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İnisiyatif Önder Apo ve
Özgürlük Hareketi’nin elindedir

Kürt’ün en büyük değeri şu anda zalime karşı direnme de-
ğeridir. Bunu Newroz gerçeğinde yarattık. İşte bunu Önder
Apo yaptı, Apocular yaptı. Kürt’ün temel değeri eğer Newroz’sa,
Newroz da zalime karşı isyansa, o zaman bütün Kürtlerin ka-
rakterinin isyan olması gerekiyor.

15 Ağustos 1984’ten beri eksiği ve yetersizliğiyle tarihin en

büyük gerilla mücadelesini veriyoruz. Bu deneyim ve birikimle
Rojava Devrimci Güçleri kazandı. Kuşkusuz bu başarının de-
mokratik Suriye ile taçlanması gerekir. 

HDP projesi milletvekili kazanma projesi değildir. Türkiye'de
demokrasi güçlerini güçlendirme ve mücadeleyi geliştirme
projesidir. Kürt sorununu bu temelde çözme projesidir. >2-6

Tüm Halklarımıza
Barışın, eşitliğin, özgürlük ve demokrasinin

yanında yer alan tüm halklarımızın ve dost-
larımızın Newroz'unu selamlıyorum. 

Emperyalist kapitalizmin ve despotik yerel
işbirlikçilerinin tüm dünyaya dayattığı neo li-
beral politikaların yol açtığı kriz, bölgemiz
ve ülkemizde çok yıkıcı bir şekilde yaşan-
maktadır. Halklarımızın ve kültürlerinin etnik
ve dini farklılıkları, bu kriz ortamında, anlamsız
ve acımasız kimlik savaşlarıyla tüketilmektedir.
Ne tarihi ne çağdaş ne de vicdani ve siyasi
değerlerimiz bu tabloya asla sessiz ve bigâne
kalamaz. Bilakis acil bir müdahale, dini inanç-
larımız, siyasi ve ahlaki sorumluluğumuzun
gereğidir.

Ülkemiz halklarının, demokrasi, özgürlük,
kardeşlik ve onurlu barışı için yürüttüğümüz
mücadele bugün tarihi bir eşiktedir. Kırk yıllık
hareketimizin acılarla dolu geçen bu müca-
delesi boşa gitmediği gibi aynen sürdürülemez
bir aşamaya da varmış bulunmaktadır. Tarih
ve halklarımız bizden dönemin ruhuna uygun
bir demokratik çözümü ve barışı talep et-
mektedir. Bu temelde tarihi Dolmabahçe Sa-
rayında, hepimizce resmen ilan edilen on
maddelik deklerasyon temelinde yeni bir sü-
reci başlatma görevi ile karşı karşıyayız.

Deklarasyon gereği ilkelerde mutabakat
oluşmasıyla birlikte PKK'nin Türkiye Cum-
huriyeti'ne karşı yaklaşık kırk yıldır yürüttüğü
silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni
dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal
strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre
yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim.
Umarım ilkesel mutabakata en kısa sürede
varıp Parlamento üyeleri ve İzleme Heye-
tin’den teşkil edilen bir Hakikat ve Yüzleşme
Komisyonu’ndan geçerek bu kongreyi ba-
şarıyla realize etme durumunu yaşarız. Bu
kongremizle birlikte artık yeni dönem başla-
maktadır. Bu yeni dönemde, Türkiye Cum-
huriyeti dahilinde özgür ve eşit anayasal
yurttaşlık temelinde demokratik kimlik sahibi
demokratik toplum olarak, barış içinde ve
kardeşçe yaşama sürecine giriyoruz. Böyle-
likle 90 yıllık cumhuriyet tarihinin çatışmalarla
dolu geçmişini aşıp gerçek barış ve evrensel
demokrasi kriterleri ile örülmüş bir geleceğe
yürüyoruz.

Newroz'un gerçek tarihine yaraşan da
huzurunuzda böyle bir aşamayı selamla-
maktır. Ve lakin ülkemiz ve halklarımız için
doğru olan olgular, aynı zamanda kutsallarla

dolu bölgemiz için de geçerli olmak duru-
mundadır. Kapitalist emperyalizmin genelde
son iki yüz yıllık, özelde son yüz yıllık gerçeği
şudur: Ulus devlet milliyetçiliği temelinde
etnik ve dini kimlikleri özüne ters biçimde
içe doğru kapatıp birbirlerine düşman etmek,
yani böl-yönet politikasına uygun olarak var-
lığını acımasızca günümüze kadar sürdürmek! 

Bilmeliyiz ki Ortadoğu üzerindeki emelle-
rinden vazgeçmeyen emperyalist güçlerin
yol açtığı son zorbalık IŞİD görüntüsünde
ortaya çıkmıştır. Barbarlığın bile anlamını
zorlayan bu örgüt, kadın çocuk demeden,
Kürtler, Türkmenler, Araplar, Êzîdîler, ve Asu-
ri-Süryaniler başta olmak üzere bütün bölge
halklarına ve inançlarına dönük vahşice kat-
liamlar sergiledi.

Artık gün bu acımasız ve yıkıcı tarihi son-
landırıp gerçek geçmişimize uygun barış,
kardeşlik ve demokrasiye geçiş yapma gü-
nüdür. Doğru bildiğim ve inancım gereği;
çatışmacı, tüketici, yıkıcı milliyetçiliğin do-
ğurduğu ulus devletleri demokratik siyasetle
aşarak açık demokratik kimliklerle bir ortak-
laşmaya geçmenin mecburiyetidir. Bunun
için ulus devletleri kendi içinde demokratik
siyasetle demokratik ortaklaşmanın yeni bir
türünü gerçekleştirmeye ve yine ulus devletleri
kendi aralarında Ortadoğu'nun demokratik
ortak evini inşa etmeye çağırıyorum.

Ayrıca bugün vesilesiyle mahşeri toplulu-
ğunuzun ezici çoğunluğunu teşkil eden öz-
gürlüğe kanat çırpan kadınları ve gençleri
önümüzdeki dönemin ekonomik, sosyal, si-
yasal ve güvenlik alanlarında özgürlük ve
eşitlik mücadelesinde en aktif bir biçimde
yer almaya ve başarmaya çağırıyorum. Ay-
rıyeten hem bölgemiz için hem de uluslararası
dünya için büyük anlamı olan Kobanê dire-
nişini ve zaferini selamlıyorum. Bu temelde
gelişen 'Eşme ruhunu' halklarımız arasında
yeni tarihin sembolü olarak selamlıyorum. 

Yukarıda belirlemeye çalıştığım tüm bu
saptamalar tek cümleyle tarihimizin ve gün-
celliğimizin toplum olarak yeniden revizyonu,
restorasyonu ve yeniden inşası için değerli
bir çağrıdır.

Tekrar bu tarihi Newroz'un şahsınızda
tüm insanlık için büyük hayırlara vesile olması
dileğiyle selamlıyorum.

- Yaşasın Newroz

- Yaşasın Halkların Kardeşliği

Ortadoğu’nun demokratik
ortak evini inşaya çağırıyorum

n KÜRT HALK ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN’IN NEWROZ MESAJI
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Newroz bayramını kutladık. Halkımız
Amed’te, İstanbul’da, Kürdistan'ın tüm il
ve ilçelerinde büyük bir coşkuyla kutladı.
Her defasından daha farklı ve coşkulu bir
kutlama oldu. Özellikle Şengal ve Kobanê
direnişinin, Rojava direnişinin ve Önder
Apo'nun İmralı’da yaptığı görüşmelerin
etkisiyle bu Newroz çok coşkulu geçti.
Bakurê Kurdîstan’da yaklaşan bir seçim
var, bunun da etkisi oldu. Bu yönüyle
farklı bir Newroz geçirdik. Tabii acı bir
olay da oldu, Haseki’de iki bomba patlatıldı,
orada 40’tan fazla yurtsever şehit düştü.
Haseki şehitlerini saygı ve minnetle anı-
yorum. 

Özgürlük mücadelesi kolay bir müca-
dele değil, zor bir mücadeledir. Dünyanın
en zor coğrafyasında, tarih olarak despotik
devlet geleneğine sahip Arap, Fars ve
Türk egemenlerin, sömürgeci güçlerin
egemenliği altında kültürel soykırım altında
tutulan bir halk gerçekliğimiz var. Kürt’ü
yok etmek isteyen, Kürt’ü inkar ederek
ortadan kaldırmak isteyen bir şoven milli-
yetçi gerçek var, ulus-devlet gerçeği var.
Kapitalist modernite ve Ortadoğu despo-
tizminin fideliğinde yetişen IŞİD gibi örgütler
var. Bunlar halkımızın mücadelesi karşı-
sında azgınca saldırılar gerçekleştiriyorlar.
Bu tür saldırılar yeni değil. Kürtler özellikle
son yüz yılda hep saldırı altında olmuştur,
zulüm altında olmuştur. PKK gerçeği de
bu saldırıları, zulmü ortadan kaldırmak

için tarih sahnesine çıkmıştır. Kuşkusuz
artık Kürt halkı eski halk değildir, kırk yıl
önceki halk değildir. Önder Apo'nun ön-
cülüğünde özgürlük hareketimiz bugün
direnen bir halk gerçekliği yaratmıştır. Bu-
gün Kürt halk gerçekliği çok farklıdır. Dağ-
larda binlerce gerillamız var, bütün her
alanda ta Kobanê’den İran sınırına kadar
neredeyse bin kilometrede bir savaş yü-
rütüyoruz. Onlarca yıldır halk sürekli ayak-
tadır. 

1977 Antep Newroz’u...

1970’li yıllarda Newroz neredeyse unu-
tulur hale gelmişti. Newroz bayramı Botan
ve belirli alanlar dışında kutlanmıyordu.
Bu, aslında Kürt’ün de yok oluş sürecinde
olduğu anlamına geliyordu. Halklar, uluslar,
topluluklar kültürel değerleriyle vardır, ulu-
sal değerleriyle vardır, farklılıklarıyla vardır.
Kürt’ün en büyük farklılığı, Newroz’a
verdiği anlamdır. Demirci Kawa destanında
olduğu gibi Newroz’u bir isyan, bir direniş
günü olarak kutlama gerçeği vardır Kürt
kültüründe, Kürt gerçeğinde. Ama
1970’lere gelindiğinde bu kültür önemli
düzeyde unutturulmuştur. Bu şu demektir;
çoğunluğu asimilasyona uğramış, kültürel
soykırıma uğramış, çok az bir kesimi
Kürtlük bilincine sahiptir. Çünkü topluluklar
farklılıklarıyla, kültürleriyle var olur. İşte
Kürt’ün ölüme yatırıldığı böyle bir dönemde

Önder Apo tarih sahnesine çıktı, Apocular
grubunu oluşturarak ölüm döşeğindeki
bir halkı ayağa kaldırdı. Gerçekten de
Kürtler ölüm döşeğindeydi. O dönemde
Kürtler Kürtlüğünden kaçıyordu, utanı-
yordu. Çünkü Kürtlük başa bela olmuştu;
Kürt oldun mu eziyet görürsün, işkence
görürsün, her türlü kapı yüzüne kapanırdı.
Bir yerde işçi olmak için, hademe olmak
için bile Kürtlüğünü bırakılması gereki-
yordu. Bu bakımdan Kürtlük başa bela
olduğu için herkes Kürtlüğünden kaçar
hale gelmişti. Böyle bir gerçeği yaşıyorduk.
Onun için Newroz’u yeniden canlandırma
tarihi açısından bazı şeyler belirteceğim. 

Biz Newroz’u hareket olarak farklı kut-
luyoruz. Özellikle 1970’lerde hareketimizin
tarih sahnesine çıkmasından sonra gelişen
kırk yıllık mücadele Newroz’un da tüm
ulusal motifleriyle canlanmasını sağladı.
Newroz, içeriğine yakışır biçimde kutlanır
oldu. Başur’da da, Rojhilat’ta da Newroz
kutlamaları ulusal ve kültürel değerler dü-
zeyinde çok güçlü kutlanmadığı gibi top-
lumun beynini, yüreğini, tüm değerlerini
varlığını koruma ve özgürlüğünü sağlama
temelinde şekillendiren bir karakterde ya-
şanmamaktadır. Newroz gerçeğini bu ka-
dar toplum bilincine, ulusal kültüre yediren
ve Newroz’u bu düzeyde toplumsallaştıran
hareketimiz oldu. 1970’lerde Newroz unu-
tulmaya yüz tutmuşken, 1977’de Antep’te
büyük bir Newroz kutlaması planladık,
hazırladık. Newroz’u tarihi karakterine uy-
gun olarak mücadele günü haline getiren
kutlamayı 1977 Newroz’unda yaptık. An-
tep’te günlerce lastik topladık, Antep’in
belirli yüksek tepelerine lastikleri yakmak
üzere yığdık. Fakat başka bir planlama
daha yaptık. Newroz gününde on civarında
bankayı da bombalayarak patlama ses-
leriyle birlikte her tarafta ateşler yakılacaktı.
Hepimiz gruplar halinde bombalanacak
bankaların bulunduğu alana gittik, plan-
ladığımız bankaları bombaladık. Aynı anda
bombalar patlar patlamaz her tarafta New-
roz ateşleri yakılmıştır. Bir yerde bazı ar-
kadaşlar bankanın camını zamanında kı-
ramayınca Haki Karer yoldaş gidip tek-
meyle, yumrukla camı kırıyor, bombayı
içeri atıp patlatıyor. Her tarafta Newroz
ateşleri yanınca Kürtler dahil Antep halkı
şaşırıyor. Ne oldu, niye bu kadar patlama

oldu, niye bu yüksek tepelerde ateş yanıyor
anlam verememişlerdi. Çok az kişi bu
ateşlerin Newroz ateşi olduğunu anlamıştı.
Bugünkü mücadele karakteri taşıyan güçlü
Newroz geleneğinin başlaması böyle oldu.

Aynı yıl bulunduğumuz her yerde, Der-
sim’de, Urfa’da, Amed’te, Batman’da ar-
kadaşlar gür Newroz ateşi yaktılar. Las-
tiklerle Newroz ateşi yakma geleneği de
böyle başladı. Unutulmuş Newroz’u dirilttik.
Unutulmuş Newroz’u diriltmek, aynı za-
manda Kürt’ü diriltmekti, Kürt’ün kültürünü
diriltmekti. Yani Kürt’ü ölüm döşeğinden
kaldırmaktı. Zaten Özgürlük Hareketi sa-
dece bir direniş hareketi olarak ortaya
çıkmadı. Direniş var olan bir halk olursa
olur. Ortada bir halk bile kalmamış; kendini
unutmuş, kendini kaybetmiş, kendi kimli-
ğinden uzaklaşmış durumdaydı. Onun
için bir de o halkı kültürel değerlerle yeni-
den yaratmak, o halkı diriltmek gereki-
yordu. Nitekim Apocuların ilk hedefi öz-
gürlüğü için mücadele edecek bir halk
yaratmaktı. Bu nedenle hareketimiz sa-
dece mücadele hareketi değil bir de Kürt’ü
duyguda, düşüncede ayağa kaldıran bir
hareketti. Newroz da Kürt kültürünün,
Kürt gerçeğinin, Kürt kimliğinin en güzel
değeri  olarak hareketimiz tarafından can-
landırıldı. Bu çerçevede Önder Apo daha
çıkışından itibaren hep Kürt’ü eleştirmiştir.
Kendi değerine sahip çıkmayan, kendinden
kaçan Kürt’ü eleştirmiştir, bu durumu la-
netlilik olarak görmüştür. Kendi gerçeğin-
den kaçmak Kürt’e yapılacak en büyük
kötülüktür, en büyük ihanettir. Hatta Ön-
derlik, kendine ihanet ettirilmemiş tek Kürt
kalmamıştır, değerlendirmesinde bulun-
muştur. Bugün Önderliğe bu kadar sa-
hiplenen halk var, halk Önderliğe ölümüne
sahip çıkıyor. Kürt halkını en fazla eleştiren
Önderlik tarzı şimdi bu Önderliğe en fazla
sahiplenen ve özgürlüğü için her türlü
bedeli göze alan bir halk gerçeğini ortaya
çıkarmıştır. Kürt kendi gerçeğinden kop-
muştu. Kürt’üm diyenler de ihanet için-
deydi. Mücadele gücü kalmamıştı, sistemi
içselleştirmişti. Kendine Kürt’üm diyenler
de kapitalist modernite sisteminin, kültürle
soykırımcı sömürgeci sistemin içinde ken-
dine yer arıyordu. Onun için biz onlara
“siz işbirlikçisiniz, uşaksınız” biçiminde
ağır şeyler söylüyorduk. Hareketimiz ulu-
sal, ideolojik ve siyasal keskinliğiyle kendi
karakterini ortaya koydu. Kürt’ü de şiddetle
eleştirdi, o hareketleri de eleştirdi. Ne
böyle Kürtlük olur dedi ne de böyle Kürtlük
mücadelesi olur dedi. Kürt’ü çok şiddetli
eleştiriyle ve yüksek ölçüler ortaya koyarak
sarstı ve ayağa kaldırdı. Şok tedavi derler
ya, Kürt’e şok tedavi yaptı. Çünkü Kürt
kendi gerçeğinden kopmuştu. İşte bu
yönlü mücadelelerden biri de Newroz ger-
çeğini, Newroz’u ayağa kaldırmak olmuş-
tur. Çok isabetli yapmıştır ve bu çabalar
çok önemli sonuçlar doğurmuştur. 

Kürt’ün en büyük
değeri zalime karşı
direnme değeridir

Newroz gerçeğine sahiplenmek, New-
roz’u ayağa kaldırmak, Newroz’u bugünkü
anlamına kavuşturmak tam da Apocuların,
PKK'nin yapması gereken işti ve yapmıştır.
Çok isabetli de olmuştur. Bu da nedir?
Newroz’u canlandırmıştır, Newroz’u  De-
mirci Kawa şahsında Dehak’a karşı, zalime

karşı Mazlum’un direniş günü haline ge-
tirmiştir. Bu karakteri bütün derinliğiyle
Kürt’ün bütün hücrelerine yedirilmiştir. Zul-
me karşı isyan kültürünü bir halkın en
temel değeri haline getirmiştir. Kürtler
ulusal değerlerini en fazla Newrozlarda
yaşıyor, Newrozlarda özgürlük tutkuları
şahlanıyor, tüm özlemleri ve duyguları
açığa çıkıyor, kendinin farkına varıyor,
Kürtlüğünü derinden hissediyor ve o günü
zalime karşı mazlumun direnişi olarak an-
lıyor. Kürt’ün en büyük değeri şu anda
zalime karşı direnme değeridir. Kürt’ün
en ayırt edici özelliği zalime karşı direnme
kimliğidir. İşte bunu Newroz gerçeğinde
yarattık. Bu hareket bunu yarattı. Bunun
anlamını, değerini bilmek lazım. Bir halkın
en temel kültürünü, en temel değerini
zulme karşı direniş değeri haline getirmek
ya da Kürt’ün en temel değerinin zulme
karşı direniş değeri olması çok anlamlıdır,
çok değerlidir, çok kıymetlidir. İşte bunu
Önder Apo yaptı, Apocular yaptı, PKK
yaptı. Zaten şimdi devlet öfkeleniyor; PKK
Newroz’u değiştirmiş, Newroz’a farklı
anlam vermiş, Newroz öyle değildir, sadece
baharın canlanışıdır, diyor. Kültürel soy-
kırımcı sömürgeciler ve her türlü Kürt düş-
manları Apocuların, PKK'nin, Kürt halkının
Newroz’a yüklediği değerlerden rahatsızdır.
Sadece sömürgeciler, emperyalistler ve
işbirlikçiler değil, kendine Kürt milliyetçisiyim
diyenler de rahatsızdır. Newroz gerçeği
ve kültürü tüm bu güçlerin gerçek yüzünü
açığa çıkarmaktadır. PKK'nin Newroz’u,
Demirci Kawa şahsında zalime karşı isyan
etme gerçeğini, isyancı gerçeğini Kürt’ün
kültürü ve Newroz’un en temel karakterini
isyan, direniş, özgürlük, mücadele haline
getirmesinden büyük rahatsızlık duyuyorlar.
Çünkü böyle bir bayrama, böyle bir kültüre
sahip olan bir halkı hiç kimse köleleştire-
mez. 

Direnen halk gerçekliği
Newroz halkı olmaktır

Evet, artık Kürt’ü köle yapmak Kürt’ün
üzerinde egemenlik kurmak zordur, kolay
değildir. Çünkü Kürt’ün en temel değeri
zalime karşı çıkmadır. Kimliği bu temelde
şekillenmektedir. Artık bu kimliğe sahip
olmayan Kürt’ü Kürt’ten saymazlar. Di-
renme kültürü olmayan, yani Newroz de-
ğerine, Çağdaş Demirci Kawa’nın Mazlum
Doğan’da şahsında çağdaşlaşan ve gün-
celleşen direniş kültürüne sahiplenmeyen
birisini artık Kürt saymazlar. Kürt’ün temel
değeri eğer Newroz’sa, Newroz da zalime
karşı isyansa, o zaman bütün Kürtlerin
karakterinin isyan olması gerekiyor. 

İşte bu açıdan Newroz’u yaşatmak
önemli, Newroz’u güçlü kutlamamız önem-
lidir. Bu yönüyle her yıl Newroz’u güçlü
kutluyoruz. Böylece direnme kültürünü
hem süreklileştiriyoruz hem derinleştiri-
yoruz. Nitekim özellikle Bakurê Kurdîstan
ve Rojava’da çok güçlü kutlanıyor. Ba-
şur’da Newroz ne yaygın kutlanıyor ne
de bir direniş kültürü düzeyinde yaşanıyor.
Bu aslında büyük bir eksikliktir. Newroz’u
Bakurda olduğu gibi güçlü biçimde kutla-
mak çok önemli bir şeydir. O, PKK'nin
yarattığı halk gerçeğini ortaya koyuyor.
Direnen halk gerçekliğini ortaya koyuyor.
Önderlik Rojava için de direnen halk ger-
çekliğinin tüm boyutlarıyla pratikleştirilmesi
gerektiğini vurgulamıştır. Direnen halk

İnisiyatif Ortadoğu ve Türkiye’de
Önder Apo ve Özgürlük Hareketi’nin elindedir

Mustafa Karasu

‘’15 Ağustos 1984’ten
beri eksiği ve yetersizli-
ğiyle tarihin en büyük
gerilla mücadelesini ve-
riyoruz. Bu deneyim ve
birikimle Rojava Devrim-
ci Güçleri kazandı. Kuş-
kusuz sadece bu yönlü
başarılar yetmez. O ba-
şarının Önder Apo'nun
belirttiği gibi demokratik
Suriye ile taçlanması ge-
rekir. Demokratik Suriye
haline gelmesi gerekir.
Yani Rojava Devrimini
Suriye’nin geneline taşır-
mak gerekir.’’



gerçekliği demek, Önder Apo'nun dediği
gibi Newroz halkı olmaktır. Önderlik Kürt-
lere 1990’lı yıllardaki diriliş devrimini ifade
eden serhildanlardan “Newroz Halkı” ta-
nımlamasını yaptı. Çünkü 1990’lı yıllarda
Newroz’da binlerce şehidimiz oldu. Şır-
nak’ta, Cizre’de, Nusaybin’de, Doğube-
yazıt’ta, Digor’da, Amed’te, Batman’da,
Türkiye'nin metropollerinde diriliş devrimi
düzeyinde Newroz serhildanları gerçek-
leşti. Bu ayağa kalkışa saldırılması sonucu
binlerce şehit verdik. Şimdi bu “Newroz
Halkı” gerçeğini yaşatıyoruz. 

Newroz’u çok güçlü kutlamak, zalime
karşı varlık ve özgürlük günü haline ge-
tirmek çok önemlidir. Bu açıdan Newroz’a
her yıl daha güçlü biçimde sahip çıkalım
ve kutlayalım. Newroz’u zayıf kutlamamak
gerekiyor. Dağ başında olalım, başka yer-
de olalım, nerede olursak olalım Newroz’u
güçlü biçimde kutlayalım, hatırlayalım,
onu en temel değer haline getirelim. Bu
tutum içinde olmak sıradan bir şey değildir.
Newroz’u güçlü bir gün haline getirmek
en büyük ideolojik çalışmadır, en büyük
kültürel çalışmasıdır, en büyük kimlik ça-
lışmasıdır, en büyük direniş çalışmasıdır.
Eğer Kürt halkına direniş değerleriyle,
Mazlumların, Rahşanların, Ronahilerin,
Zekiyelerin, bütün Newrozlarda şehit dü-
şen binlerce şehidimizin değerleriyle yüklü
Newrozu bilince çıkartmak, yaşamak, ya-
şatmak demek gerçekten de en büyük
ideolojik ve kültürel mücadeledir. En büyük
politik duruştur. Bu bakımdan Önder Apo
da hareketimiz de Newroz’a çok büyük
değer vermektedir. Kürtler açısından da
böyle bir bayrama, güne sahip çıkmak
çok değerlidir, çok anlamlıdır. Artık Kürt
direnen topluluktur, isyan eden topluluktur.
Zalimin zulmünü ve sömürüyü kabul et-
meyecek bir topluluktur. Çünkü Newroz
halkıdır, Newroz halkı kabul bunları etmez.
Bu yönüyle biz de PKK olarak, gerilla
olarak, Kürt Özgürlük Hareketi olarak
Newroz halkının en direnişçi özünü teşkil
ediyoruz. Onun da sembolü, temsili geril-
lada gerçekleşiyor, PKK'de gerçekleşiyor.
Bu açıdan kendimizi değerlendirirken,
kimiz diye sorulduğunda, Newroz halkı
olduğumuzu söyleyeceğiz. Newroz halkını
temsil eden gerillalarız. Önder Apo'nun
ve Özgürlük Hareketi'nin fedai gerillalarıyız
diyeceğiz. Bu Newroz vesilesiyle bunları
belirtmek önemlidir. Çünkü bir direniş
bayramına sahip olmak kadar değerli bir
şey olamaz. Ya da en büyük bayramımızın
direniş bayramı olması, zalime karşı çık-
ması kadar güzel bir şey olamaz. Bu,
dünyada özgürlüğün öncülüğünü yapmak
anlamına gelir. Evet, dünyada şu anda
özgürlüğün, demokrasinin öncüsü Kürt-
lerdir, bizleriz. 

Önderlik bir değerlendirmesinde, tarihte
ilk Özgürlük Hareketi'ni veren Kürtlerdir,
dedi. Bu, tarihsel bir gerçekliktir. Devletler
bu coğrafyada ortaya çıkmış, baskı ve
zulüm burada ortaya çıkmış, o zaman ilk
direnişler de bu coğrafyada ortaya çık-
mıştır. Bu açıdan Kürt’ün direniş kültürü,
özgürlük kültürü çok eskiye dayanıyor.
Önderlik Gılgamış destanında, Humba-
ba’nın direnişini dağlık ve ormanlık coğ-
rafya halkının özgürlük direnişi olarak ta-
nımlıyor. Neolitik toplumun yaşandığı Me-
zopotamya coğrafyasına devletlerin sal-
dırısı ve işgaline karşı direnişi tarihin ilk
özgürlük direniş geleneğinin başlaması
olarak ifade etti. Araştırılırsa gerçeğin bu
olduğu daha iyi görülebilir. Etrafında ilk
defa devletçi sistemler ortaya çıkıyor, ik-
tidarlar ortaya çıkıyor. Kürtler de dağlarına
dayanarak ilk özgürlük mücadelesini ve-
riyorlar. Şimdi ise o kök hücreye dayanarak
yükselen bir özgürlük kültürü gelişmektedir.
Neolitik toplumda kadının toplumsallığı
yaratması çok önemlidir. Toplumsallığı
yaratmak tabii insanlığı yaratmaktır. Önder
Apo bütün bu değerlere dayanarak PKK
şahsında, Özgürlük Hareketi şahsında,
Kadın Özgürlük Hareketi şahsında Kür-
distan'da gelişen Özgürlük Hareketi'ni

dünya özgürlüğünün, demokrasi müca-
delesinin öncüsü yapmıştır. Artık insanlığın
özgürlük öncülerini, demokrasi öncülerini,
hak ve adalet öncülerini, eşitlik öncülerini
temsil eden bizleriz. Bu bir propaganda
değildir, bu, hem tarihimize dayandığımız
bir gerçekliktir, hem de Önder Apo'nun
özgürlük tutkusundan ve kadın özgürlük
çizgisinde derinleştirdiğimiz bir gerçekliktir.
Kırk yıldır büyük bir özgürlük mücadelesi
veriyoruz. Babalarımız, analarımız, de-
delerimiz, kardeşlerimiz, bir bütün olarak
Kürt halkı kırk yıldır ayaktadır. Özelikle
1990’lı yıllardan sonra hiç oturmadılar.
Göğüslerini kurşunlara siper ettiler, ama
hiç oturmadılar. İşte bu büyük direniş bu-
gün Ortadoğu'nun öncüsü haline geldi. 

Özellikle Kobanê ve Şengal direnişle-
rinden sonra Kürtleri dünya böyle görüyor.
Artık Kürtler sadece Türk devletine karşı
direnen bir güç olarak görülmüyor, sadece
kendisi için direnen bir güç olarak görül-
müyor, tüm Ortadoğu halkları açısından
bir özgürlük gerillası olarak görülüyor.
Gerçekten şu anda bu dağlar, buralar
özgürlük ocağıdır. Sadece Kürt’ün öz-
gürlük ocağı değil, insanlığın özgürlük
ocağıdır. İnsanlığın demokrasi ocağıdır.
Artık dünya burada şekillenecek. Zaten
Önderlik daha 2001’de, İran-Irak-Türkiye
üçgenini özgürlük ocağı yapacaksınız,
dedi. Dünyanın özgürlük ateşinin yandığı
yer yapacaksınız, dedi. Şimdi buralar öz-
gürlük ateşinin yandığı yerlerdir. Kendimize
böyle bakacağız. Biz artık bütün insanlık
için özgürlük ışığı olacağız. Artık herkes
bu ocağa gelebilir. Güney Amerika’dan,
Avusturalya’dan geliyorlar zaten. Herkes
gelebilir. Bu dağlarda, bu özgürlük ateşinde
pişerek bu özgürlük ruhu içinde kendi ru-
hunu yıkayarak herkes kendi gittiği yerde
özgürlük mücadelesini geliştirebilir. Böyle
göreceğiz, böyle yaklaşacağız. Çünkü ta-
rihin verdiği bazı roller vardır, kaçamaz-
sınız. Bazı şeyler vardır, ondan kaça-
mazsınız. Kürt’ün bir kaderi vardır, bu
kaderden kaçamaz. O da şudur; Kürtler
sadece kendilerini değil, bölgeyi özgür-
leştirmeden, bütün bölgenin özgürlük ve
demokrasi mücadelesinde öncü haline
gelmeden, Türkiye'yi demokratikleştirip
özgürleştirmeden, Suriye’yi demokratik-
leştirip özgürleştirmeden, İran’ı demokra-
tikleştirip özgürleştirmeden, Irak’ı demo-
kratikleştirip özgürleştirmeden kendini öz-
gürleştiremez. Ufku böyle olmadan Kürt
kendini özgürleştiremez. Ufku dar bir mil-
liyetçilikle Kürtler kendini özgürleştiremez.
Ufku dar bir milliyetçilikle Ortadoğu'da
politika yapılamaz. Dünya dengeleri burada
kuruluyorsa o zaman daha ufuklu politika
yapacaksınız. Bölgesel ve uluslararası
karakterde politika yapacaksınız. Dolayı-
sıyla özgürlük ve demokrasi mücadelesini
daha geniş çerçevede düşüneceksiniz.
Nitekim şimdi yaşanan budur. 

Yeni bir Ortadoğu yaratmak
istiyoruz

Biz gerillayı Başur’dan çekeriz tartış-
ması başlattık.  Önderlik buna çok öfke-
lendi. Eğer İmralı’ya giden heyet bu tutu-
mumuzun nedenini izah etmeseydi Ön-
derlik başımıza ne getirirdi bilemeyiz. Çok
ağır şeyler söylerdi. Heyet geri çekilme
konusundaki yansımayı düzeltmesine rağ-
men Önderlik böyle bir tartışma yapılamaz
dedi. Bir gerilla bir yere gidecek, biz çe-
keceğiz! Önderlik gerillanın bırakalım sa-
dece Kürtlerin gerillası olmasını, bütün
Ortadoğu'nun gerillası olarak görüyor. Bi-
zim hareketimiz öyle görüyor. Öyle midir?
Öyleyiz. Daha doğrusu böyle olmak zo-
rundadır; bu bizim kaderimizdir. Sadece
kendimizi kurtarma mücadelesi yaparak
kendimizi kurtaramayız. Onun için Önderlik
Türkiye'deki demokrasi mücadelesiyle
Türkiye halklarıyla birlikte Kürtleri özgür-
leştirmek istiyor. Türkiye'nin demokratik-
leşmesi ve Kürt sorununun çözümünü
aynı süreç olarak görüyor. Hatırlarsanız

Rojava’da devrim oldu, şehirler kurtarıldı.
Önderlik ne dedi? 6 şehri ele geçirerek
kendinizi özgürleştiremez ve kurtaramaz-
sınız dedi. Sadece Kürt şehirlerini kurta-
rarak bir şey olmaz dedi. Devrimi Suriye’ye
yayacaksınız, devrimi Suriye’nin demo-
kratikleşmesinin parçası yapacaksınız,
dedi. Irak’ta da devrimi ve demokrasiyi
Bağdat’a kadar götürmemiz lazım. Doğ-
rusu budur. İnanın şu anda Irak’ın, Gü-
ney’in en büyük eksikliği budur. Halbuki
Kürt kendini demokratikleştirerek bütün
Irak’ı etkileyebilir, Irak’ı demokratikleşti-
rebilir. Şimdi nasıl ki Bakurê Kurdîstan’da
bizim mücadelemiz tüm Türkiye'yi etkili-
yorsa, Başurê Kurdistan’da da Kürtler de-
mokratikleşmeyi yaşasalar, gerçekten de-
mokratik bir toplum olsalar bütün Irak’ı
demokratikleştirirler, Bağdat’ı da değişti-
rirler. Güney’deki güçlerin böyle bir derdi
yoktur. Irak’ı, Bağdat’ı etkileme, değiştirme
dertleri yoktur. Rojava’da Şam’ı etkileme
dertleri yoktur. Hatta KDP’nin işbirlikçileri
Rojava’da ne yapmak istiyor biliyor mu-
sunuz? Afrin’i bırakalım, Kobanê’yi bıra-
kalım, Serêkanî’yi bırakalım, Cezire’yi,
yani petrol bölgesini beyliğimize katsınlar
yeter diyorlar. KDP'nin ve Rojava’daki
yandaşlarının yaklaşımı da belirli güçlerle
anlaşması da bu yönlüdür. Rojava’da ha-
kim olsalardı böyle bir pratik içine gire-
ceklerdi. Cezire bölgesini kendi petrol
emirliklerine katacaklar, diğer alanları ise
kültürel soykırımcı güçlerin egemenliğine
ve insafına bırakacaklardı. 

Biz kendimizi değiştirerek Ortadoğu'yu
değiştirmek istiyoruz. Önder Apo niye bu
kadar demokratik devrimden söz ediyor?
Diyor ki ben kendimi değiştireceğim ki,
onları da değiştireyim. Bugün Bakurê Kur-
distan’da kendimizi değiştirerek Türkiye'yi
değişime zorluyoruz. Türkiye'de herkes
Amed’e, Batman’a gidiyor şaşırıyor, bir
örnektir diyor. Amed’e giden, Batman’a
giden Türk aydını şaşırıyor. En başta da
kadına bakarak şaşırıyor. Kadının bu
kadar ilerlemesi karşısında kendilerini
geri görüyorlar, hatta komplekse giriyorlar.
Evet, şu anda Kürdistan'a giden Kürt ay-
dını, feministi, devrimcisi herkes komplekse
giriyor. Bunu derken çok olumsuz anlamda
söylemiyoruz; Kürdistan'da gelişmenin
büyüklüğü onlarda bu yönlü duygular ya-
ratıyor. Kürdistan'a gelen Türk solundan
örgütler de bu gerçeği dillendiriyorlar. Biz
sizleri böyle bilmiyorduk, diyorlar. İçimizde
milliyetçilik var, yardımcı olun içimizdeki
milliyetçi ulusalcı eğilimleri giderelim, di-
yorlar. Gerçek öyle midir, öyledir. Bu ba-
kımdan kendimize yaklaşırken bu Newroz
gününde gerçeğimizi iyi bilelim. 

Newroz’un Kürtler açısından çok büyük
değeri var, ama Ortadoğu halklarının da
bir değeridir. Biz Newroz’u bütün Ortadoğu
halklarının değeri haline getirmek istiyoruz.
Zaten Newroz onların da değeridir; ama
Newroz’un zengin içeriğini onlara da ye-
dirmek, onlara da kabul ettirmek, halkların
kardeşliğine dayalı, özgünlüğüne dayalı
yeni bir Ortadoğu yaratmak için önemlidir.
Bu yönüyle Önder Apo'nun kendimizi de-
ğiştirmemiz gerekir gerçeğini bir de bu
yönlü ele alacağız. Önderlik ne diyor, be-
nim kimseye gücüm yetmiyorsa kendime
yetiyor. Bizim Türk’e, Arap’a, Fars’a şu
anda gücümüz yetmiyorsa ilk önce ken-
dimize gücümüz yeter, kendimizi demo-
kratikleştirir, kendimizi özgürleştiririz, ken-
dimize dayanarak onları da değiştirir, de-
mokratik ve özgürlükçü bir çizgiye getiririz.
Yapıyor muyuz, yapıyoruz. Evet, istedikleri
kadar uğraşsınlar biz Önderlik çizgisiyle
bunu gerçekleştiriyoruz. Bin bir gece ma-
salları var, burada kadın ‘cin’ olarak gö-

rülüyor. İblis ve fitne düzeyinde ele alınıyor.
Sorunların kaynağı ‘cin’in şişeden çıkması
olarak görülüyor. Aslında ‘cin’ dediği ka-
dının özgürlük ruhunun şişeden çıkmasıdır.
Dolayısıyla bu anlamda, biz özgürlük fit-
nesini, demokrasi fitnesini, devrim fitnesini
her yere sokmuşuz. Irak’a da, İran’a da,
Suriye'ye de, Türkiye’ye de sokmuşuz.
Artık ‘cin’ şişeden çıkmıştır. Bin bir gece
masallarındaki destanda ‘cin’ şişeden çıktı
mı zapt edemiyorlar, sonradan yakalıyorlar
tekrardan şişeye sokuyorlar, tabii ‘cin’
tekrardan fırsatını buluyor şişeden çıkıyor;
hikayenin hepsi böyledir. Ortadoğu kültü-
rünü yansıtan en güzel yapıtlardandır.
Bin bir gece masallarıdır, Firdevs’inin
Şahnamesidir, bunlar Ortadoğu'nun temel
kültürel kitaplarındandır.

Biz rüştümüzü Şengal’de
ispatladık

Önder Apo Kadın Özgürlük Hareketiyle
ne yarattığını, ne sonuçlar ortaya çıkaca-
ğını çok iyi biliyor. Önder Apo otoriter ve
despotik rejimlerin haline bakarak kıs kıs
gülüyor. İçinden siz istediğiniz kadar uğ-
raşın, ben sizin içinize öyle fitneler soktum
ki, artık baş edemezsiniz, diyor. Nedir?
Özgürlük fitnesi, demokrasi fitnesi! Önder
Apo Kürdistan'dan başlayarak tüm Orta-
doğu'da özgürlük ruhu ve demokrasi tut-
kusunu gerçekten yükseltmiştir. Şimdi
bunu Kürdistan'dan başlatarak bütün Or-
tadoğu'ya yaymaya çalışıyor. Gerçekliği-
mizi, kendi pozisyonumuzu böyle görmek
gerekir. Kendimize sıradan yaklaşmayalım,
büyük rol biçelim. Önderliğin öfkesi zaten
bunadır. Beni anlamıyorsunuz derken,
beni çok sıradan anlıyorsunuz, çok basit
anlıyorsunuz, ben sizin ufkunuza gire-
meyecek kadar büyüğüm demek istiyor.
Bunun için ufkunuzu genişletin, ufkunuzu
büyütün, diyor. Önderliğin eleştirilerini en
fazla böyle anlamak lazım. Yani benim
ufkumda değilsiniz, yaratıcı değilsiniz,
dünyanız dar diyor. O bakımdan kendimize
sıradan, basit, dar yaklaşmayacağız. Uf-
kumuzu dar tutmayacağız. 

Rojava Devrimi önemli, Suriye’de
önemli başarı elde edildi; Şengal’de elde
edildi. Şengal direnişi çok önemliydi. Şen-
gal direnişi bizim kimliğimizdi. Biz rüş-
tümüzü Şengal’de ispat ettik. Parti tari-
hini anlatırken hep Hilvan direnişini bir
dönüm noktası, Apocuların kendi kimliğini
kazanmasının kararlılığı olarak anlatırım.
Hilvan’da ağalar üzerimize geldiği zaman
onlara karşı direnmeseydik Apocu ola-

mazdık, PKK olamazdık. Ya Hilvan’da di-
renecektik ya da direnmemeye diğer ör-
gütler gibi gerekçe bulup kendi kimliği-
mizden vazgeçecektik. Hilvan’da Süley-
manlar denen halkın üzerinde baskı ve
hegemonya kuran bir aşiret vardı. Ya on-
ların şerrinden kaçacaktık ya da senin
şerrine şer diyecektik. Şerrinden kaçmadık,
şerrine şer dedik, onlarla savaştık, kendi
rüştümüzü ispatladık. Orada geleceğimiz
belli olacaktı, ya sıvışacaktık ya da Apo-
culuğa devam diyecektik. Halk üzerinde
baskı ve zulüm kuran Süleymanlara karşı
tutum koyarak kimliğimizi ispatladık ve
şekillendirdik. Şengal’de de bir yönüyle
rüştümüzü, kimliğimizi ispatladık. Ya ka-

çacaktık, ya da Şengal’e sahip çıkacaktık.
Biz Şengal’e sahip çıkmasaydık bugün
Rojava devrimini de kaybederdik, Koba-
nê’yi de kaybederdik. Bugün dünya Ko-
banê’ye niye sahip çıktı biliyor musunuz?
Dünya Kobanê Günü’nün ilan edilmesinin
nedeni nedir biliyor musunuz? Şengal’de
Êzîdîleri IŞİD'e teslim etmedik. Bu çok
önemliydi. Daha sonra Kobanê’de de di-
renince bütün dünya sahiplendi. Eğer
Şengal’de direnmeseydik, biz de KDP
gibi kaçsaydık kimse bize sahiplenmezdi.
Niye? Kürt’ün en mazlumuna, farklı inancı
olan Êzîdîlere sahip çıkmayan Kürtlüğü
kimse dikkate almaz, değer vermezdi.
Ama biz Kürt’ün en zayıf yanı olan, farklı
inancı olan Êzîdîlere sahip çıktığımız için
PKK kendi kimliğini bugün dünyaya kabul
ettirdi. Bu çok önemlidir, bunu bileceksiniz.
Bu yönüyle Şengal direnişi deyip geçme-
yeceğiz. Bazıları Şengal’de KDP’nin ka-
çışını, IŞİD’in girişini meşrulaştırıyordu.
Ne diyorlardı? IŞİD bir Sünni devlet kura-
caktı, Kürtler de bir devlet kurmaya ha-
zırlanıyordu, Kürt devleti Sünni devletle
kavga etmek istemedi, bu nedenle Şen-
gal’den çekildi! Doğru bulalım, bulmayalım
bunu anlamak lazım; KDP rasyonel dav-
randı, dedi. Ben de dinlerken senin ras-
yonelliğin yere batsın dedim.

Apocular ilk çıktığında “akılcı” düşün-
seydi Apocu olmazdı. Devletin akıllısı ol-
saydık, anamızın, babamızın, çevremizin,
köyümüzün akıllısı olsaydık, o zaman
akıllı dediklerine uysaydık zaten Apocu
olmazdık. Benim anama, babama göre
akıllı olmak okulunu okumak, devlete ses
çıkarmamak, boyun eğmek, gidip memur
olmaktı. Köyün akıllısı nasıl olacaksın?
Suya sabuna dokunmayacaksın, gidip
kendi işini yapacaksın! Biz öyle akıllı ol-
saydık zaten Apocu olmazdık. Düşünebi-
liyor musunuz, Şengal’de Êzîdîler kırımdan
geçiriliyor, normal görülüyor. KDP devlet
kuracaktı, rasyonel düşündü, böyle yaptı,
denilebiliyor. Eğer Kürt devleti böyle ku-
rulacaksa o devlet yere batsın. Kürtlerin
bazıları bir şeyler elde edecek, ama yanı
başındaki Kürt’ün en mazlumu yok edile-
cek! O zaman bu mücadele batsın! PKK
böyle yaparsa o bile batsın! Çünkü PKK'nin
kimliği mazluma sahiplenme kimliğidir.
Bizim karakterimiz budur. Bu açıdan ger-
çekten Şengal’e sahip çıkmak önemliydi.
O moral güç bizi savaştırdı, o moral güç
bugün hareketimizin konumunu oldukça
güçlendirdi. Moral güç çok önemlidir. O
moral güçle dünya bizi destekledi. Dün-
yadan aldığımız bu moral güçle direniş
gücümüzü daha da yükselttik. Bütün Tür-
kiye'de aydınlar bizi destekledi. Baktılar
ki PKK gerçekten de özgürlükçü, demo-
kratik, tutarlı bir hareket. Bunun için des-
teklediler. Dünya Kobanê Günü ilan edildi.
Bu moral güçle Kobanê Direnişi büyük
bir başarı kazandı. Kayıplarımız çoktur,
ama Kobanê büyük bir zaferdir; inancın

ve moral gücün zaferidir. Her şeyi ka-
zandıran inançtır, ideolojidir, bunların oluş-
turduğu moral düzeyidir. Orada Önder
Apo'nun çizgisi kazandı, inancı kazandı.
Tabii kırk yıllık savaş deneyimimiz kazandı.
Kırk yıllık savaş deneyimimiz orada sa-
vaştı. 

Tarihin en büyük gerilla
mücadelesini veriyoruz

PKK kırk yıldır savaşıyor. Kırk yıldır
dünyada savaşan başka bir hareket, ordu
var mı? Kırk yıldır savaş içinde olan başka
bir halk var mı? Bizim kadar tecrübeli bir
ordu yok. Öyle tatbikat yapmıyoruz, kırk
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‘’Şengal direnişi bizim kimliğimizdi. Biz rüştümüzü
Şengal’de ispat ettik. Biz Şengal’e sahip çıkmasaydık
bugün Rojava devrimini de kaybederdik, Kobanê’yi de

kaybederdik. Eğer Şengal’de direnmeseydik, biz de KDP
gibi kaçsaydık kimse bize sahiplenmezdi.’’

‘’Şengal de Kürdistan'ın bir parçası olarak özerk olacak,
Kerkük de özerk olacak, Kakiler kültürel özerkliklerine sahip
olacak. Tel Afer’de Türkmenler de, Ninova’da Süryaniler de

özerk olacak. Bunlar Kürt federasyonunu da güçlendirir,
Kürtleri de daha özgür kılar.’’



yıldır savaşıyoruz. Özellikle otuz yıldır
daha da şiddetli bir mücadele yürütüyoruz.
15 Ağustos 1984’ten beri eksiği ve yeter-
sizliğiyle tarihin en büyük gerilla müca-
delesini veriyoruz. Bu deneyim ve birikimle
Rojava Devrimci Güçleri kazandı. Kuş-
kusuz sadece bu yönlü başarılar yetmez.
O başarının Önder Apo'nun belirttiği gibi
demokratik Suriye ile taçlanması gerekir.
Demokratik Suriye haline gelmesi gerekir.
Yani Rojava Devrimini Suriye’nin geneline
taşırmak gerekir. Yoksa kaybederiz. Bakın
sadece Qamişlo’yla, Afrin’le, Kobanê’yle
sınırlı kalır, eğer demokratik Suriye haline
gelinmezse Rojava Devrimi, demokratik
Suriye’yi yaratacak performans göster-
mezse kaybederiz. Onun için demokratik
Suriye ufku ve bu yönlü çalışma çok
önemlidir. Evet, her türlü saldırı karşısında
direneceğiz, Cizre’yi de, Afrin’i de, Koba-
nê’yi de koruyacağız, ama bunu Suriye’nin
demokratikleşmesiyle tamamlayacağız.
Rojava Devriminin etkisini oraya yaymamız
lazım. Bu konuda geçmişten bugüne ek-
siklikler oldu, darlıklar oldu, yetersizlikler
oldu. Önderlik uyarmasına rağmen ge-
reklerini yerine getiremedik, eksik kaldık.
Önderlik bunları eleştiriyor. Ben söylüyo-
rum, siz yine bildiğinizi okuyorsunuz diyor.
Önderlik iki yıl önce altı şehri ele geçirmek
yetmez, dedi. O zaman buna göre plan-
lama yapmamız gerekirdi, yapamadık.
Bazı çalışmalar yapılsa da bu yetmedi.
Sadece savaşmak yetmez, eğer o silahlı
güçle ideolojinizi birleştirmezseniz, doğru
politikanızla birleştirmezseniz başarı elde
edemezsiniz. Evet, fedai gücü var, silahlı
tecrübesi var, ama bunu Rojava’da doğru
politika ve ideolojiyle birleştirmek lazım.
Halkların kardeşliği politikasını somutlaş-
tırmamız, başta Araplar olmak üzere diğer
toplulukları farklı güçlerin istismar edeceği
durumdan çıkarmamız lazım.  Araplar bi-
zim için önemli değildir dediğimiz an
Önder Apo çizgisi bırakılmış demektir.
Bu da kaybetmektir. Önder Apo'nun çiz-
gisinde, ideolojisinde, PKK gerçeğinde
fedailik vardır. Ancak ideolojisi ve politi-
kasından kopulduğunda fedailik de yapı-
lamaz. Ufku dar olanların her şeyi dar

olur, fedailiği de olmaz. 
Fedailiği büyüten, özgürlük tutkusunun

genişliğidir, derinliğidir. Özgürlük tutkusu
büyüdükçe fedailik olur. Eğer sen bütün
dünyayı özgürleştireceğim dersen en bü-
yük fedai olursun. Sadece köyümü öz-
gürleştireceğim diyen ne kadar fedai ola-
bilir? Hele Ortadoğu'da bütün Ortadoğu'yu
demokratikleştirmeden, özgürleştirmeden
Kürt’ü özgürleştiremeyiz, Kürdistan'ı öz-
gürleştiremeyiz. Bu basit bir söylem değil,
bir stratejidir. Kürt’ün özgürlük stratejisi
böyle olmak durumundadır. Onun için
Önder Apo bu kadar çaba gösteriyor.
Onun için Rojava Devrimini böyle ele ala-
cağız, Suriye’nin demokratikleşmesi mü-
cadelesini yürüteceğiz. Tabii ki IŞİD'e
karşı bundan sonra da sonuna kadar sa-
vaşacağız. Zaten IŞİD hemen bitmeye-
cektir. IŞİD bitse mevcut Ortadoğu ger-
çeğinde başka bir IŞİD çıkar, çıkarılır.
Çünkü bugün Ortadoğu'da dengeler ku-
ruluyor, dengeler savaşı veriliyor. Yeni
statüko kurulacak, herkes sağını solunu
itiyor, herkes birbirini iterek kendine yer
açmaya çalışıyor. Şu anda Ortadoğu'da
büyük bir kavga yaşanıyor, savaş yaşa-
nıyor. Burada izleyici olamazsın. Bu Or-
tadoğu gerçeğinde hamleci olmazsan,
kavgacı olmazsan, savaşçı olmazsan her-
hangi bir pozisyon kazanamazsın.

Direnirsen, mücadele edersen
bütün devlet kapıları açılır

ve açılmıştır

Önderlik son görüşme notunda hamleci
olma anlamında çok çarpıcı bir kavram
kullanıyor. Amiyane deyimle girdin mi sü-
püreceksiniz, alıp götüreceksiniz ve büyük
kazanacaksınız, diyor. Öyle mevzide çakılı
kalan bir savaş yürütmeyeceksin, diyor.
Çünkü Ortadoğu'da herkes büyük savaş
veriyor, herkes bütün gücünü kullanıyor,
öyleyse sen de kullanacaksın. Yorgun ve
ürkek olmayacaksın. Ortadoğu'da yorgun
olursan, savaşmayı göze alamazsan kay-
bedersin. Onun için gerekirse dört cephede
bile savaşılacaktır. Bunu derken ille de
savaşalım demiyorum, ama eğer Kürt’ün
özgürlüğü için gerekiyorsa, İran, Irak, Su-
riye, Türkiye Kürt’ü köle yapmak istiyorsa
gerekirse dördüyle aynı anda da savaşırız.
Kaçacak mıyız? Bazı şeylerden kaça-
mazsınız. Onun için tarih ve coğrafyanın
getirdiği bir kader vardır, bundan kaçıla-
maz. Gerekirse özgürlüğü kazanmak için
birkaç cephede savaşacaksın. Kuşkusuz
politika yaparsın, biriyle savaşırken diğe-
riyle ilişkiyi sürdürürsün, bunlar ayrı şey-
lerdir. Ama gerektiğinde, böyle olmuyorsa,
üçü de, dördü de üzerimize gelirse, Kürt’ü

köle ve yok etmekte ısrarlı davranırsa,
savaşamaz mıyız diyeceğiz? Hayır, ge-
rekirse üçüne de dördüne de karşı sava-
şacağız. Hatta beşine karşı bile savaşma
ufkumuz olmalıdır. 

Ortadoğu'da dengeler oturmadığı müd-
detçe, yeni dengeler kurulmadığı müd-
detçe bu savaş sürer. Bugün bununla sü-
rer, yarın şununla sürer. Ortadoğu'da eğer
özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacaksak,
eğer kapitalist moderniteyi def edeceksek,
işbirlikçilerini, kapitalizmin gübreliğinde
yetişen IŞİD’i ya da gübreliğinden çıkacak
yeni IŞİD’leri durduracaksak militan ru-
humuzu, savaşçı ruhumuzu her gün kes-
kinleştireceğiz. Buna gücümüz vardır.
Çünkü ideolojimiz var, Önderliğimiz var,
kırk yıllık savaş tecrübemiz var, her şeyimiz
var. Şunu söyleyebilirim, her türlü imka-
nımız var. Şu anda kim derse PKK'nin,
KCK’nin şu imkanı, bu imkanı yok, doğru
söylemiyor. Şu anda dünyada en büyük
imkan bizim elimizdedir. Bu da ideolojidir,
halktır. Savaşan halk gerçekliğimiz de
var, ideolojimiz de var. Bunlar olduktan
sonra parası da gelir, silahı da gelir, her
şeyi de gelir. Yeter ki sen halka dayan, o
ideolojiyi kendine yedir her şeyi geliştirirsin,
her şeyi bulursun. Onun için IŞİD’tir, şudur,
hepsine karşı savaşabiliriz, onları yenilgiye
uğratabiliriz. Şimdi herkesle ilişkimiz var,
herkes bizimle ilişki kurmak istiyor. Eskiden
diyorlardı diplomasiniz yok, demek ki dip-
lomasiyle değil; direnirsen, mücadele
edersen bütün devlet kapıları açılır ve
açılmıştır. Kuşkusuz diplomaside yaratıcılık
ve etkinlik gerekir. Ama mücadele gücün
yoksa, siyasi etkin yoksa diplomatik gücün
de olmaz. 

Şu anda Suriye’de rejim de herkes de
Kürtleri dikkate almak zorunda kalmaktadır.
Rejimin yetkilisi Kürtlerle oturup özerkliği
tartışabiliriz demiş. Kuşkusuz rejim de
politika yapıyor, kabul ettiğinden değil.
Önceden Cenevre’de, şurada burada ya-
pılan konferanslara ve toplantılara Kürtleri
almıyorlardı. Şimdi hepsi Kürtlerle ilişki
kurmak istiyor. Gelinen aşamada Suriye
demokrasisinin, Suriye’nin geleceği Rojava
Devriminin elindedir. Rojava Devrimi doğru
politika yaparsa, izlerse yeni Suriye Rojava
Devrimi üzerine şekillenir. Rojava’yı dış-
layarak artık ne rejim, ne muhalifler, ne
ABD, ne Avrupa, ne Rusya, ne de başka
bir güç yeni Suriye’yi oluşturabilir. Bu
önemlidir. Bu noktaya nasıl geldik? Tabii
ki direnerek. Direnerek Suriye’nin temeli
olduk. Herkes Rojava Devrimini dışlamak
isterken, kendilerine göre toplantılar ya-
parken şimdi Suriye’nin temeli olundu.
Şimdi Türkiye bile kendine göre Rojava
Devrimini etkilemek istiyor. Rojava Dev-
rimini kabul etmiş ve sindirmiş değil, ama

ne olur ne olmaz, ben
de etkileyeyim, diyor. Her-
kes Rojava Devrimini et-
kilemeye, yönlendirmeye,
kullanmaya çalışıyor. Ta-
bii kendi çizgileri, kendi
politikaları çerçevesinde
yapıyorlar. Ama gücü-
müzden dolayı bu kadar
ilgileniyorlar. Biz doğru
politika yaparsak biz on-
ları kendi politikamız doğ-
rultusunda kullanırız. On-
lar bizi mi kullanmak isti-
yor, biz onları kullanırız.

PKK ve gerilla aynı
zamanda Güney
Kürdistan gücüdür

Irak’ta da, Şengal’de,
Kerkük’te de, her yerde
de direniyoruz, direnece-
ğiz. Hatta halk eleştiriyor,
arkadaşlara nasıl çıkar-
sınız diyor. Kuşkusuz ge-
rillanın geri çekilme hakkı
yoktur. Artık Başur’da
gerilla dolacak. KDP’nin

çık demesiyle gerilla çıkamaz. Başur
hiç kimsenin babasının malı değildir. Kür-
distan bütün Kürtlerindir, o sınırları biz
çizmemişiz. Sınırları devletler çizmiş, ulus-
lararası güçler çizmiş. Biz ille de bütün
sınırlar kalksın, bir ulus devlet kuralım
demiyoruz, ama mevcut sınırlar bizim için
anlamsızdır. Dolayısıyla KDP'nin tekelinde
değildir. Rojava da kimsenin tekelinde
değildir. Devrimci olsunlar, devrime sahip
çıksınlar, herkes Rojava Devriminde yer
alsın. Ama devrimcilik yapmıyor, iktidar
olmak istiyor, devlet olmak istiyor, imkan
sahibi olmak istiyor, Rojava Devrimiyle
çatışıyor. Bu tabii ki kabul edilemez. Yoksa
herkes gelip Rojava’da direnebilir, Rojava
Devrimi içinde yer alabilir; İran’da direne-
bilir. Gerilla da Güney Kürdistan'da direnir.
PKK ve gerilla aynı zamanda Güney Kür-
distan gücüdür. Gerilla birilerinin isteğine
göre Güney’den çıkacak değildir; çıkmaya
da kendi başına karar veremez. Çünkü
ne Hewler’in, ne Süleymaniye’nin, ne
Şengal’in kaderi artık KDP’ye ya da
YNK’ye bırakılabilir. Ne yapacakları belli
değildir. Yarın Şengal’de yaptıklarını başka
yerde yapmayacakları nereden bilinebilir?
Belki yarın Hewler’i de, Kerkük’ü de bırakır!
Buraların güvencesi ne olacak? KDP ya
da YNK ile savaşılır demiyoruz, ama biz
oradayız. PKK ve gerilla iktidar savaşı
vermiyor; devlet olmak istemiyor, toplumu
güç yapmayı hedefliyor. Özgür ve demo-
kratik yaşamın güvencesini sağlamayı
hedefliyor. Şengal toplumunu güç yapmak
istiyoruz, Kerkük toplumunu güç yapmak
istiyoruz, Süleymaniye’yi, Hewler’i güç
yapmak istiyoruz. Kendimizi iktidar ve
güç yapmak gibi bir amacımız yoktur,
toplumu güç yapmak istiyoruz. O bakım-
dan biz toplum gücüyüz, devlet ve iktidar
gücü değiliz. Devlet ve iktidar gücü olmak
isteyen varsa onlarla çatışabilirler. Biz
devlet ve iktidar gücü değiliz, toplumun
parçasıyız, onun için kimse gerilla çıksın
diyemez. Gerilla çıkarsa Güney halkına
ihanet etmiş olur. 

Zaten Önderlik çıkma tartışmasını eleş-
tirdi. Zaten Yürütme Konseyi Önderliğin
eleştirileri gelmeden önce bir toplantı ya-
parak yapılan açıklamanın doğru olma-
dığını, KDP'nin yaklaşımlarına tepki olarak
böyle bir açıklama yapmaya gerek olma-
dığını tartışmış ve bu yönlü özeleştiri ver-
miştir. Çünkü gerilla çıkabilir değerlendir-
mesi bir nevi gerillanın misafir olarak gö-
rülmesi anlamına geliyordu. Acaba gerillayı
çekelim, bakalım onlar ne yapacak gibi
düşünceler vardı. Ama kamuoyuna açık-
lama olunca yanlışlığı fark edildi. Tartışır-
ken sonucun ne olacağının farkında de-
ğildik, açıklama olunca fakrına vardık ki

doğru olmadı. Biz istiyoruz ki Güney Kür-
distan'da KDP ve YNK, bütün güçlerle
birlikte IŞİD’e ya da Kürt halkının özgür-
lüğüne karşı bunu yapalım. Kuşkusuz
Güney Kürdistan'ın demokratik olması ve
bu temelde toplumun özgür bir yaşama
kavuşması da sorumluluklarımız içindedir.
Güney Kürdistan'ı da demokratikleştirelim
diyoruz. Güney Kürdistan'ın böyle olmasını
kabul edemeyiz. KDP, burası Güney Kür-
distan’dır karışamazsın, ben ister otoriter
olurum,  ister ağa olurum, ister bey olurum,
toplumun üzerinde hegemonya kurarım,
demokrasi olup olmaması kimseyi ilgi-
lendirmez, Güney'i istediğim gibi yönetirim
diyemez. Güney Kürdistan'da baskı varsa,
demokrasi yoksa tabii ki demokrat ve öz-
gürlükçü güçler bunu kabul etmez. De-
mokrasi yoksa demokratlar ve özgürlük-
çüler buna karşı çıkar. Biz her yerde de-
mokrasi istiyoruz. Devlet istemiyoruz, ik-
tidar istemiyoruz, ama demokrasi istiyoruz.
Şu veya bu parti yönetim olabilir, ama
demokrat olunması, demokrasinin savu-
nulması gerekir. KDP Şengal’in meclisini
tanımıyor. Şengal’in kendi kendini yönet-
mesini tanımam, meclisini tanımam, diyor.
Sen kim oluyorsun derler. Belki politik
olarak, diplomatik olarak bunu açıkça de-
meyiz, ama yaklaşımımız, tutumumuz bu
olmalı. Belki siyasi olarak, diplomatik
olarak farklı dil kullanırız, ama tutumumuz
kesinlikle böyle olmalıdır.

Güney Kürdistan’da yönetim olabilir,
devlet de olabilir. Eğer demokrasi yoksa
Türk devletine ya da İran’a karşı nasıl
mücadele ediliyorsa Kürt halkı demokratik
olmayan bir Kürt yönetimine karşı da mü-
cadele eder. Güney Amerika’da devrimciler
kendi devletlerine karşı mücadele etmiyor
mu? Biz devrimciyiz, özgürlükçüyüz, de-
mokratik değilse Kürt devleti de olsa ona
karşı da mücadele edilir. Kürt yönetimine
ya da devletine karşı mücadele edilmez
diye bir şey olabilir mi? Biz devrimciyiz,
bütün devrimciler kendi devletlerine karşı
mücadele vermiyor mu? Kaldı ki Güney
Kürdistan'da halk şu anda mevcut yöne-
time karşı demokrasi mücadelesi veriyor,
demokratik direniş gösteriyor. Eğer des-
potsa, özgürlükçü ve demokratik değilse
biz de tutum alırız. Kuşkusuz Kürt soru-
nunun Ortadoğu'da çözülmediği koşullarda
farklı siyasi zihniyetli olan güçlerle ilişki
kurulabilir, belli konularda ortak tutum ta-
kınılır, ittifak yapılabilir. Bu ayrıdır. Ancak
demokratik olmayan politikalara karşı
tutum takınmak ve mücadele etmek ayrı
bir konudur.

Güney'de demokrasiyi
geliştirmek, toplumun
özgürlüğünü sağlamak

temel görevdir

KDP artık eskisi gibi Irak’ı yönetemez.
Bizimle ilgili bir şey değil. Bakurê Kurdis-
tan’da devrim var, Rojava’da devrim var,
Ortadoğu kaynıyor, Arap Baharı deniyor.
Peki, Güney Kürdistanlı herhangi bir siyasi
güç mevcut ortamda eskisi gibi Güney’i
yönetebilir mi? Yönetemez. Eski Ortadoğu
iktidar zihniyetiyle yönetim sürdürülebilir
mi? Güney Kürdistan'da şimdi klasik Or-
tadoğu iktidar anlayışıyla yönetim olunmak
isteniyor. Kuşkusuz bizim mücadelemizden
etkilenmişler, etkileniyorlar; ABD ve Avru-
pa’yla ilişkileri var. Bu nedenle bazı deği-
şiklikler yaşamışlar. Ama özde klasik iktidar
anlayışını sürdürüyorlar. Ortadoğu'da halk-
lar ayakta, Bakur’da ayakta, Rojava’da
devrim var, demokratik devrim diyoruz.
Dünya gözünü Rojava’ya dikmiş de Hewler
dikmeyecek mi? Dünya Rojava’yı model
alacak da yanındaki Zaxo model almaya-
cak mı? KDP’yi ya da Güney’deki yönetim
gücünü öyle mi kabul edecek? Eğer dünya
gözünü Rojava’ya dikmişse, eğer demo-
kratik modernite olarak, özgürlük modeli
olarak dünya Rojava’ya gözünü dikmişse,
Hewler de dikecektik, Süleymaniye de,
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‘’Kürt’ün temel değeri eğer
Newroz’sa, Newroz da zali-
me karşı isyansa, o zaman
bütün Kürtlerin karakterinin
isyan olması gerekiyor. İşte
bu açıdan Newroz’u yaşat-

mak önemli, Newroz’u güçlü
kutlamamız önemlidir.’’



Zaxo da. Dikiyor da. Çok şey değişiyor.
Köprünün altından çok sular geçiyor, top-
lum kaynıyor, mayalanıyor. Öyle göründüğü
gibi değil, toplum dinamik, değişiyor. Güney
toplumu da dinamik, değişiyor, değişe-
cekler. Biz olsak da olmasak da Güney
değişecektir. Siyasete böyle bakmak lazım,
topluma böyle bakmak lazım. Dinamik
bakmak lazım. Öyle mekanik bakmamak
lazım. Fransa’da bir devrim oluyor, halk
devrimi oluyor. Bu devrim bütün Avrupa’yı,
Rusya’yı etkiledi. Amed merkezli bir Kürt
devrimi olacak, Rojava’da toplumsal bir
devrim olacak, ama Güney’i etkilemeyecek!
Bu mümkün değildir, böyle yaklaşılamaz.
Değişmez demek, sosyolojiden, siyasetten,
tarihten, psikolojiden, özgürlüğün ve de-
mokrasinin toplumları etkileme dinamizmi
ve diyalektiğinden hiçbir şey anlamamak
olur. Etkiliyor. Yeter ki biraz örgütlensin
çok büyük gelişmeler olur. 

Gerilla da Önderlik çizgisi de Güney
Kürdistan'ı derinden etkiliyor. Süleymani-
ye’ye gerilla gitti Newroz’a katıldı. Niye
çağırdılar? Güney toplumu moralsiz, moral
değerler zayıflamış, bu tüm siyasi güçleri
de zayıf bırakıyor. Bakur’da büyük bir
devrim var; Gerilla büyük bir moral güç
haline gelmiş. İşte bu moral gücü Güney’e
yansıtmak istiyorlar. Peşmerge gerilla gü-
cünde var olan moralden etkilenerek sa-
vaşıyor. Eğer gerilla olmasaydı Kerkük
düşmüştü. Ya ABD gelip kurtaracak ya
da gerilladan moral alıp direnecek. ABD
gelir, Avrupa’nın tankı, topu, askeri gelir,
o zaman peşmerge savaşa girebilir. Bunun
dışında peşmergenin savaşacak bir du-
rumu kalmamıştır. Hepsi ne kadar arabam
olsun, ne kadar evim olsun, daha da
ötesi -lanetli bir durum olduğundan bundan
utanıyorum- bir de kölem olsun diyorlar.
Bangladeş’ten, uzak Asya’dan, Afrika’dan
insan getirip evlerde köle olarak kullanı-
yorlar. Bu gerçekten moral düzeyi olarak
bir düşkünlüktür. Kutsal kitapta var olan
Sodom-Gomore’nin tanrının gazabına uğ-
raması gerçeği gibi bir yaşam ve moral-
sizlik gerçeği Hewler’de de gelişmiş du-
rumda. Bangladeş’ten getir, Afrika’dan
getir, köle çalıştır! Kimin kölesi varsa o
daha itibarlı oluyor. Güney bu hale gelmiş.
Utanç verici bir şey! Köle çalıştırıyorlar.
Köle sahibi olmak demek ‘itibar’ sahibi
olmak demektir. Bunu özgür ve demokratik
Kürt olarak kabul etmek mümkün müdür?
Bu bakımdan Güney'de demokrasiyi ge-
liştirmek ve bu temelde toplumun özgür-
lüğünü sağlamak temel bir görevdir. 

Ulusal kongre  yapılırsa
IŞİD diye bir şey kalmaz

Şengal de Kürdistan'ın bir parçası
olarak özerk olacak, Kerkük de özerk ola-
cak, Kakiler kültürel özerkliklerine sahip
olacak. Tel Afer’de Türkmenler de, Nino-
va’da Süryaniler de özerk olacak. Bunlar
Kürt federasyonunu da güçlendirir, Kürtleri
de daha özgür kılar. Demokrasi gelişecek
ve kendi demokrasimiz temelinde Irak’ı
da değiştireceğiz. Güney biraz demokrat
olsun, demokratik zihniyete kavuşsun,
Irak da demokratikleşir. O Sünni-Şii kavgası
da biter. Ama mevcut zihniyet ve politikayla
bu kavganın bitmesinde rol oynanabilir
mi? KDP Şengal’in özerkliğini kabul etmiyor,
öteki Sünnilerin hakkını kabul etmiyor,
Sünni Şii’ninkini kabul etmiyor! Tabii ki
birbirlerinin haklarını tanınmazlarsa kavga
çıkar. İşte o kavgayı durduracak olan
Önder Apo'nun demokratik ulus anlayışıdır.
Demokratik ulus anlayışı nedir? Herkesin
birbirini ve özyönetimini kabul ettiği, her-
kesin kendini yönettiği, kendi öz savun-
masını yaptığı bir ulus anlayışıdır. Demo-
kratik ulus anlayışında Arap Kürt olabilir,
Türk Kürt olabilir, Türk Arap olabilir, Kürt
Fars olabilir. Gerçek ve tam demokrasi
içinde kültürler birbirine yaklaşabilir. Hatta
biri ben Arap olmayı beğenmiyorum, Türk
olurum, Türk olmayı beğenmiyorum Arap
olurum, Fars olmayı beğenmiyorum Kürt

olabilirim, Kürt yerine Arap olurum diyebilir.
Yani kültürler birbirinden alışveriş yapabilir.
Ama bunlar kendi kimliği ve kültürü teme-
linde toplumların kendi kendini yönettiği
tam demokrasi içinde olursa anlaşılır bir
durumdur. Yoksa zoraki asimilasyon ve
kültürel soykırımlar her zaman bir direnme
gerekçesidir.

Ulusal kongre çalışmaları da Kürtler
açısından çok önemlidir. Önder Apo ça-
balarıyla, kurduğu ilişkilerle başta KDP
olmak üzere tüm ulusal güçleri bir kongre
içinde ortaklaşmayı sağlatmaya çalışıyor.
Ulusal kongre içine çekilmediği takdirde
her zaman bazı siyasi güçlerin tehlikeli
olma durumları yaşanabilir. KDP gerçekten
şu politikasıyla eğer bir ulusal kongre
içine gelmezse, bir ulusal çizgi içine gir-
mezse ileride Kürtlerin zarar göreceği du-
rumlar ortaya çıkabilir. Onun için herkesin
ulusal kongre içine çekilerek bu temelde
varlıklarını sürdürmesini sağlamak önem-
lidir. Hareket olarak KDP ya da başka bir
Kürt siyasi gücünü bitirelim gibi bir anla-
yışımız yoktur. Bu tür yaklaşımları da
doğru bulmuyoruz. Ulusal kongre olsun,
demokratik ilişkiler olsun, demokratik top-
lum gelişsin, bir değişim olacaksa bu çer-
çevede olsun anlayışındayız. Demokrasi
içinde toplumlar değişir, bizim çizgimiz
olur, KDP'nin çizgisi mi olur, toplum kendi
tercihini yapar. Bunun dışında şu ya da
bu gücü şöyle tasfiye edelim ya da şuradan
çıkaralım gibi bir yaklaşımımız yoktur. Bir
ulusal kongre olsun, ulusal politika belir-
leyelim, kendi iç demokrasimizi kabul
edelim, toplum ne yapar, ne eder ona da
saygılı olalım. KDP ulusal kongreye gelmez
dememek lazım. Israrlı olup çekmek lazım.
Önderlik görüşme notunda da belirtiyor,
ulusal kongre olursa Ortadoğu'da herkes
Kürtler karşısında hizaya gelecek diyor.
Gerçekten de ulusal kongre gerçekleşti-
ğinde İran da hizaya gelecek, Irak da hi-
zaya gelecek, Türkiye de hizaya gelecek,
Suriye de. Herkes Kürt’ün özgür ve de-
mokratik yaşamını kabul edecek, Kürt’le
anlaşacak. Dünya bile, ABD bile, Avrupa
da, Rusya da gelip bizimle oturacak.
Kürt’ün o gücü var. Ulusal kongre yaptı-
ğımız zaman, yaptığımız gün ortada IŞİD
diye bir şey kalmaz. Ulusal kongre ger-
çekleşsin, ortak diplomasi kuralım, ortak
politika diyelim, ortak savunma diyelim
IŞİD kaçar Fas’a kadar, Arabistan çölüne
kadar gider. Gücünü birleştirmiş, siyasetini
birleştirmiş, askeri gücünü birleştirmiş
Kürt’ün karşısında hiç kimse duramaz.
Öyle Kürt’ü hiç kimse küçümsemesin,
Kürt fedaidir, savaşçıdır. Biz öyle bir öz-
gürlük ruhu verdik ki, özgürlüğü öyle bir
derinleştirdik ki, özgürlüğünden vazgeç-
mez. Kürt özgürlüğü için bin yıl daha di-
renir. Ulusal kongre bu açıdan önemlidir.
Gerçek anlamda ulusal kongre olsun he-
men Türk devleti çözüme gelecektir. İran
da, hepsi de çözüme gelir, çözüme gelmek
zorunda kalırlar. 

KDP bu gerçekliği anlamıyor. Siyasal
gelişmelere çok dar yaklaşıyor. Diyor ki,
benden başka hiç kimse olmasın, Kür-
distan'ın ağası ben olayım, PKK de tasfiye
olsun, YNK de olmasın, diye düşünüyor.
Öyle olmaz. Tek hegemonik güç olayım
dönemi bitmiştir. Hele PKK kırk yıllık mü-
cadele verdikten sonra artık kontrol altına
almak mümkün değildir. Hala PKK'yi ve
Kürtleri kendi kontrolü altına alacağını
sanıyor. Öyle ki, Rojava’yı bana teslim
edin, diyor. Böyle olamaz. KDP'nin de
gerçekçi olması lazım. PKK gerçeğini
kabul edip ulusal kongreye gelirse KDP
de kazançlı çıkacaktır. Yoksa ne olacağı
belli olmaz. Ömrü ulusal kongreyle uzar.
Ulusal kongre olmazsa onun da ömrü
kısa olur. Bu bakımdan ulusal kongre ça-
lışmalarını da yürüteceğiz. KDP ile ilişkiler
şu anda ulusal kongre yapacak düzeyde
değil, ama Önderlik çabalıyor, biz çabalı-
yoruz. Önderlik bu konuda hem Mesut
Barzani’ye hem de Celal Talabani’ye mek-
tuplar göndermiştir. 

İran’ın idamlarına, tehditlerine
boyun eğecek bir halk gerçeği

yoktur

İran’ın durumu karmaşıktır. İran da sı-
kışmış durumda ama hamle de yapıyor.
Suriye’de etkili oldu. Şimdi Irak’ta etkili
olmaya çalışıyor, Tigrit’e gidiyor, Irak'ta
IŞİD'e karşı savaşıyor, Irak'a destek veri-
yor. Yemen’de Husiler üzerinden etkili ol-
maya çalışıyor. Kendisini Güney Kürdis-
tan'da güç yapmaya çalışıyor. Fakat bu
biraz kendini kandırmadır. İran sanıyor ki
eskisi gibi yaparsam, savaşı İran dışında
tutarsam, Suriye'de etkili olursam, Irak'ta
etkili olursam, Yemen’de etkili olursam
güç olurum. Evet, İran tarihte hep böyle
yapmış, hep savaşı başka yerlerde yap-
mış, dış politikaya dayanarak güç olmuştur.
İran büyük devlettir, dört bin yıllık devletçi
egemenlik tarihin en eski devleti İran’dır.
Şimdiye kadar yıkılmayan, sürekliliği süren
tek devlettir. Bir devlet gitmiş, başka bir
devlet gelmiştir, ama devlet geleneği
sürmüştür. O zaman ordusunu güçlü tu-
tarak, diplomasisini ve politikasını güçlü
tutarak ayakta kalmıştır. Ama bunu ya-
parken İran tarihte kendi içinde Kürtlere
değer vermiş, Bellucilere değer vermiş,
Azerilere değer vermiş, herkese değer
vermiş. Milliyetçilik yapmamış. 20. yüz-
yıldan önce İran’da hiç milliyetçilik yoktur
denilemez, ama Araplar ve Türkler gibi

değildir. Kendi içinde hala Kürdistan eyaleti
vardır, Bellucistan eyaleti var, Azeri eyaleti
var. Aslında bu, geçmişten gelen bir ge-
leneğin parçasıdır. Dünya siyasetinin ilk
siyaset kitabı İran’da yazılmıştır. Nizam-
ül Mülk yazmıştır. Nizamül Mülk Siyaset-
name kitabında padişaha öğütler verir.
Der ki, ordunu, memurlarını, siyasal,
sosyal ve ekonomik yaşamını tek bir
milleti esas alarak kurmayacaksın, tek
bir millete dayanmayacaksın; ordunu da
bütün siyasi gücünü de farklı milletlerden
alacaksın, demiş. Bu öğüte de İranlılar
tarihte uymuştur, dikkate almışlardır. İran
böyle ayakta kalmıştır. Hatta konuyla bağ-
lantılı değil ama yine de söyleyeyim; şu
anda İsrail varlığını bile Perslere borçludur.
Persler farklı halklara karşı yumuşak yak-
laşıyorlar. Farklı dinlere de hoşgörüyle
yaklaşıyorlar. Pers hoşgörüsü var. Med-
lerden sonra Persler de hoşgörüleriyle
tanınıyor. Pers iktidarı döneminde Güney
Kürdistan'ın yarısı da Yahudi’dir. Bin yıl
öncesinde de Yahudi nüfusu Güney Kür-
distan'da çok yoğundur. Musul’un çoğun-
luğu Yahudi’dir. Babilliler Yahudileri İsra-
il’den sürerek Mezopotamya’ya yerleşti-
riyorlar. İlk sürgün Babil sürgünüdür. Pers-
ler Yahudilere şunu söylüyor; burada mı
kalacaksınız, tekrar İsrail’e mi gideceksi-

niz? Burada kalacaksanız size burada
yardım edelim, Sinagogunuzu tamir ede-
lim, yer verelim, yurt verelim. İnancınızı
istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Eğer gi-
decekseniz yol hazırlıkları yapalım İsrail’e
dönün. Hepsi dönmese de birçoğu dönü-
yor. Böyle bir Pers geleneği, İran geleneği
var. Ama şimdi hem milliyetçi hem de
dinci. Halbuki milliyetçi olmaması lazım.
Şu andaki İran şialığı da dinci ve milliyet-
çidir. Bu bakımdan içeride Kürtlerle an-
laşmadan, Belucilerle, Azerilerle anlaş-
madan İran isterse artık dışarıda savaş
yürütsün, Suriye'de güçlü olsun, kendisini
kurtaramaz. Artık içeride demokratikleş-
meden tarihte olduğu gibi sadece dış sa-
vaşlarla, diplomasiyle İran kendisini yü-
rütemez. O eski çamlar artık bardak oldu... 

İran, Kürtlerle uzlaşacak mı, haklarını
kabul edecek mi, etmeyecek mi? Mevcut
durumda etmiyor, idama başvuruyor. İdam-
la korkutmak istiyor. İdamları onun için
yapıyor. Rojava’da Kürt uyanmış, Kuzeyde
uyanmış, Güney'de uyanmış, Rojhilat’taki
Kürt mevcut durumu kabul edebilir mi?
Kim diyebilir İran'da Kürt kaynamıyor?
Rojava’da devrim olacak, Kuzey’de ve
Güney'de bu kadar gelişme olacak İran’da
Kürt suskun olacak! Yok, İran'da da Kürt
patlamak üzeredir. Önderlik çizgisinde
olan devrimci güçler fitili ateşlesin, İran
toplumu patlar. Kuşkusuz bunu sadece
Önderlik çizgisinde olan siyasi güçler ya-
pabilir, başkası yapamaz. Komala’dır, İran
KDP’sidir, şunlar bunlar yapamaz. Önderlik
çizgisi dışında İran'a karşı, Türkiye'ye
karşı hiç kimse savaşamaz. Onu da bilelim.
Gerilla savaşı başlatırsa İran’ı altüst eder.
Bir yıl içinde İran’ın hali duman olur. Ama
biz sorunun uzlaşmayla, siyasetle çözül-
mesinden yanayız. Eğer İran bu idamları
devam ettirirse, idamlarla Kürtleri korkut-
maya çalışırsa, Kürtlerin haklarını tanı-
mazsa, Rojava Devrimine Haseki’de ol-
duğu gibi saldırırsa, Güney'i kontrol etmeye
çalışırsa, Kuzeyde Hizbullah’ı harekete
geçirmeye çalışırsa, İran'a karşı da sava-
şılır. İran’a karşı da gerilla hazırlıklı olmak
durumundadır. Devrimci güçler gerekirse
İran'a karşı da savaşı, mücadeleyi yürütür.
Öyle İran’ın idamlarına, tehditlerine boyun
eğecek bir halk gerçeği ve Özgürlük Ha-
reketi karşısında yoktur. Devrimci güçler
tehdide pabuç bırakmazlar. Yani öyle
İran’ın tehditlerine boyun eğilecek değildir.
İran sıkıştırırım, bastırırım, dediğimi kabul
ettiririm derse yanılır ve kaybeder. Çünkü
Kürtlerin bugün ideolojisi de var, örgütü
de var, savaşan halk gerçekliği de var.
Amed’te iki milyondan fazla toplanan insan
sadece Bakur’un değil, tüm Ortadoğu'nun
özgürlük gücüdür, dayanağıdır, kaynağıdır.
Doğu Kürdistan halkı da bu özgürlük gü-
cünün bir parçasıdır. Kürt’ün bu özgürlük
tutkusundan sadece Kürtler değil, tüm Or-
tadoğu halkları nasibini almakta, baskıyı
ve zulmü kabul etmeyecek bir zihniyet
İran dahil her yerde gelişmektedir.

Türkiye siyasetini
Önder Apo belirliyor

Kuzey Kürdistan'da Önderlik bir gö-
rüşme yürütüyor, diyalog yürütüyor. Eski-
den de yürütüyordu, şimdi daha da hız-
landı. Giderek resmileşti. Artık Türkiye
siyasetini Önder Apo belirliyor. Herkes
kulağını açmış İmralı’dan ne gelecek,
Newroz’da ne okunacak, Dolmabahçe’de
neler söylenecek, bu hafta heyet İmralı’ya
gitmiş, dönüşte neler söyleyecek, bunu
bekliyor. Tabii Önder Apo İmralı’da yaptığı
bütün görüşmelerle kırk yıllık mücadelemizi
sonuca götürmek istiyor. Sadece bizim
değil, Denizlerin, Mahirlerin, İbrahim
Kaypakkayaların, Türkiye'de bütün de-
mokrasi mücadelesi verenlerin yarattığı
değerleri sonuca götürmek istiyor. Yani
on yıllardır yürütülen mücadeleleri demo-
kratik Türkiye özgür Kürdistan’la taçlan-
dırmak istiyor. Görüşmelerle yaratılan bü-
tün değerleri somutlaştırıyor, Türkiye'nin

gündemine koyuyor. Şu anda demokra-
tikleşme ve Kürt sorununun çözümü  Tür-
kiye'nin gündemine oturmuştur. Bunlar,
kırk yıllık mücadelenin, on yıllardır yürü-
tülen demokrasi mücadelesinin, sosya-
listlerin mücadelesinin somut hale gelmesi,
toplumsal güç haline getirilmesidir. Top-
lumun sahiplendiği değerler haline geti-
rilmesidir. Bu gerçekleşmiş midir, gerçek-
leşmiştir. Eğer Türkiye demokratikleşir,
Kürt sorunu çözülürse İran da çözülecek,
Suriye de,  Irak da. Hatta Mısır da çözü-
lecek, bütün Ortadoğu’da gericilik çözü-
lecek ve demokratikleşme gelişecektir.
Biz Türkiye'de bunu gerçekleştirdiğimiz
takdirde  hiçbir gericilik ortada durama-
yacak, Türkiye'ye Önderliğin çizgisi, dü-
şüncesi hakim olacaktır. İran’a da, Irak’a
da bu hakim olacaktır. Türkiye demokra-
tikleşip Kürt sorunu çözüldüğünde tüm
Kürdistan'da da demokratik çizgi hakim
olacaktır. Çünkü Ortadoğu'da olduğu gibi
Kürtler içinde de demokratik olmayan çiz-
giyi güçlendiren Türkiye ve AKP hükü-
metidir. Türkiye demokratikleştiğinde, İran
ve Suriye etkilendiği zaman Kürtler içindeki
otoriter eğilim de kalmaz. Kürt ağası ve
beyi de kalmaz. Onun için Türkiye'nin
demokratikleşmesi, Türkiye'nin demokra-
tikleşmesi temelinde Kürt sorununun çö-
zülmesi stratejik sonuçları olan bir çalış-
madır. Önder Apo bu nedenle bu görüş-
meleri yürütüyor. 

İmralı’da yapılan görüşmeler müca-
deleyi gevşetme, zayıflatma, daha az mü-
cadele etme, haklardan vazgeçme, az
şey isteme ve alma değildir. Türkiye
gerçek anlamda demokratikleştiği an azı
değil, hepsini alacağız. Devlet ve iktidar
olunmayacak, ama özgürlük harklarımızın,
demokrasi haklarımızın hepsine kavuşu-
lacaktır. Sadece Kürtlerin değil, Türklerin,
Çerkezlerin özgür ve demokratik yaşam
hakları elde edilecektir. Herkes bütün
haklarını elde edecek, öyle azını değil,
ne hakkı varsa hepsi gerçekleşecektir.
Önder Apo bunun için orada çalışıyor.
Türkiye'deki rejimin çözülmesinin sonuçları,
demokratikleşmesinin sonuçları muazzam
olacaktır. Önceki direnişleri bir tarafa bı-
raksak bile kırk yıldır Bakurê Kurdistan’da
çok kapsamlı mücadele veriyoruz, yüz
yıldır Türkiye'de demokrasi mücadelesi
var. Yani Türkiye'deki ve Kürdistan'daki
demokrasi ve özgürlük mücadelesi zayıf
değil, temelsiz değil, arkasında büyük bir
tarih var. Bu tarihe dayanarak Türkiye
demokratikleştiğinde artık demokratikleş-
menin merkezi ya da demokrasinin mer-
kezi Avrupa ve İsveç olmayacak. Kürt
sorununun çözüldüğü bir Türkiye'de, Tür-
kiye demokratikleşip Kürt sorunu çözülüp
Ortadoğu'yu etkilediğinde artık yeni uy-
garlık merkezi Ortadoğu olacaktır. Artık
demokratikleşme derken herkes yüzünü
Türkiye'ye, Kürdistan'a, Ortadoğu'ya dö-
necektir. Sonuçları böyle olacaktır. Bunlar
büyük devrimci çalışmalarıdır. Devrimci
çalışma bazen savaşla olur, bazen fedai-
likle olur, bazen de böyle olur. Yoksa Ön-
derlik geri adım attı, Kürtler bilmem hak-
larından vazgeçti, az hak istiyor, öyle
değil. Tam tersine, bu strateji, bu çalışma
bütün hakları en yüksek düzeyde elde
etme çalışmasıdır. Çünkü biz zaten devlet
istemiyoruz, biz özgürlük istiyoruz, de-
mokrasi istiyoruz, Kürt toplumunun güç
olmasını istiyoruz. Kürtlerin diliyle,  kültü-
rüyle, kimliğiyle kendi yaşamını örgütle-
mesi, kendi kendini yönetmesini istiyoruz
ve bütün çalışmalar bunun içindir. 

Diyalogu ve görüşmeleri ele alırken
şöyle yaklaşmak lazım; sorun devletle ya
da AKP’yle çözme meselesi değildir. AKP
adım atacak mı, atmayacak mı? Böyle
yaklaşmak yanlıştır. Biz de bir mektupta
Önderliğe AKP ile sorun çözülmez dedik.
Önderlik, ben kırk yıldır devletle savaşı-
yorum, bu savaşı AKP ile başlatmamışım
ki, dedi. Bu yönüyle çözüm AKP ile olacak
ya da olmayacak, AKP adım atar mı,
atmaz mı dememek lazım. Önderliğin bü-
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‘’Kürt’ün en büyük değeri
şu anda zalime karşı di-
renme değeridir. Kürt’ün
en ayırt edici özelliği zali-
me karşı direnme kimliği-
dir. İşte bunu Newroz ger-
çeğinde yarattık. Bu hare-
ket bunu yarattı. Bunun

anlamını, değerini bilmek
lazım. Bir halkın en temel
kültürünü, en temel değe-

rini zulme karşı direniş
değeri haline getirmek ya
da Kürt’ün en temel de-
ğerinin zulme karşı dire-
niş değeri olması çok an-

lamlıdır, çok değerlidir,
çok kıymetlidir. İşte bunu

Önder Apo yaptı,
Apocular yaptı.’’



tün bu çabaları demokrasi güçlerini güç-
lendirmek için, özgürlük güçlerinin pozis-
yonunu güçlendirmek için, onları güç
haline getirmek için, onları güç haline ge-
tiren ortamı yaratmak içindir. Demokrasi
güçlerinin pozisyonu güçlendirildi mi?
Güçlendirildi. Şu anda seçimler öncesi
Türkiye'nin gündemi demokratikleşme ve
Kürt sorununun çözümüdür. HDP güç-
lenmiştir, demokrasi güçleri güçlenmiştir.
Bu ortamda sol güçler ve demokrasi
güçleri belirli düzeyde ittifak yapıyor. Al-
eviler bu ittifaka kayıyor, Çerkezler kayıyor,
Ermeniler kayıyor. Bu büyük bir değişimdir.
Türkiye'yi değiştiriyoruz. Türkiye'nin siyaset
algısını değiştiriyoruz. 

Demokratik ittifaklar temelinde HDP se-
çimden başarılı çıktığında yeni bir Türkiye
doğacaktır. Onun için Önderliğin çabalarını
çok önemseyelim. HDP projesinin Türki-
ye'de tutmasını çok önemseyelim. Önderlik,
HDP yüzde on beşi aldığında Kandil’in
yakasına yapışacağım, diyor. HDP projesine
inançsızlık olduğu ve yeterince destek ve-
rilmediği için bunu söylüyor. HDP projesine
en fazla da BDP içinde direnç vardı. Milli-
yetçi eğilimden, KDP’den etkilenenler di-
reniyordu. Milliyetçi eğilimler BDP içinde
yansımasını buluyordu. Kürtlükten vazge-
çiyoruz, Kürt partisi olmayı bırakıyoruz,
Kürtlerin haklarını savunmuyoruz deniyordu.
Böylece HDP’yi engellemek istediler. Ön-
derlik ısrarlı oldu, hareket ısrarlı oldu, onun
için HDP kabul gördü. Yoksa BDP içinde
birçoğu bu projeye karşı çıkıyordu. Böyle
yaklaşmak yanlış bir strateji olduğu gibi,
ideolojik ve politik olarak da doğru bir
çizgiyi ifade etmemektedir. Bu yanlış yak-
laşımdı. Sanki 20-30 milletvekili alırsak
Kürtler özgürleşecek! Bu sayıda milletve-
kiliyle hiçbir şey olmaz. Kürtler Türkiye'yi
demokratikleştirmeden, Suriye'yi, İran'ı,
Irak'ı demokratikleştirmeden kendi özgür-
lüklerini kazanamazlar. Bu açıdan HDP
projesi önemlidir. HDP projesi fazla millet-
vekili kazanma projesi değildir. Türkiye'de
demokrasi güçlerini güçlendirme ve mü-
cadeleyi geliştirme projesidir. Kürt sorununu
bu temelde çözme projesidir. HDP projesi
boşa çıkarılarak Önderliğin ideolojik-politik
çizgisi boşa çıkarılmak isteniyordu. HDP
projesi boşa çıktığında, halkların kardeşli-
ğiyle olmuyor, demokratikleşmeyle olmuyor,
o zaman işbirlikçilikle ABD'ye dayanacaksın,
Avrupa’ya dayanacaksın, milliyetçilik ya-
pacaksın, sorunu öyle çözeceksin, deni-
lecekti. Kürtleri o tercihe mecbur etmek
için HDP projesin boşa çıkarmak istediler.
HDP projesine karşı çıkmak öyle masum
bir yaklaşım değildi. Bu nedenle Önderlik
HDP başarılı olursa Kandil’in ve HDP’lilerin
yakasına yapışacağım, demektedir. 

Demokrasi güçlerinin eli
güçlenmiştir

Türkiye'deki gelişmeler olumludur. Ön-
derliğin adımları kazandırmıştır. Dolma-
bahçe’de HDP ile oturmuşlardır. Dolma-
bahçe biliyorsunuz Atatürk’ün sarayıdır.
Atatürk’ün sarayında Türkiye Cumhuriye-
tinin bakanlarıyla HDP’liler yan yana otur-
muştur, Önder Apo'nun metnini okumuş-
lardır. Önderlikten söz etmişlerdir. Bu
önemli bir gelişmedir. Tabii biraz bir mü-
cadele oldu. Mektup geldi iki defa kabul
etmedik. Gitsinler, Önderliğe götürsünler
eğer Önderlik kabul ediyorsa biz kabul
ederiz, dedik. Onlar, hemen yayınlanmazsa
bir daha İmralı’ya gidilmez dediler. Biz bu
şantajı ve harekete emrivaki yapılmasını
kabul etmedik. Bu durum karşısında heyeti
ve belgeyi Önderliğe götürmeyi kabul et-
tikleri gibi, Dolmabahçe’de söz konusu
biçimde bir açıklama yapılmasını da kabul
ettiler. Çünkü bize gönderilen ilk metin
kabul edilecek durumda değildi. Sonraki
metin de HDP’lilerin hazırladığı metin de-
ğildi. Bu nedenle reddettik. HDP'nin iradesi
alınmadan metnin değiştirilmesini ve İm-
ralı’ya götürülmesini kabul etmedik. Biz
tutum koyunca AKP telaşa düştü. Dediğini

kabul ettirmek için İmralı’ya götürmeme
şantajı yaptı. Önderliğin yüzünü göremez-
siniz dediler. Biz dedik hiç merak etmeyin,
sizi tıpış tıpış Önderliğin yanına götüre-
cekler. Nitekim hemen Önderliğin yanına
koşa koşa götürdüler. Dolmabahçe’de tö-
renle açıklama yaptılar.

AKP Dolmabahçe açıklamasından se-
çim öncesi yararlanacağını düşünüyordu.
Bu açıklamayı da araçsallaştırıp seçimde
başarılı çıkmak istiyordu. Ancak tersi olup
demokrasi güçleri güçlenince Erdoğan
Dolmabahçe açıklamasına da, izleme he-
yeti oluşturulmasına da karşı çıktı. Sanki
görüşme sürecinin en önemli aktörü Ön-
derlik değilmiş gibi Apo'yu meşrulaştırı-
yorlar, dedi. Önder Apo'nun Türkiye siya-
setinde etkili olmasını sindiremedi, bunu
tersine çevirme çabası içine girdi. AKP,
Erdoğan kendi gündemlerini seçim öncesi
hakim kılmak istiyorlardı. Güvenlik yasasını
gündeme getirme ve otoriterleşmenin ge-
rekçelerini güçlendirme çabası içine gir-
diler. AKP, Türkiye için tehlikeler var, bu
tehlikeleri gidermek için paketler gerekir,
başkanlık sistemi gerekir diyerek seçime
girmek istiyordu.  Önderlik bu otoriterleşme
ve başkanlık sistemini
gündeme koymalarını
engellemek için Türki-
ye'nin demokratikleş-
mesi ve Kürt sorunu-
nun çözümünü günde-
me oturttu. Şu anda
gündem budur. Seçim
öncesi Türkiye kamuo-
yunun gündemine
bunu koymak önemli-
dir. Erdoğan bu gün-
demi değiştirmeye ça-
lışıyor. Dolmabahçe’yi
kabul etmiyorum, izle-
me heyetini kabul et-
miyorum, Dolmabah-
çe’de iki ayrı bildiri var-
dı, bunlar ortak açık-
lama değildir, biçimin-
de konuşuyor. Hem
Önderliğin inisiyatifini
kırmaya, hem de gün-
demin demokrasi güç-
lerine ve HDP’ye hiz-
met etmesini engelle-
meye çalışıyor. Erdo-
ğan istediği kadar konuşsun, gündemi ve
havayı değiştirmeye çalışsın, başarılı ol-
ması zordur. Dolmabahçe açıklaması oldu
mu, oldu, o bildiri okundu mu, okundu.
İzleme heyetlerinin oluşturulacağı açıklandı
mı, açıklanmadı mı? Bu gündemler tartı-
şılıyor mu, tartışılmıyor mu? Sen reddetsen
ne olacak, etmesen ne olacak? Apo meş-
rulaştırılıyor diyor, Önder Apo zaten meş-
rulaştı. Dolmabahçe’de Önderliğin görüş-
lerini içeren bildiri okundu ve herkes
dinledi. Bu açıdan sürecin inisiyatifi hare-
ketin ve Önderliğin elindedir. Bunu da
büyük bir mücadele olarak görmek gerekir.
Nitekim Özgürlük Hareketi ve demokrasi
güçleri açısından önemli sonuçlar ortaya
çıkarmıştır. 

Görüşmeleri sadece devlet ve AKP ile
çözüm aramak olarak ele almak yanlıştır.
AKP çözer çözmez, demokrasi güçlerinin
eli güçlenmiştir. AKP'nin bu sorunu çözme
zihniyeti de projesi de yoktur. Eğer de-
mokrasi güçleri doğru ittifak yaparsa, biz
demokrasi güçlerini etrafımızda toplarsak,
seçimde başarılı olursak, seçimden sonra
da demokrasi güçleriyle birlikte parla-
mentodaki mücadeleyi de birleştirirsek
Türkiye'de gericilik çözülecek, demokra-
tikleşme ve Kürt sorununun çözümü ger-
çekleşecektir. O çözüldüğü an bütün ba-
rajlar yıkılacaktır. Hiç bir şeyin önü alına-
maz. Türkiye'de radikal demokrasinin önü
açılacaktır. Artık çorap söküğü gibi herkes
haklarını elde edecektir. Kürt sorunu da
çözülecektir, Alevi sorunu da çözülecektir,
Çerkez sorunu da çözülecek, herkes hak-
larını elde edecektir. Artık o despotik,
tekçi Türkiye kalmayacaktır. Bu açıdan

Önder Apo'nun çabalarının böyle sonuç
vereceğini bilmek gerekir. Önder Apo'nun
çabaları bir mücadelesizlik değildir, mü-
cadeleyi daha fazla yükseltme çabalarıdır.
Önder Apo’da mücadeleyi gevşetme yok-
tur, mücadeleyi geriye çekme yoktur, ya-
vaşlatma yoktur; Önder Apo'nun siyaset
tarzında hep mücadeleyi derinleştirme ve
geliştirme vardır.

Kadın özgürlük mücadelesi
şu anda tarihin en devrimci

mücadelesidir

Önder Apo tarihin en büyük devrimci
önderidir. Önder Apo’dan daha büyük bir
devrimci Önder daha gelmemiştir, bundan
sonra da gelir mi bilinmez. Tabii ki Önder
Apo’dan daha büyük lider gelmez diye-
meyiz. Ancak Önder Apo'nun şu andaki
düşüncesi ve pratiği dört bin yıllık, beş
bin yıllık bütün düşüncenin, politikanın,
bütün düşüncelerin süzülmüş halidir. Zaten
Önderlik, ben size düşüncelerimi, dene-
yimimi, her şeyimi süzülmüş bal kıvamında
verdim, demektedir. Gerçekten önümüze

süzülmüş bir bal kıvamında her şey veril-
miştir. Bu açıdan Önder Apo'nun çabalarını
devrimci çabalar olarak göreceksiniz, öz-
gürlük çabaları olarak göreceksiniz. Zaten
kadın özgürlüğünü de bunun için gelişti-
riyor. Kadın özgürlüğünün derinleşmesi
en derin özgürlük ve en kapsamlı devrimci
çalışmadır. Şu anda en radikal devrimci
çalışma kadın özgürlük çalışmasıdır. En
devrimci karaktere sahip olanlar da kadın
özgürlük mücadelesi verenlerdir. Eğer
doğru anlamışlarsa, derinleşme varsa,
kadın özgürlük mücadelesi şu anda tarihin
en devrimci mücadelesidir. Onu aşacak
daha büyük bir mücadele yoktur. Kadın
özgürlük çizgisi reformist bir çizgi değildir;
reformist bir mücadele değildir; bir kadın
haklarını iyileştirme, şu bu değildir. Bütün
toplumu, dünyayı radikal temelde değiş-
tirme mücadelesidir. Gerçek sosyalist mü-
cadeledir, gerçek özgürlük mücadelesidir,
gerçek demokrasi mücadelesidir. Evet,
en radikalidir, en devrimcisidir. Öyle bile-
ceğiz. Kadın özgürlük mücadelesinden
daha devrimci bir çizgi, daha devrimci bir
ideoloji, daha devrimci bir mücadele yoktur.
Bu Önderlik gerçeğinde bu kapsamda bir
değiştirici dönüştürücü devrimcilik vardır.

Kadın özgürlük çizgisindeki demokrasi,
özgürlük ve sosyalizm mücadelesi önünde
hiçbir güç duramaz. Güneş giren eve
doktor girmez, hastalık girmez derler ya,

Önder Apo'nun ideolojisinin girdiği hiçbir
yere hastalık, hiçbir şey girmez. Güneşin
girdiği yerde nasıl ki kar erirse, bizim çiz-
gimizin, mücadelemizin girdiği bir yerde
de her türlü gericilik erir. Bu bakımdan
Önderliğin çabalarını, çalışmalarını en dev-
rimci çalışmalar olarak anlamak gerekir.
Önderliğin çabalarıyla çok büyük sonuçlar
çıkarmak istediğini görmek gerekir. Bütün
imkanları en iyi biçimde kullanan Önderliktir.
Siyaset sanatının özü şudur; siyaset sanatı,
imkanları en iyi kullanıp harekete geçirerek
amaca ulaşma sanatıdır. Önder Apo da
İmkanları en uygun araçlarla, en etkili
araçlarla harekete geçirip sonuç almak is-
tiyor. Devrimci siyasetin en etkilisini yap-
maya çalışıyor. Kuşkusuz İmralı’daki ça-
baların belirli yönleri de reform çalışmaları
olarak görülebilir. Önderlik reformasyon,
restorasyon, revizyon, diyor, ama gerçek-
leştiğinde bu restorasyon, revizyon ve re-
formlar tarihin en büyük sonuçlarını doğu-
racaktır. Evet, şimdi öyle ifade ediyor, ama
gerçekleştiğinde, yani Türkiye demokra-
tikleşip Kürt sorunu çözüldüğünde orada
her şeyin, derler ya pandoranın kutusu
açılması, kilit açılacak, her türlü demokrasi,

özgürlük gelişmesi ortaya çıkacaktır. Ön-
derlik reform, revizyon ve restorasyon der-
ken, içinden, hele bir olsun hangi devrimci
gelişmeler olur, onu da ben biliyorum diyor.
İçinden öyle düşünüyor. Evet, öyle midir,
öyledir. Bunu Önderliğin ideolojik, teorik
gücüne, kırk yıllık mücadelemize, beş bin
yıllık Ortadoğu tarihine, Türkiye'deki onlarca
yıllık demokrasi mücadelesine ve Ortado-
ğu'nun toplumsal gerçekliğine dayanarak
söylüyor. Önderlik, demokrasiyi Avrupa’da
aramayacaksınız, demokrasinin esas kay-
nağı Ortadoğu’dur, diyordu. Bu dinamiklerin
önü açıldığı zaman, o gerici tortular bir
tarafa itildiği zaman, tarih içinde despotların,
gericilerin, iktidarcı devletçi sistemin yarattığı
tortular bir tarafa atıldığı zaman Ortadoğu'da
her türlü özgürlük ve demokrasinin önü
sonuna kadar açılacaktır.

PKK tarihinin
en güçlü dönemini yaşıyor

Seçim önemlidir. Bu seçimlerde baraj
aşılacaktır. Seçim daha şimdiden önemli
sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Demokrasi
güçlerinin ittifakından bütün aydınlar umut-
ludur. Herkesin gözü HDP’dedir, HDP çe-
kici hale geldi. Şu anda Türkiye'nin gün-
demi AKP değil, HDP’dir. HDP yükselen
değerdir. Şu anda herkesin gözü HDP’de-
dir. HDP barajı aşacaktır, hatta büyük

sürpriz bile yapabilir. Eğer iyi bir seçim
çalışması yapılırsa, bu süreç iyi idare
edilirse, yanlışlar yapılmazsa yüzde 15’i
bile aşabilir. Bir sonraki seçimde ise Tür-
kiye'nin bütün demokrasi güçlerini etrafında
toplayacaktır. Şimdi hala  bazıları diyor,
acaba HDP bunu yapar mı, yapmaz mı?
MHP engellemeye çalışıyor, derin devlet
engellemeye çalışıyor. HDP Karadeniz’e
konulmuyor, Ege’ye konulmuyor, Trakya’ya
konulmuyor, engellenmeye çalışılıyor.
Ama yüzde 15 bulunursa oralarda da en-
gellenme kalkacak, oranın halkı da sahip
çıkacaktır. Gelişmeler bu düzeydedir. 

Kuşkusuz Önderliğin çalışmalara yö-
nelik eleştirileri vardır. Biz bu görüşleri
dikkatle anlamaya ve ona göre davran-
maya çalışıyoruz. Önderliğin eleştirilerini
dikkate alıyor, pratiğimizi ona göre yap-
maya çalışıyoruz. O yönüyle hareketin
yönetimi sürekli toplantı halindedir. Ön-
derliğin görüşmelerini tartışıp bu konuda
pratikleşmeye çalışıyor. Eksiği var, yeter-
sizliği var, Önderlik zaten sürekli eleştiriyor.
Zaten eleştirmezse gelişme olmaz. Bu
doğru bir yöntemdir. Önderlik Kürt’ü eleş-
tirmeseydi bu kadar gelişme olmaz, bu

noktaya gelmezdik. Bizi de eleştirmezse
bir süre sonra rutinleşiriz, halimizden
memnun oluruz, o da çürüme olur. Bizim
gerçeğimiz böyledir, Kürt yönetim gerçeği
böyledir. Böyle sarsıcı eleştiriler olmasa
çalışmalar rutinleşebilir, sıradanlaşabilir.
Hepimiz kendimizden bunu biliyoruz. Bu
açıdan Önderlik sürekli eleştirerek bizi
eksiklerden uzaklaştırmaya çalışıyor, ek-
siklerimizi gidermeye çalışıyor. Şu anda
da bütün eksik ve yetersizliğiyle PKK ta-
rihinin en güçlü dönemini yaşıyor. En
fazla imkanlara sahip, en fazla halk des-
teğini aldığı, dünya desteğini aldığı, dip-
lomasi desteğini aldığı, moral desteğini
aldığı bir düzeydedir. Rojava’ya her yerden
geliyor şehit düşüyorlar. Avusturalya’dan,
Avrupa’dan, Amerika’dan, Güney Ameri-
ka’dan geliyorlar. Türkiye ve Ortadoğu’dan
gelenler zaten süreklidir.

2015 Newroz’u önümüzdeki yılın nasıl
geçeceği mesajını vermiştir. 2015’te daha
güçlü gelişmeler olacaktır. Gelişmelerin
önü hem Türkiye'de, hem Ortadoğu'da
açılmıştır. Eğer büyük hatalar yapmazsak
doğru yönetirsek, doğru mücadele eder-
sek, cesaretlice mücadele edersek adım-
larımızı zamanında atarsak 2015’te de
2014’te olduğu gibi büyük gelişmeler ya-
ratacağız.
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İşte bunu Önder Apo yaptı, Apocular yaptı.’’
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Bilindiği gibi hareketimiz bü-
yük bir direniş yürüttü, sa-
vaştı, mücadele etti. Büyük
zorluklar, acılar yaşandı.

Büyük bedeller ödendi ve büyük de-
ğerler yaratıldı. Bütün bunların sonu-
cunda örgüt ve halk olarak özgürlüğü
hak ettik. Ama bunu hala gerçekleştirmiş
değiliz. Bunun öncülükten ve kadrodan
kaynaklandığı çok nettir. Eğer öncülük
ve kadro sorunlarının çözümünü Önder
Apo’nun ortaya koyduğu ölçüler teme-
linde gerçekleştirmiş olsaydık, bugün
özgürlük hedefimize oldukça yakınlaş-
mış olacaktık ve belki de bunu ger-
çekleştirmiş olacaktık. Eğer hala bunu
gerçekleştirememişsek, bunun nedeni
öncülük ve kadrodan kaynaklanan ye-
tersizliktir. Önder Apo, daha yakın
tarihte durumumuzu çok net ve çarpıcı
bir biçimde ortaya koydu. Ne dedi
Önder Apo, “Sanıldığından daha fazla
gerilikler ve özgürleşememe durumu
yaşanıyor” dedi. Kadronun ve öncünün
durumunu bundan daha çarpıcı ortaya
koyan bir değerlendirme olamaz.

Bilindiği gibi PKK hem başlangıcında
hem de daha sonra paradigma değişi-
minde büyük bir eleştiri ve özeleştiri
hareketi olarak gelişti. Belki de para-
digma değiştirmede başlangıcınkinden
daha fazla, daha kapsamlı ve daha
derinlikli bir eleştiri ve özeleştiriyi ge-
liştirdi. Partileşmeyi, katılımı, başarıyı,
eğitimi, bu ilke temelinde geliştirmeyi
esas aldı. Eğer bugün partimiz ve mü-
cadelemiz bu düzeye ulaşmışsa bu,
partileşmemizin en temel ilkesi olan
eleştiri-özeleştiriyi sürekli geliştirmesiyle
mümkün olmuştur. Ama ne yazık ki en

temel partileşme ve başarı ilkemiz olan
eleştiri ve özeleştiri ilkesinin Kuzey’deki
kadromuzda, örgütümüzde yeterince
ve doğru işletilmediği bilinmektedir.
Eğer Kuzey’de partileşme ve doğru
katılım ve bu temelde yetkin bir müca-
dele geliştirilemiyorsa, birtakım kirlen-
melerden bahsediliyorsa, bu ilkenin iş-
letilmemesiyle yakından bağını görmek
gerekiyor. Eğer bu kadar sorunlar ve
zayıflıklar yaşanıyorsa, bu ilkenin işle-
tilmemesinin sonucudur. 

Partimizin temel partileşme ilkele-
rinden olan açıklık ilkesini kendilerinde
esas almaları ve bu temelde değer-
lendirme, eleştiri ve önerilerini, sorgu-
lamalarını ve çözümlemelerini geliştir-
meleri gerekiyor. PKK’nin en temel
partileşme ilkelerinden olan açıklık il-
kesinin esas alınması gerekiyor. Hiçbir
eksiğin, hatanın, çirkinliğin ve tabi ki
başarının da gizlenmemesi gerekiyor.
Bunların çok net ortaya konulması ge-
rekiyor.

Partileşmeyi doğru yaşamak, mü-
cadeleyi doğru yürütmek, özgürleşme
hedefimizi gerçekleştirmek, ancak Ön-
derliğin paradigmasını kavramakla ve
bunun gereklerini anı anına yerine ge-
tirmekle mümkündür. Ama ortaya çıkan
bir gerçek var; paradigmamızın yete-
rince anlaşılmadığı, bazı kadrolarımızın
paradigmayı anlamak istemediği ve
bunun için bir direnme içerisinde olduğu,
eski paradigmayla yeni paradigmayı
hayata geçirmeye çalıştığı, eski para-
digma ile yeni paradigma arasında kal-
dığı, paradigmayı kendine göre anlayıp
yorumladığı çokça görülen durumlardır.
Eğer demokratik modernite çizgisi, bu-

nun örgüt, sistem ve mücadele anlayışı
yeterince geliştirilemiyorsa, sonuç alı-
namıyorsa, paradigmaya belirttiğim bu
tarzda yaklaşımların sonucudur. Artık
paradigmanın kavranması, bunun için
çabaların yeterince yürütülmesi gere-
kiyor. Gelinen aşamada paradigmayı
kavramamak, artık herhangi bir şeyle
izah edilemez. Bunun tek bir izahı
vardır, o da paradigmaya karşı diren-
medir, paradigmayı anlamamak için
bir direniş içerisinde olmaktır. Bunun
başka türlü izahı olamaz. Paradigmaya
girmeyen, onu esas almayan, onun
öngördüğü örgütlenmeyi, sistemi, inşayı,
mücadeleyi geliştirmeyen bir kadronun
kadroluğunun sorgulanması ve hak-
kında bazı kararlara ulaşılması gere-
kiyor. İşleri artık bundan önceki gibi
ele almak olamaz, buna son vermek
lazım.

PKK kadrosu oportünist
olamaz

Önderlik anlaşılmak ve uygulanmak
içindir. Bu Önderliğin militanı olduğunu
söyleyenler, Önderliği anlamak ve uy-
gulamakla görevlidir. Öyle “Önderlik
şunu söylüyor” deyip, başkasına an-
latmak, Önderlik çizgisini kavramamak,
onun gereklerini pratikte yerine getir-
memek, “Önderlik bunu söylüyor” diye
başkasına bunu yüklemek, sorumlu-
luktan kaçmak, çizginin gereklerini ye-
rine getirmemek olamaz. Bu oportü-
nizmdir, gevezeliktir. PKK kadrosu opor-
tünist ve geveze olamaz. PKK kadrosu
anlayan, anlam veren ve yapandır. Ya-
parak düşünen, düşünerek yapandır.

Yoksa Önderliği
t ek ra r l amak ,
başkasına “Ön-
derlik böyle söy-
lüyor”  demek,
işleri havale et-
mek bir kadro
yaklaşımı ola-
maz. PKK kad-
rosu böyle ola-
maz. Artık buna
son verilmesi
gerekiyor. Kad-
romuzun para-
digmayı, çizgiyi,
devrimci tarzda
ele alması ve
bunun gerekle-
rini yaşamda ye-
rine getirmesi bir
zorunluluk hali-
ne gelmiştir.
Eğer paradig-
mamız hayata
geçirilemiyorsa,
bütün çabalara
rağmen özgür-
lük hedefimizi
gerçekleştiremi-
yorsak, düşmanı
imana getiremi-

yorsak, bunun nedenini
kendimizde aramalıyız.
Nedeni, paradigmaya,
çizgiye, devrimci tarzda
yaklaşmamaktır. Refor-

mist tarzda,  kendine göre paradigmayı
ele almanın, bu temelde paradigmaya
yaklaşmanın sonucudur. Artık bu re-
formist, oportünist ve havaleci tarz terk
edilmelidir. Paradigmaya, çizgiye dev-
rimci tarzda yaklaşıp gereklerinin yerine
getirilmesi gerekiyor.

Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de kad-
romuzda, örgütümüzde orta sınıf an-
layışının egemen olduğu çokça söyle-
niyor ve bu eleştiriliyor. Hem çeşitli
çevreler, hem kadrolarımız bunu söy-
lüyor. En acısı da kadrolarımızın bunu
söylemesidir. Neden orta sınıf anlayışı
kadromuzda gelişti? Bunun anlamı ne-
dir? Bunun da çok iyi sorgulanması
gerekiyor. Devlet bütün çabasıyla ör-
gütümüzde ve kadromuzda orta sınıf
anlayışını egemen kılmak istiyor ve
bunun çabalarını yürütüyor. Devletin
bununla ne yapmak istediği çok net ve
anlaşılırdır. Eğer devlet böyle orta sınıf
anlayışını kadromuzda, örgütümüzde
geliştiriyor, egemen kılıyorsa, bunun
nedenini kadromuzun kendisinde ara-
ması ve bulması gerekiyor. Eğer kad-
romuz orta sınıf anlayışından şikayet
değil de buna karşı ideolojik mücadele
yürütseydi, partinin ölçülerini esas al-
saydı, partinin amaçlarını, çizgisini
esas alsaydı ve bu temelde ısrarlı mü-
cadele yürütseydi, ideolojik, örgütsel,
cins özgürlüğüne dayalı bir mücadele
yürütseydi, kesinlikle sömürgeci devlet
kadromuzda ve örgütümüzde orta sınıf
anlayışını geliştiremezdi, sonuç ala-
mazdı. Kadromuzun orta sınıf anlayışını
öyle kendi dışında değil, kendinde ara-
ması gerekiyor. Kadroda bu anlayış

geliştiği için örgütte de orta sınıf anlayışı
gelişmiş, egemen olmuştur. Orta sınıf
anlayışının gelişmesi demek, kapitalist
modernitenin gelişmesi demektir. Ka-
pitalist modernist sistemin dayanağı
orta sınıftır. Sistem krize girdiğinde çö-
zümü orta sınıfı güçlendirmede arar.
Sistemi yaşatan bu kesimdir, bu anlayış
ve bu sınıftır. PKK’de orta sınıf anlayı-
şının gelişmesi demek, sistemin geliş-
mesi demektir. Bundan daha büyük
tehlike olamaz. Bunun sorgulanması
ve düzeltilmesi gerekiyor. 

PKK’de PKK’nin zayıf düşmesi, PKK
çizgisinin, amaçlarının, ölçülerinin aşıl-
ması bu orta sınıf anlayışının kadro-
muzda gelişmesinin sonucudur. Kad-
romuz bazı gaflet durumlarını yaşıyor.
Kendini doğru, haklı, partili, başarılı,
ama kendi dışındaki kadroyu, bu ha-
rekete her şeyini veren insanları ise
parti dışı, haksız, yanlış ve başarısız
görüyor. Bu bireycilikten kaynağını ve
sistem içileşmeden, yani kapitalist mo-
dernitenin etkisine girmekten alıyor.
Hiçbir PKK kadrosu kendisine, yanın-
daki mücadele arkadaşına, bu harekete
her şeyini veren insanlara böyle yak-
laşamaz. Partimizin böyle bir anlayışı
ve tutumu yoktur. Bu tamamen kendini
esas alan, kendine sevdalı kişiliğin
yaklaşımıdır. Bunun PKK militanlığıyla
hiçbir ilişkisi yoktur. Bu bile PKK mili-
tanlığından, Önderlik gerçeğinden ne
kadar uzak düşüldüğünü ve kopuldu-
ğunu ortaya koyuyor. Bu anlayışın bir
sonucu olarak herkes kendini, çalıştığı
kurumu veya çalıştığı örgütü, alanı
esas alıyor ve mücadelenin genelinden
koparıyor. Onun için bireycilik, kurum-
culuk, alancılık vb. gelişiyor. Bu sö-
mürgeci çizginin PKK içerisinde yürü-
tülmesini ifade ediyor.

PKK çizgisi hakikati esas alan çiz-
gidir. Hakikat bütündür, parçalanamaz.
Dolayısıyla hiçbir PKK militanı sömür-
gecilerin parçalayıcı çizgisini esas ala-
maz, uygulayamaz, bunu doğru, haklı,
parti anlayışı olarak göremez. PKK mi-
litanlarının görevi parçalanmayı gider-
mek, bütünlüğü gerçekleştirmek, bu
temelde hareketin, halkın iradesini, gü-
cünü ortaya çıkarmak ve mücadeleyi
bu temelde yürütüp başarıya götür-
mektir. Parçalılığı hangi gerekçeyle
olursa olsun esas almak, sürdürmek
parti karşıtlığını ve partiye karşı mü-
cadeleyi ifade ediyor. Hemen hemen
birçok kadro veya kurumumuz, örgü-
tümüz sorunları, yetersizlikleri, yanlış-
lıkları, çirkinlikleri, başarısızlıkları ken-
disiyle değil dışındakiyle izah ediyor
ve bunu da doğru bir izah tarzı olarak
görüp harekete dayatıyor. Oysa her
militanın, her kurumun, örgütün aldığı
görev parti görevidir. Parti görevinin
yerine getirilip getirilmediği, nerede ba-
şarılı veya başarısız olunduğu, partinin
amaç ve çizgilerine göre ele alınıp de-
ğerlendirilir. Hem parti görevi üstlene-
ceksin, hem parti militanı olduğunu
söyleyeceksin, ama değerlendirmele-
rinde partinin amaç ve çizgisini değil,
kendi doğru ve yanlışlarını esas alıp
değerlendireceksin. İşte bu, bireyciliğin

Bu dönemin tasfiyeciliğinin karakteri

devrime yürümemektir, devrimi başarmamaktır

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın Zindan Direniş Konferansı’nda yaptığı değerlendirme

‘’Bu hareketin kadrosu iktidar peşinde, maddiyat, şan-şöhret ve popülizm peşinde koşamaz. Bu hareketin

kadrosu özgürlük peşinde koşar. Partinin amaçları peşinde koşar. Bunu esas alan bu hareketin kadrosudur.’’
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