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25 Nisan’da ABD Başkanı Barack Obama Suriye’deki 
ABD Özel Harekât askerlerinin sayısının resmi olarak 
50’den 300’e yükseltileceğini duyurdu. Washington’un 
İslam Devleti (IŞİD) ile mücadeledeki en son stratejisi ABD 
komandolarının başlıca kuzey Suriyeli Kürtlerden oluşan 
silahlı bir güce yardım etmesi ve ABD’nin hava saldırıları 
ile buna destek verilmesidir. O silahlı güç, Demokratik 
Suriye Güçleri (DSG), ABD’nin ülkedeki emperyalist müda-
halesi için kara birlikleri sağlamaktadır. Bu son gelişmeler, 
sadece, ABD emperyalizmi ve daha ufak diğer güçlerin 
Suriye halkına çektirdikleri tarifi imkânsız acıları arttır-
maya hizmet edebilir.

DSG resmi olarak geçen Ekim’de, ABD “ılımlı”, Sünni 
Arap isyancılardan oluşan bir ordu kurmak için—500 mil-
yon dolara mal olan—sonuçsuz çabalarından resmen vaz-
geçtikten bir gün sonra duyuruldu. DSG aslında Halk 
Savunma Komiteleri’nin (YPG) bir alt kuruluşudur ve Kürt 
olmayan daha ufak birkaç grubu da içerir. YPG, Türkiye’de 
faaliyet gösteren milliyetçi Kürdistan İşçi Partisi’ne (PKK) 
bağlı olan Suriye merkezli Kürt Demokratik Birlik Parti-
si’nin (PYD) askeri koludur. YPG’nin ABD ordusunun vekil-
leri olarak hizmet ettiği ve yaklaşık bir yıl süren birleşik 
operasyonlar ile DSG’nin kuruluşuna zemin hazırlandı. Bu 
süre içerisinde, Kürt güçler IŞİD kontrolündeki köyleri ele 
geçirirken tekrar tekrar komünalist niyetlerle yapılan göç 
ettirmelerle Arap ve Türkmenleri evlerinden kovdu.

“Önce Irak”
DSG’nin kuruluşu, Washington’un IŞİD ile savaşma 

konusundaki askeri stratejisinde bir değişikliğe işaret 
ediyor. İdari yetkililer tarafından “Önce Irak” olarak adlan-
dırılan bu strateji, Washington’un Irak’taki vekillerine, 
yani Bağdat hükümetine, Şii milislere ve ülkenin kuzeyin-
deki Kürt peşmergelere bombardıman desteği sağlamak 
üzerine odaklanmıştı. IŞİD’in ülkede kontrol ettiği en 
büyük şehir olan Musul’a doğru ilerleyen bu Iraklı vekiller, 
ABD hava gücü ve özel güçler tarafından desteklenmeye 
devam ediliyor. Falluja’ya hücum etmekte olan Irak hükü-
meti güçlerini desteklemek amacıyla şu an emperyalist 
hava saldırıları hala devam etmektedir. Mayıs’ta DSG’nin 
IŞİD’in Suriye’deki fiili başkenti olan Rakka’nın çevresindeki 

Arap çoğunluklu köylere saldırmaya başlamasıyla emper-
yalistler ve uşakları Suriye’de yeni bir cephe de açtılar. 
ABD yetkilileri, IŞİD’e karşı ABD’nin öncülük ettiği savaşın 
yoğunlaşacağına açıkça işaret ederek nihai amacın 
Raqqa’yı ele geçirmek olduğunu beyan etmiştir. 

Bu arada, Mart’ta Rus Başkanı Vladimir Putin Rusya’nın 
Suriye’deki askeri müdahalesini önemli derecede azalta-
cağını açıkladı. Bu müdahalenin amacı Rusya’nın müttefiki 
olan Suriye başkanı Nusayri Beşar Esad’ın rejimini güçlen-
dirmekti. Esad’ın güçleri Mart’ın sonlarında tarihi kent 
Palmyra’yı IŞİD’ten geri aldı. IŞİD’e savaş ilan ederken bile 
Obama yönetimi—veya en azından kayda değer öğeleri—
Esad rejiminin yıkılacağını umuyor. London Review of 
Books’ta (21 Nisan) Johathan Steele tarafından belirtildiği 
gibi (İslam Devleti olarak da bilinen) IŞİD’e karşı ABD öncü-
lüğündeki hava saldırıları “oldukça seçici olmuştur. Türkiye 
sınırındaki Kobani ve Tel Abyad’ı IŞİD’ten kurtarmak için 
geçen yıl Suriyeli Kürt kara güçleri olan YPG’ye yardım etti-
ler, fakat ISİD tarafından tehdit edildiğinde Suriye ordu-
sunu savunmak için hiçbir şey yapmadılar. IŞİD güçleri 
geçen Mayıs’ta Palmyra’yı kuşatıp Esad’ın ordusunu bir 
hafta süren bir çatışmadan sonra kovduğunda görünürde 
tek bir Amerikan uçağı yoktu.”

ABD’nin Suriye’deki müdahalesinin yoğunlaşması 
Demokratik Parti’nin muhtemel başkan adayı Hilary Clin-
ton tarafından sıcak karşılanması gereken bir haberdir. 
Hem Obama yönetimindeyken, hem de değilken, tutarlı 
bir şekilde savaş yanlısı şahin olan Clinton, kuzey Suriye’de 
(Rusya ile çatışmaya yol açabilecek) uçuşa yasak bölgenin 
kurulması, daha geniş alana daha fazla Özel Harekât asker-
lerinin yerleştirilmesi ve bombardıman kampanyasının 
güçlendirilmesi için çağrıda bulunmuştur. Bu arada, 
Demokrat Parti’deki Başkan adayı rakibi olan Bernie San-
ders, uçuşa yasak bölge fikrine karşı olmakla beraber, 
yönetimin Suriye’deki savaşçı siyasetinin sağlam bir des-
tekçisidir. Sanders aslında Suudi Arabistan monarşisine ve 
diğer gerici Arap rejimlerine Suriye’ye kara birlikleri sağla-
maları için çağrıda bulunarak ABD emperyalizminin Yakın 
Doğu’daki çıkarlarının ilerletilmesi için sadece farklı bir 
siyaseti öneriyor. Muhtemel Cumhuriyetçi adayı Donald 
Trump’a gelince, o IŞİD’in daha fazla bombalanması, daha 
yoğun işkencenin yapılması ve suçlanan teröristlerin aile-
lerinin öldürülmesi için bas bas bağırmıştır. 

Afganistan’daki savaşı sona erdirme ve Irak’tan nere-
deyse tüm askerleri geri çekme sözüyle yönetime geldik-
ten sonra Barack Obama Afganistan’da 9,800 asker ve 
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Irak’ta 6,400’ün üzerinde asker ve yardımcı personel 
bırakmıştır. Yakın Doğu’daki ABD müdahalesinin yoğunlaş-
ması, her yerdeki ve özellikle ABD’deki sınıf bilincine sahip 
işçilerin emperyalistlerin ve başlıca Amerikalı emperyalist-
lerin yürüttüğü tüm savaşlara, işgallere ve yağmalara karşı 
çıkmaları gerektiğinin altını çizmektedir. 

ABD’deki gelir eşitsizliğini neredeyse benzeri görülme-
miş düzeye getiren ISİD veya başka bir İslamcı güç değildir. 
Yurtdışında ölüm ve yıkım saçan kapitalist yönetici sınıfı-
nın kendisi kazançlarıyla tıkınıyor, sömürdüğü işçiler ise 
işten çıkarılıyor ve sağlık ile emeklilik ödenekleri param-
parça ediliyor. Bu aynı yönetici sınıf, katletmek için polis-
leri siyah gençlerin üzerine salıyor, dünya hapishane nüfu-
sunun yaklaşık dörtte birini zindanlarında tutuyor ve sınır 
dışı etmek için çaresiz göçmenleri topluyor.

Suriye’de kasap Esad ile değişik türden İslamcıların 
hâkim olduğu çeşitli isyancı güçlerin arasındaki kirli iç 
savaşta taraf değiliz. Fakat ABD ve diğer emperyalistlere 
karşı taraf tutuyoruz. Böylece IŞİD’in gerici canilerinin 
savunduğu her şeye amansız bir şekilde muhalif olmakla 
beraber ateşlerini emperyalist silahlı güçlere ve Irak ile 
Suriye’deki milliyetçi Kürt güçler de dâhil olmak üzere 
emperyalistlerin bölgedeki vekillerine yönelttiklerinde IŞİD 
ile askeri olarak taraf tutuyoruz. Aynı zamanda, ana muha-
lefetimiz emperyalistlere yönelik iken, biz ayrıca Suriye’de 
etkin olan Rusya ve Türkiye gibi diğer kapitalist güçlere de 
karşıyız ve tümünün bölgeden defolmasından yanayız. 

Siyasi tutumumuz, önde gelen emperyalist güç olan 
ABD’nin dünya işçilerinin ve ezilenlerinin en büyük 
düşmanı olduğuna dair Marksist anlayış tarafından şekil-
lendirilmektedir. Emperyalistlerin darbelerine karşı IŞİD’in 
savunulmasından yana olmakla Washington için her bir 
gerilemenin yıllarca maaşlarının ve işlerinin azaldığına 
tanık olup ezilen halkın arasında ABD emperyalizmine 
karşı içeride muhalefeti teşvik edebileceğini düşünüyoruz. 
ABD’de çalışan kitlelerin düş kırıklığı ve öfkesini içerideki 
kapitalist yöneticilere karşı sınıf mücadelesine dönüştür-
meyi amaçlıyoruz. Proletarya ancak böyle bir mücadele 
aracılığıyla emperyalist canavarı içeriden yıkmak için sos-
yalist devrim mücadelesine önderlik edecek devrimci işçi 
partisi kurma çabalarına kazanılabilir.

Emperyalizm ve Kürtlerin Kendi  
Kaderlerini Belirlemesi

Yakın Doğu sosyalist federasyonu mücadelemizin bir 
parçası olarak, uzun süredir Sosyalist Birleşik Kürdistan 
Cumhuriyeti çağrısını yükselttik. Ancak bu doğru çağrıyı 
Kürtlerin kaderlerini belirlemelerinin sadece Kürtlerin 
bölünmüş bulunduğu dört kapitalist rejimin, yani Türkiye, 
Suriye, Irak ve İran’ın devrimle yıkılması sonucu gerçekle-
şebileceği argümanıyla birlikte sunduk. 1984’ten beri öne 
sürdüğümüz bu argüman Kürt ulusal haklar mücadelesine 
her zaman verdiğimiz merkezi önemi aslında zayıflatıyor. 

Örneğin, Kürtlere karşı baskı Türk milliyetçiliğinin ve 
yönetiminin ana dayanağıdır. Türkiye’nin proletaryası, Kürt 
kitlelerin haklı ulusal mücadelesini sahiplenmeden bu 
ülkedeki kapitalist yönetimi asla silip süpüremez. Diğer 
yandan, ABD emperyalizminin himayesi altında da olsa, 
Irak Kürdistan’ı Bağdat rejiminden önemli ölçüde özerklik 

sağlamıştır. ABD emperyalistleri eğer askerlerini geri çeker-
lerse bu fiili bağımsızlık pek ala tehlike altına girebilir.

Böylece, aydınlatıcı bir iç tartışmadan sonra, şimdi 
bölgedeki kapitalist mülkiyet ilişkilerinin ortadan kaldırıl-
masını bir önkoşul olarak görmeksizin birleşik, bağımsız 
Kürdistan çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda, hedefi-
miz Yakın Doğu sosyalist federasyonunda yer alacak Sos-
yalist Birleşik Kürdistan Cumhuriyeti’nin kurulması olmaya 
devam ediyor. Kürtler açıkça bağımsızlık arzularını ortaya 
koymuştur. Kürtlerin kendi kaderlerini belirlemelerini 
savunarak Yakın Doğu’nun işçi sınıfları ABD’nin bölgedeki 
egemenliğini ilerletmek için Kürtlerin acılarını manipüle 
etme kapasitesini zayıflatacaktır. 

Biz ayrıca Kürtlerin tek tek kapitalist ülkelerden bağım-
sızlıklarını da destekliyoruz (örneğin, Türkiye’deki Kürtle-
rin ayrılma hakkını). Fakat Irak ve Suriye’de Kürt milliyetçi-
leri haklı bir mücadele olan kendi kaderini belirleme 
mücadelesini şu an ABD emperyalizmi ile ittifaklarına 
bağımlı kılmıştır. Bu milliyetçiler, emperyalistlerin yağmacı 
amaçlarına destek sağlamakla, geçmişte defalarca olduğu 
gibi emperyalist efendileri aleyhlerine döndüklerinde, 
uzun süredir ezilen Kürt halkının bedelini ödeyeceği bir 
suç işlemiştir.

Suriye’de Emperyalist Müdahale  
İçin Solcu Uşaklar

ABD ve astlarının Yakın Doğu’da kazandıkları bir zaferin 
emperyalistleri hâkimiyet kurma hamlelerinde daha da 
cesaretlendireceği ve Kürtler de dâhil olmak üzere tüm 
ezilenlerin mücadelelerini gerileteceği solcular için apaçık 
olmalıdır. Fakat emperyalizmin Marksist muhalifleri için 
temel olan bu anlayış sayısız reformist tarafından çiğnen-
mektedir. 

ABD’nin Irak ve Suriye’deki müdahalesine karşı oldu-
ğunu iddia edip aynı zamanda Washington’un Kürt vekille-
rini destekleyen Sosyalist Alternatif (SAlt) buna bir örnek-
tir. ISİD’in Kobane’deki yenilgisinden sonra SAlt YPG’nin 
“kahraman direnişi”ni övdü ve YPG subaylarının savaş 
alanı operasyonlarını doğrudan ABD komutanlarıyla koor-
dine ettiklerine dair yaygın bir şekilde basında yer alan 
gerçeği gömdü. SAlt “kadın savaşçılara ve değişik etnik 
kökenli grupların arasındaki laik dayanışmaya yaslandığı” 
için YPG’yi selamladı. Bu dayanışma “kitleler savaşmaya 
ve ölmeye değer ilerici bir toplumsal hedefe sahip olduk-
larında harikalar yaratacakları anlayışını yeniden doğrula-
maktadır” şeklinde yorum yaptı (socialistalternative.org, 
9 Şubat 2015).

Emperyalistlerin karadaki askerlerine böylesi alçakça 
bir desteği sözde-Marksist kılıf altında sağlayan Enternas-
yonalist Grup’tur (EG). Bu merkezciler boş, abartılı emper-
yalistleri “kovma” sloganları atmakla öteden beri gurur 
duymuşlardır. Fakat Suriye’deki iç savaş ve ABD’nin bölge-
deki müdahalesi hakkındaki (acı verecek şekilde uzun) 
makalelerini okumak tutarlı bir çizgiye mazeret sağlamak 
için tasarlanmış kafa karıştırıcı bir karmaşıklığı okumaktır: 
EG’nin ABD emperyalizmi ve onun yerel vekillerine karşı 
IŞİD ile askeri olarak taraf tutmayı reddetme. 

Internationalist.org’da yayınlanan Ekim 2015 tarihli bir 
makalede EG şöyle yazmaktadır: “NATO yağmacılarına 
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karşı vurulan her darbe, İslam Devleti’nin barbar cihatçı-
ları (kutsal savaşçıları) tarafından vurulan darbeler bile 
sömürülenlerin ve ezilenlerin çıkarınadır” (“Suriye Alev-
lenme Noktası: Rus Müdahalesi ve Emperyalist Saldırgan-
lık”). Fakat EG aslında IŞİD tarafından bu tür herhangi bir 
darbenin vurulduğunu reddediyor. Nisan 2015 tarihli bir 
makale “olmayan yerde anti-emperyalist bir mücadeleyi 
uydurduğumuzu” iddia ederek “ABD öncülüğündeki koa-
lisyona ve yerel yardımcılarına karşı IŞİD ile askeri olarak 
taraf tutuyoruz” şeklindeki yalın ifademizi kınıyor.

Gerçek şudur ki, Irak ve Suriye’de IŞİD’in gerici güçleri 
bugün Amerikan emperyalizminin askeri güçleri ve onun 
karadaki vekilleri ile çatışma halindedir.  Bu tür koşullarda, 
EG’nin yaptığı gibi, IŞİD’i askeri olarak savunmaktan yana 
olmayı reddetmek ABD emperyalizmine aşağılık bir tesli-
miyetten başka bir şey değildir. EG hatta saçma bir şekilde 
IŞİD’in “Irak ve Suriye’nin ezilen kitlelerini emperyalist 
boyunduruktan kurtulmak için birleştirmeye çalışmadığın-
dan” şikâyet ediyor (Internationalist, Ekim-Kasım 2014). 
Dalga geçme! Irak ve Suriye’deki kitleleri emperyalist 
boyunduruğu üzerlerinden atmak için sadece devrimci 
enternasyonalist işçi partileri birleştirebilir. 

Fakat EG değişik sözde ilerici Üçüncü Dünya milliyetçi 
güçleri böyle bir kapasiteyle donatma konusunda uzun bir 
tarihe sahiptir. Böylece, YPG/PYD Kürt milliyetçilerine 
mazeretler bulmaktadır. Nisan 2015 tarihli makalesinde 
EG PYD’nin ABD emperyalizmi ile sadece “geçici bir askeri 
ittifak” kurduğunu iddia ederek Suriyeli Kürtlerin emper-
yalistlerin vekilleri oldukları hakkındaki açıklamamıza karşı 
saldırdı (sonsuz ittifakın mı aksine?!). Ekim 2015’e varma-
dan Enternasyonalist Grup YPG’nin “İslam Devleti’ne karşı 
hava saldırılarını ABD ile koordine ettiğini” kabul etmek 
zorunda kaldı ve onların ABD emperyalizminin “yarı-müt-
tefikleri” olduğunu ilan etti. 

Aslında, hem YPG/PYD, hem de Washington askeri itti-
faklarıyla açıkça övünüyor. YPG sözcüsü Polat Can’ın 
dürüstçe itiraf ettiği gibi: “Amerika Birleşik Devletleri ile 
doğrudan ve güçlü bir ilişkimiz vardır ve teröristlerin hedef 
alınmasını koordine etmek için birlikte çalıştık” (dckurd.
org, 24 Temmuz 2015). ABD’ye gelince, Merkez Kuvvetler 
Komutanı General Joseph Votel’in Mayıs’ta Suriye’deki 
Kürt güçleri ziyaret etmesinden kısa bir süre sonra ABD 
özel güçlerinin Suriye Kürdistanı’nda YPG armalı resimleri 
ortaya çıktı. Mart’ta Savunma Bakanı Ashton Carter 
Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’ne Kürtler “ILİD’e (IŞİD’in 
bir başka ismi olan Irak ve Levant İslam Devleti’ne) karşı 
savaşta karada mükemmel ortaklarımız olduklarını kanıt-
lamışlardır” dedi. 

EG’nin Kürt milliyetçileri hakkındaki özürlerine rağmen, 
emperyalistler ezilen halkların askeri güçlerini vekilleri 
olarak ilk kez kullanmıyor. Örneğin, 1999’da ABD/NATO 
emperyalistleri “zavallı küçük Kosova” şiarıyla Sırbistan’ı 
dehşet saçıcı bir şekilde bombalamalarını Kosovalı Arna-
vutları savunma adına haklı göstermeye çalıştılar. ABD/
NATO müdahalesinin ilk aşamalarından itibaren Kosova 
Kurtuluş Ordusu (KKO) emperyalist bombardıman için Sırp 
mevkilerin gözcüleri olarak hizmet ederek emperyalist 
güçlerin bir müfrezesi gibi çalıştı. Kosovalı Arnavutların 

kendi kaderlerini belirlemelerini uzun zamandır destekle-
memize rağmen bu bağlamda KKO’ya destek vermenin 
sadece Sırbistan’a karşı emperyalist saldırıya destek verme 
anlamına geleceği konusunda ısrar ettik. Biz Marksistler, 
Sırbistan’ın askeri olarak savunulmasından ve emperya-
listlerin ve onların yardımcıları olan KKO’nun yenilmesin-
den yanaydık. 

ABD Emperyalizmini Sosyalist Devrim 
Aracılığıyla Yenilgiye Uğrat!

Bu seçim döneminde, ABD’nin Yakın Doğu’daki müda-
halesi konusunda Cumhuriyetçi ve Demokrat adayların 
arasındaki atışmalardan belli olduğu gibi, iki kapitalist 
parti ABD’nin bu petrol zengini ve stratejik bölgedeki 
üstünlüğünü sürdürmesinde ortak bir çıkar paylaşıyor. Her 
zamanki gibi, yurtdışındaki emperyalist yağma yurtiçinde 
sendikalara ve işçilerin mücadele sonucu kazandıkları 
maaş ve diğer yardım kazançlarına karşı yoğun ve organize 
bir kampanya ile birlikte devam etmektedir. Bu tür kötü-
lükler çürümekte olan kapitalist sisteme özgüdür. 

ABD işçi sınıfı, düşmanının “kendi” yönetici sınıfının 
olduğu ve yurtdışında devam eden emperyalist saldırgan-
lığa karşı çıkması gerektiği anlayışına kazanılmalıdır. Birçok 
çalışan kişi anlaşılır bir şekilde IŞİD gibi grupların ortaçağ 
vahşetinden iğreniyor. Fakat IŞİD’in korkunç suçları, dünya 
çapında on milyonlarca kişinin katlinden sorumlu olan 
ABD emperyalizminin suçlarının yanında soluk kalmakta-
dır.

Kapitalist zulümden kurtulmanın tek yolu Lenin ve 
Troçki’nin Bolşevik Partisi önderliğindeki Ekim 1917 işçi 
devrimi ile aydınlatılan yoldur. Enternasyonal Komünist 
Liga, emperyalist düzeni alaşağı etme ve dünya çapında 
toplumu eşitlikçi sosyalist temelde yeniden düzenleme 
olan tarihsel görevi hakkındaki anlayışı enternasyonal pro-
letaryaya aşılamaya mücadele ederek kendini sosyalist 
devrimin dünya partisi olan Dördüncü Enternasyonal’in 
yeniden inşasına adamıştır.
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