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Radikal demokrasi kazanacak,
darbe mekaniği tarihe gömülecektir

Türkiye'yi hem içeride hem de
dışarıda sıkıştırmıştır. Ya demokra-
tikleşme temelinde Kürt sorununu
çözecektir ya da Kürt halkının öz-
gürlük mücadelesini ve demokrasi

güçlerini ezecek bir politika izleye-
cektir. Çözüm politikasının olmadığı
durumda Türkiye tarihindeki darbe
mekaniği yeniden devreye girmiştir.
Mevcut durumda AKP hükümetinin

çözüm politikası olmadığı için Tayyip
Erdoğan şahsında mevcut darbe
mekaniği işlemeye başlamıştır.

Darbe mekaniğini yaratan, dar-
belere yol açan Kürt sorunu, Alevi

sorunu gibi temel sorunlar çözülme-
den hiç kimse ne darbe mekaniğin-
den kurtulabilir, ne askeri vesayetten
kurtulabilir, ne polis vesayetinden
kurtulabilir. >2-5

Kürtler ve demokrasi güçlerine karşı Tayyip Erdoğan şahsında darbe mekaniği devreye sokulmuştur.  Bu politika içte savaş,
dışta savaş demektir. Kim dışarıda savaş yürütmek isterse önce içeride muhalifleri bastırır ve sonra dışarıda savaşı yürütür.

PKK
gerçeğinde
insan, bütün
dediğimiz bir
hakikattir

İnsanlığın geçmişi daha gerçektir,
arıyorsak yüzümüzü oraya döneceğiz
“10 bin yıl öncesine dönmüyoruz, ama insanlığın temel değerlerinin orada gizli
olduğunu da biliyoruz. İnsanlığın geçmişi daha gerçektir, eğer arıyorsak yüzü-
müzü oraya döneceğiz, insanlığı orada arayacağız, orada bulup yakalayacağız
ve yeniden başlatacağız...” >10-11

Ali Haydar Kaytan

PKK Yürütme Komitesi’nin Talimatı 6-9. sayfada

Kapitalizmin ne yaptığını
iyi biliyorlar, ama neyi
yapmaları gerektiğini iyi
bilmiyorlar
Avrupa merkezli sosyal bilimin pek
dışına çıktıkları söylenemez. En
önemli eksiklikleri, bence demokratik
siyaset ve modernite konusunda sis-
tematik düşünce ve yapılanma içine
girememeleridir. Görüş ve eleştirile-
rinin doğruluğuna ilişkin gösterdikleri
titiz çabayı sistemleştirme ve uygu-
lama konusunda sergileyememişlerdir.

Önder Apo’nun yazısı 12-15. sayfada

Haki şehit düştüğü
için büyümedi,
zaten büyüktü

Haki Karer büyüklüğü sa-
dece ilk şehit olmasın-
dan değildir. Haki Karer

şehit düştüğü için büyümedi,
zaten büyüktü. Haki Karer’in
büyüklüğü, Önderlik düşünce-
sini herkesten çok anlayan, o
düşüncelere göre kişilik devri-
mini yapan kişi olmasıdır. Ön-
derlik düşüncelerini gerçekleş-
tiren ilk kişi olmasıdır. Hepimizi
eğiten, tüm partiyi Önderlik gibi
eğiten bir kişilikti. Bunun için
de herkeste emeği vardır. Ön-
derlik çizgisine katkısı herkesten
fazlaydı. >16-19

Üçüncü dönem partileşme hamlesini
Önderlik ve Şehitler çizgisinde sürekli geliştirelim

>24
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O
rtadoğu'da savaş şiddetlen-
miş bulunuyor. Halklar öz-
gürlük ve demokrasi için aya-
ğa kalkarken, buna müda-
hale edilerek mezhep sa-

vaşları ve etnik savaşlar haline getirildi.
Ulus-devlet modeli, halkları birleştirmeyen,
inançları ortak yaşam içinde tutmayan bir
projeydi. Bu nedenle de şimdiye kadar
özellikle etnik ve inançsal toplulukların iç
içe geçtiği, yüz yıllar, bin yıllar boyu yan
yana yaşadığı Ortadoğu coğrafyasında
ulus-devlet projesi tam bir iç savaş durumu
ortaya çıkardı. Halklar ve inanç toplulukları
arası güvensizliği, gerilimi, çatışmaları sü-
reklileştirdi. Çünkü tekçi zihniyet kendini
hakim kılmak isteyince buna karşı sürekli
direnişler, hoşnutsuzluklar gelişti. Belki
ulus-devlet projesiyle oluşan devletçikler
asimilasyon, kültürel soykırımla tekçi bir
toplum oluşturma politikası yürüttüler, bu
konuda halklara büyük acılar çektirdiler,
ancak bu proje halkları ve inançları tasfiye
edip tekleştirmeyi başaramadı. Başarması
da mümkün değildi. Bu açıdan bu proje
çöktü. 

Öte yandan despotik rejimler sadece
bir inanca değil, bütün inanç topluluklarına,
bütün halklara zulüm, baskı yaptı ve sö-
mürüyü derinleştirdiği için sadece devlet
tarafından soykırıma uğratılmak istenen
etnik ve inanç toplulukları değil, belli bir
zümre dışında tüm halklar Ortadoğu'da
kurulan sistemden rahatsız oldular. Bütün
bunlar ulus-devletin çözümsüzlüğünü ve
iflasını beraberinde getirdi; halklar ayağa
kalktı. Ancak ulus-devlet anlayışına, em-
peryalizmin Ortadoğu'da böl, parçala,
yönet politikalarına alternatif bir zihniyet,
siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik
bir proje olmadığı için ayağa kalkışlar, ça-
tışmalar, direnmeler sonuçta çeşitli devletler
tarafından saptırıldı. Bu ortamda tekçi
inanç ve tekçi etnik zihniyete sahip olan
çeşitli güçler ortaya çıkan boşluktan ya-
rarlanarak kendilerini etkin ve hakim kılma
savaşları geliştirdiler. Ortadoğu'da kriz de-
rinleşti; tam bir kaos halini aldı. Şu anda

Ortadoğu'da eski sistem parçalanmış, da-
ğılmış; siyasal, sosyal, kültürel, inançsal
ve ekonomik sorunlara çare bulunamadığı
için ortaya bir kaos durumu çıkmıştır. Or-
tadoğu'da bugün Önder Apo'nun ortaya
koyduğu yeni yapılanmaların ortaya çıktığı,
yaratıcılık anı, yaratım anı dediği bir kaos
ortamı yaşanmaktadır. Bu kaos ortamında
kuşkusuz farklı siyasal projeler bulunmak-
tadır. 

Kapitalist modernitenin
Ortadoğu'daki projesi

Bunlardan birincisi, aslında iflas etmiş
ulus-devleti ve belirli bir dine dayanan
teokratik devleti savunan güçler olmaktadır.
Etnik ulus-devletçi zihniyet temelinde Or-
tadoğu'da etkili olmak isteyen iki devlet
vardır. Bunlardan birisi Türkiye’dir, diğeri
İran’dır. Her ikisinin de geçmişte büyük
imparatorluklar olmasının getirdiği siyasal
genlerinde var olan büyüklük kompleksi,
Ortadoğu'daki sistemi belirleme eğilimi
olarak kendini dışa vurmaktadır. Bu açıdan
İran ve Türkiye, ulus-devletçi zihniyet ve
mevcut yapılanmayı korumak isteyen iki
devlettir. İran’ın teokratik bir devlet olduğu
söylense de İran’daki Şialık günümüzde
tamamen milliyetçiliğin hizmetine konulmuş
bulunmaktadır. Bunun yanında Suudi Ara-
bistan gibi teokratik devlet zihniyetine da-
yanan bir eğilim de vardır. Bu üç eğilim
kendi zihniyetleri temelinde Ortadoğu'da
siyasal etkinliklerini kurmak istemektedirler.
Bugünkü Ortadoğu'da yaşanan tüm ça-
tışmalarda bu üç devletin parmağının şu
veya bu düzeyde olduğunu herkes bil-
mektedir. Ancak halkların sorununa çözüm
bulacak ve farklı etnik ve inanç topluluk-
larını bir arada yaşatacak bir siyasal an-
layışa sahip olmamaları bunları kaosu de-
rinleştiren ve süreklileştiren aktörler haline
getirmiştir. 

Bir diğer proje ABD ve İsrail’in projesidir.
ABD ve İsrail’in projesi ise halkların uyanışı
karşısında giderek kontrol edemedikleri
Ortadoğu'yu daha fazla bölüp parçalayarak
ve kendi içerisinde gerilim ve çatışmaları
süreklileştirerek hegemonyasını, etkinliğini
sürdürme seçeneğidir. Bir taraftan mez-

hepler arasındaki çatışmayı körüklerken
ya da mezhepler arası çatışmadan böl,
parçala, yönet politikası temelinde yarar-
lanmaya çalışırken, diğer taraftan Orta-
doğu'da yaşanan kaos durumunu IŞİD
gibi bazı çetelerin devreye girmesine göz
yumarak derinleştirip kendi politik amaç-
larına ulaşmayı hedeflemektedir. Nitekim
IŞİD’in devreye girmesiyle birlikte bugün
Suriye'de de, Irak'ta da bölünme eğilimi
güçlenmiştir. Küçük devletçikler temelinde
bütün Ortadoğu bölünerek güçten düşü-
rülecek ve kolay yönetilecektir. Bu kesinlikle
bir kapitalist modernist projedir. Kapitalist
modernist proje nasıl ki ulus-devletleri or-
taya çıkararak kendi sömürüsünü geliştir-
diyse ve hala bu proje ile dünyayı kolay
yönetip yönlendiriyorsa, günümüzde de
ulus-devletçi zihniyeti daha da boyutlan-
dırarak Ortadoğu'yu bölüp parçalamayı
derinleştirmeye çalışmaktadır. Bu konuda
önemli düzeyde amacına ulaştığı da söy-
lenebilir. Herhalde bundan sonra İsrail ve
ABD savaş içinde bölüp parçaladığı ülkeleri
ulus-devlet zihniyeti temelinde iktidar pay-
laşımını ifade eden küçük devletçikler ha-
line getirerek yeni bir yapılandırmaya ka-
vuşturacaktır. Bu da kapitalist modernitenin
Ortadoğu'daki projesidir. 

Üçüncü bir proje ise, Önder Apo'nun
Kürt sorunuyla beraber, bölgedeki bütün
etnik ve dinsel toplulukların sorunlarının
köklü çözümünü hedefleyen demokratik
ulus çözümüdür. Bu çözüm modeli, kapi-
talist modernitenin ulus-devlet, böl-par-
çala-yönet projesine karşı Önder Apo'nun
demokratik ulus temelinde halkları ve
inançları birleştiren, bütünleştiren demo-
kratik ulus projesidir. Kapitalist modernitenin
projesinde bölüp-parçalama, karşı karşıya
getirme, sürekli gerilim ve çatışma içinde
tutma varken, Önder Apo'nun demokratik
ulus projesinde farklı inançları, farklı etnik
toplulukları yan yana yaşatan ve bütün
zenginlikleriyle birbirlerini tamamlayarak,
bütünleyerek güçlendiren bir hedef vardır.
Bu iki proje birbirine zıt projelerdir. Kuş-
kusuz demokratik ulus projesinde farklı
etnik ve dinsel toplulukların demokrasiye
dayanan, demokrasi temelinde özgünlük-
lerinin özerkliğini ve özgürlüğünü ifade

eden bir zihniyet ve yapılanma olacaktır.
Ancak bu, ulus devletteki gibi farklı etnik
ve ulus topluluklarını birbirine düşüren,
parçalayan ya da birini hakim kılıp diğerleri
üzerinde hegemonya kuran bir proje de-
ğildir. Bu projede ne birinin diğerini yok
etmesi, birinin diğerinden üstünlüğü vardır,
ne de birbiriyle çatışma, kavga, gerilim
vardır. Aksine eşitlik ve özgürlük temelinde,
demokratik ulus anlayışı içinde birleşme
ve demokratik ulus olarak halkların ve
inançların ortak yaşaması vardır. Ortak
vatanda, demokratik ulus temelinde birlikte
yaşama gerçeği vardır. 

Kapitalist modernitenin projesi, ulus-
devlet zihniyetine dayanan böl-parçala-
yönet politikasıyken, Önder Apo'nun de-
mokratik ulus projesi bütün etnik ve dinsel
toplulukların kendi özgünlüğü, özerkliği
ve özgürlüğü temelinde bütünlüklü ve bir-
birini güçlendirip tamamlayan bir karaktere
sahiptir. Demokratik ulus yaşamı temelinde
güçlenme ve böylece kapitalist modernite,
kapitalist emperyalizm karşısında durma
gerçeği vardır. Demokratik ulus halinde
ortak yaşama, kapitalist emperyalizm, ka-
pitalist modernite ve hakim olmak isteyen
güçler karşısında demokratik toplum gü-
cüyle kendi iradesini, bağımsızlığını ortaya
koyma projesidir. Bu, tabii kapitalist em-
peryalist güçlerin, kapitalist modernist güç-
lerin projelerini etkisiz kılan, kapitalist mo-
dernist güçlerin, emperyalist güçlerin Or-
tadoğu'daki etkinliğini kıran ve onların he-
gemonyasını tehdit eden bir projedir. Bu
açıdan kapitalist modernist güçler, ulus-
devletçi güçler bu projenin Ortadoğu'da
hakim olmasını istememektedirler. Bu ne-
denle de böl-parçala-yönet anlamına gelen
ulus-devletçi, yine diğer inançların birbirine
tahammül etmediği, tek inançlı zihniyet
ve politikalarla ortak yaşamı değil de top-
lulukların sürekli birbirlerine karşı gerilim
ve çatışma içinde olduğu bir Ortadoğu
düzenini arzulamaktadırlar. 

İran, Türkiye, Suudi’ler
Ortadoğu’yu parçalıyor

Türkiye, İran ve Suudi Arabistan projesi
zaten çökmüştür. Bunların bir geleceği

yoktur. Aksine bu eğilimler tekçi, ulus-
devletçi zihniyetleriyle kapitalist moderni-
tenin, kapitalist emperyalizmin bölge poli-
tikalarına, bölge projelerine, bölgede böl-
parçala-yönet politikalarına zemin sun-
makta ve hizmet etmektedirler. Hatta ABD
ve İsrail projesi bazı yönleriyle bu devletleri
kendi amaçları doğrultusunda kullanarak
hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Ni-
tekim Türkiye'nin politikası da, İran'ın po-
litikası da, Suudi Arabistan’ın politikası da
Ortadoğu'da etnik ve dinsel toplulukların
çatışmasını körükleyen, bu çatışmaların
daha da derinleşmesine neden olan bir
rol oynamaktadırlar. Bu karakterleriyle
kendilerinin de bölünüp parçalanmasına
yol açacak kapitalist modernist politikanın
destekçisi, kuyrukçusu olmaktadırlar. Bir
taraftan kapitalist modernitenin kendi iç-
lerine soktuğu ulus-devlet fitnesiyle tüm
etnik ve inanç toplulukları yok etmeye ça-
lışırken, diğer taraftan da bu tür politika-
larıyla ABD'nin bölgeyi daha da fazla par-
çalayıp bölme politikalarına güç vermek-
tedirler. Böylelikle ABD’nin ve İsrail’in po-
litikaları doğrultusunda kendi mevcut siyasi
sınırlarının parçalanmasına bizzat kendi
politikalarıyla yol açmaktadırlar. Hatta bu
politikaları ulusal birlik adına, ülkenin birliği
ve milletin bütünlüğü adına yürütmekte-
dirler. Ancak ülkenin birliği, milletin bütün-
lüğü biçiminde izledikleri politika mevcut
durumda tamamen ABD'nin tüm Ortado-
ğu'yu böl-parçala-küçük devletler haline
getir-zayıflat ve yönet politikasına hizmet
etmektedir. Bunu görmeyecek kadar ideo-
lojik ve siyasi olarak kördürler. Bu körlükleri
ve ulus-devletçi zihniyetleri nedeniyle Ön-
der Apo'nun demokratik ulus projesini an-
lamamakta, hatta demokratik ulus proje-
sinin bütünleştirici, birleştirici yanını gör-
meyerek, bunu da bir bölücülük olarak
değerlendirip Kürt Özgürlük Hareketi'nin
bu projesini birlikte bastırmayı, etkisizleş-
tirmeyi planlamaktadırlar. Türkiye ve İran
birçok konuda karşıt durumda olsalar da,
Kürt Özgürlük Hareketi'ni etkisizleştirme
konusunda işbirliği yapmaktadırlar. 

Önder Apo’nun İran’ı, Türkiye’yi, Irak'ı,
Suriye'yi ulus-devlet zihniyetiyle devlet-
çiklere bölerek değil, demokratikleşme ve

Radikal demokrasi kazanacak,
darbe mekaniği tarihe gömülecektir

“Önder Apo, siyasal ham-
leleriyle, Dolmabahçe’de-
ki deklarasyonla, Newroz
manifestosuyla Türki-
ye'nin önüne demokratik-
leşme gündemini koy-
muştur. Türkiye'deki se-
çim ortamını belirleyen
Önder Apo'nun ortaya
koyduğu ve HDP’nin sa-
hiplendiği demokratikleş-
me ve demokratik ulus
projesidir. Seçimlerin ka-
derini bu belirleyecektir.’’
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demokratik ulus temelinde bütün halkların
kendi özgür ve demokratik yaşamının sağ-
landığı demokratik ulus zihniyeti ve yapı-
lanmasıyla Ortadoğu halklarının birliğini
sağlama amacını anlayamamaktadırlar.
Ulus-devletçi zihniyette ısrar etme ve de-
mokratik ulus modelini anlayamama İran,
Türkiye, Irak ve Suriye'yi bölerek değil de
demokratikleştirerek tüm bu ülkeleri güç-
lendiren Önderlik projesine karşı kapitalist
modernite ve emperyalistler adına savaş
yürütmelerine yol açmaktadır. Önder Apo
Ortadoğu'nun tarihine uygun, Ortadoğu'nun
tarih içindeki tüm etnik ve inançsal toplu-
lukların bir arada yaşamasını ifade eden
doğal federasyona, doğal konfederal iliş-
kilere dayalı yeni bir Ortadoğu'yu şekil-
lendirmek isterken; İran, Türkiye, Suudi
Arabistan ve diğer ülkeler Ortadoğu ger-
çeğiyle uyuşmayan, Batı’dan gelen ulus-
devletçi, milliyetçi zihniyetlerle Ortado-
ğu'nun bütünlüğünü parçalayan, birbirlerini
zehirleyen ve bugünkü kısırdöngü içinde
tutan politikalarla çözümsüzlükte ısrar edip
kaosu derinleştirmektedirler. Mevcut du-
rumda bu kaostan ve yaşanan ağır be-
dellerden ulus-devletçi kapitalist modernist
güçler kadar, ulus-devletçi zihniyetle diğer
farklı etnik ve dinsel toplulukları hegemonya
altına alma ya da soykırıma uğratma po-
litikasını sürdüren mevcut devletler ve si-
yasal güçler de sorumludurlar.

Demokratik ulus projesi
Ortadoğu halklarına ışık

olmuştur

Ancak halklar bu çatışmadan, gerilim-
den bıkmışlardır. Gerçekten çözüm ara-
maktadırlar. Bunun için de Önder Apo'nun
demokratik uluslaşmaya dayalı çözüm
projesi bugün Ortadoğu'da heyecan ya-
ratmaktadır. Bu projenin kısmi olarak Ro-
java’da pratikleşmesi Ortadoğu'da sorun-
ların çözülebileceğine, tüm Ortadoğu'nun
halklar ve inançlar için ortak demokratik
bir ev, vatan haline getirileceğine inancı
arttırmaktadır. Bu yönüyle Önder Apo'nun
demokratik ulus projesinin sınırlı pratik-
leşmesi olan Rojava Devrimi Ortadoğu'da
umudu yeşertmiş, Ortadoğu'da halkların
özgür ve demokratik yaşamı için bir ışık
olmuştur.

Ortadoğu'da bu ışık görülmüştür. Böl-
genin eski devletleri Türkiye, İran ve Suudi
Arabistan kendilerini olduğu gibi sürdürme
temelinde bölgeyi gerilim ve çatışma içinde
tutmak isteseler de, kapitalist modernist
sistem Ortadoğu'yu daha fazla bölüp par-
çalayarak egemenlik kurma politikası izlese
de bu politikaların geleceği yoktur. Orta-
doğu'da önümüzdeki yılları kesinlikle be-
lirleyecek, yönlendirecek Önder Apo'nun
demokratik ulus çizgisi olacaktır. Özgürlük
Hareketi'nin mücadelesi olacaktır. Demo-
kratik ulus projesinin daha şimdiden bütün
siyasal gelişmelerde büyük bir etkisi bu-
lunmaktadır. DAİŞ başka güçlerle sava-
şırken ve önünde kimse duramazken Ro-
java’da, Güney Kürdistan'da Kürt özgürlük
savaşçıları karşısında tutunamaması, esas
olarak demokratik ulusa dayanan özgür
ve demokratik yaşam zihniyeti, enerjisi
ve gücü nedeniyledir. Bu açıdan Rojava
Devrimi’nin ve Güney Kürdistan'daki gerilla
güçlerinin DAİŞ karşısındaki zaferi en
başta da bir ideolojik zaferdir, demokratik
ulus projesinin zaferidir. Bunu gerçekten
böyle değerlendirmek gerekmektedir. De-
mokratik ulus projesi gelişecek, kazanacak
projedir. Ulus-devletçi zihniyetlerin, politi-
kaların, dar milliyetçi yaklaşımların kesin-
likle bir gelecekleri yoktur. Bu tür politikalar
Ortadoğu'da kaybetmeye mahkumdur.
Özellikle Kürt sorunu ve Kürtler söz konusu
olduğunda demokratik ulus zihniyetine
dayanmayan milliyetçi politikalar kesinlikle
Kürt halkına kaybettirmekten başka bir
sonuç vermeyecektir.

Kürtlerin bütün parçalarda özgür ve
demokratik yaşamı demokratik ulus mo-
deliyle gelişeceği gibi, Kürtlerin gerici

güçler karşısında soykırıma uğramama-
larının güvencesi de, soykırım politikalarının
boşa çıkarılmasının yolu da demokratik
ulus zihniyeti ve buna dayalı siyasal pro-
jeden geçmektedir. Demokratik ulus zih-
niyeti Kürtleri bütün parçalarda özgür ve
demokratik yaşama kavuşturacağı gibi,
bütün Ortadoğu'yu demokratikleştirerek
ulusal varlığını, özgür ve demokratik ya-
şamını güvenceye alacak projedir. Bunun
dışındaki tüm ideolojik ve siyasi yaklaşımlar
Kürtlere kaybettirmekten başka bir sonuç
vermez. Kürtler kapitalist modernist ulus-
devletçi projelerle kesinlikle hiçbir şey ka-
zanamazlar. Olsa olsa kapitalist moderni-
tenin ve İsrail’in Ortadoğu'da halkları bir-
biriyle karşı karşıya getiren, bölen, parça-
layan, birbirine düşüren böl-parçala ve
yönet politikasına hizmet etmekten başka
bir şey yapmış olmazlar. Hatta bu milliyetçi
yaklaşımlar karşıt milliyetçi eğilimleri güç-
lendirerek Kürtlerin sadece özgür ve de-
mokratik yaşamını değil, ulusal varlığını
bile tehlikeye sokacaktır. Bu açıdan Kürt-
lerin kesinlikle dar ve milliyetçi yaklaşım-
lardan kurtulmaları, demokratik ulus an-
layışıyla bulundukları ülkeleri özgür ve
demokratik yaşama kavuşturmaları ve bu

temelde demokratik Ortadoğu'yu yarat-
mada öncülük yapmaları ve 21. yüzyılı
Kürtlerin özgür ve demokratik yaşamının
gelişmesi temelinde tüm Ortadoğu'nun
özgür ve demokratik yaşama kavuştuğu
yüzyıl haline getirmeleri gerekmektedir.
Kürtlerin önünde böyle bir tarihi görev bu-
lunmaktadır. 

Mevcut Ortadoğu'da yaşanan çekişme
ve çatışmalar ortamında inisiyatifsiz, pasif
ya da kendi içine kapalı, sadece Kürtlerle
ilgili sorunlarla ilgilenen siyasal yaklaşımlar
kesinlikle Ortadoğu dengelerinin yıkıldığı,
yeni dengelerin kurulduğu bir dönemde
Kürtlere büyük kaybettirmekten başka bir
sonuç vermez. Bu açıdan Kürtlerin kesin-
likle bölgesel politikalar izlemeleri gerekir.
Bulundukları ülkelere yönelik politikalar
izlemeleri gerekir. Şu anda Ortadoğu'da
yeni dengeler oluşurken herkes çok boyutlu
ve geniş perspektifli politikalar izlemektedir.
Çünkü Ortadoğu bir bütün olarak yeniden
şekillendirilecektir; bir bütün olarak siyasal
dengeler ve buna dayalı sistemi değiştirme
mücadelesi vardır. Bu açıdan bu bütünlüklü
mücadele içinde yer almadan, bu bütün-
lüğün parçası olmadan, bu bütünlüklü sa-
vaşta Kürtlerin kazanabileceği, Kürtlerin
özgür ve demokratik yaşamını kazanmasını
sağlayabileceği, daha doğrusu bütün Or-
tadoğu halklarının özgür ve demokratik
yaşamını sağlayabileceği bir ideolojik ve
siyasal duruş içinde olmadan Kürtlerin
herhangi bir parçada özgür ve demokratik
yaşama kavuşmaları mümkün değildir.
Sadece kendilerini Güney Kürdistan'a sı-
kıştırarak Güney Kürdistan'ı özgür ve de-
mokratik yaşama kavuşturmak mümkün
değildir. Rojava Devriminin sadece Roja-
va’yla sınırlayarak kendisini özgür ve de-
mokratik yaşama kavuşturması mümkün
değildir. Bugün belirli mevziler kazanılmış
olabilir, ancak Ortadoğu yeniden şekille-
nirken, yeni bir Ortadoğu kurulmaya çalı-
şılırken bunun güvencesi yeni Ortado-
ğu'nun özgür ve demokratik temelde şe-
killenmesi mücadelesinde yer almakla
olur. Ortadoğu'nun yeniden şekillenme-
sinde inisiyatif alınmazsa, özgür ve de-
mokratik yaşamın hakim olacağı bir Orta-
doğu mücadelesi verilmezse, Ortadoğu
halklarının demokratik Ortadoğu birliği
mücadelesi verilmezse kesinlikle Ortadoğu
savaşından Kürtler zararlı çıkacaktır. Bu
açıdan demokratik ulus projesi temelinde

Kürtlerin bulundukları ülkeyi ve Kürdistan'ı
özgürleştirmeleri ve demokratik bir yapı-
lanmaya kavuşturmaları, hem kendilerini,
hem bölge halklarını özgürlüğe kavuştu-
racakları gibi, hem de tüm Ortadoğu'yu
özgür ve demokratik yaşama kavuşturarak
Kürdistan'ın gerçek anlamda ulusal varlı-
ğının güvenceye alındığı özgür ve demo-
kratik yaşamının kalıcılaşacağı bir Orta-
doğu'yu yaratacaklardır. Ortadoğu'da ya-
şanan gelişmelere seyirci kalınırsa, biz
şu  beladan kaçalım, bu beladan kaçalım
denilirse Ortadoğu genelinde yaşanan
mücadeleyi yönlendirecek, etkileyecek,
bu mücadele içinde kendisini örgütlen-
mesiyle ortaya koyacak bir inisiyatif ve
tutum içinde olunmazsa filler tepişir çi-
menler ezilir misali Kürtlerin ezilmesi teh-
likesi yaşanacaktır.

KDP PKK’ye karşı özel
savaş politikası yürütüyor

Önder Apo ve Kürt Özgürlük Hareketi
sürekli ulusal birlikten söz etmektedir. Ulu-
sal birliği sağlayarak hem Ortadoğu poli-
tikalarında etkili olmak, hem de her türlü

tehlikeye karşı ulusal birlik mücadelesiyle
bu tehlikeleri bertaraf etmeyi hedeflemek-
tedir. Gerçekten de Kürtler ulusal birliği
gerçekleştirdiğinde bütün devletlerin Kürt
sorununu çözmesini sağlayacaklardır. Sa-
dece Kürt sorununun çözümünü sağla-
mayacaklar, Ortadoğu'nun demokratikleş-
mesinde belirleyici rol oynayacaklardır.
Ortadoğu'nun demokratikleşmesinde be-
lirleyici rol oynamak ise demokrasinin yük-
seldiği, demokratik değerlerin hakim ola-
cağı çağda Kürtleri 21. yüzyılda Ortado-
ğu'nun yükselen halkı haline getirecektir.
Bu açıdan ulusal birlik politikaları ve ulusal
konferans önemlidir. Kürtlerin özellikle dip-
lomaside ve ulusal savunmada ortak ha-
reket etmeleri gerçekten çok önemli ol-
maktadır. Eğer bu dönemde bu bilinçle
hareket edilmezse, bu yaklaşım içinde
olunmazsa Kürtler kendi bindikleri dalı
keserler. Bu açıdan KDP'nin politikaları,
yaklaşımları çok dar, sadece kendisiyle
sınırlıdır. Bütün Ortadoğu'daki gelişmeleri
görmeyen, geleceği düşünmeyen, sadece
günlük politikalarla uğraşan ya da dar,
parti çıkarlarıyla kendini hakim kılmaya
çalışarak ulusal politikadan uzaklaşan
yaklaşımlarla kendisine de Kürtlere de
zarar verecek bir politika izlemektedir. 

Özellikle Kürdistan'ın en büyük parçası
Bakurê Kurdîstan’da büyük güç olan, bu
gücüyle bütün parçalardaki özgür ve de-
mokratik yaşamın mücadelesinin güvencesi
olan PKK'nin öncülüğünde yürütülen Kür-
distan Özgürlük Mücadelesine karşı olum-
suz yaklaşımlar içinde olunması, yine Ro-
java Devrimi gibi Ortadoğu'yu etkileyen
devrim karşısında olumsuz tutum içinde
olunması, KDP'nin bencil, dar çıkarları
nedeniyle gerçek ulusal çıkarları göreme-
mesini ifade etmektedir. PKK ile, Kürt Öz-
gürlük Hareketiyle nasıl ortak iş yapabiliriz,
nasıl birlik kurabiliriz konusunu düşün-
mekten çok, PKK'yi sıkıştırma, etkisizleş-
tirme, zayıf düşürmeyi temel politikası ha-
line getirmiştir. PKK ve Kürt Özgürlük Ha-
reketi'ni nasıl kontrol altına alırım, nasıl
sıkıştırırım yaklaşımını bir türlü bırakma-
mıştır. Her fırsatı PKK aleyhine kullanma
yaklaşımı içindedir. En son olarak KDP-
İ’lilerin gerilla güçlerinin hakim olduğu
Medya Savunma Alanları’nın Xinêre böl-
gesine hiç bilgi vermeden geçmesi ve bu-
nun getirdiği gerilim ve sonucunda KDP-
İ’den bir kişinin yaşamını yitirmesi, birinin

de yaralanması sonrası yapılan propa-
gandalar KDP’nin doğru ve iyi niyetli ol-
mayan bir politika içinde olduğunu gözler
önüne sermiştir. Anlaşılıyor ki bazı örgütleri
PKK ile karşı karşıya getirme ve bu temelde
de PKK'nin Kürt kamuoyundaki etkisini
zayıflatma, yıpratma gibi basit hesaplar
düşünmektedirler. Bu nedenle gerçekleri
çarpıtmaktadırlar. Gerilla güçleri “bizim
alanımızdan önceden bilgi vererek geçe-
bilirsiniz, istediğiniz yere gidebilirsiniz, an-
cak kendinize ilişkide bulunduğunuz güç-
lerin hakim olduğu alanlarda üslenme ya-
pın” denilmiştir. Ancak bir dayatma, bir
kışkırtma yapmak için ısrarla gerillanın
bulunduğu alanlara gelme ve üslenme
dayatması içinde olmuşlardır. Gerilla ken-
dilerine belirli seçenekler sunduğu halde
bu seçenekleri gözden geçirme yerine,
tamamen gerillaya emrivaki yapma biçi-
minde provokatif yaklaşımlar içine girmiş-
lerdir. KDP-İ’den olan bir grubun Xinêre’deki
bu yaklaşımları ve dayatması sonucu or-
taya çıkan istenmeyen bu durumu bahane
ederek yürütülen anti-propaganda KDP'nin
niyetini göstermektedir. Bu yaklaşımlar
KDP'nin Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı
bir psikolojik savaş, bir özel savaş yürüttüğü

anlamına gelmektedir. Kürt Özgürlük Ha-
reketi'nin bütün makul yaklaşımları karşı-
sında ilişkide olduğu bazı grupları kışkırt-
mak ve belirli bazı dayatmalar içine sokmak
başka bir anlama gelmemektedir. Orta-
doğu'daki mevcut durum; Bakurê Kurdis-
tan, Rojava ve Güney Kürdistan'daki ge-
lişmeler, DAİŞin Türkiye ile birlikte geliş-
tirdiği Kürt düşmanlığı karşısında ulusal
birlik politikaları izlemek yerine bu tür ge-
rilimler yaratması, dönemin ihtiyaçlarını
ve gereklerini anlamayan bir tutumu ifade
etmektedir. 

Türkiye Suriye'deki savaşı
derinleştiriyor

Kürt halkının özgürlük mücadelesi her
alanda gelişmektedir. Rojava Devrimi, Ko-
banê’de DAİŞ’i yenilgiye uğrattıktan sonra
Cezire kantonunda da önemli başarılar
elde etmiştir. Daha önce Til Hemis ve Til
Barak alanında ortaya konulan başarılar,
Til Temir’de DAİŞ saldırılarının püskürtül-
mesi ve Şengal’in Suriye sınırları tarafından
kuşatmaya alınmasının boşa çıkarılması,
DAİŞ’in birçok alandan atılması sağlandığı
gibi, en son olarak hem Cezire kantonu,
hem de Şengal’i güvenceye almak açı-
sından çok önemli olan Kezvan, diğer
adıyla Abdul Aziz dağının YPG gerillaları
tarafından kontrol edilmesi Suriye gene-
linde Rojava Devrimi’nin etkisinin artması,
Rojava Devrimi’nin bütün Suriye’ye taşı-
rılması açısından çok önemli olmaktadır.
DAİŞ ve El Nusra Suriye’de başka alan-
larda bazı ilerlemeler sağlamış olsalar da
mevcut durumda Rojava Devrimi’nin çok
stratejik konumda olan Abdul Aziz dağını
kontrol altına alması, önümüzdeki dönemde
önemli siyasal gelişmeler ortaya çıkara-
caktır. 

Suriye’de bir kaos yaşanmaktadır. İs-
lam’ı maske ve ideolojik güç olarak kullanan
DAİŞ ve El Nusra gibi bazı güçler kimi
ilerlemeler kaydetmiş olsalar da, hala tüm-
den Suriye'ye hakim olacak bir pozisyona
kavuşmaktan uzaktırlar. Aslında mevcut
durumda DAİŞ ve El Nusra’nın saldırıları,
yaklaşımları ABD ve İsrail’in Suriye'yi
bölme politikasına hizmet etmekten başka
bir sonuç vermemektedir. Suriye'nin bütün
halklarının, Kürtler, Sünni Araplar, Alevi
Araplar başta olmak üzere tüm diğer etnik

ve inanç topluluklarının özgür ve demo-
kratik yaşamı temelinde Suriye'nin birliğini
sağlama projesi sadece ve sadece Rojava
Devrimi’nin zihniyetinde ve siyasal proje-
sinde bulunmaktadır. Bu açıdan önümüz-
deki dönemde bu projenin daha da etkili
hale gelmesi, mevcut çıkmazdan tek kur-
tuluş projesi olduğu için Alevi’siyle, Sün-
ni’siyle tüm Arap halkları tarafından be-
nimsenmesi giderek daha da artacaktır.
Kuşkusuz Suriye üzerinde Türk devletinin
Suudi Arabistan’la birlikte geliştirdiği poli-
tikalar vardır. Türkiye, Suriye’de El Nusra
ve Ahrar El Şam üzerinden Hatay ve
Antep sınırlarına yakın bölgelerde etkili
olmak istemektedir. Böylelikle Esad reji-
minden intikam almaya, Esad rejimini sı-
kıştırmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan
Suudi Arabistan ve Katar’ın DAİŞ’i des-
tekleyerek son Palmira’da olduğu gibi bazı
yerlerin alınmasını sağlamaları, aslında
Suriye'deki kaosu ve çıkmazı daha da
arttırmaktan başka bir sonuç vermemek-
tedir. Zaman zaman Türkiye ile Suudi
Arabistan’ın, Katar’ın politikaları örtüşse
de, taktik olarak birbirlerine destek verseler
de tümüyle ortaklaşmaları da söz konusu
olmamaktadır. Bu da esas olarak Suri-
ye'deki çatışmaların süreklileşmesi, her-
kesin bölgede etkin olma politikalarını biz-
zat Suriye üzerinde denemeleri, Suriye
halkları üzerinde denemeleri bir çıkmazı
ifade etmektedir. 

AKP Ortadoğu'daki
çatışmaları Türkiye’nin

içine taşıyor 

Bu ortamda Suriye’nin demokratikleş-
mesi isteniyorsa, Suriye’deki mevcut du-
rumdan rahatsızlık duyuluyorsa yeni bir
Suriye yaratılmak isteniyorsa, kesinlikle
Rojava Devrimi’nin öngördüğü siyasal
proje etrafında herkesin birleşmesi ge-
rekmektedir. Eğer Suriye’deki çatışmadan,
halkları birbirine kırdırmaktan yarar gö-
rülmüyorsa bundan başka yol yoktur. Rus-
ya, ABD ya da Suriye içindeki muhalifler
bir anlaşmaya varacaklarsa, yine Alevi
Arapları da içine alarak Suriye'nin birliği
korunmak isteniyorsa, o zaman Rojava
Devrimi’nin farklı etnik ve dinsel topluluk-
ların kendi örgütlülükleri temelinde özgür
ve demokratik yaşamasına dayalı bir de-
mokratik Suriye projesi üzerinde anlaşıl-
ması gerekiyor. 

Rojava Devrimci güçleri kendi projelerini
Arap halklarına iyi anlatırlarsa, Suriye için-
deki tüm siyasi güçlerle bu temelde ilişki
kurarlarsa, yine Suriye'ye istikrar getirecek
ve Ortadoğu'nun istikrar ve barışına katkı
sağlayacak bu projeyi Ortadoğu'daki tüm
demokratik özgürlükçü güçlere anlatabi-
lirlerse Suriye'de halkların kardeşliğine,
özgür ve demokratik yaşamına bağlı bir
çıkış yapmak mümkündür. Suriye’de mev-
cut durumda yapılması gereken budur.
Yoksa Suriye'deki savaş daha da derinleşir.
Nitekim Türkiye hala Rojava Devrimi’ne
karşı düşmanlığını sürdürmektedir. Rojava
Devrimi’ne karşı bazı örgütleri kışkırtmak-
tadır. Halep ve çevresinde etkili olan El
Ekrad örgütüne karşı bazı siyasi güçleri
birleştirmesi, yine Rojava Devrimi, PYD
ve YPG kontrolündeki Afrin üzerinde Tür-
kiye'ye bağlı bazı güçlerin tehdit yapması,
Türkiye'nin Suriye'nin demokratik birliği,
istikrar ve barışından değil de, çatışmayı
daha da derinleşmesinden yana olduğunu
göstermektedir. Türkiye'nin Ortadoğu'da
çıkmazın yaşandığı ortamda bir emrivaki
yaparak Suriye'deki savaşı derinleştirmesi,
buna dayanarak AKP Hükümetinin içerideki
sorunların üstünü örtmesi, dışa taşırması
gibi çok tehlikeli durumların gelişmesi ih-
timali de vardır. 

Türkiye artık Suriye'nin demokratikleş-
mesi ya da başka ülkelerin demokratik-
leşmesine bağlı bir proje izleme yerine,
çeşitli ülkelerdeki siyasi güçleri, grupları
destekleyerek kendi politikasını etkin kıl-
maya çalışmaktadır. Bu, gerçekten Türkiye
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için çok tehlikeli bir politikadır. Bu politikalar
Ortadoğu'da etnik toplulukların ve mez-
heplerin çatışmasını kışkırtmakta ve ça-
tışmaların derinleşmesinden başka bir so-
nuç vermemektedir. Bu durum ister istemez
çekişme ve çatışmaların Türkiye'ye sıç-
ramasını beraberinde getirecektir. Bir nevi
Türkiye bu politikalarla Ortadoğu'daki çe-
kişme ve çatışmaları kendi içine taşımış
olacaktır. Türkiye'de böyle bir durumun
gelişme potansiyeli ve imkanı bulunmak-
tadır. Türkiye’nin Suriye'nin ikiye bölün-
mesini ve daha sonra da İslam maskesi
edinen bazı gruplar eliyle Rojava Devrimi’ni
boğdurarak kendisini Suriye'de etkin kıl-
mayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Türki-
ye'nin önümüzdeki dönem politikasının
bu çerçevede gelişeceği görülmektedir.
Şu anda izlediği politika bunu ortaya koy-
maktadır. Ancak Rojava Devrimi’nin ken-
disini güçlendirmesi, Arap halklarıyla de-
mokratik ilişkisini geliştirmesi, yine Güney
Kürdistan'da gerillanın pozisyonunun güç-
lenmesi, Bakurê Kurdistan ve Türkiye'de
demokratikleşme eğiliminin gelişmesi, Tür-
kiye'nin içeride ve dışarıda savaş politi-
kalarını boşa çıkaracaktır. Eğer AKP'nin
içeride ve dışarıdaki savaş politikaları
boşa çıkarılırsa, bu, doğrudan Suriye'deki
gelişmeleri de etkileyecek, Suriye’de Ro-
java Devrimi’ne dayalı bir demokratik Su-
riye'nin gerçekleşmesi imkanını daha da
artıracaktır. 

Irak’ta da bir kaos durumu yaşanmak-
tadır. Başurê Kurdistan’da belli bir istikrar
var olsa da Ortadoğu'daki gelişmeler Ba-
şurê Kurdistan’ı da derinden etkilemektedir.
Hala Başurê Kurdistan’la Irak genelinde
bir demokratik birlik ve ilişkinin gelişmemesi
Irak'ı doğrudan etkilemektedir. Aslında
tam da demokratik ulus zihniyeti temelinde
Kürtler’in Irak'ı demokratikleştirme, Irak'ın
demokratikleşmesinde inisiyatif sahibi
olma, bu temelde de Irak politikasında
etkili olma şansı varken, böyle bir zihniyet
ve politikaya sahip olmaması Kürtler açı-
sından gerçekten büyük bir eksikliktir,
tarihi bir fırsatın kaçırılmasıdır. Halbuki
demokratik ulus ve demokratikleşme te-
melinde Irak genelinde etkili olunsa bu-
günkü Irak'taki iç savaş da sona erdirilir.
Demokratik ulus projesi kesinlikle DAİŞ’i
de, Şiiler içindeki dar, milliyetçi yaklaşımları
da etkisizleştirir. Şiilerin, Sünnilerin, Kürt-
ler’in ve diğer etnik ve dinsel toplulukların
bir arada özgürce yaşayacağı demokratik
bir Irak kurulur. Kürt siyaseti böyle bir ini-
siyatif alsa kesinlikle Irak'ın kaderi değişir.
Irak'ta etkili olduğunda bütün Ortadoğu'da
etkili olur. Bütün Ortadoğu'nun demokra-
tikleşmesinde Kürtler önemli rol oynayabilir.
Böylelikle Kürtler kendi özgür ve demokratik
yaşamlarına kavuşacakları gibi, Ortado-
ğu'yu demokratikleştirme temelinde tüm
Kürdistan parçalarının özgür ve demokratik
yaşamının sağlanmasında da çok büyük
etkide bulunabilirler. Bu konuda büyük rol
sahibi olabilirler. Ancak Başurê Kurdistan'da
Kürt örgütleri ve siyasi grupları kendi ikti-
darlarını, hegemonyalarını düşünme dı-
şında ne Irak geneli açısından, ne Orta-
doğu geneli açısından demokratikleşme
ve özgürleşmeyi getirecek bir zihniyete
ve politikaya sahiptirler. Bu da aslında
Başurê Kurdistan’ın oynayacağı tarihsel
rolün, fırsatın kaçmasına yol açmaktadır.
Eğer Başurê Kurdistan’da KDP, bölge hü-
kümeti, diğer gruplar dar bir politik yaklaşım
içinde olmasalar, ya da PKK'nin Bakur’daki,
Rojava’daki etkisinden rahatsız olma yerine
bundan güç alarak Irak genelinde Irak’ın
demokratikleşmesinde etkili olma politikası
izleseler, gerçekten de hem Irak içindeki
bütün Kürtlerin özgür ve demokratik ya-
şamını güvenceye alırlar, hem demokratik
ulus çerçevesinde Irak'ın demokratikleş-
mesinin öncüsü olurlar, hem de gerçekten
de Ortadoğu'da Kürtlerin tarihsel rol oy-
namasında çok etkili olurlar. Böyle bir
imkan ve fırsat Başurê Kurdistan’daki güç-
lerin önlerinde vardır. 

Böyle bir politika izlense Kerkük Kürtleri
de, Şengal Kürtleri de özgür ve demokratik

yaşama kavuşur. Kerkük’ün de, Şengal
ve diğer 36. paralelde kalan Xanekin ve
diğer alanlardaki Kürtler’in de özgür ve
demokratik yaşamı gerçekleşir. Buralarda
Kürtler’in kendi kimliğiyle, kültürüyle kendi
kendini yöneteceği bir konuma ulaşmaları
gerçekleşir. Irak'ın demokratikleşmesinde
rol oynamak, bütün toplumların kendilerini
yönetmeleri, kendi özgür ve demokratik
yaşamlarını gerçekleştirmeleri anlamına
gelir. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir
mi? Ancak bunun için demokratik bir an-
layışa sahip olmak gerekir. Bütün yerellerin
kendi kendini yönetmesinin kabul edilmesi,
Şengal’in kendi kendini yönetmesi, Ker-
kük’ün kendi kendini yönetmesi, Süley-
maniye’nin kendi kendini yönetmesinin
kabul edilmesi gerekir. Böyle belli bazı
özgünlükleri olan yerlerin kendi kendisini
yönetmesinin kabul edilmesi, Xanekin ve
çevresinde de Kürtlerin kendi kendini yö-
netmesinin gerçekleşmesi anlamına gelir.
İşte o zaman şimdiye kadar çok uğraşılan
anayasanın 140. Maddesi denilen, yani
bu alanların Başurê Kurdistan’ın parçası,
Kürtler’e ait olduğunu belirten maddenin
demokratik zihniyet temelinde gerçekleş-
mesi, pratikleşmesi sağlanır. Böyle olduğu
zaman Süryaniler de kendi kendini yönetir,
Şii Türkmenler de kendi kendini yönetir,
Sünni bölgesinin de demokratik ulus çer-
çevesinde kendini yönetmesi gerçekleşir.

Şiiler kendi kendini yönetir. Ama bu yö-
netme birbirlerine karşı olan ulus-devlet-
çikler biçiminde parçalama biçiminde değil,
her etnik ve dinsel farklılığın kendini yö-
netmesi temelinde, demokratik ulus çer-
çevesinde ve demokratik birlik temelinde
gerçekleşir. Böylelikle Irak'ın bölünmesi,
parçalanması değil, demokratik ve özgür
birlik sağlanır. Çeşitli güçlerin toplulukları
tümden birbiriyle çatıştırıp Irak'ı kriz ve
kaos içinde tutarak etkili olmalarının önüne
geçilir. Irak’taki çatışmadan yararlanmak
isteyen İran olabilir, İsrail olabilir, ABD ya
da Türkiye olabilir. Ancak demokratik ulus
projesi etkili olursa onların politikaları
yerine, Irak halklarının demokratik ulusal
birlik içinde birbirlerini tamamlayarak güçlü
ve demokratik kılacak gelişmeler ortaya
çıkar. Bundan Kürtler zarar görmez. Kürtler
bu durumda bugünkünden daha güçlü
hale gelirler. Kültürel alanda demokratik-
leşme olur, ulusal alanda, siyasal alanda,
toplumsal alanda, her alanda demokra-
tikleşme yaşanır. Demokratikleşme demek,
her topluluğun kendi kendini yönetmesi
ve hakkına razı olmasıdır. Ne az ne çok,
her toplumun hakkının tanınması anlamına
gelir. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir
mi?

Bu açıdan Irak'taki kaosun giderilmesi
açısından demokratik ulus projesi ilaç gi-
bidir. Nasıl ki Suriye’de demokratik ulus
anlayışıyla demokratik Suriye temelinde
istikrar ve barış sağlanacaksa, aynı şey
Irak için de geçerlidir. Şimdi Irak'ta da de-
mokratik bir hamle yapılması gerekirken,
KDP'nin demokratik ulus zihniyeti temelinde
DAİŞ’e karşı direnen, Başurê Kurdistan’ın
ve Irak'ın demokratikleşme ve özgürleşme
mücadelesi veren, Başurê Kurdistan’ı sa-
vunan gerilla güçlerini Başurê Kurdis-
tan’dan çıkartmak istemesi bile olaya ne
kadar dar yaklaştığını, bölgede ve Orta-
doğu genelinde süren büyük savaşı gör-
mediğini, bu büyük savaş içinde Kürtlerin
birliğiyle çıkılabileceğini görmeyen bir yak-
laşım içinde olduğunu ortaya koyar. Orta-
doğu'daki eski dengelerin yıkılıp yeni den-

gelerin kurulmak istendiği savaşta gerilla
varlığını kendileri ve tüm Kürtler açısından
güvence olarak göreceklerine, gerillanın
varlığını bu temelde ele alacaklarına,
gerilla çıksın ya da gerillayı çıkartalım de-
mek, Ortadoğu'daki gelişmeleri de, Irak'taki
gelişmeleri de anlamamak, dar bir yaklaşım
içinde siyaset yapmak anlamına gelir. Bu
da mevcut Ortadoğu ortamında kaybet-
mekten başka bir sonuç vermez. 

Demokratikleşmeye
yönelmezse İran'ın

parçalanması 
kaçınılmazdır

İran, bölgede kritik bir role sahiptir.
İran politikaları da bir çıkmaz içindedir.
Bir taraftan Suriye içinde, bir taraftan Ye-
men’de, bir taraftan Irak’ta milisleriyle ken-
disini siyasal olarak etkili kılmaya çalış-
maktadır. Ancak bu politikaların mevcut
Ortadoğu gerçeğinde İran’ı kurtarması
mümkün değildir. İran ne savaşı dışarıda
tutarak kendi rejimini, gücünü ayakta tu-
tabilir, ne Şia-Sünni çatışması temelinde
Şialara sahiplenerek kendini ayakta tutabilir.
İran'ı da ayakta tutabilecek tek proje de-
mokratik ulus projesidir. İran ancak Kürt-
lerin, Azerilerin, Bellucilerin, Arapların,
bütün farklılıkların varlığını kabul ederek

bir demokratik ulus anlayışı temelinde
yeni bir siyasal yaklaşım ortaya çıkararak
İslami cumhuriyeti demokratikleştirmeye
yönelmezse kesinlikle mevcut politikalarla
kendini ayakta tutması zordur. Ortadoğu'da
her tarafa müdahale ettiği dönemde ABD
ile karşı karşıya gelmeme temelinde nük-
leer silah yapmaktan vazgeçmesi kendisine
belki bir süre nefes aldırabilir, ama Orta-
doğu'daki mevcut savaş içinde kendisini
ayakta tutmasını sağlayamaz. Eğer Orta-
doğu'da kapitalist modernite böl-parçala-
yönet politikasını izliyorsa, Türk devleti
de bu politikanın parçası haline gelerek
kendisini etkin kılmaya çalışıyorsa, bu du-
rumda İran'ın halkların birliğine ve kar-
deşliğine dayalı ayakta kalması ancak de-
mokratik ulus projesiyle mümkündür. De-
mokratik ulus projesiyle tarihten bugüne
gelen birliğini koruyabilir. Eğer tarihte İran
imparator olmuşsa, birliğini koruyabilmişse,
aslında farklı etnik ve dinsel topluluklara
karşı var olan hoşgörüsünden dolayıdır.
Farklı etnik ve dinsel toplulukları, mez-
hepleri dıştalamayan politikasından dola-
yıdır. İran ancak bu tarihsel gerçekliğine
dayanan yeni bir politika geliştirir, İslami
cumhuriyeti demokratikleştirirse hem böl-
gede etkin olabilir hem de varlığını sürdü-
rebilir. Bu açıdan İran'ın geleceğini de-
mokratik ulus projesine mi sarılacak, yoksa
şimdiye kadar olduğu gibi Şialıkla Fars
milliyetçiliğini birleştirip kendisini ayakta
tutma politikası mı izleyecek, seçenekleri
belirleyecektir. Eğer kapitalist modernitenin
etkisiyle İran’da gelişen milliyetçilikten
kendisini arındırmazsa, tarihine uygun
olan demokratik ulus projesine sarılmazsa
İran'da da istikrarsızlığın gelişmesi, İran'ın
parçalanmayla karşılaşılması kaçınılmaz
hale gelir. 

Şu açıktır, kim İran'da demokratik ulus
projesini savunursa o kazanacaktır. Eğer
Kürtler ve diğer topluluklar Farsların de-
mokratik güçleri, demokratik ulus projesini
savunurlarsa yeni bir demokratik İran ku-
rabilirler. Ya da mevcut rejimi demokratik-
leşerek, demokratik İslam cumhuriyeti te-

melinde birliklerini sağlayabilirler. Özcesi,
demokratik ulus projesine kim sahip olursa,
kim bunun örgütlemesini yapar, kim bunun
mücadelesini verirse İran'da onun geleceği
vardır. Bu açıdan Önder Apo'nun demo-
kratik ulus çizgisi tam da İran'ın tarihine
ve bugünkü sorunlarına cevap olabilecek
tek politikadır. Bu açıdan önderlik çizgi-
sinde, demokratik ulus çizgisinde mücadele
yürütüldüğünde İran'da siyasal olarak ge-
lişmek, İran'ın siyasal geleceğine etkide
bulunmak, İran'ın demokratikleşmesi ve
özgürleşmesi mücadelesinde büyük rol
almak mümkündür. Bu açıdan İran’da da
önümüzdeki dönemde önderlik çizgisine
bağlı güçlerin daha da fazla gelişme, diğer
halklarla birlikte İran'ın demokratikleşme
ve özgürleşmesi açısından rol alma im-
kanları ve fırsatları artacaktır. 

Ortadoğu'daki gelişmeler Türkiye'yi ya-
kından ilgilendirmektedir. Türkiye, tarihsel
şekillenmesi itibariyle de Ortadoğu'daki
gelişmelerden en yakından etkilenecek
ülke konumundadır. Nitekim Türkiye Or-
tadoğu politikasından etkilenmiştir. Ama
yanlış politikaları nedeniyle olumsuz etki-
lenmiştir. Ortadoğu'daki gelişmelere olumlu
etkide bulunma, kendi potansiyelini olumlu
temelde kullanma yerine, Suriye'de olduğu
gibi iç savaşı derinleştirerek, Ortadoğu'da
mezhep savaşı içinde yer alarak, Irak'taki
kavgaları daha da kışkırtarak, yine İran’la
siyasi rekabet içine girerek, Suriye'de
çeşitli örgütleri destekleme temelinde böl-
gede Sudan ve Katar’la bazen ilişki kurarak,
bazen karşı karşıya gelerek Mısır’da ve
bütün Kuzey Afrika’daki savaşların içine
girerek bütün olumsuzlukların Türkiye'yi
daha fazla etkilediği bir politika içinde
kendini bulmuştur. En başta da Rojava
Devrimi’ne düşmanlık yaparak Ortadoğu'da
oynayacağı büyük bir rolü ve tarihi bir
fırsatı kaçırmıştır. 

Darbe mekaniği yeniden
devreye girmiştir

Türkiye gelinen aşamada içeride ve
dışarıda sıkışmıştır. İçeride, Kürt halkının
özgürlük mücadelesi ve demokrasi güç-
lerinin demokratikleşme talepleri karşısında,
Kürt sorununu çözme ve Türkiye'yi de-
mokratikleştirme yerine, daha fazla otori-
terleşme eğilimi ve tercihi içine girmiştir.
Yine Suriye, Irak ve Ortadoğu'da halkların
kardeşliği, inançların kardeşliği yerine, ça-
tışmaların bir parçası olarak Ortadoğu po-
litikası içinde kendini etkin kılmak istemiştir.
Tüm bu gerçekler Türkiye'de gerçekleşecek
7 Haziran seçimlerini çok önemli hale ge-
tirmiştir. 7 Haziran seçimleri Türkiye'de
ya otoriterleşme ya da demokratikleşme
yönünde gelişmeleri ortaya çıkaracaktır. 

Türkiye tarihi hep darbe mekaniğinin
olduğu bir tarihidir. Bunun anlamı şudur;
Türkiye'nin kronik sorunları vardır, Türkiye
bunlarla beraber yaşamaktadır, bunları
çözmediği için, demokratikleşmediği için
on yılda bir, yirmi yılda bir ciddi toplumsal
ve siyasal krizlerle karşılaşmaktadır. Bu
durum karşısında ya demokratikleşerek
bu sorunlarını çözecektir ya da darbeyle,
baskıyla, zorla bu sorunları bir süre bastı-
racaktır. Türkiye tarihi hep bu kısırdöngü
içinde geçmiştir. Özellikle de Kürt sorunu
çözülemediği için, yine demokrasi güçle-
rinin, sol güçlerin örgütlenmesine ve sistem
içinde özgür bir biçimde yer almasına mü-
saade edilmediği için hep Kürtlerin itirazıyla,
demokrasi güçlerinin itirazıyla karşılaş-
mışlar, bu da Türkiye'de toplumsal sorun-
ları, siyasal sorunları ağırlaştırmış ve kriz
yaratmıştır. Her kriz dönemi de ya demo-
kratikleşmeyle aşılır ya da baskı ve zorla.
Demokratikleşme tercihi olmadığı için ya
da demokrasi güçleri ve Kürt özgürlük
güçleri bastırılmak istendiği için darbe
devreye girmiştir. Kürtlerin talepleri, iti-
razları, istekleri ve demokrasi güçlerinin
talepleri ve istekleri darbeyle bastırılmıştır.
Türkiye tarihini böyle kısırdöngü tarih
olarak görmek gerekiyor. 

AKP hükümeti Önder Apo'nun esaret
altına alındığı, Kürt Özgürlük Hareketi'nin
gerilla güçlerini sınır dışına çektiği, bu yö-
nüyle çatışmasızlığın olduğu bir ortamda
iktidar oldu. Hatta Kürt Özgürlük Hareke-
ti'nin mücadelesinin yirmi beş yılda yarattığı
toplumsal ve siyasal değişimi, ortaya çıkan
birikimi yeni özel savaş politikalarıyla
tasfiye edip Kürdistan'da soykırımcı zihniyet
eksenli rehabilitasyon sağlama görevi üst-
lenmiştir. Bu nedenle Kürt sorunu demo-
kratik temelde çözme politikası ve yakla-
şımı içinde olmamıştır. Kürt Özgürlük Ha-
reketi bu yaklaşım karşısında yıllarca çö-
züm çağrısı yapıp buna olumlu bir cevap
bulamayınca gerilla yeniden devreye gir-
miş, bunun sonucu AKP bir çıkmazla karşı
karşıya gelmiştir. Çünkü Kürt sorununu
çözme temelinde bir politikası yoktur, bir
savaş ortamında da iktidara gelmediği
için ne yapacağını şaşırmıştır. İlk önce
hem Kürtleri, hem de asker-sivil bürokrasiyi
idare etme politikası izlemiş; daha sonra
Genelkurmayla uzlaşıp iktidarcı siyasal
İslam’ın sistem içine alınmasıyla birlikte
Kürtleri yeni koşullarda soykırımcı sistem
hegemonyası altına alma politikasını yü-
rütmeye başlamış, bunu bir taraftan zo-
ruyla, bir taraftan da çatışmasızlık orta-
mında kendi iktidarını pekiştirerek sonuca
götürmek istemiştir.  Öyle ki, Kürt sorunu-
nun çözümsüzlüğünü iktidarını ayakta
tutan bir mekanik ve diyalektik haline ge-
tirmiştir. Kürt sorununun varlığı ortamında
Kürt sorununun çözümünü beklenti yara-
tarak Kürtleri ve demokrasi güçlerini, diğer
taraftan da çözmeyerek klasik soykırımcı
asker ve sivil bürokrasiyi idare eden ve
böylelikle Kürt sorununun çözümü değil
çözümsüzlüğü ortamında iktidarını sür-
düren bir politik tarzın sahibi olmuştur. 

Bu durum karşısında Önder Apo da,
Kürt Özgürlük Hareketi de AKP'nin politi-
kalarını boşa çıkarmak için bir çözüm
süreci başlatıp AKP'yi içine sokmaya ça-
lışmıştır. Özellikle de toplumu ve devleti
Kürt sorununun çözümü konusunda yu-
muşatarak, Kürt sorununun çözümüne
yatkın hale getirme çabası içinde olun-
muştur. Kuşkusuz siyasal güçlerin Kürt
sorunu konusundaki katı yaklaşımlarını
yumuşatmak ve Kürt sorununun varlığının
ve çözümünün toplumdaki meşruiyetini
geliştirerek AKP'nin bu çözümsüzlük poli-
tikasını boşa çıkarıp çözüm güçlerini güç-
lendirerek çözümün koşullarını sağlamak
hedeflenmiştir. Ancak AKP'nin Kürt soru-
nunun çözümü doğrultusunda bir politikası
olmadığından, Kürt Özgürlük Hareketi'ni
oyalayarak, aldatarak, fırsatını bulunca
ezerek etkisizleştirme taktiğini ve planını
devreye sokmuştur. Ancak bu mücadele-
den Kürt Özgürlük Hareketi ve demokrasi
güçleri kazançlı çıkmıştır. Hem Ortadoğu'da
hem de Türkiye'de Kürt Özgürlük Hareketi
ve demokrasi güçlerinin pozisyonu güç-
lenmiştir. Bu durum Türkiye'yi hem içeride
hem de dışarıda sıkıştırmıştır. Ya demo-
kratikleşme temelinde Kürt sorununu çö-
zecektir, ya da Kürt halkının özgürlük mü-
cadelesini ve demokrasi güçlerini ezecek
bir politika izleyecektir. Çözüm politikasının
olmadığı durumda Türkiye tarihindeki
darbe mekaniği, kısırdöngü yeniden dev-
reye girmiştir. Toplumsal muhalefetin art-
ması, demokratikleşme eğiliminin güçlen-
mesi karşısında ya bu sorun çözülecektir
ya da demokratikleşme isteyen güçlerin
ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin üzerine şid-
detle gidilecektir. Mevcut durumda AKP
hükümetinin çözüm politikası olmadığı için
Tayyip Erdoğan şahsında mevcut darbe
mekaniği işlemeye başlamıştır. Yani sivil
yönetim olarak, sivil güç olarak darbe ger-
çekleştirmeyi üstlenme, Kürt Özgürlük Ha-
reketi ve demokrasi güçlerinin üzerine git-
me, ezme görevini üzerine almıştır. Önder
Apo'nun demokratikleşmeyi ve Kürt soru-
nunun çözümünü dayatması ve bunu top-
luma mal etmesi, bundan artık kaçınılamaz
noktaya gelinmesiyle birlikte AKP hükü-
metinin İç Güvenlik Yasası adı altında
otoriter yasalar çıkarması, yine iç ve dış
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sorunlar karşısında mevcut rejimi krizden
çıkarmak için başkanlık sisteminin öneril-
mesi, iç ve dış tehditler ileri sürülerek
daha otoriter yasaların çıkarılması, darbe
mekaniğinin Erdoğan tarafından sivil bir
darbe biçiminde devreye sokulması anla-
mına gelmektedir.

Erdoğan’ın politikası:
İçte savaş, dışta savaş

7 Haziran seçimleri bu anlama gel-
mektedir. Ya demokrasi güçlerinin başa-
rısıyla Türkiye demokratikleştirilip Kürt so-
runu çözülerek darbe mekaniğinin zemini
ortadan kaldırılacaktır ya da AKP'nin ye-
niden güçlü biçimde tek başına iktidara
gelmesiyle birlikte darbe devrimci güçlere,
demokrasi güçlerine ve Kürt Özgürlük Ha-
reketi'ne karşı gerçekleştirilecektir. Bu açı-
dan 7 Haziran seçimleri herhangi bir par-
tinin seçilip seçilmemesi sorunu değildir;
darbenin gerçekleştirilip gerçekleştirile-
memesi sorunudur. Darbenin önünün alınıp
alınamayacağı sorunudur. AKP'nin, Erdo-
ğan’ın bu politikası bir yönüyle şu anlama
gelmektedir; içte savaş, dışta savaş! İçeride
Kürt Özgürlük Hareketi ve demokrasi güç-
leri susturulacak, suskunluk sağlanacak,
buna dayalı olarak da dışarıya yönelik
savaş yürütülecektir. Bu bir kanun gibidir.
Kim dışarıda bir savaş yürütmek isterse
içeride suskunluk sağlamak için bütün
muhalifleri bastırır, susturur ve buna bağlı
olarak da dışarıda savaşı yürütür. Bu, bi-
linen bir gerçektir. Şimdi de AKP hükümeti
bu politikayı pratikleştirmeye çalışmaktadır. 

Son zamanlarda Türkiye Suriye'ye gir-
di-girecek değerlendirmeleri, haberleri bir
gerçeği ifade etmektedir. Eğer Erdoğan
hükümeti 7 Haziran’da kazanırsa otoriter
rejimini güçlendirecek, Kürt Özgürlük Ha-
reketi'ni ve toplumu susturup bu temelde
dışa karşı savaş yürütecektir. Erdoğan ve
AKP'nin bu seçim döneminde programı
belli olmuştur. “Kürt sorunu yoktur, taraflar
yoktur, masa yoktur, izleme heyeti yoktur,
müzakere heyeti yoktur, Kürt sorunundan
söz etmek bölücülüktür, Kürt sorunundan
söz edenler Türkiye'yi parçalamak iste-
yenlerdir” biçimindeki değerlendirmeler
AKP hükümetinin programını ortaya koy-
maktadır. AKP hükümeti seçimi kazandı-
ğında açıkça “benim programım kabul
edilmiştir” diyecektir. Çünkü her gün Er-
doğan meydanlarda rabia işaretini yapıyor.
Bu işaret eşliğinde tek devlet, tek millet,
tek vatan, tek bayrak sloganını atıyor. Bu,
Türkiye'nin temel anayasasıdır. Erdoğan’ın
ve uzlaştığı derin güçlerin Türkiye anaya-
sası budur. AKP meydanlarda sürekli yeni
anayasa yapacağım diyor, yeni anayasası
budur. Tek devlet, tek millet, tek bayrak,
tek vatandır. Erdoğan anayasasının temel
ilkeleri bunlardır. Anayasanın diğer mad-
delerinin hepsi hikayedir, ayrıntıdır. Esas
olan tek tek tekerlemesidir; bütün ayrıntılar
bu tekerleme temelinde şekillenecektir.
AKP, Erdoğan kazandığında bu projesi
kazanacaktır.

Kim Erdoğan’a, AKP'ye oy verirse bu
projeye oy verecektir. Bunun da kesinlikle
bilinmesi gerekir. Ama HDP başarılı olursa
bu, darbe mekaniğinin tarihe gömülmesi,
darbelere zemin yapılan Kürt sorununun
çözülmesi anlamına gelecektir. Kürt soru-
nunun çözülmesi ve Türkiye'nin demokra-
tikleşmesinin kapısı açılacaktır. Eğer dar-
beler mekaniği bitirilmek isteniyorsa böyle
bitirilecektir. Yoksa askeri vesayeti bitirdim,
darbeye karşı çıktım demek demagojidir,
hikayedir. Darbe mekaniğini yaratan, dar-
belere yol açan Kürt sorunu, Alevi sorunu
gibi temel sorunlar çözülmeden hiç kimse
ne darbe mekaniğinden kurtulabilir, ne
askeri vesayetten kurtulabilir, ne polis ve-
sayetinden kurtulabilir. Çünkü bu sorunlar
çözülmeden orduya da, polise de ihtiyaç
duyulur, muhtaç olunur. Onlar esas aktörler
olurlar. Darbe mekaniği Türkiye'nin siyasetini
belirleyen temel etken olur. Bu açıdan
HDP’nin başarısı darbeciliğe ve askeri ve-
sayete son verme anlamına gelmektedir. 

HDP başarılı olursa, bu, demokratik
ulus projesinin sahiplenilmesi, gerçekleş-
mesi anlamına gelecektir. Nitekim bugün
Türkiye'de herkes HDP’ye teveccüh edi-
yorsa, HDP’yi destekliyorsa, HDP’de umut
görüyorsa, Türkiye'nin ancak HDP ile de-
mokratikleşip düzlüğe çıkacağını düşü-
nüyorsa, nedeni HDP’nin demokratik ulus
projesine sahiplenmesidir. Çünkü Türki-
ye'de de Ortadoğu'da da sorunları yaratan
ulus-devletçi anlayıştır, tekçi anlayıştır.
Erdoğan’ın dört parmağını sallama anla-
yışıdır. Bu anlayış tekçi anlayıştır. Türki-
ye'deki sorunları da, Ortadoğu'daki so-
runları da bu zihniyet yaratmaktadır. 

HDP başarılı olduğunda Türkiye yeni
bir güne uyanacaktır. Tüm etnik ve dinsel

toplulukların bir arada yaşayacağı yeni
bir Türkiye şekillenecektir. HDP şahsında
demokratik ulus Türkiyesi, demokratik top-
lum gerçeği ortaya çıkacaktır. Bu açıdan
HDP’nin seçimi kazanması tabii ki tarih-
seldir. HDP seçimi kazandığında DAİŞ
de yenilecektir, Ortadoğu'daki tüm tekçi
zihniyetler de yenilecektir. Türkiye'deki
demokratik ulus çerçevesindeki değişim
tüm Ortadoğu'ya yansıyacaktır. Belki de
Türkiye tüm tarihi boyunca Ortadoğu'da
ilk defa bu düzeyde tarihi bir rol alacaktır.
Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan tek şey
budur. 

HDP başarılı olursa
darbe mekaniği tarihe

gömülecektir

Şu anda HDP dışında hiçbir parti Tür-
kiye'nin partisi değildir. Erdoğan böbürle-
nerek söylediği gibi AKP de Türkiye'nin
partisi değildir. Tekçi olan, tek tek diyen
bir siyasi zihniyet Türkiye'nin partisi olabilir
mi? Şu anda Türkiye'nin tek partisi vardır,
o da HDP’dir. Sadece HDP tüm etnik ve
inançsal toplulukları kucaklamaktadır. Sa-
dece HDP İslam’ıyla, Hıristiyan’ıyla, Al-
evi’siyle, Êzidî’siyle, bütün inançları barış
içinde yaşatacak bir projeye sahiptir. Türk-
leri, Kürtleri, Arapları, Çerkezleri, Abazaları,
Süryanileri bir arada yaşatacak tek proje
HDP projesidir. Bu proje gerçekleştiğinde
Türkiye büyük bir rahatlamaya kavuşa-
caktır, tüm Türkiye ‘oh’ diyecektir. Türki-
ye'nin ‘oh’ demesi, Ortadoğu halklarına
da ‘oh’ dedirtecektir, bir rahatlama yaşa-
nacaktır. HDP’nin kazanmasıyla birlikte
DAİŞ’in gücü bir anda yarı yarıya inecektir,
giderek düşecektir, eriyecektir. Çünkü Or-
tadoğu'da tekçi zihniyetler hem inanç
olarak hem de etnik olarak gücünü ulus-
devletçi tekçi Türkiye'den almaktadır. Tür-

kiye demokratikleşip tekçi anlayışı bırak-
tığında Ortadoğu'daki tekçi zihniyetler
çorap söküğü gibi çözülecektir. İran da
çözülecektir. Tekçi zihniyet bırakıldığında,
demokratik ulus zihniyeti oluştuğunda ilk
defa Türkiye birleşecektir, bir Türkiye partisi
etrafında Türkiye birleşecektir. İran'da de-
mokratik ulus çizgisinde bir araya gelme
güçlenecektir. Suriye’de, Irak’ta hep bu
sonuçlar ortaya çıkacaktır. 

AKP'nin HDP projesine düşmanlığı
bundandır. Çünkü tekçi zihniyetten bes-
lenmektedir. Tek vatan, tek millet, tek
bayrak, tek tek diyerek ayakta kalmaktadır.
İşte bu tek tek olarak ifade ettiği siyasi
programı, siyasi projesi kaybettiğinde bü-
tün gericilikler kaybedecek, bütün tekçiler
kaybedecek, Ortadoğu'nun tüm etnik top-
lulukları ve halkları birlikte kazanacaklardır.
Hiç kimse kaybetmeyecek, hepsi de birlikte
kazanacaktır. Türk de, Kürt de, Arap da,
Çerkez de, Sünni de, Alevi de, Şafi de,
Süryani de, herkes kazanacaktır. Bu açı-
dan HDP’nin kazanması büyük heyecan
yaratacaktır. AKP'nin HDP düşmanlığı bu-
radan kaynaklanmaktadır. AKP'nin HDP
düşmanlığının nereden kaynaklandığı çok
iyi görülmelidir. Sorun sadece AKP hükü-
metinin kaybetmesi değildir, sadece
AKP'nin kaybetmesi olsaydı AKP bu kadar
dirençli olamazdı, bu kadar oyunlar oy-
nayamazdı. AKP şahsında tüm bölge ge-
riciliği kaybedecektir. Onun için tüm bölge
gericiliği HDP’nin değil, AKP'nin kazan-
masını istiyor. Bu gerçeğin iyi görülmesi
gerekir.

Bu açıdan tüm Kürt halkının, Alevilerin,
tüm farklı etnik ve dinsel toplulukların
HDP’ye sahip çıkması gerekiyor. Kürtlerin
özellikle sahip çıkması gerekiyor. Demo-
kratik ulus gerçekleşince tüm Ortadoğu'daki
halklar ve Kürtler özgürleşecektir. Bu açı-
dan Sünni Kürtler, Şafi Kürtler Alevi Kürtlere
sahip çıkmalıdırlar. Alevi Kürtleri’ni demo-
kratik ulus birliğinin en temel parçası
olarak görmelidirler. Bu temelde de Türki-
ye'deki demokratik ulus birliğini sağlama-
lıdırlar. Kürt sadece kendini düşünürse,
Aleviler sadece kendini, Sünniler sadece
kendini, Êzidîler sadece kendini, Türkler
sadece kendini düşünürse kendi özgür
ve demokratik yaşamlarına da kavuşa-
mazlar. Bu açıdan herkes diğer farklılıklara
sahip çıkacaktır; diğer farklılıkların özgür
ve demokratik yaşamına, kendi kimliklerini,
kültürlerini ve inançlarını yaşamasına say-
gılı olacaktır. Bunu en başta da tüm Kürt
halkının bilince çıkarması gerekiyor. Kürtler
ne Rojava’da, ne Başur’da, ne Rojhilat’ta,
ne Bakur’da, yani ne Suriye, İran, Irak ne
de Türkiye'de etnik savaşların ve mezhep
kutuplaşmalarının içinde yer alabilirler.
Aksine bütün etnik topluluklarla kardeşçe
yaşamayı esas almalıdırlar. Bütün inanç-
larla, mezheplerle kardeşçe yaşamayı
esas almalıdırlar. Sünni Kürt ise Şii’yle
kardeşçe yaşamayı bilecek, Alevi ile kar-
deşçe yaşamayı bilecek. Böyle olursa
Sünni Kürtler de kendi özgür ve demokratik
yaşamlarını güvenceye alırlar. Alevi Kürtler,
Sünni Kürt kardeşleriyle yaşamayı bile-
cekler. Böyle olursa demokratik ulus projesi
pratikleşir, bütün farklı etnik ve dinsel top-
luluklar özgür yaşama kavuşur. Bu açıdan
demokratik ulus bilincini edinmek çok çok
önemlidir. 

HDP bugün demokratik ulus projesine
sahip olduğu için çekicidir, herkes saygı
duymaktadır, bütün Ortadoğu'yu etkile-
mektedir. Sadece Kürd’ü düşünen ya da
sadece Kürd’ün bir kısmını düşünen bir
politikaya sahip olsaydı ne Ortadoğu'da
bu kadar etkili olabilirdi, ne Kürdistan'da,
ne de Türkiye'de. Bu açıdan HDP çizgisinin,
daha doğrusu Önderlik çizgisinin Ortado-
ğu'da, Türkiye'de bu kadar teveccüh gör-
mesinin, rağbet görmesinin, destek gör-
mesinin nedeninin  demokratik ulus anlayışı
olduğunu herkes bilmelidir; demokratik
ulus kültürüne sahip çıkmalıdır, demokratik
ulusun ne olduğunu bilmelidir, öğrenmelidir.
Eğer demokratik ulus anlayışından sapıl-
mazsa, demokratik ulus anlayışına ilkesel

sahip çıkılırsa kesinlikle Kürt Özgürlük
Hareketi sadece Kürdistan'da, Rojava’da
değil, Türkiye'de de, İran'da da, Irak'ta
da, Ortadoğu'da da kazanacaktır. 

Türkiye'nin de ilacı demokratik ulustur.
Yine Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, bir bütün
Ortadoğu’nun ilacı demokratik ulustur. De-
mokratik ulus, bir parçalanma modeli de-
ğildir, bir birleşme modelidir, bir demokratik
Ortadoğu federasyonu modelidir. Tüm Or-
tadoğu halklarının birleşerek kapitalist mo-
dernite ve kapitalist emperyalizme karşı
dik durma, ayakta kalma, özgür ve ba-
ğımsız hareket etme modelidir. Parçalama
değil, bütünleştirme ve güçlendirme mo-
delidir. Bunu anlamamak, kafayı kuma
gömmektir. Kim bunu anlamıyorsa, ne
yurdunu seviyordur, ne milliyetini. Bunu
herkes bilmelidir. Yurdunu ve milletini sev-
mek, yurdu ve milleti sürekli çatışma içinde
tutmak değildir; sürekli krizler içinde tutmak
değildir. Türkiye'yi, Türkiye halklarını sürekli
krize mahkum etmek değildir. Bu açıdan
bütün Türkiye'deki aydınlar, yazarlar, farklı
etnik ve dinsel topluluklar, tüm siyasi
güçler demokratik ulus projesinin değerini
bilmeli ve sahiplenmelidir.

Yeni yaşam,
halkların kardeşçe

yaşamıdır

7 Haziran seçimleri çok tarihi seçimlerdir.
Bu tarihi seçimlerde tabii ki HDP’nin başarı
kazanması çok önemli sonuçlar doğura-
caktır. 7 Haziran’da HDP kazandığında
sadece Kürtler değil, başta Aleviler olmak
üzere tüm etnik ve inançsal topluluklar
yeni bir güne uyanacaklardır, ışıklı bir güne
uyanacaklardır. Özgür ve demokratik bir
yaşama uyanacaklardır. Kendilerine gü-
venleri artacaktır, geleceklerine güvenleri
artacaktır. Kaygıyla, korkuyla yaşamaktan
kurtulacaklardır. Bin yılların baskı ve zulüm
düzeninden kurtularak özgür ve demokratik
yaşama kavuşacaklardır. Aleviler açısından
da gerçek bu olacaktır, Êzidîler açısından
da, Ermeniler açısından da, Asuri-Süryaniler
açısından da, Çerkezler açısından da,
Müslüman Kürtler, Türkler açısından da,
herkes açısından da yeni bir yaşam ortaya
çıkacaktır. İşte yeni yaşam denilen slogan
budur. HDP’nin yeni yaşam sloganını bu
içerikte, bu çerçevede anlamak gerekir.
Bu da güzel yaşamdır, özgür yaşamdır,
demokratik yaşamdır, halkların kardeşçe
yaşamıdır. Halkların birbirini güçlendirme
yaşamıdır, tüm kültürlerin birbirlerini bes-
leyerek zenginleştirme yaşamıdır. Tekçi,
ucu kapalı, bütün farklı kültürlere düşman
katı ulus anlayışı yerine, devlete endeksli
ulus anlayışı yerine, kapitalizme hizmet
eden ulus anlayışı yerine; halklara, uluslara
hizmet eden ulus anlayışı, siyaset anlayışı,
sosyoloji anlayışı, kültür anlayışı böyle
gerçekleşecektir ve bu temelde Mezopo-
tamya yeniden yeryüzünün cenneti ola-
caktır. Ortadoğu ve Anadolu yeniden in-
sanlığa ışık saçan coğrafya haline gele-
cektir. 

7 Haziran seçimleri bu çerçevede an-
lamlıdır. 7 Haziran seçimleri başarılı ol-
duğunda sol, sosyalizm ayağa kalkacaktır.
Yani toplumculuk ayağa kalkacaktır. Ka-
pitalist modernitenin bireyciliği, kapitalist
modernitenin ulusları, kültürleri birbirine
düşürmesi ortadan kalkacaktır; demokratik
devrim gerçekleşecektir. Bu demokratik
devrimin gerçekleşmesinde rol oynayan
sol ve sosyalist güçler geleceği demokratik
ve toplumcu temelde, komünal demokratik
temelde şekillendirme konusunda avantajlı
duruma geleceklerdir. Toplum içindeki iti-
barları, etkileri artacaktır. Bu açıdan 7 Ha-
ziran seçimlerinde HDP’nin başarısı sadece
demokratik ulusun, farklı etnik ve ulusların
başarısı değildir; insan yaşamının doğasına
uygun komünal ve demokratik yaşamın,
yani sömürüsüz, baskı olmayan düzenin
kurulmasının da önü sonuna kadar açıla-
caktır. 7 Haziran seçimlerine tüm halkla-
rımız, tüm toplum bu inançla girmektedir.

Tırşıkçıların, işbirlikçilerin
AKP'yi kurtarması
mümkün değildir

Kuşkusuz bu başarıyı yaratan, bu du-
rumu yaratan Önder Apo’dur. AKP, Erdoğan
iç ve dış tehlikeyi gösterip otoriterleşmeyi
gündemleştirerek seçimin gündemini de-
mokratikleşme değil de başkanlık gibi he-
gemonik otoriter bir sistem hedefiyle se-
çime girip bu temelde başarılı olmak is-
terken, Önder Apo, siyasal hamleleriyle,
Dolmabahçe’deki deklarasyonla, Newroz
manifestosuyla Türkiye'nin önüne demo-
kratikleşme gündemini koymuştur. Bu se-
çim, otoriterleşme projesi mi yoksa de-
mokratikleşme projesi mi kazanacak, bunu
gösterecektir. Bunu yaratan Önder Apo’dur.
Zaten Erdoğan, Önder Apo’nun hamlele-
rinin gündemi demokratikleşme ve Kürt
sorununun çözümü doğrultusunda oldu-
ğunu görünce kendi otoriterleşme günde-
minin saf dışı kalacağını anlayıp Dolma-
bahçe mutabakatını reddetmiş, on mad-
denin demokrasiyle alakası yok demiş,
izleme heyetini tanımıyorum, masa yok,
şu yok bu yok demiştir. Bu, açıktan Önder
Apo'nun hamlesi karşısında karşı bir hamle
anlamına gelmektedir. Önder Apo'nun de-
mokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü
gündemini zayıflatarak kendi gündemini
devreye sokmak istemiştir. Ama son iki
ay göstermiştir ki şu anda Türkiye'deki
seçim ortamını belirleyen Önder Apo'nun
ortaya koyduğu ve HDP’nin sahiplendiği
demokratikleşme ve demokratik ulus pro-
jesidir. Seçimlerin kaderini bu belirleye-
cektir. 

İşte AKP'nin tüm saldırılarla, baskılarla
gerilim yaratarak, çatışma yaratarak ön-
lemek istediği demokratik ulus modelinin
başarısıdır. Neden daha önceki seçimlerde
gerilim değil de çatışmasızlık isterken
şimdi kontrollü çatışma, kontrollü gerilim
yaratmak istemektedir. Her yerde HDP’lilere
saldırılar yaptırması, tamamen demokra-
tikleşme gündemini ortadan kaldırmak
içindir. Hatta bu saldırıları bile “bakın iç
sorunlar var, iç güvenlik sorunları var”
deyip otoriterleşmesini meşrulaştırmak ve
başkanlık sistemine oy istemek için kul-
lanmaktadır. 

Gerilimi de çatışmayı da HDP’ye sal-
dırıları da, asker ve gerilla arasında çatışma
yaratıp ölümlerin ortaya çıkmasını sağlama
çabaları da tamamen kendi otoriterleşme
ve başkanlık sistemine zemin sunmak
içindir. İşte bu gerçekliği bugün tüm Türkiye
toplumu görmüştür. Kürdistan toplumu
görmüştür. Bu açıdan tüm Kürt halkı ve
demokrasi güçleri HDP’ye yüzünü çevir-
miştir. AKP belirli işbirlikçi Kürtlerle kendi
otoriter politikasını, rabia işaretiyle ortaya
koyduğu tekçi düzenini meşrulaştırmaya
çalışsa da artık Kürdistan'da bu tür tırşık-
çıların, bu tür işbirlikçilerin AKP'yi kurtar-
ması mümkün değildir. AKP hiçbir dema-
gojinin, hiçbir propagandanın, hiçbir işbir-
likçinin kendisini kurtaramayacağını gör-
düğü için bugün çılgına dönmüştür. Bugün
AKP’lilerin dengesini kaybetmesi, dengesini
yitirmesi, dengesizleşmesi tamamen şim-
diye kadar uyguladıkları özel savaş ve
psikolojik savaş yöntemlerinin bu seçimde
boşa çıkmasının görülmesinden dolayıdır.
Artık gerçekler ve doğrular demagojiler
ve yalanlara galebe çalmıştır. Artık ne
kadar yalan, dolan da söylense toplumun
demokrasi özlemi ve gerçekler karşısında
yenilmekten kurtulamayacaklardır. 7 Ha-
ziran seçimleri öncesi gerçeklik budur.
Eğer AKP ve derin devlet birlikte seçimlere
müdahale etmezlerse, oyları çalmazlarsa
kesinlikle Türkiye HDP’nin barajı aşmasıyla
yeni bir sabaha uyanacaktır. 8 Haziran’da
güneş sadece Türkiye üzerinde doğma-
yacak, Türkiye'de doğan güneş tüm Orta-
doğu'yu aydınlatacak ve bu temelde Or-
tadoğu eksenli yeni bir uygarlık çağına
girilecektir.
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“7 Haziran seçimleri her-
hangi bir partinin seçilip
seçilmemesi sorunu değil-
dir; darbenin gerçekleştiri-
lip gerçekleştirilememesi
sorunudur. Darbenin önü-
nün alınıp alınamayacağı
sorunudur.”

“Erdoğan’ın politikası içte
savaş, dışta savaş! Bu bir
kanun gibidir. Kim dışarıda
bir savaş yürütmek isterse
içeride suskunluk sağlamak
için bütün muhalifleri bas-
tırır, susturur ve buna bağlı
olarak da dışarıda savaşı
yürütür.”

siyasal.qxp_Layout 1  28/05/2015  22:52  Page 5



6 SerxwebûnGulan 2015

Değerli Yoldaşlar!
Bugün 11 Mayıs, Hozan Mizgîn (Gurbet

Aydın) yoldaşın şehadetinin 23. yıldönümü
oluyor. Hareket ve halk olarak Mayıs Şe-
hitler Ayı’nı yaşıyoruz. Mayıs ayı özgürlük
mücadelemizin en çok geliştiği, şiddet-
lendiği, her alanda kültürel soykırım rejimi
ile en kapsamlı mücadelelerin yaşandığı
bir ay oluyor. Bu bakımdan da en erkenden
ve en çok şehitler verdiğimiz bir ay olma
özelliği taşıyor. Yine hareketimizin ilk büyük
şehidi Haki Karer yoldaşın şehadetinin
38. yıl dönümünde bulunuyoruz. Yani 38.
Şehitler Günü’nü yaşıyoruz. Bu temelde
Haki Karer ve Gurbet Aydın yoldaşlar şah-
sında bütün özgürlük mücadelesi şehitle-
rimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Başta
Rojava ve Şengal direnişleri olmak üzere
her alanda şehitler vermeye devam edi-
yoruz. Haki Karer’le başlayıp Rojava ve
Şengal direnişlerine kadar gelen tüm kah-
raman şehitlerimizin amaçlarını başarma
sözümüzü yineliyoruz!

Değerli Yoldaşlar!
Mayıs ayı her günü büyük mücadelelere

sahne olmuş bir aydır. 1 Mayıs’tan 31
Mayıs’a kadar her gününde onlarca kah-
raman şehit var. Haki Karer yoldaşın anı-
sına geliştirilen mücadele bir bütün olarak
Mayıs ayını özgürlük mücadelemizin en
çok yürütüldüğü ay haline getirmiş bulu-
nuyor. Bu sadece bizim mücadelemizle
sınırlı da değildir, diğer halkların, emekçi-
lerin ve ezilenlerin özgürlük mücadelesi
açısından da böyledir. Örneğin 1 Mayıs
gerçeği bunu ifade ediyor. İşçi sınıfının
mücadele içinde şehit verdiği bir gün
oluyor. Bu nedenle dünya emekçileri 1
Mayıs’ı kendi birlik, dayanışma ve müca-
dele günleri olarak anıyorlar; kendilerini
bu temelde eğitiyor, mücadelelerini daha
örgütlü ve bilinçli hale getirmeye çalışıyorlar. 

1 Mayıs Türkiye emekçileri açısından
da benzer bir özellik taşıyor. 1 Mayıslar
özgürlük, eşitlik ve sosyalizm mücadele-
sinin bu topraklarda da en çok geliştirildiği
günler oluyor. 1 Mayıs 1977’de Taksim’deki
kutlamada kontrgerilla saldırısı sonucu
Türkiye işçi ve emekçileri 34’ten fazla
şehit vermiş bulunuyor. Bugün Taksim
mücadelesi o şehitlerin anısına yürütülüyor.
Türkiye devrimci hareketi açısından da
Mayıs ayı önemlidir. 6 Mayıs Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın
idam edildiği gündür. 43. şehadet yıldö-
nümünde bu büyük devrimcileri, Kürt öz-
gürlük mücadelesinin gelişiminin ve ön-
derliksel doğuşun temeli olan bu büyük
devrimci duruşu saygıyla andık. Yine 18
Mayıs 1973 Diyarbakır’da İbrahim Kay-
pakkaya’nın işkencede katledildiği gündür.
Daha o zamandan gerillacılığı geliştirmeye
yönelen, coğrafya ve halk olarak böyle
bir mücadelenin Kürdistan’da gelişebile-
ceğini gören öncü kişilerdendir. Hem gerilla
öncülüğü ve hem de Kürdistan’ı bunun
için zemin seçmesi değerlidir. Kürdistan
özgürlük mücadelesinin onu devam ettiren
bir gelişme olduğu ortadadır.  

Bizim mücadelemiz açısından da Mayıs
ayının 31 gününün büyük önemi vardır.
Dünya emekçilerinin 1 Mayıs’ı ve Türkiye
devrimci hareketinin Mayıs direniş ve şe-
hitler gerçeği her gününe onlarca direniş
ve şehadet sığdırılarak temsil edilmiş ve
yaşatılmıştır. Bu temelde gelişen gerilla

direnişi içinde Mayıs ayının her gü-
nünde büyük şehitler verilmiştir. Ör-
neğin 1 Mayıs 1985’te Garzan’da şehit
verdiğimiz Ramazan Kaplan ve ar-
kadaşları ilk gerilla şehitlerimizdendi.
2 Mayıs 1983’te ‘Hilvan ve Siverek
Direnişi’nin komutanı Mehmet Kara-
sungur ve İbrahim Bilgin yoldaşları
Kandil’de şehit verdik. Yani her Mayıs
günü onlarca şehitle doludur. 9 Ma-
yıs’ta İran rejimi tarafından Şîrîn Elem-
hûli ve 4 arkadaşı idam edildi. 19
Mayıs 1978’de Halil Çavgun yoldaşı,
17 Mayıs 1982’de zindanda Ferhat
Kurtay ve arkadaşlarını, yine 16 Mayıs
1997’de Hewlêr’de Salih ve Hêlîn
yoldaşları ve arkadaşlarını şehit verdik.
Bunlar bazı temel dönemleri sembolize
eden şehitlerimiz oluyor, ama 43 yıllık
özgürlük mücadelemizin 20 bini aşan
militan şehitlerinin en çoğunun Mayıs
ayında yaşandığını biliyoruz.

Değerli Yoldaşlar! 
Şehadet özgürlük mücadeleleri açısın-

dan, ideolojik-siyasi mücadele yürüten
güçler açısından önemlidir. Bir hareket
ve mücadele açısından şahit olmayı, tanık
olmayı ifade ediyor. Dolayısıyla bir hare-
ketin ve mücadelenin şehitleri aslında
böyle bir hareketin varlığının ve mücade-
leye dönüştüğünün kanıtları ve şahitleri
oluyorlar. Tarihe mühür basma gibi, öz-
gürlük hareketlerinin tarihe iz bırakmasını
ifade ediyor. Kalıcılaşan, ölümsüzleşen
bir gerçekliğe ulaştırıyor. Diğer şeylerin
hepsi silinip gidiyor, tarihte geriye hare-
ketleri ve mücadeleleri temsil eden güçler
olarak şehitler gerçeği kalıyor. Bu bakımdan
bir hareketin yenilmezliği ve zafer ka-
zanmasında, tarihe iz bırakıp kalıcılaş-
masında şehitler gerçeği belirleyici rol
oynuyor. Bu anlamda özgürlük, farklılıklara
dayalı eşitlik, demokrasi ve sosyalizm id-
diasıyla ortaya çıkan hareketlerin şehitler

vermesi, kendi varlıklarını şe-
hitler verme düzeyinde ger-
çekleştirebilmesi büyük önem
taşıyor. Bu, hareketlerin bü-
yüklüğünü gösteriyor, kalıcı-
lığını ortaya çıkarıyor, zaferini
garantiliyor. Tarihsel bakım-
dan yok olmaz ve kalıcı bir
noktaya gelmelerini ifade edi-
yor. 

PKK’nin de böyle bir ha-
reket olduğu, ortaya çıkışın-
dan itibaren böyle bir çizgiyi
esas aldığı, 43 yıllık yenilmez
zafer yürüyüşünün de böyle
bir şehitler hareketi olarak
gelişmesi temelinde gerçek-
leştiği biliniyor. Önderliksel
doğuş şehitlerin anılarının
doğru anlaşılması ve yaşa-
tılması içindir. Önder Apo
bunu her zaman ifade etti;
Mahirlerin, Denizlerin ve İb-
rahimlerin anılarının kendisini
büyük bir sorumluluk bilincine
ve irade olmaya yönelttiğini
ve iddia sahibi haline getir-
diğini söyledi. Onların kah-
ramanca yürüyüş içinde ol-
duklarını, kendi görevlerini
şehadet temelinde tamam-
layınca o idealleri ve amaçları
nasıl devam ettirmek gerektiği
sorusunun kendisini böyle bir
mücadeleye ve hareket ör-
gütleme kararlılığına götür-
düğünü, bunu da 1973 New-
rozu’nda Ankara Çubuk Ba-
rajı’nda küçük bir grubun
toplantısıyla gerçekleştirdiğini
ifade etti. Bu adımı da büyük
ve tarihsel bir adım olarak
tanımladı ve böyle bir karar
vermiş olmaktan dolayı hiçbir
zaman pişmanlık duymadı-
ğını, sonuna kadar da böyle
bir kararlılıkla yürüdüğünü ve
yürümeye de devam ettiğini
belirtti. 

Önder Apo’nun gerçek-
leştirdiği bu çıkışın 1968
gençlik devrimini devam et-
tiren bir çıkış olduğunu ve
Türkiye devrimci gençlik ha-
reketinin 12 Mart faşizmi kar-

şısındaki direnişinden güç ve ilham aldığını
biliyoruz. Bu anlamda da önderliksel çıkış
şehadet gerçeğini doğru anlama ve şe-
hitlerin anısını yaşatma adımı oluyor. Şe-
hitler karşısındaki sorumluluğu doğru yerine
getirmeyi ifade ediyor. Böyle bir çıkışın
cisimleşmesi, bedenleşmesi, örgüte ve
eyleme dönüşmesi ise Kürdistan’da ger-
çekleşiyor. Önder Apo PKK’nin 18 Mayıs
1978’de Antep’te kontrgerilla tarafından
katledilen Haki Karer yoldaşın anısının
cisimleşmesi, örgüte ve eyleme dönüşmesi
olduğunu hep söyledi. PKK’nin Haki Ka-
rer’in anısının örgütlenmesi olduğunu be-
lirtti. Partisel gelişimin ve mücadele adım-
larının şehitler zincirinin halkalar biçiminde
gelişmesi ve çoğalması olduğunu söyledi.
Partiyi bir zincir biçiminde gelişen şehitler
kervanı olarak tanımladı. PKK’nin bir şe-
hitler partisi olduğunu ifade etti. Şehitleri,
PKK biçiminde yaşayan gerçekler olarak
ifadelendirdi ve “yaşıyorlar işte PKK bi-
çiminde” dedi. Böylece 38 yıllık şehadet
çizgisinde yürüyen mücadele bizi parti
olma, gerilla olma ve demokratik ulus
olma noktasına getirdi. 

Eğer partileşme şehitler gerçeğinin ör-
güte ve eyleme dönüştürülmesi ise o za-
man parti öncülüğünde geliştirilen bütün
mücadele adımları da şehitler çizgisinin
pratiğe geçirilmesini ifade ediyor. Gerilladaki
fedai ruh ve yürüyüş de bunun ifadesi
oluyor. Demokratik uluslaşmanın ve de-
mokratik toplum olmanın içerdiği cesaret
ve fedakarlık da böyle cesur ve fedakar
mücadelenin yarattığı değerler olarak ifade
buluyor. Bu, herhangi bir uluslaşma ve
sistem olma değil, tamamen şehitler ön-
cülüğünde ve fedai çizgisinde yürüyen bir
parti ve gerilla mücadelesinin ortaya çı-
kardığı bir demokratik toplum ve ulus ol-
madır. Şimdi bu durum bütün dünya in-
sanlığı açısından örnek teşkil edecek ve
onlara yön ve ilham verecek bir noktaya
gelmiş durumdadır. 

Çok açık ki, DAİŞ faşizmi karşısında
Rojava ve Şengal’deki direniş böyle bir
gerçekliği ortaya çıkardı. Şimdiye kadar
daha çok kendi içinde gelişen ve ancak
çevresini etkileyen özgürlük mücadelemiz,
şimdi küresel ve bölgesel gericiliğin truva
atı ve bir provokasyon gücü olarak ortaya
çıkan ve Kürt özgürlük devrimine saldırtılan
DAİŞ faşizmine karşı gösterdiği direnişle
küreselleşti. Böylece bütün insanlığa yayıldı
ve artık küresel düzeyde bütün ezilenlerin,
kadınların, gençlerin ve emekçilerin kurtuluş
yolu, umudu ve heyecanı haline gelmeyi
başardı. Haki Karer’le başlayıp 38 yıllık
mücadele içerisinde devam eden şehitler
zincirinin en son halkaları olan Şengal ve
Rojava şehitleri bizi hareket ve halk olarak
küresel düzeyde böyle bir noktaya getirdi. 

Şehitler ezilenlere, insanlığa
umut oldular

Belli ki ilk şehadet ne kadar büyük,
anlamlı, PKK çizgisini ve Önderlik gerçeğini
bir hakikat haline getirip yenilmez ve dö-
nülmez kılıyorduysa, bu yürüyüşün son
halkaları olan Rojava ve Şengal direniş
şehitleri de aynı düzeyde bir büyüklüğü
temsil ediyorlar. Demokratik, ekolojik ve
kadın özgürlükçü toplum paradigmasını
küreselleştirdiler. Tüm ezilenlere ve in-

PKK’nin Tüm Kadro ve Sempatizan Yapısına

Üçüncü dönem partileşme hamlesini
Önderlik ve Şehitler çizgisinde sürekli geliştirelim

‘’Belli ki ilk şehadet
ne kadar büyük, an-
lamlı, PKK çizgisini
ve Önderlik gerçeği-
ni bir hakikat haline
getirip yenilmez ve
dönülmez kılıyorsa,
bu yürüyüşün son
halkaları olan Rojava
ve Şengal direniş şe-
hitleri de aynı dü-
zeyde bir büyüklüğü
temsil ediyorlar.’’

w
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sanlığa yeni bir umut oldular. Özgür ve
demokratik yaşamın mümkün olduğunu
ve bunun mücadele edilerek kazanılabi-
leceğini gösterdiler. En önemlisi de de-
mokrasi yüzyılı olarak tanımlanan 21. yüz-
yılın ilk çeyreğinde insanlığın yeni bir soy-
kırım lekesiyle lekelenmemesini sağladılar.
Zaten insanlık, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde
yaşanan soykırımların ortaya çıkardığı
kara lekeyi temizlemekle uğraşıyor. İşte
100. yıldönümü geçti ve bir sonucun ortaya
çıktığı da gözükmüyor. Soykırımları ortaya
çıkartan ulus-devlet milliyetçiliği ve kapitalist
modernite saldırganlığı devam ediyor.
Baskı ve sömürü daha da geliştirilerek
sürdürülüyor.

Aslında bunu gidermek üzere büyük
bir arayış, çaba, tartışma ve umut da
vardı. Birinci Dünya Savaşı içerisinde ya-
şanmış tüm katliam ve soykırımların öz-
gürlükçü ve demokratik bir zihniyetle mah-
kum edilip, artık insanlığın bu kara lekeden
kurtulacağı yönünde bir beklenti söz ko-
nusuydu. Fakat bu durum gerçekleşmedi.
Ermeni soykırımı, Süryani soykırımı, Rum
kırımı, Kürt katliamları ve kültürel soykırımı,
Dersim soykırımı hala birer kara leke bi-
çiminde insanlığın alnında duruyor. Bunları
gidermek için yürütülen mücadeleler belli
bir açıklık ve aydınlanma ortaya çıkartmış
olsa da, henüz sonuca gidemedi. 

İşte böyle bir ortamda DAİŞ faşizminin
Şengal soykırımı belki de insanlığı bitirecek
bir olay olarak ortaya çıkacaktı. Artık in-
sanlık denen olgunun yok olduğu bir yoz-
laşma ve barbarlaşma durumu yaşana-
caktı. HPG ve YJA STAR gerillalarının
Şengal kahramanlık direnişleri işte bunu
önledi. İnsanlığı böyle bir tehlikeden ve
kara lekeden kurtardı. Gerillanın Şengal
direnişinin büyüklüğü ve kahramanlığı işte
bu düzeydedir. Tüm insanlık tarafından
bu kadar dikkatle ve ilgiyle değerlendirilmesi
de işte bu büyüklüğünden ileri geliyor.
Dünyanın dört bir yanında ezilen ve baskı
altında tutulan insanlar bu gerçeği gördüler.
Kendilerinin nasıl bir tarihi tehlikeden kur-
tarıldığını fark ettiler. Bu temelde de DAİŞ
faşizmi karşısındaki PKK direnişini büyük
bir dikkatle izliyor ve buna saygıyla yakla-
şıyorlar. Güç ve destek verme eğilimleri
fazlasıyla gelişiyor. Hatta dünyanın dört
bir yanından böyle bir mücadelede yer
alma istemleri ve eğilimleri ortaya çıkıyor.
Tarihin tüm büyük devrimlerinde olduğu
gibi, birçok genç şimdi de DAİŞ faşizmine
karşı direnen Kürdistan özgürlük devriminin
saflarına akıyor. Kürt özgürlük direnişi fa-
şizme, ulus-devlet milliyetçiliğine ve kapi-
talist modernite gericiliğine karşı özgür
insanlık direnişi haline gelmiş bulunuyor.
Rojava ve Şengal direnişleri Hareket ve
halk olarak bizi işte böyle bir noktaya ge-
tirdi.

Değerli Yoldaşlar! 
Bununla birlikte ifade etmek istediğimiz

diğer bir konu ise bu direniş ayında yeniden
bir durum değerlendirmesi yapmak için
PKK Yürütme Komitesi toplantımızı 5-8
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz
hususudur. Toplantımız olağan bir toplan-
tıydı ve başarıyla gerçekleşti. Hatta sürecin
daha çok netleşmesi ve Önder Apo’nun
kamuoyuna deklare ettiği konularda daha
açık ve kesin kararlar alabileceğimiz bir
netliğin oluşması için kısmi bir gecikme
de yaşandı. Tabi Önder Apo’nun İmralı’da
yürüttüğü süreç kesintisiz ilerleseydi ve
karşı müdahalelerle engellenmeseydi, o
zaman Yürütme Komitesi toplantısı değil
Parti Kongresi yapacaktık. Önder Apo’nun
Barış ve Demokratik Müzakere Süreci
Taslağı kapsamında İmralı’da yürüttüğü
süreç içerisinde kamuoyuna niyet beyanı
olarak yaptığı açıklama bunu gerektiriyordu. 

Fakat bilindiği gibi sürece karşı müda-
halelerde bulunuldu. İmralı’da yürütülen
görüşmeler temelinde sorunların demo-
kratik siyasetle çözümünü gerçekleştirecek
bir müzakere sürecinin gelişimi, somut
adımların atılması gündeme geldiğinde
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mü-

dahalesiyle engellendi. Böyle bir tutumun
stratejik bir yaklaşım olduğunun açığa
çıkmasıyla birlikte de artık yeni durumu
değerlendirmek üzere tüzüksel olarak za-
manı gelmiş olan Yürütme Komitesi top-
lantımızı yapmayı gerekli gördük. Tabi bü-
tün bu durumları Yürütme Komitesi top-
lantısında da değerlendirdik.

Önder Apo’nun 5 Nisan tarihli görüşme
notunun okunması ardından, Yürütme Ko-
mitesi toplantımızın esas itibariyle iki temel
gündemi oldu. Bir tanesi mevcut siyasi-
askeri durumun değerlendirilmesi ve buna
göre partimizin izleyeceği politikaların ve
taktiklerin belirlenmesiydi. Yeni gelişmeler
karşısında stratejik ve taktik duruşumuzun
Ortadoğu'da ve Kürdistan parçalarında
nasıl olacağının netleştirilmesiydi. İkincisi
ise, Önder Apo’nun 26 Haziran 2014 tarihli
mektubu temelinde geliştirdiğimiz eleşti-
ri-özeleştiri sürecinin sonuçlarının, bu te-
melde ideolojik-örgütsel öncülükte yaşanan
gelişmelerin, giderilemeyen sorunların, kı-
saca 3. Partileşme Dönemini güçlü bir
şekilde geliştirmek üzere geliştirdiğimiz
partileşme hamlesinin durumunun değer-
lendirilmesiydi. Bu çerçevede de önemli
tartışmalar ve değerlendirmeler yaptık ve
bazı önemli sonuçlara ulaştık. 

Siyasi ve askeri durum bakımından en
çok üzerinde durduğumuz konu, Newroz
ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’ın müdahalesiyle TC devletinin içine
girdiği yeni yönelimin tanımlanması, an-
laşılması ve ona göre tutumlarımızın be-
lirlenmesi oldu. Kuşkusuz onun dışında
da bölgede önemli gelişmeler vardı. Kü-
resel kapitalist modernite sistemiyle böl-
genin ulus-devlet statükoculuğu arasında
yaşanan üçüncü dünya savaşında ve öze-
likle Arap sahasında ciddi ve önemli ge-
lişmeler yaşanıyordu. Bunlardan biri Yemen
savaşıydı ki, onun sonuçları ve Arap sa-
hasında yaşanan mücadele üzerindeki
etkileri toplantımızın değerlendirdiği önemli
bir konu oldu. Özellikle savaşa daha çok
mezhepsel boyut kazandırma, yine Suu-
di-Türkiye ittifakının oluşması, Türkiye’nin
böyle bir ittifaka dayanarak ABD ile ilişki
araması, Türkiye-Suudi ittifakına karşı
İran’ın mezhepsel mücadeleye biraz daha
ağırlık vermesi ve küresel sistemle uzla-
şarak karşıtlarını dengelemeye ve boşa
çıkarmaya çalışması hususları değerlen-
dirildi. Bütün bunların Suriye ve Irak üze-
rindeki etkileri, 12 Haziran 2014 DAİŞ
saldırısıyla başlayan ve günümüze kadar
gelen Irak ve Suriye’deki durumun ulaştığı
nokta, bu çerçevede hem Irak’ta ve hem
de Suriye’de yaşanabilecek olası gelişmeler
değerlendirme konusu oldu. 

Ortadoğu’yu daha çok bölüp
parçalama, çatıştırma
stratejisi devam ediyor

Dikkat edilirse, küresel sistem saldırı-
larını sürdürse de aslında istediği gibi
sonuç alamıyor. Afganistan, Irak ve Libya
gibi bazı yerlere doğrudan askeri müda-
halede bulundu, ama bu yerlerde kalıcı
sonuç açığa çıkaramadı. Bunun sonucunda
Mısır ve Suriye gibi yerlere de dolaylı mü-
dahalelerde bulundu. Ama buralarda da
yeterince sonuç alamıyor. İç çıkmaz ve
buradan doğan çelişkiler her alanda sü-
rüyor. Yemen savaşı da böyle bir çıkmazın
ve çelişkinin sonucu olarak gerçekleşiyor.
Büyük Ortadoğu Projesi’nin içini doldurmak
üzere siyasi ve askeri bakımdan başvur-
duğu bütün yöntemlerle yaptığı mücade-

leler küresel sistemi istediği sonuca götü-
remedi, götüremiyor. Bu temelde Ortado-
ğu’yu daha çok bölüp parçalama ve daha
fazla çatıştırma stratejisi devam ediyor.
Türkiye ve İran bu konumda oldukça, kü-
resel kapitalizmin Arap aleminde istediği
sonuca ulaşması kolay olmuyor. Bir yandan
halkların uyanması, özgürlük ve demokrasi

arayışları, bu temelde bilinç, örgüt ve ey-
lemlerin, yani hareketlerin gelişme gös-
termesi ve Ortadoğu'da demokratik devrim
zemininin her zamankinden güçlü hale
gelmiş olması, diğer yandansa ulus-devlet
statükoculuğunun İran ve Türkiye tarafın-
dan ısrarla savunulması küresel kapitalist
modernite saldırılarının kolay, hızlı ve is-
tendiği gibi sonuç almasını engelliyor. Bu
anlamda da söz konusu saldırıların süre-
ceği ve daha uzun süre devam edeceği
ortaya çıkıyor. DAİŞ faşizmine karşı Ro-
java’da yürütülen direnişe dayalı olarak
Cenevre-3 toplantılarına yönelmeye ça-
lışsalar da, bunda da çok iddialı gözük-
müyorlar. Böyle bir çözüm arayışı şimdilik
çok fazla sonuç verecek gibi gözükmüyor.
Onun yerine çatışmalı durumun daha fazla
gelişmesi ve Suriye’nin bu temelde bö-
lünmesi olasılığı daha güçlü gözüküyor.
En azından mevcut durum ve yaşanan
mücadele bunu daha fazla öne çıkarıyor. 

Yeni, topyekün bir özel savaş
konseptinin başlangıcı

Diğer yandan Ortadoğu’nun statükocu
güçleri, özellikle Türkiye ve İran yaşanan
çatışmalı durumdan, kriz ve kaostan çıkışı
sağlayacak herhangi bir projeye sahip de-
ğiller. Onlar mevcut olanı sürdürme te-
melinde kendi ömürlerini daha çok uzatma
çabasındalar. Bir değişim ve yenilenme
yaratma gücüne sahip değiller. Direnerek
küresel kapitalist modernite saldırılarını
başarısız kılıp, küresel kapitalizmin ken-
dilerini kabul ettiği, kendileriyle uzlaştığı
bir sonuca ulaşmak istiyorlar. Bunun için
de tüm güçlerini direnişe sevk ediyorlar.
Savaşıyorlar, her türlü mücadele yöntemine
başvuruyorlar. Mücadelelerini ve savaşı
kendi sınırlarının dışında sürdürmek isti-
yorlar. Arap alemine bu çerçevede savaşı
yayıyorlar. Diğer yandan içte muhalefete
karşı ağır baskı uyguluyorlar ve bu temelde
alternatif bırakmamaya çalışıyorlar. Kendi
iç iktidar blokları arasındaki çelişkileri de
benzer baskı yöntemleriyle gidermeye ça-
lışıyorlar. Kısacası onlarda da bir çözüm
yoktur. Dolayısıyla hem küresel kapitalist
saldırıların hem de bölgenin ulus-devlet
statükoculuğunun yakın zamanda kalıcı
çözüm üretme gücü bulunmuyor. Bu durum
da mevcut çelişki ve çatışmanın, yani

savaş durumunun devam edeceğini gös-
teriyor. 

Böyle bir ortamda bölgedeki kaosu aş-
mayı sağlayacak, savaşı sona erdirecek
ve bölgenin sorunlarına çözüm getirecek
tek proje olarak Önder Apo’nun geliştirdiği
Demokratik Ortadoğu Konfederalizmi

projesi kalıyor. Bu proje temelinde yürütülen
mücadelelerin nasıl sonuç verdiğini, bölge
halklarını etkilediğini, hatta insanlığa ta-
şarak etkide bulunduğunu Rojava ve Şen-
gal direnişleri çerçevesinde açıkça gördük.
Küresel kapitalizmle bölgenin ulus-devlet
statükoculuğu arasındaki çatışmadan ya-
rarlanarak üçüncü bir mücadele çizgisi
olarak halkların demokratik devrimini ger-
çekleştirme doğrultusundaki mücadeleler
eğer biraz doğru taktikle sürdürülürse
önemli ve kalıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor.
Böylece tek çözüm gücü olduğunu ortaya
koyuyor. 2014 Ağustosu’ndan bu yana
Şengal ve Rojava’da DAİŞ faşizmine karşı
yürütülen direnişin sonuçları bunu kanıtlı-
yor. Bu anlamda DAİŞ faşizmine karşı di-
reniş içerisinde Kürdistan özgürlük devrimi
kendisini geliştirip güçlendirdiği gibi, böl-
gesel ve küresel düzeydeki etkinliğini de
şimdiye kadar olanın çok çok ilerisinde
bir noktaya taşımış bulunuyor. 

İşte böyle bir gelişme ortamında siste-
min küresel ve bölgesel aktörleri kendi
aralarında çatışsalar da onun ötesinde
esas tehlike olarak PKK öncülüğünde ge-
lişen özgürlük ve demokrasi hareketini
görüyorlar. Buna karşı tek tek ya da zaman
zaman ittifaklar yapma temelinde mücadele
etmeye ve bu gelişmeyi engellemeye ça-
lışıyorlar. İşte bu noktada özellikle alter-
natiflerini yok ederek kendi iktidarlarını
korumayı bir strateji biçiminde benimsemiş
olan Türkiye ve İran yönetimleri, çok daha
fazla Kürdistan Özgürlük Hareketi’ne sal-
dırma, onu imha ve tasfiye etme çabası
içerisinde bulunuyor. İran geleneksel karşıt
ve baskıcı tutumunu sürdürürken, esas
itibariyle inkar ve imha sisteminin yürütücü
gücü olan Türkiye Cumhuriyeti devleti
herhangi bir demokratik çözüme fırsat
vermeyecek şekilde yeni bir saldırı içerisine
girmiş bulunuyor. Newroz ardından Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesi
temelinde yaşanan gelişmeleri böyle de-
ğerlendirmek gerekiyor.

Nitekim toplantımız, mevcut söz ve tu-
tumlara ve bu temelde gelişen saldırılara
bu çerçevede yaklaştı. Dolayısıyla bunu
seçim sürecinin bir sonucu olarak gören
yaklaşımları hatalı ve yetersiz buldu. Se-
çimle ilgili ve seçimde AKP’ye kazandırmayı
amaçlayan boyutları olsa da, Newroz ar-
dından Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği
müdahalenin onun çok ötesinde bir anlam
ifade ettiğini değerlendirdi. Bu anlamda
sadece bir propaganda ve taktik duruş
değil, tersine Önder Apo’nun İmralı’da yü-
rüttüğü müzakere sürecini sona erdirerek
Özgürlük Hareketimizi imha ve tasfiye et-
meyi amaçlayan yeni kapsamlı bir saldırının
başlatılması olarak değerlendirdi. Böylece
30 Ekim 2014 tarihli Milli Güvenlik Kurulu
toplantısında kararlaştırılan topyekün savaş
konseptinin uygulanması olduğunu belir-
ledi. Yani Newroz ardından Tayyip Erdo-
ğan’ın “Kürt sorunu yoktur”, dolayısıyla
“Kürt sorunu vardır diyen bölücüdür” biçi-
mindeki Kürt halk varlığını inkara giden
tutumunun ve bu temelde gelişen sözlü
ve pratik saldırıların imha ve tasfiye amaçlı
yeni bir topyekün özel savaş konseptinin
başlangıcı olduğunu tespit etti. İşte önemli
olan nokta da burasıdır. 

Aslında bu durumu Türk egemenlik
sistemi seçim sonrası gündeme getirecekti.
Hileli bir biçimde 7 Haziran genel seçimine
kadar başka bir tutum takınırken, seçimde
aldığı sonuçlara dayalı olarak da seçim
ardından tıpkı 2011’de yaptığı gibi yeni
bir topyekün özel savaş konseptini uygu-
lamaya koyacaktı. Fakat AKP’nin bu plan-

larına geçtiğimiz süreçte iki temel müda-
halede bulunuldu. Birincisi, Kobanê dire-
nişini sahiplenmek üzere 6-8 Ekim tarih-
lerinde Kuzey Kürdistan’da gelişen halk
serhildanlarıdır. Söz konusu serhildanlar
bu anlamda çok önemliydi ve AKP hükü-
metinin hesaplarının ve planlarının bo-
zulmasını sağladı. Bunun sonucunda hile
ve oyuna dayalı bir biçimde süreci daha
fazla götüremeyeceğini görerek, TC devleti
30 Ekim tarihli MGK toplantısında topyekün
savaş konsepti temelinde yeni bir saldırıyı
kararlaştırdı. Bunu kısmen de yansıttı. 

Böylece 6-8 Ekim direnişleri hükümetin
ve devletin çözüm sürecine yaklaşımdaki
maskesini kısmen düşürdü. Maskeyi tüm-
den alaşağı ederek çıplak yüzü ortaya çı-
karan müdahale de Önder Apo’nun Barış
ve Demokratik Müzakere Süreci Taslağı
temelindeki girişimi oldu. O girişim teme-
linde seçim öncesi müzakere sürecini ge-
liştirmek üzere İmralı’da belli bir mutabakata
ulaşmayı ifade eden ciddi bir çalışma yü-
rütüldü. Böyle bir durum neredeyse mü-
zakere aşamasına da geldi. 28 Şubat
tarihli Dolmabahçe açıklaması ve Önder
Apo’nun 2015 Newroz Demokrasi Mani-
festosuyla müzakere noktasına ulaştı. Dol-
mabahçe’de müzakere programı olan 10
maddenin deklare edilmesi ve bunun ar-
dından yapılan İmralı görüşmesinde he-
yetler ve İzleme Kurulu oluşturularak mü-
zakere sürecinin başlaması yönünde mu-
tabakata ulaşılması bu anlama geliyordu.
Öyle ki, AKP’nin önüne ya müzakereye
başlama ya da maskeyi indirerek gerçek
tutumunu ortaya koyma alternatifleri kondu.
Bunun arasındaki bütün tutum ve yakla-
şımların önü kapatıldı. Bunun üzerine mü-
zakere adımı atamayan ve demokratik
çözüme yönelemeyen sistem, maskesini
indirerek yeni bir imha ve tasfiye amaçlı
saldırıya yöneldi. 

Aslında yeni AKP hükümeti daha çok
esneyerek süreci seçime kadar götürme
heveslisiydi. Ancak Cumhurbaşkanlığı ma-
kamı bunu riskli ve tehlikeli gördü. “Ada’yı
meşrulaştırma” olarak, yani “Önder Apo
ile PKK hareketini meşrulaştırma” olarak
ele aldı ve buna fırsat vermenin “Türk
devletini bitirmek” olacağını ifade ederek
açık ve net bir karşı tutum içine girdi.
Böylece hükümet ve devletin 7 Haziran
seçimi ardından kararlaştırmayı ve uygu-
lamaya koymayı hesap ettiği topyekün
saldırı başlamış oldu. 

Yürütme Komitesi toplantımız, bunun
önemli bir durum olduğunu, AKP’nin oyun
ve hilelerini bozduğunu, başta Özgürlük
Hareketimiz olmak üzere demokratik güç-
lere, halklara ve tüm ezilenlere AKP’ye
karşı özgürlük mücadelesini geliştirme fır-
satı verdiğini değerlendirdi. Seçimden bir-
kaç ay önce gerçekleşmiş olan bu durumun
Önder Apo’nun taktiklerinin ve mücadele-
sinin önemli bir başarısı olduğunun altını
çizerek, söz konusu bu başarıyı pratiğe
dönüştürmenin de başta Hareketimiz olmak
üzere Türkiye demokratik güçlerine, kadın
ve gençlik hareketlerine ve tüm emekçilere
düştüğünü belirledi. 

Toplantımız, bu temelde seçim sürecine
yüklenilmesini, 7 Haziran seçimlerinde
demokratik siyasetin olabilecek en büyük
başarıyı kazanmasının sağlanmasını, böy-
lece AKP’nin oyunlarının tümden bozulup
Türkiye’de demokratik siyasetle sorunların
çözülebilmesinin önünün açılabilmesini
gerekli gördü. Yoksa bunun dışındaki
bütün sonuçların bir savaş durumu oldu-
ğunu, Newroz ardından Tayyip Erdoğan’ın
çıkışı ile birlikte TC devleti ve AKP hükü-
metinin yeni bir topyekün özel savaş sal-
dırısı başlattığını, bunu propaganda dü-
zeyinde, psikolojik savaşla, polis terörüyle
ve askeri hareketlilikle sürdürerek seçimi
kazanmak istediğini, seçim sonrasında
da yeni yöntemlerle bu saldırıları daha da
kapsamlı kılarak devam ettireceğini de-
ğerlendirdi. Yani yeni sürecin seçimden
sonra başlamayacağını, aslında TC’nin
yeni bir savaş süreci başlattığını, seçim
sonuçlarının sadece bu saldırıların nere-

Serxwebûn 7Gulan 2015

‘’Önderliksel çıkış şehadet gerçeğini doğru anlama
ve şehitlerin anısını yaşatma adımı oluyor. Şehitler
karşısındaki sorumluluğu doğru yerine getirmeyi
ifade ediyor. Böyle bir çıkışın cisimleşmesi, beden-
leşmesi, örgüte ve eyleme dönüşmesi ise Kürdis-
tan’da gerçekleşiyor.’’

‘’Parti öncülüğü olmadan, öncü parti örgütlülüğü
oluşmadan ne KCK sistemini kurabiliriz ne de
demokratik ulus inşası geliştirebiliriz. O nedenle
bir bütün örgütsel ve inşa sorunlarımız var. Bunun
için parti komitelerini örgütlemek, işlevsel kılmak
hayati önem taşımaktadır.’’
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lerde ve hangi yöntemlerle sürdürüleceğini
açığa çıkaracağını belirledi. 

Toplantımızın siyasi ve askeri gelişmeler
kapsamında yaptığı çok önemli bir tespit
işte bu oldu. Türk Cumhurbaşkanlığının
ve AKP hükümetimin Özgürlük Hareketi-
mize ve demokratik siyasete dönük psi-
kolojik savaş kapsamındaki yoğun saldı-
rılarını da bu temelde değerlendirdi. Yine
halk üzerinde artan polis terörünü de bu
çerçevede değerlendirdi. Ayrıca Türk Ge-
nelkurmayının operasyonları başlatan ve
başta sınır alanları olmak üzere Kuzey
Kürdistan’ın değişik alanlarında askeri ha-
reketliliği hızlandıran tutumunu da ateşkesin
sona erdirilmesi ve daha kapsamlı bir
savaş hazırlığının yapılması olarak ele
aldı. 

Çok açıkça görülüyor ki, ordunun içine
girdiği durum 2013 Newrozu’nda ilan edilen
ateşkesin aslında sona erdirilmesidir. AKP
ve Genelkurmay Başkanlığı bunu sadece
Kuzey Kürdistan’daki operasyonlarla da
değil, Irak ve Suriye’ye dönük askeri yö-
nelimleriyle de sürdürüyor. Irak’ta da bazı
çatışmalara müdahil olmak üzere silah,
asker, cephane sevkiyatı yaptığı yönünde
bilgiler var. Zaten Suriye’ye müdahale etti
edecek yönünde bilgiler her gün basına
da yansımaktadır. Kısaca sadece sınırları
içinde değil, TC sınırları dışında da Türk
ordusunun bir askeri hareketliliği söz ko-
nusudur. Bu anlamda mevcut baskı ve
şiddetle seçimde AKP’nin kazanması
amaçlandığı gibi, duruma göre her an as-
keri müdahalelerde de bulunma, Suriye
ve Irak’taki gelişmelere müdahil olma du-
rumunun yaşanabileceği de açıktır.

Yeni bir çatışma ve
savaş sürecindeyiz

Şu net görünüyor: AKP seçimde başarılı
olursa, zaten o zaman 2011’de olduğu
gibi içeride ve dışarıda Hareketimizi tasfiye
etmek için saldırıya geçecektir. Topyekün
savaş konseptini Kuzey Kürdistan’da uy-
gulamaya koyduğu gibi, Rojava Devrimini
tasfiye etmek için de tehdit ve saldırılarını
sürdürecektir. Seçimi kazanamazsa ya da
zayıf bir biçimde kazanırsa da, o zaman
iktidarını korumak için süreci çatışmalı kı-
lacaktır. Ancak Türkiye siyaseti üzerinde
demokratik güçlerin söz sahibi olacağı bir
sonuç bu durumu değiştirebilir. Öyle bir
sonuç olmadıkça, AKP’nin hangi biçimde
olursa olsun iktidarda olacağı bir durumun
Hareketimize dönük bir saldırı olacağı
açıktır. Son MGK toplantısında Kırmızı
Kitap’ın yeniden oluşturulmasının, Özgürlük
Hareketimize dönük konseptin Kırmızı Ki-
tap’a geçirilmesi olarak değerlendirilmesi
gerekir. “Paralel yapılara karşı savaş” de-
yimi de aslında Özgürlük Hareketimize
karşı saldırıdır. Seçimden sonra Fetullah-
çılarla da uzlaşarak Hareketimize karşı
AKP ve devletin yeni bir saldırı başlatacağı
yönünde bilgiler var. Doğruluğu tam bilin-
memekle birlikte, ortalıkta dolaşan bu tür
söylentileri kısmen dikkate almamız gerekir. 

Şu ortaya çıkmaktadır: Newroz ardın-
dan Tayyip Erdoğan’ın tutumuyla birlikte
TC devleti Özgürlük Hareketimize yönelik
yeni bir topyekün saldırı başlatmıştır. Bunu
içeride seçime kadar AKP’ye seçimi ka-
zandırma temelinde yürütecekler. Seçim-
den sonra ise, seçim sonuçlarına göre
Kuzey Kürdistan’da ve belki de Kürdistan’ın
diğer parçalarında, yani Rojava’da, Ba-
şur’da, Irak’ta sürdürmeye çalışacaklar.
Seçim sonuçları AKP’nin savaşı nerede
yürüteceğini belirleyecektir. Zaten bu yönlü
hazırlıkları var. Sınırlarının içinde kapsamlı
bir askeri saldırı yapabileceği gibi, sınır-
larının dışında da bu saldırıyı yapabilirler.
Bu anlamda Suriye ve Irak’a dönük askeri
faaliyetleri var. Fırsat bulursa, bölgesel
ve küresel güçlerle uzlaşırsa bunu doğru-
dan kendisi de yapabilir. Öyle olmazsa, o
zaman çeşitli taşeron örgütleri besleyerek
de yapabilir. Daha şimdiden KDP ile PKK’yi
çatıştırmak, KDP ve diğer güçlerle uzla-
şarak Musul çevresindeki askeri hareket-

lere müdahil olmak için çaba harcamak-
tadır. DAİŞ’i ve özellikle Cephet-el Nusra’yı
destekleyerek Afrin’i ve Rojava’yı tehdit
etmeye devam etmektedir. Bunların han-
gisinin pratikleşeceği, mevcut gelişmelere
ve bir anlamda da seçim sonuçlarına bağ-
lıdır. Fakat önemli bir sürece, yeni bir ça-
tışma ve savaş sürecine girdiğimizi gör-
memiz ve anlamamız önemlidir. 

Toplantımız süreci bu temelde değer-
lendirerek, öncelikle Genelkurmay faali-
yetlerinin ateşkes ve çatışmasızlık sürecini
sona erdirdiğini, eğer çatışmalar olmuyorsa
bunun PKK’nin ve Kürt gerillasının tutumu
nedeniyle yaşandığını, savaş istemeyen
ve çatışmasızlığın sürmesini isteyen tüm
güçlerin AKP saldırılarına karşı durarak
çatışmasızlığı savunması gerektiğini ka-
muoyuna açıklamayı kararlaştırmıştır. Bu-
nunla birlikte, Türkiye’deki siyasi gidişatı
değiştirecek düzeyde demokratik siyasetin
seçimde başarılı olması için aktif destek
vermeyi, tüm gücünü 7 Haziran seçiminde
demokratik siyasetin kazanması için se-
ferber etmeyi kararlaştırmıştır. Bu anlamda
7 Haziran seçimlerini siyasi ve askeri
durum bakımından önemsemiştir. Bu çer-
çevede seçime dönük yürütülen çalışmaları
değerlendirmiş, yaşanan eksik ve hatalı
yaklaşımları eleştirerek bunların bir an
önce giderilip çok daha güçlü ve yeterli
bir seçim çalışması yapılmasını öngörm-
üştür. 

Seçimle birlikte gelişebilecek çok daha
kapsamlı savaş durumuna göre Bakur’da
ve diğer parçalarda TC devletinden yö-
nelecek saldırılara karşı direnmek üzere
siyasi ve askeri bakımdan hazırlıkları ke-
sintisiz sürdürüp yeterli hazırlık düzeyine
ulaşmak gerektiğini tespit etmiştir. Zaten
bir süredir yürütülen bu hazırlık çalışma-
larını önümüzdeki dönemde daha kapsamlı
hale getirmeyi gerekli görmüştür. Öyle ki,
çok büyük olasılıkla gelişebilecek bu durum
karşısında Kuzey’de demokratik özerklik
devrimini gerçekleştirecek bir perspektifle
devrimci halk savaşı direnişini güçlü bir
biçimde yürütmeyi, siyasi ve askeri ba-
kımdan hazır hale gelmeyi öngörmüştür.
Buna göre gerekli planlamaların ve pratik
hazırlıkların yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Bu sonuç, müzakere süreci temelinde
Önder Apo’nun kamuoyuna deklare ettiği
olağanüstü kongreye yaklaşımımızı da
belirlemiştir. Yürütme Komitesi toplantımız
bu temelde yürütülen çalışmaları da de-
ğerlendirmiş ve şu sonuca ulaşmıştır:
Eğer müzakere süreci Önder Apo’nun ön-
gördüğü gibi gelişmiş olsaydı, o zaman
Önder Apo’nun kamuoyuna deklare ettiği
biçimde kongre gerçekleştirmek ve gerekli
kararlara ulaşmak üzere yönetimimizin
yürüttüğü hazırlık çalışmaları yeterlidir.
Fakat Newroz ardından Tayyip Erdoğan’ın
sözleriyle, hükümet ve devletin içine girdiği
yeni saldırıyla sürecin sabote edildiği, ve-
rilen sözlere ve Dolmabahçe’de 28 Şubat’ta
yapılan açıklamalara bağlı kalınmadığı ve
bu biçimde süreci AKP’nin sabote ettiği
ortadadır. Bu nedenle olağanüstü kon-
grenin yapılamayacağı ve bu yönlü çalış-
maların da dondurulması gerektiği açık-
tır.

Toplantımız bu sonucun kamuoyuna
açıklanması gerektiğini de kararlaştırmıştır.
Eğer süreç Önder Apo’nun projeleri te-
melinde yürürse Hareket olarak onun ge-
reklerini yerine getirmeye, demokratik
siyasi mücadeleyi esas alarak sorunların
bu temelde çözümünü gerçekleştirmeye
Hareketimizin her zaman hazır olduğunu,
ama böyle olmaz da tersine topyekün
özel savaş konsepti temelinde saldırılar
gelişirse, o zaman da söz konusu saldırılara
karşı kendi gücümüzle demokratik özerklik
çözümünü gerçekleştirecek bir halk savaşı
direnişini her zaman uygulamaya hazır
olduğumuzun bilinmesini bir kere daha
vurgulamıştır. Bu temelde 2015 yılında
Türkiye’deki durumun ve Kuzey Kürdis-
tan’daki gelişmelerin Kürdistan’ın diğer
parçaları ve bölge açısından da belirleyici
olacağını, Bakur ve Türkiye’nin çok önemli

bir noktada olduğunu, hangi yöntem olursa
olsun 2015 yılında Bakur’da büyük bir
devrim hamlesinin mutlaka yaşanması ve
sonuca götürülmesi gerektiğini değerlen-
dirmiştir. Parti yönetimimizin, dolayısıyla
da genel yönetimimizin içinde bulundu-
ğumuz böyle bir süreçte Kuzey Kürdistan
ve Türkiye’de gelişmelere yaklaşımı bu
çerçevededir.

Rojava’da inşa ile direniş
iç içe yürütülecek

Değerli Yoldaşlar!
Yönetimimizin Kürdistan’ın diğer par-

çalarına ilişkin görüşleri de esas olarak
Kuzey Kürdistan’a dönük bu yaklaşımlarıyla
belirlenmektedir. Rojava’da çatışmalı durum
zaten sürmektedir. DAİŞ faşizmine karşı
halkın özgürlük ve kurtuluş direnişi devam

etmektedir. Cezîre’de Çiyayê Abdulazîz
alanında önemli bir çatışma durumu var
ve bunun başarıya gitmesi için, YPG-YPJ
güçlerinin gerekli sonuçları alabilmesi için
Rojava özgürlük güçlerinin her türlü çabayı
harcamalarının önemli ve tarihi olduğu
açıktır. Kobanê zaferinin bu adımla ta-
mamlanmasının Rojava Devrimi ve dire-
nişini artık yenilmez hale getireceğini de
toplantımız değerlendirmiş bulunmaktadır.
Bu çerçevede Rojava’daki sonuçları de-
mokratik ulus inşasını derinleştirme te-
melinde sürdürme, diğer yandan diplomatik
alana taşırarak özelikle de demokratik
Suriye devrimi haline getirecek şekilde
Suriye’nin farklı güçleriyle ilişki ve ittifak
içinde olma, yine Rojava devriminin so-
nuçlarını diğer Kürdistan parçalarına ye-
terince taşırma yönünde çaba harcama
da bu dönemde yapılması gereken önemli
çalışmalardandır. 

Rojava’ya ilişkin yönetimimizin değer-
lendirmesi bu çerçevededir. Aslında Ro-
java’daki çatışmalı durumun biraz azaltıl-
ması mümkün olabilse, bu temelde bir to-
parlanma, ideolojik, siyasi ve örgütsel inşa
çalışmalarını geliştirmeye yönelinse daha
iyi olabilir; ama DAİŞ faşizminin gerisindeki
güçlerin bu provokasyon gücünü daha
çok saldırtacağı, TC’nin taşeron örgütlerle
Rojava Devrimi’ne dönük saldırıları daha
çok devam ettireceği, KDP’nin benzer tu-
tumlar içinde olabileceği değerlendirilince
böyle bir durumun mümkün olmadığı, doğ-
ru olanın inşa ile direnişi iç içe ve birlikte
yürütmek olduğu, Önder Apo’nun savaşan
halk gerçekliği anlayışının Rojava’da mut-
laka hayata geçirilmesi gerektiği açıktır.
Bunun için de tüm kantonlarda devrimi
savunmak, savunma sistemini büyütmek,
geliştirmek, sağlamlaştırmak, savunma
güçlerini büyüterek ve eğitip örgütleyerek
her türlü saldırı karşısında Rojava Devri-
mi’ni savunacak bir noktaya getirmek ön-
celikli olmaktadır. Bununla iç içe demokratik
ulus inşasını uygun olan alanlarda ve ön-

celik taşıyan çalışmalar temelinde yürütmek
gerekiyor. Yine inşayı ve saldırılar karşı-
sındaki direnişi Suriye demokratik güçleriyle
birleştirmek, Rojava Devrimi’ni bu temelde
bir demokratik Suriye devrimi haline ge-
tirmeye çalışmak önem taşımaktadır. Bun-
ları böyle bir süreçte Rojava özgürlük
güçlerinin esas alması hem kendi geliş-
melerini sağlamaları, hem de Kürdistan
ve bölgede öncü rollerini oynamaları açı-
sından önem arz etmektedir. 

Bu noktada Kobanê’nin inşası, Cezî-
re’nin savunulması ve demokratik ulus in-
şasının geliştirilmesi önemli olduğu kadar,
Afrin savunmasının da büyük önem taşıdığı
ortaya çıkmaktadır. Afrin’in savunması
açısından kendi hazırlıklarını her türlü sal-
dırı ihtimaline karşı hızla yürütüp yeterli
hale getirmek kadar, Afrin savunmasını
başta Alevi toplumu olmak üzere Suri-
ye’deki çeşitli güçlerle ittifaka dayanarak
ve bir de Kuzey’le birleştirerek yapmanın
daha doğru ve başarıya götürücü olacağı
açıktır. Yoksa yalnız başına Afrin savun-
masını yapmak zor olabilir. İçinde bulun-
duğumuz süreçte en ciddi tehdit Afrin kan-
tonuna dönüktür. Bunu daha Kobanê sa-
vaşı sırasında TC Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan bizzat söylemiştir. Dolayısıyla
Afrin TC’nin tehdidi altındadır. Afrin’de ça-
tışmalı bir durum ortaya çıkarsa bunda
AKP’nin ve TC devletinin payı çok olacaktır.
Onun için de dar bir savunma anlayışıyla
değil, hem Suriye’de ve hem de Bakur’da
daha geniş bir savunma anlayışıyla yak-
laşmak ve olası saldırılar karşısında Afrin
kantonunu böyle bir geniş ittifak anlayışı
temelinde ve yine geniş bir sahadan sa-
vunmayı öngörmek önem taşımaktadır.

Şengal’in kurtarılmasını geniş
ittifakla yapmak istiyoruz

Diğer yandan, Şengal mücadelesi özel-
likle Güneyli güçler ve KDP ile ilişkiler ba-
kımından da çok öne çıkmaktadır. Bu mü-
cadelenin de devam edeceği anlaşılmak-
tadır. Önder Apo’ya kadar da bu durum
yansıtılmıştır. Güney’de Hareketimizin
Şengal’deki varlığı ve direnişine karşı bir
tepki ve karşıtlık örgütlemeye çalışan
güçler bulunmaktadır. Bütün bunlar dikkate
alındığında, başta Êzidî halkı olmak üzere
Şengal’de bulunan bütün halkların DAİŞ
faşizmi karşısında kendisini koruyacak,
savunacak siyasi ve askeri güce ulaşma-
larını sağlamak için çalışmak, onları des-
teklemek önem taşımaktadır. Bu, Hare-
ketimizin 2014 Ağustosu’nda başlattığı
sürecin gereği olduğu kadar, tarihi bir
ulusal görevin de gereğidir. Belli ki bunu
gerçekleştirmek için her şeyi göze alacağız.
Ama bu noktada bazı zorlamalar vardır.
Dar milliyetçi ve iktidarcı yaklaşımlar bu
durumu zorlamaktadır. Bunları işlemez
kılmak için Şengal’in kurtuluşunu ve sa-
vunulmasını mümkün olan en geniş ittifak
temelinde yapmak bizim Hareket olarak
esas anlayışımızdır. Bu yönlü çağrılarımız
da var ve gerçekleşmesi için de çaba
harcayacağız. Bu dar milliyetçi ve iktidarcı
yaklaşımların engel olmasını bu temelde
aşacağız. Bu çabaya önümüzdeki süreçte
daha fazla önem vereceğiz. Fakat geliş-
meler ne türlü olursa olsun, Şengal’in ye-
niden bir soykırım tehdidiyle yüz yüze
gelmemesi için ne tür tedbirler almak ge-
rekiyorsa onları almayı tüm gücümüzü
seferber ederek de sağlayacağız. Bu ko-
nuda herhangi bir zayıf tutum ve duruş
kesinlikle söz konusu olamaz.  

Zaten mevcut haliyle Şengal’in kurta-
rılma sorunu var ve uygun zeminler oluş-
tuğunda bunu sağlamak da öncelikli görev
konumundadır. Aslında Rojava’ya dönük
DAİŞ saldırılarında biraz sınırlama olsaydı,
böyle bir kurtuluş hızla gerçekleştirilebilirdi.
Fakat Rojava’ya dönük bu kadar saldırının
önemli bir amacının da Şengal’in kurtarıl-
masını engellemek olduğunu bilmemiz la-
zım. Özellikle son üç aydır böyle bir durum
yaşanmaktadır. Bunları aşıp uygun koşullar
yaratıldığında, özellikle de ifade ettiğimiz

ittifak durumu yaratıldığında Şengal’in kur-
tarılabilmesi için gerekli adımları atmak
ve Şengal’in özgür ve demokratik bir bi-
çimde Güney Kürdistan’ın bir parçası
olarak yaşar hale gelmesini sağlamak
bizim boyun borcumuzdur. Güneyli güçlerle
ilişkilerimizi de genel Kürdistan’daki mü-
cadele durumumuzu da esasında buna
göre ayarlıyoruz, yürütüyoruz ve yürüte-
ceğiz. 

KDP’nin bu konudaki dar milliyetçi ve
iktidarcı yaklaşımlarını giderebilmek için
uygun bir mücadele ve ilişki içerisinde ol-
mayı, bu temelde ortak bir savunma ge-
liştirmeye katılmalarını sağlamayı esas
alıyoruz. Bunu da ulusal kongre çalışma-
larıyla birlikte yürütmek istiyoruz. Zaten
ulusal kongrenin önemle çözümleyeceği
sorunlardan oluyor bu. Bu konuda KDP’nin
“sorunlar çözülsün, ondan sonra  ulusal
kongre olsun” gibi yaklaşımı vardır.
KDP’den Önderliğe yansıtılan da bu ol-
muştur. Bunu Önderlik reddetti ve zaten
ulusal kongre söz konusu sorunları çözmek
için gerekli ve bu sorunlar kongre zemi-
ninde çözülmeli dedi. Bizim Hareket olarak
görüşümüz bu ve doğru olan da budur.
Bütün Kürt güçleriyle bu temelde ilişki
içinde olmak ve buna göre ulusal kongre
çalışmalarını imkan ve fırsatları en iyi bi-
çimde değerlendirerek yürütmek temel
yaklaşımımızdır. Güney Kürdistan’da da
demokratikleşmenin gelişmesi, Güney Kür-
distan’ın kendini her koşulda ve her türlü
saldırıya karşı savunması da bizim temel
yaklaşımımız ve görevlerimiz kapsamın-
dadır. DAİŞ saldırıları karşısında da gö-
rülmüştür ki, savunma zafiyeti vardır.
Gerilla eksikliğinin bu zafiyetin başında
geldiği de ortaya çıkmıştır. O halde bu
eksikliği böyle bir süreçte mutlaka gider-
memiz gerekmektedir. Bunu Güney yö-
netiminin ve partilerinin de kabul etmesi
gerekmektedir. 

Doğu Kürdistan’da
yeni durumlar gelişebilir,
hazırlıklı olmak gerekiyor

İran ve Rojhilat’a ilişkin değerlendir-
meleri ise daha önce KCK Yürütme Kon-
seyi toplantısında yapmıştık. Bu toplantının
da sonuç değerlendirmesi var ve örgüte
sunulmuştur. Bütün arkadaşlar okuyor ve
tartışıyorlar. İran,  geçtiğimiz süreçte Suriye
ve Irak özelinde Ortadoğu düzeyinde belli
bir gelişme sağlamıştı. Son Yemen sava-
şında da kendisini biraz güçlendirdiğini
düşündü. Türkiye ile Suudi’nin ittifak oluş-
turmasına karşı da nükleer silah kapsa-
mında ABD’yle belli bir uzlaşmaya vararak
durumunu güçlendirmeye çalıştı. Fakat
son zamanlarda Suriye’de devletin durumu
zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Yeni olan
durum budur. Mevcut rejim daraltılarak
Alevi toplumuyla sınırlandırılmaya, geriye
kalan Sünni bölgede DAİŞ gibi güçler sı-
nırlandırılıp orada yönetim olabilecek
uygun güçler geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Bu da İran’ın etkisini biraz daraltmaktadır.  

İran rejimi içte de herhangi bir çatış-
manın gelişmemesi için çok sert bir baskı
sistemi uygulamaktadır. Bu anlamda belli
sonuçlar aldığına, bu siyasetin doğru ol-
duğuna da inanmaktadır. Dolayısıyla İran
rejimi Rojhilat’ta da baskıyı ve şiddeti ar-
tırmaktadır. İdamlar da bu temelde yapıl-
maktadır. Bu, İran için bir savunma stra-
tejisidir. Böyle bir durum da 2011 güzünden
bu yana PJAK’la yaratılan ateşkesin du-
rumunu çok nazik hale getiriyor. Onu
bozan bir tutum şimdilik gözükmüyor, ama
Türkiye ile ilişkileri, Ortadoğu'daki yeni
gelişmeler her an bu durumun değişmesi
ihtimalini gündemde tutuyor. Öyle netleş-
miş, kalıcı bir durum yoktur. Zorlukları,
zayıflıkları, Ortadoğu çapındaki mücadelesi
İran’ı Kürtlerle mümkün olduğu kadar ça-
tışmamaya götürdü. Bu nedenle dört se-
nedir bu çatışmasızlık sürdü. Fakat bu
durum kalıcı değil ve bir çözüme de ula-
şılmış değildir. Her an değişebilecek bu
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‘’AKP seçimde başarılı
olursa, zaten 2011’de
olduğu gibi içeride ve
dışarıda Hareketimizi
tasfiye etmek için sal-
dırıya geçecektir. Top-
yekün savaş konseptini
Kuzey Kürdistan’da uy-
gulamaya koyduğu gibi,
Rojava Devrimi’ni tas-
fiye etmek için de teh-
dit ve saldırılarını sür-
dürecektir. Seçimi ka-
zanamazsa ya da zayıf
bir biçimde kazanırsa
da, o zaman  iktidarını
korumak için süreci ça-
tışmalı kılacaktır.’’
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duruma göre hazırlıklı olmak; ideolojik,
siyasi ve örgütsel çalışmaları yürütmekle
birlikte olası saldırılar karşısında da sa-
vunma tedbirlerini Rojhilat güçlerinin sürekli
yeterli tutması önemlidir. Hem saldırıyla
karşılaşılabilir ki böyle bir durumda sa-
vunmaya hazır olmak gerekiyor, hem de
yeni gelişmeler olabilir. 

Bölgenin diğer alanlarında İran’ın güç

kazanmasını çok abartmamak gerekiyor.
Yine ABD ile nükleer antlaşmayı da çok
abartmamak gerekir. Bunlar güncel geliş-
melerdir. Sanki uzlaşma oluyormuş gibi
görünerek bir anda çok şiddetli çatışma
da ortaya çıkabilir. Mevcut güncel politikalar
böyle bir çatışma halini ortadan kaldırmıyor.
Bunun için çatışmalı durumlar da gelişebilir.
Her an böyle bir duruma göre de hazırlıklı
olmak, gelişmeleri doğru okumak ve devrim
yönünde değerlendirmek gerekiyor. Nitekim
toplantımız sonrası Mahabat’ta yaşanan
olaylar Kürt toplumunun tutumunu ve du-
ruşunu yansıttı. Rejimin baskıları karşısında
toplumda biriken devrimci-demokratik ener-
jiyi ve potansiyeli ortaya koydu. Bir de
Kürdistan’da toplumsal değerlere bağlılığı
ifade etti. 

Söz konusu uygulamalar rejimin ne
kadar yozlaştığını, baskı ve şiddet gücü
haline geldiğini, İslami değerlerden de ne
kadar kopmuş olduğunu ortaya koymak-
tadır. Bunun karşısında gerçek İslam ah-
lakını da, toplumsal ahlakı da, özgürlükçü
demokratik tutumu da Kürt toplumunun
içselleştirdiği, Kürdistan’ın diğer parçala-
rındaki gelişmelerin ve Rojhilat’ta yürütülen
çalışmaların toplumda böyle bir duyarlılık
oluşturduğu, kadına dönük tecavüzkar
saldırı karşısındaki tepkiyle net ortaya
çıkmıştır. Bu durum son derece haklı ve
meşru direnme zeminini de ortaya koyuyor.
Bu tür durumlar karşısında da direnişi ge-
liştirmek, bunu Kürt sorununun çözümünün
temeli haline getirmek için çaba harcamak,
buna her zaman hazır olmak gereklidir.
Her an böyle yeni durumlar Rojhilat’ta
gelişebilir, dolayısıyla buna hazırlıklı olmak
gerekiyor. 

İddiasız, ruhsuz ve inançsız
yaklaşımlarla mücadele
edeceğiz

Değerli Yoldaşlar! 
Yürütme Komitesi toplantısında ideo-

lojik-örgütsel duruma ilişkin de kapsamlı
tartışmalar ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Özellikle Önder Apo’nun eleştirileri teme-
linde gelişen eleştiri-özeleştiri platformlarıyla
sağlanmaya çalışılan düzeltme, derinleş-
me, yenilenme, partiye yeniden katılma
ve 3. Partileşme Dönemini hamlesel dü-
zeyde geliştirme yönünde çabalar ve ça-
lışmalar belli bir değerlendirmeye tabii tu-
tulmuştur. Bunun olumlu bir yönde ilerlediği,

Önderlik eleştirileri temelinde geliştirilen
eleştiri-özeleştiri platform sürecinin genelde
olumlu bir hava yarattığı ve bu durumun
derinleştirilerek sürdürülmesi gerektiği top-
lantımızın genel değerlendirmesi ve yak-
laşımı olmuştur.

Böyle bir olumluluk ve yaşanan geliş-
meler bize şunu göstermektedir: Önderlik
çizgisinde yoğunlaşılır, bu çizgiyi özüm-
seme süreci derinleştirilir ve özellikle eleş-
tirel-özeleştirel yaklaşımda derinleşilirse
başarılı olmak ve sonuç almak mümkündür.
Başarılı olunamaz ve sonuç alınamaz
diye bir şey kesinlikle yoktur. “Mevcut olan
bir kaderdir, ancak bu kadar partileşme
gelişebilir, bunu daha ilerletemeyiz” gibi
yaklaşımlar kesinlikle doğru yaklaşımlar
değildir. Önderlik eleştirileri temelinde par-
tileşme yönünde yürütülen eleştirel-öze-
leştirel yoğunlaşmaların ortaya çıkardığı
sonuçlar bu gerçeği net bir biçimde ortaya
çıkarıyor. O halde bunu daha çok geliştir-
memiz, derinleştirmemiz, bu yaz döne-
minde eğitimlerde ve genel parti gücünün
bulunduğu her yerde yürüttüğü propaganda
çalışmalarında böyle bir ideolojik-örgütsel
çizgi derinleşmesini ve yoğunlaşmayı sü-
rekli kılmamız gereklidir. Toplantımızın bu
alanda ulaştığı sonuç ve tespit de budur. 

Bunlarla birlikte ideolojik-örgütsel du-
rumda öne çıkan zayıflıklar olarak toplan-
tımızın eleştirdiği bazı hususlar da vardır.
Örneğin kadroda görülen çetecilik, iddia-
sızlık ve ruhsuzluk biçimindeki yaklaşım
ve tutumlar toplantımızın eleştirdiği çok
önemli bir husus olmuştur. Birçok alanda
ileri düzeyde olmasa da değerlere yakla-
şımda, halka yaklaşımda parti ve Önderlik
ölçülerini aşındıran, bozan, zarar veren,
partinin değerlerine ve halkla ilişkilerine
zarar veren uygulamalar görülüyor. Bu,
Bakur’da da, Rojava’da da vardır. Sıkı bir
eğitim ve disiplin olmazsa ve denetim
sağlanmazsa, o zaman bu tür eğilim ve
tutumların ortaya çıkma ihtimali çok güç-
lüdür. Bu nedenle bu eğilimlere karşı; çe-
teci, iddiasız, ruhsuz ve inançsız yakla-
şımlara karşı etkili bir mücadele yürütülmesi
toplantımızın önemli bir kararı düzeyindedir. 

Yine anlayış düzeyinde daha çok soyut
olan, teorik kalan, söyleyen ama yapma-
yan, uygulamaya geçirmeyen anlayış ve
eğilimler vardır. Bu durum uygulamadaki
tutuculuk ve dogmatizmi de beslemektedir.
Bu duruşun aşılması yönünde önemli bir
çabanın yürütülmesi ve mücadele edilmesi
gerekir. Hep teorik kalma değil de yönetimin
uygulamaya öncülük eden güç olarak ken-
disini pratikleştirmesi gereği toplantımızın
vurguladığı önemli bir husustur. Bu çer-
çevede idarecilik, havale etme, görev ve
sorumlulukları çok fazla üslenmeme, yö-
netim düzeyinde bu durumların açığa çık-
ması, partiyi örgütlememe, kadroyu pratiğe
yeterince sevk etmeme ve denetlememe
biçimindeki yetersiz yaklaşımların da bu
dönemde mutlaka aşılması gerekiyor. Parti
çalışması yürütmeyen, partileşmeye karşı
direnç gösteren, kadro ölçülerini yükselt-
meyen anlayış ve tutumlar yine toplantı-
mızda eleştirilen hususlar arasındadır.
Yine kadro yaratmayan, hep hazır kadro
isteyen ve bekleyen, kadro katmayan ve
eğitmeyen tutumlar da eleştirilmiştir. Ör-
gütsel sırları yeterince korumayan, dışarıya
sızdıran, örgütsel gizliliğe dikkat etmeyen,
bu anlamda disiplin kurallarına uymayan
ve uygulamayan tutumlar da toplantımızda
eleştirilen hususlar olmuştur.

Esas olarak belli bir yoğunlaşma ya-
şansa ve düşünce oluşumu ortaya çıksa
da, bunu örgüte dönüştürmede ve bir tarz
haline getirmede, böylece yönetim, ör-
gütlenme ve çalışma tarzında yaratıcı ve
koparıcı bir tarza ve üsluba ulaşmada za-
yıflıklarımız vardır. Bu zayıflıkların mutlaka
aşılması ve bu durumun yönetimden baş-
layarak tüm örgüte yayılması yönünde
toplantımızın değerlendirme ve kararları
söz konusudur. Özellikle iç düşmana karşı,
kapitalist modernitenin içimizdeki etkilerine
karşı, yani her türlü parti dışı eğilim,
anlayış ve modernite sızmalarına karşı

aralıksız ideolojik-örgütsel çizgi mücade-
lesinin yürütülmesi ve bu anlamda eleşti-
ri-özeleştirinin her yerde sürekli kılınması
da çok önemli bir konudur. 

Böyle bir durum kapitalist modernite
sisteminin ve kültürel soykırım rejiminin
Hareketimize karşı sürekli saldırı halinde
olmasından kaynaklanıyor. Bu saldırı sa-
dece Hareketimizle sınırlı da değildir. Aynı
zamanda genel sosyalist hareketlere dönük
de saldırılar vardır. Özellikle özgürlük çiz-
gisinin ve ölçülerinin muğlaklaştırılması ya
da sabote edilmesine dönük girişimler söz
konusudur. Bu tür sızma girişimlerin özellikle
gençlik hareketimizi ve partinin çevresindeki
demokratik siyaset alanlarını hedeflediği
gözlenmektedir. Elbette her türlü ideolojik
etkilemeye karşı uyanık ve tedbirli olmalıyız.
Toplumsal özgürlük ölçüsünün ne olacağı
konusunda duyarlı davranmalıyız. Kuşku-
suz toplum içindeki bazı zayıflıkların ve
bozuklukların düzeltilmesi için çalışmak,
bu konuda asla baskıcı olmamak gerekli
ve önemlidir; ama özgürlük çizgisinin sap-
tırılmaması çok daha önemlidir. 

Biz toplumsal özgürlüğü kadın özgürlük
çizgisinde gören bir hareketiz. Başka bir
özgürlük ölçüsü, başka bir özgürlük çizgisi
olamaz. Önder Apo, kadın özgürlüğünü
cinsiyet özgürlüğü olarak tanımlayan yak-
laşımı doğru bulmadı ve söz konusu yanlış
anlamalara ve saptırmalara karşı “Kadın
özgürlüğü” denmesini istedi. Kuşkusuz bi-
zim için esas olan budur ve bu durum
son derece açık ve anlaşılırdır. Dolayısıyla
sadece cinsiyet özgürlüğünü esas alan
ve bunu toplumsal özgürlüğün temeli
haline getirmeye çalışan yaklaşımları kadın
özgürlük çizgimize yönelik bir saldırı olarak
görüp, bu konuda duyarlı davranmak ve
asla hatalara düşmemek önem taşımak-
tadır. Tabi bu tür olaylara karşı dikkatli ol-
mak, böyle zayıf kişiliklere karşı baskıcı
tutuma düşmemek önemlidir; ama top-
lumsal özgürlüğün ölçülerinin ve ilkelerinin
ne olduğu ve özgürlük mücadelesinin te-
melinin hangi çizgide bulunduğu yanlışa
düşmemek gerekiyor. Bunun için belli ki
bir duyarlılığa ve bu tür dayatmalara karşı
dikkatli ama net bir ideolojik tutum alıp
mücadele etmeye ihtiyaç vardır. Önü alın-
mazsa özgürlük çizgisinde bir sapma,
özünü boşaltma durumu ortaya çıkabilir.
Yönetim toplantımız bu hususları da tartı-
şıp, bunlara da dikkat çekmiştir.

Partileşme çalışması öncelikli
görevdir

Değerli Yoldaşlar! 
Bunlarla birlikte daha önemli bir nokta

örgütlenme konusu ve parti örgütlülüğünün
geliştirilmesi hususudur. Bunu zaten bir
süredir tartışıyoruz ve belli bir duyarlılık
da oluşmuştur. Fakat pratik çözüm geliş-
tirmede henüz yeterli değiliz. Çünkü ciddi
bir parti örgütlülüğü geliştirmiş değiliz.
Parti komitelerimiz ve temsilciliklerimiz ye-
terince oluşmuş ve işlevsel değildir. Var
olanlar da çoğunlukla şekli, biçimsel kal-
maktadır ya da sınırlı işlevseldir. Bu du-
rumda en başta merkezi komitelerimiz ol-
mak üzere, tabana doğru toplumun her
alanında parti komitelerini görev ve so-
rumluluklar temelinde örgütlemek, planlı
ve örgütlü bir çalışma yürütür hale getirmek,
işlevsel kılmak gerekiyor. Bu konuda önemli
eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerin nereden
kaynaklandığını ve nasıl giderileceğini de
Yürütme Komitesi toplantımız önemli öl-
çüde tartışmıştır. Bu, çok ciddi bir örgütsel
görevimiz konumundadır. 

Tabi bu sadece PKK kadrolarının ör-
gütlülüğüyle sınırlı bir durum da değildir.
Aynı şekilde KCK örgütlülüğünün gerçek-
leştirilmesi de buna bağlıdır. Demokratik
ulus inşası ancak bununla mümkün olabilir.
Yoksa parti öncülüğü olmadan, öncü parti
örgütlülüğü oluşmadan ve ona dayanma-
dan ne KCK sistemini kurabiliriz, ne de
demokratik ulus inşası geliştirebiliriz. O
nedenle bir bütün örgütsel ve inşa sorun-

larımız var. Bunlarla iç içe ve bunları ba-
şarmanın ön koşulu olarak da parti komi-
telerini örgütlemek, işlevsel kılmak hayati
önem taşımaktadır. 

Peki parti komitelerinin örgütlülüğü ne-
den gelişemedi, niye yeterli sonuca ula-
şamadık? Yürütme Komitesi toplantısında
bunları da değerlendirmiş bulunuyoruz.
Bu konuda geçen dönemde oluşan anla-
yışlar önemli bir etken konumundadır.
Tasfiyeciliğin etkileri vardır. Yine paradigma
değişimi ve yeniden yapılanma sürecinde,
bunları dengeli ve istikrarlı yürütememenin
ortaya çıkardığı sonuçlar vardır. Bu temelde
yanlış şekillenmeler ortaya çıkmış, parti
dışı anlayışlar ve alışkanlıklar oluşmuştur.
Yine parti düzeni ve disiplini içerisinde ör-
gütlenme ve çalışmaya dönük belli bir di-
rencin olduğu da bu toplantımızda tartışılan
bir konu olmuştur. İstek az, bilinç zayıftır;
partileşme çalışmasını önemli ve öncelikli
çalışma olarak görmede zayıflık vardır.
Partinin yan örgütleri içerisinde hareket
etmeyi yeterli gören, parti duyarlılığını, ti-
tizliğini, kadro ölçülerini yüksekte tutmayı
önemsemeyen tutum ve anlayışlar bulun-
maktadır. Partileşmeye karşı dirençten
kastedilen de bu olmaktadır. Bu anlayışların
kesin kırılması ve aşılması gereklidir. 

Bunlarla birlikte, bu işin nasıl olacağı
konusunda da bir belirsizlik vardır. Yeterince
görüş, anlayış, sistem oluşturamama du-
rumu yaşanmaktadır. Örgütlenme gerekli,
her kadro bir parti komitesinde mutlaka ör-
gütlü olmalı, nerede ve hangi çalışma yü-
rütürse yürütsün ve hangi çalışmada yer
alırsa alsın esas olarak ve öncelikle bir
parti komitesinde veya temsilciliğinde yer
almalı, onun denetiminde ve verdiği görev
çerçevesinde çalışması yönünde kısmi bir
bilinç oluşmuştur. Ama bunun sistemi, iş-
leyişin nasıl olacağı, bunları kimin yapacağı,
nasıl örgütleneceği ve nasıl denetleneceği
konusunda da bir muğlaklık ve karışıklık
vardır. Toplantımız bunlar üzerinde de dur-
muş ve bu karışıklık ve muğlaklığı gidermek
için Sekreterya ile Eşbaşkanlığın yeterince
bir tartışma yürütmesini ve eksikliklerin ne-
reden kaynaklandığını açığa çıkartarak dü-
zeltici ve eksiklikleri giderici bir sonuca
ulaşmasını kararlaştırmıştır. Özellikle bu
konuda Sekreterya sisteminin geliştirilmesi,
parti komitelerini örgütleme ve işletme, ko-
miteler arası ilişkileri sağlama, alt komiteleri
örgütleyip denetlemede sekreterya siste-
minin her düzeyde görevli kılınması yönünde
bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu konuları
önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız
ve ulaştığımız sonuçları partiye yansıtarak
parti örgütlülüğünü bu temelde geliştirmeye
çalışacağız. 

Değerli Yoldaşlar!
Bunlar çerçevesinde yeni bir planlama

yı da toplantımız ortaya çıkarmıştır. Zaten
bir ay önce KCK Yürütme Konseyi top-
lantısı olmuş ve önümüzdeki sürece ilişkin
kapsamlı bir planlama o toplantıda ortaya
çıkmıştır. Ona ek olarak geçen bir ayda
ortaya çıkan gelişmeler ve yeni durum
değerlendirmesi temelinde o planlamaya
eklenecek hususlar kapsamında bir plan-
lamamız oluşmuştur. Böylece hem Orta-
doğu, hem Rojava, Rojhilat ve Başur’daki

gelişmelere, hem de Türkiye’deki yeni sü-
rece ve seçim sürecine, özellikle Önder
Apo’nun yürüttüğü sürece karşı tutumları
ve HDP heyetinin yaptığı açıklamaları da
dikkate alarak Hareketimizin tutumunun
ne olması gerektiği konusunda çözümler
üreten bir toplantı yapılmıştır.

Yürütme Komitesi toplantımız bu an-
lamda önümüzdeki süreci ve güncel gö-
revleri daha çok somutlaştırmış ve ay-
dınlatmıştır. Önder Apo’nun istemi ve
bizim de katıldığımız husus, böyle bir sü-
reçte olağanüstü kongre yapmak ve so-
runların demokratik siyaset yöntemiyle
çözülmesini sağlayacak yeni süreci özel-
likle de Bakur’da geliştirebilmekti. Fakat
bu gerçekleşemedi. Küresel sistem ve
Türkiye’deki kültürel soykırım rejimi, onun
arkasındaki ulus-devlet milliyetçiliği buna
izin vermedi. Çünkü tüm bu güçler böyle
bir çözüme kapalıdır. Demokratikleşme
arayışlarını ve Kürt sorununun çözüm
güçlerini dikkate almak, ona göre çözüm
üretmek yerine, hala bunları ezmek ve
bastırmakla uğraşmaktadır. 12 Eylül fa-
şizminin ezme, bastırma, imha etme çiz-
gisinden vazgeçmiş değildir. Ulus-devlet
milliyetçiliğinin inkar etme, yok sayma ve
yok etme anlayışı aşılmış değildir. Bu an-
layışı devlet doğrudan savunmaktadır.
Bu sistemi CHP ve MHP kurmuştur, AKP
de sürdürmektedir. 

Ölen 12 Eylül faşist cuntasının başı
Kenan Evren bu siyaseti en iyi savunandı
ve bu doğrultuda yapmadığı hiçbir şey bı-
rakmadı. Hala karşımızda böyle bir sistem
var ve bu sistemi basite almamak gerekir.
Bazı tartışmaları, sınırlı gelişmeleri sanki
kalıcı bir sonuçmuş, çözüm ortaya çıkmış
gibi algılamamak gerekir. Bu tür yaklaşımlar
hatalı, yanlış ve zarar vericidir. Bunun ye-
rine karşımızdaki gücün gerçeğini iyi gö-
relim, inkar ve imha sistemi deyip geçme-
yelim. Bu sistem nasıl oluştu, niye oluştu,
arkasında kim var, uygulayıcıları kimler,
neyi amaçlıyor, kimler buna ajanlık yapıyor,
bunları iyi bilmek gerekli ve bu anlamda
kültürel soykırım rejimini önemsemek ge-
rekiyor. Her türlü tartışma içerisinde yine
kendi imha edici yönünü icra ediyor. Bütün
bunlara karşı bizim çok duyarlı, bilinçli,
örgütlü olmamız, özgürlük ve demokrasi
mücadelesini bu temelde dört parça Kür-
distan’da, yurtdışında daha bilinçli ve ör-
gütlü bir biçimde ve daha yaratıcı bir tarz
ve koparıcı bir üslupla geliştirmemiz ge-
rekiyor. 

Değerli Yoldaşlar!
Mayıs Şehitler Ayı’nda gerçekleştirdi-

ğimiz Yürütme Komitesi toplantımız, bütün
bu hususlara dikkat çekerek yeniden bir
duyarlılık yaratan ve dolayısıyla önümüzü
açan bir toplantı olmuştur. Toplantı so-
nuçlarının asgari düzeyde uygulanması,
başta Rojava ve Şengal direnişleri olmak
üzere dört parça Kürdistan’da bizi zafere
taşıyan sonuçlar ortaya çıkartacaktır. Bu-
nun için gerekli olan tek şey parti öncülü-
ğünü geliştirmek ve rolünü oynatmaktır.
Bu da Önderlik ve şehitler gerçeğini doğru
ve tam özümsemek ve bu çizgide başarıyla
yürümek demektir. Şehitler Ayı’mızın doğru
anlaşılması ise hepimize bu gücü vere-
cektir. Bu temelde tüm kadro ve sempatizan
yoldaşları, Şehitler Ayı’nda Önderlik ve
şehitler gerçeğini doğru özümsemeye ve
bu çizgide kararlılıkla yürüyerek yeniden
partileşme hamlemizi, gerilla direnişimizi
ve demokratik ulus inşamızı başarıya gö-
türmeye çağırıyor, üstün başarı dileklerimizi
ifade ediyoruz!

- Şehitlerimiz her zaman ve her yerde
en büyük güç kaynağımızdır!

- Özgürlük mücadelesi şehitlerimizin
anıları ölümsüzdür!

- Yaşasın partileşme, gerillalaşma ve
demokratik uluslaşma mücadelemiz!

- Yaşasın şehitler partisi PKK ve PAJK! 
- Bijî Serok APO!

11 Mayıs 2015
PKK Yürütme Komitesi

Serxwebûn 9Gulan 2015

‘’PKK Yürütme Komi-
tesi toplantımızda ge-
lişebilecek  olası kap-
samlı bir savaş duru-
muna göre  Kuzey’de
demokratik özerklik
devrimini gerçekleşti-
recek bir perspektifle
devrimci halk savaşı
direnişini güçlü bir bi-
çimde yürütmeyi, si-
yasi ve askeri bakım-
dan hazır hale gelmeyi
öngörmüştür. Buna
göre gerekli planla-
maların ve pratik ha-
zırlıkların yapılmasını
kararlaştırmıştır.’’

Zorlukları, zayıflık-
ları, Ortadoğu çapın-
daki mücadelesi İran’ı
Kürtlerle mümkün ol-
duğu kadar çatışma-
maya götürdü. Bu ne-
denle dört senedir bu
çatışmasızlık sürdü.
Fakat bu durum kalıcı
değil ve bir çözüme
de ulaşılmış değildir. 
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T
arihsel süreç içerisinde insanın
yarattığı tüm anlamsallıklar ve
yapısallıklar bütünlüğü kültür
kapsamı içerisinde değerlendi-

rilebilir. Yapısallık, o toplumun yaptığı,
ortaya çıkardığı kurumlardır. Kurumlar daha
çok maddi şeylerdir, ama bir de bunların
içeriği var, bunlara yüklenen anlamlar var.
Kurumlar genelde değişime ve dönüşüme
açıktır. Kurumlarda değişim olabilir, yeni-
lenme olabilir, dönüşüm olabilir. Ama ön-
celikli olarak gerekli olan tabi ki anlamdır.
Tek başına kurumsal yapılar toplumda
mümkün değildir. Kurum var ama içinde
anlamı yok, maddi kültür biraz buna denk
düşüyor. 

Maddi kültür, yani ortada bir kurum var,
ortada bir yapısallık var, ama içindeki
anlam gerçekten sorgulanmaya değer.
İçinde taşıdığı anlam nedir? Önderlik bu
konuda Mısır piramitlerini örnek gösteriyor.
Mesela firavun mezarları anlamına gelen
piramitler devasa yapılardır. Yine Çin’de
ölü şehir ya da yer altı şehri var, içinde

heykellerden yapılmış bir ordu var. Yüz-
binlerce insanın o piramitleri yaparken ya
da o yapıları ortaya çıkarırken ölümüne
çektiği korkunç acıların dışında çok fazla
bir anlamı yok. 

Uygarlıkta aslında ideolojik kültür tü-
müyle ortadan kalkmıyor. İdeolojik kültür
çarpıtılıyor ya da ikinci plana düşürülüyor.
Aslında anlamı, içeriği, ideolojik kültürü,
işlevsellik olarak tanımlayabiliriz. İşlevsellik
ve yapısallık varlığı oluşturan iki temel
etken oluyor. Her bir varlığın bir yapısı
vardır, bir de o yapının bir işlevi vardır ve
o işlev bozulabilir. Mesela suyun belirli
özellikleri var, renksiz bir madde, sıvı,
belirli koşullarda hep aynı özellikleri taşıyor.
Bu anlamda suyun belirli bir işlevi var, bu
işlevi biliniyor. Ama suyun içerisine yabancı
bir madde katılırsa, diyelim ki petrol katılırsa

suyun işlevi bozulur. Su artık eski işlevini
taşımaz. Yine sıvıdır, ama suyun yerine
getirdiği işlevlerinin aynısını yerine getirmez.
Uygarlıktaki manevi kültürü biraz buna
benzetmek gerekir. Çarpıtılma etkisi bu
tarzda kendisini ortaya koyuyor.

Diyelim ki, İslamiyet ortaya çıkışı itibariyle
uygarlığa karşı gelişiyor. İslamiyet’in özü
budur. Bütün peygamberler toplumun söz-
cüleridir ve dolayısıyla toplum adına ortaya
çıkmışlardır. İslamiyet’te bir toplumsal kültür
biçiminde doğuyor. Ama daha sonrasında
devlete eklemleniyor, devletin denetimine
girmekle işlevselliğini yitiriyor ve işlevi bo-
zuluyor. Bu sefer tersinden gerçekten de
en kötü iktidar biçimlerine alet olabiliyor.
Yani suyun içerisine petrolün katılmasına
benzer biçimde su nasıl işlevini yitiriyorsa,
İslamiyet’te iktidara eklemlendiğinde böylesi
bir biçimde işlevini yitiriyor. Dolayısıyla,
anlam ve yapı arasında kesinlikle belli bir
dengenin olması lazım. 

Mesela, bizim koşullarımızda nasıl bir
şeyden söz edilebilir. PKK gerçekten en

zengin anlam birikimine sahip bir yapılanma,
içerik olarak çok güçlü bir içeriği var. Ama
bu içerik yapısallaşmadı mı çok fazla da
bir değer ifade etmiyor. Önderliğin bütün
eleştirileri oradan kaynaklanmıyor mu?
Önderlik, siz şöyle yanlış düşünüyorsunuz,
böyle yanlış düşünüyorsunuz. Siz benim
görüşlerime ters görüşler ortaya koyuyor-
sunuz, sizin görüşleriniz sakat demiyor.
Ne var? “Yapısallaşma da sorunlar var,
yapısallaşma içerisine ve bununla beraber
bir çaba içerisine de giremiyorsunuz, ortada
inşa diye bir şey yoktur” diyor. En çok
eleştirdiği budur. Anlam ve yapısallık ilişkisi,
anlamın yapısallık temelinde inşası konu-
sunda sorunlarla karşı karşıya olduğumuz
bir gerçek. O anlamda salt anlamsallık ve
salt yapısallık konusunda iki farklı toplum-
dan söz edemiyorsunuz ve her iki durum
da ürkütücüdür. Böyle bir durumda yaşayan
bir toplum her türlü olumsuzluğun içinde
bulunuyor demektir ve bir olumsuzluğa te-
kabül ediyor demektir. Kürdistan’da da bu-
gün yaşanan durumda, gerçekten de derin

olumsuzluklar var.
Mesela demokratik
ulusun inşası konu-
sunda yaşadığımız
sorunlar var. Yapı-
laşma, inşa etme,
bedenleşme konu-
sunda sorunlar ya-
şadığımız bir gerçek. 

Kültür gerçekten
bir de toplumun ta-
rihsel boyutuna bağ-
lıdır. Aslında kültürü
bir toplumun tüm
geçmişi olarak ta-
nımlamak mümkün-
dür. Geçmişinde or-
taya çıkardığı tüm
yaratımlar kültür kap-
samına giriyor. Şimdi
kültürden bahsettiği-
nizde bu çerçeve
özü itibariyle o top-
lumun zihniyetinden,
düşünce sistemin-
den, ahlaki değerle-
rinden, sanatından,
biliminden bahsedi-
yorsunuz ve bunların
hepsi kültür kavra-
mına giriyor. Kültür
kapsamına giriyor. 

Kültürde esas
olan unsur ideolojik

kültürdür. Aslında buna manevi kültürde
diyebilirsiniz. Saydığımız bu unsurlar mesela
manevi kültür, ideolojik kültür kapsamına
giriyor. Bilim, sanat, zihniyet, ahlak bunların
hepsi de doğrudan ideolojik kültürle bağ-
lantılı. Ama aynı şekilde bunun bedenleş-
mesi de var. Ortaya çıkardığı yapılar, eser-
ler, öteki şeyler bunların hepsi yine kültür
kapsamına giriyor. Tabi anlam bedenleşiyor,
yapısallaşıyor ve ikisi arasında uyum var,
ikisi arasında da gerçekten bir denge var
ve uygarlığın doğuş aşamasına gelinceye
kadar çok fazla sorunlar çıkmıyor. 

Mesela doğal toplumda, özellikle neolitik
toplumda ideolojik kültürle, maddi kültür
arasında çok fazla sorun yoktur. İkisi ara-
sında kesinlikle bir dengeden söz edilebilir.
Fernand Braudel, kapitalizmi maddi uygarlık
olarak tanımlıyor. Aslında Önder Apo,

maddi uygarlık kavramının tüm topluma
teşhir edilmesi gerektiğini, tüm toplumu
kapsaması gerektiğini ifade ediyor. Uy-
garlığın kendisi maddi kültürdür. Uygarlıkta
maddi boyut gerçekten de ön plandadır.
Kapitalizmde olan şey özellikle günümüz
açısından bakıldığında, manevi olan her
şeyin metalaştırılmasıdır. 

Kültür alanının en rafine boyutu sanattır,
asla metalaştırılmaması gereken bir alandır
ve maneviyat alanıdır. Ama böyle en yoğun
manevi alanlar bile günümüzde maddileş-
miş alanlar durumundadır. Sanat alanı,
sanatın kendisi endüstrileşmiştir, devasa
bir endüstriyel alandır. Sanatın ürünleri
metadırlar, tüketim nesneleridir, sinemada
böyledir, dizisi de böyledir, müziği de böy-
ledir, tümüyle tüketim nesneleridir. Pazara
uygun olarak yapılır ve pazarda alıcıları
vardır. 

Kültürün olduğu her yerde
direniş vardır

Öyle geçmişte olduğu gibi günümüzde
kalıcılığı esas alan bir sanat yaklaşımı çok
fazla yoktur. Örnek verilebilir: Sanatta en
önemli yan kalıcılıktır, kalıcılaşma olmadan
aslında sanat olmuyor. Diyelim ki, tüketim
nesneleri zaten böyledir. Tüketim nesne-
lerinde ekmeği örnek alırsak; ekmek fırından
çıktıktan sonra en fazla üç-dört gün içinde
tüketmek zorundasınız yoksa bozulur, kurur
çöpe gider. Günümüzün sanat ürünleri de
böyledir. Zaten metalaşma ve nesneleşme
budur. Görünüşte en değerli müzik parça-
sının ömrü birkaç aylıktır ya da en fazla
bir yıllıktır, ondan sonra çok fazla dinlenmez.
Oysa bir ürünün gerçek anlamda sanat
ürünü, dolayısıyla kültürel bir ürün olabilmesi
için, en azından bir insan ömrünü aşan
boyutlarda bir kalıcılık göstermesi, bir da-
yanıklılık gücünü göstermesi gerekir. 

Bir Derweşê Evdî destanı, tarih olarak
Osmanlılar dönemidir, en azından iki yüz-
yıllık bir geçmişi var, böylesine bir gerçekliği
var. Yazıya da dökülmemiştir, ama dilden
dile taşınıp gelir, unutulmaz ve yaşar. Ön-
derlik, “Sanat alanında Kürtler, müzikle di-
reniyorlar” dedi. Müzikte de destan türüyle
direniyorlar. İşte destan türü dediğimiz şey
dengbêj türüdür, dengbêj türüyle direni-
yorlar. Orada aslolan nedir? Kültürün olduğu
her yerde direniş vardır. Aslında bir yerde
bir direniş varsa özü itibariyle aslında di-
renen kültürdür. Kültürde çözülme olunca,
dolayısıyla anlam içerik dediğimiz manevi
kültürde çözülme ortaya çıkınca, o zaman
direnme etkenleri de ortadan kalkıyor. 

Mücadele önce kesinlikle kültür alanında
başlıyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın
PKK’nin ortaya çıkışında da böyledir. Böyle
kırıntı kabilinden kültürel değerler var. On-
lara sarılıyor ve sonuçta onlarla direnme
gelişiyor. Önder Apo’da bu çok nettir. Diyor
ki, “Lise sıralarındayken Aramı ilk defa
dinlediğimde dedim ki bu ses, bu kültür
yaşamalıdır.” Yine Önderlik, Dersim’e git-
tiğini söylüyor, 70’lerin ortaları, “Dersim
gerçekliğini gördüğümde kendi kendime
şunu söyledim. Buradaki bu halk kültürü
mutlaka yaşatılmalı ve mücadeleye bu bi-
çimde karar verdim” diyor. Demek ki,
kültürel direniş önemlidir. İnsan mücadeleyi
aslında kültürde kazanır. Başka savaş
alanlarında mücadeleyi kazanabilirsiniz,
ama kültürde kaybettiniz mi, kazandığımız

İnsanlığın geçmişi daha gerçektir,
eğer arıyorsak yüzümüzü oraya döneceğiz

Ali Haydar Kaytan

‘’Kültürün olduğu her
yerde direniş vardır.
Aslında bir yerde bir
direniş varsa özü
itibariyle direnen kültür-
dür. Manevi kültürde
çözülme ortaya çıkınca,
o zaman direnme etken-
leri de ortadan kalkıyor.
Mücadele önce kültür
alanında başlıyor.’’
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