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Şili, Ekvador, Haiti,
Irak, Lübnan...

Latin Amerika’dan Arap coğrafya-
sına, ‘kurulu düzen’ halk isyanı ve 
ayaklanmalarla sarsılıyor. Geniş 
halk kitleleri farklı ülkelerde yıllardır 
biriken tepkilerini dile getirmek için 
sokaklara dökülüyor

.
Protestoların kitleselliği ve kararlı-

lığı egemen sınıflara geri adım attı-
rıyor. Ekvator’dan başlayarak, Lüb-
nan’da, Şili’de halkın isyanına yol 
açan ekonomi-politikalar tıpkı Fran-
sa’da Sarı Yeleklileler’in karbon ver-
gisini iptal ettirmesi gibi sonuç verdi. 
Ancak, Şili, Irak, Lübnan örneğinde 
görüldüğü gibi, halkın rejim değişik-
liğine dair genişleyen taleplerinden 
vazgeçip baskı ve katliamlar karşı-
sında kolayca sokakları terk etmesi 
mümkün olmadı.

Şili’de 6 Ekim’de metro bileti fiya-
tına karşı yapılan zammın ardından 
başlayan eylemler kitlesel bir isyana 
dönüştü. 14 Ekim’den bu yana süren 
gösterilerde kentin birçok yeri ve met-
ro istasyonları ateşe verildi.

18 Ekim’de ülke çapında şiddet 
kazanan gösterilerde devletin kolluk 
güçlerinin saldırıları sonucunda en az 
23 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı, 
binlerce kişi gözaltına alındı.

Başkent Santiago’da olağanüstü 
hâl ilan edildi. Devlet Başkanı Sebas-
tián Piñera ordunun kente girmesi ta-
limatını verdi. Tüm baskılara rağmen 
19 Ekim’den bu yana ordu/polis ve 
halk arasında şiddetli çatışmalar ya-
şanıyor.

25 Ekim’de yaklaşık 1 milyon 200 
bin kişinin Santiago’daki İtalya Mey-
danı ve çevresini doldurması kar-

şısında Pinera, “halkın ekonomik 
sorunlarını anlayamadığı için” özür 
diledi, ekonomik yardım paketini 
dev-reye soktu ve kabinesinden 8 
bakanı değiştidi. Ancak eylemler dur-
madı. Halk, emeklilik, eğitim, sağlık 
hizmetleri ve ücretlerde iyileşme ve 
yeni bir anayasa gibi temel taleplerin-
de ısrarını sürdürüyor.

Ekvador’da polisin saldırıları sonu-
cu 6 kişinin hayatını kaybettiği pro-
testolar Devlet Başkanı Moreno’nun 
akaryakıt sübvansiyonlarının kaldı-
rıl-masını da içeren ekonomik saldırı 
paketine tepki olarak 3 Ekim’de baş-
ladı.

Olağanüstü hal ilanı, hükümet mer-
kezinin başkentten taşınması, so-
kağa çıkma yasağı, devletin kolluk 
güçlerinin saldırıları, kısa sürede bir 
yerli isyanına dönüşen protestoları 
durdurmaya yetmedi.

Ülkenin dört bir yanından yola çıka-
rak başkent Quito’ya ulaşan on bin-
lerce yerlinin, kent halkından da des-
tek gören ısrarlı protestoları sonunda 
Devlet Başkanı Moreno, 13 Ekim’de 
protestocularla diyalog masasına 
oturdu. Moreno, ekonomik paketi geri 
çekmeyi kabul etmek zorunda kaldı.

Haiti’de devletin saldırıları sonucu 

en az 48 kişinin öldüğü halk isyanı, 
akaryakıt, içme suyu ve yüksek fiyat-
lar nedeniyle asgari gıda temininin 
bile imkansız hale gelmesi, Devlet 
Başkanı Jovenel Moise’nin (Venezu-
ela eski Devlet Başkanı Hugo Cha-
vez’in Karayip ülkelerine destek 
amacıyla ucuz petrol satılması için 
uygulamaya koyduğu) PetroCaribe 
projesindeki fonlarda yapılan ve 4 
milyar doları bulan yolsuzluk iddiala-
rında adı geçmesi gibi nedenlere da-
yanıyor.

Ülkedeki halk isyanının ilk dalga-
sı Şubat ayının ilk haftasında, ikinci 
dalgası 9 Temmuz’da başladı. 16 Ey-
lül’de başlayan üçüncü dalga ise 7 
hafta boyunca sürdü.

Irak halkı, işsizlik, yolsuzluk ve 
“kamu hizmetlerinin yetersizliği”ni 
protesto etmek için ülkenin çeşitli böl-
gelerinde 1 Ekim’den beri sokakta. 
Devletin kolluk güçlerinin saldırıla-
rı sonucu en az 280 kişinin hayatını 
kaybetmesine rağmen halk sokakları 
terk etmedi. Bununla da kalmayıp, 
içinde “Hükümetin istifası ve parla-
mentonun dağılması” “Bağımsız bir 
geçici hükümetin kurulması” “Anaya-
sanın değiştirilmesi” “Ulusal seçimler-
le halkın seçeceği bir yönetim sistemi 
oluşturulması” “Varlık ve kaynakların 
adil şekilde dağıtılması” “Cumhur-
başkanı ve başbakan komisyonları 
maaş-larının düşürülmesi” “Protesto-
larda hayatını kaybeden veya yarala-
nan kişilerin ailelerine tazminat öden-
mesi” gibi konuların yer aldığı talepler 
listesini deklere etti.

Lübnan’da, hükümetin vergi politi-
kalarına karşı 17 Ekim’de başlayan 
isyan hükümetin istifasına rağmen 

Artık sınırlarına dayanmış 
ve iflas etmiş neoliberalizm-

le devam etmekte zorla-
nan emperyalist-kapitalist 
sistemin yöneticileri ise 

onun yerine neyi koyacağını 
bilemez haldeler.
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devam etti.
“WhatsApp isyanı” olarak başlayan 

hareketin kapsamı ve içeriği kısa sü-
rede değişti, halk sokaklarda “Dev-
rim” sloganları attı, yolsuzlukla suç-
lananların hesap vermesi talebinde 
bulundu.

İsyan ve direnişlerde kadın rengi

Tanık olduğumuz hareketlerde (ör-
neğin Lübnan) kadınların belirgin bir 
biçimde yer aldığını görüyoruz. Tıpkı, 
yaklaşık bir yıl önce Sudan’da yaşa-
nan isyan ve direnişlerde olduğu gibi..

Sudan’da 19 Aralık 2018’de ekmek 
zamları nedeniyle bir grup işçinin 
başlattığı gösteriler hızla rejim karşıtı 
eylemlere dönüştü ve halk ayaklan-
masıyla baş edemeyen rejim 11 Ni-
san’da askeri darbe ile hareketi sona 
erdirmeye çalıştı.

30 yıllık diktatör Ömer Beşir dev-
rilmesinin ardından iktidarı sivillere 
vermeyi reddeden darbeciler baş-
kentteki ordu karargahı önünde otur-
ma eylemi yapan halka saldırarak 
120’den fazla kişiyi katletti, 40 kadar 
ceset Nil nehrinden çıkarıldı, onlarca 
kadına ve erkeğe tecavüz edildi.

El Beşir diktatörlüğünü deviren ey-
lemlerde kadınlar öne çıktı. “Kadının 
yeri devrimdir” sloganı attığı görüntü-
leriyle viral olan bir kadın ise eylemle-
rin simgesi haline geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntü-
leriyle kadın, Sudan’ın Nübye bölge-
sinde yaklaşık 4 bin yıl önce hüküm 
sürmüş antik hanedanlığın savaşçı 
kraliçeleri için kullanılan ‘Kanda-
ka’nın günümüzdeki yansıması oldu. 
Diktatörlüğü deviren isyan, kadınların 
oynadığı aktif rolden ötürü “Kandaka 
Devrimi” olarak adlandırıldı.

2008 küresel krizi ile açılan yeni 
mücadele dönemi aralıklarla devam 
ediyor

Dünya kapitalizminin 2008’de pat-
lak veren krizi sonrasında geniş kit-
leleri kapsayan sokak hareketleri 
ve işçi direnişileri yükselişe geçti. 
ABD’deki Wall Street’i İşgal, İspan-
ya’daki Öfkeliler hareketi, Mısır Tahrir 
Ayaklanması gibi değişik coğrafyalar-
da yaşanan mücadeleler bu dönemin 
habercisi oldular.

Öte yandan, emperyalist ve ileri 
kapitalist ülkelerde bir parlayan bir 
sönümlenen sonra yeniden ortaya 
çıkan protestolar diğer coğrafyalar-

daki halk kitlelerinin genel isyanın-
dan biraz farklı olarak belli alanlarda 
veya belirli konularda ortaya çıkıyor.  
ABD’de 48 bin otomotiv işçisi, Chi-
cago’da 32 bin öğretmenin eylemleri 
bunun örnekleri.

Benzer şekilde İngiltere’de iklim 
değişikliğine karşı “doğrudan eylem” 
taktikleri uygulayan Yok Oluş İsyanı 
hareketi gündeme damgasını vuru-
yor.  Fransa’da Sarı Yelekliler, yine 
Fransa ve Hollanda’da çiftçi direniş-
leri keza öyle.

16 yaşındaki Greta Thunberg’in 
ateşlediği kitleler geçtiğimiz haftalar-
da tanık olunmuş en yaygın kitle ha-
reketleriyle alanlara doldular. Cuma 
günü okulu kıran kızlara ve oğlanlara 
anneler, babalar ve işçiler eklemlen-
di. “İklimi değil, sistemi değiştir” yedi 
iklim dört bucakta kitlelerin ortak slo-
ganı oldu.

ABD’deki Wall Street’i İşgal, İspan-
ya’daki Öfkeliler hareketleri, Mısır 
Tahrir Ayaklanması, bizim Gezi Dire-
nişi, Sudan’daki ekmek isyanı, Şili, 
Irak, Lübnan ve diğer ülkelerdeki ha-
reketler aynı dönemin ortak çizgilerini 
taşıyorlar.

Neoliberal politikalara duyulan tep-
kinin patlamaları

Halk ayaklanmalarının ve işçi dire-
nişlerinin ortak özelliğini onyıllardır 
uygulanagelen neoliberal (“kemer 
sıkma” “tasarruf”) politikaların sonuç-
larına karşı biriken tepki ve öfkenin 
patlama biçiminde açığa çıkması 
oluşturuyor. 2008 krizi ve sonrasın-
da dünya burjuvazisi, bundan geri 
durmak şöyle dursun, neoliberal po-
litikaları uygulamaya devam etti. Bu 
da dünya genelinde işçi ve emekçiler 
arasında derin bir öfke ve tepki biriki-
mine yol açtı.

Son isyanlarda de bunu görüyoruz. 
Şili’den Irak’a kadar geniş kitleleri öf-
kelendiren bütün uygulamaların kay-
nağı neoliberal politikaların soyguncu 
ve halkı yoksunlaştırıcı/yoksullaştırıcı 
sonuçlarıdır.

Öte yandan, son isyanların patlak 
verdiği ülkeler emperyalist-kapitalist 
sömürünün ekonomik, siyasi ve top-
lumsal etkilerini en şiddetli hisseden, 
gericiliğin bütün türlerinin egemen 
olduğu ülkelerdir. Hemen hepsinde 
emekçilerin, gençlerin ve kadınların 
oluşturduğu geniş kitlelerin sokakları 
dolduran isyanı, şu veya bu nedenle 
patlayıp kısa sürede (taleplerin içeriği 

bakımından) genişlik kazanmış du-
rumda.

Metroya yapılan zamla birlikte ateş-
lenen Şili’deki protestolarda atılan 
“Otuz kuruş değil, otuz sene!” sloganı 
bunun belki de en çarpıcı örneği. Şi-
li’de faşist Pinochet diktatörlüğünden 
sonra, o dönemin ekonomi-politika-
larını sürdüren rejim, neoliberal sal-
dırılara devam ederek işçi ve emek- 
çilerin varolan temel haklarını bile 
budadı. Metroya yapılan son zam, 
bütün bunlara karşı içten içe biriken 
öfke patlamasını tetikleyen kıvılcım 
oldu.

Şili’de kamu ulaşımına yapılan zam 
gibi, Lübnan’daki isyanı tetikleyen 
WhatsApp vergisi gibi Ekvador ve 
Haiti’de de yakıt sübvansiyonlarının 
kaldırılması oldu. Ancak bir kez kıvıl-
cım çaktıktan sonra derinde çok daha 
köklü ve tüm toplumsal yaşamı kesen 
bir tepki birikimi olduğu açığa çıktı.

Onyıllardır uygulanan neoliberal 
saldırı politikaları, bu ülkelerde ve as-
lında tüm dünyada işçi ve emekçileri, 
halkları yoksulluğa, işsizliğe mahkum 
etti.

Artık sınırlarına dayanmış ve iflas 
etmiş neoliberalizmle devam etmekte 
zorlanan emperyalist-kapitalist siste-
min yöneticileri ise onun yerine neyi 
koyacağını bilemez haldeler. Dünya 
kapitalizminin yapısal bunalımını aş-
mak, hiç değilse ötelemek için bilindik 
neoliberal politikaları dayatmaktan 
başka bir “çare”leri de yok.

Bu nedenle, bir biri ardına patlayan 
halk isyanları şu veya bu şekilde sö-
nümlendirilse bile, bu ancak geçici 
olacaktır. Yüzyılımız ‘ayaklanmalar 
ve isyanlar’ yüzyılıdır. Egemen sınıf-
ların bundan kaçışı yok.

Düğümü çözecek ve gelişmelerin 
yönünü tayin edecek olan şey ise 
-varolan isyan ve direnişlerde de gör-
düğümüz üzere- öncülük ve önderlik 
eksikliğinin giderilmesinin yanında 
halklar arasında dayanışma ağının 
örülmesinde katedilecek mesafe ola-
caktır.

Bunun içerisinde, burnumuzun di-
binde (Lübnan, Irak) isyana duran 
halkların direnişine gerekli duyarlılığı 
göstermek kadar Rojava’yı sahiplen-
me halkalarının büyütülmesi de var-
dır!
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7 Ekim’de Suriye’deki askerlerinin 
sınırdan çekilmesi talimatını veren 
ABD Başkanı Trump, Ortadoğu’daki 
savaşı kast ederek “Sonu gelmeyen 
ve anlamsız savaş” kavramlarını kul-
landı. Yani öyle bir hava veriyor ki, 
sanki Ortadoğu’da yaşanan bu sa-
vaşta ABD’nin hiç sorumluluğu yok, 
birileri bu savaşı başlatmış, sonra da 
savaşın yükünü ABD’nin üzerine at-
mış da, şimdi Başkan Trump ABD’yi 
bu yükün altından kurtarıyormuş! 

Muhtelif konuşmalarında ABD Baş-
kanı Trump bunu hep yapıyor ve de 
benzer ifadeler kullanıyor. Sanki ABD 
ordusu Ortadoğu’ya zorla getirilmiş 
ve de başkalarına hizmet ediyormuş 
gibi bir hava vermeye çalışıyor. Da-
hası adeta orduyu çekip ABD’nin 
Ortadoğu’dan gideceği gibi bir anla-
yış yaymaya çalışıyor. İşte biz esas 
olarak bu husus üzerinde durmak is-
tiyoruz. Peki bu söylenenler veya ima 
edilenler doğru mudur? İşte bu soru-
nun cevabını aramayı ve de gerçek-
leri ortaya koymayı önemli görüyoruz.

Bunun için de öncelikle şu soruyu 
sormak istiyoruz: Acaba Ortadoğu’da 
başkalarının başlattığı savaş içine mi 
ABD çekildi, yoksa savaşı bizzat ABD 
başlatarak başkalarını söz konusu 
savaşın içine mi çekti? Bizce birin-
ci sav değil, tersine ikinci sav daha 
doğru görünüyor. Bunun için son kırk 
yılın bazı temel olaylarını kısaca ha-
tırlayalım. Örneğin Türkiye’deki 12 
Eylül 1980 askeri darbesinin tama-
men ABD ve NATO işi olduğunu her-
kes biliyor. Ortadoğu’da yaşanan bu-
günkü savaşta da söz konusu askeri 
darbe çok önemli bir yer tutuyor. Yine 
darbeden hemen sonra başlayan 
Irak-İran savaşındaki ABD’nin rolü de 
herhalde unutulmamıştır. Gizliden bu 
savaşta Saddam Hüseyin diktatörlü-

ğüne silah ve cephane verdiği için gö-
revden atılan ABD Başkanının varlığı 
hiç unutulur mu?

Şimdi gelelim Üçüncü Dünya Sava-
şının başlan- gıcı olarak kabul edilen 
1990’lara!.. 2 Ağustos 1990 gecesi 
Saddam Hüseyin ordularının Kuveyt’i 
işgaline göz kırpan ve hatta teşvik 
edenin ABD Yönetimi olduğunu artık 
hiç kimse inkâr etmemektedir. Ardın-
dan ABD Yönetiminin başlattığı ‘Kör-
fez krizi’ ve ‘Körfez Savaşı’ süreçle-
rinin de bugünkü savaşın başlangıcı 

olduğunu herkes kabul etmektedir. 
Dengesi zayıf denen mevcut ABD 
Başkanı Trump bu gerçekliği acaba 
hiç öğrenememiş mi, yoksa çıkar ge-
reği unutuvermiş mi? Bugün Ortado-
ğu’da bulunan bu kadar geniş ABD 
askerinin Körfez savaşı denen süreç-
te Ortadoğu’ya getirilmiş olduğu ve 
bunu da başından itibaren ABD Yö-
netiminin planladığı hiç unutulur mu? 

Tabi 1990’daki Körfez Savaşı ardın-
dan 2001’deki Afganistan ve Irak sa-
vaşları gelmiştir. 2001-2003 arasında 
süren bu savaşların tamamen bölge-
ye dönük bir ABD müdahalesi olduğu 
açıktır. 2010’dan itibaren Arap Ale-
minde başlayan halk ayaklanmaları 
vesile yapılarak söz konusu askeri 
müdahalenin Libya, Yemen ve Suriye 
alanlarına yayıldığı ve Mısır’da askeri 
darbe haline getirildiği de bilinmekte-
dir. Çok açık ki, bütün bunların hepsi 
birer ABD marifetidir ve ABD’nin Or-

O halde ‘Trump’ın Deliliği’ 
denerek bugün Türkiye’ye 

dayatılan ve AKP-MHP 
faşizmi tarafından da Kürt 

düşmanlığı temelinde kabul 
edilen siyaset, Kürtler kadar 

Türkiye için de zararlıdır.

Türkiye’ye Kurulan
Tuzak
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tadoğu’ya dönük askeri saldırılarının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Peki gerçekler böyleyken, bir ABD 
başkanı ortaya çıkıp da “Sonu gel-
meyen bu anlamsız savaşlar içinde 
ABD daha fazla kalmak istemiyor” 
diyebilir mi? Çok açık ki, söz konusu 
savaşların yaratıcısı, başlatıcısı ve 
sorumlusu ABD’dir. Sonu gelmiyorsa 
da, anlamsızsa da bunların yaratıcı-
sı ABD stratejisi ve siyasetidir. “Yeni 
Dünya Düzeni” adındaki ABD saldır-
ganlığı ve imparatorluk hevesliliğidir. 
Gerçek böyle iken, şimdiki Başkan 
Trump’ın baş- kalarını savaştan so-
rumlu tutmaya çalışması gerçekten 
de normal değildir ve de anlaşılmaz-
dır. Eğer savaşın kötülüğü anlatılmak 
isteniyorsa, o zaman insan bunu an-
layışla karşılayabilir ve bir itiraf veya 
özeleştiri gibi değerlendirebilir. Ama 
bundan dolayı ABD Yönetimi tarafın-
dan başkaları suçlanamaz. Böylesi 
yaklaşıma “Hem suçlu, hem güçlü 
olma” deniyor. 

Dolayısıyla tarihsel gerçekler ABD 
Başkanı Trump’ın dediği gibi değil-
dir. Bugün otuz yıldır devam eden ve 
de yayılarak sürmekte olan savaşın 
başlatıcısı da, yayıp sürdürücüsü de 
ABD’dir. Bu nedenle, savaşı ABD 
dışındaki güçlerin başlattığı doğru 
olmadığı gibi, ABD’nin Suriye ve Or-
tadoğu’dan askerlerini çekip gideceği 
de doğru değildir. Bu yılın ilk ayların-
da da Amerika’da benzer durumlar 

yaşanmıştı. Yine şimdiki gibi ABD 
Başkanı Trump bir sabah orduya 
Suriye’den çekilme emrini verdiğini 
açıklamış, deyim yerindeyse kıya-
met kopmuştu. Amerika’nın içi başta 
olmak üzere her alanda yoğun bir 
tartışma yaşanmıştı. Kuzey ve Doğu 
Suriye içinden “Gitme” çağrıları bile 
yükselmişti. Koalisyon güçleri mevcut 
ABD Yönetimini fevri ve tutarsız ha-
reket etmekle suçlamıştı. Bu biçimde 
Trump üzerinde baskılar olmuş ve 
güya bunun sonucunda çekilme ya-
vaşlatılmış ve de giderek tavsamıştı!

Aslında böyle olduğu sanıldı ya da 
böyle anlaşılsın istendi, fakat işin aslı 
gerçekten de bu muydu? Kuşkusuz 
bu değildi. Nasıl ki Ortadoğu’da ya-
şanan savaşı ABD’nin başlatmamış 
olduğu doğru değildiyse, benzer bir 
biçimde ABD’nin Suriye ve Ortado-
ğu’dan çekileceği haberi de doğru 
değildi. Yakın geçmişte Irak’tan çe-
kileceği de söylenmiş, ancak bunun 
tersine ABD Irak’a daha çok yerleş-

mişti. Aslında Suriye’de olan da bun-
dan farklı değildi. O zaman da bazı 
çevreler bu gerçeğe dikkat çekmiş 
ve “ABD Suriye’den çekilmiyor, ABD 
taraf değiştiriyor” demişti. Gerçeğin 
böyle olduğu da geçen süreç içerisin-
de net bir biçimde ortaya çıktı.

Şimdi yaşanan da aynı şeydir. Za-
ten olayı planlayıp yapanlar olarak 
Trump ve Erdoğan da bu gerçe-

ği ifade etmektedir. Dikkat edilirse, 
ABD Suriye’den çekilmiyor. Hiç ABD 
Suriye’den çekilir mi? Çekilecekti, o 
zaman niçin girdi? Neden bu kadar 
harcama yaptı? Herhalde bunu akıl-
sızlığından veya Kürtleri çok sevdi-
ğinden yapmadı. Tersine çıkarlarını 
böyle kurguladığı için yaptı ve aynı 
çıkarlar şimdi de devam ediyor. ABD 
Yönetimi bu çıkarlardan vazgeçmedi-
ğine göre, o halde Suriye’den de çe-
kilmiyor. 

Peki o zaman pratikte neler oluyor? 
Çok açık ki, ABD sınırdaki bazı asker-
lerini çekiyor ve oraları Türk ordusu-
na vermek istiyor. Yani kendisi çekilip 
oralara Türk ordusunu sokmak istiyor. 
TC Ordusu da bir NATO ordusu oldu-
ğuna göre, aslında fazla bir değişik-
lik ABD açısından olmuyor. Değişen 
QSD’nin savaşla ve belki de kay-
betmeyle yüz yüze gelmesidir. Yani 
QSD ve TC Ordusu karşıtlaştığında 
ABD Yönetimi TC ordusundan yana 
tutum almaktadır. Şimdiye kadar DA-
İŞ’e karşı QSD ile ittifak halinde olan 
ABD, şimdi taraf değiştirmekte ve 
DAİŞ’in ortağı olan AKP-MHP faşist 
yönetiminin safına geçmektedir. ABD 
Suriye’den çekilmemekte, tersine ta-
raf değiştirmektedir.

Kaldı ki ABD’nin bu taraf değiştir-
mesi yeni bir şey de değildir. Aslında 
DAİŞ’e karşı Kobani’de YPG-YPJ 
güçleri ve halkların direnip kazanabi-
leceği netleşince ABD de buna dahil 
olup ortak olmaya çalışmıştı. Fakat 
ne zaman ki YPG-YPJ güçleri DA-
İŞ’i yenip Kobani’yi özgürleştirince, 
ABD Yönetimi hemen ikili oynama 
arayışına girmişti. Nitekim 22 Tem-
muz 2015’de TC Yönetimi ile sahte 
bir “Anti-DAİŞ ittifak” kurarak, DAİŞ’in 
esas destekleyicisi olan AKP-MHP 
faşizmine Suriye’ye girmenin kapısını 
açmıştı. Türk ordusunun 26 Ağustos 
2016 tarihinde Cerablus ve Bab işgali 
ise, aslında bir ABD-TC ortak saldırı-
sı olmuştu. Nitekim TC ordusu sınırı 
geçip Cerablus’a girer- ken, dönemin 
ABD başkan yardımcısı da Anka-
ra’daydı ve sorumluluğa ortak olu-
yordu. 20 Ocak 2018 tarihinde baş-
layan Afrin işgalinin de böyle bir ortak 
planlama kapsamında gerçekleştiği 
tartışmasızdır. TC’nin İdlib’da çeteleri 
bu kadar savunabilmesinin de ABD 
desteği temelinde gerçekleştiği her-
kes tarafından iyi bilinmektedir.

O halde, TC tarafından işgal edilen 
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Suriye topraklarına ABD’nin de ortak 
olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıy-
la Suriye’deki ABD varlığını sadece 
‘Fırat’ın Doğusu’ ile sınırlı görmek 
ve QSD ile ilişkiler kapsamında ele 
almak çok yetersiz bir bakış açısı-
dır. ABD’nin Suriye’deki esas varlığı 
TC’nin işgali temelinde olmaktadır. 
Bunu ABD de TC de böyle bilmekte 
ve de birlikte gerçekleştirmektedir. 
Bu nedenle, Kuzey ve Doğu Suriye 
sınırındaki bazı toprakların QSD’den 
TC’nin eline geçmesinden ABD’nin 
herhangi bir kaybı olmamaktadır, ter-
sine kazancı olduğu bile söylenebilir. 
Bu açıdan da, ABD’nin sınırdaki bazı 
toprakları TC ordusuna devretmesi 
ABD’nin Suriye’den çekilmesi olarak 
tanımlanamaz. 

Dahası Trump veya bir başkası ne 
derse desin, bazı güçler tarafından 
Suriye’den veya Ortadoğu’dan atıl-
madıkça, ABD kendi isteğiyle ve gön-
lünce buralardan çekilmez. Aslında 
gerçekleşen TC ordusunun buralara 
sokulması ve TC’nin Ortadoğu sa-
vaşı içerisine daha çok çekilmesidir. 
Türkiye’de bazıları şoven propagan-
dadan gözleri karartıldığı için, bu 
olanları “Türkün gücü ve planı” olarak 
anlamaktadır. Oysa gerçekte öyle bir 
şey yoktur, her şey ABD planı doğ-
rultusunda olmaktadır. Dikkat edilir-
se, DAİŞ türetildi ve onunla Irak ve 
Suriye parçalandı. Kürtlere kısmen 
destek verildi ve onlarla DAİŞ’in önü 
alınmaya ve kontrolde tutulmaya çalı-
şıldı. Şimdi TC desteklenerek Kürtler 
geriletilmeye ve Suriye bölünmeye 
çalışılıyor. Aslında TC Devleti Irak ve 
Suriye’nin bölünmesinde ve Kürtlerin 
zayıflatılmasında kullanılıyor.

Kuşkusuz bu kullanma ve kullanıl-
ma burada durmayacak ve sona er-
meyecektir. Ardından TC’nin İran’a 
karşı savaşta kullanılması gündeme 
gelecektir. Elbette bu kadar ABD ve 
NATO’ya angaje olan bir TC de bu 
kullanılma durumundan kendini kur-
taramayacaktır. Peki İran da zayıf-
latılıp parçalandıktan sonra ne ola-
caktır? Çok açık ki, o zaman da sıra 
Türkiye’ye gelecektir. Eğer bu siyaset 
durdurulmaz da bu biçimde yürürse, 
sonunda en çok zayıflatılan ve par-
çalanan ise Türkiye olacaktır. Ortaya 
Sevr’den daha beteri çıkartılacaktır. 

Bu belirttiklerimiz bir kurgu değil, 
İsrail’e dayanan ABD stratejisinin 
esas hedefidir. İsrail’in güvenliği adı 

altında Ortadoğu’nun çok daha küçük 
parçalara bölünmek istendiği açık-
tır. Bugün DAİŞ ve TC eliyle Irak ve 
Suriye’yi bölüyorlar. Yarın TC ve baş-
kaları eliyle İran’ı bölecekler. Ondan 
sonra da sıra Türkiye’ye gelecek. Hiç 
kuşkusuz o zaman Türkiye’yi bölüp 
parçalayacak birçok gücü de ortaya 
çıkartacaklar. Bugün Kürtler ne kadar 
ezilirse ezilsin, sonuçta yok edileme-
yecekleri gibi, yaratılan düşmanlıkla 
yarın Türkiye’yi bölecek bir güç haline 
getirilecektir. 

O halde ‘Trump’ın Deliliği’ dene-
rek bugün Türkiye’ye dayatılan ve 
AKP-MHP faşizmi tarafından da Kürt 
düşmanlığı temelinde kabul edilen 
siyaset, Kürtler kadar Türkiye için 
de zararlıdır. Hatta Türkiye için çok 
daha tehlikeli bir oyundur, tehlikeli bir 
tuzaktır. Belki bugün Kürtleri zayıflat-
mada bir rolü olabilir, belki AKP-MHP 
iktidarının ömrünü biraz daha uza-
tabilir, ancak sonunda en çok zararı 
Türkiye’ye olacak ve TC’yi Osman-
lı’nın yaşadığından daha ağır bir felâ-
ketin içine çekecektir. Bu gerçeği Tür-
kiye’yi seven herkesin, tüm devrimci 
ve demokratik güçlerin, tüm aydın ve 
sanatçıların çok iyi görmesi gerekir.

Peki bu tuzaktan kurtulmanın bir 

yolu yok mudur? Vardır elbette, hiç 
yok olur mu! Bu yolun da iktidar öm-
rünü biraz daha uzatmak için ABD’ye 
köle olan ve Kürt soykırımını vahşi-
ce geliştiren AKP-MHP zihniyet ve 
siyasetine dur demek olduğu açıktır. 
Türkiye’yi kurtaracak tek yol, mevcut 
Kürt düşmanlığına son vererek, baş-
ta Kürtler olmak üzere tüm halkların 
ve kültürlerin özgürce gelişeceği de-
mokratik özerkliğin kabul edilmesi 
ve uygulanmasıdır. Ancak gerçek 
bir demokratikleşme ve demokratik 
özerklik Türkiye’yi öngörülen tehlike-
lerden kurtarabilir. Ancak demokratik 
özerkliği gerçekleştirecek bir birleşik 
demokratik devrim Türkiye’nin de-
mokratik birliğini ve geleceğini sağla-
yabilir. Kendi sorunlarını demokratik 
siyaset ve öz güçle çözebilen bir Tür-
kiye ancak küresel gericiliğin oyun-
larından kendini kurtarabilir. Kurulan 
tuzaklar ancak böyle kırılabilir ve tez-
gahlanan oyunlar ancak böyle boşa 
çıkartılabilir. Bu da her şeyden önce 
küresel sermaye sisteminin oyunla-
rını görmeyi ve bozabilecek iradeyi 
göstermeyi gerektirir.
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Kürdistan’a Sefer Olur,
Zafer Olmaz!

Faşist Türk devleti Suriye-Kuzey 
Doğu Kürdistan’ı topraklarını 9 Ekim 
2019 tarihinden bu yana işgal etmiş 
bulunuyor.  Türk devleti, rahat ilerle-
mek ve işgal ettiği yerlerde direnişle 
karşılaşmamak  için özellikle sivilleri 
hedef almaktadır. Giré Spi, Seréka-
ni, Qamişlo ve Membiç’in köyleri-
ni ve yerleşim yerlerini havadan ve 
karadan bombalayan Türk ordusu 
ve IŞİD’in maskeli hali ÖSO çeteleri 
onlarca sivili katlederken, binlerce in-
sanın ise göç etmesine neden olmuş-
lardır.

11 Ekim 2019 tarihinde Suriye Ge-
lecek Partisi Sekreteri Hevrin Xe-
lef, Qamişlo uluslararası yol üzerin-
de ÖSO’cular tarafından katledildi. 
Keza, 13 Ekim 2019 tarihinde Türk 
savaş uçakları Cizre’den Sékaniyé’ye 
giden bir sivil konvoyu vurdu. İçinde 
Fransız ve Brezilyalı gazetecilerin de 
olduğu minibüsteki  11 kişi hayatını 
kaybederken, 74 kişi de yaralandı. 

2012 yılında Kobani ve sonrasında 
Rojova’yı da içine alan özerlik ila-
nından  bu yana Türk devleti Kürtle-
re karşı savaş ilan etti. Türk devleti, 
Rusya ve ABD’den aldığı destekle 
her fırsatta Rojova’ya saldırmakta-
dır. ABD ve Rusya  Türk devletinin: 
22 Şubat 2015 tarihinde ‘’Şah Fırat 
Operasyonu’’na, 29 Mart 2017 tari-
hinde ‘’Fırat Kalkanı Harekatı’’na, 24 
Ağustos 2016 tarihinde ‘’Cerablus 
işgaline’’ ve  28 Ocak 2018 tarihinde 
‘’Efrin işgaline’’ göz yummuşlardır. 
9 Ekim 2019 tarihinde yine ABD ve 

Rusya’nın onayıyla; 14 bin IŞİD çete-
sini yanına alan Türk devleti, bir kez 
daha Kürtlerin topraklarını işgal etmiş 
bulunuyor. 

Rojova’da Kürtler yeni bir tarih yaz-
mışlardır. Faşist ve gerici IŞİD çetele-
rine karşı binlerce şehit vererek elde 
ettikleri kazanımlarıyla yeni bir gele-
cek inşa etmişlerdir. Kürtler, sadece 
kendilerini değil, bu bölgede yaşayan 
tüm ulus, azınlık ve çeşitli inançlar-
dan insanları da özgürleştirerek bu 
yeni yaşamın birer parçası haline 
getirdiler. Türk devleti, bu özgürce 
yaşamı yıkmak istiyor. Türk devletinin 
bu suçuna ABD ve Rusya’da ortak 
olmuştur. Rusya, Türk devletini ce-
saretlendirerek işgale verdiği onayla 
Kürtlerin Esad rejimine biat etmesini 
istiyor. ABD, her fırsatta ‘’ben olmaz-
sam yaşamazsınız’’ diyerek Kürtleri 
kendisine bağımlı hale getirmek için 
Türk devletinin işgaline onay ver-
miştir. Bir kez daha ispatlanmıştı ki, 
emperyalistler hiç bir zaman ezilen 
mazlum halkların yanında olmamış-
tır. Emperyalizm, sınıfsal olarak ezi-
len dünya haklarının baş düşmanıdır. 
Emperyalizm ve onların yeri uşakları 
yok edilmedikçe; sömürü, savaş ve 
işgaller son bulmayacaktır. Bu neden-
le faşist Türk devletinin Kürt ulusuna 
yönelik işgal ve soykırımına karşı sa-
vaşımızı emperyalizme ve faşizme 
karşı birleşik devrim mücadelesine 
yükseltmeliyiz! 

7 Ekim 2019 tarihinde kamuoyuna 
deklere edilen savaş ilanından sonra, 
tüm burjuva-faşist  parti ve çevrelerin 
rengi de bir bir açığa çıktı. ‘’Suriye 
Tezkeresi’’ adı altında savaş oylama-
sında CHP, AKP’nin yanında olmayı 
ihmal etmedi. 2002 yılından  bu yana 
AKP’nin payandası olan CHP, her fır-

Haksız olan her işgalci 
güç, ezilen ve toprakları 

işgal edilen mazlum 
halkların gazabına uğramış-

tır.  Dünyanın her yerinde 
direniş kazanmış, işgalciler 

kaybetmiştir.
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satta AKP’ye destek vermekten geri 
kalmamıştır. 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında ‘’Yeni Kapı’’ mitingi, 
Milletvekillerin dokunmazlıklarının 
kaldırılarak, Selahattin Demirtaş ve 
Figen Yüksekdağ’ın tutuklanması, 
AKP’nin genel seçimlerde ve referan-
dum da oyları çalması, İstanbul be-
lediye seçiminin iptal kararına karşı 
sesiz kalan CHP AKP’ye can simidi 
oldu. Savaş ilanından hemen sonra, 
İYİ Parti, Sadet Partisi, Vatan Partisi 

ve bir çok meslek kuruluşu ve baro, 
AKP’nin  yanında saf tutarak Kürt 
düşmanlığında birleşmişlerdir. 

Türk devletinin Kürt topraklarına 
yaptığı bu işgalin hesabı er ya da geç 
sorulacaktır.  Faşist Türk ordusu işga-
lin daha ilk haftasında büyük kayıplar 
almıştır. Türk devleti planladığı gibi 
ilerleyemiyor. Rojova topraklarının 
her karşı bir direniş mevzisi olmuş ve 
destan yazmaya devam ediyor. 

İşgalci Türk devleti bu işgal girişi-
minden de hiç bir başarı elde etme-
den, geldiği gibi gidecektir. Sadece 
Türk devleti değil, hiç bir işgalci güç, 
işgal ettiği topraklarda sonsuza kadar 
kalmayı başaramamıştır. Haksız olan 
her işgalci güç, ezilen ve toprakları 
işgal edilen mazlum halkların gazabı-
na uğramıştır.  Dünyanın her yerinde 
direniş kazanmış, işgalciler kaybet-
miştir. 

Kürtler artık yalnız değildir. Dün-
yanın her yerinde halklar, emekçiler 

Kürtlerin yanında saf tutarak işgal-
ci Türk devletini lanetlemektedirler. 
Dünyanın her köşesinde her gün yüz 
binlerce insan sokağa çıkarak, ey-
lem yaparak Kürtleri desteklediklerini 
haykırmaktadırlar. Öyle ki, utançların-
dan ya da çıkarlarından da olsa, bir-
çok emperyalist-kapitalist devlet Türk 
ordusunun bir an önce işgale son ver-
mesini istemektedir.

Biz Türkiyeli devrimciler olarak, 
Türk devletinin bu savaşını ve işga-

lini Kürtlerle birlikte püskürteceğimizi 
ilan ediyoruz. Partilerimizin güçleri, 
başından bu yana Rojova’da IŞİD 
çetelerine karşı Kürlerle birlikte sava-
şarak nasıl Rojova’yı özgürleştirdiler-
se, nasıl Efrin’de Türk ordusuna karşı 
savaş içinde olduysak, bugün de yine 
Kürtlerin yanında faşist Türk ordusu-
na karşı savaşıyoruz.

Uluslararası emperyalizm bölgede 
ve ülkedeki varlığını sadece AKP-M-
HP gerici faşist partileri üzerinden 
egemen kılmamaktadır. Aynı zaman-
da bu egemenliğini CHP gibi düzen 
partilerinin üzerinden de pekiştirmek-
tedir. Bu nedenle AKP-MHP’nin sos-
yal medya kullanımına kadar yaydığı 
terör yönetimine ve Kürt ulusu üzerin-
de yoğunlaştırdığı zulmüne karşı mü-
cadele emekçi halkların, devrimci ve 
demokratların düzen partilerini karşı-
sına alan devrimci bir ittifakla başarı-
ya ulaşabilecektir. 

Bizler, Türkiyeli emekçileri, kadınla-

rı, gençleri ve ezilen halkları, bu iş-
galci ve soykırımcı savaşı, kendisin-
den başka herkese vahşice saldıran 
faşizmi ve halkların belası olan em-
peryalizmi durduracak yegane güç 
olan işçi sınıfının ve halkların devrim-
ci saflarına çağırıyoruz.  Bu devrimci 
mevzilenme sonucunda TC yıkıla-
cak, Kürt ulusu er ya da geç sömürge 
zincirlerini kırarak Rojava’da ve başta 
Bakur olmak üzeri bütün parçalarda 
özgürlüğüne kavuşacaktır.

Bizler Avrupa’da da  Türk devletinin 
işgaline karşı kitlemizi  bulunduğu her 
yerde Kürtlerle omuz omuza sokakta 
olmaya çağırıyoruz. Türk devletinin  
ilan ettiği bu savaş sadece Kürtleri 
hedef almıyor. Bu savaş insanlığa 
karşı açılmış bir savaştır. Türk dev-
leti yenilecek, Kürtler bir kez daha 
kazanarak Rojova’yı özgür kılmaya 
devam edeceklerdir. 

İŞGALCİLER KAYBEDECEK,
DİRENİŞ KAZANACAK!
YAŞASIN ULUSLARIN
ÖZGÜRCE AYRILMA HAKKI!

YAŞASIN DAYANIŞMA,
YAŞASIN EZİLEN HALKLARIN
KARDEŞLİĞİ!

TKP-ML  Avrupa Komitesi

DKP Avrupa Komitesi 

MKP  Avrupa Komitesi
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Başfaşist Erdoğan, önünü alam-
adığı siyasi, ekonomik, toplumsal 
çözülüşünü yine Rojava topraklarına 
saldırarak; işgal, talan, yağma, kat-
liam vb. en iyi bildiği yöntemlere baş-
vurarak, tahkim etmeye girişmiştir. 
Faşizmin bu çok yönlü kuşatması, 
başta Rojava olmak üzere, kendine 
devrimciyim diyen, bunu beyan eden 
yahut bin yıllardır edemeyip bizden 
aldığı cüret ve kararlılıkla dimdik du-
ran, işgali-katliamı insanlık onuru-
na yakıştıramayıp ses çıkaran tüm 
insanların etrafındadır. Sürecin bu 
yönü tüm çıplaklığı ile kavranmalıdır. 
Bu kuşatmayı yarmak üzere, şimdi 
cephelerde kan ter içinde savaşanlar 
var. Yoksul Kürt ve Arap halklarının 
evlatları, Nubar Ozanyan’ın soy-
daşları, Süryaniler, Türkiyeli devrim-
ciler, Komüncüler, Paris Komünü’nün 
solukları rüzgârla bir hırçın enter-
nasyonalleri...

Burada yaşananlar; burada kala-
mayacak kadar akışkan ve dipdiri. Bu 
iyi bilinsin! 

Burada yaşananlar, beka çatısı 
altında şimdi tek vücut olmuş AKP-
MHP faşist iktidarının, faşizm yarda-
kçısı ana muhalefetin, faşizmin 
saldırılarını Türkiye ezilen halkları ve 
işçi sınıfı nezdinde meşrulaştırmak 
için canhıraş çalışan havuz medyas-
ının asılsız, hayal ürünü beyhude ça-
balarını boşa çıkaracak ölçüde diren-
gen ve atılgandır.

Bugün burada yaşananlar; yarın 
neler yaşanacağının habercisidir. Sü-
leyman Soysuz’un  ince çalışmaları 
beyhudedir. Yine Soysuz’un “yum-

ruğu sıkılı gençler nerede?” diye 
aradığı gençlerin onun ensesinde ol-
masına ramak kaldı.

Bugün burada yaşananlar, Sereka-
niye mevzilerinde Kerem Güneba-
kan’da ifadesini bulduğu gibi, birleşik 
devrimin siper yoldaşlığının bütün bir 
coğrafyanın dağlarından şehirlerine 
ayağa kalkışıdır.  

Burada yaşananlar, emperyalistler-
in hesaplarının kriz noktasıdır. Faşit 
Erdoğan iktidarının bu krizi fırsata 
çevirme hamleleri, ona pahalıya mal 
olacaktır.

Burada yaşananlar; bu direniş, 
ABD menşeili silahların, tankların işi 
değildir, devrim teorisini cephelerde 
yazanların işidir.

Burada yaşananlar; faşizmin, gaze-
tecilerini sınır dibinde açık hedeflere 
koyup, ondan sonra da dünya kamu-
oyuna mağduriyetini anlatma ahlaksı-
zlığının dışında bir dünyadır.

Havuz medyasının “etkisiz” hale 
getirdiği, sayıları 500’leri bulan 
“teröristler” (!), sadece onların hay-
al ürünleridir. Evet, bu can feda bir 
direniş ve kayıplarımız var. Ancak her 
kaybımız öfkemizi biliyor, direniş az-
mimizi büyütüyor.

NATO’ya, Rusya’ya, ABD’ye, 
BM’ye açıktan yalvaran, paspas 
olan sömürgeci faşist Türk devleti,  
iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye ez-
ilen-emekçi halklarını açlığa, kıtlığa, 
köleliğe sürükleme yolundadır. 
Halkların inançlarını ve her türlü 

kutsallarını kullanmaktan geri dur-
mamaktadır. Sabah namazlarında 
fetih suresi okutmak, işgal ve katliam 
suçuna ortak etmek üzere yeniden ve 
yine kitle toplamanın bir biçimdir.

Açık hava hapishanesine çevrilen 
bu memlekette kendi kendine çıkan 
her bir ses, bu kölelik ve yozlaşma-
ya karşı, faşizme karşı, tek vücut ol-
malıdır. Araftan çıkmanın, özgürlük 
gücü olmanın tam zamanıdır. Elim-
izdeki her şeyi, sosyal medya da dahil 
bu faşist iktidara doğrultma ve ateş 
etme günüdür. Ezilen halkların, eme-
kçilerin gazabını harekete geçirerek, 
devrimci kitle şiddetinin önünü açar-
ak, AKP binalarına adım atılamaz, 
“Ak” lambayı sahiplenilemez hale 
getirelim. “Ak” kanallara öyle bol ke-
seden atamayacaklarını, anladıkları 
dilden anlatma günüdür. Dün Af-
rin’işgali sonrası lokum dağıtanlara 
karşı, “işgalin, katliamın lokumu ol-
maz” diyenler gibi, halkların kutsal 
değerlerini kullananlara karşı bugün 
“işgalin, katliamın namazı, suresi 
olmaz” deme günüdür. Büyük Tür-
kiye/İstanbul depremini, toplumsal 
fay hattını harekete geçirerek, yarat-
ma günüdür. Sokakları, fabrikaları, 
üniversiteleri, bankaları, faşist bele-
diyeleri, muhtarlıkları yakma-yıkma 
günüdür. Sömürgeci faşist devlete ait 
ne varsa her yerin, her şeyin, herke-
sin hedefe konacağı gündür. Komün 
gücünün tüm hücrelere hayat verme 
günüdür. Zira “Her yürek devrimci bir 
hücredir!”

 DKP / BİRLİK

Bu Çağın Dilanı Rojava Devrimi: 
İşgal Saldırısına Karşı

Dimdik Ayakta!
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Bu İşgal Ve Soykırıma
Geçit Vermeyelim!

Rojava Devrimine Barikat Olalım!

Türk burjuvazisinin faşist sömür- 
geci devleti, Rojava devrimine saldırı 
için mevzilenmiş durumda. Rojava’yı 
işgal etmeyi, Kürt halkını soykırım-
dan geçirmeyi, özgürlük bayrağını 
yükselten Arap halkımızı ezmeyi, 
demokratik haklarını kazanmış, 
Süryani, Ermeni, Çerkes ulusal top-
luluklarını boyunduruk altına almayı 
hedefliyor. İdlib ve diğer alanlarda 
yuvalanmış, TC işbirlikçisi, yağmacı, 
tecavüzcü, işkenceci öso ve diğer 
çetelere dayanarak, önce Roja-
va ve Kuzey Suriye’de, giderek de 
Suriye’nin geri kalanında egemen-
lik kurmayı planlıyor. “Geçici Suriye 
hükümeti ve milli ordu” adına Urfa’da 
düzenlediği toplantı bunun ilanıdır. 
İnkarcı sömürgeci faşist rejimin son-
raki hayali ise Medya Savunma Alan-
larının işgalidir.

Rusya ve ABD, ırkçı sömürgeci 
saldırının önünü açarak, faşist politik 
islamcı Erdoğan rejimiyle suç ortak-
lığı yapacaklarını gösterdiler. Alman-
ya, Fransa ve diğerleri de aynı yolu 
tuttu. Esad rejimi ise, Kürt ulusal mü-
cadelesinin ve özgürlük cephesinde 
birleşmiş Arap halkımızın ezilmesi 
hedefiyle sömürgeci işgali seyretme, 
bir başka ifadeyle fiilen destekleme 
eğiliminde.

Dünya işçi sınıfı, ezilenler ve yok-
sullar, faşist sömürgeci Türk devle-
tinin, Rusya ve ABD’nin himayesindeki 
saldırısı karşısında tek yumruk, tek 
barikat olmalıdırlar. Çünkü, soykırım-
cı işgal saldırısı başladığı andan iti-
baren, Rojava ve Kuzey Suriye’de, 
özgürlükle faşizm, halkların eşitliği ve 
kardeşliğiyle inkarcılık ve sömürge-
cilik, kadın özgürlüğüyle erkek ege-

menliği, insanlık onuruyla insanlık 
onuruna düşmanlık, adaletle adalet-
sizlik, mazlumla zalim karşı karşıya 
gelecek ve savaşacaktır.

Bu savaş, yalnızca Rojava ve 
Suriye’de değil, ön Asya’dan Kıbrıs’a, 
Ortadoğu’dan  Kuzey Afrika’ya geniş 
bir coğrafyada,  işçilerin, kadınların, 
gençlerin, yoksulların geleceğini der-
inden etkileyecek sonuçlara yol aça-
caktır. Rojava devriminin, Rojava ve 
Suriye Özgürlük Cephesinin zaferi, 
bölgedeki devrimci durumun şidde-
tlenmesini, özgürlük savaşımının yeni 
bir atılıma geçmesini koşullayacak, 
tüm dünyaya umut, mücadele azmi 
ve ileri yürüme cesareti taşıyacaktır. 
İnkarcı, soykırımcı, sömürgeci faşis-
tlerin kazanması, salt Rojava ve Suri-
ye’de değil, Filistin’den Hindistan’a, 
Kolombiya’dan, Filipinler’e özgürlük 
mücadelesi uğruna ödenecek bedel-
leri çok daha ağırlaştıracaktır.

Başta Türk, Kürt ve Arap halkları 
olmak üzere, dünyanın her yanından 
işçileri, kadınları, gençleri, eme-
kçileri, yoksulları, işsizleri, aydın ve 
sanatçıları, Rojava ve Suriye’de, 
özgürlük, adalet, kadınlara ve halklara 
eşitlik için savaşacak olan ilericilere, 

yurtsever devrimcilere ve  komünist-
lere omuz vermeye, faşizme, soykırı-
ma ve işgale karşı tek yumruk, tek 
barikat olmaya çağırıyoruz. Savaşçı, 

doktor, sağlıkçı, basın emekçisi olar-
ak Rojava’ya giderek, bulunduğu-
muz alanlarda gösteri, yürüyüş, grev, 
boykot, miting örgütleyip katılarak, 
dünyanın her köşesinde TC devle-
tinin temsilciliklerini işgal ederek, 
uluslararası limanlardan yürüttüğü 
ticareti engelleyerek Rojava devri-
minin savunulması, Rojava ve Suri-
ye Özgürlük Cephesinin zaferi için 
ayağa kalkalım.

Faşizme, Soykırıma Ve Sömürge-
ci İşgale Karşı Rojava Devrimiyle 
Omuz Omuza!

Daiş’i Yenilgiye Uğratan Rojava 
Devrimine Borcumuzu Ödeyelim!

Dayanışma Ezilenlerin İnceliğidir 
Dayanışmayı Yükseltelim!

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!

MLKP

Merkez Komitesi
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Faşist Türk egemenler devleti Batı 
Kürdistanı’nı işgal saldırılarına başla-
dı. Uzun zamandan beridir dillendir-
diği fakat Uluslar arası koşulların ve 
emperyalist devletlerin o gün açısın-
dan onay vermediği-tercih etmediği 
Batı Kürdista’a işgal saldırısı, ABD 
emperyalizminin(ve batılı emperya-
listlerin) yaktığı “yeşil ışık” ile yoğun 
saldırılar eşliğinde başladı.

Kürt Ulusunun kazanılmış demok-
ratik hakları bu işgal saldırısıyla bir 
kez saldırıya uğramış, bir kez daha 
Kürt halkı kadınıyla erkeğiyle, yaşlı-
sıyla çocuğuyla barbarlıklarıyla-vah-
şetleriyle-katliamlarıyla nam salmış  
“TC” devletinin ve Cihadist çetelerin 
askeri hedefi haline gelmiştir. Kürt 
ulusu bir kez daha yönü belli olma-
yan göçlere-sürgünlere zorlanacak. 
Ve Kürtler bir kez daha Uluslar arası 
emperyalizmin ve yerli gerici egemen 
sınıfların kendi çıkarları için pazarlık 
konusu yapılan mazlumlar olarak ta-
rihe geçecek.

Batı Kürdistandaki kürt demokra-
tik kazanımlarının gündeme geldiği 
ilk günden itibaren saldırı-inkar-işgal 
tehditlerini dilinden düşürmeyen fa-
şist Türk devleti, fırsatını bulduğu her 
an, “bir gece ansızın girebiliriz” demiş, 
fırsatını bulduğunda da saldırmış, iş-
gal etmiş, binlerce kürdü katletmiş, 
binlercesini yerinden-yurdundan et-
miş, kürtlerin vatan bildikleri toprakla-
rı-zenginliklerini yağmalamış, yetme-
miş eğittiği-yetiştirdiği çeteleri işgal 
ettiği yerlere yerleştirerek demografik 
yapılarını değiştirmiştir.

Afrin bunun en sıcak örneğidir. 

Gelişmiş askeri gücüyle karadan-ha-
vadan Afrin’e saldırmış ve işgal et-
miştir. Afrin’de yaşayan yerli halkları 
kendisine biat etmeye zorlamış, biat 
etmeyenleri katletmiş yada kaçırmış 
veya göçe zorlayarak boşalan yerle-
re kendisine bağlı çeteleri yerleştir-
miştir. Afrin’e yerleştirdiği çetelerden 
kendine bağlı yerel idari yönetimler 
oluşturmuş, kaymakamlar atamış, 
yetmemiş açtığı okulların yanına yük-
sek okullar kurma kararı da alarak, 
işgalle, faşist-gerici niyetini ilan et-
miştir.

Esasını Kürt düşmanlığı, kürtlerin 
demokratik kazanımlarının yok edil-
mesi oluşturmakla birlikte; Afrin’de, 
El-Bab’da, Cerablus’ta yaşananlar, 
işgal sonrası Batı Kürdistan’da da ne-
lerin yaşanacağının habercisidir. Kat-
liam, sürgün, yıkım, demokratik kaza-
nımların yok edilmesi, El-Nusra-DAİŞ 
artığı, “Milli” adını alan ÖSO artığı ci-
hadist çetelerin doldurulduğu-yerleş-
tirildiği, demografik yapısının değişti-
rildiği, toprak olarak Suriye’ye bağlı 
ama siyasi-askeri-ekonomik olarak 
“TC” egemenler devletine bağlı bir 
Kuzey Suriye yaratmak. “TC” devle-
tinin “güvenli bölge”den anladığı ve 
yapmak istediği budur. Güney Kürdis-
tan’dan Afrin’e kadar yapmak istediği 
de budur.

Hiçbir işgal saldırısı masum değil-
dir. Bu işgal saldırısı da masum olma-
yacaktır.

ABD ve Batılı emperyalistlerin 
beslediği ve eğittiği cihadist çetelerin 
İdlib’de sıkışması, Suriye iç savaşıyla 
birlikte Türkiye Kuzey Kürdistana göç 

Batı Kürdistan-Rojava Halkları
Yalnız Değildir!

İşgal Saldırısı Karşısında,
Direnen Halklar Kazanacaktır!

Ve Kürtler bir kez daha 
Uluslar arası emperyaliz-

min ve yerli gerici egemen 
sınıfların kendi çıkarları için 

pazarlık konusu 
yapılan mazlumlar olarak 

tarihe geçecek.
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etmiş “kontrol edilemeyen-cihadist” 
Suriyelilerin yarattığı sorunlar “TC” 
devletine TOKİ ve sosyal tesislerle 
projeleri çizilmiş, müttahitleri belir-
lenmiş “güvenli bölge” denen işgali 
dayatmıştır. ABD ve diğer emperya-
list güçler, eğittikleri-besledikleri ci-
hadistleri kendilerinden uzak tutmak 
ve ileride yine kullanmak adına “TC” 
devletine işgal saldırısı için her an 
kırmızıya dönebileceği de söylenen 
“yeşil ışık” yakmaları da bundandır.

Emperyalsit ve egemen gerici 
devletlerin Ortadoğu ve bölge halkla-
rının çıkarına “proje” ürettikleri, plan-
lar yaptıkları, tavır takındıkları tarihte 
görülmemiştir. Başta ABD emperya-
lizmi olmak üzere diğer emperyalist 
güçlerin ve bölge gerici devletlerinin 
“TC” devletinin gündemde olan işgal 
saldırısı karşısında söylediklerinin hiç 
bir karşılığı yoktur olamazda. Aynı, 
Afrin işgali karşısında yapılan yarım 
ağız kınamalar gibi.

İşgal saldırısının başlamasıyla 
birlikte iktidar karşıtı söylemleriyle 
AKP-MHP iktidar karşıtı toplumsal 
kesimleri peşine takmayı hedefleyen 
CHP-İYİ parti gibi düzen partilerinin 
ve onları öve öve bitiremeyen liberal 
kesimlerin nitelikleride açığa çıkmış 
oldu. Egemen sınıfların, ezilen ba-
ğımlı ulus ve ezilen halkların dos-
tu olamayacağını, birbiriyle çatışan 
egemen sınıfların mesele kürtlerin 
kazanılmış demokratik hakları, kürt 

meselesi olunca nasılda ayrılmaz bir 
bütün oldukları bir kez daha görülmüş 
oldu.

İşgal saldırısı karşısında Kürt ulu-
su kendi devrimci dinamiklerine, ileri-
ci-devrimci- sosyalist halk güçlerine, 
bölge devrimci halklarına güvenmeli 
ve onlara dayanmalıdır.

İşgal saldırısının “sınır ötesi” gibi 
bir yan taşıması yanında, Türkiye Ku-
zey Kürdistan coğrafyası da üstüne 
düşen payı alacaktır. Bu pay, işgal 
karşıtı söylemleri “vatan hainliği” ola-
rak kovuşturmaya-lince tabi kılacak, 
hak gaspları karşısında gelişen talep-
leri “mermi fiyatları” hatırlatılarak sus-
turulacak, toplumdan “milli” dava için 
fedakarlık yapmaları istenecek, zam 
üstüne zamlar gelecek..... baskı daha 
da artacak... halklar daha koyu bir 
baskı ve sömürüye maruz kalacaktır.

Özcesi, bu işgalin Türkiye-Kuzey 
Kürdistan halklarına faturası ağır ola-
caktır. İşgalin maliyeti halkların sırtı-
na yüklenecektir.

Hiçbir işgal saldırısı bu yüzden 
masum olmamıştır, Batı Kürdistan 
işgalide masum olmayacaktır. İşgale 
karşı durulmalı, işgale izin verilme-
meli, isyan edilmelidir. İşgalcilere ra-
hat yüzü gösterilmemelidir.

Emekçi halkımızın tüm fertleri-
ni; kadınlarını, gençlerini, aydın ve 

yazarlarını, akademisyenlerini, iş-
çi-memur ve köylüleri, ezilen inanç 
kesimlerini, ezilen azınlık milliyetleri, 
haktan-emekten yana tüm kesimleri 
faşist iktidarın işgal hevesini kursa-
ğında bırakmak için seslerini yükselt-
meye, sokağa çıkmaya, protestolar 
gerçekleştirmeye, bu işgale “onay 
vermiyoruz” demeye çağırıyoruz.

Partimizin tüm militan ve taraf-
tarları, işgal karşısında takınılması 
gereken devrimci tavrı bulundukları 
her alanda tereddütsüzce takınacak, 
devrimci duruşu göstermekten çekin-
meyecek ve kürt halkının demokratik 
değerlerini ve kazanımlarını sahip-
lenip savunacaktır. Bu ertelenemez 
devrimci bir görev, halklarımıza karşı 
sorumluluğumuzdur.

Batı Kürdistanı’nın İşgaline Karşı 
Direnişi Büyütelim, Yayalım, Yaygın-
laştıralım!

Faşizim Yenilecek, Direnen Halk-
lar Kazanacak!

Maoist Komünist Parti  

Merkez Komite / Siyasi Büro
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Ezilen halklar, emekçiler, kadınlar, 
QSD,YPG-YPJ savaşçılarının öncü-
lüğünde Kuzey Suriye/ Rojava’da 
eşsiz bir tarih yaratıyor. Komünis-
tler, devrimciler, yurtseverler omuz 
omuza işgalcilere karşı savunmayı 
büyütüyorlar.

9 Ekim’den beri Kuzey Suriye/ Ro-
java toprakları; Nato’nun ikinci büyük 
kanlı ordusuna sahip olan sömürgeci 
Türk  devleti tarafından envai çeşit si-
lahla havadan ve karadan vuruluyor. 
Teknik, askeri üstünlüğünü koruyan 
Türk ordusu bununla yetinmiyor.faşist 
AKP rejiminin, Suriye iç savaşından 
buyana besleyip/ büyüttüğü El Nusra 
artığı -şimdilerde ‘Suriye Milli Ordusu’ 
olan- faşist, gerici kelle avcısı güçler 
tarafından talan ediliyor, yıkılıyor. Bu 
yazının kaleme alındığı gün işgal 
saldırısının 7. günü; Rojava onur ve 
özgürlük savaşımının da 7. günü.

Kanlı işgal girişiminde tarih 
karşısında ki suçlu tek başına faşist  
AKP/MHP ittifakı, değil. Bu savaşa/
işgale destek veren CHP’den -isim-
lerini anmaya bile değmeyecek- bili-
mum faşist, gerici tandanslı tüm par-
tilerde suçludur. Elbet sadece bunlar 
da değil. Bu işgal girişimi Emperyal-
ist çıkar ve amaçlar doğrultusunda 
yapıldığı açık olduğuna göre Suri-
ye’de/Ortadoğu’da söz sahibi olmak 
isteyen ve bunu halkların kanı, canı 
üzerinden gerçekleştiren Emperyalist 
Rusya ve ABD de bu suçun ortakları 

hatta en büyük sorumluları duru-
mundadır. Türkiye’yi sözde kınama 
açıklaması yapan, Türkiye’ye çeşitli 
amborgo uygulayan AB devletleride 
bu suçun ortaklarıdır. Onların kına- 
ması, ekonomik, askeri ambargo yap- 
tırımları ikiyüzlülükten başka nedir ki. 
Almanya silah ambargosu uygulay-
acağını söylesede geçen yılki silah 
ihracatının üçte birinin Türkiye’ye 
yaptığı biliniyor. Bugün Türkiye dev-
letinin, Rojava’ya kullandığı tanklar, 
bombalar, her türlü füze, keşif uçak-
ları vb envanterine baktığımızda ‘milli 
yapım’diye övünselerde menşeinin 
bir başka ülkeye ait olduğu görülüyor. 
Bu gerçeklerin, ilerici, devrimci güçler 
bakımından bilindiğini, görüldüğünü 
varsayıyoruz.

Sömürgeci İşgal girişiminin ned-
enleri üzerine çok şey söylemek 
mümkün. Suriye topraklarında ve 
özelde Kuzey Suriye/Rojava üze-
rinde dönen emperyalist oyunların, 
ortadoğu’da siyasi egemenlik oluştur-
ma planlarının da bir parçasını old-

uğunu belirtmek gerekir. Sahnede 
esas aktörün ABD’mi Rusya’mı ola-
cağı, figuranların nasıl bir rolü ol-
acağı, ortadoğu’nun kaderini Dolar’ın 
mı, Rublenin mi, belirleyeğinin hes-
apları yapılıyor. Ortadoğunun;  emp-
eryalistlerin ekonomik bakımından da 
iştahını kabarttığı bir başka durum. 
Fakat işgal saldırısının nedenleri tek 
başına bunlar değil. Kürtlerin ulusal 
çıkarları, bağımsızlıkları, özgürlükleri 
adına özgür iradeleriyle bir toplumsal 
yaşam kurmaları ve bunu da Suri-
ye’nin diğer halklarıyla birlikte ortak-
laştırmaları da başta Türk sömürge- 
cilerin ve diğer emperyalist güçlerin  
karın ağrısı durumda. Bildiğimiz bu 

gerçeği bugün faşist Şef Erdoğan’ın 
burjuva basının yayın koordinatörleri-
yle yaptığı ‘ayar toplantısında’ belirt-
tiğini  FOX genel yayın müdürünün 
ağzından‘dil sürçmesiyle’deşifre et-
mesiyle  öğrenmiş bulunuyoruz.

Rojava Devrimi Ve Tarihi 
Görevlerimiz

KBDH Genel Konseyi

Rojava devrimi  ezilenlerin 
umududur. Bu işgal saldırısı 

geri püskürtüldüğü 
koşullarda Türkiyenin 

politik özgürlük mücade-
lesinin kazanılmasınında 

yolunu açacaktır. 
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Rojava’da olmakta olan, inşa 
edilen toplumsal yaşam modeli için 
çokça yazıldı ve söylendi. Bunları 
tekrar tekrar söylemeye devam ede-
ceğiz. Zira Rojava topraklarında bü-
yük bedeller ödenerek inşa edilen 
bu yaşam, elde edilen değerler, ka-
zanımlar yok edilmek isteniyor.

Rojava halklar için ne anlam 
taşıyor? Ezilen halkların kapitalist 
barbarlık karşısında özledikleri eşit-
likçi, özgürlükçü toplumsal  yaşamın 
kapısını açıyor.

Bir satranç oyunu kurar gibi 
oluşturulan planlarda, piyonlar olduğu 
kadar Vezir rolü oynayan Türkiye ve 
‘Şah’ rolünü oynayarak karşılıklı bir-
birine hamle yapan emperyalist ABD, 
Rusya ve AB. Oyunda kimi zaman fil, 
kimi zaman at, pozisyonunda kalan 
bölgedeki diğer aktörler. Sonuncu 
hamle henüz yapılmadığı için Mat 
olmayan oyun kurucu emperyalis-
tler. Oyunda birbirinin rakibi olan bu 
güçler karşılarında ezilen halklar, 
işçiler, direnenler olunca herbiri ay-
rılıklarını bir kenara bırakıp ‘oyunda ki 
rakipleri’ düşmanları olan ezilenlere, 
işçilere karşı yekvücut olabiliyorlar. 
İşte o durumda iki düşman güç olarak 
konumlanan burjuvazi ve proleterya, 
egemenler ve ezilenler karşı karşıya 
gelmiş oluyorlar. İşçilerin, emekçi 
halkların ortak düşmanlarına karşı 
‘Şah’ çekebilmesi ve son hamleyi 
yaparak onu Mata sürükleyebilmesi 
içinde burjuvazinin karşısında birleşik 
mücadeleyi büyütmesi gerekmekte-
dir. Bugün Kuzey Suriye’de yaşanan 
bir satranç oyunu değil elbet. Siya-
setin diliyle konuşursak Rojava’da 
yaşanan katliam, zulüm pahasına iş-
gal saldırısıdır.

Tarihin kimi anları vardır ki al-
dığınız/ya da almadığınız tutum 
bırakın devrimciliğinizi/ komünistli- 
ğinizi insani erdemlerinizi sorgulatır. 
Ve böylesi anlar tarihte unutulmaz 
izler bırakır. Tıpkı Madrid savun-
masında faşizme karşı geliştirilen 
enternasyonal savunma hattı gibi, 
tıpkı Sovyet topraklarını işgal amaçlı 
başlatılan savaşta Moskova önlerinde 
süren o tarihi Stalingrad savunması 
gibi, tıpkı 21. yy ilk halkçı devrim-
lerinden olan Rojava devriminin 
üstüne sürülen DAİŞ’e karşı Kobane 

savunması gibi. Ve bir gerçek daha 
var ki sömürgeci devletlerce dört 
parçaya bölünmüş Kürdistan halkının 
özgürlük talebi karşısında alınacak 
tutum da ayırdedici olacaktır. Ve doğ-
ru tutum bugün Rojava’da süren bu 
tarihi direnişte saf tutmak. Onur ve 
özgürlük savaşımını dünya coğrafy-
alarına egemen devletlerin merke- 
zine taşımaktır.

Rojava işgaline karşı alınacak tu-
tum devrimciliğin, ilericiliğin sınandığı 
bir turnusol kağıdı işlevi görecektir. 
Politik iddiası olan emekçi sol güçler 
bakımından siyasi tespit ve anali-

zlerinde, Rojava’da olmakta olanı 
devrim olarak görüp görülmemesi 
öncelikli mevzu bahis olmamaktadır 
bu durumda. Rojava işgaline karşı 
çıkmak, işgal karşıtı mücadelede saf 
tutmak sizin ilericiliğiniz sınanması  
olacaktır. Hafıza-i Beşer Nisyan ile 
Malül olsada emekçi halkların direniş 
tarihinde mutlaka ama mutlaka bell-
eklerde kalıcı, izler bırakacaktır. Ro-
java işgaline karşı çıkmak demek sa-
dece silah alıp Rojava topraklarında 
savaşmak anlamına gelmiyor. Fakat 
kapalı mekanlarda yapılan basın to-
plantıları da bu katliamı durdurmaya 
yetmez. Mutlaka ama mutlaka bulun-
duğunuz her yerde her türlü eylemsel 
duruşla işgal karşıtlığını büyütmek, 
Rojava halklarıyla dayanışmanın yük-
seltilmesi acil, öncelikli görev olarak 
görülmelidir.

 Bu göreve ilk olarak, Rojava işgal-
iyle yapılmak istenen yalın gerçekleri 
emekçilere, kadınlara, işçilere an-

latmakla başlayabilirsiniz. Politik 
öncülerin ilk görevleri gerçekleri 
en yalın ve en çarpıcı haliyle pro-
leteryaya, kadınlara, emekçilere 
göstermek değil midirki.? Bu savaşın 
gerçek nedenini AKP nin siyasi öm-
rünü uzatmak için kullandığını, Os-
manlıcı, yayılmacı heveslerini hayata 
geçirmek istediğini, bu politikaların 
emekçi halklar için dün olduğu gibi 
bugünde kan, gözyaşı, talan, tecavüz, 
gasp,ekonomik yıkım, doğanın tahri-
batı olduğunu... Faşist şefin ekono-
mik krizin faturasını Türkiye halkları-
na ödetmek için bu savaş ortamından 
nasıl yararlandığını, milli duygulara 

oynandığı bugünlerde  benzin, doğal-
gaz başta olmak üzere bir dizi tüke-
tim ihtiyacına yapılan zamların nasıl 
sessiz sedasız geçiştirildiği... Emekçi 
memurların hak taleplerini görmezlik-
ten gelen, toplu sözleşme görüşme-
lerinde emekçi memurların taleplerini 
en alta indirirken Sarayın trilyonlara 
varan mali bütçesini oluşturmak için 
yine emekçinin, işçinin fonlarına 
gözdiktiği gerçeğini anlatılmalı.

Türkiye kentlerinde evde, sokak-
ta kadınlar toplumsal erkek şidde-
tine maruz kalıp, en yakınındaki 
erkek tarafından öldürülürken şiddeti 
görmezlikten gelen, meşrulaştıran, 
cins ayrımını derinleştiren AKP re-
jiminin eşitlikçi, özgürlükçü Rojava 
kadın devrimine düşmanlığı anlatıl-
malıdır emekçi kadın kitlelerine. Tür-
kiyede/Kuzey Kürdistan’da demokra-
tik kadın hareketinin kazanımları 
birbir yok edilirken Rojava’da kadın-
ların kendi yaşamlarıyla ilgili karar 
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verici duruma geldikleri, toplumsal 
yaşamın örgütlenmesi, yönetilme-
sinde iradeleştikleri, yeni bir yaşam 
kurdukları gerçeği gösterilmeli... 
Rojava kadın devriminin kazanım-
larının gaspedilmesinin aynı zaman-
da Türkiyeli emekçi kadınlarının da 
haklarının gaspedilmesi anlamına 
geleceğini anlatılmalı ve kazanım-
ların korunmasında herkese bir görev 
düştüğüde... Türkiye/Kuzey Kürdis-
tan’lı  emekçi kadın kitlelerini Rojavalı 
kadınlarla dayanışmayı büyütmenin 
zorunluluğu ve gerekliliği bıkmadan, 
usanmadan anlatılmalı. Emekçi halk-
lar sokağa mı çıkmıyor, evlerine, fab-
rikalara, atölyelere, internet kafelere, 
kırathanelere, okullara giderek an-
latılmalı...

Irak’tan, Afganistan işgaline 
kadar Ortadoğuda emperyalist 
savaş ve işgallerin sonuçları hatır-
latılmalı. Ülkelerini terke zorlanan 
halklar gerçekliği, binlerce kadına 
yapılan tecavüz işkencesi, halk-
ların sürüklendiği sefalet, açlık ve 
yokluk, vicdanları kanatan işgalcilerin 
vahşetinin resmini yansıtan Ebu Gu-
rayp zindanından yükselen kadın ve 
erkeklerin yardım çığlıklarını anlatın.  
Rojava’nın geleceğinin aynı zaman-
da kendi geleceği olduğunu gösterin 
milyonlara. Kendi geleceğine sahip 
çıkmak için faşist rejime okkalı bir to-
katı atmanın gerektiğini bunun içinde 
tam zamanı olduğunu görebilmeli 
binlerce emekçi halk. Bugün Roja-
vada yok edilmek istenen onbinlerce 
savaşçının kanıyla kazanılmış bir 
devrim bugün halkların, ezilen kadın 
cinsinin eşitlik, özgürlük uğruna be-
deller ödeyerek kazandığı devrimi 
anlatın. O devrimin başarısı milyon-
larca halkın da kazanımı olacaktır. 
Çünkü Rojava devrimi  ezilenlerin 
umududur. Bu işgal saldırısı geri 
püskürtüldüğü koşullarda Türkiyenin 
politik özgürlük mücadelesinin ka-
zanılmasınında yolunu açacaktır.  

Çünkü Rojava Devriminde; kadın-
lar aşağıdan yukarıya kadar yönetim-
de, sistemin işletilmesinde eşit tem-
siliyetiyle iradeleşmiş bunu yasalarla 
güçlendirmiş ve cins  özgürlüğünün 
yolunu açmıştır.  

Kadın iradesini toplumsal bilincin 
değişiminin  gücü haline getirmiş ve 

yaygın örgütlülükleriyle birlikte or-
tadoğuda adı yok sayılan kadının tar-
ihini değiştirmiştir.

Dünyada ve Türkiye/ K.Kürdistan-
da kadınların yaşamı erkek şiddeti-
yle karartılırken özsavunma hakkını 
kullanan kadınlar ağır hapisliklerle 
cezalandırılırken Rojava devrimim-
iz kadın özsavunmasını geliştirmiş, 
güçlendirmiş örgütlerini kurmuştur. 
Bugün kadınlar işgale bu örgütleri-
yle YPJ,HPC-JİN,ASAYİŞ JİN vb 
savaşıyorlar.

Rojava kadın devrimi  kadının 
erkek egemenliği karşısındaki gücünü 
örgütlemiş erkek iktidarını alaşağı 
ederek eşitlikçi  toplumsal ilişkilerin 
geliştirilmesi için siyaseette, ekono-
mide, askeri yapılanmada kadın aklı, 
gücü iradesini birleştirmiştir.Rojava 
kadın devrimi güçlendirilmeyi bekley-
en yanlarına rağmen erkek iktidarının 
yengisini sağlamıştır.

Rojava devrimimiz halkçı, eşit-
likçi bir yaşam modelini inşa et-
miştir. Asimilasyoncu politikalarla 
ulusal, kültürel benlikleri yok edilen, 
soykırımcı politikalara maruz kalan, 
birbirinin düşmanı haline getirilen 
halklar Rojava devriminde eşitçe, 
kardeşçe dayanışma içinde yeni bir 
yaşamın tohumunu ekmişlerdir. Ro-
java devrimi, halkların özgür ve eşit 
koşullarda yaşamı paylaşıp, üret-
menin yolunu açmıştır. Kan gölüne 
dönderilen ortadoğu halklarına da 
yürünecek yolu göstermektedir. Yok 
edilmek istenen işte bu halkların 
kardeşliği, dayanışmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
halklar, emekçiler inançlarından ötürü 
sayısız katliama, soykırıma uğratılır-

ken, inanmayanlar toplumda kara bir 
leke gibi gösterildi.Rojava devriminde 
inançlar ayrıcalık,egemenlik aracı 
değil, yaşam tercihi olarak ele alın-
mış din, inanç özgürlüğü kadar‘inan-
mama’ özgürlüğünü de garanti altına 
almıştır.

Politik islancı Faşist şeflik reji-
mi, her türlü demokratik özgürlüğü 
gaspederken, en pasif muhalefet 
biçimini yasaklayıp, direnenler keyfi 
olarak gözaltına alınıp tutuklanırken; 
Rojava devrimi politik özgürlükler-

in güvencesini sağlamıştır. Türkiye/
Kuzey Kürdistan halklarının politik 
özgürlüklerini kazanmaları bugün 
herzamankinden daha fazla Rojava 
halklarıyla ortak, birleşik mücadeleyi 
büyütmekten geçmektedir. Çünkü 
halkların geleceklerinin güvencesi 
herzamankinden daha fazla birbirine 
bağlanmıştır.

Ve Rojava’da başlayıp Kuzey 
Suriyeye yayılan halkçı, cins eşitlikçi, 
özgürlükçü yaşam büyük bir irade, 
umut, direnişle büyüyen bir devrim 
yarattı. Rojava devriminin açığa çık-
ardığı bu umut, dünya ezilen halk-
larına  kapitalizmin ebedi olmadığını, 
ona mecbur olmadıklarını gösterdi.

İşte tüm bu ve sayacağımız daha 
birçok yanıyla Rojava işgaline karşı 
durmak onur borcudur. Bu devrim 
yangını coğrafyalara yaymak kap-
italizme verilmiş en büyük yanıt ol-
acaktır. AKP rejiminin altındaki zemin 
her geçen gün kaymaktadır. Onun 
çöküşünü hızlandırmak Türkiye Kürd-
istan halklarının ortak, birleşik mü-
cadelesini büyütmekten geçmektedir.
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HBDH Yürütme Kurulu, Türk 
işgaline karşı Rojava’daki direniş 
sırasında hayatını kaybeden Ceren 
Güneş, Aynur Ada, İmran Fırtına ve 
Demhat Günebakan isimli devrimcil-
eri andı. 

“Faşist Türk devletinin işgal 
saldırısı tüm şiddetiyle sürüyor. Ro-
java halkları tüm gücüyle bu işgal 
girişimine karşı koyuyor, faşist Türk 
ordusu ve barbar çetelerine karşı var 
gücüyle direniyor. Direnişin her günü, 
her anı yeni bir kahramanlığa ve in-
sanlığın değerleri adına yaratılan 
yeni değerlere sahne oluyor. Büyük 
bedellerle yürütülen bu savaşta Roja-
va halkları, kendi elleriyle yarattıkları 
özgür topraklarıyla beraber tüm in-
sanlık değerlerinide korumak için 
direniyor.

Tüm dünyanın gözleri önünde 
Rojava halklarının insanlık devrimi 
boğulmak, yok edilmek isteniyor. 
ABD’sinden NATO’suna , AB’sinden 
Rusya’sına kadar emperyalist-kap-
italist sistemin tüm egemenleri bu 
eşitsiz savaşta ve Rojava halklarına 
dayatılan katliamın ve soykırımda 
pay sahibidirler, sorumludurlar. Tüm 
iki yüzlü sahtekarca açıklamalarına 
rağmen faşist Türk devletine kah fiilen 
kah sessizlikleriyle verdikleri destek 
bu gerçeği çırılçıplak bir biçimde or-
taya sermiştir. Bir kez daha ispatlan-
mıştır ki Rojava devrimi ve yarattığı 
değerler tüm emperyalist-kapitalist 
dünyanın kabusudur.

Rojava devrimi, tüm ezilen halklar 
için bir özgürlük çığlığı, bir kurtuluş 
umududur. Rojava devrimi, dünyanın 

bütün ezilenlerinin devrimidir. Rojava 
devrimi sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz 
bir dünya kurma mücadelesininin 
parçasıdır. Bu yüzden dünya halk-
larının dayanışma ve desteği Rojava 
devriminin yanındadır. İşgal hareke-
tine karşı dünyanın dört bir yanında 
düzenlenen eylemlerden, devrimin 
mevzilerinde savaşan enternasyonal 
savaşçılara kadar enternasyonaliz-
min güçlü örnekleri burada yaratılıyor.

Halkların Birleşik Devrim 
Hareketi’nin kuruluşundan bugüne 
her faaliyetiyle örmeye çalıştığı 
birleşik devrim mücadelesi, Roja-
va devriminin siperlerinde ölümsüz 
bir ruh kazanıyor. Birleşik devrim 
savaşçıları en ön cephelerde canları 
pahasına yarattıkları kavga pratikleri 
ve devrimci değerlerle, halkların 
kardeşleşmesinin yolunu gösteri-
yor. Her tonuyla estirilmeye çalışılan 
şovenist dalgaya karşı set oluyor.

Birleşik devrimin öncü kadroları 
Ceren Güneş, Aynur Ada, İmran Fırtı-
na, Demhat Günebakan yoldaşlar Ro-
java devriminin savunmasında kah-
ramanca savaşarak ölümsüzleştiler. 
Her biri devrimci yaşamları boyunca 
sergiledikleri pratikleriyle hep daha il-
eriye doğru yürümeyi başardılar, Ro-
java devriminin siperlerinde yazılan 
insanlık destanına ortak oldular.

‘Bugün burada ölümsüzleşsek 
dahi kanımızın Kızıldere’de ak-
tığının bilincindeyiz. Kazanaca- 
ğımız zaferin Türkiye metropellerine 
yansıyacağının farkındayız’ diyordu 
Aynur Ada yoldaş. Birleşik devrim 
savaşçıları işte bu bilinçle savaştılar, 

savaşıyorlar. Yanı baş- larında yok 
edilmeye çalışılan halkların özgürlük 
direnişine karşı sessiz kalmıyor, ez-
ilen halkların, Rojava halklarının yal-
nız olmadığını tarihi pratikleriyle or-
taya koyuyorlar.

Onların bu tarihi pratiklerinden 
öğreniyor ve yolumuza devam edi-
yoruz. Bize bıraktıkları devrimci 
mirasın ve tarihi ödevlerin farkın-
dayız.

‘Yarın bu bayrağı bizden devr- 
alacak yoldaşlarımızın, İstanbul’da, 
Ankara’da, Mersin’de, ezilenler 
neredeyse orada dalgalandıracağı-
na inancımız tamdır.’ İmran Fırtına 
yoldaşın bu seslenişi, yürüyeceğimiz-

in yolun, görevlerimizin tarifidir. 
Birleşik devrim mücadelesi, ölümsü-
zlerimizin gösterdiği yolda ve zafere 
kadar durmaksızın devam edecektir..

HBDH Yürütme Kurulu

Rojava Devriminin
Siperlerinde

Yazılan İnsanlık Destanına
Ortak Oldular
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Faşist T.C’nin başı Erdoğan, 30 
Ekim 2019 tarihinde yaptığı grup top-
lantısında açıktan misilleme yapacak-
larını açıkladı. IŞİD’in kurucusu katil 
ve insanlık düşmanı Cihatçı Bağda-
di’nin QSD güçlerinin beş aylık takibi 
sonucu İbdil’de cezalandırılması ve-
silesiyle yaptığı konuşmada: ‘Türkiye 
yeni bir istiklal Harbi ve zafere ilerledi-
ğini’ vurguladığı konuşmasında ‘’Bazı 
ülkelerin milli güvenliklerine tehdit 
gördüğü teröristleri bulup ortadan 
kaldırdıklarını ve bunun Türkiye’nin 
de aynı hakka sahip olduğunu kabul 
ettikleri demek olduğunu” söyleyen 
Erdoğan, ‘’Buna ellerini sıktıkları, öv-
güler dizdikleri teröristler de dahildir. 
İnşallah yakında bu konuda milletimi-
ze müjdelerimiz olacaktır’’ dedi.

Türk devleti Bağdadi’nin öldü-
rülmesine oldukça üzüldü, bu nettir. 
Besleyip büyüttükleri, her fırsatta kul-
landıkları IŞİD’e böyle bir darbenin in-
dirilmesini kabullenmeyen Erdoğan, 
buna karşın Bağdadi’nin intikamının 
misilleme yaparak alacaklarını tüm 
dünyaya duyurmuş oldu. 

Türk devletinin 9 Ekim 2019 tari-
hinde Kuzey-Doğu Suriye Kürdistan’ı 
topraklarına gerçekleştirdiği işgal ha-
rekatında yine IŞİD’in isim değiştir-
miş hali ÖSO’yu kullandı. Erdoğan’ın 
överek bitiremediği ÖSO çetelerinin 
kendi askerlerinin yerine ölmelerini 
övgüye değer bularak, aynı zamanda 
iç kamuoyunda asker ölümlerine kar-
şı oluşan tepkileri de böylece bertaraf 
etmiş oldu. 

Suriye iç savaşında Türk devle-
ti başından itibaren Cihatçı örgütleri 
kullandı. İlk başlarda El Nusra, sonra-

sında IŞİD açıktan desteklemiştir. Bu 
konuda kendilerine ters düşen Gü-
lencilerin MİT TIR’larına yaptığı ope-
rasyonla tüm belgelerin ortay yere 
saçıldığı günlerden bugüne, ÖSO’ye 
evrilen süreçte Türk devletinin iliş-
kide olduğu bu çetelerin yakalanan 
ele başları ve militanlarının yaptıkları 
itiraflarda Türk devletinin yaptığı yar-
dımlar bir bir deşifre olmuştur. 

Türk devleti Bağdadi’nin öldürme-
sini bu yönüyle kabullenmiş değildir. 
‘Bağdadi’nin öldürülmesini destek-
liyoruz’ yönlü verilen tüm demeçler 
göstermeliktir. AKP adına demeç ve-
ren tüm yetkililer ve televizyonlarda 
konuşan AKP’lilerin konuşmaların da 
verdikleri tepkiler, Bağdadi’nin öldür-
mesini kabullenmedikleri yüzlerinden 
okunmaktadır. 

Bağdadi’nin  QSD’nun topladığı 
bilgiler neticesinde ABD ile ortak bir 
operasyonda öldürülmesi talihsizlik 
olmuştur. Bunu  QSD’un tek başına 
yapması çok daha yerinde olurdu. 
ABD, Suriye iç savaşında belli bir ta-
rihe kadar Cihatçı örgütleri ve sonra-
sında IŞİD kullandı. Her türlü desteği 
verdiği bu katiller sürüsüyle ters düş-
mesiyle göstermelik olarak düşman 
ilan edilen IŞİD vb örgülerin kullanım 

zamanı bittiği için Bağdadi hedef alın-
mıştır. Tıpkı, geçmişte Afganistan’da 
kurdukları El Kaide’nin başı Usame 
Bin Ladin’in öldürülmesi gibi. Bağda-
di’nin öldürülmesiyle ABD, dünyaya 
‘terörle mücadele’ mesajı vermeye 
çalışmıştır. Terörü yaratan, besleyen, 
büyüten ABD ve diğer emperyalist 
güçler olmasına rağmen, dönüp ‘te-
rörle mücadele ediyoruz’ açıklamala-
rına kimsenin inanmadığı açıktır. 

Erdoğan’ın bu tehditleri yeni de-
ğildir. AKP iktidarı mücadelenin yük-
seldiği her dönem benzer tehditlerde 
bulunarak devrimcileri, komünistleri 
ve yurtseverleri hep hedef gösterdi. 
Hazırladığı yedi bin kişilik listeyi sü-
rekli yanında taşıyan, gittiği her ülke-
ye bu listeyi sunarak, devrimcileri ve 
yurtseverleri ilgili ilgisiz devletlerden 
isteyen Erdoğan, ‘vermediğiniz taktir-
de biz gerekeni yaparız’ diyerek açık-
tan tehditler savurmuştur. 

Türk devletinin suikastlar konu-
sundaki sicilinin hiçte temiz olmadığı 
bilinmektedir. 1980’lerden bu yana 
yurt dışında suikastlar düzenleyerek 
devrimcileri ve yurtseverleri katleden 
Türk devletinin Erdoğan eliyle bir kez 
daha açık suikastlar yapacaklarını 
söylemesi beklenmeyen bir durum 
değildi. 

Türk devleti kuruluşundan bu yana 
ülke içinde ve ülke dışında sayısız 
suikastlar yapan bir devlettir. 12 Ey-
lül 1980 yılında yapılan askeri faşist 
darbe sonrası cuntacılar yurt dışın-
da bulunan eski MHP’liler üzerinden 
birçok cinayet işlediler. Papa suikastı 
Milliyet Gazetesi yazarlarından Abdi 
İpekçi’nin katli  MHP’li M. Ali Ağca’ya 

Erdoğan, IŞİD’in Kurucusu İnsanlık 
Düşmanı Bağdadi’nin Ölümü Sonrası 

Misilleme Tehdidinde Bulundu!

AKP bilmelidir ki, her 
şeyin bir bedeli vardır. 

Kürtler ve devirimciler 
girdikleri bu mücadelede 

vermeleri gereken bir bedel 
olduğunu biliyorlar.
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yaptırılmıştır. Bunda Türk devletinin 
parmağı gizlenmeye çalışıldıysa da 
gerçek, Türk devletinin bu suikasta 
parmağının olduğudur.  

Susurluk’ta meydana gelen kaza 
sonrası hazırlanan raporda, rapo-
run bir bölümü ‘’devlet sırrı’’ olduğu 
gerekçesiyle kamuoyuna açıklan-
madı. Daha sonra açılan Ergenekon 
iddianamesine giren ilgili bölümde 
Abdullah Çatlı’nın 12 Eylül döne-
minde cuntacılar tarafından yurt dı-
şında Ermenilere karşı düzenlenen 
eylemlerde kullanıldığı yazmaktadır.  
Adı geçen raporda Abdullah Çatlı ve 
grubunun Kenan Evren tarafından 
‘’ARAT’’ ismi verilen eylemlerde kul-
lanıldığı belirtilmektedir.  Kutlu Savaş 
tarafından hazırlanan Susurluk rapo-
runda MİT’in Abdullah Çatlı hakkında-
ki yazısı şöyle geçmektedir: ‘’Arat... 
uygulamaya konulan çalışmalar çer-
çevesinde, 22 Ekim 1983 tarihinde 
Fransa/Paris’te temasa geçilmiştir. 
İlk görüşmede, görev anlatılarak kar-
şılıksız olarak kabul edip etmeyeceği 
sorulmuş ve kabul etmesi üzerine gö-
reve sevk edilmiştir. Ermeni hedeflere 
yönelik olarak planlanan;

05(06) Aralık 1983 Fransa/Paris, 
Ara Toranyan’ın otosuna ikinci bomba 
konulması,

17 Mart 1984, Fransa/Marsilya, 
Ermeni Gençlik Örgütü binasının 
bombalanması,

01 Mayıs 1984, Fransa /Paris 
Henri Papazyan’ın otosuna bomba 
konulması (bomba patlamadı),

 04 Mayıs 1984, Fransa Alfortville 
Ermeni Anıtı, Ermeni Gençlik Örgütü 
binası, spor salonu, karakol ile itfaiye 
aracının bombalanması,

Eylemlerini bir ekip olarak çalıştığı 
şahıslarca beraber gerçekleştirmiştir.

24 Ekim 1984 tarihinde Fransa/
Paris’te uyuşturucu ticareti nedeniy-
le yakalanarak tutuklanmasından 
dolayı tarafımızla irtibat kesilmiştir. 
Fransa’da Ermenilere karşı eylemler 
... yılı sonuna kadar devam etmiştir. 
Bu konuda yapılan eylemler aşağıda 
sunulmuştur. Söz konusu eylemler, 
Abdullah Çatlı ve grubunun yanı sıra, 
bu grupla herhangi bir organik bağı 
bulunmayan çeşitli gruplarca gerçek-
leştirilmiştir.”

‘’EYLEM LİSTESİ

1-14 Kasım 1982: Hollanda/Utre-
cht, Nubar Yalımyan’ın öldürülmesi,

2- 22 Mart 1983: Fransa/Paris Ara 
Toranyan’ın otosuna bomba konul-
ması (bomba patlamadı)

3- 03 Temmuz 1983: Fransa/Pa-
ris Ara Toranyan’ın babasının emlak 
dükkanına bomba konulması (bomba 
patlamadı), Ermeni kitabevinin bom-
balanması.

4- 07 Temmuz 1983: Holanda/
Hengelo Suriz, Ermeni Kahvesi’nin 
taranması.

5- 08 Temmuz 1983: Hollanda 
Enschede, Ermeni Gençlik Örgütü ve 
lojmanlarının kundaklanması.

6- 27 Temmuz 1983: Fransa/Al-
fortville, Ermeni Kültürevi ve ASA-
LA’nın basın bürosunun bombalan-
ması,

7- 28 Temmuz 1983: Fransa/Pa-
ris, Ermeni Kültürevi Radyoevi ve ba-
sın bürosunun bombalanması,

8- 06 Aralık 1983 : Fransa/Paris, 
Ara Tornayan’ın otosuna ikinci bom-
banın konulması,

9- 17 Mart 1984: Fransa/Marsil-
ya Ermeni Gençlik örgütü binasının 
bombalanması.

10- 01 Mayıs 1984: Fransa/Paris, 
Henry Papazyanın otosuna bomba 
konulması (bomba patlamadı)

11- 04 Mayıs 1984: Fransa/alfort-
ville, Ermeni Anıtı, Ermeni Gençlik 
Örgütü binası, spor salonu ve Karakol 
ile itfaiye binasının bombalanması,

12- 24 Haziran 1984: Fransa/Pa-
ris, Ermeni Gençlik Yurdu’nun bom-
balanması.

13- 25 Kasım 1984 Fransa/Salle 
Pleyel, 16 Ermeni örgütünün yaptığı 
konser salonunun bombalanması

14- 05 Aralık 1985: Ermeni bir 
şahsın öldürülmesi.

15- 15 Aralık 1985: Fransa Lyon, 
Hayk Değirmencioğlu’nun öldürül-
mesi.’’ olarak belirtilmiştir.  Rapora 
geçmeyen TKP-ML militanı Katip 
Saltan 1981 yılında aynı ekip tara-
fından Almanya’nın Aachen şehrinde 
katledildi. Politik suikastlar bunlarla 
da kalmamış; 1994 yılında Londra’da 
sendikacı Mehmet Kaygısız,  20 Mart 
1994’te Kürdistan Dayanışma Komi-
tesi Başkanı Teofilas Yorgiadis  Lef-
koşe’de evinin önünde katledildiler. 
Bu katliamlara en son olarak; 9 Ocak 
2013’de PKK kurucu kadrolarından 

Sakine Cansız ve PKK militanları Fi-
dan Doğan ve Leyla Şaylemez faşist 
Türk devleti tarafından Paris’te katle-
dildiler. Türk devletinin bunlara ekle-
diği en son suikast ise 23 Mart 2019 
tarihinde Rojova’da bir suikast sonu-
cu katledilen MKLP MK üyesi Bayram 
Namaz olmuştur. 

Tüm bu katliamlar, bombalamalar 
ve saldırılar Avrupa devletleri tarafın-
dan bilinmesine ve bazı eylemlerin 
faalleri yakalanmasına rağmen Türk 
devleti hakkında hiç bir işlem yapıl-
mamıştır. Fransa’da Sakine Cansız 
suikastında yakalanan Ömer Gü-
ney’in ele geçirilmesinden sonra ka-
muoyuna da yansıyan Güney MİT 
görüşmelerinin ses kayıtları olmasına 
rağmen, Fransa devleti olayın üstü-
nü örtmüş ve hasta olduğunu bildiği 
Ömer Güney’in cezaevinde ölmesini 
beklemiştir. Nitekim böyle de olmuş, 
suikastı hazırlayan Ömer Güney öl-
dükten sonra Fransa devleti dosyayı 
kapatmıştır. 

Fransa’da Sakine Cansız ve ar-
kadaşlarına yapılan suikasttan son-
ra, Erdoğan her fırsatta bu katliamı 
örnek göstererek ‘nerede bir terörist 
varsa ölü ya da sağ olarak ele geçire-
ceğiz’ açıklamaları ardı ardına gelme-
ye başladı. Erdoğan her fırsatta ‘yurt 
dışında harekete geçmeye hazır MİT 
elemanlarının ve bağlı suikast timleri-
nin olduğunu, gerekirse bunları hare-
kete’ geçireceklerini söylemekten geri 
durmadı. 

Ülkede yükselen mücadeleye kar-
şın yurt dışında misillemeler yapa-
cağını açıklayan AKP iktidarının bu 
planlarını 2018 yılında deşifre eden 
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan 
Meclis’te düzenlediği bir basın top-
lantısında şöyle konuşmuştu:  ‘’Ge-
çen hafta sonu pek çok kaynaktan 
doğrulattığım, başta Almanya olmak 
üzere Avrupa’da yaşayan Türkiyeli 
vatandaşlarımıza dönük suikast veya 
suikastlar zinciriyle ilgili bir girişimde 
bulunulmak üzere olunduğuna dair 
istihbarat aldım. Özellikle AKP’nin 
son dönemdeki baskıcı uygulamala-
rından dolayı binlerce akademisyen, 
gazeteci, siyasetçi, kanaat önderi 
Avrupa’da yaşamak durumunda bıra-
kıldı. Bu gazeteciler, akademisyenler 
hükümet, cumhurbaşkanı ve medya 
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tarafından ‘vatan haini’ olarak yafta-
landılar. Bu çeşit söylemler ve siya-
setin yarattığı bu iklimler maalesef 
belirli odakları harekete geçirir. Türki-
ye merkezli bir yapı, bu suikastların 
işlenmesi için belirli suikastçıları ha-
rekete geçirmiş durumdadır. Bu is-
tihbarat başta Almanya olmak üzere 
pek çok Avrupa devleti tarafından cid-
diye alınmış, istihbarat örgütleri hare-
kete geçmiş ve belirli kişilerle, gruplar 
korumaya alınmış durumdadır. Bu 
istihbaratı aldıktan hemen sonra hü-
kümetin yetkili kişileriyle de iletişime 
geçtim. Bununla ilgili sorumlulukları-
nı hatırlatarak, harekete geçmelerini 
talep ettim…3 suikastçının devrede 
olduğuna ilişkin ham bir bilgi var. Bi-
zim meselemiz o 3 tetikçi değil, o 3 
tetikçiye ‘öldür’ diyenlerin durmasını 
istiyoruz.’’ açıklamasıyla olayın vaha-
metini dile getiriyordu. 

Almanya, artık ayyuka çıkan bu 
durum karşısında bir nebze de olsa 
bazı açıklamalar yapmak zorunda 
kalmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Ana-
yasayı Koruma Teşkilatının (BfV) 
açıkladığı 2017 yılı istihbarat raporun-
da, Milli İstihbarat Servisi’nin (MİT’in) 
Almanya’da aktif bir faaliyet içinde ol-
duğunu yazmak zorunda kaldı. Döne-
min Federal İçişleri Bakanı Horst Se-
ehofer ve Federal Anayasayı Koruma 
Dairesi Başkanı Hans-Georg Maas-
sen tarafından kamuoyuna açıklanan 
“casusluk ve diğer istihbarat faali-

yetleri” başlıklı açıklanan raporunda, 
MİT’in Almanya’da aktif bir biçimde 
faaliyetlerini yürüttüğü belirtilerek 
Türkiye’nin Almanya’daki casusluk 
faaliyetlerinin artığına dikkat çekilen 
raporda bunun ‘’kabul edilemez’’ ol-
duğunu açıklandı. Raporda özellikle 
güncel olan Gülenciler üzerinde du-
rularak rapor şunları açıklamaktadır: 
‘’2016 yılında MİT’in Almanya’ya Gü-
len cemaatine mensup kişiler, kurum-
lar, dernekler, gazeteciler, eğitimciler, 
vakıf üyeleri ve patronlara yönelik ad, 
fotoğraf ve adreslerin yer aldığı lis-
tenin verildiği, bu konuda sistematik 
bir biçimde bilgi akışının sağlandığı’’ 
ifade edilen raporda bu istihbaratların 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nde 
(DİTİB) görev alan imamlara ve Türk 
konsolosluklarına verildiği belirtilmek-
tedir.

Adı geçen raporda AKP’nin iş 
başına geldikten sonra yurt dışı ör-
gütlenmesinden direk sorumlu olan 
UETD (Avrupa Türk Demokratlar 
Birliği), (yeni adı UID) (Uluslararası 
Demokratlar Birliği) olan bu AKP teş-
kilatına ilişkin raporda şunların altı 
çizilmektedir: ‘’Medya kapsamı ve 
UETD çalışmalarına bakıldığında ge-
nel olarak geniş bir organizasyon ağı-
nı içermektedir. Türkiye’deki yüksek 
politik pozisyonlardan etkilenen ağlar 
ile Almanya’daki yerel yapılanmalara 
kadar nüfuz alanı oluşturma çaba-
sı içindedirler. UETD doğrudan Türk 
diaysporasında fikirlerin biçimlenme-
sinde etki faaliyetleri yürütmektedir. 

Dolaylı olarak da Almanya’da politik 
kararların alınmasına etki etmekte-
dir.’’

Türk devleti bir adım daha ileri gi-
derek Avrupa’daki istihbarat çalışma-
larını yasal bir kılıf altında sürdürmek-
tedir.  SETA (Siyaset, Ekonomi ve 
Toplum Araştırma Vakfı) adı verilen 
MİT’in bu yeni örgütlenmesiyle yurt 
dışındaki devrimciler ve yurtseverler 
hakkında  toplanan bilgiler düzenli 
olarak AKP iktidarına sunulmuş ve bu 
bilgilere dayanılarak Türkiye’ye giden 
birçok devrimci ve yurtsever tutukla-
narak cezaevine konmuştur. Keza, 
SETA’nın yayınladığı “Uluslararası 
Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantı-
ları” başlıklı raporu geniş bir tepkine 
neden oldu. Bir çok medya kurulu-
şu bunun açıktan bir ihbar olduğunu 
açıkladı ve Avrupa devletlerine çağrı-
lar yaparak bu kuruluşun faaliyetleri-
nin yasaklanmasını istendi. 

MİT’in denetimindeki bu kuruluş 
(SETA), bazı Avrupa parlamenterleri-
ni de şu ifadelerle açık bir şekilde he-
def gösteriyor: “PKK’ya yakın siyaset-
çilerin suç oluşturabilecek eylemlere 
imza atmalarına rağmen herhangi bir 
kovuşturmaya uğramadıkları hatta 
çoğunlukla ödüllendirildikleri görül-
mektedir. Mesela bu siyasetçiler terör 
örgütü olarak tanımlanan PKK’nın 
propagandasının yapıldığı birçok 
toplantıda boy göstermekte fakat 
bu toplantılar demokratik toplanma 
ve gösteri hakkı çerçevesinde de-
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ğerlendirilmektedir. Aynı şekilde bir 
müsamahanın bir milletvekilinin DE-
AŞ’a müzahir herhangi bir kuruluşun 
toplantısına katılması ya da DEAŞ 
propagandası yapması halinde gös-
terilmesinin tahayyül edilmesi bile 
imkansızdır. Bu durum açık bir çifte 
standardı işaret etmektedir.”

Türk devletinin ‘’resmi’’ olarak 
yürüttüğü bu faaliyetlerinin yanında, 
suçüstü yakalanan suikastçileri Al-
manya mahkemelerinde göstermelik 
yargılanmış ve  kısa bir süre sonra 
serbest bırakılmışlardır.

Bir dönem Erdoğan’a danışman-
lık yapan ve yurt dışında MİT adına 
çalışan Taha Gergeroğlu  uzun süre 
Türkiye’li devrimciler hakkında topla-
dığı bilgileri AKP iktidarına aktarması 
Alman istihbaratınca deşifre edilip,  
2016 tarihinde tutuklanıp yargılandığı 
Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesin-
de kısa bir süre sonra serbest bıra-
kılarak Türkiye’ye kaçması sağlandı. 
Keza, MİT tarafından Almanya’daki 
Kürt siyasetçilere suikastlar düzen-
lenmesi için görevlendirilen M. Fa-
tih S, Kürt siyasetçi Y. Koç’a suikast 
hazırlığı içindeyken 2017 yılında tu-
tuklanmış ve yargılandığı Hamburg 
Eyalet Yüksek Mahkemesinde para 
karşılığı serbest bırakılmış ve Alman-
ya’da elini kolunu sallayarak gezme-
ye devam etmektedir. 

Türk devleti ‘’kuruluşunun’’ 96. 
yılında da Kürt düşmanlığını devam 

ettirmektedir. Türk devletinin ‘’baş çe-
lişkisi’’ Kürt ulusal mücadeledir.  Dev-
letin ‘’Bekası’’ olarak gördüğü Kürt 
sorunu karşısında geliştirdiği ırkçı 
politikasıyla her fırsatta Kürtlere ve 
kurumlarına saldırmaya devam et-
mektedir. 

9 Ekim 2019 tarihinden bu yana 
Suriye Kürdistan’ı topraklarını işgal 
eden Türk devleti yüzlerce Kürt di-
renişçiyi, devrimciyi katlederek işgal 
ettiği topraklardan çıkmayacağını, 
saldırlarına devam edeceğini açıkla-
maktadır. 

Türk devleti emperyalistlerle girdi-
ği pazarlıkta Kürtleri katletmek ve yok 
etmeye karşılık silah anlaşmaları im-
zalayarak ilerlemek istiyor. Rusya’dan 
alınan S400 füze savunma sistemi, 
ABD’yle, Kürtlere karşılık yine askeri 
silahlar almayı garantilemektedir. 

Türk devleti ülke içinde ve ülke 
dışında baş edemediği Kürtlere karşı 
ülke dışında suikastlar düzenleyece-
ği tehdidinde bulunarak psikolojik bir 
savaş sürdürmektedir. Aynı tehdidi 
devrimciler içinde yapan AKP iktida-
rı 29 Ekim 2019 tarihinde açıkladığı 
bu yeni planıyla Kürt yurtseverlere ve 
devrimcilere göz dağı vermeye çalı-
şıyor. 

AKP bilmelidir ki, her şeyin bir 
bedeli vardır. Kürtler ve devirimciler 
girdikleri bu mücadelede vermeleri 
gereken bir bedel olduğunu biliyor-

lar. AKP’nin bu tehdit ve şantajları 
ne Kürtleri ne de devrimcileri korkut-
mamaktadır. AKP’de ödemesi gere-
ken bir bedelinin olduğunu bilmelidir. 
AKP’nin korkusu da buradan geliyor. 
AKP, son yıllarını yaşamaktadır. Er-
doğan bunu çok iyi biliyor. Ömrünü 
uzatmak, sözde 2023 hedefine ulaş-
mak için can havli bir uğraş içinde 
ırkçılığı körükleyerek tabanını elde 
tutmaya çalışıyor. Yanına aldığı MHP 
ile açık faşist bir uygulamayla tüm 
muhalif kesimlere saldırıyor. Kürtleri 
hedefe koyan AKP, kazanılmış bele-
diyelere kayyım atayarak bu Beledi-
yelere zorla el koymuştur. Tutuklama-
ların arkasının kesilmediği ülkemizde, 
Cumartesi Annelerine saldırılmakta, 
hakkını arayan işçiye gaz bombala-
rıyla saldırılmakta, cezaevleri birer iş-
kence merkezlerine dönüştürülerek, 
457 hasta tutsak ölüme terk edilmiş 
bulunmaktadır. 

AKP iktidarının bu kadar açık 
ifadelerine ve açıktan meydan oku-
yarak suikastlar düzenleyeceğini  
açıklamasına karşın Avrupa ülkeleri 
sessizliklerini korumaya devam edi-
yorlar. Avrupa devletleri Türkiye’yle 
arasının bozulmaması ve çıkarlarına 
uygun olarak davranarak Erdoğan’ın 
açıklamalarını görmezden geliyor. 
Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda 
vb ülkeler, Türkiye ile olan ekonomik 
çıkarlarını ön planda tutarak Erdo-
ğan’ın meydan okumasına gözlerini 
kapatmış durumdadırlar. 

Bilinmelidir ki, Avrupa ülkelerin-
den, hangi ülke olursa olsun Kürtlere 
ve devrimcilere yapılacak her saldırı-
dan o ülke  de sorumludur!

Yerli devrimci örgütler, partiler, ku-
rum ve kuruluşlar Erdoğan’ın bu açık-
lamasına karşı hükümetlerini tavır 
almaya, ülkelerindeki MİT örgütlen-
melerinin ve AKP örgütlülüklerinin ya-
saklanması için harekete geçmelidir!

Ne Saldırılar, Ne Suikastlar Bizi 
Yıldıramaz!

Devrimci Mücadele Dünyanın Her 
Yerinde Meşrudur!

Yaşasın Ulusların Özgürce Ayrıl-
ma hakkı!
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AKP-MHP faşizminin uzun süredir 
Kuzey-Doğu Suriye’ye, Rojava Kur-
dîstan’ına işgal tehditleri pratiğe ge-
çiriliyor. Böylece Kürdistan Özgürlük 
Savaşı’nda yeni ve önemli bir sürece 
girmiş bulunuyor. 9 Ekim 1998 Komp-
losu’nun 22. yılına girildiği bir süreçte 
Rojava Kürdistan’ına faşist TC yöne-
timi tarafından başlatılan saldırı, Kürt 
soykırımını gerçekleştirmek isteyen 
yeni bir saldırı niteliğini taşıyor. Sal-
dırılar Dêrik’ten Sêmalka kapısından, 
Kobanê sınırına, Şehba’ya, Minbic’e 
kadar  oradan Rakka’ya kadar savaş 
uçakları, helikopterler ve SİHA’larla 
hava saldırıları, Tank ve topçu atışları 
ile yoğunluklu bir şekilde sürdürülü-
yor. Uyuyan DAİŞ hücreleri devreye 
konularak patlamalar yaptırılıyor. Sivil 
halk dahil Kürtler adına yaratılan tüm 
kazanımlar vuruluyor, ortadan kaldı-
rılmak isteniyor. İnsan kaçırmalardan 
tutalım, talan ve yağmalara kadar en 
kirli yıkımlar gerçekleştiriliyor. Coğraf-
yanın demoğrafisi göçlerle değiştiril-
mek isteniyor. Hiçbir kural tanımadan 
sürdürülen bu soykırım saldırısı 9 
Ekim Uluslararası Komplo’nun gün-
celleştirilmiş hali olarak yürütülmek-
tedir.

Çatışmalar, “sınır” denilen hat 
üzerindeki yerleşim yerlerinde ve 
mevzilerde yoğunlaşmaktadır. Daha 
çok da çatışmalar Serêkanî, Girê Sipî 
arasında yaşanıyor. Ağırlıklı olarak 
bu iki alanı hedefliyorlar, o alandan 
girip öncelikle buraları ele geçirmek 
istedikleri anlaşılıyor. Önce Dirbe-
siyê’nin batısını yoğunca vurdular. 
Dirbesiyê’den Serêkanî’ye ye iletişimi 
kesmek istiyorlar. Kobani’den Girê 
Sipî’ye iletişimi kesmek istiyorlar. Sal-
dırıların yoğunluk merkezinin bu alan 
olduğu anlaşılıyor. İlk saldırıyı DAİŞ 

gerçekleştirdi Bu 120 km uzunluğun-
da alan üç aydır ABD ve Türk devleti 
tarafından ‘sınır güvenliği’ ya da ‘Gü-
venli Bölge’ diye tartıştırılan alandı. 
Güya anlaşma olmuştu, ortak devri-
yelere çıkılıyordu. Onun için Türk 
keşfi uçaklarının buralarda uçmasına 
zaman zaman izin veriliyordu, hatta 
ABD’li yetkililer, “yüzde doksandan 
fazla Türkiye’nin saldırı ihtimali azal-
tıldı, ortadan kalktı yüzde on civarın-
da kaldı, biz bu işi hallettik” diye açık-
lama yaptıkları bir dönemde böyle bir 
saldırı başladı. Hafta başında 7 Ekim 
sabahı ABD başkanlığının talimat  ile 
ABD askeri güçlerini bu alandan çe-
kildikleri söylendi. 9 Ekim çarşamba 
saat dörtte de TC askeri saldırılarını 
başlattı. Ondan öncede 8 Ekim’i 9’a 
bağlayan gece Rakka’da aslında sal-
dırıyı DAİŞ’le başlattılar. İlk saldırıyı 
DAİŞ gerçekleştirdi. Ve ondan sonra 
Türk ordusu ile çeteler harekete geç-
ti. İşgal saldırısı süresince DAİŞ sal-
dırıları devam etti. Qamişlo’da da bü-
yük bir bombalı saldırı gerçekleştidiler. 
TC işgal saldırısı boyunca da, Roja-
va’da tutuklu bulunan DAİŞ’lileri kur-
tarma girişimlerinde bulundu. Çetele-
rin tutuldukları cezaevlerinin etrafını 
vurarak güvenlik çemberini etkisiz 

hale getirmeye çalıştı ve kimi DAİŞ’li 
çetelerin cezaevinden kaçmalarına 
fırsat verdi. Aslında bu işgal saldırısı-
nın bir boyutuyla da cezaevlerinde ve 
kamplardaki DAİŞ’li çeteleri kurtarma 
amaçlı olduğu görülüyor. Böylece iç-
ten DAİŞ, cepheden ise TC ve çetele-
rinin ortak bir saldırısı var. Bu saldırı 
sadece TC tarafından yürütülmüyor. 
TC’nin daha önce DAİŞ, El Nusra gibi 
El Kaideci çetelerden oluşturdukları 
ve adına Milli Ordu dedikleri çete 
grupları ve DAİŞ ile yürütülüyor. Bir 
de bu saldırının uluslararası destekçi-
leri vardır. Başını ABD ve Rusya’nın 
çektiği, TC devletinin de pratikleştirdi-
ği uluslararası bir komplo söz konu-
sudur. Bu saldırı hamlesi ile Kürt hal-
kına karşı 9 Ekim Uluslararası Komp-
losu revize edilerek sonuca 
götürülmek, Kürt soykırımı gerçekleş-
tirilmek isteniyor. Bölelikle 40 yıllık 
Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve 
Rojava Devrimi’nin açığa çıkardığı, 
dünya genelinde ezilenler adına ya-
ratılan yeni özgürlük umudu, kadın 
özgürlüğü ve ekolojiye dayalı demok-
ratik toplum modeli, yok edilmek iste-
niyor. Uluslararası Komplo’nun yeni 
bir hamlesi olarak hayata geçirilmek 
istenilen saldırı, sadece Kürt halkının 
soykırıma uğratılmasını amaçlamı-
yor. Belirtiğimiz gibi tüm bölge halkla-
rı ve insanlık için ortaya çıkabilecek 
her türlü demokratik gelişmeyi, güzel-
liği yok etmeyi hedefliyor. Dikkat edi-
lirse TC devlet faşizminin saldırganlı-
ğı Arap toplumunun yaşadığı alanları 
da kapsamaktadır. Ayrıca Ermeni, 
Asuri-Süryani, Çerkez ve diğer halk 
ve kültürler de hedef haline getirilmiş-
tir. Ortadoğu geleneğinden nasiplen-
miş, direniş içinde olan, irade haline 
gelen kim varsa bu işgal saldırısının 

Rojava Kürdistan’ına
Dönük İşgal

Soykırım Amaçlıdır

Kürdistan Özgürlük Mü-
cadelesi ve Rojava Devri-

mi’nin açığaçıkardığı, dünya 
genelinde ezilenler adına 
yaratılan yeni özgürlük 

umudu, kadın özgürlüğü ve 
ekolojiye dayalı demokratik 
toplum modeli, yok edilmek 

isteniyor.
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hedefi olmaktadır. Amaç, fiziki soykı-
rım da dahil, kültürel soykırım, tehcir, 
demografya değiştirme, irade kırarak 
teslim alma ve kalanlarla kendi istem 
ve projeleri doğrultusunda bölgeye 
şekil vermektir. Fakat faşist Türk or-
dusu ve çetelerinin işgal ve soykırım 
saldırılarına karşı direnişe geçen 
QSD güçleri, işgalcilere büyük darbe-
ler vurmuştur. Hem askeri güçlerden 
hem de kadın, çocuk, yaşlı sivil halk-
tan şehadetler yaşanmıştır. Türk dev-
leti ve güdümündeki çeteler hiç bir 
uluslararası savaş kuralı, hiç bir insa-
ni ve ahlaki kural tanımadan saldırı-
yor, sivilleri hedef almakla kalmıyor, 
aynı zamanda kullanımı savaş suçu 
olarak kabul edilen kimyasal içerikli 
silahları bile kullanmaktan çekinmi-
yor. Bununla da kalmayıp, sınırın ku-
zey tarafındaki Pirsûs’tan Nisêbîn’e 
kadar olan yerlerdeki halkımızı da he-
def alarak, çok sayıda insanımızın 
şehadetine yol açmış, bu katliamdan 
QSD güçlerini sorumlu göstermeye 
çalışmıştır. Fakat faşist Türk ordusu-
nun kullandığı mühimmat, Makine 
Kimya Endüstrisine ait olduğu, bu ku-
rumun cephanesini kullandığı kanıtla-
nınca bu oyunda deşifre olmuştur. Bu 
saldırıların önemli bir boyutu da psi-
kolojik savaştır. İlk başta her tarafı 
uçaklarla, toplarla vurma, panik ya-
ratma ve kaçırtmayı hedefleniyordu. 
Bilinçlenmiş, irade kazanmış ve ör-
gütlenmiş olan halklarca bu saldırı 
furyası boşa çıkartıldı. Psikolojik sa-
vaş başarısız kılındı. Bütün kadın-er-
kek Kuzey-Doğu Suriye halkları, sa-
vaşçıları, gençleri  halktan insanlar 
cepheye koştular. Bu anlamda psiko-
lojik savaş ile hedefledikleri sonucu 
elde edemediler. QSD güçleri, şimdi 
DAİŞ’in asıl komuta merkezi AKP-M-
HP faşizmine karşı savaşıyor Bu fa-
şist saldırganlığa ve işgale karşı 
YPG-YPJ güçlerinin, QSD’nin, Kürt 
halkının, Kuzey-Doğu Suriye halkları-
nın kahramanca direnişi devam edi-
yor. Bu konuda büyük bir tecrübe de 
açığa çıkmıştır. Geçen birkaç yıl içeri-
sinde Kuzey-Doğu Suriye halkları, 
Kürt halkı bir yandan DAİŞ saldırıları-
na karşı kahramanca direnirken, di-
ğer taraftan faşist-soykırımcı TC’nin 
saldırılarına karşı direnişe geçip 
Efrîn’i işgal saldırılarına karşı çağın 
direnişini geliştirildi. DAİŞ’in, Suriye 
topraklarındaki toprak hakimiyetine 
son verilerek, bölge ve dünya halkla-

rına büyük bir zafer armağan edildi. 
Bu savaş ve direniş sürecinde bir 
yandan faşist-soykırımcı düşmanın 
ne kadar zalim ve saldırgan olduğu 
bu mücadele içerisinde bir kez daha 
herkese gösterildiği gibi, diğer yan-
dan da Kürdistan üzerinde ne kadar 
oyun döndüğü, çıkar savaşı yürütül-
düğü, hilelere ne kadar başvurulduğu 
bir kere daha görüldü ve teşhir edildi. 
Kuşkusuz bunların büyük dersleri de 
çıkarıldı. YPG, YPJ, QSD güçleri şim-
di de DAİŞ’in esas komuta merkezi 
olan AKP-MHP faşizmini yenmek 
üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmiş 
durumdalar. Büyük bir görev ve so-
rumluluk yürütüyorlar. Kuzey-Doğu 
Suriye’nin tüm halkları, Kürtler, Arap-
lar, Türkmenler, Asuri-Süryaniler, Er-
meniler, Çerkezler ortak, özgür ve 
demokratik bir yaşamı kurmak üzere 
faşist sömürgeci-soykırımcı işgal sal-
dırılarına karşı kahramanca direni-

yorlar, şehitler veriyorlar. Bu temelde 
dünyanın dört bir yanında da Kürt 
halkını soykırımdan geçirmeyi hedef-
leyen bu faşist saldırganlığa karşı 
tepkiler de büyüyor. Bu saldırı çok 
yönlüdür. Sadece AKP-MHP faşiz-
miyle Kuzey-Doğu Suriye yönetimi 
arasındaki bir savaş değildir. Üçüncü 
Dünya Savaşı’nın çok yoğunlaşmış 
bir alanıdır. Merkezinde  Kürdistan 
Özgürlük Mücadelesi’nin olduğu çok 
önemli bir direniş odağıdır. Ve Orta-
doğu savaşının merkezi durumunda-
dır. Bu soykırım amaçlı savaşa karşı 
direniş, kapitalist moderniteye karşı 

Demokratik Modernite’nin dünya öl-
çeğinde ezilen, sömürülen ve dışla-
nan halkların demokratik mücadelesi-
nin gidişatını belirleyecektir. Aynı 
zamanda dayanışma, yardımlaşma 
ve ortak stratejiler ekseninde halklar 
arasında birlik mücadelesini boyut-
landıracaktır. Faşist TC ordusunun 
Rojava işgaline karşı adeta genel bir 
dünya siyasi tutumu ortaya çıkmış 
durumdadır. Başta ezilenler, sömürü-
lenler, kadınlar ve gençler olmak üze-
re demokrasiden, ekolojiden, özgür-
lüklerden, insan haklarından yana 
olan tüm kesimler harekete geçtiler. 
Tepkilerini ve taleplerini ortaya koy-
dular. Tavırlarını belirlediler. Bu daya-
nışma ve sahiplenme çok anlamlıdır, 
büyütülerek, yaygınlaştırılarak ve sü-
reklileştirilmelidir. Kimi devletler ve 
uluslararası kurumlar bazında bile 
refleksler açığa çıktı. Örneğin Arap 
Birliği Türk işgaline karşı genel bir tu-

tum geliştirerek, TC’den yana tutum 
gösteren Katar’ı baskı altına aldı. 
Baştan itibaren tepki veren Avrupa 
Birliği, sonunda TC işgalini kınayan  
bir açıklama ortaya koydu. NATO bile 
işgalin durdurulmasını isteyen bir 
noktaya gelmiştir. Çok sayıda devlet 
TC’ye silah satışını durdurduğunu 
açıkladı ki, bu tutumun yayılarak ge-
nel bir tutum haline geleceği anlaşıl-
maktadır. Kısmi bazı yaptırım kararla-
rı da alındı. Tüm bunlar direnişin 
yarattığı olumlu ve kazanım sağlayan 
gelişmelerdir. ABD ve Rusya, Suriye 
politkalarında ortak hareket ediyor 
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Fakat bu açıklamalara rağmen, işgal 
ve soykırım saldırılarını tamamen 
durduracak net bir tutum henüz açığa 
çıkmamıştır. Çünkü başta hegemon 
güçler olmak üzere, dünyada ve böl-
gedeki iktidar odakları, devletler, ser-
maye güçleri, bu komplonun içerisin-
dedirler. Kimi az kimi çok boyutlu işe 
dahil olmuşlardır. Ancak temel rol sa-
hibi olanlar var, tali kalanlar var. Bu 
bakımdan pratik politikalar geliştirilir-
ken, ilişkiler yürütülürken, diplomasi 
faaliyetleri sürdürülürken, temel ve 
tali olanları birbirinden ayrıştırmak 
ideoloji ve politik stratejinin gerekleri-
dir. Asıl rol sahipleri ABD ve Rus-
ya’dır. Ortadoğu’da özellikle son 7-8 
yıldır Suriye’de

 yaşanan gelişmeleri yönlendir-
meye, kendi çıkarları temelinde ev-
rilmesini sağlamaya çalışan temel 
iki hegemon güçtür. Bu noktada 
aralarında çıkar çatışmaları olsa da 
ABD ve Rusya’nın Suriye konusun-
da belli bir konsensüs sağladıkları 
ve anlaşmaya vardıkları ortaya çıkan 
tablodan anlaşılıyor. Bu güne kadar 
sözlü polemikler dışında aralarında 
ciddi bir çelişki yansımamıştır. Temel 

sorunlarda ortak, planlı hareket edi-
yorlar. Suriye’nin mevcut bölünmüş-
lüğünü, ortak müdahaleleriyle birlikte 
yarattılar. Bu son saldırıyı da bu iki 
güç başlattı. Finans-kapitalin temsil-
ciliğini yapan ABD, gırtlağına kadar 
kapitalist modernitenin en kirli haliyle 
sürüklenen Rusya’yla şimdilik, ortak 
hareket etmektedir. Özellikle Rojava 
Devrimi ile ortaya çıkan devrimsel 

gelişmeleri, Demokratik Konfedera-
lizm temelindeki toplumsal modeli or-
tadan kaldırma, kaldıramazsa bile en 
azından zayıflatıp kontrol altına alma, 
oradaki devrimci iradeyi kırma konu-
sunda da ortaklaştıkları anlaşılmak-
tadır. Eylül ayında Ankara’da Rusya, 
Türkiye, İran arasında görüşme ya-
pıldı. Faşist TC devletinin istemlerine 
cevap olan Rusya, Rojava’ya yönelik 
saldırıyı teşvik etti. Ardından ikili gö-
rüşme trafiği başlatıldı. Bu temel de 
Putin iktidarının doğrudan sorumlu-
luğu var. Zaten soykırım amaçlı iş-
gal saldırısına Putin de  ABD de yol 
verdi. Özellikle Serêkaniyê’den, Girê 
Sipî’den ABD’nin güya ‘Güvenli Böl-
ge’ adı ile yapılan anlaşmaya göre 
garantör konumunda görevli askerleri 
çekmesi Türk ordusunun işgal saldırı-
larını başlatmasının işaret fişeği oldu. 
İşgalin, 

Önderliğimize yönelik Uluslarara-
sı Komplo’nun başlangıç günü olan 
9 Ekim gününe denk getirilmesi ise 
bilinçlidir. Bu anlamıyla Önderliğimiz 
tarafından defalarca boşa çıkarılan 
Uluslararası Komplo’nun yeniden dü-
zenlenip, sonuç almasını sağlamak 

için kurulan denklemi doğru çözümle-
mek her açıdan önemlidir. Hem doğru 
bir savaş taktiği hem de doğru bir pra-
tik politikanın belirlenmesi açısından 
gereklidir. İşgal ve soykırım saldırısı 
çok amaçlı bir saldırıdır Bu saldırının 
bir çok amacı sıralanabilir. Birincisi; 
Kürtleri, Kürtlerin özgürlük iradesini 
zayıflatarak denetim altına almak için 
uğraşıyorlar. Dar mekanlara sıkıştı-

rarak, yıkımlarla, göçlerle yardıma 
muhtaç hale getirerek iradesiz, bi-
linçsiz, örgütsüz kılarak, kendilerine 
asker yapmak istiyorlar. İkincisi; ABD 
farklı planlarla NATO üyesi TC’yi 
İran’a karşı da kullanmaya hazırlı-
yor. Bunun için Efrîn’i hediye olarak 
verdiler, Şimdiler de ise, Kuzey-Do-
ğu Suriye’nin bir bölümünü faşist TC 
devletine armağan olarak sunuyorlar. 
Çünkü İran’a olası bir yönelimde TC 
devletini kullanmayı planlıyorlar. İran 
bu planı fark ettiği için tepki gösteri-
yor. Üçüncüsü; İran’dan sonra, sıra 
Türkiye’ye gelecektir. Türkiye’nin bö-
lünüp, parçalanma ihtimali de vardır. 
Sevr anlaşmasından çok daha beter 
bir duruma düşebilir. Dördüncüsü ise; 
tüm bunlar Ortadoğu devletlerini daha 
küçük devletçiklere bölüp parçalama 
planıyla yola çıkılan YDD ekseninde 
BOP/GOP uygulamalarıdır. 

Eski ABD dışişleri bakanı Condo-
leezza Rice’nin ifadesiyle “Ortadoğu 
haritası değişecek ayrıca 22 Arap 
ülkesi yeniden düzenlenecek.” Bu 
kurgulanmış projenin hayat bulması 
için ilkesiz ve ölçüsüz olarak ne ge-
rekiyorsa yapmaktan çekinmiyorlar. 
Bu neo-liberalizmin zihniyeti ve uy-
gulamalarıdır. Faşist şef Tayyip Erdo-
ğan, uzun zamandır “Güvenli Bölge” 
daha önceki adıyla bir “çete kemeri” 
oluşturmak için hayaller kurmaktadır. 
Son yıllarda  bu bölgelere “Mültecileri 
yerleştireceğim” diyordu. İşin aslı ve 
esas amacı ise faşist, kafa kesen se-
lefi çeteleri yerleştirmektir. DAİŞ, El 
Nusra, İhvanı Müslimin vb. değişik 
isimlerle oluşturulmuş çeteleri var. 
Bunları soykırımdan geçirdiği Kürt-
lerin topraklarına yerleştirerek çete 
iktidarcıkları-odakları kurmak istiyor. 
Bab’ta, Cerablus’ta bunun modelini 
oluşturdu, Efrîn’i o hale getirmeye 
çalışıyor. Idlib’te de bunu uygulamak 
istedi, fakat Rusya buna egelleyerek 
adım adım oradan çıkartıyor. Kürdis-
tan’ın ortasında DAİŞ zihniyetinde 
faşist bir çete yapılanması oluştur-
mak istiyor. Çünkü, “BOP/GOP’un 
eşbaşkanıdır”. Harami başıdır. Çete 
lideridir. 

Peki, bu çetelerler ve başları Er-
doğan engelenmezse ne yapacak? 
Başta Kürtlere soykırım uygulayacak. 
Ardından diğer halklar üzerinde soy-
kırım, katliam ve talan uygulayacak. 
Daha da ileri giderek, bütün insanlığı 
tehdit edecek. İstemleri ve hırsları te-
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melinde karşılık bulmadığında bütün 
Avrupa’ya, Amerika’ya, Asya’ya terör 
birimleri gönderecek, saldırı yap tırta-
cak. Zaten 4-5 yıldır bu işi yapmak-
tadır. Fransa’dan İngiltere’ye, Alman-
ya’dan Amerika’ya kadar katliamlar 
yaptırdı ve açıkça sahiplendi, tehdit 
etti. Mevcut gidişatın çok fazla gö-
rülmeyen daha doğrusu görülmek is-
tenmeyen boyutu budur. Basit çıkar-
lar uğruna örtbas edilmek isteniyor. 
Aslında bütün dünya devletleri bunu 
görüyor fakat ekonomik menfaatle-
ri, lobi faaliyetleri üzerinden yapılan  
kirli pazarlıklar bu devletlerin güncel 
çıkarları için bir çok şeye göz yum-
masına yol açıyor. Özellikle Avrupa 
mültecilerle tehdit edilince korkuyor. 
İçinde çetelerin de olduğu kontrolsüz 
bir mülteci akışından çekiniyor. Bu 
tehditler karşısında faşist TC devle-
tini Bab’a Cerablus’a, Efrîn’e yerleş-
tirdiler. Şimdilerde ise Kuzey-Doğu 
Suriye’nin kalan bölgelerine, Rojava 
Kürdistan’a da yerleştirmek için işgal 
saldırılarına destek sunuyorlar. Faşist 
Erdoğan’ın hayalleri gerçekleşirse 
dünya sürekli bir kaosa sürüklenecek 
ve istediklerini alabilmek için çetele-
rini dünyanın her yerine yollayarak, 
kana bulayacaktır. Tüm bu oyun, hile 
ve kirli planlara karşı mücadele eden 
Kürt halkı, bölge halkları ve onların 
özgürlük savaşçılarıdır. Direnerek, 
varlığını koruyarak, tüm dünyayı bu 
tehlikelerden uzak tutmaktadır. Bu 
direniş dünyada da önemli bir yankı 
bulmuştur. Ancak bu direniş daha faz-
la küreselleşmelidir ki, facianın önüne 
geçilebilsin. Evrensel mücadele Kür-
distan ve Ortadoğu direnişini büyüte-
cek, özellikle Özgürlük Mücadelesini 
sahiplenmeyle umutlar büyüyecek, 
onurlu yaşam daha mümkün hale 
gelecektir. Bunun için ise tarih bilin-
ci, inanç, öngörü ve mücadele azmi 
gereklidir. İnanmak ve umuda bağ-
lanmak, demokrasi, ekoloji ve kadın 
özgürlüğü bilinciyle donanmak gere-
kiyor. Onun zihniyetini benimsemek 
ve özümsemek gerekiyor. Bunun için-
de tarih bilinci gerekiyor. 

Tarih bilinci, Kürtler için olmazsa 
olmaz güç kaynağıdır. En büyük kuv-
vet doğru bilinçtir. O da tarihten sü-
zülüp gelen birikim, tecrübe ve bilinci 
demektir. Onun için bilimlerin anası 
tarih bilimidir. Doğru bilincin kaynağı 
kesinlikle tarih bilincidir. O halde ta-
rihten dersler çıkartmak gerekiyor. 

Rojava’ya, Başûr’a bütün Kürdistan’a 
işgal ve soykırım saldırısı olduğunda 
dönüp tarihe yine bakmalıyız. Bu tür 
şeyler nereden geliyor, niye Kürtler 
böyle saldırılara maruz kalıyorlar. 
Çünkü Kürtler birliklerini oluşturama-
dılar. Ortak bilince, Demokratik Ulus 
bilincine ulaşamadılar. Demokratik 
Ulusal Kongrelerini gerçekleştireme-
diler. Eğer Kürtler, Demokratik Ulusal 
Kongresini gerçekleştirebilselerdi, 
ortak bilince, iradeye, örgütlü güce, 

askeri birlikteliğe ve toplu direnişe 
kavuşabilirlerdi. Tüm bu saldırı ve yı-
kımların hiçbiri hayat bulamazdı. Ta-
rih, bu birliği engelleyenleri, basit ve 
dar çıkarlar uğruna sabote edenleri 
yargılayacaktır. 

Faşist TC devletinin saldırılarına, 
işgallerine, kırımlarına bizatihi açık-
tan ve fili olarak karşı durmayanlar, 
hatta onay verenler, destek sunanlar 
ergeç hesap verecektir. Kahraman 
Kürt halkı, direngen ve özgürlüğüne 
tutkun bir halk olarak bugünkü gidi-
şata yol verenleri hem tarih huzurun-
da hem de vicdanlarında mahkum 
edecektir. İçerisinde bulunduğumuz 
süreç her açıdan iyi sorgulanmalıdır. 
Yaşanan kimi olumsuz gelişmelerin 
mevcut Kürt siyaseti dediğimiz gü-
cün duruşuyla bağlantısı vardır. Bu 
siyaset demek ki toplumu koruyamı-
yor, saldırıları önleyemiyor, zayıf kalı-
yor. O halde bu durum giderilmelidir. 
Özellikle Başûrê Kurdistan’daki geliş-
meler gerçekten olumludur. Partilerin 
tümü bir araya geldi, saldırıyı kendile-
rine yapılan saldırı olarak hissettiler, 
bu doğru bir yaklaşımdı, buna karşı 
tutum aldılar, bu da çok değerli bir 
tutumdu. Fakat bu tutumun daha ileri 
bir boyutta taşınması gerekiyor. Bunu 

Rojhilatlı Bakurlu örgütlerin de özgün 
olarak Rojava’nın da yapması lazım. 
Rojava’da da ENKS’nin ayrı duruşu 
bugünkü saldırılara cesaret verdi. 
Artık o ayrı duruş tehlikelidir. Mevcut 
Rojava Kurdîstan’ı, Kuzey-Doğu Suri-
ye Özerk Yönetimi olmazsa ENKS de 
olmaz. Bunu bilmesi lazım. Demok-
ratik birlik içerisinde olunmalıdır. De-
mokrasi ve birlik herkese kazandırır. 
Bunu bilincini ve gereklerini edinme 
zamanıdır. Gelişmeleri, tepkileri ve 

dayanışmayı görmek gerekir. Bunun 
dışında kalmak, kendi dar çıkarlarına 
saplanmak, kaybettirir. 

Evrensel tepkiler, destek, örgüt-
lenmeleri, eylemleri olumludur, daha 
da geliştirilmelidir. Dünya Rojava 
eylem günü ilan edildi. Halkımız da 
buna güçlü bir öncülük yapmalı, teh-
likenin büyüklüğünü herkese kav-
ratabilmelidir. Soykrım saldırısını 
durduracak düzeyde yaygın, ısrar-
lı ve sürekli eylemler gelişmeli, bu 
evrensel dayanışma ağı örgütlü bir 
güce dönüştürülmelidir. Böylesi da-
yanışma, yardımlaşma ve direnişin 
her türlüsünü geliştirme, katılma ve 
eyleme geçirme anlamlıdır. Gereken 
çaba gösterildiğinde inanıyoruz ki, 
Uluslararası Komplonun bu son ham-
lesi, ve soykırımcı işgalcilik yenilecek, 
Önderliğimizin temsil ettiği halkarın 
özgürlük çizgisi kazanacaktır. Böyle-
ce Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve 
Rojava Devrimi’nin insanlık için yarat-
tığı  özgürlük umudu ve Demokratik 
Ulus çizgisindeki yaşam alternatifi 
daha da güçlenecektir. Kazanan sa-
dece Kürt halkı değil, dünyanın tüm 
halkları ve ezilenleri olacaktır.
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Rojava, Kuzey-Doğu Suriye halk-
ları bir kez daha işgal ve soykırım 
saldırısıyla yüz yüze. Emperyalistler 
ve gerici bölge devletleri bir kez daha 
Kürtleri kendi çıkarlarına kurban et-
mektedirler. Küresel ve bölgesel güç 
dengeleri ve emperyalist çıkarlar Türk 
işgal saldırısına geçit verdi. Efrin iş-
galinde olduğu gibi, son işgal saldı-
rısında da emperyalistler ve gerici 
bölge devletleri bir kez daha anlaştı. 
Rojava ve Kuzey-Doğu Suriye devrim 
güçleri yeni komplo-kuşatma ve yok 
etme, teslim alma saldırılarına karşı 
ölümüne bir direniş geliştirdi. Süreç 
bitmiş değil. Faşist sömürgeci Saray 
rejiminin işgal saldırılarının hedefinde 
şimdi de direniş ve yenilmezlik abidesi 
Kobane var. Serekaniye-Gire Spi iş-
gali ve süren işgal saldırısı Suriye’de-
ki güç dengesini ve savaş denklemini 
etkilediği gibi, bütün bir Ortadaoğu’yu 
da yeniden şekillendirebilecek önemli 
sonuçlar barındırıyor.

Emperyalistlerin Bölgeyi Yeni-
den Paylaşma Hesapları

Ortadoğu emperyalist rekabet ve 
çatışmaların odağı olmaya devam 
ediyor. Ne var ki, 20. Yüzyılın başla-
rında oluşturulan eski satüko da sür-
dürülemiyor. Emperyalistler ayrı ayrı 
ve hep birlikte zorlanıyorlar. İki kutup-
lu dünya döneminin sona ermesinden 
sonra, ABD’nin geliştirmeye çalıştığı 
stratejiler bir bir çöktü. BOP projesi 
başarısız kaldı. SSCB’nin dağılma-
sıyla, Rusya bölgede gerilerken ABD 
ve onunla birlikte AB doğan boşluğu 
doldurmaya çalıştılarsa da zorlandı-
lar. ABD’nin ‘’Yeni Dünya Düzeni’’ on 
yıl sürmeden yeni ve daha büyük dü-
zensizliklerin yolunu açtı.

ABD emperyalistlerinin Afganis-
tan’dan sonra Irak’a müdahalesi, onu 

bölgede daha güçlü konuma getirme-
di. Fakat savaş ve kaosu tırmandıra-
rak, kendisini bir ihtiyaç haline getir-
meden de edemedi. Mevcut kaotik 
ortamdan yeni hegemonik alanlar ya-
ratmayı esas aldı. İran’a karşı konu-
munu güçlendirmeyi önde tutma hat-
tından yol almayı sürdürdü. ABD ve 
AB’li emperyalistler, İran’a müdahale 
planlarıyla ve ardından derinleşip şe-
kil kazanancak olan Ortadoğu’da sta-
tükoyu yeniden belirlemeye çalıştı. 
Tam da burada Suriye öne geçti. ABD 
ve AB’li emperyalistlerin İran’a karşı 
Türkiye ve SuudiArabistan merkezli 
sunni merkez yatatma çabaları so-
nuçsuz kaldı. Bu merkezin Suriye’de 
rejim muhalifi selefi cihadist akımları 
eğitip silahlandırarak savaştırma ve 
bu yolla Suriye’yi ele geçirme he-
sapları da tutmadı. Böylece ABD’nin 
kapitalist dünya üzerindeki hegemon-
yasının dağılışı da özellikle Ortado-
ğu’da belirginlik kazandı.

Rusya, ABD’nin yarattığı yıkım ve 
kaos ortamından yararlanarak, böl-
gedeki etkisini arttırdı. Rusya Suriye-
deki konumunu güçlendirirken, İran’la 
da bağlarını geliştirdi. Yeniden bölge-
ye dönüş yaptı.

İran, Rusyaya yakın durarak, 
ABD’siz bir bölgesel denklem alanı 
yaratma ve bir bölge gücü olarak ko-
numlanma hedefine bağlı bir tarzda 
sunni ekseni geriletmeye, Irak’ta ve 
Suriye’de mevzilerini güçlendirmeye 
çalıştı . İran Ortadoğunun her alanın-
dan ABD’yi ve İsrail’i vurma olanağı-
na ulaşmış durumda.

Irak, emperyalistlerin müdahale-
siyle halkların-mezheplerin boğazlaş-
tığı bir yere dönüştürüldü. Hegemon 
devletlerin işgal ve müdahalesi rejimi 
istikrarsızlaştığı gibi, bir çatışma ala-

nına da çevirdi. Irak’ta kaos ve kriz 
koşulları derinleştiği gibi, Arap Baha-
rının ikinci baskısının güçlü esintileri 
de hissediliyor.

Suriye, Arap Baharıyla birlikte ya-
şanan olaylar ve iç savaş nedeniyle 
Rusya’ya teslim oldu. İç savaş iler-
ledikçe, Rusya-İran ve Çin ittifakına 
daha fazla bağlandı. Suriye rejimini 
esasen bu ittifak, ama özelliklede 
Rusya ayakta tutmaktadır.

Suriye savaşının gelişimi emper-
yalistlerin ve gerici bölge devletle-
rinin konumlarını yeniden gözden 
geçirmeye zorladı. Önceleri bir ve-
kalet savaşı olarak gelişse de gide-
rek emperyalist güçler sahaya daha 
fazla inmeye başladılar. Sahaya en 
fazla inen sömürgeci güç Türk bur-
juva faşist şeflik sistemi oldu. Daiş’in 
yenilgisiyle, Rojava ve Kuzey-Doğu 
Suriye’nin özgürleştirilmesiyle, Suriye 
rejimi de Rusya ve İrana dayanarak, 
yıkılma tehlikesini atlatarak meşru-
iyetini yeniden inşa etmeye başladı. 
ABD, DSG ve işgalci TC’yi eskisi gibi 
bir arada tutamaz hale geldi, tercihini 
‘’stratejik ortağı’’ TC’den yana yaptı.

Türk devleti, savaşın ilk yıllarında 
ABD ve Avrupalı emperyalistler ve 
bölgedeki sunni eksenle ortak hare-
ket etti. Bu devletler ayrı ayrı ve hep 
birlikte selefi cihatcı akımları silahlan-
dırıp Esad rejimine karşı savaştırdı-
lar. Fakat savaşın gelişimiyle birlikte 
ortaya yeni güç dengeleri ortya çıktı. 
Türk devleti, ABD ve AB emperyelist-
lerinden ayrı olarak kendi yayılmacı, 
işgalci ve soykırımcı planlarını devre-
ye koydu. Esad erejiminin yıkılması 
ve Suriye’nin ele geçirilmesi planları, 
yerini tümüyle Kürtlerin ve kazanım-
larının yok edilmesine bıraktı. TC, 
bölgesel ve küresel ilişkilerini buna 

Rojava İşgal/Soykırım Saldırısı
Ve Değişen Güç Dengeleri
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göre düzenlemeyi esas aldı ve bu 
hatta derinleşmesini sürdürdü ve sür-
dürmeye de devam ediyor.

Değişen Güç Dengeleri Ve Yeni 
Hesaplar

Özellikle Daiş’in Kobene yenilgi-
siyle, Suriye savaşındaki dengeler ve 
denklemler değişti. Taraflar hesap-
larını bu yeni duruma göre yaparak, 
ilişkilerini yeni baştan düzenleme yo-
luna gittiler. Başta Bakure Kürdistan 
ve Türkiye halkları gelmek üzere dün-
ya demokratik kamuoyunun baskısıy-
la, ABD ve koalisyon güçleri Rojava 
Kürtleriyle hareket etmek zorunda 
kalırken, Suudi Arabistan, Katar ve 
Türkiye’den ayrı düşerek, El Nusra 
gibi selefi cihadist akımlarla yolunu 
ayırdı ve böylece sunni eksen de çö-
züldü. Katar ve Türkiye aynı yerde 
saf tutarak savaştırdıkları Daiş artğı 
ya da benzeri selefi cihadist güçlere 
desteklerini arttırarak sürdürdü. Özel-
likle Türk devleti artık bu güçlerin ga-
rantörü durumunda.

Önce Minbic-Tabka’nın, sonrasın-
da Rakka-Deyr el Zor hattının özgür-
leştirilmesiyle, halkçı, cinsiyet eşitlikçi 
ve özgürlükçü bir devrim olarak Roja-
va devriminin, kendisini de aşarak bir 
Kuzey-Doğu Suriye halkları devrimine 
dönüşmesiyle Suriye rejimi güneyde 
ve Şam’ın çevresinde cihatçı güçleri 
yenebilme olanağına kavuştu. Cihat-

çılar Kuzeybatı Suriye’de yoğunlaştı. 
Rusya ve Türkiye’nin anlaşmasıyla 
Hama ve Kuzey Halep çevresindeki 
cihatçı güçler İdlip ve çevresine ta-
şındı. Bunun karşılığında ve ABD’nin 
de onayı ile önce Bab-Ceraplus hattı, 
sonra Efrin’in Türkiye tarafından işga-
line onay verildi. Böylece Daiş ve El 
Nusra çetelerinin sahadaki en büyük 
destekçisi ve temsilcisi olarak Türkiye 
doğrudan sahada söz sahibi olmaya 
başladı. Türkiye dünyadaki ve bölge-
de ki güç dengelerini gözeterek stra-
tejik konumunu pazarladığı gibi, yeni 
Osmanlıcı yayılmacı emellerini de 
gerçekleştirme fırsatını yakaladı.

Amerika ve Rusya arasındaki re-
kabet ve hegemonya savaşlarında 
Türkiye vazgeçilemez önemdedir. 
Türkiye bir Nato üyesi olsa da, em-
peryalist rekabet savaşlarında artan 
önemini iyi pazarlamaktadır. ABD 
Türkiye’yi kaybetmemek, Rusya’da 
Türkiyeyi kazanmak, ya da hiç değil-
se daha fazla yanına çekebilmek için 
faşist şeflik rejiminin dayatmalarını 
kabullendiler.

Faşist soykırımcı ırkçı TC. yalnız-
ca Suriye’de söz ahibi olmamış, aynı 
zamanda Daiş ve benzeri çetelere 
dayanarak, Suriye toprağının yakla-
şık üçtebirini işgal etmiş ve Suriyenin 
geleceğini ilgilendiren konularda söz 
sahibi olmuş, çetelere iktidar alanla-
rı açabilmiş ve buraları nüfus ve güç 
yerleştirirerek sömürgeleştirme yolu-

na gitmiştir.

Bununla birlikte, uzun erimli stra-
tejik planları bakımından bölgede 
hegemonya ve rekabet savaşların-
da konumunu güçlendiren daha çok 
Rus-İran ittifakı oldu. Rusya, Suri-
ye’de ki çıkarlarını ve hegemonyası-
nı yeni manevralarla pekiştirecektir. 
ABD’nin güçlerini geri çektiği ya da 
belli bir bölgeyle sınırladığı koşullar-
da, Türkiye, Serekaniye-Telap Yad 
hattını da işgal ederek, bir kez daha 
dengelere oynadı. Stratejik ortağı 
Türkiye ve askeri/taktik itifak gücü 
olarak KSD güçleri arasında sıkışan 
Tramp yönetimi, tercihini birincisin-
den stratejik ittifakı Türkiye’den yana 
yaptı. Askerlerini çekti ve Türk igalinin 
yolunu açtı. Fakat sonra, Tramp yö-
netiminin bu kararına içeriden güçlü 
tepkiler geldi. Kongre ve diğer güç 
merkezleri çekilme kararına karşı 
çıktı. En önemlisi de halklar cephe-
sinden güçlü bir direniş sergilendi. 
Dünya çapında güçlü bir demokra-
tik basınç oluştu. Artan iç ve küresel 
tepkiler üzerine Tramp yönetimi geri 
adım atarak Suriyenin doğusunda ko-
numlanmaya devam edeceğini açık-
ladı. Amerikanın Suriye’den çekilme-
si, Suriye’de süren savaşta söz sahibi 
olmasını etkileyeceği gibi, bölgedeki 
konumunu da zayıflatacaktı. Bu ise, 
ABD’nin dünya hegemonyası için ka-
bulü zor bir durumdu ve bu yüzden 
de işeride sert bir tepkiyle karşılandı. 
Tramp yönetimi geri çekilmelerine 
yeni bir biçim vermek zorunda kaldı. 
Ama Türk devletinin işgal saldırısını 
meşru göstermeye de devam etti.

Sürdürülebilir Kaos/Savaş Orta-
mı Ve Rojava Devrimi

Başta ABD ve Rusya gelmek üze-
re emperyalistler sürdürülebilir bir 
kaos ve savaş ortamı yaratarak, böl-
gedeki hegemonyalarını devam ettiri-
yorlar. Bu emperyalist kapitalist siste-
min varoluşsal krizinin de bir yansıma 
halidir. Emperyalistler ve gerici bölge 
devletleri yalnızca bölgede sınırların 
sürdürülmesi alnında değil, rejimleri-
ni/sistemlerini devamı bakımından da 
zorlanıyorlar. Yönetememe krizlerini 
sürekli bir kaos ve çatıştırma haliyle 
yönetmeye çalışıyorlar. Tam da bu-
rada Rojava ve Kuzey-Doğu Suriye 
halklarının devrimi ve bu devrimle ya-
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ratılan devrimci iktidar modeli, gerici 
statükoya olduğu gibi, sürdürülebilir 
kaotik ortama da bölge ve dünya ça-
pında verilen güçlü bir yanıttır. Bugün 
dünya devrim sürecinin merkez üssü 
Ortadoğudur. Bu devrimci sürecin ön-
cüsü Kürdistan halkı ve Rojava dev-
rimidir. Bu devrim, bölge devriminin 
başlangıç noktası, dünya devriminin 
bir üssü ve bölge ve dünya halkları-
nın, dünya ezilenlerinin bir kurtuluş 
umududur. Böyle olduğu içindir ki, 
emperyalistler ve gerici bölge devlet-
leri bu devrimi boğmada ve kazanım-
larını yok etmede hem fikirdirler. Ve 
yine, 20. yüzyılın başlarında oluşturu-
lan bölgesel statükonun güncellene-
rek korunması, tüm emperyalistlerin 
ve gerici bölge güçlerinin keşişme 
noktası olarak öne çıkmaktadır.

Bu bakımdan, Efrin işgali ve fiili il-
hakında olduğu gibi, son işgal ve soy-
kırım saldırılarında da emperyalist ve 
gerici bölge devletlerinin anlaşması 
bir tesadüf değildir. Devrim güçleri 
yeni bir bölgesel ve küresel komplo 
ve kuşatmayla karşı karşıya. Kürt hal-
kına soykırım ve tasfiye dayatılarak, 
devrimin kazanımlarının yok edilmesi 
amaçlanıyor. Uygulanan konsept bu-
dur.

Türk devletinin Rojava’ya, Ku-
zey-Doğu Suriye’ye yönelik işgal sal-
dırısı, emperyalist güçlerin onayı ile 
yapıldı ve sürdürülüyor. ABD-Türkiye 
‘’ateşkesi’’ ve Rusya-Türkiye ‘’muta-
bakatı’’ bunun teyit edilmesidir. Nato 
ve BM sözde kınamaların ötesine 
geçmeyerek, gerçekte Türk devletini 
kolladı. Sonuçta Suriye’de yeni bir 
denge hali oluştu. ABD, bölgedeki çı-
karları gereği bu dengenin bir yerin-
de yer almaya karar vererek, alanda 
kalma arayışlarına yeniden yöneldi. 
ABD’nin bu yeni konumlanışının ne 
kadar süreceğinin de hiç bir güven-
cesi yoktur. Burada özellikle TC ile 
yapacağı pazarlıklar ve yine perde 
arkasında İsrail-Türkiye arasındaki 
derin ilişkiler belirleyici olacaktır.

Faşist şeflik rejiminin dayatmasıy-
la, yapılan ‘’mutbakatlar’’la kantarın 
topuzu Türkiye lehine iyice açıldı. 
ABD, TC’nin dayatmasını ve AB’ye 
kapıları açarım tehdidiyle kendi alehi-
ne olan işgal saldırısı karşısnda zor-
landı. Onu karşısına almadı. Türkiye 

bu dayatma ısrarını, ABD ve AB ile 
boy ölçüşme gücünden değil, coğ-
rafyasının jeostratejik konumundan 
ve emperyalist devletler arasındaki 
ilişkilerin yeni durumundan almakta-
dır. Ortadoğu’ya ve Avrasya’ya ha-
kimiyet bakımından Türkiye öncelikli 
bir alandır. Kıtalar ve bölgeler arası 
geçişin önemli bir kavşağıdır. ABD, 
Türkiye’ye bu gözle bakmakta, böy-
le bir alanı asla Rusya’ya kaptırmak 
istememektedir. İşgal sürecindeki 
gel gitleri ve kendi iç çelişkilerinde-
ki şiddetlenmeyi göze alarak işgali 
onaylamasının temel nedeni budur. 
Rusya’da, Türkiye’ye ABD’nin baktı-
ğı stratejik gözle bakmaktadır. Rus-
ya için Türkiye son derece artan bir 
önem kazanmaktadır. Rusya, Türkiye 
ile ABD ve Nato’yu karşı karşıya geti-
rerek buradan olabildiğince yararlan-
maya çalışmaktadır. Demek ki, farklı 
kavşaklardan hareket etseler de aynı 
noktada buluşmaları her ikisi içinde 
stratejik önemdedir.

ABD ve Rusya’nın (aynı şekilde 
öteki emperyalist güçlerin, BM ve 
Nato’nun da) ‘’Türkiyenin güvenlik 
kaygılarının karşılanması gerekir’’ ve 
‘’Türkiyeyi anlıyoruz’’ sözleriyle gizle-
meye çalıştıkları gerçek, faşist şeflik 
rejiminin Rojava’ya, Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik işgalci sömürgeci 
amaçları ve planlarıdır. ABD ve Rus-
ya, TC’ye ödünler vererek, bir yan-
dan onun saldırgan yayılmacı ısrarını 
yatıştırmaya, bir yandan da bu yolla 
devrimin kazanımlarını gaspetmeye, 

iradesini kırmaya çalışmaktadır.

Her iki ‘’mutabakat’’ ile faşist 
TC’nin işgal saldırganlığı ödüllendiril-
miştir. Bu durum sonuçta Suriyedeki 
emperyalist rekabet ve çatışmada 
yanızca TC’nin değil, aynı zamanda 
Rusya’nın ve Esad rejiminin de elini 
güçlendirmiş, ABD ve AB alehine bir 
durum yaratmıştır. Haliyle ABD ve 
AB’nin etkisi görece zayıflayacak-
tır. ABD ve Rusya bizzat Türkiyenin 
‘’beka’’ olarak ilan ettiği bir sorunda 
Türkiyenin önünü açmışlardır. Bu 
bakımdan, 17 Ekim Ankara Anlaşma-
sı, Rojava devriminin boğulması için 
ABD ve Türkiye arasında ortaklaşılan 
bir ilk adımsa, 20 Ekim Soçi Muta-
bakatı da aynı yönde atılan bir ikinci 
adımdır.

Bu anlaşmalarla birlikte Suriye 
coğrafyasını kontrol etme haritası da 
değişmeye başladı. ABD geri çekildi. 
Rusyanın etki alanı genişledi. Son 

anlaşmalar, Rus emperyalizminin 
Suriye’de ki en önemli aktör olduğu-
nu gösterdi. Soçi anlaşmasıyla,TC 
kimi kazanımlara karşın, İdlip’ten 
sonra, Mimbiç ve Fıratın Doğusunda 
da Rusya’ya bağımlı hale geldi. An-
laşma, Mimbiç ve Fıratın doğusunda 
Rusya’ya ve Suriye rejimine inisiyatif 
alanı açtı. İşgalci TC, başlangıçta ilan 
ettiği hedefler bakımından belirgin bir 
mesafe alamamış olsa da, toplam Su-
riye politikasındaki yenilgisini devrim 
güçlerinin tasfiyesine bağlamış bu-
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lunuyor. Efrinden sonra, sürdürülen 
yeni işgal saldırı konsepti, ABD’nin 
Suriyede kalıcı olma stratejisine dar-
be vurdu. Bu aynı zamanda Türkiye 
Rusya arasındaki artan yakınlaşma 
eğiliminin de bir ifadesidir. Kuşkusuz 
bunun arka planında da İran ve Esad 
rejimleri vardır.

Suriye sorunu giderek bir Kürt 
sorunu haline gelmiş durumda. Türk 
devleti hiç bir biçimde Kürt statüsüne 
izin vermemektedir. Kendisine bağlı 
ÖSO çetelerini ‘’Suriye Mili Ordusu’’ 
olarak örgütleyerek, silahlandırarak, 
besleyerek işgal ettiği topraklarda bir 
iktidar gücü olarak konumlandırdı. 
‘’Geçici Suriye Hükümeti’’ni Türki-
ye’de bulundurması, kendisine alan 
açması, yedekte tutması anlamına 
gelir. Ve dahası bu katşller sürüsünü 
BM de meşru görebiliyor. Bu cihatçı 
güçlerin Cenevre Toplantısında tem-
siliyeti sağlanabiliyor. Yeni Anayasa 
çalışmalarına bu güçler katılabiliyor. 
Ama Kürtlerin ve DSG’nin ise bıra-
kalım temsiliyetini, ‘’terörist’’ ilan edi-
lerek dışlanması yoluna gidilebiliyor. 
Peki Kürt tarafının ve DSG’nin temsi-
liyeti olmadan, bu güçlerin meşruiye-
ti kabul edilmeden siz hangi sorunu 
çözeceksiniz? Açık ki, bu, kaos ve 
savaşın kontrollü bir şekilde sürdürül-
mesinden başka bir anlama gelmez.

 Direniş Emperyalist Planları 
Boşa Çıkarma Yolunda İlerliyor

TC’nin işgal saldırısına onay ve-
ren ABD ve Rusya, Türk devletinin 
ileri teknikle, büyük insan ve silah 
gücüyle kısa sürede sonuç alaca-
ğının, direnişin çözüleceğinin, sınır 
hattındaki Kürt, Arap, Süryani, Erme-
ni halkların topraklarını terk ederek, 
güneye, petrol bölgesi Rakka-Deyr 
el Zor’a sığınacağının, böylece dev-
rimin topraklarından koparılarak, hal-
kın ve devrimci iktidarın iradesinin 
kırılacağının hesabını yapsa da bu 
hesap tutmadı. Amerika kendi güdü-
münde İrana ve Suriye rejimine karşı 
gerektiğinde kullanabileceği, bölge-
deki petrolün korumalığını yapacak 
bir oluşum yaratmayı planlıyordu. 
Direniş bu planı bozdu. Rusya-İran 
-Suriye rejimi devrim güçlerinin kolu-
nu kanadını kırarak kendi planlarına 
bağlı statüsüz bir topluluk/güç yarat-
maya çalıştı. Direniş bu planı bozdu. 

TC kolaylıkla ilerleyebileceğini, sınır 
boylarını boydan boya ele geçirerek 
ABD’nin izin verdiği yerlere rahatlık-
la ulaşabileceğinin, Kürt soykırımını 
engelsiz gerçekleştirebileceğinin, bu-
radan geleceğe dönük olarak Medya 
Savunma Alanlarını ve Başure Kür-
distanı işgal etmenin, Kerkük’ü ele 
geçirebilmenin hesabını yapıyordu. 
Direnişle bu plan da bozuldu. Em-
peryalistler ve gerici bölge devletleri 
bu işgal salldırısıyla devrim çizgisi ve 
tarzının kırılacağını ve sürdürüleme-
yeceğinin, dünya devriminin bu öncü 
mevzisinin korunamayacağının, Ro-
java devrim ve devrimci iktidar/top-
lum modelinin dünya halklarına umut 
olamayacağının planlarını yaptı. Di-
renişle bu plan da bozuldu.

Rojava ve Kuzey-Doğu Suriye 
halkları, DSG, tarihte örneğine az 
rastlanılr bir direnişle TC’nin işgal 
saldırısı ve emperyalistlerin tasfiye 
ablukasını olağanüstü bir irade ve ay-
ratıcılıkla gögüsledi. Bu direniş dünya 
halklarının vicdanını ayağa kaldırdı. 
Ne var ki, güç dengelerindeki olağa-
nüstü eşitsizlik koşullarında devrim 
güçleri geri çekilerek, tavizler vermek 
zorunda kaldı. Ama bu asla bir kırıl-
ma, bir boyun eğme, devrimci hedef 
ve amaçlardan bir uzaklaşma yöne-
limi, bir yenilgi değildir. Ve kaldı ki, 

anlaşmalara rağmen işgalci TC ve 
cihatçı beslemelerinin saldırıları sü-
rüyor. Direniş kırılamıyor.

Direnişin geliştirilerek devrimin 
kazanımlarının korunması yeni güç 
dengeleri koşullarında ve yapılan 
anlaşmalarla daha büyük tehlike-
lerle karşı karşıyadır. Rojava ve Ku-
zey-Doğu halkları direniş çizgisinde 
derinleşir, DSG direniş mevzilerini 
daha güçlü örer ve direnişi daha fazla 
halklaştırırsa; Kürt ulusal birliği yö-
nünde adımlar gecikilmeden atılırsa; 
Kürdistan’ın diğer parçalarında, ama 
özellikle de Bakur halkı devrimi ye-
niden güçlü olarak sahiplenmek için 
sokakları tutuştursa; Türkiye’de ki 
sessizlik bozulursa; Arap halkları Ro-

java halklarının yardımına koşarsa, 
evet, bu durumda direnişle devrimin 
kazanımları yalnızca korunmayacak, 
devrim dinamikleri harekete geçerek, 
bölge devriminin yolu daha güçlü açı-
lacak ve bu dünya halklarının ayağa 
kalkan vicdanıyla buluşacaktır. 

Direniş sürüyor,

yaşasın devrim!
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İnsanlık tarihinin son 500 yılı 
ataerkil-devletçi-iktidarcı-hiyerarşik 
sistemin kapitalizm aşaması olarak 
şekillenmiştir. Bu şekillenme süreci, 
iktidarcı-sömürgeci sınıf ve kesimle-
rin her türlü vahşi sömürü politikala-
rıyla inşa edilmeye çalışılmıştır. 5000 
yılı aşan bir süreç içinde kadın-toplum 
ve doğa sömürüsüne dayanan siste-
min bu son 500 yıllık döneminde si-
yasetten ekonomiye, düşünce alanın-
dan maddi üretim alanlarına kadar, 
her alanda yürütülen sömürü ‘şiddet, 
katliam, işgal, soykırım, savaş’ te-
melinde devam ettirilmiştir. İnsanın 
yaşam, emek sömürüsünde ‘şiddet, 
savaş, kültürel-fiziksel vb soykırım’ 
uygulamaları her yüzyılın karakterini 
de ortaya çıkarmıştır. Bu 500 yıllık 
süreç sömürü kadar kadınların, ezi-
len sınıfların, halkların direnişlerine 
ve devrimlerine de tanıklık etmiştir. 
Her direniş ve devrim, adı ulus, sınıf, 
kültür, cins özgürlük arayışı özelliğini 

taşısa da, sonuçta kadının, ezilenle-
rin, halkların ‘varlığını koruma ve öz-
gürlüğünü sağlama’yı amaçlamıştır. 

Son 3 yüzyıl içinde ezilenlerin di-
reniş ve devrim süreçlerine kendini 
daha görünür kılarak dahil olan ka-
dın özgürlük direniş ve aydınlanma 
mücadelesi, 21. yüzyıla damgasını 
vurma aşamasına ulaşmıştır. Gerek 
feminist hareketlerin oluşumu olsun, 
gerekse sınıfsal ve ulusal kurtuluş 
hareketleri içinde olsun her düzeyde 
aktif rol ve misyon üstlenen kadın, ilk 
ezilen-sömürülen insan olma gerçek-
liği nedeniyle tarihin ezilenler lehine 
değiştirilme mücadelesindeki yerini 
büyük kadın devrim öncülerini de ya-
ratarak sağlamlaştırmıştır. Sistem içi 
hak ve özgürlük arayışlarının yanında 
sistem karşıtı hareketlerde yer alan 
kadınlar, özgürlük ve devrim müca-
delelerini ileriye taşırmışlardır. Şehir-
lerden dağlara, fabrikalardan tarlala-

ra, legal alandan illegal alana kadar 
kadın özgürlüğünü toplumsal-sınıfsal 
özgürlük ilkelerinin temeli haline ge-
tirmişlerdir. Kapitalist sistemin liberal 
ya da faşist politika ve saldırıları kar-
şısında direnişleri, duruşları, fikirleri 
ve örgütlülükleriyle 21. yy’ın halklar 
kadar kadınların da devrim çağı ola-
cağının müjdesini vermişlerdir. 

Kadın özgürlük mücadelesi ve çiz-
gisi temelinde kendini yapılandıran 
tüm özgürlük mücadelesi hareketleri, 
kapitalist sistemin aşılması ve parça-
lanmasında önemli değişim-dönüşüm 
süreçleri kadar her boyutta devrimsel 
çıkışları da yakalamışlardır. Özgürlük 
bilinci ve örgütlülüğü temelinde halk-
ların ve tüm ezilenlerin özgürlük mü-
cadelesine katılan kadın, kapitalizmin 
cinsiyetçi, milliyetçi, dinci ve bilimci 
ideolojileri karşısında radikal bir duru-
şu yaratmış, faşizmin karşı devrimci 
her türlü saldırısına karşı direniş çiz-
gisini büyük kahramanlık örnekleri ile 
temsil etmiş, bugün de bunun sayısız 
örneklerini temsil etmeye devam et-
mektedirler. Bu açıdan tüm devrimsel 
hareketlerin en özgürlükçü, radikal 
özelliğini kadın ifade etmiştir. Her 
devrimci hareket, kadının özgürlük 
mücadelesinde derinleştikçe toplum-
sallaşma, halklaşma gücünü büyüt-
müştür. 

Ataerkil, kapitalist sömürgeci sis-
tem güçleri, kadının aydınlanma ve 
özgürlük ideolojisi temelinde devrim-
sel hareketlerle buluşmaması, yine 
kadındaki devrimsel gücün açığa 
çıkmaması ve toplumal cinsiyetçiliğin 
sürekliliği için her türlü saldırı aracı-
nı devrede tutmaktadır. Toplumdaki 
kadın ve erkekler üzerinde faşizmin 
özel savaş yöntemlerini açık veya 

21. Yüzyılı
Kadın Devrimi ile

Kazanacağız 
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gizli uygulamaktadır. Toplum içinde 
‘şiddet, baskı, sömürü, katliam’ politi-
kalarıyla kadın katliamlarını hep canlı 
tutarak, erkeği de ‘kadının ve toplu-
mun katili rolü’ne mahkum ederek, 
devrime akacak tüm toplumsal güç 
kaynaklarını tüketmeyi amaçlamak-
tadır. Kapitalist sistemin devrimlerde 
kadının oynadığı öncü ve belirleyici 
rolünü gördüğü için ‘Önce kadını vu-
run’ demesi bu anlamda boşuna de-
ğildir. 

Faşist Erdoğan rejiminin Türki-
ye’de inşa ettiği faşist politika ve uy-
gulamalar en başta kadına yönelik 
devreye konulmuştur. Kadına yönelik 
taciz, tecavüz, şiddet, katliamın %20
0’leri aşan oranda artması, çocukla-
ra yönelik istismarların çoğalması, 
toplumda ‘şiddet ve intihar etme’ eği-
liminin artması, yoksulluğun en çok 
kadın ve çocukları vurması, erkeklik 
kültürünün lümpenlik düzeyinde hort-
latılması, yerel yönetimlerdeki eşbaş-
kanlık sistemine karşı tutuklamaların, 
kayyum darbelerinin devrede tutul-
ması, Kürdistan’da soykırım savaşı-
nın ağırlaştırılması… Verilecek daha 
birçok örnek kapitalizmin ve faşizmin 
‘önce kadını vurun’ talimatının nasıl 
yerine getirildiğini göstermektedir. Bu 
saldırı dalgası küresel faşist saldırı-
lardan elbette ki bağımsız değildir. 
ABD, Rusya, AB gibi kapitalist güçler 
kendi aralarında hegemonya savaş-
larını yürütürken, yapısal kaos ve kriz 
sürecini yaşayan sistemleri karşısın-
da alternatif sistem inşa ve deneyim-
lerine karşı da kirli ortaklıklarını sür-
dürüyorlar. 

Toplumsal hareketlerin ve dev-
rimlerin bu kaos ve kriz sürecinden 
çıkışı sağlayacak olan gerçek çözüm 
gücü olacakları açıktır. İşte bu sistem 
güçleri bu nedenle faşizmi her coğ-
rafyada yükselterek, destekleyerek 
(Erdoğan rejimine verdikleri destek, 
Latin Amerika ülkelerinde yaşanan 
darbeler gibi), bunu da kadın katliam-
larına dayalı sürdürerek varlıklarını 
ve hakimiyetlerini korumak istemek-
tedirler. DAİŞ’i yönettiği artık herkes 
tarafından bilinen Erdoğan faşizmini 
bu kadar açık desteklemeleri, yük-
selen ve evrenselleşen kadınların ve 
halkların devrimsel gücü karşısında 
kendi yıkımlarından duydukları kor-
kuya dayanmaktadır. Bu korkularında 

haklılar, çünkü onları yıkacak, aşacak 
ve söndürecek olan kadın devrimimiz, 
kadının 5 bin yıllık öfkesi olacaktır. 

Bugün Türkiye’de AKP-MHP fa-
şist çeteci Erdoğan rejiminin, hem 
kendi halkına, hem de Kürt halkına 
dönük yürüttüğü soykırım savaşını 
doğru tahlil ettiğimizde, bu savaşın 
başta gelen en temel hedefinin Kür-
distan ve Türkiye’de yükselen kadın 
devrimi olduğunu görmekteyiz. 40 yılı 
aşkın bir süredir kadın özgürlüğü ve 
devrimini, Rojava devrimi şahsında 
Ortadoğu ve dünya insanlık müca-
delesine taşıran Kürdistan Özgürlük 
Mücadelesi ve onun Önderliği 21. 
yy’ın karakterini, ‘halkların devrimler 
çağı’ olmak kadar, daha da önemli-
si bir ‘kadın devrim çağı’ olarak tarif 
etmiştir. Rojava Devrimi’nde buluşan 
Kürt, Arap, Türk, Ermeni, Süryani, 
Çeçen, Alman, İngiliz, İspanyol, Latin 
Amerikalı kadın devrimciler, 21. yy’ın 
bu karakterinin ifadesi olmuşlardır. 
Arinler, Hevrinler, İvanalar, Aynurlar, 
Cerenler, Annalar, Legerinler ve daha 
nice devrimci kadın öncüler bugün 
Rojava ve Ortadoğu coğrafyasında, 
kadınlar ve halklarımız lehine büyük 
bedellerle, büyük kararlılıkla, büyük 
özgürlük sevdasıyla yeni yüzyılın öz-
gürlük ilkelerini ilmek ilmek örmekte, 
onu somutta da inşa etmektedirler. 

Kadın devrim gerçekliği sadece 
kapitalist-faşist-ataerkil sistemin zih-
niyet ve fiziki saldırılarına karşı mü-
cadele etmek ya da direnmekle sınırlı 
değildir. Kadın devrimi ‘özgür, eşit, 
komünal bir yaşamın somut inşası-
nın’ gerçekleştiricisi olarak da halk-
larımızın ortak devriminin güvencesi 
olmaktadır. Hem devrimi yaratmak, 
hem de devrimle amaçladıklarımızı 
bu an’da somutlaştırmak kadın dev-

riminin temel özelliklerinden biridir. 
‘Devrimden sonra’ değil, şimdi, bu 
an’da devrim değerlerini yaşamak ve 
yaşatmak, kadın devrimciliğimizin ka-
rakteri olmaktadır. 

Kadın devrimciliğimizin bu ger-
çekliği halklarımızda ve kadınlarımız-
da karşılığını bulmuştur. Analar artık 
kızlarını devrim için yetiştirmekte, 
onların direnişleriyle, yiğitlikleriyle, 
emekleriyle, inşa ettikleri kadın öz-
gürlüğüne ve eşitliğine dayanan dev-
rimle gurur duymaktadırlar. Binlerce 
yıllık ataerkillikle, sömürgecilikle bu 
temelde hesaplaşmaktadırlar. 

Bugün faşist Erdoğan çeteleri, Ro-
java devriminin temeli olan kadın dev-
riminden korkmakla birlikte, en temel 
korkuyu tüm halkların kadınlarının 
birleşik bir devrim gücü olarak örgütlü 
direnişleri karşısında yaşamaktadır. 
Adı ister Türk-ABD-Rus-İran-Suriye, 
ister DAİŞ, ister ÖSO olsun, bu ata-
erkil-faşist sistem güçleri karşısında 
halklarımızın, kadınlarımızın daha da 
büyüyen özgürlük ve direniş ordula-
rının savunduğu ‘kadın ve halkları-
mızın alternatif yaşam sistem inşası’ 
kadın devrimci direnişi öncülüğünde 
Ortadoğu’da derinleştirilerek evren-
selleştirilecektir. Bunun önüne hiçbir 
güç geçemeyecektir. 

Bu temelde 21. yy’ın kazananı; 
kadın devrimi öncülüğündeki halkları-
mızın devrim ve alternatif sistem inşa 
direnişi olacaktır. 



HALKLARIN BİRLEŞİK
DEVRİM HAREKETİ

Devrim bizim onlara sözümüz,
faşizmi yıkmak tek görevimizdir


