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HBDH’NİN BÜYÜK DİRENİŞ
ve KAZANIM YILI

Miladi 2017 yılının son günlerine
geldik ve 2018 yılına girmeye hazırlanıyoruz. 2017 Yılının Halkların
Birleşik Devrim Hareketi-HBDH için
baştan sona büyük bir direniş ve
kazanım yılı olduğunu görüyoruz.
Bu temelde, öncelikle özgürlük ve
demokrasi mücadelesi yürüten herkesin yeni yılını kutluyor, 2018 yılında üstün başarılar diliyoruz.
2017 Yılını büyük direniş ve kazanım yılı yapan tüm kahraman şehit-

lerimizi, 2017 direnişinin büyük
şehitleri Delal Amed, Ulaş Adalı,
Ulaş Bayraktaroğlu, Alişêr, Mercan,
Nudem, Destan ve Orhan Yoldaşlar
şahsında saygı, sevgi ve minnetle
anıyoruz. Şehitlerimizin anılarının
Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’da yaşayacağını belirtiyoruz.

Yaşanan yıl sona erip yeni yıla
girmeye hazırlanırken, tüm güçler
genel bir durum değerlendirmesi
yapıyorlar. Geçen yılın pratiğini
analiz edip derslerini çıkartarak,
yeni yılın hedef ve planlarını belirlemeye çalışıyorlar. Bu temelde
HBDH Yürütme Komitesi de 2017
yılı pratiğini değerlendiren ve sonuçları açığa çıkartan bir toplantı
yaptığını kamuoyuna açıklamış bulunuyor. HBDH Yürütme Komitesi,
söz konusu açıklamada 2017 yılının AKP-MHP faşizmine karşı
büyük bir direniş ve kazanım yılı ol-

duğunu belirtiyor. Kahramanlık çizgisindeki bu mücadele ile faşist saldırganlığın kırıldığını ve bu temelde
2017 yılının faşizmi yıkan bir mücadele yılı olacağını ifade ediyor. Gerçekten de 2017 yılında tüm gücünü
seferber eden ve her türlü yöntemi
kullanan Erdoğan-Bahçeli faşizminin artık tüm iddiasını ve iradesini
kaybetmiş olduğu görülüyor.

Kuşkusuz 2017 yılını doğru değerlendirebilmek ve faşizme karşı
yürütülen kahramanca mücadeleyi
doğru ve yeterli anlayabilmek için,
her şeyden önce faşist saldırganlığın durumuna gerçekçi bir temelde
bakabilmek gerekiyor. Bazıları bu
gerçeği görmeden veya geri plana
iterek, 2017 yılını adeta normalleştirici ve bu temelde tarihi antifaşist
direniş gerçeğini göz ardı edici bir
yaklaşımı topluma yedirmeye çalışıyor. Halbuki Türkiye tarihinin
1972 yılı gibi, 1981-82 yılı gibi,
azgın faşist saldırganlığın sürdüğü
bir dönem 24 Temmuz 2015 tarihinden beri yaşanıyor ve bu faşist saldırganlık 2017 yılında da tüm gücünü seferber etmiş bulunuyor.

Söz konusu faşist saldırganlığın
dozajını anlayabilmek için, 2016
sonu ve 2017 başında faşist şeflerin yaptıkları açıklamaları hatırlayalım. Başta Tayyip Erdoğan ve
Süleyman Soylu olmak üzere tüm
faşist şefler her gün devrimci harekete ömür biçiyorlardı. Kış başında
“Baharda adları söylenmeyecek”
derken, bahar başında ise “Yaza
kalmayıp bitirileceklerini” ifade ve
iddia ediyorlardı. Kuşkusuz yıl boyunca da Türkiye’nin tüm iç ve dış
gücünü seferber ederek ve her
türlü hukuk ve ahlak dışı yöntemleri
kullanarak saldırı yaptılar. Peki yıl
sonundaki durumları nedir? Dev-
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rimci Hareketin yok edileceği üzerine ahkam kesenlerin ağzından
şimdi çıt çıkıyor mu? Bırakalım
aynı iddiada bulunmayı, aylar öncesinden “Biz öyle sözler söylemedik” diyerek tükürdüklerini yalamak
zorunda kalmadılar mı? Yalnız bu
durum bile faşizme karşı mücadele
açısından 2017 yılının tarihi anlamını görmek için yeterlidir.

Diğer yandan, yıl boyunca AKPMHP faşizminin başta kadınlar,
gençler, emekçiler olmak üzere
tüm halka nasıl vahşice saldırdığına da hep bakmak gerekir. Özellikle de devrimci-demokratik güçlere yönelik tam bir sürek avı yürütmeye çalıştığı ortadadır. 20 Temmuz 2016 OHAL faşist darbesine
dayanarak, başta Kuzey Kürdistan
olmak üzere tüm Türkiye’de yapmadığı vahşi saldırı kalmamıştır.
Hatta bu alanlarla da yetinmeyerek, başta Afrin-Şehba hattı olmak
üzere tüm Rojava sınırı boyunca
Kürt halkına ve özgürlük devrimine
yönelik sürekli bir saldırganlık
içinde olmuştur. Dahası buralarla
da yetinmeyip tüm Medya Savunma Alanlarına ve Güney Kürdistan’a yönelik sürekli bir saldırı
yürütmüştür. Faşist saldırganlığı
TC sınırları dışına taşırarak, adeta
tüm Ortadoğu’da Kürtlere ve demokratik güçlere karşı savaşan bir
konuma gelmiştir.

Çok açık ki, AKP-MHP faşizmi
Kürt düşmanlığında, kadın düşmanlığında ve halk düşmanlığında
sınır tanımaz bir konuma ulaşmıştır. Ortadoğu’da başta DAİŞ faşizmi
olmak üzere tüm çete grupları ile
yaptığı ittifaka dayanarak halkların
ve insanlığın baş belası olan bir faşist güç haline gelmiştir. Bu gücün
faşist baskı, terör ve sömürüde
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sınır tanımadığı ortadadır. Örneğin
Kürdün dirisine değil, ölüsüne de
saldırmaktadır. Bu temelde onlarca
şehitliği savaş uçaklarıyla bombalamış ve özgürlük savaşçılarının
toprak altındaki kemiklerinden bile
korkar bir konumu yaşamıştır.
Asker ve polis terörü altında binlerce insan katledilmiş, yüzbinlerce
insan işinden atılmış ve tutuklanmış, sorguda işkence ve zindanlarda baskı en üst düzeye çıkmıştır.
Faşist AKP Yönetimi altında kadın
ve işçi katliamı da zirve yapmıştır.

Bütün bunları AKP-MHP faşizmini anlatmak veya teşhir etmek
için değil, söz konusu faşizm gerçeğini doğru görmek ve yeterli anlamak açısından yazıyoruz. Çünkü,
sık sık yaşadığı askeri darbeler sonucunda faşist diktatörlüğü sadece
askeri darbelerle gelen bir yönetim
olarak öğrenen ülkemizde AKPMHP faşizmini yeterince anlamakta
sorun yaşanmaktadır. Yine AKPMHP faşizminin kaba baskı ve terör
yanında uyguladığı inceltilmiş yöntemli baskıları faşizm olarak göremeyen, psikolojik özel savaşı anlayamayan yaklaşımlarda mevcuttur.
Geçen yüz yıllık süreçte zaman
zaman buna yakın sivil yönetimler
olsa da, Türkiye’de Hitlervari sivil
faşist yönetim ilk kez AKP-MHP faşizmi olarak egemen bir güç haline
gelmektedir. Dolayısıyla bu durumu
anlamakta ve doğru tanımlamakta
zorluk yaşanmaktadır. Ayrıca faşizmi sadece tekelci sermayeye
bağlayan anlayış da AKP-MHP faşizminin gerçek yüzünü anlamakta
yetersiz kalmaktadır.

Halbuki dünyada faşist zihniyet
ve siyaseti oluşturan birinci güç İttihat ve Terakki Cemiyeti’dir. Bu zihniyet ve siyasetin temel karakteri
ırkçı-şoven milliyetçi, savaşçı ve
soykırımcı olmasıdır. Kemalizm söz
konusu zihniyet ve siyasetin bir
versiyonu konumundadır. Aslında
Kemalizm’in zihniyet ve siyaset
olarak İttihat ve Terakki’den fazla
bir farkı yoktur, ondan farkı ve itirazı esas olarak tarz noktasındadır.
Kemalizm, İttihat ve Terakkiciliği

serüvenci, maceracı olarak görmüştür. Şimdi CHP’nin AKP siyasetini değerlendirmesi gibi. Faşist şef
Hitler’in bile bu gerçeklik için “Benim öğretmenim” dediği unutulmamalıdır.

İşte İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde vücut bulan, Almanya’da Hitlercilik, İtalya’da Mussonilicilik,
Irak’ta Saddamcılık, dünyanın dört
bir yanında faşist diktatörlük olan
faşizm, yüzyıl sonra ilk çıktığı yerde
AKP-MHP faşizmi olarak zirve yapmaktadır. AKP-MHP faşizminin günümüzde İttihat ve Terakki zihniyet
ve siyasetini güncelleyerek yürütmeye çalıştığı tartışma götürmez
bir gerçektir. O halde TC faşizmi,
AKP-MHP faşizmi deyip geçmemek gerekir. İşte böyle bir faşist
zihniyet ve siyaset, ayakta kalabilmek ve kendini kurumsallaştırabilmek için 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana tüm gücüyle saldırmaktadır ve 2017 yılında da söz
konusu faşist saldırılarını en vahşi
düzeyde yürütmüştür. HBDH öncülüğünde Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının yürüttüğü kahramanca mücadele işte böyle bir
azgın faşist zihniyet ve siyasete
karşı tarihi bir direniş olmuştur.

Kuşkusuz böyle bir direniş sonuçsuz kalmamış, tersine tarihi kazanımlar ortaya çıkarmıştır. Her
şeyden önce, AKP-MHP faşizmine
vurduğu darbelerle Türkiye’deki faşist diktatörlüğü yıkımın eşiğine getirmiştir. Nitekim her gün devrimci
hareketlere ömür biçen faşist şeflerin sesi çıkmaz hale gelmiştir. Yine
faşist devlet sistemi adeta paramparça bir konuma getirilmiştir. 16
Nisan 2017 referandumu açıkça
göstermiştir ki, AKP-MHP faşizmi
içte kitle çoğunluğu tarafından reddedilmektedir. Ayrıca hiçbir cumhuriyet yönetimi, günümüzde AKP
MHP faşizminin yaşadığına benzer
bir dış tecrit konumunu yaşar hale
gelmemiştir. Kısaca AKP-MHP faşizmi içte ve dışta iyice tecrit edilerek yıkım noktasına getirilmiştir.
Diğer yandan başta DAİŞ olmak
üzere Suriye’deki yandaşı çete
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grupları hemen hemen tümden yenilgiye uğratılmıştır. DAİŞ faşizmi
“Başkentim” dediği Rakka’dan süpürülüp atılarak, son çeyrek asırda
Ortadoğu’da yaşanan savaşın en
büyük zaferi kazanılmıştır.

İşte ne AKP-MHP faşist saldırganlığı küçümsenebilir, ne de söz
konusu bu saldırganlığa karşı
HBDH’nin yürüttüğü topyekûn devrimci-demokratik direniş küçümsenebilir. HBDH 2017 yılı boyunca
AKP-MHP faşist saldırganlığına
karşı savaşan ve ona ağır darbeler
vuran tek devrimci güç olmuştur.
Kuşkusuz tüm halk ve demokratik
güçler faşizme karşı direniş içinde
bulunmuştur. Ancak söz konusu direnişi devrimci savaşa, gerilla savaşına vardıran ve faşizme anladığı dille vuran tek güç HBDH olmuştur. Gerçek böyle olmasına
rağmen, hala bazı güçler HBDH’nin
zayıf kaldığını, istenen pratik çıkışı
yapamadığını ve saire söylemektedir. Peki AKP-MHP faşizmine karşı
söz konusu direniş zayıf ve önemsiz midir? Açık ki, böyle söyleyenler
AKP-MHP faşizmini doğru anlamamakta ve söz konusu faşist tehlikeyi yeterince görememektedir.
Halbuki dünyada en büyük faşist
tehlike ve saldırganlığın başta gelenidir.

Hiç kuşkusuz 2017 yılı antifaşist
direnişinin zirvesi faşizme karşı
devrimci savaş olmaktadır. HBDH,
2017 yılı boyunca Türkiye ve
Kuzey Kürdistan’da AKP-MHP faşizmine karşı gerilla savaşı yürütürken, Suriye ve Rojava Kürdistan’da
da DAİŞ faşizmine karşı yürütülen
özgürlük savaşına katılmış ve destek vermiştir. Dersim’den Botan’a,
Serhat’tan Amanos’a kadar AKPMHP faşizmine kök söktüren bir
gerilla savaşını ortaya çıkarırken,
Mınbıc ve Rakka özgürlük hamlelerine de aktif katılım göstermiştir.
Bunun en somut kanıtları ve büyük
direnişin kahramanları hiç kuşkusuz şehitleridir. Dersim’de Mercan’ları, Amanos’ta Alişêr’leri,
Botan’da Delal ve Nudem’leri şehit
veren HBDH, DAİŞ faşizmine karşı
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savaş içerisinde de Ulaş Adalı,
Ulaş Bayraktaroğlu, Destan ve
Orhan Yoldaşlar gibi büyük militan
ve komutanları şehit vermiştir. PKK
dışında kalan HBDH içindeki devrimci örgütlerin 2017 yılında verdikleri şehit toplamı 20’yi aşmaktadır.
Bu durum ancak 1972 yılı ile kıyaslanabilir. Buna bir de PKK’nin verdiği yüzlerce şehit eklenirse,
HBDH’nin AKP-MHP ve DAİŞ faşizmine karşı nasıl bir devrimci
savaş yürütmüş olduğu çok iyi anlaşılır.

Elbette durum sayı ile de ölçülemez. Çünkü, HBDH’nin 2017 yılı direnişi içerisinde verdiği şehitler bu
bakımdan da adeta 1972 yılına
benzemekte ve yaklaşmaktadır.
HBDH iki sözcüsü, kurucusu ve komutanı olan Ulaş Adalı ve Delal
Amed Yoldaşları bu tarihi antifaşist
direniş içerisinde şehit vermiştir.
Yine HBDH kuruluşuna katılan ve
Gezi Direnişinin önderlerinden olan
Ulaş Bayraktaroğlu’nu şehit vermiştir. PKK ve DKP’nin Merkez Komite üyesi olan bu büyük devrimci
militanlar, devrimci yürüyüşleri ve
şehadetleri ile HBDH’yi dönülmez
bir zafer gücü haline getirmişlerdir.
Artık HBDH militanlığı ve gerillası
bu büyük öncülerin komutasında
savaşacak ve kazanacaktır.

Kuşkusuz öncü olan ve sürükleyen silahlı devrimci direniştir; fakat
faşizme karşı mücadelenin topyekûn olduğu ve tüm halkı içine aldığı
da bir gerçektir. Çünkü, faşizm
halka karşı topyekûn saldırı demektir. Dolayısıyla faşizme karşı
mücadele de topyekûn direniş
olmak durumundadır. Nitekim 2017
yılında AKP-MHP faşizmine karşı
mücadele HBDH öncülüğünde tüm
halkın topyekûn direnişi olmuştur.
Başta kadınlar, gençler ve emekçiler olmak üzere tüm halk, bütün
toplumsal kesimler ve demokratik
siyaset faşizme karşı büyük bir direniş yürütmüştür. Faşist OHAL terörüne karşı baş eğmeyen bir
demokratik direniş ülkenin dört bir
yanında gelişmiştir. Basın açıklaması, oturma, açlık grevi gibi en yu-

muşak eylemlerden miting, protesto, çatışma gibi şiddetli eylemlere kadar her türlü eylem yöntemi
uygulanmıştır.

Halkın söz konusu sivil direnişinin kanıtı da hastaneleri dolduran
yaralılar ve hapishaneleri dolduran
tutsaklardır. 2017 yılı boyunca herhalde tedavi için doktora gitmeyen
demokrat ve yurtsever insan kalmamıştır. Yine zindanlara doldurulan insan sayısı yüz bini aşmıştır.
İşinden atılan ve açlığa sürüklenen
toplumsal kesimlerin bilançosu bile
verilememektedir. AKP-MHP faşizmi altında uygulanan faşist
baskı ve terörün, yapılan kıyım ve
tutuklamanın bir benzeri daha Türkiye’de yaşanmamıştır. Tüm bu direnişler AKP iktidarının maskesini
düşürmüş ve gerçek faşist-sömürgeci yüzünü açığa çıkarmıştır.

2015 Yılı AKP-MHP faşizminin
saldırdığı,devrimci-demokratik güçlerin ise bu faşist saldırıyı anlamaya çalışarak direniş konumuna
geçme çabası içerisinde olduğu bir
süreçtir. 2016 Yılı Cizre ve Sur direnişlerini sürdürme ve katliamların
hesabını sorma amacıyla yü- rütülen bir intikam direnişini ifade etmektedir. 2017 Yılı direnişi ise,
faşist saldırganlığın kırıldığı ve hızının kesildiği, darbelenerek faşizmin yıkılma noktasına getirildiği,
faşizme karşı topyekûn direnişin
tarz ve taktiklerine ulaşılarak antifaşist güçlerin bu temelde kendilerini yeniden konumlandırdığı bir
süreç olmuştur. Artık bu temelde
2018 yılından itibaren AKP-MHP
faşizmine karşı gittikçe büyüyen,
yayılan ve hamle yapan bir antifaşist direniş konumuna geçilecektir.
Dolayısıyla 2018 yılı AKP-MHP faşizminin parça par-ça yıkılarak tarihin çöp sepetine atıldığı bir yıl
olacaktır.
Çok açık ki, 2018 yılı boyunca
AKP-MHP faşizmine karşı devrimci-demokratik direniş her alanda yükselecektir. Faşizme karşı
tam anlamda topyekûn devrimcidemokratik direniş konumuna geli-
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necektir. Gerilla Kuzey Kürdistan’daki vuruşlarını hamlesel düzeye
getirdiği gibi, bir yandan Türkiye’nin
kent ve kırına yayılacak, bir yandan
da sınır dışına taşan faşizme karşı
söz konusu alanları da direniş sahaları haline getirecektir. Dağ-da,
ovada ve kentte bölgeye yayılmış
olan gerillanın öncülüğü, başta
gençler ve kadınlar olmak üzere
tüm halkı harekete geçirecek ve
antifaşist topyekûn direniş ortaya
çıkacaktır. Herkesin olduğu yerde
ve yüksek bir cesaret ve sorumlulukla gerçekleştireceği söz konusu
direniş eylemleri faşizmi çöküşe
götürecektir. Erdoğan-Bahçeli faşizminin kendini büyük göstermesine ve durmadan bağırmasına
aldanmamak gerekir. Stratejik bakımdan gerçekten kâğıttan kaplan
gibidir, bağırtısı ise çok korkmasının sonucudur.

Yeni yılda gerilla vuracak, halk
direnecek, demokratik siyaset mücadele edecek ve AKP-MHP faşizmi yıkılacaktır. Faşizm yıkılacak,
halklarımız kazanacaktır. Herkesin
yeni yıla bu temelde hazırlanması
gerekir. HBDH Yürütme Komitesinin yaptığı açıklamaya göre, verilen mücadeleyi değerlendirdiği gibi,
yapamadıklarını ve hatalarını da
HBDH değerlendirmiş, eleştiri-özeleştiri temelinde kendisini yenileyerek 2018 yılını planlamıştır. Bu
temelde özellikle gençleri başta gerilla olmak üzere her alandaki direnişe öncü düzeyinde katılmaya ve
birleşik devrimci gençlik direnişini
ortaya çıkarmaya çağırmaktadır.
Yine kadınlara özgürlük mücadelesine her alanda ve her bakımdan
öncülük etme çağrısını yapmaktadır. Tüm emekçi halka ve ezilenlere
yönelik 2018 yılında AKP-MHP faşizmini yıkacak bir mücadeleye hazırlanma çağrısında bulunmaktadır. Belli ki herkesin kendisini buna
göre hazırlaması ve antifaşist direnişe bu temelde katılması gerekir.
Bu da 2018 yılını faşizmin yıkıldığı
ve halklarımızın kazandığı bir yıl
haline getirir.
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FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK DEVRİM
MÜCADELESİ KAZANACAK
Dünya kapitalist sistemi büyük
bir krizle karşı karşıyadır. 1990'lı
yılların başından itibaren, Sovyetler
Birliği'nin yıkılması sonrası kapitalizmin mutlak zaferi iddiasının
bugün için inandırıcılığı kalmamıştır. Dünya kapitalist sistemi dünyanın bütün coğrafyalarında savaş,
yoksulluk ve açlık üretmektedir. Yer
yüzünün bütün enerji kaynakları
kapitalist sistem tarafından yağmalanırken, bilim ve teknolojide yaşanan büyük ilerlemeye rağmen
kapitalizm insanlığa yaşanabilir bir
gelecek sunamamaktadır.

Dünya kapitalist sistemi, 1990'lı
yıllarda ilan ettiği erken zafer sonrası 1917 öncesi dünya koşullarına
geri dönmüştür. Bu koşullar esasen, sosyalizmin varlığı koşullarında kapitalist güçler arasında
oluşan denge döneminin terk edilmesidir. Kapitalist sistem bugünkü
emperyalizm aşamasında, tıpkı
1917 Ekim Devrimi öncesinde olduğu gibi emperyalistler arası çelişkinin belirleyici olduğu bir döneme
girmiştir. Emperyalizm kapitalizmin
en yüksek aşamasıdır, içinde bulunduğumuz tarihsel dönemde emperyalizmin karekteristlik özelliğine
dair bir değişiklik yoktur. Elbette
dünya 20.yy ilk çeyreğindeki dünya
değildir. Sermaye birikimi ve üretici
güçlerin gelişimi o dönemden bu
döneme misliyle artmıştır. Ancak
bu durum işçi sınıfı ve emekçilerin
yaşamına dönük esaslı bir değişiklik yaratmamaktadır. Sömürü ve
yoksulluk alabildiğince en yoğun
şekilde yaşanmaktadır.

Sovyetler Birliğinin yıkılması sonrası emperyalist güçler arasındaki
çelişkinin yeniden ön plana çık-

ması, beraberinde dünyanın paylaşımı ve yeniden paylaşımı meselesini gündeme getirmiştir. Afganistan ve Irak'ın işgali Ortadoğu'da yaşanan kırılmaların başlangıcı olmuştur. Özellikle Ortadoğu'da soğuk savaş döneminin kalıntısı olan
rejimler, gelişen Arap halk isyanlarıyla birer birer yıkılmaya başlamıştır. Emperyalizm gelişen bu halk
hareketlerine müda- hale ederek
kendi çıkarına değerlendirmeye çalışmıştır. Tunus, Fas, Cezayir,
Libya ve Mısır'da birbiri ardına gerçekleşen hadiseleri bu pencereden
okumak gerekiyor. Yaşanan gelişmeler soğuk savaş rejimlerini yıkarken, bölgede sürekli savaş ve çatışma yaratacak bir fay hattı kırılmasına neden olmuştur. Elbette bu
rejimler de demokratik rejimler değildi. Kendi ülkelerini on yıllardır yöneten demokrasi ve özgürlük
isteyen kesimleri bastıran rejimlerdi. Ancak yaşanan bu rejimlerin
kendi içsel dinamikleriyle yıkılmak
yerine birçoğu için gelişen halk hareketinin emperyalist müdahale ile
manipüle edildiği durumlar yaşanmıştır. Bu süreç uzadıkça ortaya
çıkan mevcut rejimlerden daha demokratik iktidarlar değil, tam tersine
radikal islamcı gurpların daha da
güçlendiği siyasal atmosfer ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu koşullar
altında ABD başta olmak üzere, batılı emperyalist güçlerin bir şekilde
desteklediği ve ortaya çıkan halk
hareketini manipüle etme çabaları
özellikle bölge çapında Selefi örgütleri güçlendirmiştir. Bu örgütler
bir süre sonra bizzat ABD ve batının çıkarlarını tehdit eder hale gelmiştir. Bütün bu ülkeler içerisinde
direnen ve ayakta kalan bir tek
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Esad rejimi olmuştur. Suriye iç savaşı 6 yıllık bir tarihe uzanan bir
maziye sahiptir. Bu 6 yıl içerisinde,
savaşın özellikle Suriye muhalefeti
olarak tanımlanan kesimin Özgür
Suriye Ordusu olarak başlayan
süreç El Nusra, İslami Cephe,
Ahrar-uş Şam ve IŞİD gibi örgütlere evrilmiştir. Yani her konağında
radikalleşen iç savaş, islamcı cephede her defasında daha da radikalleşerek ilerlemiştir. Suriye iç
savaşının koşullarında gelişen Rojava devrimi esasen iki emperyalist
gücün çatışmasının yarattığı ortamdan Rojava halkının özgücüne
dayarak devrimci bir seçenek olarak gelişme olanağı bulmuştur.
Bütün bu süreç düşünüldüğünde,
Kürt hareketi ve Rojava devrimi
bölgedeki tek demokratik halk seçeneğidir. Onun dışındaki bütün
seçenek eski statükocu rejimlerin
daha gerisinde radikal islamcı seçeneklerdir.

ABD ve Rusya cephesi arasında
mücadele bütün Ortadoğu cografyasında yaşanmaktadır. Rusya ekseninde tutum almakla birlikte bu
süreçte en fazla ön plana çıkan bölgesel güçlerden biri İran'dır. Suriye
iç savaşında, Irak'ta, Lübnan'da ve
Yemen'de ciddi bir askeri varlık
gösteren İran, özellikle Suudi Arabistan'la İslam dünyasının liderliği
konusunda ciddi bir mücadele yürütmektedir. Bu mücadele ağırlıklı
olarak bir mezhep çatışması üzerinden ilerlemektedir. Şii ve Sunni
çatışması olarak gelişen bu süreç,
Ortadoğu'da bir diğer istikrarsızlık
kaynağıdır.

İsrail sorunu ve Filistin halkının
özgürlük meselesi, Ortadoğu'daki
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bir diğer fay hattıdır. ABD desteği
ile yıllardır Filistin halkının topraklarını ve haklarını gaspeden Siyonist İsrail rejimi Ortadoğu'da bir
diğer istikrarsızlık kaynağıdır. Özellikle Lübnan Hizbullahı, Suriye ve
İran karşıtı konumlanması Ortadoğu'yu her an bölgesel yeni bir çatışmanın içine sürükleme potansiyeli
taşımaktadır.

AKP iktidarı, ülkeyi özellikle 15
Temmuz sonrasında her geçen gün
etkisini daha da güçlendiren OHAL
rejimi ile yönetmektedir. İşçi sınıfı
ve emekçilerin en temel örgütlenme ve demokrasi hakları elinden alınmaktadır. Fetullah Gülen
örgütlenmesiyle mücadele diye
başlayan OHAL rejimi, işçi sınıfı
başta olmak üzere Kürt halkı, kadınlar ve bütün ezilenlerle mücadele rejimine dönüşmüş bulunuyor.
Demokratik siyasetin bütün zeminleri daralmış, ülke adeta bir halklar
hapishanesine dönüşmüş bulunuyor.

Faşizm Kürt halkına dönük başlattığı savaşı en üst düzeyde sürdürmektedir. PKK'ye dönük askeri
operasyonlar, beraberinde siyasi
alanda Kürt halkının bütün kazanımlarının gasp edilmesi şeklinde
kendini göstermektedir. HDP eşbaşkanları, milletvekilleri, belediye
başkanları ve parti yöneticiler tutuklanmıştır. Belediyelere kayyum

Ocak 2018
atanmış, ajanslar, gazeteler ve televizyonlar kapatılmış durumdadır.
Gazeteciler özgür haber yaptığı
için cezaevlerine atılmaktadır. Bu
şartlar altında AKP faşizminin uygulamaları halkta büyük bir öfke biriktirmektedir. Rejimin acımasız
saldırıları karşısında kitlelerin hiçbir
dönemde olmadığı kadar devrimcilere ihtiyacı olduğu bir dönemi yaşıyoruz.

AKP iktidarı bütün toplumsal muhalefete diz çöktürmeye çalışmakta, adeta yaprak kıpırdamayan
bir ülke yaratmak istemektedir. Erdoğan kendisiyle cisimleşmiş olan
iktidarının geleceği için, ülkeyi
adeta dikensiz bir gül bahçesi haline getirmeye çalışıyor. Şimdiye
kadar yürüttüğü bütün politikanın
mantığı budur. İçeride ve dışarıda
savaş üzerine kurulmuş olan Faşizm, adım adım Ortadoğu'da gericiliğin kalesi durumuna gelmiştir.
İşçi sınıfı ve ezilenler düşmanı olan
Erdoğan rejimi, adeta bütün bölge

düzeyinde demokrasinin ve ezilenlerin özgürlük mücadelesinin en
açık düşmanı konumuna gelmiş
bulunuyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, adım adım fiiliyata geçirilen
başkanlık sistemi, 16 Nisan referandumu ile hukuksal bir çerçeveye
oturtulmaya çalışılmıştır. Ancak

7

AKP, iktidar olmanın bütün nimetlerini kullanarak girdiği referandum
süreci AKP, MHP ve BBP ittifakının
oluşturduğu, %65'lik evet cephesi
bütün seçim hilelerine rağmen
ancak % 51'lik bir sonuç elde edebilmiştir. Bu yönüyle Türkiye halkının yarısı Erdoğan'ın Başkanlık
sistemini desteklerken, diğer yarısı
buna cepheden itiraz etmektedir.
Gelinen nokta Erdoğan rejimi kendisini ülke içerisinde ve bölgede
savaş üzerinden var etmektedir.
Ülke içerisinde Kürt halkı başta
olmak üzere, bütün muhalif kesimlere karşı faşizmin bütün olanakları
kullanılarak, açık bir savaş yürütülmektedir.

Dış politikada ise yine Kürt halkının bölgede elde ettiği kazanımların temel alındığı bir savaş
politikası hayata geçirilmektedir.
Rojava devrimi başta olmak üzere,
Kürt halkının elde edeceği bütün
kazanımlar doğrudan Erdoğan rejimi açısından tehlike olarak görülmektedir. Bu yönüyle Erdoğan Kürt
halkının sadece Kuzey Kürdistan'da değil, dört parçada elde edeceği bütün kazanımların karşısında
tutum almaktadır. Erdoğan için
Kürtlerin dört parçada elde ettiği
her kazanım bir varlık yokluk meselesi haline gelmiş bulunmaktadır.
Rojava devrimi, Güney Kürdistan
referandum süreci, İran ile kurulan
ittifak ilişkiler ve Kuzey'de yürütülen
kuralsız savaş Faşizmin Kürt halkına dönük savaş konseptinin saç
ayaklarıdır.

Rojava devrimini boğmak için
IŞİD çeteleriyle ittifak kuran onlara
her türlü desteği veren Erdoğan rejimi, bu aktörlerle amacına ulaşamayınca Suriye'de kurduğu paravan örgütler üzerinden Afrin başta
olmak üzere, Rojava devrimini tehdit etmektedir. AKP iktidarının Fırat
Kalkanı operasyonun mantığı da,
esasen IŞİD'in kaybetmeye başladığı noktada açıktan devreye girerek, Cerablus ve Bab bölgesinin
işgali ile kendisini gösteren Kürt
karşıtlığıdır. Burada ABD ile Erdoğan rejimi arasında oluşan açı far-
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kının her geçen gün daha da arttığını görmek gerekmektedir.

Erdoğan rejimi bu gün ABD ilişkilerinin en gergin olduğu dönemi
yaşamaktadır. AKP medyasında
açık bir şekilde, ABD karşıtlığı dillendirilmektedir. Vize krizi, Rıza
Zarrab meselesi, S-400 füze savunma sistemleri meselesi, YPG'ye
ABD öncülüğünde koalisyonun verdiği destek, Fethullah Gülen'in
ABD'de yaşıyor olması gibi konular
ve daha bir çok benzer konuda
AKP iktidarı ile ABD arasındaki açı
farkı derinleşmektedir. Erdoğan'ın
danışmanları ABD ile olan çelişkileri açık bir şekilde ifade etmekte
müttefiklik durumunun tartışmalı olduğunu vurgulamaktadırlar. Erdoğan bizzat Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmaktadır. Erdoğan rejimi ABD ile olan bu gergin
ilişkiyi daha fazla bu şekilde sürdüremeyecektir. Her şeyden önce yıllar önce devrimci önder Mahir
Çayan'ın dediği gibi Türkiye'de emperyalizm içsel bir olgudur. Ülkenin
sermaye sınıfına, bürokrasisine ve
ordusunda çok güçlü bağlara sahiptir. Erdoğan'ın dillendirdiği avrasyacı söylemler Türkiye siyaseti
açısında bir eksen kaymasıdır. Türkiye'nin ABD açısından ekonomik,
siyasi ve askeri önemi düşünüldüğünde ABD emperyalizminin bu duruma
seyirci
kalmayacağını
görmek gerekiyor. Ekonomik yaptırımlar, siyasi müdahaleler ve fiili
çatış- maya kadar uzanacak bir
süreç yaşanabilir. ABD ve Avrupa
Birliği cephesinden Erdoğan rejiminin meşruiyeti her geçen gün daha
faz- la tartışılır hale gelmektedir.

Erdoğan rejimi özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında
Rusya ve İran cephesiyle daha
güçlü ilişkiler kurma çabası içerisindedir. Suriye politikasını da bu temelde değiştirmiş bulunmaktadır.
Rusya'dan alınacak olan S-400
füze savunma sistemleri ve Soçi
görüşmeleri gibi gelişmeler ABD'yi
rahatsız etmektedir. Erdoğan rejimi
özellikle ABD ve müttefiklerinin
IŞİD'e karşı mücadele de, YPG ile

kurdukları ittifaktan fazlasıyla rahatsızdır. Gelinen aşamada bu ilişkinin bu şekilde daha fazla devam
etmeyeceğini görmek gerekmektedir. ABD emperyalizminin Türkiye'de Erdoğan rejimini istemediği
açık bir şekilde ortadadır. Mevcut
şartlar içerisinde Erdoğan rejimi
açısından sıkıntılar her geçen gün
daha da derinleşmektedir. AKP içerisinde muhalif sesler çıkmaya başlamıştır. Abdullah Gül, Beşir Atalay
ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin
başını çektiği yeni bir oluşum tartışmaları gündeme gelmektedir.
Meral Akşener'in kurduğu parti
Merkez sağa ve MHP tabanına
dönük bir dizi etkide bulunabilir.

CHP, AKP rejimine karşı hiç bir
dönemde olmadığı kadar etkin bir
şekilde muhalefet etmektedir. Bu
tablo ülkede her geçen gün AKP iktidarının meşruiyet alanını sarsacak gelişmelere gebe olabilir.
Erdoğan bu şartlar altında ya ABD
emperyalizmine tavizler verecek ya
da siyaset alanından tasfiye olma
tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.
Burada Erdoğan rejiminin de bir
takım hazırlıkları vardır. Özellikle
15 Temmuz darbe girşimi sonrasında yapılan bir dizi hazırlıkla Erdoğan yeni bir darbe girişimine ve
olası bir iç savaş durumuna karşı
kapsamlı bir iç savaş hazırlığı yapmaktadır. AKP medyasında olsası
bu senaryo açık bir şekilde dillendirilmektedir.

Erdoğan rejimi ile ABD arasında
gelişecek olası bir çatışmada devrimci güçlerin alacağı pozisyon
önemlidir. Şimdiden bir dizi ulusal
sol kesim AKP'ye yedeklenmeye
başlamış bulunmaktadır. Burada
unutmamak gerekiyor, ABD ile Erdoğan rejimi arasında ki çelişki derinleştikçe kendine devrimciyim
diyen bağzı çevrelerin Erdoğan rejimine yedeklenmesi ve bunu anti
emperyalizm adına yapılması en
büyük hata olacaktır. Biz Türkiye
devrimcilerinin kavgasının temeli
kendi egemen sınıflarıyla olmak
zorundadır. Tıpkı 1. Dünya savaşında Lenin öncülüğünde Bolşevik
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partinin yaptığı gibi ne olursa olsun
kendi egemen sınıflarımızla hesaplaşmak zorundayız. Elbette emperyalizme karşı en doğru mücadeleyi
veren tarih boyunca devrimciler olmuştur. Ancak bu gün temel meselemiz Türkiye devrimi ise bizler
ABD emperyalizmine karşı Erdoğan faşizmine yedeklenmek değil,
tam tersine bağımsız politik hattımızla egemen sınıfları karşımıza
almak zorundayız.

Erdoğan'ın kurduğu faşist rejim
İşçiler, Kürtler, Kadınlar ve Aleviler
başta olmak üzere bütün ezilenleri
tehdit etmektedir. Ona karşı geniş
halk kitlelerini örgütlemek ve seferber etmek zorundayız. Erdoğan rejiminin Kürt fobisi üzerinden yarattığı sahte anti emperyalizm naralarına kanmak işçi sınıfının ve
ezilenlerin bilincini bulandırmak
olacaktır. Bu konuda bütün teorik
ve politik çabamızla solda oluşan
bu bilinç bulanıklığını gidermek zorundayız.

Bizim için temel düşman Erdoğan faşizmidir. Biz esas olarak güçlerimizi bu faşist odağın zayıflatılıp
iktidardan indirilmesi ve yerine demokratik bir halk iktidarının kurulması için seferber etmek zorundayız. Ülkede ki gelişmeler düşünüldüğünde faşizmin her geçen
gün demokratik siyaset zeminini
baskıladığını, kendi iktidarını tahkim ettiğini görmek gerekmektedir.
Ülkede yaşanan bütün çelişkiler
devrimciler için müthiş bir örgütlenme olanağı sunarken esasen
bu fırsatları değerlendirecek bir
mücadele hattını ivedilikle örmek
zorundayız. Bu mücadele hattı esasen faşizme karşı devrimci güçlerin seferber edilmesi ve faşizmden rahatsız olan kesimlerin örgütlenmesi üzerine oturtulmak zorundadır. Bu alanda demokratik siyaset zeminleri bütün daralmışlığına
rağmen halen bir imkandır. Ancak
bu imkan devrimci siyasetin önünü
açtığı sürece bir imkan olacaktır.
Esasen faşizmin saldırıları karşısında sadece demokratik siyasetle
sınırlı bir mücadele hattı işçi sınıfı
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ve ezilenlere bir seçenek sunmayacaktır. Esasen sürekli devrimci taaruz pratiği ile faşizme karşı bütün
mücadele alanlarında bir atılım içerisinde olmak zorundayız.

Faşizm devrimci siyaset başta
olmak üzere, Türkiye sosyalist hareketinin özellikle devrimci zeminde
duranlarına karşı kapsamlı bir şekilde tutuklama terörü uygulamaktadır. Amaç devrimci siyaseti tasfiye etmek düzene tehlike oluşturmayan ehli bir sosyalizm yaratmaktadır. Faşizm bu yönüyle ağırlıklı
olarak Kürt hareketi ve onunla ittifak halinde olan devrimci güçleri
hedef almaktadır.

Gelinen nokta Türkiye siyasetinin
7 Haziran seçimlerinden bu yana,
tırmanan Kürt savaşı ve devrimcilere dönük devlet terörüyle artık bir
daha 7 Haziran öncesi döneme
dönmeyeceğini görmek gerekmektedir. Erdoğan iktidarı devam ettiği
sürece, artık işçi sınıfı ve emekçiler
açısından burjuva demokrasisinin
sınırlı demokrasi imkanlarına bile
izin verilmediği bir dönem yaşanmaya devam edecektir. Bu yönüyle
Türkiye'de demokrasi ve özgürlük
talebini dillendiren herkesin yan
yana geleceği nokta, faşizme karşı
halkların birleşik devrim mücadelesi zeminidir. Bu zeminle yan yana
durmayan bütün kesimler er yada
geç burjuva siyasetinin farklı renklerinin birinin yedeği durumuna gelecektir.

Faşizm bu gün Kürt halkı ve devrimci güçler dışında muhalif olan
her kesimi hedef almaktadır. CHP
bile devletin kurucu partisi olmasına rağmen Erdoğan rejiminin tehditlerinden ve baskılarından nasibini almaktadır. Gelinen noktada
Uluslararası sermaye güçlerinin
CHP'yi AKP'ye güçlü bir alternatif
olarak hazırladığını görmek gerekiyor. Adalet yürüşüyü ve bir dizi söylemiyle Kılıçdaroğlu 1974'lü yıllarda
Ecevit'in üstlendiği misyona soyunmuş durumdadır. Halkın yükselen
muhalefeti bir şekilde CHP saflarına yedeklenmeye çalışılmaktadır.

Burada yapılmak istenen işçi sınıfı
ve emekçilerin Kürt halkı ve devrimci güçlere yönelmesi yerine
CHP ve onun etki alanında ki siyasi
zemine yedeklenmesidir. CHP bu
muhalefeti yaparken son dönemde
üst perdeden belgeler üzerinden
bir muhalefet örgütlemektedir. Bu
muhalefet sokağa inen bir muhalefete dönüşmemekten uzak bir durumdadır.

AKP iktidarı kapsamlı bir iç savaşa hazırlanmakta ülke içerisinde
paramiliter güçleri tahkim etmekte-

dir. Bu süreçte geçmiş dönemin argümanlarıyla düşük düzey solculuk
faşizmin saldırıları karşısında pozisyonunu koruma eğilimlerine girmenin kimseye kazandıracağı bir
şey yoktur. Türkiye'de Erdoğan
devrilmeden asla ülkede bir demokratikleşme olmayacağını iyi anlamak gerekliyor. Kimse eski istikrarlı
rahat günlerin geri geleceği üzerinden politik hat çizmemelidir. Yaşanan gelişmeler göstermektedir ki
bu gün Suriye'de yaşanan yarın
Türkiye'de yaşanabilir. Faşizmin
karşısında devrimci siyaset ancak
düzenin sınırlarını zorlayan ve devrimci bir pratikle var olabilir. Bu
alanda temel yaklaşımımız sürekli
devrimci taarruz olmalıdır.

Faşizmin karşısında devrimci siyasetin bütün parçaları, bulundukları her alanda devrimci taaruzu
kendilerine temel strateji olarak
almak zorundadır. Emperyalistler
arasında çelişkileri nasıl olursa
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olsun, ülkede çelişkiler ne kadar
derinleşirse derinleşsin, bu çelişkileri örgütleyecek olan parti, işçi sınıfı ve emekçilere öncülük etmediği
sürece sistem kendi içinden başka
bir alternatif üretecektir.

Devrimci siyasete düşen güncel
görev kendi özgücüne güvenmek
sokak sokak, fabrika fabrika, ev ev
işçi sınıfını ve emekçileri örgütlemektir. Faşizmin bütün saldırılarına
ve yasaklarına rağmen en doğru
ilişki şeklini bularak kitlelerle kopmaz bağlar kurmaktır. Hiçbir devlet

operasyonu, faşizmin hiç bir saldırısı ve hiç bir engelleme halkın devrimci öfkesini sonusuza kadar
engelleyemez. Devrimci siyasete
düşen, var olduğu bütün zeminlerde bunu hayata geçirmektir.

Bugün faşizmin karşısında tek
devrimci seçenek birleşlik devrim
mücadelesidir. Türkiye işçi sınıfının
, Kürt halkının ve bütün ezilenlerin
kurtuluşu Faşist Erdoğan Rejiminin
yıkılması için Birleşik Devrim mücadelesini sırtlamaktan geçmektedir.
Faşizmin karşısında mücadele etmeyen Birleşik Devrim mücadelesini yükseltmeyen kesimler son
tahlilde Faşizmin saldırıları karşısında ya tasfiye olacaklar ya da
düzen içi bir zemine dümen kırmak
zorunda kalacaklardır. Şimdi faşizmin karşısında Almanca değil Fransızca konuşma zamanıdır. Faşizme karşı bütün mücadele alanlarında atılım yapma zamanıdır.
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KATALONYA, KÜRDİSTAN REFERANDUMLARI
VE GÜNÜMÜZDE ULUSAL MÜCADELELER
Emperyalizmin günümüzdeki küresel evresiyle birlikte dünyada ulusal sorunlar esas itibariyle çözülmüş durumda. Her ne kadar emperyalist kapitalizm, bağımsızlığını
elde etmiş uluslara yeni sömürgeciliği dayatmış; sözkonusu ülkelerdeki mücadele antiemperyalizm
boyutuna sıçrayarak sınıfsal karater almış olsa da, ulusal sorun anlamındaki çelişkiler varlığını esas
itibariyle yitirmiştir.

Tüm bu gerçekliğe rağmen yerküremizde az sayıda da olsa hala
ulusal anlamda sömürgeleştirilmiş

olan belli başlı uluslar mevcuttur.
Dört parçaya bölünmüş Kürdistan,
Filistin ve Belucistan Ortadoğu'da
çözüm bekleyen coğrafyaları oluştururken, Katalonya, Bask bölgesi,
Kuzey İrlanda, İskoçya da Avrupa
kıtasındaki ulusal sorunları oluşturmaktadır. Tamil Ealam, Porto Rico,
Açe, Mapuchi vb'de dünyanın değişik bölgelerinde hala varlığını koruyan ve çözüm bekleyen ulusları
teşkil etmekte.

Emperyalist küreselleşme ile birlikte mali ve ekonomik sömürge haline getirilen bütün coğrafyalarda,
ulusal mücadele yürüten halklar,
düne göre çok daha az emperyalistlerce iradi veya nesnel olarak
destek görmekte. Uluslararası te-

kellerin paylaşılmadık en küçük
toprak parçası bırakmadığı günümüz koşullarında, bölgesel egemen ulus işbirlikçilerinin politikalarını takip eden emperyalistler, sömürgeci hakim devletleri desteklemekteler. Srilanka'da Tamil halkının
dünyanın gözü önünde soykırımdan geçirilmesi, Katalonya halkının
bağımsızlık referandumu karşısında savrulan tehditler, Rojava'yı
kuşatmaya ve ambargo ile yıldırmaya çalışan taktikler, Güney Kürdistan'da yapılan referandum karşısında sergilenen saldırganlık, Filistin halkının istem ve talepleri karşı-

sında öldürücü suskunluk... Tam da
ifade ettiğimiz bölgesel gerici devletlerle, emperyalistlerin kurduğu
ilişki ve işbirliğini sergilemekte.

Ancak tüm gerici ittifaklara rağmen kendi bağımsızlık; özgür, eşit
bir yaşam talebinden vazgeçmeyen sömürge uluslar, Katalonya'da
olduğu gibi kendi iradesine yaslanarak ya da Rojava'da olduğu gibi
kendi devrimini gerçekleştirip,
bölge halklarıyla eşit yaşam inşası
üzerinden yaygınlaştırma hamleleriyle kendi kaderlerini çizme mücadelesinden vazgeçmiyorlar. Bilakis,
yürüttükleri mücadeleyle, kendilerini sömürgeleştiren halklara zincirlerinden kurtulma olanağı tanıyorlar.
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Katalonya Referandumu

7,5 milyon nüfusuyla İspanya’nın
toplam nüfusunun %16’sına sahip
olan Katalonya’da 1 Ekim’de yapılan referandum, İspanya devleti ile
Katalan Özerk yönetimi arasındaki
kriz ve gerilimleri artırdı.

İspanya ulusal gelirinin beşte birini üreten Katalonya bağımsızlık
referandumu için hazırlıklarını sürdürünce, İspanya devleti hukuksal
ve baskı araçlarını devreye soktu.
Anayasa mahkemesinin yasaklamalarından hükümetin tehditlerine
kadar birçok baskı referandum kararını geri aldırtamayınca İspanya
devleti, polis ve jandarma gücünü
devreye sokarak OHAL uygulamalarına başladı.

1 Ekim referandumunda, İspanyol polis-jandarma güçleri şiddet
kullanarak, 12'si ağır olmak üzere
900'ün üzerinde Katalan'ı yaraladı,
seçim sandıklarının kurulduğu yerlere girişi engellemeye çalıştı, ekonomi bakanlığını basarak maliyeye
ve matbaalarla sandık yapıcılarını
basarak oylama araçlarına el
koydu. Buna rağmen yüzde 54,3
katılım (yüzde 42 üzerinde katılıma, İspanyol polisinin el koyduğu
640 bin kullanılmış fakat sayımı yapılamayan oy dahil edildiğinde toplam katılım oranı yüzde 54,3) ve
yaklaşık yüzde 90 bağımsızlığa
evet oyu çıktı. Katılım ve evet oyu
2014'dekini aştığı gibi AB'ye giriş
referandumundaki Katalonya'daki
katılımla aynı oranda.

İspanya’da bir siyasi ve ekonomik kopuşun yolunu açacak olan
referandumu engellemek için her
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türlü tehdidi dile getiren İspanya
devletinin yardımına koşmakta
diğer AB devletleri ve AB Komisyonu da gecikmedi. AB Komisyonu
Başkanı Juncker, “Katalonya ayrılırsa, AB üyesi olarak kalamaz”
açıklamasıyla bu emperyalist birliğin kendi kaderini belirlemek isteyen uluslara düşmanlığını sadece
teyit etti. Onlar için UKKTH (Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı),
demokrasi, seçimler emperyalist çıkarlara hizmet için vardır, başka
türlü kullanılamaz.

İspanya Başbakanı Rajoy ve İspanyol burjuvazisi, AB'nin desteğini
ama şiddet kullanmaması gerektiği
uyarısını aldı. AB'nin patronu Almanya'nın Dışişleri Bakanı Gabriel,
"İspanya'nın, iç bölünmüşlüğünü
ancak her iki tarafın ortak bir yol
üzerinde anlaşması durumunda
aşabileceğine inanıyorum" demeciyle AB'nin tavrını yineledi. ABD
ise Trump'ın ağzından ayrılmaya
karşı tavrını referandum öncesi dile
getirmişti: "İspanya büyük bir ülke
ve bu ülke birleşik kalmalı!"

Katalan halkı ya İspanya devletinin ve tüm emperyalist devletlerin
baskılarına, tehditlerine boyun eğecek, ya da kendi kaderini kullanma
hakkını eline alarak bağımsızlık yolunda ilerleyecekti. Nitekim kitlesel
gösterilerle devletin saldırılarını
protesto ederek, parlamentonun etrafında nöbetler tutarak saldırılara
boyun eğmeyeceği mesajını verdi.

Birkaç yıl önce İspanyol ilhakçı
yönetimi, Katalonya meclisinin,
Bask bölgesi gibi vergiler üzerinde
kararlara ortak olma, Katalanları
ulus olarak tanımlama kararlarını
reddetmişti. İspanyol ilhakçı devleti, Katalan halkını baskıyla durduracağını sanıyor ama gerçekte
baskıyla bağımsızlığa daha fazla
itmiş oluyor. Katalonya halkı bağımsızlık yönünde eyleme geçerken, İspanyol ilhakçı devletinin
şiddetine karşı özsavunmasını örgütleme zorunda kalarak demokratik devrim yapma dışında amacına
varamayacağını kendi deneyiyle

öğrenerek yürüyecek. Şimdiden
öğreniyor da.

Katalonya halkının bu mücadelede tek müttefiki ise halkların enternasyonal
dayanışmasıydı.
Bilbao’da sokağa çıkan yüzbinlerce
Basklı, Madrid’de sokağa çıkarak
Katalan halkının referandum hakkını savunan kitleler, enternasyonal
dayanışmanın güzel örneklerini
sergilediler.

İspanya emekçi solunun iki başlıca büyük hareketi, Birleşik sol ve
Podemos ise tereddütlü davrandı.
Referandumu demokratik bir hak
olarak gördüler ama referanduma
katılmama tavrını takındılar. Bu
yolla ispanyol şovenizmini engelleyeceklerini sandılar. Oysa barışçı
demokratik ayrılık güçlü destekle
olursa şovenizm çılgınlaşmaz ve
Katalonya parlamentosundan kitlelerine artan emekçi sola yönelim
muhtemel Katalonya Cumhuriyeti'nde daha da büyürdü.

Franco faşizminden bu yana İspanya’da en büyük devlet krizine
yol açan ve Katalan halkının siyasi,
hukuki ve kurumsal düzeyde görülmemiş bir devlet şiddetine maruz
bırakan bağımsızlık isteği, İspanyol
devleti tarafından şiddet yoluyla engellenmek istendi. Refedum sonuçlarını tanımayan İspanya devleti,
Katalonya'nın bağımsızlığını isteyen parti yöneticilerine karşı tutuklama terörü uyguladı. Bütün
Katalonya'da OHAL yötemlerini
devreye soktu.

Sonuçta varolan Katalonya
Özerk Yönetimi'ne bağımsızlık karşıtı işbirlikçilerini getirmeye dayalı
bölgede yeni seçim ilan eden İspanya egemenleri, 21 Aralık'ta gerçekleştirilen seçimlerde de hezi-

mete uğrayarak yenildi. 135 koltuktan oluşan Katalon Parlamentosu'nda bağımsızlık yanlısı Katalan
Avrupa Demokratik Partisi (PdeCAT), Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) ve Halk Birliği'nin
oluşturduğu "Katalonya için Bir-
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likte" koalisyonu Katalonya meclisinde 70 koltuk sahibi oldu. Hakkında İspanya yargısının tutuklama
kararı çıkarttığı ve bir süredir Brüksel'de bulunan Katalan lider Carles
Puigdemont sonuca ilişkin "Katalan
Cumhuriyeti kazandı, İspanya devleti yenildi" dedi.

Avrupa'nın tam ortasında yaşanan bu gelişmeler sözkonusu devletlerin
ikiyüzlülüğünü
açığa
çıkardığı gibi, halklara karşı uygulanan baskı ve şiddet, tam da Katalonya'da olduğu gibi öfke
kabarmasına, mücadelenin kitleselleşmesine, ezilen halklar arası
dayanışma ve duygudaşlaşmanın
gelişmesine yol açıyor.

Zor yöntemi Afrika'nın veya Asya'nın bir köşesinde ezilen ulus
sermayesinin ve halklardaki demokratik bilinç düzeyinin gelişmişliğine
paralel olarak daha uzun süreli
egemenlere çare olarak işe yarar
görünse de, Katalonya'da, Bask ülkesinde veya İskoçya'da işe yaramayacağı zamanla görülecek.
Faşizme doğru kayışın hızla ilerlediği Avrupa'da egemen sınıfların
sözkonusu özlemi bastırmaları
ancak palyatif olabilir. Gelecekte İspanyol egemen sınıfları için, Katalon halkının ya -federasyonda
dahil- genişletilmiş haklar ya da bağımsızlık talebini kabul etmekten
başka yol gözükmüyor.
Güney Kürdistan Referandumu

Kürdistan ilk olarak Kasr-ı Şirin
Anlaşmasıyla (1639) Osmanlı ve
İran arasında paylaşıldı. Osmanlı'da kalan parça, 1. Emperyalist
Paylaşım Savaşı'nda yeniden paylaşıldı. Kürdistan'ın dörde bölündüğü yeni statüko, İngiliz, Fransız
ve Rus dışişleri bakanları arasında
yapılan gizli Sykes-Picot Anlaşması
ile, 16 Mayıs 1916'da belirlendi:
Kürtlerin bir devleti olmayacaktı,
Osmanlı Kürdistanı; Rusya, Fransa
ve İngiltere arasında bölüştürülecekti. Anlaşmanın orijinalinde,
Güney Kürdistan Suriye sınırları
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içerisinde (Fransa'ya) kalacaktı, sadece Kerkük Irak'a (İngilizlere) bırakılacaktı. Kuzey Kürdistan ise
Fransa ve Rusya'ya verilecekti.
(Yani eğer gelişmeler başka yönde
olmasaydı, bugün Güney Kürdistan'ın Irak'tan değil Suriye'den ayrılma hakkını konuşuyor olacaktık!)

Bütün bir 20. yüzyıl boyunca
süren ve yüzbinlerce cana mal olan
bu statüko, artık kesin olarak iflas
etmiştir. Dünyanın en büyük devletsiz ulusu olan Kürtler, emperyalizmin 20. yüzyılda mahkûm ettiği
cendereyi yarıyor. Kuzey Suriye
Federasyonu'nda halkçı demokratik bir içerikte; Federe Kürdistan
Bölgesi'nde ise burjuva ulus-devletçi içerikte olmak üzere, kendi kaderini tayin ediyor. Bu iki model
arasındaki çarpıcı zıtlık, sınıfsal aykırılık, kuşkusuz önemlidir. Bir
yanda bütün halkları birleştiren,
meclislerle yöneten, komünler
kuran, seçimler düzenleyen, kolektif ekonomik yapılarla üretken bir
ekonomi kuran, kadını özneleştiren, eşbaşkanlığa dayanan bir
süreç işliyor. Diğer yanda Barzani
ailesinin fiili oligarşik yönetimine
dayanan, parlamentonun iki yıldır
çalıştırılmadığı, süresi dolmuş başkanın iki yıldır seçimsiz yönettiği,
petrol gelirleriyle asalak bir ekonominin finanse edildiği, uluslararası
sermayeye bel bağlamış bir model
var. Ancak bu farklılıklardan daha
önemli olan, Kürt ulusunun, kaderini tayin etme hakkını iki parçada
fiilen kullanıyor olmasıdır. Bir ulusun devlet kurma hakkı başka bir
şey, bu hakkın ne içerikte kullanılacağı başka bir şeydir. Bu ikisi asla
karıştırılmamalıdır.

Burjuva ulus devletlerin çağı,
tıpkı kapitalizm gibi, geçmiştir. Sosyalizm ulus devletleri aşan biçimlerle, federasyonlarla gelişecektir.
Ulusları kaynaştıracaktır. Ne var ki,
ulusların kaderlerini tayin hakkı olmaksızın hiçbir birlik eşit ve özgür
olamaz. Boşanma hakkı olmayan
bir evliliğe benzer.

Barzani'nin antiemperyalist ol-

duğu tabii ki söylenemez. Tersine,
ufku, emperyalizmin ve bölge gericiliğinin (özelde Türkiye'nin) desteğiyle bağlıdır. Öyle olduğu içindir ki;
referandum sürecinin başında Güneyli partilerin katılımını ve bütün
parçalardan Kürtlerin ulusal birliğini
aramadı. Tersine ABD ve Türkiye'nin desteğine güvendi. Bu iki
devletten gelen açıklamalarla şaşırdı, bocaladı. Bu kez iç birliği sağlamak adına son anda parlamentoyu toplamak gibi göstermelik
adımlar atmaya çalıştı. Ne var ki,
1916'da Sykes-Picot Anlaşmasıyla
oluşturulan ve 2003'te ABD işgaliyle restore edilen Irak statükosunu
savunmak da anti-emperyalizm sayılamaz.

Ve referandum gerçekleşti.
%72'leri aşan yüksek bir katılımla,
%93'lere varan bir çoğunlukla
Başur halkı "evet" dedi. Böylece
bağımsızlık talebinin meşruluğunu
göstermiş, tarihe sözünü söylemiş
ve iradesini dünyaya ilan etmiş
oldu. Güney Kürdistan referandumu göstermiştir ki, bağımsızlık
ve özgürlük isteği Kürt halkının kolektif ulusal bilincinde derin köklere
sahip bir arzu olarak yerleşmiş bulunmaktadır.

Referandum ve ortaya çıkan
sonuç yalnızca Barzani yönetiminin
dayatmasının ya da onun iktidarcı,
partisel-aşiretsel çıkarlarının, dar
ulusalcı ufkunun onaylanması olarak okunmamalıdır. Evet, taktiksel
bakımdan Barzani'nin referandumu
tam da bu türden saiklerle gündeme taşıdığı bir gerçektir. Keza,
bunun dört parçadaki Kürt ulusal
birliğinin sağlanması ve bu temelde
bağımsızlığın güvenceye alınması
koşullarını riske ettiği, bir dizi konjonktürel olanağı heba etme potansiyeli taşıyacağı aşikardır.

Ancak, referandumun sonucunun tarihsel bakımdan taşıdığı objektif anlam ve yaratacağı potansiyel olanaklar, sürecin ana karakterini belirleyecek asıl dinamiklere
güç taşıyacaktır. Üstelik, (Irak ordusunun ve Haşdi Şabi'nin saldırıla-
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rına göğüs germeyerek, Kerkük ve
birçok alanı terk etmesi) Barzani
yönetiminin bu taktiğin içinde iyiden
iyiye sıkışıp kalacağı zamanlar da
uzak değildir. Ve eğer, olur da ulusal birlik adına o çemberden çıkmak isterse ve buna hazır olursa,
elinden tutmak isteyenlerin başında
hiç kuşkusuz ki, Kürt halkının tarihsel sözünün ve iradesinin arkasında kararlıca, cüretlice duranlar
olacaktır.
Sonuç olarak,

Sosyalist olmanın asgari gereği
(en azından Lenin'den bu yana)
ezilen ulusların kendi kaderlerini
tayin etme hakkını koşulsuz olarak
savunmaktır. Katalonya'da, Porto
Riko'da, İrlanda'da, İskoçya'da
veya Kürdistan'da, nerede ezilen
bir ulus, kendi kaderini belirlemek
istiyorsa, liderliğinin karakterinden
bağımsız olarak, sosyalistler bu
seçim hakkını savunur.

Burada bakınca, burjuva ulusalcı
çözümün tarihsel olarak öm rünü
doldurduğu söylenebilir. Bir şeyin
tarihsel ömrünü doldurması, pratikte de ortadan kalkığı anlamına
gelmez. Kürdistan’da Barzani örneğinde görüldüğü üzere, burjuva
ulusalcı çözüm pratikte yürürlüktedir hala.

Diğer yandan, ortada bir sosyalist kamp yok. Emperyalist küreselleşme koşullarında bağımsızlığını
kazanan bir ülkenin salt kendi olanakları ile sosyalist inşaya girişmesi yüzyıl öncesine göre daha da
zor. Yine de ulusal sorunlara halkçı
demokratik çözüm dışında bir çıkış
yok. Ulusların tam hak eşitliğine
dayalı gönüllü ve özgür birlikler bu
çıkışın ana güzergahıdır. Federasyonlar halinde birleşmek, bu yoldan
büyük birlikler kurmak karşı konulmaz bir gerekliliktir bugün. Bu tür
birlikler ancak tüm ulusal sorunların
aşılması ile oluşturulabilir. Sosyalist
devrimlerin mirası bunun nasıl aşılabileceğini gösteriyor. Rojava ise
ulusal sorunlara çözümün güncelde pratikleşmiş halidir.
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REFERANDUM, KERKÜK İŞGALİ VE
IRAK’TA DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİ
Başur'da ki ''Bağımsızlık Referandumu''nun ardından yaşananlar,
Kerkük dahil pek çok Kürdistan yerleşim biriminin Irak sömürgeci devleti ve Haşdi Şabi çeteleri tarafından yeniden işgal edilmesiyle
Irak'ta ki güç dengeleri değişti. Bu
durum, yalnızca Irak açısından
değil, bütün bir bölge açısından
yeni bir çatışmalı sürecin başlaması anlamına gelmektedir. Emperyalistler ve sömürgeci bölge
devletleri, özellikle Kürdistan söz
konusu olduğunda sınırların (statüko) değişmesine hiç bir biçimde
izin vermek istemiyorlar. ''Bağımsızlık Referandumu'' karşısındaki
tavırları da buna göre oldu.
Referandum Hamlesi Başlamadan Boğuldu

Başur Kürtleri, emperyalistler ve
sömürgeci devletlerin bütün tehditlerine karşın referandumla bağımsız bir ulusal devlet hamlesi başlattı. Yüzde 93 gibi bir sonuçla özgürlükten ve bağımsızlıktan yana
açık bir irade beyanında bulundu.
Ne var ki, hemen tüm emperyalistler ve gerici bölge devletleri Kürt
halkının bu irade beyanı karşısında
birleşti. Zira bu hamlenin başarıya
ulaşması Ortadoğu'daki yüzyıllık
statükonun bozulması/parçalanması anlamına geliyordu. KDP
konjonktürün uygun olduğu varsayımından hareketle soruna partisel
çıkarlarla yaklaştı ve özel olarak da
Barzani'nin başkanlığını güvenceleyecek tarzda bir ilişkilenme yoluna gitti. Bu yanılgının ve dar
partisel çıkarlarla hareket etmenin
faturası da oldukça ağır oldu.

Kuşkusuz her halk gibi Kürtlerin
de kendi yazgılarını özgürce belirleme hakkı vardır. Bu denli meşru
bir bir sorunda eğer ulusal demokratik bir zeminde ve güçlü bir hazırlıkla ve bütün ulusal güçlerin
ortaklaşmasına dayanan bir kararlaştırmayla süreç olgunlaşsaydı ve
yine bütün olasılıklar göz önünde
tutularak ona göre bir hazırlık yapılsaydı, muhtemel bir saldırı karşısında ulusal demokratik güçler de
hazırlıklı olurdu, böylesi bir hezimet
yaşanmazdı. Ancak böyle yapılmadı. Sonucundan bağımsız olarak referandum, ulusal güçlerin
ortak iradesine dayalı bir tarzda
gündemleşmedi ve sürdürülemedi.
Barzani ve KDP fiili bir durum yaratarak kendisi dışında ki bütün güçlere dayatmada bulunarak sorunu
bir oldu bittiye getirdi. Bırakalım
diğer parçada ki Kürtleri Başur'daki
bütün Kürtler dahi sürece katılmadı. Parlamento bile devre dışı
bırakıldı. Barzani'nin başkanlık darbesi zaten parçalı olan yönetimdeki
güvensizlikleri derinleştirdiği gibi,
partiler, savunma güçleri ve halk
arasındaki bölünmeyi de arttırdı.
Sonuçta ''Bağımsızlık Referandumu'' bir ulusal demokratik birlik
ve direniş sorunu olarak kollektif
irade haline gelmedi, getirilemedi.

Başur da bir ulusal birliğin olmaması, ulusal ve demokratik güçlerin
parçalı hali ortaya çıkan iradeyi zayıflattığı gibi, saldırıları da göğüslemeyi önleyici bir rol oynadı, iç
ihanetlere kapıları araladı. Gerçekte ortada Hewler ve Süleymaniye merkezli iki ayrı bölge yönetimi
(fiili devlet halleri) vardı ve bunlar
iki ayrı parti tarafından yönetiliyor,
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iki ayrı aşiret oligarşisine dayanıyor, ulusal çıkarlardan çok aşiret
elitinin çıkarları esas alınıyordu.
Dolayısıyla fiilen federe bir devlet
ya da ortak bir ulusal ordu ve polis
gücü değil, iki ayrı fiili devlet ve iki
ayrı ulusal ordu ve polis gücü gibi
konumlanma mevcuttu. Birleşik bir
ulusal önderliğin yaratılamaması,
işbirlikçi, dar milliyetçi ve aşiret oligarşisinin zihniyeti ve yönetim tarzıyla birleşince ortaya, “Bağımsızlık
Referandumu” adına hazin bir tablo
çıktı.

Irak Devleti ve başta ABD gelmek üzere emperyalistler, sömürgeci bölge devletleri bu durumu iyi
değerlendirerek, kuşatarak ve Irak
işgal ordularıyla Başur'a müdahale
ederek, bir direnişle karşılaşmadan
Başur toprağının neredeyse yarısına yakınını yeniden işgal yoluna
gittiler. Bu emperyalist-sömürgeci
kuşatma ve tehdit zaten parçalı
olan ve içten içe çürüyen ve fiilen
de tasfiye olan Başur yönetimini
teslim aldı. Aşiret ve partiler oligarşisine dayanan güçler, hiç bir direniş gösteremediler. Onlar zaten
emperyalistler ve sömürgeci bölge
devletleriyle içli dışlıydılar. KDP
Türkiye'ye, YNK İran'a bel bağlayan konumlarıyla ve derin ilişkileriyle zaten iradelerini daha baştan
bu güçlere teslim ederek halkı silahsızlandırmışlardı.

Referandumdan bir gün önce
KDP ve YNK adına yapılan açıklamalarda Kerkük'ün savunması için
hazırlıkların tamam olduğunu açıklanırken, aynı gün YNK içinde bir
grubun Irak Devleti ve Haşdi Şabi
ile Kerkük'ten çekilmek üzere an-
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laşma imzalamaları bu işbirlikçi aşiret elitinin gerçek durumunu ve bu
içbirlikçi çizginin iflasını bir kez
daha gösterdi. Referandum sonuçlarının böylesi bir trajediyle sonuçlanması, bu kadar ağır bir tablonun
ortaya çıkması, bu iç ihanet-bölünme -parçalanma halinin ne denli
derin olduğunu gün yüzüne çıkardı.
KDP, Mersut Barzani şahsında garantilemeye çalıştığı başkanlığı
kaybettiği gibi, Başur Kürdistan'ın
bir bölümünün de işgal edilmesini
engellemeyi de başaramadı. KDP
yönetimi, yaşadığı iç sorunlardan

zayıflattı. İran'la olan güçlü bağlar,
Kerkük'e dair Irak hükümetinin kimi
vaatleri ve bütün bunların iç çatışmalar ve dengeler üzerindeki derin
etkileri, YNK'nin Kerkük'ü direnmeden teslim etmesinde ayrı ve özel
bir rolü vardır. Yaşanan bu hezimetten KDP ve YNK'nin sorumluluğu
ortaktır. Bu güçler halka dayansalardı, kendine güvenselerdi, halkın
bağımsızlık talebinde ifadesini bulan ulusal demokratik iradesini içtenlikle sahiplenip gereklerini yerine getirselerdi, halktan ve ulusal
demokratik değerlerden bu denli

kurtulmak, yapılacak seçimlerde
referandumu bir avantaja dönüştürmek istedi. Ancak bu hesabı tutmadı ve fakat faturasını da Başur
halkı ödedi. Talabani sonrasında
daha da büyüyen iç sorunlarını
aşamayan YNK'de parti içi dalaş
ulusal güçleri daha fazla karşı karşıya getirdi, özgüven yitimini derinleştirdi.

kopmasardı, kuşku yoktur ki,
durum çok daha farklı olabilirdi.
Aşiret oligarşisi, Kürdistan'ın dört
parçasındaki ulusal demokratik
güçlere sırtını dönerken, ulusal
kongre önerilerini ısrarla reddedip,
ulusal çıkarları rahatlıkla bir yana
bırakırken; dışta Türkiye ve İran sömürgeci devletleriyle işbirliğine
varan bir yakınlaşma da derinleşti.
ABD'ye güvende sınır tanımadı.
Sömürgecilere ve emperyalistlere
güvenin nelere yol açtığı referandum sonrası hezimetten de görülebilir. Son gelişmelerle birlikte ve
gelinen yerde, Başur Kürdistan yönetimi daha da işlevsizleşmiştir.
Ulusal demokratik güçler aşiret elitinin engellerini aşıp birlik olursa ve
bu temelde yeni bir formda kendilerini yeniden örgütleme yoluna giderlerse, yeni bir direniş geliştirme
olanakları kuşkusuz ki vardır. Mevcut partilerin geleneksel siyaset tarzıyla bunun olamayacağı açıktır.
Bu bakımdan esaslı bir kopuş gerekmektedir. Ulusal demokratik temelde yeni bir siyasi-toplumsal
çıkış örgütlenmezse bırakalım sö-

Başur'un Yeniden İşgali

Irak ordusu ve Haşdi Şabi çetelerinin Başur Kürdistan'ının yarısına yakınını yeniden işgali karşısında KDP ve YNK yine halkı yüzüstü bırakıp kaçtılar. Şengal'de,
IŞİD karşısında yaşanan trajedi bu
kez Irak ordusu ve Haşdi Şabi çeteleri karşısında yaşandı. Özellikle
KDP'nin ''referandum yapıyoruz,
devlet ilan ediyoruz'' söylemlerinin
ne denli kof, siyaseten ne denli
çapsız olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu durum, toplumda ciddi bir
kırılmaya da yol açtı. Yalnızca aşiret oligarşisine güvensizlik gelişmedi, bağımsızlığa olan güveni de
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mürgeci işgal ve kuşatmanın sonlandırılmasını, eldeki kazanımlar
bile korunamaz.

Irak'ta Değişen Dengeler Ve
Yeni Çatışma Alanları

Referandum sonrası gelişmelerle ve Başur Kürdistan'ın işgaliyle
birlikte Irak'ta kriz daha da ağırlaşmıştır. Kerkük'le birlikte, Başur Kürdistan'ının neredeyse yarısına yakının Irak ordusu ve Haşdi Şabi
güçleri tarafından kontrol altına
alınmış olsa da henüz bu sürecin
nereye evrileceği belli değildir.
IŞİD'in yenilgisinin ardından, Kerkük başta gelmek üzere Başur Kürdistan'ının önemli bir bölümünün
işgal edilmesi, IŞİD'le sürmekte
olan savaşa yeni bir boyut getirmiştir. IŞİD'in Rakka yenilgisinden
sonra çatışmaların Kuzey Irak'a taşınmasının öngörülmesi, Irak'daki
bütün dengeleri olduğu gibi, Ortadoğunun yeni durumunu da doğrudan etkileyecektir.

Söz konusu işgal, sömürgeci
bölge devletlerinin ortaklaşması zemininde ve ABD'nin onayı ve bilgisi
dahilinde gerçekleşmiştir. Irak devletinin ve Haşdi Şabi çetelerinin
işgal saldırısının arkasında bu güçler vardır.

Irak hükümetinin Haşdi Şabi adı
altında sayıları yüzbini bulan, modern silahlarla donatılmış yeni bir
askeri güç oluşturduğu biliniyor.
IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının ardından bu yeni güce dayanarak
Irak hükümetinin Başur Kürdistan'ının meşru taleplerini bu kez askeri baskı ve tehditle reddedeceği
bekleniyor ve biliniyordu. Irak hükümeti, Kürdistan hükümetini oyalayarak zaman kazanma derdindeydi. Eldeki veriler, 16 Ekim işgal
saldırısının önceden hazırlanmış
bir plan çerçevesinde gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Referandumdan birkaç gün önce
ABD Dış İşleri Bakanı Tillerson'nun, Barzani'ye hitaben yazdığı mektup da referandumdan
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vazgeçmesi halinde Irak devleti ile
yaşanan sorunların çözümü için federasyon, konfederasyon dahil konuları müzakere etmeye aracı
olmayı ABD devleti adına söz verdiği basına da yansıdı. Bu teklifin
bir oyalamacadan ibaret olduğunu
gelişmeler gösterdi. Başur'un bağımsızlık yoluna girmesi halinde
Ortadoğu'da ki, statükonun parçalanacağı, olası bir Kürt devletinin
sömürgeci dört devlet için bir varlık
yokluk sorunu olacağı, haliyle emperyalistlerin de böyle bir gelişmeye izin vermeyecekleri belliydi.
Öyle de yaptılar.

25 Eylül referandumuyla birlikte
sömürgeci devletler Türkiye-İranIrak arasındaki diplomasi trafiği yoğunlaştı. Irak eliyle Güney
Kürdistan'a yönelik bir saldırı başlatılması üzerine ortaklaştılar. Bu
saldırının ABD'nin bilgisi dahilinde
olduğu da açıktır.

ABD, bir taraftan, bu saldırıyla
Irak'ta Haydar Abadi'nin konumunu
güçlendirirken; diğer taraftan da
Türk Devleti ile çok yakın ilişkisi
olan Barzani ve KDP'nin konumunu zayıflatarak, Erdoğan ve
AKP hükümetinin pozisyonunu zayıflatmayı hedeflemiştir. Önümüzdeki seçimlerde Haydar Abadi'nin
güçlü çıkmasını esas almıştır. Bu
şekilde Abadi'nin İran'a daha fazla
yakınlaşmasını da önleyerek,
İran'ın etkisini zayıflatma yoluna
gitmiştir. Bu çerçevede İran'ın etrafını boşaltma temelinde bir politikada yoğunlaştığı söylenebilir.
Abadi yönetiminin İran'ın bölge politikasında her dediğini yapamayan
bir konuma getirerek, Şia koridorunun daha fazla yayılıp genişlemesini engellemeye çalışmaktadır.
Bunun için de Abadi yönetiminin
Irak siyasetinde çok daha fazla etkili olmasının zeminini güçlendirme
yoluna gitmektedir. Ve yine, Kerkük
ve Başur Kürdistan işgaliyle, Erdoğan ve AKP ile geliştirdiği derin ilişkilerden rahatsız olan ABD yönetimi aynı zamanda Abadi yönetimi
eliyle Mesut Barzani şahsında
KDP'yi hizaya getirmeyi hedefle-

miştir. Sonuçta ABD, Abadi'yi cesaretlendirmiş, teşfik etmiş ve bu süreci yönetmiştir. Nitekim ABD
yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda Kerkük'ün ve diğer yerlerin
Irak yönetiminin eline geçmesinin
“Irak'la kordinasyon dahilinde olmuştur” denmesi de bu gerçeği
doğrulamaktadır.

ABD ve AB emperyalistlerinin
Irak devleti ve Haşdi Şabi çetelerinin İran'la ilişkilerinin geliştirilmesine daha fazla izin vermeyecekleri
de bir gerçektir. Bu durum Irak'taki
güç dengelerini doğrudan etkileyecektir. Yeni çatışma alanlarının
önünü açacaktır. Önümüzdeki süreçte Irak, ama özellikle de Kuzey
Irak, İranla ABD arasındaki bölgesel savaşın çok önemli bir cephesi
olacak ve taraflar bunu daha çok
belirli güçler üzerinden yapma yoluna gideceklerdir.

Irak'ta IŞİD'i besleyen koşullar
devam etmektedir. Irak'ta sunni kesimlerin onyıllardır biriken sorunları
içten içe büyük bir tepki ve hoşnutsuzluğu beslemiştir ve bunlar önümüzdeki
süreçte
daha
da
derinleşecektir. Bu durum, IŞİD
benzeri cihadi grupların ortaya çıkmasının zeminini güçlendirdiği gibi,
Irak'ta Şii'lerin dengelenmesi ve
yine İran'a karşı her an kullanabilme özelliği taşımaktadır.

Bu durum Irak'ın ortasından
İran'ı da içine alabilecek şekilde çatışmalı yeni bir alanın oluşmasını
gündeme getirmektedir. IŞİD ve
benzeri çetelere bu yeni çatışma
alanında da rol verilebilir ve Haşdi
Şabi güçleriyle karşı karşıya getirilmesi ayrıca önemsenebilir. Bu
gruplar Arap-Kürt gerginliği ve çatışması için de ayrıca yedekte tutulacağı da unutulmamalıdır. Bütün
bunlar Ortadoğu'da yeni çatışma
alanlarının oluşturulamasının ve
yayılmasının hedeflendiği anlamına gelmektedir.
Statüko Sürdürülemiyor

Başur Kürdistan'ının bağımsızlık
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referandumu gibi son derece
meşru olan bir istem ve iradenin işgalle yanıtlanması emperyalistlerin
ve sömürgeci bölge devletlerinin
bağımsız bir Kürt ulusal devletleşmesine izin vermeyeceklerini, mevcut statükoyu kimi değişikliklerle
birlikte özünde sürdürmek istediklerini ve bunun için herşeyi göze aldıklarını göstermektedir. Ortadoğu'daki yüzyıllık statüko artık sürdürülemiyor ve yıkılmaya yüz tutmuş
durumda. Emperyalistlerin yönetememe krizi özellikle Ortadoğu'da
çok daha güçlü hissediliyor. Bu
durum bölgesel güçlerin hegomanya mücadelesini de kızıştırmaktadır. Emperyalistlerin yüzyıl
önce kum üzerinde oluşturdukları
haritalar/sınırlar her geçen gün
daha da silikleşiyor. Bu koşullarda,
bağımsızlık referandumunun yapılmasına emperyalistlerin ve gerici
bölge devletlerinin izin vermediler,
kendi aralarındaki bütün çelişki ve
çatışmalara rağmen işgalde birleştiler.

Başur ve tüm Kürdistan halkı, ne
emperyalistlere ve ne de gerici
bölge devletlerine güvenilerek
adım atılamayacağını görmüş oldu.
Daha ileri bir gelişme için Kürtlerin
ulusal demokratik birliğinin mutlaka
sağlanması gerektiği bu acı pratik
içerisinde bir kez daha açığa çıkmıştır. Başur Kürdistan'da yaşanılan referandumun ardından görüldüğü gibi, varolan sömürgeci zihniyet, sınırlar/statüko değişmeden,
Ortadoğu'da köklü bir değişikliğe
gidilemez.

Tüm bu yaşanılanlar Başur Kürdistan'ında varolan ve diğer parçaları da etkileyen ilkel milliyetçi,
aşiret elitçisi ve teslimiyetçi çizgi ve
zihniyetin iflasıdır. Devrimci çizginin
nelere muktedir olduğunun son ve
en önemli örneğiyse Rojava ve
Kuzey Suriye halklarının sağladığı
anlamlı kazanımlardır. Bu kazanımları güvenceye alacak en büyük güvence de yine bu ulusal devrimci
demokratik çizgi ve bu çizgideki birleşik devrimci önderlik gücüdür.
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MUTLAKA KAZANACAĞIZ
Hiç bir devrim kendiliğinden gerçekleşmez. Elbetteki bir kaos aralığında yakalanan fırsatlar doğru
kullanıldığında, doğru hamlelerle
güçlü örgütlü bir halk ile mutlak
zafer kaçınılmazdır.

İnsanlık tarihinin her dönemi
başkaldırılarla doludur. İnsan evladı yaşamı boyunca hep mücadele etmiştir. Elbetteki dönemi ve
zamanına göre mücadele karakterleri farklılık gösterse de nihai sonuç
hep aynı olagelmiştir. Günümüze
kadar bu şekilde de yaşam devam
etmiştir. Her kesimin kendisine
göre bir isyanı olmuştur. bu bazen
halklar, kabileler olmuştur yada
devletler , bazen de bireyler olmuştur. mücadele insan yaşamının kesinlikle hep bir parçası olmuştur.
İnsanlık aslında yaşam boyu hep
bir savaş içerisindedir. Savaşın sadece gerekçe ve koşulları yere duruma göre farklılık göstermiştir.

Bazıları varlık-yokluk savaşı vermiştir. Aç kalmamak için savaşmıştır. Bazıları daha fazla büyümek,
toprak kazanmak için yapmıştır
bunu bazıları, varlığını korumak
için bazıları ise yer yurt edinmek
için yada hayatta kalmak için. Hatta
günümüze kadarda hemen her kesimin de hep bir mücadele içerisinde olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Evimizde, işimizde, okulumuzda, arkadaşlık ilişkilerimizde,
orduda, siyasette, sanatta, edebiyatta yada bir türlü nokta koyamayacağımız daha bir çok alanda ve
nedende hep bir mücadele içerisinde olmadığımızı kim iddia edebilir ki.

Fakat esas olan nedir, nasıldır,
nasıl olmalıdır sorusu bizim için ka-

çınılmazdır. Hele hele bir de bu toplumun en büyük kesimini oluşturan
gençler olarak doğru anlamlı bir
mücadele nedir, nasıl olmalıdır sorusu en çok bizim için acil cevaplanması gereken soruların başında
gelmektedir. İnsanlığın yaşamında

Dünyada yürütülen savaşlara
bakalım hepsinin pratikçisi gençler
olurken; yöneten ise bir kesim jerontokrat, yada fabrikada, tarlada,
tekstilde çalışan iş gücüne bakalım
büyük bir kesimi gençler yine gençler gençler... Yaşamın birçok ala-

en etkin, en belirleyici en çok emek
veren -ki hiç görülmeyen- kesim
olan gençler olarak bu sorunun cevabını en çok biz aramalıyız. Dünyanın kaderini olumlu yada
olumsuz belirleyen kesim olan biz
gençler kendi farkındalığımızı ne
zaman gerçekleştireceğiz acaba,
herkes tarafından sürüklenen,
biçim verilmeye çalışılan, akıl verilen, edilgen görülen, yaşamın sadece bir nesnesi olarak görülüp
sahte söylemlerle aldatılan, iş gördürmek için sahte övgülerle kandırılan biz gençler ne zaman
uyanacağız acaba. Evimizde en
yakınlarımız olan anne ve babalarımızın dahi sadece kendi bireysel
egoları yada gelecek kaygılarının
ürünü olarak kullanılan biz gençler
ne zaman irade olmaya etken olmaya özne olmaya başlayacağız.

nında sanat spor adına faaliyet
yürütüp ülkelere isimlere ün kazandıran gençler, okullarda üniversitelerde yarış atı gibi sürekli bir
rekabete sokulan gençler. Toy cahil
aklı havada görülen gençler, siyasette olgun görülmeyen gençler.
Yaşamın her alanını bu kadar doldururken yaşamın hiç bir yerinde
aslında etken olmayan gençler. Bu
farkındalığı ne zaman kazanacağız. Karanlığın ardından öyle bulanık belirsiz değil, apak aydınlık bir
güneş gibi size çağrıda bulunan
mucizevi haykırışa kulak verme zamanı değil mi. BAŞKALDIR... dünyanın her yerinden her ülkeden her
şehirden kasabadan köyden.. ne
isen ne yapıyorsan işçi yada işsiz
isen, öğrenci yada öğretmen isen,
işin mesleğin her ne ise hepsi bir
yana sadece ve sadece eğer genç
isen BAŞKALDIR.
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Bizim daha sayabileceğimiz milyonlarca sebebimiz var başkaldırmak için, kendimiz olmak için
özgürlük için özgür ülkeler ve halklar için bizim gerçekten çok sebebimiz var. Mevcut verili düzenin bizi
yaşamak zorunda bıraktığı tüm safsataları, öğretilen ezberletilen ve
belleklerimizde algılarımızda yerleştirilen kurguları alt-üst etmek zamanı. Öğretilmiş-eğitilmiş sistemin
mevcut yaşam kuralları içerisinde
bir koyun sürüsü olarak gördükleri
ve sürekli bizim geleceğimiz için diyerek aslında bizim emeğimizle
kendisini yaşatan düzen içi tüm faşist zorba kesimlere sistemlere
BAŞKALDIRI zamanı... devrimi
gerçekleştirme zamanı.

Dünyanın birçok yerinde birçok
devrimci hareket mücadele yürüttü;
kimileri sonuç aldı, kimileri dağıldı,
kimileride hala mücadele etmeye
devam ediyor. Bugün Türkiye, Kürdistan ve dünya halkları için yeni bir
umut da halkların birleşik devrim
hareketi olmaktadır. AKP-MHP fa-

şizmi başta olmak üzere tüm sömürgeci faşist istilacı sistemlere
karşı ortak paydada buluşan örgütler topyekün direniş-mücadele diyorlar. Faşizme karşı topyekün
örgütlü bir başkaldırı olmazsa tek
tek çıkan sesler cılız kalacaktır.
Zaten yıllardır birçok örgüt sendika
grup fraksiyon kendi cephesinden
mücadele ediyor. Fakat mevcut faşist sistemden rahatsız olan herkes
hep birlikte ses çıkardığı zaman
mücadelenin başarıya ulaşması
kaçınılmaz olacaktır.

Tabi bu mücadele içerisinde
gençler ve genç kadınların rolü ayrı
ve çok önemlidir. Başta da belirttiğimiz gibi gençlik tüm yaşam alanlarında birincil ve en önemli role
sahipken bunun farkındalığını yaratmak önemlidir. Elbette birçok
mücadele yürüten gençlik örgütü
bulunmaktadır ancak bu örgütlerin
bir arada ortak cephede örgütlenmeleri önemli olduğu gibi bu yapılanmaların tüm gençlik kesimlerine
ulaşmalarıda kesinlikle gereklidir.
Özellikle Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da yaşayan gençlik için bu
durum artık bir zorunluluk halini almıştır. Faşizm durmuyor sürekli
saldırmaya, tutuklamaya, katletmeye devam ediyor. AKP-MHP faşizmi toplumun tamamını kendi
istediği gibi şekillendirmeyi kendisine hak görüyor ve kuran ayeti gibi
her söylediğinin yapılmasını istiyor
ve kabul etmeyene farklı bir yaşam
alanı tanımadığı gibi zulmü reva
görüyor.
Kapitalist modernitenin sahte

yaşam alışkanlıklarına boğdurulmaya çalışılan gençler ve genç kadınların kendileri için oluşturulan
tuzakları iyi görmek , çok bilinçlice
düşünmeyen toplum yaratmak
amacıyla kullanılan gençleri uyandırmak gerekir. Kapitalist modernite
sisteminin hem fiziksel hemde ruhsal olarak gençlik üzerinde yürüttüğü uyuşturma politikalarını teşhir
etmek ayyuka çıkarmak devrimci
gençlerin en temel sorumluluğu olduğu gibi yine hiç bir canlı için
kabul edilemeyen iyi doğru ve

17

Ocak 2018

güzel olandan uzak bu kirli sisteminde gençliğin isyanı olmadan
parçalanmayacağını da iyi bir şekilde kavramak ve kavratmak bizim
için ekmek su kadar gereklidir. Ahlaki olarak gereklidir, çünkü toplumun toplum olmaktan çıktığı
günümüz dünyasında insanların
başını telefonlardan kaldırıp birbirinin yüzüne bile bakmadığı, yüzde
90’nı yoksulluk sınırlarında olan bir
ülkede televizyon dünyası ve onun
sahte dizi ve programlarıyla gençlerin sahte hayaller peşinde sürüklenmesine neden olan bu sistem
parçalanmalıdır. Vicdani olarak gereklidir; din dil ırk olmaksızın özünde paylaşım ve adaleti barındıran
insan gerçekliğinin bugün birbirinin
kurdu haline getiren, doğada hiçbir
canlının kendi türüne yapmadığı
kadar katliamlar talanlar yapan
saptırılmış faşist sömürgeci düzene karşı gereklidir.

Bu düzeni dağıtacak yıkacakda
kesinlikle gençlik olacaktır. Tarihteki
tüm devrimci direnişçilere bakalım,
Denizlerden Mahirlere İbolara Haki
Karerlerden Mazlumlara hatta
dünya devrimindeki liderlere; öncüler hepsi ilk isyanını ne zaman başlattı. Ne zaman farkına vardılar
uyandılar ve ayaklandılar. Gençlik
yıllarında... Büyük çoğunluğunun
ilk isyanlarını gençlik yıllarında ortaya koymuş olmaları kesinlikle tesadüf değildir. Bu durum kesinlikle
gençliğin karakteri ile alakalıdır.
Öncelikle gençlik dinamiktir, aktiftir,
cesurdur, kaygısız-hesapsızdır. İktidar hastalıklarına yakalanmamıştır. Daha çok emek ile bütündür ve
en önemliside muhaliftir. Sistemi
verili hali ile kabul etmeyip sorgulayan gençlik reddini ortaya koyar.
Bu nedenlede hep devrimlerde öncüdür, onda doğal öncülük ruhu,
hakiki yaşam ruhu mevcuttur.
Bunun içindir ki eğer sömürgeci
sistemleri parçalamak istiyorsak
gençlik olmadan bu başarılı olamayacaktır. Hatta gençlik öncülük etmeden devrim gerçekleşmeyecektir. Gençlik başkaldırmadan
zafer gelmeyecektir.
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Bu nedenle gençler kendi tarihi
rol ve sorumluluklarını bilmeli ve
ona göre hareket etmelidir. Bunun
için kimseyi beklemeden harekete
geçmelidirler, örgütlenmelidirler.
Örgütsüz tek bir genç dahi kalmayana denk mücadele etmelidirler.
Sokak sokak, köy köy, okul okul
gezip örgütlenmelidirler. Biz bu yaşamı, bu faşist diktatörlüğü kabul
etmeyeceğiz diyerek başkaldırmalıdırlar. Gençliğin tüm alanları fethettiğini düşünelim, o zaman kim
bu gücün önünde durabilir ki. Mesela gençler iş yerlerini boykot etmeye başlarsa, iş çıkmazsa bu
sistem nasıl çarkını çevirecek,
yada tüm öğrenciler üniversiteleri liseleri boykot etse bu faşist sistem
nasıl asimile edebileceği kontrolü
altına alabileceği kadrolar oluşturacak. Ne kadar kabul etmek bize zor
gelse de şu bir gerçek ki eleştirdiğimiz kabul etmediğimiz bu faşist
sistemin çarkını yine biz gençler
çeviriyoruz. Ve bu sistem karşısında radikal bir duruşun sahibi
olamaz isek reddimizi ortaya net
koyup onunla radikal bir mücadele
yürütemezsek o zaman tüm söylemlerimiz havada kalır ki buda
gençliğin doğasına aykırıdır. Çünkü
gençlik söyleminden ziyade eylemiyle farkını ortaya koyar. Eleştirdiğini pratikte ortaya koyarak refleks
verir. Zaten bunu yapamıyorsa o
zaman gençlik ruhunu yitirmiş demektir. Çünkü gençlik salt fiziki bir
olgu değildir. Ruh işidir. Bunun için
bir an önce harekete geçmeli ve
tepkisini ortaya koymalıdır. Ve bu
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gün bunun en iyi zamanıdır.

böyle bir çıkış bekliyor. Kürt, Türkmen, Arap, Asuri vb birçok genç
ortak sloganla farklı alanlarda meydanlara aktı. Ancak bu bir başlan-

gütleri ortak bir hamle başlattılar.
SERİ HILDE yani BAŞKALDIR.
Tamda tüm belirttiğimiz sorunları
kapsayan faşizme sömürgeciliğe
karşı net olarak tavrını ortaya
koyan bu hamle tüm gençlerin
ortak paydası olmaktadır. Bu nedenle hangi örgütten hangi fraksiyondan olursa olsun bugün ki
faşizme karşıysa bu hamle etrafında kenetlenmelidir. Faşizme
karşı ortak bir direniş cephesi BAŞKALDIRIYORUZ şiarı ile tüm alanları fethetmeli ve sömürgeciliğe en
büyük darbeyi vurmalıdır. Zaten
hamlenin ilanıyla beraber Kurdistan’ın dört parçasından Avrupa’nın
birçok ülkesine Rusya’ya Lübnan’a
varan eylemsellikler görkemli ateşli
yürüyüşler, yapılan mitingler açıklamalar gösterdi ki gençlik zaten

gıçtı ve devamıda gelecektir.
Tarihte de hep böyle olmuştur. Bir
çıkış, bir kıvılcım bir yerde tutuşmuş ve daha sonrada dalga dalga
yayılmıştır. Şimdi kıvılcım tutuştu
ve bu ateş gençliğin coşkusuyla kararlılığı ve iradesiyle faşizmin kurumlarında çıkardığı ateşle ancak
gürleşecektir. Bu nedenle artık
gençler ve genç kadınlar BAŞKALDIRIYORUZ şiarıyla devrime yürümelidir. O zaman görülecektir,
Zafer kesin olacaktır. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka başaracağız.
Yeter ki farklı tereddüt ve kaygılara
girmeden düşmanımızın ortak olduğu bilinciyle hep beraber hep birlikte yürüyelim. Faşizme vura vura

30 ekimde Komalên Cıwan ve
Komalên Jınên Cıwan gençlik ör-
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AFRİN, AKP-MHP FAŞİZMİNİN SONU
OLACAKTIR!

Faşist T.C. devletinin Afrin'e saldırısı, tüm halkların özgürlüğü ve
geleceğine karşı sömürgeci bir
haydutluktur. Bu saldırı çok boyutlu
bir saldırıdır. Yalnız dışarıya bir saldırı değil, en başta içeriye, Türkiye
işçi sınıfı ve emekçi halkına karşı
ağır bir saldırıdır. Bu saldırı, Gezi
direnişinden bugüne, milli mutabakat halinde, halka karşı sürdürülen
faşist saldırganlığın ve işgalin devamıdır ve içerde faşizme karşı gidişi hızlandıracak, pekiştirecek bir
saldırıdır. Bu işgalle başta işçi sınıfı
olmak üzere, tüm çalışanların üzerindeki sömürü ve baskı katmerlenecektir. Her dış işgal en başta
içerde tüm halkın esir edilmesi,
işgal altına alınması olarak gerçekleşir. Türkiye gericiliğinin halkımız
üzerine yüklediği en büyük kambur,
en büyük saldırı sömürgeciliktir.
Türk halkı, hala en büyük acıları ve
manevi köleleşme ve çürümeyi
Kürt halkına karşı sürdürdüğü sömürgecilik siyasetinden dolayı yaşamaktadır. Şimdi sömürgecilik,
sınırların dışına, Kürt ve Arap halklarının yaşadığı topraklara taşıyor.
Bunun arkasında hangi emperyalist haydutlarla, ne tür kirli pazarlıkların yapıldığını şu an tam olarak
bilmiyoruz. Bildiğimiz; bu, emekçi
halklara karşı sömürgeci bir saldırganlık ve yağma hareketidir. Kimse
yanılmasın, Türkiye artık tamboy
bölge savaşının içindedir, içerde ve
dışarda yıkılana kadar savaşı sürdürecektir.

AKP-MHP faşist ittifakı, kendisine karşı büyüyen kitlesel muhalefeti bastırmak için bu kanlı saldırıyı
tezgahlamıştır. TC devleti de Tayyip Erdoğan da 40 yıldır çok iyi biliyor ki, bu ve benzeri kanlı saldırılar
PKK'nin mücadelesini durdurmak
bir yana daha da büyütmektedir.
Gerçekte bombalanan Kürt mevzileriyle birlikte, Türk ve Kürt halkla-

rının özgür geleceğidir. Bugün, yalnız Afrin bombalanıyor sananlar
fena halde yanılmaktadır. Türkiye
Erdoğan eliyle kanlı kuyuya sokulmuştur. Bu, Irak ve Suriye'de neler
yaşandıysa aynı kanlı yolun açılmasıdır. Afrin'in bombalanması İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in bombalanmasının ön habercisidir.

Tekraren, uçaklar Kürt mevzilerini bombalıyor sananlar fena halde
yanılıyorlar. Türk Hava Kuvvetleri,
dün Afrin'in, Kürt halkının yanısıra
Türkiye'de laik ve seküler kesimlerin, demokratların, Alevilerin, işçi ve
emekçilerin, gençliğin, kadınların
tepesine de bomba yağdırdı. Kim
farkında veya değil bu aşamadan
sonra Kürt mevzilerine dönük her
saldırı içerde Türk cihadizmini kurmaya hizmet etmektedir. Siyasetle
uğraşan bu gerçeği görmek zorundadır. Bu gerçeği görmeyen veya
görmek istemeyen tüm kişi, kurum,
siyaset, parti, örgüt, komünist, sosyalist hangi sıfatı taşırsa taşısın,
Türk faşist selefiliğinin iktidarının
kurulmasına yardımcı olmaktadır.

Türkiye işçi ve emekçilerine
sesleniyoruz; Bu sömürgeci işgal,
en başta sizin ve emeğinizin üzerinde ağır bir saldırı ve işgaldir. İşgallerde emekçilerin kanı akar
patronların kasası dolar.

Tüm devrimci ve sosyalist
güçlere çağrımızdır; Bu işgal
aynı zamanda yürütülen faşist kuşatmanın pekiştirilmesidir. Sömürgeci işgale karşı tereddütsüz
mücadeleyi yükseltmek zorundayız. Acil olarak tüm devrimci ve
halkçı muhalefet güçleri hızla harekete geçmelidir. Artık kaybedilecek
zaman yoktur, kaybettiğimiz ve geçirdiğimiz her gün ve saat faşizm
ve gericilik alan kazanıyor, güç topluyor, silahlanıyor, kuvvetleniyor;
halk ve devrimci güçler kaybediyor.
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Bugün bu faşist katiller sürüsüne
karşı direnmek yetmez, her olanağı
ve aracı kullanarak taarruza geçmek devrimciliğimizin gereğidir. Faşizme karşı mücadele, artık
direnme ve savunma düzeyinde
ele alınamaz, AKP-MHP faşizmini
yıkmak ve yerine tüm antifaşist
güçlerin ortak iktidarını kurmak
üzere harekete geçilmelidir. Öncelikli, acil görev, faşizme karşı olan
tüm devrimci, sosyalist siyasal güçlerin birleştirilmesidir. DKP, kalın
çizgilerle ve yüksek sesle, siyaset
sahnesindeki tüm güçlere bu temelde saflarını yeniden gözden geçirmeleri ve organize olmaları için
çağrıda bulunuyor. Ağlamıyor yakınmıyoruz, bu alçak ve kalleş saldırılarla
sonuna
kadar
savaşacağız. Türkiye ve Kürdistan'ı, Afrin'i, halklarımızı ve kendimizi bu faşist cihatçı katillerin
ayakları altında çiğnetmeyeceğiz.
İçerde dışarda, bu bombardıman
ve akabinde devam edecek faşist
saldırganlığa karşı bizler de tüm
bölgede devrim cephesini ve devrimci savaşı yükselterek cevap vereceğiz.
Bombalanan yalnız Afrin değil
Ankara ve İstanbul'dur!
Faşizme, sömürgeciliğe, işgale karşı direneceğiz!
DEVRİMCİ KOMÜNARLAR
PARTİSİ
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AFRİN'E SEFER OLUR, ZAFER OLMAZ!
Rojava devrimine ve halklara
düşman faşist Türk devleti Afrin'e
karadan ve havadan saldırdı. Yüksek teknik kullanarak, halkların
özgürlük mevzilerini bombaladı.
İnsanlık ve halkların düşmanı politik islamcı Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP-MHP koalisyonu,
özgür Afrin'e ve Rojava devrimine
saldırarak bölge halklarının baş
düşmanlarından birisi olduğunu
gösterdi.

Suriye'deki çetelerin hamisi ve
en büyük destekçisi olan faşist
Türk devleti, şimdiye kadar işbirlikçileri eliyle yapmaya çalıştığı ama
her seferinde yenilgiye uğratılan
politikalarını bu kez Afrin'e dönük

işgal saldırısıyla bizzat kendisi gerçekleştirmek istiyor. Rojava devrim
güçlerini, onun halklara ilham
veren direnişini işgal saldırısıyla
ezmeye çalışıyor. Ortadoğu coğrafyasından yükselen ve tüm halklara
umut olan, kadın özgürlükçü Rojava devriminin kazanımlarını yok
etmeyi, Kürt-Arap ve diğer halkların
birleşik mücadelesiyle özgürleştirilen Kuzey Suriyeyi kuşatmayı, bu
ittifakı bozmayı amaçlıyor.

Bölgesel yayılma emelleriyle,
Osmanlıcılık hayalleriyle Suriye'deki krize taraf olan sömürgeci
faşist Türk devleti, tüm planlarını
boşa çıkartan Rojava devrimine
düşmanlıktan hiç vazgeçmedi.
Özgür Suriye Ordusu'ndan El Nusra'ya, DAİŞ'ten kendi örgütlediği irili
ufaklı çete gruplarına kadar her yoldan Rojava'ya ve onun kazanımlarına saldıran bu halk düşmanları,
şimdi de, ordu güçleriyle, tankları,
topları ve uçaklarıyla Afrin'i bombalıyor.

DAİŞ çetelerinin yenilgisiyle en
büyük darbeyi alan Tayyip Erdoğan
AKP'si ve onların hükümeti, Afrin'e
saldırarak, Kobani ve Rakka'daki

yenilgilerinin intikamını almaya çalışıyor. Tüm faşist güçler onun bu
işgal saldırısını destekleyerek, halk
düşmanı karakterlerini gözler
önüne serdiler. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP gibi düzen partileri
de, bu faşist politikaları destekleyerek, diktatör Erdoğana akıl vererek,
dökülen kana ve işlenen suçlara
ortak oldular.
Seferberlik Zamanı
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Afrin, Rojava devriminin kalbi,
onun ateşten mevzisidir. Kadını, erkeği, genci yaşlısıyla, devrim yürüyüşünün en önünde ilerleyen Afrin
halkı, bu bakımdan öncü bir rol oynamıştır. Bu saldırı sadece Afrin
halkına karşı yapılmamıştır. Hedefte tüm Rojava devrimi vardır. Bu
saldırı başta Kürt halkı olmak
üzere, bölgede yaşayan tüm halklara ve bölge devrimine yapılmıştır.
Kadın özgürlüğüne, halkların, dillerin, dinlerin ve kültürlerin kardeşçe
bir arada yaşama özlem ve umuduna karşı yapılmıştır.
Hatırlanacağı gibi kanlı karanlık
bir örgüt olan DAİŞ çeteleri, Kobani'ye saldırdıklarında, onları en

önce alkışlayan Tayyip Erdoğan ve
çevresiydi. Kahramanca süren,
görkemli direnişlerle püskürtülen
DAİŞ çeteleri yenilmiş, bu onların
sonunun başlangıcı olmuştu. Kobani'ye dünyaya korku salan bir
örgüt olarak giren DAİŞ çeteleri,
binlerce ölü ve yaralı vererek, başkentleri Rakka'yı bile kaybederek
Deyre Zor'a kaçmak zorunda kalmıştı. DAİŞ çeteleriyle birlikte Rojava devriminden tokat yiyen Tayyip
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Erdoğan ve yönetimi de yenilmişti.
Onlar bu yenilginin hıncıyla Afrin'e
saldırıyor, işgal etmeye çalışıyorlar.

Afrin'e saldırı, Türkiye halklarının
ve bölge halklarının hiç bir çıkarına
değildir. Sadece diktatör Erdoğan'nın AKP-MHP faşist iktidarının
ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Onların bu planlarını boşa çıkartmak
için hem faşist hükümete karşı savaşı büyütmek hem de, Afrin savunmasına katılarak, işgalcileri
yenilgiye uğratmak başta gençlik
olmak üzere, tüm devrimci güçlerin

görevidir.

Bu savaşa sürülen yoksul halk
çocuklarının ölümünden bu politikaya destek veren herkes sorumlu
olacaktır. Türkiye'nin onurlu insanlarının görevi, bu halk düşmanı politikalara karşı seslerini yükseltmek,
sokaklara çıkarak, Afrin işgaline ve
Rojava devrimine saldırılara karşı
mücadeleyi büyütmektir. Bu her
onurlu insanın ahlaki görevidir.
Afrin'e
yakar!

düşen

ateş,

herkesi

Özgür topraklarında, kardeşçe
bir arada yaşayan halkların coğrafyası Afrine saldıran, insanlarımızı
katleden faşist Türk devletine karşı
yapılacak her eylem meşrudur
şimdi.

Bu insanlık düşmanı faşist AKPMHP koalisyonuna ve onların tüm
çetelerine yenilgilerin en ağırını Rojava topraklarında ve Türkiye'de
yaşatmak başta Rojava devrim
güçleri olmak üzere, tüm devrimcilerin onur görevidir. Afrin, tıpkı Kobani gibi bir onur kalesidir. Onun
savunmasına katılmak, faşist Erdoğan ve çetelerini yenilgiye uğratmak için, Türkiye ve Kürdistan
gençliği, kadınları, işçi ve emekçileri seferber olmalıdır. Afrin mevzilerini doldurarak, faşist işgalci
politikaları boşa çıkarmalıdır.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin ve onun bileşeni tüm güçlerin öncelikli görevi, Afrin'e saldıran
AKP-MHP faşist koalisyonunu bu
saldırılarından pişman etmektir. Bu
savaş Tayyip Erdoğan hükümetinin
savaşıdır. Sonuçlarına da en başta
onlar katlanmak zorunda kalacaklardır. HBDH ve tüm devrimci güçlerin görevi, mücadelenin her biçimi
ve yöntemiyle harekete geçmek,
“Afrine sefer olur zafer olmaz” şiarıyla işgalcilerden hesap sormaktır.
Hiç kuşkusuz, AKP-MHP koalisyonu, onların kanlı ordusu, polisi ve
tüm devlet kurumları halk düşmanıdır, devrimci şiddetin hedefi durumundadır. HBDH ve bileşenleri, bu
perspektifle hareket edecek, Afrin'e
düşen ateşi, faşist AKP/MHP koalisyonu başta olmak üzere, işgale
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destek veren tüm güçlerin “evlerine” taşıyacaktır.

Başta Türkiye halkları olmak
üzere, dünyanın dört bir yanındaki
devrimci demokratik güçleri, faşist
Türk devletinin işgal saldırılarına
karşı sokaklara, direniş mevzilerine
çağırıyor, Afrin ve Rojava halklarının görkemli direnişini selamlıyoruz.
Faşist Türk devleti Rojava'dan
Defol

Yaşasın Halkların Birleşik Devrimci Direnişi!
21 Ocak 2018

Halkların Birleşik Devrim
Hareketi (HBDH)
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GÖÇMEN KRİZİ DEĞİL, EMPERYALİZMİN KRİZİ
Alman devletinin demokratik hareketlere karşı polis terörünü giderek tırmandırmakta olduğuna
Kasım ayında Düsseldorf’taki mitingde de tanık olmuştuk. Ardından
geçtiğimiz günlerde gene Alman
devleti Hamburg’da devrimci örgütlenmelere karşı bir operasyon yürüttü; bir kısım devrimci kurumlar
ve devrimcilerin evleri basıldı, çalışma malzemelerine el konuldu,
gözaltılar yapıldı. Gerekçe bu yılın
Temmuz’unda Hamburg’da yapılan
G20 zirvesine muhalefet edilmesiydi.

Bu anlaşılır bir durumdu, çünkü
burjuva demokrasisinin reklam
yüzü olarak bilinen Almanya’da demokratik muhalif hareketlenmelere
ve örgütlenmelere karşı şiddetin
böyle yükseltilmesinin nedeni gene
bizzat bu G20 zirvesinde açığa çıkmıştı.

Trump’ın iktidara gelişinden
sonra bu Mayıs’taki NATO zirvesinde savunma harcamaları, keza
Haziran’daki G7 zirvesinde iklim
değişikliği anlaşmaları üzerinden
açığa çıkan restleşmelerin ertesinde emperyalist kampta hızla derinleşmekte olan çelişkiler G20
zirvesinde alenen ortaya dökülmüştü. Zirve sürecinde Trump, Nazi
işgaline karşı Polonya direnişine
övgüler yağdırırken Merkel, Amerika’nın kendi varlığına yönelik varsaydığı “tek yol, tek kemer” projesinin sahibi Xi Jimping ile özel oturumlar düzenliyordu. Ortaya çıkan
oydu ki, NATO’nun kuruluşunda
Amerika’nın egemenliği üzerine
formüle edildiği haliyle “Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride, Almanları aşağıda” tutan emperyalist
dünyanın ittifak ve hegemonya iliş-

kileri artık geçerliğini yitirmiş durumdaydı. Ne Ruslar dışarıda tutulabiliyordu, ne de Almanlar aşağıda. Bu gelişmelerin devamında,
Avrupa kendi askeri birliğinin temelini oluşturan “pesco” anlaşmasını
ilan ederken son Alman seçimlerinde önemli bir başarı elde etmiş
olan ırkçı AfD partisinin yaptığı kongreye Alman medyası ve siyasal
dünyası büyük bir meşruiyet verdi.

Bilindiği gibi, aşırı sağ ve ırkçı
partilerdeki yükseliş sadece Almanya’da yaşanmıyor. Fransa’da Marie
Le Pen’in, İsviçre’de Halk Partisi’nin, Hollanda’da Özgürlük Partisi’nin yükselişlerine Ekim ayındaki
seçimlerde Avusturya Özgürlük
Partisi katıldı ve neo faşistlere iktidar yolunu açtı.

lişki emperyalizmin yapısal bir sorunu olarak kaçınılmazdır. İkinci
dünya savaşından sonra emperyalist pazarın genel eşdeğeri olan dolar’ın hakimiyeti artık tartışılır durumdadır. Dünya pazarlarındaki
Amerikan daralmasına ve özellikle
petrol ve gelişen piyasalar üzerindeki Amerikan hakimiyetinin gerilemesine paralel olarak yeni para
birimi arayışları IMF’nin SDR ölçeklerinde, Avrasya pazarlarının yerel
paralar üzerinden ticaretinde, altın
borsasında ve en son Bitcoin’le ünlenen kripto paralar spekülasyonunda kendini gösteriyor.

Bütün bu aşırı sağ ve neo faşist

Emperyalist pazarlardaki bu kriz
hali emperyalist sermaye odaklarını derhal korumacı politikalarla
kendi pazar ve para hakimiyetini
stabil hale getirmeye sevk ediyor.
Küreselci beklentilerin aksine ulus

yükselişte elbette ki dünyanın
içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal kriz belirleyici rol oynamaktadır. Uluslararası finans kapitalizm
2008’den beri içine girdiği krizden
bir türlü çıkamamaktadır. Bunda
temel belirleyen emperyalistler arasındaki çelişki olmaktadır. Bu çe-

devletlerin ve ulusalcı ekonomilerin
güçlendirilmesine doğru bir yönelme yaşanıyor. Emperyalist siyasetteki bu eğilim kendini Trump’ın
“önce Amerika” sloganıyla belirginleştirdi. Ama konu elbette salt Amerika ile sınırlı değildi. İngiltere’nin
Brexit hamlesi, Japonya’da Abe’nin
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“ulusal diriliş” kampanyasıyla iktidarını yenilemesi emperyalist odakların aynı politikada buluştuğunu ama bu politikanın onları giderek sertleşen çelişki ve çatışmalara götürmekte olduğunu gösteriyor.

Bu çelişki ve çatışmalar Ortadoğu’dan, Güney Çin Denizi’ne, Magrip’den Japon Denizi’ne yayılırken
özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika
sahasındaki savaşlar büyük insan
göçlerine yol açıyor. Irak, Suriye ve
Libya halklarının merkezinde olduğu göçmen kitle hareketi yaşadıkları acılar, olağandışı kötü yaşam koşulları ve üzerlerine inşa
edilen ağır sömürü çarklarıyla
içinde bulunduğumuz dönemin en
önemli konu ve sorunlarından biri
olmuş durumda. Bugün dünyada
60 milyon insanın kendi topraklarından, kendi toplumlarından kopmasından söz ediyoruz ve bu
nüfusun 20 milyonunun Avrupa’da
olduğunu biliyoruz. Üstelik yaşlı,
çocuk, kadın genç dinlemeden binlercesinin yollarda, denizlerde neredeyse bir soy kırım düzeyinde
ölmesinden söz ediyoruz. Emperyalistler ve sömürgeciler Suriye’de,
Irak’ta, Libya’da kentleri taş üstünde taş bırakmamacasına tahrip
ederken canını kurtarmak için cehennemcil serüvenlere kendini
atan bu insanları hem birbirlerine
karşı koz olarak kullanıp mali ve siyasi yarar sağlamaya çalışıyorlar.

Bu konuda en çarpıcı örneği
Trump’ın yönlendirmesinden aldığı
güçle Avrupa kapılarına dayanan
göçmenler üzerinden Avrupa’yı
tehdit eden ve bunu özellikle mali
kazanç kapısı haline getiren RTE
oluşturuyor. RTE, göçmen dalgasına tampon yaratmak adına Avrupa’dan üç milyar Euro istiyor,
ödeme taksitleri gecikince hemen
kapıları açarım tehdidine başvuruyor. Karşılığında göçmenlere sefalet denebilecek yaşam koşullarından başkası verilmiyor. Avrupa
daha farklı değil; 3 bini çocuk
olmak üzere 30 bin göçmenin nerede olduğu belli değil. Macaristan

ve Romanya’da göçmenler tel örgüler içinde tutuluyorlar. Yetmiyor,
Avrupa sermaye sınıfı bunu bir politik propaganda konusu yaparak
ırkçılığın ve aşırı sağ iktidarların
yükselişine payanda kılmaya çalışıyor.

Yukarıda gördük ki bunda oldukça da başarılılar. Avrupa’nın
önde gelen ülkelerinde aşırı sağ örgütlenmeler ve siyasal etkinlikleri
giderek yükselmektedir. Bunun görünen nedeninin uluslararası mali
kriz ve savaşçıl istikrarsızlıklar ortamında halk sınıflarının bir korunma refleksi olduğu söylenebilir.
Gelişkin ülkelerin bu koşullar altındaki özellikle küçük burjuva kesimleri proletaryaya da sirayet eden bir
yaklaşımla güvenceyi kolayca göçmenlerin ve yabancıların püskürtülmesinde, kendi “zenginliği”nin kendisine kalmasında buluyor. Irkçı ve
yabancı düşmanı söylemler etrafında yüzünü aşırı sağ ve neo faşist
siyasal örgütlenmelere doğru çeviriyor.

Avrupa küçük burjuvazisi ve
emekçileri kendilerine göçmen krizi
olarak yansıyan sorunun aslında
emperyalist yeniden paylaşımın yol
açtığı savaşların bir sonucu yani
doğrudan emperyalizmin krizi olduğunu göremiyor.

Aslına bakılacak olursa ırkçı ve
aşırı sağ politikalar nedeniyle yaşadığı acıların henüz tazeliğini korumakta olduğu Avrupa’da proletaryanın ve diğer emekçi ve küçükburjuva kesimlerin neo-faşist, ırkçı,
aşırı sağ siyasal çizgileri ideolojik
olarak desteklemelerinin pek mümkün olamayacağı bir ön kabul olarak ele alınabilir. Avrupalı emekçilerin, aşırı sağın ve ırkçılığın popülist propagandasına gösterdikleri
eğilimi aslında yaşadıkları toplumsal hoşnutsuzluğa ve gelecek korkusuna karşı düzenin egemen
partileri dışında bir çözüm arayışlarının tezahürü olarak değerlendirmek mümkündür.
Arayışta

yanlışa
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başat nedeni tümüyle bir düzen
ögesi haline gelmiş batı solunun
göçmen krizi ve emperyalizm üzerine siyasal gerçekleri açıklama
gücü, isteği ve bilincinde olmayışıdır.

Almanya’da Sosyal Demokrat
Parti, Fransa’da Sosyalist Parti,
son yönetim değişikliğine kadar İngiltere’de İşçi Partisi hem uluslararası emperyalizmin hem de kendi
tekelci sermayelerinin politikalarını
başta işçi sınıfı olmak üzere bütün
emekçi kesimlere dayatmak ve uygulatmak üzere siyaset geliştirdiler.
Emek, demokrasi ve barış düşmanı
bu politikaları halk sınıflarına kabul
ettirebilmek için yalan ve komplolar
dâhil olmak üzere her türden yöntemi uyguladılar. Ortadoğu’da emperyalist işgal “Saddam’ın kitle
imha silahları” yalanı üzerine başlatıldı ve bütün emperyalist devletlerin tezgâhı olarak ortaya çıkarılan
DAİŞ senaryosu üzerinden derinleştirildi.

Hal böyleyken batı solu, bu
düzen içi karakteri itibariyle göçmen sorununu da emperyalizmin
bir sonucu olarak görmek yerine,
batı merkezci yaklaşımlarla Avrupa
ya da “modern dünya değerleri”
üzerinden ele alan değerlendirmeleri kolayca üretebiliyor. Örneğin
yeni dönemin ünlü sol aydını Zizek
bu söylemin sözcülüğünü yapıyor.
Avrupa hükümetlerinin göçmenler
üzerindeki tahakkümlerinde haklı
olduklarını, göçmenlerin kendilerine göre istekler dayatamayacaklarını savunuyor. Avrupa’ya olan
göçmen dalgasını bir siyasal sürecin sonucu olarak değil, daha iyi
yaşam arayışının sonucu olduğunu
ima ederek ırkçı ve aşırı sağ partilerle aynı söylemi paylaşıyor.

Solun bu yetersizliğinin altında
kuşkusuz sosyalist sistemin yıkılmasından sonra piyasaya egemen
olan post modernist dünya ve toplum algılayışları önemli bir rol oynadı. “Küreselleşme” bu ideolojik
ve teorik çarpıtmaların en başında
gelmektedir.
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Bilindiği gibi küreselleşme tezleri
emperyalizmin yapısında var olan
finans kapitalin sosyalizmden arındırılmış tek dünya pazarında çelişkisiz çatışmasız bütünleşmelere
doğru gideceğini tezleştirmişti.
Bunu bir “imparatorluk” olarak betimlemişti. Bildiğimiz gibi bu kavrayış, bir dönem Kautsky’lerin sermayenin tekelleşme sürecinin giderek
dünya tekeline evrileceğini varsayan “süper emperyalizm” teorisinin
günümüz koşullarında yenilenmesinden başka bir şey değildi. Lenin’in emperyalizm teorisi ise finans
kapital rekabetinin emperyalizmin
yapısal bir sorunu olduğu ve pazarın yeniden paylaşımını dayatan
savaşlara yol açacağı üzerine idi.
Tarih Lenin’i haklı çıkardı. Emperyalizm yıkıcı ve katliamcı savaşlara
yönelirken, emperyalizmin bu karakterini önceden gören Lenin, yüzüncü yılını kutladığımız Ekim
devrimini bu savaşlar içinde yapılandırdı ve proletaryanın ilk devletini kurdu.

Gerçekte, emperyalistlerin hem
kendi aralarında hem de kendi içlerinde yaşadıkları çelişkilerin proletarya ve emekçi halkları daha
özgürlükçü ve demokratik arayışlara yöneltmesi neredeyse kendiliğinden bir süreçtir. Tekelci sermaye
bütün siyasal partileri, düzen örgütlenmeleriyle ve medya olarak kategorize edilen bütün ideolojik ve
siyasal propaganda araçlarıyla bu
kendiliğinden gidişin önüne set
çekmeye çalışır. Proletarya ve
emekçi halkların özgürlükçü ve demokratik eğilimlerinin yükseleceği
koşullarda tekelci sermayenin baskıcı politikaları ve demagojik ajitasyonları giderek şiddetlenir. İçinde
bulunduğumuz koşullarda ırkçı,
neo faşist, aşırı sağ politikalardaki
yükselme aslında proletarya ve
emekçi kesimlerdeki işte bu özgürlükçü ve demokratik eğilimlerin
yükselmesine karşılık gelmektedir.

İngiliz İşçi Partisi’nde Corbyn’nin
egemenliği alışı ve onu tasfiye
etme
amacıyla
Muhafazakar
Parti’nin tezgahladığı erken se-

çimde İşçi Partisi’nin gene oyunu
yükselterek çıkışı sınıf mücadelesindeki bugünkü seviyenin bir görüngüsüdür. Cornby’nin liberal sol
söylemleri bile emekçi sınıfların
muhalefetine öyle bir imkân tanımıştır ki bugün Corbyn İngiliz sermayesi tarafından sadece Brexit
karşıtlığıyla değil, doğrudan “ulusal
güvenliğe tehdit” olmakla suçlanıyor.

Bu gelişme sadece İngiltere’de
yaşanmıyor. Almanya’da Sol Parti,
sol bir sosyal demokrasinin bile gerisinde kalan bir siyasal çizgi ve
söylem tutturmasına karşın son seçimlerde oyunu yükseltti. Bu gelişme Sol Parti’nin başarısından
çok Alman emekçi sınıflarındaki sol
arayışı bize göstermektedir. Keza
Macron iktidarına karşı Fransa’da
bitmek bilmeyen sokak gösterileri
aynı eğilimin başka bir dışa vurumudur.

Küreselciliğin bir başka yönden,
halklar yönünden iflasına ise Katalonya’daki bağımsızlık referandumu örnek oluşturuyor. Amerika,
küreselleşmenin örnek alanı olan
Avrupa Birliği’ni dağıtmak için, Brexit’ten sonra İtalya ve Yunanistan’ı
da Euro sahasından çıkmaya zorlarken Katalon halkının İspanyol
sömürgeciliğine karşı bağımsızlık
çıkışı bütün emperyalist merkezlerde şaşkınlığa ve kızgınlığa yol
açtı. İskoçya ve Bask özerklik denemelerinden sonra bu tarz başarılı bir girişim emperyalizmin bir
halklar hapishanesi kimliğine en
büyük saldırı olarak görüldü.

Madrid yönetiminin Katalon liderliğine yönelttiği askeri ve adli baskı,
Avrupa koşullarında, Kürt referandumuna karşı Irak devletinin uygulamalarından nitelik olarak aslında
pek de farklı sayılamaz. Ya da tersinden söyleyecek olursak, Barzani
gibi işbirlikçi bir önderliğin siyonizmin ve kendi burjuva çıkarları için
de olsa gündeme getirdiği Kürdistan bağımsızlığına karşı Irak devletinin geliştirdiği baskı emperyalizmin bugünkü koşullarında sö-
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mürgeciliğin ister İspanya’daki gibi
gelişkin Avrupa toplumunda olsun,
ister geri Ortadoğu toplumlarında
olsun en azgın egemenlik yönelimi
olduğunu bizlere yeniden göstermiştir.

Bütün bu gelişmeler, emperyalizmin ve sömürgeciliğin bu kriz konjonktüründe
proletaryaya
ve
emekçi halklara baskı, şiddet ve
aşırı sömürüden başka bir yönelim
içinde olamadığını gösteriyor. Proletarya ve halkların özgürlük ve demokrasi arayışına biz devrimci ve
komünistlerin birleşik bir devrim
cephesiyle karşılık olamadığımız
koşullarda emperyalist sermaye
gelişkin ülkelerde ırkçı, neo-faşist
baskılar, geri ülkelerde sömürgeci
savaşla kendi korkularına çare bulmaya çalışıyor.

İşte bu yüzden Hamburg’da devrimcilere düzen dışı solun gelişmesinin
önüne
geçmek
için,
Düsseldorf’ta Kürtlere, en güçlü ve
örgütlü göçmen hareketini kuşatmak için saldırıyor.

Emperyalistler ve sömürgeciler
kendi sorunlarını ve çözümünü biliyorlar. Bu krizden onlar için çıkış
yolu savaşı göze almaktır. Bunun
da yolu emekçi sınıfları baskıyla,
ırkçı ve diğer ötekileştirici ideolojik
söylemlerle sisteme bağlı tutmaktır.

Bizler de kendi sorunlarımızı ve
çözümlerimizi Ekim devriminin yol
göstericiliğinde yeniden bilince çıkartmalı, örgüte ve mücadeleye
dönüştürmeyi başarmalıyız.

Avrupa’da ırkçı, aşırı sağ yükselmeye karşı göçmen halkların mücadelesini yükseltmek, ancak küreselleşmeci teorileri bir kenara
atarak yerel emekçi sınıf ve halklarla birlikte emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı mücadeleyi yükseltmekle mümkündür.
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24 Aralık 1978 Maraş Katliamı, 19 Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı ve 28 Aralık 2011 Roboski Katliamı
Türk Devletinin Barbar Yüzü Olarak Tarihe Geçmiştir!
“Kurtuluş Savaşı” sonrasında
Kemalistler yeni bir ulus devlet kurdular. Osmanlı imparatorluğu bir
ulus devlet değildi. İmparatorluk yıkılıp parçalandıktan sonra, geriye
kalan Ermeni, Rum, Kürt Anadolu
halklarının topraklarını ilhak eden
Türk burjuvazisi, Türklüğü esas
alarak yeni bir ulus devlet kurdular.
Bu yeni devletin adını da Türkiye
Cumhuriyeti olarak ilan ettiler. 1923
yılında Lozan'da emperyalistler Kemalistlerle yaptıkları pazarlıkla elde

inşa ettiler. Türklüğün kabul ettirilmesi için Türkiye'deki ulus ve azınlıklar yok sayıldı. 1915 Ermeni
soykırımından geriye kalan 100 bin
civarındaki Ermeni ülkenin değişik
yerlerine sürgün edilerek tamamen
etkisiz hale getirildi. Rumlar, mübadele adı altında Yunanistan'a gönderildi. En büyük nüfusu teşkil eden
Kürtler ise, yakın takibe alındı. Lozan'da İsmet İnönü'nün “biz Kürtleri
de temsil ediyoruz” söylemi Lozan'da kalmış, Kemalistler sonra-

meni ve Yahudilere karşı her
zaman saldırgan bir tutum içinde
olarak, katledip bu azınlıkları da
yerlerinden ettiler.

Doksan dört yıllık Türk devletinin
tarihi katliamlarla doludur. Türk
devletinin tarihine baktığımızda
katliamsız hiçbir yıl geçmemiştir.
Faşist diktatörlük, sınıf mücadelesi
geliştikçe de katliamlar gerçekleştirmiştir. 1970'de 15-16 Haziran işçi
direnişine yapılan saldırı, 1 Mayıs
1977 işçi katliamı ve Gezi Direnişi
ve katliamı en akılda kalanlar olarak hafızalara kazınmıştır.

Türk devleti Sünni-İslam din anlayışını kabul ettiği için, bunun dışında hiçbir dine ve inanca hayat
hakkı tanımamıştır. Kuruluşundan
bugüne kilise ve sinagoglara saldırarak yakıp yıkmıştır.

ettikleri imtiyazlar sonucu yeni Türk
devletini tanıdıklarını deklare ettiler.
Kemalistlerin, Lozan öncesi İzmir
İktisat Kongresinde emperyalistlere
verilen garantiler doğrultusunda
anlaşma, maddeler halinde onaylanmış ve Lozan'da emperyalistlere
sunulmuştur. İngiltere ve batılı emperyalistler kendilerine verilen garantileri aldıktan sonra, sömürgecilik yerini yarı-sömürgeciliğe bırakmıştır.

Kemalistler, yeni ulus devleti
esas ve tam olarak Tüklük üzerine

sında Kürtleri “unutarak”, 1924
Anayasasına, Türk devletinin Türklerin vatanı olduğu ibaresini koyarak meseleyi sonlandırmışlardır.

Kürtler bu oyunu ve inkarı çok
geçmeden gördüler. 1925 yılında
Şeyh Sait önderliğindeki Kürt isyanı kanla bastırıldı. Bunu diğer
ayaklanmalar ve katliamlar izledi.
Türk devleti Kürtlerin yanında
diğer azınlıklara karşı da her
zaman acımasız davrandı. Kemalist hükümet ve onun devamı olan
diğer tüm hükümetler, Rum, Er-
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24 Aralık 1978 yılındaki Maraş
katliamı da devletin Alevilere bakışıyla yakından ilgilidir. Maraş katliamı şöyle okunmalıdır; Birincisi,
Aleviler ezilen ve horlanan bir
kesim olarak devletle hiçbir zaman
barışık yaşamadı. Alevilerin, devletle yaşadıkları bu çelişkilerin bir
sonucu olarak devrimci örgütlerde
yer almaları devleti oldukça rahatsız etmiştir. 1978, devrimci mücadelenin en yüksek olduğu yıldır.
Alevi gençlerin önemli bir bölümünün devrimci örgütlerde yer alması
devleti oldukça rahatsız etmiştir.
Maraş katliamıyla devlet Alevilere
göz dağı vermek istemiştir. İkincisi,
Sünni-İslam din anlayışı Alevileri
kafir gördüğü için Aleviler hedef
alınmıştır.
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Maraş katliamı öncesi birçok hazırlık yapılmış, provokasyonlar düzenlenmiştir. “Komünistler camiyi
yakıyor” diyerek halk sokağa dökülmüş, öğretmeler derneği kurşunlanmış, kahveler taranmış, polis
eliyle şehre silah taşınarak MHP'lilerce katliam gerçekleştirilmiştir.
Katliamda 1000 Alevi yurttaş katledilirken, yüzlercesi de yaralanmıştır.

MHP, kuruluşundan itibaren devletin sivil militer gücü görevini üstlenmiştir. Devrimci mücadelenin
yükseldiği her dönem devreye
MHP sokulmuştur. Devletin açıktan
gerçekleştiremediği suikastlar ve
katliamlar MHP eliyle yapılmıştır.
1975-1980 yılları arasında MHP
yüzlerce devrimciyi katletmiştir.
Devletin MHP'ye kurdurduğu TİT
(Türk İntikam Tugayı) ve ETKO
(Esir Türkleri Kurtarma Ordusu)
eliyle birçok suikast ve katliam yaptırılmıştır. DiSK Genel Başkanı
Kemal Türkler, Alpaslan Türkeş'in
emriyle katledilmiş, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi
İpekçi M. Ağca tarafından yapılan
suikast sonucu öldürülmüştür. Öyle
ki, MHP, uluslararası suikast eylemlerinde dahi kullanılmıştır. M.
Ağca'nın Papa suikastı en bilinen
eylemlerden biridir.

Kürt Ulusal Özgürlük Mücadelesi
ve devrimci mücadelenin en yüksek olduğu 1990'lı yıllarda da, hareketin bastırılması ve yok edilmesi
için kurulan Jitem ve kontrgerilla örgütlenmesinde MHP'ler önemli bir
yekun tutmuştur. Birçok faili belli cinayet ve göz altında kaybetmelerde ve köylerin yakılmasında
MHP'lilere görev verilmiştir. MHP,
sivil militer bir güçten para-militer
bir güç olarak her zaman devletin
yedek bir gücü olarak devreye sokulmuştur.

MHP, bu görevini bugünde yerine getirmeye devam ediyor. Kürtler her gündeme geldiğinde MHP,
her şeyi yapmaya hazır olduğu
açıklamasını yapmaktadır. 15 Tem-

muz 2016 tarihinde yapılan darbe
girişiminden sonra MHP, tüm gücüyle AKP'nin koltuk değneği olmuştur. “Yenikapı ruhu” denilen
anlaşmayla AKP'nin yanında yer
alan MHP, 2019 yılında yapılacak
olan yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'yle beraber
seçime girmek için şimdiden hazırlıklar yapmaktadır. R.T. Erdoğan'ın
MHP kurucusu faşist Alpaslan Türkeş'in 100. doğum gününü kutlamak için direkt Devlet Bahçeli'yi
araması sadece bir jest değil, aynı
zamanda AKP-MHP ittifakının
devam ettiğini kamuoyuna deklare
edilmesidir.

MHP, elinin altında tuttuğu bir
savaş gücü olduğunu yeri geldiğinde açıklamaktan çekinmiyor. 24

Eylül 2017 tarihinde Irak Kürdistanı'nda yapılan bağımsızlık referandumu sonrası Kerkük'ün statüsünün yeniden tartışıldığı günlerde
Bahçeli, beş bin kişilik bir gücün
Kerkük'e gidip savaşmaya hazır olduğunu açıklamıştır. Sözde “demokrasiyle” yönetilen ülkede bir
“yasal” bir partinin bu açıklaması
suç teşkil etmesi gerekirken, AKP,
tam tersine MHP'ye teşekkür etmiştir. Faşizmle yönetilen tüm ülkelerde böylesine sivil militer güçler
her zaman devletin yedek gücü
olarak bir kenarda tutulmuş ve zamanı geldiğinde sokağa sürülmüştür. Almanya'da Hitler, İspanya'da
Franko ve İtalya'da Mussolini'nin
kurduğu sivil militer güçlerin ger-
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çekleştirdiği katliamlar bu ülkeleri
ne hale getirdiği tarih sayfalarında
hala yerlerini korumaktadır.

17. Yılında 19 Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı

19 Aralık 2000 tarihinde Türkiye'de tarihin en büyük hapishaneler
katliamı gerçekleştirildi. 19 Aralık
sabahı yirmi Hapishaneye birden
gerçekleştirilen saldırıda ölüm
orucu ve süresiz açlık grevinde
olan 28 devrimci tutsak katledilirken, yüzlercesi de yaralandı. Yüzlerce Özel Hareket Timi, jandarma
ve polis gücünün yer aldığı, ağır silahlar ve kimyasal gazların kullanıldığı katliamda tutsaklar diri diri
yakıldı.

Katliamla ne amaçlandı?

Mehmet Ağar döneminde hazırlıkları yapılan ve DSP-ANAP ve
MHP hükümeti döneminde hızlandırılan F-Tipi hücre Hapishanelerine geçilmesini engellemek için
başlatılan ölüm orucu ve süresiz
açlık greviyle devrimci tutsaklar direnişe geçti. Bülent Ecevit, Mesut
Yılmaz ve Devlet Bahçeli hükümeti,
gerçekleştirdiği katliamla devrimci
tutsakları teslim alıp direnişi bastırmayı hedefledi. Katliam sonrası
devrimci tutsakların F-Tipi Hapishanelere konmasıyla devlet hedefine
ulaştığını sansa da, devrimci tutsaklar direnişlerine en kötü şartlarda bile devam ettiler. Ölüm orucu
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ve süresiz açlık grevi iradi olarak
bitirildiğinde, hapishanelerde ve dışarıda direnişe destek veren toplam 122 kişi hayatını kaybetmişti.

Hapishaneler sorunu hiçbir zaman Türkiye gündeminden düşmemiştir. Faşizm, devrimci, yurtsever
tutsakları her daim rehin olarak
görmüş, hapishaneleri her zaman
hedef almış, saldırmış ve devrimci
ve yurtsever tutsaklar üzerinde
devlet terörü estirilmiştir.

1980 Askeri Faşist Cunta döneminde de hapishaneler birer işkence merkezi olarak kullanıldı.
Ülkenin tüm hapishanelerinin tıka
basa devrimci tutsaklarla dolu olduğu 12 Eylül 1980 yılında Metris,
Mamak ve Diyarbakır hapishanelerinde yapılanlar hala hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Onlarca devrimcinin işkence sonucu katledildiği
Diyarbakır, Metris ve Mamak hapishaneleri aynı zamanda birer direniş
merkezi olarak cuntaya karşı verilen mücadelenin de birer parçası
haline geldiler.

12 Eylül Askeri faşist cunta döneminde hapishanelerde onlarca
insan hayatını kaybetti. Sadece Diyarbakır hapishanesinde açlık
grevi, ölüm orucu ve işkence sonucu 40 kişi, İstanbul hapishanelerinde 4 devrimci ölüm orucunda
hayatını kaybetti.

12 Eylül sonrası döneme bakıldığında da Türkiye hapishanelerinin
birer işkence ve katliam merkezi olduğu görülecektir.

Bu katliamların en akılda kalanları ise şunlardır,

1988 yılında devrimci tutsaklar
direniş sonucu birçok hakkı elde etmelerine karşı, 1 Ağustos 1988 yılında yürürlüğe giren ve 1 Ağustos
genelgesi olarak bilinen uygulamayla tüm haklar geri alındı. 1989
yılında başlayan saldırıda Eskişehir'den Aydın Hapishanesine yapılan sevkte Mehmet Yalçınkaya ve
Hüseyin Eroğlu adlı devrimciler ha-

yatlarını kaybettiler.

3 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır
Hapishanesinde bir tutuklunun yeniden sorguya götürülmesine karşı
direnişe geçen tutsaklara karşı yapılan operasyonda, Ramazan
Özüak adlı devrimci katledilirken,
50 tutuklu ise yaralandı.

1995 yılında hak gasplarına
karşı başlatılan açlık grevinde Yozgat E Tipi Hapishanesinde Fesih
Beyazçiçek, Amasya E Tipi hapishanesinde ise Remzi Altıntaş hayatını kaybetti.

1995 yılında Buca hapishanesine yapılan saldırıda 3 devrimci
tutsak hayatını kaybederken, 40
devrimci tutsak ise yaralandı.

4 Ocak 1996 yılında İstanbul
Ümraniye Hapishanesine yapılan
saldırıda 4 devrimci tutsak katledilirken, 36 devrimci ise yaralandı.

24 Eylül 1996 yılında Diyarbakır
Hapishanesine yapılan saldırıda 10
yurtsever devrimci tutsak katledilirken, 46 tutsak ise ağır bir şekilde
yaralandı.

26 Eylül 1999 yılında Ankara
Ulucanlar Hapishanesine yapılan
saldırıda 10 devrimci tutsak hayatını kaybederken, 29 devrimci tutsak ise yaralandı.

5 Temmuz 2000 yılında Burdur
Hapishanesine yapılan saldırıda 61
devrimci tutsak ağır yaralandı.

AKP hükümeti döneminde hapishanelerde hayatını kaybeden tutuklu sayısının Adalet Bakanın
verdiği resmi rakamlarla 16 yılda 3
bin 432 kişi olduğu açıklanmıştır.
Bu sayı her ne kadar hapishanelerde “eceliyle ölenler” olarak açıklansa da, Türkiye hapishanelerinin
nasıl olduğu, tutsakların hangi
şartlarda yaşadıklarını; hasta,
yaşlı, tek başına yaşayamaz durumda olan tut devlet eliylesakların
nasıl ölüme terk edildiklerini göstermesi açısından oldukça önemlidir.
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En son açıklanan yeni rakamlarla
450 hasta tutsağın ölüm sınırında
oldukları, halde bırakılmadıkları ve
ölüme terk edildikleri bilinmektedir.

Hapishaneler yeniden gündemdeki yerini korumaktadır. AKP'nin
başı Erdoğan bir süre önce yeniden TTE uygulamasına geçileceğini açıkladı. Buna gerekçe olarak
FETÖ'cuları gösterse de, esas hedefin devrimci ve yurtsever tutsaklar olduğu açıktır. Erdoğan'ın
FETÖ'den tutuklu olanların mahkemelere çıkarken, Guantanamo'da
olduğu gibi, TTE ile duruşmalara
çıkartılmasını istediğini söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bunu
bir talimat olarak gördüklerini ve
hazırlıklara başladıklarını açıkladı.
TTE uygulamasına ilk elden tepki
veren devrimci tutsaklar, TTE'yi
kesin ve hiçbir şartta giymeyeceklerini açıkladılar. AKP hükümeti
bunun üzerine saldırgan bir tutum
alarak bazı hapishanelere saldırdı.
Bolu, Elazığ, Şakran, Tarsus ve Tekirdağ vd. hapishanelere yapılan
saldırılarla birçok tutsak yaralanmış, görüşler yasaklanmış, kitaplar
toplanmış, elbise yasağı getirilerek
fiili uygulamalara geçilmiştir.

TTE saldırısı sadece içeride devrimci tutsakların sorunu değildir. Bu
sorun toplumsal mücadelenin bir
parçasıdır. TTE uygulamasına
karşı devrimci tutsakların başlattığı
direniş dışarıdan verilecek destekle
ancak başarıya ulaşabilir. Tüm direniş tecrübeleri bunu göstermiştir.
TTE uygulamasına geçmeden
önce dışarıda yapılacak olan eylem
birlikleri ile hedefi belirlenmiş kampanyalar zaman geçirilmeden örgütlenmelidir.

Avrupa'da kamuoyu yaratmak ve
AKP hükümetinin TTE uygulamasının teşhir edilmesi ve devrimci tutsakların direnişlerine verilecek
desteğin önemi oldukça büyüktür.
Kurulacak komiteler vasıtasıyla
hazırlanan dosyalar partilere, insan
hakları kuruluşlarına sunularak,
Türkiye Adalet Bakanı ve bizzat Er-
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doğan'ın kendine protesto faksları
çekilerek uygulama teşhir edilip,
protesto edilmesi sağlanmalıdır.
Sonrasına bırakılacak bir kampanyanın hedefine ulaşmasının riskleri
atılacak erken bir adımla önlenebilir.
6. Yılında Roboski Katliamı

28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak
Uludere (Roboski) Köyünde gerçekleştirilen katliamla 34 Kürt köylüsünün katledilmesinin üzerinden
6 yıl geçmesine rağmen faşizm
suskunluğunu devam ettiriyor. Katliam sonrası dönemin Başbakanı
Davutoğlu'nun “saldırı emrini ben
verdim” açıklamasıyla, katliamın
önceden planladığı her yönüyle
açık olmasına rağmen, oluşan tepkiler ve kamuoyunun bu katliamı lanetlemesi ve köylüleri sahiplenmesine karşı, çark ederek işledikleri bu insanlık suçunu birbirlerinin
üstüne atanlar tarih önünde hesap
vermekten kurtulamayacaklardır.

Katliama kılıf bulmak için sanki
meşruymuş gibi, vurulanlar “PKK'lı
sanılmıştır” açıklaması devletin katliamcı yüzünü göstermesi bakımından bir kez daha açığa çıkmış olsa
da, faşizmin bu katliamla verdiği
esas mesaj, Kürtlere yaşam hakkı
tanımadıklarıdır. Hiçbir geliri olmayan, Irak ve Suriye tarafına geçerek sınır ticareti yaparak geçimlerini

sağlayan köylüler, sırf Kürt oldukları için katledilmişlerdir.

Türk devleti kuruluşundan itibaren Kürtlere karşı düşmanca bir politika sürdürmüştür. Lozan'a Kürtleri
de temsilen geldiklerini söyleyen
yeni Türk burjuvazisi ve toprak
ağalarının temsilcileri, söylediklerini
masadan kalktıktan sonra unutarak, ırkçı ve şoven bir politikayla
Kürtlere karşı tutum aldılar. 1924
Anayasasına, Türkiye'nin Türklerin
devleti olduğu maddesini bilerek ve
seçerek koyan Kemalistlerin bu tutumu aralıksız olarak günümüze
kadar devam etmiştir.

Kürtler, Türk devletinin tüm imha,
inkar ve katliam politikalarına karşı
özgürlük mücadelelerini hiçbir
zaman bırakmadılar. Katliamlar
sonrası, bir süre Kürtler sessiz kalmış gibi görünseler de, her zaman
ayağa kalkmasını bilmişlerdir.
1984 yılında başlayan Kürt ulu-

sal mücadelesinin 40. yılındayız.
PKK önderliğindeki Kürt Özgürlük
Hareketi, aralıksız sürdüğü 40 yıllık
mücadelede büyük bedeller ödedi.
50 bine yakın Kürt özgürlük savaşçısı bu mücadelede hayatını kaybetti. Faşist diktatörlüklüğün saldırısı sonucu yüzlerce köy yakılıp
yok edildi, beş milyon Kürt köylüsü
yerlerinden edildi. Sanayi üretimi-
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nin yok denecek bir düzeyde olduğu Türkiye Kürdistanı'nda tarım
üretimi de yeterli düzeyde yapılamadığı için Kürt köylüsü açıklık ve
yoksulluğa terk edilmiştir. Kürt işçi
ve emekçisi Türkiye'nin diğer illerine çalışmaya gittiğinde iş verilmediği gibi, saldırlara uğramış yer yer
linç edilmiştir.

Tüm bu yok saymaya ve katliamlara karşın Kürt Özgürlük mücadelesi bitirilememiştir. Türk devleti
en zor dönemlerinde defalarca Kürt
Özgürlük Hareketiyle masaya oturmayı kabul etmiş, klasik “terör örgütü” yalanı defalarca yerle bir
olmasına rağmen, tersine, kendini
güçlü sandığı her fırsatta saldırarak
Kürtleri yok etmeye çalışmıştır.
Devlet, yok saydığı Kürtlerin varlığını verilen mücadeleyle kabul
etmek zorunda kalmasına rağmen,
hiçbir zaman sözünde durmamıştır.
Bu faşizmin tipik bir özelliği olarak
üzerinde yükseldiği ırkçı ve şovenist politikasının sonucudur.

1923 yılında parçalanan Kürdistan toprakları, Irak, Suriye, İran ve
Türkiye arasında paylaşılmış, her
bir devlet Kürdistan'ın kendilerine
bırakılan topraklarını ilhak etmiştir.
Kürtlerin yaşadığı ülkelerde verilen
mücadeleyle sınırlar fiili olarak yıkılmıştır. Kürtlerin kendi aralarındaki ilişkiler ve gösterdikleri
dayanışma bugün en ileri boyutadır. Türkiye'deki Kürt Özgürlük mücadelesine Irak, Suriye ve İran
Kürdistanı'ndan da katılan savaşçılar suni olarak çizilen tüm sınırları
parçalamışlardır.

Kürtler, Ortadoğu coğrafyasında
artık belirleyici bir konuma gelmişlerdir. Suriye iç savaşında ortaya
çıkan fırsatları ve çelişkileri iyi değerlendiren Kürtler Rojava'da elde
ettikleri statüyle geriye dönülmez
bir adım atmışlardır. Suriye'nin yeniden inşasında bir özene olan
Kürtlerin talepleri dikkate alınmadan gerçek ve kalıcı bir yeni Suriye
kurulamaz. Nitekim diplomatik görüşmelerde Kürtler olmadığı için
somut adımlar atılamamaktadır.
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Rusya'nın Soçi şehrinde başlayan
görüşmelerin ilk turundan sonra,
görüşmelerde PYD yer almadığı
için, sonuç da alınamamaktadır.
Türkiye ve İran PYD'nin görüşmelere katılmaması için yaptıkları baskının görünürde bir karşılığı olsa
da, bu Rojava'nın statüsünü değiştiremez. Kürtler Suriye'de kazanmıştır.

Ortadoğu'da temel sorunlardan
biridir artık Kürt ulusal sorunu. Bu
sorun çözülmedikçe Ortadoğu'da
siyasal bir istikrar sağlanamaz. Emperyalistlerin ve gerici devletlerin
Kürtler üzerindeki oyunları devam
etmektedir. Kürtlerin emperyalistlere ve gerici-faşist devletlere
boyun eğmesi dönemi artık geride
kalmıştır. Kürtler bu coğrafyada söz

sahibidir. Irak Kürdistanı'nda yapılan referandum ile bu bir kez daha
teyit edilmiştir. Referandum sonrası
emperyalistlerin ve gerici güçlerin
hep birlikte IKBY'nin üzerine üşüşmeleri ile geri adım atan Barzani
tüm Kürtlerin iradesini temsil etmemektedir. Barzani, referandum öncesi büyük yanlışlar yaptı. Haklı ve
meşru olan bağımsızlık referandumunda, kendi dışındaki Kürt güçlerini dikkate almadı. Bu da,
emperyalist ve gerici güçlerin, “referandum meşru değil” söylemini
daha rahat dillendirmelerine neden
oldu. Tüm Kürt güçleri referandumda birlikte hareket etmiş olsalardı
bile,
sonuç
yine
değişmeyecek, emperyalistler ve
gerici güçler referandumu yine tanımayacaklardı. Çıkarları bunu ge-
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rektirdiği için Irak Kürdistanı'nın bağımsızlığı işlerine gelmediği için,
Irak'ın “toprak bütünlüğü” kisvesiyle
bir ulusun kendi kaderini tayin
hakkı zorla engellenmiştir.

Hiçbir güç bir ulusun kendi kaderini tayin etme hakkını engelleyemez. Kürtlerin bağımsız bir
Kürdistan mücadelesi her parçada
er yada geç bir gerçeğe dönüşecektir.

Yaşasın Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı!
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Düzenin Sonu:
DİNCİ FAŞİST DİKTATÖRLÜK
Faşist diktatörlüğün çıkardığı son
KHK ile 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsünde kafa kesen dinci-faşist
katillere af çıkarıldı – ki zaten yargılanmamışlardı- ve SADAT, HÖH
(Halk Özel Harekat) vb. türden paramiliter faşist örgütlere yasallık kazandırıldı.

Demek ki azametli görünümlerinin
altında derin bir kriz ve sıkışma
yaşıyorlar. Çünkü halkta "rıza üreten" hiç bir rejim bizatihi kendi yasallığını tartışmalı kılan böylesi
uygulamalara başvurmaz. Bütün
diktatörler paranoyaktır ve "paranoyak olmaları takip edilmedikleri
anlamına gelmez." Takip ediliyorlar
ve korkmakta haklılar. İçerden,
dışardan, Kürtlerden, Alevilerden,
halktan, ordunun binde bir de olsa
olası bir kumpasından, Amerikadan, Rusya'dan, herşeyden, herkesten korkuyorlar. Korku dağları
bekliyor ve HÖH'le PÖH'le tedbir
alıyorlar. Silahlanıyor ve paramiliter
örgütler kuruyorlar. İç ve dış
düşmanlar gazını durmadan pompalayarak taraftarlarını ideo-politik
teyakkuzda tutuyorlar. Korkunun
ecele faydası var mı, göreceğiz.
Aklıbaşında hiç kimse sömürgeci
faşist rejimin kendi çelişkileri içinde
boğularak kendiliğinden çöküp gideceğini beklemez, bekleyemez.
Buna mukabil Erdoğan'ın kof babalanmalarına bakarak rejimin yıkılamayacak kadar muhkem, halkın ve
devrimcilerin ise yenik ve aciz olduğunu düşünmek berbat bir teslimiyetçiliktir.

Ortalama sol ve muhalif kafa
Amerika ve Avrupa'dan çare bekliyor, Gül'ün korkak ve aptal twit-

lerinden "heyecanlanıyor", İYİ partiyi iyi buluyor ya da en iyimser durumda papatya falı misali faşizm mi
değil mi, açık mı kapalı mı falına
bakıyor. "Görülmemiş" durumdan
dehşete kapılarak, -etrafına moral
ve cesaret aşılayacağı yerde- önce
kendi cesaretini kırıyor. Eh durum
"görülmemiş" derecede ağır olduğuna göre, normale, yani Erdoğan
öncesi
statükoya,
"Cumhuriyetin
kazanımları"
Türkiye'sine dönmek de makul bir
program olarak zuhur ediyor. Kürdistan kentlerinde yapılan katliamlarla, Suruç ve Ankara Gar
katliamlarıyla, 1 Kasım seçimi ve
hileli referandum sonuçlarıyla diktatör ömrünü uzatan Pirus zaferleri
kazandı. Bu hamlelerde kim hangi
"zaferi" görürse görsün, biz Pirus
zaferi tespitimizde ısrarlıyız: Erdoğan'ın kazandığı her "zafer",
eninde sonunda içine gömüleceği
yenilgi çukurunu daha da derinleştiriyor. Olayların akışına tarih,
siyaset ve teori perspektifinden bakıldığında bu açıktır. Halkın,
mevcut tabloyu salt görünür sonuçlardan hareketle ele alarak demoralize olması bir ölçüde anlaşılırdır.
Peki ya devrimciler, sosyalistler, tutarlı demokratlar, aydınlar? Halkın
kendiliğinden bilinç ve davranışının
bir milim ötesinde bir kavrayış ve
duruşun ötesine geçilemiyorsa ne
lüzümu var koca koca sıfatların?
Şimdi buraya iki önerme yazıyoruz:

1) Erdoğan faşist diktatörlüğünün
uygulamalarında yeni ve yıkıcı unsurlar vardır; ancak bunlar köksüz,
tarihsiz ve "şok edici" yenilikte
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değildir.
2) Erdoğan'ı yaratan vasata geri
dönüşü program edinerek Erdoğan'a karşı mücadele mümkün
değildir. Tartışmalı burjuva demokratik kazanımlar dahi şiddetli iç
mücadelelerin ya da ezilenlerin kalkışması bir devrime kadar tırmandırılamazsa
eğer,
devrim
mücadelelerinin "yan ürünü" olarak
gündemleşebilir. Yani Türkiye'de ne
normale dönüş mümkündür ne de
"normal yollarla" dönüşüm.

Önce eşyayı adıyla analım.
SADAT,
HÖH,
JÖH,
PÖH
1950'lerde NATO konseptine bağlı
olarak kurulan Türk kontrgerillasının reorganize olmuş yeni versiyonlarıdır.
Bunlar
1968'lerden
başlayarak kurulan ve Fethullah
Gülenleri, İsmail Kahramanları,
Tayyip ve Gülleri yetiştiren Komünizmle Mücadele Dernekleri, Komando Kampları, Ülkü Ocakları,
giderek, TİT, ETKO vs. resmi, yarıresmi faşist örgütlerin mirasçısı ve
devamıdır.
Rejimin
sıkıştığı
1960'ların sonunda ve 70'li yıllar
boyunca ne yaptılarsa yeni kriz döneminde de aynılarını yapmaya hazırlanıyorlar. Bkz: Kanlı Pazar,
Maraş, Sivas, Çorum, 1 Mayıs
1977, 16 Mart 1978, Balgat, Bahçelievler katliamları, aydın cinayetleri, suikastler. Listeye 1990'lardaki
Sivas Madımak, Gazi katliamları,
Uğur Mumcu ve diğer aydın cinayetleri eklenebilir. Kürdistan'a bir
başlık açsak sayfalar dolusu
yazmamız gerekir, çünkü on binlerce faşist cinayet, kayıp ve binlerce köy boşaltma vardır.
Öte yandan Tayyip-Bahçeli-Perin-
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çek/ulusalcı ittifakı da "görülmemiş"
bir şey değildir; 1970'ler boyunca
Türkiye halklarına kan kusturan
MC (Milliyetçi Cephe- AP-MHPMSP) hükümetlerinin, 1990'ların
Refah-Yol (RP-DYP) hükümeti, Çiller-Ağar-Çatlı özel örgütlerinin,
"Cumhuriyetin 100.yılına" hazırlanan versiyonudur "yeni ittifak".

Ezcümle Tayyip yeni bir şey yapmıyor, devletinden devraldığı geleneği sürdürüyor, bir bakıma
Türkiye'nin "normalini" sürdürüyor.
Peki hiç mi yeni bir şey yok?
Var, yeni olana ilerde değineceğiz.
Fakat önce gelenek-süreklilik
boyutu.

Mesele kıyıcılıktan ibaret değil,
fakat daraltarak salt kıyıcılık bağlamında rejimin reflekslerini ele alırsak son 50 yılda iki büyük kıyıcılık
dönemi öne çıkar: 1975-80 arası ve
kısmen Türkiye'nin batsına yayılsa
da asıl olarak Kürdistan'ı kana bulayan 1990'lı yıllar. Aslında üçüncü
kıyıcılık dönemi Cizre, Sur, Şırnak,
Silopi, Nusaybin, Suruç ve Ankara
Gar katliamlarıyla başladı. Fakat
katliamlar ne yazık ki Kürtlerin
başına gelen deprem ve sel felaketi
türünden "doğal afetler"mişçesine
kanıksandığından Türkiye devrim
ve demokrasi güçleri durumu yeterince kavrayamıyor. Kavranması
için Suruç ve Ankara Gar katliamlarının yaygınlaşıp genelleşmesi mi
gerekiyor?..

Faşizmi "açıp-kapatanlar", "demokrasinin yitiminden" söz edenler,
normalleşme arzulayanlar, "Cumhuriyet'in kazanımlarından" dem
vuranlar...kusura bakmasınlar sınıf
mücadelesinin dinamik doğasından
hiç bir şey anlamıyorlar. Ya hatmettikleri koca koca Marksist klasikler
konusunda geçici bir hafıza kaybına uğruyorlar ya da daha kötüsü
işin/durumun gereğini yerine getirmemek için "salağa yatıyorlar",
açık-kapalı
tartışmalarıyla
mevzuyu gargaraya getiriyorlar.
Faşizm salt şiddet eğiliminden ibaret olsaydı sadizm türünden bir psikolojik bozukluk olarak ele alınır,

tedavi yolları aranırdı. Salt Hitler ya
da Tayyip türünden diktatörlerden
ibaret olsaydı, diktatörün varlığı ya
da yokluğu faşizmi belirlemiş
olurdu- yine de rejimi şahsında cisimleştiren diktatörlerin yıkılması
çok önemlidir. Sınıf mücadelesinin
fizik yasaları kadar kesin etki-tepki
yasaları vardır. Yukarıda tariflenen
faşist şiddetin üç tırmanış dönemine bakılsın. Üçünde de ezilenlerin tamamının ya da bir bölüğünün
normal yollarla bastırılamayacak
muhalefeti, kalkışması görülecektir.
Ama bunu bir Marksistin bilmemesi
zaten mümkün değildir. Bu işin
ABC'siyle tanıştığımız ilk günden
beri biliyoruz ki, devrim ya da devrimci yükseliş kudurgan bir karşıdevrimi tetikler. Şiddetin yükseliş ya
da düşüşünde hiç bir keyfiyet yoktur; devlet şiddetinin kudurganlaşma
düzeyi
ezilenlerin
muhalefetinin çapıyla orantılıdır.
Bazı arkadaşlarımız faşizmi açıpkapatacaklarına; açık faşizm diye
niteledikleri süreçlerin ezilenler hareketinin başka türlü dizginlenemediği yükseliş (ya da başkaca
faktörlerle ağırlaşan rejim krizi) dönemlerine denk geldiğini fark edeceklerdir. Kapalı faşizm dedikleri
dönemin ise sistemin ekonomikpolitik olarak stabil olduğu ya da
ezlilenler hareketinin rejimi beka
endişesine sürüklemeden hemen
önceki ilerleme/kazanımlar dönemlerine denk düştüğünü fark edeceklerdir. Yani "açık-kapalı" papatya
falına gerek yoktur, işleyen sınıf
mücadelesinin doğal dinamikleri,
güç dengeleri, yasalarıdır.

Şöyle bir itiraz öne sürülebilir: Bu
söyledikleriniz demokratik olanları
da dahil bütün burjuva rejimler için
geçerlidir, o halde faşizmin ayırıcı
özelliği nerededir? Bunu anlamak
için soyut genellemeler değil somut
tarihsel-olgusal irdeleme gerekir.
TC 1923'de savaşlardan ve yıkımlardan çıkmış, köhne bir imparatorluğun bakiyesi geri kapitalist bir
ülke olarak kuruldu. Kapitalist-emperyalist dünya sisteminin eşitsiz
gelişme yasasından derinden etkilenerek sistem hiyerarşisindeki ye-
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rini -özellikle son yirmi yılda çok
heves etse de- dramatik olarak
değiştiremedi. Dünya kapitalist sistemiyle ilişkileri, iç iktidar dengeleri, ulusal, sınıfsal, dinsel,
mezhepsel, kültürel, ekonomik;
ezcümle toplamda çok boyutlu
derin çelişkilerle yarılarak, krizlerle
sarsılarak geçirdi ömrünü. Demirel'in veciz sözleriyle, "Türkiye yönetilmez, idare edilir." İlk otuz yılını
askeri-bürokratik oligarşiye eklemlenen geri bir ülkeye özgü devlet
beslemeli tekelci burjuva ikameli
oligarşik iktidar blokuyla geçirdi; ki
bu yıllar aynı zamanda kapitalist
dünya sisteminde -savaşla sonuçlanan- hegemonya krizi dönemiydi. Kürdistan'da lokalize olmuş
isyanlar ve kanlı bastırma harekatları 1938'e kadar sürdü; fakat ne
Kürt isyanları ne batıda kılını kıpırdatamayan işçi ve köylüler ne de
Kemalizm kuyrukçusu, sosyal
şoven TKP muhalefeti rejimi
faşizme mecbur kılan bir basınç
oluşturabildi. Buna rağmen Kemalist rejim asla demokratik olmadı.
Recep Peker dönemi faşizan uygulamaları Kemalist oligarşik diktatörlüğü faşizmin eşiğine yaklaştırdı,
fakat bu da faşist diktatörlük tanımı
için yeterli değildir. Ne eksiktir? Rejimi eski usullerle yönetemeyecek
hale getiren ağır kriz ve bağlı olarak alt sınıf ve ezilen ulusların genelleşmeye yüz tutan, başka türlü
bastırılamayan kalkışması eksiktir.
Bu kriz ve kalkışmadır ki bir rejimi
özel tipte batırma aygıtları kurmaya
iter, özel tipte ırkçı, dinci ya da ikisinin bulamacı bir resmi ideolojiye
ve bu ideolojinin devletten başlayarak toplum katına sirayetine ve
örgütlenmesine yol açar. Totaliterdir. Benden olmayan düşmandır
aksiyomunu rehber edinir. Cumhuriyet Türkiye'sini ilk otuz yılda böylesine zorlayan bir kriz, ezilenler
kalkışması yoktur. Rejim faşist
değildir, demokratik değildir, öyleyse nedir? Sınıfsal- devletsel bileşim ve karakteri yukarıda
tanımlanan oligarşik-faşizan bir diktatörlüktür. Ve hiç bir keyfiyet yoktur: Türkiye tarihinin, dönemin
dünya dengeleri ve hiyerarşisinde
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Türkiye'nin yerinin, bir türlü başını
kaldıramayan ve kaldırmaması için
boyunduruğu durmadan sıkılan
ezilenler hareketinin yokluğunun
"doğal" sonucudur Kemalist oligarşik diktatörlük.

Peki faşist diktatörlüğe nasıl
varıldı?

Bu son derece karmaşık, gel-gitli,
iç ve dış faktörlerin etkisiyle 19501980 döneminin sonunda "tamamına ermiş" bir süreçtir.

1950'lerin başında Türkiye'nin NATO'ya dahil olmasıyla birlikte kontrgerilla/ÖHD kuruldu, ordu, polis,
istihbarat ve bürokrasinin tepeleri
NATO-ABD tedrisatından geçirildi.
Başka sözcüklerle Osmanlı'nın son
dönemi ve Kemalist diktatörlük dönemi gizli devlet geleneği/yapılarının NATO-kontrgerilla yapılarıyla
"sentezi" sağlandı. İttihat Terakki ve
Teşkilat-ı Mahsusa, Alman-Prusya
militarizmi ekolüyle şekillenerek
son Osmanlı ve genç Cumhuriyet
devlet yapılanmalarına/kadrolarına
damgasını vurdu. Şu işe bakın ki,
aynı Prusya militarizmi kalıntıları
Alman faşismini/Nazizmi kurdular.
Osmanlı, son döneminde "Enverland" diye anıldı. Enver Paşa'nın
yeğeni Nuri Killigil'e Nazi Almanya'sında, SSCB'deki Türki topluluklara dönük Turancılık masası
kurduruldu. Aynı kişi 1930'ların sonunda Türkiye'ye geldi, devlet korumasında silah fabrikası kurdu,
genç subay Alpaslan Türkeşleri,
Nihal Adsızları örgütledi. Almanya
yenilince Killigil fabrikasıyla birlikte
tasfiye edildi, Türkeş yargılandı.
Fakat o da ne! Aynı Türkeş,
Türkiye'nin NATO'ya katılmasının
ardından Amerika'ya kontr-gerilla
eğitimine gönderilen ilk subaylar
arasında karşımıza çıktı. Peki Gladyo'yu kuran, Türkeşleri ve dünyanın bütün Türkeşlerini eğiten
kimdi? Savaş sonunda elindeki
bütün belgelerle müttefiklere teslim
olan Nazi İstihbarat şefi General
Gehlen! Evet CİA, Gladyo ve
kontrgerillanın ideolog ve kurucusu
Nazi Generali Gehlen'dir. Türk

derin devlet geleneğinin Alman profaşistleriyle 1920'lerin başında ayrılan yolu, 1950'lerde batı kampının
yeni lideri ABD şefliği ve koordinatörlüğünde yeniden kesişti. Bunlar
tarihsel süreklilik ve faşist "enternasyonal sentez" için önemli bilgiler
olabilir, ancak Türkiye'deki rejimin
karakterini nitelemek için yeterli
değildir. Faşizmin kurumsal temelleri 1950'lerde atıldı-tabii devralınan ulusal tarihsel ve uluslararası
miras/"sentez" gözardı edilmeksizin. Bu kurumlaşmanın "işlevleneceği" eşik -elbette 1955 6-7 Eylül
katliamı gözardı edilmeksizin1960'ların ortalarından itibaren
gelip çattı. Çünkü 1960'ların başından itibaren Türkiye ve Kürdistan'da
ezilenlerin
uyanışı
başlamıştır, dünyada esen rüzgarlar da ezilenler lehinedir. Sonrası
malum, devrimci halk muhalefetini
geçici olarak bastıran fakat ne ezebilen ne de rejim içi dengeleri kurabilen 12 Mart askeri darbesi ve 12
Mart'ın eksik bıraktığını tüm cephelerde -devrimci hareketi ezmede ve
rejim içi dengeleri kurmada- tamamlayan 12 Eylül darbesi. 12
Eylül askeri faşist darbesiyle birlikte
Türkiye'de faşist diktatörlük bir
daha sahneyi terk etmemek üzere
iktidarlaştı. İç ve dış dengelere, ezilenler hareketinin yükseliş ve
düşüşlerine bağlı olarak, iktisadipolitik stabil veya destabil dönemlerde esneyip katılaşarak, şiddeti
yoğunlaştırarak ya da "liberalize
olarak", parlamenter oyunu hileli ya
da "dürüst" oynayarak Tayyip
eşiğine geldi dayandı faşist diktatörlük. Şimdi yeni ihtiyaç ve sıkışmaların
basıncıyla
dinci
eksende oldukça radikal -ve fakat
kesinlikle yukarıda özetlenen tarihsel mirası sürdürerek- yeni bir
reorganizasyon dönemi yaşanıyor.
Uzun bir "devr-i Tayyip" analizine
gerek yok.

Türk dinci faşizmi 1950'lerden itibaren ABD-NATO liderliğinde,
SSCB'yi çevrelemek için geliştirilen
Yeşil Kuşak projesinin ürünüdür.
Tanrı Dağı kadar Türk Ülkü Ocakları'nın, Hira Dağı kadar Müslüman
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Komünizmle Mücadele Dernekleri'nin meyvesidir. "Laikliğin Bekçisi
Şanlı Türk Ordusu"nun yaptığı darbelerin, Türk-İslam Sentezini resmi
ideoloji olarak benimseyen 12 Eylül
cuntacılarının, elde Kuran meydan
meydan gezen Kenan Evrenlerin,
solun önünü kesmek için tarikatlara
yürü ya kulum diyen, memleketi
İmam Hatip tarlasına çeviren askeri
idarelerin beslemesidir.

Tayyip, "Türkiye'nin düzeninin" zehirli meyvesidir. 90 küsur yıllık
Cumhuriyetin içine düştüğü çukurun, çöküşün, sonunun ve son durağının bir diktatörün bedeninde
cisimleşmiş halidir.

Yeni olan ne Tayyip'in dinci
faşist diktatörlüğünde?

Uzun bir analiz için yerimiz sınırlı.
Analojilerin sakıncalarını gözardı
etmeden, tarihsel bir "imgenin"
yardımına başvurarak kısaca açıklamaya çalışalım durumu.

Gerçekçi olalım, müesses nizamı
Kürtler ve Kürt Özgürlük Hareketi
dışında zorlayan bir başka ezilen
dinamiği
yoktur
halihazırda;
Türkiye devrimciliği ve Türk halkının özgürlükçü bölüklerinin düzene
oluşturduğu tehtid fiili bir durum
değil, bir potansiyel ve olasılıktır.
Peki ne oldu da zaten 30 küsur yıldır süregelen statükonun ötesinde
Tayyibistan mecrasına yöneldi
Türkiye'nin düzeni? İşte şimdi analojiye ve "tarihsel imgeye" ihtiyacımız var: Türkiye'nin düzeni,
dünyanın ve ortadoğunun verili durumunda 1914 yılını görüyor, yani
bir dağılma, çöküş, savaşlar,
krizler, haritaların yeniden çizilmesi, nükseden Osmanlı'nın çöküşü-parçalanması paranoyası vb.
Dahası var, devletin manzara-i
umumiyesi, fena halde 1918-19 yıllarını da hatırlatıyor: Ordu, polis, istihparat örgütleri, bürokrasi bir
savaştan çıkılmışçasına hallaç pamuğu gibi atılmış, devlet aygıtı
duman tüten bir yıkıntıyı andırıyor.
Tayyip tam da bu tabloda inisiyatif
alıyor; kursağında kalan emperyal
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hevesler, dağılma-bölünme-çöküş
paranoyaları, Mursi'nin kafesteki
görüntüsü, Saddam'ın son anları
gözünün önünden gitmiyor. Ve tüm
bu sıkışmaların basıncı -faşizm ya
da yeni tipte dinci faşizm tam da bu
kriz dinamikleri bağlamında anlaşılabilir- Türkiye'nin düzenini
dinci-Türkçü-kıyıcı yeni tipte reorganizasyonla krizden çıkış aramaya zorluyor. Peki neden bir
başka aktör değil de Tayyip öne çıkıyor? Bunun yanıtı yukarıda verildi
aslında: 1950'lerden bu yana 60
küsur yıl boyunca ekilen tarladan
en iri "meyvesi" Tayyip, devamla
Bahçeliler, Perinçekler olan zehirli
faşist koalisyon çıkmayacaktı da
Cem Boyner'in Yeni Demokrasi Hareketi, Besim Tibuk'un Liberal Demokrat Partisi mi çıkacaktı. Tarihte
pek tesadüf yoktur; tesadüf, şanssızlık gibi görünen şey de "bakış
bozukluğundan" öyle sanılmaktadır. Bakın Kürt dendiğinde müesses nizamın bütün aktörleri sustalı
maymun gibi hazırola geçiyorlar.
Sur yerle bir edilirken, Erdoğan'ı
"teröre teviz vermekle" suçlamayan
Kılıçdaroğlu örneği hiç unutulmamalıdır. Suriye tezkeresine, milletvekillerinin tutuklanmasına onay
veren CHP gerçeği unutulmamalıdır. Düne kadar mollalar-yobazlar
ya da "sapkın Şii mezhebi" diyerek
aşağıladıkları İran rejimini, -son
kalkışmada acaba İran Kürtleri
İran'dan koparak bizimkilere örnek
oluştururlar mı endişesiyle- hiç iki-

letmeden "anti-emperyalist" ilan
edenler asla unutulmamalıdır. "Milli
mesele" ilan edilen tüm mevzularda, (Fikri Sağlar'ın, ÖDP'nin gazetesi Birgün'de, "hükümet Ege
adalarındaki haklarımızı koruyamıyor, Türkiye'yi Yunanistan
karşısında küçük düşürüyor" mealindeki yazısı ibretliktir) tıpış tıpış
Erdoğan'ın arkasında hizalanan
CHP'nin ve diğerlerinin Erdoğan'a
muhalefetinin, sınırı, boyutu, "farkı"
ne olabilir ki? "Milli mesele" ilan edilen mevzular Türkiye'yi bugünkü
açmaza sürükledi ve birileri de çıkmış bu açmazı derinleştiren
mevzularda düzenin ve Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığına soyunarak
Erdoğan'a
muhalefet
edebileceklerini sanıyorlar. Edemezler; bilakis tüm bu mevzularda
düzenin refleksleri Erdoğan'ı yarattı
ve o Erdoğan şovenizmin, ırkçılığın, Kürt düşmanlığının bayrağını
yükselttiği anda mızıltanıp duran
bütün "muhalefet" kuzu kuzu Erdoğan'ın arkasında hizalanmaya
mecburdur ve hizalanıyor.
Bir kaç notla noktalayalım.

Durum 1914-18 dönemini hatırlatıyor mu, tartışılabilir; tartışılmaz
olan Tayyip liderliğindeki Türk devletinin durumu böyle okuduğu ve
"o döneme özgü" tedbirler, politikalar, örgütlenmeler (HÖH'ler möhler
vs.), hazırlıklar içinde olduğudur.
Bu tabloda, 2019 seçimlerine bel
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bağlamak ne kadar zavallıca ve politik miyoplukla malul kalıyor... Hiç
bir şey yapılamıyorsa 1914-18 aralığında halkların ve muhalefetin
başına gelenlere bakılabilir. Şu bilinmelidir: Güçlü ve kendilerinden
emin oldukları için değil, krizler
içinde debelendikleri ve etkili bir direniş karşısında tuzla buz olmaya
son derece müsait oldukları için bu
kadar kudurganlar.

CHP bir devlet partisidir. Fakat
CHP ile CHP'li emekçi arasına bir
ayrım koyup tabandaki emekçileri
kazanmayı gözeten politikalar geliştiremeyen devrimci politikanın
başarılı olma şansı sıfırdır; tıpkı
başörtülü işçi Emine'yi Emine Erdoğanlardan ayırmayı başaramayan politikanın başarı şansının
sıfır olması gibi.

Mevcut siyasal tabloyu tarihselgüncel
ve
bölgesel/dünyasal
bağlamlara oturtarak doğru okumak berrak bir programatik-stratejik yönelim için elzemdir; bu
"kaideye" ayak basmak koşuluyladır ki bütün mücadele araç ve yöntemlerini esnek, yaratıcı ve
senkronize değerlendirmek, köhne
faşist duvarda gedikler açmak,
halka moral ve cesaret aşılamak
mümkündür.

Türkiye devrim mücadelelerinin
tarihsel birikiminden beklenen ve
beklenmesi gereken budur.
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"PARİS SUİKASTİ" AYDINLANIRKEN...
9 Ocak 2013 tarihi tek Kürdistan
ve Türkiye tarihinde değil ama
dünya tarihinde de, "alçaklığın
kendisini tarihin duvarına damgaladığı" bir gündür. Çünkü 9 Ocak
günü, PKK'nin kurucu önder kadrolarından Sakine Cansız ile iki
kadın yoldaşı Fidan Doğan ve
Leyla Şaylemez, bugün açığa
çıkan bilgi ve belgelerin de kanıtladığı gibi, bizzat dönemin Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından öldürtülmüştür.

Barış Süreci'nin kamuoyuna duyurulmasından hemen bir kaç gün
sonra, üç Kürt kadın devrimcinin
katledilmesinin mantığını, katliamdan bir kaç gün sonra yine başka
bir Kürt kadın siyasetçi özetledi.
Dönemin BDP Eş Genel Başkanı
Gültan Kışanak, Sakine Cansız'ın
Dersim'deki cenaze töreninde, devletin "hem masaya otururum hem
de vururum" siyaseti izlediğini belirtti. Ortada hiçbir bilgi ve belge
daha yokken Gültan Kışanak'ın tespiti, bu yılın yaz aylarında,
PKK'nin karşı-istihbarat uygulayarak gerçekleştirdiği "Şehit Sakine
Cansız Devrimci İntikam Operasyonu" ile doğrulandı. Bu operasyonun sonucunda ortaya çıkan bilgi
ve belgeler, gerçekten de devletin
"hem masaya otururum hem de vururum" siyaseti izlediğini göstermektedir.

Erdoğan ve devletin bu "hem masaya otururum hem de vururum"
anlayışı, bütün Barış Süreci
boyunca uygulamış olduğu temel
siyaset olmuştur. Aslında Paris Suikasti ile Erdoğan, Barış Süreci
boyunca nasıl bir siyaset izleyeceğinin de ip uçlarını vermiştir.

Barış Süreci'nin başlaması ve
Paris Suikasti'nden hemen sonra,
AKP hiç vakit kaybetmeden PKK'ye
ve Kürt Ulusu'na karşı savaşı, Suriye'deki cihatçı terörist örgütler ve
yine bu terör örgütleri içerisindeki
Özel Kuvvetleri ile birlikte Rojava'ya şiddetli bir şekilde kaydırmıştır.Yani Kuzey Kürdistan'da
sözde Barış Süreci varken, Batı
Kürdistan'da şiddetli
savaş
vardı.Bu da Barış Süreci'nin AKP
açısından ne anlama geldiğini ve
aslında bu sürece taktik yaklaşıp
ve araçsallaştırdığının açık bir göstergesidir.
AKP Barış Süreci'ni hem iç hem
de dış politikadaki sıkışmışlığını
aşmak için bir "nefes molası" olarak düşünüyordu. Ama bu "nefes
molası"nı da bir yandan içeride kalekol ve baraj yapımlarını hızlandırarak askeri alanda tahkimatını
güçlendirmek, diplomatik olarak
bazı devletler ve güçler ile yakınlaşarak PKK'yi kuşatmak ve öte
yandan da psikolojik savaşı kullanarak Kürdistan ve Türkiye devrimci-demokratik
hareketi
içerisinde de panik ve güvensizlik
ekmek için kullanıyordu.

Paris Suikasti'nden hemen bir kaç
gün sonra, Erdoğan'ın Sakine Cansız ile ilgili yapmış olduğu kafa karıştırıcı açıklamalar ve yine AKP
yöneticilerinden
Mehmet
Ali
Şahin'in Almanya'da da benzer suikastlerin olabileceği açıklaması,
aslında daha başından beri devletin "en tepesi" ile bu suikastin
içinde olduğunu gösteriyordu.Amaç
PKK bir yandan politik, diplomatik
ve askeri olarak kuşatılmak istenirken, psikolojik savaş yöntemleriyle
de PKK içerisinde suni bir "savaş"
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ve "barış" yanlıları olduğu izlenimi
yaratarak, PKK'nin tabanı, onu
destekleyen halk ve müttefikleri
içerisine güvensizlik ve panik ekmekti.

Geçen yılın yaz aylarında "ava
giden avlanır" misali gerçekleşen
"Şehit Sakine Cansız Devrimci İntikam Operasyonu" ve bu operasyonun sonucunda ortaya çıkan bilgi
ve belgeler, Erdoğan'ın Barış Süreci'ne başlarken bu süreci bir gün
savaş yönünde bozacağını ve tek
amacının PKK'yi askeri yollarla tasfiye etmek olduğunu ortaya koymuştur.Böylece
Barış
Süreci
taktiğiyle bütün halkı aldatan bir
siyaset izlediği de tamamen ortaya
çıkmıştır.

PKK'nin son MİT operasyonu,
daha önceleri medyaya muhtemelen Gülen Cemaati tarafından
sızdırılan bazı belgelerin ve ses
kayıtlarının da doğru olduğunu ortaya koymuştur. HPG'nin karşı-istihbarat
uygulayarak
gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan MİT yöneticisi Erhan Pekçetin, 2014 yılında Ömer Güney ile
onu yönlendiren MİT'çilerin internete düşen ses kayıdıyla ilgili olarak şunları söylemiştir:
"MİT yöneticisi Erhan Pekçetin, bu
ses kayıtlarıyla ilgili şunları şöylüyor: "İnternete düşen ses kayıtlarını dinlediğimde o zaman suikastin
Yurtdışı EBF (Etnik Bölücü Faaliyetler) Daire Başkanı Uğur Kaan
Ayık, o dairedeki Operasyon Şube
Müdürü Oğuz Yüret ve Operasyon
Şube Elemanı Ayhan Oran olduklarını anladım. Çünkü ses kayıtlarından mensupları tanıdım." (Yeni
Özgür Politika Gazetesi,11 Ocak
2018)
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Yine 18 Kasım 2012 tarihli Ömer
Güney'e verilen talimatın belgesi ile
ilgili olarak da şu açıklamayı yapmıştır:
“Arz notunun müsteşara kadar
çıkması gerekir. Hatta müsteşar,
cumhurbaşkanına sorar, tek başına
karar vereceğini düşünmüyorum.
Çünkü uluslararası sıkıntı yaratabilecek konular. Barış görüşmelerinin
devam ettiği bir dönem. O arz notu
Ayhan Oran değil, muhtemelen
şube müdürü yapmıştır. Sıra silsilesi; Uğur Kaan Ayık daire başkanı
ona çıkar. Uğur Kaan Ayık’ın bir
üstü başkan yardımcısı Sabahattin
Asal‘dır. Sabahattin Asal’a gider ki
Sabahattin Asal o dönem bildiğim
kadarıyla Muhammed Dervişoğlu
ile birlikte barış görüşmelerine
giden bir isim. Sabahattin Asal’dan
sonra o dönem GİB başkanı Haluk
Özcan diye hatırlıyorum. GİB
başkanı da müsteşar yardımcısına
gönderir. Müsteşar yardımcısı da
müsteşara gönderir. Arz notunun
silsilesi böyledir. Bunu bir GİB
Başkanı Müsteşar Yardımcı’sının
yapacağı faaliyet değil. Müsteşara

kadar çıkar ve orada onaylaması
gerekir.” (Yeni Özgür Politika Gazetesi,11 Ocak 2018)

Paris Suikasti operasyonunda
görev alan ve muhtemelen Gülen
Cemaati'ne mensup olan ve hem
ses kaydını hem de suikast talimatının belgesini kamuoyuna sızdırdığından şüphelenilen Ayhan Oran
ise, önce terfi ettirildi ve daha sonra
da "15 Temmuz Darbe" sürecindeki
kargaşalık ortamında devlet tarafından faili meçhul biçiminde ortadan kaldırıldı. Ayhan Oran gibi bir
çok MİT'çinin de faili meçhule uğradığı medyaya düşen bazı haberlerde gündeme geldi. Özellikle
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk,
11 Kasım 2016 tarihli "Çok şey
bilen MİT’çi ortadan kayboldu"
başlığıyla yayınladığı köşe yazısında, Ayhan Oran olayına değindi.

HPG'nin "Şehit Sakine Cansız
Devrimci İntikam Operasyonu" aynı
zamanda, devlet içerisinde bir zamanlar görev yapan ve sonrasında
şüpheli bir şekilde ortadan kaldırılan Ayhan Oran gibi devlet görevli-
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lerinin faillerine de ışık tutumaktadır. Ama bu operasyonun aydınlattığı olaylar bunlarla sınırlı değildir.
Bu operasyon Ömer Güney'in
şüpheli ölümüne ve bu ölüm etrafında Türkiye-Fransa ilişkilerinin
durumuna da ışık tutmaktadır.

Paris Suikasti'nin ölüm yıldönümüne bilerek denk getirilen ve
Türkiye ile Fransa'nın bir çok
alanda imzaladığı anlaşmalara
sahne olan Erdoğan'ın Fransa ziyareti,her iki devletin bu pisliğin üzerinde birlikte oturduklarının da açık
bir kanıtı olmuştur.

Ama tarih, Erdoğan'nın "günahları"na şu ya da bu şekilde ortak
olan herkesin, birgün bunların bedelini ödeyeceğini de gelecekte
açıkça herkese gösterecektir.
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FAŞİST TÜRK ORDUSUNUN EFRİN
İŞGALİNE KARŞI HER ALANDA
PROTESTOLARIMIZI YÜKSELTELİM!

EFRİN'E SEFER OLSADA
ZEFER OLMAZ!

İşgalci faşist Türk ordusu haftalardır iç kamuoyuna yönelik yaptığı
propagandayla işgal için zemin hazırladığı Efrin'e 20 Ocak 2018 tarihinde binlerce asker, yüzlerce tank
ve ağır silahlarıyla girdi. AKP'nin
İşgal harekatına diğer faşist odaklar MHP ve CHP de tam destek
verdi. Bu, aynı zamanda “Yenikapı
ruhu”nun yeni bir versiyonu “Milliyetçi Cephe”nin savaş ayağının da
oluşturulmasıdır. Faşist Türk devleti, bölgedeki gerici bir güç olan
ÖSO'yu yanına alarak başlattığı
saldırıda, daha ilk saatlerde onlarca sivil yaralanırken, 7 çocuk da
hayatını kaybetti.

AKP, 2016 yılından bu yana uyguladığı OHAL ve çıkardığı
KHK'lerle yönettiği bu süreci 2019
yılına kadar taşımak istiyor. Belediye, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için
milliyetçiliği ve ırkçılığı sürekli sıcak
tutarak “devletin bekası” safsatasıyla Efrin'i işgal etmiştir.

Türk devleti artık sadece Türkiye
Kürdistan'ı için değil, Kürdistan'ın
tüm parçaları için de büyük bir tehlikedir. Osmanlı'dan cumhuriyete
devredilen bu düşmanlık ve işgalci
gelenek Kürtlerin yabancısı oldukları bir durum değildir. Mazlum
Kürt ulusu; Irak, İran, Suriye ve
Türkiye'de 100 yıldır ezilmiş ve katliama uğratılmıştır. 1923 yılında
parçalanan Kürdistan, bu barbar,
gerici ve faşist rejimler tarafından
toprakları ilhak edilmiştir.

Kürtlerin Suriye iç savaşında
elde ettikleri statüye karşı Türk de-

vleti başından itibaren düşmanca
bir tutum aldı. Kürtlerin katledilmesi
ve Rojava'nın düşmesi için IŞİD ve
El-Nusra gibi faşist gerici çetelere
her türlü destek verilerek saldırılar
gerçekleştirildi. Tüm bu saldırları
boşa çıkartan Kürtler, Rojava'da
gerçekleştirdikleri devirimle yeni bir
gelecek kurdular.

Suriye'de, IŞİD çetelerinin yenilgiye uğratılmasının ardından Suriye'nin yeniden yapılanması için
başlayan görüşmelere PYD'nin katılması kaçınılmaz bir hal alınca,
Türk devleti her türlü tehdide
başvurarak, Astana, Cenevre ve
Soçi görüşmelerine Kürtlerin katılmasını engellemeye girişti.

Suriye'deki pazar paylaşımında
Rusya ve ABD emperyalizmi de
Kürtlere oynayarak kendi paylarına
düşeni almak için Kürtleri kurbanlık
koyun gibi kendi pis emellerine alet
etmeye çalışıyorlar. Rusya'nın
işgalden birkaç gün öncesi Türk
devletiyle yaptığı doğalgaz boru
hattı antlaşmasının hemen ardından, faşist Türk ordusunun Efrin'e
saldırması arasındaki pazarlığın iyi
görülmesi gerekmektedir. Keza
ABD emperyalizminin de Kürtler
üzerinden Türkiye'yle yaptığı
muhtemel pazarlıklar ve ABD emperyalizminin “Türkiye önceden bizi
bilgilendirdi” açıklaması ve Türk devletinin de “Kimse bize engel olmuyor” demeçleri bu işgale karşılık
gelmektedir.

Türk devletinin işgal hayali kursağında kalacaktır. Daha önceki
tüm işgal girişimleri nasıl direnişle
püskürtüldüyse Efrin işgali de yeni
bir direniş hamlesiyle boşa çıkartılacaktır. Efrin'de dalgalanan YPG
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bayraklarını indiremeyecek, hiçbir
direnişçiyi kollarında taşıdıkları
sembollerle “toprağa” gömemeyeceksiniz! Tek bir gerçek varsa, o
da, Türk askerlerinin Efrin'den sağ
çıkamayacağıdır. Kürtler, yıllardır
kazandıkları savaş tecrübelerini
Efrin'de zafere dönüştürecektir.
Daha şimdiden tüm sivil yerleşim
yerleri, evlerini ve mahallelerini terk
etmeyeceklerini ifade ederek,
büyük bir direniş göstermek için
genel bir seferberlik ilan etmiş bulunuyorlar.

Rojava'da bulunan TKP/ML
TİKKO Rojava Komutanlığımız da
dahil devrimci güçler faşist Türk ordusunun işgaline karşı mazlum
Kürt ulusunun yanında direnişe katılarak bu işgali boşa çıkartacaktır.

Avrupa'da bulunan tüm güçlerimiz Kürt halkıyla birlikte işgal sona
erene kadar sokakları asla boş bırakmamalıdır. Her yerde faşist Türk
ordusunun bu işgali teşhir edilip
Efrin halkının yanında olduğumuzu
gösterelim. Avrupa'nın her yerini
eylem alanına çevirelim. Hiçbir
birey ben olmasam da olur dememelidir. Gün bu işgale karşı çıkma,
mazlum Kürt ulusunun yanında olduğumuzu gösterme günüdür!

Kahrolsun Faşist Türk Ordusunun Efrin İşgali!
Direniş
Kazanacak, İşgalciler
Kaybedecek!

Yaşasın Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı!

Yaşasın Dayanışma, Yaşasın Direniş!
TKP/ML-(YDK)
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“EFRİN’DE İŞGALE KARŞI KOBANE
RUHUNU KUŞANALIM!”

Faşist TC ordusu, 100 yıllık geleneği olan işgalci yüzünü bu kez
de Efrîn üzerinde göstermiştir.
Uzun bir süredir tartışılan ve son
MGK toplantısı ile planlaması yapılan işgal girişimi sivil yerleşim alanlarına dönük bombalamalar ile
başlatıldı. Türkiye’de devrimci, demokrat ve yurtsever kesimlere
dönük siyasi soykırım politikası
güden faşist AKP-MHP-CHP ittifakı, bu kez de Efrîn işgali için bir
araya geldi. Rojava’da her türlü
desteği vererek eğitip donattığı cihatçı çeteciler ile beraber sürdürülen işgal girişimleri, şuana kadar
YPG/J’nin kararlı ve sert direnişi
karşısında afallamış bulunmakta.

TC tarihi boyunca, Türkiye ve
Kürdistan coğrafyasında söz konusu Kürt ulusunun kazanımları olduğunda, kuşkusuz milliyetçi bir
ittifakın oluşması da kaçınılmaz
oluyor. Nitekim Kürt ulusunun kazanımları demek, özü itibari ile
faşist TC devletinin bekasının sarsılması anlamını taşıyor. Özellikle,
Türkiye’de demokrasi mücadelesi
verdiğini iddia eden CHP, tamda
böylesi durumlarda maskesini
düşürüyor ve gerçek faşist yüzünü
ortaya seriyor. Uzunca bir süredir
ittifak halinde olduğu MHP’yi de ar-

kasına alarak üçlü faşist cephesini
oluşturan AKP, sözkonusu işgal ile
Kürt ulusunun tırnakları ile kazıyarak kazandığı Rojava devrimini
boğmayı amaçlamaktadır. Bu saldırı, Rojava devrimine duyulan hazımsızlığın tezahürüdür. Milliyetçi
faşist cephe, Kürdistan kentlerine
atanan kayyumlarda, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasında, özyönetim alanlarına dönük
saldırılarda nasıl ki bir araya gelmişse, şimdi de Rojava devrimine
karşı kirli bir politika içerisindedirler.

Biliyoruz ki; milliyetçi faşist cephenin bozguna uğratılması, devrimci-demokratik bir ittifakın
kurulması ile mümkün kılınabilir.
Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının
üzerine örtülmesi planlanan karanlık, devrimci ve yurtseverlerin bir
araya gelmesi ile dağıtılabilir.
Bugün yaşanan işgal girişimi bir
kez daha bu gerçeği gün yüzüne
çıkarmıştır.

Uzunca bir süredir görüşme halinde olunan Rusya’dan da izin alınarak başlatılan bu işgal girişimi,
emperyalist blokların da tam desteği ile başarılı kılınması hedeflenmektedir.
Ortadoğu’daki
demokrasinin gelişimi açısından bir
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kıvılcım niteliği taşıyan Rojava devrimi, egemen sınıfların topyekün
hedefi halindedir. ABD’nin de örtülü
olarak destek verdiği bu işgal girişimi, kuşkusuz yine Kobanê ruhu
kuşanılarak, dünya halklarının desteği ile enternasyonalist bir zafere
dönüştürülecektir. Kobanê zaferini
nasıl ki tırnaklarımız ile kazıyarak
kazandıysak, şimdi de Efrîn’de TC
ordusunun bozguna uğratarak Rojava devriminin ruhunu her alana
yayacağız!

Çeşitli milliyetlerden tüm halkımızı, Kobanê ruhunu kuşanarak
Efrîn’e sahip çıkmaya, direnişe
çağırıyoruz. Efrîn için tüm eylem
alanlarında olalım, direniş sloganlarımızı haykıralım. Rojava devrimini yaşatacağız!

Kahrolsun işgalcilik, yaşasın direnişimiz!
Yaşasın Rojava devrimi!

Yaşasın Efrîn direnişimiz!
PARTİZAN
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YURTSEVER HALKIMIZA VE
DEMOKRATİK GÜÇLERE
Faşist Türk ordusu tarafından Rojava Kürdistan’ın Afrin Kantonuna
yönelik olarak 20 Ocak akşamından itibaren savaş uçaklarıyla hava
bombardımanı ve karadan işgal
saldırısı başlatılmıştır. Son beş
sene içerisinde Suriye ve Rojava’nın en istikrarlı alanı olan ve
Kürt, Arap ve Türkmen toplumlarının demokratik özerklik temelinde
kardeşçe yaşadığı bu güzel coğrafyada, AKP-MHP faşist diktasaldırıları
işgalci
törlüğünün
sonucu daha şimdiden içlerinde
çocukların da bulunduğu sivil halktan onlarca insan yaşamını yitirmiş, onlarcası yaralanmış, birçok
yerleşim yeri tahrip edilmiştir.

Hiç kuşkusuz bu faşist, sömürgeci
ve soykırımcı işgal saldırısı tüm
Rojava Kürdistan halkını, özgürlük
devrimini ve Suriye halklarını hedefliyor. Yine bu faşist-soykırımcı saldırı tüm Kürdistan halkını,
Ortadoğu halklarını ve demokratik
insanlığı hedefliyor. Bu nedenle,
dört parça Kürdistan ve yurtdışındaki halkımızın, Ortadoğu halklarının ve tüm insanlığın AKP-MHP
faşizminin bu barbarca saldırılarına
karşı çıkacağına ve Afrin halkının
direnişine tüm gücüyle destek vereceğine inanıyoruz. Afrin halkının
ve tüm insanlığın AKP-MHP faşist,
sömürgeci ve soykırımcı saldırılarına karşı geliştirdiği direnişi selamlıyor, kahraman şehitlerini saygıyla
anıyor, tüm özgürlük direnişçilerine
üstün başarılar diliyoruz.

AKP-MHP faşizminin Suriye sınırlarını geçerek Rojava Kürdistan’a
ve Afrin Kantonuna saldırmasının
Kürt düşmanı karakterinden kay-

naklandığını ve Kürt soykırımını tamamlamak amacına bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu
temelde Maraş katliamından
başlayarak Afrin’in işgaline kadar
uzanan bu saldırılar Fırat’ın batısını Kürtsüzleştirme amacını güdüyor. Suriye politikası tümden
iflas etmiş bulunan TC Yönetimi
söz konusu saldırganlıkla yeniden
gündeme girmeye çalışıyor. AKPMHP faşizminin Afrin’e saldırarak
DAİŞ’in Rakka yenilgisinin intikamını almak istediği çok açıktır.
Nasıl ki DAİŞ’in Kobani yenilgisinin
intikamını 24 Temmuz 2015 saldırısı ile Kuzey Kürdistan halkımızdan almaya çalıştıysa, şimdi de
Kuzey Kürdistan halkının ve gerildirenişi
kahramanca
lasının
intiyenilginin
yaşadığı
karşısında
kamını Afrin halkından almak istemektedir. Özellikle de içteki
çöküşünü, ABD’de görülen Zarrap
davası ve yakalanan MİT’çilerin
temelinde
bilgiler
verdikleri
yaşadığı teşhiri gizleyebilmek için
gündem değiştirmeye çalışmaktadır. Bir de yakınlaşan yerel ve cumseçimlerinde
hurbaşkanlığı
bir yenilginin
mutlak
ı
karşılaşacağ
önünü almak için bu tür saldırılara
girişmektedir. Fakat tüm bu planlarının boşa çıkacağını ve söz konusu amaçlarının hiç birini
başaramayacağını da açıkça belirtmek gerekir.

Kürt düşmanlığı, soykırımcılık ve
faşist saldırganlık dışında, AKPMHP faşist diktatörlüğünün başlattığı Afrin saldırısının başka hiçbir
izahı ve anlamı yoktur. Söz konusu
saldırının “PKK ve DAİŞ’e karşı olduğunu” söylemenin ise kargaları
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bile güldürecek nitelikte olduğu
açıktır. Afrin’in Türkiye’nin bekası
için büyük tehlike olduğu iddiası ise
halklarımızı kandırmaya ve dünya
kamuoyunu yanıltmaya yönelik kocaman bir yalandır. AKP-MHP
faşist diktatörlüğünün ve faşist Türk
ordu sürülerinin Afrin saldırısının
Kürt halkını ve özgürlük güçleri
olan YPG-YPJ birliklerini hedeflediği ortadadır. Dolayısıyla söz konusu faşist yalan ve demogojinin
hiç kimse için inandırıcı olamayacağı kesindir. Bazı küresel ve bölgesel güçler bu konuda kirli çıkar
pazarlıkları yapmış olsalar da,
bölge halklarının ve tüm insanlığın
Afrin ve Rojava halkımızla birlikte
olacağı ve Kobani direnişinde olduğu gibi faşist barbarlığa karşı
Rojava halkını yine destekleyeceği
tartışmasızdır.

Kürdistan ve bölge halklarının direnişleriyle yıkımın eşiğine gelmiş
olan AKP-MHP faşizminin kudurmuşçasına saldırarak Afrin’i ve Rojava Özgürlük Devrimini tasfiye
etmeye, olamıyorsa da darbelemeye çalıştığı aşikârdır. Ancak korkunun ve saldırganlığın ölüme bir
faydası yoktur. Kuduranın kurtulduğu da görülmemiştir. DAİŞ
faşizminin Kobani’de yenilmesi
gibi, AKP-MHP faşizminin de
Afrin’de yıkılacağı anlaşılmaktadır.
Afrin ve tüm Rojava AKP-MHP
faşizmine mezar olacaktır. Afrin’i
Kürtsüzleştirmeye ve Rojava
özgürlük Devrimini yıkmaya yönelenler, tersine kendileri Afrin ve Rojava özgürlük direnişi karşısında
yıkılacak ve tarihin çöp sepetine
atılacaklardır. Bu temelde inanıyoruz ki, Afrin halkı ve özgürlük gü-
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çleri geliştirecekleri kahramanca direnişle AKP-MHP faşizminin sonunu getirecektir. Büyük fedai Arin
Mirkan şehrinin bunu gerçekleştirmeye muktedir olduğu açıktır.

Bu noktada Afrin halkı ve özgürlük
güçleri, kadınları ve gençleri yalnız
olmadıklarını, tüm Kürdistan halkı
ve demokratik güçler tarafından
desteklendiklerini bilmeleri gerekir.
Faşist, sömürgeci ve soykırımcı
saldırganlığa karşı direndikleri
müddetçe tüm Ortadoğu halkları ve
insanlık tarafından desteklenecekleri açıktır. Afrin halkının bu bilinçle
sonuna kadar direneceği, evini ve
şehrini asla terk etmeyeceği, Afrin
özgürlük güçlerinin ve YPG-YPJ
birliklerinin Afrin ve Rojava halkını
sonuna kadar savunacağı kesindir.
Çünkü varlıkları ve özgürlükleri
buna bağlıdır. Hiç kuşkusuz başta
gençler ve kadınlar olmak üzere
tüm halklar ve demokratik güçler
de bu direnişi destekleyeceklerdir.
Çünkü antifaşist ve demokratik olmaları ancak bununla mümkündür.
AKP-MHP diktatörlüğünün faşist
çeteleri sınırı geçip Afrin’e ve Rojava Kürdistan’a ve Kuzey Suriye
Federasyonuna saldırdıkça parti-

mizin de başta Kürtler olmak üzere
tüm halkları ve Özgürlük Devrimini
destekleyeceği muhakkaktır.

Bu temelde bir kez daha Afrin direnişini selamlıyor, Afrin halkının ve
özgürlük güçlerinin AKP-MHP
faşist saldırganlığına karşı tarihin
en büyük zaferlerinden birini kazanacağına inanıyoruz. Dört parça
Kürdistan ve yurtdışındaki halkımızı, özellikle gençleri ve kadınları
Afrin ve Rojava direnişine sahip
çıkmaya, Afrin’e akın ederek söz
konusu direnişe katılmaya ve bulunulan her yerde Afrin direnişini destekleyen sürekli bir eylemlilik içinde
olmaya çağırıyoruz. Bakur, Başur
ve Rojhilat halkımızın bunu yapacağına ve yurtdışındaki halkımızın
ise bunun motor gücü olacağına
inanıyoruz. Yine başta gençler ve
kadınlar olmak üzere tüm Türkiye
halkını, Afrin direnişini kendi kurtuluşu olarak görüp AKP-MHP faşist
saldırganlığına karşı direnişi yükseltmeye çağırıyoruz. Gün faşizme,
sömürgeciliğe ve soykırıma karşı
çıkma ve Kürt özgürlük mücadelesi
ile dayanışma günüdür. Bu temelde
tüm Ortadoğu halklarını ve demokratik insanlığı AKP-MHP faşizmi-

39

Ocak 2018

nin katliamcı saldırılarına karşı çıkmaya ve Afrin direnişini desteklemeye çağırıyoruz.

Bu temelde diyoruz ki, Afrin’de
faşizm yenilecek, özgürlük ve demokrasi kazanacaktır. Afrin faşizme
mezar olacaktır. AKP-MHP faşizmi
döktüğü kanda boğulacaktır. Bu
inançla Afrin direnişini bir kez daha
selamlıyor, tüm devrimci ve demokratları bulundukları her yerde
AKP-MHP faşist diktatörlüğüne
karşı mücadele etmeye çağırıyoruz!
Kahrolsun DAİŞ ve AKP-MHP
Faşizmi!
Yaşasın Rojava Özgürlük Devrimi ve Direnişi!
22 Ocak 2018
PKK YÜRÜTME KOMİTESİ
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TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI VE
EZİLENLERİNE, KADIN VE
GENÇLERİNE!
HALKLARIMIZA!

Sizlere Kobane'den bugüne savunduğumuz, 13 yoldaşımızı şehit verdiğimiz
Rojava
Devrim
topraklarından sesleniyoruz.

Dün IŞİD'den temizlenen bu topraklar bugün TC tarafından işgal edilmeye çalışılıyor. Kendi sınırında
IŞİD'e karşı dünyanın en haklı savaşı verilirken kılını kıpırdatmayan,
bütün kapılarını çetelere açan, hastaneleri IŞİD'in yaralılarıyla dolduran TC, bugün safını tuttuğu IŞİD'in
yerine geçti.

Özgürlük Güçleri olarak diyoruz ki
Afrin'i işgal saldırısı, AKP'nin tarihe
gömülmesinin başlangıcı olacaktır.
Çaresiz AKP faşizmi, Afrin'de yenilecektir.

AKP'nin karşısında eski dostları
IŞİD değil, Kürt halkı başta olmak
üzere Suriye'nin bütün halkları ve
bu halkların devrimci önderliği vardır.

AKP'nin karşısında silahlı, savaş
yürüten, IŞİD'i yenilgiye uğratmış
Türkiyeli devrimciler vardır.

Ezilenler, emekçiler, kadınlar ve
gençler!

AKP yenileceği bir savaşa çoktan
girmiştir. Bu işgal kendi çıkmazının
göstergesidir. Savaş naralarının bir
gerçekliği yoktur.
Vuruyoruz, bitirdik, sonuna geldik
dedikleri savaşta henüz bir adım
yol alamadılar.

Medya bas bas terörün sonu geldi
desin.
Sizlere yalan söylüyorlar.

Bombaları çocukların, sivillerin üstlerine yağdırıyorlar.

Burada Sur'a, Cizre'ye yaptıklarını
yapmaya çalışıyorlar.
Onurlu halklarımıza sesleniyoruz!

Yıllarca IŞİD zulmü görmüş halkların kanına girmeyin.
Irak'ta olanları, Filistin'de olanları
unutmayın. İşgalci, işgalcidir!

AKP faşizminin işgaline ortak olmayın.
Atılan her bomba Türkiye emekçilerinin alınteridir.

Bu savaşı mutlaka Rojava halkları
kazanacaktır.
AKP ve destekçileri bu batakta ve
yarın Türkiye'yi sürükledikleri iç savaşta yok olacaklar.

Özgürlük Güçleri var gücüyle Rojava devrimini savunacak ve işgale
karşı var gücüyle savaşacaktır.

Minbic’te TC bombalı saldırısında
ölümsüzleşen Robin için savaşacağız!

Afrin bizim İdilimiz, Zahidemiz,
Cömertimiz, Cihanımızdır!
Çetelerinin de AKP’nin de sonu
IŞİD gibi olacak.
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Türkiye devrimci hareketini Afrin
işgaline karşı ortak duruş ve eyleme; örgütlenmeye ve sokağa,
mücadeleye, ayaklanmaya çağırıyoruz.

Dünyayı Afrin için AKP faşizmine
karşı teşhire çağırıyoruz. TC,
işgalci bir faşist devlet olarak bütün
dünya halkları tarafından teşhir ve
tecrit edilmelidir.

Bütün ezilenleri, genç ve kadınları,
Özgürlük Gücü olarak var olabilecek bütün insanları başta Afrin cephesi olmak üzere, bulundukları her
yerde Özgürlük Güçleri olmaya, zafere kadar hep birlikte demeye
çağırıyoruz.

Türkiye devrimi için Afrin'i savunacağız!
Faşizmi ezeceğiz!

Afrin'e Sefer Olur Zafer Olmaz!
BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK
GÜÇLERİ

ROJAVA KOMUTANLIĞI
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EFRİN HALKININ ZAFERİ ORTADOĞU
HALKLARININ MEŞALESİ OLACAKTIR !
Faşist Türk Devleti’nin başkanı
Tayyip Erdoğan , tehdit olarak
gördüğü Kürt ulusunu, kendi kaderini belirleme hakkını’da engelleyerek, bölgesel planda
kaybettiği rolü ve insiyatifi tekrar
elde edebileceği gafletine kapılmış, El-nusra ve Daiş çetelerinin
sevk ve idaresini üstlenerek Rojava halkının kazanımlarına saldırmıştı. Şimdi de
yüksek
teknolojiyle donatılmış silahlarıyla, insanlık dışı saldırı politiklarını , öso çeteleri ve ordu
güçleriyle, tankları, topları ve
uçaklarıyla Efrin halkını havadan ve karadan bombalıyor.

başta Kürt halkı olmak üzere,
tüm demokrasi güçleri için yeni
oyunlar sahneye koymaktadır.
Emperyalizm ile sömürgeci oligarşinin ortak projesinde, Kürtlerin mücadele sonucu elde
edilen kazanımlarını elinden
almak, örgütlü Kürt halkını tasfiye etmek istiyor.

boş bırakmayan gençleri ve kadınları, tüm ezilen halkları dünyanın dört bir yanındaki
devrimci demokratik güçleri,
faşist Türk devletinin işgal saldırılarına karşı sokaklara, direniş
mevzilerinde saf tutmaya ve
Efrin direnişini sahiplenmeye
,devrimci mücadeleyi dalga
dalga yaymak için haklarımızı
Halklara karşı savaş açanlar savaşa ve zafere çağırıyoruz.
kaybedecek!
FAŞİST TÜRK DEVLETİ
Emperyalizm boyunduruğu alYENİLECEK,
tında
yaşamak
istemeyen
mazlum
hakların
direniş
DİRENEN EFRİN HALKI
meşalesi, zulme, sömürüye
KAZANACAK !
,faşizme karşı başkaldırının en
somut hali ,en direnişçi pratiği,
YAŞASIN ORTADOĞU
Ortadoğu’da oynanan bütün
DEVRİM ÇEMBERİ !
oyunları boşa çıkartan dünya
devriminin kalbi ‘’Rojava’’için
YAŞASIN HAKLARIN
Efrin ateşten bir mevzidir.
KARDEŞLİĞİ

Bir kez daha Rojava ve Efrin
halkı en barbar saldırılara, katliam ve işgalcilerle karşı karşıyadır. Bir kez daha dünya
halkları, Efrin oluyor, ‘’Her yer
Efrin Her yer Direniş ‘’ şiarı ile
faşist AKP –MHP hükümetinden Özgürlük ve demokrasi talepleri
hesap sormak için alanları dol- halkların ortak talebidir; bu
duruyor.
kavga da Kürt halkı ile Türkiye
halkı yan yanadır. Türkiye halkıSelam olsun ; Efrin’e, özgür nın özgürlük ve sosyalizm müEfrin için savaşanlara, işgal al- cadelesiyle Kürt ulusunun
tında faşist AKP hükümetine özgürlük ve sosyalizm mücadekarşı direnen Efrin halkına!
lesi her zamandan daha çok iç
içedir. Bundan dolayı, ortak
Türkiye ve Kürdistan Halkları; düşman emperyalizm ve sömürgeci oligarşinin fügüranı
AKP hükümeti, emperyalizmin AKP hükümetidir; halkların birliği
bölgesel çıkarlarına paralel için safları sıklaştıralım, Türk,
“Zeytin Dalı operasyonu’’ adını Kürt, Arap, her ulustan ve inançverdiği ‘’huzur,barış ‘’ adı altında tan , mücadeleleriyle alanları hiç
41
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MLKP Savaşçıları Efrin Direnişinde !

Faşist Türk devletinin çeteleriyle
birlikte Efrîn’e yönelişk işgal savaşına tüm halkımız, YPG, YPJ,
QSD savaşçıları büyük ve onurlu
bir direnişle karşılık vermeye
devam ediyor MLKP savaşçıları
Efrîn direniş cephesinde yerini alarak işgalcilere karşı savaşıyorlar.
MLKP savaşçıları Serêkanî ve Kobanê direnişinde Türk devleti ve
çetelerinin saldırıların karşısında
elde edilen zaferin ateş taşıyıcıları
olmuşlardır. Şimdi Efrîn’deler. Ve
bu kez doğrudan faşist sömürgeci
Türk devletine karşı savaşıyorlar.
Türk devleti, Efrîn’i işgal ederek
Rojava devrimini yenilgiye uğratmayı amaçlamaktadır. İşgalci sa-

vaşın faşist komutanı diktatör Erdoğan her konuşmasında bunu
ifade etmekten çekinmiyor. Daha
önce Kobanê düştü düşecek diyordu. Şimdi de Efrîn’i bir haftada bitiririz diyor. Kobanê’de ne olduysa
Efrîn’de de o olacak. Bu kez yenilen Erdoğan olacak.

Türk devleti amacına ulaşamayacak. Ona doğrudan destek sunan
Rusya ve diğer emperyalist güçler
de Ortadoğu devriminin direnişinde
hakkettikleri yeri alacaklardır.

Rojava’nın her yerinde direniş ve
mücadele ruhu tüm canlılığıyla ayakta. Türkiye halkları, devrimcileri,

ezilenleri, aydınları, insanlıktan yanayım diyen her kesimden insanlar
diktatör Erdoğan’ın tehdit ve şantajlarına karşı seslerini yükseltmeli,
meydanlara çıkmalı ve bu işgalci
savaşa karşı direnmelidirler. Dünya
halkları ve devrimcileri enternasyonal dayanışmanın her çeşidini
örgütlemelidirler.
Her yerde direniş, her yerde mücadeleyi yükseltelim!
Zafer bizim olacak!
MLKP Rojava

TKP/ML ROJAVA KOMUTANLIĞI
“Ne olursa olsun, son muhteşem
olacak”

“Bizler de TKP/ML’ye bağlı TİKKO’nun Rojava gücü olarak
TC’nin Êfrin’e yönelik saldırılarına karşı direnişte tıpkı Kobanê’de olduğu gibi aktif bir
şekilde yer alacağız. Türkiye’de,
Türkiye
Kürdistanı’nda,
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan tüm ilerici, yurtsever, devrimci demokrat kesimlere,
emekçilere, kadınlara, dostları-

mıza ve yoldaşlarımıza, Êfrin diği gibi, faşizme karşı sahalkının bu onurlu mücadele- vaşımımızda ‘Ne olursa olsun,
sinde aktif olarak yer almaya, son muhteşem olacak’.
TC’nin faşist gerici saldırılarını
ve emperyalizmin kirli planlarını Kahrolsun faşist TC devleti!
hep birlikte boşa çıkarmaya
çağırıyoruz.
Yaşasın ezilenlerin onurlu
mücadelesi!”
Kimsenin kuşkusu olmasın ki,
tıpkı Sur direnişinin kahramanTKP/ML ROJAVA
larından Şehîd Çiyager’in de deKOMUTANLIĞI
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Birleşik Devrim

TC''nin Efrin’deki İşgaline Karşı
Mücadele Devrimci Görevdir !

Türk hakim sınıflarının Efrin saldırganlığı askeri işgaldir. Bu işgal, uluslar arası hukuk ve bu hukuk
bağlamında Sureye devletinin egemenlik hakkı, bu hakkın tanımayarak başka ülkelerin iç işlerine
karışma bakımından suç olduğu
kadar, özellikle Batı Kürdistan Kürt
yönetimi şahsında Kürt düşmanlığından beslenen ırkçı-faşist bir
suçtur. İşgal hareketinde sivil halk
ve çocukları katleden Erdoğan ve
iktidarı insanlık suçu işleyerek suçlarına devam etmektedir.

Partimiz tartışmasız olarak faşist
işgalin karşısında, Efrin ve Kürt
ulusunun yanındadır!

Türk hakim sınıflarının Erdoğan iktidarı eliyle yürüttüğü ırkçı-faşist askeri işgal saldırganlığına karşı
direniş ve mücadele devrimci sorumluluk ve görevdir. Bütün halklarımız ve ilerici güçler bu işgale
karşı seslerini yükseltmeli, devrimci
ve Komünistler doğrudan mücadele göreviyle işgale karşı savaşmalıdır. Bu, devrimci ve
Komünistler için ertelenemez tarihsel tutum ve sorumluluktur. Kürt
ulusunun her alandaki direniş ve
mücadelesiyle birleşmek ve savaşlarını destekleme pratiği bu sorumluluğun somut tavrıdır.

Demokratik kurumlar kitlelerle birlikte demokratik tepki ve demokratik mücadelesini sergilemeli, illegal
örgüt/örgütlenmeler silahlı eylem
alanında işgale karşı mücadele etmelidirler!

Gerici savaşa girenler, devrimci
savaşla yanıt alacaktır

Efrin katliamının sorumlusu birinci
dereceden Erdoğan iktidarı ve
onun kuklasına dönüşen ‘’ÖSO’’

güçleri iken, ikinci dereceden Putin
Rusya’sıdır. Elbette ABD gibi emperyalist haydutlar da bölge stratejileri ve gerici çıkarları uğruna
bölgeyi kaos ve savaşlara sürükleyerek aynı suçun diğer ortaklarıdır.
Osmanlı’nın talancı-tartalacı- askeri ilhak geleneği, yeni Osmanlıcılığa öykünen tekçi-faşist Erdoğan
tek adam sultası tarafından günümüz şartlarına uyarlanarak sürdürülmesidir bu işgal saldırganlığı.
Putin’den hayırhah tutum gören Erdoğan iktidarı Efrin’e askeri işgal
saldırganlığına cüret etmiştir.

Faşist işgal hareketinin askeri nitelikte kalacağı açıkken, nispeten sınırlı
ve
dar-süreli
olacağı
anlaşılmaktadır. Zira, Putin Rusya’sından alınan iznin bu sınırda
olduğu görülmektedir. Rusya’nın
asker bulundurarak kontrol ya da
varlığını sürdürdüğü Efrin’i boşaltarak başka inisiyatif ve gerici çıkarlarını riske sokmayacağı açıktır.
Dolayısıyla, Türk hakim sınıflarının
askeri işgaline sınırlı izin tanıyıp
PYD-YPG’nin askeri merkez ve
silah depolarına dönük bir saldırıya
müsaade ettiği muhtemeldir. Ne ki,
askeri işgal saldırganlığının kapsamı sınırlı olup belli bir süreye
sığması onun faşist niteliğini, katliam ve suçlarını sınırlamaz, hafifletmez.

Erdoğan iktidarı Kürt kabusuyla giriştiği işgal ve katliamların
karşılığını mutlaka alacaktır. Gerici
savaşa girenler, devrimci savaşlarla yanıt alacaklardır. Putin
Rusya’sı ise emperyalist karakter
ve gerici çıkarları temelinde işgale
izin vererek katliama ortak olmuş,
Kürtlere karşı işlediği bu suçla emperyalist barbarlık tarihine yeni bir
halka daha eklemiştir. Her türden
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emperyalizm ve Rusya emperyalizmi döktüğü kanda, kışkırttığı
savaş ve yürüttüğü saldırganlığının
girdabında boğulacaktır…

Emperyalist dünya gericiliğine karşı
mücadele şartken, bu mücadelenin
somutta yerel gericilikleri hedeflemek zorunludur. Ki, bu iki mücadele biçimi birbirinden koparılamaz.
En nihayetinde Efrin’de yaşanan
askeri işgale karşı mücadele, Erdoğan iktidarı şahsında yerel gericilik ve dolaylı olarak Rusya
emperyalizmi şahsında anlam kazanan mücadele emperyalizme
karşı mücadeledir.

Efrin ve Kürt ulusunun direnişini selamlıyor, yoldaşlarımız ve devrimci
sınıf güçleri başta olmak üzere,
tüm yoksul-aydın-lerici dünyayı Erfin’le birleşmeye çağırıyoruz!
Efrin’de ağır silah ve uçaklarla
bombalanıp katledilen sivil halk ve
çocukların kıyımına seyirci kalınamaz, kalmayalım! Efrin ve Kürt ulusunun
yanında
olduğumuzu
yinelerken, Efrin askeri işgal hareketi ve katliamlarını sınıf tavrımızla
lanetliyoruz.
Kahrolsun Emperyalist Dünya
Gericiliği!

Kahrolsun Tekçi-faşist Erdoğan
Tek Adam İktidarı

Kahrolsun Gerici işgal ve İlhak
Saldırganlığı!

Afrin ve Kürt Ulusu Yalnız Değildir!

Yaşasın Kürt Ulusunun Efrin
İşgaline Karşı Mücadelesi!
MKP Siyasi Büro
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3 kadın Devrimciyi

Katledilişlerinin 5. Yılında

UNUTMADIK!
UNUTMAYACAĞIZ!
Kadınların Birleşik Devrim Hareketi

