünce de korkar, siner, kaçar. 
Bu bakımdan devrimci gençlik daha aktif, daha 
etkin direnebilir. Örgütlü ve donanımlı olursa 
bu faşist çetelere göz açtırmayabilir. Her yerde 
bunu yapmalıyız. Okulda, sokakta, mahallede, 
her yerde bir öz savunma gücü olarak gençlik 
birleşik direniş örgütlenmelerini, timlerini, an-
ti-faşist birleşik direniş timlerini her yere yayarak 
kesinlikle faşist çeteleri ezmeliyiz, sindirmeliyiz, 
korkutmalıyız, kaçırtmalıyız, caydırmalıyız. Bu 
temeldeki bir mücadelenin sonuç alacağına, 
faşizmi yıkıp, demokratik devrimi zafere taşıya-
cağına kesinlikle inanmalıyız. Bunu her yerde 
gençler yapabilirler. Tüm gençlik yapabilir. 

Kürdistan’da, Türkiye’de, dört bir yanda 
binlerce anti-faşist gençlik timi ortaya çıkabilir. 
Gençliğin birleşik direniş güçleri biçiminde büyük 
bir kuvvet örgütlenebilir. Hitler’in SS tugayları 
gibi örgütlenip halk üzerinde faşist terör uygu-
lamak isteyen bu faşist Erdoğan ve Bahçeli çe-
telerini ezip geçebilir. En azından Kürdistan’ın, 
Türkiye’nin çok büyük alanlarından kovabilir. Et-
kisiz kılabilir. Hedef bu olmalı. Gençlik böyle bir 
direnişi kesinlikle öngörmeli, göze almalı. Genç-
lik örgütleri bunu esas almalı. Basit yaklaşma ol-
mamalı. Faşizm karşısında zayıf kalarak, sinerek 
sonuç alınamaz. Erdoğan-Bahçeli faşizmi çete 
örgütlenmesi ile ayakta kalıyor. Daha fazla para 
dağıtıyor, daha çok çete örgütlemeye çalışıyor. 
Toplumu faşist terörle, çete terörüyle sindirmek 
istiyor. Bu terörü durdurmamız, ezmemiz lazım. 
Terör uygulayan faşist çeteleri sindirmemiz ge-
rekli. Faşizm ancak böyle yıkılır. Bu bakımdan 
da gelecek ancak böyle bir mücadeleyle, faşist 
çeteleri sindirerek, faşizmi yıkarak yaratılabil-
ir. Özgür ve demokratik geleceğe ancak böyle 
ulaşabiliriz. Bu bakımdan gençlik dar düşünme-
meli, geçici görmemeli içinde bulunduğumuz du-
rumu. Bilmeli ki özgür ve demokratik geleceğe 
ancak faşizme karşı birleşik, örgütlü ve aktif 
bir devrimci demokratik direnişi, mücadelesini 
geliştirerek yaratacak, kazanacak. 

Başka türlü özgür, demokratik geleceği ka-
zanmanın yolu yok. Bu ancak büyük ve zorlu 
bir mücadeleyle olacak. O halde böyle bir mü-
cadeleyi göze almalı. Bu mücadeleyi yürütmenin 
bilincini, örgütlülüğünü sağlamalı. Bedelini öde-
meyi göze almalı. Bunun dışında herhangi bir 
yaşam ve duruş görmemeli. Diğer yaşamın 
hepsi haramdır. Hiçbir geleceği yoktur onların. 
Gençliğe de, halka da kazandıracağı bir şeyi 

yok. Günümüz gençliğinin tek görevi var; faşizme 
karşı bilinçlenmek, örgütlenmek ve faşist terörü 
ezecek bir birleşik direniş mücadelesini aktif bir 
biçimde her yerde ortaya çıkarmaktır. Tek görev 
budur. Doğru tutum ve doğru yaşam bu görevi 
yerine getirmektir. Bütün gençlik özellikle bunu 
bilmeli. Her yerde böyle bir örgütlülüğü öngör-
melidir. 

HBDH’nin Genel Konseyi bunların müm-
kün olduğunu, hızla gelişebileceğini, bu temelde 
yürütülecek asgari bir mücadelenin faşizmi yık-
maya ve demokratik devrimi zafere götürm-
eye yeteceğini değerlendirmiş, tespit etmiştir. 
Çağrısını bir de bu temelde yaptı. Yine sadece 
topyekûn direniş için seferberlik çağrısı yapmadı. 
Aynı zamanda böyle bir direnişin zafer çizgisinde 
yürütülmesi gerektiğini, doğru ve etkili direnil-
irse gecikmeden zafere ulaşılabileceğini de be-
lirtti, değerlendirdi, kararlaştırdı. Bu temelde za 
fer çağrısı yaptı. Zafere yürüme çağrısı yaptı. 
Özgürlük yürüyüşünü daha güçlü geliştirme 
çağrısı yaptı. Anti-faşist özgürlük ve demokrasi 
mücadelesi içerisinde tüm halkların, tüm kes-
imlerin daha fazla kardeşleşmesini, birleşmesi-
ni, bu temelde yeni bir toplumu yaratma çağrısı 
yaptı. Bu çağrılar önemli çağrılardır. Gerçekleşe-
bilir çağrılardır. Hepimizi bağlıyor. Biz bu çağrılar 
temelinde yaşayacağız. Bu çağrılar temelinde 
hareket edeceğiz. İnanıyoruz ki faşizmden zarar 
gören, faşizme karşı olan tüm toplumsal kesimler 
bunu anlayacaklar, böyle bir tutumu esas alacak-
lar, güçleri neye yetiyorsa bu temelde anti-faşist 
mücadeleye girecekler ve yürüttükleri mücade-
leyi anti-faşist demokrasi cephesinde daha güçlü 
ve etkili bir biçimde birleşerek yeni demokratik 
Türkiye’yi yaratacaklar. Bunu yaratmak için tari-
hin en büyük anti-faşist direnişini Kürdistan’da, 
Türkiye kentlerine verecekler. Buna inanıyoruz. 
Bu temelde herkesi böyle bir tutuma sahip ol-
maya ve böyle bir büyük mücadeleye etkin bir 
biçimde katılmaya bir kere daha çağırıyoruz. 

 



13

DEVRİMCİ HAREKETTE ORTAK 
ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ

Türkiye-Kürdistan devrimci hareketi, fa-
şizme ve sömürgeciliğe karşı birleşik mücadele 
ve cephe açısından bir hayli çorak deneylere sa-
hip. 

Tekil eylem birliğinin sayısız örneklerinde, 
sekter ve grupçu yöndeki hataya çokça düştü. Az 
sayıdaki güçbirliği ve cephe kuruluşunda ise me-
safeli duran grupçu ve sekterliğe düşenler çok 
oldu. 

Yanısıra ortak çalışma kültüründe gerilikler 
kendisini gösterdi. 

CEPHESEL BİRLİKLER AÇISINDAN 
TARİH BİLİNCİ

TİP ve Dev-Genç
1970 öncesi TİP antifaşist reformcu bir par-

tiydi. Fakat bileşenleri bakımından değişik ileri-
ci akımların birliğiydi. Buna uygun davrandığı 
ölçüde gelişti ve büyüdü. Fakat içinde yeralan 
değişik eğilimlerin ortakçalışma kültürüne aykırı 
davarandığı ölçüde daraldı. ÖnceAybar’cılar, 
sonra Aren-Boran’cılar TİP’i tümüyle kendi partile 
ri olarak işlettikleri ölçüde TİP tümden küçülerek 
tamamen etkisizleşti.

Gerçi mücadelenin sertleşmesi, parlamen 
tarist TİP’i aştığı için zaten geriliyordu. Fakat 
grupçu sekterlikle hızla daralıp etki-
sizleşti. Önce TKP’den yargılanmış 
olanlara üyelik yasağı koyarak, ar-
dından devrimci gençliğin fiili meşru 
mücadelesini engelleyerek, sonra 
ise liderliğinin kendi çizgisinde parti 
olarak şekillendirmesiyle kendisini 
tüketti. Bu, değişik ilerici eğilimler-
in bir cephesi olarak çalışma tarzını 
tümüyle terketmesiydi. Büyüyen 
mücadeleye yetişememesinin  zat-
en geriletmekte olduğu TİP cephe-
leşmenin örgütsel kuralları ve 
tarzına aykırı sekter grupçu tarzı 
nedeniyle de tümden tükendi. 

Dev-Genç, TİP’in FKF gençliği olarak 
gelişirken, TİP’in parlamentarizmine karşı alter-
natif bir çizgide gelişti. Gençliğin yanısıra köylü, 
işçi hareketlerine müdahale eden bir örgüt olarak 
kısa sürede hızla büyüdü. İdeolojik ayrılıkların 
önem taşıdığı bir zamandı. Bu Dev-Genç’e de 
yansıdı. Dev-Genç’in yönetimini elinde bulun-
duran grubun adeta partisi tarzında işlemeye 
başladı. 

70’li yıllarda yeniden bazı gruplar Dev-
Genç’i kendi gençlik örgütü olarak canlandırma-
ya çalışınca  dar gençlik örgütleri olarak şekil-
lendiler. Büyük kentlerde ortak Yüksek Öğrenim 
Dernekleri, kısa sürede grup derneklerine 
dönüşünce, kitleselliği açısından gerilemekle kal-
madılar, bu grupçuluk, ortak devrimci demokratik 
kesimsel örgütlerin kurulabileceğine inancı da 
tasfiye etti. 

71 Devrimci Hareketinde Faşizme Karşı 
Birlik Duygusu

71 Devrimci hareketi, ideolojik ayrılıkların 
keskinleşmesinin başında filiz verip orta-
ya  çıkmasına rağmen, 12 Mart faşizminin sert 
saldırılarına karşı ağır bedellerle mücadele or-
tamında, birleşik cephe ihtiyacına,  pratik olarak  
yanıt bulmaya çalıştı. 

Kızıldere bunun en ileri örneği oldu. THKP-C 
ve THKO lider ve kadroları Denizlerin idamını 
engellemek için birleşik eyleme giriştiler. Can-
larını feda ederek gerçekleştirdikleri birlikte ey-
lem ve Kızıldere, sonraki süreçte devrimci hare-
ketin faşizme karşı mücadele birliğinin simgesi 
oldu. Siyasi açıdan  devrimci hareketi birleşik 
mücadeleye her zaman zorlayan bir hale olarak 
bilinçlerde devam etti. 
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Kaypakkaya’nın, TKP/ML-TİKKO’nun ilk si-
lahlı eylemini, Sinan Cemgil ve yoldaşlarını daha 
önce barındıkları Kürecik bölgesinde ihbar etmiş 
olan muhtarı cezalandırarak yapması da birleşik 
mücadelede benzer rol oynadı. 

70’li Yılların Faşizme Karşı 
Birleşememe Günahı

70’li yıllar devrimci harekette grupçu sek-
terliğin tırmandığı yıllar oldu. Grupçu sekterlik 
devrimci örgütlerin biribirlerini itham edici nitele-
melerde bulunmalarına, hatta çatışmalara değin 
vardırıldı.

Kitle desteğinin en yüksek olduğu ve birleşik 
mücadelenin koşullarının çok daha elverişli ol 
duğu  o dönemde, faşizme ve gericiliğe karşı 
birleşememe sekterliği yalnıca faşizmin 12 Ey-
lül’de kolay zafer kazanmasıyla sonuçlanmakla 
kalmadı. Geniş demokratik kitlelerin faşizmden 
kopması imkanı ve kurucu geleneğini de kaçırdı. 
Sonraki sürece antifaşist birleşik cephe geleneği 
yaratma imkanını baştan boşluğa atmış oldu. 

Bu dönemde en kitlesel üç hareketin, 12 ey-
lül’e yaklaşılırken yaptıkları birlik çağrısı, çok geç 
kalmış, ağırdan alan ve diğer parti ve örgütleri 
küçümseyerek kendilerini izlemelerini dayatan 
başarısız bir girişim olarak kaldı.

12 Eylül faşist cuntanın temel hedeflerini 
elde etmesinin ardından, 1982’de gündeme ge-
tirilen Faşizme Karşı Birleşik Mücadele Cephesi 
girişimi ise, içerde güçler yenilgi aldığı ve son-
rasında mücadele kararlılıkla geliştirilemediği 
için etkisiz kaldı. Ama yine de faşizme karşı bir-
likte mücadele niyeti bakımından değeri  vardı. 

Sonraki Deneyler
2000’li yıllarda seçimlerde ittifak yanısıra 

değişik güç birlikleri denendi. Bu ittifaklar, belirli 
düzeyde faşizme karşı mücadelenin gelişmesine 
katkıda bulundular. 

Herşeyden önce devrimci ve emekçi sol parti 
ve örgütlerin faşizme karşı birleşebilecekleri fikri-
nin ileri kitleler üzerinde oluşmasına yolaçtılar. 

İkincisi Kürt Özgürlük Hareketiyle birleşik 
mücadele deneyleriydiler. Birleşik devrim fikri-
ni geliştirmenin yanısıra inceltilmiş sosyalşo-
venizmin emekçi sol hareket içindeki etkisine 
darbe indirdi. Faşizmin ancak halkların birleşik 
mücadelesiyle yenilebileceği fikrinin gelişmesine 
hizmet etti. 

Fakat iki önemli yanılgı ve eğilim git-gel biçi-
minde emekçi sol hareketi daha kalıcı ve geniş-
leyici  cephe birliklerini inşa etmekten alıkoydu, 
bu engel devam ediyor. 

Birincisi, “eğer Kürt Özgürlük Hareketi’nden 
uzak durursak Türk emekçileri arasında daha çok 
gelişiriz” fikridir, yanılsama yaratıcı bir sosyalşo-
venizm biçimidir. İnişli çıkışlı olarak halklarımızın 
faşizme karşı birleşik mücadele cephesinin 
kalıcılaşması ve gelişmesini darbeliyor. 

90’lı yıllar Kürt Özgürlük Hareketi ile seçim 
ve mücadele ittfakı içine giren birçok parti sonraki 
yıllarda mesafeli duruşta ısrar etti ve “Kürt hare-
ketine kuyrukçuluk” suçlamasını yaptıysa (seçim 
ittifakına giren ÖDP ve TKP-o zamanki adıyla 
SİP-, mücadele ittifakı yaptıktan sonra başkasını 
Kürt kuyrukçuluğula suçlayan THKP-C), hatta 
TKP gibi seçim ittifakına girip sonradan “yurtse 
ver cephe” kurmaya, ‘ordu’ya neden karşı olalım 
ki’ düzeyine gerilediyse, bütün bu zikzakların 
nedeni, sosyal şovenizmin etkisidir.

Bu etki bugün de sürüyor. Haziran Hareketi 
adıyla ayrı cephe kurup ayrı durmak da aynı ne-
denden kaynaklanıyor. 

Fakat Erdoğan-Bahçeli faşizminin soykırımcı 
ve tasfiyeci saldıralrına karşı, Rojava Devrimi’ni 
ayakta tutmak için halkların devrimci birleşik 
cephesi olarak HBDH(Halkların Birleşik Devrim 
Hareketi), kalıcı bir birklik olarak geçmişin olum-
suz deneylerine de, sosyal şoven etkiye de karşı 
bir birlik olarak yükseliyor. 

BİRLEŞİK MÜCADELEDE ÇALIŞMA 
TARZI

Devrim ve sosyalizm mücadelesine öncülük 
ederken, amaçlarına bağlı olarak  öncünün kitle 
içindeki çalışma tarzı nasıl ki temel önemdeyse, 
birleşik mücadelede de çalışma tarzı ve ortak 
çalışma kültürü geliştirmek temel önemdedir. 

Birincisi, amacı,  Erdoğan-Bahçeli lider-
liğindeki faşist diktatörlüğü yıkmak olduğuna göre 
HBDH de, demokratik cephe de,   bu mücadele-
nin Birleşik Devrimci ve Demokratik Önderlikleri 
olarak ele alınıp geliştirilmelidirler. 

Parti’den farklı ama yine de adeta bir parti 
gibi düzenli siyasal mücadele konularını önüne 
çeken, bu yönde demokratik alandaki görev-
leri demokratik cephenin, kitle militanlığı ve si-
lahlı direniş alanındakileri bbirleşik devrimci 
cephenin önüne sistematik olarak koyan bir tarz 
olmalıdır.
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HBDH, ve demokratik cephe, bu tarzda-
ki çalışmasıyla, merkezi ve taban örgütlerine 
kadar uzanan birleşik örgütlenmesi siyasal ve 
askeri mücadeleyi yürütmelidir. Halkların ileri ke 
simlerinde yaratacağı etkiyle, diğer bir ifadeyle 
değişik ezilen kesimlerden faşizme karşı diren-
mek isteğini/iradesini açığa çıkararak, -her iki a 
landaki- birleşik örgütlerde toplamalı bu örgütleri 
geliştirmelidir. 

HBDH, kitlelerin faşizme karşı taleplerini 
mücadele konusu ettikçe, mücadelede pratik 
adımlar attıkça, direnmek isteyenleri saflarına 
doğru çekecek onalrın örgütü olarak gelişecek-
tir. 

Demokratik cephe alanı da buna para-
lel benzerlik içinde gelişecektir. Demokratik 
cephenin her iki kolu da, ortak mücadelenin so-
runlarını görev olarak önüne koyup gerçekleştir-
dikçe gelişecek, mücadele etmek isteyenleri sa-
flarına doğru çekecektir. 

Halkların Ortak Gündeminin Talepleri

HDBH faşist sömürgeciliğe  karşı halkların 
birleşik mücadelesinin taleplerini görev olarak 
önüne çekip koymalıdır. Bu nedenle bileşen olan 
her parti ve örgüt özel olarak kendi gündemi-
yle-istisnalar hariç- değil ortak mücadelenin gün-
demiyle ilgili öneriler sunmalı, birleşik önderliğin 
her somut durumda kararlaştıracağı mücadele 
gündemine HBDH olarak, bütün gücünü sefer-
ber ederek yoğunlaşmalıdır. 

Aynı şey demokratik cephe için de geçerlidir. 
Her bileşenin kendisinin önemsediği değil, 

demokratik cephe önderliğinin tespit edip 
kararlaştırdığı gündeme birleşik organlar da 
bileşenlerin tüm güçleri de yoğunlaşmalıdır. 

Böylece, halkların, kesimsel ve genel  dire-

nişçi ögelerinin öne çıkmalarına yardımcı olmalı, 
birleşik mücadele organları içinde örgütleme yol-
unda yürünmelidir. 

Bu, birleşik mücadele kültürü ve tarzının bir 
ögesidir. Partilerin etrafındaki nispeten dar kit-
le yerine daha geniş kitleler ancak birleşik mü-
cadelenin güçlerinin bu ortak çabasıyla seferber 
edilebilir. 

Parçacılık Değil Birleşik Mücadele
HBDH’nin birleşik önderliğinin ve  alt 

örgütlerinin çalışma tarzı, buna uygun yönde 
geliştirilmelidir. Bu demokratik cephe için de 
geçerlidir. 

Bileşenler, birleşik devrimci ve birleşik 
demokratik cephenin tespit ettiği somut görev-
lere, bu görevleri birlikte yapmaya yabancılığı 
mücadele içinde atmalı. Birleşik mücadelenin 
kendisi pratik ilerleme gösterdikçe  yabancılığı 

ve önyargıları aşmaya elverişli ze-
min doğar. Ama bilinçli olarak da bu 
hedeflenmeli, birleşik mücadelenin 
yoldaşlığı inşa edilmelidir. 

Çalışma tarzını ve birleşik mü-
cadele kültürünü geliştirmenin başlıca 
diğer ögesi, birleşik mücadele günde-
mini önemseyip öne almaktır.  

Birleşik mücadelenin yakın amacı, 
kendi partisinin ise nihai amacı temsil 
ettiği düşüncesiyle, partisinin tespit et-
tiği  gündeme göre birleşik mücadele 
gündemini daha az önemsemenin 

yanılgısı doğal olarak başlangıçte yaygındır. 
Oysa birleşik mücadele, güçleri birleştirip 

daha geniş kitleyi mücadeleye çekmeyi hedefle-
diği için, ilerleme sağladığı ve faşizmi gerilettiği 
oranda daha geniş kitleleri saflara çekerek her 
bir bileşenin nihai amacına ulaşmasını kolay-
laştıracak güç biriktirme imkanı sağlar. Parçacı 
düşünme alışkanlığındaki kadronun ilk başta 
yanılgılı düşündüğünün tersine bir rol oynar. 

Birleşik devrimci cephe ve demokratik 
cephenin belirlediği gündemi küçümseyen an-
layış da ortak mücadele pratiği içinde giderilmesi 
hedeflenmeli, yenilgiye uğratılmalıdır. 

Faşizme Karşı Mücadele Örgütü

Birleşik devrim cephesi ve demokratik cep 
hede hegemonya mücadelesi, rekabet ve tabilik 
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olarak değil, pratik çalışmayı, görevleri, birleşik 
örgütleri geliştirme ve faşizmi yıkma mücade-
lesini yükseltme üzerine olmalıdır. Bu çerçevede 
meşrudur. 

Güçlü olanların diğerlerini, partili olanların 
bireyleri yeterince dikkate almadığı, küçüm-
sediği, kendisine tabi kılmaya çalıştığı bir tarz, 
birleşik mücadele tarzı/kültürü olamaz ve zarar 
verir. 

Öncelikle faşizme karşı mücadele etmek is 
teyenlere, ortak mücadele örgütü ortamı ve duy-
gusu sunmak en öndeki görevdir. 

Bunun gereği olarak bileşenler biribirlerine, 
partiler partili olmayan birleşik mücadele militan 
ve kadrolarına değer vermeli, birleşik mücadele 

ye katılanlar, faşizme karşı aidiyet duygusunu 
tadacağı örgüt ve yoldaşlık ortamı bulmalıdır. 

Böylece, mücadelesiyle, ortamıyla, 
demokratik merkeziyetçi işleyişiyle birleşik 
devrim cephesi de , demokratik cephe de, 
faşizme karşı mücadele örgütleri olarak devrimci 
tutkuyla benimsenir özellikler sergilemelidirler. 

Örneğin birleşik mücadelenin kendiliğin-
den yükseldiği moment olarak 7 Haziran seçim-
lerinde onbinlerce antifaşistin kitle çalışması en-
erjikliğine yönelen mücadele yoldaşlığı duygusu 
ve coşkusunu, bizler birleşik mücadele örgütler-
inin tarzını geliştirerek sağlamaya çalışmalıyız. 
Onbinlere kendi örgütleri ve mücadelesi ortamı 
ve duygusu verebilmeliyiz. Ya da Gezi ayak-
lanmasında barikatlarda  en önde dövüşenlerin 
ortak mücadele coşkusu ve duygsunu birleşik 
devrim cephesinin çalışması ve mücadelesiyle 
yaratabilmeliyiz. 

Partili olmayan aktivist ve militanlar, partlile-
rin hergünkü çalışmaya parti disipliniyle katılma 
alışkanlığına değer vermeli, liberalizmin bir hayli 
etkilice yaygınlaştırdığı kendiliğindenci çalışma 
tarzını ve partileri küçümseme eğilimini bir yana 

atmalı, birleşik mücadele organlarının kendi 
örgütleri, çalışma disiplinini başarının zorunlu 
koşulu görmelidirler.  

Zorlukları Aşmak
Başta gelen zorluk faşizmin sert saldırıları 

ve sürek avı altındaki mücadele koşullarıdır. Bu 
zor koşullara rağmen, devrimci hareketin onyıl-
lardır süren direngenliğinden, birleşik devrimin 
öne çıkan yanı Kürdistan Devrimi’nin yılmayan 
direnişçiliği Erdoğan-Bahçeli faşizmine karşı mü-
cadelede herzaman esin kaynağımız olmalıdır. 

Ayrıca vurgulamak gerekir ki,faşist sömürge-
ci rejim ve kapitalizm çelişkileri keskinleştire-
rek, krizlerini derinleştirerek, yeniden kitleleri 

mücadeleye kışkırtan, kendi kliklerinin dalaşını 
sertleştiren sonuçlar doğurur, doğuruyor.  Bu 
mücadelemize elverişli koşul yratan nesnel ola-
naktır. 

Diğer bir zorluk, örgütsel güç ve kitlelerle 
olan bağ zayıflığıdır. Dünya devrimci mücadelel-
erinin ve  devrimci mücadele deneylerimizin 
öğrettiği şudur ki, en zor koşullarda bile kitleleri 
mücadeleye katacak, yollar, yöntemler, taktikler 
bulup uygulamak devrimcilerin tarzıdır. Bunu 
herzaman arayıp bulup gerçekleştirmek görevi-
mizdir. 

Bu görevleri isabetlice tespit edip 
gerçekleştirdiğimiz ölçüde, güç birikimi sağlaya-
cağımıza  inanmalıyız. 

Kendi geçmişimizin birleşik mücadele geril-
iğini ve ortak çalışma kültürünün zayıflıklaırını 
ise faşizme karşı kahramanca mücadele fed-
ekarlığına bağlılığımızın bizlere verdiği görev 
bilinciyle ve pratikte ilerleye ilerleye aşacağız. 
Faşizme karşı mücadale yoldaşlığı ve cepheler-
ini geliştireceğiz. 
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AKP-MHP FAŞİZMİ YENİLECEK, 
BİRLEŞİK DEVRİMCİ, DİRENİŞÇİ 

GENÇLİK KAZANACAK!

AKP ve MHP faşizmi , destekçi ve işbir-
likçileri ile halklar üzerindeki vahşet uygulama-
larına tüm hızıyla devam etmektedir. AKP-MHP 
faşizminin toplum kırım uygulamalarını durdur-
manın tek yolu, ancak örgütlü ve bilinçli bir 
güçten geçecektir. Bu mücadelede emekçilerin, 
işçilerin köylülerin, kadınların, gençliğin direnişi 
belirleyici olacaktır. Bu anlamda belki de tari-

hin en önemli devrimci ittifak gücü olan HBDH 
örgütlülüğü gençlik hareketlerine de yeni bir ruh 
yeni bir duruş ve yeni bir heyecan vermiştir.

Özellikle, toplumun en dinamik, enerjik, hızlı, 
aktif ve cesaretli gücü olan gençlik, faşizme karşı 
doğru örgütlendirildiğinde, önünde hiçbir engel 
duramaz. Tarih çokça bu örneklerle doludur. 
Direniş bayrakları elden ele geçerken ve des-
tanlar direnişleri anlatırken, gerçekler çarpıcıdır. 
Korku hayaletlerinin bir kabus gibi çöktüğü bu 
günlerde; egemenlere, gericilere, zorbalara 
rahat uyku yoktur ve de olmayacak. Gençlik, 
gençliği çalınan ezilen halklara öncülük yapacak 
ve ezenlere karşı direniş ve zafer bayrağını en 
zirvelerde dalgalandırmasını bilecektir.

Yoldaşlar, her gün bu hakikatin taşıyıcılarıdır. 
72 fermana maruz kalan, talan edilen Şengal, 

yakıp-yıkılan Cizre, taş taş üstünde bırakıl-
mayan Kobani, tarihten silinmek istenen Sur ve 
daha nice kentler katliamlara maruz kalmıştır. Bu 
saldırı ve katliamları durdurmak için büyük be-
deller verilmiştir, kahramanca direnişler yaşan-
mıştır. Kuzey Suriye’de Rakka’yı özgürleştirme 
hamlesinde şehit düşen Ulaş Bayraktaroğlu, 
Destan Yörük gibi faşizme karşı aynı siperde bir 
araya gelen yoldaşların büyük mücadelesi bize 
rehberdir ve bizlere her zamankinden daha ağır 
sorumluluklar yüklemektedir. 

Eskiden ‘tanrıların gazabı’ndan korunmak 
için en değerli varlıklar yani çocuk ve gençler-
ini kurban verirdi toplumlar. İstekleri masumdur 
Yeter ki toplumunun başına kötü bir şey gelme-
sin. Çünkü bilirler, toplum yok olduğunda savun-
masız kalacaklardır. Politikasız ve ahlaksız ka-
lacaklardır. Ahlakın, iyinin ve doğrunun olmadığı 
bir yerde ise güzellik olmaz, özgürlük de olmaz. 

Peki şimdi neden halkı için kendini feda 
edenlerin kanı akar bu toprağa. Cevap 
net, Amaçlar ortaktır. Ortadoğu halklar 
şafağında bir araya gelen, her rengin 
bir farklılık, farklılıkların bir anlam oldu 
ğu gerçeği ile savaşan, faşizme karşı 
varlığını savunan yeni bir özgürlük mü-
cadelesine, sosyalist toplum inşasına 
tanık olmaktayız. Halkları egemenlik 
altına almak isteyen hegemonik  güçler 
de, tıpkı tarihteki diğer örnekleri gibi 
tarihin çöp sepetindeki yerlerini alacak-
lardır. Bu egemen güçler ister emper- 
yalist olsun ister Şii, ister Sunni, ister 
DAİŞ’e, El-Kaide’ye dayansın ister Hiz-
bullah’a, Heşte Şabi’ye, ister tek olsun 
ister blok, sonları hep tarihin çöp sepeti 

olacaktır. Tabii bu kendiliğinden gelişmeyecektir. 
Görkemli direnişler, büyük başkaldırılar, kuşat-
malar, hendekler, barikatlarla karşılaşacaklardır. 
Kısaca son dönem yaşanılanların özeti bile mü-
cadelenin zorlu olacağının göstermektedir. An-
cak 7’den 70’e birlik olunduğunda ve halkın her 
kesimi örgütlenip kazanıldığında faşizmin her 
rengi yok olacaktır. Ortadoğu bin bir renkli ışık 
bahçesine dönüşecektir. Zaten Ortadoğu tarihi 
gerçeği de bize bunu söyler.

Hakların bir arada yaşadığı, karşılıklı say-
gının olduğu dönemler az değildir. hegonomik 
güçler her ne kadar bu komünaliteyi dağıtmak 
istese de karşılarında hep büyük öğretileri ve 
onun fedailerini bulmuştur. Örneğin yarı dinsel 
yarı felsefik çıkışın adı olan Zerdüşt öğretisi, 
Asur zulmüne karşı kaybolan ahlaki ölçüleri tek-
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rardan yükseltmek için ortaya çıkmış düşüncenin 
Ortadoğu’daki adıdır. Emeği kutsar, yeşile dost, 
kadın özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar. Te-
mel düşüncesini, eşitlik oluşturur. Halkların bir 
arada yaşamasını, öğretisinin temeline yerleştirir. 
Sonrasında gelişen hareketleri etkilemiştir. Çok 
değil Zerdüşt’ten sadece yüzlerce yıl sonra or-
taya çıkmış olan Mani, Zerdüşt’ten çok şey 
almıştır. Erken katledilmiş olmasaydı şayet; belki 
de öğretisi Ortadoğu’da halkların baharına yol 
açabilecekti. Dönem inanışlarını toplumsal bir 
bakış açısı ile bir araya getirerek herkesin ken-
di düşüncelerini rahatça ifade edip yaşayabi-
leceği bir modeli kendisine esas almıştı. Aynı ışık 
bahçesinde, bir arada ve özgürce… Zerdüş de, 
Mani de aynı koldan beslenir. Ahlakı, kendilerine 
esas alırlar. İyi düşünmeyi, doğru konuşmayı, 
güzel iş yapmayı rehber edinirler. Sonradan ge-
lenler bu ahlaki öğretiyi daha da derinleştirmiş ve 
aynı yolun sağlam yolcuları olmuştur. Çağdaşları 
olan Sokrates, Buda, Konfüçyüs de aynı ahlaki 
ilkeleri, kendi bölgelerinde yaymaya çalışmıştır. 
Çok sonraları gelişecek olan Sasaniler dönemine 
de denk gelen Mazdekilerin düşünceleri de aynı 
komünal özü taşımaktadır. Bu öğretiler 3 temel 
ilkeyi kendilerine esas alır:

1. Mal ve servetlerin paylaşılması anlamın-
da ortakçılığı

2. Kadın- erkek arasındaki eşitliği
3. İnsanlar üzerinde iktidar ve tahakküm ku-

rulamayacağı düşüncesini, felsefesinin merke 
zine koymuşlardır. Bu ilkeler “Yârin yanağın-
dan gayrı her şey ortak” diyen Şeyh Bedrettin’in 
düşünceleri ile örtüşür. Şeyh Bedrettin’in de sos 
yalist düşünceyi taşır. Ona göre, dünyanın top 
rağı ve bu toprağın bütün ürünleri insanların or-
tak malıdır. Yine der ki; “ben senin evinde ken-
di evim gibi oturabilmeliyim, sen benim eşyamı 
kendi eşyan gibi kullanabilmelisin. Çünkü bütün 
bunlar hepimiz içindir ve hepimizin malıdır”. Bu 
topraklarda kişi, cins, zümre, inanç baskısı yok-
tur.

Ortadoğu toprakları inanç ve kültürler-
in birbirine karıştığı toprakların adıdır, yeryüzü 
sofrasının adıdır. Fakat yine de hiçbir zaman 
eksik olmamıştır kan. Egemenlere karşı da kan 
dökülme zamanı geldiğinde dökülmüştür. Yer 
altı ve yer üstü kaynaklarının zengin olduğu bu 
topraklar aynı zamanda ilk insanlığın, toplum-
sallığın, ilk buluşların,  toplumsal değerler an-
lamında ilk kutsallıkların mekanı olmuştur. Fakat 
bu topraklarda kutsallık ve lanetlilik hep bir arada 

ve mücadele içinde olmuştur.  
Mazdekiler de, yüzyılları bulan mücadeleyle 

komünal ruhu bu coğrafyada yaşatmıştır. Mazdek 
öldüğünde bu mücadele eşi Hürrem ile, Hürrem-
izm olarak devam etmiştir. Sonrasında bu hareket 
Babek’in mücadelesi ile varlığını sürdürmüştür. 
Zulme karşı büyük mücadele ve fedailiği bir kez 
daha göstermiştir. Babek’in ağzında dökülen 
cümleler bir gerçeği haykırır “Benim destanım 
öyle bir destandır ki, ne Babek’le başlamıştır, 
ne de Babek’le bitecektir.” Celladının karşısında 
dökülmüştür bu sözler dilinden. Abbasi sultanı 
Mu’tesim’in emri ile ilk eli kesildiğinde diğer eli ile 
kanı yüzüne sürer.

Mu’tesim bunun sebebini sorduğunuda 
Babek ‘... insanların yüzü, bedenlerindeki kan 
nedeniyle kırmızı oluyor. Kan bedenden akıp git-
tiğinde, yüz sararır. Bedenimden kan akıp gittiği 
zaman halk, ‘yüzünün rengi korkudan sararmıştır’ 
sanmasın diye yüzümü kana boyadım.”  der

Zulüm ve egemenler karşısındaki dire-
niş aralıksız bugüne kadar devam eder. Nisan 
2009’da İstanbul’da bir evde polis ile 7 saat 
çatışırken bu mücadelenin kesintisiz tarihsel 
akışını Orhan Yılmazkaya’nın kendi ağzından 
duyuyoruz. Şeyh Bedrettinleri, Seyit Rızaları, 
Mahirleri, denizleri, İbrahimler’i anarken … “ar-
dıllarıyız diyor” ve sürekli  birlik ve dayanışmaya 
vurgu yapıyor. Deniz Gezmiş gibi o da sözünü, 
yaşasın Türk ve Kürt halkının kardeşliği şeklinde 
bitiriyor. 

Tarih canlıdır. Sarf edilen sözler, eylemler… 
İradenin ve isteğin canlı ve diri olduğunu söyler 
bizlere. Tekrar Babek’in sözlerine kulak vere-
cek olursak: “… ey zavallılar, siz hiçbir zaman 
özgürlük yangısının ne demek olduğunu anla-
mayacaksınız. O dehşetli yangı ki, yüreği yakıp 
küle çeviriyor. Özgürlük, o ister tatlı olsun, isterse 
acı; yalnız oydu benim secdegâhım! Ve müstebit 
ki beni öldürüyor, o da hiçbir zaman anlamaya-
cak ki , ölümü ile özgürlük fedaisi büsbütün yok 
olmuyor…” 

Denizleri, Mahirleri, İbrahim’leri her an, bir 
dakika bile unutmadan, düşüncelerini yaşamak 
gerekir. Onlar da bizler gibi gençken, tarihe an-
lam kattılar. İnsanlığa, topluma anlam kattılar. 
Yaşamlarıyla, söylemleriyle, eylemleriyle… 
Peki neydi onları bu derece, büyük bir tutkuyla 
yürüten?

Hallac-ı Mansur, en-el hak fikrinden dolayı 
an ağır işkencelere maruz kalır. O dönem ege-
menleri açısından düşünceleri “sapkındır”. Ken-
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di isteğiyle işkenceye gittiği rivayet edilir. “ Ben 
ile sen arasında bir benliğim var. O benliği tu-
tan acıyı da yenersem ben sen olurum. Sen de 
ben.” O dönemin illegal toplumcu örgütü olan 
Karmati örgütüne mensup olan Hallac-ı Mans-
ur, tıpkı diğerleri gibi bir çok karalamaya maruz 
kalır. Sen olarak tarif ettiği tanrı, daha çok toplu-
mu çağrıştırır. Tarif ettiği toplum aşkıdır. Toplum-
laşmadır. Ben’in sen’leşmesidir, yani toplumsal-
laşmadır. Bunu ona ait sözlerden anlıyoruz. 

Özgürlük mücadelesinde uzak-yakın, önce-
si-sonrası yoktur... Toplumda bir şekilde aynı 
amaca, aynı yöne, aynı kıblegeha yönelme 
vardır. Amaçlar ortaklaştı mı bir kere, bireycilik 
yok olur. Sonrası fedailiktir. Bunu çokça Hasan 
Sabbah’ın fedailerinden duyarız. Bir ama-
ca ulaşma için her şeyi yaparlar. onlar Acıyı 
yenmişlerdir… Özgürlük savaşçılarında Tarih ve 
zaman parçalanmaz. Kişi parçalanmaz. Toplum 
parçalanmaz. Parçalandı mı doğasını yitirir.

Mahir, Deniz ve İbarahimlerde gördüğümüz 
en temel yan, toplumsal oluşlarıdır. Birlikte be-
raberce ortak bir hedefe kilitlenme var. Bir olma 
var. Denizlerin idamını durdurmak için Mahirlerin 
canları pahasına 2 İngiliz, 1 Kanadalı teknisy-
eni kaçırmaları, bizlere bu doğruyu anlatır . Ta 
rihe “Farklı örgütlerden olsak bile, birlikte varız. 
Birlikte anlam oluruz, kazanırız” mesajını bırak-
mışlardır. Yine İbrahimlerin, idamı durdurmak 
için Dersim bölgesinde yaptıkları eylemler var. 
O dönem Mamak Cezaevinde tutuklu olan Kürt 
halk Önderi Abdullah Öcalan da Denizlerin idam 
edilişlerine tanık olur. Ve anılarını yaşatma sözü 
verir…

Özleri, sözleri bir olan devrimcilerdir.
Bu büyük devrimcilerin o duruşları bugün 

bile halen insanı sarsar. Kızıldere köyü etrafı 
askerlerce sarıldığında, teslim ol çağrılarına Ma-
hir’in verdiği cevap halen kulaklardadır “Biz hiç 
teslim olmadık ki , asıl siz teslim olun!” Orhan 
Yılmazkaya da onların “ardıllarıyız” diyerek bunu 
pratikte de ortaya koymuş ve onlar gibi büyük bir 
direniş sergilemiştir. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, 
Hüseyin İnan idama götürüldüğünde Seyit Rı-
za’nın ardılları olduğunu göstermesi gibi. Kendil-
eri çekmedi mi idap ipini? Hem de ölümden kork-
madan…

Bütün bu direnişlere yol açan ise gençlik 
ruhudur. Büyük ret edişler, yeni yolculukları açığa 
çıkarır. Tekrarın olduğu yerde yozlaşma başlar. 
Ya aşarsın ya aşılırsın! mantığı geçerli olur. 

Açılan yollar hep böyle dönemlere denk gelmiştir. 
Artık cevap olunmayan, sonuç getirmeyen an-
larda büyük önderliksel çıkışları görmektey-
iz. Bu çıkışları yapan önderlerin çoğunun genç 
oluşu tesadüfi değildir. Öncülük etmesi, doğası 
gereğidir. 20 yüzyıl baştan başa sosyalist ideo-
lojilerin rengini taşır.Gençlik en önde, sosya 
list toplumu kurmak için mücadelede yerini alır. 
Subkomandento Marcos yüzlerce militanıyla, 
yüzleri maskeli, atlarla Mexsico City’ye girer. Şiir 
gibi, coşkulu, ölümden korkmadan. Fidel Castro 
devrim mücadelesine başladıklarında yalnızca 
14 kişidirler. Kendisi daha genç subaydır, kardeşi 
Raul ve Che yeni okullarını bırakmış öğrenci 
dirler. Deniz’ler ‘kahrolsun 6. Filo’ der ve denize 
döker Amerika askerlerini. Sinan Cemgiller ko-
caman yürekleriyle Nurhak dağlarında, ilk gerilla 
mücadelesini başlattıklarında sadece yanlarında 
umut ve inançları vardır.

Bütün devrimci örgüt ve hareketleri bu tarih-
sel mücadelelerden esinlenmiş ve onların yarat-
tığı değer ve gelenekten beslenmişleridir.

Paris Komününden, Sovyetler devrimine, 
Arnavutluk’tan Çin Vietnam, Küba ve tüm La 
tin Amerika’daki, Afrika’daki devrimlere kadar 
hepsini ortak payda da buluşturan ortak yaşam 
refleksleri olmuştur. Yaşama ihanet edildiği an 
“sonuna dek direniş” temel slogandır.  Gençlik 
önderlerin bu tarihsel bilgi ve birikim yanında 
sezgisel yönleri de çok güçlüdür. Sezgi bazen 
bize bilgiden de öte, gerçekliğimizi mırıldanır 
gibidir. Bu yüzden gençlik deyince akla yaşamın 
tüm renkleri, enerjisi, duygu ve düşünce gücü 
gelir. 

Fakat bu konuda her zaman bir yanılsama 
olagelmiştir. Gençlik deyince akla gelecek ge-
lir. “Gençlik gelecektir” denir. Neden? Oysa ki 
geçmişe en yakın olan da gençliktir. “Gençlik 
geçmiştir demek” daha doğrudur. Kökleri yeni 
yeni toprağa salınırken gelecekten çok geçmiş 
olur. Gençlik yeniliktir, kendi doğumlarına en 
yakın çocuk ve gençlerdir. Verilen emekler, öğre-
nilen sözcükler ve tadılan heyecanlar bu yüzden 
kolay kolay unutulmaz. İlk kurulan arkadaşlıklar, 
ilkeler, kurallar. Ahlakı kurallar bütünü olarak 
nitelediğimizde, ahlakın gençlikte güçlü yaşan-
ması anlaşılırdır. Ahlaklı insan ise sosyalisttir, 
kendini sorumlu hisseder. Sorumluluk ise poli-
tikayı geliştirir. Savaşır, savaştırır, ordular ku-
rar, yeniden toplumlar inşa eder. Yani, bir bütün 
yaşamı kurar. Refleksleri diri, tepkileri güçlüdür. 
Herhangi bir yanlışta, ters giden bir durumda tep-
kisini koyan en başta hep gençlik olur. Toplum-
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ların hakikatini da ahlakını da geçmişte aramak 
daha doğrudur.

Yaşam aslında bir bütün an’ a hapsolmuştur. 
Gerekler yerine getirildiğinde yaşam kazanılır. 
Özgürlük kazanılır. Geç kalmışlık, yaşlılık, ölüm 
diye bir durum yok oysa, yaşam bir akış halidir. 
Bunların hepsi insan eliyle inşa edilmiştir. İnşa 
edildiği gibi yıkılır da.

Gençlik, bilinç ve örgütlülüğü ile kadınla bir-
likte toplumun öncü gücüdür. Bugün Ortadoğu’da 
yaşanılan durum zaten öncü konumunu açık-
la-maktadır. Savaşlarda, toplumu inşa etmede, 
büyük anlam savaşlarında gençlik ve kadın hep 
en ön safta yer almaktadır. Çünkü yaşamı en 
derinden hisseden, özgürlüğe tutkuyla bağlı olan 
2 hakikat öğesidir. Hakikatin kendisidir. Esas 
sorun bir ücret sorunu değil ki, hakkını arasın 
bulsun. Sorun yaşamın ta kendisi. Kaybolan an-
lam ve özgürlüklerdir. Duymak, görmek, hisset-
mek.

Kapitalist modern sistem aslında kadın 
ve gençlik üzerinden topluma yönelmektedir. 
İdeolojik, sosyal ve siyasi olarak gerçekleştird-
iği yönelimlerini bazen fiziksel olarak da göz 
önünde gerçekleştirirken bazen gözlerin 
görmeyeceği ama düşüncelerin esir alınacağı 
tarzda gerçekleştirir. Kapitalist modern sistem 
topluma tümden hakimiyet kurmak amacıyla 
toplumun özünü oluşturan ya da toplumun ana 
merkezi olan gençleri seçerken kesinlikle yüzey-
sel yaklaşmamaktadır. Amaçlarına bağlı olarak 
gerçekleştirdikleri bu yönelimi çok amaçlı yap-
maktadırlar. Örneğin sürekli özel yöntemlerle 
beyinleri yıkamaktadır. Her yerde mantar biter 
gibi kurulan eğlence merkezleri, kafeler, internet 
kafeler, kantinler boşa zaman harcanılan me-

kanların adı oldu. Gençliğin düşünce, bilgi-bilim 
anlam üretememesi için her şey yapılıyor. Bil-
ginin, fikirlerin tartışma yerleri olması gereken 
üniversiteler bugün büyük alış-veriş mağazaları-
na dönüştürülmüştür. Türkiye de ise sadece 
büyük bir mağazaya değil aynı zamanda 
kışlalara çevrilmiştir. Öte yandan uyuşturucuyla 
gençlerin yaşam enerjileri bitirilmeye çalışılıyor. 
Çünkü bağımlı olmayan, sürekli yapay bir şey 
ile meşgul olmayan bir gençliğin fikir üretmesi, 
düşünmesi, yaratması, soru sorması, siyaset 
yapması mümkündür. Örneğin Türkiye’de AKP 
ve MHP faşizmine karşı devrimci, sosyalist, sol-
cu, demokratik gençliğin bir araya gelme, örgüt-
lenme ve eyleme geçme olasılığı yüksek olur. 
gençlik devrimci ilkeler temelinde örgütlenerek 
kendi öz değerlerini savunma temelinde T.C reji-
mine karşı harekete geçebilir. Zalimlerin, despot-
ların, diktatörlerin oyunlarını bozabilir. Bu neden-
ledir ki mevcut  diktatörlük uyuşturucu, hırsızlık ve 
fuhuşu gençlik içinde özel örgütlenmeler ile yay-

gınlaştırmaya çalışıyor. Sorgula-
mayan, sadece kendini tüketen 
bir toplum yaratmak istiyor. 
Bugün emeğin yabancılaşması, 
köleliğin geliştirilmesi temel 
gayesi olmuştur. Sadece yalan-
lar ve kendini kandırmalar vardır. 
Yine boş–işsiz gençler için holi-
ganlığı körüklüyor, onlara sahte 
amaçlar, ‘ideolojiler’ yaratıyor. 
Faşizm, uygulamalarıyla tüm 
gençliği askerleştirmek isti-yor, 
askerleştiremediği gençlik kesi 
mini de bu şekilde türlü türlü 
yöntemlerle tasfiye etmeye ça-
lışıyor. 

Dünyanın her yerinde gençlik üzerinde ben-
zer politikalar yürütülmektedir. Kadın üzerinden 
gençliğin düşürülmesi, beyinsizleşmesi, seks 
düşkünü haline gelmesi, futbol ile holiganlaşması 
ve kültür yoluyla asimile edilmesi ortak yöntem-
ler olmaktadır. AKP-MHP faşist diktatörlüğü 
de benzer yöntemlerle gençliği toplumdan ve 
ana değerlerden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. 
Gençliği gençlik olmaktan çıkarmaktadır. 

Sistemler bugün militarize ettiği gençliği 
paralı asker yapıyor. Taşeron örgütlerde 
savaştırıyor. Sahte Essetullah timleri yada 
Rojava da oluşturulan Şah Murat çeteleri 
vb. adını duyduğumuz bunca örgütün çoğu 
amaçsız-hedefsiz gençlerden ya belli bir miktar 
ücret verilerek oluşturulmuştur, ya da sahte ta 
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rih tezleriyle ırkçılık körüklenerek türetilmiştir. Bu 
toplum karşıtı yapılanmaların en meşhurları olan 
El-Kaide’nin bile Amerika’nın kendi eliyle oluştur-
duğu herkesçe bilinmektedir. 

Amerika’nın radikal İslam’ı geliştirip Or-
tadoğu da müdahale etmediği ülke kalmamış 
gibidir. Bölgedeki çıkarları için Vahabiliği 
geliştirmek isteyen ABD, Suudi Arabistan’a gider. 
Öncülük yapacak birini ister. Ürdün’den inşaat 
zengini ve bir Vahabi olan Usame Bin Ladin’den 
gelir. Afganistan’daki savaşa öncülük yapacağını 
söyler. Her türlü maddi destek ve  silahlarla 
sürekli güçlendirilen El-Kaide parçalanır. Irak’ta 
cihat ilan ederek DAİŞ’e evrilir. Bir çok ülkenin 
kullanımında olan DAİŞ’ i en çok besleyen Türki-
ye-Katar gibi devletler olur. Ve bu gücü 
başta Kürt halkı olmak üzere bölgedeki 
devrimci dinamiklere karşı kullanırlar.

Tüm varlık gerekçesi savaş olan 
MHP’nin tam destek verdiği AKP-MHP 
faşist cephesine karşı, demokratik 
cephe güçlü örgütlendirilmese bin bir 
renkli Işık bahçesi görünümünden olan 
bu coğrafyada katliamlar devam ede-
cektir. Bu saldırıları boşa çıkarmanın 
tek yolu ortak mücadeledir.

Bu tehlikeyi gören, yaşayan her 
genç Halkların Birleşik Devrim Hare-
keti içinde mücadelesini daha fazla 
yükseltmeyi bilmelidir. Tarihin önemli bir dönüm 
noktasından geçmekteyiz. Bizi bekleyen koyu 
kapkaranlık bir gelecek mi olacak ya da ışıklı, 
özgür günler mi? Bunu belirleyen bizim mücade 
lemiz olacaktır. Gençlik, tıpkı 1968 gençliği ruhuy-
la Ortadoğu’yu dolayısıyla dünyayı güzelleştirme 
şansını bir kez daha yakalamıştır.

Mücadelenin diğer bir yanı da gençlik du-
ruşu ile mücadelede ortaklaşmayı, birleşik mü-
cadeleyi geliştirmektir. Gençlik doğası gereği so-
syaldir, toplumsaldır. Toplumlardaki parçacılığı 
giderecek, çatlakları ortadan kaldıracak ve ideo-
lojik olarak doğrultu verecek temel güç gençliktir. 
Kürt, Türk ve Anadolu’da yaşayan tüm halkların 
bir araya gelişi ve ortak örgütlülüğü ile yenile-
meyecek güç yoktur. Bu anlamda Kürt ve Türk 
gençliğinin öncülüğünde halklarımızın ortak 
örgütlülüğü, ortak eylemliliği ve ortak birliği ile 
AKP faşizmi yenilecek ve özgürlük kazanacak-
tır. Bu anlamda Halkların Birleşik Devrim Hare-
keti’nin çatısı altında aktif ve güçlü bir gençlik 
ittifakı tüm halklarımıza özgürlük baharını ge-

tirecektir. Bu nedenle gençliğin bir araya ge-
leceği, güçlerini birleştirecekleri, sloganlarını 
daha yüksek ve gür bir sesle haykıracakları bir 
ortaklığa ve birlikteliğe ihtiyaç vardır. bu anlamda 
en hızlı bir biçimde tüm yurtsever, devrimci ve 
sosyalist gençlik yapılarının ortak bir platform-
da buluşması elzemdir. Kim öncülüğünü yap-
arsa yapsın mühim olan ortaklığı ve birlikteliği 
sağlamaktır. Bu nedenle gençlik yapıları bir an 
önce kendi iç tartışmalarını bitirmeli, kendi so-
runlarını ya da çelişkilerini bir kenara bırakmalı, 
sunni gündemlerden kurtulmalı ve büyük amaç 
doğrultusunda bir araya getirecek bir konferansa 
gitmelidir. Bunun zemini vardır. bu büyük ortak-
lığın ve ittifakın imkanları her zamankinden daha 

fazladır. Gençlik hareketleri tarihinin en büyük 
şansını elde etmişlerdir. Bu şansın iyi ve doğ-
ru değerlendirilmesi gerekmektedir. dolayısıyla 
gençlik hareketleri üzerlerine düşen tarihi sorum-
luluğu yerine getirecek bir eylemin ve örgütün 
sahibi olmalıdır. Zaman gençliğin zamanıdır. 
Zaman ne çok erken ne de çok geçtir. Zaman 
gençliğin lehine işlemektedir. Daha fazla zaman 
kaybetmeden zafer ve devrim için yürüme ve 
kazanma zamanıdır. “Faşizmi yeneceğiz halk-
larımız kazanacak” sloganıyla gençlik yapıları 
yeni, güçlü, cesaretli, radikal, anti-faşist bir hare-
ketin örgütlenmesi ve faşizme karşı mücadele 
edebilir bir pozisyona kavuşturulması için inisiya-
tif almalıdır. Bu anlamda tüm gençliğe güvenimiz 
ve inancımız tamdır. Faşizme karşı özgürlük mü-
cadelesi veren tüm genç yoldaşlarımıza üstün 
başarılar diliyoruz. 

 Faşizme karşı özgürlük mücadelesi veren 
tüm genç yoldaşlarımıza üstün başarılar dili 
yoruz. 



22



23

BİRLEŞİK DEVRİMİN ÖNCÜSÜ 
OLARAK KBDH

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi olarak 
geliştirdiğimiz yeni dönem birleşik devrim-
ci kadınlar örgütlülüğü, Türkiye ve Kürdistan 
devrim çalışmalarının çok önemli bir boyutunu 
ifade etmektedir. Türkiye ve Kürdistan devrim 
mücadele tarihinde bu tarzda bir örgütlenmeyi 
geliştirmek, bir ilktir. Bildiğimiz gibi Türkiye ve 
Kürdistan devrim mücadelesi, uzun yılları alan 
bir mücadele birikim ve deneyimine sahiptir. 
Binlerce şehidi vardır, özgürlük tutsakları vardır. 
Kadın devrimciler olarak da büyük emekler ve 
rilmiş, bedeller ödenilmiştir. Verilen bu emeklere 
cevaben ve devrim şehitlerimizin anısına böyle 
ortak bir örgütlenmeye gitmek, kadın özgürlük 
mücadelesine yepyeni bir boyut kazandırmıştır. 
Tabii sadece kadın özgürlük mücadelesine değil, 
aynı zamanda genel Türkiye ve Kürdistan devrim 
mücadelesine de yeni bir anlam, yeni bir boyut 
kazandırmıştır diyebiliriz. 2017 8 Mart’ını böyle 
bir örgütlenmeyi ilan ederek karşılamak bu ne 
denle çok anlamlı olmuştur.  

Birleşik devrim perspektifi, aslında 
coğrafyamızın esas zafer perspektifidir. Devrim 
mücadelesi yürüten güçlerin özgünlüklerini, 
farklılıklarını koruyarak ortak düşmana karşı 
politik, askeri, örgütsel ortaklığı geliştirmeleri, 
bölgesel ve tarihsel olarak birleşik bir karak-
tere sahip olunmasıyla bağlantılıdır. Ortadoğu 
toprakları birleşik güçlerin zaferleşmesini kabul 
eder. Birleşmeyen, ayrıksı, karşıt duran ise kay-
betmeye, oyalanmaya mahkumdur. Bu gerçek-
lik, belki de en fazla kadınlar, Ortadoğulu, Türki-
yeli, Kürdistanlı kadınlar için geçerlidir. Nitekim 
son yıllarda DAİŞ üzerinden de tanık olduğumuz 
gibi, kadınlar ne kadar birleşik ve örgütlü ise o 
kadar düşmana güçlü bir yanıt verdiler, ne kadar 
zayıf ve örgütsüz ise o kadar düşmanın elinde 
köle oldular. Aynı şeyi AKP ve Erdoğan hükümet 
süreçleri açısından da rahatlıkla belirtebiliriz. 
Kaldı ki kadın sömürüsünden kaynaklı sorunun 
kökü Ortadoğu’dadır, sorunun da çözümün de 
kökü buradadır. Yine kadın hakikatinin evrensel 
bir karaktere sahip olması da birleşikliğe işaret 

etmektedir. 
Tabii ki devrim mücadelesi yürüten kadın-

lar, sosyalizm, özgür, adil ve eşit bir yaşam 
için mücadele geliştiren kadınlar, hangi kulvar-
da olursa olsun aslında ortak bir mücadelenin 
hizmetindedir. Bu, doğallığında böyledir. İşte bu 
doğallığında var olan ortaklığı, birleşikliği bilinçli, 
iradeli, örgütlü bir ortaklığa dönüştürmek gereki-
yordu. Bu, aslında gecikmiş bir adım da olmuş-
tur. Çünkü böyle birleşik bir örgütlülüğe gitmek, 
salt güncel taktik bazı ihtiyaçları karşılamak üze-
rinden değildir. Stratejiktir, tarihseldir, uzun vade-
lidir. Hem kadınların hem de halkların, ezilenlerin 
mücadelesini kapsayacak genişlik ve derinlikte 
bir kapasiteye sahiptir. Kadınların birleşik devrim 
perspektifi üzerinden bir araya gelmesi, örgüt 
lenmesi, gecikmiş de olsa tarihi ve anlamlı bir 
adım olmuştur. Hem faşist devlete, sisteme 
karşı mücadele açısından ve hem de bu sistem 
karşısında alternatif sosyalist yaşam değerle 
rini yaşamsallaştırma, inşa etme açısından çok 
önemli olmuştur. 

Bugün Türkiye’de ve Kuzey Kürdistan’da 
mücadele edilmesi gereken bir çok gerekçe 
mevcuttur. Özellikle de AKP hükümetiyle birlik-
te kadın ve toplumun sömürülmesi, kandırılması 
en üst düzeye tırmanmıştır. AKP sürekli gerilim 
ve savaş politikasının merkezine kadına karşı 
sürekli savaşı almıştır. Kaynağı burasıdır. Kadını 
ne kadar aşağılar, sömürür, cinsel nesne düze 
yine indirgerse, genel siyasette de bunu yapıyor, 
türevlerini oluşturuyor. Bugün Türkiye’de kadın-
ların hiçbir biçimde can güvenliği yoktur, geleceği 
yoktur, anlıktır, başına her an ne geleceği belir-
siz bir pozisyondadır. Kadını sürekli güvensiz ge-
leceksiz bir konumda tutup erkeği de kışkırtarak 
korkunç bir yaşam biçimini geliştirmiştir. Sistemi-
ni böyle kışkırtılmış erkeklik ve sindirilmiş kadın-
lıkla yürütmeye çalışıyor. Şimdilerde Başkanlık 
sistemi diye allayıp pulladığı şey de zaten bu 
cinsiyetçi erkekliğin, tecavüz kültürünün siyasi 
isimlendirmesinden başka bir şey değildir. Ni-
tekim siyasi üslubun giderek sokak ağzına, kab-
adayı üslubuna, küfüre dönüşmesi de bunu çok 
çarpıcı bir biçimde göstermektedir. Bu tarzda 
kabadayılaştırılmış, kışkırtılmış erkeklik, zavallı, 
hep mağdur konumunda olan bir kadın gerçekliği 
istemektedir. İşte AKP sürecinin cinsiyetler boyu-
tuyla yarattığı kısır döngü böyle işliyor. 

İnsan vicdanının hiçbir biçimde kabul ede-
meyeceği katliamlar, cinayetler, ancak böyle bir 
sistemin sürekli kendini üretimi olarak gerçekleşe-
bilir. Nitekim daha yeni Sakarya’da gündeme ge-
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len Suriyeli hamile bir kadının on aylık çocuğuyla 
birlikteyken hem tecavüze uğraması ve hem de 
başının taşla ezilerek öldürülmesi, çocuğunun 
da aynı biçimde öldürülmesi, akıl almaz, vicdana 
sığmaz bir olaydır. Yine artık hemen her kadının 
sokakta rast gelmeye başladığı, elbisesine, 
yaşam biçimine sözlü ve fiziki müdahaleler, ta-
cizler, tecavüzler, her türlü sömürü biçimleri, ne-
redeyse yaşamın bir parçası haline geldi. Daha 
da kötüsü çocukların, genç kızların, erkeklerin 
sürekli bir tecavüz durumuyla karşı karşıya kal-
ması, bedeninin pazarlanması durumudur. Ki bu 
yeni nesli, kuşağı daha çocukluğunda teslim al-
mak demektir. Bu tip olay ve durumların başını 
çekenler de AKP’liler olmaktadır. Bizzat öncülük 
etmektedirler, teşvik etmektedirler. Öyle gizli de 
değil, çok aleni, toplumun gözünün içine baka 
baka yapılmaktadır. Resmen egemen-tecavüzcü 
erkekliğe talimat verilmektedir, kadını ezin diye, 
her türlü sömürün diye, tecavüz edin diye talimat 
verilmektedir. 

Evet, referandumla birlikte tek adam-
lık sistemi hileyle, yalanla-dolanla zorla ka-
zandırtıldı. Herkes ama herkes bunun sahte 
bir zafer olduğunu biliyor. AKP açısından bir 
yarımlıktır, zayıflıktır bu durum. Şimdi bu sahte 
zaferi, yarımlığı ve zayıflığı tamamlaması ge-
rekmektedir. Yani tek adamlığı resmi bir karar-
laşma düzeyine getirdi, ancak daha önemlisi 
bunu kurumlaştırmasıdır. Tek adam faşizmini 
kurumlaştırması öncelikli görevlerdendir. İşte bu 

faşizmi kurumlaştırırken, her türlü teröre ihtiyacı 
var. Bir yandan genel anlamda Kürt halkı, Türki-
yeli işçi, emekçi, aydın ve gazeteciler üzerinde 
terör estirirken, diğer yandan da toplumun tüm 
gözeneklerine hakim olmak ve teslim almak için 
kadın ve çocuklar üzerinden cinsel şiddet üze-
rinden terör estirmektedir. Anlık olarak cinsel bir 
terör uygulanmaktadır, bu belki de en korkun-
cudur. Faşizmi kurumlaştırmasının kaynağı bu-
rasıdır, erkek egemenliğinin ve faşizmin kendini 
süreklileştirdiği alan burasıdır. 

İşte bu kaynağı kurutmak gerekiyor. Bu kay-
nağı kurutmak, kadın mücadelesini daha üst düz-
eye ulaştırmak, öz savunmasını, örgütlülüğünü 
oluşturmak çok önem kazanmıştır. AKP’yi ve 
onun ardındaki binlerce yıllık erkek egemenlikçi 
sistemi buradan vurmak ve kökünü kurutmak ge-
rekmektedir. İşte bu açıdan da devrimci kadın-
ların birleşik bir devrim perspektifiyle hareket et-
mesi, örgütlenmesi ve mücadele etmesi gereği 
çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Ne böyle bir 

kadın gerçekliği, ne böyle bir erkek gerçekliği 
ve ne de böyle bir yaşam gerçeği kabul edile-
bilir. KBDH, bu redlerin üzerinden şekillenmekte 
ve buna karşı kadınların gücünü birleştirerek öz 
savunmasını, öz örgütlülüğünü geliştirmeyi esas 
almaktadır. 

KBDH için, yaşanan her sorundan kendini 
sorumlu görme, çözüm gücü olma, sürekli çözüm 
üretme ve mücadele geliştirme esas ilke olmak-
tadır. Sadece dar cinsiyetçi sorunlara endeksli 
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değil, bu sorunun ana sorun olduğunu bilerek 
ama diğer sorunları da görerek ve çözüm üreter-
ek mücadele etmek, gelişmeyi yaratacaktır. Bu 
nedenle KBDH, Kürt sorunundan başlayarak 
işçi, köylü, işsiz, yoksul kesimlerin, farklı etnik, 
mezhep kimliklerinin, ezilen tüm kesimlerin so-
runlarına karşı duyarlıdır, kendini bu sorunların 
çözümünden sorumlu görür. Toplumun sorunları 
sahiplenilip çözümlenmeden kadın sorunu da 
çözülemez. 

Yine KBDH’ın, düşmanın kadını ve genel 
toplumu sömürmek için geliştirdiği politikalara 
karşı mücadele etmesinin yanında, yeni yaşamı, 
özgürlük ve eşitlik değerlerini temsil etme, bugün-
den inşa etme gibi bir sorumluluğu vardır. Kadın 
olmak da, devrimci olmak da, birleşik bir devri 
min perspektifiyle yürümek de bunu gerektirme-
ktedir. Geleceğin ortak yaşam değerlerini bugün-
den kadınlar olarak inşa etmek, birleşik değerleri 
en anlamlı bir biçimde yaratmak ve geleceğe 
miras bırakmak önemli bir görev olmaktadır.

Nitekim mücadele şehitlerimiz, özellikle de 
Rojava devrimiyle birlikte ortak mücadele zemin-
lerinde gelişen şahadetler bize bunu emretmek-
tedir. 

KBDH, temel sosyalist ilkelerde kadın 
olarak birlikteliğin ifadesi olmuştur. Sosyalizm 
ise kadın özüdür. Bu nedenle sosyalizmin, devri 
min, birleşik devrimin öncüsü konumundadır. Bu 
öncülüğü Türkiye coğrafyasının her alanında, 
her bölgesinde adım adım geliştirerek düşmana 
karşı kadın gücünü geliştirecektir. Kadın gücünü 
örgütleyerek ve öz savunmasını geliştirerek, bu 
faşist rejimi, erkek egemenlikçi sistemi yenecek 
tir. Tek adamlığa karşı çoklu ve cinsiyetçi olmayan 
bir yaşam sistemini inşa etmeyi esas alacaktır. 
Kadınların ve ezilen tüm kesimlerin sömürüsüne, 
aşağılanmasına karşı büyük bir inanç ve inatla 
savaşacaktır. 
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“Ölülerimiz Bizi Uyarıyor!”

Spartakist devrimin yitirilmiş önderleri bu 
söz-lerle anıtlaştırıldı. Bizim öncü şehitler-
imizin sloganlarımızda haykırılan ölümsüz-
lükleri de onların açtıkları yol üzerindeki bitim-
siz yürüyüşümüzün belirlemesi oluyor; bilinç, 
kararlılık ve eylem olarak tarihsel bir düzey 
oluşturuyor. Bu öncü düzeye bilinçte, kararlılık-

ta, eylemde... her bileşkede yapılan katılım mü-
cadeleyi kalıcılaştırıyor, ideallerimizi toplumsal-
laştırıyor.

Tarih ve toplum zemininde açılan bu geniş 
alanlar öncülerimizin ve öncellerimizin bize ar-
mağan bıraktıkları kılavuzluklarının öznel ve 
özgün değerlerinin kanıtlarıdır.

Tarihsel ve toplumsal gelişmelerde kişi 
payının gene tarihin ve toplumsal gelişmelerin 
verili koşullarına bağlı olduğunu biliyoruz ama 
bu verili koşulların elverdiği gelişim dinamikleri-
nin ne yönlü ve nasıl gerçekleşeceğini kişinin ta 

rihe ve topluma etki momentini oluşturduğunu da 
biliyoruz. Bu moment kişide öncülük, özgüllük, 
öznellik ve özneliğin belirginlik momentidir. Mo-
mentin bir süreç fonksiyonu olması fonksiyonun 
momentle ifade edilir olmasını dışlamaz. 

Tarihsel ve toplumsal gelişmenin verili 
koşullarından elverir tarih ve toplum yönelmele 
rine tercihini sloganlaştıran öncü özneler açısın-
dan ölüm momenti ve yaşam fonksiyonu ikisinin 
de inkârı üzerinden şekillenir; kişi değeri tümüyle 
tarihin ve toplumun olur. Şehitlerimizin ölümsü-
zlüğü biz geride kalanların bilincine, ruhuna, 
eylemine böyle kazınır. Bilinçte, ruhta, eylem-
de öyle olma çabası onların gösterdikleri yolda 
bitimsiz yolculukların devamını getirir. 

Tarihselin güncele bu yönlü indirilmesi, 
önderlerimize, öncülerimize bağlılık ayinlerimi 
zin coşkusu kutsanmış yolculuğumuzun heye-
canı ve enerjisine dönüştürüyor.

***
Verili gündelik yaşamın bütün küresel ve 

yerel düzeylerindeki sıradanlık dışı karmaşık 
yoğunluk yürünecek yolun ne kadar engebeli, 
dolambaçlı ve sarp olduğunu gösteriyor. 

Öncülerimizce bu özgünlüğün öngörülü 
okuması onların öz verili eylemciliklerini öne 
çıkardı. 

Günümüz insanlığı, küresel savaş örgütlen 
melerinin meydan okumalarına uğrarken ortaya 
çıkan bütün çelişme ve çekişmelere insanlık adı-
na muhatap olma özveri ve cesareti onların ey-
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leyişlerinin karakteri oldu.
Konu tarih-toplumsal çelişme ve çekişme 

olduğunda çözüm düğümün tam ortasındadır.
Düğümün tam ortasına yönelecek özveri ve 

cesaret özgüvenden gelir. Bu, tarih, toplum ve 
kişinin bütünleşme süreci, yabancılaşmanın bu-
harlaşmasıdır. Binlerce yıllık sınıflı toplum tarihi-
nin kişi ruhu ve bilincinde inkâra uğratılmasıdır.

Çoğaltılması zorlu iştir, ama her düzeyde 
yansısı ve yankısı gösterdikleri yol üzerindeki 
varlığımızla ilintilidir.

Yolu görmek yola düşmektir.
***
Küresel savaş örgütlenmelerinin birbirlerine 

artık birbirlerinin yolunu kesercesine meydan 
okuyor olmaları siyasal çelişme ve çekişmelerin 
ne denli doğrudanlıklar taşıyacak kertede yoğun-
laştığını gösteriyor. 

Savaşcıl çelişkilerin çözümü savaşın 
merkezine yönelmekle mümkündür.

Savaşcıl çelişkilerin keskinleşmesiyle öncü 
şehadetlerin ağırlığı koşut yaşanıyor.

Tarih yeni bir yeniden paylaşım kon-
jonktüründeyken, proletarya ve emekçi sınıf 
lar edilgenliğindeki toplumsal formasyonlar 
coğrafyasında güncel politik düzey gelecek 
açılımını öncü ve öncülük karakterinde bulabili-
yor. 

Güncelde tarih-toplum-kişinin sentezcil bu-
luşması geleceğimizin belirleyicisi oluyor.

Nasıl ki kısa kesitlerdeki belirlemeler kısa 
kesitlerdeki yol ve yürüyüş muhasebemizi 
oluşturuyorsa..

***
Kobane savunması Türkiye devrimci hare-

ketinde bir aşama oluşturdu. Bir haliyle gör-
mezden gelinen, ilişkisiz kalınan Kürt devrimi si-
yasal sürecin belirleyeni olarak yaşamlara girdi. 
İnsanlar ve örgütler kendilerini sınırlara vurdular. 
Bu 90’lardan beri süren düzeniçiliğin kırılmasıy-
dı.

Ancak hızla gelişen bölgesel süreç itibariyle 
hemen anlaşılır oldu ki, Rojava savaşı siyasal 
temelde Türkiyeli statükonun dışına çıkış ise de 
uluslararası/bölgesel statükonun dışına çıkış 
anlamına gelmemekteydi. Amerikalısından Nor-
veçlisine, Rus’undan İtalyan’ına kadar küresel 
dünyanın insanları tekil ya da örgütsel, sivil ya 
da savaş aygıtlarıyla sahada yer alıyordu. 

Tek başına Rojava mevzilenmesi doğru-
dan Türkiye’nin batısında toplumu ve siyaseti 
statüko dışılığa doğru zorlayacak kendiliğinden 
bir basıncın potansiyel yeniden üretimi açısın-
dan yeterli olamıyordu. 

Başlangıçta çok güçlü olan bu eğilimi canlı 
tutarak, yükselterek siyasal bir mekanizma, bir 
devinim haline getirmekte Türkiye devrimci hare-
keti çok başarılı olamadı. 

Savaş ve savaşçılık hali Ortadoğu 
coğrafyasında tek başına statüko dışılığın belir-
leyeni değildir. Türkiye devrimi ve Türkiye devrim-
ci hareketi açısından sömürgeci oligarşiye karşı 
programatik ve taktik hamleler gereklidir. 

Rojava mevzilenmesinin sömürgeci oligarşi-
ye karşı taşıdığı devrimci içeriği ve devrimci tarzı 
doğrudan Türkiye metropollerinde bir siyaset 
haline getirilebilmeliydi.  Rojava mevzilenmesinin 
düzen dışılık temelindeki kendinde muhtevasının, 
Türkiye sahasındaki devrimci mücadelenin te-
mel karakteri haline getirilmesi gerekliydi. HBDH 
bunun bayrağı oldu. Gene de Türkiyeli devrim 
hem özyönetim direnişlerine metropol alandan 
yapılacak katkılar zemininde, hem de Rojava 
mevzilenmesinin kendinde devrimci muhtevasını 
ülkeye taşımakta yeterli olamadı. Mücadelenin 
Kobane momentinde yaratılan yükselen dalgası 
bu yetersizlikle korunamadı.

Ülke içi çelişki ve çatışmaların küresel/
bölgesel çelişme ve çatışmalarda iz düşümler 
yaratması yeniden paylaşım konjonktürünün bir 
gereğidir ya da tersi. Sömürgeci oligarşinin öz 
yönetim direnişlerine karşı yönelttiği şiddet ve 
Rojava’daki işgal girişimleri Türkiyeli statükoyu 
bölgesel statükonun bir ögesi haline getirdi. Bu 
işin bir tarafı idi.

Diğer tarafta ise hem sosyal şöven ideolojik 
çerçevede hem de sinik, korkak siyasal tarzlar 
düzeyinde Türkiyeli düzen içi siyasal eğilimler 
başatlıklarını sürdürebildiler.

***
Şu anda içinde bulunduğumuz evre itibari-

yle, bütün güncel ve gündelik tezahürlerin öte-
sinde toplum muhalefeti ana misyonu düzeni 
korumak olan bir statü memurunun “önder”liği 
çerçevesine sığınmış durumdadır. Burada Tür-
kiyeli sola düşen tartışma eldeki toplumsal mu-
halefeti bu öncülüğe sığınarak mı saklasak yok-
sa sığınmadan mı aşırsak zemininde sürüyor. 
Elbette nihilizmin yeri değildir; her taktik moment 
gibi elbette bu tartışmanın da reel bir değeri 
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vardır. Çelişki ve çelişmelerin böylesine yığıldığı 
bir toplumda her basit itirazın büyük altüstlüklere 
sıçrayabilme potansiyeli hesaba alınmalıdır, vb... 
ama Gezi-Kobane dalgasının iyice geri çekildiği 
koşullarda devrimi bir iradi tercih olarak dayatma 
gücümüzün olmadığı, olamadığı açıktır. 

Burada verili moment itibariyle Türkiyeli 
devrimin toplumsal itirazı, olursa isyana büyüt-
mekten daha öteye pek de gidemeyecek, isyanı 
ihtilale taşımaya pek de yeterli gözükmeyen 
örgütlülük ve mücadele düzeyinden söz edi-
yoruz. Hem de bunu yüz yıllık bir komünist tarih, 
hem de bu tarihin güne yakın olan yarısının mut-
laka devrimci bir zorlamanın izini taşıyan pratik 

zemini üzerinden yapıyoruz. 
Tarihsel haklılığımıza karşı tarihin bir haksız 

lığını mı yaşıyoruz? Salt öncü yitimlerinin öncülük 
yitimi olarak taşlaşmasına müsaade etmemek 
için değil, bunu aşkın olarak bizzat devrim için 
bizzat kendi yazdığımız, yarattığımız tarihi an-

laşılmalıdır. Doğrular, yanlışlar muhasebesi ta 
rih-toplum-kişi (özne) etkileşimi içinde yapılmalı 
ve eylemimiz, eyleyişimiz böyle okunmalıdır.  
Burada bir çevrim daha yukarıdan konuşalım.

***
Doğruya ve yanlışa ait bilgimiz bilincin 

nesneyle kurduğu ilişkiyle oluşur. Bir hareket ha-
lidir. İrade bilginin nesne üzerindeki egemenlik 
alanıdır. Nesne toplumsa onu değiştirmek, 
dönüştürmek üzere harekete geçen irade toplu-
ma ait doğru bilgiye sahip olmalıdır. Gezi Ha-
ziranı’nda ülke çapında sokağa dökülen mil 
yonları yönetememişsek, onların eylemini yük-

seltememişsek eğer bunu yüz yıllık tarihimizin 
eksikliği üzerinden açıklamanın imkânı yoktur. 
Gerekli irade ve eylemin eksikliği üzerinden 
açıklama gerekli irade ve eylemin eksikliğidir.  
Toplumsal dönüşüme dair devrimci zorlama bil-
gisinin eksikliğidir. Zamanı Mahir’lerden Orhan’a 
bir süreç çizgisi olarak değil Kızıldere ve Bos-



29

tancı momentleri üzerinden okumaktır. Bu mo-
ment okumaları, momentlerin bu okumalarıdır ki 
onları moment bilgisi içinde doğrular ya da yan-
lışlar. Yanlıştır. 

Türkiyeli toplumun devletle ilişkisinin bilgisi 
AKP-RTE gibi en daralmış bir iktidarın bu devlet 
üzerinden, bu devletleşme tarihi üzerinden ku-
rabildiği ve sürdürebildiği egemenlik halindedir. 
Devlete itirazın, inkârın, devlete karşı zorun bir 
yerlerde mayalanmadığı, maddeleştirilmediği 
koşullarda toplumsal itirazın yıkıcı bir isyan hali 
de, ihtilal hali de bu tarih-toplum yapılanmasında 
oldukça zor görünmektedir. O zaman özne ken-
dini buna göre şekillendirmelidir. Bazen eylem 
böyle bir özneleşme süreci dolayımıyla tarihe 
seslenir. Bostancı budur. Çoğalmayınca çoğaltıl-
mayınca Gezi Haziranı’ndaki yürek daralması 
çok da bilincimizle yatıştırılamaz. 

Burada yükselen eylem Kobane’de örgüte 
dönüştü. Momentin, momentlerin sürece yayıl-
masıdır. Ulaş yoldaşın şahsında doğru bilgi, doğ-
ru irade, doğru eylem, doğru öncülük oldu. Bütün 
zorlamalara karşın bu muhtevanın biraz sanki 
sınır ötesi kalması bunların sınır içinde çoğal-
mamasından, çoğaltılamamasından oldu.  Şimdi 
toplumsal itirazın sosyal demokratlar, liberaller 
ve oportünistler üzerinden temsili gösteriyor ki 
Gezi’den Rojava’ya öncülük, önderlik süreci bir 
moment darlığına daralır gibi zorlanmaktadır. 
Oportünist ve statükocu algı egemenliği altın-
da toplum-nesneyle ilişki bilgisinin böyle ku-
rulma potansiyeli en öndeki öncülerimizi daha 
da öne çıkartıyor. Gezi-Rojava devrim sürecini 
iğne deliğinden geçirircesine ülkeye taşıma fe-
dailiğinde Dörtler’imizin, koordineyi cephenin en 
önüne taşıma savaşçılığında öncü komutanımız 
Ulaş Bayraktaroğlu’nun ölümsüzleşmesi doğru 
devrimci siyasal bilginin gösterdiği yolda doğru 
devrimci çizginin ilerlemesinin hem bir gereği, 
hem de bir uyarı bedeli olarak tarihe yazılıyor.

***
Türk solunun siyasal analizleri bir tür “zengi-

nin malı-züğürdün çenesi” bağlamına oturmuş 
durumda. AKP-RTE ya da Suriye kazanı üzer-
ine sayfalar dolusu döktürülen cin fikirler solun 
yapması gerekenlere gelince kuru, ruhsuz “mü-
cadele edelim, direnelim” tekerlemelerinden öt-
eye geçemiyor. 

Mücadele kavramı özgün hedefini, örgüt 
biçimini ve hareket tarzını içeren bir somutluk-
ta anılmadığı takdirde niyetsiz bir laf ebeliğinden 
başka bir şey olamaz. 

Bugüne kadar oportünistlerin bütün ana liz-
leri son satırlara sıkıştırılmış mücadele ve direniş 
tekerlemeleriyle doludur ama gerçekte oportünist 
ler bütün siyasal varlıklarını devrimci mücadel-
eye ve direnişe karşı mevzilenerek oluşturdular 
ve sürdürdüler.

Devrim onların bu gerici tutumlarını aşabi-
lecek bir enerjiye hala sahip olamadığı için ve 
uluslararası emperyalizmin bölgesel yoğun-
laşması artık topyekûn bir savaşın öngünlerinde 
olduğumuzu gösterircesine artması karşısın-
da oportünizm, ihanetçi ve teslimiyetçi çizgisini 
daha pervasızca açığa çıkartmaya başladı.

Oportünizmin ihanetçi ve teslimiyetçi çiz 
gisini bugün böyle pervasızca dile getirebiliyor 

olması aslında bizim zayıflığımızın yüzümüze 
vurulmasıdır. Ve bizler bu zayıflığımızdan 
oportünistleri aşağılayarak kurtulamayız. 

Elbette oportünizme karşı savaş emper 
yalizme ve oligarşiye karşı savaşın ayrılmaz bir 
parçasıdır ve emperyalizme ve oligarşiye karşı 
duyduğumuz öfkeyi içerir... Ancak bu tümcenin 
gösterdiği gibi oportünizme karşı mücadelede 
başarıyı koşullayan bu başarıyı emperyalizme 
ve oligarşiye karşı doğrudan bir mücadeleye 
içkin kılabilmektir. 

Emperyalizme ve oligarşiye karşı mü-
cadelede ideolojik, teorik, politik perspektif zaa-
fları taşıyan devrimci bir çizginin oportünizme 
karşı ideolojik ve siyasal üstünlük sağlaması 
mümkün değildir.



30

15-16 Haziran’ın yıldönümünde; 
kazanma arzusu ve 
bilincini kuşanalım!

15-16 Haziran Direnişi, Türkiye işçi sınıfı 
hareketinin tarihinde hala aşılamamış bir zirve 
özelliğini taşır. Aynı zamanda o, Türk-İş cende 
resine hapsedilmek istenen işçi sınıfı hareketi-
nin, sermayeye ve faşizme ani ve sert yanıtıdır.

Bundan 47 yıl önce 15-16 Haziran’da Tür-
kiye işçi sınıfı, sınıf olarak bağımsız kimliğine 
yakışır büyük bir direnişe imzasını attı. Ve bu 
tarih, Türkiye proletaryasının ana gövdesiyle 
katıldığı, diğer emekçi kesimlerin ve öğrenci 
gençliğin de aktif desteğini alan bir başkaldırı 
olarak mücadele tarihine kazındı. 

15-16 Haziran, birdenbire ortaya çıkan bir 
hareket değildi; tersine, önceki yıllarda yaşanan 
mücadele birikiminin niteliksel bir sıçramasıydı. 
Bu özelliklerinin yanı sıra, o güne dek TDH’de 
“Türkiye’de proletarya var mıdır yok mudur”, 
“Proletarya devrimin öncüsü olamaz, öncü asker 
sivil aydın zümredir” biçimindeki arkaik tartışma-
lara nokta koymasıyla da niteliksel bir ileri sıçra-
manın manivelası olmuştur.

Her işçi eylemi, proletaryanın kolektif 
belleğinde ve tarihinde yerini alır. En görkem-
li, militan ve yığınsalından yerel, cılız ve sınırlı 
kalanına, güncel ve geleceğe dönük başarı ve 
kazanımlar sağlayanından yenilgiyle tükenenine 
dek her eylem, işçi sınıfının ekonomik-sendi-
kal ve politik deney birikimine katkıda bulunur. 
Sınıfın kimi yerel kimi genel ölçekte bilincine yer-
leşir.

SINIF HAREKETİNDE BİR ZİRVE

Fakat bunların içinde öyleleri vardır ki, yal-
nız yaşayanlar değil tarih de onları ayrı ve “sıra 
dışı” bir yere koyar. Sınıf çatışmasının keskin-
lik ve yoğunluğu, proletaryanın teorik ve pra-
tik-siyasal hazinesine katkıları, sınıfın eyleme 
katılışındaki kapsamlılık, gösterdiği gözüpeklik 
vb. ile bu eylemleri, dalgalanan işçi hareketinin 
tepe noktaları olarak kaydeder. Dahası, sermaye 
cephesi de, böylesi işçi eylemlerini kendisine 
devrim korkusunu yaşatan “provalar” olarak u 
nutulmazlar arasına yerleştirir. Onlardan dersler 
çıkararak emek ordusuna karşı yeni taktikler 
geliştirir.

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

İŞÇİ SINIFININ TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ 
GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Proletaryanın yasalar ve polis zoruyla Türk-
İş’e doğru güdülmesi, o günün koşullarında fiilen 
bir sendikasızlaştırma harekâtı özelliği taşıyordu. 
Sınıfın buna yanıtı ise onlarca fabrikada üretimi 
durdurmakla kalmayıp önünde durulması güç bir 
sel halinde sokaklara akmak oldu. İstanbul ve 
İzmit gibi büyük sanayi kentlerinde yaşam 2 gün 
boyunca durdu.

O iki gün boyunca proletarya sadece üre-
timden gelen gücünü konuşturmakla kalmadı, 
toplumsal yaşamda da nasıl belirleyici ve karşı 
konulmaz bir güç olduğunu dosta düşmana 
gösterdi.

ONU DOĞURAN EKONOMİK-TOPLUM-
SAL KOŞULLAR

‘60’ların başından itibaren koyulaşan bir 
ekonomik-sosyal kriz, kapitalist ilişkilerin kıra 
doğru yayılması sonucu kente doğru hızlı bir 
göç, kitlesel işsizlik, düşük ücretler ve pahalılık 
zemini üzerinde yükselen işçi hareketi, patlama-
lar halinde seyrediyor, gelişiyordu. “Vatanper-
ver”, “milli” sendikacılık demagojisine, koyu bir 
komünizm ve demokratik düşünce karşıtlığına 
dayanan Türk-İş’in açık sınıf işbirlikçisi tutumu-
na karşı bu koşullarda tabandan gelme ilerici bir 
muhalefet doğmuştu.

Muhalefet, sınıfa karşı sınıf mücadelesi 
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fikrine dayanıyor; bunu Kavel’lerden başlayarak 
faşist yasallığı çiğneyen militan kitle eylemleri ile 
ortaya koyuyordu. Bir anda sınıfın en fazla uyan-
mış kesimlerinden geniş kitlelere doğru yayılan 
bu eylemler DİSK’i yarattı. Ağır yaşam ve çalış-
ma koşullarının etkisi ve militan eylemin öğreti-
ciliği ile belli başlı sanayi merkezlerinde DİSK’e 
akın başladı.

Önderliğinin henüz sınıf tarafından fark 
edilmeyen reformist karakterine rağmen DİSK’e 
geçişin kendisi dahi polisle, Türk-İş ağalarıyla 
dişe diş mücadeleler, çatışmalı işgaller sonucu 
gerçekleşiyordu.

15-16 HAZİRAN’I OLGUNLAŞTIRAN 
SÜREÇLER

1967′lerde, giderek kitleselleşen mili-
tan işçi eylemleri kapitalistleri rahatsız etme-
ye başlamıştı. İktidardaki AP Hükümeti, dev-
let güdümlü Türk-İş dışında başka bir sendika 
istemiyordu. Bu amaçla, 274 Sayılı Sendikalar 
Kanunu’yla 275 Sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılarak 
DİSK’in tasfiyesi planlanıyordu. Bu kanuna göre, 
bir sendikanın ülke çapında faaliyet yürütebilmesi 
için o işkolundaki işçilerin en az üçte birini temsil 

etmesi gerekiyordu. Yasanın hazırlayıcılarından 
biri de 70’li yılların sonlarında DİSK’in başkan-
lığına seçilecek olan o dönemin CHP milletvekili 
Abdullah Baştürk idi.

Yasanın mecliste kabul edilmesinin ar-
dından, işçi temsilcilerinin de geniş katılımıyla 
yapılan toplantıda DİSK eylem kararı aldı. DİSK, 
sadece bir protesto mitingi planlıyor ve işçilerden 
DİSK’ten gelecek talimatları beklemelerini isti 
yordu. Miting 17 Haziran’daydı. Ancak DİSK’in 
yasaya karşı çıktığı ve protesto edeceği haberi 
bir anda her tarafa ulaştığında, işçiler sokaklara 
aktı. Eyleme 15 Haziran günü, 115 işyeri ve yak-
laşık 75 bin işçi, 16 Haziran günü 168 fabrika ve 
150 bine yakın işçi katıldı.

15 Haziran sabahı İstanbul’da, Gebze’de, 
İzmit’te fabrikalar durdu. İşçiler çeşitli yürüyüşler 
ve mitingler düzenliyor, kent merkezlerine doğru 
hareket ediyorlardı. Protestoları kendi inisiyati-
fleriyle -ve elbette öncü işçilerin ve devrimcile-
rin de etkisiyle- gerçekleştiriyorlardı. İstanbul ve 
İzmit’te alanlara akan işçi selini asker ve polis 
barikatları durdurmaya yetmedi. Otosan Fab-
rikası’ndan yürüyüşe geçen binlerce işçinin 
taşıdığı pankartta “Savaş başladı! Bütün kininiz 
işçilere mi? Yaşasın işçi sınıfı! Zincirlerimizden 
başka kaybedecek bir şeyimiz yok!” yazıyordu.
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Polis ve asker ile işçiler arasında şiddetli 
çatışmalar yaşandı. Gözaltına alınanlar, kara-
kollar basılarak geri alındı. Yollar trafiğe kapa-
tıldı. Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, 
Güven Partisi gibi faşist partilerin binaları ve po-
lis araçları tahrip edildi. Kadıköy Kaymakamlığı 
ateşe verildi.

Ertesi gün Kartal’da, Levent’te ve Topkapı 
tarafında çatışmalar çıkmış, polis ateş açmıştı. 
Askerlerin tanklarla zırhlı araçlarla oluşturduğu 
barikatlar aşılıyor ve çatışmaya giriliyordu. Kimi 
devlet kurumları ve tanınmış kapitalist işletmeler-
in merkezleri taşlandı, yer yer yakıldı. İstanbul’un 
iki yakasındaki işçilerin biraraya gelememesi için 
vapur seferleri tüm gün boyunca iptal edil-miş, 
Levent yakasından gelen büyük işçi koluyla, 
Unkapanı-Eminönü’nde biriken işçi kollarının 
birleşmemesi için Galata Köprüsü açılmıştı. 
Kadıköy’deki çatışmalar özellikle çok şiddetliydi, 
polisin açtığı ateş sonucunda üç işçi öldürülmüş, 
200 kişi yaralanmıştı. Yoğurtçu Parkı’nda çıkan 
çatışmada bir de polis öldü.

DİSK DİRENİŞİ DAHA İLERİ TAŞIMAK 
YERİNE SÖNÜMLENDİRME YOLUNA GİTTİ

Direnişin temel zayıflıkları ordunun sıkıyöne-
tim ilan etmesiyle açığa çıktı. DİSK yönetiminin 
işçileri sükunete çağırmasının ardından işçiler 
fabrikalarına geri döndüler. Fakat bazı fabrika-
larda iş durdurma ve iş yavaşlatma eylemleri 
devam etti. Türk Demir Döküm, Sungurlar, Der-
by, Elektrometal, Rabak, Auer, Çelik Endüstri, 
Otosan, Arçelik, Vita gibi büyük fabrikalarda 
işçiler kararlılıkla direnişe devam ediyorlardı. 
Yasa geri çekilinceye ve eylemler sırasında tu-
tuklanan sendikacılar serbest bırakılıncaya ka-
dar direnişe devam etme kararı almışlardı. Fab-
rikalarda sürdürdükleri direnişe son vermeye ve 
işbaşı yapmaya işçileri ikna eden DİSK’in kendisi 
oldu.

GENE DE BURJUVAZİ DİSK’İ YOK EDE-
MEDİ, SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Ardından devlet terörü estirildi. İşten çıkar-
malara tutuklamalar, işkenceler eşlik etti. 3 ay 
süren sıkıyönetim sonunda işten çıkarılan işçi 
sayısı beş bini aşmıştı. Yine de burjuvazi DİSK’i 
yok etme amacına ulaşamadı ve yeni sendika 
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yasası geri çekildi.
Hareketin bir üst düzeye sıçramasının 

koşullarını hazırlayan kilometre taşlarından biri-
si olarak Kavel Direnişi’ni anmak gerekir. 1962 
Aralığında Maden-İş üyesi 173 Kavel işçisinin, 
gasbedilen haklarını almak için giriştikleri mü-
cadeleyle, tek bir işyeri düzeyinde kalsa bile 
yasal sınırları parçalamış, burjuvazi grev ve top-
lu sözleşme yasasını kabul etmek zorunda kal-
mıştı. Kavel, işçi sınıfına kendi gücüne güven-
meyi öğretti.

Bu süreçte yüzlerce greve onbinlerce işçi 
katıldı. Verilen mücadeleler, yeni ve militan bir işçi 
kuşağının doğmasını sağladı. Bu sürecin sonun-
da, temel misyonu işçi hareketini devletin dene-
timinde tutmak olan Türk-İş’in sendikal çerçevesi 
dar gelmeye başladı. Mücadeleci bir anlayışa 
sahip sendikaların Türk-İş’ten ihraç edilmesinin 
ardından, 1967’de kurulan DİSK’e bağlı send-
ikaların yürüttüğü mücadele, işçi sınıfının diğer 
kesimlerini de etkiledi ve DİSK sendikal bir çekim 
merkezi haline geldi.

Öte yandan, işçi sınıfı bu büyük direniş 
içerisinde askeri, polisi, parlamentosu, yasa-
ları, mahkemeleri ile karşısında kenetlenmiş 
karşıdevrimin birleşik gücü, baskı aygıtı devleti 
pratikte tanıdı ve onun burjuva, sınıf düşmanı 
yüzünü gördü. Böylelikle o, bir yandan da Ke-
malizm’in ve 27 Mayıs müdahalesinin etkisiyle 
devrimci hareketin dahi orduya ilişkin yanılsa-
malarının ve beslediği hayallerin zayıflamasını 
sağlayacak bir işlevde bulundu.

İŞÇİ SINIFININ BİRLEŞİK EYLEMİYDİ

15-16 Haziran Direnişi, işçi sınıfının yalnız-
ca sendikal örgütlülüğü tehdit altındaki kesim-
lerinin, DİSK üyelerinin değil, Türk-İş tabanının 
da katılımıyla gerçekleşti. O sınıfın birleşik ey-
lemiydi. Öyle ki, eyleme katılmaya gönülsüz 
işçileri dahi bu sel alıp götürdü. Bölünmüşlüğü, 
yalnızlaşma, dayanışma ve duyarlılık eksikliğini 
yaşayan günümüz işçi hareketi, 15-16 Haziran’ı 
bu yanıyla da güçlü bir esin kaynağı saymalıdır.

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

İşçi sınıfı hareketinin her çıkışı, direnişi 
bugün yenilgiyle, gerilemelerle, sürüncemede 

kalarak sönmeyle sonuçlanıyor. Elbette ki yenil-
giler de sınıf için birer okuldur. Ama hiç kimse 
salt yenilgilerle eğitilemez. Sınıf adına, sınıfın ve 
tüm toplumun geleceği adına somut, elle tutulur 
kazanım ve başarılar da gereklidir.

UMUDU BÜYÜTEN YENİ BİR EŞİKTEYİZ

İşçi sınıfının, sadece işçilerin de değil, 
tüm ezilen toplumsal kesimlerin ve emekçilerin 
gerçek başarılara uzanması, kendi geleceğini 
eline alması için koşullar bugün fazlasıyla vardır. 
Bu yönden, geleceğe dair umudumuz daha da 
büyümüştür.

Her şey bir yana bunu politik hasımlarımızın 
büyüyüp derinleşen korkularından görüyoruz. 
Onların korkularını Türkiye’nin metropollerinde 
en ufak bir sokak gösterisine bile azgınca saldır-
malarından anlıyoruz.

Son hileli sonuç alınmış referandum 
gecesinde sinmiş tedirginlik dolu bakışlarından 
biliyoruz. Halklara dayatılan ‘tek adam rejimi’ne 
karşı güçlü bir HAYIR’ın olduğunu onlar da çok 
iyi biliyorlar. HAYIR’ın bitmediğini de... Sokağa 
dönük geliştirdikleri azgınca saldırganlık bu ne 
denledir.

Öbür taraftan, ülke içinde olduğu kadar 
bölgeye yönelik de Kürt düşmanlığı temelinde 
geliştirdikleri kirli politikaların iflas etmiş olması 
onları içte ve dışta hem yalnızlaştırmış hem de 
korkularını büyüten rol oynamıştır.

Türkiye’nin metropollerindeki tüm saldırıları-
na rağmen sokağın sesini kısamadıkları gibi 
Kürdistan’da da Kürt halkının direnme iradesini 
kıramamışlardır.

İşçi sınıfının kendi gücünü konuşturduğu 
15-16 Haziran ruhuyla, Gezi’nin canlandırdığı 
gelecek ve yeni yaşam arzusuyla, ‘Hayır biz ka-
zandık’ özgüveniyle, Kobane’nin hala sönmeyen 
direniş ateşiyle birleşik ileri atılacağımız günler 
uzak değildir!

Halkların ve işçi sınıfının birleşik hareketini 
örmek için ileri!

Biz kazanacağız!
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MAYIS’IN DİRENİŞ RUHUNU 
KUŞANARAK MÜCADELEYİ 

BÜYÜTELİM !

Mayıs ayı Türkiye ve Kürdistan devrimi 
açısından büyük kayıpların alındığı bir aydır. 
Mayıs ayı,  verdiğimiz büyük kayıpların yanında, 
gösterilen direnişlerden öğrendiğimiz bir ay ol-
ması bakımından da anlamlıdır. 31 Mayıs 1971 
günü Kürecik’teki ABD Radar Üssü’nü basarken 
çıkan çatışmada Sinan Cemgil, Kadir Manga 
ve Alpaslan Özdoğan Mayıs ayında ölümsüz 
leştiler. Devrimci önderlerden Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Kemalist burjuva 
devletçe 6 Mayıs 1972 günü dar ağaçlarında 
katledildiler. Bu katliamdan bir yıl sonra büyük 
devrimci önderlerden İbrahim Kappakkaya 18 
Mayıs 1973 yılında Kürdistan şehri Amed zin-
danında katledildi. Mayıs ayı Kürdistan devrimi 
içinde büyük kayıpların alındığı bir aydır. Eşref 
Andık, Haki Karer, Mehmet Karasungur ve daha 
yüzlerce Kürt direnişçisini kaybettiğimiz bir aydır 
mayıs. 

Bedel ödemeye devam ediyoruz. 10 Mayıs 
2017 tarihinde IŞİD çetelerine karşı başlatılan 
Rakka hamlesinde Devrimci Komünarlar Par-
tisi kurucu önderlerinden ve Birleşik Özgürlük 
Güçleri Komutanı Ulaş Bayraktaroğlu’nu kay-
betmenin acısını yaşıyoruz. Gezi direnişinin en 
önünde, barikatlarda faşizme karşı direnen Ulaş 
Bayraktaroğlu’nu enterneasyonal bir savaşçı 
olarak bilincimizde yaşatacağız.

Devrimler büyük bedeller ödenerek ka-
zanılmıştır. Sınıf mücadelesinin ortaya çıkmasın-
dan bu yana, burjuvazi hiçbir yerde iktidarını 
kansız teslim etmemiştir. Sınıfsal ve ulusal mü-
cadeleler büyük bedeller ödenerek ilerlemiştir. 
Paris Komünü o kısacık ömrüne rağmen binlerce 
Komünarın kanının dökülmesi sonucu  alındı. 
Ekim Devrimi binlerce işçi, köylü ve askerin can-
larını feda etmeleriyle gerçekleşti. Çin, Arnavut-
luk Devrimleri yüz binlerce devrim kahramanın 
canlarını vermesi ile kazanıldı. Vietnam’da ABD 
işgaline karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı yüz 

binlerce Vietnamlının canlarını feda etmesiyle 
zafere ulaştı. 

Türkiye ve Kürdistan Devrimi’de büyük 
bedeller ödenerek kazanılacaktır. Kürt Ulusal 
Özgürlük Hareketi’nin 1984 yılından bu yana 
verdiği mücadele de 50 bin, Türkiye Devrim-
ci Hareketinin bir o kadar verdiği kayıplar daha 
şimdiden yüz bin insanın canını verdiği bir mü-
cadeleyle ilerlemektedir. 

Bedel ödemeye devam ediyoruz
Faşist diktatörlük elindeki tüm olanakları 

kullanarak katliamlar yapmaya devam ediyor. 
Son bir yıl içinde yüzlerce devrimci ve yurtseveri 
kaybettik. Dağlarda, şehirlerde, barikatlarda, ce-
zaevlerinde faşizm canlarımızı almaya devam 
ediyor. Sur, Lice, Nusaybin ve diğer Kürt şehir ve 
ilçelerinde gösterilen direnişte onlarca Kürt dire-
nişçi evlerin bodrum katlarında diri diri yakıldı. 
Yaralıların hastahanelere sevkleri engellenerek 
katlediler. Nisan 2017 tarihinde Dersim’de 10 
HPG gerillası katledildi. Kasım 2016 tarihinde 
12 TİKKO gerillası ve yine 10 Parti-Cephe geril-
lasını kaybettik. 

AKP, iş başına geldiğinden bu yana kendin-
den önceki hiçbir hükümetten farklı davranmadı. 
Dönem dönem ‘demokrasi, Kürt açılımı, inanç 
özgürlüğü’ lafları ettiyse de bunların tümü bir-
er yalandan ibaretti. Her seçim dönemin de bu 
lafları etmekten geri kalmayan AKP, hükümet 
olduktan sonra, bir sonraki seçime kadar en 
acımasız saldırı konsepleri geliştirerek saldırdı 
ve katletti. Hükümetin başı Erdoğan; ‘’kadında 
olsa, çocukta olsa güvenlik güçlerimiz gerekeni 
yapacaktır’’ diyerek yüzlerce kadını ve çocuğu 
acımazca katletti. Katlettikleri kadın gerillanın 
çıplak bedenlerini panzerlerin arkasına bağla-
yarak yerler de sürükleyecek kadar alçaldı. 

AKP, Erdoğan’ın ağzından 15 Temmuz Dar-
be Girişimi sonrasında, ‘bu Allahın bize bir lüt-
fü’ diyerek saldırlarını artırdı. Herkesi FETÖ’cü 
ilan ederek tutuladı. FETÖ’tü kılıfı ile devrimcil-
ere ve Kürtlere saldırlar misliyle artırıldı. HDP 
Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen 
Yüksekdağ ile birlikte on milletvekili ve yüzlerce 
HDP yöneticisi tutuklandı. Yüzlerce devrimci 
öğretmen, öğretim üyesi ve memur işten atıldı. 
Nüriye Gülmen ve Semih Özakça haksızlığa 
uğrayan devrimci akademisyenler olarak başlat-
tıkları açılık direnişi ile tüm ezilen memurların 
sesi oldular.

AKP, boşalan tüm devlet kademelerine 
kendi kadrolarını yerleştirerek kendisini garanti-
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ye aldı. İşten atılan ya da tutuklanan polislerin 
yerine kendi polis gücünü oluşturmak için bin-
lerce yeni polis gücüyle  militarizm alabildiğince 
güçlendirildi. 

Türk devletinin Kürt düşmanlığı yeni politi-
kalarla daha da geliştirilmiş bulunuyor. AKP, Kürt 
direnişi karşısında başarılı olamayacağını bildiği 
için sürdürülebilir bir savaş konseptiyle her al-
anda saldırılarını devam ettiriyor. Türkiye Kür 
distan’ın da Kürt Özgürlük Güçleriyle savaşı de-
vam ettirirken, ülke dışında da kendince hakim 
bir güç olarak gelişmelere müdahil olmak istiyor. 
Suriye’deki savaşta Kürtlerin Rojova Devrimini 
boğmak ve kendi yandaşları vasıtasıyla hakim 
bir güç olmak için geliştirdiği tüm politikalar iflas 
etmiştir. İflas eden politikalarıyla eşelenmeye de-
vam etse de, artık kaybetmiştir. Suriye’de yap-
mak istediklerini Irak’ta da yap-
mak isteyen AKP, kaybettikçe 
saldırganlaşmaktadır. Benzer 
bir politik atak olarak Katar’ın 
yanında yer alarak yeni bir batak-
lığa doğru sürüklenmektedir. Jet 
hızıyla meclisten geçirdikleri 
Katar’a asker konuşlandırma ile, 
krizden kendisine pay çıkartma-
ya çalışan AKP, bu krizden de 
umduğunu bulamayacaktır. 

Türkiye Devrimci Hareke-
tini Ve Kürt Özgürlük Hareke-
tini Hiçbir Güç Artık Durdura-
maz. 

TDH umut veren bir topar-
lanma içindedir. Bu hala yeterli 
bir yerde durmasa da kararlıca  
ilerlemektedir. Kaza KÖH her 
geçen gün Türk devleti karşında giderek daha da 
kitlesel bir güç olmanın yanında, silahlı bir güç 
olarak da artık durdurulamaz bir gelişim içinde-
dir. 

Kürt Özgürlük Hareketi ve Türkiye Devrim-
ci Hareketinin gerçekleştirdikleri eylem birliğiyle 
10 Mart 2016 tarihinde kamuoyuna ilan edilen 
HBDH tarihin en ileri güç birliği olarak faşizmin 
korkulu rüyası olmuştur. HBDH, içinde önemli bir 
güç barındırmaktadır. Moral bakımından halkın  
önemsediği ve özlemini duyduğu bu eylem birliği, 
kuruluşunun birinci yılında diktatörlüğe karşı 
gerçekleştirdiği  saldırlarda rüşdünü ispat et-
miştir.  HBDH, karşılıklı dayanışma, sahiplenme 
ve güçlerin birleştirmesiyle daha da büyüyerek 
ilerleyecek ve faşizme büyük darbeler vuracak-

tır. 
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referan-

dumun öncesinde bir araya gelen devrimci ve 
demokrasi güçleri, bir güç olunduğunda büyük 
başarılara nasıl imza atılacağını gösterdi. Bu 
güç, AKP, hükümeti karşısında yaptıkları ortak 
çalışmayla referandumun da hayır demesini 
sağlamıştır. Referandum da, hayır kazanması-
na rağmen, hile ile evet çıkartan AKP’ya karşı  
her alanda birleşerek ilerleyecek ve bu düzeni 
başlarına yıkacağız. 

Rojova’daki dayanışma büyük bir biri-kim 
ve derslerle doludur. Rojova Devrimi öncesi ve 
devrim sonrasında sonrasında gösterilen en-
ternasyonal dayanışma ve aynı mevzilerde 
savaşan güçlerin ortaya koydukları devrimci ruh, 

Kürtdistan ve Türkiye devrimi açısından tarihsel 
bir önemdedir.  Bu kararlılık ve enternasyonal 
dayanışma Türk devletinin Rojova’ya yapmak 
istediği operasyonun önüne geçmiş ve açık bir 
işgal durumunda birlikte savaşma kararlılığının 
deklere edilmesi bakımından daha da anlamlı bir 
yerde durmuştur. 

Mayıs şehitlerini andımız bugünde, mayısın 
ruhuna uygun olarak mücadeledeki karalılığımızı 
sürdürdüğümüz müddetçe mayıs ayı daha da 
anlamlı olacaktır. Her direniş kesintiye uğrama-
dan  ancak ilerleyebilir. Bunu gösterecek güç ve 
kararlılığa sahip olarak, faşizmin burçlarına kendi 
bayrağımızı diktiğimizde şehitlerimize verdiğimiz 
sözü de tutmuş olacağız. 
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“GEZİ DİRENİŞİ” VE TARİHSEL 
ANLAMI ÜZERİNE

Komünist Manifesto “Avrupa’da bir hayalet 
dolaşıyor - Komünizm hayaleti” ünlü cümlesiyle 
başlar. Bu cümle o zamanki Avrupa’nın politik 
durumunu en kısa ve kestirme yoldan anlatan 
bir cümledir. Zaten Manifesto’nun yazılmasından 
çok kısa bir süre sonra da, Avrupa’da 1848- 1850 
devrimleri patlak verdi. 

Bugün aynı durum Türkiye için de geçerlidir. 
2013 yılındaki Gezi Direnişi’nden sonra, Türki-
ye’de bir “Gezi Hayeleti” dolaşmaya başladı ve 
bu hayalet, başta Erdoğan ve AKP olmak üzere, 
faşizmin adeta korkulu rüyası haline geldi. Tür-
kiye’de egemen sınıflar Gezi Direnişi’nden son-
ra, sürekli bir Gezi korkusuyla yaşamaktadırlar. 
Aslında bunda pek de haksız değiller.

2013 yılının Mayıs ayının son günlerinde, bir 
avuç çevreci aktivistin Taksim Gezi Parkı’ndaki 
ağaçların kesilmesini önlemek için başlattıkları 
direniş, nasıl oldu da Erdoğan ve AKP faşizmine 
karşı, Türkiye’nin en büyük toplumsal direnişine 
dönüştü? 

Gezi Direnişi’nin en öenmli nedeni, gider-
ek iktidarı tamamen ele geçiren AKP-Cemaat 
ittifakının toplumun geneli üzerine yaymış old-
ukları baskı ve zorbalıktı. Farklı toplumsal kes-
imler üzerinde açık ve gizli olarak  gelişen bu 
süreç, toplumun derinliğinde büyük bir öfke biri-
kimine neden olmuştu ve Barış Süreci’nin orta-
ya çıkarmış olduğu yeni politik iklimde de patlak 
vermesine neden oldu.

AKP içte ve dışta bütün muhalefeti bir beklen-
tiye sokarak, zaman kazanma üzerine oturan bir 

politika izliyordu ve bu kazanılan zamanı AKP, 
alttan alta yeni bir faşist rejimin oturtulması için 
kullanıyordu. AKP’nin faşist-muhafazakar çizgi 
üzerine yerleştirmiş olduğu liberal taktikler, mu-
halefeti bölmenin ve onları belirli bir süre hare-
ketsiz tutmanın araçlarıydılar. Muhalefet belirli 
bir süre hareketsiz tutulurken, bir yandan da ayrı 
ayrı kuşatılıyor ve daha sonra tasfiye edilmeleri 
için de uygun koşullar yaratılıyordu.

AKP’nin devreye soktuğu bütün liberal tak-
tik ya da açılımların içeriği boştu ve hiçbirinden 
bir şey çıkmadı. Örneğin organize edilen Ro-
man Çalıştayı, İstanbul ve Türkiye’nin bir çok 
yerinde Romanların yaşadıkları arsaların Ro-
manların ellerinden alınmasını maskeledi. Alevi 
Çalıştayı, Ergenekon Komplosu döneminde dev-
let içerisindeki Aleviler tasfiye edilirken Alevile-
rin hareketsiz kalmasını sağlamak içindi. AB’ye 
üyelik sürecine sözde AKP’nin güçlü bir şekilde 
el atmasının nedeni, AKP’nin Türkiye’yi gerçek-
ten AB’ye üyelik amacından kaynaklanmıyordu.
Bu politika aracılığıyla bir yandan içeride iktidarı 
tam ele geçirmek için zaman kazanmak istiyor-
du, öte yandan da farklı emperyalist güç odakları 
arasında manevra yaparak kendi nüfuz payını 
geliştirmek istiyordu.

2013 yılına gelindiğinde AKP ile Cemaat, 
iktidarın iplerini büyük oranda ele geçirmişler-
di ve devlet içerisinde kendileri dışında varolan 
kesimleri tasfiye etmeye başlamışlardı. PKK’nin 
Temmuz 2012 Rojava devrimini savunmak  ve 
Türkiye’nin Rojava’ya müdahalesini önlemek 
için Kuzey Kürdistan’da gerçekleştirmiş olduğu 
kapsamlı saldırılar  ve Erdoğan’ın Suriye’de 
Esad rejimini devirmede başarısızlığı ve de 
içeride bir çok seçim döneminin gelmiş olması 
üstüste düşünce, Erdoğan Kürt Halk Önderi’nin 
kendisine sunmuş olduğu Barış Süreci’ni tak-
tik olarak kabul etmek zorunda kaldı. İşte Barış 
Süreci Türkiye cephesinde yeni iktidar ile bütün 
muhalif kesimler arasındaki bütün çelişkileri su 
yüzüne çıkardı. PKK ile savaş sırasında dev-
lete karşı sessiz kalan bütün kesimler, AKP’nin 
bütün muhafazakar politikalarına karşı direnmek 
için bahaneler aramaya başladılar. Gezi’de ağaç 
bahane idi, bütün mesele devlete ve hükümete 
karşı farklı kesimlerin büyük bir birikmiş öfkesi 
vardı ve  Erdoğan ile AKP’ye geniş bir toplumsal 
alanda büyük bir ders vermek istiyorlardı.
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Farklı neden ve çıkarlardan dolayı biraraya 
gelen bu toplumsal kesimler, üstelik “seçim 
meşruluğu”nu da bir kenara bırakmışlardı ve Er-
doğan ile AKP’nin seçim ile gelip gelmemesinin 
onlar için bir anlamı yoktu. Seçim meşruluğunu 
toplumda bir ideolojik hegemonyaya dönüştüren 
ve bu temelde muhalefeti  bölen  Erdoğan ve par-
tisi  için bu yeni bir durumdu. Toplumda oluşan 
bu eğilimi durdurmak için şiddetten başka bir yol 
yoktu ve onlar da öyle yaptı.

Taksim Gezi Parkı’nda çakılan kıvılcım, çok 
kısa bir süre içinde bütün ülkeyi tutuşturdu. Türki-
ye’nin neredeyse bütün illerinde halk, Gezi Parkı 
ile dayanışma gösterileri ve protestolar düzen-
lenmeye başladı. Gezi Direnişi Erdoğan’ın ve 
AKP’nin yediği ilk büyük politik darbe oldu.Gezi 
Direnişi Erdoğan ve AKP’nin siyasi planlarına in-
dirilen en büyük darbeydi. O güne kadar böyle 
büyük bir darbe yememişlerdi.

 Gezi Direnişi toplumsal ve tarihsel bir kırıl-
manın yaşandığı bir an da oldu.Erdoğan kitlele-
rin artık liberaller taktikler ile pasifize edilemeye-
ceğini ve sistemin yasal sınırları içerisinde artık 
kalmayacağını anladı.Erdoğan Gezi korkusu ile 
hemen yeni bir faşist rejimin inşasına yönelerek, 

liberaller ile ittifakını sonlandırdı.Böylece Gezi 
Direnişi, Erdoğan’ın elindeki bu liberal örtüyü 
söküp alarak, Erdoğan ve AKP’yi çıplak bıraktı. 
Erdoğan iktidarını sağlama almak için devletin 
şiddet araçlarına sarıldı. Erdoğan Gezi’den beri 
toplumu “sopa” ile yönetmektedir çünkü açıkça 
yeni bir faşist rejimin inşasına yönelerek ideolojik 
rıza üretimini yoketmiştir.

Gezi Direnişi sonrası, hızlı bir şekilde açık 

bir faşist rejime yönelen Erdoğan ve AKP’nin 
iktidarlarının tarihsel ömrü aslında kısalmıştır. 
Olaylara tarihsel bir ölçekte baktığımız zaman 
aslında Gezi Erdoğan iktidarı üzerinde kısaltıcı 
bir etki yapmıştır.Çünkü yeni rejimin sadece şid-
det araçlarına sığınmasına neden olmuştur.Bu 
Gezi’nin uzun dönemli etkisidir ama bir de kısa 
dönemli etkisi olmuştur.

Gezi Direnişi ile HDP’nin 7 Haziran zaferi 
arasında bir bağlantı vardır.Gezi Direnişi Türki-
ye devrimci ve demokratik hareketinin tarihinde 
legal alandaki en büyük başarı ve zaferlerden 
birisi olan 7 Haziran seçim başarısının da temel 
lerini atmıştır. Gezi Direnişi’nden sonra Halkların 
Demokratik Kongresi’nin bağrından Halkların 
Demokratik Partisi çıkmış ve bütün demokra-
tik muhalefetin odağı haline gelerek Türkiye ta 
rihinde sosyalistlerin en büyük seçim zaferini 
gerçekleştirmiştir.

Gezi Direnişi ve bu direnişinin, egemen sınıf 
lar ile ezilen sınıflar üzerindeki etkisi ters yönlü 
olmuştur. Gezi Direnişi egemen sınıflar için sürek-
li bir korku kaynağı olmakta, ezilen sınıflar için 
ise bir umut kaynağı olmaktadır. Egemen sınıflar 
Gezi gibi direnişler “ya tekrar olursa” korkusu ile 

yaşamaktadırlar ve bun-
dan dolayı her adımda bu 
ihtimali hesaba katmak-
tadırlar. Ezilen sınıflar ise 
“Gezi’yi aşan bir direnişi 
tekrar gerçekleştirebiliriz” 
umudu ile yaşamaktadır-
lar.

Gezi Direnişi Türki-
ye ve Kürdistan devrim-
ci hareketine, gelecek 
devrimin temel   askeri 
taktiğini de göstermiştir: 
Bu taktikte öğretici olanın 

da devrimimizin silahlı zora dayanacağıdır. Gezi 
Direnişi’nin silahlı ayaklanmaya dönüşememe 
sinin altında yatan en önemli neden Türkiye 
Devrimci Hareketi içerisindeki “öncüsüzlük”tü. 
HBDH’nin kuruluşu ile bu öncüsüzlüğün gide 
rilmesi noktasında büyük bir adım atılmıştır. HB-
DH’nin temel görevi, Gezi’nin açmış olduğu yol-
da yürümek ve gelecek Gezi’yi silahlı ayaklanma 
ile birleştirmek ve bu temelde faşizmin yıkılışını 
gerçekleştirmek olmalıdır.
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Faşizme Karşı Topyekün Direniş İçin 
Seferberlik

Tayyip Erdoğan yönetimindeki burjuva Türk 
devletinin başta Kürt halkımız olmak üzere, tüm 
Türkiye halklarına karşı geliştirdiği saldırılar 
kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ancak 
savaşla ayakta kalabilen AKP yönetimi, Kuzey 
Kürdistan’da yoğunlaştırdığı saldırılarını güney 
Kürdistan’dan özgür Rojava ve Şengal alanlarına 
taşıyor. Kürdistan dağlarını, doğasını bombalıyor, 
ormanlarını yakıyor. Her türlü hak ve özgürlüklerin 
düşmanı AKP yönetimi Türkiye ve Kürdistan’da 
tutuklama terörü ile tüm demokrasi güçlerini 
esir almaya çalışıyor. Kazanılmış mevzileri, 
belediyeleri gaspediyor. Milletvekillerini, belediye 
başkanlarını tutukluyor, parti binalarını basıyor.

15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek 
tüm Türkiye ve Kürdistan’ı olağanüstü hal 
rejimiyle yönetiyor. Yüz binlerce emekçiyi 
işten atıyor, OHAL kararnameleriyle 
gazeteleri ve televizyonları kapatıyor. Tüm 
Türkiye’yi koca bir hapishaneye çeviriyor.

Faşist AKP yönetimi devrimci demokratik 
güçlere karşı tam bir topyekün savaş konsepti 
geliştirmiş durumda. Tüm devlet kurumları 
bu politikanın hizmetindedir. Ordusundan 
polisine, üniversitelerinden diyanetine 
kadar tüm devlet kurumları topyekün 
savaş politikasının yanında durmaktadır.

Hileyle referandumdan “Evet” sonucu çıkartarak, 
diktatörlüğüne yasallık kazandırmaya çalışan 
Tayyip Erdoğan yönetimi, sömürü ve zulüm 
politikalarını ordu, polis ve sivil faşist güçler 
eliyle hayata geçiriyor. Bu süreçte, tam bir 

psikolojik terör estiriyor. Yüksek teknolojik 
silahlarla gerilla mevzilerine saldırırken, 
Rojava’yı, Şengal’i işgal planları yapıyor.

Tüm bu saldırıların karşısında, halklarımız boyun 
eğmiyor. Faşist teröre ve baskıya rağmen onur 
ve özgürlük taleplerini yükseltiyor. Gerillanın, 
tekniğin her biçiminin kullanılmasına rağmen 
önlenemeyen eylemleri, kadınların cinsel istismar 
yasasına karşı mücadelesi, 8 Mart, Newroz 
günlerinin kitlesel direnişlerle kutlanması, “Hayır” 
cephesinin ancak hileyle engellenen zaferi, 1 
Mayıs kutlamalarındaki kitlesellik Tayyip Erdoğan 
diktatörlüğüne emekçilerin, ezilenlerin cevabıdır.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, 
faşist saldırılara, topyekün savaşa karşı, 
halklarımızı topyekün direnişe çağırıyor.

Halklarımız bakımından hiçbir meşruiyeti 
olmayan Tayyip Erdoğan yönetiminin ve 
devletin faşist saldırılarına ancak birleşik direniş 
cephesi büyütülerek yanıt verilebilir. HBDH bu 
mücadelenin bir parçası ve öncüsüdür. Diktatöre 
Hayır diyen milyonların özgürlük ve adalet 
isteyen bölükleri, faşist teröre boyun eğmiyor. 
Ancak, mücadele birleşik tarzda devrimci 
eylemlerle büyütülmezse, salt protestoculukla 
bir yere varılması mümkün değildir.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, faşizme 
ve gericiliğe karşı mücadele etmek isteyen 
tüm kesimlerin buluşma adresidir. Özgürlük 
isteyenlerin, adalet arayanların, kadınlara 
dönük erkek egemenlikçi baskıcı politikalara 
karşı çıkanların, diliyle, kültürüyle ve inancıyla 
özgürce yaşamak isteyenlerin mücadeleyi 
daha da büyütmekten, sömürü ve zulüm 
devletini yıkmaktan başka bir seçenekleri 
yoktur. HBDH bu mücadelenin motor gücü 
olarak en önde dövüşmeye kararlıdır.

Faşizme ve bölgesel gericiliğe, onların 
işbirlikçilerine karşı direnişin kitleselleşmesi 
için tam bir seferberlikle hareket edilmelidir. 
Adalet ve özgürlük mücadelesinin önündeki 
en büyük engel Tayyip Erdoğan yönetimindeki 
devlettir. Örgütsüz, kendiliğinden ya da düzeniçi 
politikalarla faşizmin geriletilmesi ya da adalet 
talebinin karşılanması mümkün değildir. 
Bu nedenle, HBDH’nin yükselttiği “faşizmi 
yeneceğiz, halklarımız kazanacak”  şiarı yol 
göstericidir. Düzeni yücelten, onun bir parçası 
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olan kurumlarla adalet ve özgürlük talepleri elde 
edilemez. Özgürlük ve adalet isteyenler bu sömürü 
düzeninin tüm kurum ve partilerinden kopuşmalı, 
devrimci demokratik saflarda yerini almalıdır.

HBDH sokaklarda, fabrikalarda ve hayatın her 
alanında devrim ateşlerini büyütmeye, faşizmi 
yenmeye kararlıdır. Bu mücadelede gençlik ve 
kadınlar özel bir yer tutacaktır. Gençlik, birleşik 
devrimci iradesini büyütmek için, dinamizmi ve 
atılganlığıyla sokaklarda özgürlük ateşlerini 
büyüterek yürümeli, arayış halindeki kitlelerin 
HBDH saflarında buluşmasını sağlamalıdır.  
Halklarımız, onurlu ve özgür bir yaşam 
mücadelesi için HBDH saflarında örgütlenmelidir.

Çağrımız emekçi halklarımıza, özgürlük, 
eşitlik ve adalet arayanlaradır:

Faşizme ve onun saldırılarına boyun eğmeyelim. 
Tayyip Erdoğan yönetimindeki diktatörlüğün savaş 
ve zulüm politikalarına karşı, örgütlü devrimci 
mücadeleyi yükseltelim. Direniş seferberliğiyle, 
bu sömürücü zulüm düzenine karşı ayağa 
kalkalım. Faşizmi yenmek ve devrimin zaferi için, 
Halkların birleşik devrim hareketini büyütelim.

HBDH Genel Konseyi

24 Haziran 2017



KBDH, temel sosyalist ilkelerde
kadın olarak birlikteliğin ifadesi
olmuştur.
Sosyalizm ise kadın özüdür.
Bu nedenle sosyalizmin, devrimin,
birleşik devrimin öncüsü
konumundadır.


