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POLİTİK ASKERİ DURUM

TC’nin işgalci saldırısı ve büyük
Efrin direnişi, güncel politik ve askeri durumun çehresini belirlemekte, bölgedeki kuvvet ilişkilerini
etkilemekte, eşitsiz koşullar altında
görkemli biçimde ve büyük bedellerle geliştirilen direniş, bölgesel
uluslararası durumu değişime zorlamaktadır. TC’nin ABD ve Rusya
Federasyonun onayıyla başlattığı
işgalci, yayılmacı Efrin saldırısı,
aynı zamanda bu iki büyük emperyalist devletin, TC sopasıyla Rojava devrimini terbiye etme, Kuzey
Suriye federasyonunu önlemeye
yöneliktir. İki aya yaklaşan büyük
Efrin direnişi bütün bu emperyalist,
sömürgeci planları bozan bölgesel
devrimci durumu derinleştiren
dünya halklarının umudu olarak
parlamaktadır.

Bugüne kadar emperyalistler
arası gelişme-ilişki ve çelişkilere
dönük yaptığımız tespitler geçerliliğini ve güncelliğini korumaktadır.
Bunun yanında Türk devletinin
uluslararası ilişkilerde emperyalist
devletlere büyük tavizler vermeden
boyunduruk anlaşmaları imzalamadan duramayacağı süreç devam
etmektedir. AKP ve iktidarının teşhir olduğu gerçeği de olduğu gibi
güncelliğini korumaktadır.

Konjoktürel olarak Türk devleti
Rus emperyalizminin bölgede kullanmaya ağırlık verdiği bir pozisyondadır. Hem askeri alanda
gerçekleştirdiği ilişki ve alışverişler
hem de Suriye özgülünde geliştirdiği ilişkiler ve Suriye’ye çözüm
adına İran ve Rusya ile birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı 3’lü toplantılar buna işaret eder niteliktedir.
Suriye bağlamında yaşanan çelişkili durum ABD-T.C stratejik ittifakı-

nın kesintiye uğradığı anlamına
gelmemekte bu stratejik işbirliği
halen devam etmektedir.

rol-denetim altına alınmasını,
makul-kabul edilebilir bir düzeye
çekilmesini ya da tehlike olmaktan
çıkarılmasını emperyalistler ve gerici egemen sınıflarca gündemde
tutmaya neden olmaktadır. Efrin’e
yönelik işgal girişimi karşısında emperyalist güçlerin ve bölge gerici
devletlerin tutum ve tavırlarına bakıldığında bu daha iyi anlaşılmaktadır.

rına açılması Rusya’nın açık desteğini resmileştiren bir durum olduğu
gibi, Suriye ile ilişkili ve Suriye toprakları üzerinde hesap yapan tüm
emperyalist güçlerin de bizzat haberinin olduğu ve kayıtsız kalmayı
tercih ettiği diğer bir gerçektir.
Fakat bir gerçek vardır ki o da
şudur; Rojava denen kadim topraklarda Kürt ve diğer emekçi halkların
elde ettiği demokratik-devrimci kazanımların bölgeyi etkileyecek, bölgeyi dinamizme edecek etki
yaratması, bölge halklarının uyanışı ve bölge gerici yönetimlerinin
ve emperyalist egemen devletlerin
bölge üzerinde politikalarını boşa
çıkaracak-zora sokacak bir yönelime sahip olmasıdır. Bu durum bu
kazanımların geriletilmesini, kont-

Emperyalist güçler Kürt Halkının
askeri ve siyasi gücünü kendi ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda
bölgede
kullanmak
istedikleri açıktır, Rojava’daki devrimci oluşumu ve gelişimi kendine
bağımlı ve muhtaç hale getirmeyi
amaçlamaktadırlar. ABD, Efrin işgaline karşı edilgen bir politika izleyerek YPG’yi kendi çizgisine
çekmeyi hedeflemek isterken,
Rusya ise YPG’yi rejime teslim olmaya itmektedir. T.C faşizmi ile
Kürt devrimci hareketi terbiye edilmek, işbirliğine çekilmek istenmektedir. Efrin direnişiyle bir kez daha
halkların öz gücüne dayalı mücadelesinin ne kadar gerekli ve
önemli olduğu açığa çıkmıştır. Devletler arası ilişki ve çelişkilerden

Faşist diktatörlük iç ve dış politik
tıkanmışlığının da verdiği zorunlulukla Efrin işgal saldırısına girişmiştir. Bu işgal saldırısı emperyalizme
rağmen olmayıp bizzat onların desteğini ya da onayını alarak gerçekleşmiş bir işgal saldırısıdır. Efrin
hava sahasının Türk savaş uçakla-
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halklar lehine yararlanacak taktik
adımlar atmak ama hiçbir şekilde
emperyalist güçlerden beklenti
içinde olmayan, kendi dinamiklerine dayanan bir siyasetin takip
edilmesi halinde kazanımların korunacağı anlaşılmıştır. Kerkük’te
Irak ordusu ve Heşti Şabiya karşı
direnmeyen, dağılan ve teslim olan
bir siyasal çizgi ile Efrin’de uluslararası güçlerin ve T.C devletinin dayatma ve teslim alma siyasetine
karşı direnen ve öz gücüne dayanan çizgi arasındaki ayrım daha
net açığa çıkmıştır.

Kahramanlıklarla dolu Afrin direnişi TC. devletinin her türlü askeri
teknik üstünlüğüne rağmen iki aya
varan günlerde kırılamaması emperyalistlerin ve bölge gerici devletlerin hesaplarını ve politiklarını
yeniden gözden geçirmelerine
sevk etmiştir. Direnişin tüm dengeleri bozduğu, kısa-orta vadeli yapılan planları alt üst ettiği ortadadır.

AKP-MHP faşist ittifakı Türkiye
ve Kurdistan’da faşist terörü en
ileri noktaya kadar taşımıştır. Gerillaya yönelik her türlü teknik kullanılarak geliştirilen saldırılar artarak
devam etmiştir. Demokratik-legal
alanda bu faşist iktidarı eleştiren,
onun politikalarına karşı çıkan,
eylem yapan en ufak bir girişime
bile izin verilmemekte, gözaltı ve
tutuklamalar ile susturulmaktadır.
OHAL, KHK v.b bir çok faşist uygulama ile toplum kontrol altına alınmak istenmekte, faşizme itaat
etmeye zorlanmaktadır. Emekçilerin hak arayışı, kadınların ve gençliğin eylemleri, sivil toplum
örgütlerinin demokratik talepleri
bastırılmakta, böylece toplum sindirilmek ve teslim alınmak istenmektedir. Bu anlamda geçen süre
boyunca faşist terörde bir eksilme
olmamış tam tersine artarak devam
etmiştir.

T.C devleti içerde toplumu faşist
uygulamalar ile teslim almayı kendi
politikalarına uyumlu kılmaya, itaat
etmeye zorlarken dışarıda da işgalci bir rol oynamaktadır. İçerde
şovenist-milliyetçi bir söylem kulla-

narak Türk toplumunu devlet etrafında kenetlemeye çalışmaktadır.
Kürt düşmanlığını körükleyerek
Efrin işgalini toplum nezdinde
meşru kılmak istemektedir. Kürt
halkını Türk toplumuna karşı düşman olarak lanse etmekte, varlığını
ve geleceğini de bu düşmanlık üzerinden kurmaktadır.

AKP-MHP iktidarı Efrin’de bir
zafer kazanarak kendisini siyasal
ve toplumsal alanda güçlendirmeye çalışırken CHP Efrin işgaline
destek vererek iktidarın yanında
yer almıştır. Bununla da yetinmemiş faşizme Efrin’de nasıl hareket
etmesi gerektiğine ilişkin askeri ve
diplomatik konularda akıl vermiştir.

Efrin direnişinin zaferle sonuçlanması direnişin askeri, siyasi ve
toplumsal alanda yaygınlaştırılması
ile mümkün olacaktır. Direnişin
başladığı ilk günden bu yana Avrupa’da halklarımızın, devrimci, demokratik bütün kesimlerin işgale
karşı birleşik mücadele içinde olması ve sürekli olarak eylemde olması önemli bir kazanım olmuştur.
Faşizme karşı birlik olunması ve
enternasyonal dayanışmanın gerçekleşmesi halinde başarılı bir halk
hareketinin nasıl somutlaşacağı
açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Benzer şekilde Güney Kürdistan’da
siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve
halkın Efrin konusunda duyarlı olması, aralarında farklılıklar olsa da
ortak bir duruş içinde olması önemli
bir kazanım olmuştur.

Efrin direnişinin başarısı TürkiyeKuzey Kürdistan’da siyasi, toplumsal ve askeri bir direnişin geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması
ile
mümkün olacaktır. Düşmanı kendi
kalesinde, evinde vurmak aslolan
mücadele biçimidir. Halka cesaret
verecek, irade kazandıracak öncü
nitelikte eylemlerin yapılma ihtiyacı
her zamandan daha fazla gereklidir. Sürekli olarak baskı ve tutuklamaları gerekçe yapan, eylemsiz
halinin eleştirilmesi ve aşılması ihtiyacı ortadadır. Bu durum ancak
devrimci güçlerin öncü rolünü oynaması ile mümkün olacaktır. Efrin
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eksenli silahlı/silahsız,bireysel/kitlesel her tür eylemin yapılması,
legal alana bağımlı olmayan, sokağa inen, yerelleşen, herkesin bulunduğu yerde eylem yaptığı,
yaygınlaşan bir eylem tarzının geliştirilmesi en acil devrimci görevdir.
Aksi taktirde Efrin direnişi yalnız kalacak, kendisini yeterince yaygınlaştıramayacaktır.

Önemsenmesi ve bilince çıkarılması gereken, tutum takınırken göz
önüne alınması gereken nokta, işgalin Efrin ile sınırlı olmadığıdır.
Kürt düşmanlığı üzerinden Efrin işgali çeşitli gerekçelerle topluma
anlatılmaya ve toplum egemenlerce ikna edilmeye çalışılırken
esas olarak kitlelerinin bilincinin,
sosyal yaşamının, demokratik haklarının, inancının, çevresinin, aldığı
havasının, konutunun, mahallesinin vs de işgal edilmek istendiği
unutulmamalıdır. Efrin işgal saldırısı, emekçi kitleleri topyekun işgal
etmek için faşist terörün daha da
pervasızlaşarak uygulamaya konmasına vesile edilmek istendiğidir.
Toplum dizayn edilirken faşist kurumsallaşmanın da bu yönde ilerlediği görülmelidir. Dolayısıyla Efrin
işgal saldırısı yalnızca Kürt ulusunu
ilgilendiren bir mesele olarak daraltılıp ele alınmamalıdır. Tüm emekçileri ve ezilenleri hedef alan bir
konseptin devreye sokulduğu ve
buna göre bir tutum takınmak, mücadele hattında, yöntemlerinde ve
araçlarında en geniş çeşitlilikleri
yaratmak gerektiği görülmelidir.

Bunu aşma adına tek yönteme
takılıp kalmadan farklı yöntem ve
mücadele biçimleriyle en geniş
halk kitlelerine ulaşmak, onlara
somut sorunları üzerinden dokunmak, ilişkilenmek ve örgütleme çalışması yürütmek hayati derecede
önemlidir.
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DİRENİŞ KAZANACAKTIR
Afrin işgal altında, özgürlüğü ve
yaşamı tehdit altındadır. Çıplak
ayaklı çocukların ve yoksul kadınların yaşamları tehdit altındadır.
Rojava’nın özgürlüğü ve zeytin
ağaçları tehlikededir. Tek çıkar yol
bütün Afrin halkının vereceği direnme savaşıdır. Efrini ölünceye
kadar savunmaktan, direnmekten
başka bir yol yoktur. İşgalci faşistler
uzun bir savaştan sonra yenilir.

Kısa zamanlı bir kurtuluş düşü hayaldir. Gerçekçi değildir. Çünkü işgalci faşist gücün soykırımcı barbar
gerçekliği direnişin uzun sürmesini
zorunlu hale getirmektedir.

Türk devletinin faşist karakterinden dolayı onunla barış içinde yaşama ve bir uzlaşma yoluna girme
koşulları yoktur. TC. devletinin varlığı başta Efrin-Rojava halkı olmak
üzere Orta-Doğu ve bölge halkları
açısından da potansiyel bir tehdit
ve tehlikedir. Bu tehlike sadece
bölge halkları açısından değil Tür-

kiye halkları açısından da ciddi bir
tehdittir. Bu tehdit var olduğu sürece direnme ve savaşmadan
başka bir yol yoktur.Faşizme ve işgale karşı direniş ve gerilla savaşı
yürütülmeden ne özgürlükler ne de
haklar elde edilemez. Direnme savaşına sadece Efrin halkının direnişi olarak bakılamaz. Başta Suriye
ve Orta-Doğu halkları olmak üzere
bütün ezilen halklar bu kutsal sa-

vunma savaşına bütün olanakları
ve gücüyle katılmalıdır. Çünkü Efrin
direnişine sadece özel-yerel bir
sorun olarak bakılıp ele alınamaz.
Bu sorun artık bölgesel ve genel bir
özgürlük sorunu haline gelmiştir.
Direniş de yerel bir sorun olmaktan
çıkmış bölgesel bir sorun ve görev
haline gelmiştir.

Orta-Doğu’nun ve ülkemizin devrimcileri bütün enternasyonalist
güçleri bu savunma savaşının aktif
parçası cesur bir öznesi olmak zorundadır. Hiç bir gerekçe ve neden

5

direnişten uzak durmayı seyirci kalmayı aktif bir şekilde direnişe katılmamayı haklı çıkarmaz. Ya işgale
karşı direniş içindeyiz ya da değiliz.
Ya ezilen mazlum bir ulusun özgürlüğünü kendi toprakları üzerinde
barış içinde yaşamasını savunuyoruz ya da savunmuyoruz. Ya faşist
işgale karşı savunma savaşı içindeyiz ya da değiliz. İşgale karşı direniş mazlumlarla zalimlerin,
ezenlerle ezilenlerin arasında
süren bir savaştır. Ortada
kalma ara yerde durma uzlaşma koşulları yoktur. Taviz
ve uzlaşma siyaseti kararlı direniş siyasetine taban tabana
zıttır.

Türkiyeli devrimcilerin demokratların temel görevi bir
yandan kendi burjuvalarının
yenilgisinden yana olurken
diğer taraftan işgale karşı direnişin öznesi olmak zorundadırlar. AKP hükümetinin
yenilgiye uğratılması için
mümkün olan her yola başvurmalılar. Çünkü AKP faşist
hükümeti kendi halkının düşmanı olduğu gibi Orta-Doğu
halklarının da düşmanıdır. Eğer
Türkiyeli devrimci ve komünistler
bu yönde bir mücadeleye girişmezlerse objektif olarak 2. Enternasyonalin
hainlerinin
durumuna
düşerler. Hiç bir neden ve gerekçe
aktif ve fiili olarak Efrin direnişinde
yer almamayı haklı gösteremez.

Özellikle sınıf bilinçli proleterler
eşitsiz ve zor koşullarda süren savunma savaşında aktif ve etkin yer
almalıdır. Hiç bir görev önceliği direnme savaşının önünde ve üstünde değildir. Bugün sınıf bilinçli

Birleşik Devrim

proleterler enternasyonal özgürlük
taburu ve ülke devrimcileriyle birlikte mevzilerede Efrin topraklarını
savunma ve faşist işgale karşı direnme görevlerini yerine getirmede
örnek rol oynamaktadır. Sözlerine
sadık eylemlerinde kararlı bir duruş
sergilemektedirler. Bütün direnişçilere örnek olmaktadırlar. Ortaya
koydukları kahramanlıklar Nubar
Ozanyanın direniş kararlılığıdır.
Efrin topraklarında Kaypakkaya
yoldaşın kurtuluş ve özgürlük bilinci
ve kararlılığı savaşmaktadır. Bu direniş ateşini büyütmek her tarafa
yaymak vazgeçilmez devrimci görevdir.
EN BÜYÜK BOMBA HALKTIR.

Faşist TC devletine ve bölge gericiliğine karşı direnme ve savaşma
koşulları hiç olmadığı kadar olgunlaşmıştır. Başta Efrin halkı olmak
üzere Rojava ve suriye halkları iş-

galden büyük rahatsızlık ve öfke
duymaktadır. Efrin halkı toprağını
ağacını suyunu savunmak ve çocuklarını ve varlıklarını korumak
için memleketlerini terk etmeyeceklerini çıplak elleri ve silahlarıyla direneceklerini dile getirmektedirler.
Yaklaşık beş yıldır uzun süreli
savaş ve sonu gelmez ölüm ve acı
dolu sürgün yollarını tanıyan Rojava ve Suriye halkı ülkeyi terk etmenin ölüm olduğunu çok iyi
bilmektedir. Toprağını terk edip sürgün yollarına düşenlerin başlarına
neler geldiğini neleri kaybettiklerini
çok iyi gördüler. Sürgün yollarında
ölmenin bombalar altında ölmekten
daha kötü olduğunu iyi anladılar.
Efrin halkı toprağına yaşamına ve
geleceğine sahip çıkma konusunda
duyarlı ve sorumlu davranmaktadır.
Efrin yönetimi ne kadar demokratikse halkın direnişe ve savaşa
katılımı o kadar güçlü olur. Direni-
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şin amaçları halkın çıkarlarını doğrudan yansıtıyorsa savunma savaşı o kadar etkili olur. Efrin
halkının direnişe katılımı destek ve
sahiplenmesi olmadan sadace askeri gücün savaşımı başarıyı tam
sağlayamayacaktır. Bütün halkın
topyekün harekete geçirildiği
zaman Efrinin savunulması gerçekleşir.

Özgürlüğü, halkı, toprakları silahla savunmak ve korumak, faşistlere
çetelere karşı aktif
direnişten ve gerilla savaşından
geçer. Kararlı bir direniş geliştirip
her türlü uzlaşma ve tavizlere karşı
durulduğunda özgürlük Efrin halkının ellerine gelecektir. Özgürlük
fikri ve iradesi dalga dalga umut
olarak her tarafa yayılacaktır. Yoksul topraklarda dolaşan sadece özgürlük fikri ve kararlılığı olacaktır.

Birleşik Devrim
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HBDH 3. YILINDA HALKLARIMIZI
FAŞİZMİ YIKMAYA ÇAĞIRIYOR
HBDH’nin iki yılda yaptıkları ve
yapamadıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kuruluşunun ve ilan edilişinin
ikinci yıl dönümünde, iki yıllık
HBDH direnişini selamlıyorum.
HBDH’ye gönül veren, katılan, destek veren, umut bağlayan tüm militanlarını,
dostlarını,
sempatizanlarını ve taraftarlarına
üçüncü mücadele yılında başarılar
diliyoruz.

İkinci yıl direniş şehitlerimizi
Ulaş, Delal, Nudem, Mercan, Alişer
Deniz ve Destan yoldaşlar şahsında saygı ve minnetle alınıyoruz.
Üçünü yılında HBDH’nin bu kahraman şehitler izinde daha güçlü yürüyeceğine,
daha
büyük
savaşacağına ve kazanacağına
dair sarsılmaz inancımızı ifade ediyoruz.

Bundan iki yıl önce 12 Mart 2016
günü ilan edildiğinde Halkların Birleşik Devrim Hareketi gerçekten de
büyük bir yankı yapmıştı. Neden?
Çünkü Türkiye’ye yeni bir gelecek
öngörmüş ve Türkiye’de farklı bir
yaşamın da olabileceğini ifade etmişti. Özellikle de Cizre, Sur saldırıları
şahsında
AKP-MHP
faşizminin -başta Kürdistan olmak
üzere- Türkiye’de yaratmaya çalıştığı 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesinden daha ağır ve daha vahşi
bir faşist, terör ve saldırıya karşı;
halkların, gençlerin ve kadınların,
emekçilerin, tüm ezilenlerin kurtuluşlarının yolunu göstermişti. Onlar

için yeni bir umut mücadele soluğu
olmuştu. Yeni bir Türkiye’nin var olduğunu, olacağını onlara duyurmuştu ve “Faşizmi Yıkacağız
Halklarımızı Kazanacağız” şiarıyla
tüm Türkiye halklarını, Kürdistan
halkını, ezilenleri, AKP-MHP faşizmine karşı her yöntemle ve her
yerde topyekun direnişe çağırmıştı.

Bu ifadeler ve çağrılar belki geç
kalmış sayılabilirdi. Türkiye’deki
AKP-MHP faşizminin gelişimine,
Kürdistan’da uyguladığı soykırımlara, sömürgeciliğe, katliam ve yıkımlara bakıldığında elbette çok
daha öncesinden söz konusu birliklerin oluşturulması, tüm devrimci
demokratik güçlerin bir araya gelerek asgari özgürlük ve demokrasi ilkelerinde birleşerek Türkiye’nin
ezilenlerini kurtuluşa taşıyacak,
Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’ı yaratacak bir mücadeleyi
çoktan başlatmış olması, hatta zafere taşıyor olması gerekiyordu.

Bu bakımdan bir geç kalmışlığı,
kendini ilan ederken de Halkların
Birleşik Devrim Hareketi yönetimi
zaten ifade etmişti. Bir tür kendi ila-
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nını bu duruma dönük bir özeleştiri
olarak da belirlemişti. Fakat yine de
2015-16 kışı gibi, özellikle Kuzey
Kürdistan’da süren amansız bir
savaş ortamında, AKP-MHP faşizminin Kürt soykırımını en ileri düzeyde uygulayıp sonuca götürmek
istediği, ama buna karşı da Cizre
ve Sur olmak üzere Kuzey Kürdistan’ın tüm kent ve kasabalarında
demokratik özyönetim direnişlerinin, faşizme tarihinin en ağır darbelerini vuracak şekilde geliştiği bir
ortamda ilan edilmesi, söz konusu
direnişleri sahiplenip bütün Türkiye’ye yayarak zafere taşıma iddiası ve iradesi olma özelliğini
taşıyordu.

HBDH’nin ilanı, faşizmi korkutmuştu, deyim yerindeyse ErdoğanBahçeli
faşizminin
ödünü
kopartmıştı. Başta Kürt halkı olmak
üzere kadınlara, gençlere, emekçilere, Türkiye’nin tüm ezilenlerine
büyük bir umut, heyecan vermiş
yeni bir irade kazandırmıştı. Çok
önemli bir tarihi kesitte, faşizm saldırganlığının en azgın hale geldiği
ve buna karşı da Çiyagerlerin, Zeryanların, Xebatkarların, Axinlerin

Birleşik Devrim

öncülüğünde Kürdistan Özgürlük
Direnişinin en güçlü bir biçimde geliştiği, faşizmin saldırısı ne olursan
olsun asla boyun eğilmeyeceğini,
her halükarda faşizme karşı direnileceğini ve kazanılacağını net bir
iradeyle ortaya koyduğu bir dönemde gerçekleşmişti, sürece
cevap oluyordu. Dolayısıyla büyük
bir beklenti umut vardı. Onları karşılamıştı ve bundan dolayı da coşkuyla karşılandı, ses getirdi,
oldukça etkili oldu.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, öyle sadece güncel durumu
karşılamak üzere oluşmuş bir harekette değildi; ilkeli, amaçlı, hedefli
bir hareketti. Bir program temelinde
belli bir örgüt anlayışı ve mücadele
tarzıyla devrimci örgütlerin bir
araya geldiği, faşizmi yıkma ve Demokratik Türkiye Özgür Kürdistan’ı
yaratma amacı temelinde birleşik
bir mücadeleyi başlatma kararlılığını ortaya koyuyordu.

Bu, Mezopotamya’nın ve Anadolu’nun özgür yaşam geleneğinin tarihsel
özgürlük
tutkusunun
canlanmasını ifade ediyordu. Bu,
Mustafa Suphilerden başlayan özgürlük, demokrasi hareketinin sosyalist ve devrim arayışlarının bir
devamı olma özelliğini taşıyordu.
Dayatılan soykırıma karşı yüzbinlerce evladını şehit veren Kürt halkının özgürlük feryatlarını, aynı
zamanda da umut ve özlemlerini
temsil ediyordu. Daha önemlisi
kendi tarihini 12 Mart 1971 faşist
askeri darbesine karşı kahramanca
direnişe geçen Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin mücadelesiyle ilan
ediyor; kendi başlangıcını Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin mücadelesine dayandırıyor. Onların
başlattığı faşizmi yıkma, Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’ı yaratmayı başarmayı öngörüyordu.
Önüne hedef olarak koyuyordu ve
bunu açıkça ilan etti. 12 Mart darbesiyle başlatılmış olan, ‘Türkiye’yi
faşist diktatörlüğe götürmeyi hedefleyen zihniyet ve siyaseti mutlaka
yıkacağız, halklarımız kazanacak’
şiarıyla ortaya çıkmıştı. Temeli 12
Mart faşizmiyle atılan faşist dikta-

törlüğü yıkmayı hedefliyordu. 12
Mart faşist darbesine karşı kahramanca direnişe geçen devrimcilerin
izinden, çizgisinden yürümeyi öngörüyordu.

Öbür yandan Gazi Katliamının,
Kamışlo Katliamının yıl dönümüydü. 12 Mart tarihi birçok katliamın
yaşandığı
bir
gündür.
Türkiye’de, Kürdistan’da dolayısıyla tüm faşist katliamlara karşı,
halkların özgürlük iradesi olma, duruşunu, tutumunu ifade ediyordu ki,
bütün bunların hepsi oldukça
önemli ve anlamlıydı. Sadece güncele cevap değil, tarihle de bir
uyum ve bütünlük halindeydi. Bu
bakımdan da yankısı büyük oldu,
umutlar daha çok oldu.

Bunu gerçekleştirmek için de iki
yıl boyunca mücadele etti, savaştı.
Özellikle ikinci yani 2017 yılında
söz konusu mücadele daha da ileri
bir noktaya ulaştı. Hem Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de AKP-MHP faşizmine karşı savaşan tek devrimci
demokratik güç ve alternatif olma
özelliği taşıdı hem de DAİŞ faşizmine karşı Ortadoğu’da yürütülen
büyük Demokratik Ortadoğu Devriminin çok önemli bir gücü olduğunu
Rojava direnişine katılarak ortaya
koydu ve gösterdi. Hem Rojava’da
Suriye’de DAİŞ faşizmine karşı
kahramanca direnişler içerisinde
büyük şehitler verdi hem de Kuzey
Kürdistan’da ve Türkiye’de AKPMHP faşizmine karşı direniş içerisinde büyük şehitler verdi. Önemli
bir savaş gücü olduğunu ortaya
koydu.

Biz Halkların Birleşik Devrim Hareketini oluşturan örgütler olarak bu
süreci daha bütünlüklü, planlı, örgütlü nasıl yürütebiliriz diye, sürekli
bir arayış içerisinde olduk. Hem
kendi güçlerimizi örgütsel düzeyde
geliştirmeye hem de bunları Birleşik Devrim Hareketi esprisi içerisinde
ortaklaştırmaya,
birleştirmeye ve böylece gücümüzü
arttırarak mücadeleye seferber etmeye çalıştık. Bu konuda pratikte
eksik ve zayıf kalan yanları sürekli
bir eleştirel-özeleştirel yaklaşımla
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ele aldık ve değerlendirdik. Birinci
yılın sonunda da böyle bir özeleştirel yaklaşım gösterdik.

2017 yılının sonunda, 2018 yılına girerken ikinci yılın tamamlanması
anlamına
geliyordu.
HBDH’nin Yürütme Komitesi olarak
kapsamlı bir yıl değerlendirmesinde bulunduk ve şunları değerlendirdik: Açık
bir
biçimde
kamuoyuna ifade etmekte bir sakınca yoktur. Herkes bilmeli ki biz
açıklıktan yanayız. Mücadeleyi sadece bir grup örgütün yönetimi ya
da örgütler olarak da yürütmüyoruz. Aslında tüm ezilenler, emekçiler, halklar olarak yürütüyoruz.
Kendimizi Halkların Birleşik Hareketi olarak tanımladık. Mevcut örgütsel düzey HBDH böyle bir
halklar hareketinin öncüsü olma,
kurmayı olma, çekim gücü olma,
sürükleyicisi olma özelliği taşıyor.
Yoksa onun dışında sadece şövalye hareketi gibi mücadeleyi kendisiyle
yürütmek
durumunda
değildir. Bu bakımdan toplumun yürüttüğü bir mücadeledir. Ne yaptı,
ne yapamadı? Yapamadıklarını
nasıl yapacak? Yaptıklarından
hangi sonuçları çıkarıyor? Bunları
sürekli tartışmak, halkla paylaşmak
durumundayız. Bunu esas alıyoruz. Her iki yılda da düzenli olarak
toplantılarını yaptı. Her toplantısı
gerçekten de bir açıklık içerisinde
oldu. Hem kendi içinde hem de
süreç karşısında halklar nezdinde
eleştirel-özeleştirel bir yaklaşım
gösterdi.
Öncelikle şunu önemsedik, evet
iki yıl önce ilan edildiğinde önemli
bir yankı yaptı, düşmanı korkuttu,
dostu umutlandırdı, yüzünü güldürdü, ama birçok çevre bir kaygı
içinde veya kendine göre bir yaklaşım içindeydi ‘acaba ne kadar
sürer, çok fazla uzun ömürlü olmayacak, yarın tekrar dağılırlar’ gibi
sözler ve söylentiler de vardı. Bunlar bizim kulağımıza kadar da geldi.
Çünkü şunu ifade etmek istiyoruz:
Aslında Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in
idamını önlemek için Mahir Çayan’ın THKO ile birlikte Kızıldereye
yürüyüşünü ifade ettiği, o büyük
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devrimci dayanışmadan sonra Türkiye Devrimci Demokratik Hareketi
çok uzun ömürlü, kalıcı ve ilişki-ittifaklar kuramamışlardı.

lidir. Bu anlamda hiçbir aksaklık olmadan düzenli olarak toplantılarını
yapan, tartışmalarını yürüten,
tutum geliştiren bir hareket oldu.

70’lerin ortasında ADYÖD pratiği
vardı, çok kısa sürede sonuçlandı.
Düşman kapattı, yenisi geliştirilemedi. Böylece uzun vadeli bir etkisi
olmadı. 80’lerin başında 12 Eylül
faşist askeri darbesine karşı
FKBDC deneyimi vardı, aslında
bazı tasfiyeci güçlerin yaklaşımı
nedeniyle -çok olumlu zemin bulunmasına rağmen- o girişim de faşizme karşı bir demokratik direniş
cephesi haline Türkiye’de gelemedi.

Bir de unutmayalım ki, bu geçen
iki yıl politik-askeri olarak gerçekten
de baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı iki yıldı. Her olay karşısında değil, çoğu zaman örgütler
bile kendi başlarına tutum alamıyorlardı, böyle bir ortamda tüm gelişmeleri büyük bir olgunlukla
devrimci birlik anlayışıyla, ortak değerlendirip tutum alabilmiş olması
HBDH’nin sağlamlığını gösteriyordu. Önemli bir başarısını ortaya
koyuyordu. Bir defa bu açıdan bakıldığında bir gelişmeden kesinlikle

PKK öncülüğünde Kürdistan’da
böyle bir mücadele yürüdü, ama 12
Eylül faşist askeri darbesine karşı
Demokratik Türkiye’yi hedefleyen
bir Demokratik Direniş Cephesini
bütünlüklü olarak geliştirme mümkün olmadı. Daha sonraki ittifak,
dayanışma ve güç birliği denemeleri de hep kısa vadeli oldu, etkisiz
kaldı. Giderek sanki şöyle bir eğilim
ortaya çıkmıştı. ‘Devrimciler birleşemezler, bir araya gelemezler, anlaşamazlar, ortak çalışamazlar, bir
araya gelmeye çalışsalar da ömrü
iki aydan fazla olmaz, hiçbir etkinlik
gösteremezler’ aslında bütün bu tarihsel ve gelişmeler çerçevesinde
bakıldığında, iki yıl boyunca giderek daha çok yakınlaşan birbirini
daha iyi tanıyan, daha güçlü ideolojik-teorik tartışmalarla aslında birliklerini daha çok güçlendiren bir
gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz.
Bunu bir defa bir başarı olarak görmek lazım, değerlendirmek gerek-

söz edilebilir.

Diğer yandan istendiği gibi olmasa bile şunu insan rahatlıkla
söyleyebilir. AKP-MHP faşizmine
karşı, Türkiye genelinde demokratik siyasi alternatifi en güçlü bir bicimde temsil eden hareket,
Halkların Birleşik Devrim Hareketidir. Bunu silahlı mücadele de dahil
devrimci direnişle yürüten tek alternatif durumundadır. Bu anlamda
nasıl ki, 12 Mart 1971 faşizmine
karşı THKP-C, THKO, TKPML hareketlerinin başlattığı gerilla direnişiyle
bir
devrimci
çıkış,
kahramanca direniş olmuşsa, Türkiye’de AKP-MHP faşizmine karşı
da HBDH bünyesinde yer alan örgütler, 2017 yılında özellikle böyle
bir kahramanca direnişi ortaya çıkardılar.
Bir yanı DAİŞ faşizmine karşı
Rojava’da Suriye’deki direnişe ka-
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tılma, ön saflarda yer alma, kahramanca savaşma ve Ulaş Bayraktaroğulları gibi, Destan Temmuzlar
gibi, Nubar Ozanyanlar gibi, Sibeller gibi büyük devrimci militanları
şehit vermeye kadar giden bir pratiğin sahibi oldular. Daha önemlisi
Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de
AKP-MHP faşizmine karşı silahlı direniş yürüten tek devrimci demokratik alternatif oldular. Dersim’den
Karadeniz’e kadar, Çukurova’dan
İstanbul’a kadar kırda ve kentte
önemli askeri eylemler yaptılar, şehitler verdiler.

Biz 2017 yılı sonu değerlendirmesinde HBDH Yürütme Komitesi
olarak şunu tespit ettik: PKK dışındaki örgütler bir yıl içerisinde 17
şehit vermişlerdi. Bunun içinde kadınlar ve erkekler vardı. Bunun
içinde Ulaş Bayraktaroğlu, Ulaş
Adalı gibi önder militanlar, savaşçı
militanlar vardı. 17 şehit verecek bir
savaşın küçümsenmemesi gerektiğini tespit ettik. Bu bir anlam ifade
ediyordu ve değeri vardı. Bu bir tutumu ifade ediyordu. 45 yıl önce
Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin
başlattığı gerilla çizgisinin, Kuzey
Kürdistan ve Türkiye’de devam ettirildiğinin kanıtıydı. Belki böyle
söyleyince zayıf oluyor, ama bunun
içinde bir de PKK var. PKK’nin yıl
savaşı da eklenirse ki, 2017 savaşı
40 yıllık PKK savaşının her bakımdan en büyük savaş verilen yılıydı.
Bu da eklendiğinde 2017 yılının
nasıl büyük bir direniş yılı, mücadele yılı, kahramanlık yılı olduğunu
ortaya koyuyordu. Böyle bir mücadeleyle AKP-MHP faşizminin çöküşün eşiğine getirildiği tespitini
Yürütme Komitemiz yaptı ve bunlar
önemli bir durumdu. Ciddi bir gelişmeyi, tutumu, başarıyı ifade ediyordu. Bir de bunları önemli buldu.

Diğer yandan HBDH yönetimi
ciddi bir özeleştiri yaptı ve ona göre
bir düzeltmeyi öngördü. Evet, normal bir süreç olsa, bütün bunlar
büyük bir mücadeleydi, tarihi gelişmeydi, bundan daha fazlası olamazdı. Bu rahatlıkla ifade edilebilir,
ama 2016-2017 yılları öyle olağan
dönemler, normal süreçler değildi.

Birleşik Devrim

Olağanüstü özellikler taşıyan süreçlerdi. Tam da devrim süreci
denen, devrimci durum denen bir
süreci ifade ediyorlardı. Sundukları
imkanlar ve fırsatlar bakımından
eğer öncülük görevlerini yerine getirirse faşizmi yıkacak demokratik
devrimi zafere taşıyacak imkan ve
fırsatlara sahip bir yıldı. Öyle nicel
gelişmeler yaratan, bazı eylemler
yapan, düşmana, gericiliğe darbeler vuran bir mücadele değil, faşizmi yıkan devrimi zafere taşıyan
bir mücadeleni ortaya çıkartılması
gereken bir yıldı.
Bu konuda da HBDH’yi oluşturan

bütün güçler hem fikirdiler. Süreç
böyle bir mücadele yürütmeyi öngörüyordu. Buradan bakıldığında
yapılması gerekene göre çok eksikti, çok zayıftı. Bu konuda hala örgütlenmemizin zayıf olduğunu,
hem devrimci örgütler olarak, hem
onun kitle ilişkileri olarak, hem eğitim hem de güçleri daha etkili bir biçimde birleştirme ve mücadeleye
sevk etme bakımından ciddi zayıflıkların, yetersizliklerin bulunduğunu, bu zayıflık ve yetersizliğin
devrimci potansiyelin olmamasından, halkların, gençlerin, kadınların, emekçilerin faşizme karşı
direnişe geçme güç ve cesareti bulmamasından değil, kesinlikle onları
eğitip örgütleyecek, mücadeleye
sevk edecek öncü örgütlenmelerin
zayıflığından kaynaklandığını değerlendirerek özeleştirel bir yaklaşım ortaya koydu.

HBDH Yürütme Komitesi, kendi
eksikliklerini nereden kaynaklandı-

ğını değerlendirdi. Neden böyle
oldu, eksiklik nerededir? Propaganda, örgütlenme çalışmaları, demokratik siyaseti destekleme,
geliştirme açısından çok yönlü sorgulamasını yaptı. Bu çerçevede
özellikle de bir yandan kitle eylemliliğini, anti-faşist halk kitle direnişini, kentlerde her tarafta yaygın bir
bicinde geliştirmeden, kırdaki gerilla hareketini Türkiye’nin her tarafına yaymaya kadar bir çok çalışma
yapılabilecekken, aslında bunun
tarzını tam bulamamaktan, yeterince imkan ve fırsatları değerlendirememekten, esas olarak da bir
yandan ortak çalışma sistemini

daha etkili geliştirememekten kaynaklı olduğunu, diğer yandan ise
bir tür bürokratik bir yapının hem
devrimci örgütler düzeyinde hem
de onların ortaklaşması düzeyinde
yaşanmasından kaynaklandığını
tespit etti.

Değerlendirmeler ve tartışmalar
iyi, kararlaşmalar güzel, fakat bütün
bunlar pratik istiyor. Pratiğin dili ise
ayrıdır. Tarz, üslup, tempo istiyor.
Sadece tartışıp doğruları tespit etmekle yetinmek kesinlikle yeterli olmuyor. Onu yapınca sanki
gerçekleşmiş gibi sanmak ciddi bir
yanılgıyı ifade ediyor. Zayıf duruşu,
geri duruşu ortaya çıkartıyor.

Birde mevcut duruşumuzda tarzımızda böyle bir zayıflığın olduğunu
tespit
ettik.
Halbuki
milyonlarca genç vardı, hepsi okuyor, öğreniyor. 45 yıl önce 70’lerin
başındaki gibi yeni aydınlanan bir
gençlik değildir. Büyük bir aydın
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gençlik gücü vardı ki, onları biraz
bilinçlendirip örgütleyen, eyleme
sevk eden bir öncülük olsa faşizmi
yerle bir edecek güce, eyleme ve
potansiyele sahipti. Bunları daha
çok nasıl pratiğe yöneltecek? Faşist baskı ve terörü nasıl boşa çıkaracak, faşizmin yöntemleri nedir?
Onlar nasıl etkisiz kılınabilir?
Bunun karşısında devrimci gelişmeleri nasıl sağlayabilir? Onlar
üzerinde daha fazla yoğunlaşmanın gerektiği ortaya çıktı.

Şunu tespit ettik: Pratik üzerinde
daha çok durmak lazım. Pratiğin
ayrıntıları üzerinde daha fazla yoğunlaşarak araştırmak-incelemek
gereklidir. Mevcut potansiyel nasıl
pratikleştirilebilir? Bu temelde
bunun tarzı üzerinde yoğunlaşmak
lazım. Çünkü devrimcilik, tarz,
üslup, tempo işidir. Biz bunu 45 yıl
önce Demokratik Türkiye Devrimini
başlatan öncü militanlarda da gördük. Bu gün mücadeleyi yürüten
militanlıkta da görüyoruz. Dolayısıyla bu tarzın her yere hakim kılınması lazım.

Bunun özünde de gerilla tarzı
var. 12 Mart faşizmine karşı direnişe geçenler de gerillacılıkla başladılar, bu gün de iş gerillacılıkla
yürüyor. Demek ki, gerillacılık sadece bir askeri duruş değil, bir tarzdır. Gerillacılık, hazır olan fırsat ve
imkanları kullanamama ne demek,
olmayan imkan ve fırsatları yaratıp
faşizmin ve gericiliğin üzerine
eylem olarak yönelmenin tarzı oluyor. İşte böyle bir tarza ulaşmamız
gerektiğini tespit ettik.

Bu temelde kendimizi yenileme
ve üçüncü yıla daha büyük bir
iddia, irade, istek ortak çalışmayı
daha çok güçlendirme temelinde
yüklenme kararlılığını ortaya çıkardık. Şimdi kış sürecinde yürütülen
hazırlıklar da bu temelde oldu. Bir
yandan mücadele yürütülürken bir
yandan da bu değerlendirmeler temelinde önemli bir hazırlık çalışması yürüttük. Üçüncü yıla daha
iddialı giriyoruz, daha hazırlıklıyız.
İki yılda aldıklarımızla, üçüncü yılda
onları aşan değil, onları katlayanda
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değil, gerçekten de içinde bulunulan devrimci durumun gerektirdiği
devrimci mücadeleyi ortaya çıkartan, birleşik devrimi zafere taşıyacak bir mücadeleyi yürütme
iddiasıyla giriyoruz ve bunu gerçekleştirmek için de tüm örgütler olarak bütün gücümüzü seferber
edeceğiz. Yani herkesin ne kadar
gücü varsa, kendisi mücadele edecek, birlikte mücadele edeceğiz.

Geçen iki yıllık ortak çalışma ortamında, yine Rojava’dan Dersim’e
kadar uzanan savaş cephelerindeki, savaş arkadaşlığı ortamında
gerçekten de ciddi bir yakınlaşma,
anlayış birliği oluştu. HBDH evet bir
ittifaklar örgütü, ama öyle hiç kimse
zayıf güçsüz bir ittifak sanmamalıdır. Daha çok yakınlaşmış, birleşmiş, giderek öncü bir örgüt olma
iddiasını çok daha güçlendirmiş bir
hareket konumundadır. Üçüncü
yılda bu bütünlük daha çok gelişecek.

12 Mart faşist askeri darbesiyle
sol-sosyalist devrimci önderlere
dönük katliamlar gerçekleşti. Bu
gün de Kürt Halk Önderi şahsında
tüm devrimciler faşizmin saldırılarına maruz kalıyor. 12 Mart faşist
askeri darbe koşullarına kısmen
değindiniz, ama o günkü darbe,
darbeciler ve devrimcileri ile bu
günkü koşullarda darbe, darbeciler
ve devrimciler arasında ne gibi
benzerlikler ve farklar var?

Bugün HBDH çatısı altında birleşmiş örgütler olarak hepimiz 12
Mart 1971 faşist askeri darbesine
karşı direnişe geçen hareketlerin,
önderlerin bir devamı olduğumuzu
ifade ediyoruz. Doğrudan devamı
olanlar var. Oradan tutarak çıkış
yapanlar var. O zamandan kurulup
gelenler var. Sonradan birlik yapıp
kuranlar var, ama biz o direniş çizgisinin, ruhunun, geleneğinin bir
devamıyız. Halkların Birleşik Devrim Hareketi kesinlikle bunu ifade
ve temsil ediyor. Bu bilinmelidir.
Böyle bir ittifak -bundan önceki soruda da belirttim- aslında Kızıldere
eyleminde kuruldu. Biz onu şimdi
HBDH haline getiriyoruz. 72’de

TKPML kuruldu. Oportünizme karşı
tavır alarak direnişe geçti. 73’te
PKK’nin temelleri atıldı. Kuruluşlar
o düzeyde bir devamlılık ve süreklilik arz ediyor.

Önder Apo her zaman 71 direnişçiliğinin, 12 Mart faşist askeri
darbesine karşı gelişen Devrimci
Gençlik Hareketinin bir devamı olduğunu gururla söyledi. Onun
büyük bir onur olduğunu, o onuru
hep yüksekte tuttuğunu ve tutacağını ifade etti. Dolayısıyla direniş
evet Türkiye’de 12 Eylül 1980 faşist
askeri darbesinden sonra zayıfladı,
biraz kesintiye uğradı, ama Kürdis-

tan’da kesilmedi, devam etti. PKK,
73 yılından itibaren o mücadelenin
bir bölümünü Kürdistan’a taşıdı ve
bu güne kadar sürdürdü. Böyle bir
bütünlük var.

Tabii bu devamlılık faşist saldırıda da var. 12 Eylül faşist askeri
darbesi, 12 Mart darbesinin bir devamı oldu. Hiç eksikliği yoktu. Hatta
“12 Mart’ın eksik bıraktıklarını tamamlayacağız” dendi. 12 Mart darbesi bir muhtıraydı. Anayasanın 35
maddesini değiştirmeyle işi yürüteceğini sandı. Kenan Evren darbesi
ise “onunla işler yürümüyor” dedi
ve anayasayı bir kenara itti, yeni bir
faşist anayasa hazırlayarak bu gün
de geçerli olan anayasayı yarattı.
Kendi faşist askeri diktatörlüğünü
kurdu. Devrimcilere de bu temelde
saldırdı. 12 Mart darbesi zindana
aldığı devrimcilere nasıl işkence
yaptıysa, 12 Eylül faşist askeri darbesi de zindana aldığı devrimcilere
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işkence yaptı. Amed’de, Metris’te,
Mamak’ta daha ağır faşist saldırılar
ve işkence uyguladı, katliamlar gerçekleştirdi. 6 Mayıs’ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan
idam edildiler. Faşist diktatörlük 6
Mayıs 1996’da Şam’da Önder
Apo’ya dönük saldırı uyguladı.
Hem de günü denk getirerek aslında nasıl ortak bir geleneğin sahibi olduklarını ortaya koydular ve
gösterdiler.

Bu konuda şunu ifade edebiliriz:
Erdoğan-Bahçeli faşist diktatörlüğü
bu gün AKP-MHP ittifakı temelinde
geliştirilmeye çalışılan faşist dikta-

törlük tüm bunların bir devamı ve
sonuncusu oluyor, zirve yapmasını
ifade ediyor. Aslında geçmişlerini İttihat ve Terakki Cemiyetine kadar
uzatmak gerekiyor. Yani Birinci
Dünya Savaşındaki İttihatçılık neydiyse, şimdi 3. Dünya Savaşı içerisinde Tayyipçilik ve Bahçelicilik
aynı şeyi ifade ediyor. AKP-MHP
faşizmi aynı çizgiyi ifade ediyor.
Savaşçıdır, soykırımcıdır, faşist
katliamcıdır. İçte faşist katliamcı,
diğer halklara karşı başta Kürtler
olmak üzere soykırımcı, bölge ve
dünyaya karşı savaşçıdır. Mustafa
Kemal’in “Yurtta Sulh Cihanda
Sulh” sözü çoktan çöpe atılmıştır.
Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli
elinde İttihatçılığın her tarafa savaş
açan, iktidarını savaşla sürdürmek
isteyen çizgisi egemendir, esastır.
O çizgi hayata geçiriliyor, uygulanmaya çalışılıyor. Bu düzeyde bir
devamlılık var. İttihatçılıktan gelen
12 Mart, 12 Eylül darbeleriyle ken-

Birleşik Devrim

dini yenileyen o faşist darbecilik, bu
gün AKP-MHP faşist darbeciliği temelinde zirve yaptırılmaya çalışılıyor.

Aslında şöyle demek de gerekiyor: Kürdistan Özgürlük Direnişinin
12 Eylül faşist askeri rejimi sahsında TC diktatörlüğünü dağıtıp
parçalaması karşısında, şimdi kendini yeniden onarmaya çalışan bir
faşist diktatörlük durumu var. Her
gün yeni darbe oluyor. 12 Mart, 12
Eylül darbesinin ortaya çıkardığı rejimin parçalanıp tarihin çöp sepetine atılma döneminde onu yeniden
onarma, ayakta tutma, daha da
sağlamlaştırma, restore etme hareketi yürütülüyor. Tayyip-Bahçeli faşist diktatörlüğünü böyle ele almak,
anlamak lazım. Öyle çok ciddi bir
yeniliği yoktur, ama ittihatçılığın, 12
Martcılığın, 12 Eylülcülüğün zirve
yapmaya çalıştığını da unutmamak
lazım. Zihniyet, duygu, yöntem olarak öyledir. Gerçekten de diğerlerinin hepsi daha çok askeri farktır.
Erdoğan-Bahçeli darbeciliği ve diktatörcülüğü kendisine ‘sivil’ diyen
bir ortamdan geliyor. Tek farkı odur.
İttihatçılıkla bu anlamda daha benzerdir. 12 Martcılık, 12 Eylülcülük
biraz farklıydı. Ama biçim olarak
fark var. Diğer türlü bir fark yoktur.

Bu biçim farklılığının etkileri şöyledir. Aslında 12 Mart, 12 Eylül darbeleri çok daha kabaydılar,
dardılar, yüzeyseldiler. ErdoğanBahçeli faşist darbeciliği ve diktatörlüğü çok daha sinsi, inceltilmiş
yöntemler kullanıyor. Çok daha hilekar, oyunbaz ve aldatıcıdır. Yöntemler bakımından çok daha
zengindir. Özel savaşı en ileri düzeyde kullanıyor. Topyekun faşist
özel savaşa dayanıyor. Bir askeri
darbenin daha çok ordunun gücüne dayanır, askeri kuvvet ile işi
hal etmeye çalışırken, bir özel
savaş darbesi toplumun tüm
yaşam alanlarına müdahale etmeyi, saldırıda bulunmayı esas alıyor. O savaşta ekonomik, hukuki,
siyasi, kültürel, ideolojik, psikolojik,
diplomatik boyut var. Çok daha boyutlu, çok daha derinlikli, çok sinsi,

çok inceltilmiş yöntemler kullanıyor.
Gerçekten de bunu pratikte gerçekleştirdiler. Özellikle Tayyip Erdoğan
kişiliği bir bukalemun gibi, bir artist
gibi bunu çok iyi oynadı. Devlet
Bahçeli, hem kendisi hem de hareketi de biliniyordu, çok bir ayrıntısı
ve derinliği olmadı, ama gerçekten
de Tayyip Erdoğan kişiliği anlaşılmaya değer bir kişiliktir. Yeri geldi
ağladı, yeri geldi mağdur oldu, yeri
geldi kendini şerbet yapıp içirmeye
çalıştı, şarkılar söyledi, güler yüzlü
oldu. Ama bütün bunlardan geçip
imkanları elinde toplayıp, iktidarı
elinde tekelleştirdiğinde de nasıl bir
faşist soykırımcı zihniyet ve siyaset
olduğunu net bir biçimde ortaya
koydu. Çok geri bir kişilik, bu anlamda çok obur bir kişiliktir.

Şunu bir kere daha ifade etmek
isterim, bir çok yerde söyledik. Türk
ordusunun cumhuriyet boyunca yetiştirdiği en kültürsüz subayı Kenan
Evren’di. Kesinlikle hiçbir derinliği
yoktu. Televizyon izlemekten öteye
başka hiçbir şey okumamış, incelememiş ve öğrenmemiştir. Dünyanın hiçbir şeyini tanımayacak kadar
geri bir insandı. Bu kişi 11 yıl Türkiye’yi yönetti. Gerçekten de bir karabasan gibiydi. Türkiye gibi bir
alan öyle bir yönetime layık mıydı,
buna imkansız demek lazım.

Türk siyasetinin de ortaya çıkardığı en kültürsüz, eğitimsiz kişilik
ise Tayyip Erdoğan oluyor. Fakat
kültürsüz ve eğitimsiz kişilikler çok
obur, egoist oluyorlar. Egoları doymak bilmiyor, özellikle önleri açılır
imkanla, güçle tanışırlarsa o
zaman onları tutmak mümkün olmuyor, doymak bilmiyorlar. Kana
doymuyorlar, hırsızlığa doymuyorlar, çalıp çırpmaya doymuyorlar.
Gerçekten böyle Tayyip Erdoğan
bunu yürütüyor, öyle bir düzeyde ki,
‘bir dünya lideri!’ diye kendi kendisine reklam yaptırıyor. Halbuki Türkiye’nin en geri siyasetçisidir. En
kültürsüz insanıdır. Geçenlerde İP
(İyi Parti) Genel Başkanı Meral Akşener “Tarihi, televizyonlardaki dizilerden öreniyor. Bir tarih kitabı
okusun. İddia ediyorum 100 sayfa-
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lık bir kitabı bile okumamıştır” diyordu. O tespit etmiş ki onu da okumamış, adam bu kadar eğitimsiz ve
kültürsüzdür. Egosu çok doymazdır. Böyle birisi Türkiye gibi gerçekten de bir kavşakta ve imkanı bol
olan bir yerin iktidarını ele geçirdi
mi, oradan en amansız bir faşist
saldırganlık ortaya çıkıyor. Nitekim
çıktı ve şu an dünyanın başına bela
olmuş durumdadır. Herkese savaş
açıyor, kendini bilmezlik buna denilir. Her kese meydan okuyor. Bir
katliam yapıyor.

Afrin pratiği ortadadır. Dün
Sur’da, Cizre’de yaptı. Öncesinden
DAİŞ’in Kobani’de katliamlarının
yaratıcısı ve destekleyicisi oldu.
Şimdi her kesin gözü önünde
Afrin’e saldırıyor, katliamlar yapıyor. Tüm bunların yanına kar kalacağını sanıyor. Şu an çıkarı gereği
kimse bir şey demiyor, o ise sanıyor ki, herkes çok zayıf ondan dolayı bir şey demiyorlar. Bir kere
Kürtler eski Kürtler değil, kimseye
muhtaç da değil, Afrin halkı Tayyip
Erdoğan’ı döktüğü kanda boğacak,
Tayyip’i Afrin’e gömecek. Bahçeliyi
Afrin’e gömecek. Bahçeli, “Taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmasın” diyordu, ama kimin başı
gidecek bunu göreceğiz. Kendisi
hiçbir zaman bunu unutmamalıdır.
Demek ki, dünya siyasetini hiç anlamamıştır. Ben kendisini şunu hatırlatırım, Saddam’ın başı, denizde
biraz mazota bulanmış bir karabatağın görüntüsü üzerinden gitti.
Onunla dünyaya reklam yaptılar ve
Saddam Hüseyin’in kellesini götürdüler. Şimdi bu katliamlar Tayyip
Erdoğan’ın, Bahçelinin yanında kar
kalmayacak, insanlık ölmedi, olamazda. Hiç öyle beklenmemelidir.
Birçok çevre çıkarları gereği şimdi
bir şey demiyorlar, ama yarın çıkarları farklılık gerektirirse bütün bunların hesabını kesinlikle sorarlar.
Hem de o yarın çok yakındır. Onu
da eklemek istiyorum. ‘Yarın’ denilince sanki çok ileriye havale ediliyor gibi oluyor, öyle değil çok
yakındır. Kobani savaşı nasıl ki,
DAİŞ’in sonunu getirdiyse Afrin savaşı da Erdoğan-Bahçeli faşizminin
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sonunu getirecek.

PKK olarak HBDH içinde de
yer alıyorsunuz. Afrin’de direnen
kitle tümüyle Kürt Halk Önderliğinin eğittiği, örgütlediği bir
kitle, bu açıdan PKK’nin bakışı
net olarak sürekli yansıyor da,
HBDH olarak Arfin direnişini
nasıl yorumlamak mümkün?

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, DAŞİ’e karşı Demokratik Suriye mücadelesi ve Rojava Devrimi
içerisinde aktif yer alan bir hareket
oldu. Bunu önceki sorularda da belirttim. Bu konuda kamuoyuna açık
bir durumda var. Enternasyonal birlikler var. Rakka’da da savaştılar,
Derezor’a kadar gittiler. Şimdi
Afrin’de de savaşıyorlar. Onlarca
şehit verdiler. Türkiye Devrimci Demokratik Hareketi, Demokratik Suriye Özgür Kürdistan mücadelesine
de büyük değer veriyor, önem veriyor ve katılıyor. Kendisini onun bir
parçası olarak görüyor. Demokratik
Suriye Özgür Kürdistan mücadelesini, kendi mücadelesi olarak görüyor. Demokratik Türkiye, Özgür
Kürdistan mücadelesi olarak görüyor, bu düzeyde katılıyor. Kemalizm’in Türkiye’yi, Ortadoğu’ya
kapatan çizgisini Türkiye Devrimci
Hareketi bir kez 1970’lerin başında
Denizlerle, Mahirlerle Filistin direnişine katılarak ve Filistin Devrimi
içerisinde Siyonizm’e ve emperyalizme karşı mücadele ederek kırdı.

Şimdi ikinci sefer, DAİŞ faşizmine
karşı Rojava Devrimi’ne Demokratik Suriye mücadelesine katılarak
kırmış durumdadır. Bir defa bunu
böyle net ifade etmemiz ve görmemiz gereklidir.

Bu anlamda HBDH’nin Demokratik Ortadoğu Devrimi perspektifi
vardı. Türkiye’yi Ortadoğu’dan kopartan anlayışlara, yaklaşımlara
kesinlikle karşıdır. Dahası Özgür
Kürdistan’a dayalı Demokratik Türkiye gelişimini, Demokratik Ortadoğu’nun
motor
gücü
olarak
görmektedir. Buna öncü de diyebiliriz, ama Demokratik Ortadoğu gelişiminin motor gücünü Özgür
Kürdistan’a dayanan Demokratik
Türkiye olduğunu kesinlikle öngörüyor, kabul ediyor. Böylece Türkiye’yi Demokratik Ortadoğu’nun
öncü bir parçası olarak ele alıyor,
değerlendiriyor, birbirinden ayırmıyor. Bölgesel ve küresel bakış açısı
var. Yerelci değildir. Devrimi, bölgesel ve küresel düzeyde ele alıyor,
öngörüyor.
Bütün bunlar açısından bakıldığında, Afrin direnişi karşısındaki tutumunun ne olacağını anlamak zor
değildir. DAİŞ faşizmine karşı Kürt,
Türkmen, Dürzi ve Arap halklarıyla
birlikte Rakka’da, Derazor’da
savaş yürütmüş bir devrimciliğin,
AKP-MHP faşizmine karşı Kürtlerle, Araplarla birlikte Afrin’de savaşmasından daha doğal bir şey

13

Nisan 2018

olamaz. Bir defa ‘düşman ortak’ demeyecek, çünkü ‘düşman’ aynıdır.
İstanbul’da
kimse,
İzmir’deki
kimse, Çukurova’daki kimse, Karadeniz’deki kimse, Afrin’deki düşmanda aynı düşmandır. Burada
artık enternasyonallikte bitti. DAİŞ
faşizmine karşı Suriye halklarıyla,
Rojava Kütleriyle birlikte yürütülen
savaşta bir enternasyonalizm
vardı, kendisini enternasyonal olarak tanımlıyordu. Şimdi TC faşizmine karşı Afrin’de Kürt ve Arap
halklarıyla birlikte yürütülen direnişin Türkiye Devrimci Demokratik
Hareketi açısından artık enternasyonalizm yoktur, tam tersine Türkiye
halklarından
gücünü,
imkanlarını gasp edip tekelleştiren
bir gücün Afrin’de Kürtleri, Arapları
katletmeye dönük saldırılarına
karşı direnme var.

TC faşizminin işgaline, ilhakına,
sömürgeci-soykırımcı saldırganlığına karşı direniş var ki, AKP-MHP
faşizmi Afrin’de insanlık suçu işliyor. İşgal yapıyor, ilhak yapmak istiyor, Cerablus’ta Bab’ta yaptığına
Afrin’i ona katmak istiyor. Katliam
yapıyor, soykırım uyguluyor. “Onları süreceğiz, yerine 3.5 milyon
kişi hazırlamışım, getirip oraya yerleştireceğim” diyor. Afrin’i Kütsüzleştirmek
istiyor.
Kuzey
Kürdistan’da yüz yıldır yapmaya
çalıştığı soykırımın bir devamını
hem de böyle tankıyla, topuyla,
uçağıyla yürüttüğü bir savaş temelinde bir anda yapmak istiyor. Demografyayı değiştirmek istiyor.
Kuzey’de Ermenilere uygulanana
benzer bir tehciri Afrin’de gerçekleştirmek istiyor. Bütün bunların
hepsi suçtur. İşgal, ilhak, katliam
suçtur. En önemlisi soykırım suçtur.
Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanlardan yüzlercesini katlettiler. Köyleri, kasabaları yakıyorlar. Şimdi ise
“şehir merkezini yakacam” diyor.
Bunların hepsi gerçekten de Saddam Hüseyin’in bile işlemediği düzeyde bir suçtur. Bu suçu TC
faşizmi işliyor. TC’nin bu biçimde
Afrin’e saldırıyor almasından herhalde bazıları sorumluluk duymak
zorundadır. İşte Türkiye’de Dev-
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rinin bir parçası onun en güçlü destekleyicisi olacak.
Faşizme karşı güncel olarak
HBDH içinde yer alan parti ve örgütler, belki de daha da önemlisi
toplumsal alandaki gençler ve
kadınlar bu süreçte ne yapmalı?

rimci Demokratik Hareket bu sorumluluğu duyuyor.

Buradan baktığımızda şunu görmemiz lazım: Eğer görevler zamanında yerine getirilmiş olsaydı, eğer
devrimci çalışma doğru bir tarzla
zamanında yapılsaydı, bu faşizmin
önü alınsaydı, faşist diktatörlük çok
öncesinden yıkılıp tarihin çöp sepetine atılmış olsaydı, tabii şimdi ne
Türkiye’de mevcut baskı, sömürü,
fasit terör olacaktı ne de Afrin halkı
üzerinde soykırım uygulayan bir faşist saldırganlık ortaya çıkacaktı,
ama bütün bunlar yaşanıyor. TC
Faşizminin Afrin’e saldırıyor olmasından Türkiye’deki Devrimci Demokrasi
Hareketinin
zayıflığı
sorumluluk duyuyor. Güçlü olsaydı
olmazdı, zamanında görevlerini yerine getirseydi bunlar gerçekleşmeyecekti.

O halde şimdi Afrin halkı bu zayıflığın bedelini ödüyor. Dolayısıyla
en az Afrin halkı kadar bu faşist saldırganlığa karşı direnmek Türkiye
Devrimci Demokratik Hareketinin
görevidir. Bu sadece Afrin’de direnmek değildir. Afrin’e saldıran faşist
diktatörlüğe Türkiye’nin her yerinden saldırmak gerekiyor. AKP-MHP
faşizmine, TC faşist diktatörlüğüne
karşı, direnişi Türkiye’nin ve Kuzey
Kürdistan’ın her yerine yaymak gerekiyor. Siyasi-askeri her boyutta
geliştirmek gerekiyor. Öyle ki, nerede görünüyorsa orada faşizmi

vuran ve ezen bir mücadeleyi mutlaka ortaya çıkartmak lazım. Arinliler için, direniş Afrin’dedir. HBDH
için direniş, Türkiye’nin Kuzey Kürdistan’ın her tarafındadır. Afrin’de
yürüyen savaş HBDH için Kuzey
Kürdistan’da ve Türkiye’de yürüyen
savaştır. Şimdi biraz zayıf kalıyor.
Bu, mevsim itibariyle böyledir.

Diğer yandan gerçekten de AKPMHP faşist diktatörlüğünün çok
azgın saldırıları oldu. Bütün devrimcileri, demokratları, yurtseverleri
zindanlara doldurdu. Dahası sınıra
duvarlar ördü, Türkiye’yi bir zindan
haline getirdi. Türkiye’de yaşamak
zindanda yaşıyor gibi olmaktır. O
yaşamın kendisi bir direniştir. O bakımdan Türkiye’de yaşayarak açık
cezaevinde direniyorlar, kapalı zindanda da insanlar direniyor. Mücadele de ediyorlar. Şimdi kadınlar
mücadele ediyor. Kürt Halkı Newroz’da daha güçlü mücadele edecek. Kadınların 8 Mart’ta başlattığı
faşist saldırganlığı kırma eylemliğini, Kürt halkı ve demokratik güçler, Newroz’da doruğa taşıyacaklar
ve 1 Mayıs’a işçi ve emekçi gününe
ve devrimine ulaştıracaklar. Bunu
insan net söyleyebilir.

Bu bakımdan şu andaki zayıflık
artık aşılacak, HBDH bu kararlılıktadır. Kesinlikle önümüzdeki süreçte
Kuzey
Kürdistan
ve
Türkiye’nin her tarafında her türlü
mücadeleyi geliştirerek Afrin zafe-
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Şunu ifade edebilirim, gerçekten
de devrimci direniş içerisinde olan
Türkiye’nin belli başlı bütün hareketleri, Halkların Birleşik Devrim
Hareketi çatısı içerisinde yer alıyorlar. Bütün geleneklerden gelen hareketler var. THKP-C, THKO,
TKPML geleneği temsil ediliyor.
Kürdistan Devrimci Hareketi de içerisindedir. Dolayısıyla HBDH, Türkiye Devrimci Demokrasisinin
bütünlüğüdür. 1965’lerden başlayan Devrimci Demokratik sürecin
bugün bütünlüklü temsil eden gücüdür. Bunu bir defa böyle ifade etmemiz lazım. Bu anlamda da
Halkların Birleşik Devrim Hareketi
ismi, kimliği gerçekten de bu 60 yıllık birikimi temsil edecek bir özelliğe sahiptir. Faşist diktatörlüğün
alternatifini Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da ortaya çıkartacak bir karakterdedir.

Diğer yandan sadece örgütler
olarak ele almamak lazım. Bu halkları, emekçileri örgütlemeye çalışan
bir güçtür, halk tabanı var. Bu konuda işçi emekçiler arasında çalışıyor, sendikalar içerisinde onları
belli bir düzeye getirmeye çalışıyor.
Diğer yandan ise kadın ve gençlik
hareketine önemli yer veriyor.
Kadın özgürlüğü HBDH’nin en
temel bir ilkesidir. Bu temelde oluşmuş Kadınların Birleşik Devrim Hareketi
(KBDH)
var.
Zaten
kuruluşuna kadın devrimci hareketleri aktif katıldılar. Parti olarak, örgütler olarak mevcut partilerin kol
örgütleri olarak, Her zaman bütün
genel çalışmaların yürütülmesinde
aktif yer aldılar. Diğer yandan ise,
hızla kendi örgütlenmelerini geliştirdiler.

Birleşik Devrim

2017 yılında önemli bir eylemlilik
geliştirdiler. Hem Rojava’da Suriye’de DAİŞ faşizmine karşı savaşta Destan Temmuz gibi büyük
şehitler verdiler. 3-4 kadın militan
şehit düştü. Hepsini saygı, minnet
ve sevgiyle anıyorum. Zağros’ta,
Botan’da, Dersim’de savaş yaptılar,
eylemler yaptılar şehitler verdiler.
Botan’da Nudem Nurhak, Delal
Amed yoldaşlar şehit düştüler ki,
tabii Ulaş Adalı ile birlikte Delal
Amed yoldaş HBDH’nin sözcülüğünü de yaptı, kurucu sözcüsüydü.
İlan eden sözcüleriydiler. 2017
Botan direnişinde şehit düştü.
Nudem arkadaş Kadınların Birleşik
Devrim Hareketi’nin örgütlenmesine baştan itibaren katıldı, oluşumunda önemli katkıları olan bir
yoldaş oldu. Yine MKP’li Mercan
yoldaş HBDH kuruluşuna katıldı.
Kuruluş toplantılarında yer aldı.
Dersim’de gerilla direnişi içerisinde
şehit düştü. Şimdi bu temelde gelişmiş bir Kadınların Birleşik Devrim
Hareketi var. Bu aslında Türkiye ve
Kuzey Kürdistan’da kadının öz savunmasını ifade ediyor. Hem kadın
öncülüğü hem de öz savunması
konumundadır. 8 Mart’ta açıklamalar yaptılar. Türkiye’deki kadın hareketinin ruhudurlar. Umududurlar.
Cesaret kaynağıdırlar. Bayrağı ve
sembolüdürler. Kahraman şehitleri
var. Delal, Nudam, Mercan yoldaşları da bu vesileyle tekrar saygıyla
anıyorum.

Bir 8 Mart sürecindeyiz. Kadın
özgürlük günü veya direniş günü
yaşanıyor ve kutlanıyor. Tüm şehit-

lerini saygıyla anıyorum. 8 Mart Kadınlar Gününü, tüm kadınlara kutluyor, özgürlük mücadelelerinde
başarı dileklerimizi ifade ediyorum.
Bir kitlesel hareket o temelde gelişiyor.

Diğer yandan gençlerin, Birleşik
Devrim Hareketi’nin gelişimi yönünde de önemli çabaları oldu.
Kadın hareketliliği daha örgütlüydü,
yakındı, dolayısıyla daha erkenden
kendi birleşik örgütlülüğünü geliştirebildi. Gençlik örgütlülüğü de var,
ama faşist diktatörlük tarafından
gençler daha çok hedef durumundadırlar. Daha fazla saldırıya uğruyorlar. Mücadelenin yükü daha
fazla pratik olarak onların omuzlarındadır, o nedenle Birleşik Devrim
Hareketinin gelişiminde biraz zamana yayılma oldu. Fakat Avrupa’da gelişmeler var. Türkiye’de
toplantılar yaptılar. Gençliğin, Birleşik Devrimci Hareketi’nin örgütlendirilip geliştirilmesi yönünde de
önemli adımlar atılıyor. Bir ilişki ittifak ve dayanışma oluşturuluyor.
Kuşkusuz her şey bir isim oluşturmak ve bir çatı yaratmak değildir.
Fakat seferber olmak açısından,
aktif mücadeleye, direnişe geçmek
açısından bunlar önemlidir.
Bu bakımdan da Birleşik Devrim
Hareketi’nin bütün açılımlarını yaptığı söylenebilir. Kadın ve gençlik
hareketleri olarak bütün hareketlerin, yeni sürece faşist direnişe göre
kendilerini ayarlamaları, hazırlamaları bakımından önemli bir açılım
ve hazırlık yaptıkları rahatlıkla ifade
edilebilir.
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Bundan sonrasının pratikleşme
olacağını, aktifleşme olacağını, seferberlik düzeyinde TC sistemine,
AKP-MHP sistemine karşı Devrimci
Demokratik Direnişi her alanda geliştireceğine inanıyoruz. Olması gereken budur. Bu konuda Birleşik
Devrim Hareketi içerisinde yer alan
bütün örgütler her türlü anti-faşist
direnişi kendi güçleriyle geliştirebilirler. HBDH’nin öyle bir eylem çizgisi vardır. Ortak eylem çizgileri var.
Birleşik hareket etme güçlerini birleştirme, ortak eylemliği geliştirme
yönünde bir anlayışları var.

Yine kadın ve gençlik hareketlerinin kendi inisiyatifleriyle faşist diktatörlüğe karşı her türlü özgürlükçü
devrimci demokratik eylemliliği geliştirme, erkek egemen zihniyet ve
siyasete karşı Kadın Özgürlük Mücadelesini, anti-fasit demokratik direnişi güçlendirme temelinde
geliştirme görev ve sorumluluğu
var. Bunun önü açıktır.

Dolayısıyla üçüncü HBDH yılı
için şunu ifade edebilirim: Gerçekten seferber olma yılı, pratikleşme
yılı, aktif hareket etme yılı olmalıdır.
Bu konuda bir araya gelebilen Birleşik Güçler hareket etmeliler. Her
örgüt kendi gücüyle hareket etmeli,
kimse kimseyi beklememeli. Gençlik ve kadın örgütleri hareket etmeli,
en önemlisi de örgütlerden emir-talimat beklemeden, örgütlü bir yapı
da beklemeden, sempatizan çevrelerin bir araya gelip eylem yapmaları önemlidir. Bunu özellikle
gençler yapabilirler. Her yerde
kendi inisiyatifleriyle anti-faşist dev-
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rimci demokratik direnişi geliştirebilirler. Üç genç bir araya gelebilir, bir
faşistti dövebilirler, tehdit edebilirler,
kaçırtabilirler. AKP-MH faşist diktatörlüğünün ekonomik kaynaklarına,
sayisi-sosyal yapısına saldırabilirler. Kürdistan’ın şehirlerini yaktılar.
Türkiye’de bu kadar zülüm ediyorlar. Zalimlerden hesap soran, mazlumu koruyan bir öz savunma gücü
haline kendilerini getirebilirler.

Faşist diktatörlük yakıyor, yıkıyor,
saldırıyor, çete örgütlüyor. Buna
karşı tek yaşam ve mücadele biçimi direniştir. Direnişten başka hiçbir şey faşizm karşısında var
olmayı ve yaşamayı yaratmaz. Bu
direnişte aslında bir öz savunma
duruşudur. Yani Faşist saldırganlığı

kıracak şekilde bir öz savunma direnişini, gençler, kadınlar, kentlerde,
metropol
kentlerde,
mahallelerde, sokaklarda rahatlıkla
yerine getirebilirler. Normal durumlarda da eylem birliği oluşturuyorlardı. Şimdi faşist saldırganlığa
karşı kendi sokaklarını korumak,
mahallelerini korumak, ailelerini korumak üzere direnebilirler, bunu
yapmalılar. Bunun için emre gerek
yoktur. Bu emir vardır. Talimata
gerek yok, bu talimat vardır. Birilerinden bir şey beklemeye gerek
yok, faşizme karşı direniş herkesindir. Topyekûn olmak durumundadır.
Çünkü faşizm topyekûn saldırıyor.
Dolayısıyla faşizme karşı direniş de

topyekûndur hem de herkes olduğu
yerde yürütür, başkasından bekleme olmaz, durma olmaz. Bekledikçe ve durdukça faşizmin
saldırısı artacaktır. Ancak faşist saldırganlık, her yerde direnerek, birlikte direnerek kırılır. Bu bakımdan
da direnişi her yerde geliştirmek
gerekiyor. Her kesin sorumluluk duyarak böyle bir direniş konumuna
geçmesi lazım. Başka türlü bir
yaşam beklenmemelidir.
Şimdi Türkiye’de sahte bir biçimde seçim propagandası yapıyorlar, tartışmaları bu temelde
başlattılar. AKP-MHP sözde ittifak
kuruyor. CHP’yi de o tartışmaya katıyorlar. Türkiye’de seçimle hiçbir
şey değişmeyecektir, bunu herkes

bilmelidir. Faşist diktatörlük seçimle
yıkılmaz. Tayyip Erdoğan seçimle
gitmez, bu kadar silahlı güç örgütledi, çete örgütledi. “Silahlanıyor,
silahlı kapmları var” diye Meral Akşener bile söyledi. Ümit Özdal söyledi. Ordudan öte kendi iktidarını
korumak için Hitler’den daha fazla
silahlı milis örgütlemiş bir güç konumundadır. Bu ancak mücadeleyle, halk direnişiyle, halk
devrimiyle yıkılabilir. Bunu herkes
bilmelidir. O bakımdan seçimi, halkı
oyalamak engellemek için bir yem
gibi önlerine atıyorlar. Baskı ile korkutup etkisiz kılıyorlar. Herkes aklını başına almalıdır. Gerekirse
seçim de değerlendirilebilir, demo-
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kratik siyasette yapılabilir, mücadele edilebilir, ama bilinmelidir ki,
AKP-MHP faşizmi seçimle yakılmaz, demokratik siyasetle yıkılmaz, halk direnişiyle yıkılacaktır.
Anti-faşist direnişle yıkılacaktır.

Onun için özellikle gençlik, üniversite gençliği, lise gençleri gerçekten de Türkiye’deki o gençlik
potansiyeli kendi geleceğini karartıyor. Sözde eğitim yapıyorlar. Bundan herhangi bir sonuç alamazlar.
Halbuki sonucu, ancak örgütlenip
faşizmi yıkan, Türkiye’ye demokrasiyi getiren bir devrimle kendi geleceklerini yaratabilirler. Yaptıkları
eğitimin faydası öyle olur. Faşizme
mi hizmet edecekler, işkenceci mi
olacaklar, zalim mi olacaklar, katliamcı mı olacaklar! Böyle olmayacaklarsa o zaman özgürlük ve
demokrasiden önce hiçbir şey yoktur. Ne ekmektir, ne su dur, ne eğitim ne de başka bir yaşam, bunu
herkes bilmelidir. Özellikle üniversitelere, liselere toplanmış gençlik
gerçekten de sorumlu davranmalıdır.

DEV-GENÇ geleneğini unutmamalıdır. ADYÖD geleneğini unutmamalıdır. Büyük devrimci gençlik
hareketinin mirasçısı olarak varlar.
O ruhu, o bilinci kesinlikle temsil etmeliler. AKP-MHP faşizminin kökünü getiren kan kusturan tarihin
çöp sepetine atan bir direnişi her
yerde, tüm gençlik grupları geliştirebilmeliler. Bu mümkündür. Bu konuda önemli olan beklentilerden
kendini kurtarmak, yanılgılardan
uzaklaşmak, doğru bir anlayış,
biraz cesaret, bir araya getirme ve
eyleme geçmedir. Gelecek böyle
bir devrimci demokratik direnişte
olacak. Bunu net ifade edebilirim.

Bu temelde tüm kadınların 8
Mart’ını ve halkların Özgürlük Bayramını olan Newroz’u kutluyor,
HBDH’nin şehitlerini saygıyla anıyor ve tüm halklarımızı ve ezilenleri
HBDH’nin üçüncü mücadele yılında AKP-MHP faşizmini yıkmaya
çağırıyorum. Faşizm yıkılacak halklarımız kazanacak diyoruz.

Birleşik Devrim
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8 MART DİRENİŞ RUHUYLA ERKEK
EGEMENLİĞİNE VE FAŞİZME KARŞI
KADIN DİRENİŞİNİ BÜYÜTELİM
Öncelikle, faşizme, erkek egemen kapitalist sisteme, her türlü
gericiliğe karşı eşitlik ve özgürlük
için dağlarda, şehirlerde, cephelerde savaşan yoldaşlarımızı, şehirlerde mücadele eden tüm
kadınları, LGBTİ leri, zindanlarda
umudu, direnişi büyüten devrimci,
yurtsever, sosyalist kadınları selamlıyor, sevgilerimizi iletiyoruz.
Kürdistan'dan Türkiye'ye, Tunus'dan, İran'a Yunanistan'dan, Avrupa'ya emeği, eşitliği ve özgürlüğü
için sokaklarda direnişi büyüten
kadınları selamlıyor 8 Martlarını
kutluyoruz.

Kadının tarihsel köleliğini alt-üst
etmek için sömürgeci devlete karşı
büyük özgürlük savaşında yer alan
ve birliğine komuta ederken ölümsüzleşen KBDH'ın öncü gücü sevgili Delal Amed (Hülya Eroğlu)
yoldaşı, kurucularımızdan MKP
komutanı Mercan (Sevda Serinyel)
yoldaşı, kadın devrimimizin işaret
fişeklerinden MLKP/KKÖ komutanlarından Berçem Renas (Yeliz
Erbay) yoldaşı, Rojava onur ve özgürlük savaşımımızda ölümsüzleşen
kadın
iradesinin
temsilcilerinden MLKP/KKÖ komutanlarından Sarya Özgür (Sibel
Bulut) ve YPJ komutanlarından
Arin Mirkan, DKP KKB savaşçıları
İdil Güler, Eylem Aktaş şahsında
ölümsüzleşen kadın yoldaşları, yenilmez Efrin'in direnişinin simgesi
Awesta Xabur ve Barin yoldaşlar
şahsında
ölümsüzleşenlerimizi
büyük bir minnetle anıyor onların
savaş kararlılıklarını rehber ediniyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.
Onların
mücadelesine,
anılarına bağlılık sözümüzü yine-

lerken ölümsüzleşen yıldızlarımızın
açtığı yoldan duraksamadan ve
yetmezliklerimizi aşarak ilerleyeceğimizin sözünü veriyoruz.

Ataerkil kapitalist sistemler kadının örgütlü gücünden korkuyor

cavüz, cinsel şiddet savaş politikası
olarak uygulanıyor.
Irkçılık zehirini kadınların dayanışması bozacak

Yeryüzünü ahtapot gibi kuşatan,
karları için dünyayı talan edip, doğayı yok eden bir avuç kapitalist,
dünya ezilen halklarını, işçi-emekçi
kadın ve erkeği iliklerine kadar sömürüyor. Kapitalist barbarlık, üzerinde yükseldiği ataerkil sistemle

Kuruluşumuzdan bu yana politik
askeri bakımdan siyasi konjoktür
egemenler için ağırlaştı. Kapitalist
barbarlığın coğrafyamızdaki temsilcisi faşist Türk devletinin yönetme
krizleri derinleşti. Açmazları büyüdükçe zulmün dozajını arttırdılar.
Kürt halkına karşı ayları bulan sokağa çıkma yasağı uyguluyor, tank

kadına, toplumsal yaşam alanlarını
daraltıp bedenine hükmetmek istiyor. Toplumsal üretimin dışına itilen
kadın, aile kurumunun köleleştirici
ilişkileriyle yaşayan bir ölü haline
getirilmek isteniyor. Kadınların can
bedeli yarattığı kazanımlar küreselleşen cinsiyetçi politikalar ile
gaspediliyor. Kapitalist sistem, zorlandığında başvurduğu ırkçılık, milliyetçilik argümanlarıyla toplumsal
cinsiyetçi rolleri şaha kaldırıp kadını kuşatıyor. Sömürgeci planlarla
işgal edilen ülkelerde kadın bedeni
savaş ganimeti haline getiriliyor; te-

ve topla sivil halka saldırıp yaralıları
ölüme mahkum ediyor, yaralı gerilla bedenlerine işkence yapacak
kadar faşizm aşağılıklaşıyor. Erdoğan, atadığı vali-kaymakama “mevzuatı, yasaları takmayın” emrini
veriyor. Zindandaki tutsağa, sokakta devrimcilere kirli savaşın
yöntemlerini tüm kuralsızlığıyla uyguluyor. Faşist AKP rejimi kadın
düşmanı politikalarıyla gerici, toplumsal zeminini büyüterek toplumsal cinsiyetçi rolleri güçlendirip
kadına köleliği dayatıyor. 1920’li30’lu yılların soykırımcılığını, günü-
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müzde Srilankavari soykırımcılığıyla uygulamaya çalışıyor. Zamana yaydığı soykırımla ve akıl
almaz saldırganlıkla şok ve dehşet
yaratıp halklarımızı ve devrimci demokratik örgütleri, kadın hareketini
teslim almaya çalışıyor. AKP rejimi
faşizmi vahşileştirdikçe, “yerli ve
milli” demagojisini de yoğunlaştırıyor. Tekçi zihniyet ideolojisine sarılarak dünyanın yegane ulusu
olarak “'Türklük” her yerde bilinçlere kazınırcasına işleniyor. Dahası, ırkçılığın mottosu “milli devlet
tehlikede” yalanıyla Türk halkını zehirliyor.

Faşizm saldırıları azıya alırken
emekçilerin, ezilen kadınların direnişinden de korkuyor, kazanılmış
tüm hakları gasp ediyor. Tüm demokratik taleplerin OHAL yasakları
ve KHK'larla karşılandığı, bir
dönem yaşadık, yaşıyoruz. OHAL
döneminde 372 kadın toplumsal
erkek şiddetiyle öldürüldü. Devlet
şiddeti işkence ve zulüm karakollardan, hapishanelere, toplumsal
erkeklik eliyle okullardan yurtlara,
evlerden otobüslere, sokaklardan
parklara, yaşam alanlarında arttırıldı. Gerici yasalarıyla kadın ve
LGBTİ'lerin öldürülmesi meşrulaştırılıyor, faşist mahkemeleriyle katillerin sırtı sıvazlanıyor.Bir gecede
çıkan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 25 bin kadın işinden ihraç
edildi, toplumsal üretim alanından
uzaklaştırıldı, ekonomik özgürlükleri elinden alınarak erkeğe mahkum edildi. 35 kadın belediye
eşbaşkanı tutuklandı. Kayyum atanan belediyelerin kadın birimleri ve
hizmetleri tasfiye edildi. 11 kadın
derneği kapatıldı. Politika, kadınlara yasaklanmaya çalışıldı. HDP
eşbaşkanı Figen Yüksekdağ da
dahil olmak üzere HDP vekilleri,
BDP eşbaşkanı Sebahat Tuncel,
ESP genelbaşkanı Çiçek Otlu, ESP
Genel Başkan Vekili ve SKM sözcüsü Fadime Çelebi, Halkevi eşbaşkanı
Dilşat Aktaş, LGBTİ
aktivistleri, akademisyen ve avukatların da olduğu yüzlerce politik
kadın tutsak edildi. Çocuk istismarının önünü açan müftülüklere

nikah yetkisi yasallaştı. Kadınların
direnişiyle paçavraya çevrilen
“hadım” yasası Efrin işgaliyle birlikte yükseltilen milliyetçi, ırkçı politik zeminde yeniden gündeme
getirildi.

Newyork'lu dokuma işçisi kadınların mücadele bayrağı elden
ele büyüyor

Faşist Erdoğan-Bahçeli ittifakı;
özgürlük, eşit yaşam hakkını savunan kadınlara, cinsel kimliklere saldırganlıkta sınır tanımasa da
direngen binlerce ve onbinlerce
kadın meydanları terk etmiyor.
KBDH'ın ikinci mücadele yılını kutlamaya hazırlandığımız günlerde,
emekçi kadınlar, LGBTİ' ler, ataerkil
kapitalist sisteme, faşizme ve her
türden gericiliğe karşı sokaklarda
emeği, eşitliği, özgürlüğü, kimliği
için mücadeleyi yükseltiyorlar. Kızkardeşimiz Özgecan'ın katledilmesi
ardından yükselen kadın isyanı
yeni eşikler atlayarak büyüdü. Kadınlar kimi zaman 'yaşamak istiyoruz' şiarlarıyla kimi zaman
'bedenimiz bizimdir', kimi zamanda
'özsavunma haktır' sloganlarıyla
devletin ve toplumsal erkekliğin
ürettiği şiddete karşı sokaklarda oldular. Derelerine, doğalarına, köylerine sahip çıktılar, iş hakları için
bedenlerini aylarca açlık grevine
yatırdılar. Kimi zaman Türkiye'den
Kürdistan'a yıkılan Sûr'a sahip
çıkan ses oldular. 'İyi bir anne', 'iyi
bir eş', 'iyi bir kadın' dayatmalarına
karşı özgürlük-eşitlik için ille de direniş, ille de mücadele diyerek toplumsal mücadelenin en dinamik
öncü gücü olarak faşizmin karanlığına karşı sokakları aydınlatıp, özgürlük cephesinin en önünde
yürüdüler. Faşizmin amansız saldırılarına karşı direniş çizgisinden
geri atmayan, sokakları terk etmeyen, fiili meşru mücadele hattından
ilerleyeyerek toplumsal dinamik
güçlerine öncülük yapan, kadınları
selamlıyoruz. Yükselttikleri onurlu
mücadelede kadın dayanışmasının
gücüyle onların yanındayız.
Toplumsal mücadelenin temel
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öznesi olan demokratik kadın hareketinin açtığı direniş, mücadele
halklara, işçi sınıfı ve emekçilere
ilham olmaya devam ediyor. Burjuvaziyi çılgına çeviren kadınların
dinmeyen, teslim alınamayan iradesi ve gücü, beşbin yıllık kölelik
düzenine duyduğu öfkeden beslenmektedir. Kadınlar, beşbinyıllık yoksayılma, hiçleştirme durumlarını
artık kabul etmiyor, cinsinin kurtuluşu, özgürlüğü için bir kurtarıcı
beklemiyor, geleceğini
örgütlü
gücü, iradesi, mücadelesi ile kurmak için savaşıyor. Bu nedenle kadınlar artık daha güçlü. Özgürlük
mücadelesinde gelinen düzey, kapitalizmin yakarak, katlederek, tutsak ederek ortadan kaldıramadığı
kadının tarihsel devrimci potansiyel
gücünü gösteriyor. 8 Mart enternasyonal emekçi kadınlar gününü
yaratan Newyork'lu dokuma işçisi
kadınların direniş ve özgürlük bayrağı Türkiye'den dört parça Kürdistan'a, Filistin'den, Tunus'a, İran'a,
Amerika'dan, Yunanistan'a ….
kadar ezilen kadınların elinde yükseliyor. Dünya halklarının düşmanı
emperyalist sistemlere karşı ezilen
kadınların isyanı da küresel bir karakter almıştır ve dalga dalga büyümektedir. Bu nedenle 8 Martlar'ın
dünden bugüne yüklendiği anlam
ataerkil kapitalist sistemlere karşı
küresel direniş, mücadele,özgürlük
savaşımıdır artık.
KBDH bayrağını, direnen kadınlardan devralmıştır

KBDH yüzyıl önce Newyork dokuma işçisi kızkardeşlerimizin kapitalizme karşı direnişini bayrak
edinmiştir. Bu nedenle KBDH'ın 8
mart 'ta ilanı tesadüf değil bilinçli bir
tercihdir. Çünkü KBDH ataerkil sisteme, kapitalizme karşı mücadele
eden, savaşan, direnen kadınların
birleşik devrim örgütüdür. KBDH,
Kürdistanlı, Türkiyeli yurtsever,
devrimci ve sosyalist kadınların 40
yılı aşkın eşitlik, özgürlük mücadelesinin deneyimleri, birikimleri kazanımları üzerine yükseliyor. Bu
birikimler; Türkiye'de politik askeri
savaşta, müfreze, milis gücüyle
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elde ettiği savaşçılık, komutanlık
iradelerinde, Kürdistanda ise kadın
ordulaşma gücünde toplanmıştır.
Kuşkusuz ki kadının eşitlik-özgürlük savaşımı bakımından zengin ve
değerli bir hazinedir bu. KBDH, kadının mücadele etme, savaşma ve
özgürleşme gücünü arkalayarak
erkek egemen sömürgeci devlet
sisteminin çarklarını yıkma, erkek
egemen kodlarını bozma savaşımına öncülük etme iddiasındadır.
Kürdistanlı-Türkiyeli kadınların gerek ordulaşma geleneği, gerek politik askeri savaş kabiliyetiyle
geldiği komutanlaşma düzeyi, kapitalist barbarlık karşısında özsavunma hattını örmesinde temel dayanaklarıdır. Birleşik kadın devrimi bu
mirasın üzerinden yükselirken aynı
zamanda gelecek cins eşitlikçi-özgürlükçü toplumu yaratmada yürüyeceğimiz yola da işaret ediyor.

KBDH olarak kuruluşumuzun
zeminini bildirgemizde şu cümlede
özetlemiştik ; “... beş bin yıllık bir tarihe sahip olan erkek egemen sistemin tüm ideolojik, politik,
ekonomik, fiziki, psikolojik saldırılarına karşı mücadele etmeyi varlık
ve mücadele gerekçemiz olarak
görüyoruz” demiştik. .... “Umudumuz, cesaretimiz ve kararlılığımız,
önümüze gelebilecek tüm zorlukları
alt etmeye muktedirdir. Toplumda
kadına uygulanan erkek egemen
devletin bütün faşist politikalarını
ortadan kaldırmak için, meşru tüm
mücadele biçimlerini geliştirerek
devrimci savaşımımızda öncü
olma” kararlılığında olduğumuzu
bildirmiştik. Geçen bir yıllık süreçte
KBDH olarak henüz örgütsel sorunlarımızı aşabilmiş, alt örgütlerimizi, milis güçlerimizi kurabilmiş
değiliz. Bu nedenle KBDH'ı oluşturan tüm bileşenlerden kadın yoldaşlar yeni mücadele yılının
başlangıcı olması bakımından 8
Martı güncel politik askeri görevlerle daha güçlü ilişkilenmesinin ve
örgütlenmesinin de zeminine dönüştürebilmelidir. Bu süreç aynı zamanda birleşik devrim mücadelemizin de gelişeceği zemin olacaktır.
Politika ve örgüt denklemi doğru

tarzda ele alındığında örgütsel sorunlarımızın çözüm anahtarı da bu
zeminde açığa çıkartılabilir. Gelişmeler, KBDH'ın hızlı hareket etmesini gerekli kılıyor. Bu nedenle
bileşenlerimiz, birbirinin deneyiminden, birikiminden öğrenerek ögütsel zeminimizi güçlü tarzda inşa
etmenin olanaklarına dönüştürebilmelidir. Politik gelişmeler kadın özsavunmasının örgütlenmesi için
hem nesnel bir zemin sunuyor
hemde KBDH'a politik görevler çıkarıyor. KBDH, fiili meşru mücadele ekseninde gelişen kadın
hareketine kendi bulunduğu mecradan destek olup alan açmasını,
öz savunma araçlarıyla buluşması
için olanaklarını sunmasını gerekli
ve zorunlu kılıyor. Bunun için mücadele ortaklığını güçlendirmeye
ihtiyacımız var.
Rojava devrimi kadının beşbin yıllık köleliğine vurulmuş
darbedir

Emperyalist ve bölge gerici güçleri Suriye başta olmak üzere ortadoğuda paylaşım savaşlarını
sürdürüyor. Ortadoğuyu kanlı
amaçları, kapitalist karları için
pazar alanına dönüştürüyorlar. Yaşanan emperyalist paylaşım savaşlarında en çok kadınlar ve çocuklar
etkileniyor. 'Kapitalist sistemin sonsuz olduğu' 'devrimler tarihinin geçtiği' ideolojisi ezilen halklara
empoze edilirken, Rojava devrimi
21. yüzyılda Ortadoğu'da açılan bir
kardelen oldu. Kadın öncülüğünde
gelişen devrim tüm emperyalist ve
sömürgeci oyunları bozdu. Türkiye'de toplumsal kesimlere, ezilenlere savaş açan sömürgeci Türk
devleti emperyalist güçlerin desteğiyle birlikte işgali sınır ötesine taşıdı. Faşist AKP Efrin üzerindeki
işgalci planlarıyla bir yandan siyasi
ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Diğer
yandan, Kuzey Suriye'yi kapsayan
cins eşitlikçi, özgürlükçü devrimi,
Osmanlıcı yayılmacı planlarının
önünde engel olarak görüyor. Bu
yüzden Kuzey Suriye demokratik
sistemini ortadan kaldırmak isteğiyle Efrin'e, azgınca saldırıyor.
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Tüm dünyanın gözleri önünde Efrin
köyleri yerle bir edilip, kadın, çocuk
yüzlerce sivil katlediliyor. Uluslararası savaş hukuku hiçe sayılarak
ele geçen kadın savaşçıların naaşlarına cinsel saldırılar, işkenceler
yapılıyor. Tıpkı Nisebinde, Cizirde,
Sûr'da kontrgerilla güçleriyle, Şengal'de, Rojava'da faşist DAİŞ çeteleri eliyle Ezidi, Süryani kadınlara
yaptıkları gibi.
Efrin'li kadınlarla dayanışmayı
büyütelim

Rojava'da başlayan Kuzey Suriye'ye yayılan kadın devrimi, dünya
ezilen kadınlarının kutupyıldızıdır.
Tüm dünya halklarının, kadınların
kalbi Efrinde atıyor. Çünkü Rojava
devrimi başta kadınlar olmak üzere
tüm ezilenlerin devrimidir. Beşbin
yıllık ataerkil sisteme, iktidarlara
vurulmuş bir darbedir. 8 Martlarda
somutlanan direnişçi kadın iradesi
bugün Rojava ve Efrin cephelerinde, sokaklarında işgalci erkek
egemenliğine karşı amansız bir direniş yükseltiyor. İşgalciler; Arinlerin,
Saryaların,
Avaşinlerin,
Eylemlerin, Awesta Xaburların, Barinlerin.. feda çizgisinde simgeleşen kadın iradesiyle gerici erkek
egemen zihniyetlerinin de yıkılışını
görüyorlar. İşgalci, sömürgeci, emperyalistler bu yüzden kutupyıldızını karartmak istiyorlar.

Kuzey Suriye halklarının, Kürt
ulusunun kendi varlığını korumak,
haklarını savunmak için özsavunması meşrudur. Türkiye halkları ve
kadınları da da tıpkı Kürt halkımız
gibi yapmalı, diktatörlüğe karşı mücadelesinde onu örnek almalı. Türkiyeli
kadınlar,
AKP
erkek
şovenizmi karşısında Kürt kadını
gibi özneleşmeli, iradeleşmeli, özsavunmasını en uygun biçimlerde
geliştirmelidir. Efrin ve Kuzey Suriye halklarıyla dayanışmasını güçlendirmelidir. Bilmeliyiz ki Efrinde
sömürgeciliğe vurulacak her büyük
darbe kadın devriminin kazanımı
olacaktır.
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YAŞAMIN ASLİ ÖZGÜRLÜK GÜCÜ OLARAK
MÜCADELE EDEN, DİRENEN TÜM KADINLARA

8 Mart özgür, eşit ve adaletli bir
yaşam için direnen, erkek egemenliği tarafından ezilen tüm kadınların
günüdür. Yanan yüzlerce kadın işçinin özgür yürekleri üzerinden
yükselen kutsal ve anlamlı bir gündür, bir direnme günüdür. Bugün bu
direnişin bayrağı Afrin’de, Afrinli
anaların, çocukların ve YPJ’li savaşçıların elinde gururla yükseliyor.
Yine Afrin için, Afrin’deki kadınların
mücadelesi için günlerdir dünyanın
her yerinde ayakta olan, mücadele
eden kadınların mücadelesiyle
daha da yayılıyor, dünya çapında
bir kadın direniş ruhu örülüyor.
Erkek egemenlikçi, faşist cinsiyetçi
sisteme karşı kadınlar dünya çapında bilinçleniyor, örgütleniyor, harekete geçiyor. 21. Yüzyıl boydan
boya kadın mücadelesinin geliştiği
bir yüzyıl haline geliyor.

En başta Chicago’dan Afrine
dalga dalga yayılan, elden ele aktarılan bu kadın direniş ruhunu selamlıyor, tüm direnen mücadele
eden, var olma savaşı veren kadınların 8 Mart günlerini kutluyoruz.
Yine zindanlarda erkek egemenliğinin en çıplak zoru ve çirkin yüzü ile
karşı karşıya olan ve büyük bir
irade ile direnen kadın yoldaşlarımızın 8 Martını kutluyoruz. Ve inanıyoruz ki dünyada var olan tüm
sömürü, savaş ve kadın tecavüz ve
katliamları, kadınların onurlu ve yürekli mücadelesiyle son bulacak,
tüm günler 8 Mart olacak, kadınların günü olacaktır.

Yine 8 Mart vesilesiyle ölümü
göze alıp da köleliği asla kabul etmeyen ve bu uğurda kendini feda
eden tüm kadın şehitlerini anıyor,
Türkiye ve Kürdistan devrim mücadele süreçlerinde büyük emek
vermiş, bedel ödemiş tüm kadın
şehitlerimizin anısı önünde saygıyla
eğiliyoruz. Şehitlerimize kadın devrimini, kadın özgürlük ve eşitliğini
bir yaşam zaferine dönüştürmenin

kararlılık sözünü veriyoruz. Bu büyük
değerlerimize ancak özgürlük mücadelesini büyüterek cevap olabilir,
borcumuzu ödeyebiliriz.

KBDH olarak bu 8 Mart’ta birinci
yılımızı doldurur iken, sürecin bizlere çok büyük sorumluluk ve görevler yüklediğinin bilincindeyiz.
Birinci yılımızda her ne kadar kısmi
bazı gelişmeler açığa çıkmışsa da,
coğrafyamızda ve dünyamızda
kadın etrafında yaşanan sömürü,
baskı, katliam düşünüldüğünde yerine getirmemiz gereken daha çok
görevler vardır. En başta da şehitlerimize borcumuz vardır, birinci yılımızda
bu
borcu
layıkıyla
ödemenin kararlaşması içindeyiz.

Topraklarımızda yaşamı kana
bulayan, çirkinliğe, ahlaksızlığa bulayan bu faşist, erkek egemen zihniyetlere
karşı
mücadeleyi
büyütmek, artık biz kadınların vazgeçilmez var olma mücadelesidir.
Fiziki ve manevi olarak kadınlık yok
olma saldırıları ile karşı karşıya. Örgütlenen direnen kadın, normal
toplum ve aile yaşamında erkeğin
hükmünü kabul etmeyen, karşı
koyan kadın büyük bir vahşetle
ezilmeye, yok edilmeye çalışılıyor.
Bugün Türkiye’de resmi DAİŞ’li olmayan ancak tamamen DAİŞ tarzında kadın öldüren, işkence
yapan, zulüm gerçekleştiren bir
erkek egemen tarz geliştiriliyor.
Bunun sorumlusu AKP’dir, devlettir,
erkek egemenlikçi sistemdir. Bir
yandan Afrin’e işgalci, sömürgeci
bir savaş, sefer dayatılıyor, diğer
yandan içeride kadınlara karşı, çocuklara karşı sapıklaştırılmış erkeklik üzerinden seferler dayatılıyor.
İnsanlık, ahlak, vicdan yok ediliyor
ve yaşam öldürülüyor.

Bu 8 Mart’ta Türkiyeli, Kürdistanlı
kadınlar olarak bu sömürgeci, fetihçi, cihatçı, tecavüzcü devlet ve
erkek savaşına karşı sesimizi yük-
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seltmeliyiz. TC’nin bu her yönüyle
kirli savaşına karşı çıkmalıyız.
Özellikle de analarımız, her türlü
çirkin amaçlar taşıyan bu savaşa
hayır demeli, çocuklarını göndermemelidir. Evlere tabut içinde
dönen oğullarının hesabını bu
AKP’ya, MHP’ye sormalıdır. Yaşamı bu kadar acıya, sömürüye,
çirkinliğe, karanlığa boğmalarının
hesabı sorulmalıdır.
Erdoğan ve ekibinin çıkarları için
geliştirilen bu savaşta, mazlum bir
halk soykırıma tabi tutuluyor, Türkiyeli halklar kandırılıyor, katlediliyor,
kadınlar daha çok tecavüz, katliam
ve haksızlığa maruz kalıyor. Çocuklar her anlamda daha çok eziliyor. Ekonomik olarak yoksullar
daha yoksul, zenginler daha zengin
oluyor.

Tüm bunlara karşı Türkiye’de kadınlar duyarlı, sorumlu ve hareket
halindedir, önemli bir mücadele
vardır. OHAL ve savaş koşullarında
bu çok büyük bir anlama sahiptir.
Bu 8 Mart’ta ise var olan bu mücadeleyi daha yükseltmeli ve tüm dayatılan faşist saldırılara karşı hayır
demeliyiz. Mücadeleyi derinleştirerek her yerde, tavır koymalı, protesto etmeli, direnmeliyiz. Her yeri
bir kadın direniş mevzisi haline getirmeliyiz. Afrin kadın direnişi ile dayanışmalıyız.
Kadın
direnişi,
kadınların “hayır” deyişi, bu AKP ve
MHP’nin kirli sömürgeci ve erkek
egemenlikçi iktidarına son verecektir. Bu nedenle her yerde sesimizi
yükseltelim, birleştirelim ve bu faşizmi yerle bir edelim. Bu 8 Mart’ı
böyle anlamlandıralım.
Kahrolsun Erkek Egemenliği!

Yaşasın Birleşik Kadın Devrim
Mücadelemiz ve Örgütümüz
KBDH!
KBDH Konseyi
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NEWROZ BİR SAVAŞ ÇAĞRISI OLMALI
Kürt halkı, bu yılın Newruz’unu
faşist devletin işgal, ilhak ve imha
tehdidi altında kutlayacak. Efrin’i
işgal girişimi bu amaca yöneliktir.
Faşist devlet, başarabilirse, Afrin’i
işgal ve ilhak ederek Kürt ulusunun
özgürlük savaşıyla birlikte Kürt ulusunun kendisini de boğma amacındadır.

Faşist devletin ve dinci faşist iktidarın böyle bir savaşa bu savaşla
elde edilecek bir zafere şiddetle ihtiyacı var. Ama bu ihtiyaç kimilerinin
sandığı gibi, faşist iktidarın başındaki adamın ve partisinin seçim hesaplarından kaynaklanmıyor. Böyle
bir hesabın etkisi varsa bile bu
ikinci planda, önemsiz, ihmal edilebilecek bir etmendir.

Bu ihtiyaç, tekelci kapitalist düzeni, burjuva toplumu ayakta ve
hayatta tutma çabasından kaynaklanıyor. Bütün büyük toplumsal
olayları, toplumları derinden sarsan
gelişmeleri, devrim ile karşı devrim,
emek ile sermaye çayışmasının
ürünü, sonucu olarak ele almayan
her değerlendirme, kaçınılmaz biçimde tek yanlı, eksik ve dolayısıyla yanlış bir değerlendirme
olacaktır.

Ancak bu bakış açısı, yani faşist
devletin genel olarak her türlü saldırganlığını, özel olarak Kürt halkına yönelik imha, işgal ve ilhak
savaşını birleşik devrim ile karşı
devrim arasındaki çatışmanın sonucu olarak gören bir bakış açısı,
tüm emperyalistlerin, gerici devletlerin ve içerdeki burjuva güçlerin
dinci faşist iktidarın arkasında
durma nedenini açıklar.

Newroz’da ve gelecekteki tüm
süreçte emekçi sınıflara ve ezilen
halklara göstereceğimiz mücadele
hedeflerini doğru belirleyebilmek
için öncelikle şu tespiti yapmamız
lazım: Faşist devlet ve dinci faşist
iktidar bir “beka”, yani hayatta ve
ayakta kalma sorunu yaşamaktadır. Bir varlık-yokluk savaşı içindedir. UKH’nin yerinde tespit ettiği
gibi, dinci faşist iktidar ve onun
başı, ayakta kalmanın yolu olarak
bir “zafere” ihtiyaç duymaktalar.

“Tayyip Erdoğan iktidarını kaybedeceğini anlamıştır. Şimdi bunu önlemenin tüm yollarını deniyor.
Şovenizmi şahlandırma dışında iktidarını koruyamayacağını görmüştür. Tayyip Erdoğan iktidarını
kaybetmek istemiyor. AKP iktidarı
seçimlerle iktidarını bırakma zihniyetine sahip değildir. Ancak halkın
ayağa kalkışı AKP iktidarını düşürebilir. Aslında AKP iktidarının düşürülmesi Türkiye’de demokratik
devrimin gerçekleşmesi anlamına
gelecektir. Çünkü bu iktidar sadece
halkın demokratik devrimci gücüyle
iktidarını kaybeder. Bu da demokratik devrim demektir. Seçimle iktidardan gitmek istemediği için
çeteler kuruyor, bu çeteler yoluyla
zorla iktidarda kalmaya çalışacaktır. Türkiye’de hiçbir siyasi iktidar bu
yola başvurmamıştır. Daha önce
MHP’nin oluşturduğu silahlı çeteler
vardı; şimdi AKP ile MHP Türkiye
halklarına karşı şer cephesi kurmuşlardır.” (Yeni Özgür Politika)

Sorunun kişiselleştirilmesi ve bir
partiyle sınırlandırılması bakış açısını bir an için ihmal edersek, bu
tespitte iki önemli noktanın öne çıktığını görürüz. Birincisi, sorun faşist
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devlet ve dinci faşist iktidar açısından (dolayısıyla tekelci sermaye ve
emperyalistler açısından) düzenin
varlık-yokluk sorunudur. İkincisi, bu
sorunun bir devrim sorunu olduğudur. Ancak bir “demokratik devrim”
bu iktidarı, onun başındaki adamı
ve faşist devleti yıkabilir. Faşist iktidarın ve onun başının -onlarla birlikte faşist devletin- seçim ve
benzeri yollarla yıkılmayacağı açık.
Bundan dolayı, iki ülkenin
emekçi sınıflarına ve ezilen halklarına her büyük toplumsal hareketin,
her eylemin dindönci faşist iktidarı,
faşist devleti yıkmaya yönelik bir
devrim hareketine, bir ayaklanmaya çevrilmesi gerektiği anlatılmalıdır.

Newroz kutlamaları sözkonusu
olduğunda aynı devrimci politika izlenmeli, aynı devrimci hedeflere
yürünmelidir. Kısacası, Kürdistan
ve Türkiye halklarına söylenmesi
gereken, Newroz’un 90’lı yıllardaki
ruhuna geri dönmek, Newroz’u bir
“bayram” havasında değil, 90’lı yıllarda olduğu gibi, bir serhıldan havasında kutlamak gerektiğidir.

Ne yazık ki, 90’lı yıllardan sonra,
“kurumsallaştırmak/yasallaştırmak”
adına Newroz, Kürt halkının özgürlük yolunda ileri atıldığı bir serhıldan günü olmaktan çıktı, bir
bayram, bir şenlik havasına büründü. Bu, sermaye sınıfının, faşist
devletin, tek başına ele alındığında
evcilleştiremeyeceği, düzen sınırları içine çekemeyeceği, hiç bir demokratik talebin, hiç bir reformun
olmadığına dair düşüncenin somut
kanıtıdır.
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1990’ların ilk yıllarında her Newroz faşist devlet için bir kabus, Kürdistan halkları için serhıldan günü
ve özgürlük yolunda atılan güçlü
adımlardı. Her Newroz bir serhıldan, bir ayaklanma çağrısıydı.

Tekrar buna dönmenin, devrimci
hedefleri en başa koymanın, iki ülkenin ezilen halklarının önüne serhıldan, ayaklanma yoluyla birleşik
devrimi zafere taşıma hedefini koymanın zamanı. Newroz, bunun için
bu olanaktır. Devrimci güçler bu
olanağı kullanmayı bilmeliler.

Faşist devletin ve dinci faşist iktidarın her alanda, her tarafta saldırganlık içinde olması onun güçlü
oluşundan değil, aksine tarihinin en
zayıf dönemini yaşıyor olmasından,
birleşik devrimmin zaferinden duy-

duğu korkudan ileri geliyor. “Beka”
sorunu dedikleri şey budur, başka
bir şey değil. Emperyalistlerin herşeye rağmen faşist devlete desteklerini sürdürmeleri, CHP başta
olmak üzere, gerici/faşist partilerin
dinci faşist iktidarın payandası olmayı kabul etmeleri bundandır.

Karşı devrimin tüm güçleri, emperyalistlerden içerdeki burjuva
muhalefete kadar, hepsi dinci faşist
iktidarın başındaki adamnın arkasında hizaya dizilmiş durumdalar.
CHP’nin Efrin işgali karşısındaki
politikası; ABD, NATO ve Almanya’nın faşist devlete desteği
ancak bir devrim korkusuyla, Türkiye’yi kaybetme korkusuyla izah
edilebilir.
Efrin’de Kürt halkını vurması için
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Türkiye’ye “keşif ve bilgi”yi sağlayan ABD’nin Savunma Bakanı Bakanı, emperyalistlerin korku ve
politikalarını, “Türkiye’ sınırları içerisinde ‘silahlı ayaklanmanın’
devam ettiği tek ülke olduğunu (ve
bu yüzden) ‘Türkiye’nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar
inkar etmiyoruz.” sözleriyle itiraf
ediyor.

Newroz’ları bir ayaklanma, serhıldan gününe çevirirsek bu korkuyu gerçeğe çevirebiliriz. İşte
bunun için Newroz halkların özgürlüğü için faşizme, emperyalizme ve
kapitalizme karşı bir savaş çağrısı
olmalıdır.
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EFRÎN, SOYKIRIMCI SÖMÜRGECİ
TÜRK İŞGALİNE KARŞI DİRENİYOR
Rojava'nın bir kaç kilometre karelik küçük Efrin ilçesine, 20 Ocak
2018 günü, NATO'nun ikinci büyük
ordusu (Türk ordusu) ve politik islami faşist DAİŞ ve EL Nusra çetelerinden devşirme faşist güçler
tarafından savaş uçakları eşliğinde
işgal saldırısı başlatıldı. 3 saat,
daha sonra 3 gün içinde askeri işgalin gerçekleşeceği ve onbinlerce
faşist islamcı çetenin Afrin'e yerleştirileceği açıklamaları yapıldı.
Ancak iki aydır, Efrin'de Kürt halkı
ve diğer halklar, onların savaşçıları
kendi toprağını, anayurdunu fedaice savunuyor. Büyük bir kahramanlık ve direnişçilik sergileniyor.
Emperyalist dünya ve bölgesel gericiliğin desteğindeki işgale karşı
devrimci halk savaşı yürütülüyor.

cadeledir. Bu mücadele, Efrin somutunda cisimleşti. Ve odaklanmış
bulunuyor.

bu “tehlike” karşısında işbirliği yapmakta ve Kürt düşmanlığında ortaklaşmaktadırlar.

Böyle olması, emperyalist ve bölgesel yayılmacı güçlerin hegemonya ve rekabetinin, askeri
çatışma ve dalaşlarının Efrin üzerinde sürüyor olmasıyla çelişmez.
Faşist TC devleti'nin işgal girişiminin “güvenlik kaygıları”, “endişeli-

Sömürgeci Türk burjuva devleti,
Kürtlerin tarihsel ve siyasal statü
fırsatlarının farkındadır. Onun için
Başur'a karşı sessizliklerini, Rojava
için göstermeyeceklerini açıkladı.
Ve bunu, Suriye politikasının merkezine yerleştirdi. Korkuyor ve sal-

yiz” türünden açıklamalarla geçiştirilmesi; Rusya, ABD, AB, Çin vd
güçlerin nükleer silah rekabeti, çekişmesi ve tehditler savurması
bunu gösteriyor.

dırıyor. O nedenle 15 Temmuz
2016 askeri darbe girişimi ve Gezi
ayaklanmasını vesile yaparak şiddet eksenli politikalara yöneldi.
Tabii ki, bu durumda olması, onun
“Misak-ı Millicilik”, “Yeni Osmanlıcılık” yayılmacılığının içinde olmasına engel değil. O nedenle “milli
ve yerli ekonomi” demagojileri ya
da “milli ve yerli” AKP-MHP-Ergenekon- Aydınlık cepheleşmesi içindedir. Tabii ki, DAİŞ ve EL Nusra
çeteleri de “yerli ve milli” unsurlardır. Efrin'de “şehit”tirler.

1)Neden Efrin, hangi koşullarda gerçekleşiyor bu soykırımcı-sömürgeci işgal?

Rojava Devrimi, Rojava ve Efrin'deki demokratik yönetim ve demokratik yaşam biçimi, emperyalist-sömürgeci dünya gerciliğinin
rahatsız olduğu bir modeldi. Mınbiç, DeyraZor ve Suriye'nin başka
bölgelerinde, ve giderek Ortadoğu
ve dünya halklarında, dünya kadınları ve gençlerinde bu model,
yani halkların demokratik yönetimi
ve halk Meclisleri, demokratik
halkçı ekonomi ve kadın özgürlükçü yaşam biçimi bir sempati ve
moral kaynağı, bir “kurtuluş” olmaya başladı. Bunun Suriye ve Ortadoğu'ya yayılması ya da
genişlemesi, emperyalist ve bölgesel sömürgeci güçlerin bölgede varolmalarının da sonu demekti.
Dolayısıyla Efrin işgal girişimi, devrimle karşıdevrim arasında bir mü-

Emperyalist tekeller ve güçlerin
çıkarları, sömürgeci devletlerin Kürt
özgürlük mücadelesi karşısındaki
korkuları, bölgede “statükonun devamı”nda buluşuyor. Dört parça
Kürdistan'da 40 milyonluk Kürt
halkı, kaderini eline almış ve siyasal statü istiyor. Ve bunun adımlarını Başurda, şimdi Rojava'da
atmaya başlamıştır. Sırada ve yakında Bakur ve Rojhilat vardır. Sömürgeci egemen devletlerden
Türkiye ve İran, onun için her türden siyasal statüye karşı durarak,
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Faşist AKP ve Saray diktatörlüğü, F. Gülen ittifakı yerine, şimdi
2024 yılına kadar ülkücü faşist
MHP ile hem ortak hükümet ediyor,
hem de seçim ittifakına yönelik kirli,
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sahte ve hileli oy çalmaları yasallaştırmaya çalışıyor. Kendi çözülüşü ve çöküşünü önlemek için
2019 seçimlerini garantiye almak
istiyor.

Faşist iktidar “iç”te OHAL,
KHK'lerle her türlü muhalefeti sindirmeye çalışıyor. Kitlesel gözaltı
ve tutuklamalar, yasaklar, yandaş
medya ve yargı ile tam bir terör ve
sürekavı yürütüyor. “Dış”ta ise, gözünü kan bürümüş biçimde kendisinin olmayan topraklarda ölüm
ticareti yapıyor: T. Erdoğan asker
tabutuna yaslanarak seferberlik,
kız çocuğunu okşayarak “şehit”
olma çağrısı yapıyor. Efrin işgalinde öldürdükleri savaşçı ve siviller
için “Akşama kadar öldürdüklerimizin sayısı üç bin olacak” diyerek
ağzında salyalar, rakamlarla kaniçiciliğini tekrarlayıp duruyor. Bu
savaş Efrin halkına, Ortadoğu halkalarına olduğu gibi, Türkiye halklarını ve emekçilerine, onların
devrimci sayis öznelerine karşı da
bir kırım ve tasfiye savaşıdır. O nedenle Efrin savaşı bir “dış” değil, bir
“iç” savaştır.

Türk burjuva devleti'nin işgal saldırısı, Efrin'le sınırlı değil, emperyalist ve bölgesel devletlerin çıkar
çatışmaları ve çelişkilerinden hareketle yapabilirse bu saldırıyı Rojava'nın tümüne yayma, “Misak'i milli
sınırları” ile anlaşmaları yeniden
tartıştırma; mümkünse Cerablus,
Bab ve Efrin'i Hatay'a katma yayılmacı emelleri taşıyor. Onun için
Efrin işgal girişimi bir soykırım ya
da göçertme saldırısıdır. Yaşananlar, tarihsel olarak “nüfus yerleştirmek” demografik yapıyı değiştirmek yoluyla sömürgeleştirme görüngülerini hatırlatıyor. Kaymakamlıklar, okullar ve Türk bayrakları;
Efrin göçü sonrasında faşist çeteleri hazırlama gayretleri bunu gösteriyor.

Faşist AKP hükümeti ve T. Erdoğan, bir yandan NATO, Göçmen
akını tehditi, AB ile ikili ilişkiler üzerinden ABD ve AB'li emperyalistlerine; diğer yandan S-400, Mavi
Akım ve Nisan ayı başında temel-

leri atılacak 20 milyar dolarak Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesiyle
Rusya'ya
yakınlaşıyor.
Emperyalist güçler, BM, AB ve
NATO gibi uluslararası kuruluşların
üç maymunu oynamalarının bir nedeni Rojava Devrimi ve yönetimi
modeline karşı dünya gerciliği cephesinin staratejik politikası ise, diğeri Türkiye ile iktisadi, siyasi ve
askeri alandaki çıkar ilişkileri; ve
yeni kirli ve gizli anlaşmalarla taviz,
çıkar sağlama politikalarıdır.

Zira uluslararası bu ülke ve uluslararası kuruluşlar hukuku hiçe
sayan faşist işgali, “güvenlik kaygıları”nı anlamakla geçiştiriyor,
BM'nin almış olduğu ateşkes kararını görmezden geliyor. Daha ötesinde Efrin'de direnişçi güçlerin
sevillerin Efrin'i terketmelerine izin
vermediği yalanını söyleyebiliyor.
Şimdi daha iyi onlaşılıyor ki, “Göçmen akını” bombası, bu güçleri korkutuyor, ve gizli görüşmeler ve
anlaşmalarla faşist dinci çetelere
ve göçmenlere alan açılıyor. Bu
alan da, İdlib'in yanında Efrin oluyor. Oysa BM de biliyor ki, değil Efrin'den göç etme, Efrine Rojava'nın
her kentinden insan akışı yaşanıyor ve bunu bütün dünya görüyor.
Kaldı ki, Efrin'den kaçış varsa,
bunun nedeni TC'nin yakıp yıkan
faşist işgalidir. BM, adeta faşist TC
devletinin Efrin'i boşaltmasına destek verir biçimde açıklama yapmaya devam ediyor.

AB ise, “göçmen akını” şantajıyla
Erdoğan ve AKP'ye teslim olmuş
durumdadır. Oysa dünyanın başına
bela olan DAİŞ ile TC ve Erdoğan'ın ittifakını, işbirliğini biliyor.
Şimdi bile DAİŞ ve EL Nusra unsurlarının savaştırıldığını görüyor.
Kaldı ki, DAİŞ'i yenilgiye uğratan
askeri gücün de YPG olduğunu
açıklıyor. Ancak Brüksel, Berlin,
Paris ve ABD'deki faşist DAİŞ ve
AKP Hükümeti katilamları unutmuş
gibi. Tam bir aymazlık sergileniyor.

Her geçen gün anlaşılıyor ki,
bütün emperyalist ve bölgesel sömürgeci güçler ortak olarak YPG
ve YPJ, DSG'nin güçten düşürül-
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mesini, geriletilmesini istiyorlar.
Rusya bu güçlerin rejime mecbur
kalmasını ve kazanımlarını bırakmasını hedefliyor. ABD, Fırat'ın doğusuna kalıcı olarak yerleşiyor,
askeri üsler kuruyor; Rusya, İran ve
Suriye rejimi bunda rahatsız.
Rusya, TC'nin NATO'dan çıkmasa
bile, Türkiye'nin NATO ve ABD ile
mesafeli kalmasını bölgesel ve
uluslararası alandaki ilişkileri bakımında önemli görüyor. Kafkasya,
Ukrayna, Kırım ve diğer sorunlu
bölgelerde bu çelişkilerden yararlanmayı hedefliyor.

Özet olarak, sorun sadece küçük
Efrin işgali değil. Emperyalist güçler, bölgesel güçler Suriye, Ortadoğu ve dünya dengelerinde yer
almak istiyorlar. Suriye-Efrin üzerinden bölgesel ve uluslararası bir
hegemonya ve rekabet savaşı yürütülüyor. Öyle ki, Putin ve Tramp
nükleer rekabet ve felaket tehditleri
savurmaya başladı. Güç ve savaş
üzerine hamleler, açıklamalar yapılıyor; yeni silahlar test ediliyor.
ABD, Rusya, Çin, Kuzey Kore,
İran, Türkiye, S. Arabistan, İsrail vd
tümü silah ve savaş üzerine konuşmaya, hazırlanmaya ve tehditlere
savurmaya başladılar.

Dünyanın hali iyi değil! Emperyalist küreselleşme ve neoliberal politikalar, her kıtada, her bölgede ve
ülkede “yeni sağ” dalgaya güç taşıyor. Burjuva devletlerin demokrasi
ve insan hakları savunuları, biçimsel olmaktan da çıktı, çıkıyor. Uluslararası ilişki ve politikalarda
militarizm ve sertlik öne çıkmış durumda. Uluslararası insan hakları
ve burjuva demokrasisi normları,
kural, hukuk ve anlaşmaları ayaklar altındadır. Küresel ve yerel çıkarlar, kirli ve gizli görüşmeler,
pazarlıklar üzerinden yürütülüyor.
Dolayısıyla günümüzde burjuva
demokrasisi ve insan hakları kavramları da geçersiz durumdadır.
Dünya'da güçlü bir barış hareketinin olmaması, bir diğer dezavantajdır. Tabii ki, bunun günümüze
yansımaları da Efrin'de ağır oluyor,
bunu görüyoruz.
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Efrinde savaş, eşitsiz ve dengesiz güç ilişkileri koşullarında yürütülüyor. Bir yandan NATO'nun 2.
büyük ordusu, yüksek teknik, ağır
silah donanımı ve askeri güç yığınağı diğer yandan Efrin'in bilinçli
ve örgütlü direnişçi halkı. Bir yandan askeri uçak, tank, obüs, top ve
helikopterler, diğer yandan silahlı
devrimci güçler ve savaşçılar. Bir
yandan emperyalist ve sömürgeci
devletlerin siyasi ve istihbari destekleri, hapishanelerden çıkarılan
tecavüzcü faşist cihatçı çeteler, yetmedi korucular, yetmedi PÖH, JÖH
ve komando taburları; bunların
başlıca icraatları soykırım hedefli
çocuk ve sivil cesetleri; yakılmış
cesetler önünde çekilmiş çete resimleri, traktör şoförünü öldürme videoları, yağma ve talan görüntüleri;
diğer yandan Awesta Xabur fedailiğinin ruhu ve cesaretiyle savaşçıların direnişleri, dünyanın ezilen
halkları ve devrimcilerinin enternasyonal dayanışma eylemleri.

Efrin'deki durumu, yakın zamanda
orada bulunan LKP(Lübnan Komünist Partisi) MK üyesi Jana Nakhal
Etha muhabirine şöyle açıklıyor:
“Bugün Efrin'de yaşananlar açıkça
gösteriyor ki, işgalci faşist Türk devleti; İŞİD ve El Nusra çetelerinin
yardımıyla, Efrin halkına yönelik
katliam ve soykırım gerçekleştirmek
için saldırıyor. Bir yandan Efrin
halkını katletmek, öte yandan Efrin
topraklarını işgal ederek demograik
yapıyı değiştirmeyi amaçlıyor.”

Türk burjuva ordusunun Osmanlıdan gelme Allah-ü Ekber nidalarıyla insan öldürmeleri, aynı zamanda DAİŞ yöntemleridir. Zaten
birlikte savaşıyorlar. AKP ve T. Erdoğan, DAİŞ ile aynı ideolojik zemine sahiptir. DAİŞ'in Moğol
yöntemlerini Erdoğan da kullanıyor.Katliam ve saldırılarla tehdit ve
göçertme yöntemleri aynıdır. Ve
AKP hükümeti islami faşist çetelerle işbirliği içinde hep yürüdü.
CHP'li vekil Öztürk Yılmaz, AKP'ye
Musul'dan nasıl getirildiğini sordu,
ancak araya savaş girince bir açıklama gelmedi. Tabii ki, Uluslararası
güçler bu durumu sessizce izlemeye devam ediyor.
2)Efrinde onur ve özgürlük direnişi

Rojava Devrimi ve Efrin direnişi,
faşist devletin temellerini sarsmaktadır. O nedenle Kürt halkının iradesi ve mevzileri teslim alınmak
isteniyor.

Efrin bütün Kürt halkının ulusal
mücadele birliği ve direnişidir.
Başta Rojava, Başur Kürdistan'ı
gelmek üzere dört parça Kürdistan'da yürekler Efrin için çarpıyor.
Efrin şimdiden kazandı. Çünkü faşist T. Erdoğan 3 günde işgal edeceğini açıklamıştı. Ama aylardır
direniyor. Efrin direnerek kazandı.
Kendi ana yurdunu, toprağını, kültürünü ve değerlerini savunacaktır.
Efrin kazandı, çünkü Efrin'in gö-
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çertilmesi hedefleniyordu. Ancak
göçertme bir yana, Efrine Kürdistan'ın her yanından insanların akışı
devam ediyor. Dünya'da bir ilk yaşanıyor. İnsanlar direnmek için Efrine gidiyor. Adeta ölümün üzerine
yürüyor.
Efrin kadın devriminin direnişidir.
Kadın özgürleşmesi, komutanlaşması ve siyasal-sosyal alanda yaşama
katılmasının
sahiplenilmesidir.

Efrin Kürt, Arap, Türkmen, Çerkes ve Alevi halkların kardeşleşmesi ve ortak yaşamıdır.
Efrin barıştır, özgürlüktür.

Efrin halkların meclisi, kendi demokratik yönetimi ve demokratik
yaşamıdır. Efrin halkı bütün bunları
yaşadı. Ve bu yaşamı ölümüne sahipleniyor.

Efrin'de 8 Mart Dünya emekçi
kadınlar yürüyüşüne katılan J. Nakhal, “Halkla yürürken bir yandan da
bomba sesleri geliyordu.Efrin halkı
bu seslere aldırış etmeden günlük
yaşama devam ediyor. Halkın böylesi savaş ortamında kitlesel bir şekilde
eylem
gerçekleştirmesi
gösteriyor ki, direniş mutlaka kazanacak. Halkın direnişinden oldukça
etkilendim. Biz moral vermek isterken Efrin halkından moral aldık.”
diyor.
Efrin Direnişi bütün emperyalist,
gerici-faşist kirli politikaları deşifre
etti. Dünya burjuvazinin kendi halklardan gizlediği kirli ve gizli görüşmeleri, savaş ticaretini, utanç verici
satışları ve anlaşmaları deşifre etti.

Efrin direnişi, “Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz” diyen emperyalist güçler, BM
ve AB gibi uluslararası kuruluşların
yarım ağızla çark etmelerini sağladı. Direniş, ve dünya halklarının
gösterileri ve tepkileri dünya devletlerinin hareketlenmesini getirdi. BM
de Guta için alınan ateşkes kararına Efrin'in dahil edilmesi bunun
ürünüdür. Ne var ki, aldıkları bu ka-
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rarı bile faşist TC rejimine kabul ettirmek için harekete geçemedikleri
gibi, Efrin'de savaş uçaklarıyla
çocuk, kadın ve sivil ölümleri utanç
içinde seyredilmeye devam ediliyor. Efrinde insanlık düşmanı soykırımcı politikalara sessiz kalınıyor.

Sömürgeci-işgalci Türk burjuva
devleti, Efrin'i kuşatarak Cizre, Sur
ve Nusaybin'de olduğu gibi, evleri
ve binaları tankla topla obüsle yıkarak, yakarak ve kimyasal silah kullanarak
amacına
ulaşmayı
hedefliyor. Büyük insanlık, bu
büyük kirli saldırıya dur demelidir.
3)Efrin'de devrim ve özgürlük
kazanacak

Efrin halkı ve savaşçıları dünya
gericiliğine, tepeden tırnağa silahlı
ve militarize olmuş sömürgeci TC
ordusuna karşı onurla, cesaretle ve
fedaice direniyor. YPG, YPJ, DSG,
Enternasyonal özgürlük Taburları,
MLKP, BÖG, MLSBP, TKEP-Leninist vd devrimci parti ve güçler birleşik bir direniş ve mücadele
yürütüyorlar. Katliamcı faşist işgale
karşı siper yoldaşlığı mevzilerde,
silah başında yüksek kahramanlık
ve cesaret örnekleriyle yaşanıyor.
DKP savaşçıları Hüseyin Can Özdemir, Görkem Tuğal, TKEP-Leninist savaşçısı Sinan ateş, THKP-C
MLSBP savaşçısı Ramazan Güleken, MLKP savaşçıları Ruhat Aşkara, Sedat Akyüz ve Erdal
Demirhan YPG, YPJ savaşçılarından yüzlercesi ölümsüzleştiler. Yoldaşlarımızın bize çağrısı var.

Siyasi ve askeri öznelerden yoldaşların çağrısı, Türkiye ve Bakur
Kürdistan'ın da halklarımızın siyasal öncüleri önderliğinden Vietnamlaşmasıdır, Efrinleşmesidir.

Rojava ve Başur Kürdistan'da,
Avrupa'da ve dünyada Efrin'e destek ve dayanışma büyüyor. Direniş
dalgası bütün dünyaya yayılıyor.
2018 yılı 8 Martı'nda dünya kadınları, savaşa karşı Efrin için yürüdüler. Türkiye ve Kürdistan illerinde 8
Mart gösterileri, baharla birlikte
buzkıran rolü oynadılar.
2018 Newroz'u Efrin Direniş ve
mücadele ruhunu taşıdı. Kürtlerin
direniş günü, yeniden doğuş günü
olarak anlamına erişecek.

Efrin'de savaş mevzileri boş kalmıyor, zafer bayrakları yüksekte tutulmaya devam ediliyor. DSG ile
İdlib ve Halep'teki devrimci güçler
Ceyş El Siwar, Cebhet El Ekrad,
Liwa Şemiş El Şemal ve İdlib askeri Meclisi Efrin direnişine katılma
kararı aldılar. Uluslararası toplumun sessizliğinin faşist TC devleti
ve Erdoğan'a güç verdiğini açıkladılar.
Efrin, “ demokratik ve özgür bir
Suriye'nin temeli olduğu gibi bölge
halkalarının ortak yaşam sembolüdür.” diyerek, bu sembolü sahiplenerek yaşatacaklarını açıklayarak
Efrin direnişine dahil oldular.
LKP yöneticisi J. Nakal'ın çağrısına katılıyoruz: “ Biz komünist bir
parti olarak Bütün halklara buradan
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sesleniyoruz: Efrin halkına destek
olun, Bu direnişi büyütün....Çağın
direnişi enternasyonal dayanışma
ruhu ile halkların zaferi olacak.” Bu
çağrı ve mesaj, Ortadoğu'da bölgesel devrimci güçler ve hareketlerinin birleşik bölgesel mücadelesine
ve dünyada enternasyonal dayanışmanın büyütülmesine vesile
olsun!
Efrin Direnişi, 8 mart emekçi kadınlar günü, 21 Mart Newroz direnişi ve 1 Mayıs işçi sınıfının birlik,
dayanışma ve mücadele günleriyle
AKP ve T. Erdoğan faşizmi, yükselecek kitle hareketinin sarsıcı etkilerine maruz kalacak, yenilecektir.

Biz, HBDH bileşeni devrimci parti
ve örgütler olarak diyoruz ki, ölümsüzleşen yoldaşlarımızın direniş
bayrakları ve gösterdikleri yol,
bizim de direnişimiz ve yolumuzdur. Efrin zaferi Erdoğan ve Faşizmin yenilgisi olacaktır. Gün
bugündür, gün direnişi ve savaşı
büyütme günüdür.

Türkiye, Kürdistan ve Avrupa'da
bütün yoldaşlarımız, Rojava Devrimi ve Efrin Direnişini devrimci
siper yoldaşlığı sorumluluğu ve militan devrimci duruşla sahiplenmeli,
faşizme karşı devrimi haykırmalıdır.

Daha şimdiden Efrin Madrid,
Stalingrad ve Kobane direneşi yolunda Vietnamlaştı!
Yaşasın Rojava Devrimi
Yaşasın Efrin Direnişi!

Birleşik Devrim
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TÜRKİYE’DE FAŞİZME KARŞI
DEVRİMCİ DİRENİŞ İÇİN İLERİ!
Marksizmin tarih anlayışına
göre, Marks ve Engels nesnelmaddi etmeni vurguladılar. Tarihte
belirleyici olanın bu etmen olduğunu, varlıkların toplumsal üretiminde, insanların, kendilerinden
bağımsız bu etmenlerden doğru
ilişkilerini geliştirdiklerini tespit ettiler. Ancak tüm çarpıtmalara rağmen Marksizm, tarihi bu denli tek
düze bir bakış açısıyla değil, bu etmenlere karşı bireylerin eyleminin
ne derece önemli olduğunun da altını çokca kez çizdi. '71 devrimci
atılımı da, bu ilkelere uygun olarak,
nesnel koşulların en uygun olduğu
anda, devrimci eyleme doğru bir
sıçrayışın eşik noktası oldu.

Tüm dünya ve Türkiye halkları
'960'larda yeni bir uyanış yaşadılar.
Bu uyanış günümüzde de varlığını
tüm devrimci çıkışlarda hissettiren
bir enerji yekününü yarattı. Tüm
halk saflarını saran bu başkaldırı,
kendi içerisinden '71 devrimciliğini
yaratan dinamikleri örgütlemekten
bir adım dahi geri durmadı. '71 devrimci atılımının örgütlenmesini aslında bir zorunluluk olarak Türkiye
devrimcilerinin önüne koyan bu
nesnel ve maddi koşullar, o dönem
ki devrimci önderlerin iradi ve öncü
duruşuyla, memleketin dört bir tarafında silahlı bir direnişin başlatılmasına sebep oldu.

Bu sürecin kendisi, TİP reformizminin oldukça dik bir ivmeyle yükselişe geçtiği her anlamda devrimci
eylemin Marksizm çarpıtmalarıyla
altının boşaltıldığı bir dönemdi.
Dönem içerisinde Dev-Genç bayrağı altında militanlaşan ve sokağa
inen Türkiye gençliği, yürütülen siyasal mücadelenin yetersizliğini ve

yanlışlığını fark etmiş, dünya devrimci deneyimlerinden esinlerek,
yetersiz veya eksik hiç bir önemi olmayan devrimci bir hattın kurucu
özneleri olarak kendi hayatlarını
masaya yatıran bir eylemciliğin
temsilcisi olmuşlardır.

leteryasına yeni bir yol açan komüncüler ile ondan tam yüz yıl
sonra Türkiye topraklarında bir kaç
on kişi ve çıplak silahlarıyla Türkiye
ihtilaline yeni bir yol açan Mahir,
Deniz ve İbrahim'in rolü dünya devrim tarihinde birbirinden hiç bir fark-

Mahir'in, Deniz'in ve İbrahim'in
devrimciliklerinde temsil kazanan
bu devrimci atılımcı ruh, dönemin
Filistin'inde hem enternasyonalizm
bayrağını göndere çekmiş hem de
ihtiyaç gördüğü "silahlı mücadelenin" hazırlıklarını kendisinde örgütlemişdir. Her birinden daha önemli
olarak bir kozanın kabuğunu kırarak teorik ve ideolojik olarak yeni
bir hattın kurucusu olmuşlardır. Ki
Kızıldere'de "on'lar" ile daha da somutlaşan, Deniz'lerin idamıyla
devam eden ve İbrahim'in işkencehanelerde katledilmesi ile sonuçlanan bir hareket ile, Türkiye
oligarşisinin dizlerini nasıl titrettikleri açıkca ortadadır.

lılık arz etmemektedir.

Bu korkunun sebebi, '871 de Paris'de, Fransız ve Prusya burjuvazisinin dizlerini titreten sebeple
aynıdır. Marks'ın tespitiyle o gün
"göğün fethine çıkarak" dünya pro-
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Türkiye sosyalistleri bugün tam
olarak, '71 devrimci atılımının mirasını tam da bu pencereden sahiplenen ve onun unsurlarını bir mülk
olarak görmek yerine onları kendi
öncelleri olarak kabul eden bir hattı
örgütlemek zorundadırlar. Kızıldere'de devrimci dayanışmayı ve teslim olmamayı, 6 Mayıs'da idam
sehpasında dahi geri adım atmamayı, 18 Mayıs'da işkecehanelerde
direnişi öğreten '71 devrimciliği,
bugün Türkiye ve Kürdistan halklarının mücadele kılavuzlarından birisi olagelmiştir. Bu kılavuzun
bugün itibariyle tekrardan okunup
yeni bir manifestonun kaleme alınarak, devrimci eylemin tüm boyutlarıyla örgütlenmesi bir zorunluluktur.
Bu zorunluluğu, '71 devrimci atı-
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lımını olduğu günde ki durumuyla
ve dinamikleriyle örgütlemek ve anlatmak, böyle statüko kıran bir hareketi yeni ve başka bir statükoya
hapsetme hamlesinden başka hiç
bir şey değildir. Aynı şekil de '71
devrimciliği, bireylerin bir kült şeklinde, o ruhun bütünüyle yadsınması yapılarak, sadece fotoğraflar
ve hikayeler biçimiyle de ele alınmamalıdır. Görülmektedir ki '71
devrimci atılımı bugünün Türkiye'sinde bu şekillerde bir çok kişi
tarafından sahiplenilmektedir. Bir
yanıyla '71 devrimciliğinin afişleri
elden düşmezken, onların bu devrimci atılımı küçük-burjuva bir eylemcilikmiş gibi altı boşaltılmakta,
bir yanıyla bunun tam tersi iddia
edilirken onların kabuk değiştirek
yarattığı bu ruh başka bir kozaya
hapsedilerek değerinden aşağılara
çekilmektedir.

Bahsettiğimiz üzere '71 devrimci
atılımının yarattığı yeni bir yolu
açma azmi bugün tüm Türkiye sosyalistlerin hayatlarının merkezlerine oturtması gereken bir olgudur.
Açıkca görülmektedir ki eski tip bir
devrimciliğin ya da mücadele biçimlerinin hayatta hiç bir gerçekliği
mevcut değildir. Haziran Ayaklanması öncesinde tüm Türkiye sosyalistlerine zühur etmiş sağ çizgi,
Ayaklanma karşısında yaşanan çaresiz kalışların ve yetersizliklerin
sonucunda daha bir farkındalık kazanmış durumdadır. Ayaklanma da
zafere ulaşılacak noktaya, eski yollar üzerinden gitmeye çalışan Türkiye sosyalistleri bugün itibariyle
gelişen koşulların sorumlularıdır.
Bu sorumluğun farkında olarak,
devrimci bir özeleştri hayata geçirilmelidir.

Faşizm koşullarının en ceberrut
yöntemler ile Türkiye ve Kürdistan
halklarının üzerine bir karabasan
gibi çöktüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu karabasanı def etmenin
yolu, bir çok sebepden kaynaklı dağılmış devrimci safların, birleşik
devrim perspektifine uygun bir biçimde, Kürt Özgürlük Hareketi ile
yan yana kavgaya girmesinden geçiyor. Tam da bu tespitlerin bir so-

nucu olarak, '71 devrimci atılımının
öncü ve birlikte eylem ruhu bugün
itibariyle HBDH saflarında bir yan
yana gelişle yaşatılmaya çalışılmaktadır. Ancak bunun ne kadar
yeterli olduğu da, bir gelişimsizliğin
gösterdiği üzere tartışmalı bir konu
olarak önümüzde durmaktadır.

AKP-MHP faşizmi, özellikle son
olarak gelişen süreçte, Kuzey Suriye ve Efrin'i işgal hareketleri ile
ona karşı var olan tüm direniş
odaklarını açık bir tedirginlikle bastırmaya çalışmaktadır. En basit
"savaş karşıtı" söylemler dahi iktidar gücünün açık tahammülsüzlüğüne maruz kalmakta ve bir devlet
terörünün altında ezilmektedir. Onları bu kadar çok tedirgin eden bu
devrimci kitle potansiyelini yeni bir
yola sokmanın ilk şartı her anlamda
ki dağınık devrimci güçleri yaratılacak bir birliktelikle yan yana getirerek, bir direnişi örgütlemekten
geçmektedir.

Özellikle görülmelidir ki, on binlerce kişinin yan yana geldiği ve direniş sloganlarıyla bir kongre
salonunun kolonlarını titrettiği,
Newroz alanlarında yüzbinlerin
yine aynı şekilde yan yana geldiği
bu nesnel durum bir başkaldırının
ilk tohumları olarak algılanmalıdır.
"16 Nisan referandumunun" da ortaya koyduğu üzere toplumsal kutuplaşma hat safhaya ulaşmıştır.
Toplumsal kutuplaşmanın bizim farkındalığımızda olduğu kadar iktidar
gücünün de farkındalığındadır. Bu
kutuplaşmanın sağ tarafında kalanlar "Cumhur İttifakı" altında bir
araya getirilmiş, SADAD gibi örgütlenmeler ile adeta bir iç savaş konsepti örgütlenmeye başlanmışdır.
Ancak ne kadar hazır gözükselerde
güçsüzlükleri her yanıyla gözükmektedir. Durum tüm olgunluğuyla
devrimcidir ve ezilenlerin lehinedir.

Ancak toplumsal bir kutuplaşmanın bu ölçülerde yaşandığı günler
de bu durum aynı zaman da bir vahametide ortaya sermektedir. Bu
yüzbinler ve on binler istedikleri sonuca ulaşmak için hangi yolu kullanacaklar? İşte tam da burada yazı
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da bir çok kez bahsettiğimiz '71'in
devrimci atılım ruhuna tekrardan
dönüyoruz. Lehimize olan bu durumun tüm dinamikleriyle zafere
giden bir yolu inşaa etmesi adına
bu ruh Türkiye ve Kürdistan birleşik
devriminin tüm odaklarında örgütlenmek zorundadır.

Kürdistan devrimcilerinin ve öncüsünün, zaten 40 yıldır tüm Kürdistan şehir ve dağlarında
bayrağını yükselttiği bu ruh, aynı
zaman da Türkiye metropellerinde
de oradan doğru artçı etkilerini hissettirmektedir. Şimdi yaşanan bu
artçı etkilerin, işin özneleri tarafından sahici sarsıntılara çevrilme günüdür. Bu fay hatlarını kıracak olan
yol, bugün HBDH saflarında buluşmuş olan Türkiye sosyalistlerinin,
Kızıldere ruhuyla bir kader birlikteliğini örgütlemesinden geçmektedir.
Devrimci Güçler bu yönde bir işaret
fişeğini, Kürt Özgürlük Hareketiyle
yan yana, Efrin direnişinde ateşlemişlerdir.

Efrin direnişi boyunca her eylemlerinde omuz omuza kader birlikteliği
yapan
yoldaşlar,
'71
devrimciliğinin nüvelerinin hala Türkiye sosyalistlerine etki ettiğini göstermiş bulunmaktadırlar. Raco
kırsalında göğüs göğüse çarpışarak şehit düşen Nurhak, Trej ve
Ulaş yoldaş, bir eylem ertesinde
yine aynı şekilde yan yana toprağa
karışan Bayram Ali ve Taylan yoldaş yaratılması gereken bu ruhun
ilk temsilcileri olmuşlardır.

Şimdi an Efrin'de ateşlenen bu
işaret fişeğinin Türkiye metropellerinide aydınlatabilmesi adına, böyle
bir birlikteliğin oralarda da örgütlenmesi gerektiğini işaret etmektedir.
O halde şu an, Kızıldere ruhuyla,
faşizme karşı silahlı bir devrimci direnişin, kaderlerimizi tüm yönleriyle
ortak kılarak, başlatılması gerekmektedir. '71 devrimciliğinin mirasını sırtlayanların bugün itabariyle
görevi tam olarak budur.

Birleşik Devrim
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BİR KEZ DAHA BAĞIMSIZLIK
REFERANDUMU ÜZERİNE
Bağımsızlık Referandumu
senaryosuyla,
hedeflenen
Rojava devrimiydi

Kürt halkının kendi kaderini tayin
etme hakkı ve özgür yaşam talebi
elbette haklı bir taleptir. Yıllardır özgürlük ve bağımsızlık arzusuyla yaşayan Kürt halkı hiçbir medeniyet
ya da ulustan daha az değerli değildir. Eğer Kürt halkı kendi kaderini
bağımsızlık doğrultusunda belirler
ve kararını bu doğrultu da verirse
buna karşı çıkmak doğru olmayacaktır.

Kürt halkının bağımsızlık ya da
özgür yaşam özlemi Barzani yönetimi tarafından bir referandum tuzağıyla boşa çıkarılmış ve geride
düşündürücü ağır sonuçlar bırakmıştır. Efrin’i işgal saldırısıyla
sözde referandum atağının derin
bir plan dahilinde olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu süreci yeniden
birkaç noktadan değerlendirmek
gerekiyor.

Emperyalist güçler tarafından
Kürdistan’ın bölünmesi 1920’de
Milletler Cemiyeti döneminde gerçekleşti. Sykes-Picot Anlaşması
çerçevesinde Ortadoğu’da yeniden
kurulan statükoda Kürtler statü yerine, bölge devletlerin boyundurluğunun altına alınmış, kaderleri ve
gelecek yüzyılı devletsiz ve kimliksiz olarak statükocu bölge devletlerin eline bırakılmıştır. Böylece
bölgedeki dört ülke birbiriyle tam bir
uyumla Kürtleri esaret altına almıştır. Devamında derin bir asimilasyon politikasına tabi tutulan Kürtler
dilini ve kültürünü yaşatma mücadelesi vermiştir. Denilebilir ki bağımsız bir Kürdistan’dan daha çok
Kürtler kendi dillerini ve kültürel

haklarını elde etme mücadelesi
vermek zorunda kalmıştır.

Dört parçanın sömürgeci değerleriyle Kürtlerin demografisi ve tüm
değerleri altüst edilmesi hedeflenmiştir.

Kürtler üzerindeki tüm Kültürel
ve asimilasyoncu baskıların garantörlüğünü de Sykes-Picot düzeni
sağlamıştır. Sömürgeci güçler
bugün olduğu gibi her seferinde
Sykes-Picot Anlaşması’na sığınmış
ve buradan haklılık zemini yaratmışlardır. Özetle; emperyalistlerin
eliyle Kürdistan bölge gericiliklerinin eline resmen teslim edilmiştir.
1920’de Sykes-Picot Anlaşması
üzerinden bölüşülmüş Kürtler devletsiz ve kimliksiz olarak, dört farklı
parçada farklı farklı kültürel asimilasyon ve baskılarla karşı karşıya
kalmıştır. Bu asimilasyoncu politikalar nedeniyle Kürtler kültürel farklılaşmaya itilmiştir. Zorla göçertme
ve kasıtlı olarak değiştirilen demografik yapı farklılıkları Kürtleri kimlik
ve kültürel noktalardan yoksun bırakmayı hedeflemiştir.

Çizilen sınırlar, asimilasyonla
oluşturulan kültürel farklılıklar, ekonomik bağımlılık bir bağımsız devlet olarak ortaya çıkmayı hem
engellemiş ve hem de imkansız kılmıştır. Ulus devletin yarattığı bu
büyük kültürel, ekonomik ve demografik değişiklik bağımsız Kürdistanı niyet dışında imkansız
kılmaktadır. Kürtlerin 1920’lerin başına dönerek geçmişi tekrardan
dönüştürme şansı objektif olarak
olmadığı gibi, emperyalist kapitalist
sistemin çıkarlarının iç içe geçtiği
günümüzde bağımsızlık kavramı içi
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boş bir kavramdır. Bununla kastedilen Kürtlerin tarihsel hakları ve
özgürlük özlemlerinin mümkün olmadığı anlaşılmamalıdır.

Tarihin geldiği evre artık ulusdevlet modelinin ön açıcı değil, tıkayıcı ve yeni sorunlar yaratan
statükocu ve anti-demokratik bir
model olduğunu fazlasıyla ortaya
koydu. Kapitalist sistemin oluşturduğu ulus devlet modeli, emperyalist devletler tarafından dahi
kullanılmayan, ancak ezilen ulusları bir birine kırdırmak için elinde
tuttuğu geri bir modeldir. Katı bir
şekilde bir milliyetin özlemlerini sadece temsil etmenin dışında bir
özelliği yoktur. Dikkat edilirse dört
parçadaki sömürgeci devletlerinin
hepsinin de Kürtlere karşı temel
tezi ulus devlet, yani statükodur.

İşte bu nedenledir ki Barzani’nin
dillendirdiği Kürdistan esasen Bağımsız Kürdistan değil, mevcut
egemenliğin işbirlikçilerle pazarlık
yapabilmenin yeni bir manevrası ve
hamlesiydi. Bu nedenle bahsedilen
bağımsız Kürdistan söyleminden
medet umanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü bağımsız
Kürdistan’ı referandum üzerinden
gündeme getiren ve Kürtlerin tarihsel haklı özgürlük taleplerini bir şekilde malzeme eden Barzani
Kürdistan’ın diğer parçaları ile ilgili
ne bir programı ve ne de temsiliyeti
kabul etmiyor. Aksine Kürtlerin yaşadıkları parçalar üzerinde ulusal
bir birlik oluşturabilmek için başlattıkları ulusal kongreyi dahi kale almamaktadır.
Ulus devlet modelinin alternatifi
olarak “demokratik ulus” Kürtlere
statü bölge halklarına demokrasi
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getirecek.

Bağımsız devletin ana omurgasını oluşturan ulus devlet çözüm
değilse, Kürtler tarihsel haklı taleplerini neyle ve nasıl elde edecekler?

Yüzyılımızda milli burjuvazi ilerici
olma özelliğini kaybetmiştir. Ulus
devlet esasen ulusal burjuvazinin

devlet olarak hakim olduğu, toplumsal zenginlikleri ellerinde bulundurdukları
ve
uluslararası
sermayeye göbekten bağımlı bir
sistemdir. Ezilenler demokratik hak
ve özgürlükten yoksundurlar. Söz
ve irade demokratik olarak temsil
edilmemektedir. Sefalet ve yoksulluktan başka hiçbir şeye sahip olmayan halklar bu sistemde inim
inlemektedirler. Bunun en basit örneği Kürdistan’ın dörde paylaştırıldığı ülkelerdeki azgın sömürü,
baskı ve anti-demokratik uygulamalarda çok net görülmektedir.
Yine Kürt burjuvazisin ağırlıklı bölümünün statükocu devletlerle hareket ediyor olması bu nedenledir.
Dolayısıyla yaşanan gerici ve antidemokratik modellere sarılmak
çözüm olmamaktadır.

Ne kapitalist modernite ne de
ezilen halklara model olarak sundukları ulus devlet sorunları çözmediği gibi gerici bir konum teşkil
ediyor. Doğası gereği içinde milliyetçi ögeleri barındıran ulusalcılık
buradan besleniyor. Bir ulus özgürleşirken diğer azınlıklar, farklılıklar
ve cinsiyetler tekçi sisteme mahkum ediliyor.

Ulus devletin ana rahmini tekçilik
oluşturur. Dünyanın bir çok ülke-

sinde bir kurtuluş umudu olarak
uzun yıllar hayat bulan Real sosyalizmin başarısızlığı ulus, devlet ve
tekçilikten arındıramamış olmasından kaynaklanmaktadır. Sorunlara
çözüm bulan, farklılıkların tümünün
ortak yaşam modelini üzerinde buluşmasını sağlayan olmak yerine,
tekçiliğin yeniden egemen olacağını sapmalara düşmüştür.
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model önermesinde tekçilik hem zihinsel hem yaşam olarak aşılarak,
farklılıkların haklarının korunduğu
çoğulcu yeni ortak bir sistem oluyor. İşte Rojava modelinin hayat
bulması bu nedenle başarılı oluyor.
Kartopu misali çekim merkezi gibi
farklılıkları özgür bir yaşam modeli
içinde büyüterek devleşiyor.

Referandum bahaneydi, asıl
hedef Rojava Devrimi

Konumuzun başına yeniden dönerek hatırlatalım; Kürt halkının
kendi kaderini tayin etme hakkı ve
özgür yaşam talebi elbette haklı bir
taleptir. Yıllardır özgürlük ve bağımsızlık arzusuyla yaşayan Kürt halkı
hiçbir medeniyet ya da ulustan
daha az değerli değildir. Eğer Kürt
halkı kendi kaderini bağımsızlık
doğrultusunda belirler ve kararını
bu doğrultu da verirse buna karşı
çıkmak doğru olmayacaktır. Ancak
tüm sıraladığımız veriler Kürt halkına özgür olmanın, halk olmanın
ve irade olmanın yeni bir alternatifini sunuyor.

Sayın Öcalan’ın uzun incelemeler, tarihsel deneyimler ve veriler
üzerinden yaptığı felsefik çözümleme hem Kürt halkının, hem Ortadoğu ve dünya halklarının umut
ışığı olarak doğuyor.

Öcalan yaptığı derin analizlerle
aslında insanlığın sömürücü toplumlardan beri yaşadığı tüm karmaşık sorunlara son derece
anlaşılır ve herkes tarafından kabul
görecek bir yaşam modeli öneriyor.

Öyle ki kapitalist modernitenin
tüm kötülükleri ve çözümsüzlüklerine ciddi bir çoğulcu çözüm alternatifi oluyor. Demokratik ulus
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Eldeki tüm veriler, Barzani yönetiminin başta Türkiye olmak üzere,
ekonomik, siyasi ve askeri ilişkileri,
gündeme getirilen “Bağımsızlık Referandumunun” gerçek sebebi olmadığı bugün daha iyi anlaşılıyor.
Bölge gericiliklerinin esas korkusu
büyük ilgi gören Rojava devriminin
etkisiyle Kürtler ve bölge halklarını
birbirine kenetlenmesidir.

Bağımsızlık senaryosuyla Kürt
halkının özlemleri ve direnci boşaltılarak, büyük Ortadoğu devriminin
öncüsü Rojava devrimi hedeflenmiştir.

Bu nedenle dört parçadaki sömürgeci devletler yekpare bu referanduma karşı çıkmış ve sonraki
etkilerinin önünü almak istemişlerdir. Referanduma karşı çıkmalarının arkasındaki esas vizyon buydu.
Ulus devlet sistemini parçalayacak
“Demokratik Ulus” kapılarını açacak esas tehlike olan Rojava devrimi kapılarına dayanmıştır.

Efrin işgaliyle doruğa çıkan yeni
süreç demokratik ulus paradigmasıyla, ulus devleti temsil eden bölge
gericilikleri ve onları öne sürendestekleyen uluslararası güçler
arasında geçecektir. Yaşanacak bu
süreç çetin ve zor bir mücadele evresidir. Saldırı ve yönelimlerinin
daha da yoğunlaşacağı böylesi bir
süreçte başta Kürtler olmak üzere
bölge halklarının özgür ve ortak birliktelik üzerinden hamle yapmaları
yegane çözüm olmaktadır.

HBDH 3. YILINDA
HALKLARIMIZI
FASIZMI YIKMAYA
ÇAGIRIYOR!

