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Birleşik Devrim

ZAMAN BİRLEŞİK DEVRİM ZAMANI
Faşist iktidar Türkiye işçi sınıfı ve
ezilen halklara karşı coğrafyamızı
bir halklar hapishanesine çevirdi.
Demokrasiden, özgürlükten ve eşit‐
likten yana olan herkes faşist iktida‐
rın hedefi haline gelmiş bulunuyor.
İşçiler, Kürtler, kadınlar ve gençler
için yaşananlar aslında sömürü çar‐
kının dişlerininin daha da hızlı dön‐
mesidir.
AKP‐MHP faşist ittifakı, maliyeti‐
nin faturasının işçi ve emekçilere ke‐
sildiği bir kirli savaş yürütmektedir.
Kürdistan dağlarında yürütülen as‐
keri harcamaların faturası AKP‐MHP
faşist rejimi tarafından yoksul halkı‐
mıza kesilmektedir. Yürütülen sava‐
şın sonucu olarak işçi ve emekçiler
açısından hayat her geçen gün daha
da zorlaşmaktadır.

Faşist rejimin artan saldırıları ve
her geçen gün daha ön plana çıkan
ceberrut yüzü, bizler açısından bir‐
leşik devrim mücadelesinin gerekli‐
liğini bir kez daha ispatlar nite‐
liktedir. Ülkede iktidarın saldırıları
karşısında demokrasi, özgürlük ve
eşitlik mücadelesi veren bütün güç‐
lerin yan yana olması birleşik dev‐
rim mücadelesine omuz vermesi her
zamankinden daha çok önem kazan‐

İşçiler ve emekçiler açısından derinleşen
sömürü düzeni karşısında alternatif arayışı her
zamankinden daha gerekli hale gelmiş bulunuyor.

maktadır.
Faşist rejim Kürt halkı ve Türkiyeli
devrimcilere karşı amansız bir dev‐
let terörü uygulamaktadır. Her türlü
hak arama mücadelesi faşist rejim
tarafından yasaklanmaktadır. Geli‐
nen noktada faşizme karşı mücadele
sadece Kürt halkının ve Türkiyeli
devrimcilerin gündemi değildir. Bu
ülkede faşizmin dayattığı yaşam tar‐
zına istemeyen herkes bir şekilde bu
saldırıların hedefi olmaktadır.

İşçiler ve emekçiler açısından de‐
rinleşen sömürü düzeni karşısında
alternatif arayışı her zamankinden
daha gerekli hale gelmiş bulunuyor.
Bugün kendine "demokratım, dev‐
rimciyim ve özgürlükten yanayım"
diyen herkes adım adım Birleşik
Devrim mücadelesine yaklaşmakta‐
dır.
İşçiler açısından devam eden sö‐
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mürü çarkı her geçen gün daha da
derinleşirken ekonomik krizle bir‐
likte birbiri ardına gerçekleşen işçi
grevleri ülkenin bir çok şehirine ya‐
yılmaktadır. Artan ekonomik kriz be‐
raberinde getirdiği hayat pahalllığı
ve işsizlik meselesi her geçen gün
toplumun gündeminde daha fazla
yer almaktadır. Artan fiyatlar ve
emekçiler için zorlaşan hayat karşı‐
sında faşizm bildik "devletin bekası
meselesi" propogandasıyla süreci
yürütmeye çalışmaktadır. Bizzat
Tayyip Erdoğan tarafından dillendi‐
rilen kirli savaş sloganlarıyla işçi ve
emekçilerin insanca yaşama talep‐
leri yok sayılmaktadır. Sokaklarda
kadro isteyen işçiler Erdoğan tara‐
fından azarlanmakta ve yürütülen
kirli savaşın artan maliyeti karşı‐
sında yükselen muhalefet sesi kısıl‐
maya çalışılmaktadır.
Faşist rejim en genel anlamıyla
birbirinden bağımsız devam eden di‐
reniş dinamiklerinin birbirleriyle
yan yana gelmesini engellemeye ça‐
lışmaktadır. Tek tek direniş zeminle‐
rini baskılamakta ve sindirmeye
çalışmaktadır. İşçi direnişleri, kadın
direnişleri, gençlik direnişleri ve
diğer direniş dinamiklerinin baskı‐
lanması etkisiz kılınması faşizmin
genel politikasıdır. Bu açıdan top‐
lumsal muhalefete dayatılan genel
bir tecrit politikasıdır. Toplumsal
muhalefeti yalnızlaştırma ve etkisiz‐
leştirme politikası izlenmektedir. Bu
yönüyle devrimci, demokrat ve yurt‐
sever güçlere karşı izlenen tasfiye si‐
yaseti esasen faşizmin genel yak‐
laşımıdır. En genel anlamıyla yalnız‐
laştırma ve geriletme yaklaşımı izle‐
yen faşizm karşısında Halkların
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Birleşik Devrim Hareketi güçleri di‐
renmiş ve mücadeleyi ısrarla sür‐
dürmüşlerdir. Geride bıraktığımız 3
yıl düşünüldüğünde HBDH güçleri
faşizmin karşısında direnişi ve mü‐
cadeleyi sürdürmüşlerdir. Bu yö‐
nüyle faşizmin bütün saldırıları
sonuç almamıştır. Elbette HBDH güç‐
leri büyük bedeller ödemişler ve
büyük şehitler vermişlerdir. Bu yö‐
nüyle faşizmin saldırılarının amacı
esasen Birleşik Devrim güçlerini za‐
yıflatmak ve onların gelişimini en‐
gellemek üzerine kurulmuştur.
AKP‐MHP faşist ittifakı bütün po‐
litikasının temelini HBDH güçlerini
tasfiye etmek ve edemediği noktada
onları zayıflatmak üzerine kurmuş
bulunuyor. Bütün bu gerçekliğin bi‐
lincine varmak ona göre bir örgüt‐
lenme içerisinde olmak temel
görevlerimiz içerisinde yer almakta‐
dır.
Faşist rejimin en temel politikala‐
rından biri tecrittir. Bu açıdan tecrit
sadece İmralı cezaevinde bulunan
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a
dönük bir saldırı değildir aslında.
Bütün olarak Türkiye işçi sınıfı ve
ezilenlere dönük bir faşizm gerçek‐
liği vardır. Tecrit politikası da aslında
bunun bir parçasıdır. Dolaysıyla
Leyla Güven öncülüğünde başlayan
ve tecritin kaldırılması talebiyle baş‐
layan direniş bugün faşizme karşı
olan herkesin sahiplenmesi gereken
bir direniştir. "Faşizme karşıyım ama
tecrite ses çıkarmıyorum" yaklaşımı
doğru değildir. "İnsanım" diyen, "öz‐
gürlükten yanayım" diyen herkes fa‐
şizme karşı çıkmalı dolaysıyla aynı
zamanda tecrite karşı çıkmalıdır. Fa‐
şizme karşı mücadele büyüdükçe
Leyla Güven başta olmak üzere açlık
grevi direnişçilerinin talepleri kabul
edildikçe faşizm yarattığı korku im‐
paratorluğu geriletilecek emek, de‐
mokrasi ve özgürlük güçleri kazan‐
maya başlayacaktır.
Bugün Leyla Güven öncülüğünde
başlayan direniş, yüzleri ve binleri
aşmış bulunuyor. Cezaevlerinde bin‐
lerce tutsak süresiz dönüşümsüz
açlık grevine girmiş bulunuyor. Dire‐
niş saflarında yurtdışında ve cezaev‐
lerinde şehit olan arkadaşlar

mücadelenin gelişimi açısından her
geçen gün hayatları pahasına dire‐
nişe güç vermektedirler. Faşizm, di‐
renişin geldiği boyut karşısında
sessizlikle ve çeşitli engellemelerle
direnişe ket vurmaya çalışmaktadır.
Zira direnişin büyümesi ve geniş
toplumsal kesimlere ulaşması faşist
rejimin tecrit duvarlarını zorlamak‐
tadır.
Birleşik devrim mücadelesi açısın‐
dan tecrite karşı yürütülen direniş
HBDH güçlerinin bütünü açısından
sahiplenilmekte ve geliştirilmekte‐
dir. Tecite karşı mücadele sadece
Kürt halkının değil faşizme karşı
olan her kesimin sahiplenmesi gere‐
ken bir mücadeledir. Birleşik Devrim
mücadelesi açısından açlık grevi di‐
renişçilerinin taleplerinin sahiplenil‐
mesi ve büyütülmesi tarihsel bir
öneme sahiptir.
Halkların Birleşik Devrim Hare‐
keti güçleri kuruluşunun 4. yılına
girdiğimiz bu günlerde tarihsel bir
sorumlulukla karşı karşıyadır. Birle‐
şik Devrimi büyütmek ve savaşı Tür‐
kiye cephesine taşımak temel
görevimizdir. Faşizmin aşil topuğu
Türkiye kentleridir. İktidar adeta
Fransa'nın Cezayir politikasında ol‐
duğu gibi savaşı Kürdistan toprakla‐
rında yürütmekte savaşın Türkiye
coğrafyasına taşınmaması için bütün
olanakları zorlamaktadır. Tam da bu
noktada faşizmin en zayıf noktası
Türkiye metropolleridir. Birleşik
devrim mücadelesi açısından savaşı
Türkiye cephesine taşımak temeldir.
Bu yönüyle Kürdistan halkının öz‐
gürlüğü ile Türkiye halkının özgür‐
lüğü meselesi iç içe geçmiştir.
Türkiye işçi sınıfının ve emekçile‐
rin özgürlük mücadelesiyle Kürt hal‐
kının özgürlük mücadelesi stratejik
bir ittifak olarak iç içe geçmiştir. Bu
açıdan Türkiye cephesinde faşizme
karşı direniş dinamiklerini büyüt‐
mek ve örgütlemek tarihsel öneme
sahiptir. Dolayısıyla özgürlük müca‐
delesi açısından Türkiye cephesinde
HBDH güçlerinin kendi pratiklerini
örgütleyip yaşama geçirmesi strate‐
jik bir öneme sahiptir. Bugün Tür‐
kiye cephesinde ihtiyaç olan faşizme
karşı direniş pratiği içerisinde ola‐
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cak bir mücadele tarzını yaratmaktır.
Bu mücadele tarzı Denizlerin, Mahir‐
lerin ve İbrahimlerin mücadele pra‐
tiklerini kendine örnek alan bir
mücadele pratiği olacaktır. Onların
mirasını kendine rehber edinecek ve
bu temelde kendini örgütleyecektir.
Kendi mücadele pratiği içerisinde
işçi ve emekçilerin özgürlük taleple‐
riyle buluşacak kendi mücadele pra‐
tiği içerisinde onların taleplerini
yaratıcı bir şekilde dillendiren ola‐
caktır.
Faşist Erdoğan rejimi, işçi ve
emekçilere dönük olan zulmünün
son sınırlarına gelmiş bulunuyor. Yü‐
rüttüğü bütün saldırılara ve zulme
rağmen birleşik devrim güçlerinin
iradesini kıramamıştır. Yürütülen
mücadele sonucunda devrimci güç‐
leri tasfiye edemeyen faşist rejim
kendi içinde kriz içerisine girmeye
başlamıştır. Yaşanan son yerel se‐
çimler göstermiştir ki faşist iktidar
ciddi bir hegemonya kaybı yaşamak‐
tadır. Bir çok büyükşehri kaybeden
AKP iktidarı açısından gelinen sü‐
reçte artık toplumun geniş bir ke‐
simi için sorgulanmaya başladığı
görülmektedir. Devlet olanaklarını
kullanarak ele geçirilen belediyele‐
rin bir kısmının kaybedilmesi AKP‐
MHP faşist ittifakı açısından çözülme
başlangıcı olabilir. Elbette hiçbir fa‐
şist iktidar seçimle ya da doğal yol‐
larla iktidardan gitmez. Mevcut
faşist iktidarda devrimci bir halk ha‐
reketi gelişmeden yıkılmayacaktır.
Bu yönüyle devrimci güçler tarihsel
bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Er‐
doğan rejimine karşı Birleşik Devrim
bayrağını yükseltmek, bu temelde
örgütlenmeyi geliştirmek HBDH
güçlerinin temel görevidir.
Faşist iktidar hegomanya kaybet‐
tikçe ülkede baskıyı ve yasakları
daha da artırmaktadır. Erdoğan re‐
jimi yerel seçimler sürecinde seçimi
bir yerel seçimler meselesi olarak
değilde bir "beka sorunu" olarak de‐
ğerlendirmiş bu temelde sorunu de‐
rinleştirmiştir. Gelinen noktada
faşizmin beka sorunu üzerine yap‐
tığı değerlendirmenin Türkiye toplu‐
munun önemli bir kesimi tarafından
kabul görmediğini görmek gereki‐
yor. Faşist iktidarın yaşadığı hego‐

Birleşik Devrim

manya kaybı onun bölgesel ve ülke
düzeyinde daha saldırgan bir hatta
sürükleyeceğini görmek gerekiyor.
Bu temelde devrimci güçlerin örgüt‐
lülüğünün artırması faşizme karşı
direnişi büyütmesi görevi ertelene‐
mez bir sorumluluk meselesidir. Bu
temelde Türkiye siyasetinin önü‐
müzdeki dönemine yön verecek olan
bu mücadele olacaktır. Faşist iktidar
önüne koyduğu 2023 hedefi doğrul‐
tusunda saldırgan politikaları daha
da derinleştirecektir.
Ülke içerisinde faşist rejimi tah‐
kim eden iktidar dış politikada da
dahada saldırgan bir politika izleye‐
cektir. Güney Kürdistan'a dönük as‐
keri operasyonlar daha da artırı‐
lacak aynı zamanda Rojava'yı hedef
alan tehditlere devam edecektir. Fa‐
şist rejim ABD‐Rusya arasındaki ge‐
rilim ve hegemonya mücadelesi
arasında kendine daha özerk bir ha‐
reket alanı yaratma çabası içerisin‐
dedir. Erdoğan rejiminin S‐400 Hava
Savunma Sistemi alma ısrarı ABD
cephesinde F‐35 savaş uçaklarının
satışının durdurulabileceği açıkla‐
ması bu gerilimin ifadesidir. AKP‐
MHP ittifakının politikaları ABD
emperyalizminin Ortadoğu politika‐
larıyla gerilimli bir hatta ilerlemek‐
tedir. Bu açıdan Rusya'nın genel
politikası Türkiye'yi ABD eksenin‐
den uzaklaştırarak kendine yakınlaş‐
tırmaktır. Bu ortam içerisinde
Erdoğan rejimi kendine göreceli bir
özerk alan yaratma arayışı içerisin‐
dedir.

Bu açıdan Suriye'nin belirli şehir‐
lerini işgal etmiş, aynı zamanda
Güney Kürdistan'ın bir takım alan‐
ları işgal etmiş bulunuyor. Bu açıdan
faşist rejim genel olarak yayılmacı
bir politikayla kendisini bölgede
daha etkin bir güç haline getirme ça‐
bası içerisindedir. Bu açıdan özel‐
likle ABD‐Rusya cephesinde yaşanan
gerilimleri kendisi için bir fırsata çe‐
virme çabası içerisindedir. Fırsat
özellikle Suriye'de daha etkin olma
Kürtlerin Rojava'da elde ettiği kaza‐
nımları yok etme yok edemediği
noktada zayıflatma şeklinde kendini
göstermektedir.
Türkiye cephesinde savaşın artan
maliyeti ve ülke ekonomisini derin‐
den sarsmaktadır. Faşist rejimin bu
konuda genel propogandası "devle‐
tin bekası için" bu sıkıntılara katla‐
nılması gerektiği propagandasıdır.
Ülkede AKP‐MHP faşist koalisyonu‐
nun yürüttüğü politikaları eleştiren
muhalif yaklaşımlara karşı her türlü
yasak ve engelleme olabildiğince
sürmektedir. Toplumsal muhalefet
üzerinde baskı artmakta emek, de‐
mokrasi ve özgürlük güçlerine
dönük saldırılar yoğunlaşmaktadır.
Bu koşullar altında faşizmin yum‐
şayacağı beklentisi üzerine bir
"bekle, gör" politikası yürütülemez.
Faşizm ancak mücadele ederek
onunla savaşarak geriletilebilir ve
yenilgiye uğratılabilir.
Faşist iktidar bütün olanaklarını
kullarak 24 Temmuz 2015 tarihin‐

den bu güne Türkiye halklarına
dönük kapsamlı bir savaş yürütmek‐
tedir. Yürütülen bu savaş içerisinde
tekniğin ve psikolojik savaşın bütün
olanakları kullanılmış bir çok açıdan
da emperyalist güçlerden de ciddi
destek alınmıştır. Artık gelinen nok‐
tada faşist rejim bu savaşı daha fazla
bu şekilde sürdüremeyecektir. Ken‐
disi açısından meseleyi bir sonuç
alma meselesi olarak gören Erdoğan
rejimi bu gün meselenin sınırlarına
gelmiş bulunuyor.
Her şeyden önce AKP‐MHP faşist
rejimi 24 Haziran seçimleri ve son‐
rasında 31 Mart yerel seçimlerinde
bütün çabalarına rağmen istedikleri
sonuçları elde etmede başarılı ola‐
mamışlardır. Bu yönüyle Türkiye
toplumunun içerisinde faşizme karşı
direniş dinamikleri her zamankin‐
den daha çok ön plana çıkmaktadır.
Bu direniş dinamiklerinin örgütlen‐
mesi ve direnişin zafere ulaştırılması
Birleşik Devrim mücadelesinin başa‐
rısının anahtarıdır. Faşist iktidarın
saldırıları ve yürüttüğü baskı politi‐
kaları karşısında ülke içerisinde dev‐
rimcilikte ısrar eden ve ne pahasına
olursa olsun mücadeleyi sürdüren
bir zemin kazanacaktır. Bu zemin
esasen HBDH güçlerinin zemini ve
onların etki alanı olacaktır. Mevcut
koşullar içerisinde faşizmle uzlaşan
ve onunla cepheden mücadele etme‐
yen bir siyasi zeminin varlığını ko‐
ruma şansı yoktur. Bu açıdan
Faşizme karşı en geniş ittifakları ku‐
rarken aynı zamanda faşizme karşı
devrimci siyaset zeminini tahkim
edecek eylemsellikleri de örgütleme
göreviyle karşı karşıyayız. Düşmanın
genel hedefi faşizmin yenilmezliği
algısı üzerinden devrimci güçlerin
hegomanyasını kırmaktır. Bu saldırı
karşısında yürütülen irade savaşının
devrimciler tarafından kazanılması
faşizmin yenilmesine giden sürecin
önünü açacaktır.
Yaşanan gelişmeler göstermekte‐
dir ki faşist rejim içinde bulunduğu
hegemonya kaybını ortadan kaldır‐
mak için daha fazla saldırgan politi‐
kalar izleyebilir. Bu politikaların
genelinde ülke içerisinde ve dışında
savaş politikası yer almaktadır.
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Rejim ülke içerisinde kendisine di‐
kensiz bir gül bahçesi isterken ülke
dışında ise yeni askeri maceralar pe‐
şinde koşmaktadır. Bu açıdan Erdo‐
ğan rejiminin en önemli müttefikle‐
rinden biri olan IŞİD, Suriye ve Irak
topraklarındaki hakimiyet alanları
kaybetmiştir. Özellikle Demokratik
Suriye Güçlerinin elde ettiği askeri
başarılar bu açıdan önemli bir ze‐
minde durmaktadır. İnsanlığın baş
belası olan IŞİD örgütlenmesi yenil‐
giye uğratılmış ve Suriye toprakla‐
rında hakimiyet alanı kalmamıştır.
Bu durum karşısında Erdoğan reji‐
minin Rojava devrimi ve Demokratik
Suriye Güçlerini tehdit etmesi bo‐
şuna değildir. Zihniyet olarak Kürt
halkına ve Rojava devrimine yakla‐
şımda Erdoğan rejiminin IŞİD'den

bir farkı yoktur. Onlardan farklı dü‐
şünmemekte Kürtlerin elde ettiği
bütün kazanımların yok edilmesi ko‐
nusunda faşist iktidar ve IŞİD aynı
yaklaşıma sahiptir.
Yerel seçimler geride bırakıldık‐
tan sonra faşist iktidarın sözcüleri
2023'e kadar seçim olmayacağını
belirtmektedir. Bu yönüyle ekono‐
mik kriz daha da derinleşecek se‐
çimler koşullarında ötelenen fiyat
artışları daha da yoğunlaşacaktır.
Rejim bu koşullar altında ülke içeri‐
sinde ve dışında yürüteceği askeri
operasyonları devam etttirebilmek
için askeri harcamları daha da yo‐
ğunlaştıracaktır.

Bu koşullar altında işçi ve emekçi‐
ler açısından yaşam daha da zorlaşa‐
caktır. Artan hayat pahallığı koşul‐
larında yaşam daha da zorlaşırken
faşizmin klasik "devletin bekası"
propogandası geniş halk kitleleri açı‐
sından eskisi kadar tatmin edici ol‐
mamaktadır. Uzaktan desteklenen
kirli savaş adım adım halkın yaşa‐
mına etki etmeye başladıkça faşizm
rejimin hegomanya kaybı artaracak‐
tır. Zira savaşın kendi yaşamlarında
yıkıcı bir etkisi olduğunu görenler
açısından faşizmin klasik propagan‐
daları eskisi kadar tatmin edici ol‐
mayacaktır.
Erdoğan rejimi bölgesel bir güç
olarak Ortadoğu'da oyun kurucu
olma arayışı içindedir. Bu açıdan em‐

peryalist güçlerle arasındaki çelişki‐
leri zaman zaman ciddi bir gerilim
hattında ilerlemektedir. Askeri açı‐
dan çeşitli macera arayışlarında olan
faşist rejim ekonomik olarak bu ma‐
ceraları kaldırabilecek bir ekonomik
alt yapıya sahip değildir. Başlangıçta
Misak‐i Milli sınırlarını aşma olarak
görülecek olan askeri konumlanma
beraberinde artan bir maliyet getire‐
cektir. Bu koşullar altında artan ma‐
liyeti karşılama arayışı işçi ve
emekçilerin yaşamının daha da kö‐
tüleşmesiyle sonuçlanacaktır. Bu yö‐
nüyle aslında bir fasit daire oluşmuş
olacaktır. Bu yönüyle faşist iktidarın
sorgulanması ve hegomanyasının kı‐
rılması konusunda Birleşik Devrim
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güçlerine tarihsel bir takım görevler
düşmektedir. Rejim kendisini sorgu‐
layan her farklı sesi ve muhalif ara‐
yışı engellemeye çalışmaktadır.
Toplumsal muhalefeti bu kadar bas‐
kılarken aslında Türkiye toplu‐
munda faşizme karşı artan bir öfke
mayalanmaktadır. Anayasa referan‐
dumundan, 24 Haziran seçimlerine
ve son olarak 31 Mart yerel seçimle‐
rine kadar bunun belritileri ortada‐
dır. Faşizm ülkenin yarısının rızasını
almadan ülkeyi yönetme ısrarı as‐
lında geniş bir direniş alanı yarat‐
maktadır. Ülke % 50 rejimden yana
% 50 karşısında şeklinde konumlan‐
maktadır. Ancak muhalif olan % 50
içerisinde ortak bir bütünlük zayıftır.
Misal, Kürt meselesinde faşizmin
saldırılarına karşı çıkan bir duruş
yoktur hatta CHP siyaseti başta
olmak üzere iktidar partisinin ye‐
deği konumuna düşülmektedir. Bu
açıdan HBDH güçlerinin genel stra‐
tejisi muhalif olan kesimleri kendi
eksenlerinde örgütlemek ve faşizmi
yedeklenecek hegemonyalardan çı‐
karmak olmalıdır.
Birleşik devrim mücadelesi açısın‐
dan yeni bir döneme girmiş bulunu‐
yoruz. Faşist iktidarın saldırıları
artacaktır. Demokratik siyaset başta
olmak üzere bütün muhalif zeminler
tasfiye edilmeye çalışılacaktır. Faşist
rejimi yıkacak olan Türkiye işçi sını‐
fının ve ezilen halkların devrimci ey‐
lemleri olacaktır. Bu açıdan HBDH
güçlerinin yürüteceği mücadele fa‐
şizmin yıkılması konusunda belirle‐
yici olacaktır. Faşizmin topyekün
saldırısı karşısında topyekün dire‐
nişi örgütlemek genel yaklaşımımız‐
dır.
Mücadeleyi büyütmek faşizmin
karşısında topyekün bir hatta birle‐
şik devrimci savaşı yükseltmek gun‐
cel görevimizdir. Bu temelde zaman
Birleşik Devrim zamanıdır. Bütün
yoldaşlarımız kendini zamanın ihti‐
yaçları temelinde örgütlemeli ve
güçlendirmelidir. Gün, bütün olanak‐
larımızı kullanarak faşizmi yıkma ve
Türkiye halklarını özgürlüğe kavuş‐
turma günüdür.
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II. DÜNYA SAVAŞINI SONLANDIRAN
SOSYALİZMDİR
74. YILINDA 8 MAYIS ZAFERİ
8 MAYIS 1945 SOSYALİZMİN
ZAFERİDİR
II. DÜNYA SAVAŞINI
SONLANDIRAN SOSYALİZMDİR

8 Mayıs, SSCB‘nin Alman faşizmi
üzerine zaferinin ilanıdır. Bu gün,
sosyalist toplum düzeninin faşizmi
yendiği tarihsel bir zaferin tescillen‐
diği gündür.
Alman faşizminin ve tekellerinin
savaş planları bilinmiyor değildi:
Bordeaux‘dan Odesa‘ya kadar uza‐
nan alanda Alman iktisadi alanını
gerçekleştirmenin olmazsa olmaz ön
koşulu, sosyalizmin yok edilmesiydi.
Bütün savaş hazırlıkları bu planın
gerçekleştirilmesi için yapılmıştı.
Alman faşist ordularının bir
Eylül‘de (1939) Polonya‘ya saldır‐
ması II. Dünya Savaşının başlaması
olarak tarihe geçti. Polonya‘nın iş‐
gali, SSCB‘nin dişinden tırnağına
kadar silahlanmış, oldukça yüksek
donanımlı bir faşist savaş makinesi
ile doğrudan karşı karşıya gelmesi
anlamına geliyordu. Bu saldırı
hemen gerçekleşmedi. Çünkü SSCB,
zaman kazanmak için 23 Ağustos
1939‘da Hitler ve Ribbentrop gibi
Alman faşist “canavarları ve yam‐
yamları” ile saldırmazlık paktı imza‐
lamıştı.

Alman faşizminin belini kıran ve yenen Stalin
önderliğinde sosyalist
Sovyetler Birliği olmuştur.

çekleştirildi. SSCB‘nin ABD ve İngil‐
tere ile birlikte oluşturduğu Anti Hit‐
ler Koalisyonu, bir süreliğine de olsa
dünya çapında ilk anti‐faşist birlik
cephesi özelliğini taşır.
8 Mayıs, sadece sosyalist düzenin
bir zaferi olarak kalmadı; 8 Mayıs
aynı zamanda çok sayıda ulus ve
halklar için de tarihsel bir dönüm
noktası olmuştur; bu zafer sosyalist
kampın oluşmasına zemin teşkil et‐
miştir.
Burjuva ideolojisi, II. Dünya Sava‐
şını tekil yanlış kararların bir sonucu
veya da bir megaloman faşistin işi
olarak görmek ister ve bu savaşla il‐
gili açıklamalarının merkezinde hep
bu anlayışa yer verilir. Burjuvazinin
okul kitaplarında da bu böyledir.
Bunun gerçeklikle uzaktan yakın‐

Hitler faşizminin SSCB‘ye saldırısı
ancak 22 Haziran 1941‘de başladı.
Bu saldırıyla birlikte savaşın karak‐
teri de değişti. Şimdi sorun, sosyalist
düzeni, dünyanın ilk sosyalist ülke‐
sini savunma sorununa dönüşm‐
üştü. SSCB‘yi, bu ilk sosyalist ülkeyi
korumak ve savunmak, ona yardım
etmek için Alman faşizmine karşı
ikinci bir cephenin açılması için
dünya çapında kitlesel eylemler ger‐
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dan bir ilişkisi yoktur; her büyük
toplumsal çatışmalarda olduğu gibi
bu savaşta da, savaşa neden olan çe‐
lişkiler söz konusudur. O zaman
hemen bütün emperyalist ülkelerin
politikası dünyanın ilk sosyalist ül‐
kesini yok etmeye yönelikti. Bu ne‐
denle Ekim Devriminin hemen
sonrasında saldırdılar. Ama başarılı
olamadılar. Emperyalist ülkelerde
sosyalizm, Bolşevizm olarak baş
düşman ilan edildi, devrimciler, yeni
kurulan sosyalist devleti destekle‐
yenler, komünistler takibata maruz
kaldılar, tutuklandılar. Emperyalist‐
ler, amaçlarına ulaşamadılar; ne
SSCB‘de sosyalizmi yıkabildiler ne
de sosyalizme, SSCB‘ye duyulan kit‐
lesel sempati ve desteği ve ne de
yeni komünist örgütlerin kurulma‐
sını engelleyebildiler.
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SSCB‘de sosyalizmin inşası ve yanı
zamanda, 1929 dünya ekonomik kri‐
zinin de etkisiyle kapitalist dünyanın
merkezlerinde diz boyu açlık, sefa‐
let, işsizlik insanlara; işçi sınıfı ve
emekçi yığınlara sistem/düzen kar‐
şılaştırması yapma imkanını sunu‐
yordu: Bir tarafta sömürüsüz, özgür,
çalışma hakkının gerçekleştirildiği,
sosyalist demokrasinin uygulandığı,
işçi sınıfı ve emekçi yığınların ikti‐
darda olduğu bir düzen, sosyalizm
ve diğer taraftan da sömürünün, iş‐
sizliğin, açlığın, sefaletin diz boyu ol‐
duğu, sermayenin iktidarda olduğu
kapitalizm. Bu farkın dünya çapında
milyonlarla ifade edilen işçi sınıfı ve
emekçi yığınlar tarafından görülme‐
mesi burjuvazinin temel sorunu ol‐
muştu. Bu nedenle sosyalizm yıkıl‐
malıydı.
Açık ki, 8 Mayıs, ideolojiler mü‐
cadelesinin bir sonucudur; devlet
doktrini olarak kabul edilen modern
anti‐komünizme karşı proletarya
ideolojisinin, Marksizm‐Leninizmin
mücadelesidir. Dünün kaba tarih
çarpıtıcılığı bugün demokratik gö‐
rünmeye özen gösteren, ama çarpı‐
tıcı, bilimsel olmayan, gerektiğinde
yalana başvuran yöntemleriyle mo‐
dern anti‐komünizm olarak karşı‐
mıza
çıkmaktadır.
Bu
anti‐
komünizm medya desteğiyle, sosya‐
lizmin‐komünizmin yeniden çekim
merkezi olmasını engellemek için,
insanları yanıltmak için kolları sıva‐
mış ve sosyalizmin o büyük zaferinin
74. yıldönümünde de bunun sosya‐
lizmin bir zaferi olmadığını kanıtla‐

maya çalışıyor.
Aradan 74 yıl geçmesine ve ger‐
çeklerin inkar edilemeyecek açık‐
lıkta olmasına rağmen emperyalist
burjuvazi, modern anti‐komünizm
hala savaşın nedenleri ve savaşı esas
kazanan üzerine olmadık sahtekar‐
lık yapmaya devam etmektedir. II.
Dünya Savaşını Avrupa cephesinde
sonlandıranın, zaferi elde edenin
sosyalizm olduğunun kabul edilme‐
mesi için emperylist burjuvazi, anti‐
komünist kalemşorları 74 yıldır
mücadele etmektedir.
Savaşın nedeni üzerine dünya
burjuva basınında 74 yıldan bu yana
uyduruk düşünceler, demagojiler
hep tekrarlanır. Öyle ki, milyonlarca
insanın katledildiğinden, milyonlar‐
casının kurtarıldığından, milyonlar‐
casının göç etmek zorunda kaldı‐
ğından uzun uzun bahsedilir. Ama
neden bunlar oldu, savaşın gerçek
nedeni nedir sorusu ya sorulmaz
veya da sorunu SB'ye, Stalin'e havale
eden cevaplar verilir. Burjuvazi, tarih
çarpıtıcılığında sınır tanımaz.
I. Dünya Savaşından sonraki
durum
Bu savaşın (1914‐1918) esas kış‐
kırtıcısı Alman emperyalizmidir;
dünyanın yeniden paylaşılmasını
talep eder. Savaştan yenik çıkar ve
bu savaşın en önemli sonuçlarından
birisi de Rusya'da Ekim Devriminin
(1917) patlak vermesi ve sosyalist
bir devletin doğuşudur. Dünya bur‐
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juvazisinin, bu devleti, proletarya
diktatörlüğünü yıkmak için her
alanda (savaş, ekonomi, diplomasi)
sürdürdüğü karşı devrimci faaliyet
sonuç vermez.
Savaş sonrası dönemde hızla geli‐
şen, sömürgelerini ve kaybettiği
nüfuz alanlarını yeniden talep eden,
Almanya'nın işgal edilen bölgelerini
“kurtaran” Alman emperyalizmi,
yeni bir savaşa hazırlık içindedir. Ku‐
rulan faşist diktatörlük, aynı za‐
manda savaş hazırlığı ve bu nedenle
de modern teknolojiye dayalı bir or‐
dunun kurulması anlamına geli‐
yordu. Alman faşizminin planları
sadece eski sömürgeleri, nüfuz alan‐
larını elde etmekle, Avrupa'da haki‐
miyet kurmak ve Fransa, İngiltere
gibi emperyalist rakiplerini dize ge‐
tirmekle sınırlı değildi; Alman em‐
peryalizmi bütün dünyaya hakim
olmak, bütün insanlığı köleleştirmek
istiyordu. Bu savaşı sürdürebilmek
için öncelikle ihtiyaç duyduğu ham‐
madde doğudaydı, yani Sovyetler
Birliği'nde. Alman emperyalizminin
“yaşam alanı” diye tanımladığı alan,
Polonya ve Sovyetler Birliği'dir. Hit‐
ler bu anlayışını “Mücadelem” kita‐
bında anlatır.
Alman emperyalizminin sosyaliz‐
min kalesi SSCB'ye saldırma planı,
hazırlıkları diğer emperyalist güçler
tarafından dolaylı‐dolaysız teşvik
edilir; Alman silahlanma sanayi ya‐
bancı sermaye tarafından yoğun bir
biçimde desteklenir; gerek Fransa ve
gerekse de İngiltere, Alman faşizmi‐
nin Avrupa'daki saldırgan politikala‐
rına göz yumarlar; göz yumarak
desteklemiş olurlar; Almanya'da fa‐
şist diktatörlük, Ren bölgesinin as‐
kerisizleştirilmiş olmasına son verir,
Avusturya'yı işgal eder, öyle ki,
Fransa ve İngiltere'nin diplomatik
desteğiyle Çekoslovakya da işgal edi‐
lir. İspanya cumhuriyetini yıkmak
için savaşan Franko faşizmine Alman
faşizminin desteği görmezlikten ge‐
linir. Özellikle Fransa ve İngiltere'nin
bu karışmama politikası, aslından
Alman faşizmini SSCB'ye karşı sa‐
vaşa teşvik etmekten başka bir
anlam taşımamaktaydı. Bu karış‐
mama politikasını Stalin 1939'da
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şöyle açıklar:
“Karışmama politikasında saldır‐
ganları karanlık işlerini çevirmekten
alıkoymama çabası isteği, kendisini
geçerli kılmaktadır: Örneğin Ja‐
ponya, Çin ile ama daha iyisi Sovyet‐
ler Birliği ile savaşmasını engelle‐
memek, örneğin Almanya'nın Avru‐
pa'nın işlerine karışmasını ve Sov‐
yetler Birliği'ne karşı savaşa
girişmesini engellememek, bütün sa‐
vaşan tarafları savaş bataklığında
boğulmaya bırakmak, tarafları bir‐
birlerini güçten düşürmeye, tüket‐
meye sessizce tahrik etmek ve sonra,
savaşan taraflar yeterince güçsüzleş‐
tiklerinde yeni güçlerle sahneye çık‐
mak ve güçsüzleşmiş savaşan taraf‐
lara koşulları dayatabilmek için
“barış” adına ortaya çıkmak” (1).
Bunun ne denli derin bir materya‐
list değerlendirme olduğunu söyle‐
mek ve yazmak yetmez; bunu
anlamak gerekir. Bunu bizim, komü‐
nistlerin, Marksist‐Lennistlerin an‐
laması gerekir.
Burjuva tarihçiler, tarih çarpıtıcısı
yazar‐çizer takımı için olay oldukça
basitti: II. Dünya Savaşı, iki ülkeyi
(halkı) yok edecek bir savaşa sürük‐
leyen, birbirini hazmedemeyen iki
diktatörün eseridir. Utanmazca Sta‐
lin ve Hitler arasında bir anlaşmanın
olduğundan bahsedilir. SB'nin savaş
olmasın, ortak hareket edelim öneri‐
leri Fransa ve İngiltere tarafından
sürekli reddedilir. Bunların bütün
amaçları, SB'nin Almanya ile savaş‐
masıydı; Hitler Almanya'sının SB'ne
karşı savaşa teşvik edilmesiydi. So‐

nuçta savaşı geciktirmek için SB Al‐
manya ile Ağustos 1939'da saldır‐
mazlık paktı imzalar.
İlginç olan, Hitler'in Batının ken‐
disini anlamamasından dolayı yakın‐
masıdır. “Yaptığım her şey Rusya'ya
karşıdır. Eğer Batı bunu anlamaya‐
cak kadar aptal ve kör ise, Ruslar ile
anlaşarak Batıyı yenmek ve onun bu
yenilgisinden sonra da toplanmış
güçlerimle Sovyetler Birliği'ne yö‐
nelmek durumunda kalacağım” (2).
Stalin önderliğinde SSCB, faşist Al‐
manya ile savaşın kaçınılmaz olaca‐
ğını pekala biliyordu. Bolşevikler
savaşın geciktirilmesi, zaman kazan‐
mak ve bu savaşa hazırlanmak için
çaba harcıyorlardı. Ama söz konusu
saldırmazlık paktı, Stalin ve Hitler
arasında bir ittifak olarak görülsün
diye burjuva tarihçiler, bütün tarih
çarpıtıcıları tarafında her yol ve yön‐
teme başvurularak sürekli anlatıldı.
Böylece Fransa ve İngiltere gibi ülke‐
lerin II. Dünya Savaşı öncesinde oy‐
nadıkları yıkıcı, zarar verici, evet
utandırıcı politikaları gizlenmek is‐
tenmiştir.
Stalin'in yukarıya aktardığımız
düşünceleri, o materyalist değerlen‐
dirme “savaş politikanın devamı‐
dır”dan (Carl von Clausewitz) başka
bir şey değildir. Emperyalist savaşlar,
kapitalizme özgüdür, eşitsiz gelişme‐
nin sonucudur; dünyayı yeniden
paylaşmak için mücadelenin bir ka‐
çınılmazlığı, bir yasallığıdır. Stalin
sadece bu gerçeği görerek hareket
etmiştir. Nitekim 1946'da Mosko‐
va'da bir seçmenler toplantısında
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aynı konuyu şu sözlerle dile getirir:
“İkinci Dünya Savaşı’nın tesadüfen
ya da şu veya bu devlet adamının ha‐
taları sonucunda‐hatalar reddedil‐
mez biçimde olmuş olmasına
rağmen‐meydana geldiğine inanmak
yanlış olurdu. Gerçekte savaş, dünya‐
nın iktisadi ve politik güçlerinin mo‐
dern tekelci kapitalizm temelinde
gelişmelerinin kaçınılmaz sonu‐
cuydu. Marksistler, kapitalist dünya
ekonomik sisteminin, genel bir kriz
ve savaş unsurlarını içinde barındır‐
dığını, bunun sonucu olarak zamanı‐
mızda dünya kapitalizminin gelişi‐
minin pürüzsüz ve eşit bir ileriye
doğru hareket biçiminde gerçekleş‐
mediği, bilakis krizler ve savaş fela‐
ketlerinden geçtiğini tekrar tekrar
açıkladılar. Çünkü mesele, kapitalist
ülkelerin eşitsiz gelişiminin zamanla
normal olarak kapitalizmin dünya
sistemindeki dengenin aniden bo‐
zulmasına yol açmasıdır, bu arada,
hammadde ve pazar açısından kendi
durumunu pek iyi görmeyen kapita‐
list ülkeler grubu normal olarak du‐
rumu değiştirme ve “etkinlik alan‐
ları”nı kendi yararlarına yeniden
paylaşma denemelerine girişir‐hem
de silah zoruyla. Sonuç, kapitalist
dünyanın iki düşman kampa bölün‐
mesi ve aralarında savaştır.
Eğer hammaddeleri ve pazarları,
ülkeler arasında, koordine ve barışçı
kararlarla, ekonomik ağırlıklarına
göre periyodik olarak yeniden pay‐
laşma olanağı bulunsaydı, savaş fela‐
ketlerinden belki kaçınılabilinirdi.
Ama dünya ekonomisinin mevcut
kapitalist gelişme koşulları altında
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bu gerçekleştirilemez” (aç. Stalin)
(3).
Alman Faşizmi “Yıldırım
Savaşı” Stratejisiyle Kazanayım
Derken Yenildi
Alman generalleri Kızıl Ordu'yu
iki ay içinde yenebileceklerini ve ül‐
kenin Batıdan Ural Dağlarına kadar
olan kısmını işgal edebileceklerini
düşünüyorlardı. Bütün hesapları iki
aylık bir “yıldırım savaşı”yla sosya‐
lizmi dize getirmekti. Böylece Al‐
manya'nın duyduğu hammadde
ihtiyacı karşılanmış ve dünya haki‐

miyeti stratejisi uygulanabilir ola‐
caktı. Savaşın uzaması durumunda
bunun savaşın kaybedilmesi anla‐
mına geleceğini de biliyorlardı. Uzun
süren bir savaş hammaddeye ve in‐
sana ihtiyacın artacağı anlamına ge‐
liyordu. Bunun her ikisini de
Almanya karşılayacak durumda de‐
ğildi. Bu nedenle Alman ordusu “yıl‐
dırım savaşı” stratejisini geliştirdi.
”Yıldırım savaşı” stratejisi ile
sonuç alınamayacağını, bunun tama‐
men gerçek dışı bir strateji olduğunu
Alman ordusu kısa zamanda anladı.
İhtiyaç duyulan hammadde kaynak‐
larının kısa zamanda ele geçirileceği
ve halk tarafından kurtarıcı olarak
karşılanacaklar bir hayal olarak
kaldı. Bunun ötesinde Alman faşist‐

leri, Kızıl Ordu, bu ordunun moral ve
savaş yeteneği konusunda tamamen
yanılgı içinde olduklarını da kısa za‐
manda anladılar.
Beklenmeyen saldırı ve savaşın
başlangıcındaki sorunlar ve yenilgi‐
ler yerini inanılmaz bir direnişe ve
zafer çatışmalarına, meydan muha‐
rebelerine bıraktı. İşgal edilen bölge‐
lerde oluşan partizan güçleri, işgalci
Alman ordusuna nefes aldırmadı.
“Yıldırım savaşı” yerini uzun süren
savaşa bıraktı. Aralık 1941'de Mos‐
kova önlerindeki her iki taraftan mil‐
yonlarca askerin katıldığı II. Dünya

Savaşının bu en büyük muharebesi,
savaşın yenilgiyle sonuçlanacağını
gösteren ilk işaret oldu. Bu muhare‐
beyle birlikte Alman ordusunun ye‐
nilmezliği tarih oldu, işgalci güçlerin
beli kırıldı. Ama Hitler hala, 1942'de
de “yıldırım savaşı”yla Kızıl Ordu‐
nun dize getirileceğinden bahsedi‐
yordu. O, bu düşüncesinde yalnız
değildi; ABD ve İngiltere'de de önde
gelen politikacılarda ve generallerde
en fazla sekiz hafta içinde Kızıl Ordu‐
nun yenileceği, “sığır sürüleri gibi
sürüleceği” düşüncesi hakimdi.
Anti-Hitler Koalisyonu
Kızıl Ordunun zaferleri, Sovyet
halkının direnişi; bunun ötesinde
dünya çapında işçi sınıfı, emekçi yı‐
ğınlar ve aydınların SSCB'ye, sosya‐
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lizme sempatilerinin artışı Batılı em‐
peryalist güçleri (ABD, Fransa, İngil‐
tere) SSCB ile Hitler Almanya'sına
karşı koalisyon kurmaya zorlamıştır.
İngiltere, Almanya'nın Britanya İm‐
paratorluğu nüfuz alanlarına girişin‐
den ve işgalinde rahatsızdı. ABD'de
taktik değiştirmiş, Roosevelt'in ölü‐
münden sonra (Nisan 1945) Başkan
olan H. Truman, savaştan sonra dün‐
yayı Amerikan çıkarlarına göre yeni‐
den şekillendirmek isteyen tekel‐
lerin savunucusuydu. Bu emperya‐
list güçler, Sovyetlerin nüfuzunun,
etki alanının yeniden geriletilmesini
istiyorlardı. Hiroşima ve Nagazaki'ye

atılan atom bombaları ve bunun
Potsdam Konferansı sürecine denk
getirilmesi belli hesapların sonu‐
cuydu. Bu bombalarla SSCB'yi kor‐
kutmanın, sosyalizmin etkisini
geriletmenin hesabı yapılıyordu.
Ama olmadı. Batılı emperyalist güç‐
ler, Stalin önderliğinde SSCB'nin
bütün çabalarına rağmen Alman‐
ya'nın ikiye bölünmesini göze aldılar.
Bunun ötesinde tarihin o zamana
kadar görmediği bir karalama, tarih
çarpıtıcılığı başlattılar. Öyle ki, Ame‐
rikan ve İngiliz orduları olmasaydı
Avrupa'nın kurtuluşu zor oldurdu
demeye getirdiler.
II. Dünya Savaşının sonucunu
Doğu Cephesi belirlemiştir
Hitler, Sovyetler Birliği'ne karşı
savaşı “iki dünya görüşü” arasındaki
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“yok etme mücadelesi” olarak de‐
ğerlendiriyordu. Bunu böyle oldu‐
ğunu II. Dünya Savaşı sürecinde en
büyük çatışmaların; savaşın hemen
her bakımdan ağırlık noktasının
Doğu Cephesinde olmasından da an‐
lıyoruz. Bu bakımdan Doğu Cephesi,
insanlık tarihinde görülmüş en
büyük çatışmaların, meydan muha‐
rebelerinin olduğu cephedir. Ne
İtalya, Kuzey Afrika, Pasifik Okya‐
nusu ve ne de Batı Avrupa cephele‐
rinde Doğu Cephesinde yaşanan
savaş yoğunluğu ve büyüklüğü ya‐
şanmıştır. Alman ordusunda tümen‐
lerin yüzde 70'ne yakını Sovyet
topraklarında konuşlandırılmıştı.
Kızıl Ordu toplam olarak 507 Alman
tümenini yok etmiş, yenmiş ve tes‐
lim almıştı. Bütün II. Dünya Savaşı
boyunca kayıp ve zararın yüzde 73'ü
bu cephede gerçekleşmişti. Her beş
Alman askerinden dördü bu cephede
öldürülmüştü. Savaşta öldürülen
Alman askerlerinin yüzde 90'ı Kızıl
Ordu tarafından öldürülmüştü (4).
Kızıl Ordu, düşmanın maddi savaş
gücünü en çok yok eden, tahrip eden
orduydu; 167.000 top ve bomba
atar; 48.000 tank ve saldırı topu;
yaklaşık 77.000 uçak. Alman mütte‐
fikleri ise Doğu Cephesinde yaklaşık
100 tümen kaybettiler.
Anti‐Hitler Koalisyonunun diğer
bileşenleri (ABD, İngiltere vd.) top‐
lam 176 tümeni savaşa sürdüler.

Yani Almanya'nın yenilen tümenleri‐
nin ancak üçte biri kadar bir güç (5).
Alman emperyalizminin dünya
hakimiyeti stratejisi Doğu Cephe‐
sinde yok edilmiştir, tarihe gömülm‐
üştür.
Normandiya
Çıkarması
(Haziran‐Eylül 1944) Doğu Cephesi
yanında oldukça cüce kalır. Ama
bütün kapitalist dünya, emperyalist
burjuvazi, modern anti‐komünizm
Normandiya çıkarmasının Alman fa‐
şizmine karşı mücadelede öne sürer,
her yıl anmayı asla ihmal etmez.
Emperyalist burjuvazi, modern
anti‐komünizm, aynı zamanda “Ge‐
neral Kış”ı da kullanır. Alman kur‐
mayı kış ayını ve beraberinde
getireceği sorunları hesaba katma‐
mıştır; Alman askerleri soğuktan, aç‐
lıktan kırılmıştır, araçları çamura
gömülmüştür ve böylece Alman or‐
dusunun savaş gücü düşmüştür vs.
Bunlar doğrudur ama “General
Kış” sadece kış aylarında etkiliydi.
Faşistlerin anlamadığı ve anlayama‐
yacağı gerçek, “alt insan” olarak gör‐
dükleri Sovyet insanının; işçi sınıfı
ve emekçilerinin ülkelerini, sosya‐
lizmi savunma enerjisidir; bu enerji
sürekli yeni enerjileri ortaya çıkarta‐
rak, Alman ordularını Berlin'e kadar
kovalamıştır.
Sovyet İnsanı, Kahramanlık ve
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Sosyalizm
II. Dünya Savaşı döneminde Sov‐
yet ekonomisinde ‐sanayide‐ ve Sov‐
yet biliminde yeni bir devrim
yaşanmıştır. Yeni silah ve teçhizatla
yeterli derecede donatılmamış ve
eğitilmemiş Kızıl Orduyla Alman fa‐
şizmini yenmek, “Büyük Anavatan
Savaşı”ndan muzaffer çıkmak müm‐
kün değildi. 1943'ten sonra Sovyet
ekonomisi ‐özellikle sanayi‐ Alman
ekonomisinden daha fazla üretecek
duruma gelmişti; Almanya, işgal et‐
tiği ülkelerdeki ekonomiye de hare‐
kete geçirmesine, savaş için kullan‐
masına rağmen Sovyet ekonomisin‐
den geri kalmıştı.
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri
Birliği Büyük Ansiklopedisi, Cilt 1'de
şu tespit yapılıyordu:
“Büyük Anavatan Savaşı“nın son
üç yılında sanayi yıllık olarak
30.000'den daha fazla tank ve saldırı
topu, yaklaşık 40.000 uçak ve yine
yaklaşık 120.000 top teslim etmiş‐
tir....Sadece “Büyük Anavatan Savaşı”
yıllarında Sovyet hava kuvvetleri beş
misli; tank gücü 15 misli; topçu gücü
beş mislinden fazla büyümüştür.
Kızıl Ordunun donanımı düşmanın‐
kinden nicel ve nitel üstündü. Sovyet
tankları dünyanın en iyi tanklarıydı.
Sovyet uşakları, silahlanma bakımın‐
dan düşmanınkinden üstündü” (6).
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Ülkenin batısında, Alman işgali
tehlikesinin olduğu yerlerde fabrika‐
lar sökülerek Uralların ötesine; Si‐
birya ve Orta Asya'ya taşınmış ve
böylece düşmanın eline geçmesi en‐
gellenmiştir. Öyle ki, savaşın ilk altı
ayı içinde 1500 fabrika taşınarak ye‐
niden kurulmuştur. Fabrikaları sök‐
mek, taşımak ve yeniden kurarak
üretimi devam ettirmek sıradan bir
iş olarak görülmemelidir. Milyon‐
larca işçi ve emekçiyi harekete geçi‐
ren, çoğu kez düşman saldırıları
koşullarında gerçekleştirilen bu
sökme, binlerce km uzağa taşıma ve
yeniden kurma devasa bir planlama‐
nın, örgütlemenin sonucudur. Bu‐
nun bir sonucu da ülkenin Doğu‐
sunda, henüz gelişmemiş bölgele‐
rinde yeni sanayi merkezlerinin
kurulması oluşmuştur. Savaş sonuna
kadar bu bölgelerde 2000 yeni fab‐
rika yapılmıştır. İstatistik bakımdan
bu, günde birden fazla fabrika ya‐
pımı demektir.
“Zafer için Sovyet demiryolu
emekçilerinin katkısı olağanüstüydü.
Sadece işletmelerin ve insanların
nakli bir milyondan daha fazla vago‐
nun hazır tutulmasını gerekli kılı‐
yordu. Savaş esnasında yeni demir‐
yolu hatları inşa edildi. 81.500 km
uzunluğunda demiryolu rayı yeni‐
den restore edildi. 15.000 köprü inşa
edildi veya tamir edildi. Bunların
hepsi işçi sınıfının çalışma kahra‐
manlığından dolayı elde edilebildi.
Kolhoz köylülüğü özverili çalıştı.

Kızıl Ordu gıda eksikliği hissetmedi...
1942 yılından ekilebilir toplam ala‐
nın yüzde 40'ı düşmanın işgal ettiği
bölgelerde bulunuyordu. Alman fa‐
şist istilacılar, 137.000'den fazla
traktörü, 49.000 biçerdöveri, 4 mil‐
yon pulluğu, tırmığı ve başkaca
tarım ekim hazırlama araçlarını, bir
milyondan daha fazla ekim, dikme,
hasat ve seleksiyon makinesini ya
yok ettiler veya da Almanya'ya gö‐
türdüler. Kolhozlardaki işgücü sayı‐
sal olarak oldukça azaldı. Mekanik ve
canlı çekici güç eksikliği vardı. Ama
Kolhozlar ve Sovhozlar bütün zor‐
lukların üstesinden gelmeyi ve ke‐
sintisiz olarak cephe ve kent nüfusu
için gıda maddeleri ve sanayi için de
hammadde temin etmeyi başardılar.
Sovyet aydınının zaferin elde edil‐
mesine katkısı paha biçilmezdi” (7).
Burjuva basın Sovyet insanının bu
iradesinden, fedakarlığından bahse‐
der mi? Etmez. Bu devasa taşımanın
ve yeniden kurmanın Sovyet işçi sı‐
nıfı ve emekçilerinin insanlık tari‐
hinde o zamana kadar görülmemiş
bir örgütlülüğün, yaratıcılığın so‐
nucu olduğundan bahseder mi?
Etmez. Çünkü bu eylem, anti‐komü‐
nizmin Sovyetler Birliği ve sosyalizm
hakkında oluşturmaya çalıştığı ön‐
yargıya hiç de uymamaktadır.
Modern anti‐komünizm, Sovyet
halkının Kızıl Orduyla iç içe oldu‐
ğunu, onu her bakımdan destekledi‐
ğini görmezlikten gelir. Örneğin

12

savaş tarihinin en büyük tank mey‐
dan muharebesinin gerçekleştiği ve
Alman ordusunun yenildiği (1943
yazı) Kursk'da ve Oryol, Woroneş ve
Karkow gibi şehirlerde/bölgelerde
halk, savunma hatlarının inşasına
katılmıştır. Sadece Kursk'da Nisanda
105.000 ve Ağustosta da 300.000
(1943) insan Kızıl Ordunun zaferi
için yapılması gereken işleri yapmış‐
lardır. Öyle ki, Haziran‐Ağustos
1943'te sadece 32 gün içinde 95
km.lik demiryolu döşenebilmiştir.
Bu demiryolu inşasına 25.000 insan
katılmıştır.
Bu, sosyalizmin, sosyalist çalışma
disiplini ve ahlak anlayışının doğru‐
dan bir sonucudur. Burada sosyalist
toplum düzeninin üstünlüğü açıkça
görülmektedir. Burada işçi sınıfı,
emekçi veya halk‐parti‐sosyalist sis‐
tem‐proletarya diktatörlüğü‐Kızıl
Ordu arasındaki kopmaz birlik, aynı‐
laşma görülmektedir.
Alman faşizminin Sovyet toprak‐
larında, işgal ettiği diğer ülkelerde
de işlemediği cinayet kalmamıştır.
Bu savaşta “asker hissiyatı”na
göre hareket edilmeyecekti; savaş
kuralları hiçe sayılarak her Kızıl
Ordu mensubu derhal öldürülecekti.
Bu aynı zamanda katletmek, talan
etmek, tecavüz etmek için serbestlik
emriydi. Gerçekten de ülkenin belli
bölgeleri ve şehirleri yağmaya açıldı.
Fethedildikten sonra Leningrad ve
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Moskova gibi şehirler ya yıkılacak
veya da su altında bırakılacaktı.
Her seviyede siyasi komiserler,
sivil parti ve devlet görevlileri, Kızıl
Ordu komutanları derhal veya esir
alındıktan sonra hemen katledile‐
ceklerdi.
Alman ordusunun gıda maddeleri
ihtiyacı Sovyet halkı tarafından
temin edilecekti. Alma kurmayı, bu
planlamanın uygulanması sonu‐
cunda 30 milyon Sovyet insanının
açlıktan öleceğinin hesabını da yap‐
mıştı.
Alman ordusunun “Genel Doğu
Planı”na göre Doğu ve Orta Avru‐
pa'nın belli bölgeleri sömürgeleştiri‐
lecek ve Almanlaştırışacaktı. Bu
bölgelerdeki yerli halk ‐Slavlar‐ ya
katledilecekler veya da kovulacak‐
lardı. Boşaltılan yerlere de “Ari Al‐
manlar” yerleştirilecekti.
Savaş sonuna kadar Doğu Avrupa
ülkelerinden katledilen ordu men‐
supları ve sivil sayısı 30 milyona va‐
rıyordu.
Soyeler Birliği nüfusunun yüzde
10'unu, Polonya da yüzde 17'sini
kaybetti.
Devletin görevlendirdiği bir Sov‐
yet komisyonunun çıkardığı bilanço
Alman faşizminin vahşetini anlatı‐
yor:

6)Doğrudan maddi zarar 128 mil‐
yar dolara varmaktaydı. Buna askeri
harcamalar, işgal edilen bölgelerden
ulusal gelir kaybı da eklendiğinde 2
trilyon 569 milyar ruble gibi kor‐
kunç bir rakam ortaya çıkmaktadır
(8).
Bu ve benzeri verileri birçok ki‐
tapta bulabilirsiniz.
Sonuç itibariyle:
Alman faşizminin belini kıran ve
yenen Stalin önderliğinde sosyalist
Sovyetler Birliği olmuştur. 2 Mayıs
1945'te 8. Sovyet Muhafızlar Ordu‐
sunun komutanı General W. I. Çui‐
kow Alman faşist birliklerinin Berlin
Savunma Alanı komutanının teslimi
oluşunu kabul etti. Alman faşist bir‐
liklerinin 8. Sovyet Muhafız Ordu‐
suna teslim olmalarının oldukça
önemli sembolik bir anlamı var: Bu
ordu, 1942 sonbaharında Stalin‐
grad'da sayıca oldukça üstün olan
Alman birliklerine karşı kahramanca
savaşan, Alman saldırganlığını dur‐
duran; savaşın kaderini değiştir‐
mede belirleyici rolü olan ve Alman
faşistlerini Volga kıyılarından Spree
kıyılarına kadar (Berlin'in içinden
geçen bir nehir) diğer Sovyet birlik‐
leriyle birlikte kovalayan ordudur.
Kızıl Ordu olmaksızın, sosyalist
Sovyetler Birliği olmaksızın Alman
faşizmini durdurmak ve yenmek
mümkün olmayacaktı. II. Dünya Sa‐
vaşının kaderi 1942/1943'te Stalin‐

1)Savaştan dolayı Sovyetler Birli‐
ği'nin insan kaybı 20 milyondu.
2)1.710 şehir; 70.000 köy ve 6
milyon konut tamamen veya kısmen
yıkılmış ve yakılmıştır. 3)Yaklaşık 25
milyon insan evsiz kalmıştır.
4)31.850 sanayi işletmesi; 65.000
km demiryolu ve 4.100 istasyon yı‐
kılmıştır.
5)98.000 Kolhoz; 1.876 Sovhoz;
2.890 Makine‐Traktör İstasyonu yağ‐
malanmıştır. 7 milyon at; 17 milyon
sığır; 20 milyon domuz; 27 milyon
koyun ve keçi çalınmıştır.
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grad muharebesinde belirlenmiştir.
Savaşın kaderinin Batı Avrupa'daki
çatışmalarla belirlendiği bir uydur‐
madır; modern anti‐komünizmin bir
demagojisidir.
Bir taraftan avanak küçük burju‐
vazi, diğer taraftan da modern anti‐
komünizm, Kızıl Ordunun Alman
faşizmini yenerek Doğu ve Orta Av‐
rupa'yı kurtarmasını; faşizmden bu
kurtuluşu, sürekli yanlış yorumlan‐
maktadır. Bu kurtuluş bir ulusal kur‐
tuluştu. Bu kurtuluş bir sosyal
kurtuluş değildi. Ulusal kurtuluşla;
faşizmden kurtuluşla sosyal kurtulu‐
şun maddi zemini, koşulları oluştu‐
rulmuştur; anti‐faşist, demokratik
partilerin ortak eylemiyle bu ülke‐
lerde anti‐faşist demokratik düzen‐
ler; halk demokrasileri kurulmuştur.
Stalin'in Rolü Üzerine
Burada Stalin'e atılan iftiralara,
avanak küçük burjuvazinin, revizyo‐
nizmin ve anti‐komünizmin çarpıt‐
malarına, uydurulan yalanlarına
cevap vermek istemiyorum. Hem ya‐
zının kapsamını genişletir hem de
gereksiz. Gerçekler ortadayken ne‐
den savunma durumunda olalım? 8
Mayıs zaferinin materyalist anlatımı
bu savaşta Stalin'in rolünün de
doğru anlatımı anlamına gelir.
Stalin'in eğitim almış bir askerlik,
komutanlık durumu yoktu. Ama
1918‐1921 arasında dış ve iç karşı
devrimci güçlere karşı birçok cep‐
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hede merkez komitesinin görevlisi
olarak bulunmuş ve oldukça kap‐
samlı askeri tedbirlerin alınmasına,
planlanmasına katılmış ve bunu yö‐
netmiştir (9). Sovyet tarihini, o iç
savaş dönemini biraz bilen birisi,
Troçki'nin komutanlık adına yenilgi‐
ler serisini zaferlere çevirenlerin ba‐
şında genç komutan Frunse, bazen
Kirow ve Stalin'in geldiğini bilir.
Troçki dağıtmış, Stalin ve Frunse to‐
parlamıştır.
Stalin, Sovyetler Birliği tek sosya‐
list ülke olarak kaldığı müddetçe ka‐
pitalist sistemin saldırılarına uğraya‐
cağını; bunun iki sistem arasında bir
mücadele olacağını ve bu saldırılara
hazır olmak için güçlü bir devlete ve
orduya ihtiyaç olduğunu oldukça
erken görmüştür. Böyle güçlü bir
devletin ve ordunun maddi zeminini
sosyalist ekonomi oluşturabilirdi.
Sanayileşme ve kırsal alanda kolhoz‐
laştırma ile bu zemin de oluşturul‐
muştur.
Daha '30'lı yılların başından itiba‐
ren savaş tehlikesini gören Stalin,
Kızıl Ordunun askeri donanımıyla
bizzat ilgilenmiş, kapitalist dünyanın
savaş sistemlerini araştırmış ve Sov‐
yet mühendisleriyle sürekli ilişki
içinde olmuş ve onları teknik geliş‐
meyi dünya teknik gelişmesi seviye‐
sine çıkartmaları ve aşmaları için
teşvik etmiştir. '30'lu yıllarda Sov‐

yetler Birliği'nde birçok makinenin
Amerikan ekonomisindeki makine‐
lerden daha genç olması, bu teşvikin
bir sonucudur aynı zamanda.
İspanya iç savaşından elde edilen
tecrübelere dayanarak Sovyetler Bir‐
liği'nde yeni uçak tiplerinin gelişti‐
rilmesi için çabalara öncülük eden
de Stalin'dir.
Ne var ki, Sovyetler Birliği, yeni
teknolojileri denemek ve yeterli
silah üretebilmek için faşist saldırı‐
dan dolayı zaman bulamamış ve bu
da Soveyler Birliği savaşa hazırlıksız
yakalandı uydurmasına zemin teşkil
etmiştir.
Savaş süresinde sorumluluk tama‐
men Stalin'deydi. Taşıdığı sorumlu‐
luklar: Başbomutan, SBKP (B) Genel
Sekreteri, Halk Komiserleri Konseyi
Başkanı, Savunma Halk Komiseri.
30 Haziran 1941'de Stalin başkan‐
lığında Stawka (Devlet Savunma Ko‐
mitesi) kurulur. Bütün savaş boyun‐
ca bu komite askeri ve ekonomik ka‐
rakterli olan yaklaşık 10.000 karar
alır (10).
Önemli kararlar doyurucu tartış‐
malardan sonra ve konuya ilişkin uz‐
manların katılımıyla alınır.
Şukow, Stalin'in olağanüstü ana‐

lizci yeteneğine dikkati çeker: Sta‐
lin'in “katkısı askeri uzmanların öne‐
rilerini anında doğru kavraması,
eklemelerde bulunması, geliştirmesi
ve genelleştirmesi ‐emirler ve tali‐
matlar olarak‐ ve bunları hemen
operatif birlik önderliğine iletme‐
siydi” (11).
Hatalar da yapılmıştır. Bu konuda
Şukow: “Tabii ki, savaşın başlangıç
aşamasında, yani Stalingrad muha‐
rebesine kadar Başkomutan, herke‐
sin yapabileceği gibi hatalar da
yapmıştır; bundan üzüntü duymuş‐
tur, hatalarla yoğun olarak hesaplaş‐
mış; bir daha olmasın diye tecrübe‐
lerden dersler çıkartmıştır” (12).
Bu türden değerlendirmeler sa‐
dece Şukov'a özgü değildir. Kızıl
Ordu komutanları anılarını yayımla‐
maya başladıklarında bu anılarda
Stalin aleyhine kullanabilinecek gö‐
rüşler aramaya başlandı. Acaba
hangi general Stalin'i nasıl yerden
yere vuruyordu ve bundan nasıl bir
Stalin düşmanlığı üretilebilirdi? İşin
ilginç tarafı, bu anılar, genellikle
'60'lı yıllardan itibaren yayımlan‐
maya başladı; yani bir taraftan mo‐
dern revizyonizmin Stalin düşman‐
lığı sürerken, diğer taraftan da Ba‐
tıda modern anti‐komünizm “belge”
ararken yayınlanan bu anılarda
umulan bulunamadı.
***

BU BİR ÖLÜM-KALIM
SAVAŞIDIR
Yoldaşlar! Yurttaşlar! Kardeşler
ve Kız Kardeşler!
Ordumuzun ve Donanmamızın
Savaşçıları!
Dostlarım, size hitap ediyorum!
Yurdumuza karşı 22 Haziran'da
Hitler Almanya'sının haince başla‐
dığı askeri saldırı devam etmektedir.
Kızıl Ordu'nun kahramanca mukave‐
metine rağmen, düşmanın en iyi tü‐
menleri ve hava kuvvetlerinin en iyi
kıtaları artık ezilmiş ve savaş mey‐
danlarında mezarını bulmuş olmala‐
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rına rağmen, düşman, cepheye yeni
kuvvetler katarak ilerlemeye devam
ediyor. Hitler’ci ordular, Litvanya'yı,
Letonya'nın önemli bir kısmını, Be‐
lorusya'nın batı kısmını, Batı Ukray‐
na'nın bir kısmını işgal edebildi.
Faşist hava kuvvetlerinin bombardı‐
man uçakları, harekat sahalarını ge‐
nişletmekte, Murmansk, Orsa,
Mogilyov, Smolensk, Kiyev, Odesa, Si‐
vastopol şehirlerini bombalamakta‐
dır. Yurdumu‐ zun üzerinde ciddi bir
tehlike baş göstermiştir.
Nasıl oldu da bizim şanlı Kızıl Or‐
dumuz, bir dizi şehir ve bölgeleri‐
mizi faşist ordulara bıraktı? Palav‐
racı faşist propagandacıların durma‐
dan bütün dünyaya açıkladıkları gibi
Alman faşist ordusu gerçekten mi
yenilmez bir ordudur?
Elbette hayır! Tarih gösteriyor ki,
yenilmez ordular yoktur ve asla ol‐
mamıştır... Aynısı Hitler'in bugünkü
Alman faşist ordusu için de söylen‐
melidir. Bu ordu şimdiye kadar Av‐
rupa karasında ciddi bir direnişle
karşılaşmamıştır. İlkin bizim toprak‐
larımızda ciddi bir direnişle karşı‐
laşmıştır. Yalnız bizim toprakları‐
mızda ciddi bir direniş neticesinde
Alman faşist ordusunun en iyi tü‐
menleri Kızıl Ordumuz tarafından
yenilgiye uğratılmıştır; öyleyse, tıpkı
Napolyon'un ve Wilhelm'in orduları
gibi Hitler faşist ordusu da yenilebi‐

lir ve yenilecektir.
Toprağımızın bir kısmının Alman
faşist ordularının eline düşmüş ol‐
masına gelince, bu, başlıca olarak,
SSCB'ye karşı faşist Almanya'nın aç‐
tığı savaşın Alman orduları için elve‐
rişli, Sovyet orduları için ise elverişli
olmayan şartlar' içinde başlamış ol‐
ması ile açıklanabilir. Mesele şu ki,
savaş yürüten bir ülke olduğundan
Almanya orduları, artık tamamıyla
seferber edilmiş, SSCB'ye karşı sevk
edilmiş ve SSCB'nin sınırlarına yığıl‐
mış 170 tümen yalnız harekete geç‐
mek işaretini bekleyerek tam
hazırlık vaziyetinde bulunurken,
Sovyet ordularının henüz seferberlik
yapması ve sınırlarına hareket et‐
mesi gerekiyordu. Bütün dünyaca
saldıran taraf sayılacağına aldırış et‐
meyerek faşist Almanya, kendisiyle
SSCB arasında 1939 yılında imzala‐
nan saldırmazlık paktını apansızın
ve haince çiğnemiş olmasının da bu‐
rada az önemi olmamıştır. Açık ki,
barışsever ülkemiz saldırmazlık
paktını çiğnemek teşebbüsünü kendi
üzerine almak istemediğinden iha‐
net yolunu tutamazdı.
Şöyle bir soru sorulabilir. Hitler ve
Ribentrop gibi hain heriflerle ve ca‐
navarlarla nasıl oldu da Sovyet Hü‐
kümeti saldırmazlık paktı imzala‐
maya yanaştı? Sovyet Hükümeti bu‐
rada bir hata yapmamış mıdır? El‐
bette hayır! Saldırmazlık paktı, iki
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devlet arasında bir barış paktıdır.
Böyle bir paktı Almanya bize
1939'da önerdi. Sovyet Hükümeti
böyle bir teklifi reddedebilir miydi?
Sanırım, hiçbir barışsever devlet, bir
komşu devletle ‐ki bu devletin ba‐
şında Hitler ve Ribentrop gibi cana‐
varlar ve yamyamlar bile bulunsa‐
barış anlaşmasını reddedemez. Bu
ise, şüphesiz mutlak bir şartla, yani
bu barış anlaşması barışsever devle‐
tin ne doğrudan doğruya ne de dola‐
yısıyla toprak bütünlüğüne, bağım‐
sızlığına, onuruna dokunmaması
şartıyla mümkündür. Bilindiği gibi,
Almanya ile SSCB arasındaki saldır‐
mazlık paktı, tam böyle bir pakttır.
Almanya ile saldırmazlık paktı im‐
zalamakla ne kazandık? Biz, ülke‐
mize bir buçuk yıllık bir barış ve
faşist Almanya, pakta rağmen ülke‐
mize saldırmayı göze alırsa ona karşı
koymak için kuvvetlerimizi hazırla‐
mak imkanı kazandık. Bu, bizim için
besbelli bir kazanç ve faşist Almanya
için bir kayıptır.
Faşist Almanya, paktı haince yırtıp
SSCB'ye saldırmakla ne kazandı ve
ne kaybetti? Faşist Almanya, kendi
orduları açısından kısa bir zamanda
için biraz elverişli bir durum elde
etti, fakat bütün dünyanın nazarında
kendini kanlı bir saldırgan olarak
açığa vurmakla siyasi bakımından
kaybetti. Hiç şüphe edilemez ki, Al‐
manya için bu süreksiz askeri kazanç
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ancak geçici bir şeydir; SSCB için
olan büyük siyasi kazançsa, ciddi ve
sürekli bir etkendir ki, faşist Al‐
manya ile olan savaşta Kızıl ordunun
kesin askeri başarıları bu temel üze‐
rinde gelişecektir.
İşte bunun içindir ki, bütün kahra‐
man ordumuz, bütün kahraman do‐
nanmamız, bütün şahin pilotlarımız,
ülkemizin bütün halkları, Avrupa,
Amerika ve Asya'nın bütün en iyi in‐
sanları, nihayet Almanya'nın en iyi
insanları, Alman faşistlerinin haince
hareketlerini lanetliyor ve Sovyet
Hükümetine sempatilerini gösteri‐
yor, Sovyet hükümetinin hareketini
tasvip ediyor, davamızın haklı bir
dava olduğunu düşmanın ezileceğini
ve bizim mutlaka muzaffer olacağı‐
mızı görüyorlar.
Bize dayatılan bu savaşla ülkemiz,
kendisinin en azılı ve hain düşmanı
olan Alman faşizmiyle ölüm kalım
savaşına girmiş bulunuyor. Orduları‐
mız tepeden tırnağa kadar tanklarla,
uçaklarla silahlanmış bir düşmanla
kahramanca çarpışmaktadırlar. Kızıl
Ordu ve Kızıl Donanma sayısız zor‐
lukları yenerek Sovyet toprağının
her karışını fedakarca savunmakta‐
dır. Kızıl Ordunun binlerce tank ve
uçaklarla silahlanmış büyük kuvvet‐
leri savaşa girmektedir. Kızıl Ordu
savaşçılarının kahramanlığı emsal‐
sizdir. Düşmana karşı aktif direnci‐

miz kuvvetlenip artmaktadır. Kızıl
Ordu ile beraber Anayurdun savun‐
ması için bütün Sovyet halkı ayakta‐
dır.
Anayurdumuzun karşısına dikilen
tehlikeyi ortadan kaldırmak için ne
lazımdır? Ve düşmanı ezmek için ne
gibi tedbirler almak gerektir?
Her şeyden evvel halkımız, Sovyet
halkı ülkemizi tehdit eden tehlikenin
bütün derinliğini anlamalı, ihmal‐
karlığı, kaygısızlığı atmalı ve savaş‐
tan evvelki zaman için anlaşılır, fakat
savaşın değiştirdiği bu durum anın‐
dan felaket getirebilecek bir şey olan
barış içinde inşa zamanındaki zihni‐
yeti bırakmalıdır. Düşman gaddar ve
amansızdır. Düşmanın amacı, teri‐
mizle yoğrulmuş olan topraklarımız
istila etmek, emeğimizle elde edilen
ürünümüzü, tahılımızı, petrolümüzü
ele geçirmektir. Düşmanın gayesi,
toprak beylerinin hakimiyetini geri
getirmek, çarlığı geri getirmek, Rus‐
ların, Ukraynalıların, Belorusyalıla‐
rın, Litvanyalıların, Letonyalıların,
Estonyalıların, Özbeklerin, Tatarla‐
rın, Moldavyalıların, Gürcülerin, Er‐
menilerin, Azerbaycanlıların ve
Sovyet Birliğinin diğer hür halkları‐
nın milli kültürlerini ve milli devlet‐
lerini yıkmak, onları Almanlaş‐
tırmak, onları Alman prens ve ba‐
ronlarının kölelerine çevirmektir.
Sorun, Sovyet devletinin yaşayıp ya‐
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şamaması, Sovyetler Birliği halkları‐
nın özgür kalmaları veya esaret al‐
tına düşmeleri meselesidir. Sovyet
halkının bunu kavrayıp kaygısızlığa
son vermesi, kendi kendisini sefer‐
ber etmesi ve gördüğü bütün işleri
düşmana karşı aman bilmeyen yeni,
askeri bir esas üzerinde düzene koy‐
ması lazımdır.
Diğer taraftan, saflarımızda sızla‐
nanlara, korkaklara, panik çıkaran‐
lara, kaçaklara yer olmamalı,
ülkemiz insanları savaşta korku
nedir bilmemeli ve faşist esaretçilere
karşı yapılan anayurdumuzun kurtu‐
luş savaşına fedakarlıkla gitmelidir‐
ler. Devletimizi kurucusu Büyük
Lenin, "Sovyet insanlarının başlıca
sıfatları, cesaret, övgü, savaşta kork‐
mazlık, anayurdun düşmanlarına
karşı halk ile yan yana çarpışmaya
hazır olmalarıdır", demiştir. Bolş‐
evik’in bu harikulade sıfatları; Kızıl
Ordumuzun, Kızıl Donanmamızın
milyonlarca unsurlarına, Sovyetler
Birliği'nin bütün halklarına mal edil‐
melidir.
Her şeyi cephenin menfaatlerine
ve düşmanı ezmek görevine tabi
tutup bütün faaliyetimizi hemen as‐
keri bir yol üzerine geçirmeliyiz.
Bütün emekçilere serbest emek ve
refah temin etmiş olan anayurdu‐
muza karşı Alman faşizminin kudur‐
muş bir kin ve nefret beslediğini
Sovyetler Birliği halkları şimdi gör‐
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mektedirler. Sovyetler Birliği halk‐
ları, kendi haklarını ve toprakların
düşmana karşı korumalıdırlar.
Kızıl Ordu, Kızıl Donanma ve Sov‐
yetler Birliğinin bütün yurttaşları,
Sovyet toprağının her karışını sa‐
vunmalı, şehirlerimiz ve köylerimiz
uğrunda kanlarının son damlasına
kadar çarpışmalı, halkımıza has olan
cesaret, inisiyatif ve zekayı göster‐
melidirler.
Kızıl Orduya her türlü yardım işini
yoluna koymalıyız, Kızıl Ordunun
saflarına sık sık takviye işini sağla‐
malıyız, ona lazım olan her şeyin ye‐
tiştirilmesini, asker ve mühimmat
taşıyan katarların süratle işlemesini,
yaralılara geniş ölçüde yardım işini
sağlamalıyız.
Kızıl Ordunun cephe gerisini kuv‐
vetlendirmeliyiz ve bütün işlerimizi
bu davanın gereksinimlerine bağlı
tutmalı, bütün işletmelerin yüksek
tempolarla çalışmalarını sağlamalı,
daha fazla tüfek, makineli tüfek, top,
fişek, mermi, uçak yapmalıyız; fabri‐
kaların, elektrik istasyonlarının, te‐
lefon ve telgraf hatlarının korunma‐
sını teşkilatlandırmalı, hava taarruz‐
larına karşı mahalli koruma teşkilat‐
larının işini yoluna koymalıyız.
Cephe gerilerini herhangi bir şe‐
kilde bozanlara, kaçaklara, panikçi‐
lere, söylenti yayanlara karşı aman‐
sız bir savaş yürütmeliyiz; casusları,

kundakçıları, düşmanın paraşütçüle‐
rini imha etmeli ve bütün bu işlere
bizim avcı taburlarımıza süratle yar‐
dım göstermeliyiz. Düşmanın hain,
kurnaz, aldatmakta ve yalan yay‐
makta tecrübeli olduğunu göz önün‐
de bulundurmak lazımdır. Bütün
bunları hesaplamak ve provokas‐
yonlara kapılmamak lazımdır. Panik
çıkarmakla ve ödlekliğiyle savunma
işine engel olanların kim olursa
olsun hepsini, hemen askeri mahke‐
meye vermek lazımdır.
Kızıl Ordu geri çekilmek zorunda
kaldığı takdirde demiryollarının
bütün müteharrik vasıtalarını bera‐
ber çekip götürmeli, düşmana tek
bir lokomotif, tek bir vagon bırakma‐
malı, bir tek kilo tahıl, bir tek litre ya‐
kacak bile bırakmamalı, kolhozcular
bütün hayvanları gerilere doğru sür‐
meli, tahılı cephe gerisi mıntıkalara
göndermek ve orada muhafaza
etmek üzere devlete teslim etmeli‐
dirler. Renkli madenler, tahıl ve ya‐
kacak da dahil olmak üzere beraber
götürülemeyen bütün kıymetli mal‐
lar muhakkak yok edilmelidir.
Düşmanın işgal ettiği bölgelerde
süvari ve piyade olmak üzere çete
müfrezeleri oluşturulmalı; düşman
ordusunun kuvvetleriyle savaş için,
her yerde ve her bucakta çete sava‐
şını körüklemek için, köprüleri uçur‐
mak, yolları, telgraf ve telefon
hatlarını tahrip etmek için, kereste

ve ambarları, ağırlık vs. kollarını
ateşlemek için sabotaj grupları oluş‐
turulmalı, işgal altına düşen bölge‐
lerde düşmana ve yardakçılarına
dayanılmaz şartlar yaratmalı, onları
her adımda izlemeli ve yok etmeli,
onların bütün tedbirlerini suya dü‐
şürmeli.
Faşist Almanya ile yapılan savaş,
alelade bir savaş sayılamaz. Bu, sa‐
dece iki ordu arasındaki bir savaş
değildir. Bu savaş aynı zamanda
bütün Sovyet halkının Alman faşist
ordularına karşı yürüttüğü büyük
bir savaştır. Faşist zalimlere karşı
bütün halk tarafından yürütülen
Anavatan Halk Savaşının amacı, yal‐
nızca ülkemizin karşısına dikilen
tehlikeyi ortadan kaldırmak değil,
Alman faşizminin boyunduruğu al‐
tında inleyen bütün Avrupa halkla‐
rına da yardımdır. Bu kurtuluş
savaşında biz tek başımıza kalmaya‐
cağız. Bu büyük savaşta Avrupa ve
Amerika halkları, bu arada, Hitler’ci
elebaşıların köleleştirdiği Alman
halkı da bizim sadık müttefiklerimiz
olacaktır. Anayurdun özgürlüğü uğ‐
rundaki savaşımız, Avrupa ve Ame‐
rika halklarının bağımsızlıkları
uğrundaki, demokratik özgürlükler
uğrundaki savaşlarla birleşip kayna‐
şacaktır. Bu savaş, Hitler'in faşist or‐
duları tarafından gelen esaret ve
esaret tehlikesine karşı özgürlükten
yana olan halkların birleşik cephesi
olacaktır...
Yoldaşlar!
Kuvvetlerimiz sayısızdır. Kibirli
düşman, buna yakında kanaat geti‐
recektir. Saldırmış olan düşmana
karşı Kızıl Orduyla beraber binlerce
işçi, kolhozcu, aydın savaşa kalkıyor.
Halkımızın milyonlarca kütleleri
ayağa kalkacaktır. Moskova ve Lenin‐
grad emekçileri, Kızıl Orduya yardım
için, binlerce kişilik halk alayları kur‐
mak işine giriştiler. Düşmanın istila
tehlikesi karşısında bulunan her şe‐
hirde böyle halk alayları kurmalıyız,
Alman faşizmine karşı anayurt sava‐
şımızda özgürlüğümüzü, şerefimizi
yurdumuzu savunmak için bütün
emekçileri savaş için harekete geçir‐
meliyiz.
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SSCB halklarının bütün kuvvetle‐
rini çabukça seferber etmek, yurdu‐
muza haince saldırmış olan düş‐
mana karşı koymak için şimdi devle‐
tin bütün iktidarını elinde toplamış
olan Devlet Savunma Komitesi ku‐
ruldu. Devlet Savunma Komitesi
işine başladı, Kızıl Ordu ve Kızıl Do‐
nanmaya fedakarca yardım etmek,
düşmanı ezmek, zaferi elde etmek
için bütün halkı, Lenin'in‐Stalin'in
partisi etrafında, Sovyet Hükümeti
etrafında sımsıkı toplanmaya çağırı‐
yor.
Bütün kuvvetlerimizi, kahraman
Kızıl Ordumuzun, şanlı Kızıl Donan‐
mamızın yardımına verelim!
Halkın bütün kuvvetlerini düşma‐
nın ezilmesine verelim!
Zaferimiz uğrunda ileri!
(Stalin; C. 14, Radyo konuşması, 3
Temmuz 1941)
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KADINLAR ÜZERİNDEKİ TECRİDİ KIRMAK ve
FAŞİZMİ EZMEK İÇİN BİRLEŞİK-MİLİTAN KADIN
MÜCADELESİ
8 Mart 2019 yerel seçimler öncesi
büyük bir coşku ile gerçekleşti. Ka‐
dınlar patlamaya hazır bir volkanın
ağzında bütün Türkiye ve Kürdis‐
tan’da yürüdüler. Zindanlardaki ve
dışarıdaki açlık grevlerinin ölüm sı‐
nırına dayanan siyasal atmosferinde
kadınların yürüyüşü yoksulluğa,
baskılara, şiddete ve tecride karşı
büyük bir gösteri halini aldı. Ancak
faşizme karşı dinamizm korunsa da
bir 9 Mart’ı, 10 Mart’ı, bir Haziran’ı
yaratacak direniş kıvılcımlarını ateşe
çevirecek politik önderlikten yok‐
sunluk, kadın hareketini objektif ola‐
rak durağan kılıyor.
Oysa 8 Mart 1857 kadınların ken‐
dilerini kapattıkları fabrikada yan‐
dıkları bir gündü. Dolayısıyla özel‐
likle bugün için çok büyük bir anlam
taşımakta. Türkiye ve Kürdistanlı ka‐
dınlar çok büyük bir hapishanenin
tecridi altındalar. Bu tecrit bizi ev‐
lere kapatıyor, sosyal yardımlara

Leyla Güven’in başlattığı direniş zindanlardaki
eylemlerle sürmektedir.

muhtaç bırakıyor, sokağa çıkma ya‐
saklarıyla namluyla tehdit ediyor, ha‐
yatın her alanında yükselen bir
tacizle karşı karşıya bırakıyor, yok‐
sulluk çektiriyor. Kadınlara kamusal
alan AKP‐MHP faşizmi tarafından
kapatılırken; devrimci, demokrat,
muhalif kadın kesimleri ise tutuk‐
lama, gözaltı baskısı ile yaşıyor. Zin‐
danlar Kürt ve Türk devrimcilerle
dolu. Bugün açlık grevlerinde olan
7000 tutsağın büyük bir kısmı kadın.
Leyla Güven, tüm dünyaya yayılan
direnişi ile Türkiye’deki büyük bir
kadın sembol haline gelmiş du‐
rumda. Kadın mücadelesi, politik an‐
lamda bütün kadın sorunlarını
kapsayan bir yerde durmak iddiası
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ile birlikte politik öncülüğe sahip
olamamasının sonucunda yönelim‐
lerini AKP‐MHP faşizmi ile ciddi bir
çarpışmaya doğru götüremiyor. Hal‐
buki bütün bu baskı, şiddet ve zulüm
ortasında kadınların AKP‐MHP faşiz‐
mine karşı direnişinin en ciddi yolu
bellidir: cüretli ve militan çizgide
birleşik kadın mücadelesi.
Güncel Sorunlarımız ve
Birleşik-Militan Bir Kadın
Mücadelesinin Örgütlenmesinin
Zorunluluğu
En son ezan‐ıslık tartışmasında da
görüldüğü üzere gece yürüyüşlerine
karşı Erdoğan’ın tepkisi “bugün
ezan, yarın bayrak, öbürgün düş‐
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manı alkışlama” diyalektiğinde oldu.
Kadın hareketinin bu diyalektikten
nasibini alacağı kesindir. Erdoğan’ın
bugünkü tehditlerinin esas amacı
kadın muhalefetinin tasfiyesi olmak‐
tan öte kendi kitlesinin konsolidas‐
yonudur. Erdoğan’ın ezan‐ıslık
bahanesi ile yapmaya çalıştığı AKP‐
MHP faşist ittifakını bir saldırı yo‐
luyla toparlamaktır. Faşizm bu
açıdan güçsüz halini açığa vurmak‐
tadır. Ancak kadın hareketi topyekün
hedef gösterilmekte ve faşist‐para‐
militer güçlerin kadın hareketlerine
saldırısının zemini hazırlanmakta‐
dır. Militan çizgide birleşik bir kadın
mücadelesi bu saldırıları öngörerek
kadın hareketini savunacak bir po‐
zisyonda yer almalı.
Anayasal düzlemde ve medeni
hukuk, ceza hukuku tartışmalarında
kadınların kazanımlarının yok edil‐
mesi hedefli medya saldırılarının
“boşanmış babalar”, “mağdur erkek‐
ler” propagandaları; boşanmaları
engellemek ve nafaka hakkını orta‐
dan kaldırarak kadınları AKP gerici
zihniyetinin yarattığı islamcı‐türk
aile formuna muhtaç bırakmak için
tasarlanıyor. Amed’de bir kadına, er‐
keğin 50 TL olarak nafaka vermesi
kararını onaylayan mahkeme akıl‐
lara savaştan kaynaklanan yoksullu‐
ğun nasıl üstünün örtülmeye çalış‐

tığını da gösteriyor. Kadro isteyen iş‐
çilere “biz savaşıyoruz, gerekirse aç
kalacaksın” nutuğu çeken Erdo‐
ğan’dan sınıfsal olarak sorulması ge‐
reken hesabı da burada netleş‐
tirmemiz mümkündür. İşçi ailelerini
bir lokma ekmeğe muhtaç ederek
çocuk ve yaşlı bakımını “sosyal yar‐
dım politikalarıyla” kadına yükle‐
mek ve işsizliği kadınlara mal etmek
AKP‐MHP faşizminin iktisadi, kültü‐
rel, şoven, dini politikalarıyla yüzde
yüz uyumludur. Bu açıdan Türki‐
ye’de sınıf savaşımı, gelişen yoksul‐
lukla birlikte kadın hareketi ile de
bir çok yönden ortak kaderi taşı‐
maktadır. AKP‐MHP’nin faşist medya
kuruluşları ve kadın düşmanı yazar‐
ları bu açılardan KBDH yaygın güçle‐
rinin hedefi haline gelmelidir. Ayrıca
yoksulluğun hesabını sormak için
Türkiye’li, Kürdistan’lı kadınları ve
göçmen kadınları güvencesiz çalıştı‐
ran, sömüren patron ve şirketler de
hedefimiz olmalıdır.
İkinci olarak kadınların 6284.
Madde gibi kazanılmış haklarına ya‐
pılan müdahale, kadına yönelik şid‐
dette olan artışa rağmen sonuçların
gözlemlenmemesi ve devlet kurum‐
larınca vakaların kaydının tutulma‐
ması uluslararası anlamda da
gündeme oturmuş durumdadır. Dev‐
let mekanizmaları kaymakamlıklar‐
20

dan mahkemelere, karakollara kadar
kadınları korumamaktadır. Tür‐
kiye’de öz‐savunma davaları ağırlaş‐
tırılmış müebbetle sonuçlanırken,
erkekler haksız tahrik indirimiyle
adeta cinayetler teşvik edilircesine
sözde yargılanmaktadır. Dolayısıyla
kadınların öz‐savunma gücünü hare‐
kete geçirebilmek adına kadınlara
ait bir adaleti sağlamak için cesaret
verici eylemler KBDH’ın gündemi
haline gelmelidir. Devlet kurumla‐
rından medet uman bir anlayışın ge‐
çerliliği kalmamıştır. Öz‐savunma
politik gericilik atmosferinde gide‐
rek gündemden uzaklaşıyor, ancak
örgütlü saldırı ile kadınların öz‐sa‐
vunma gücü açığa çıkartılabilir.
KBDH olarak devlet mahkemelerini
geçersiz kılarak, nafaka ödemek‐
tense kadını öldürerek daha az ceza
ödeyecek erkekleri yaygın bir şe‐
kilde takip etmenin ve cezalandır‐
manın önemi hiçbir zaman olmadığı
kadar büyüktür. İşlemeyen mahke‐
melerin ve güvenlik protokollerinin
değil, kadın düşmanı mahkeme he‐
yetlerinin ve karakol polislerinin ta‐
kipçisi olacağız. KBDH kuvvetlerinin
adalet anlayışı bu çerçevede geliş‐
melidir.
Zindan direnişleri ülkenin tü‐
münde tecridin olduğu gerçeği ile
birleştirilmeli, birlikte algılanmalı‐
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Askeri-Politik ve Fiili-Meşru
Zeminlerde Alternatif Olarak
KBDH

dır. Zindanlardaki direnişleri selam‐
lamak yetmemektedir. Leyla Gü‐
ven’in
başlattığı
direniş
zindanlardaki eylemlerle sürmekte‐
dir. Açlık grevleri dönüşümsüz ve sü‐
resiz olarak hayati sınıra dayanmış
durumdadır. Dışarıda militan ve ön
açıcı, başarı sağlayıcı bir kadın hare‐
ketinin yükselmesi, zindanlardaki
kuşatmayı kuşatacaktır. Bu direniş
ve tecrit koşulları sürdükçe kadın
hareketinin önüne düşen görevler
de içerideki kadar keskin bir politik
hatta oturmalı. Üzerimizde militan
bir dayanışma görevi vardır. Kadın
hareketinin birliği bu noktada son
derece önemlidir. KBDH zindanda
eylem yapan bütün kadın arkadaşla‐
rımız için gerekli militan propa‐
ganda ve eylemliliği yükseltmelidir.
Pankart çalışmasından, teşhir ey‐
lemlerine Türkiye metropollerinde

KBDH bugün bütün bileşenleriyle
Türkiye ve Kürdistan kırlarında, şe‐
hirlerinde yüksek potansiyelli bir
güç ve enerji taşımaktadır. Hareketin
örgütlenmesini sağlayarak eylemsel‐
lik üzerinden inşa etmek aciliyetli ol‐
makla birlikte faşizm koşullarında
tek gerçekliği olan yöntemdir. KBDH
kadın mücadelesine bakış açısı ve
zor gücü ile Türkiye ve Kürdistan
kadın hareketinin en büyük öznesi‐
dir. Değişik zeminlerde kadın hare‐
ketinin birleşerek yükselmesi
vurgusu yapılsa da KBDH’ın eylem‐
sellik düzeyinde var olmaması bu
birlikteliklerin politik olarak başarı
kazanmasını engelleyecektir. Kadın

KBDH adına alevler yükselmelidir.
Bu yolda ödenen bedel karşılıksız
kalmamalıdır. Kadın hareketinde
zindan direnişlerinin gündemi canlı
tutulmalıdır. Tecridi kırmak ile fa‐
şizmi ezmek arasındaki diyalektik
bağın vurgulandığı eylemsellikler
mahallelerde, okullarda, sokaklarda
KBDH’ın başlıca vurgusu olmalıdır.
KBDH bileşenlerinin var olan gücü
bu açılardan ülkede aciliyetle yan‐
yana gelmelidir.

hareketinin politik mevzilerinin ön
açıcı gücü açısından KBDH’ın eylem‐
leri taşıyıcı olacaktır. KBDH üzerine
düşen görev, politik anlamda ve özel‐
genel şiddet anlamında eylemsel ön‐
cülüktür. Yalnızca dağlarda değil,
şehirlerde de hem askeri hatta hem
de fiili‐meşru zeminde mücadele
hattında yan yana gelmenin koşulla‐
rını yaratmak gerekiyor. KBDH bir
örgütlenme alternatifi olarak somut
işleri ile öne çıkacak ve bakışları
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kendi yönüne çekecek bir güçtür. Bu
açıdan fiili‐meşru mücadele zemin‐
lerinin önündeki hedefler karşılık
bulmayı bekleyen kaçırılmaz fırsat‐
lar olarak önümüzde durmaktadır.
Hesap soran bir gücü hayata geçire‐
bilecek hatta sahibiz. Bütün kadın‐
ları kendi mevzilerimize çağırırken
ülkede faşizme karşı her zeminde
aktif olarak direnerek bedel ödeyen
devrimci örgütlerin, Türkiye ve Kür‐
distan’lı özgürlük güçlerinin parçası
olmamıza dayanıyoruz. Onurla yük‐
selen direnişimize ve ağır teknik ve
psikolojik savaşla geçirdiğimiz sü‐
rece dayanarak başta metropollerde
olmak üzere KBDH zemininin en
ciddi alternatif olduğunu savunuyo‐
ruz. Ancak günümüzde sözün karşı‐
lığı eylemin yanında hiç kalmaktadır.

8 Mart sonrası süreç bu açıdan
KBDH için yeni bir başlangıç olmalı‐
dır. Bulunduğu her alanda birlikte
mücadele vurgusunu eylemle yapa‐
rak KBDH bayrağı yükseltilmelidir.
Kadınlar üzerindeki tecridi kır‐
mak, içeride ve dışarıdaki hücreleri
parçalamak için KBDH’ı başarıya gö‐
türelim!
Faşizmi ezeceğiz!
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LEYLA GÜVENLERİN SESİNE SES, DİRENCİNE
DİRENÇ, DİRENİŞİNE ZAFER OLACAĞIZ!
İğne atsan ses çıkaracak denli
koyu bir sessizliğin içindeyken, “bu
suskunluğa ortak olmayacağım”
diyen bir kadın Leyla Güven. Başlat‐
tığı direniş, öncülük ettiği açlık gre‐
viyle, en bir şey yapılamaz denilen
anda, en bir şey yapılamaz denilen
yerde bir direniş odağı yaratmıştır;
her zaman her yerde yapılabilecek
bir şey muhakkak vardır, demiştir.
Bu direnişin, tarihselliği buradadır.
Gücün; teslim alınamaz irade, kırıla‐
maz onur olduğunu hatırlatmıştır. Ve
direniş bundandır karşılık bulmuş,
kıvılcımın bozkıra düşüşü gibi sarıp
sarmalamıştır bu coğrafyayı. Bin‐
lerce devrimci‐yurtsever, katılmıştır
bu direniş kervanına. Hala sürmekte,
hala büyümekte bu direniş. Diren‐
menin biçimi, yöntemi çeşitlenip
Kürdistan halkına, Türkiye halkla‐
rına mal oluyor, kolektif bir direniş
odağı haline geliyor. İnsanlığın, ada‐
letin, reddedişin, direnişin bir fısıltısı
tüm dünyayı dolaşıyor; iktidarın, fa‐
şizmin, faşist devletin, erkek egemen
sistemin kulaklarını sağır edecek bir
ezgiye dönüşüyor. Bu fısıltının kud‐
reti ve cesareti tarih yazan, tarihin
seyrini değiştiren kadınların özgür‐
lük mücadelesinden geliyor.

Bu sese bir ses, bu çığlığa bir çığ‐
lık, bu direnişe zafer olmak gerek
bugün. Özgürlüğün savaşını veren
sayısız kadının yaptığı gibi Leyla
Güven de geçmişten geleceğe bir
köprü atmıştır. Bu selamı geleceğe
taşıyacak olan, mahkum edildiğimiz
köle ve sömürü düzenini yıkacak
olan bizleriz. Bizler de tıpkı bizden
öncekilerin yaptıkları gibi, en olmaz
denilen yerde, en olmaz denilen za‐
manlarda bu köprüyü geleceğe uza‐
tacağız. Şimdi neredeysek orada;
sesimiz, öfkemiz, isyanımız, onuru‐
muzla; elimizde ne varsa, mutfağı‐
mızdaki kızgın yağ, tencere tava,
balkonumuzdaki saksı, sokaktaki
taş, elimizdeki iğne, fabrikadaki ma‐
kine; özgürlük kavgasını en ileriden,
en önden büyütme, direnme ve ka‐
zanmanın zamanıdır. Şimdi kadınla‐
rın zamanı, şimdi özgürlüğün za‐
manı, şimdi tecriti kırmanın faşizmi
yıkmanın zamanıdır.

İçeride dışarıda tecriti parçala‐
mak, halkların özgürlük mücadele‐
sini yükseltmek için bedenini açlığa
yatıranlara; Leylalara, Sebahatlara,
Selmalara, Muhabbetlere, Hiyemlere
karşı sorumluluğumuzdur: Ses, ışık,
direnç olacak, faşist ablukayı dağıta‐
cağız!
Kürt Halk Önderinin şahsında bir
halka uygulanan tecrit saldırısını kır‐
mak, özgürlüğe aç Türkiye emekçi
halklarının özgürlük mücadelesini
yükseltmek için bedenini açlığa yatı‐
ranlara, özgürlüğe sevdalı devrimci
kadınlara selam olsun!
Selam olsun kadınların
özgürlük mücadelesine!
Selam olsun geleceği yaratacak
olanlara!
Selam olsun halklarımızın
özgür günlerine!
KBDH / Genel Konseyi

Duyun, dinleyin; Leyla Güven’in
başlattığı, onu büyütenlerin, fedai‐
leştiren Aytenlerin direnişinin getir‐
diği selamı. Özgürlüğün ve zaferin,
yenilmezliğin silinemez tarihinin
içinden geçerek parlıyor yaşama gü‐
zelliklerini veren, yaşamı güzelleşti‐
ren kadınlar. Paris Komünü’nden,
faşizmi yıkan mevzilerden, Kelebek‐
ler’den, Zilan’dan Beritan’dan geli‐
yor bu selam. Nazilerin korkulu
rüyalarını DAİŞ’in korkulu rüyasına
çeviren kadınların selamıdır bu. “Diz
çökerek yaşamaktansa ayakta öl‐
meyi yeğlerim” diyen kadınların; içe‐
ride dışarıda hücreleri parçalama,
tecridi kırma iradesini açığa çıkaran‐
ların selamıdır bugün bizlere ulaşan.
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FAŞİZME KARŞI SERGİLENEN FEDAİ DURUŞ
TARİH YAZIYOR
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan
yoldaş, kapitalist modernite güçleri
ve TC devleti tarafından 20 yıldır ke‐
sintisiz bir şekilde ve özel geliştirilen
İmralı sistemi ile derinleştirilen tec‐
rit uygulamalarına karşı; sosyalist
olmanın, devrimci olmanın, insan ol‐
manın ve bir halkın önderi olmanın
sorumluluğuyla hareket etmiştir. 40
yılı aşkın bir süreci kapsayan müca‐
delesi içinde inkar ve imha sürecine
alınan Kürt halkını yeniden tarihle,
ideolojiyle, örgütle, özgür kimlik ve
eylemle buluşturmayı başarmak
kadar 21. yy’ın temel devrim dina‐
mikleri arasına girmesini sağlaması,
kadın özgürlük mücadelesi ile buna
karakter kazandırması ezilen halk‐
lar, sınıflar açısından tarihi anlam ve
değeri olan bir gerçekliği ifade et‐
mektedir.
Öcalan yoldaş, özgür yaşam arayı‐
şını özgür toplum inşasına dönüş‐
türmeyi başarmış bir önderliktir.
Bunu yaparken de insanlık tarihinin
5000 yıllık özgürlük, eşitlik mücade‐
lelerini ve tecrübelerini kendisine
rehber edinmiştir. Öcalan yoldaşın
duruşu insanlığın 5000 yıllık top‐
lumsal değerlerinin büyütülmesi ve
sosyalist mücadelelerin bir devamı
olarak Kürdistan topraklarında yük‐
selmiştir. Kürt halkının şahsında da‐
yatılan halkların etrafında örülen
siyasal, ideolojik, fiziki, kültürel tec‐
rit ve soykırım çemberini parçala‐
mıştır.

Öcalan yoldaş, özgür yaşam arayışını
özgür toplum inşasına dönüştürmeyi
başarmış bir önderliktir.
doğru yükselen özgürlük talepleri‐
nin yol açacağı yeni toplumsal deği‐
şim sürecine engel olmak isteyen
kapitalist güçler, bu temelde çıkış
yapma zemini olan ülkelere, coğraf‐
yalara müdahale etme sürecini baş‐
lattılar. Bu yerlerin başında
Ortadoğu gelmektedir. Herkes çok
iyi bilir ki, Ortadoğu’ya hakim olan
güçler dünya siyasetine de yön verir‐
ler. Çünkü kontrole gelme konu‐
sunda mevcut sistemi en çok
zorlayan, özgün karakteri nedeniyle
tarihi temelleri her yönüyle güçlü
olan ve yeni toplumsal çıkışların
köklerinin halen sağlam olduğu coğ‐
rafya Ortadoğu’dur. Böyle bir coğraf‐
yada sosyalist önderlikli devrimler,
sadece Ortadoğu’yla sınırlı kalmaya‐
cak, diğer yerlere de yayılacaktır. 15

Kürt Halk Önderinin 15 Şubat
1999’da devletlerarası bir kom‐
ployla korsanca kaçırılarak Türk
devletine teslim edilmesi, bu 40 yıl‐
lık özgürlük, eşitlik mücadelesinin
tarihsel ve toplumsal etki gücünü
büyütme sürecine girmesiyle ilgisi
bulunmaktadır. Halkların ve emekçi‐
lerin devrimsel hamle gücünü kont‐
rol etmek isteyen, 20. yy’ın sonuna
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Şubat komplosunun arkasında Öca‐
lan şahsında, Ortadoğu halklarının
devrimsel sürecine girişine de engel
olma amacı yatmaktadır. Bu an‐
lamda 15 Şubat komplosu Kürt halkı
tarafından tüm halklara dönük yapıl‐
mış olarak kabul edilmektedir.
15 Şubat sonrasında Kürt Halk
Önderi Abdullah Öcalan yoldaşa da‐
yatılan politika sadece Türk devle‐
tiyle sınırlı olmamıştır. Kapitalist
sistemin faşist karakteri İmralı sis‐
temi ile Türkiye’de hep diri tutul‐
muştur. İmralı Adası’nda kurulan
zindan gerçeği, sadece Öcalan yol‐
daşa dönük oluşturulmamıştır. Bu‐
rası bir ada olmaktan öteye, faşizmin
Öcalan yoldaş şahsında tüm Kürt
halkına ve Türkiyeli halklara dönük
tecrit, susturma, boyun eğdirme,
kendi çizgisine çekme, başta psiko‐
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lojik olmak üzere işkence politikala‐
rının dayatıldığı bir yer olmuştur.
Burada 2 çizgi karşı karşıya gelmiş‐
tir. Kapitalist modernite ve demo‐
kratik modernite çizgisi bu ada
zindanında yüzyılın savaşını yürüt‐
mektedirler.
Öcalan yoldaş bu savaşı, 20 yıldır
toplumsallaştırmasını, hatta evren‐
selleştirmesini bilmiştir. Amacı, he‐
defi ve yapması gereken sorumluluk‐
ları o kadar büyüktür ki, zindan ko‐
şullarını, devletin dayatmalarını
büyük engel olarak görmek yerine,
bunları aşmayı özgür yaşamanın il‐
keleri haline getirmesini bilir. Demo‐
kratik ulus temelli demokratik
konfederalizm sistemini ve demo‐
kratik, ekolojik, kadın özgürlükçü
toplum paradigmasını insanlığa, ezi‐
lenlere, kadınlara tarihsel sorumlu‐
luk temelinde inşa eder ve sunar.
Yüzyılın mücadele temelini, amaçla‐
rını, ilkelerini, kısaca alternatif
yaşam sistemini ortaya koyar.
Bunları geliştirirken büyük zor‐
luklar yaşar. Hücre cezaları adı al‐
tında hücre içinde hücreye alınır.
Saçları zorla kazıtılır. Fiziki, manevi
işkence görür. Savunmasını yazacağı
kalemi‐kağıdı elinden alınır. Ailesiyle
direkt ya da telefonla görüşmeleri
kesilir. Avukatlarının getirdiği gaze‐
teler parça parça kesilerek ona veri‐
lir. Tek dalgalı (o da devletin radyo
kanalıdır) radyosu elinden alınır. Ve
avukatlarıyla görüşmesi yasaklanır.
2015 Nisan ayından bu yana ise
kimse Öcalan yoldaştan sağlıklı ne
bir haber alabilmiştir, ne de bir gö‐
rüşme yapılabilmiştir. Mevcut tecrit
ve izolasyon uygulamaları daha da
ağırlaştırılarak sürdürülmektedir.
İmralı’da oluşturulan bu faşizan
sistem AKP‐MHP faşist rejimi tara‐
fından başta Kürt halkı olmak üzere
toplumun tüm kesimlerine uygulan‐
maya başlamıştır. Kürt ve Türkiyeli
halkların siyasal temsilcileri tutuk‐
landı. Akademisyenler ve AKP‐MHP
faşizmini kim eleştirmişse ya tutuk‐
landı, işlerinden atıldı, ya yurt dışına
mülteci olarak çıkmak zorunda kal‐
mıştır. Ülkelerinde kalmak isteyen‐
lere de ‘susmak’ dışında başka şans

vermemişlerdir. Toplum tecrite alın‐
mıştır. Faşizm, toplumun maddi ve
manevi tüm değerlerini gasp ve
talan etmeye başlamıştır. Kürtlerin;
kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden,
en ufak bir yaşam hakkı bile bir
inkar ve imha ile karşı karşıya bıra‐
kılmıştır. Asıl darbe topluma karşı
yapılmıştır.
Tüm bu saldırılara karşı DTK Eş‐
başkanı ve HDP Hakkari milletvekili
Sayın Leyla Güven, tarihi bir eylem
başlattı. Kasım ayında başlayan açlık
grevi eylemi dalga dalga yayıldı. Kür‐
distan ve Türkiye zindanlarında 7
bin tutsak yoldaş, yine Hewler, Stras‐
bourg, Galler, Kanada, Maxmur, Al‐
manya,
Hollanda,
Avusturya,
İtalya’ya yayılan, Kürdistanlı ve Tür‐
kiyeli yurtsever, sosyalist, demokrat
kadın ve erkeklerin yürüttüğü açlık
grevi eylemleri önemli bir siyasal ve
toplumsal süreci başlattı.
Kürt Halk Önderi Öcalan yoldaşın
üzerindeki tecrit politikasına ve tüm
faşizan uygulamalara son verilme‐
sini talep eden açlık grevi direnişçi‐
leri, sadece bir eylem başlatmadılar;
aynı zamanda dönemin direnişçi du‐
ruşunun nasıl olması gerektiğini he‐
pimize gösterdiler. Türk devleti ve
kapitalist sistemin kurumları bu tec‐
rit ve uygulamalardan sorumlu ol‐
duklarının
üstünü
örtmeye
çalışmaktadırlar. Aylardır süren açlık
grevleri karşısında 3 maymunları
oynayan bu güçler karşısında halkla‐
rımız eylemlerini sürdürüyor. AKP‐
MHP rejimine desteklerini iki yüzlü
politikalarla sürdüren AB, ABD gibi
devletler çıkar ilişkilerini esas aldık‐
larını her seferinde göstermektedir‐
ler.
Sistemin bu duruşu, tecrit uygula‐
masına perde arkasında onların da
evet dediklerini bizlere göstermek‐
tedir elbette. Bu politikalarını teşhir
etmek, onların oyunlarını bozmak
da bizlere düşmektedir. AKP‐MHP
faşizmini yenilgiye uğratmak için on‐
ların her yerde hareket alanlarını da‐
raltmak büyük önem taşımaktadır.
Öcalan yoldaşın da dediği gibi, ‘düş‐
manı tecrite almak’ gerekmektedir.
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Zindanlarda ve Avrupa’da faşizme
karşı direnişlerini kendilerini fe‐
daice adayarak gösteren yiğit yol‐
daşlarımız, şehitlerimiz de oldu. Bu
eylemler ve fedai duruşlar karşı‐
sında yapılması gereken en temel
görev, direnişimizin amaçlarını pra‐
tikte hayata geçirmektir. Türkiye’de
faşizme karşı toplumsal bir uyanış
ve harekete geçmeyi sağlamak
bunun başında gelmektedir. Fedai
eylemlere ilişkin Kürt ve kadın öz‐
gürlük hareketinin değerlendirme‐
leri esas alınmalıdır. Bireysel
eylemlerden çok toplumsal ayağa
kalkışın sağlanması bu dönemin
temel hedefi olmaktadır. Bunu sağla‐
yacak olanlar dışarıda olanlardır.
Yapılan yürüyüşleri büyütmek,
toplumsal olarak rejime dönük her
türlü öfke ve tepkiyi örgütlemek, fa‐
şizmin hareket etmemesini sağla‐
mak, gece uykusunu kaçırmak,
gündüz yerinde çivilenmesini sağla‐
mak açlık grevi direnişçilerine ve
fedai ruhu temsilcisi olan şehitlere
cevap olmak demek olacaktır. Mev‐
cut durumda özellikle Türkiye ve
Kuzey Kürdistan’da bu düzey yaka‐
lanması gerekmektedir. Faşizmin ya‐
ratmak istediği korku iklimine bir
darbe vuran “Tecridi kıralım, faşizmi
yıkalım” hamlesi eğer Türkiye kent‐
lerindeki emek cephesi direnişi ve
faşizme karşı duruş sergileyen her
direniş odağı ile buluşturulabilirse
faşizmin ömrünü daha fazla uzat‐
ması mümkün olmayacaktır. Rojava
devriminde gelişen siper yoldaşlığı
gibi tecride karşı gelişen hamlede de
Kürdistan Özgürlük Hareketi ve Tür‐
kiye devrimci hareketlerinin ortak‐
laşması birleşik mücadeleyi bir adım
daha ileri götürmüştür.
Tecrit altına alınan bedenlerimiz,
ruhlarımız, geleceğimiz ise bunları
özgürleştirmenin yolu; harekete geç‐
mek, gençliğin buna öncülük ederek
faşizmin tecrit altına alınması, bu te‐
melde yıkılmasıdır. Açlık grevi ey‐
lemleri ve direnişçileri tarihsel bir
hakikati bizlere bir kez daha göster‐
mişlerdir: Direniş zafere götürür.
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FAŞİZME KARŞI GENÇLİĞİN BİRLEŞİK DİRENİŞİ
Faşist TC ve halklarımız arasında
gelişen bütün tarihsel eşiklerde
gençlik toplumun en dinamik ve de‐
ğişken gücü olarak ayırt edici bir rol
oynamıştır. Özellikle de Türkiye ve
Kuzey Kürdistan topraklarında 1968
küresel gençlik ayaklanmasının par‐
çası olarak öğrenci gençliğin öncülü‐
ğünde halk gençliğinin uyanışına
tanıklık oluruz. Reformculuğa karşı
devrimciliğin ve adanmış siper yol‐
daşlığının bileşkesi İbrahim‐Deniz‐
Mahir'lerin ve daha sonra Mazlum'la
devrimci yurtseverliği de içerisine
alan ve bugüne dek süren direnişçi
çizgi, hiç kaybolmayacak tarzda
gençlik dinamiklerinin izlerini taşır.
Dolayısıyla 'genç başladık, genç bite‐
receğiz' sloganı Türkiye ve Kuzey
Kürdistan devrimci hareketinin bü‐
tünü için geçerlidir.
Daha öncesini dışta tutmakla bir‐
likte 2013 baharıyla birlikte Türki‐
ye'de yeni bir dönem başladı. Gezi
Haziran Ayaklanmasıyla Türkiye'de
Tunus'lu genç Bouazizi'nin bedenini
ateşe vererek alevlendirdiği Kuzey
Afrika ve Ortadoğu Halk Ayaklanma‐
larına dahil oldu. Müzakere süre‐
cinde Türkiye'de halk yığınlarında
şovenist kuşatmanın kırılmaya baş‐
laması eğilimi baş göstererek, adil‐
demokratik barış mücadelesi ve
politik özgürlükler talebinin güçlen‐
mesine yol açmıştı. Rojava Kürdis‐
tan'ında ise Kürt halkı sömürgeci
zincirden kopmuş, üçüncü halkçı‐de‐
mokratik çizgiyi geliştirmişti.

Bütün riskleri ve olanaklarıyla zor süreçlerden
geçiyoruz. Faşizme ve somutunda Erdoğan şefliğinde
AKP-MHP koalisyonuna karşı içten içe büyüyen öfkeyi
ve karşıtlğı örgütlemek için kanallar yaratmak
en acil güncel görevimizdir
ve 4+4+4'e karşı mücadeye, yök kar‐
şıtı protestolardan özellikle de
Kuzey Kürdistan'da anadilde eğitim
mücadelesine, genç işçilerin başını
çektiği işçi kıyımları ve yoksulluğa
karşı mücadelelerden yaşam tarzı
müdahalelerine karşı genç kadınla‐
rın ana dinamiği oluşturdukları ka‐
dınların özgürlük mücadelelerine
dek bir çok mücadele konusu etra‐
fında şekillendi ve gelişti.

ğında yurtsever Kürt gençliği öncü‐
lüğünde Kürt halkı 6‐7 Ekim
2014'de ayaklanarak Kuzey Kürdis‐
tan'da ve Türkiye'de cevap verdi. Sö‐
mürgeci faşist rejimi iliklerine kadar
sarsan Kobane serhildanı Türkiye'de
antişovenist çizgi tarafından sahip‐
lenince 7 Haziran genel seçimlerine
giderken bir 'serhildan‐ayaklanma
gençliği' doğmuştu.

AKP, DAİŞ eliyle Kobane'ye saldır‐
dığında ve faşist şef Erdoğan 'düştü
düşecek' erken sevinçlerine kapıldı‐

Çöktürme Planının 'öncüleri
tasfiye ve kitleleri sindirme' konsepti

Gezi Haziran Ayaklanması ile Tür‐
kiye ve Kuzey Kürdistan'da inkarcı
sömürgeci rejimin politik islamcı
restorasyonuna karşı politik özgür‐
lüklerin kazanılması için halk gen‐
çliği ayaklandı. Bu süreci Gençlik
Hareketinin büyük bir bölüğü yük‐
sek siyasal bir refleks gücü ile yanıt‐
ladı. Eğitim müfredatlarının politik
islamcı tarzda yenilenmesine karşı
mücadeleden imam hatip liselerine
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2014 Ekim Milli Güvenlik Kurumu
Toplantısının kararlaştırdığı Çök‐
türme Planı, Kürt halkı ve Türk işçi
ve ezilenleri arasında gelişen 'bir‐
leşme' eğilimini yıkma, cesaretlenen
kitleyi yeniden sindirerek boyun eğ‐
meye zorlama ve böylelikle antişove‐
nist çizgiyi gerileterek rejimin
gerileyen kitle desteğini yeniden re‐
jime konsolide etmeyi içeriyordu. Bu
'yeni' planın ilk işaretleri Amed HDP
mitinginde patlatılan bomba ve
Nisan 2015'den itibaren Kürt Halk
Önderi Öcalan üzerinde geliştirilen
tecrit oldu. 7 Haziran seçim sonuçla‐
rını tanımayan AKP‐Saray rejimi mü‐
zakere masasını devirerek 20
Temmuz'da 'Çöktürme Planını' dev‐
reye soktu.
Tam devlet terörü ve sömürgeci
savaş konseptinin Pirsus'ta sosyalist
gençlere yönelik kitle katliamıyla
devreye sokulması kuşku yok ki te‐
sadüf değildi. Sosyalist gençlerin
'Kobane'yi yeniden inşa kampanyası'
'ez ve çöz' konseptinin bozmak iste‐
diği 'birleşik devrim' eğiliminin ve
ortaya çıkan 'ayaklanma‐serhildan'
gençliğinin siyasal bir doruk nokta‐
sıydı. 'Gezi'nin çocukları Rojava Dev‐
rimi ile buluşuyor' sloganıyla yola
çıkan sosyalist gençleri katledip 'bir‐
leşik devrimin' öncü güçlerini tasfiye
ederek antişovenist gençlik kitleleri
içinde korku yaymak istiyordlardı.

sına kazanımlarını savundular, kitle‐
sel soykırımı önlediler ve öncü ör‐
gütlülüğü büyük ölçüde korudular.
Erdoğan'ın Saray'ı varsa, bizim de
sokaklarımız, meydanlarımız ve dağ‐
larımız var!
Hiç kuşku yok ki, Erdoğan'ın baş‐
kanlığındaki faşist diktatörlük öncü
gençleri gençlik kitleleriyle buluş‐
turmamak için elinden geleni yap‐
maya devam edecektir. Devrimci
gençlerin lise ve üniversitelerden
atılması, parçalı kampüs sistemini
geliştirilmesi, eğitim müfredatları‐
nın politik‐islamcı ve cinsiyetçi bi‐
çimde yeniden yapılandırılması,
ilerici ve antişovenist akademisyen‐
lerin ve öğretmenlerin KHK'ler ile
kıyıma uğratılması, örgütlü gençlere
ya MİT tarafından tehtidle işbirliği
dayatılması yada faşist devlet terörü
uygulanarak, gözaltı‐tutuklama terö‐
rüyle korku yayılma çabaları, vb uy‐
gulamalar öncü gençlerle ve onların
ileri fikirleriyle kitleler arasında du‐
varlar örmeye yöneliktir.
Gençlik kitlelerinde bir geri çe‐
kilme yaşansa da gençlik hareketi‐
mizin de boyun eğmeyen öncüleri
var. Tutuklama terörüne ve savaşçı‐
lığa rağmen direnişi kıramadılar.

kardı.
Kürt Halk Önderi Öcalan şahsında
Kürt halkına uygulanan ağırlaştırıl‐
mış tecride karşı Leyla'nın yaktığı di‐
reniş ateşi Türkiye, dört parça
Kürdistan, Avrupa ve Dünya'ya yayı‐
lıyor. Tecridin kırılması, Leyla'nın ya‐
şaması ve bu hamlenin zaferini
yakınlaştırmak için kavganın en
önüne geçerek bedenini siper eden
genç feda eylemcileri, Zülküf'ün ve
Zehra'nın birleşik devrimimizin feda
bölüğü olarak gençliğe mesajı nettir:
Harekete geçin!
Bütün riskleri ve olanaklarıyla zor
süreçlerden geçiyoruz. Faşizme ve
somutunda Erdoğan şefliğinde AKP‐
MHP koalisyonuna karşı içten içe bü‐
yüyen öfkeyi ve karşıtlğı örgütlemek
için kanallar yaratmak en acil güncel
görevimizdir.
Açlık grevcilerinin etrafında kitle‐
leri harekete geçirerek yaşam çem‐
beri oluştururken, diğer tarafta ileri
gençlik kitlelerinin öfke ve devrimci
vicdanının örgütleyebileceğimiz,
daha ileri bir biçimde faşizme karşı
hareketlendirebileceğimiz
fiili
meşru eylemler, birleşik direniş ko‐
miteleri ve milis kuvvetlerini kullan‐
malıyız ve yaymalıyız.

Özellikle de Kuzey Kürdistan'da
soykırımcı savaşı devreye sokarak

En son genç kadınların ana dina‐
miğini oluşturduğu kadın hareketi‐
nin 8 Mart'ta sokağı tutma kararlılığı
ve başta Kuzey Kürdistan kentleri

Sürecin kazanılması ve birleşik
devrimimizin zaferi için gençliğin
hareketimize kazanılması, gençlik
kitlelerinin birleşik devrim hareke‐
timize akışının hızlanması hayati bir
yerde duruyor. Bu da daha fazla
emek ve özveriyle, cesaretle birleşik
mücadeleyi yükseltmekten geçiyor.
1 Mayıs'a giderken tecride karşı mü‐
cadeleyi yoksulluğa karşı mücade‐
leyle birleştirerek 'birleşik devrim'
eğilimi güçlendirebilir, faşist Çök‐
türme Planını ve dahası, Faşizmi ye‐
nilgiye uğratabiliriz.

halk örgütlülüğünü kırmak için
Kuzey Kürdistan'da yoğun saldırı dö‐
nemi başladı. Soykırımcı savaşa
karşı yurtsever gençliğin öncülü‐
ğünde Kürt halkı özyönetim ilan
ederek özsavunmalarını örgütledi‐
ler. Böylelikle büyük bedeller paha‐

gelmek üzere kitlesel Newroz kutla‐
maları öncülerin direnişinin kitle‐
lerle buluşma eğiliminin işaretleri
oldu. 31 Mart yerel seçimlerde
AKP'nin yenilgisi ve Kuzey Kürdis‐
tan'da kentlerimizin kayyumlardan
geri alınması direnişçi çizginin kitle‐
lerle buluşma olanaklarını açığa çı‐

Umuda sarılarak karanlığın içinde
aydınlığı görmek geleceğin sahipleri
için mümkündür. Saray'ın faşist dev‐
let terörü ve askeri varsa, bizim de
sokaklarımız, kampüslerimiz ve dağ‐
larımız var. Faşizme karşı gençlik
var!
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KIZILDERE FAŞİZME KARŞI BİRLİK VE
İTTİFAK ÇAĞRISIDIR
12 Mart öncesi ortam ile 12 Mart
sonrası ortam iki ayrı dünya gibidir.
(Mahir Çayan)
Dönem gerçektende KIZILDERE'de
9 yoldaşı ile birlikte şehit düşen Mahir
Çayan'ın dediği gibidir. Olağanüstü ve
baş döndürücü gelişmeler yaşanmak‐
tadır. Bir tarafta Asya kıtası ve küçük
insanların süper güç Yankee emperya‐
lizmine diz çöktürüşü ve sömürge
halkların haykırdığı bir‐iki‐üç daha
fazla Vietnam.
Bir tarafta Afrika kıtası Gine‐Bissau
ve Amilcar Cabral, diğer yanda Kongo
ormanlarının derinliklerinde dolaşan
kızıl bereli enternasyonalist hayalet.
Bir tarafta Ortadoğu ve şah diktatörlü‐
güne karşı fedaice savaşan halkın ge‐
rillaları. Diğer yandan emperyalist
kapitalist kampa karşı mazlum ve
emekçi halkların sırtını yasladığı sos‐
yalist blok. Kısaca bütün bu olup bi‐
tenlerin dünyayı kasıp kavurduğu
umut verici gelişmeler ve 68 gençlik
hareketi.
İşte bu hareketin içinde Mahir
Çayan, Deniz Gezmiş ve İbrahim Kay‐
pakkaya üçlüsü, Türkiye devriminin
yolunu yeniden tarif edecek. Kentlerin
ve küçük burjuva yaşam standartları‐
nın üzerlerinde yarattığı ideolojik et‐
kiyi savaşın içinde savaşa savaşa
atacaklar ve militan bir pratik sergile‐
yerek 50’li yıllık sağcı‐liberal ve pasi‐
fist çizgiyi yerle bir ederek Kızıldere
yoluna koyulacaklardı. İşte o yol ge‐
rilla savaşı temelinde Türkiye devrimi‐
nin yolu idi. 12 Mart generalleri ve
Erim kabinesi tehlikenin farkında idi‐
ler ya bu tehdit bertaraf edilecek ya da
kendileri alaşağı olacaktı.
İki ayrı dünya "balyoz darbesi" dev‐
rim ve karşı‐devrim "Kızıldere'de ye‐
nilecek olanlar" yürünecek yolu net‐
leştirmiş, hedefi belirlemiş ve saflaş‐
mayı gerçekleştirmişlerdi. Bu saflaş‐
ma devrim ve karşı‐devrimin saflaş‐
ması idi. Elbette her saflaşma berabe‐
rinde devrimci saflarda yeniden ayrış‐

Ve halklarımızı sokağa, militan mücadeleye ve
silahlanarak faşizmi yıkmaya çağırıyoruz.
ma demekti. Düzen içi kanal arayanlar
çeşitli gerekçe ve bahanelerle kendile‐
rini temellendirmenin argümanlarını
ileri sürdüler. “Bu bir avuç adamın
düşmanla düellosudur.” Düşman zin‐
danlarında tutsak olan ve Kızıldere yo‐
lunda karar kılan, faşizme karşı birlik
kuran THKP‐C ve THKO gerillaları çı‐
kılacak yolun sonuçları konusunda
nettiler. Bu bir zorunluluk değil politik
tercihti. Düello kaçınılmaz idi ya tes‐
lim olacaklar ya da karar kıldıkları
yolda yürüyeceklerdi.
Bir an bile tereddüt etmediler, fa‐
şizme karşı kurdukları ittifak Türkiye
halklarının kurtuluş cephesinin ittifakı
idi. Belirledikleri yolda temeli kazarak
zindan duvarlarını deldiler ve yola ko‐
yuldular. Öncelikli görevleri ve ilerde
Türkiye halklarının kurtuluş ordusu
kurmayı olacak olan Deniz Gezmiş ve
yoldaşlarının idamını engellemek‐kur‐
tarmak ve belirledikleri hedefe var‐
mak, fakat olmadı. Ama buz kırıldı yol
açıldı.
Tamda Mahir'in haykırdığı gibi oldu.
Biz buraya dönmeye değil ölmeye gel‐
dik" öldüler ama yenilmediler, teslim
olmadılar. Aradan bir ay geçmişti seh‐
palar kuruldu, kendini bilmez çocuk‐
lar "Yaşasın Türk ve Kürt halklarının
kardeşliği" celladına dert oldu ve cel‐
lat uyandı yatağından tanrım dedi…
kabusu gerçekleşti birleşik devrim ha‐
reketi kuruldu.
Gün bugündür yoldaşlar derlenip
toparlanın, ezenin eskisi gibi yönete‐
mediği, ezilenin eskisi gibi yönetilmek
istemediği bir Türkiye söz konusu.
Krizi her geçen gün derinleşiyor. Tür‐
kiye ve Kürdistan emekçi halklarının
ekonomik ve demokratik hak talepleri
artarak devam ediyor. Açlık grevleri ve
zindan direnişleri bedeller pahasına
sürdürülüyor. Bütün bu gelişmeler fa‐
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şist Türk devletinin çete lideri Erdo‐
ğan'ı tek alternatif olmaktan çıkardı.
Bu sebeple faşist MHP ile birlikte
muhtaçlar ittifakını kurmak zorunda
kaldılar. Emperyalizmin işbirlikçisi oli‐
garşik çete ise ahlaki, ekonomik ve si‐
yasi krizi AKP‐MHP koalisyonu ile
yönetememenin çaresizliği içinde ka‐
pitalist düzenlerinin tümden çökü‐
şünü engellemek için alternatif olarak
diğer faşist‐ırkçı partiler olan İYİ‐
CHP'nin kuvai‐milliye ittifakını halkla‐
rımıza seçenek olarak sundular.
Türkiye ve Kürdistan halkları bu karşı‐
devrim ittifaklarının hiç birine muhtaç
değil.
Gerçektende karşı‐devrim ittifakları
açısından mesele beka meselesidir.
Fakat onlar bekanın kıyısına yaklaşa‐
mazlar. Çünkü beka halkların iradesi‐
nin ve ittifakının şekillendiği Deniz
Gezmiş'in Filistin kimliği, Mahir Ça‐
yan'ın Elrom eylemi, Kürt özgürlük sa‐
vaşçılarının Arnon kalesi direnişidir.
İşte biz; faşizme ve emperyalizme
karşı zafer elde etmenin alternatif it‐
tifak gücü HBDH olarak kurtuluşun bu
yolla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ve
halklarımızı sokağa, militan mücade‐
leye ve silahlanarak faşizmi yıkmaya
çağırıyoruz.

FAŞİZM YENİLECEK HALKLARIMIZ
KAZANACAK
YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM
27 MART 2019
HBDH- YÜRÜTME KOMİTESİ
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DİRENDİK, SAVAŞIYORUZ VE KAZANACAĞIZ!
Halkların Birleşik Devrim Hare‐
keti (HBDH), kuruluşunun 3. yılını
geride bırakarak, yeni bir devrimci
savaşım yılına giriyor. 4. yılında
HBDH halklarımızın umudu olmaya
devam ediyor.
Türkiye‐Kuzey Kürdistan birleşik
devrimini büyütme ve zafere ulaş‐
tırma yolunda çetin mücadeleler
verdik. Dersim’den Serhad’a, Kara‐
deniz’den Amanoslara, Êfrin’den
Zap’a, Türkiye kentlerinden sınır
boylarına pek çok alanda bedel öde‐
dik, bedel ödettik. Güçlerimiz sürece
yanıt olmak için büyük çaba sarf etti.
Sürekli bir hal alan askeri operas‐
yonlar ve bombardımanlar altında,
gerilla güçlerimiz güçlü vuruşlarla
düşmana önemli kayıplar yaşattı. Bu
mücadele esnasında başta Yürütme
Komitesi, Ortak Komutanlık ve Alt
Komutanlık üyelerimiz olmak üzere
onlarca savaşçımız, son mermilerine
kadar kahramanca savaşarak ölüm‐
süzleşti. Onları saygı ve sevgiyle anı‐
yor, eşitlik, özgürlük ve sosyalizm
için dağlarda ve kentlerde direniş
bayrağını daha da yükselteceğimi‐
zin, savaşımı mutlaka zafere taşıya‐
cağımızın sözünü veriyoruz. Şehit‐

Birleşik mücadele kanallarının kendisini daha
fazla dayattığı koşullarda HBDH’ın ve KBDH’ın
varlığı büyük bir kazanımdır.
lerimiz ve gazilerimiz, faşist Türk
devletinin işgal ve katliam saldırıla‐
rına karşı tarihi direnişlerin yaratı‐
cıları oldular; fedai duruşları ve
bağlılıkları yolumuzu aydınlatmaya
devam edecek.
Tarihi Bir Adım
HBDH kendisini katliamlar ve di‐
renişler ayında var etti. Bu tarihi
adım aynı zamanda katliam‐ ların
hesabını sorma , direnişi büyütme ve
birleşik devrimimizi başarıya ulaş‐
tırma kararlılığının ilanıydı. Gazi, Qa‐
mişlo, Beyazıt ve Halepçe katliamla‐
rında şehit düşenleri bir kez daha
saygıyla anıyoruz. HBDH’ın 12 Mart
2016 yılnda kuruluşunu ilan etmesi
tarihi bir adımdır. Birleşik devrimi‐
mizin mantığı ve ihtiyaçları açısın‐
dan olduğu kadar, dönemsel ve
güncel siyasal ihtiyaçlar da HBDH’ın
gerekli olduğunu gösterdi. Kuruluş

Bildirgesi’nde, kendisini ”faşizme ve
egemen sisteme karşı, devrimimizi
zafere götürebilmek için, devrimci
parti ve örgütlerin politik ve pratik
birliği” olarak tanımlayarak tarihi
rolünü vurguladı. Bu hedef ve amaç‐
larıyla uyumlu olarak bizzat eylem‐
leriyle kendi yolunu açmaya çalıştı.
Devrimci örgüt ve partilerin ana
gövdesini kucaklaması ve bu bileşi‐
mini sürdürmeyi başarması onun id‐
dialarına bağlılığının bir ifadesidir.
HBDH ve KBDH, siyasal mücadelede
daha büyük, daha etkili, daha sonuç
alıcı birleşik mücadele istek ve ka‐
rarlılığını pratikte daha fazla göste‐
rerek ilerleyişini sürdürecektir.
Örgütsel bakımdan bütün dezavan‐
tajlarına karşın çok güçlü devrimci
sıçrama olanaklarının olduğu günü‐
müzde daha etkili mücadele olanağı
sunacaktır.
İşçiler, emekçiler, kadınlar,
gençler, bütün ezilenler;
Faşist rejim, Kürde, Aleviye, işçiye,
emekçiye, kadına, gence, ilerici‐dev‐
rimci ne varsa ona düşman! Faşist
zorbalıkla ve işgalci yayılmacı saldı‐
rılarla istikrar kurmaya çabalasa da
sonuç alamıyor. Devlet yeniden yapı‐
landırılsa da ırkçı karekteriyle bağlı
yapısal kriz sürüyor. Cumhurbaşkan‐
lığı hükümet sistemi de rejim krizini
çözemedi. Bu krizler giderek mali‐
ekonomik krizle örtüştü. Erdoğan‐
Bahçeli ikilisinin ”beka sorunu”
demeleri boşuna değil. AKP‐MHP fa‐
şist koalisyonu sıkıştıkça daha fazla
yalana ve kara propagandaya baş vu‐
ruyor. Faşist terör ve psikolojik sa‐
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vaşla örgütlediği umutsuzlukla
sonuç almaya çalışıyorlar. Ama başa‐
ramıyorlar.
Irkçı faşist rejim bütün iç dengele‐
rini, bölgesel ve uluslararası ilişkile‐
rini savaşı tırmandırmaya göre
düzenlemeye devam ediyor. Faşiz‐
mini, sınırların ötesine taşıyarak her
ne yolla olursa olsun Kürtlere statü
tanınmamasını hedefliyor.Türkiye ve
Kürdistan birleşik devrimini direk
etkileyen bir dinamik olarak, Ro‐
java’nın statü kazanmasını engelle‐
mek için işgal de dahil her türlü
saldırı olasılığını gündemde tutuyor.
Ekonomik krizden çıkış için faşist ik‐
tidar, topyekün faşist imha ve işgal
saldırılarında ısrar ediyor. Dünya‐
daki durgunluğun giderek kendini
daha fazla hissettirmesi koşulla‐
rında, ekonomik krizin uzun süreli
olmaya aday olması faşist koalisyo‐
nun bütün planlarını daha fazla bo‐
zuyor.
Evet, faşizm önümüzdeki süreçte
her bakımdan daha fazla zorlanacak‐
tır. Gerçekten de 2019 bütün siyasal
ve toplumsal güçler için çok kritik
bir yıl olacaktır. Bu yıldaki gelişme‐
ler sonraki yılları da koşullandıra‐
caktır. Faşizm yalnızca bu günümüzü
değil, geleceğimizi de yok etmek is‐
tiyor. Bunun önüne geçmenin tek
yolu direniş ve birleşik devrimin ör‐
gütlenmesidir!
Antifaşist, devrimci-demokratik bütün güçler;
2018 büyük bir direniş yılı oldu.
2019 ise direnişi büyüterek faşizmi
yenilgiye uğratacağımız bir yıl olma‐
lıdır. Bunun nesnel olanakları fazla‐
sıyla var. Yoğun faşist baskı ve
kuşatmaya rağmen, ezilenlerin,
emekçilerin, kadınların, gençlerin di‐
renişi durdurulabilmiş değil. Kitle‐
lerde içten içe tepki ve öfke
birikmeye devam ediyor.Ekonomik
krizle birlikte mücadeleyi ortaklaş‐
tırma zemini daha da güçleniyor.
HBDH’ye ve KBDH’ye ihtiyaç art‐
maktadır. Birleşik mücadele kanalla‐
rının kendisini daha fazla dayattığı
koşullarda HBDH’ın ve KBDH’ın var‐

lığı büyük bir kazanımdır. HBDH ve
KBDH bir devrimin çekim merkezi
olmaya devam ediyor. Bütün ilerici,
antifaşist ve devrimci demokratik
güçleri etrafında toplayarak direnişi
zafere götürecektir. Bunun için dire‐
nişi yayalım, örgütleyelim ve sonuç
alalım. Milis eylemlerinden, kent ve
kır gerilla eylemlerine, açlık grevin‐
den sokak gösterileri ve direnişle‐
rine, işçi grev ve direnişlerinden
öğrenci boykotlarına kadar her
yerde direnişi ve devrimci kitle şid‐
detini büyütelim. Ancak bu yolla
kitle hareketini başarıya ulaştırabili‐
riz.
Faşizmin topyekün saldırıları
karşısında tek yol birleşik direniştir.
Kürt halk Önderi Abdullah Öcalan
üzerindeki tecite son verilmesi için
Leyla Güven ve siyasi tutsakların di‐
renişleri yeni bir direniş dalgasının
ön açıcı güçlü bir hamlesidir. Leyla
Güven’in, bu hamleyle özdeşleşen
eylemi kadın öncülüğü bakımından
da güçlü bir duruştur. Gerek Kürt
halk önderi Abdullah Öcalan’a karşı
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uygulanan özel tecritin, gerekse bir
bütün olarak devrimci tutsaklara
karşı uygulanan tecritin temel amacı
öncü güçler üzerinden halklarımızın
birleşik devrimci geleceğini ve irade‐
sini teslim almaktır. Tam da bu ne‐
denle tecride karşı mücadele, savaşa,
katliamlara ve bölgesel saldırganlığa
karşı özgürlük mücadelesidir. Bu di‐
renişi büyütelim ve sonuç alıcı bir
hamleye, güçlü siyasal bir olanağa
dönüştürelim. Mart‐Mayıs dönemi‐
nin, 8 Mart’tan 12 ve 16 Mart’a,
Newroz’dan 30 Mart’a uzanan özel
tarihsel günlerinin devrimci görev‐
lerini, dönemin görevleriyle birleşti‐
rerek alanları, sokakları, fabrikaları,
semtleri, okulları, dağları birer dire‐
niş kaleleri haline getirip, mücade‐
leyi büyütelim.
Faşist Devleti Yıkacağız!
Birleşik Devrim Kazanacak!
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!
HBDH- YÜRÜTME KOMİTESİ
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BARAN SERHAT YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
Birleşik Devrimimizin yiğit komu‐
tanı MLKP Merkez Komite üyesi,
HBDH Genel Konsey üyesi Baran
Serhat(Bayram Namaz) yoldaşımız,
T.C devleti ve işbirlikçileri eliyle dü‐
zenlenen bir saldırı sonucu devrimci
savaş alanlarında 23 Mart tarihinde
şehit düşmüştür.
Baran yoldaş, devrimci mücadele
içerisinde önemli deneyimlere sa‐
hipti. Cezaevinden Kürdistan dağla‐
rına mücadelenin çeşitli alanlarında
ciddi deneyim biriktirmiş, örnek bir
önder yoldaştı. Özgürlük ve eşitlik
mücadelesinde kararlı bir devrimci
militan olarak yerini almıştır. Dev‐
rimci mücadele ile tanıştığından bu
yana sürekli bir direniş içinde olmuş,
devrimci mücadelenin her alanında
aktif görev almıştır. Zindanlarda di‐
renişe en ön saflarda katılmış, kent‐
lerde ve dağlarda devrimci faaliyet‐
lerini an ağır koşullarda yürütmüş,
öncü bir katılım sağlamıştır. Baran
yoldaş ideolojik ve pratik olarak
kendini yetkinleştirmiş, sosyalizm
davasına yürekten inanmış, bu
uğurda önemli bir örgütsel tecrübe
elde etmiştir. Faşizmin saldırılarına
karşı her zaman kararlı ve iradeli bir
duruş içinde olmuş, bu dava yolunda
hiçbir zaman bir tereddüt yaşama‐
mıştır. Tam bir devrimci coşku ve he‐
yecanla direniş saflarında yer al‐
mıştır.
Birleşik devrim hareketimizin ku‐
ruluş sürecinden bu güne HBDH
Genel Konseyi çalışmalarında yer
almış ve önemli görevler üstlenmiş
bir yoldaştır. Baran yoldaş HBDH’ın
oluşumu ve gelişiminde belirleyici
bir emek sahibi olmuş, birleşik dev‐
rimin anlayışını yeşermesi, birlik
kültürünün gelişmesi, faşizme karşı
ortak mücadelenin verilmesinde
büyük katkılar sunmuştur. Birleşik
devrim mücadelesinin pratikleşme‐
sindeki ısrarı, bizlere yol göstermeye
devam ediyor.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Baran yoldaş, Kürdistan’lı bir dev‐
rimci olarak partisi MLKP’nin örgüt‐
lenmesi ve birleşik devrim
mücadelesinde yer alması konu‐
sunda da kritik görevler almış bir
devrimcidir. Gerek ideolojik gerek si‐
yasi ve toplumsal çalışmalarda ge‐
rekse de askeri faaliyetlerde değerli
katkılar sunmuştur. Yoldaşın müca‐
dele kararlılığı ve disiplini, birleşik
devrimin yürütücüsü bütün yoldaş‐
lara örnek olmuştur. Mücadeledeki
ısrarı, düşmanında dikkatini çekmiş
olacak ki faşist devletin özel bir sal‐
dırısıyla yoldaş hedef alınmıştır.
Düşmanın bu saldırısı, yoldaş şah‐
sında birleşik devrim hareketimizin
bütününü hedef aldığını göstermek‐
tedir. Bu saldırı faşist devlete karşı
mücadele kararlılığımızı asla zayıf‐
latmayacaktır. Aksine düşmana karşı
biriken öfkemiz artarak devam et‐
mektedir. Baran yoldaşın şehadeti
tüm HBDH bileşenlerine, taraftar ve
sempatizanlarına faşizme karşı dev‐
rimci mücadeleyi, savaşı her alanda
geliştirme, dönemin görevlerine
daha kararlı, planlı ve bilinçli olarak
sarılmayı gerekli kılmaktadır.
Baran yoldaşımızın anısına doğru
temelde sahip çıkmak, faşizme karşı
başlatmış olduğumuz mücadeleyi
geliştirmekle olur. Bu vesileyle dev‐
rimci‐demokratik her kesimi fa‐
şizme karşı bulunduğu her yerde
örgütlenmeye, daha fazla birlik ol‐
maya, birleşik bir mücadele anlayışı
ile eylem yapmaya, faşizmi yıkma
hamlesine kararlıca katılmaya çağı‐
rıyoruz. Türkiyeli ve Kurdistanlı gen‐
çliği, emekçileri ve kadınları birlik ve
mücadele içinde olmaya, direnişi bü‐
yütmeye davet ediyoruz.
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Yürütme Komitesi olarak Baran
yoldaş özgülünde, Birleşik Devrim
örgütlenmesi ve mücadelemizdeki
ısrarımızı bilediğini bir kez daha ilan
etmek isteriz.
Birleşik devrim mücadelemizde
ölümsüzleşen bütün yoldaşlar gibi
Baran yoldaşın anısını ve mücadele
kararlılığını, faşizme karşı devrimci
savaş bayrağını yüksek tutarak pra‐
tikleşeceğiz.
Halkların Birleşik Devrim Hare‐
keti olarak Baran yoldaşı, Türkiye ve
Kürdistan işçi ve emekçilerin ortak
mücadelesinde yaşatacağız. Bu kat‐
liamın hesabını T.C devleti ve işbir‐
likçilerinden soracağız. Bu temelde
ailesine, mücadele yoldaşlarına ve
halklarımıza baş sağlığı dileklerimizi
iletiyor, acılarını paylaşıyoruz.
Andımız olsun ki birleşik devrimi‐
mizle faşist Türk devletini yeneceğiz
ve halklarımız kazanacak.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Şehit Namirin!
Baran Serhat Yoldaş
Ölümsüzdür!
Yaşasın Birleşik Devrim
Mücadelemiz!
Kahrolsun Faşizm!

HBDH Yürütme Komitesi
26 Mart 2019

Şimdi özgürlüğün zamanı,
şimdi tecridi kırmanın
faşizmi yıkmanın zamanıdır!

HBDH

BARAN SERHAT YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!

