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BİRLEŞİK DEVRİM KAZANACAK

kapitalist sistemi içinde bulunduğumuz tarihsel kesitte yoksulluk,
savaş ve göz yaşından başka bir
şey üretmemektedir. Bütün yerküre
üzerinde kapitalist sistemin yapısal
krizi her geçen gün daha da derinleşmektedir.
Kapitalist dünya için burjuva
ideologların bahsettiği mutlak bir istikrar ve refah döneminin artık hiç
gelmeyeceğini anlamak gerekiyor.
Sistem kendi içsel dinamikleri gereği olarak sürekli kriz üretmektedir.
Krizden çıkış için en çok başvurulan yöntem ise savaş ve savaşın
derinleşmesi olmaktadır. Öte yandan emperyalist sistemin mantığı
gereği "dünyanın emperyalist güçler arasında paylaşımı ve yeniden
paylaşımı" her gün dünyayı daha
yoğun bir savaş ve çatışma hattı
içine çekmektedir. Dünyanın mevcut konumu itibarıyla yeniden çok
kutuplu bir hale geldiği ve bu kutuplar arasında mücadelenin her
geçen gün daha da sertleşerek yaşandığını görmek gerekiyor.
Amerikan emperyalizmi ve ona
karşı konumlanmış olan yeni emperyalist odaklar aslında dünya kapitalist sistemi açısından sürdürülemez bir denge durumu yaratmaktadır. Hemen hemen her mesele çatışmanın daha da derinleşeceği,
tarafların birbirine karşı yeni hamleler yaptığı bir pozisyona ilerlemektedir.
Dünya çapında ekonomik krizle
birlikte işçi ve emekçilerin hak
arama mücadeleleri yaygınlaşmaktadır. Son olarak Fransa'da yaşanan "sarı yelekliler" eylemleri başta
olmak üzere kapitalist sistemin sömürü politikalarına ve emeğin hak-

larını yağmalamasına karşı artan
bir öfke kendini göstermektedir.
Daha önceki dönemde sömürge ve
yarı sömürge halklardan elde edilene kârlar merkez kapitalist ülkelerin kendi işçi sınıfı ve emkçilere
daha rahat bir yaşam sunmalarını
sağlamaktaydı. Ancak gelinen noktada artık bu ilişki böyle sürdürülememektedir. Merkez kapitalist ülkelerde sermaye çevreleri ve devlet
yapısı artan ekonomik kriz koşulla-

kileri daha da derinleştirmektedir.
Bu mücadele ekonomik, siyasi ve
askeri olmak üzere birçok alanda
devam etmektedir. Çin dünya kapitalist güçleri içerisinde ekonomik
olarak yükselen bir güçtür. Her
geçen gün daha da artan üretim
kapastesi ve pazar olanaklarıyla
dünya kapitalist sisteminin mevcut
statüsünü tehdit etmektedir.

rında işçi ve emekçilerin yaşam koşullarına dönük olarak kesintilere
gitmektedir. Bu koşullar altında
kendilerini demokrasi ve insan haklarının beşiği olarak gösteren ülkelerde hak ve özgürlük taleplerine
karşı baskıların yaşandığı bir dönemle karşı karşıyayız. Son olarak
Fransa'da yaşanan gelişmeler bizlere göstermektedir ki artık işçi ve
emekçilerin hak arama mücadelesi
emperyalist metropolleri de sarsmaktadır.

tirdiği ordusuyla dünya kapitalist
sisteminin mevcut dengelerini askeri açıdan tehdit etmektedir. Suriye'de yaptığı askeri operasyonlar,
Ukranya'da yaptığı askeri hamleler
ve yeni ittifak arayışlarıyla mevcut
statükoyu tehdit etmektedir.

Kapitalist dünyanın yaşadığı krizler, beraberinde emeğin sosyal
haklarının sermaye tarafından yağmalanmasının sonucudur. Aynı zamanda dünya çapında gelişen
emperyalist güçler arasındaki çeliş-
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Rusya askeri olarak modernleş-

ABD siyasi açıdan attığı bir dizi
adımla aslında hegomanya kaybeden ve zayıflayan bir konumdadır.
Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak
tanınması, Suriye'den askeri olarak
çekilme ve Ukranya krizinde aldığı
pozisyon gibi meselelerde ABD siyasi hegomanyası dünya çapında
sarsılmaktadır. Burada mevcut
ABD başkanının pozisyonun yanı
sıra ABD ekonomisinin yaşadığı
krizlerin etkisi büyüktür.

Birleşik Devrim
Bu gelişmler içerisinde Ortadoğu
meselesi, özellikle Suriye meselesi
ayrı bir başlık olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir. Dünya emperyalist
güçleri
arasındaki
çelişkilerin en yoğun yaşandığı
coğrafyaların başında Ortadoğu ve
özelde de Suriye coğrafyası gelmektedir. Uzun süredir devam
eden Suriye iç savaşı kendi mecrasında yeni bir evreye girmiş bulunuyor. Bu açıdan yapacağımız
değerlendirmeleri bu gerçekliğin
ışığında derinleştirmek anlamlı olacaktır.
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler
ve Suriye meselesi

Ortadoğu coğrafyası emperyalist
güçler arasında mücadelenin en
kapsamlı şekilde devam ettiği coğrafyaların başında gelmektedir.
ABD emperyalizmi ve müttefiklerinin Ortadoğu halklarına dönük gelecek öngörüsü çatışmanın ve
çelişkilerin daha da derinleştiği bir
süreçtir. Attıkları bir takım adımlar
ve yaşanan gelişmler bunu kanıtlamaktadır.
Ortadoğu'da gelişmelerin en yoğunlaştığı düğüm Suriye olarak belirginlik kazanmıştır. Suriye iç
savaşı bir dizi fay hattı üzerinden
derinleşmiş ve çözüm sürecine girmiş bulunuyor. Girilen çözüm süreçlerinin başında Esad rejiminin
varlığını devam etmesi ve Kürtlerin
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askeri-politik olarak geldiği nokta
dikkat çekicidir.
IŞİD başta olmak üzere selefi
terör Suriye iç savaşında kaybetmiş ve geriletilmiş durumdadır.
Esad rejimi kendi hakimiyet alanında bir düzeyde istikrarı sağlamış ve bir çok yönüyle savaşın
başlangıcına göre daha gerçekçi
bir muhatap haline gelmiş bulunuyor.
Kürtler Kuzey Suriye Fedarasyonu halinde örgütlenerek geniş bir
coğrafyada örgütlülüklerini ve hakimiyet alanını genişletmiş bulunuyorlar. Özellikle Rojava devriminin

geldiği noktada Suriye ve bütün Ortadoğu halkları için alternatif bir
model olabilme olanağı her geçen
gün daha da güçleniyor. Gelinen
noktada Kürt siyaseti Suriye'nin geleceği için tek alternatif çözüm yaklaşımını ortaya koyuyor. Her
şeyden önce rejim dışında neredeyse tek demokratik ve seküler
seçenek olarak alternatif olarak
Kürt siyaseti görünüyor. Ayrıca sadece Kürleri değil Arap, Suryani,
Ermeni, Asuri vs. bütün toplumsal
kesimleri içeren alternatif bir demokratik sistem öneriyor. Bu yönüyle
emperyalistlerin ve bölge güçlerinin
dayattığı etnik ve mezhep çatışması dışında bir arada yaşamayı
savunan alternatif bir bakış açısı
var.
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Elbette Kürt siyasetinin yarattığı
bu prestij ve alternatif duruş bölgede otoriter devletleri rahatsız etmektedir. Özellikle Kürt siyasetinin
Batı Kürdistan'da kazandığı mevzilerin kendi ülkelerinde yaşayan
Kürtler açısından da sorun teşkil
edeceğini düşünen Erdoğan rejimi
bu konuda en saldırgan olan güçlerin başında gelmektedir.
Afrin'in işgali ve sonrasında Rojava devrimine dönük tehdit politikası bu konuda Erdoğan rejiminin
genel yaklaşımını ifade etmektedir.
Genel olarak Erdoğan rejiminin
bütün politikası Kürtlerin elde ettiği
kazanımların yok edilmesi ve Kürt

siyasetinin Ortadoğu'daki her kazanımına güvenlik meselesi olarak
bakma şeklindedir.
Gelinen noktada Suriye meselesinin çözümü konusunda mevcut
rejimle birlikte Kürtlerin taleplerini
içeren bir zemin üzerinden çözüm
olasılığı her geçen gün daha yakın
hale gelmektedir. Mevcut durum
içerisinde bu şekilde bir çözümle
Suriye halklarının geleceğinin istikrara kavuşması Emperyalist güçlerin istediği bir çözüm değildir. Bu
konuda Erdoğan rejimini teşvik
eden emperyalist güçlerin bu yaklaşımıdır.
Sonuç olarak emperyalist güçler
kendi çıkarlarını doğrultusunda bir
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dizi kirli pazarlıkla Ortadoğu halklarının geleceğine yön vermektedir.
Bunların karşısında halkların tek
güvencesi kendi özgüçleri ve örgütlülükleri olabilir. Bilindiği gibi emperyalistler esas olan kendi çıkarları ve bu amaçla yaptıkları planlar
esastır.

Rojava devriminin geleceği her
geçen gün Türkiye devrimiyle daha
da iç içe girmektedir. Erdoğan rejiminin gerçekleşmeye çalıştırdığı
Fırat'ın doğusuna dönük bir askeri
operasyonda başarısız olması faşist rejimin çözülmesini hızlandıracaktır.

Faşist iktidar bütün diplomatik ve
siyasi olanaklarını kullanarak Rojava devrimini boğma yolunda ısarını sürdürmektedir. Özellikle ABD
emperyalizmi üzerine yaptığı basınç ve elde ettiği çeşitli tavizle
olası bir askeri operasyonla Rojava'yı hedef alma konusunda bir
ısrar sürdürülmektedir.

Faşist rejim işçi ve emekçi
düşmanı bir rejmdir

Emperyalist güçlerin Ortadoğu
halklarına dönük izlediği çatıştırma
ve birbirine kırdırma siyasetine
karşı halkların kardeşliğini ve birleşik örgütlü mücadeleyi her geçen
günkünden güç bir şekilde savunmaya ve örgütlemeye ihtiyacımız
var.
Suriye'de Kürt halkının kazanımlarının tasfiye edilmesi ve Erdoğan
rejiminin hedeflerine ulaşması, Suriye halkının bütünü için bir geriye
gidiş anlamına gelecektir. Bu yönüyle Afrin'de olduğu gibi cihatçı
çeteleri Suriye'de daha etkin bir
güç haline getiren her adım bölgede kaosu ve çatışmayı daha da
artıracaktır.
Emperyalist güçler ve bölge devletlerinin Kürtlere dönük genel siyaseti yok sayma siyasetidir. Özellikle
faşist Erdoğan rejimi ile kurulan ittifak ilişkileri gereği olarak Kürt siyasetine dair saldırgan politikalarına ortak olunmaktadır. PKK'nin
yöneticileri hakkında para ödülleri
koyulmakta ve gerilla güçlerine dönük yapılan askeri operasyonlar
doğrudan ABD'nin istihbarat işbirliği
ile yürütülmektedir.
Rojava devrimi ve IŞİD ile mücadele sürecinde ödedikleri büyük
bedellere sonucunda elde edilen
kazanımlar emperyalistler tarafından pazarlık konusu yapılmaya çalışılmaktadır.

Dışarıda savaş politikalarında
ısrar eden faşist rejim ülke içerisinde de aynı şekilde baskıları ve
sindirme politikalarını derinleştirmektedir. İşçi sınıfı ve emekçiler
cumhuriyet tarihinin en saldırgan
politikalarıyla karşı karşıyadır. Her
türlü hak arama eylemi yasaklanmakta ve emeğin bütün tarihsel kazanımları acımasızca yağmalanmaktadır.
AKP-MHP faşist ittifakı kendisini
içeride ve dışarıda Kürtlerle savaş
üzerine kurarmaktadır. Aynı zamanda emekten, demokrasiden ve
özgürlükten yana olan herkes faşist
rejimin hedefi haline gelmiş bulunuyor. Faşizmi eleştiren, ona karşı
çıkan herkes rejim tarafından hedef
alınmaktadır. Son olarak Müjdat
Gezen ve Metin Akpınar'ın bizzat
Erdoğan'ın hedef göstermesiyle
yargılanmaya başlanması faşizmin
sanatçıya ve düşünce özgürlüğüne
yaklaşımına çok önemli bir örnektir.
Erdoğan hedef göstermekte, onun
deyimiyle "yargı, gerekeni yapmaktadır".
Yine Fox Tv Haber sunucusu
Fatih Portakal, insanların demokratik nitelikli eylemlere katılması gerektiğini belirttiği için bizzat
Erdoğan tarafından hedef gösterilmiştir. Fox Tv ve Halk Tv gibi iktidarı eleştiren kanallar RTÜK
tarafından büyük para cezalarına
çarptırılmış bulunuyor.
İşçi grevleri yasaklanmakta, sendikacılar tutuklanmakta ve her türlü
hak arama eylemi "dış mihrakların"
işbirlikçisi olarak nitelendirilmektedir. Ülke ekonomisinin büyük bir
kısmı askeri harcamalara giderken
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bu konuda faturanın büyük kısmı
emekçilere kesilmektedir. Savaşın
faturasını ödemek istemeyen kesimler en acımasız şekilde "bölücü
işbirlikçi ve vatan haini" olarak suçlanmaktadır.
Bu koşullar altında faşizme karşı
çıkmak, işçilerin,emekçilerin,Kürtlerin ve kadınların çıkarlarını savunan güçlerin ortak bir anti faşist
cephede buluşması zorunlu hale
gelmiş bulunuyor.Kürt sorununda
savaş politikalarında ısrarcı olan siyasi iktidar Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecriti sürdürmektedir. Mevcut tecrit politikalarına karşı çıkan ve Kürt halkının
iradesine sahip çıkanlar birçok cezaevinde açlık grevine başlamış
bulunuyor. DTK eş sözcüsü Leyla
Güven'in başlattığı açlık grevi birçok cezaevindeki siyasi tutsağında
sahiplenmesiyle büyümektedir. Dışarıda da destek amaçlı açlık grevi
yapanlar birçok şehirde parti binalarının basılması ve gözaltına alınmasıyla sonuçlanmış bulunuyor.
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasi iktidar yeniden kayyumları hatırlatarak şimdiden
kaybettiği yerlerdeki belediyelere
kayyum atayacağını belirtmektedir.
AKP-MHP faşist ittifakı birçok şehirde birlikte seçime girmektedir.
Bu ittifakın Kürdistan'da bir şansı
bulunmamaktadır. Ülkenin batısında İstanbul ve Ankara şehirlerinde faşist Cumhur ittifakı CHP-İYİ
PARTİ ittifakın kurduğu Millet İttifakı
zorlayacak gibi görünüyor.
AKP- MHP faşist ittifakı yaklaşan yerel seçimler sürecinde özellikle Fırat'ın doğusuna askeri
operasyon hazırlığı içine girerek
Rojava devrimini tehdit etmektedir.
Mevcut faşist rejim bu şekilde
şoven oyları toplayarak seçim zaferini garantilemek istemektedir.
Bütün yaşanan tabloda emek,
demokrasi ve özgürlük güçlerinin
tek seçeneği halen HDP gibi görünüyor. HDP faşizm karşısında tek
anti-faşist duruşu simgelemektedir.

Birleşik Devrim
Mevcut faşist iktidar ve düzen
partileri kadınlara ve gençlere bir
gelecek sunmamaktadır. Onlar için
tek gelecek daha fazla sömürü ve
daha fazla baskıdır. Kadınlara
dönük işlenen cinayetlerin sayısı
her geçen gün artarken kadına
dönük şiddet toplumsal yaşamda
daha da yaygınlaşmaktadır.
Gençlerin geleceği açısından
eğitim daha fazla paralı hale getirilirken işsizlik daha da artmaktadır.
Faşist rejim gençliğe savaş ve
ölüm dışında bir gelecek sunmamaktadır.
Birleşik Devrim perspektifi
Birleşik Devrim mücadelesinin
öneminin her geçen gün daha da
arttığı bir tarihsel bir dönemdeyiz.
Faşist rejim ülke içerisinde işçi sınıfı ve emekçilere karşı olan muhalefetini daha da derinleştirirken aynı
zamanda ülke dışında özellikle
Kürt halkına dönük savaş politikalarını daha da derinleştirmektedir.
Fırat'ın doğusuna operasyon ve
Rojava devrimini tehdit etme çabası böylesi bir mantığın ürünüdür.
Aynı zamanda ülke içerisinde askeri operasyonlara hız verilmekte
özellikle Kuzey Kürdistan topraklarına dönük askeri operasyonlar derinleştirilmektedir. Gerillayı kış sü-
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sürekli keşif hareketliliği ve hava
saldırıları yapılmaktadır. Bütün bu
tablo içerisinde Kürtlerle sürekli
savaş yaşanırken aynı zamanda
ülkenin batısında yaşayan işçi ve
emekçiler bir şekilde bu kirli savaşın destekçisi haline getirilmeye çalışılmaktadır.
Sonuç olarak Rojava devriminin
güvenliği için de gerillanın kazanımlarının koruması meselesinin
birleştiği nokta Türkiye devriminin
örgütlenme meselesidir. Türkiye
devrimci hareketi ile Kürdistan devrimcilerinin birlikte yürüttükleri birleşik devrim mücadelesinin güçlü
bir temelde örgütlenmesi ve faşist
iktidarın geriletilmesi Rojava devrimini daha da güçlendirecek ve
Bakur devriminin önünü açacaktır.
Bu sebepten Halkların Birleşik
Devrim mücadelesi bütün imkanları
kullanarak en güçlü zeminde örgütlenmek zorundadır. Faşizmin panzehiri ezilenlerin özgürlük mücadelesidir.
AKP-MHP faşizmi, Birleşik Devrim Mücadelesini zayıflatmak için
işçi sınıfı, emekçiler ve Kürt halkının mücadelesinin birleşmesini engellemek için bütün yolları denemektedir. Demokratik siyaset alanını yasaklayarak boğmakta, legal

onlara fatura etmektedir.
Sanatçılar ve aydınlar cephesinden faşizmi sorgulayan her türlü girişim faşizm tarafından hedef
alınmakta ve linç psikolojisiyle etkisiz kılınmaya çalışılmaktadır. Faşizm sarayın etrafında dalkavukluk
yapan kendi sanatçılarını yaratmaktadır. Bunun karşısında halkın
sanatçısı olmakta ısrar edenler
onurlu insanlar AKP'nin boyalı basını tarafından hedef alınmaktadır.
Bütün bu tablo içerisinde Birleşik
Devrim mücadelesinin tarihsel gerekliliği daha da önem kazanmaktadır. Halkların Birleşik Devrim
Hareketinin bütün birleşenlerine
büyük görev düşmektedir. Bu gün
verilen mücadele tarihsel öneme
sahip bir mücadeledir. Bu sebepten
bu mücadeleyi en güçlü şekilde örgütlemek sorumluluğu kendisini
Birleşik Devrim mücadelesinin yürütücüsü olan kesimlere düşmektedir. Büyük iş küçük iş ayrımı yapmadan süreci bütün ciddiyeti ile örgütlemek sorumluluğu ile karşı karşıyayız.
İşçilerin, emekçilerin ve bütün
ezilenlerin çıkarına olan faşizmin
yenilmesi ve birleşik devrim hedefinin yakınlaşmasıdır. Bu amaçla
örgütlü olan bütün kesimlere düşen
görev bu mücadeleyi büyütmektir.
Birleşik devrim mücadelesi içerisinde bütün kesimlere düşen tarihsel görevler bulunmaktadır. Dolayısıyla kendine devrimciyim, demokratım ve özgürlükten yanayım
diyen herkesin bu mücadelede yapacağı birşeyler vardır.
Kahrolsun Faşizm,

recinde aç bırakmaya dönük gıda
ambargosu uygulanmakta bu şekilde gerillanın hareket alanı kısıtlanmaya çalışılmaktadır.
Güney Kürdistan'da dönük işgal
politikalarına devam edilmekte ve
işgal edilmeyen noktalara dönük

partilerin faaliyetlerini yasaklamakta ve savaş karşıtı söylemi yasaklamaktadır.
Aynı zamanda emekçileri yaşamlarına dönük sömürü politikalarını derinleştirmekte ve yürttüğü
kirli savaşın askeri harcamalarını
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Yaşasın Birleşik Devrim
Mücadelemiz,
Kahrolsun sömürgecilik,
Yaşasın İşçilerin Birliği
Hakların Kardeşliği!
DKB/BÖG
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2018 sömürgeci faşist rejime karşı
devrimci direniş yılı
2018, Türkiye-Kuzey Kürdistan
birleşik devrimini büyütme ve zafere ulaştırma yolunda çetin mücadeleler verilen bir yıl oldu. 2018 yılı
boyunca, Halkların Birleşik Devrim
Hareketi (HBDH) güçleriyle faşist
sömürgeci Türk devleti ve çeteleri,
birçok kez karşı karşıya geldi.
Efrîn'den Zap'a, Amanos'tan Karadeniz'e, Dersim'den Serhad'a pek
çok alanda bedel ödedik, bedel
ödettik. Tüm bu alanlarda ölümsüzlüğe yürüyen yoldaşlarımızı saygı
ve sevgiyle anıyoruz. Özgürlük,
eşitlik ve adalet için dağlarda ve
kentlerde direniş bayrağını daha da
yükselteceğimizin sözünü veriyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, faşist Türk devletinin işgal ve katliam

lerine başladı. ABD, Rusya ve Almanya başta olmak üzere emperyalist ülkelerin rıza ve desteğini
alarak işgal ve savaş politikalarını
sürdürdü. Daha önce işgal edilen
Cerablus ve El Bab bölgelerine çetelerini yerleştiren Türk devleti,
Efrîn özgürlük güçlerini dört bir
yandan çembere alarak boğmak istedi. Amaçları Rojava devrimini zayıflatmak,
denklem
dışı
bırakıldıkları Suriye iç savaşında
yeni işgal alan- larıyla kendilerine
alan açmaktı.

saldırılarına karşı tarihi direnişlerin
yaratıcıları oldu.

Ocak'tan itibaren 58 gün cephe ve
gerilla savaşı biçiminde süren direnişte, devrim toprakları teslim olmadı. Düşman, Efrîn'in Bilbile,
Meydanke, Raco, Mabeta, Şera ve
Cindires cephelerinden işgal saldırısına girişti. Uçaklar, füzeler, tank
ve obüslerle vurulan Efrîn, işgalci-

EFRÎN DİZ ÇÖKMEDİ
Sömürgeci hayaller kuran faşist
diktatör Tayyip Erdoğan, 2018 yılı
başında Efrîn'e yönelik işgal tehdit-

'3 günde gireriz' dedikleri Efrîn'e,
halk ve devrim savaşçıları, 21. yüzyılın faşizme karşı şanlı direnişlerinden birini tarihin altın sayfalarına
büyük bir onurla yazdırdı. 18
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lere haftalarca geçit vermedi.
Yoğun teknik kullanımı ve çeteler
eliyle gerçekleşen saldırılara karşı
göğüs göğüse karşılık verildi. Sömürgeci soykırıma karşı tarihi bir
direniş gerçekleştirildi. Bu direnişte
kadın savaşçılar bir kez daha feda
eylemleriyle, kararlılıkllarıyla öne
çıktılar. Efrîn savunmasında HBDH
bileşenlerimiz de yer aldı, faşist
işgal güçlerine karşı mevzi mevzi
yürütülen savaşta şehitler verdi, faşist düşmana karşı feda ruhuyla direnişi güçlendirdi. Yüzlerce şehidin
kanlarıyla sulanan Efrîn, düşmanın
önünde diz çökmedi. Özgürlük ve
devrim yolunda yeni bir halka oldu.
Efrîn'de işgale karşı direniş sürürken, özellikle başta Avrupa, Rojhilat ve Başur Kürdistan kentleri
olmak üzere, onlarca bölgede yaygın sokak eylemleriyle dayanışma
büyütüldü. Halklarımız günler süren dayanışma nöbetleriyle, direnişin bir parçası oldu. Türkiye ve
Bakur Kürdistan'da ise işgal karşıtı
eylemler beklenen düzeyde gelişmedi. Kobane direnişi döneminde
halk serhıldanının savaşın seyrini
değiştiren etkisi gözönüne alındığında, zayıf ve sınırlı protestolar
düzeyinde kalan Türk ve Kürt
emekçi halklarımızın eylemleri
daha ileri bir düzeyde olsaydı, Efrîn
direnişinin kazanması ve işgalcileri
devrim topraklarının dışına püskürtmesi ve yenilgiye uğratması
mümkün olabilirdi.
Efrîn'de işlenen insanlık suçlarının kaydı bile tutulamadı. Yüzlerce
savaşçı cansiperane direnişte şehit
düştü. Binlerce sivil katledildi, yüzbinlercesi göçe zorlandı, yaşam
alanlarını terk etmek zorunda kaldı.
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Efrîn işgalinin ardından da bölgede
katliam devam etti. Yüzlerce sivil
katledildi, kaçırıldı, işkence edildi.
Efrîn direnişi, işgal güçlerini hedefleyen gerilla tarzı eylemlerle devam
etti.
SEÇİM MEYDANLARINDA
SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
2015 yazından itibaren 'iç'te siyaseti zor ve baskı politikaları ile
sürdüren AKP/Erdoğan faşizmi, 15
Temmuz başarısız darbe girişimi
sonrasında ilan ettiği OHAL düze-
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lendi. İktidarın karşısındaki tek güç
HDP oldu. HDP'nin eş başkanları,
milletvekilleri, belediye il-ilçe yöneticileri başta olmak üzere 5 bin üye
ve yöneticisi tutuklandı. Seçim çalışmaları bu yolla engellendi, halk
desteği zayıflatılmak istendi. Emekçi halkımızın oyları çalındı, seçmeseçilme hakkı uydurma gerekçelerle gasp edildi. Erdoğan'ın Saray
darbesine yasal kılıf olarak hazırladığı 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'ne zulüm, hile ve hırsızlıkla
geçilmiş oldu. Diktatör, seçim hileleriyle sömürgeci faşist zulmün

bir iç savaş hazırlığı içinde olduğunu da görünür hale getirdi. Muhalefetin seçim hilelerine karşı
sokağa çıkarak tepki göstermek istemesi, bizzat AKP eliyle silahlandırılan paramiliter güçlerin kent
meydanlarını tuttuğu gerici gösterilerle engellendi.
Öncesi ve sonrasıyla 24 Haziran
süreci, faşist rejimin seçimlerle
değil, aksine ancak silahlı halk
ayaklanması biçiminde ilerleyecek
devrimlerle yıkılabileceğini bir kez
daha kanıtladı.
SÖMÜRGECİ SOYKIRIM
BAŞUR'DA BATAĞA SAPLANDI
Kürt halkının statü kazanmasını
engellemeye çalışan sömürgeci faşist Türt devleti, Kürt özgürlük hareketinin kazanımlarını yok etme
siyasetini Efrîn'in ardından da sürdürdü. Başur Kürdistan'a yönelik
işgal girişimleri ve Şengal'e hava
saldırıları yıl boyunca devam etti.
Medya Savunma Alanları'nın genelinde onlarca insansız hava aracıyla keşif faaliyeti her gün 24 saat
sürdürülürken, uçak saldırılarıyla
gerilla alanlarında hareketi sınırlandırmanın planları yapıldı.

nini kalıcılaştırdı. Kanun Hükmünde Kararnameler ve OHAL
döneminde gerçekleştirilen yasal
düzenlemelerle, Saray darbesi
meşrulaştırılmaya çalışıldı. Faşist
rejimin başı Erdoğan, savaşı 'sınırların ötesine' taşımayı öngören
taktiğini, iç politikanın da temel argümanı haline getirdi. Şovenizm ve
savaş çığırtkanlığını seçim meydanlarına taşıdı. Daha fazla işgal,
kan ve gözyaşına dayanan ırkçıkatliamcı propagandaya yaslandı.
Kürt düşmanlığı çerçevesinde birleşen faşist AKP-MHP koalisyonu,
'beka sorunu' gördükleri muhalefet
hareketine karşı saldırılarını sürdürdü.
Bu dönemde ana muhalefet partisi CHP savaş politikalarına yedek-

meşruiyet kazanacağını hayal etti.
Ancak, yedeğine aldığı MHP'nin
desteği olmadan tek parti iktidarını
sürdüremeyeceği bir kez daha görüldü.
Halklarımız HDP'de somutlaşan
yeni yaşam iradesine sahip çıktı,
faşizmin tehditleri karşısında boyun
eğmeyeceğini gösterdi. Çalışmaları
engellenerek yüzde 10 barajının altında bırakılmak istenen HDP, bir
kez daha faşist yasakları aşarak
seçim barajlarını yıktı. Ezilenlerin
temsilcileri olarak Meclis'te 69 milletvekili ile temsil edilme hakkını
elde etti.
Cumhuriyet tarihinin şaibeli seçimler listesine eklenen 24 Haziran
akşamı yaşanan gerici-faşist sokak
gösterileri, Erdoğan rejiminin nasıl

Faşist Türk ordusu, Başur Kürdistan'ın Zap, Xakurke, Xınere, Metina ve Haftanin alanlarında gerilla
mevzilerini ele geçirmeye, işgali bu
biçimde kalıcılaştırmaya ve buradan Kandil'e bir koridor açmaya yöneldi. Emperyalist ABD'yle askeri
işbirliğine dayanan işgalciler, ancak
uçak bombardımanlarıyla girilen
alanları ellerinde tutmaya çalıştı.
Başta bileşenlerimiz PKK ve YJA
Star olmak üzere MLKP ve MKP
gerillaları da Başur dağlarındaki
ortak mevzi savunmasında yer
aldı. Şehitler vererek, büyük bedeller ödeyerek direnişi sürdürdü. Faşist Türk ordusu, Başur dağlarında
verdiği yüzlerce asker kaybını kamuoyundan saklama yoluyla savaş
politikalarına devam etti.
Faşist Türk devletinin işgal ve
yok etme politikasına bölgedeki
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Kürt partileri KDP ve YNK de ortak
oldu. Başur dağlarındaki askeri
operasyonları kabul eden Barzani
ve Talabani güçleri, Irak seçimlerinin ardından bölge Kürtlerinin özgürlüğü için faaliyet yürüten
Tevgere Azadi'nin bürolarını kuşatmaya aldı, faaliyetlerini yasakladı.
Kararın Türkiye'nin dayatmaları,
ABD'nin onayı, KDP'nin kararı ve
YNK'nin açıklamasıyla gerçekleştirilmesi, bölgesel işbirliğini gözler
önüne serdi.

rütme Komitesi, Ortak Komutanlık
ve Alt Komutanlık üyelerimiz gelmek üzere onlarca savaşçımız, son
mermilerine kadar savaşarak şehadete ulaştı.

BAKUR'DA ABLUKA VE
YASAKLAR DERİNLEŞTİRİLDİ

eylem yasakları, köylere yönelik
abluka ve saldırılar, bölgede karakollaşmanın yaygınlaştırılması siyaseti ile halk desteğini gerileterek
Kürt özgürlük hareketini zayıflatmayı esas aldı.

Sömürgeci faşist rejime karşı direniş Bakur Kürdistan ve Karadeniz
dağlarında da tüm yıla yayıldı. Gerillalarımız Dersim, Serhad ve
Botan, Karadeniz ve Amanoslar
başta olmak üzere tüm alanlarda
faşist sömürgeci saldırganlığa karşı
eylemleriyle, sürece yanıt olmak
için büyük çaba sarf etti. Askeri
operasyonlar ve bombardıman süreklileşmiş bir hal alırken, gerilla
güçlerimiz de güçlü vuruşlarla düşmana önemli kayıplar verdirdi. Bu
mücadele esnasında başta Yü-

AKP/Erdoğan rejimi özyönetim
direnişleri döneminde büyük bir yıkıma uğratılan ve belediyelerine
kayyum yoluyla el konulan Kürdistan kentlerinde faşist terörü tırmandırdı. Faşist zorbalık, kentlerde
yaygın gözaltı ve tutuklamalar,

ORTADOĞU'DA ÖZGÜRLÜK
DEĞİL SAVAŞ İSTİYORLAR
İnkarsı, soykırımcı faşist Türk
devleti, yıl boyunca Rojava ve
Kuzey Suriye Federasyonu'nu
hedef aldı. 2015 yazından bu yana
taciz atışları yaptıkları Rojava kentlerine yönelik top atışları ile YPG
mevzilerini vurmaya ve düşmanlık
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politikasını süreklileştirmeye yöneldi. Tüm bölge halkları için bir
tehdit haline gelen Erdoğan faşizmi, Efrîn'in ardından Minbic ve
diğer federasyon kentlerine yönelik
askeri işgalin sinyallerini veren hazırlıklara girişti. Rojava devrimini
yalnızlaştırmayı ve boğmayı esas
alan AKP/Erdoğan faşizmi, 'Fırat'ın
doğusuna gireceğiz' sözleriyle politikasını askeri işgale dönüştürme
planları yaptığını ilan etti.

Suriye iç savaşı üzerinde emperyalist ABD ve Rusya arasında oluşan çelişkilerden faydalanmaya,
kendi bölgesel sömürgeci hayallerine yol açmanın fırsatını kolladı.
Efrîn'de olduğu gibi Rusya'nın rızasını aldığı görülen AKP/Erdoğan faşizmi, ABD'nin 'Suriye'den çekiliyoruz' açıklamasıyla birlikte savaş
hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. Rojava kentlerinin sınırlarına
Suriye'de bir piyon gibi kullandığı
faşist çeteleri ile askeri araç sevkiyatları yapılmaya başlandı. Yandaş
medyası savaş tamtamlarını çalmaya, sovenizmin etkisi altındaki
halklarımızı bir kez daha zehirle-
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meye başladı bile.
SURİYE SAVAŞINDA YENİ
BİR DÖNEM BAŞLIYOR
7 yılı aşkın süredir Suriye'de güç
dengelerini değiştirmeye çalışan
emperyalist güçler ve gerici bölge
devletleri, şimdi yeni bir bölgesel
denklem inşa etmenin yarışına girişti.
Rusya, Suriye/Esad rejimi üzerindeki politik hegemonyasını sürdürme ve tam hakimiyet sağlamanın; İran, Esad rejimine askeri desteğiyle bölgesel güç sahasını korumanın hesaplarını yapıyor, savaşı
bu çerçevede sürdürüyor. ABD
merkezli NATO üyesi koalisyon ülkeleri, eğit-donat kamplarında yarattıkları çetelerle Esad'ı yıkacak bir
sonuç alamayınca, Rojava devrimi
ile bölgesel kazanımlar elde eden
Kürtlerle işbirliği yapmak zorunda
kaldı. Faşist DAİŞ çetesine karşı
savaşa askeri teknik gücüyle destek verirken, savaş denkleminde
pozisyonlarını korumayı esas aldılar.
Faşist Türk devleti, Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte finanse edip
silahlandırdığı DAİŞ'ten sonra El
Nusra çetelerine destek vererek de
yerini koruyamadı. Denkleme, doğrudan kendi askeri gücünü dahil
ederek yerleşti. Politik İslamcı faşist çete artıklarını toplayarak kurduğu ÖSO'yu işgal ettiği bölgelere
yerleştirdi, Osmanlıcı hayalleri yeniden hatırladı.
ABD'nin kurduğu Cenevre masasında Kürtlerin dışlanması ve tarafların kendine dayatması nedeniyle
çözüm üretilememiş, müzakereler
tıkanmıştı. Rusya'nın kurduğu Astana masasında da askeri hareketlerin gölgesinde kalan tartışmalarda ilerleme sağlanamadı. Siyasi
çözüm ve yeni anayasa tartışmalarında, hep görmezden gelinen
Kürtlerin elde ettikleri kazanımların
tasfiyesine yönelik planlar geliştirildi.
ABD, bir yandan onyıllardır stra-
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tejik ortak olarak tarif ettiği Türkiye'nin Rusya ile geliştirdiği ilişkilerin
önünü kesmeye çalışırken, bir yandan da Ortadoğu'da daralan hareket alanını Rojava ve Kuzey Suriye
Federasyonu'nu destekleyerek sürdürmeye çalıştı. Faşist AKP/Erdoğan rejiminin Rojava'ya yönelik
işgal tehditleri karşısında, ABD'nin
'Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz'
açıklamasıyla birlikte bölge denklemi üzerine yeni tartışmalar başladı. ABD tercihini 'stratejik ortak'
olarak gördüğü TC'den yana yaptı.
HER BAKIMDAN ZORLU BİR
YIL
2018 yılı her bakımdan zorlu,
sert ve kritik bir yıl oldu. Kürdistan'da, Türkiye'de ve Ortadoğu'da
büyük olanaklar ve tarihi fırsatlar
ortaya çıktı. Bölgesel devrimci gelişmeye karşı başta AKP-MHP faşist koalisyonu gelmek üzere
emperyalistler ve işbirlikçi gerici
bölge devletleri ortak hareket etti.

Faşist Türk devleti, bölgesel karşıdevrimin merkez saldırı üssü rolünü oynadı. Emperyalistler arası
çelişkileri kullanarak, genel olarak
Kürdistan devrimini ezmek, özel
olarak da Rojava devriminin kazanımlarını ortadan kaldırmak için
topyekin sömürgeci kirli savaşı yalnızca tırmandırmakla kalmadı, onu
'sınır'ların dışına da taşıdı ve burada derinleşmeyi sürdürüyor. İşgali Kürdistan'ın öteki parçalarına
da taşıyarak, Abdülhamit ve İttihat
Teraki çizgilerini buluşturarak, siyasal İslamcı-Türkçü soykırımcı bir
çizgide 21. yüzyılda Kürt soykırı-

10

mını tamamlamak istiyor. Ne var ki,
faşizmin bu hedefine öyle kolayca
ulaşma sansı yok. Karşısında uluslararası ve bölgesel devrimci sonuçlara yolaçan örgütlü bir
Kürdistan devrimi var. Devrimci hareketimizin, ilerici-antifaşist güçlerin
ezilemeyen direnişi var. Devrim ve
direniş ocağı gerilla var. Rojava
devriminin bütün dünyaya yayılan
kazanımları var. Birleşik devrimimizin mayası ve mevzisi HBDH ve
KBDH var.
Faşist diktatör Erdpğan ve şürekasının 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonuçlarına darbeyle yanıt
verip geçersiz kılmasıyla girilen
yeni süreç, direnişi yayma-genelleştirme ve yükseltme yolundan önlenebilirdi. Faşizmin bu yeni
yapılandırılmasının önüne geçerek
sürecin daha farklı bir şekilde gelişmesi sağlanabilirdi. Faşist iktidarın
savaşı ve katliamları tırmandırması
ve darbe koşullarını dayatması kar-

şısında başta gerilla ve Kürt özgürlük hareketi gelmek üzere devrimci
hareketimiz boyun eğmedi, direndi.
Saldırılar karşısında dik durdu.
Mevzilerini korumakta ısrar etti. Ne
var ki, sürece yanıt da olamadı. Savunmadan çıkıp saldırıya geçmeyi
başaramadı. Faşist iktidarın katliamlarla ve savaşla tırmandırdığı
yeni durum ancak güçlerin yeniden
konumlandırılması ve direnişin yeni
bir boyuta çıkarılmasıyla önlenebilirdi ki, bu yapılamadı. Faşist rejim
de bunu görerek, saldırılar ve katliamlarında sınır tanımadı.

Birleşik Devrim
KADIN İRADESİ TESLİM
ALINAMADI
Erkek egemenlikçi faşist rejim,
kadın düşmanı politikalarına yıl boyunca devam etti. Kadınlar toplumsal cinsiyetçi, ırkçı politikalara karşı
direnişlerini sokaklara taşıdı. Toplumsal erkek şiddetine ve kadın
emeğinin sömürülmesine karşı eylemlerini sürdürdü. Yaşam hakkı
nöbetleri gerçekleştirdi, kadın katliamlarına karşı davaların takipçileri
oldu, özsavunmanın meşruluğunu
savundu, toplumsal bir bilince dönüştürmeye çalıştılar. Faşist AKP iktidarının cinsiyetçi politikalarına
karşı sokakları dolduran kadınlar,
hakları için mücadele eden tüm
toplumsal kesimlerin eylemlerinin
bir parçası oldular.
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ve emekçiler, borç batağından çıkamaz hale geldi. Çorlu'da, Ankara'da gerçekleşen tren kazaları,
iktidarın halkın yaşam hakkına dahi
önem vermediğini kanıtladı. Bıçak
kemiğe dayandı, iktidara karşı halk
tepkisi daha da arttı. 'Artık yeter' öfkesi tekil direnişler biçiminde daha
fazla görünür hale geldi.
Erdoğan'ın büyük övgüler sarf

bu yana dünya ekonomisinin inişli
çıkışlı durgunluk sürecinden çıkamadığı, özellikle geri ve bağımlı ülkelerde kendisini daha fazla hissettirdiği günümüz koşullarında,
Türkiye'de kriz uzun süreli olmaya
adaydır.
2018 yazında girilen mali-ekonomik krizin asıl etkisinin, ekonominin
hormonlu büyümesinin yıkıcı so-

MALİ EKONOMİK KRİZİN
FATURASI HALKA KESİLDİ
Son yıllarda büyük ekonomik bunalımların yaşandığı kapitalist-emperyalist ülkelerde, emperyalist
küreselleşmenin varoluşsal krizi piyasaları alt üst etti. Ülkelerin siyasi
anlaşmazlıklar karşısında birbirlerine yaptırımlar uyguladığı ticaret
savaşları yaygınlaştı, dünyasal bir
ekonomik savaşın zeminini oluşturdu.
2008 yılında krizin tüm faturasını
emekçilere ödeten AKP/Erdoğan
rejimi, ülkeyi 2018'de derin bir maliekonomik krizin uçurumuna sürükledi. Türk lirası, dolar ve Euro
karşısında devasa oranda değersizleşti. Enflasyon yüzde 30'lara
yaklaştı, işsizlik oranları son yılların
rekorlarını kırdı. Kan ağlayan
küçük esnaflar kepenk kapattı. İrili
ufaklı binlerce şirket battı, iflasın
eşiğine gelen binlercesi konkordato
başvurularıyla devlet yardımı talep
etmeye başladı. Erdoğan'ın şatafatlı Sarayının günlük masrafları
milyon liraları bulurken, krizin faturası yeni zamlar ve ek vergilerle
yoksul emekçi halkın sırtına yüklendi. Alım gücü giderek düşen işçi

ettiği 3. Havaalanı projesi, yeni bir
isyan dalgasının da merkezi oldu.
İşçilerin çaktığı kıvılcımın yangına
dönüşeceğini gören diktatör Erdoğan, 'tahtakurusuz yatak ve emeğinin karşılığı olan ücretlerin ödenmesini' isteyen işçileri kitlesel gözaltı ve tutuklama terörüyle ezerek,
halka gözdağı vermeye çalıştı.
DAHA FAZLA ZAM, DAHA
FAZLA GASP, DAHA FAZLA
ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME
Faşist devlet kendisini yeniden
yapılandırsa da devlet krizi aşılabilüiş değil ve dahası geniş kitleler
açısından iktidar meşruluğunu da
kaybetti. Devlet krizinin mali-ekonomik krizle buluşması faşist iktidarın çıkmazlarını daha da büyüttü.
Bir yandan, devlet terörü ve sömürgeci işgal saldırılarını daha fazla
geliştirmeye, diğer yandan sömürüyü daha fazla yoğunlaştırmayı
deniyor.
2008 büyük ekonomik krizinden
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nuçlarının, 2019 yılının ilk dönemlerinde çok daha fazla hissedileceği açık. Faşist rejim ve sermaye oligarşisi bir kez daha, maliekonomik krizin yükünü halka
yükleyen adımlar atıyor. Krizin sarsıcı etkilerinin üzerini kapatmaya
çalışan ve büyük bir gürülltüyle hazırlanan ''Yeni Ekonomik Politika''
(YEP) bunun bir ifadesidir. Devlet
maliyesinin daraltılması, yerli yatırımların durdurulması, dolaylı vergilerin
yükseltilmesi,
işgücü
piyasasının daha fazla esnekleştirilmesi, faiz artışının yapılması,
kıdem tazminatının budanması,
sosyal güvenlik harcamalarında kesintiye gidilmesi vb kararlar, bu
programın içerdiği başlıca unsurlardır. IMF'siz bir IMF programı olan
bu ekonomik saldırı politikasının
sonuçları, daha fazla zam, daha
fazla hak gasbı ve daha fazla örgütsüzleştirmedir. Koyu bir faşizm
saldırısı, topyekün savaş ve ırkçılık
tırmandırılmadan bu program uygulanamaz.

Birleşik Devrim
2019 DİRENİŞ YILI OLACAK
Mali-ekonomik krizin 2019'daki
pek çok gelişmeyi etkileyeceği görülüyor. İşçilerin ve emekçilerin
krizle bağlı saldırılara karşı itiraz ve
direnişleri, kaçınılmaz olarak devlet-işçi, devlet-halk çelişkisi olarak
derinleşecek. Ekonomik temelli
mücadelenin, antifaşist, antisömürgeci taleplerle birleştirilmesi, mücadelenin yayılması ve genelleşmesi
eğilimini güçlendirecek. Antifaşist
birleşik özgürlük cephesine duyulan ihtiyaç kendisini daha fazla hissettirecek.
Birleşik işçi ve emekçi iradesinin
açığa çıkarılarak Kürt halkının iradesiyle birleştirilmesinin koşulları
artık geçmişe göre çok daha fazla
olgunlaşmış durumda. Faşizm bu
iradenin önünü katliam, işgal ve savaşla, halkları düşmanlaştırma ve
iç savaş yoluyla kesmek istiyor. Biz
ise direnişte ısrar ederek ve devrimci savaşı büyüterek, halkların
kardeşliğini ve birlikte yaşamı yükselterek önünü açmayı esas alıyoruz.
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2018 yılı, ezilen halkların eylem
gücünü yükselterek sokağın yolunu
açacak açlık grevleri ile tamamlandı. DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in zamanı dizginlerinden tutan
direnişi ve mesajları, daha fazla
öne çıkmayı, daha kararlı ve iradi
davranarak süreci tersine çevirecek kapıyı aralayacak önemli bir rol
oynadı. Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan'a yönelik ağırlaştırılmış tecridin kırılması amacıyla başlatılan
süresiz açlık grevi ve dayanışmak
için yaygınlaşan halk eylemleri,
bozkırı tutuşturacak ilk kıvılcım potansiyelini taşıyor. Geriye düşen
kitle hareketinin yeniden doğrulması için bu öncü hamle bir manivela rolü oynayabilir.
2019'da faşist diktatörlüğün yönetememe krizini derinleştirecek
eylemlerin temel öznesi kadınlar
olacaktır. Toplumsal cinsiyetçiliğe,
erkek-devlet şiddetine karşı birleşik
ve büyük bir güç olmayı tartışan
demokratik kadın hareketi dinamikleri, daha güçlü bir kadın iradesini
sokaklarda açığa çıkaracaktır.
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Faşist rejimin, polis ve paramiliter güçler eliyle sokakları tutan, halkın politik özgürlükler için sokakları
kullanmasının önünü alan politikalarına ve saldırılarına karşı, daha
fazla öncü çıkış eylemlerine ihtiyaç
duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz.
Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) ve Kadınların Birleşik
Devrim Hareketi (KBDH), yeni savaşım yılında görev ve sorumluluklarını yerine getirmede çok daha
fazla ısrarlı olacaktır. Faşizme, savaşa, ırkçılığa ve sömürüye karşı
siper yoldaşlığını yükselterek, kuvvetlerini örgütleyerek ve fedai devrimcilik tarzında derinleşerek
yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecek,
örgütlülük ve eylem düzeyini yükseltecektir. Ölümsüzlerimizin yükselttikleri direniş çizgisi, yeni
savaşım döneminde yol gösterecek, zafer parolamız olacaktır. Faşizm yenilecek, direniş kazanacak,
zafer halklarımızın olacaktır!

Birleşik Devrim
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Yeni savaş yılında şehitlerimizin izinden
bir adım daha öne çıkalım
Devrim kadınların direnişiyle gelecek. Erkek egemen kapitalist
rejim, kadın devrimiyle yerle bir edilecek.
Faşist AKP rejimi, 2018 yılı boyunca sürdürdüğü saldırılarla devrimci, sosyalist, yurtsever güçleri ve
kadın hareketini tasfiye etmeyi hedefledi. Kadınların binbir emekle
kazandığı toplumsal, yaşamsal
haklar kadar demokratik tüm kazanımları yok etmeyi amaçladı. Kazanılmış mevzileri gasp etmeye

yönelik saldırılar yoğunlaştırıldı.
Sokaklar devrimci, ilerici güçlere
kapatılırken, cinsiyetçi, ırkçı, faşist
gürühlara açıldı. Yine de Demokratik Kadın Hareketi'nin (DKH) öncü,
dinamik bölükleri sokakta isyanı
büyütme ısrarından vazgeçmedi.
Topyekün kuşatma hamlesi karşısında demokratik kadın hareketi
kararlı ve iradi bir duruş sergiledi.
Tüm toplumsal muhalefet güçlerine
direnme ve mücadeleyi yükselt-

mekte yol gösterici oldular. Her
yaştan ve her kuşaktan, farklı meslek gruplarından, devrimci, sosyalist, yurtsever emekçi kadınlar,
2018 yılında direnişten ve sokaklardan vazgeçmedi.
Faşizmin saldırısı karşısında direnişi olduğu kadar savaşımı da
büyüten tüm kadınları sevgiyle,
saygıyla ve büyük bir minnetle anıyoruz. Kentlerde, barikatlarda, cephelerde mevzi başında, zindanlarda tecride karşı, sokakta toplumsal

cinsiyetçi, ırkçı politikalara karşı direnen, mücadele eden, savaşan
tüm kadınları selamlıyoruz.
Kadınların Birleşik Devrim Hareketi'nin (KBDH) son bir yıllık savaşım yılına ilişkin örgütsel ve
politik-askeri açılardan kısaca değerlendirmelerimizi aktarıp, yeni
yıla dair beklentilerimizi aktarmak
istiyoruz.
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2019 DAHA İLERİ NİTELİKTE
ÖRGÜTLENDİĞİMİZ BİR YIL
OLMALI
İkinci mücadele yılı içinde olan
Kadınların Birleşik Devrim Hareketi
(KBDH), kadın özgürlük mücadele
tarihinde yeni, önemli bir çıkış ve
örgütsel biçim oldu. Geçmişte benzer bir örneği olmayan birleşik hareketimiz, Türkiye ve Kuzey
Kürdistan devrimci, sosyalist, yurtsever kadın özgürlük hareketlerinin
ortak tarih birikimi ve geleneği üze-

rinden yükseldi. Ortak bir cins tarih
bilinci, mücadele deneyim ve birikimine yaslanarak yürüme mücadelesi onun ileri yanlarını oluşturdu.
Bu gelenekten güç alarak kendini
politik-askeri bir güç olarak örgütlemiş olması devrim mücadelesinde
yeni bir düzey oluşturdu. Medya
Savunma Alanlarında bir araya
gelen birleşik devrimci kadın öncülüğü zemininin, mücadelenin diğer
sahalarına yansıtılamaması ciddi
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bir sorun olarak yaşandı. Bu dönemde birleşik kadın cephe çalışmalarında her ne kadar hedeflerin
gerisinde kalmış olsa da, ilk deneyim olarak pek çok ön yargı, dağınıklık ve parçalanmışlığı kırmakta
önemli rol üstlendi.
Devrimci ve sosyalist kadın örgütleri adına ilk kez politik-askeri
cephede bir araya gelmenin dezavantajlarını yaşayan KBDH, kuruluş ilanıyla yaratılan pozitif havayı
süreklileştiremedi. Sömürgeci faşist erkek egemenlikçi sistemin
ağır saldırıları altında örgütsel yapısını inşa etmeye çalışan KBDH,
ihtiyaç duyulan güçbirliğini pratik
sahada oluşturamadı. Bu nedenle
yeni mücadele yılında her bileşenin
kendi deneyim ve birikimini, enerjisini aynı zamanda KBDH'ın büyüyüp gelişmesi çalışmalarına daha
fazla yansıtması önemli olacaktı.

Birleşik kadın cephesi bakımından
ortak deneyimlerin özümsenmesine ve içselleştirilmesine ihtiyaç
vardı.
Yeni mücadele yılının çözüm
bekleyen temel sorunlardan biri,
KBDH'ın örgütsel zeminini güçlendirmek ve eylem gücünü artırmak
olacaktır. Bu, her gün hayatları karartılan milyonlarca emekçi kadına
borcumuzdur. Bu, her gün toplumsal erkek şiddeti altında yaşam
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hakları gasp edilen, emeği görünmeyen ev emekçisi kadınlara, çifte
sömürüye maruz kalan işçi kadınlara, geleceği erkeğin iki dudağı
arasından çıkacak söze bağlı olan
kadınlara borcumuzdur.
Kadınların Birleşik Devrimci Hareketi, birleşik mücadeleyi kadın
devrimi hedeflerine göre yükseltmeyi hedeflemelidir. 2019 yılı, kendimizi daha ileri nitelikte örgütlediğimiz bir dönem olmalı, geride
kalan yılın eksiklerine ilişkin pratik
bir özeleştiri niteliği taşımalıdır.
Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) bileşenleri, birleşik
kadın hareketi önündeki sorunları
gündemine almalıdır. Bunu öncelik
haline getirmeyi başardığı oranda,
sokaklardan vazgeçmeyen direngen kadın gücü ve enerjisini
KBDH'da buluşturmanın yol ve

yöntemlerini açığa çıkarabilecektir.
KBDH'ın alan örgütlenmelerinin
yaygınlaştırılmasının, toplumsal
cinsiyetçilikle hesaplaşmak için
önemli bir rolü olacaktır. Aynı zamanda kendi eylem çizgisi ile buluşmasının da, katliam ve şiddet
sarmalında yaşayan kadınlar açısından maruz kaldıklarının kader
olmadığına ve mücadele ederek
değişebileceğine dair umutlu bir
çıkış yolu olacağı açıktır.
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HEDEF: FAŞİZMİN SALDIRILARINA KARŞI KESİNTİSİZ ASKERİ EYLEM
Birleşik kadın hareketimizin, kuruluş sürecinin sancılarını yaşarken
2018 yılında yoğun faşist terör altında, erkek egemen kapitalist devlete ve kadın düşmanı AKP
rejimine karşı yükselttiği politik-askeri hattı ise şöyle gelişmiştir.
Konseyimiz ve Yürütme Kurulumuz, 8 Mart ve 25 Kasım, 1 Mayıs,
Newroz gibi gündemlerde politik
refleks gösterdiği kadar, Efrin'in işgali, Rojava kadın devrimine yönelik tehditler, Suruç katliamının
yıldönümü, Leyla Güven'in büyük
bir moral kaynağı ve umut ışığı
olan eylemine ilişkin politik değerlendirmelerde bulundu, kadın eylemlerini selamladı. Ölümsüzleşen
kadın yoldaşlarımızın fedai duruş-

larından güç alırken, onların kararlı
duruşlarını milyonlarca kadına taşıma ve yansıtma bakış açısıyla
hareket etti.
Devrimci savaş pratiği bakımından; Türkiye kentlerinde örgütlenen
KBDH milislerimiz, 8 Mart ve 25
Kasım politik gündemlerine bağlı
olarak propaganda eylemleri gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyetçiliğin
her gün üretildiği, faşizmin kendini
yeniden güçlendirdiği bu dönemde,

Birleşik Devrim
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kentler bakımından askeri faaliyetimizin henüz beklentileri karşılamadığının farkındayız. Yeni yılda,
önceki döneme oranla başta kentlerde olmak üzere kadın özsavunma grupları ve milis örgütlenmelerinin büyütülerek çoğaltılması
hedefini gerçek kılma görevi önümüzdedir.
Bu dönem içinde KBDH gerilla
güçlerimizin, Iğdır bölgesinde YJA
Star gerillalarıyla birlikte gerçekleştirdiği ortak eylemle, Avaşin bölgesinde gerçekleştirdiğimiz iki ayrı
suikast eylemiyle, Colemerg/Zap
bölgesinde gerçekleştirdiğimiz füze
eylemleriyle faşist düşmana güçlü
darbeler vurduk. Zap'ta gerçekleştirdiğimiz eylem, Ağustos ayında
aynı bölgede şehit düşen MLKP
KKÖ üyesi FESK gerillası Şevin
Söğüt ve üç YJA Star gerillasına
adanmıştır.
Erkek egemenlikçi faşist sistemin, kadınlar başta olmak üzere
ezilen cinslere, halklara, bütün bir
topluma yönelen saldırıları yıl boyunca devam etti. Ezilenler, nicel
bir daralma yaşasa da sokak mücadelesinden geri adım atmadı.
Özellikle kadınların sokaklardaki ısrarı, KBDH'ın politik askeri mücadele çizgisindeki örgütleyeceği
ısrarın dayanağı olacak. Faşizmin
topyekün toplumu ezme saldırılarına karşı kesintisiz askeri eylemi
geliştirmek gereklidir.

Emperyalizm, kapitalizm, faşizm
ve erkek egemenliğine karşı özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin geliştirilmesi, kadınların eylem gücünü daha fazla örgütlemesi, askerileşmesi ve komutanlaşması ile
mümkündür.
Başta KBDH olmak üzere birleşik devrim hareketimiz, bulunduğu
tüm alanlarda ezilen halklarımızın
irade ve eylem gücünü açığa çıkartacak meclis tipi araçlarla örgütlülüğünü geliştirmeli. Politik-askeri
eylem düzeyini büyütmeli, kent-
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lerde özsavunma birimleri, faşizme
ve sömürgeciliğe karşı mücadele
komiteleri ve milis gücünü büyüterek önümüzdeki dönemde sokaklarda kendini hissettirecek isyan
ateşi ve direnişi daha örgütlü hale
getirme görevini üstlenmelidir.
KBDH’ın gerçekleştirdiği eylem ve
propaganda çalışmalarının geliştirici yönünü dikkate alarak, politikaskeri eylem hattının güçlendirilmesinde bu deneyime özel önem
vermek gereklidir.

Birleşik Devrim
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Alman tekelci burjuvazisi tarafından
katledilişlerinin 100. yılında Rosa
Luxemburg ve Karl Liebknecht’i
anıyoruz
15 ocak 1919 yılında Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Alman
tekelci burjuvazisini başından beri
destekleyen Sosyal Demokrat Partisi (SPD) hükümeti tarafından katledildiler. Alman işçi sınıfının bu iki
komünist önderini bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in katledilmesine giden
süreç 1. emperyalist paylaşım savaşı ve sonrasında Almanya'da
başlayan 1918 Kasım devriminden
ayrı ele alınamaz.

nasyonal yaklaşan savaş tehlikesini daha 1907 yılında tespit ederek
savaşın çıkması durumunda ,komünist partilerin izleyecekleri taktikleri Enternasyonalin ilgili oturumlarında tartışarak tüm komünist
partilerin önüne görevler koydu.Bu
taktik, savaşın çıkmasıyla birlikte ,
komünist partilerin bulundukları
ülke parlamentolarında savaş bütçelerine oy vermemeleri, işçi ve
emekçileri emperyalist savaşa
karşı örgütlenmeleri ve savaşı iç

28 Temmuz 1914 yılında Avusturya-Macaristan imparatorluğunun
Sırbistan'a açtığı savaşın sadece
bu iki ülkeyle sınırlı bir savaş olmadığını bilen Avrupalı emperyalist ülkeler ağustos 1914 yılında itilaf ve
ittifak güçleri olarak iki kampa ayrılarak savaşa dahil oldular. İtilaf
devletleri saflarında Fransa,İngiltere,İtalya ve Çarlık Rusya'sı yer
alırken, ittifak devletleri olarak da
Avusturya-Macaristan imparatorluğu ve Almanya savaşa dahil oldular. Osmanlı imparatorluğu ise
Almanya'yı destekleyen bir güç olarak savaşa katıldı. ABD ise sonradan savaşa katıldı. Böylece savaş
Avrupayı da aşarak bir dünya emperyalist savaşına dönüştü. Emperyalist tekeller içine girdikleri krizi
savaş yoluyla ''atlatıp'' dünya pazarlarını yeniden paylaşmak için insanlığı büyük bir felaketin içine
sürüklediler. Milyonlarca insan bu
savaşta yaşamını yitirdi.
LENİN önderliğindeki 2. Enter-
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savaşa çevirmeleri kararlaştırıldı.
Rusya'da Bolşevikler, 1917'de
Çar'ı devirerek Büyük Ekim Devrimini gerçekleştirdiler. Enternasyonal içindeki Sosyal Demokrat
Partilerin çoğu savaşla birlikte
Anavatan savunması adı altında
kendi burjuvalarını destekleyerek,
savaşın bir parçası oldular.Almanya'da SPD de bu partilerden biriydi. 14 aralık 1914 yılında Almanya parlamentosunda yapılan oyla-
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mada SPD savaş bütçesini onaylamış, bu oylamada sadece Karl Liebknecht ret oyu vererek ''Kahrolsun Savaş'' sloganı atmış ve ardından tutuklanmıştır.
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht savaşın başlamasıyla
birlikte emperyalist savaşa karşı
aktif bir mücadele içerisinde oldular. Defalarca tutuklandılar,baskı
gördüler ,ancak Alman burjuvazisi
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht i yıldıramadı. Rosa'nın hapisteyken programını yazdığı ''Spartaküsler Birliği'' 1916 yılında kurularak mücadele daha ileri bir düzeye
çıkarıldı. Spartaküsler Birliği SPD'den ayrılarak kendilerine ''Bağımsız Almanya Sosyal Demokrat
Partisi''diyen grupla birleştiler.Birleşmede kendi bağımsız çizgilerini
koruyan Spartaküsler Birliği bu partinin izlediği oportünist çizgiden dolayı ayrılarak aralık 1918 yılında
''Almanya Komünist Partisi''ne dönüşmüş, Rosa Luxemburg ve Karl
Liebknecht partinin kurucuları arasında yer almışlardır.
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sinde olmamasının da etkisiyle
devrimi bütünüyle yönetemedi.
Sokak çatışmaları sırasında Rosa
Luxemburg ve Karl Liebknecht tutuklanarak katledildiler. Almanya
Komünist Partisi yer altına çekildi.
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in katledilmesinden sonra
partinin başına geçen Leo Jogiches iki ay sonra tutuklanıp getirildiği Berlin Polis Müdürlüğünde
katledildi.1933'te ise DKP Naziler
tarafından yasaklandı.
Devrimin yenilgisinde başını
Scheidemann'ları çektiği SPD, böylece işçi sınıfına ihanet eden parti
olarak tarihteki yerini almış oldu,
SPD sadece 2. Enternasyonal'deki
ihanetiyle kalmadı, Almanya'daki

yor! Sizi budala zaptiyeler ! Kum
üzerine kurulu sizin düzeniniz.
Devrim daha yarın olmadan, zincir
şakırtıları içinde yeniden doğrulacaktır ve sizleri dehşet içinde bırakıp, trampet sesleri arasında şunu
bildirecektir... ''Vardım, varım,
Varolacagım!''
ROSA LUXEMBURG
''Sıkı durun! Kaçmadık . Yenilmedik.. Çünkü Spartaküs ateş ve
ruh demektir, yürek ve can demektir, proleter devrimin iradesi ve eylemi demektir. Çünkü Spartaküs
zafer özlemini, sınıf bilinçli proletaryanın mücadele azmini temsil etmektedir. Bunlar elde edildiği
zaman biz ister yaşayalım, ister ya-

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in kurduğu Spartaküsler
Birliği savaşın sona ermesi sonrasında Almanya'da işçi sınıfının giderek büyüyen mücadelesi, grevlerin artması ve savaştan dönen
askerlerin mevcut düzeni değiştirme arzularını bir devrimle taçlandırmak için harekete geçtiler.
Spartaküsler, ekim ayında hazırlıklarına başladıkları bu durumu
bir çağrıya dönüştürdükleri tarihten
bir kaç gün önce, 4 kasım 1918'de
Kiel'de liman işçilerinin ayaklanması ile devrim erken başlamış
oldu. SPD hükümeti 6 Aralık 1918
yılında göstericilerin üzerine ateş
açarak 16 direnişçiyi katletti. 29
Aralık- 01 ocak 1919 tarihleri arasında toplanan Spartaküsler, Almanya Komünist Partisi'nin (DKP)
kuruluşunu ilan ederek mücadeleyi
Almanya'nın her yerine yayma kararı aldılar. 9 Ocak'tan 15 Ocak
1919'a kadar çok büyük çarpışmalar oldu. DKP'nin henüz yeni bir
parti olması ve yeterli hazırlık içeri-

devrimin bastırılmasında da birinci
derecede rol aldı.
Rosa Luxemburg'un ''ya sosyalizm ya barbarlık '' şiarı Katledilişlerinin üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen hala aynı geçerlilikle
işçi sınıfı ve ezilenlerin şiarı olmaya
devam ediyor.
''Berlin'de düzen hüküm sürü-
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şamayalım programımız yaşayacaktır ve kurtulan halkların dünyasına egemen olacaktır.Her şeye
rağmen!''
KARL LİEBKNECHT
Katledilişlerinin 100. yılında
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht ölümsüzdür!

Birleşik Devrim
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Mali ekonomik kriz ve devrimci görevler

Türkiye giderek derinleşen bir
mali ekonomik kriz içinde. Döviz fiyatları son bir yıl içinde yüzde 40
değer kazandı. Bu düzeydeki bir
devalüasyon bile kendi başına krizin kanıtıdır. Faizler yüzde 25’e çıkarıldı. Enflasyon yüzde 25’e
fırladı. Binlerce küçük ve orta işletme kepenk kapattı. Yüzlerce
büyük şirket konkordato ilan etti.

üştürerek dış pazarlara ihraç etmeye göre örgütlendirilmiştir. Emperyalist tekeller sanayide belirleyici düzeyde önem kazanmıştır. İşbirlikçi sermaye tekelleri emperyalist tekellerle ortaklık kurarak genişletilmiş yeniden üretimi sürdürebilmektedir. İşbirlikçi tekeller artan
mali sermaye ihtiyaçları için giderek daha büyük oranda borçlan-

yüzde 50’ye yaklaşmıştır. Bu giderek tüketici fiyatlarına yansıyacaktır.

Bunlar krizin daha ilk belirtileri,
krizin etkileri giderek daha sarsıcı
hale gelecek.

maktadır. Özel sermaye borçları
neredeyse 500 milyar dolara dayanmıştır. Dövizdeki olağanüstü bir
yükselme ithalat maliyetini ve şirket
borçlarının döviz karşılıklarını aşırı
artırmaktadır. Dövizdeki artışı bir
ölçüde durdurmanın yolu faiz oranlarını yükseltmektir. Bu yapıldığında bu kez yatırım maliyetleri
fırlamaktadır. Döviz fiyatlarının yükseldiği yerde, eğer ekonominiz ithalata bağımlı ise enflasyon
kaçınılmaz olarak artacaktır. Nitekim daha şimdiden yüzde 25’e fırlamıştır. Bu seviyede durmayacaktır çünkü üretici fiyat enflasyonu

karşılanabilmekte, banka, borsa ve
sigorta işletmeleri ayakta kalabilmektedir. Sıcak para akışı olduğunda ekonomide “bahar havası”
esmekte, bu para Türkiye’yi terk ettiğinde ise birden ortalığı buz kesmektedir.

Türkiye kapitalizmi iç dinamikleri
ile bu krizi aşma olanaklarından ve
gücünden yoksun. Türkiye emperyalizme bağımlı bir ülke. Bu bağımlılık geçmiş yıllardan çok daha
derin ve kapsamlıdır. Türkiye kapitalizmi Doğrudan Yabancı sermaye
yatırımları olmadan sanayisini çeviremez. Türkiye kapitalizmi emperyalist sistemin ihtiyaçları doğrultusunda ithal ettiği ara malları ucuz
emek gücü ile mamül ürünlere dön-
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Türkiye’nin yalnızca sanayisi
değil maliyesi de emperyalizme bağımlıdır. Türkiye’ye sıcak para denilen mali sermaye akımları gelmezse Türkiye çöker. Dışarıdan
gelen para sayesinde dövi ihtiyacı

Dünya piyasasında da işler iyi
gitmiyor. Kapitalist emperyalist
dünya 2008’de saplandığı ekonomik krizi aşamıyor. İnişli çıkışlı durgunluk devam ediyor. Emperyalist
metropollerde ekonomideki küçük
bir iniş bile bağımlı ülkelerde büyük
sarsıntılar yaratabiliyor.

Birleşik Devrim
Türkiye bir mali ekonomik kriz
içinde ve bu kriz giderek derinleşiyor. Elbette krizin asıl yükünü işçi
sınıfı, yoksullar, küçük esnaflar ve
kadınlar çekiyor. İşsizlik artıyor, çalışma saatleri yükseltiliyor, sosyal
haklarda yeni kısıtlamalara gidiliyor. Yığınla küçük esnaf iflasa sürükleniyor. Açlık ve yoksulluk sınırı
yükselirken ücretler enflasyon karşısında hızla eriyor. İşten atılmalarda kadınlara öncelik veriliyor.
İşsizlik ve yoksulluğun ilk elden acısını en çok kadınlar çekiyor. İşsizlik
ve yoksulluk fiziksel olduğu kadar
ahlaki çöküntüye de yol açıyor,
diğer şeyler yanısıra bu ahlaki çöküntü erkeklerde kadına yönelik
şiddetin artması olarak karşılık buluyor.
İşçi sınıfı ve yoksulların kriz karşısında ayağa kalkması beklenir.
Genellikle de işçi sınıfı ve yoksullar
mali ekonomik kriz zamanlarında
politikaya ve protestoya daha meyillidir. Fakat bu kendiliğinden hareketten kendiliğinden ileri bir sonuç
doğmaz. Yine de harekete devrimci
bir müdahale için şartlar her zamankinden daha uygun hale gelir.
Devrimciler bilhassa böyle anlarda
kitleleri etkileme, yönlendirme ve
onları bir devrimci program etrafında toplamak için ortaya çıkan fırsatları ve ktile duyarlılığını iyi
değerlendirmelidir.
Devrimcilerin sürece öncü müdahalesinin gereği yalnızca bununla
sınırlı değildir.
Türkiye politik İslamcı faşist bir
yönetim altındadır. İçeride devlet
terörü dışarıda yayılmacılık bu iktadarın başlıca yönetim biçimidir. Dışarıdaki yayılmacılığının merkezinde Kürtlerin ulusal demokratik
kazanımlarını yok etmek durmaktadır. Rojava ve Başur’a saldırmakta
ve yeni saldırı hazırlıkları yapmaktadır. Bakur’da ve Türkiye’de her
türlü demokratik kıpırdanışı hızla
bastırmaktadır. Böylece devrimci fikirlerin kitlelerle buluşmasını engelleme ve şövenizmi canlı tutarak
Türk halk kitlelerinin bilincini iğdiş
etmeyi hedeflemektedir. Mali eko-
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nomik kriz zamanlarında bu hedefi
gütmeye daha fazla istekli hale
gelir, özellikle böyle zamanlarda
devrimci fikirlerin kitlelere ulaşmasını engellemek için daha gayretkeş olur.
Buradan da anlaşılır ki mali ekonomik kriz şartlarında devrimci fikirlerin kitleleri ateşleme potansiyeli
daha da artar. Bu potansiyeli her
zamankinden daha fazla bastırmak
sömürgeci faşist diktatörlüğün stratejisidir, buna karşılık bu potansiyeli
her zamankinden daha fazla açığa
vurmak ise devrimcilerin stratejisi
olmalıdır.
Hareketimizin birleşik devrimci
niteliği bu bakımdan büyük bir
şanstır.
Yine de hatırlatmakta fayda var,
önemli olan şans değildir şansı kullanma becerisidir. Birleşik devirm
gücümüzdeki potansiyeli açığa çıkartarak kitlelere mal etmeliyiz.
Meşru-legal zeminde yapılabileceklerin azamisi yerine getirilmelidir fakat bunun bir sınırı var ve bu
sınır faşist devlet terörü altında
daha da daralmaktadır. asıl sorumluluk Birleşik devrim hareketimizdedir. Özgür ajitasyon ve propaganda, militan sokak gösterileri, kitle
gösterilerine saldıranlara karşı saldırı, faşist devlet güçlerine ve
büyük patronlara karşı devrici şiddet vb. mücadele biçimleri hayata
geçirilmelidir. Bu mücadele biçimleri kullanılmadan devrimci bilinç ve
güven kitlelere yeteri derecede verilemez.
Birleşik devrim hareketinin bütün
militan ve sempatizanları bulundukları her yerde hızla birleşik devrimimizin yeraltı birimlerini organize
etmeli, milis ve müfrezeler kurmalı,
beklemeksizin harekete geçmelidir.
Birleşik devrim hareketimiz kitle
hareketinin devrimci kaldıracıdır.
Mali ekonomik kriz koşullarında
yeni fikirlere ve protestoya daha
yatkın olan halk kitlelerini ayağa
kaldırmak için elimizdeki bu kaldıracı kullanmayı başarabildiğimiz öl-
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çüde faşizme ve sömürgecilere
dersini vermiş oluruz.
Fransa’daki Sarı Yelekliler isyanı
güncel ve canlı bir örnek. Ekonomik ve sosyal problemler işçi ve
emekçiler arasında muazzam bir
öfke birikimine neden oluyor. Bu
öfke bir akacak bir kanal bulduğunda bir toplumsal patlamaya yol
açıyor. Sınıf mücadelesi çok farklı
biçimlerde militan kitle eylemleri ile
ortaya çıkıyor. Tam da böyle zamanlarda harekete yön veren öncü
güçlere düşen görev her zamankinden fazladır.
Türkiye ve Kürdistan’daki devrimci öncülerin öncelikli görevi halkın biriken öfkesinin akacağı bir
kanal oluşturmaktır. Bu kanal
ancak ekonomik mali krize yönelik
sürekli bir ajitasyon, propaganda
ve eylem gücü açığa çıkararak açılabilir. Devletin hangi uygulamasının, halkın hangi talebinin büyük bir
öfke patlamasına neden olacağı
önceden bilinemez. Bu bazen Tunus’daki gibi bir seyyar satıcının
kendini yakması bazen de akaryakıt vergisi nedeniyle gerçekleşebilir.
Öncünün görevi her gün günkü si-

yasal eylemi bu bakış açısıyla yürütmektir. Ancak böyle bir hazırlık
sayesinde halk ayaklanmaları
“sürpriz” olmaktan çıkar. Ancak bu
sayede daha en baştan kendiliğinden başlayan bir hareket kısa zamanda bilinçli bir harekete
dönüşebilir.

Birleşik Devrim
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ROJAVA DEVRİMİ ÜZERİNE
İçine girdiğimiz tarihsel dönemde
Rojava devriminin varlığı ve geleceği birçok çevre tarafından tartışılıyor. Özellikle 21. yy'ın en özgün
demokratik devrim hareketlerinden
biri olan Rojava devrimine tarihsel
olarak hak ettiği değeri vermek gerekmektedir.
Dört parça Kürdistan içerisinde
koşulların elverişsiz olduğu zemin
belki de Rojava coğrafyasıydı. Kürdistan'ın diğer parçalarında aktif bir
mücadele pratiği ve geçmişi bulunmakla birlikte Kürtler Rojava'da
belki Kürdistan'ın diğer parçalarını
derinden etkileyecek bir mücadele
pratiği içine girdiler.
Tabi yaşanan devrimlerin içerisinde yaşanan anın önemi ve anlamını doğru bir temelde kavramak
oldukça zor olabilir. Ama şimdiden
Rojava devrimi, binlerce gencin canıyla ve Kürt halkının ödediği
büyük bedellerle yaşamaya devam
ediyor.

devrilen Arap rejimleri yerine daha
demokratik rejimler kurulmadı. Tam
tersine uzun sürelere yayılan iç savaşlar ve askeri darbeler birbirini izledi. Emperyalist güçler bölgede
coğrafyasına yaptıkları her dış müdahale ile birlikte içerde daha kırılgan fay hatları üzerinden düzensizliği ve çatışmayı derinleştirmekteydiler.
Ağırlıklı bir değerlendirme bölge
rejimlerine karşı sokağa çıkan kesimler içerisinde demokratik nitelikli
talepler yer almakla beraber gelişen iç savaş süreçleri uzadıkça inisiyatifi daha fazla selefi ve kökten
dinci terörün ele geçirdiğini görmek
gerekiyor.
2019 yılına girdiğimiz şu günlerde aslında bütün bu Arap Baharı
sürecinin Ortadoğu'nun kan gölüne
dönmesiyle sonuçlandığını görmek
gerekiyor. Elbette bu dönemde is-

Arap Baharı olarak gelişen süreç
bütün Ortadoğu'yu baştan aşağı
kasıp kavurdu. Coğrafyanın tamamına bakıldığında ortak bir gelişim
süreci değerlendirmesi yapmak o
hengamenin yaşandığı ilk döneme
göre daha mümkün görünüyor. Batılı emperyalistlerin Ortadoğu halklarına Irak'ta olduğu gibi "demokrasi getirme" iddiaların neyle sonuçlandığını yaşayıp görüyoruz.
Esasen yapılmaya çalışılan soğuk
savaş kalıntısı olarak görünen rejimlerin tasfiye edilmesi ve bu sürecin sonunda bu rejimlerin yerine
uluslararası sermaye ile daha
uyumlu rejimlerin geçmesiydi.
Ancak hemen hemen hiç bir ülkede
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tisnai gelişmeler de yaşandı. Rojava devrimi de bu yönüyle istisnai
bir yerde durmaktadır.
Her şeyden önce mevcut BAAS
rejimine karşı gelişen muhalefet
hareketi emperyalist güçler tarafından adım adım kışkırtılarak Suriye
bir iç savaşa sürüklenirken Rojava'da ortaya çıkan devrim 19 Temmuz 2012 gününden bu güne
demokratik bir devrim karekteri taşımaktadır. Kürtler başta olmak
üzere bütün Rojava halkını insanlığın baş düşmanı IŞİD barbarlığına
karşı koruma görevini başarıyla yerine getirmiştir.
Bu yönüyle Rojava devrimi ile
Ortadoğu'da yaratılmak istenen selefi cihat karanlığının karşısına çıkarak Suriye coğrafyasında daha
fazla insanın ölmesinin ve IŞİD karanlığının insanlığın geleceğini karartmasının önüne geçildi. Bugün
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Rojava devriminin değerlendirmesini yapmak bütün yönleriyle meseleyi kavrayarak mümkün olacaktır.
Rojava devrimin gelişim
konsepti
Rojava devriminin gerçekleştiği
Suriye coğrafyası Arap Baharı olarak başlayan sürecin en kanlı iç savaşa dönüştüğü coğrafyalardan biri
olmuştur. Esad rejimi seküler bir
Arap-milliyetçi rejimiydi. Soğuk
savaş dönemi Sovyetler Birliğinin
müttefiki olan BAAS rejimi ABD
başta olmak üzere emperyalist
güçler tarafından sürecin başından
itibaren hedef alındı.
Ülkenin etnik ve dini dengeleri
açısından büyük bir fay hattı üzerinde olduğu önemli bir meseleydi.
Gelişen Suriye iç savaşı sürecinde
bu fay hattı adım adım kırılırken fiilen ülkede etnik ve dini temelli bir
boğazlaşmanın önü açıldı.
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devrim hamlesi, geride bıraktığı 7
yılda birçok açıdan selefi cinayet
şebeklerinin ve Kürtlerin bölgedeki
kazanımlarından rahatsız olan
bölge devletlerinin hedefi haline
geldi.
Bugün halen yaşanan bir çok gerilimin ve tehdidin temelinde Rojava devriminin demokratik niteliği
ve bölgedeki diğer baskıcı otoriter
rejimleri de etkileyecek bir yerde
bulunmasının etkisi büyüktür.
Yaşanan iç savaş sürecinde Kürt
halkı görkemli bir direniş göstererek birçok bedel ödedi. Her şeyden
önce insanlığı IŞİD gibi bir beladan
kurtrarma konusunda Rojava devrimi büyük bir fedakarlık gösterdi.
Hafızalarımız biraz tazelenirse
Suriye iç savaşı ile birlikte Irak'ta

devrimin ilk başladığı yer olması
hem de Afrin ve diğer kantonlarla
ilişkisi nedeniyle hedeflenmişti.
IŞİD Kobani'de görkemli bir direnişle karşılaştı. Devletlerin gösteremediği direnişi bir avuç Kürdistan'lı
devrimci ve onların dostları gösterdi.
Bu açıdan rahatlıkla söylenebilir
ki Rojava devriminin kaderi Kobani
direnişinde netleşti. IŞİD ilk defa
Kobani'de büyük bir yenilgiye uğratıldı. İnsanlık için büyük bir karanlık
olan selefi karanlık Kobani'de
sokak sokak verilen bir mücadele
ile yenilgiye uğratıldı. Aynı zamanda Türkiyeli devrimciler de Kobani direnişine omuz vererek
enternasyonalizm ve IŞİD karanlığından insanlığın kurtuluşuna
önemli bir katkı sunmuş oldular.

Kürtler ise Esad rejimi içerisinde
sömürgeleştirilmiş bir coğrafyada
yaşayan bir topluluktu. Bir kısım
Kürt nüfusunun ülkede kimliği bile
bulunmamaktaydı. Kürtlerin yaşadığı coğrafyalara yerleştirilen Arap
nüfusuyla Kürtlere dönük bir asimilasyon politikası uygulanmaktaydı.
2005 yılında gerçekleşen Qamışlo
katliamı Esad rejimi döneminde
Kürtlere dönük gerçekleşmiş katliamlardan biriydi.
19 Temmuz 2012 tarihinde başlayan Rojava devrimi Esad rejimi
ile selefi çeteler arasında yaşanan
çatışmalar koşulunda halkın güvenliğini almak ve demokratik bir
özyönetim kurma hamlesi olarak
başlamış oldu. Zaman zaman çeşitli çatışmalar yaşansa da esasen
doğrudan rejimle çatışan değil Kürt
halkına dönük katliamlara imza
atan ve bu tehdidi sürekli kılan selefi cinayet şebekelerine dönük bir
öz savunma niteliği taşımaktaydı.
Bu dönemde rejimin çözülme eğilimi göstermesiyle başlayan şiddetli
çatışmalarda başlangıç olarak Kobani, Cizre ve Afrin'de kantonlar
ilan edilmesi şeklinde başlayan

baş gösteren iç savaş içerisinde
IŞİD, bir tarafta Irak topraklarında
Bağdat kapılarına dayanırken bir
tarafta Suriye'de Şam'a doğru ilerlemekteydi. Kendisini halife ilan
eden IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi bütün insalığa savaş ilan
etmiş durumdaydı. Tam bu tarihlerde Irak'ta Musul, Suriye'de
Rakka şehirleri IŞİD'in eline geçti.
Yıl 2014'e geldiğinde bu gelişmelerin ışığında IŞİD Kobani'ye
saldırdı. Irak ve Suriye'den ele geçirdiği ağır silahlar ve askeri tehçizatla Kürt halkına dönük bir imha
saldırısı başlatıldı. Kobani hem
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Sonrasında büyük bedeller ödenerek ardı ardına selefi karanlığın geriletildiği bir mücadele pratiği
yaşam buldu. Rojava'nın ve Suriye'nin birçok şehri karanlık çetelerden kurtarılarak özgürleştirildi.
Sonuç olarak insanların etnik ve
dini nedenlerle birbirlerini boğazlamadığı, kadınların yaşamın her
alanında olduğu, seküler ve demokratik bir yaşam kuruldu. Bu gerçekten Suriye iç savaşında gelinen
nokta açısından oldukça ileri bir
noktaydı. Rojava devrimi her şeyden önce demokratik bir devrim
olarak IŞİD ve çeşitli selefi örgütle-
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rin elinde geleceği çalınan Suriye
halkları için bir umut oldu.
Gerçekten insanların komünler
kurup ortak ürettikleri ve ortak ürettiklerini ortak tükettikleri komünal
bir toplum kurulup kurmadığını yaşayıp göreceğiz. Ama IŞİD gibi kadınların mal gibi satıldığı, her türlü
bağnazlığın ve yobazlığın hakim olduğu bir yönetim yerine böyle bir iktidarın deneniyor olması büyük bir
kazanımdır.
Tam da bu noktadan bir dönem
Filistin özgürlük mücadelesinin başına gelen Rojava devriminin başına gelebilir. Kendileri baskıcı ve
totaliter rejimler olan Arap ülkeleri
Filistin'de demokratik bir Filistin rejiminin kurulmasını istemediler zira
böyle bir Filistin olursa Arap ülkelerinin kralları ve şeyhleri koltuklarında rahat edemezler. Kendi
halkları da demokrasi isteyecek ve
onların ülkelerini eskisi gibi yönetmesine izin vermeyecektir.
Bugün de Rojava Kürdistanı için
aynısı geçerlidir. Bölgedeki güçler
böylesi demokratik bir halk iktidarının Rojava'da kurulmasından ve
sonrasında bütün Kuzey Suriye'ye
yayılmasından rahatsız olmaktadırlar. Zira burada gelişecek bir demokratik Kürdistan pratiği Kürdistan'ın
diğer parçalarını da etkileyecektir.
Oradaki rejimler de kendi Kürtlerini
istedikleri gibi yönetemeyeceklerdir.
Bu sebepten Rojava devrimi Ortadoğu'da büyük bir kuşatma ve
tehditle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu tehditlerin başında Erdoğan
rejimi bulunmaktadır. Genel mantık
olarak Erdoğan rejimi Kürt halkının
bütün parçalarda elde ettiği her
türlü kazanımın karşısındadır.
Erdoğan rejiminin Rojava
devrimine bakışı
Erdoğan rejimi, Rojava devrimine karşı genel olarak tasfiye
etme yani boğma, bunu gerçekleştiremediği noktada kuşatarak zayıf-
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latma politikası izlemektedir. Kobani direnişi devam ederken Tayyip
Erdoğan bizzat kendi ağzından
"Kobani düştü düşecek" diyerek
aslında yaklaşımını ve beklen- tisini
ifade etmiş oldu.

rını boğma siyaseti izlemeye başladı. Zaten çözüm sürecinde de fiilen bu politika hazırlanmakta, el
altından bir takım yardımlarla Rojava devrimi karşıtı güçler desteklenmekteydi.

Rojava devrimine Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleneksel bakış
açısı Kürtlerin elde ettiği her türlü
kazanımın karşısında olma şeklindedir. Kürt halkı, devlet dairelerini
işgal etmeye ve askeri açıdan örgütlenmeye başladığında Erdoğan
rejimi esasen ilk önce meseleyi
kavramaya çalıştı.

Kobani zaferi sonrası Erdoğan
rejimi ciddi bir açmaz içine girdi.
Kürtlerin Rojava'da elde ettiği askeri başarılar Erdoğan rejimini tedirgin etmeye başladı. Üstüne
üstlük 7 Haziran seçimlerinde HDP
ciddi bir oy oranıyla çıkıp AKP'nin
tek başına iktidar olma olanaklarını
elinden alınca tedirgin olan AKP,
Türk devletinin geleneksel kodlarından doğru reaksiyon haline gelmiş olan savaş politikasını daha
güçlü devreye sokmaya başladı.

Zira o dönemde Suriye rejimi ile
AKP iktidarı arasında çok kapsamlı
gerginlik durumu vardı. Dönemin
Başbakanı Ahmet Davutoğlu "stratejik derinlik" adlı bir tez anlatmaktaydı. Bu tezin genel mantığı
Osmanlı bakiyesi olarak görünen
eski Osmanlı topraklarının hepsinde T.C. Devletinin bir nüfuz alanı
yaratması ve bunların geleceği konusunda söz hakkına sahip olmasıydı.
Bu tez doğrultusunda Erdoğan
açısından Beşar Esad bir anda
"Esed" olarak adlandırılmaya başlandı. O dönemde Türkiye'de
çözüm süreci yürütülmekteydi.
AKP'nin genel politikası Rojava'da
örgütlü bulunan PYD ve YPG yapılanmasını bir şekilde Özgür Suriye
Ordusu(ÖSO) içine dahil ederek
burada eritmek ve emperyalist politikanın bir uzantısı haline getirmekti.
Kürtler bu oyuna gelmediler,
rejim ve çeteler arasındaki mücadelede bağımsız bir üçüncü taraf
olma siyaseti izlediler. Bir süre
sonra PKK ile T.C. Devleti arasında
devam eden çözüm süreci tıkandı.
24 Temmuz 2015'de Medya Savunma Alanlarının bombalanmasıyla süreç başka bir noktaya
ilerledi. Ateşkes süreci savaş sürecine dönüştü. Bu noktadan sonra
Erdoğan rejimi Rojava devrimi
başta olmak üzere Kuzey Kürdistan dışında bulunan bütün parçala-
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AKP ilk önce MHP ile Kürtlerle
savaş ve faşist rejimin tahkimatı
üzerine stratejik bir ittifak kurdu. Bu
ittifak Kürt halkına savaş ilan edilmesi üzerine kurulmuş bir ittifaktı.
1 Kasım seçimlerinde AKP yeniden
tek başına iktidar olduktan sonra şu
gerçeği anladı ki Kürtlerle savaş
batıda güçlü bir devrimci muhalefet
gelişmediği koşullarda AKP'ye kazandırmaktaydı. Bu amaçla Kürt
halkının bütün kazanımlarına saldırmak üzere çözüm sürecinde
MGK'da planlanan "Çökertme
Planı" devreye sokuldu.
Bu planın amacı olarak ilk önce
Kuzey Kürdistan'da PKK'nin güçlü
olduğu kentleri ve bu kentlerin
sembol yerleşim yerleri hedef alınacaktı. Buralardaki Kürt nüfusu
gerekirse göç ettirilecekti. Bu şehirlere duruma göre Suriye'den gelen
Arap nüfus da yerleştirilerek Kürtlerin bu şehirlerdeki örgütlülüğü kırılacak ve demografik yapı
değiştirilecekti. Ardından Kuzey
Kürdistan'daki gerilla güçleri hedeflenecek, gerillanın halkla ilişkisi kesilecek sonrasında tecrit edilen
gerilla zayıflatılacaktı. Bu süreçte
Medya Savunma Alanları sürekli
hava saldırılarıyla hedef alınarak
buralardaki gerilla gücü zayıflatılacaktı. Hatta buralara dönük karadan yapılan askeri operasyonlarla
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gerilla gücünün Kuzey'le olan bağlantısı en aza indirilecekti. Yine bu
dönemde Rojava devrimi kuşatılacak ve devrimin kazanımları elinden alınmaya çalışılacaktı. Öncelikle PKK ile ilişkili göründüğü için
PYD'nin siyasi gücü ve YPG'nin askeri gücü zayıflatılmaya çalışılacaktı. Bu amaçla onlarla savaşan
güçler desteklenecek IŞİD ile mücadele ederken YPG örgütlenmesinin elde ettiği askeri ve politik
kazanımlar hedef alınmaya başlanacaktı.
Bu amaçla IŞİD'e uzun dönem
askeri ve lojistik destek verilmiştir.
Türkiye'nin Suriye sınırı adeta IŞİD
ve diğer selefi çetelerin cephe gerisi haline getirilmiş bulunmaktaydı.
Türkiye IŞİD ile petrol ticareti yap-

maktaydı ve Türkiye'de yarattığı lojistik destek ağına göz yummaktaydı.
Ancak bu politika YPG'nin güçlü
askeri varlığı ve uluslararası koalisyonun verdiği destekle IŞİD'in yenilmeye başlaması sonucu AKP
iktidarı açısından terk edilmeye
başlandı. Minbiç'in özgürleştirilmesi
sonrasında AKP iktidarı Cerablus
ve Bab'ın da YPG'nin eline geçeceğini görerek buralara dönük askeri
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hareket düzenledi. Bu operasyonun adı "Fırat Kalkanı"ydı. Buradaki temel politika Kürtlerin
Rojava'da ve Kuzey Suriye'de elde
ettiği kazanımların daha da ilerlemesini engellemek, bu yönüyle de
Afrin kantonu ile Cizire kantonu
arasındaki birleşmeyi engellemekti.
Bu amaçla gerçekleşen Fırat Kalkanı operasyonu aslında Kürt halkı
ve Rojava devrimine dönük bir askeri hareket niteliğinde bulunmaktaydı.
Sonrasında Afrin'e gerçekleştirilen "Zeytindalı Operasyonu" ile Rojava devrimi askeri olarak hedef
alındı. Aslında yapılmak istenen
Türkiye'nin sınır güvenliği adına
Rojava devriminin tasfiye edilmesi
hamlesiydi. Burada AKP-MHP fa-

şist ittifakı, "IŞİD ile mücadele ediyoruz." yalanına sığınarak ağırlıklı
olarak YPG'ye dönük askeri operasyonlara hız verdi.
Mesele sadece T.C.'nin saldırısı
değildi; aynı zamanda uluslararası
emperyalist güçler de bir şekilde
T.C.'ye destek olmuşlar, onun gerçekleştirdiği operasyon karşısında
Suriye hava sahasını açık tutmuşlardı. Aralarında büyük çelişki bulunan ABD ve Rusya ekseni bu

23

meselede sessiz kalarak bir şekilde
Afrin'in AKP-MHP faşizmi ve onun
desteklediği cihatçı çeteler tarafından işgaline göz yummuşlardır.
Bugün Rojava devrimini
tehdit eden güçler
Erdoğan rejimi bugün Rojava
devrimini tehdit eden güçlerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan Fırat'ın doğusuna
operasyon yapacaklarını ve oranın
"YPG'den temizleneceği" açıklaması yaptı. Sonrasında yaşanan
gelişmeler, bir dizi diplomatik girişim, bir biri ardına santranç tahtasında hamleler misali ardı ardına
sıralandı. ABD'nin Rojava'da bulunan askeri güçlerini çekeceği açıklamasıyla durum yeni bir mecraya

ilerledi. Bu açıklama sonrası Erdoğan IŞİD ile mücadeleyi T.C. olarak
üstlendiklerini belirten bir açıklama
yaptı. Bu gelişmeden bir süre önce
PKK'nin üst düzey yöneticileri hakkında ABD'nin para ödülü koyduğu
açıklaması yapıldı. Bütün bu gelişmeler Rojava devrimine dönük
kapsamlı bir kuşatma ve tasfiye
hamlesi olduğunu göstermektedir.
Emperyalist güçler bir şekilde taktik
planda belirli uzlaşmalar içine girseler de bu anlık bir meseledir.
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Stratejik olarak işçi sınıfı ve ezilen
halkların düşmanıdırlar. Bütün dünyanın sınıf mücadelelerinin tarihi
bunların sayısız örneğiyle doludur.
Rojava devrimi bölgedeki bütün gerici devletlerin ve onları destekleyen emperyalist odakların tehdidi
altındadır. Bu koşullar altında Rojava halkının tek güvencesi kendi
özgücü ve onu destekleyen devrimci dostların dayanışmasıdır.
Kendisini örgütlemiş ve halkla dayanan bir devrim kendisini koruyacak her türlü askeri ve diplomatik
ilişkiyi kuraracak yaratıcılığa sahip
olacaktır.
Aslında şu gerçeği kabul etmek
lazımdır ki Ortadoğu coğrafyasında
yer alan bütün gerici ve statükocu
rejimler Rojava devriminin düşma-

nıdır. Bu temelde Rojava devriminin savunması da bütün tehditlere
rağmen kendi özgünlüğü ve bağımsız çizgisi korumasından geçecektir.
Bu konuda Suriye halkının kaderiyle Kürt halkının kaderinin ortaklığını iyi kavramak gerekmektedir.
Emperyalizmin Suriye'den beklentisi daha fazla savaş, ölüm ve gözyaşıdır. Rojava devriminin geleceği
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bu yönüyle Suriye halkının bütünüyle kuracağı dayanışma ilişkisi
ve birlikte yaşama iradesinin yaşamda örgütlenmesine bağlıdır.
Suriye halklarının çıkarına olan demokratik, özgür ve eşitlikten yana
bir Suriye'nin inşa edilmesinden
geçmektedir.

Halkların Birleşik Devrim
Hareketinin Rojava devrimine
bakış açısı
Rojava devrimi aslında Türkiye
devrimine bağlıdır. Nasıl Rojava
devriminin gelişmeleri Türkiye ve
bölge ülkelerini etkiliyorsa aynı şekilde Türkiye'de yaşananlar da Rojava devrimini etkilemektedir.

Rojava devrimi büyük bir kuşatma
ve tasfiye saldırısıyla karşı karşıyadır. Bu saldırının baş aktörü Erdoğan rejimidir. AKP-MHP faşist
ittifakı Türkiye işçi sınıfı ve ezilen
haklarının geleceğini Rojava devrimine dönük bir askeri operasyon
macerasına yönlendirmektedir.
Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkların çıkarına olan, faşist Erdoğan
rejiminin geriletilmesi ve yıkılması-
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dır. Bu amaçla olası Rojava savaşının ezilenler cephesinden kazanımlasının ve devrimin korunmasının yolu Türkiye sahasında "birleşik
devrim" mücadelesinin yükseltilmesinden geçmektedir.
Bu mücadelenin yükseltilmesi
ezilen Kürt halkının mücadelesinin
de çıkarına olan bir devrimci adımdır. Bu temelde Halkların Birleşik
Devrim Hareketi bileşenlerine
büyük görev düşmektedir. Faşizm
ülkemiz topraklarında yenilgiye uğratılmadığı ve Türkiye devrimi başarıya ulaşmadığı sürece Rojava
devrimi tam anlamıyla güvende olmayacaktır.
İşçi sınıfı ve ezilenlerin çıkarına
olan devrimci mücadelenin bütün

olanaklarını kullanarak anti-faşist
güçleri örgütlemek ve faşizmin karşısında etkin bir mücadele cephesi
örmekten geçmektedir.
Faşizmin karşısında büyük ve
küçük iş ayrımı yapmadan bir seferberlik ruhuyla anti-faşist direniş
büyütülmelidir. İşçi ve emekçilerin
çıkarına olan budur.
DKB/BÖG

Birleşik Devrim

Ocak 2019

Sakinelere sözümüzdür, özgürlük
kazanacak!
Çağımızın devrimci kadın mücadelesinde özgürlük militanlığının ölçülerini açığa çıkaran Sakine
Cansız yoldaşı şehadetinin 6. Yılında minnetle anıyor, anısına bağlılığımızın bir sonucu olan kadınların birleşik devrimci hareketini,
kadın devrimi ile taçlandırma sözümüzü bir kez daha belirtiyoruz.
Sakine Cansız, Fidan Doğan ve
Leyla Şaylemez yoldaşlar, Türk
devleti şahsında halklarımıza dayatılan ulusal, ekonomik, sosyal sömürgeciliğe karşı en genç yaşlarından başlayarak ömürlerini adadıkları bir mücadele içinde olmuşlardır. Üç büyük kadın devrimci,
aynı zamanda Kürt kadını şahsında açığa çıkan özgürlüğün tüm
aşamalarını temsil etmiştir. Açıktır
ki bu üç devrimcinin Türk devlet
gladyosu eliyle katledilmesi sıradan
bir saldırı olmamıştır. Üç özgürlük
dönemi, üç büyük kadın devrimci
şahsında hedeflenmiş ve Kürt kadınları öncülüğünde büyüyen halkların demokratik devrim güçlerine
darbe vurulmak istenmiştir. Kadınlar bu saldırıyı ‘Paris katliamı’ olarak tanımlamış ve kendi varlıklarına dönük bir yönelim olarak
kabul etmiştir. Sadece Kürt kadınları değil özgürlük, eşitlik, sosyalizm, barış ve kardeşçe yaşam
arzulayan tüm dünya kadınları,
Paris katliamını lanetlemiştir.
Şüphe yoktur ki Sakine Cansız,
Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez
yoldaşları katleden politik duruş
komplocudur, kirlidir, halkların birlikte yaşamına ve kadınların özgürlük arayışlarına düşmandır. Bu
saldırı ile Türkiye ve Kürdistan kadınları başta olmak üzere tüm halk-

ların özgürlük mücadelesinin sonuç
almasını engellenmek isteyen uluslararası komplonun yeni ve özgün
bir aşamasının işaret fişeği atılmıştır. Günümüze doğru gittikçe belirginleşen bu aşama halkların özgürlük mücadelesine öncülük edenlere
katliamcı, soykırımcı saldırıların yoğunlaştırılması olmaktadır. Uluslararası sermayenin planlamaları ve
desteği ile hareket eden AKP ve
MHP, Türk devletini özgürlük, demokrasi ve devrimci güçlere karşı
tetikçi olarak kullanmaktadır. Tetikçiler ise yargılanmaya mahkumdur.
Paris katliamı, Türkiye ve Kürdistan halklarının birlikte özgür yaşam
arayışlarının Türk devlet yapısına
en güçlü şekilde dayatıldığı bir süreçte gelişmiştir. Sakine Cansız,
Türk ve Kürt halklarının özlem duyduğu toplumsal Barış ve kadın öz-
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gürlüğüne dayalı eşit bir yaşam için
tarihin ender gördüğü bir mücadeleyi yürütmüştür. Bu mücadele
içinde Sakine Cansız bir militan
değil Özgür kadın önderliği olmayı
başarmıştır.
KBDH olarak şehadetlerinin 6.
Yılında Sakine Cansız, Fidan
Doğan ve Leyla Şaylemez yoldaşların bağlı oldukları Türkiye ve Kürdistan devrimini gerçekleştirme
sözümüzü bir kez daha belirtiyoruz.
Kadınlar özgürlük, eşitlik, barış mücadelesini sonuca götürecektir. Her
çağda olduğu gibi komploculuk başaramayacak, özgürlük kazanacaktır.
KBDH Konseyi
9 Ocak 2019
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Bugün görevimiz; faşist saldırılara
karşı Rojava halklarını savunmaktır
Dünya halklarının, çok uzun yıllardır, kanaması durdurulamayan
bir yarası var; Ortadoğu! Emperyalistler sürekli olarak, kendi çıkarları
için bu toprakları kana boğmakta
ve insanlarını katletmekte. Yeri geldiğinde kendi elleriyle, yeri geldiğinde kendi yansımaları olan
çetelerle ile… Yıllardır bizlere izletilen ve yaşamak zorunda bırakıldığımız senaryo aynı; Afganistan’da
Taliban, Irak’ta El-Kaide ve Suriye’de DAİŞ çeteleri…
Bundan neredeyse sekiz yıl
önce, Rojava Devrimi bu kanayan
yaraya “dur” dedi. Emperyalist tezgâhlarda hazırlanmış bütün oyunlar tüm sahtelikleriyle gün yüzüne
çıktılar Serekaniye’de, Kobané’de,
Gıre Spi’de ve Minbic’de; katliamcı
ve tecavüzcü çeteler bir bir bozguna uğratıldı.. Halkların her bir
zaferi, dünya halklarına umut ve
örnek teşkil etti. Rojava devrimi hiç
kuşkusuz bir özgürlük çağrısını
kendiyle birlikte dört bir yana yaydı.
Dünyanın her yerinden biraraya
gelen savaşçılar; devrimin içinde
ve dışında devrime sahip çıktı.
Enternasyonalist Özgürlük Taburu; bundan dört sene önce, bu
çağrıya bir cevap olarak; dünyanın
dört bir yanından gelen savaşçıların yan yana gelişi ile kuruldu. Hiç
kuşkusuz Rojava Devrimi’nin her
bir cephesine bir iz bırakmış durumdayız. Yoldaşlarımız devrimi
savunmak için kendilerini feda etti
ve çokça bedeller ödendi. Ancak
bunları bir övünç kaynağı olarak
değil; tarihsel sorumluluklarımızın
bir gerekliliği olarak görmekteyiz.
Bu tarihsel sorumluluk bugün bir

kez daha gün yüzüne çıkmış durumda; faşist AKP Rojava Devrim’ini bu kez de işgal beyanlarıyla
tehdit ediyor. Emperyalistler arası
kirli ilişkiler bir halkın kaderi haline
getirilmeye çalışılıyor. Bizler biliyoruz ki; bir halk ancak kendi kaderini
tayin edebildiği sürece özgürdür.
Özgür Rojava halkını tutsak et-

çöktürdük! Bugün bunu tekrar yapamamamız için önümüzde hiçbir
kuvvetli gerekçe göremiyoruz;

meye çalışan emperyalizme karşı
bizlerin ve Rojava halkının vereceği karşılık çok açık olacaktır.

hep beraber haykıran, Amerikan
emperyalizmini Vietnam balçıklarına defedenler bizler değil miyiz?

Enternasyonalist Özgürlük Taburu olarak; oturup politik analizlere boğulmak gibi bir derdimiz yok!
Kulak tırmalayan bu “emperyalistler
neden gidiyor?!” yaygarasına bir
son vermek gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilincin bir gereği olarak kolları çoktan sıvamış bulunuyoruz.
Bu savaşı kim mi kazanacak? Cevabı çok önceden verilmiş sorulara
söyleyeceğimiz şey çok açık ve
net;

O halde? O halde; Rojava Devrimi’ni kendi mevzilerinde savunmalı, savaşmalı, özgürleşmeli ve
özgürleştirmeliyiz… Dünyanın tüm
özgürlük savaşçılarını bu çağrıya
cevap vermeye ve halkların özlediği; devrimci enternasyonalizmin
bayrağını, tekrardan göndere çekmeye çağırıyoruz!

Cevap; tarihin kapandı sanılan
sayfalarına çok önceden yazılmıştır. İspanya’da, Stalingrad’da ve Vietnam’da, onlara defalarca diz
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İspanya’da; her renkten ve dilden on binlerce devrimciyi, tek bir
bayrak altında, faşizme karşı savaşanlar bizler değil miyiz? Vietnam’da; dünyanın dört bir tarafında

BİZ KAZANACAĞIZ!

Enternasyonalist Özgürlük
Taburu / International Freedom
Battalion
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Efrin’de Kuşatılamayan Halkların
Umudu Tüm Rojava’da Yeşermeye
Devam Ediyor
Rojava’da başlayan ve etki gücü
gittikçe büyüyen devrim tüm ezilenlere umut kaynağı olmaya devam
ediyor. Rojava devrimiyle birlikte
emperyalist sömürgecilerin ve işbirlikçilerinin etki gücünü kaybettiği
yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır. Taraflar netleşmiş , bir yanda
ezilenlerin devrimci ilerleyişi diğer
bir yanda ise; TC faşizmi , faşist çe-

bilmektedir. Ancak tüm gelişmeler
göstermektedir ki her geçen gün
Efrin'de sömürgeci planlar bozulmaktadır. Halkların özgücüne , ezilenlerin inanç ve devrim iradesine
dayanan devrimci kuvvetler, Efrin’i
çetelere mezar eylemektedir. Efrin’i
işgal planları, TC devletinin kurguladığı gibi ilerleyememekte , umutları kuşatılamayan halklarımızın

özgüçlerine dayanarak büyük bir
direniş ve savunma hattını inşa etmekte , genç- yaşlı ,kadın- erkek
tüm toplum devrimine ve geleceğine sahip çıkmanın gereğini yerine getirmektedir.

teleri odaklar bölgede tarihin yeniden inşa edildiği bir süreçte
yerlerini almıştır.

direnişi her geçen gün TC ve çetelerinin sonunun yaklaştığını göstermektedir.

İnsanlık tarihine malolmuş tüm
devrim deneyimlerinde olduğu gibi
Rojava devrimi de zorlu süreçlerden geçerek ilerlemektedir. Efrin
işgal saldırısında yaşandığı biçimiyle kapitalist güçler devrimin karşısında uzlaşabilmekte , TC devleti
ve çeteler eliyle gerçekleştirilmeye
çalışılan soykırıma gizli ortak ola-

Rojava devriminin büyümesi TC
devletinin ve stratejik müttefiki çetelerin sonu anlamı taşımaktadır.
Rojava’da gelişen devrimi kendisi
açısından beka sorunu olarak
gören TC faşizmi, dört parça Kürdistan’da topyekun bir savaş sürdürmektedir. Halklarımız, Rojava
devrim güçleri; her alanda kendi

lılığından aldığımız güçle, onların
öğrettiği zafer direnişini göstereceğimizin ve asla teslimiyeti kabul etmeyeceğimizin sözünü yineliyoruz.
Enternasyonalizm bayrağını taşıyan tüm devrimcileri; mücadelenin
tüm biçimleriyle Rojava devrimiyle,
özgürlük mücadelesiyle dayanışmaya, Efrin’de gerçekleşen ve kurgulanan tüm faşist işgallere karşı
mücadeleye çağırıyoruz.

27

Bizler Enternasyonal Özgürlük
Taburu savaşçıları olarak Efrin'de
ölümsüzleşen şehitlerimizin karar-
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Rosa’dan Sara’lara kadının özgürlük
savaşımı kazanacak
Ocak ayında ölümsüzleşen Enternasyonal devrimci önderlerimiz
V.İ Lenin, Rosa Luxemburg ve Karl
Liebknecht, ahbarik Hrant Dink,
Kürt kadın hareketinin öncülerinden; Sakine Cansız'la birlikte katledilen Leyla Şaylemez, Fidan
Doğan, Bakur Kürdistan'da Cizrede
özyönetim direnişinde ölümsüzleşen Sewe Demir şahsında Ocak
ayında yitirdiğimiz tüm özgürlük
mücadelesinin önder ve savaşçılarını, yılmaz neferleri selamlıyor onların anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Anılarını önder kabul ediyoruz.
Rosa Luxemburg, Sakine Cansız, insanlığın, halkların, kadınların
kurtuluş davasına adanmış iki devrimci ömür. Hayatlarını kadının özgürlüğüne, halkların eşitlik, özgürlük savaşımına adamış iki uslanmaz yürek. Ömürlerini; devrimin
engeller dolu yollarına sunmuş, aydınlık yürekli devrimci kadın yoldaşlarımız. Erkek egemen kapitalist sisteme, her türlü gerici, şovenist politikaya karşı direngen, hudutsuz başdı onlar. Aydınlık bilinçleri, devrime inançla çarpan coşkulu yürekleri, mücadelelerine olan
tutkuları, yoldaşlarına güvenleri
tamdı. Sınıf düşmanlarına öfkeleri
sonsuz ve uzlaşmaz olan bu iki yürekli kadın ayrı zaman dilimlerinde
bir Ocak ayında alçakça katledildiler. Sakine Cansız yoldaş “yaşamı
hep mücadele” olan yiğit bir Kürt
kadını. Kürt kadının özgürlük mücadelesinin öncü kadınlarından.
Sömürgeci, faşist, cinsiyetçi politikalara karşı ömrü boyunca mücadelenin öncü neferlerinden oldu. 12
Eylül faşist darbe yıllarında Amed
zindanında Kürt tutsaklara dönük
kişiliksizleştirme, teslim alma politi-

kalarına karşı direnişin sembollerinden oldu. Yaşam felsefesini eylemselliğiyle büyütenlerdendi. Katledilmeleri tesadüf değildi.
Sömürgeci Türk devleti bu katliamı MİT, Fransız istihbarat ortaklığınca gerçekleştirdiği artık biliniyor. Paris'in merkezinde işlenen bu
katliam Kürt halkının özgürlük mücadelesini,Kürt kadının direnişini
hedefliyordu.
Rosa, kartal bakışlı kadın 100 yıl
önce 15 Ocak'ta mücadele yoldaşı
Karl Liebknecht'le birlikte, Alman
burjuvazisinin ihanetçi güçleri tarafından öldürüldü. Rosa, özgürlük
ve sosyalizm mücadelemizin başeğmez önder komünist kadınlarındandı. O bastırılamayan direngenliği, inançla dolu yüreğini Alman
emekçi halklarının sosyalizm mücadelesine adadı. Güçlü bir Enter-
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nasyonalist ruha sahipti. Bu nedenle Rusya'da başlayan Ekim
devriminin başarısından duyduğu
büyük mutluluk ve heyacanı Alman
emekçi halklarına taşımak için yoldaşlarıyla birlikte canla başla emek
harcamaktan yorulmadı. Ulusal
düşmanlıkların ve emperyalist savaşın kaynağı olan kapitalizme
karşı yılmadan mücadele etti. O
emperyalist çıkar çatışmalarına,
emekçi halkların, işçilerin ortak
edilmemesi için barış mücadelesinin kararlı savunucusu oldu. Gerici
ulusal, şoven anlayışlarla karşı karşıya gelmeyi, “düşman” saflarda
kalmayı göze aldı. Onun, tüm ömrünü işçi sınıfının, halkların, kadınların, sosyalizm mücadelesine
adadığı yüreği tüm canlılara sevgiyi
barındıran enginliğe sahipti. O
erkek egemen kapitalist dünyaya
başkaldıran hudutsuz bir baştı.
Kartal bakışlı Rosa, Alman burjuva-
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zisinin korkulu rüyası oldu. Ömrünün son günlerinde, o karanlık zamanlarda dahi sosyalizmin kazanacağına dair inancını hiç kaybetmedi. Rosa “her şeye rağmen
görev başında, bir sokak çatışmasında, ya da darağacında can vermek isterim.” demişti. Düşlediği gibi
olmasada ölümü yine mücadele

şayalım, ister yaşamayalım, programımız yaşayacaktır ve kurtulan
halkların dünyasına egemen olacaktır. Her şeye rağmen.” İki asi
baş, iki uslanmaz devrimci yürek
katledildi. Onları katledenler dün olduğu gibi bugünde büyük yanılgı
içindeler. Onların uğruna ölümü
göze aldığı özgürlük ve sosyalizm

nişinden, kadınların özgürlük tutkularından ve mücadelesinden korktular. Bu nedenle her türlü alçak,
korkakça saldırı ve katliama başvurdular. 1919 Almanya'sından,
2013 Paris'ine... İsimleri, ulusları
değişsede katiller ve onların yöntemleri değişmedi. Burjuvazinin
planlarını boşa çıkarmak, birleşik

içinde, görevlerinin başındayken
onu buldu. Alman burjuvazisiyle işbirliği içinde olan ihanetçi çeteci
güçler, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i alçak bir planla öldürerek onların savunularından kurtulacaklarını hesapladılar. Yanıldılar!
Rosa, öldürülmeden bir gün önce
yazdığı yazısında düşmana olan kinini, mücadelesine olan güvenini
yansıtıyordu. “Kum üzerine kurulu
sizin 'düzeniniz'. Devrim daha yarın
olmadan ‘zincir şakırtıları arasında
yine doğrulacaktır!’ ve sizleri dehşet içinde bırakıp, trampet sesleri
arasında şunu bildirecektir: Vardım,
varım, var olacağım.” 1919 yılının
15 Ocak günü Rosa ile birlikte katledilen Karl Liebknecht’in son yazısı da, “Sıkı durun, yenilmedik”
diyordu ve ekliyordu: “Çünkü Spartakis, ateş ve ruh demektir. Yürek
ve can demektir..... bizler ister ya-

davası büyük zaferler ve yenilgileri
de bir arada yaşadı.Ama asla bitmeyen bir mücadelenin gelişimine
tanıklık etti.

mücadele zemininde özgürlük savaşımımızla sokakları tutuşturmaktan geçiyor. Ellerine ölümsüzlerimizin kanları bulaşan kapitalistlerden hesap sormak ancak sosyalizm davasını yükseltmekle mümkündür. Ölümsüzlerimizin anılarına
ve mücadelesine sahip çıkarak
sosyalizm mücadelemizi büyütelim!

Bugün Dünya üzerinde Avrupadan, Ortadoğuya, Afrikadan Amerikaya kadar ezilenler, emekçiler,
kadınlar kapitalizmin yol açtığı
derin yoksulluğa, açlığa, toplumsal
şiddete, cinsiyetçi politikalara karşı
mücadele yürütüyorlar. Rojava
kadın devrimimiz yeni yılda kazanımlarını büyütürken bir yandan
devrimin düşmanlarına karşı özsavunmasını geliştirip güçlendiriyor.
Ezilenlerin, emekçilerin kapitalizme
karşı geliştirdiği mücadele, elde ettiği kazanımlar erkek egemenlikçi
sistemin korkulu rüyası olmaya
devam ediyor. Tarihten bu yana
burjuva egemenlikçi sistemler, ezilenlerin öfkesinden, halkların dire-
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Kahrolsun Barbarlık Yaşasın
Sosyalizm!
Yaşasın Enternasyonalist
Mücadelemiz!
Rosa'dan Sara'lara özgürlük
mücadelemiz kazanacak!
16 Ocak 2019
KBDH Genel Konseyi
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Suriye eksenli Ortadoğu’da siyasal
gelişmeler
Daha öncekilerini saymazsak
Trump, son kez 2018’in Aralık ayı
sonunda Amerikan askeri varlığının
Suriye’den hemen çekileceğini
açıkladı. Bu hemen çekilme, müteakip günlerde, zamana, aylara
yayılarak bir çekilme olarak açıklandı. Trump, hem dünyayı ve hem
de Ortadoğu’da karşıt cephelerde
yer alan güçleri şaşırttı. Bu çekilmeden sevinenlerin yanı sıra üzülenler, memnun olmayanlar da
oldu. Öncelikle Rusya, İran, Türkiye ve Esad rejimi, her birisi kendi
açısından bu çekilmeyi, açıkça
ifade etmeseler de ABD’nin Suriye’de yenilgisi, kendilerinin de zaferi olarak gördüler. Bu çekilmeden
dehşete düşenler ise bir taraftan İsrail, diğer taraftan da ABD’de iktidar/devlet mekanizmasının bir
kısım yapılanmalarıydı.
Başta savunma bakanı Mattis
olmak üzere protesto amaçlı görev
bırakmalar Trump’ı bu kararından
vazgeçirmeye yetmemiş, ama çekilmenin zamana yayılacağı yapılan açıklamalarla anlaşılmıştır. Her
ne kadar bazı ekipmanları çekiyor
olsa da, gerçekten çekiliyor mu, çekilecek mi sorusunu sormaya
devam etmek gerekir. Çünkü Amerikan emperyalizminin Suriye’den
çekilmesi Rusya, İran ve Türkiye
karşısında bir yenilgi olarak görülecektir. ABD’nin dünya hegemonyası iddiası bu çekilmeyle en
azından Rusya, ezemediği İran ve
söz geçiremediği Türkiye karşısında geriletilmiş olacaktır. Suriye’den çekilmesi, Ortadoğu’dan
çe- kilmesi anlamına gelmiyor. Ama
bu gerçekten bir çekilmeyse Suri-

ye’de savaşın seyrinin Rusya, Türkiye ve İran’a bırakıldığı anlamına
gelir. Çekiliyorum, ama orada müttefik olarak gördüğün Kürt güçleri
var düşüncesiyle hareket ediliyorsa
bu, hiç yapılmaması gereken bir
hata olur. Çünkü Rojava devriminin
silahlı güçleri, ABD ile taktiksel ilişiklerinin ne anlama geldiğini, devrimi uluslararası destek, dayanışma ve kendi güçlerine dayanarak
savunacaklarını açıklıyorlar.
Suriye’den çekilmek ABD gibi
bir dünya hegemon gücün, bölgemizdeki nüfuzunun marjinalleşmesi anlamına da gelir.
Bu nedenlerden dolayı ABD’nin
Suriye’den çekilme kararı ya gerçek anlamda uygulanmayacaktır
veya da ABD çekilmeyi başka bir
biçimde telafi edecektir. Açık ki,
ABD açısında şimdiye kadar sürdürülen Suriye politikasını değiştirme
zamanı gelmiştir. Bunun adı da çekilme konmuştur. ABD’nin Suriye
politikasını yeniden oluşturuyor, şekillendiriyor olduğunu göreceğiz.
Şimdiye kadarki politikasıyla
Amerikan emperyalizmi Suriye’de ne elde etti?
Rojava devrimini yozlaştırıp
kendi çıkarlarına alet etmeyi başaramadı. Amerikan emperyalizminin
Suriye sahasında etkili olmak, Suriye’nin geleceğinin şekillendirilmesinde söz sahibi olmak ve aynı
zamanda Ortadoğu genelinde ve
özel olarak İran’a karşı politikasında Rojava Kürtlerini kullanma
politikası başarısız olmuştur.
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Suriye savaşını çıkartan esas
güç ABD’dir. Bu savaşın seyrinde
zayıflayan Esad rejimini ayakta
tutan güçler de başta Rusya olmak
üzere İran’dır. Özellikle 15 Temmuz
2016’daki darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin başta ABD olmak
üzere Batılı emperyalist güçlere
karşı tavrı, genel olarak ve özelde
de Suriye sahasında Rusya ve İran
ile geliştirdiği ilişkiler (Astana süreci) şunu göstermiştir: ABD, Türkiye’yi Suriye sahasında Rusya ve
İran’a karşı kışkırtmada başarılı
olamamış ve aynı zamanda Rusya
ve İran, yine Suriye sahasında Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmesini,
çatışmalı
duruma
düşmelerini sağlayamamıştır. Her
iki tarafın hamleleri boşa çıkmıştır.
Diğer taraftan Trump’ın, Suriye’den çekilme kararında Türkiye’nin rolü olduğu, diktatör
Erdoğan'ın Trump’ı bu konuda ikna
ettiği ayrı bir hikaye okuması olmalıdır. ABD, Türkiye bastırdı, çelişkili
hale gelmiş, bağların kopması gündeme gelmiş Türkiye’yi yeniden kazanmak için Suriye’den çekiliyor
olamaz. Olamaz, çünkü Suriye sahasında esas karar verici olan Rusya’dır; diktatör Erdoğan, Putin ile
anlaşmadan Suriye’de adım atacak
durumda değildir. Diğer taraftan
Suriye’den çekiliyorum, ama “müttefiklerimi ezdirmem” diye “Fırat’ın
doğusu”na saldırı hazırlığı içinde
olan Türkiye’ye verilen bu mesaj,
bu çekilmede Türk tarafının görüşünün bir etkisinin olmadığını gösterir. Çünkü faşist diktatörlüğün
esas amacı, ulusal güvenlik politikası adı altında Rojava devrimini
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boğmaktır.
Minbiç ve “Fırat’ın doğusu”na
saldırmak için hazırlıklarını tamamlayan TSK, “başkomutan”ı diktatör
Erdoğan vasıtasıyla, Trump’ın çekilme kararıyla işgalin önündeki
esas engelin kalkmasından dolayı
memnun olduğunu açıkladı. Ama
TSK’nın işgal etmek istediği alanlar
henüz ABD tarafından boşaltılmadığı gibi, Minbiç’te Rus askeri güçleri devriye atmaya başladılar ve
Rusya, “Fırat’ın doğusu”nda sınırların Suriye ordusuna teslim edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu da
göstermektedir ki, Türkiye işgale
kalkışırsa karşısında sadece YPGSGD güçlerini değil, aynı zamanda
Rusya’yı da görecektir.
Açık ki, Suriye sahasındaki
gelişmelerde bir taraftan Esad
rejimi ve İran ile birlikte Rusya
ve diğer taraftan da Türkiye
karşı karşıya gelecektir.
Bu karşı karşıya geliş, RusyaTürkiye çatışması anlamına gelmez. Bunu isteyen çok taraf vardır.
Bunların başında da Esad rejimi
gelmektedir. Rusya, dünya hakimiyeti açısında jeopolitika üretme yeteneğine sahip olan bir emperyalist
ülkedir. En büyük rakibi de Amerikan emperyalizmidir. Askeri bakımdan NATO’nun en güçlü ülkelerinden birisi olan Türkiye’nin NATO’dan ve Batı’dan uzaklaşması,
Rusya ile giderek kapsamlaşan ve
derinleşen ilişkilere girmesi; Türkiye’nin ABD’den uzaklaşması Rus
emperyalizmi için önemli kazanımlardır. Bunu gören, teşvik eden
Putin, Türkiye ile Suriye’de karşı
karşıya gelmeyi, Türkiye’nin de bölgedeki
çıkarlarını
gözeterek
Rusya’nın genel çıkarları doğrultusunda halletmeye çalışacaktır. Türkiye, Rusya’nın ABD ve Batı’yla
rekabetinde vazgeçmek iste- meyeceği bir kozdur ve Rusya da Türkiye’nin ABD’ye kafa tutmasında
destek sunabilecek bir kozdur.
Yapılan açıklamalara göre
Putin ve Erdoğan bu ayın içinde
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görüşecekler. Bu görüşmenin
ana konusu Suriye’dir.
Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerinin
gelişme seyrine ve Efrin’in işgaline
göz yummasına baktığımızda şunu
görüyoruz: Rusya, Rojava devrimini ve Kuzey Suriye’deki örgütlenmeyi, Efrin’in Türk sömürgecileri
tarafından işgaline göz yumarak bir
nevi cezalandırdı. Şimdi ise yüzünü
ABD’ye değil bana döndür, benimle
ilişkini geliştir, aksi taktirde yine cezalandırırım demeye getiriyor. Ama
ABD de aynı mantıkla hareket ediyor: Ben olmazsam Türkiye, Esad
rejimi ve Rusya karşısında yok
olursunuz, bu nedenle bana muhtaçsınız demek istiyor.
ABD’nin Rojava üzerinde oynamaya çalıştığı oyunu başka bir biçimde, ama aynı içerikli olarak Rus
emperyalizmi oynamaya çalışıyor.
Bazıları için umut kaynağı, anti-emperyalist olan Rus emperyalizmi,
Suriye rejimini ayakta tutarken antiemperyalist saiklerle hareket etmedi,
etmiyor.
Rusya’nın
Suriye’deki varlığı, bu ülkenin emperyalist çıkarlarına hizmet etmektedir. Rusya, “sıcak denizlere” inme
şansını Esad rejiminin davetiyle
elde etmiştir. Zaten var olan üslerini
modernleştirerek, genişleterek sadece Suriye’de değil, aynı zamanda Akdeniz’de de etkili olmaya
başlamıştır. Suriye’deki Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Akdeniz sorunlarına her zaman müdahil
olacak Rusya demektir. Bu Rusya,
aynen ABD gibi, Rojava devrimini
kendi çıkarlarına alet etmek, istediği çizgide kalmasını sağlamak
için her fırsatı değerlendirmektedir.
Efrin’in işgaline göz yumması bu
nedenden dolayıdır. Şimdi “Fırat’ın
doğusu”na saldırı sorununda sessiz kalmasını da aynı nedene bağlayabiliriz.
Suriye sahasında jeopolitik çıkarları için dar alanda tepişen emperyalist güçler, başta da Rusya ve
ABD, Rojava devrimini kendi çıkarlarına koşmak için yozlaştırma,
kendi çizgilerine çekme çabasın-
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dan vaz geçmeyeceklerdir. Aynı
şekilde diktatör Erdoğan önderliğinde faşist diktatörlük de bu devrim boğmaktan vazgeçmeyecektir.
Bütün emperyalist güçler ve bölge
devletleri bu devrimin kazanımlarının sadece Rojava ile sınırlı kalmadığını, bölge halklarına olduğu gibi
dünya halklarına da yol gösterdiğini, ilham kaynağı olduğunu da biliyorlar. Bu nedenle her yol ve
yöntemi kullanarak bu devrimi etkisiz kılmaya çalışıyorlar, çalışacaklar.
Rojava devrimi, Ortadoğu’da
halkların özgürlük ve demokrasi
için birleşik mücadelesinin bir minyatürüdür, dar alanda yoğunlaşmış
haldir. Bunu genişletmek, bütün
bölgeye yaymak; yani emperyalizme, gericiliğe, faşizme karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesini
ortaklaştırarak, Ortadoğu devrimi
olarak örgütlemenin zemini her zamankinden daha da olgunlaşmıştır
ve acil görev olarak karşımızda
durmaktadır.
Rojava devrimi, boğulma, yok
edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
“Fırat’ın doğusu”na saldırı hazırlığı
bu tehlikenin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Devrimin, asli
güçlerinin saldırıya karşı direnmesinin yanı sıra enternasyonal desteğe de ihtiyacı vardır. Enternasyonal alandaki destek, şimdiye
kadar olduğundan daha kapsamlı
sürdürüldüğünde devrimin yaşamasında önemli bir rol oynayacaktır.
Sykes-Picot Anlaşmasıyla 1916
emperyalist-sömürgeci çıkarlara
göre şekillendirilen Ortadoğu, şimdi
bölge halklarının çıkarlarına göre
şekillendirilmeye her zamankinden
daha yakındır. Bu da ancak ve
ancak bölge halklarının devrimci
mücadelesiyle gerçekleşebilir.

Rojava bunun ilk adımıdır.

BIRLEŞIK DEVRIM

