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Kaybeden AKP iktidarıdır,
yenilen Türk ulus-devletidir

7 Haziran seçim sonuçlarıyla Kür-
distan'da, Ortadoğu'da devrimci demok-
rasi güçleri bir hamle yaptı. Ulus-devlet
faşizmi ciddi bir darbe yedi.

AKP şahsında yüz yıllık cumhuriyet
tarihi boyunca egemen kılınmak istenen
Türk devlet ulusçuluğunun yenilgisi ol-
muştur. Kültürel soykırımcı Türk ulus-
çuluğunun özel savaş temelinde sürdü-

rülmesinin yenilgisi olmuştur. Kaybeden
AKP, yenilen Türk ulus-devletidir. Yenilen
Türk devlet ulusu çizgisine karşı Türkiye
demokratik ulusunun şekillenmesinin
başlaması ortaya çıkıyor. Buna karşı
Türkiye demokratik ulusu ve Kürdistan
demokratik özerkliği şekillenmeye baş-
lamıştır.

Kürt halkı özgürlük ve demokrasiden

yana tavır koyarak Türk sömürgeciliğin-
den koptuğunu gösterdi. Bu kadar devlet
baskısı altında yapılan bir seçimde halkın
yüzde 80 oranında -ki bu yüzde 100’lük
bir tutuma tekabül ediyor- özgürlük ve
demokratik özerklikten yana oy kullanmış
olması tarihte eşi görülmemiş bir sonucu
ifade ediyor. 

Devlet ulus çizgisinden demokratik

ulus çizgisine bir geçiş söz konusudur.
Kültürel soykırım çizgisinden özgürlüğe
ve demokrasiye, demokratik özerkliğe
geçiş; AKP'nin 2023’e planladığı faşist
diktatörlüğe karşı demokratik Türkiye'ye
geçiş. Bütün bunlar demokratik Türki-
ye'nin, Türkiye demokratik ulusunun,
Kürdistan demokratik özerkliğinin baş-
langıcını ifade ediyor.                    >2-5

1 Haziran Atılımı’nın
yeni döneminde
dört parçada topyekün
direniş hazır olalım

2015, Bakur’da devrim yılıdır, Dev-
rimci Halk Savaşı yılıdır. Dolayısıyla
bu mücadeleyi demokratik özerklik
çözümünü gerçekleştirme temelinde
yürütmeliyiz. Hazırlıklarımız, yöne-
limimiz bu olmalıdır. Planlı, örgütlü,
koordineli bir direniş yürütmemiz ge-
rekli. Sadece “bize saldırıyorlar ona
karşı savunma içinde olalım” demek
yetmez. Devrim yapmak için aktif,
taktik saldırı yapan bir konumda ol-
malıyız. Bu bakımdan 2015 yılı Dev-
rimci Halk Savaşı Stratejisi’nde top-
yekün bir direniş yılı, dört parçada
birden direnme ve savaşma yılıdır.
Böyle bir mücadelenin merkezinin
de Bakur olması şarttır. Doğru stratejik
planlama, böyle bir durumda saldırı-
nın merkezi Ankara’da olduğuna göre
direnişin merkezinin de Bakur olma-
sıdır. >6-8

Örgüte göre eylem değil, eyleme göre örgüt esastır. Eylem
görev demektir, neyi nasıl yapacağını belirlemek demektir.
Sonra eylemi nasıl bir örgütle yapacağını belirleyeceksin.
Örgüt eyleme göre şekillenecek. Fonksiyonel devrimci hareketler
böyle olur. Eylemi örgüte göre belirleyenler ise bürokratik,
devletçi hareketlerdir.                                                     >16-17

Kayıpların izinde
kaybedenlerin peşinde >12-13

Örgüte göre eylem değil,
eyleme göre örgüt esastır

Jineoloji konferansımızı 11-15 Mayıs tarihleri arasında 120 kadın
arkadaşın katılımı ile Medya Savunma Alanları’nda gerçekleştirdik.
Dağlarda gerçekleştirdiğimiz ilk “bilim konferansı” olarak çok
büyük bir heyecan, derin anlamlar ve önemli hedefleri barındıran
bir konferans oldu. >20-21

Kadın bilgeliğinin
bilimciliğe başkaldırısı

Bütün yaptıklarım,
şehitlerin anısına
biraz yanıt olmaktır

Canlar gidiyor, sizler gidiyorsunuz. En
değerli varlıklar bu kadar giderken,
insan duyarlı olmaz mı? Partimiz için-
deki yoldaşlar, değerler, bir halkın tek
umut kaynaklarıdır. Eğer bu düzeyi
yakalayamazsanız ve onların şahsında
bir halk adına umut edinebilecek en
son ne varsa, tümüyle bir daha diril-
memecesine elden gidiyor.
İlk defa yükselişi kesintisiz ve başarılı
bir biçimde sürdürüyoruz. Bundan
daha güzel ne olabilir ki. Bir halk ve
bazı insani değerlere bağlı, hatta birey
olarak da kendine saygılı olanlar içi
bundan daha ne kutsal olabilir ki. İster
yaşayın, ister ölün, ister kaybedin,
ister kazandırın. Ne olursanız olun,
önderlik gerçeğinde verilen söz önem-
lidir ve söze kati bağlılık vardır. 
Büyüklük, şehitlere verilen anlamla
orantılıdır. Anlam vermek, bir ölüye
gösterilen ilgi değildir; anlam vermek,
onları yaşamsallaştırmakla mümkündür.
Şehide saygılı olmayı bilmek gerekiyor,
doğru bir saygı duruşuna geçmeliyiz.
Bütün yaptıklarım, onların anısına biraz
yanıt olmak. Bütün yaptıklarımı, onların
anısına armağan ediyorum.

Önder Apo’nun yazısı 14. sayfada

İktidarlaşmış bilime karşı felsefeye dönüş
özgür toplumun çıkış ilkesidir  >22-25
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n Duran Kalkan

T
ürkiye ve Bakurê Kurdîstan'da
7 Haziran’da tarihsel öneme sa-
hip bir genel seçim yaşandı.
Seçimde başarılı olan HDP, kay-
beden ise AKP oldu. Zaten se-

çim kampanyası boyunca da CHP ve
MHP’nin fazla bir etkinliği yoktu. Çünkü
Türkiye'nin ihtiyacına cevap verecek bir
zihniyetleri ve politikaları mevcut değildi.
Türkiye toplumu ciddi bir demokratik de-
ğişim dönüşüm beklerken, onlar geçmişin
ulus-devlet milliyetçiliğinde çakılıp kalmış
güçlerdi. Her ne kadar AKP iktidarından
ciddi biçimde rahatsızlık duysalar da öz
itibariyle AKP'yi aşan, Türkiye toplumunun
özgürlük ve demokrasi ihtiyacına cevap
veren bir ideolojiye ve programa sahip
değillerdi. AKP ile çelişki ve çatışma kav-
galarının özünü de çıkar kavgası ve mü-
cadelesi oluşturuyordu. Zaten iç ve dış
politikada alternatif ortaya koyan bir seçim
programı ve bildirgesi sunmadılar. Ya eko-
nomik vaatlerde bulundular ya da Erdoğan’ı
eleştiren pozisyonda kaldılar. Seçim so-
nuçları itibariyle her iki parti de eskiyi aşan
bir durum ortaya çıkaramadılar. MHP oyunu
bir iki puan arttırıp milletvekili sayısında
kısmi bir artış sağlasa da mevcut haliyle
CHP ve MHP’nin seçimde aldığı sonuçlar,
taşıdıkları zihniyet ve politika gereği fazla
bir değer ifade etmiyor. Türkiye toplumunun
demokratik değişim ve dönüşüm ihtiyacı
açısından bir olumluluk içermiyor. Tersine,
olumsuzluğa açık bir durumu yaşıyor. Bu
nedenle seçim kampanyası 13 yıldır ikti-
darda olan ve iktidarını korumaya çalışan
AKP ile kendisini demokratik alternatif ko-
numuna getirmeyi başarmış olan HDP
arasında kıyasıya bir mücadele olarak
geçmiştir. Seçim sonuçları da bu müca-
deleyi tartışmaya mahal vermeyecek de-
recede net ve kesin bir biçimde ortaya
koymuştur. Aldığı oy oranı ve elde ettiği
milletvekillikleriyle AKP ilk defa bir seçimden
tek başına iktidar olamaz bir konumda
çıktı. Dolayısıyla 7 Haziran seçiminde
AKP'nin iktidardan düşmüş olması hem
güncel siyaset bakımından, hem de yüz
yıllık cumhuriyet tarihi ve ulus-devlet gerçeği
açısından önemli sonuçlar içermektedir.
Bu bakımdan da mevcut sonuçları herkes
tartışmaktadır. Hala da bu yönlü tartışmalar
devam ediyor. Herkes kendisi açısından
bu sonuçları anlamaya, değerlendirmeye,
bu temelde kendi çıkarlarını mevcut so-
nuçlara dayalı olarak önümüzdeki süreçte
nasıl yürütecek sorusuna cevaplar oluş-
turmaya çalışıyor.

7 Haziran seçim sonuçlarının etkisi sa-
dece Türkiye ve Bakurê Kurdîstan’la da
sınırlı kalmayacaktır. İlk andan itibaren
Ortadoğu ve dünya siyasetinde de gündem
oluşturma, yer edinme düzeyine ulaşmıştır.
Demek ki bu sonuçlar sadece Türkiye ve
Kuzey Kürdistan’la sınırlı değil, Kürdistan'ın
diğer parçalarını, Ortadoğu'yu ve bütün
dünyayı bir ölçüde etkiliyor. O bakımdan
da önemli bir siyasi durumu ifade ettiği
kesin. Bütün çevrelerin bu kadar yoğun
ve derin tartışması, anlamaya ve değer-
lendirmeye çalışması buradan ileri geliyor.
Elbette bizim de herkes kadar, hatta işin
ortasında yer alan bir güç olarak herkesten
daha fazla mevcut gelişmeleri tartışmamız,
değerlendirmemiz ve bu temelde başlayan
yeni süreci tanımlayarak buna göre görev
ve sorumluluklarımızı tespit edip bunları
yeterli bir planlama ve örgütlenmeyle
hayata geçirir konuma gecikmeden gel-
memiz gerekiyor. Bu çerçevede Yürütme

Konseyimiz seçimden iki gün sonra genel
bir durum değerlendirmesi toplantısı ya-
parak başlayan yeni süreci ve önümüzdeki
yeni dönem görevlerini netleştirmiş bulu-
nuyor. Seçim sonuçlarının ve önümüzdeki
görevlerin ne olduğunu genel hatlarıyla
kamuoyuna açıklamıştır. Tüm hareketi ve
halkı da 7 Haziran seçimiyle ortaya çıkan
süreci doğru anlar ve görev ve sorumlu-
luklarına doğru sahip çıkar hale getirmeye
çalışıyor. Bu görev ve sorumlulukları an-
lamak ve yerine getirmek hareketimiz ve
halkımız açısından tarihi önemdedir. 

7 Haziran seçimleri nasıl bir ortamda

ve ne tür bir mücadele içinde gerçekleşti,
öncelikle bunları ortaya koymak gerekiyor.
Dikkat edilirse yüzde 86 gibi çok yüksek
bir oy oranıyla katılım gerçekleşti. Genel
seçim ortalamalarına göre çok yüksektir.
Sadece Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki
bir çalışmayla da sınırlı olmadı seçim kam-
panyası; Kürdistan'ın tüm parçalarını, Or-
tadoğu'yu, özellikle de Avrupa’yı etkili bir
biçimde içine aldı. Deyim yerindeyse bu
seçim mücadelesine herkes katıldı ve yük-
sek katılım oranıyla önemini ortaya koydu.
Bu durum seçimin Türkiye açısından ne
kadar ciddi bir ihtiyaç haline geldiğini ifade

ediyor. Toplumun ne kadar mevcut sistemi
aşmak, bir değişim ve dönüşüm yaşamak
istediğini ortaya koyuyor. Eğer bu seçim
toplumun derin ihtiyaçlarını karşılayacak
özelliklere sahip bir çalışma olmasaydı,
değişik kesimler bu denli ilgi duymazlar
ve bu biçimde de yüksek oranda katıl-
mazlardı. Katılım oranın yüksekliği Türkiye
toplumunun demokratik değişim ve dönü-
şüm ihtiyacından ve isteğinden kaynak-
landığı açıktır. 

Bu seçimin eşitsizlik ortamında, baskı
ve hileler içinde yaşandığını söylemeye
gerek bile yoktur. Seçim öncesinde genel
kamuoyunda ve toplumda ciddi kaygılar
bulunmaktaydı. AKP iktidarının hileler ya-
pacağı, sonuçları tersyüz edeceği yönünde
genel bir kamuoyu oluşmuştu. Çünkü geç-
mişteki seçimlerde AKP hükümeti hileler
yapmıştı. Yine bu seçimde de iktidarı kay-
betmemek için can havliyle çalışıyordu.
Dahası, zaten seçim kampanyası sürecinde
hiçbir yasa, kural dinlemeksizin hepsini
ihlal etme pahasına iktidar ve devlet yet-
kilerini ve imkanlarının hepsini AKP'nin
seçim başarısı için pervasızca kullanıyordu.
Seçim kampanyasını bu biçimde yürüten
bir iktidardan seçimde de hile elbette bek-
lenebilirdi. Seçim boyunca özellikle de

AKP ile HDP arasında yaşanan mücade-
lenin çok gergin ve sert geçtiğini de biliyo-
ruz. HDP gelişme sağladıkça, tabanını
genişletip oyunu arttırdıkça ve bu durum
AKP'nin tek başına iktidardan düşme ola-
sılığını arttırdıkça bunu engellemek için
başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ol-
mak üzere AKP yetkililerinin HDP’ye çok
ölçüsüz bir biçimde saldırı yaptığı herkesin
bildiği bir gerçek. HDP için, demokratik
güçler için, Kürt halkı için, Kürdistan Öz-
gürlük Hareketi için söylemedik söz, et-
medikleri hakaret bırakmadılar. Yine özel-
likle sivil polisi, MİT’i, istihbaratı devreye

koyarak polis terörünü en ileri düzeyde
uygulayarak HDP’nin Türkiye'ye açılımını,
Türkiye kentlerinde seçim çalışmasını en-
gellemeye çalıştılar. Bizzat Cumhurbaşkanı
ve Başbakan HDP’nin Türkiye partisi ola-
mayacağını söyledi; MİT, istihbarat ve em-
niyet güçleri de Türkiye'deki çalışmalarını
engelleyerek HDP’yi Kürdistan'a hapsetmek
için her türlü şiddete, baskıya başvurdu.
Seçim bürolarının açılması ve seçim mi-
tinglerinin yapılması engellenmeye çalışıldı,
il ve ilçe binaları bombalandı ve birçok
saldırı yapıldı. Adana ve Mersin il binalarına
eş zamanlı katliam hedefleyen saldırıların
yapıldığı biliniyor.

Orduyu da Kürdistan'da savaş konu-
muna getirdiler. 2013 Newroz’unda ilan
edilmiş ateşkesi bozarak başta sınır hatları
olmak üzere Kürdistan'ın dört bir yanında
askeri harekatlılığı süreklileştirdiler. Ağrı’da
olduğu gibi baskılar, provokasyonlar, sal-
dırılar yaptılar. Subaylar, generaller HDP’ye
oy vermemeleri için kasabalarda, şehirlerde
halkı tehdit ettiler. Bütün bunlarla HDP
üzerinde büyük bir baskı ve terör uygu-
landığı açıktır. Bu baskı ve terör uy gula-
ması en son 5 Nisan Amed mitingine
dönük saldırıyla katliam girişimine kadar
vardırıldı. O girişimin de seçimi kaybede-

ceğini anlayan AKP'nin büyük bir katliamı
gündeme getirerek seçimi erteletmek, iptal
ettirmek isteğinden kaynaklı olarak ya-
şandığı net bir biçimde açığa çıktı. Bütün
bunlar HDP’nin yüzde 13’ü aşan oy oranıyla
kazandığı seçim her türlü devlet baskı,
terör ve katliamına karşı bir başarı, bir
zafer olma özelliği taşıyor. Dikkat edilirse
eşitsizlikten, dengesizlikten söz etmek bile
burada anlamsız oluyor. Ondan çok öteye
ağır bir baskı, terör ve katliam altında
adeta çalışma yapamaz bir konuma dü-
şürülerek HDP'nin baraj altında kalması
sağlanmak istendi. İktidarını biraz daha
uzatmayı bu sonuca bağlıyordu. Bunun
için de iktidar ve devlet imkanlarını sonsuz
düzeyde kullandı. Demek ki HDP’nin seçim
kazanması her türlü baskı, terör ve katliama
karşı büyük bir zaferi ifade ediyor.

AKP iktidarına koltuk değneği 
olan zihniyet HDP projesine 
köstek oldu

HDP’nin seçim başarısı sadece AKP'nin
devlet ve iktidar imkanlarını kullanarak uy-
guladığı baskı, terör ve katliama karşı bir
başarı olma özelliği taşımıyor. Bundan da
öte böyle bir demokrasi hareketinin örgüt-
lenip başarı kazanmasına dair HDP’nin
kendi içinde ve çevresinde yaşanan her
türlü siyasal darlığa, inançsızlığa, güven-
sizliğe karşı da büyük bir başarı ve zafer
elde etmeyi ifade ediyor. HDP projesine
saldırı ve engelleme sadece dıştan, cep-
heden AKP’den gelmedi; onunla birlikte en
az onun kadar zarar verici olan kendi
içinden geldi. HDK-HDP bileşenleri içinde
yer alan, ya da onunla ittifak halinde olan,
ittifak kurması gereken güçlerin dar, güvensiz
ve inançsız yaklaşımından geldi. Önder
Apo böyle bir projeyi gündeme getirdiğinde
uzun süre ilgiyle yaklaşılmadı, uzak duruldu,
başarılı olacağına dair inanılmadı, demokrasi
güçlerinin böyle bir birlik yaratarak seçimden
sonuç alacağına güvenilmedi. Herkes kendi
dar yaklaşımı içinde ve mevcutla yetinme
tutumundaydı. Zaten bu konuda Türkiye
solunun ideolojik grup düzeyinde kalan
marjinal yapısı biliniyor. Onlardan bu duruma
öncülük etmesi, demokratik siyaseti doğru
anlayan ve uygulayan bir pozisyonda olması
beklenemezdi. Böyle bir durumda öncülük
etmesi gereken güç hiç kuşkusuz Kürdistan
Özgürlük Hareketi’ydi. Çünkü bu projeyi
bu hareketin Önderi ortaya koyuyordu, do-
layısıyla hareketin kendisi, çevresi bunu
herkesten çok anlayarak ve sahiplenerek
pratiğe geçirmesi gerekiyordu. Ama biz iyi
biliyoruz ki bu konuda da son derece dar,
isteksiz, inançsız yaklaşım gösterildi. Kürt
demokratik hareketinde birçok çevre ilgiyle
yaklaşmadı, uzak durdu, başarılı olamaya-
cağına dair propaganda yürütüldü. Aslında
destek değil, köstek olundu. Uzun süre
bundan dolayı sahipsiz kaldı. Hatta en son
parti olarak seçime girme kararı ortaya çık-
tığında birçok çevre buna muhalefet etti.
Parti olarak girmek yerine, bağımsız aday-
larla girip otuz milletvekili çıkarmaya razı
olan, bunu doğru bulan birçok kesim vardı.
Dikkat edilirse mücadeleyle ortaya çıkmış
birikimi, o mücadelenin büyütülmesi için
kullanma arayışını ve isteğini yansıtmıyordu.
O birikim üzerinden bazıları bireysel çıkar
sağlama hesabı içindeydi. Demek ki bir
fedai hareket olan ve on binlerce şehidin
kanıyla gelişme sağlayan Özgürlük Hare-
ketimiz üzerinde bazıları bireysel ihtiraslarını
karşılama, çıkar elde etme cüretini göste-
recek bir tutuma, anlayışa sahip bulunuyorlar.

Kürdistan’da gerçekleşen demokratik devrim,

demokratik Ortadoğu Konfederalizmiyle taçlanacaktır

‘’7 Haziran’da seçimi kay-
beden AKP,  yüz yıllık cum-
huriyet tarihi boyunca ege-
men kılınmak istenen Türk
devlet ulusçuluğunun ye-
nilgisi olmuştur. Kültürel
soykırımcı Türk ulusçulu-
ğunun özel savaş teme-
linde sürdürülmesinin ye-
nilgisi olmuştur.  Kaybeden
AKP, yenilen Türk ulus-
devletidir.’’
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Demokratik siyaseti Kürdistan'da ve Türki-
ye'de büyütüp yönetim alternatifi haline ge-
tirmek yerine, bir tür CHP, MHP marjianlizmi
gibi marjinal sınırda tutup AKP iktidarına
koltuk değneği olmayı yeğleyenler vardı.
Öyle olsaydı HDP 30-35 milletvekili çıkarmış
olacaktı; geri kalan milletvekilleri AKP’ye
gidecekti ki, AKP yine tek başına iktidara
gelmiş olacaktı. Dolayısıyla bu zihniyet tıpkı
CHP ve MHP gibi şimdiye kadar AKP ikti-
darına koltuk değneği olmuştur. 7 Haziran’da
da bunu yapmak istiyordu. Buna Önder
Apo izin vermedi, yönetimimiz izin vermedi.
Bu konuda çok yoğun bir mücadele yürü-
tülerek büyük bir umut, güven yaratılarak
HDP’nin parti olarak seçime girmesi ve bu
sonucu elde etmesi sağlandı. Bu bakımdan
HDP’nin 7 Haziran seçim başarısının her
türlü siyasal darlığa, inançsızlığa, güven-
sizliğe karşı kazanılmış bir zafer olduğu da
tartışmasızdır. Bunu herkes böyle bilmek,
anlamak ve bu temelde özeleştirel bir yak-
laşımla kendi zihniyet ve politikalarını dü-
zeltmek zorundadır. Bu sonuç herkesten
böyle bir yaklaşım göstermeyi ve düzeltme
geliştirmeyi istiyor, bekliyor.

KDP ve işbirlikçiler
HDP projesini boşa
çıkartmak istediler

HDP projesine karşı  çıkılmasının ya
da uzak durulmasının nedeni, KDP ve
onun etkisindeki milliyetçi çizgiden etkile-
nilmiş olmasıdır. Kuşkusuz KDP ve onunla
ilişkili olanlar aynı zamanda AKP'nin ittifa-
kıdırlar. AKP'yi yıllardır iktidarda tutanlardan
en önemlisi KDP ve işbirlikçileridir. KDP
ve işbirlikçileri HDP projesini bilinçli olarak
boşa çıkarmak istemişlerdir. Halkların kar-
deşliğine, demokratik ulusa ve Türkiye'nin
demokratikleşmesine dayalı Kürt sorununun
çözümü projesi boşa çıkarılarak Kürt halkı
işbirlikçi-milliyetçi bir politikaya muhtaç
edilmek istenmiştir. Bunun için de HDP
projesinin Kürtlerin kazanımlarından ve
Kürtlükten vazgeçmeymiş gibi göstererek
bu proje konusunda kuşkular uyandırıp
başarısız kılmak istemişlerdir. Demokratik
ulus temelinde Türkiye'nin demokratikleş-
mesine dayalı çözüm projesi başarısız
kaldığında “Bakın bu tür projelerle olmaz,
bir devlete dayanarak sorunları çözmemiz
gerekir” diyerek kendi milliyetçi politikala-
rının tek seçenek olduğu iddiasında bulu-
nacaklardı. Bu nedenle 7 Haziran seçim-
lerinde tamamen AKP'nin yanında ve
HDP'nin başarısız olması için çalıştılar.

Diğer taraftan da Türkiye'deki inkarcı
soykırımcı ulusalcı kesimler de HDP pro-
jesinin başarılı olmasını istemiyorlardı. 90
yıldır Kürt halkının özgürlük ve demokrasi
mücadelesiyle Türkiye halkının özgürlük
ve demokrasi mücadelesinin birleşmemesi
için özel bir politika yürütmüşlerdi. Yürüt-
tükleri özel savaş politikalarıyla Kürt halkının
özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin demok-
rasi güçlerinin birleşmesini engellemişlerdi.
Çünkü iki halkın mücadelesi birleştiğinde,
Kürt halkı üzerindeki kültürel soykırım po-
litikasını yürütemezlerdi. Böyle bir durumda
Kürt halkının özgürlük mücadelesi başarılı
olur; Türkiye de demokratikleşirdi. Bu açıdan
Türk devleti HDP projesinin başarılı olma-
ması için özel politika yürütmüştür. Bu açı-
dan HDP'nin başarısı aynı zamanda hem
KDP'nin işbirlikçi-milliyetçi çizgisinin hem
de Türkiye'deki kültürel soykırımcı inkar-
imha politikasının ve bunun temsilcilerinin
yenilgisidir. 

Bütün bunların sonucu olarak, HDP’nin
7 Haziran başarısı, aslında doğru siyasetin,
doğru siyasi çizginin başarısı oldu. Önder
Apo tarafından felsefi, teorik, ideolojik ve
politik olarak geliştirilen ve çizgi haline ge-
tirilen demokratik modernite çizgisinin en
zor koşullarda, dıştan ve içten dayatılan
ağır engellemelere rağmen zafer kazan-
masını ifade etti. Bu, son derece önemlidir.
Bu temelde Önder Apo’nun çizgisinin doğ-
ruluğu kazanılan başarıyla bir kere daha
kanıtlanmıştır. Doğru siyasi çizginin her
türlü darlığa, grupçuluğa, parçalılığa karşı

başarısı bir kez daha bu biçimde ka-
nıtlanmış bulunuyor. Öncelikle mevcut
sonuçların bu boyutlarını görmemiz
ve değerlendirmemiz gerekiyor. Derler
ya Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim
etmek lazım. Dolayısıyla 7 Haziran
seçim sonuçlarında sağlanan başa-
rının da nereden kaynaklandığı, kim-
den kaynaklandığını, hangi siyasetin
zaferi olduğunu teslim etmeliyiz. Kim
kazandırdı, kim kaybettirdi, kim bu
başarıya ne kadar ortak oldu? Ba-
şarının içinde bile kendini görenler
acaba başarıya ortak mı oldular, yok-
sa engel mi oldular? Bunların eleşti-
rel-özeleştirel bir yaklaşımla tespitinin
yapılması gerekiyor. 

Bütün bunlar yapıldığında şu gö-
rülecektir; güncel siyaset açısından
ve ulus-devlet milliyetçiliğine vurulmuş
darbe bakımından tarihi büyük öneme sahip
olmasına rağmen HDP’nin 7 Haziran’da
kazandığı başarıyı abartmamak da gereki-
yor. En büyük sonuç buydu, bundan fazlası
olmaz dememek lazım. Bu elde edilmesi
gereken başarının çok gerisinde bir sonuçtur.
Gerçekten demokratik modernite çizgisine
sahip çıkılsaydı, doğru anlaşılarak bu çizgi
ve demokratik ulus çizgisi doğru örgütlenip
harekete geçilseydi 7 Haziran’da demokratik
hareket büyük zafer kazanırdı ve yönetim
gücü haline gelirdi. Değil yüzde 13 oy oranı
kazanmak, onu üçe, dörde katlayacakmış.
Eğer böyle bir sonuç alınamadıysa, bunda
en az AKP'nin devlet ve iktidar gücünü
pervasızca kullanıp yürütmesi kadar içte
yaşanan darlık, inançsızlık, engelleyici oldu.
Bu engeller olmazsa ya da zamanında aşı-
labilmiş olsaydı, hiç kuşkusuz başarı çok
daha fazla olacaktı. Çünkü HDP’nin temsil
ettiği siyasi çizginin kitle potansiyeli yüzde
13 değildir, yüzde 20 değildir; bu potansiyel
yüzde 70-80’lere ulaşıyor. Çizgi doğru temsil
edilse en az yüzde 50-60 oranında halktan
destek alma özelliğine sahip. Eğer bu alı-
namıyorsa çizginin doğru temsil edileme-
mesi, programa, plana, örgüte dönüştürü-
lememesi, halka taşırılıp halkın bu temelde
eğitilememesi, tersine egemen güçlerin bü-
yük para dökerek, baskı uygulayarak halkı
aldatıp oylarını çalması, hırsızlaması yatıyor.
7 Haziran’da bunun yüzde 13’ü geri alına-
bildi. Daha çalınmış, hırsızlanmış olup da
geri alınması gereken yüzde 50-60’tan fazla
oy oranı vardır. Önümüzdeki seçimlerde
bu çalınmış oyların da demokratik güçler
tarafından geri alınması gereği bir borç
olarak, boyun borcu olarak demokratik güç-
lerin omuzlarında bulunmaktadır.

Türk devlet
ulusculuğunun yenilgisi

7 Haziran’da ortaya çıkan sonuç, Türkiye
siyaseti açısından ve bu temelde Türkiye'yi
ve bölgeyi etkilemesi açısından küçüm-
senecek bir sonuç değildir. AKP’nin bu bi-
çimde yenilmesiyle HDP’nin böyle bir
başarı elde etmesinin oldukça önemli ve
anlamlı sonuçları vardır. Hem güncel siyaset
bakımından hem de tarihsel açıdan böyle
bir derin anlam ifade ediyor. Bunu görmek,
anlamak da söz konusu zaferi anlamak
kadar önem taşıyor. Bu noktadan baktığı-
mızda AKP'nin bu biçimde seçimde yenilgi
almış olması neyi ifade ediyor? Ön-
celikle şunu belirtelim, bu yenilgiyi
sadece bir parti yenilgisi, AKP'nin
seçimde yenilmesi olarak anlama-
mak lazım. Böyle bir yaklaşım olursa
bu çok yetersiz ve dar, ters bir yak-
laşım olur. AKP’nin yenilgisinin onu
da aşan devlet ve iktidar sistemi
bakımından önem taşıyan tarihsel
bir çerçevesi vardır. 7 Haziran’da
seçimi kaybeden AKP, yüz yıllık
cumhuriyet tarihi boyunca egemen
kılınmak istenen Türk devlet ulus-
çuluğunun yenilgisi olmuştur. kültürel
soykırımcı Türk ulusçuluğunun özel
savaş temelinde sürdürülmesinin
yenilgisi olmuştur. Kaybeden AKP,
yenilen Türk ulus-devletidir. Bunu
böyle bilmemiz gerekiyor. 

Kürdistan demokratik
özerkliği şekillenmeye
başlamıştır

Bu ulus-devletin 12 Eylül askeri faşist
darbesinin ortaya çıkardığı iktidar sistemini
yürütmekle en son görevli olan gücü
AKP’ydi. Her ne kadar kendisini sanki bu
sistemle karşıtmış gibi gösterse de, bu bir
aldatmacaydı. Gerçek olan, Tayyip Erdo-
ğan’ın her sıkıştığında ifade ettiği tek millet,
tek devlet, tek dil diye mevcut cumhuriyetin
Türk devlet ulusu çizgisinin teklik, merke-
ziyetçilik ve hegemonik bir diktatörlük bi-
çiminde ifade edilmesiydi. O halde AKP’nin
seçim yenilgisi AKP şahsında yüz yıldır
Türkiye'ye dayatılan, Türkiye üzerinden
bütün Ortadoğu'ya dayatılan devlet ulusu
çizgisinin yenilgisi olmuştur. Bu denli tarihsel
bir önemi var. Aynı zamanda biz çok iyi bi-
liyoruz ki, bu devlet ulusçu çizgi sömürge-
cidir, kültürel soykırımcıdır. Kürt gerçeğini
inkar eden ve imha etmek isteyen bir özel-
liğe sahiptir. O halde AKP'nin seçimi kay-
betmesi ile ortaya çıkan, AKP şahsında
yüzyıldır Kürt’ü inkar eden ve imha etmek
isteyen kültürel soykırım rejiminin yenilgisi
olmuştur. Bu temelde yüzyıldır uygulanan
soykırım, bu soykırımları yürüten özel
savaş sistemi bu biçimde 7 Haziran se-
çimlerinde yenilgiye uğramıştır. Bu sonuçlar
önemlidir, anlamlıdır ve tarihidir.

Bunun karşıtı olarak HDP’nin seçim
başarısıyla ortaya çıkan, gerçekleşen, ka-
nıtlanan ne oluyor? Yenilen Türk devlet
ulusu çizgisine karşı Türkiye demokratik
ulusunun şekillenmesinin başlaması ortaya
çıkıyor. Yine yenilen kültürel soykırım reji-
mine karşı Kürdistan demokratik özerkliğinin
AKP'ye ezici bir darbe vurma temelinde
açıkça tescil edilmesi yaşanıyor. Bunlar
da önemli sonuçlar. Yani sadece AKP ye-
nilmemiş, AKP şahsında Türk ulus-devleti
ve kültürel soykırım rejimi yenilgiye uğra-
mamıştır; o yenilgilerin karşıtı olarak Türkiye
demokratik ulusu ve Kürdistan demokratik
özerkliği şekillenmeye başlamıştır. Türki-
ye'nin ve Kürdistan'ın birlikte geleceği ola-
rak, yeni bir sistemin 7 Haziran seçim so-
nuçları temelinde bu biçimde şekillenmesi
söz konusudur. Bunlar çok büyük öneme
sahip tarihi gelişmelerdir.

Aslında reel sosyalizmin çözülüşü ulus-
devletçiliğin ciddi bir darbe yemesiydi. 25

yıllık Ortadoğu'da yaşanan III.
Dünya Savaşı’nın önemli bir ger-
çeği I. Dünya Savaşı’nın ortaya
çıkardığı ulus-devlet statükosunun
çökmesi ve bu temelde demokratik
ulus anlayışının çözüm seçeneği
haline gelmesidir. Kürdistan öz-
gürlük devriminin demokratik mo-
dernite çizgisi temelindeki gelişi-
minin en temel hedefi, mevcut
ulus-devlet statükoculuğunu yıka-
rak onun yerine Ortadoğu demo-
kratik konfedearlizmini demokratik
özerklik temelinde gerçekleştirme
gerçeğidir. Bütün bunlar 7 Haziran
seçim sonuçlarıyla önemli bir ge-
lişim rotası tutturmuş bulunuyor.
Seçim sonuçları, tarihsel olarak
aşılması gereken ve aşılmak is-
tenen ulus-devletçiliğin ve kültürel

soykırımcılığın artık aşılıp tarihin çöp se-
petine atılarak, mezara gömülerek onun
yerine demokratik ulus çizgisinin ve de-
mokratik özerklik çizgisinin başarı kazan-
ması, gelecek ifade etmesi oluyor. Böyle
büyük bir tarihi gelişme yaşanmış durum-
dadır. Bu çerçevede ister Türkiye'deki so-
nuçlara bakalım, isterse Kürdistan'daki so-
nuçlara, mevcut tablo çok açık bir biçimde
bunu ifade ediyor. 

Demokratik ulusun temelinde ne var?
Öncelikle kadın özgürlüğü var. Dikkat ede-
lim 7 Haziran seçiminde yüz yıllık cumhu-
riyet tarihinin en fazla kadın katılımının ol-
duğu bir seçim kampanyası yaşandı ve
en çok kadın milletvekilinin seçildiği bir
sonuç ortaya çıktı. Bu oran HDP’de yüzde
40, genelde ise yüzde 18’dir. Sadece
HDP’de böyle bir artış söz konusu değil,
CHP başta olmak üzere diğer partilerde
de benzer artış var. Bunların hepsi HDP’nin
demokratik ulus çizgisinin zorlaması so-
nucunda ortaya çıktı. Aslında daha seçim
olmadan, seçim mücadelesine başlanırken
demokratik ulus çizgisi diğer ulus-devlet
yapılanmalarını zorlayarak, bunları deği-
şikliklere yönelterek başarı kazanmıştı. Bu
durum seçim sonuçlarıyla daha çok so-
mutlaştı. 

Diğer yandan 95 yıl önce açılan I.
Meclis bileşiminden sonra ilk defa farklı
ulusal, dinsel, mezhepsel kimlikler kendi
özgünlükleri temelinde ve özgürce kimlik-
lerini ifade ederek Meclise giriyorlar. Türkiye
demokratik ulus çizgisi temelinde birliğini
ortaya koyarak her kimlik kendini özgürce
temsil etme özelliğine sahip olmuştur. Bu
da demokratik ulus olma yolunda çok
önemli bir durumun ortaya çıkmasını ifade
ediyor. I. Meclisten sonra Türk devlet ulus-
çuluğu dayatılarak diğer kimliklerin tümünün
katliama ve soykırıma uğratılmasına karşı,
bütün bu kimliklerin yürüttüğü direniş mü-
cadelesinin sonuç aldığı, başarı kazandığını
7 Haziran seçimiyle oluşan Meclis bileşimi
doğruluyor. Demek ki ulus-devlet ne kadar
terör, katliam, soykırım uygulasa da başarı
kazanamamıştır. Demek ki, kültürel soy-
kırım rejimi ne kadar saldırsa, katliam yap-
sa, asimile etmeye çalışsa da sonuç ala-
mamıştır. Mevcut durum, Türkiye ve Kür-
distan'da ortaya çıkan seçim bilançosu bu
gerçeği net bir biçimde gösteriyor. Türkiye
demokratik ulusunun artık bir gerçek ol-
duğunu, merkezinde HDP’nin bulunduğu,
bir sistem halinde gelişme gösterdiği net

bir biçimde anlaşılıyor. 
Tabii demokratik ulus şekillen-

mesinin en önemli bir ayağı Kür-
distan demokratik özerkliği oluyor.
Bunun da çok somut ve net bir bi-
çimde ortaya çıktığını görüyoruz.
Zayıf olan alanlar yok mu? Var
tabii. Örneğin Kuzey Kürdistan'da
Erzincan bölgesi, Batı Kürdistan'da
Malatya, Adıyaman, Maraş hattı,
Antep bölgesi! Neden buralar zayıf
kaldı? Yüz yıldır uygulanan kültürel
soykırım saldırıları sonucunda Er-
zincan yöresine 1927’de hazırlanan
bir rapor çerçevesinde uygulanan
bir planlamayla bir soykırım uygu-
landığını biliyoruz. Buna İnönü-
Fevzi Çakmak projesi deniyor.

Çok bilinçli bir uygulamadır bu. Öyle ol-
mazsa bütün Bakurê Kurdîstan’ın Kürtle-
şeceği endişesini taşıyorlar ve bunu en-
gellemek için tehcirden asimilasyona kadar,
yine katliama kadar her türlü katliamı uy-
guluyorlar. Dersim katliamının ve soykırı-
mının da bu temelde gerçekleştirildiğini
biliyoruz. 

Malatya, Maraş, Antep, Adıyaman, Sivas
yöresine yönelik Şark Islahat Planının
kültürel soykırımı gerçekleştirmede önemli
adımlar attığı, bunun üzerinden de 12
Eylül askeri faşist darbesinin PKK direnişini
zayıflatarak bu planlı soykırımı tamamlama
planlaması yaptığını biliyoruz. Bu soykırım
tehcirle oldu, oradaki yurtsever Kürt top-
luluğu göçertildi. Kimisi metropollere, daha
çoğu da yurtdışına, Avrupa’ya sürüldü.
Toplum bırakılmadı. Bu da çok planlı,
bilinçli bir özel savaş uygulamasaydı. Eğer
bugün bu alanlarda bir eksiklik varsa bu,
özel savaş planlaması kapsamında uygu-
lanan soykırım nedeniyledir. Onun dışındaki
alanlara dönük bütün baskılara, saldırılara,
özel savaşı her boyutta derinleştirip uygu-
lama çabalarına rağmen Kürt toplumu ve
Kürdistan halkı 7 Haziran’da inkar ve imha
sistemine ve onun en son uygulamakla
görevlendirilmiş yönetimi olan AKP hükü-
metine, iktidarına öldürücü darbeyi vurdu.
AKP, tarihinin hezimetini 7 Haziran’da Kür-
distan'da yaşadı. Zagros-Botan hattının
devlete nasıl sıfır çektirdiği ortada. Yine
Serhat’ın Kürt, Türkmen, Terekeme çok
farklı halklardan oluşan toplumunun AKP'ye
nasıl bir hezimet yaşattığı ortada. Wan,
Amed, Mardin’in ezici darbe vurduğu or-
tada. Bütün soykırım politikalarına rağmen
Dersim halkının Kürtlükte ve özgürlükte
ne kadar kararlı ve bütünlüklü olduğu gö-
rüldü. Bingöl ve Urfa’ya dönük AKP'nin
çok özel bir politika uyguladığını biliyoruz.
Zaten AKP uluslararası komployu sürdür-
mekle görevlendirilirken özel savaşı tır-
mandırmada dinci-milliyetçi çizgiye dayalı
olarak en çok Urfa ve Bingöl gibi alanlarda
yoğunlaşmıştır. Bu alanlarda da çok baskı
ve özel savaş sistemi uygulandı. Fakat 7
Haziran’daki sonuçlar bunun da kırıldığını
gösteriyor. Aslında 2014 Mart’ındaki yerel
seçimden sonra geçen bir yıl içerisinde
çok ciddi değişikliklerin olduğu, AKP'nin
ciddi bir zayıflamayı yaşadığı 7 Haziran
seçimiyle ortaya çıktı.

Kürt toplumu inkar ve imha 
sisteminden, sömürgecilikten,  
kültürel soykırım rejiminden 
kopmuştur

7 Haziran seçimlerinden sonra bu tab-
lonun çok daha fazla değiştiğini ve deği-
şeceğini düşünmemiz lazım. Özel savaş
korkusuyla halk oyunu yeterince HDP’ye
veremdi; ama şimdi biz inanıyoruz Urfa’da
da, Bingöl’de de yüzde 50’inin üzerine ra-
hatlıkla çıkmıştır. AKP belki de en ağır ye-
nilgilerinden birisini bu çözülüşten sonra
Urfa ve Bingöl’de yaşıyor. Böylece AKP
eliyle 13 yıldır sisteme bağlı tutulan, de-
mokratik çözüm söylemiyle Kürt sorununun
çözümü engellenen durum sona ermiştir.
7 Haziran seçim sonucuyla Kürt toplumu
yüzde 80’i aşan bir oy oranıyla yüzde
yüzlük bir tutumla inkar ve imha sistemin-
den, sömürgecilikten,  kültürel soykırım
rejiminden kopmuştur. Amed’in, Wan’ın,
Mardin’in oy oranları yüzde 80’e yaklaşıyor.
Diğerleri de devlet görevlileridir. Aslında
bu oran Kürdistan'daki toplumun tümünün
özgür ve demokratik Kürdistan'dan yana
oy kullanmış olduğunu gösteriyor. Botan’da,
Zagros’ta bu oranlar neredeyse yüzde 90’ı
buldu. Bütün bunlar tarihi sonuçlar, önemli
sonuçlardır. 

Dikkat edelim Türk sömürgeci sistemi
bu durumu ortadan kaldırabilmek için 26
yıldır topyekün özel savaş uyguluyor.
1991’de Doğan Güreş çetesi öncülüğünde
bu saldırılar başlatıldı. Bugüne kadar Kürt
toplumunun yaşadığı ulusal diriliş devrimini
tasfiye edebilmek için topyekün özel savaş
konseptiyle saldırı yürütüldü. Bu çerçevede
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‘‘Kürt halkı özgürlük ve demokra-
siden yana tavır koyarak Türk sö-
mürgeciliğinden koptuğunu gös-
terdi.  Bu kadar devlet ve iktidar
gücünün baskısı altında yapılan
bir seçimde bir halkın yüzde 80
oranında -ki bu yüzde 100’lük bir
tutuma tekabül ediyor- özgürlük
ve demokratik özerklikten yana oy
kullanmış olması tarihte eşi gö-
rülmemiş bir sonucu ifade ediyor.’’

‘’7 Haziran’dan sonraki hiçbir şey
7 Haziran’da önce olduğu gibi de-
vam etmeyecek. Böyle bir değişim
gerçeğini ifade ediyor. Türk ulus-
devletçiliği bitmiştir, Türkiye de-
mokratik ulusu süreci başlamıştır;
Türk kültürel soykırımı yenilgiye
uğratılmıştır,  Kürdistan demokratik
özerkliği adım adım gerçekleşti-
rilme sürecine girmiştir. Açığa çıkan
budur.’’
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son altı yıldır da gerçekleştirilen her seçim
referandum olarak tanımlanıyor. Her yıl
seçim bu nedenle yapıldı. Topyekün savaş
uygulamaları Kürdistan'daki siyasi tabloyu
ne kadar çok değiştiriyor, onu görmek isti-
yorlardı. 29 Mart 2009 yerel seçimi şah-
sında Türk devleti, kültürel soykırım rejimi
çok ağır bir yenilgi aldı. Ondan sonraki
yılların hepsinde gittikçe artan oranda Kürt
halkı özgürlük ve demokrasiden yana tavır
koyarak Türk sömürgeciliğinden koptuğunu
gösterdi. Eğer bir seçimde tersi olsaydı
Özgürlük Hareketimizi bastırmak, tasfiye
etmek için kıyameti koparacaklardı. Her
türlü katliam ve baskı uygulamasına giri-
şeceklerdi. Fakat bu zemini bulamadılar.
En son 7 Haziran’da acaba yaptığımız bu
kapsamlı baskılar sonuç vermedi mi diye
bir arayışa girmişlerdi. Ne var ki bu sefer
daha büyük bir hezimetle karşı karşıya
geldiler. Demokrasi güçlerinin partisi HDP,
7 Haziran’da önceki seçim sonuçlarını on
puandan fazla aşarak AKP'ye de, Türk
devletine de tarihinin en büyük dersini
verdi. Bu kadar devlet ve iktidar gücünün
baskısı altında yapılan bir seçimde bir
halkın yüzde 80 oranında -ki bu yüzde
100’lük bir tutuma tekabül ediyor- özgürlük
ve demokratik özerklikten yana oy kullanmış
olması tarihte eşi görülmemiş bir sonucu
ifade ediyor. Böyle değerlendirmemiz, an-
lamamız gerekiyor. 

Şu çıkıyor ortaya; gerçekten de adil ve
özgür bir seçim olsa Kürdistan'da değil
Kürtler, devlet görevlileri dışında hiçbir
insan mevcut sistemden yana oy kullan-
mayacak. Yüzde 100’lük bir oy oranıyla
özgür, demokratik yaşamdan, demokratik
özerklik çözümünden yana oy kullanacaklar.
Önder Apo'nun demokratik ulus çizgisi,
özgürlük ve demokrasi çizgisi işte bu denli
Kürdistan'da yaşayan toplum, halklar ta-
rafından kabul edilmiş, benimsenmiş oluyor.
Seçim sonuçlarının bir de böyle bir önemi,
anlamı var. Bunu da bu biçimde değerlen-
dirmemiz, ifadelendirmemiz önem taşıyor.
Seçim sonuçları bu anlamda bir tür çözümü
ortaya koymuş oluyor. Türkiye ve Kuzey
Kürdistan için sorunların çözümü nedir
dendiğinde bu soruya açık, net uygulanabilir
cevap vermiş oluyor. Türkiye demokratik
ulusu, Kürdistan demokratik özerkliği! Çö-
züm budur. Bu temelde günümüz Türki-
yesi’nin bütün sorunları demokratik siyasetle
rahatlıkla çözülebilir. Bu açıdan da 7 Ha-
ziran Türkiye için büyük bir çözümün açığa
çıkması, şekillenmesi anlamına geliyor. 

Türkiye'deki çözüm Ortadoğu'daki çö-
zümdür. Çünkü Kuzey Kürdistan'daki çö-
züm Kürdistan'ın diğer parçalarındaki çö-
zümdür. Kürdistan bütünündeki çözüm Or-
tadoğu'daki çözümdür. Ortadoğu'da de-
mokratik konfederalizm çizgisinde sorunları
çözen bir gelişme dünyada demokratik
özerklik çözümünün, demokratik konfede-
ralizm çizgisinin zafer kazanması, başarı
elde etmesi anlamına gelmektedir.

Devlet ulus çizgisinden
demokratik ulus çizgisine
geçiş sürecindeyiz

Bütün bunlarla birlikte önümüzdeki sü-
reçte ne olacağını birkaç noktada ortaya
koymak hem gerekli, hem de yararlıdır.
Birincisi, 7 Haziran bir dönemeç. Öyle bir
sürecin adım adım gelişimi değildir. Bir
sürecin bitişini, yeni bir sürecin başlangıcını
ifade ediyor. Dolayısıyla 7 Haziran’dan
sonraki hiçbir şey 7 Haziran’da önce olduğu
gibi devam etmeyecek. Böyle bir değişim
gerçeğini ifade ediyor. Türk ulus-devletçiliği
bitmiştir, Türkiye demokratik ulusu süreci
başlamıştır; Türk kültürel soykırımı yenilgiye
uğratılmıştır, Kürdistan demokratik özerkliği
adım adım gerçekleştirilme sürecine gir-
miştir. Açığa çıkan budur. Bu bakımdan
bütün siyasi ilişkilerde, dengelerde yepyeni
bir başlangıcı ifade ediyor. Bunu görmemiz
lazım. Bunu görmeden yapılacak her de-
ğerlendirme, her adım ve her yaklaşım
yanlış ve yetersiz olacaktır.  

Böyle bir başlangıç açısından süreci

tam da böyle götürecek bir netlik de seçim
sonucu çıkmamıştır. Eğer HDP Türkiye
siyasetini öngördüğü gibi şekillendirecek
bir sonuca ulaşmış olsaydı bu yüzde yüz
böyledir diyebilirdik. Fakat dikkat edilirse
o güçte değildir. Böyle bir sürecin başlaması
için gerekli veriler ortaya çıkmıştır, ama
henüz Türkiye'nin siyasi dengesini ve top-
lumsal gerçekliğini tümüyle temsil edecek
ve şekillendirecek bir durumdan da söz
edilemez. AKP hala şişkindir; CHP’nin bir
çözüm politikası yoktur. MHP de çözüm-
süzlüğü dayatmada bir güce sahiptir. HDP
bunları aşacak halde değildir. Ancak gele-
cek dönemde böyle bir gelişmenin yüksek
düzeyde olacağı tartışmasızdır. Dolayısıyla
şimdi her şey çok netleşmiş değil, belli bir
belirsizlik var. İçinde bulunduğumuz süreç
bir tür bir ara dönem, geçiş süreci  özelliği
taşıyor. Nereden nereye geçiş? Devlet
ulus çizgisinden demokratik ulus çizgisine
bir geçiş söz konusudur. Kültürel soykırım
çizgisinden özgürlüğe ve demokrasiye,
demokratik özerkliğe geçiş; AKP'nin 2023’e
planladığı faşist diktatörlüğe karşı demo-

kratik Türkiye'ye geçiş. Bütün bunlar de-
mokratik Türkiye'nin, Türkiye demokratik
ulusunun, Kürdistan demokratik özerkliğinin
başlangıcını ifade ediyor. Ama bunları
güçlü bir biçimde uygulayacak bir siyasi
tablo henüz ortada yoktur. Dolayısıyla da
o tablonun oluşması için bir mücadeleye,
çabaya ihtiyaç var. Onu ortaya çıkaracak
mücadeleler bakımından da mevcut durum
bir ara dönemi, ara durumu ifade ediyor.
Henüz her şey çok netleşmiş değil, belir-
sizlikler yaşanıyor. Bu da daha dikkatli,
duyarlı olmayı, mücadele etmeyi gerekti-
riyor. 

28 Şubat 2015 Dolmabahçe deklaras-
yonuyla ve Newroz mesajıyla Önder Apo
İmralı’da yürütülen mücadele sürecini bir
noktaya getirdi. Ondan ötesi artık müzakere
ve yeniden yapılanma olacaktır. İşte burada
Tayyip Erdoğan Newroz sonrasında mü-
dahale ederek bu süreci bitirdi. Dolmabahçe
deklarasyonunu ve Newroz manifestosunu
Önder Apo'yu meşrulaştırmak olarak de-
ğerlendirdi. Önder Apo'yu meşrulaştırmak,
muhatap kabul etmek de Türk devletinin
bitişi demektir. Yani Türk ulus-devletinin
bitişini Tayyip Erdoğan Newroz ertesinde
kendisi ilan etti. Eğer bu gelişme olursa
bu soykırımcı devletçi ulusun bitiştir, dedi.

7 Haziran böyle bir bitiş sürecinin başladı-
ğını açığa çıkardı; gözle görülür hale ge-
tirdi.

Şunu görmemiz lazım; 7 Haziran öncesi
yasal, yasa dışı yürütülen bütün siyasi
mücadeleler, ilişkiler bir noktaya geldi. An-
cak o noktada durmak mümkün değildir. 7
Haziran seçim sonuçları temelinde Türki-
ye'de yeni bir siyasi mücadele, yeni siyasi
dengelerin oluşumu başlıyor. Dolayısıyla
hiçbir şey önceden olduğu gibi olmaz; ön-
ceki gibi devam etmez. AKP ile ilişkiler de
öyle devam etmez. O nedenle HDP Eş-
başkanlığının AKP ile yapacağımız bir şey
kalmadı demesi anlaşılırdır; doğrudur da.
Artık o sona erdi. HDP heyetinin ayda bir
İmralı’ya giderek Önder Apo’yla görüşüp
tartışma yürütmesi süreci bitmiştir. Onunla
da ulaşılabilecek yere ulaşıldı, daha öteye
gideceği yoktur. Önceki görüşmelerle On
maddelik müzakere programı ortaya çı-
karıldı. Sorunların müzakere yöntemiyle
çözülebileceği gerçeği çıktı ortaya. Müza-
kerenin nasıl yapılacağı belirlendi; ama
müzakereye adım atılamadı, müzakerenin

koşullarını AKP hükümeti ve Türk devleti
oluşturmadı. Eğer bundan sonra ilerleme
olacaksa bu ancak bu koşulların oluştu-
rulmasıyla olacak. Bu da eskinin devamı
değil, müzakere koşullarının yeniden ta-
nımlanmasını, müzakere heyetlerinin, ta-
raflarının buna göre oluşmasını, eşit ve
özgür koşullarda bir müzakere ortamının
oluşturulmasını gerektiriyor. Bunun da Ön-
der Apo'nun özgür yaşam ve çalışma ko-
şullarının yaratılması anlamına geldiği
açıktır.

Türkiye’nin önünde
iki yol var

Bundan böyle Önder Apo'nun özgür
yaşam ve çalışma koşullarına sahip ol-
madığı bir durumda İmralı’da yapılabilecek
hiçbir şey kalmamıştır. Hiçbir görüşme,
herhangi bir siyasi ilerleme sağlatmaz; o
görüşmeleri yürütmeye çalışmak eskiyi
tekrarlamak, 7 Haziran’da ortaya çıkan
seçim sonuçlarının gerisine düşmek, onları
geriye çekmek olur. Dolayısıyla o yaklaşım
gericidir. Öyle bir yaklaşıma kesinlikle düş-
memek lazım. Doğru olan nedir? Bir, Kürt
tarafının baş müzakerecisi olan Önder

Apo'nun özgür yaşam ve çalışma koşulla-
rının sağlanması. Yani istediği zamanda
istediği herkesle görüşen, tartışan, çalışan
bir konumda olmasıdır. Sağlık ve güvenlik
sorunlarının bu temelde çözülmesidir. Bu
anlamda güvenliği olabilir; denetim olabilir,
ama özgür yaşam ve çalışma koşullarında
en küçük bir zayıflık olmamalıdır. Öyle hü-
kümetin ya da devletin izniyle ayda, bir
buçuk ayda bir milletvekili heyetinin gidip
iki saat konuşmasıyla yapılabilecek hiçbir
şey kalmamıştır. O artık geride kaldı.

O halde mevcut ara dönem dediğimiz
süreçte Türkiye siyasetini dengeye uğra-
tacak demokratik yeniden yapılanmaya
götürecek gelişmeler nasıl olur? Bunun
için en başta da Dolmabahçe açıklamasıyla
kamuoyuna deklere edilen on maddelik
müzakere programı temelinde adil, özgür
bir müzakerenin, sürecinin başlatılması
ve müzakereyle ortaya çıkan sonuçların
Mecliste yeni bir anayasa ve yasal düzen-
leme haline getirilmesi gerekir. Bu temelde
mevcut Meclisin bir demokratik kurucu
Meclis biçiminde tanımlanarak bu yönlü
rolün oynatılması önemlidir. İçinde bulun-
duğumuz günlerde nasıl bir koalisyon ola-
cak, hükümet kurulması nasıl olması so-
rusuna cevap arıyorsak, en doğru demo-

kratik cevap, süreci bu biçimde götürecek
bir hükümetin kurulması cevabı oluyor. Bu
temelde müzakereleri esas alıp yürüten,
Meclisi demokratik kurucu Meclis haline
getiren ve anayasal ve yasal yeniden ya-
pılanmayı gerçekleştiren bir çalışma dışında
hiçbir yönetim bu dönemin doğru yönetimi
olamaz. Hiçbir hükümet doğru, demokratik
bir hükümet olamaz. Dönemin tek demo-
kratik hükümeti ancak bunları yapan hü-
kümet olur. Bunun dışında mevcut sistemi
işletme, yönetme üzerine alacak her hü-
kümet faşist olur, gerici olur; ulus-devlet
sisteminin bir aracı olur; uluslararası kom-
ployu, kültürel soykırım rejimini yönetmekle
görevlendirilmiş hükümet olur. Yani 12
Eylül askeri faşist rejiminin ortaya çıkardığı
sistemin hükümeti olur. Öyle bir hükümetin
de demokratik hükümet olması, Türkiye'yi
yeniliğe taşıması elbette mümkün değildir.
O açıdan bundan sonraki siyasi gelişmeler
nasıl şekillenecek, ne tür bir koalisyon ku-
rulacak, hükümet nasıl ortaya çıkacak so-
ruları temelinde yürütülen tartışmalara
böyle açık bir biçimde cevap vermeliyiz. 

Bu anlamda Türkiye'nin önünde iki yol
var; birincisi, demokratik çözüm süreci te-
melinde müzakereleri geliştiren, Meclisi
demokratik kurucu Meclis yapan ve bu te-
melde anayasal ve yasal reformlar yaparak
Türkiye'yi demokratik yeniden yapılanmaya
götüren yoldur. İkincisi ise, eğer bu ger-
çekleşmezse mevcut sistemi yönetmek
üzere hükümet olma yoludur ki, bu da ça-
tışma, kaos, kriz ve savaş demektir. Hiçbir
hükümet mevcut durumda mevcut sistemi
çatışmasız ve savaşsız yönetemez. Bunun
imkanı yoktur. Kim hükümet olursa olsun
bu sistemi yönetemez. Bu sistem artık yö-
netilemez. Bu sistemin değiştirilmesi, dön-
üştürülmesi gerekiyor. 7 Haziran seçim
sonuçları bu değişimin imkanlarını ortaya
çıkardı, önünü açtı. O halde yapılması ge-
reken demokratik gelişme temelinde de-
ğişim ve dönüşümün gerçekleşmesidir.
Demokratik değişim ve dönüşüm gerçek-
leşmezse yaşanacak olan kriz, çatışma
ve savaştır. Eğer kriz, çatışma ve savaş
istenmiyorsa, Türkiye'nin siyasi gidişinin
demokratik yeniden yapılanma temelinde
gerçekleşmesini sağlatmak gerekir. Bu
noktada henüz istediği güce ulaşamamış
olsa da, HDP önemli bir başarı elde etti
ve bu başarının sağladığı gücü böyle bir
demokratik yeniden yapılanma temelinde
kullanarak sürece öncülük etmesi görevi
bulunmaktadır. Asgari bir demokratik ye-
niden yapılanma programı sunarak bütün
partileri süreci böyle anlayıp bir kurucu
Meclis ve kurucu hükümet olarak çalışmaya
çağırması, davet etmesi en doğru tutumdur.
Böyle bir şeye bütün partiler katılabilir.
Eğer MHP katılmazsa o zaman MHP dı-
şındaki partiler katılmalıdır. Hükümet sorunu
süreci böyle anlama ve programlama te-
melinde çözülmelidir. Bu doğru bir çözüm
olur. Bunun dışında ne HDP-AKP ittifakı
yalnız başına bir şey getirebilir, ne HDP-
CHP ittifakı bir çözüm olabilir, ne de HDP-
CHP-MHP koalisyonu kurulabilir. Bunlar
demokratik çözüm, demokratik yeniden
yapılanma görevini yerine getiremezler.
Eğer demokratik gelişme sağlanacaksa
bu ancak belirttiğimiz çerçevede sağlanabilir
ve bunda da HDP’ye büyük görev ve so-
rumluluklar düşüyor. Aynı şekilde CHP
içinde gerçekten demokratik, ilerici olan
kesimlere büyük görev ve sorumluluklar
düşüyor. 

HDP-CHP ilişkileri böyle bir sürecin
geliştirilmesi bakımından önem arz edebilir.
Eğer böyle bir yol izlenmez, bu tarzda bir
hükümet kurulmazsa o zaman gündeme
gelecek AKP-MHP koalisyonu veya AKP-
CHP koalisyonu, ya da AKP'nin tek başına
azınlık hükümeti kurmasıdır. Bu üç formülün
her üçü de, hangisi gerçekleşirse gerçek-
leşsin gericidir, faşisttir. Böyle bir yapılanma
demokratik değişimi ve yeniden yapılan-
mayı engellemeyi ifade eder, mevcut faşist
sistemi rötuşlayarak sürdürmeyi içerir ki,
bunu da ancak savaşla, çatışmayla yapa-
bilirler. Bu hükümet alternatiflerini sürdür-
menin savaş dışında hiçbir yolu yoktur.

4 SerxwebûnHezîran  2015

‘’7 Haziran seçim sonuçla-
rının ortaya çıkmasında en
büyük pay sahibi olan güç-
lerden birisi Önder Apo'nun
dehası ve ısrarlı çabasıysa,
ikincisi ise IŞİD faşizmine
karşı Şengal’de, Maxmur-
Kerkük’te ve Rojava’da yü-
rütülen kahramanca dire-
nişti. Şengal ve Kobanê Di-
renişleri ve zaferleriydi.’’
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Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklaması
bunu açıkça ortaya koymuştur. Yürütme
Konseyi süreci demokratik yeniden yapı-
lanma süreci olarak ele alıp demokratik
kuruculuğu İmralı’daki müzakere ve ve
Meclisteki kararlaşmayla gerçekleşeceğini
ortaya koymuştur. Bu tür çalışmaya da
destek vereceğini açıklamıştır. Bunun için
öncelikle tahkim edilmiş bir ateşkes gere-
kiyor. Çünkü AKP, Tayyip Erdoğan ateşkesi
bitirdi. Müzakere ve Meclisin devreye gir-
mesi açısından öncelikle tahkim edilmiş
ateşkesin yapılması şarttır. İkinci olarak
Önder Apo'nun özgür yaşam ve çalışma
koşullarının sağlanması lazım. Üçüncü
olarak müzakere sürecinin yeniden tanım-
lanması lazım. Dördüncü olarak Meclisin
ve hükümetin kendisini demokratik kurucu
Meclis ve kurum olarak tanımlaması lazım.
Eğer gerçek anlamda Hükümet olunacak
ve demokratik yapılanma içine girilecekse,
buna göre bir program oluşturulup işlerin
yürütülmesi gerekir. Eğer süreç böyle
işlerse PKK ve KCK demokratik siyasi
mücadele temelinde böyle bir sürece aktif
ve etkin katılarak rolünü oynar. Ama böyle
olmaz da AKP'nin şu ya da bu partiyle
koalisyon kurarak dayatacağı her türlü sa-
vaşa karşı da devrimci halk savaşı teme-
linde direnme gelişir. Özgürlük Hareketi
her türlü olasılığa hazırdır. Öyle bir durumda
Kürdistan'da yerelden başlamak üzere de-
mokratik özerklik çözümünü Kürt halkının
kendi gücüyle gerçekleştireceği yeni bir
mücadele dönemi devreye girer. Çünkü
eski tekrar edilemeyeceğine göre, ya de-
mokratik yapılanma ve çözüm ya da mü-
cadelenin keskinleştiği yeni bir dönem ya-
şanacaktır. Seçim sonuçlarını bu çerçevede
ele alıp değerlendirmek gerekir. 

Ankara’da kaybeden AKP, 
Hewler’de kaybetmiş
KDP oldu

Bununla birlikte seçimin en çok etki-
lediği bir alan Güney Kürdistan oluyor.
Çünkü Güney Kürdistan yönetimi de şu
veya bu biçimde seçime dahil oldu. KDP
AKP ile çok sıkı ittifak yaparak HDP’nin
kaybetmesi için çalıştı. Öyle ki, AKP'ye
seçimde harcasın diye 2 milyar dolar
verdiği bile söyleniyor. Kendi adaylarını
AKP içinde gösterdi. Bütün ilişkilerini Gü-
neye çağırdı, AKP'ye oy vermeleri için
telkinde bulundu. Açıkça da AKP'ye destek
verdiğini ilan etti. Dolayısıyla Ankara’da
kaybeden, yenilen AKP, Hewler’de kay-
betmiş, yenilmiş KDP oldu. En az AKP
kadar KDP’nin üzüldüğü, hatta Hewler’de
yas tuttuğu söyleniyor. O kadar çok üzül-
müşler ki, Kürdistan parlamentosu denen
meclise başkanlık eden biri, keşke HDP
yüzde 13 oy alacağına, bu yüzde 13
oyun hepsi AKP'ye gitse de AKP yüzde
53 oy alsaydı, demiştir. Bakurê Kurdîs-
tan’daki halkın iradesine karşı bir tutum
içindedirler. Kürt halkının siyasi irade-
sinden yana değil de, kültürel soykırımcı
siyasi güçlerden yanadırlar. Çok yanlış
yoldalar. Yani birçok kirli işi besbelli ki
AKP eliyle yürüttüler. AKP yenilirse bu
kirli işleri açığa çıkacaktı. Yine kendi ge-
leceklerini AKP'de gördüler. Oysa AKP
13 yıldır topyekün özel savaşı Bakur’da
derinleştiren ve Kürt sorununun çözümünü
engelleyen güçtür. Biz 13 yıl boyunca
dişe diş bir mücadele içinde olurken, bi-
zimle, Kürt tarafıyla ittifak yapmak yerine,
AKP ile ittifak yapmanın Kürtlükle, Kür-
distanilikle, demokratlıkla, Kürt sorununun
çözümünü istemekle bir alakası yoktur.
Buna Kürt karşıtlığı derler. Şu açıktır ki,
şimdiye kadar KDP yeterince teşhir edi-
lememiştir. Bu nedenle Kürt halkının öz-
gürlük mücadeelsine karşı bu kadar ağır
suçlar işleyebiliyorlar. KDP'nin hangi cep-
hede, hangi safta olduğu net ortaya ko-
nulmamıştır. Bundan yararlanarak hem
kendini Kürtlüğün temsilcisi gibi göster-
meye çalıştı, hem de Kürt sorununu ya-
ratan ve derinleştirilmiş özel savaş ile
Kürt Özgürlük Hareketi'ni imha ve tasfiye

etmek isteyen güçle en sıkı stratejik ilişki
ve ittifak kurdu. Bu suçları işlediği halde
kalkıp Özgürlük Hareketi'ni suçluyor. PKK
ile bütün ilişkilerini keserek baskı kurmaya
ve dayatmalar yapmaya çalışıyor.  Nitekim
PKK-KDP ilişkileri gerilmiş, sıfırlanmıştır.
Eğer çatışmalar olmuyorsa bu da sorumlu

davranan PKK'nin tutumu sayesindedir. 
Böyle bir noktaya gelmek, KDP'nin iz-

lediği strateji çerçevesinde doğal bir du-
rumdur. Demek ki 7 Haziran seçimine gi-
derken süreci bitiren sadece AKP olmadı,
aynı zamanda KDP de süreci bitirdi. PKK
ile, Kürdistan özgürlük ve demokrasi ha-
reketiyle ilişkilerini bitirdi. AKP-KDP ittifakının
hesabı neydi? Seçimde HDP barajın altında
kalır, böylece PKK zayıf düşer. Zaten IŞİD
saldırıyor, Hizbulkontra saldırıyor, AKP ve
KDP de baskısını sürdürürse PKK'yi iyice
daraltan, marjinalleştiren bir sonuca ulaşılır.
Hesap buydu. Eğer HDP barajı aşamamış
olsaydı şimdi özgürlük hareketine bu bi-
çimde bir saldırı yürütüyor olacaklardı. Za-
ten AKP hükümeti seçimden sonra saldırıyı
geliştirecekti. En başta da  yeniden binlerce
siyasetçiyi tutuklayacaktı. Fakat seçim so-
nuçlar tersi oldu, kendileri kaybettiler. Do-
layısıyla öngördükleri planlar bozuldu. Or-
taya yepyeni bir durum çıktı. HDP’nin ba-
şarısı Türkiye'yi, Ortadoğu'yu, dış kamuo-
yunu derinden etkiledi. KDP’liler Kürdistan'ın
tek temsilcisi, Kürt başkanıyım derken
Kürdistan'ın daha büyük temsilcileri Kuzey
Kürdistan'da ortaya çıktılar. Hem de Gü-
ney’dekini katbekat aşan bir demokratik
gelişme temelinde. Böylece eski ilişkiler,
eski düzen KDP ile de bitti. 

Neydi KDP'nin eski düzen isteği? PKK
Bakur örgütüdür, Güney’de misafirdir, mi-
safir gibi davranacak, hiçbir örgütleme
yapmayacak, çalışma yapmayacak! Bu
artık bitmiştir. Biz artık KDP ile böyle bir
ilişki sürdüremeyiz. PKK Kuzey’den doğdu,
gelişme sağladı, diğer Kürdistan parçala-
rına yayıldı, ama bir Kürdistan partisidir
ve Kürdistan'ın hiçbir yerinde misafir de-
ğildir. Kimse PKK'yi misafir yapamaz. Bu
biraz da köylü kurnazlığı oluyor. KDP dört
parça Kürdistan'da örgütleniyor, ama PKK
örgütlenemez, diyor. Güney benim baba-
mın mülküdür diyor. Öyle olur mu, baba
mülkü olur mu? Artık demokratik olmak
lazım. En fazla da KDP'nin zihniyet deği-
şimine dönüşümüne ihtiyaç var. Artık eski
Ortadoğu yöneticilerinin zihniyetiyle Kür-
distan’da da, Ortadoğu'da da yönetim olu-
namaz. Bu kadar mülkiyetçi, tekçi, hege-
monik, merkezi bir yaklaşımla günümüz
Kürdistan'ında, dünyasında yaşamak müm-
kün değildir. Demokratikleşmek gerekli.
Dolayısıyla Güney Kürdistan da demo-
kratikleşecek. Güney Kürdistan'ın farklı
bölgeleri kendi demokratik öz yönetimlerini,
özerkliklerini geliştirecekler ve Güney Kür-
distan demokratik özerklik temelinde bir-
liğini sağlamış olarak sağlam bir demok-
rasiye kavuşacak. KDP ile ilişkiler de bu
çerçevede yeniden yapılanacak. Nasıl ya-

pılanır, ne olur bilemiyoruz. Biz Şengal
başta olmak üzere demokratik yaklaşım
temelinde ulusal kongrede demokrasiyi
inşa etmeyi öngören bir ortak çalışma
içinde olmak istiyoruz. Fakat buna KDP
tarafından PKK Güney’de işgalcidir, terör
örgütüdür, derhal terk etmeli, kalacaksa
da misafirdir dayatmasıyla karşılık veriyor.
Bu, kabul edilir bir dayatma değildir. Hiçbir
Kürt örgütü başkasına böyle yaklaşmamalı
böyle dayatmalarda bulunmamalıdır. Böyle
yaklaşılırsa bu antidemokratik bir tutum
olur; hiç kimseye de yararı olmaz. KDP
bu dayatmalarını bırakmazsa ilişkilerin ve
siyasi gergin olacağı bir durum yaşanır. 

Biz demokratik birlikçi ve ortak çalışmayı
öngören tutumumuzu ısrarla sürdüreceğiz.
Kürdistan ulusal kongresinin gelişimi, so-
runları çözen organ haline gelmesi açısında
KDP'nin tutumunu değiştirmesi önemlidir.
KDP tekçi, merkezci hegemonik tutumunu
değiştirir, demokratik çizgiye gelirse o za-
man PKK-KDP ilişkileri arasında yeni bir
sayfa açılır. Bu, bütün Kürt örgütleri ara-
sında da yeni bir demokratik ilişki sayfası
açılması anlamına gelir ki, böyle bir durum
bizi Kürt ulusal kongresinin toplanmasına
kadar götürebilir. Ulusal kongrenin ihtiyacı
daha da fazla artmıştır. Ulusal kongreyi
engelleyen güçlerin başında AKP iktidarı
geliyordu. AKP'nin yenilgi alarak iktidardan
düşmüş olması, Kürt ulusal kongresini top-
lama önündeki ciddi bir engelin aşılmış
olduğunu gösteriyor. Eğer KDP ve diğer
Kürt partileri olumlu yaklaşırlarsa bu sonuç
temelinde Kürdistan ulusal kongresinin
toplanıp işlevli hale gelmesinin önü açık-
tır.

Önder Apo’nun dehası
ve ısrarlı çabası

Diğer yandan 7 Haziran seçim sonuç-
larının ortaya çıkmasında en büyük pay
sahibi olan güçlerden birisi Önder Apo'nun
dehası ve ısrarlı çabasıysa, ikincisi ise
IŞİD faşizmine karşı Şengal’de, Maxmur-
Kerkük’te ve Rojava’da yürütülen kahra-
manca direnişti. Şengal ve Kobanê Di-
renişleri ve zaferleriydi. Yine Tıl Hemıs’te,
Çiyaye Abdul Aziz’de YPG-YPJ güçlerinin
kazandığı büyük zaferdi. Şengal ve Ko-
banê’de, Rojava’da bütün IŞİD faşizmine
karşı kazanılan askeri zafer, 7 Haziran’da
Bakur’da ve Türkiye'de AKP faşizmine
karşı kazanılan siyasi zafer olarak ortaya
çıktı. 7 Haziran seçim sonuçlarını böyle
değerlendirmemiz lazım. Bunlar birbirleriyle
bu denli bütünlüklü ve iç içedirler. Kesinlikle
birbirinden kopuk ve ayrı değildirler. Do-
layısıyla Bakur’da 7 Haziran seçiminde
HDP’nin kazanmış olduğu başarının Ro-
java Devriminin derinleşmesinde, Rojava
direnişinin zaferler kazanarak ilerleme-
sinde çok büyük bir payı olacaktır. Büyük
moral güç yarattı, destek verdi. Savaşan
güçleri, savaşan halkı özgür yaşama ve
direnişe daha fazla motive etti. Şimdi 7
Haziran’dan öncekine göre Rojava halkı
ve özgürlük kuvvetleri daha güçlüler, daha
iradeliler, daha coşkulular. Bakur’da ve
Türkiye'de 7 Haziran sonuçlarının yarattığı
bayram havasının bir benzeri Rojava’da
da olduğu gibi yaşandı. Bu denli coşku
verdi, heyecan verdi, moral verdi. Bunun
siyasi-askeri mücadeleye, IŞİD faşizmine
karşı direnişe ve Rojava’da demokratik
ulus inşasına büyük katkısı olacaktır. Ni-
tekim  Çiayayê Abdulaziz zaferiyle birlikte
iyice darbe yiyen, panikleyen IŞİD’e karşı
Cezire ve Kobanê kantonlarını birleştirmek
üzere Tıl Ebyad hattını ele geçirme ham-
lesi gelişmiş ve büyük bir zafer elde edil-
miştir. Bu zaferde 7 Haziran hamlesinin
etkisi de önemli olmuştur. Özgürlük mü-
cadelemiz her parçada birbirini etkileyip
güçlendirerek sürmektedir. Özellikle
AKP'nin 7 Haziran’da yediği darbeye Girê
Sipî zaferi de eklenince Özgürlük Hare-
ketimizin konumu sadece Türkiye karşı-
sında değil, tüm Ortadoğu'da da güçlen-
miştir. Girê Sipî-Til Abyad zaferi, Rojava
Devrimini güçlendirmiş, demokratik Suri-

ye’nin temeli haline getirmiştir. Artık Rojava
Devrimi daha da güçlenmiş ve tüm Orta-
doğu'yu etkiler hale gelmiştir. 

IŞİD çetelerinin ramazan ayıyla birlikte
Kobanê’ye saldırması, sivil katliam ger-
çekleştirmesi, aslında Türk devletinin ve
IŞİD’in ne kadar sıkıştığını ortaya koy-
muştur. Girê Sipî’nin alınmasından sonra
AKP hükümet yetkililerinin “PYD IŞİD’ten
daha tehlikelidir” demesi, bu saldırının
kimler tarafından yapıldığını göstermektedir.
AKP ve IŞİD sıkışmışlığını böyle gidermek
istemişlerdir. 7 Haziran seçimleri ve Girê
Sipî zaferinden sonra böyle bir saldırının
gerçekleşmesi, aslında Türk devleti ve
IŞİD’in ne kadar iç içe olduklarını gözler
önüne sermektedir. IŞİD, aldığı yenilgileri
gidermek için birçok yerde saldırıya geç-
miştir. Bu saldırılar sonunun geldiğinin kor-
kusunu yaşamasıyla ilgilidir. Dikkat edilirse
Türk devleti de saldırganlaşmıştır. Koba-
nê-Afrin arasına Türk ordusunun girerek
bir tampon bölge kurma yönlü çabaları,
Türk devletinin yaşadığı sıkışıklıktan kur-
tulmak için olduğu açıktır. Girê Sipî-Til Ab-
yad’tan sonra Kürt düşmanlığını daha da
açığa vurmuştur. Suriye ve Ortadoğu poli-
tikasının esas olarak Kürt düşmanlığı üze-
rine kurulduğu netleşmiştir.

Amed’teki saldırı
JİTEM saldırısıdır

AKP'nin yenilmesinden dolayı İran mem-
nun oldu. Çünkü Suriye'ye tehdidi eskisi
gibi olamayacak. Fakat HDP’nin kazan-
masından da gayri memnundur. Çünkü
Kürtler gelişme sağlamış oluyorlar. AKP
kadar Kürt gelişmesine İran da karşıdır. O
nedenle AKP ve İran çıkarları birleşti,
seçim ardından halkın sevincini, seçim
kutlamasını zehirlemek için Amed’teki pro-
vokasyonu gündeme getirdiler. Hizbulkont-
rayı yeniden saldırıya geçirdiler. Onun ar-
kasında AKP var, İran var. Türk özel sa-
vaşıyla İran özel savaşı birlikte yönlendiri-
yorlar, yarattıkları bu gücü. Bu bir JİTEM
saldırısıdır. Bu saldırıyı bir yasal parti ör-
tüsüyle ifade etmek çok yanlıştır. Bu saldırı
bizzat JİTEM tarafından yaptırılmıştır. Kar-
şımızda Hüda-Par diye bir siyasi parti yok-
tur; bir JİTEM örgütlenmesi vardır. Hüda-
Par, JİTEM örgütlenmesinin yasal görü-
nümüdür. Dolayısıyla saldıranlara Hüda-
Par dememek lazım. Karşımızda bir siyasi
parti yoktur. Bunların adını  1990’lı yıllarda
Kürt halkı doğru koymuştu; Hizbulkontra
diyordu, tanım aynen böyledir. Saldıran
Hizbullah bile değiller. Hizbullah demek
bile mevcut gerçeğin üstünü örtmektir. Do-
layısıyla takılan adlar JİTEM’in kendini

başka adlar altında ortaya koyması ve
Kürdistan'daki özgürlükçü gelişmeleri bu
temelde provoke etmeye, darbelemeye
çalışmasıdır. Bunu böyle görmemiz lazım.
Ortada ne bir Kürtler arası savaş vardır,
ne iç savaş vardır ne de Kürt’ün Kürt’e
kırdırılması vardır. Tamamen devletin ve
onun JİTEM’inin Kürt halkına karşı saldırısı
vardır. 

KDP-İ’nin gerilla alanlarına zorla so-
kulmak istenmesi de bir KDP-AKP provo-
kasyonudur. Seçim öncesi böyle bir pro-
vokasyon yaratarak PKK'yi Kürt örgütleriyle
savaşan bir konumda gösterip 7 Haziran’da
bir kısım Kürtleri HDP’ye oy vermesinin
önüne geçmek istemişlerdir. Diğer yandan
KDP KDP-İ’yi gerilla alanlarına sokup ge-
rilim yaratarak gerillanın Şengal’deki du-
rumunu tartıştırmak istemiştir. KDP-İ ile
PKK arasında hiçbir sorun yokken birden
böyle bir sorunun ortaya çıkarılması ve
dayatılması arkasında kesinlikle KDP vardır.
Doğrudan ya da dolaylı böyle bir provo-
kasyonu geliştirmiştir. Ancak suni bir kriz
yaratma olduğundan Kürt Özgürlük Hareketi
sağduyulu daranmış, bu sorunu aştırarak
AKP ve KDP’nin oyunları da bozulmuştur. 

Bütün bunlar şunu gösteriyor, aslında
7 Haziran seçim sonuçlarıyla Kürdistan'da
da, Ortadoğu'da da devrimci demokrasi
güçleri bir hamle yaptı. Ulus-devlet faşizmi
ciddi bir darbe yedi. Dolayısıyla 2015 yılı
Kürdistan'da özgürlük devrimi, Ortadoğu'da
demokrasi devrimi olma yönünde gelişmeye
devam ediyor. Küresel kapitalist sistemle
bölgenin ulus-devlet statükoculuğu ara-
sındaki üçüncü dünya savaşı sürüyor. Çe-
lişkili, çatışmalı durum devam edecek;
ama çözümsüzdürler, çözüm de üretemi-
yorlar. O halde çıkmazları da sürecek.
Böyle bir noktada tek çözüm, tek çıkar
demokratik Ortadoğu konfederalizmi çiz-
gisindeki devrimci mücadelelerdir. Kürdistan
parçalarında, Ortadoğu'nun değişik alan-
larında gelişen demokratik özerklik çözü-
münü öngören demokratik modernite ku-
ramına dayanan demokratik devrim geli-
şimidir. Buna Kürdistan özgürlük devrimi
öncülük ediyor. Rojava Devrimi bu öncü-
lükte ciddi bir kıvılcım oldu. Bu rolünü oy-
namayı sürdürüyor. Şengal’den Germiyan’a,
Kerkük’e karşı IŞİD faşizmine karşı gerilla
direnişi çok önemli bir etkiyi Irak’ta, Orta-
doğu'da, dünyada yaptı. Önümüzdeki dö-
nemde bu etki devam edecek. Bütün bunlar
Bakur’da 7 Haziran seçimleri sonucunda
ne pahasına olursa olsun, ister demokratik
siyaset yoluyla, ister devrimci halk savaşıyla
olsun, gelişecek büyük devrimci hamleyi
hem besliyorlar, hem ondan güç alıyorlar.
7 Haziran seçim sonuçları Başur ve Roja-
va’daki bu mücadelelere hem büyük destek
verdi, hem de Bakur’da büyük bir devrim
hamlesini geliştirmenin önünü açtı. Biz
inanıyoruz ki bu hamle ilerleyecek ve 2015
gerçekten de özgürlük devriminin demo-
kratik özerklik temelinde zafere gittiği,
1990’larda başlayan ulusal diriliş devriminin
özgürlük ve demokrasi devrimine dönüş-
tüğü bir yıl olacaktır. 

Rojava Devrimi Bakur’daki gelişmelere
dayanarak kendini yıkılmaz bir biçimde
sağlamlaştırır, kökleştirirken, Başur’da de-
mokratikleşme, gelişecek Rojhilat’ta da
büyük devrim potansiyeli de İran’ın de-
mokratikleşmesi konusunda rolünü oyna-
yacaktır. Bunları yapabilmek için de doğru
anlama ve sağlam parti öncülüğü gerekiyor.
Her türlü saldırı karşısında da ülkeyi, halkı
ve devrimi savunacak bir gerillaya ihtiyaç
duyuluyor. Dolayısıyla parti ve gerilla ön-
cülüğünün bütün bu görevleri anlama ve
başarıyla yürütmede yeterli anlayışa, ira-
deye ve güce sahip olması lazım. Mevcut
öncülük, parti öncülüğü, kadın ve gençlik
öncülüğü ne kadar yeterli, hazırlıklı olur,
doğru anlar, iyi planlar ve görevlerinin ge-
reğini yaratıcı bir tarzla başarılı bir biçimde
pratiğe geçirirse Kürdistan özgürlük devrimi
bütün parçalarda o kadar çok gelişecek,
demokratik Ortadoğu devrimini de o kadar
çok etkileyecektir.
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‘’KDP AKP ile çok sıkı ittifak
yaparak HDP’nin kaybet-
mesi için çalıştı. Öyle ki,
AKP'ye seçimde harcasın
diye 2 milyar dolar verdiği
bile söyleniyor. Kendi aday-
larını AKP içinde gösterdi.
Bütün ilişkilerini Güneye
çağırdı,  AKP'ye oy verme-
leri için telkinde bulundu.
Dolayısıyla Ankara’da kay-
beden, yenilen AKP, Hew-
ler’de kaybetmiş, yenilmiş
KDP oldu.’’

‘’PKK Kuzey’den doğdu, ge-
lişme sağladı, diğer Kürdis-
tan parçalarına yayıldı, ama
bir Kürdistan partisidir ve
Kürdistan'ın hiçbir yerinde
misafir değildir. Kimse PKK'yi
misafir yapamaz. KDP dört
parça Kürdistan'da örgütle-
niyor, ama PKK örgütlene-
mez, diyor. Güney benim ba-
bamın mülküdür diyor. Biz
artık KDP ile böyle bir ilişki
sürdüremeyiz. KDP tekçi,
merkezci hegemonik tutu-
munu değiştirir, demokratik
çizgiye gelirse o zaman PKK-
KDP ilişkileri arasında yeni
bir sayfa açılır.’’
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n Duran Kalkan

1
Haziran stratejik hamlemizin 6.
yılına giriyoruz. Böyle bir süreçte
yeniden bir durum değerlendir-
mesi yapmak ve 6. yıl görevlerini
çok daha kapsamlı, derinlikli bi-

lince çıkarmak önem taşıyor. Bu temelde
hamlenin en gayretli ve öncü militanla-
rından Reşit yoldaş şahsında tüm hamle
döneminin şehitlerini saygı ve minnetle
anıyoruz. 

Böyle tarihi bir süreçte değerlendirme
yapmak kuşkusuz büyük önem taşımak-
tadır. 1 Haziran 2010 4. Stratejik Hamlesi
biraz parçalı ve dalgalı yürüse de devam
etmektedir. Dolayısıyla 15 Ağustos Atılımı
gibi üzerinde durulan, yoğunlaşılan, zafere
kilitlenip mutlaka sonuç almada ısrarla yü-
rütülen bir hamle olamamaktadır. Öncelikle
bu temelde özeleştirel bir yaklaşım göste-
rilmelidir. Kaldı ki, 1 Haziran’a dair mücadele
kararlılığımız sadece 1 Haziran 2010 stra-
tejik hamlesi de değil, bu hamleyi hazırlayan
daha önceki 6 yıllık süreç de vardır. Bu
süreç, 1 Haziran 2004’ten itibaren gelişen
süreçtir. Bir bakıma yarı yarıya stratejik
değişim o zaman başlamıştı. 7. Kongre-
mizin, İmralı’da verilen idam kararını dev-
letin uygulamama yaklaşımı karşısında al-
dığı süresiz ateşkes ilan etme ve demo-
kratik siyasi mücadele stratejisi temelinde
özgürlük devrimini yürütme kararından
belli ölçüde bir değişiklik yapmayı ifade
ediyordu. Yoğun bir savaşı öngörmese de
düşük yoğunluklu bir aktif savunma savaşını
1 Haziran 2004’ten itibaren başlatmayı,
böylece demokratik siyasi mücadeledeki
tıkanmaları devrimci şiddetle aşmayı ön-
görüyordu. Bütünlüklü bir stratejik değişiklik
denilemez, ama dar, basit bir taktik değişim
de değildi. Dolayısıyla 1 Haziran 2010 4.
Stratejik Dönemi anlamak açısından bu
dönemin öncesini de bilmek, değerlendir-
mek gerekli. Çünkü bu birikim üzerinden
gerçekleşti. Bu gelişmeler uluslararası
komploya karşı mücadele stratejisi ve tak-
tiklerimizin bir parçasıydı. 

4. Stratejik Döneme geçildi ve neden
Devrimci Halk Savaşı yeniden bir strateji
olarak uygulanmak, yaşanmak durumunda
kalındı sorusuna cevap vermek gerekli.
Bu konular üzerinde parça parça da olsa
epeyce duruyoruz. Fakat doğru olan par-
çalamadan bütünlüklü bir biçimde ele al-
mak, tartışmak ve değerlendirmektir. Bu
bütünlüğü de en azından uluslararası kom-
plo ve komploya karşı mücadele kapsa-
mında ele almak daha doğru olabilir. 1
Haziran 2010 Stratejik Hamlesi’nin ne-
denlerini görmek, anlamak daha önceki
stratejik mücadele dönemlerinden farkını
daha derinden bilince çıkarmak böyle
mümkün olabilir. Bu bakımdan uluslararası
komployu anlamak, komployu anlamak
için de Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çı-
kardığı Kürdü inkar ve imha sistemini, bu
inkar ve imhayı gerçekleştirmek için Kür-
distan’a dayatılan kültürel soykırım rejimini
doğru anlamak gerekiyor. 

Bu rejimin amaçları ne, öncüleri kim?
Dayanakları ve yöntemleri ne? Farklı dö-
nemlerde uygulamaları nasıl olmuş? Hangi
yol ve araçları kullanıyor? Bugün gelinen
noktada neyi ifade ediyor? Bunların hepsini
sormak ve cevaplamak gereklidir. 

Doğru ideolojik-siyasi bilinç edinmek,
Kürt ve Kürdistan gerçeğini doğru kavramak
bununla mümkün olabilir. Ne yüzeysel,
biraz da maceracı mücadele hevesiyle bu
durumu doğru anlayabiliriz ne de kof ‘ba-
ğımsız devlet’ edebiyatıyla bu gerçekleri

doğru bilince çıkartıp çözüm üretebiliriz.
Bu yaklaşımlar işin özünü açığa çıkart-
mayan, tersine maskeleyen, görünmez kı-
lan anlayış ve tutumlar oluyor. Önder
Apo’nun yaklaşımı ve tutumu kesinlikle
böyle değildir. Bunu mücadele yol ve yön-
temlerinden, mücadeleye yaklaşımlarından
daha iyi görüyor ve anlıyoruz. Bunu ulus-
lararası komploya karşı mücadele yolunu
aydınlatan savunmalarını okuyup incele-
yerek iyice görüyor, anlıyoruz. Dolayısıyla
bizim ele alacağımız kuşkusuz Önder
Apo’nun çizgisidir. Apocu felsefeyle, teorik
analizle, sosyal bilimle olay ve olgulara
bakmak, incelemek, araştırmak, çözümleri
Apocu ideolojik, politik çizgide yani De-
mokratik Modernite kuramıyla araştırıp

bulmak temel yaklaşımımızdır. Önder Apo
bütün bunları geliştirdi, analiz ve çözüm
gücü olarak önümüze koydu. Apocu mili-
tanlar olarak görevimiz bütün bunları de-
rinden bilince çıkartarak doğru tarz, üslup
ve yeterli tempoyla pratiğe geçirmek ol-
malıdır. 

İçinde bulunduğumuz 2015 yılının siyasi
askeri olaylarını doğru kavrayabilmek,
görev ve sorumluluklarımızı bu yıl kapsa-
mında doğru belirleyebilmek, dahası onları
başarıyla pratiğe geçirmek için yakın tarihsel
sürece böyle bütünlüklü ve derinlikli bak-
mamız şart. Böyle olmayanlar bırakalım
doğru taktik ve tarz geliştirebilsin, yaşadı-
ğımız günlerin başaran militanı olsun doğru
dürüst neyi yapmaları gerektiğini bile bile-

mezler. Yeterli bir görev ve sorumluluk
kapsamına kendilerini ulaştıramazlar.
Bu açıdan tüm arkadaşlarımızın genel
tarihsel duruma olduğu kadar yakın
tarihsel sürece, uluslararası komplo
ve ona karşı mücadele gerçeğine
bütünlüklü ve derinlikli bakabilmesi
bu mücadelenin stratejik unsurlarını,
taktik uygulamalarını doğru ve yeterli
bilince çıkartılabilmesi kaçınılmazdır.

Bugün yaşadığımız olayları doğru
bir çözüme kavuşturabilmek, buradan
da görev ve sorumluluklarımızın neler
olduğunu ve bunları nasıl başarıyla
pratikleştirebileceğimizi bilince çıkart-
mak gerekir. Bizi mücadelede başarılı
kılabilecek gerçek güç kaynağımız
budur. Arkadaşlar başarmak istiyorlar,
mücadele etmek istiyorlar, tarihe iz
bırakmak istemektedirler. Bunun için
güç gereklidir. Güçsüz ne mücadele
edilebilir ne de başarı elde edilebilir.
Bu da tartışılmaz bir gerçektir. O
halde bizi başarılı kılacak gerçek güç
kaynağımızı doğru tespit etmemiz la-
zım. Bazı arkadaşlar teknik meseleleri
öne çıkartmakta, bazıları nicelik gücü,
bazıları ise görev ve sorumluluğu
başkalarının üzerine yüklemek iste-
mektedir. Bütün bunlar tali hususlardır,
işin özünü ifade ve temsil etmemek-
tedir. İşin esası düşünce gücü, bilinç,
doğru anlayış, buradan çıkan doğru
planlama ve karardır.

Yeni ve güçlü bir hamle
dönemine giriyoruz

Yanlış bakış açısı ve düşünce sis-
temiyle doğru militanlık olmaz, ba-
şaran gerillacılık ve komutanlık ger-
çekleşmez. Gözükara, salt sağa sola
saldıran, maceracı, sürekli emir veren,
işler iyi olsun hevesiyle yetinen tu-
tumlarla biz bu işi yürütemeyiz. Ancak
doğru ve derinlikli bir anlayışla, kav-
rayışla ve onu tarza, üsluba, tempoya
dönüştürerek görevleri yürütebiliriz.
Önder Apo 26 Haziran 2014 tarihli
talimatında zihniyet ve irade yeter-
sizliğini temel eksiklik olarak ortaya
koydu. Bu eksikliği ancak bu biçimde
giderebiliriz. Bunu edinmek açısından
sürecin derslerini doğru çıkartabilmek
önemlidir. Diğer yandan ise kritik bir

süreçteyiz. Yeni bir mücadele dönemine
girdik. 4. Stratejik Dönem’in yeni ve güçlü
bir taktik hamlesi dönemine giriyoruz da
diyebiliriz. 

Kürdistan’ı parçalı ele almamalıyız,
ama Bakur açısından eğer 2013 Newro-
zu’ndan ateşkesle birlikte Devrimci Halk
Savaşı sürecini biraz geriye çektik diyorsak,
‘şimdi bunu yeniden hamlesel düzeye ge-
tiriyoruz’ biçiminde bu süreci ifade edebiliriz.
Bakur’da 2013 Newrozu’nda ateşkes ve
çözüm arayışıyla Önder Apo 4. Stratejik
Dönemi değiştirmek istedi. Fakat geldiğimiz
noktada bu gerçekleşmemiştir. Şimdiye
kadarki süreç stratejik değişiklik olacak
mı yoksa Devrimci Halk Savaşı Stratejisi
derinleşerek devam edecek mi, sorusuna
cevap arandığı süreçti. Bir dönem Bakur’da
kısmi bir çatışmasızlık süreci yaşadık ama
savaş durmadı, Rojava’da devam etti,
hatta Başur’a taştı. Önder Apo Kobanê di-
renişini yüksek yoğunluklu savaş olarak
da tanımladı. 

Çatışmanın Bakur’dan Rojava’ya ve
Başur’a taşarak devam eden günümüzde
birinci 1 Haziran Atılımı’nın 12. yılına, ikinci
1 Haziran Atılımı’nın ise 6. yılına girerken

Devrimci Halk Savaşı Hamlesi’ni bir ya da
iki parçada da değil dört parça Kürdistan’da
birlikte çok daha örgütlü, bilinçli, planlı yü-
rütmekle karşı karşıya olduğumuz bir ger-
çektir. Süreç değişimler geçirdi ve biz
böyle bir noktaya geldik. O açıdan yakın
geçmişin derslerini çıkarmak, böyle kap-
samlılaşmış ve yoğunlaşmış mücadele sü-
recinin görev ve sorumluluklarını doğru
anlayarak başarılı bir biçimde yürütebilmek
için gerekli ve şarttır. 

Uluslararası komplo amacı neydi, neye
dayandı? 9 Ekim ’98 ile 15 Şubat ’99
taktik uygulama evreleri nasıl gelişti? 15
Şubat Komplosu’ndan Ocak 2000’e kadar
geçen süreçteki sözde İmralı yargılama,
hesaplaşma süreci ardından idamın uy-
gulanması durdurularak çürütme politika-
sıyla Önderliğin imhası ve PKK’nin tasfiyesi
öngörüldü. Buna karşı İmralı mücadele
süreci, Önderliğin AİHM savunmasıyla bu
politikayı boşa çıkartması Ecevit başba-
kanlığındaki koalisyonu çöküşe götürdü.
Komployu yeni ideolojik eğilimlerle sürdürüp
başarıya götürmek için son hamle olarak
AKP’nin iktidara getirilmesi ve İslami çizgide
İmralı mücadelesi yürütülüp kazanılmaya
çalışıldı. Buna karşı paradigma değişimi,
Bir Halkı Savunmak kitabı temelinde De-
mokratik-Ekolojik-Kadın Özgürlükçü Toplum
Paradigması’nın tanımlanıp PKK’nin bu
temelde yeniden inşasının demokratik kon-
fedaral toplum örgütlülüğü çerçevesinde
sağlanması süreciyle AKP hamlesi  boşa
çıkartıldı. Bunların hepsi tarihi taktik sü-
reçlerdi. Yeniden çatışmalı süreç ya da
savaş süreci bunların sonucunda gündeme
geldi.

ABD’nin Ortadoğu hamlesine karşı Tür-
kiye’de AKP hamlesine karşı sadece de-
mokratik siyasi mücadelenin yetmeyeceği
silahlı direnişle de desteklenmesi gerektiğini
Önder Apo 2003 yazında tanımladı. Fakat
ABD ve AKP’nin içten tasfiyeci dayatma-
larının engellemesi böyle bir hamlenin an-
cak 1 Haziran 2004’te uygulanmasını gün-
deme getirdi. Böyle bir sürece ulaşmak
bile AKP ile yürütülmek istenen politikaları
boşa çıkartmaya yetti. 23 Ağustos 2005
tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bütün
bu konularda uluslararası komployu ba-
şarıya götürmek için yürüttükleri stratejik
ve taktik saldırılarda başarısız kaldıklarını
tespit ederek yeniden topyekün özel savaş
konseptiyle imha ve tasfiye amaçlı saldı-
rıların yürütülmesine karar verdi. Aslında
karşı cephede kapsamlı bir stratejik deği-
şiklik bu dönemde gündeme geldi. Biz de
buna aktif savunma savaşıyla karşılık ver-
dik. Değişik taktik planlamalar çerçevesinde
2006’da hem gerilla hem de halkın “Önder
Apo siyasi irademdir” kampanyası teme-
linde çok önemli bir direnişi oldu. Bu direniş
bir yandan Genelkurmay ve AKP’yi uzlaşır
kılarken diğer yandan taktik saldırılarını
boşa çıkardı. Sonunda bir ateşkese varıldı;
1 Ekim 2006 ateşkesi. Oyun değildi, baş-
langıçta basit bir durum da değildi. Ama
Ortadoğu’daki siyasal hareketlilik, zeminin
ne kadar kaygan olduğunu o zaman gördük.
Başlangıçta küresel ve bölgesel güçler
ateşkesten yanayken bir-iki ay içerisinde
birçoğunun tutumunda değişiklik oldu.
Başta da ABD olmak üzere herkesin mu-
tabık olduğu ateşkes sahipsiz kaldı. Onun
sahiplenerek Kürt sorununun demokratik
siyasi çözümünün gelişimi için arabuluculuk
yapacağını, öncülük edeceğini söyleyenler
“bir şey yapacak güçlerinin kalmadığını”
itiraf etmek zorunda kaldı. Bu da 2007’den
itibaren gelişen yeni bir çatışma dönemini
gündeme getirdi. 

1 Haziran Atılımı’nın yeni döneminde dört parçada
topyekün direnişe hazır olunmalıdır

“Çözüm Bakur’da olur. Çünkü inkar ve imha siste-
minin merkezi Ankara’dır. Orası üzerinden yürütülüyor.
Ancak Ankara’yla mücadele edilerek Kürdistan’da
ulusal demokratik gelişme sağlanabilir, Kürt sorunun
çözümü gerçekleştirilebilir” 
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TC, hükümet, meclis ve planlama olarak
kendini yapılandırdı. ABD ile ittifak yaptı
ve Güney Kürdistan’a, yeniden Medya
Savunma Alanlarımıza dönük askeri ope-
rasyonu da gündeme getirerek yeni bir
saldırı sürecini başlatmayı öngördü. 2007
Aralığından itibaren 2008 boyunca Zap
operasyonu merkezli bir saldırıya muhatap
kaldık. Bu saldırı ideolojik ve siyasi boyutla
beslenen bir askeri saldırıydı. Bunlara
karşı ideolojik, siyasi ve askeri olarak di-
renildi. İdeolojik bakımdan saldırılar Ön-
derliği hedefledi. En başta da Önderlik di-
rendi ve ideolojik saldırıları kırdı. Askeri
saldırılar ise Zap operasyonunda direnişle
kırıldı. Siyasi saldırılar da 2009 Martı’ndaki
yerel seçimle kırıldı. Ardından birçok taktik
savaşım verildi ve sonunda devlet ve AKP
hükümeti siyasi mücadelede başarılı ola-
mayacağını görünce, 2009 Ekimi’nden iti-
baren Tayyip Erdoğan “sil baştan yapıyo-
ruz” belirlemesi çerçevesinde yeniden
2005 Ağustosu’nda kararlaştırılan topyekün
savaş sürecine geçildi. Siyasi soykırım
operasyonları denilen süreç de böyle baş-
ladı. 

1 Haziran 2010 4. Stratejik Hamlesi
böyle bir mücadele temeli üzerinden çok
yoğun stratejik ve taktik savaşımlar so-
nunda inkar ve imha sisteminin, özel
olarak TC devletinin ve en son AKP hü-
kümetinin özel savaş kapsamında geliş-
tirdiği çok sayıdaki ideolojik, siyasi, askeri
saldırıların başarısız kılınması, boşa çı-
karılması sonucunda gündeme geldi. Ön-
der Apo’yu etkisizleştirme ve PKK’yi tasfiye
etmeyi başaramayan TC devleti ve AKP
hükümeti siyasi soykırım operasyonları
temelinde yeniden topyekün özel savaş
saldırısını gündeme getirdi. 2009-2010
kışı boyunca siyasi, askeri, ideolojik sal-
dırılarını en üst düzeye çıkardı. Bunun
karşısında Önder Apo “artık siyasi müca-
dele etme koşullarının kalmadığını” de-
ğerlendirerek kendisini görüşmelerden
geri çekti. 1 Haziran 2010 Stratejik Hamlesi
böyle gündeme geldi. 

1 Haziran 2004’ten 2010’a kadar 6
yıllık çok yönlü taktikler içeren mücadele
sonunda hükümetin ve devletin taktikleri
başarısız kılınarak yeni bir stratejik müca-
dele süreci içine girildi. Bu başarısız kalan
hükümet ve devletin yeniden topyekün
özel savaş konseptini esas alması çerçe-
vesinde gerçekleşti. Tabi ona karşı da öz-
gürlük hareketimizin bir anlamda topyekün
direniş olarak ifade edebileceğimiz Devrimci
Halk Savaşı Stratejisi’yle bu saldırı kon-
septini karşılayıp başarısız kılması, yenilgiye
uğratması gündeme geldi. 

Stratejik değişim son 5 yıllık Devrimci
Halk Savaşı temelindeki mücadele süre-
cinin böyle bir dayanağı bulunmaktadır.
Çok kapsamlı ve çok yönlü bir mücadele
ardından buraya gelindi. Bu, esas itibariyle
devrimi zafere götürememiş olsak da ulus-
lararası komplonun başarısız kılınması so-
nucunda gerçekleşti. Böyle bir topyekün
özel savaş uygulamasına geçmesi devlet
ve hükümet açısından bir başarı değil, o
zamana kadar uygulamalarda yaşadığı
başarısızlık sonucunda, saldırı yöntemle-
riyle, savaşla hukuku etkili bir araç olarak
kullanarak ve bu temelde yeni saldırı yön-
temlerini gündeme getirdi. Buna karşı Ön-
derlik ve Hareket olarak tutumumuz Dev-
rimci Halk Savaşı temelindeki topyekün
direnişti. Bu temelde kendi direnme gücü-
müzle Kürt sorununun demokratik özerklik
çözümünü gerçekleştirme sürecine girme-
miz oldu. 4. Stratejik Dönemin esas anlamı,
tanımı da buydu. 

Özeleştiri Rojava pratiğine
bakarak olmalıdır

Bu çerçevede 2010 süreci yalnız başına
değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bu
sürece ilişkin cevaplanması gereken so-
ruları şöyle sıralayabiliriz: Birincisi, bu sü-
reçte durumumuz, yaklaşımlarımız, prati-
ğimiz neydi, nasıl oldu? Yaptıklarımız karşı
taraf üzerinde ne kadar etkide bulundu?
Dolayısıyla 13 Ağustos 2010 ateşkesi ne-

den ve nasıl gündeme geldi? Önderlik
başta 13 Ağustos’tan 20 Eylül’e kadar 40
günlük bir ateşkes ilan etmişken bu süreç
2011 Temmuzu’na kadar nasıl ve neden
uzadı? İkincisi, 2011 Haziran seçimleri
sonrası Bakur’da yaşanan süreç, demo-
kratik özerklik ilanı ve onun yürütülmesi,
2011-2012 mücadelesi demokratik özerklik
çözümünü Devrimci Halk Savaşı müca-
delesiyle gerçekleştirme stratejisinin uy-
gulanma biçimi, düzeyi, tarzı ve taktik ba-
kımından stratejik gerçekliği ne kadar
temsil edildi? Amaca ne kadar bağlı ka-
lındı? Ne kadar planlı ve örgütlü olundu?
Yine bu sorular temelinde yapılacak de-
ğerlendirmelerin yanında 2013 Newro-
zu’ndaki ateşkesle birlikte Kuzey’de ya-
şanan gelişmeler, 2013-2014’te Bakur’daki
pratik, başta DAİŞ olmak üzere çeşitli
çete gruplarının Rojava Devrimi’ne saldırısı
karşısında Rojava’da, Şengal’de, Başur’da
yaşanan direnişler de Devrimci Halk Savaşı
kapsamında değerlendirilmelidir. 19 Tem-
muz 2012 Rojava Devrimi’ni de böyle bir
stratejik mücadelenin en güçlü hamlesi,
en ileri noktası olarak ele alıp değerlen-
dirmek gereklidir.

2010-2012 Kuzey pratiğine özeleştirel
yaklaşmak, bu özeleştiriyi de 19 Temmuz
Rojava Devrimi temelinde vermek gerekli.
Çünkü şöyle bir ruh hali ve anlayış pratiğe
yaklaşımda çok etkili oldu: “Söz olarak
söylenenler ayrı pratik ayrıdır, söylenenler
anlaşılmıyor” veya “Önderliğin yeni çizdiği
strateji pratikte uygulanır değildir!” Hatta
şunu söyleyenler bile vardı: “Eskiden
PKK’nin amacı çok netti, ama şimdi amacı
karıştı, ne yapmak istiyor biz anlamıyoruz!”
Savaş doğru yürümedi, biz o stratejik ham-
leyi başarıyla örgütleyip yürütemediysek
bu kafa karışıklığından, anlayışsızlıktan
kaynaklandı. Ne imkanımız yoktu, ne gü-
cümüz azdı, ne devlet çok güçlüydü, ne
Ortadoğu’daki karşıtlarımız çok fazlaydı.
Kesinlikle bunlar değildi, bütün bunlar le-
himizeydi. Bizi bu süreçte başarıdan alı-
koyan her zamankinden daha fazla anla-
yışsızlık, kavrayışsızlık oldu. Önder Apo’nun
“zihniyet yetersizliği” dediği nokta da bu-
rasıdır. 

Rojava Devrimi işte bütün bu görüşleri
çürüttü. Bütün bunların bir tür pratikleşmesi,
somutlaşmasını ortaya koydu ki, aslında
Bakur’da onlarca Rojava Devrimi çıkara-
bilirdik. Rojava Devrimi üç kasabada bir
halk yönetimi ortaya çıkarmayı, özgürlük
sağlamayı ifade ederken, Bakur’un öyle
50 kasabası ve şehri bulunmakta. Bu ka-
saba ve şehirlerin yarıdan çoğu halkın
kendi kendini yönetmesi, devrime destek
vermesi bakımından Rojava toplumundan
daha bilinçli ve örgütlü. 25 yıldır ulusal
diriliş devrimini yaşamakta. PKK’nin baştan
beri çalışıp örgütlediği, halkı eğittiği, gerilla
halk gücünün bütünleştiği sahalardı. Bu-
ralardaki imkanı zayıf görmek, fırsatı gör-
memek kabul edilir ve anlaşılır bir durum
değildir. Bu bakımdan özeleştiri Rojava
pratiğine bakarak olmalıdır. 

Rojava’da sınırlı bir gelişme vardı. Ba-
kur’daki gerilla savaşına Rojava halkı da
katıldı. 1985’ten itibaren bu katılımı sağladı,
yoğun olarak ise ’90’dan itibaren Bakur’da
gerilla savaşını Bakur halkı kadar destek-
ledi, yürüttü. Ama arada şu fark vardı: Ba-
kur’daki halk o savaşın acısını, şiddetini
bizzat yaşadı, onun içinde kendini eğitti,
eyleme çekti. Rojava halkı ise sadece
destekleyen, gerilla ve güç veren konumda
oldu. Bu bakımdan devrimci mücadelenin
ateşi içinde pişen Bakur halkıydı. O nedenle
Rojava’da sınırlı bir bilinç ve örgütlülük
vardı, mücadele deneyimi yaşamamış bir
halk gerçeği vardı. Biraz konjonktür elverişli
hale geldi, merkezi Şam yönetimi sarsıntı

yaşadı. Bu, ustaca değerlendirilince şimdi
Rojava Devrimi dediğimiz realite ortaya
çıktı.

Bütün taktik ve tarz yetersizliğine rağ-
men değil, tarz dışılığına rağmen başta
Şemzinan olmak üzere birçok yerde yö-
netimi çekip çekmemeyi 2012 yazında TC
devletinin kendi içinde tartıştığını da bili-
yoruz. Demek ki karşımızdaki irade o
kadar güçlü değildi. Ne olursa olsun sonuna
kadar direnebilecek durumda değildi. Eğer
taktik ve tarz bakımından usta, örgütlü,
planlı, sonuç alıcı bir mücadele yürütebilsek
ve bir de ne yaptığımızı bilen bir planlama
ve yönetim tarzıyla işleri yönetebilseydik
esas büyük devrimci gelişmeler Bakur’da
olacaktı. Bu olmadıysa nedenlerini sorgu-
lamak lazım. Kendimizi eğitmek demek
bu nedenleri anlamak demektir. Özeleştiri
demek neden hamle yapamadık, sonuç
alıcı olamadığımızın nedenlerini bulmak
demektir. Başka türlü ne özeleştirinin ne
de eğitimin bir anlamı yoktur. Geçmişte
yapamadığımızı yapabilir bir zihniyet ve
irade gücüne ulaştırdığımız oranda ken-
dimizi eğittiğimiz, eleştiri-özeleştiri verdiğimiz
söylenebilir.

Neden,
Bakur’da hamle yapamadık?

Bütün bunlar üzerinden gelinen noktada
2015 süreci için de şunlar söylenebilir:
Önderlik direniyor, halk direniyor, gerilla
her gün onlarca şehit vererek direniyor.
Bu direniş karşısında devrim sürüyor, ye-
nilmiyor. Kısmi bazı gelişmeler de sağlıyor.
Fakat kısmi gelişmelere bakarak; bir, ancak
gelişme bu kadar oluyor, demek yanlış bir
görüştü. Büyük hata burada ortaya çıkıyor.
Küçük adımları büyük saymak yanlıştır.
Apocu çizgi bunu kabul etmiyor. İçinde
bulunulan koşullar doğru değerlendirildi-
ğinde kazanılacak başarı bunları kat be
kat aşacak düzeydedir. İki, gelişme oldu-
ğuna göre hepimiz iyi durumdayız, müca-
dele ediyoruz gelişme sağlıyoruz, demek
de yanlıştır. Evet, kısmi gelişmeler var,
ama o kısmi gelişmeleri hangi mücadeleler
yaratıyor, herkes bu gelişmenin ortağı
mıdır, değildir. Eksiklikleri paylaşmıyoruz,
birbirimizin üzerine yıkıyoruz, ama bir
yerde azıcık gelişme, başarı olmuşsa oraya
ortak olmakta çok istekliyiz. Önder Apo
şöyle söyledi: “Bazıları kazandırıyor, bazıları
da kaybettiriyor.” Aslında kısmi gelişmeleri
yaratan değerleri doğru tespit edeceğiz.
O halde o değerleri yaratanlar belki daha
fazlasını yaratabilecekken onu tutan, geriye
çeken kaybettirenler olmuş mudur? Onları
da açığa çıkarmamız gerekir. 

Bu noktada genellemeci yaklaşım da
doğru değildir. “Örgüt yenilmemiş, bazı
gelişmeler de yaratmış, iddiasını koruyor,
bunun içinde ben de varım, mücadele edi-
yorum ve iyi durumdayım” demek yanlıştır.
Böyle bir bakış açısı içten içe bizde çok
fazla var. Sonuç alıcı çözümlemeler ya-
pamayışımızın altında bu yatıyor. Plat-
formlarla eleştirilen, mahkum edilen yeterlilik
anlayışı aslında budur. Bu bakımdan da
içinde bulunduğumuz sürece geçmişin
dersleri temelinde doğru yaklaşmamız ge-
reklidir.

Bütün bunların sonucunda, 1 Haziran

Stratejik Hamle’mizin 6. yılına girerken
durum nedir sorusunu sorduğumuzda şu
cevabı net veriyoruz: Kültürel soykırım
rejimi yeniden topyekün özel savaş konsepti
temelinde özgürlük hareketimizi imha ve
tasfiye etmeyi amaçlayan yeni bir saldırı
süreci içine girmiş, böyle bir süreç başlat-
mıştır.Temel tespitlerde biri budur. Newroz
sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’ın müdahalesiyle TC devletinin ve
AKP hükümetinin içine girdiği süreç budur.
Artık bu temelde 2013 Newrozu’nda Önder
Apo’nun çağrısıyla başlayan ateşkes süreci
sona ermiştir, görüşmeler ve diyalog süreci,
demokratik siyasi çözüm süreci sona er-
miştir. Ortada yeni bir süreç vardır. 5-8
Mayıs tarihleri arasında PKK Yürütme Ko-
mitesi toplantısının tartışması ve süreç
tespiti bu şekildedir. 

Süreç yeni bir mücadele sürecidir. Ha-
reket olarak yeni bir imha ve tasfiye süre-
ciyle karşı karşıyayız. Buna karşı hareket
olarak tutumumuz, duruşumuz Devrimci
Halk Savaşı Stratejisi temelindeki topyekün
direniş durumudur. Önder Apo’nun 5 Nisan
tarihli HDP heyetiyle görüşmesindeki öfkesi,
sözleri, tutumu böyle bir mücadele sürecinin
başladığını ve yürütülmesi gerektiğini ifade
ediyor. Anlayanlar açısından her türlü mü-
cadeleyi yürütebilirsiniz, değerlendirmesidir.
Yoksa Tayyip Erdoğan’a, Mesut Barzani’ye
kendisine sunulan tekliflere niye öfke
duydu, “masadan kalkıyorum” dedi ve gö-
rüşme sırasında masadan kalkıp oturuyor
da. Önderlik şöyle diyordu: “Benim yum-
ruğum birisine kalktı mı sizinki değmiş ol-
malı.” Önderlik masadan kalkmış, o zaman
biz düşmana vurmuş olmalıydık. Mücadele
böyle yürür, bir çizgiye böyle katılınır, bir
çizgi mücadelesi böyle yürütülür. Şimdi
hareket olarak bize verilmiş talimatı böyle
anlamamız gereklidir. 

Bu nedenle de altıncı 1 Haziran hamle
yılına girerken hamlenin en yoğun çatış-
mayla, mücadeleyle geçtiği bir dönemi
yaşıyoruz. Böyle bir duruma evrilirken
içinde bulunulan geçmiş dönemdeki mü-
cadelelerin yarattığı sonuçlar olarak bazı
anlayışlar, örgütsel sistemler, alışkanlıklar
var, onlar devam ediyor. Birdenbire böyle
bir sürece geçmiş olmuyor, hala bazı
şeyler devam ediyor. Ona bakarak süreci
normal ve eskinin devamı gibi algılamamak
lazım. Bizde şu an öyle bir yanılgı görü-
nüyor. Kendimizi yeniye uyarlamada, de-
ğişeni görmede ve yeniye göre plan, örgüt
ve pratik geliştirmede zayıf kalıyoruz. Bu
bizi zarara götürür: Bir, darbe yememize
yol açar, iki, başarıyla gelişmeler sağla-
yabilmemizi engeller. O nedenle gözü
dört açmak, kulağı her tarafı duyar hale
getirmenin zamanıdır. Doğru ve derin an-
lamanın, iradeli ve inisiyatifli olmanın za-
manıdır. Fakat buna karşı hepimiz gayet
normaliz, rahatız. Olanlara bakıyoruz,
parça parça bir-iki görüş belirtiyor ve du-
ruyoruz. Bu duruş bize zarar verir. Bu
durum ne kadar uzarsa o kadar çok zarar
görürüz. O halde yapmamız gereken derin
derin, yemeden içmeden, yatıp uyumadan
tartışmalı ve çözümler bulmalıyız. Önder
Apo’nun zihniyet ve irade yetersizliği
olarak ifade ettiği tam da budur. İnisiya-
tifsizlik, ertelemecilik, refleks zayıflığı, de-
ğişimi görememe, anında tavır alamama,
zamanında tutum değiştirememe vb. bi-
çimlerde ifade edebileceğimiz bir durum-
dur.

Nereden bakılırsa bakılsın karşı cephe
topyekün özel savaş konsepti temelinde
bir saldırıyı başlatmış durumdadır. Şimdi
bu saldırıyı Türkiye’deki 7 Haziran genel
seçimine uyarlama temelinde, seçimde
AKP’nin kazanmasını öngörecek, HDP’nin
seçimi kaybetmesini sağlayacak tarz ve

yöntemlerle yürütmeye çalıştılar. Seçimi
kazanmak için 30 Ekim 2014 tarihli
MGK’nın kararlaştırdığı topyekün özel sa-
vaş konsepti temelindeki saldırının plan-
lamaları, eyleme geçişi cumhurbaşkanı,
başbakan, AKP yöneticileri çok yoğun bir
propaganda saldırısı yürütüler, hala da
bu devam ediyor. Öyle ki, bir taraftan
tehdit ediyorlar, diğer taraftan AKP tabanını
HDP’ye tümüyle düşman haline getirerek
AKP tabanından HDP’ye geçişleri önle-
meye çalıştılar. Tayyip Erdoğan “bir şey
yapmaya kalkarlarsa bedelini ağır öderler”
diye basın önünde bizi açıkça tehdit etti.
Katliamlar yapacağını açıkça söylüyor.
Bunu henüz anlayıp teşhir etmiş durumda
bile değiliz. Başbakan Ahmet Davutoğlu
da İmralı’ya görüşmeye gitmenin koşulu
olarak teslim olmayı ortaya koydu. Çözüm
süreci, diyalog, İmralı’ya gitmek, Önderliği
muhatap almadaki ulaşmak istedikleri he-
def bir teslimiyet çağrısıdır.

Diğer yandan polis ve ordu gücünü
devreye koydular. O günden bu yana sü-
rece müdahale eden sadece Tayyip Erdo-
ğan olmadı. Bunu Genelkurmay başkanı
ile birlikte yürüttüler. Polisle HDP’nin Tür-
kiye’ye açılımını, seçim çalışması yaparak
oy almasını engellemeye çalıştılar. Orduyla
da Kürdistan’da halkı tehdit ederek HDP’ye
oy verilmesini engellemeye çalıştılar. Böyle
bir seçim politikası oluşturdular. Hem siyasi
hem de ordu gücüne görev yüklemiş bu-
lunuyorlar. Mitingler yaptırmadılar, seçim
büroları açtırmadılar, açılanları yaktılar, il
ve ilçe binalarını bombalıyorlar; Mersin ve
Adana’da il binaları bombalandı. Diyarba-
kır’da kapsamlı bir saldırı oldu. Karadeniz’de
doğru dürüst miting yapmalarına bile izin
vermediler. 

AKP bunları yaparken bir de şu iddiada
bulunuyor: Kendileri değil de HDP ve do-
layısıyla PKK birçok çevreyle kavgalı ve
çatışıyor, çatışmalar onlar arasında oluyor!
HDP-MHP kavgası, HDP-Hüda Par kavgası
gibi sahte kavgalar yaratmaya çalışıyorlar.
Saldırıyı doğrudan devletin ve hükümetin
kendi resmi güçleriyle yürütmüyorlar, ta-
şeron örgütler kullanıyorlar. HDP ve PKK’yi
devlet ve hükümet dışında bir güçle sava-
şıyor, çatışıyormuş gibi gösteriyorlar. Kürt-
lerle Türkler, Kürtlerle Araplar çatışıyor
gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu yeni dö-
nemdeki topyekün özel savaş konseptinin
temel bir yöntemidir. Eskiden de bunlar
kısmen vardı, ama bu kadar yaygın ve
açık değildi. O nedenle Bakur’da, Roja-
va’da, Başur’da, Rojhilat’a olanlar bir bü-
tünlük arz ediyor, benzerlik içeriyor. İdil’de
Hüda Par çatışması ne  idiyse, öncesindeki
Xinere’de sözde İran KDP’si ile olan ça-
tışma aynı çatışmaydı, benzerdir, aynı
merkezlerden örgütleniyor, yönlendiriliyor.
Serêkaniyê-Tel Abyad hattında Kürt-Arap
çatışması yaratmak ya da Şêx Mexsut’da
saldırı yapmak, orada bulunan Kürt güç-
lerine saldırmak benzer amaçlıdır ve bir-
birine çok benzemektedir. Bu bakımdan
da dört parça Kürdistan’da böyle bir saldı-
rıyla yüz yüzeyiz. 

Bütün bunların sonucunda “çok zayıf
durumdayız, bizi boğmak istiyorlar” demek
de doğru olmayacaktır. Geçmiş mücadele
süreci içerisinde Önderlik çizgisinin amaç-
ladıklarını tam başaramadık, ama önemli
gelişmeler de yarattık. Öyle çok zayıf, zor
durumda değiliz. En son Kobanê direnişi,
Şengal direnişi, Tel Abyad hamlesi özgürlük
hareketimizi küresel bir güç haline getirdi.
Kürt halkını ve onun özgürlük davasını
bütün ezilenlerin, insanlığın tanıdığı bir
dava haline getirdi. Halkların, ezilenlerin
desteğini aldı, dikkatini çekti. Bu, Kürtler’e
ve Kürt gerillasına oldukça itibar kazandırdı.
Özellikle Şengal’de Êzidî soykırımının ön-
lenmesi bütün ezilen kimlikler için bir umut,
güven kaynağı oldu. Ezilen kimlikler daha
büyük bir istekle, güvenle Kürtler ile, PKK
ile ilişkilenmeye, gerilla saflarına akıp böyle
onurlu, insancıl mücadeleye katılıp destek
vermek istedi. Bunun Kürt toplumu ve Or-
tadoğu halkları üzerinde çok fazla etkisi
oldu. 

Askeri boyutta da Bakur’da istediğimizi

Serxwebûn 7Hezîran  2015

‘’2015, Bakur’da devrim yılıdır, Devrimci Halk Savaşı
yılıdır. Dolayısıyla bu mücadeleyi demokratik özerklik
çözümünü gerçekleştirme temelinde yürütmeliyiz. Ha-
zırlıklarımız, yönelimimiz bu olmalıdır.’’

‘’Planlı, örgütlü, koordineli bir direniş yürütmemiz gerekli.
Bu bakımdan 2015 yılı Devrimci Halk Savaşı Stratejisi’nde
topyekün bir direniş yılı, dört parçada birden direnme ve
savaşma yılıdır. Böyle bir mücadelenin merkezinin de Bakur
olması şarttır.’’
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yapamadıysak da Rojava’da önemli ge-
lişmeler sağlandı. KDP oyunları boşa çı-
kartıldı. Doğrudan Apocu çizginin pratik-
leştiği bir toprak parçası ve toplum nüfusu
ortaya çıkardı. Bakur’da nerede gelişme
sağladıysa orası insansızlaştırıldı. Başur’da
hangi coğrafyada biraz etkinlik kazandıksa
oradaki halkı alıp götürdüler. Bize ‘terörist’
diyorlar ve ‘terörist’liğimizi de şununla is-
patlamaya çalışıyorlar: “Bunların olduğu
yerde halk olamaz. Bunların denetimine,
bunlarla birlikte yaşamaya hiçbir halk kesimi
bırakılmamalı!” Maxmur’da bile halkı ya-
kından denetliyorlar. Bizi tecrit etme ve
tasfiye etmeyi gerçekleştirmek üzere kul-
landıkları temel yöntem budur. O bakımdan
Şengal direnişi ve Rojava devrimi bütün
bu politikaları, stratejik duruşları yerle bir
etti, tersi bir durum ortaya çıkardı. 

AKP ile KDP politikaları
ortaktır

Bu nedenle topyekün özel savaş kon-
septi temelindeki saldırı itibarımızı kırmaya,
bizi sınırlandırmaya, fırsat buldukları yerde
imha ve tasfiye etmeye yönelen bir saldırı
biçiminde sürüyor. Aslında büyük gelişmeyi
ve daha büyük hamle yaparak, Kürdistan’ın
dört parçasında özgürlük devrimi yaparak
demokratik Ortadoğu devriminin öncülüğü
haline gelecek bir gelişmeyi önlemeye
çalışıyorlar. Bu saldırının altında bu yatıyor
ve arkasında da bölgesel ve küresel geri-
cilik vardır. Bu konsept ile PKK’ye karşı
imha ve tasfiye amaçlı saldırı konseptiyle
birçok çevre iktidarını, ömrünü uzatmaya,
birbiriyle ittifak kurmaya çalışıyorlar. Barzani
yeniden ‘başkan’ olmasını ve Tayyip Er-
doğan-AKP’nin iktidarda kalışını buna da-
yandırmış durumdadır. KDP ve AKP
ABD’yle, AB’yle ittifak yapmasını buraya
dayandırıyor. Ancak böyle olursa kendi
aralarındaki çelişkileri, çatışmaları tali
plana iterek ittifak yapacaklar ve küresel
güçlerin desteğini alacaklar. Hedefleri ve
amaçları budur. Bunun merkezinde AKP-
KDP ittifakı var. Onun arkasında ise İsrail
yönetimi olabilir. Şu an kesinlikle gelinen
noktada AKP ile KDP politikaları ortaktır.
Bu iki güç iktidarda kalmalarını PKK’yle
savaşmaya bağlamışlardır. KDP, PKK ile
savaşarak Barzani’nin başkanlığını uzat-
maya, diğer partileri kendine mecbur bı-
rakmaya çalışıyor. AKP içteki muhalefeti
bastırarak “bölücülüğe karşı savaş başladı”
diyerek onların desteğini almak istiyor. 

Bir de yöntem bakımından da bu sal-
dırılar için taşeron güç kullanılmaktadır.
Çeşitli besleme örgütleri, güçleri gizli-
açık örgütlemişler, ilişkilenmişler ve onları
kullanıyorlar. Her iki cepheden de gelen
saldırılar ortaktır. Aynı günde böyle bir
saldırı durumuyla yüz yüzeyiz. Adana ve
Mersin’de HDP’ye yönelik bombalı saldırıyı
yapanlar için Başbakan Davutoğlu “eski
DHKP/C’li” dedi. Peki, yeni nedir? Bir
eski DHKP/C’li aynı anda iki il binasını
nasıl bombalıyor! Bir de niye yapıyor, de-
lirmiş mi? Diyorlar ya, ‘merdi kıptiseceat
arz ederken sirkatin söylermiş’ yani yiğit-
liklerini propaganda ederken hırsızlıklarını
ele veriyorlar. Davutoğlu “eski DHKP/C,
açığa çıkardık” derken o kişinin yeni MİT’çi
olduğunu itiraf etmektedir. Eskiden
DHKP/C’li olduğunu biliyorsa, şimdi bu
kişi hangi örgüttedir, nerede ne yapıyor?
Niye eskiliğiyle ifade ediyor, yeni yeri ne-
redeyse onunla ifade edilsin. Demek ki
yeni olanı gizleniyor. Yeninin de nerede
olduğu anlaşılmaz değildir. MİT bu temelde
örgütleniyor. Buradan kalkarak Hakan Fi-
dan denen kişinin ne olduğu daha iyi
açığa çıkıyor. Tayyip Erdoğan neden
ısrarla Hakan Fidan’ı yeniden MİT’in ba-
şına gönderdi, o da açığa çıkıyor. 

MİT bu güçleri örgütlemiştir. Eski sol-
cular, ondan sonra Muhsin Yazıcıoğlu’nu
öldürdüler ve BBP’nin gençlik kolları olan
‘Alperenler’i örgütlediler, eski Hizbulkontra
olan Hüda-Par’ı örgütlediler. Aslında
AKP’nin paramiliter güç olarak arkasında
MİT’in olduğu bir sistem dahilinde örgüt-
lediği, ele geçirdiği ve yönlendirdiği anla-

şılmaktadır. Bunlar eliyle saldırı yürütüyorlar. 
Halep saldırısı bunun bir başlangıcıdır.

Rojava’da savaşı daha da derinleştirmeye
çalışacaklardır. Yeni hedefin Halep ve
Afrin olacağı da anlaşılmaktadır. Zaten
geçen yıl Eylül’de Tayyip Erdoğan “Ko-
banê’den sonra sıra Afrin’e gelecek” dedi.
Şimdi ona hazırlandılar ve saldırıya baş-
ladılar. “PKK’yi tasfiye edelim” diye sal-
dırmayacaklar, öyle değerlendirmeyelim,
o bizi yanılgıya götürebilir. Bizi yenmek
için saldırmayacaklar, AKP iktidarda kal-
mak için saldıracak. Hükümet olmayı sa-
vaşa bağlayacak. PKK ile savaşmazsa
artık hiçbir etken AKP’yi hükümette tuta-
maz. Ne paralelci diyerek Fetullahçılara
saldırısı ne de Ergenokoncularla müca-
delesi… Bütün bunlar aşıldı. Şimdi yeniden
yapabilirse PKK’yle “bölücülüğe karşı sa-
vaş” diyerek Türk milliyetçiliğini, şovenizmi
tırmandırıp ’90’lı yıllardaki gibi bir ulusal
cephe yaratıp ve onun komutanlığını üst-
lenir ve bunu başarırsa iktidarda kalır.
Dolayısıyla amaç iktidarda kalmayı sür-
dürmektir. 

AKP ve Tayyip Erdoğan için ise iktidarda
olmak var olmakla birdir. Varlık yokluk me-
selesi haline gelmiştir. İktidardan düştüğü
gün bu dünyadan da göçtüğü gün olacaktır.
Bunu iyi biliyor ve o nedenle herkesle
böyle bir çatışmaya girmiştir. O nedenle
birçok arkadaş, birçok çevre de değerlen-
diriyor, “AKP sonuna kadar çatışır, öyle
kolay iktidarı bırakmaz, savaşa hazırlanıyor
ve kendi gizli paramiliter güçlerini yaratarak
savaşa hazırlanıyor” denilmektedir. Büyük
olasılıkla Mısır’ın İhvancılarından, Mursi
pratiğinden çıkardığı ders de bu oluyor.
Onlar örgütlenip savaşa girmediler, darbe
oldu ve sonları böyle oldu. Oradan çıkardığı
ders ne olursa olsun tutuklanmayacaksın,
savaşacaksın. Tutuklanırsan zaten yok
oluyorsun. Şimdi AKP böyle bir çizgiye
oturmuş durumdadır.

Bu bakımdan da Bakur’da da, kendisi
zarar görmesin diye yapabilirse Rojava’da,
KDP eliyle Başur’da ve Rojhilat’ta saldırılar
geliştirmeye çalışacaklardır. Bu noktada
AKP ile KDP’nin birlikte çalıştığını düşün-
mek lazım. İran-KDP adı altında Xinere’de
geliştirilmek istenen saldırıları da böyle
değerlendirmek gerekli. KDP’nin Şengal
gerginliği bunun bir parçasıydı, Rojava’ya
ulaşmak istemesi de bunun parçasıydı.
Zaten Kobanê’den güçlerini çektiler, yoğun
bir propagandaya başladılar. İran-KDP de-
nen gücü devreye koydular. Hem bizi on-
larla çatıştırarak “PKK Kürt örgütleriyle
çatışıyor” deyip DAİŞ’e karşı direnişin ya-
rattığı büyük itibarı kırmak istiyorlar hem
de bizi İran’la çatışmaya sokmak istiyorlar.
Şu an Türkiye’yle KDP’nin ortak politikasının
bizi İran’la savaştırmak, Doğu cephesinde
çatışmaya sokmak olduğu anlaşılıyor. Öyle
olursa Bakur’daki gücümüzü, Rojava ve
Başur’daki gücümüzü Doğu’ya çekeceğiz,
İran’la savaş büyük bir savaş olur. Diğer
cephelerin hepsini zayıflatmak zorunda
kalacağımızı hesaplıyorlar. Böyle bir du-
ruma gelirsek de bunu fırsat bilerek Şengal
ve Rojava’yı ele geçirmek isteyeceklerdir. 

Saldırının merkezi Ankara
direnişin merkezi de Bakur’dur

Bizim bütün bunlara karşı planlı, örgütlü,
koordineli bir direniş yürütmemiz gerekli.
Bu bakımdan 2015 yılı Devrimci Halk Sa-
vaşı Stratejisi’nde topyekün bir direniş yılı,
dört parçada birden direnme ve savaşma
yılıdır. Böyle bir mücadelenin merkezinin
de Bakur olması şarttır. Rojava’da, Şen-
gal’de savaşarak ya da Xinere’de İran-
KDP’yle uğraşarak PKK gelişme sağlaya-
maz. Demokratik özerklik devrimini geliş-
tiremez, çözüm üretemez. O, PKK’yi geriye
çekmek, sınırlandırmak anlamına gelir. Bu
nedenle böyle bir bütünlüklü mücadele
öngörürken stratejik planlamayı doğru yap-
mamız gereklidir. Doğru stratejik planlama,
böyle bir durumda saldırının merkezi An-
kara’da olduğuna göre direnişin merkezinin
de Bakur olmasıdır. Bu PKK stratejisinin
de özüydü. 

Barzani ve KDP stratejisine göre Kür-
distan’ın merkezi Güney’dir, sorunlar Gü-
ney’de çözülür! Buna tüm partiler ‘evet’
dedi, itiraz eden tek kişi ise Önder Apo
oldu. Karşıt strateji geliştirdi ve “Çözüm
Bakur’da olur. Çünkü inkar ve imha sis-
teminin merkezi Ankara’dır. Orası üze-
rinden yürütülüyor. Ancak Ankara’yla mü-
cadele edilerek Kürdistan’da ulusal de-
mokratik gelişme sağlanabilir, Kürt sorunun
çözümü gerçekleştirilebilir” dedi. 40 yıllık
çalışmaların sonucu bu düşünceyi bin
kez doğruladı. Başur’daki gelişmeler bile
bu stratejiye dayanarak bu noktaya geldi.
Yoksa böyle bir strateji temelindeki mü-
cadele olmasaydı iflas etmişlerdi. Kaç
kere bırakıp kaçtılar. KDP sadece Şen-
gal’den kaçmadı, Saddam’ın önünden
her gün kaçıyorlardı. Güney’i kaç sefer
boşalttılar! Rojhilat’a gittiler, Bakur’a gittiler,
Avrupa’ya gittiler, Lübnan’a, Suriye’ye git-
tiler… Onların işleri kaçmaktır. Direnişçi
yönleri yoktur. Eğer bugün kaçmıyorlarsa,
daha ötesi “devlet kuracağım” diyecek
kadar irade kazanmışsa, bu kendi yiğitli-
ğinden değil, stratejisinin gücüyle de değil,
Apocu stratejinin Kürdistan genelinde
sağladığı gelişmeler temelinde, yürüttüğü
mücadele sayesinde oluyor. 

Bu bakımdan, böyle bir topyekün sal-
dırıyla, özel savaş saldırısıyla yüz yüze
olduğumuz ve bunun merkezinin de TC
olduğu bir ortamda bizim buna karşı mü-
cadelemizin merkezine Bakur’daki mü-
cadeleyi koymak ve bunu da bir devrimci
hamle, demokratik özerklik devrimini ger-
çekleştirme hamlesi olarak planlayıp yü-
rütmeden başka doğru tutum olamaz.
Sadece “bize saldırıyorlar ona karşı sa-
vunma içinde olalım” demek yetmez.
Devrim yapmak için biz de aktif mücadele
edelim, taktik saldırı yapan bir konumda
olmalıyız. Aktif bir mücadele, girişken bir
devrimci mücadele yürütmeliyiz. 2011-
2012’de başaramadığımızı, 2014’te plan-
layıp da adım bile atamadığımızı 2015’te
mutlaka yapmalıyız. Bakur 26 yıldır devrim
halindedir. Ulusal diriliş başladı ve hiçbir
devrim bu kadar böyle iktidara dayan-
madan 26 gün bile halk direnişi biçiminde
yaşanmadı. Bu ilk defa Bakur’da ger-
çekleşiyor. Halkın gücünün devrime ka-
tılımının ne kadar ileri düzeyde olduğunu
gösteriyor. Bu devrimi ilerletmek, demo-

kratik özyönetime kavuşturmak, demo-
kratik konfederalizm temelinde örgütle-
mek, demokratik ulus inşası haline getirme
hedeflerimiz var. Bunu artık mutlaka ba-
şarmalıyız, gerçekleştirmeliyiz. Bütünlüklü
olmasa bile parça parça, yer yer, mıntıka
mıntıka nerede hangi düzeyde uygula-
yabiliyorsak o düzeyde uygulamak üzere
hamle geliştirmeliyiz. Ancak bütün bu
oyunları böyle bozarız, saldırıları böyle
bir direnişle kırarız. Sadece bu saldırıları
kırmak için mücadele etmek yetmez, de-
mokratik özerklik çözümünü kendi gücü-
müzle gerçekleştirmeyi hedefleyen ve
gerçekleştiren bir mücadeleyle ancak bu
imha ve tasfiye amaçlı özel savaş saldı-
rılarını kırabiliriz. 

2015 Bakur’da devrim yılıdır,
Devrimci Halk Savaşı yılıdır

Bu nedenle mücadele zemini önceliği
Bakur’a kayıyor. Bu konuda zayıflama ol-
duğu görülüyor. Şengal direnişi çok de-
ğerliydi, tarihiydi. Rojava Devrimi, direnişleri
çok tarihiydi, anlamlıydı. Bu anlamda bun-
lara ilgi duymak, katılmak, Rojava Devrimi’ni
yürütmek bütün Kürdistan devrimini yü-
rütmekti ama Kürdistan oradan kurtulacak
diye sanmamak lazım. Bu ilgi eğer oraya
giderse yanlış bir anlayış ortaya çıkar.
Zihniyet kayması, ideolojik-politik çizgi kay-
ması, strateji kayması yaşanır. Bu düzeyde
değil ama buna benzeyen eğilimler gö-
zükmektedir. Günlük mücadele stratejik
anlayışı gölgeliyor. Böyle olursa esas dev-
rim merkezini unutma, onun üzerinde ye-
terince yoğunlaşmama ortaya çıkıyor. Tüm
arkadaşlar bunu aşmalıdır. Eğer PKK Şen-
gal’de, Rojava’da direndiyse, Rojihilat’ta
direnme iradesi gösterebildiyse Bakur’daki
mevzilenmesi ve yarattığı gelişmelere da-
yanması sayesindedir. O olmasa KDP gibi
Şengal’den PKK de kaçardı. O yüzden
Bakur devriminin tayin ediciliği iyi görül-
melidir. 2015, Bakur’da devrim yılıdır, Dev-
rimci Halk Savaşı yılıdır. Dolayısıyla bu
mücadeleyi demokratik özerklik çözümünü
gerçekleştirme temelinde yürütmeliyiz. Ha-
zırlıklarımız, yönelimimiz bu olmalıdır.  

Rojava’daki durum da bununla bağ-
lantılıdır. TC DAİŞ’i saldırtıyor, daha çok
da saldırtabilir, El Kaide’nin Suriye kolu El
Nusra’yı daha fazla saldırtabilirler. El Nusra
tümüyle AKP’ye bağlıdır. Mevcut haliyle
de Afrin’i kuşatmış durumdadır. Orası da
bir savaş cephesi haline gelebilir. Koba-
nê’de, Cezire’de de DAİŞ her an yeniden
saldırabilir. Türkiye’nin rahat durmayacağını
bilerek savunma tedbirlerini geliştirmek
önemlidir. 

DAİŞ Rojava cephesinde darbe yiyor,
ama genelde DAİŞ’in gerilediği bir süreç
yoktur. Kobanê savaşına DAİŞ’in ilk ye-
nilgisi dendi, fakat mevcut haliyle ilk ve
tek yenilgisi hala Rojava yenilgisidir. Çî-
yayê Abdülaziz’de yenilgi alıp çekilmesine
eş zamanlı olarak Irak’ta El Ambar vila-
yetinin en önemli şehri olan Ramadi’yi
ele geçirdi. Suriye’de de tarihi şehir Pal-
mira’yı ele geçirdi. Her iki cephede de
ilerledi, gücünü büyüttü. Irak’ta Bağdat’ı
tehdit ediyor, Suriye’de ise -verilen bilgilere
göre- Suriye’nin yarısını kontrol ediyor.
Irak’ta DAİŞ’in Bağdat’a yürüyüşünü dur-
durmaya çalışıyorlar. Bağdat tehlikede
ve panik halindedir. Türkiye buralarda al-
dığı güçle DAİŞ’i Rojava Devrimi’ne sal-
dırtmak isteyebilir. Bu konuda hazırlıklı
olunmalıdır. Sadece bizim niyetimiz pratiği
belirlemiyor, karşı tarafın çıkarlarının ne
olacağı ve onu nasıl yürüteceği her zaman
hesaba katılmalıdır. 

Şengal’in kurtuluşu ise DAİŞ’in güçlü-
lüğünden dolayı değil, KDP’nin engel çı-
karmasından dolayı gerçekleşmiyor. Hew-
ler’de Kürdistan parlamentosu denen top-
luluk HPG ve YJA STAR güçlerini işgalci
ilan etti, bunu KDP yönetimi her gün söy-
lemektedir. Bütün dünya insanlığı Şen-
gal’deki HPG-YJA STAR güçlerini “halkı
soykırımdan kurtaran güç” olarak tanımlıyor,
Güney yönetimi ise ‘işgalci güç’ olarak ta-
nımlıyor. Bununla DAİŞ’le ortaklıkları da

her bakımdan ortaya çıkıyor. KDP yöneti-
minin devlet propagandası ile DAİŞ saldı-
rıları aynı planın parçasıdır. Bu anlamda
Şengal kurtulamıyorsa bundan dolayıdır.
Bizim politikamız Şengal’in kurtuluşunu
bütün güçlerle birlikte yapmaya dönüktür.
Tarihi olarak ulusal bir alandır. Savunmasını
da demokrasisini de kendileri oluştursunlar
ve biz bütün örgütler ulusal kongre çerçe-
vesinde birleşelim ve destek verelim, di-
yoruz. Buna KDP yanaşmıyor, diğer ör-
gütleri de etkisi altına alıp bize karşı çı-
karmaya çalışıyor. Biz bunda ısrar edeceğiz.
Tüm ısrarımıza rağmen olmasa da KDP
siyasetini kabul edecek durumda değiliz. 

Güney’deki durum, gerginlik sürüyor.
Aslında PKK bu kadar gelişme sağlamamış
olsa, sonuç alabileceklerini bilseler saldı-
rırlar. Şu anki durum, KDP’nin politik duruşu
böyledir. İran KDP’sini bu biçimde harekete
geçiren kesinlikle Hewler yönetimidir. Bizi
Kürt örgütleriyle de İran’la da çatıştırmak
istiyor. Bunun arkasında İsrail ve Türkiye
var. Yıllardır Ortadoğu'da sözde en çok
karşıt, çatışmalı İsrail ve Türkiye ama bizi
İran’la çatıştırmak için bu iki güç ittifak ha-
linde. İki taraf da bunu istiyor ve KDP,
KDP-İ provokasyonunu bu çerçevede ge-
liştirdi. Güney’de durum ne olacağı belli
değildir. KDP zorlandı, daraldı. Buna karşın
PKK büyüdü, bundan korkuyor. Onun için
de Güney’de kendini demokrasiye kapat-
mış, “her şey benim olacak” diretmesi için-
dedir. Fakat gelişmeler Başur’da da de-
mokratik açılımı zorladı. Diğer partiler ise
zayıftırlar. Onların denetiminden çıkamı-
yorlar. İktidar oyunları da var. 

Güney’deki gerginliğin nedeni elbette
sadece Şengal’le bağlantılı değildir. Gü-
ney’de Haziran ayında başlayacak seçim
süreci var ve Ağustos’ta da seçim yapıl-
ması gerekmektedir. Seçim süreci baş-
larsa Barzani yasal olarak aday olamıyor,
bunun için yasaların değişmesi lazım.
Yasal değişiklik olsa bile seçimi kazana-
mayacağından korkuyor. Dolayısıyla se-
çim olmadan iki yıl daha başkanlığını
uzattırmak istiyor. İki yıl önce de benzer
durum vardı, ama başkanlık süresi iki
yıl uzatılmıştı. Bizimle gerginliği bunun
için araç olarak kullanmak istiyor. “PKK
ile mücadele etmemiz lazım, onu da an-
cak biz yapabiliriz” diyerek YNK’yi, Go-
ran’ı, İslami partileri Barzani’nin başkan-
lığına ikna etmeye çalışıyor. Bu güçleri
epeyce etkilediği de söyleniyor, fakat
diğer güçler de bu durumda biraz siyaset
yapmaya çalışıyor, daha fazla taviz isti-
yorlar. Bu gerginliğin bir boyutu da budur. 

İran şimdiye kadar Yemen’de, Suriye’de,
Irak’ta, Arabistan’da savaştı, onun için
Kürtler savaşmak istemedi. Fakat her an
bu durum değişebilir. İran karşısında ol-
dukça dikkatli olunmalıdır. Fakat var olan
birçok oyun ve teşvike karşı da dikkatli
olunmalıdır. Rojhilat’ın devrim potansiyeli
güçlüdür. Halk bilinçlenmiş ve örgütlüdür.
Mahabad’ta itlahatçıların tecavüz girişimi
karşısında gösterilen tepki de bunu net
ortaya koymuştur. 

Bütün bu değerlendirmeler kapsamında
sonuç olarak şunları belirtmek tamamlayıcı
olacaktır. Bölgede çatışmalı durum sürüyor
ve sürecek. Küresel sistemle ulus-devlet
statükoculuğu arasındaki çatışma ve çö-
zümsüzlük devam edecek. Bu konuda
daha çok İran ve Türkiye’ye doğru yayıldığı
söylemek zor değildir. Bu iki güç ise çatış-
manın merkezini Arabistan’a, Kürdistan’a
sevk etmeye çalışmaktadır. Böyle bir durum
devrimci hamleler için oldukça fırsat sun-
maktadır. Bu noktada Kürdistan’daki durum
önemlidir. Kürdistan düşünce olarak da
pratik olarak da öncü konumundadır. Do-
layısıyla Kürdistan devriminin tarihi misyonu,
rolü, sorumluluğu bulunmaktadır. Bunu
doğru bir stratejik yaklaşımla ele almak
ve başarı kazanıcı taktiklerle yürütmek,
böyle bir ortamda hem Kürdistan özgürlük
devrimini başarıya taşıyacak hem de Or-
tadoğu demokratik konfederalizminin önünü
açacağı kesindir. 
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‘’Sadece “bize saldırı-
yorlar ona karşı savun-
ma içinde olalım” de-
mek yetmez. Devrim
yapmak için biz de aktif
mücadele edelim, taktik
saldırı yapan bir ko-
numda olmalıyız. Aktif
bir mücadele, girişken
bir devrimci mücadele
yürütmeliyiz.’’

‘’Aslında Bakur’da on-
larca Rojava Devrimi
çıkarabilirdik. Rojava
Devrimi üç kasabada
bir halk yönetimi ortaya
çıkarmayı, özgürlük
sağlamayı ifade eder-
ken, Bakur’un öyle 50
kasabası ve şehri bu-
lunmakta.’’
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T
ürkiye’nin geçtiğimiz süreç için-
de temel konularından biri “Yeni
Anayasa” tartışmaları oldu. Tüm
farklılıklarıyla Türkiye toplumu
artık 12 Eylül anayasasına hap-

solmak istemediğini tüm kesimleri şahsında
ortaya koydu. Son seçimleri bu boyutuyla
da değerlendirmek gerekir. 

AKP sağından solundan desteklerle
ayakta tutulan ve hiçbir meşruiyeti kal-
mayan 12 Eylül anayasasının sağladığı
gayri meşru imkan ve olanaklarla seçimlere
girdi, ona rağmen büyük bir darbe aldı.
Bu gerici anayasaya dayanarak devlet
içindeki iktidarını ve hegemonyasını sul-
tanlığa kadar vardırmak isteyen Erdoğan
ve AKP’si büyük bir yenilgi yaşadı. 140
milletvekili, yüzde 10 oranında da oy kay-
betti. 

Bu 12 Eylül anayasasını koruyan, onun
zihniyetini, kurumlarını ve kadrolarını ken-
dine dayanak yapan Erdoğan ve AKP’nin
halklarımızla çelişkisini ortaya koyan önemli
bir göstergedir. Ancak sorun bu kadarıyla
sınırlı değildir. Türkiye tekçi, merkeziyetçi,
otoriter ve inkarcı ulus-devlet yapılanma-
sının artık toplumun başına bela olduğu
gerçeğini tüm açıklığıyla gördü.

Kürt sorununda inkar ve imha politikaları
başta olmak üzere tüm emekçi toplumsal
kesimlerin talep ve istemlerine kapalı des-
potik yapısı çatırdadı ve çöktü. Erdoğan
ve AKP’nin başkanlık sistemi çöken bu
inkarcı ve anti-demokratik sistemi restore
etmeye, sürdürmeye dönük beyhude ça-
balar olarak tarihe geçti.

Yeni bir anayasa temelinde Türkiye
toplumunun demokratikleşme ve Kürdistan
halklarının özgürleşmesi çözüm bekleyen,
tüm sorunlara kaynaklık eden temel sorun
durumunda. Ancak bununla da kalmıyor
Türkiye halkları demokrasi taleplerini hiç
olmadığı kadar örgütlü, sistemli ve kitlesel
bir biçimde ortaya koymuş bulunuyor.

Bunda Kürt Özgürlük Hareketi birleşti-
ren, harekete geçiren çoğulcu, özgürlükçü
yapısıyla dinamo rolü oynuyor. Kürt Öz-
gürlük Hareketi’nin yürüttüğü 42 yıllık ke-
sintisiz mücadele Türkiye’yi kesin bir yol
ayrımına getirmiş bulunuyor. Son süreçte
Türkiye demokrasi ve özgürlük güçlerinin
katılımı, Rojava’da yaşanan gelişmeler,
bölgenin kaostan kurtulma çabalarıyla da
birleşen bu dinamizm Türkiye’yi köklü bir
değişime zorluyor.

Seçimlerden sonra yoğun tartışmalar
yaşandı ve bu tartışmalar hala kim kiminle
koalisyon kuracak, koalisyon hangi müş-
terekler üzerinden sağlanacak, bu seçe-
nekler Türkiye’ye ne getirir ne götürür bir-
çok boyutuyla sürüyor.

Ancak görülen odur ki mesele kimin
kiminle koalisyon kuracağından ziyade
kurulacak hükümetin misyonu ne olacak
noktasında düğümleniyor.

Zira Türkiye’de yaşanan sistem krizinin
kaynağı olan olgular bunu dayatıyor. Kürt
Özgürlük Hareketi, Türkiye demokrasi ha-
reketi, bölge ve dünyada yaşanan geliş-
meler Türkiye’ye kimin ya da kimlerin hü-
kümet olacağına değil; kurulacak hükü-
metin ne yapacağı noktasına odaklan-
masını dayatıyor. Bunu herkesten önce
okuyan ve dile getiren her zamanki gibi
yine Kürt Özgürlük Hareketi olmuştur.

Önder Öcalan’ın başlattığı çözüm sü-
reciyle Türkiye’yi yeni bir yapılanma sü-
recine soktuğu, bunun için gerçekleşebilir,
silahsız ve demokratik siyasete dayanan
makul öneriler geliştirdiği herkesin malu-
mu.

Seçimler öncesi süreç her ne kadar

Erdoğan ve AKP’si tarafından kesintiye
uğratılsa da herkes bunun devam ettirilmesi
dışında bir seçeneğin ucu iç savaşa kadar
gidecek bir süreç başlatacağını ısrarla
dile getiriyor. Konuyla ilgili Kürt Özgürlük
Hareketi seçim sonrası açıklamalarında
sürecin nasıl devam ettirilmesi gerektiğine
ilişkin son derece çarpıcı açıklamalarda
bulundu bulunuyor. 

“Şu anki Meclis yetersizlikleri de
olsa Türkiye’nin tüm farklı etnik, inanç-
sal ve siyasal topluluklarını kapsamak-
tadır. Bu karakteriyle Kurucu Meclis
olma özelliği taşımaktadır. Bu bilinçle
hareket edilmelidir. Herkes Türkiye’nin
yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu
söylemektedir. Bu açıdan derhal Tür-
kiye’nin demokratikleşmesini sağlaya-
cak ve tüm sorunlarını çözecek, barış
ve istikrarı kalıcı hale getirecek yeni
anayasa çalışmalarını bir Kurucu Meclis
sorumluluğuyla başlatmalı, böyle bir
anayasa topluma mal edilerek toplumun
katılımıyla Türkiye halklarına armağan
edilmelidir.”

Görüldüğü gibi KCK Yürütme Konseyi
Eşbaşkanlığı bunu açıkça ifade etmiş ve
bunun için Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan’ın özgür yaşam ve çalışma koşul-
larına sahip olması gerektiğini belirtmiştir.
Kuşkusuz İmralı’daki görüşmeler ve mü-
zakere süreci geçmişte olduğu gibi devam
edemez. Bu temelde müzakere gerçeğinin
yeniden tanımlanması gerektiği ortaya ko-
nulmuştur. Yine yeni oluşan meclise bir
kurucu meclis gibi yaklaşılması ve halk-
larımızın taleplerini karşılayacak, sorun-
larına köklü çözümler getirecek yeni bir
anayasanın hazırlanması öne sürülmüş-
tür.

Bu üç koşul temelinde HDP’nin de as-
gari bir demokratik yeniden yapılanma
programı ortaya koyup, yeni hükümet ku-
ruluşuna bu temelde yaklaşarak, seçilen
meclisi yeni bir demokratik anayasa ve
yasal düzenlemeleri gerçekleştirecek bir
kurucu meclise dönüştürmeyi esas alacağı
anlaşılmaktadır.

Bu anlamda önümüzdeki süreçte gün-
deme sık sık gelecek konulardan biri de,
“Kurucu Meclis” meselesidir. Geçmişte
AKP’nin yeni bir anayasa hazırlamada
yaklaşımlarını, yöntemini ve fikirlerini teh-
likeli bulan Türkiye demokrasi güçleri ve
bazı muhalif kesimler, AKP’nin anayasayı
değiştirme ve yeni anayasa yapma yetki-
sinin bulunmadığını iddia ettiler. Yeni bir
anayasanın ancak, bu amaçla oluşturu-
lacak bir Kurucu Meclis tarafından hazır-
lanabileceğini ileri sürdüler. Bunu iddia
edenler arasında, sadece Kürt Özgürlük
Hareketi ve Türkiye demokrasi güçleri bu-
lunmuyor, otorite sayılan hukukçular da
var. Bir de seçimlerle Türkiye toplumunun
%60’ı AKP’ye güvensizliğini ve duyduğu
tepkiyi çok net dile getirmiştir.

HDP’nin seçim zaferi, Türkiye halklarıyla
Kürdistan halklarının buluşma zaferidir.
Kürt halkının tutumu; Önder Apo’nun, Kürt
Özgürlük Hareketi’nin ve HDP’nin; Kürtlerin
siyasi iradesi ve muhatabı olduğunu, Kürt
sorununun çözümünün ancak bunlarla
müzakereyle çözüleceğini bir daha gözler
önüne sermiştir. Muhatap ve temsil konu-
sunda yürütülen yersiz tartışmalara son
vermiştir. Şu anki meclisin yetersizliklerine
karşın Türkiye’nin tüm farklı etnik, inançsal
ve siyasal topluluklarını kapsayan bir
meclis olarak kurucu meclis olma özelliği
gösterebileceği dile getirilmiştir.

Mademki Kürt Özgürlük Hareketi ve
Türkiye demokrasi güçleri tarafından yeni

oluşan meclis bileşiminin, halklarımızın
ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa yap-
mak üzere bir “Kurucu Meclis” gibi ele
alınması fikri ortaya atılmıştır; öyleyse ku-
rucu meclis nedir, hangi koşullarda gün-
deme gelir, görevleri, özellikleri ve kimi
örneklerine bakmak faydalı olacaktır.

KURUCU MECLİS NEDİR?
“Kurucu meclis, yeni bir anayasa ha-

zırlamak için oluşturulan bir kuruldur. Ku-
rucu meclis anayasada istediği değişikliği
yapabilir, onu sınırlayacak hiçbir güç bu-
lunmamaktadır. Genelde askeri
darbeler sonrası oluşturulan kurucu mec-
lisin görevi yönetimin sivil kişilere veril-
mesine kadar devam eder. 

Kurucu meclisin başkanı aynı zamanda
devlet başkanı sıfatına sahiptir. Daha
sonra gelecek yönetim anayasada deği-
şiklik yapmak isterse kurucu meclisin ana-
yasaya koyduğu kurallara bağlı kalmak
zorundadır ve ancak onların çizdiği sınırlar
dahilinde değişiklik yapabilir.” (Vikipedi)

“Yeni kurulan bir devlette veya dev-
rim-hükümet darbesi gibi değişikliklerde,
yeni düzeni kurmak ve bundan sonra ya-
pılacak işleri kararlaştırmak için kurulan
meclistir. Örneğin, ülkemizde 27 Mayıs
devriminden sonra toplanan kurucu meclis.
Hukuken anayasa yapmak, mevcut sistemi
değiştirmek için siyasi partilerden bağımsız
olarak toplumun her kesiminden birilerinin
bir araya gelerek oluşturdukları meclis.
1924 meclis seçimleri ve 1961 kurucu
meclisi bunun örneklerindendir.” (Uludağ
sözlük)

Kurucu meclis hakkında fazla kaynak
bulunmuyor. Sınırlı kaynaklarda ise kurucu
meclis, yeni bir anayasa hazırlamak için
oluşturulan bir kurul olarak tanımlanıyor. 

Kurucu meclisin anayasada istediği
değişikliği yapabileceği onu sınırlayacak
hiçbir gücün bulunmadığı diğer bir hususu
oluşturuyor.

Kurucu meclisin görevleri olarak; 
• Yeni anayasayı ve bu anayasanın

halkoyuna sunuluş yasasını hazırlamak; 
• Halkoyuna sunulan ve kabul edilince

kesinleşen anayasanın ilkelerine uygun
Siyasi Partiler Yasası’nı hazırlamak

• Yeni Anayasa’nın ve Siyasi Partiler
Yasası’nın hükümlerini göz önünde tutarak,
Seçim Yasası’nı hazırlamak; 

• Kararlaştırılacak tarihte yapılacak ge-
nel seçimlerde meclis oluşup, fiilen göreve
başlayıncaya kadar, yasama görevlerini
yerine getirmek, hususları belirtiliyor. 

Örneklere bakıldığında genelde dev-
rimler, askeri darbeler ve sistemin kaosa
girdiği dönemlerde karşımıza çıkan kurucu
meclis, yönetimin seçilmiş, meşru yapılarca
devralınmasına kadar devam ediyor. 

Kurucu meclisin başkanı aynı zamanda
devlet başkanı konumunda oluyor. 

Daha sonra gelen yönetim anayasada
değişiklik yapmak isterse kurucu meclisin
anayasaya koyduğu kurallara bağlı kalmak
zorunda oluyor ve ancak kurucu meclisin
çizdiği sınırlar temelinde değişiklik yapa-
biliyor.

Krize giren bir sistemin yeniden yapı-
landırılması temelinde gündeme gelen
kurucu meclis, belirli bir süre içinde mis-
yonunu tamamlayıp dağılan geçici bir
meclis olarak değerlendiriliyor. 

TÜRKİYE TARİHİNDE
KURUCU MECLİS DENEYİMLERİ
Türkiye’de 1960 ve 1980 askeri dar-

belerinden sonra iki kurucu meclis oluş-
turulmuştur. İlk meclis de kimi akademis-

yenlerce kurucu meclis olarak değerlen-
dirilmektedir ve doğruluk payı yüksektir. 

1. Kurucu meclis deneyimi: 1960 ve
1980 askeri darbeleri üzerinden ele alın-
dığında Türkiye’de kurucu meclisler, askeri
müdahaleler sonunda ortaya çıkmıştır. Bu
anlamda ele alındığında ilk kurucu meclis,
1960-61 Kurucu Meclisi’dir. 27 Mayıs 1960
darbesini gerçekleştiren, Milli Birlik Komitesi
önce yeni bir anayasa yapılması için öğ-
retim üyelerinden bir komisyon kuruyor.
Bu komisyonun hazırladığı taslak tepkilere
yol açınca, 13 Aralık 1960 tarihinde bir
yasa çıkararak kurucu meclis oluşturulması
kararına gidiliyor. 

Bu kurucu meclis Mili Birlik Komitesi
ile Temsilciler Meclisi’nden oluşturuluyor.
Bu meclisin hazırladığı Anayasa 9 Tem-
muz’da halk oyuna sunuluyor ve %61,5
evet oyu alarak yürürlüğe giriyor. Kurucu
meclisin yetkileri ve varlığı da bu tarihte
sona eriyor. 

2. Kurucu meclis deneyimi: 12 Eylül
1980 darbesinden sonra yeni bir anayasa
hazırlaması için 29 Haziran 1981 tarihinde
ikinci kurucu meclis oluşturuluyor. Bu mec-
lis 160 kişiden oluşuyor ve siyasi partilerden
temsilcilerin bu mecliste yer almasına izin
verilmiyor. 

Bu meclisin hazırladığı ve günümüzde
varlığını sürdüren 12 Eylül anayasası, 7
Kasım 1982’de süngülerin gölgesinde ve
sıkıyönetim koşullarında halk oyuna su-
nuluyor ve malum olduğu gibi % 91,2
evet oyu alarak kabul ediliyor.

KURUCU MECLİS DENEYİMLERİ:
Öncesine ilişkin fazla bir kaynak bu-

lunmuyor ancak son yıllarda önemli ge-
lişmelere sahne olan üç Latin Amerika ül-
kesinde kurucu meclis süreçlerinden ge-
çilmiştir. Bu ülkeler, ilerici demokratik hü-
kümetlerin seçimlerle işbaşına geldiği Ve-
nezüella, Bolivya ve Ekvador’dur. 

Bolivya, Venezüella ve Ekvador’da ku-
rucu meclisler alışılageldiği üzere darbe
ya da devrim sonrasının kurucu meclisleri
biçiminde ortayı çıkmıyorlar. Bu anlamıyla
daha günce ve Türkiye’nin durumuna uy-
gun özellikler içeriyorlar.

EKVADOR KURUCU MECLİS
DENEYİMİ 
Ekvador’da kurucu meclis, seçimlerle

işbaşına gelen ilerici hükümet tarafından
oluşturuluyor. 

Toplam 130 temsilciden oluşan kurucu
meclisin 100 temsilcisi bölgelerden oluşan
Ekvador’un 22 bölgesinden seçiliyor. Her
bir bölge, nüfusuna uygun bir sayıyla
temsil ediliyor. 24 temsilci de Ekvador’un
genelinden seçiliyor. Kalan 6 temsilci ise
Ekvador dışında yaşayan Ekvadorlular’ı
temsilen seçiliyorlar. 

Bunlar bir araya gelerek kurucu meclis
çalışmalarını başlatıyorlar. Yeni anayasanın
hazırlanması ve devlet kurumlarının ye-
nilenmesinden sorumlu kurucu meclis,
önce bir çalışma iç tüzüğü oluşturuyor
sonra her biri 13 üyeden oluşan 10 çalışma
komisyonu kuruyor. Bu komisyonlar, kal-
kınma, temel haklar, bölgesel yapılanma,
çalışma ve üretim ile yasama modeli gibi
başlıklarda çalışma yürütüyorlar. 

Tam yetkiye sahip olan kurucu meclis,
ilk oturumunda Devlet Başkanı Rafael
Correa’nın görevini onaylıyor ve Ekvador
yasama meclisi, Ulusal Kongre’nin faali-
yetlerini kurucu meclis çalışmalarını ta-
mamlayana kadar askıya alıyor.

Burada kurucu meclis 2006 yılı Kasım
ayında yapılan seçimlerde %56,8 oy top-

layarak işbaşına gelen Rafael Correa’nın
önerisi temelinde gündeme geliyor. Se-
çimlerden önce halka anayasayı değiştir-
mek üzere bir Kurucu Meclis toplanmasını
öneren Rafael Correa seçimlerden sonra
kurucu meclisi halkın onayına sunuyor.

Tabi işbirlikçi tekelci ve egemen kesimler
kurucu meclis fikrine şiddetle karşı çıkı-
yorlar ama başarılı olamıyorlar. Yapılan
halk oylamasında halkın ezici bir çoğunluğu
yeni anayasa yapmak üzere bir kurucu
meclisin oluşturulmasına oy veriyor.

VENEZÜELLA KURUCU MECLİS
DENEYİMİ 
1998 seçimlerinden önce Chávez yeni

bir anayasa yapılmasını ve bunun için bir
kurucu meclisin seçileceğini vaat ediyor.
Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir
anayasayla halk ve ülke karşıtı anayasa-
dan, yasalardan ve yapılardan kopulmasını
propagandasının ana başlığı yapıyor. 

Seçimlerde toplumsal muhalefeti bir-
leştiren Chavez güçlü bir destekle iktidara
geliyor. 

Söz verdiği gibi seçilir seçilmez yeni
ve demokratik anayasayı yapacak kurucu
meclis kurulması için çalışmalara başlıyor.
1999’da yapılan referandumda kurucu
meclis toplumdan %88’i oranında destek
alıyor. Bu temelde kurucu meclis “Anayasal
Meclisi” adıyla kuruluyor. Halk desteğini
alan bu meclis kısa sürede çalışmalarını
tamamlıyor ve 2000 yılında yapılan refe-
randumla yeni anayasa kabul ediliyor.

Çok ayrıntılı olmasa da ana hatlarıyla
Venezüela ve Ekvador örnekleri incelen-
diğinde Türkiye ile paralellikler gösteriyor
ve kimi sonuçlar sunuyor. Öncelikle Tür-
kiye’de olduğu gibi illa da darbelerden
sonra gündeme gelen bir yöntem olarak
ele alınamayacağı ortaya çıkıyor. Bu da
“darbe ya da ihtilal mi olduki kurucu meclis
kuralım” diyenlere iyi bir yanıt oluşturuyor 

Yine Kurucu Meclis’in önüne konan
görevi halkların lehine yerine getirebilmesi
birçok koşulu gerektiriyor. Yoksa kurucu
meclis oluşturmak demokratik bir anayasa
ve demokratik bir ülke ortaya çıkarmaya
yetmiyor. Halkların lehine özgürlükçü ve
demokratik bir anayasal sistem ortaya
koyabilmesi esas olarak kuruluş amacına,
bileşimine ve demokratik kamuoyunun ör-
gütlülüğüne tabi eylem gücüne bağlı olarak
gerçekleşebiliyor. 

Kurucu meclisin toplumun mu devletin
mi çıkarlarını esas aldığı büyük önem ta-
şıyor. Devletin yeniden yapılandırılması
temelinde mi toplumun demokratik talep-
lerinin karşılaması temelinde mi oluştu-
rulduğu belirleyici önem taşıyor.

Yeni anayasa yapımı tartışmaları sıra-
sında gündeme gelen kurucu meclis öne-
risi, kimi çevrelerce yaşamda karşılığı ol-
mayan bir öneri olarak gösterilirken, AKP
ve çevresi, kurucu meclis oluşturulmasını
darbeyle bir tuttu. Muhtemelen önümüzdeki
süreçte de yaklaşımı bundan farklı olma-
yacaktır.

Kurucu meclis yoluyla ya da değil her
biçimde halklarımızın temel hak ve öz-
gürlüklerini garantiye alan, demokratik
eşitlikçi, kadın özgürlükçü, ekolojik sistemini
ortaya çıkaracak bir anayasa halklarımızın
örgütlü birliği ve mücadelesiyle gerçekle-
şebilir. Bu anlamıyla Kürt Özgürlük Hare-
keti’nin kurucu meclis talebi derinliğine
ele alındığında görülecektir ki devlete yö-
neltilmiş bir talep değildir. Demokrasi güç-
lerine yapılmış bir mücadele ve direniş
çağrısıdır.

n n n 

Kurucu Meclis ve deneyimleri
‘’Kürt Özgürlük Hareketi’nin kurucu meclis talebi derinliğine ele alındığında görülecektir ki devlete
yöneltilmiş bir talep değildir. Demokrasi güçlerine yapılmış bir mücadele ve direniş çağrısıdır.’’
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M
arx "Filozoflar dünyayı,
yalnızca, çeşitli şekillerde
yorumlamışlardır; oysa
sorun onu değiştirmektir’’
der ve devrime çağırır.

Oldukça pozitif bir mesaj içeren bu çağrı
ile bizde oluşturulan devrim algısı farklılık
arz eder. İçine girmek, yer almak bilinç
ister, kararlılık ister. 

Devrim sözcüğü, kavram olarak İn-
gilizce ‘revolution’ kelimesinden kayna-
ğını alır. Revolution’un verdiği anlamı
tam vermeyen -ki burada eskiyi yıktığı
kadar yerine yenisini kurma vardır-  dev-
rim kelimesinin genel olarak zihinlerde
negatif bir algı oluşturduğu, böyle bir
mesaj verdiği açıktır. Yıkar, fakat yerine
yenisini kurmaz. Toplumsal algı biraz
böyledir. Devrim zor, yapılmaması ge-
reken, düzeni bozan bir anlam kazan-
mıştır toplumsal hafızada. Belki bilinçli
bir çabanın ürünü değildir ama oluştur-
duğu algı itibariyle bu çevirinin oldukça

sorunlu olduğunu ve olumsuz bir rol
oynadığını söylemek mümkündür. 

1980 askeri darbesinden sonra devrim
ve devrimcilik en uzak durulması gereken
işler olarak gösterilmiş, bunun yoğun
propagandası yapılmıştır. Öyle ki dev-
rimcilik kurulu düzeni değiştirme, daha
iyisini getirme değil de daha çok kaos
ve kriz yaratarak huzuru bozma eylemi
olarak lanse edilmiş ve bu sayede toplum
kurulu sisteme mecbur kılınmıştır. İkili
bir yaklaşımla hem toplumda yeni ara-
yışların önüne geçilmiş hem de var olan
sistemin bekçiliği, sistemden en fazla
rahatsız olan, onun mağduru olan ke-
simlere yaptırılmıştır. İncelikle yürütülen
bu siyaset tarzının büyük oranda sonuç
aldığını, gelecek ütopyası olmayan, gü-
nübirlik yaşayan bir toplum gerçekliğini
açığa çıkardığını bunun da toplumsal
bir kriz hali olduğunu söyleyebiliriz. 

Peki, tarihi arka plan devrim ve dev-
rimcilerden nasıl söz ediyor. Hakikat bu

mudur? Görüyoruz ki bu durumun
tam tersi bir gerçeklik var. Gerek
Fransız Devrimi’nde gerek büyük
Ekim Devrimi’nde gerek de 20.
yüzyıl boyunca gelişen ulusal kur-
tuluş devrimlerinde göze çarpan
en belirgin yan daha güzel bir ya-
şam, daha yaşanılır bir dünya ol-
maktadır. Özgürlük, eşitlik, adalet
ilkeleri temelinde gerçekleşen tüm
bu devrimlerin öz itibariyle pozitif
bir toplumsal inşa amacı güttükleri
şüphe götürmez.  Her bir devrimsel
süreç büyük bedeller verilerek ha-
yat bulmuş, insanlığın yüz akı di-
yebileceğimiz nice kahramanlar
canları pahasına bu mücadele de
yer almıştır.  

Fakat zamanla bu devrimlerin
amaçlarından uzaklaştıklarını, çıkış
süreçlerindeki idealleri ile fiili durum
arasında fark oluştuğunu, giderek
kendi karşıtlarına dönüştüklerini
görüyoruz. Hemen her devrimde
böyle bir gerçeklik adeta kader

gibi devrimi yapanların önüne çıkmıştır.
Gerek Fransız Devrimi’nde gerek Ekim
Devrimi’nde gerek de diğer devrimlerde
böyle bir gerçeklik görmek mümkün. 

Devasa Ekim Devrimi nasıl oldu da
70 yıldan sonra ömrünü tamamladı.
Dünyanın üçte birini etkisine alan, ka-
pitalizm karşısında tam bir denge po-
zisyonunda olan Ekim Devrimi neden
kalıcı olamadı, kendisini sürekli kılamadı.
Askeri ve siyasi olarak büyük bir güç
haline gelen Rus devrimi hangi gerek-
çelerle uzun ömürlü olamadı. PKK Ön-
deri Abdullah Öcalan, ‘’Kaybettiren temel
noktanın halkların komünal ve demo-
kratik duruşunu esas almamaktan geçtiği
kanısındayım. Ne kadar toplum analizleri
yapılsa, strateji ve taktikler oluşturulup
örgüt ve eylemler konulsa, hatta zaferler
kazanılsa da varılacak nokta yine sis-
temle en kötüsünden buluşmadır. 20.
yüzyılın dahi devrimcisi Lenin ‘demokrasi
dışında sosyalizme giden yol yoktur’

derken temel doğruyu söylüyordu. Ama
o bile, başta iktidar hastalığına bulaşınca,
en kestirmeden ‘hiç demokrasi deneyimi
yaşamadan’ sosyalizme gidilebileceğine
inandı. Dayandığı iktidarın 70 yıl sonra
da olsa en çapulcu kapitalizme götüre-
ceğini herhalde düşünmüyordu’’ değer-
lendirmesinde bulunur ve devamında
‘’devrimcilerin amaçları kadar araçları
da temiz olmalı’’ demektedir.

Biliyoruz ki kapitalizmin insan ve top-
luma dair bir derdi yoktur. Bunlar um-
runda bile değildir. Zaten toplumsal
olana tümüyle de karşıdır. İnsanı bir
gelir kaynağı olarak görür. Çıkarı için
her şeyi yok edebilir. Ortadan kaldırabilir.
Ama sosyalistler bunu yapamaz. Bu
anlamıyla kapitalizmin karşısında duran
sosyalizmin, sosyalist bloğun silahlan-
maya aşırı önem vermesi, zoru öne çı-
karması,  toplumsal çıkar adına uygu-
ladığı devletçilikle toplumu-bireyi ner-
deyse görünmez kılması, burjuvaziye
karşı proleteryanın diktatörlüğünü sa-
vunması, iki sistem arasındaki farkın

bulanıklaşmasına, alternatif olduğunu
söyleyen sosyalizmin karşıtına benzeş-
mesine neden olmuş ve etkisini büyük
oranda kaybetmesine yol açmıştır. İdeo-
lojik olarak farklı kulvarları temsil iddiası
olsa da fiilen birbirine yaklaşan, özde
bir değişikliği ifade etmeyen durum gi-
derek alternatif yaşam paradigmasının
etkisini kaybetmesine, kapitalizmin ken-
disini tek ve vazgeçilmez sistem olarak
sunmasına neden olmuştur. 

“İnsan insanın kurdudur”, “doğa in-
sanın hizmetindedir”, “erkek esas kadın
talidir”, “ekonomi toplumu ayakta tutan

temel olgudur” yaklaşımları tam da bu
zeminden beslenmiş ve temel kural ha-
line gelmiştir. Bireycilik had safhaya
vardırılmış, insan neredeyse sosyal çev-
resinden soyutlanır olmuştur. Kapitalizm
zaferini böyle ilan etmiş, bu zeminde
halklara karşı en pervasız saldırılara
girişmiştir. 

Tarihsel deneyim sadece fiziki bir al-
tüst oluşun hiçbir sorunu çözmediğini
hatta alternatifi inşa edilmediğinde daha
fazla kaos zemini olduğunu göstermek-
tedir. Verili sistem varlığını sürdürdükçe
onu yürütenlerin bir önemi yoktur. Asıl
tehdit kapitalizmin yaşam felsefesinden,
yarattığı birey tipinden gelmektedir. Dö-
nüşüm de bu noktalarda gerekmektedir.
Kapitalizmden zihni kopuş yapmadan
verilecek mücadele havanda su döv-
menin ötesine geçememektedir. Bu du-
rumu değerlendiren Önder Abdullah
Öcalan ‘‘Yanıltmayan, topluma gerçek
projeler ve paradigmalar sunan bilim
ve bilim yapılanmalarına, sosyal bilim
okul ve akademilerine ihtiyaç vardır.

Nasıl bir devrim?

‘’Kendisi özel, düşüncesi
komünal  olmaz. Kendisi de

düşüncesi de komünal
olanlar devrim yapabilir’’

‘’Rojava Devrimi her açıdan
önemli örnek oluşturuyor ve
nasıl bir devrim sorusuna
gereken cevabı veriyor. Roja-
va Devrimi doğru ideolojik
perspektif ve buna uygun
örgütlenmenin devrimci de-
neyimi oluyor. Sadece zora
dayalı olmayan bağrında
güçlü bir toplumsal inşanın
olduğu Rojava Devrimi ade-
ta çağımızın devrim tanımını
yapıyor. Rojava Devrimi’nde
askeri yan meşru savunma
boyutunda kalıyor ve esas
belirleyici olan toplumun ta-
bandan başlayarak inşa edil-
mesi oluyor.’’
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Mücadele öncelikle entelektüel alan-
da, yani zihniyet alanında kazanıl-
malıdır. Zihniyet devriminin belirleyici
önem kazandığı bir süreç yaşanmak-
tadır’’ demektedir. 

O halde toplumsal dönüşüm öncelikle
fikirde olmalı, kapitalizmden ideolojik
bir kopuşu esas almalıdır. Kapitalizmin
bio-iktidar dönemini yaşadığı, insanın
duygu, düşünce ve davranışlarına doğ-
rudan yön verilme sürecinden geçtiğimiz
bir çağda devrimci mücadelenin zihniyet
yanı daha fazla öne çıkmakta ve temel
bir rol oynamaktadır. Kapitalizm “ideo-
lojiler dönemi kapandı” propagandasını
boşuna yapmamaktadır. Alternatifin ön-
celikle zihniyet de gelişeceğini kendisi
de bilmektedir. Bilimi, bilim insanlarını
bu kadar denetimine alması, o alanda
alternatif seslerin çıkmaması için büyük
özen göstermesinin altında bu gerçeklik
yatmaktadır. Önder Apo, “bilim insanları
kapitalist sistemin sürdürülmesinde,  Sü-
mer rahiplerinden daha tehlikeli bir rol
oynuyorlar” derken  bu gerçekliğe vurgu
yapmakta, sözü edilen bilim softalarını
teşhir etmektedir. 

Diğer bir temel konu devrimin geneli
kapsaması hususudur. İçinden geçtiğimiz
dönem ne Fransız Devrimi ne de Ekim
Devrimi sürecine benzemektedir. Farklı
bir toplumsal zemindeyiz. Toplumun sı-
nırlı bir kesimi ile yapılan devrimler dö-
nemi büyük oranda kapanmıştır. Devrim
genelleşmeli ve toplumun ezici kesimini
kapsamalıdır ki ayakta durabilsin. Eskinin
zora dayalı belli bir kesime dayanan
devrim yaklaşımı günümüzün toplumsal
gerçekliği karşısında büyük oranda ge-
çerliliğini yitirmektedir. Bunu söylerken
günümüzde devrimci zor kullanılmaz,
kullanılsa da sonuç almaz demiyoruz.
Bu gün de devrimci zor sonuç alıcı
özelliğini korumaktadır. Özellikle Orta-
doğu da böyle bir zemin fazlasıyla mev-
cuttur. Rojava Kürdistan deneyimi bunun
somut örneğidir. Fakat tek devrimsel
yöntemin bu olmadığını, farklı yol ve
yöntemlerle de büyük devrimsel dönü-
şümlerin gerçekleşebileceğini her geçen
gün daha fazla görüyoruz. 

Sistemden rahatsız olanların, alter-
natif bir yaşamı savunanların, bunun
mücadelesini verenlerin öncelikle zihniyet
gücüyle ortaya çıkması ve kurulu kapi-
talist sistemi öncelikle buradan doğru
aşması elzemdir. Devrim zihniyette baş-
lamalı, zihniyet gücüyle ayakta durmayı
esas almalıdır. 

20 yüzyıl deneyimi sadece zora dayalı
devrimlerin nasıl büyük yıkımlar getir-
diğini, nasıl büyük acılar yaşattığının
önemli örnekleri ile doludur. Sadece
Rus devriminde milyonlarca insanın ha-
yatını kaybetmesi bile yaşanan vehameti
anlamaya yeter. Çağın bilimsel-teknik
gelişmeleri zora dayalı bir devrimci pra-
tiğin nasıl büyük riskler barındırdığını
göstermektedir. Kimyasal silahlar bunun
en somut ifadesidir. Önder Apo, ‘’Top-
lumların dönüşümlerinde önemli kı-
rılma ve yeniden yapılanma anları
olan devrimler, 19. ve 20. yüzyılın
sağ ve sol mantık yapıları ile gerçekçi
olarak kavranamazlar. İnsanlık adına
bu en büyük fedakarlık hareketlerini
doğru tanımlamak önemini korumak-
tadır, çözülüş tarzına ve sonuçlarına
bakarak uğruna milyonların büyük
fedakarlık yaptığı  Sovyet devrimini
yeniden tanımlama ihtiyacının ne ka-
dar önemli olduğu anlaşılırdır. Son
iki yüz yılın modernlik adına deryalar
kadar acısı, kanı, şiddeti ortaya çık-
tıktan sonra, özellikle II. Dünya Sa-
vaşı'nın dehşetiyle iktidar, şiddet ve
ideolojik kamuflaj araçları sınırlı ola-
rak tartışma gündemine geldi’’ de-
mektedir.

Bu anlamıyla vurgulamak gerekir ki
devrimin zihniyette gerçekleşmesi esas
olurken, onun yaygın ve toplumun tüm

katmanlarını kapsayan, her ferdinin için-
de aktif yer aldığı, öznesi olduğu bir
devrimci örgütlenme süreci, kalıcılaşan
ve örnek olan bir devrim için temel
koşul olmaktadır. 

Bu noktada devrimlerin diğer yanı -
üsten, fiziki müdahalelerle değişimi ya-
ratma-  hala bir yöntem olarak geçerlili-
ğini korumakla birlikte; günümüz de
yatay örgütlenme yanı daha fazla öne
çıkmakta ve çözümü mümkün kılma
özelliği taşımaktadır. Uygun koşullarda
devrimci müdahalelerle üsten değişim
ve dönüşümü sağlamak imkan dahilinde
olurken, alttan başlayarak üste doğru

toplumu örgütleyerek de toplumsal de-
ğişim ve dönüşümü yaratmak mümkün
olmakta ve bu tarz tarihsel tecrübe ile
de görülmektedir ki devrimi daha fazla
kalıcılaştırmaktadır. 

Tabiki bu örgütlenme süreci devrimci
kişilik, devrimci bir karakter istemekte,
sistemden zihni kopuş kadar yaşamsal
bir kopuş da gerektirmektedir. Bunu
gerçekleştirmiş komple bir insan iste-
mektedir. Sosyalist kişilik istemektedir.
Önder Apo bu konuda, ‘’PKK, ne mülk
olan, ne de mülk edinen inanç ve
moral sahibi sosyalist kişiliği yara-
tarak, Ortadoğu'nun büyük insanlık
ve sosyalist devrimini gerçekleştirme
mücadelesini, emperyalizmin, sömür-
geciliğin ve her türden gericiliğin
karşı engellerine rağmen yükseltiyor
ve zaferi yaratma yolunda dünyayı
sarsan adımlarla ilerliyor. Onun bu
önlenemez başarısı, bilimsel sosya-
lizmin zaferidir’’ diyor. Ve devamında
‘’kendisi özel, düşüncesi komünal ol-
maz. Kendisi  de düşüncesi de ko-
münal olanlar devrim yapabilir’’ de-
ğerlendirmesinde bulunuyor.

Tarihsel deneyim bize devrimlerin
sonuç almamasında zihniyette yaşanan
sorunlar kadar devrimin öncü kadrosunu,
militanını yaratma sorunlarının da ol-
duğunu göstermekte ve yaşanan öncülük
sorunlarının devrimlerin uzun süreli ol-
mamasında başat rol oynadığına işaret
etmektedir. Anlaşılıyor ki sadece söyle-
mek, alternatifi dile getirmek yetme-
mekte, dile geleni yaşamsallaştırma,
pratize etme de en az söylem kadar
önemli olmaktadır.  Türkiye solu pratiği
bunun fazlaca örneği ile doludur. Türkiyeli
devrimciler, büyük oranda doğru söyle-
diler, önemli tahlillerde bulundular fakat
söylediklerini yaşamda temsil etmede,
buna uygun öncülük yapma da zayıf
kaldılar ve bir yerden sonra inandırıcı-

lıklarını yitirdiler. Kuşkusuz Deniz’in, İb-
rahim’in, Mahir’in güzel bir ülke özlemleri
vardı ve oldukça gerçekçiydi fakat dü-
şünceleri güncelleştirilip, yaşamsal kılı-
namadığı için, sınırlı kalmış, yaygınla-
şamamıştır. Aynı durum dünyanın farklı
yerlerindeki devrimler için de geçerlidir. 

Bu noktada tartışmamızı biraz daha
ileriye götürdüğümüzde temel soru şu
oluyor: Temel çelişki nedir, bunu çözüme
kavuşturacak yol ve yöntem hangisidir?
Toplumsal çelişkinin doğru ya da yanlış
tespiti verilecek mücadeleyi de etkile-
diğinden üzerinde önemle durulmayı
gerektirmektedir. Devrimcilerin hangi

çelişkiyi baz alıp çıkış yapacakları bu
anlamıyla önemli olmaktadır. Önder
Apo, “toplumu ayakta tutan temel de-
ğerler ahlaki ve politik değerlerdir,
diğerleri talidir” demektedir. Kapitalizm
ise toplumu ayakta tutan temel olgunun
ekonomi olduğunu söylemekte ve ah-
lakın yerine hukuku, politikanın yerine
ise bürokratik siyaseti koymaktadır. Hal-
buki Önder Apo belirleyici olanın ahlak
ve politika olduğunu söylüyor. Bu nok-
tada görüyoruz ki kapitalist bireyciliğe
karşı demokratik-komünal bireysellik
toplumsal dönüşümün temeli olmakta,
toplumda ahlaki-politik ölçüleri yükseltme,
demokratik-ekolojik-kadın özgürlükçü
felsefeyi geliştirme temel devrimsel ça-
lışma olmaktadır. 

Yakın zamanda yaşanan bir gelişme
bahsi geçen konuyu anlamak açısından
önemli bir örnek oluşturdu. ABD Başkanı
Obama Küba Devlet Başkanı Raul Castro
ile görüştü. Birçokları bunu şaşkınlıkla
değerlendirdi, yorumladı. Fakat iyi bir
gözlemci, Afganistan’a müdahale ile baş-
layan Irak ile devam eden Ortadoğu’ya
yönelik emperyal saldırıların yeni ve
temel bir çelişkiyi ortaya çıkardığını görür.
Sağ-sol, ezen-ezilen çelişkisini de aşan
ve her geçen gün daha fazla gündemi
yakıcı bir şekilde meşgul eden laik-
radikal dinci çelişkisi oluşmuş durumdadır.
Artık sol adına siyaset yürütenler eskisi
gibi kapitalizm için tehdit oluşturmamak-
ta- ya da böyle görülmekte- tehdit radikal
dinci hareketlerden beklenmektedir. Her
ne kadar bu durum,  esas çelişkiyi gizle-
meye yönelik bilinçli bir faaliyet olsa da
önemli bir etki yarattığı aşikârdır. 

Çağımızın önemli düşünürlerinden
Hannah Arendt de  ‘’insanlık yaşadığı
sorunları şiddet yöntemi dışında çöz-
me yolu bulamadığı ya da başka çö-
züm yolları geliştiremediği için zor
ve şiddet yöntemini kullanmaya de-

vam ediyor’’ diyerek meseleye farklı
bir açıdan yaklaşmaktadır. 

Tüm bunların ortasında Rojava Dev-
rimi her açıdan önemli örnek oluşturuyor
ve nasıl bir devrim sorusuna gereken
cevabı veriyor.  Rojava Devrimi doğru
ideolojik perspektif ve buna uygun ör-
gütlenmenin devrimci deneyimi oluyor.
Sadece zora dayalı olmayan bağrında
güçlü bir toplumsal inşanın olduğu Ro-
java Devrimi bu anlamıyla adeta çağı-
mızın devrim tanımını yapıyor. Klasik
bir toplumsal devrimde askeri yan ön
plandadır, var olan yönetim üstten zor
kullanılarak değiştirilir. Fakat Rojava

Devrimi’nde askeri yan meşru savunma
boyutunda kalıyor ve esas belirleyici
olan toplumun tabandan başlayarak
inşa edilmesi oluyor. Devrim alternatif
toplumun inşası, kültürel bir dönüşüm
oluyor. Ve tabiki ekonomik ve siyasal
bir sistemin yenilenmesi oluyor.

Burada dikkat çeken yan kuruculuk
oluyor. Yani devrimin eskiyi yıkan yanı
kadar yeniyi inşa eden, kuran yanı öne
çıkıyor. Yine devrim sadece bir toplumsal
kesimin, halkın, inancın öncüsü olduğu,
sınırlı bir toplumsal tabandan değil farklı
etnik ve inanç kesimlerinden halkın
içinde olduğu geniş bir toplumsal ta-
bandan besleniyor. Bu anlamıyla geçmiş
deneyimlerinden oldukça farklılık arz
ediyor. Devrim birilerinin değil herkesin,
bir kesimin değil tüm toplumsal kesim-
lerin devrimi oluyor.  Bu da devrimin
ikinci temel özelliği oluyor. Diğer bir yan
alternatif bir paradigmaya dayanması
oluyor. Devlet ve iktidar karşıtıdır ve
esas gücünü buradan alıyor. Marksizmin
düştüğü hataya düşmeden, kapitalizmi
toplumsal gelişmede zorunlu bir ilerleme
olarak görmeden, kendi yaşam sistemini
inşa etme, sosyal, kültürel, siyasal, eko-
nomik alanda köklü bir yeniden yapı-
lanma belirgin yan oluyor. Kapitalizmin
sınırlarında, onun çeperinde hareket et-
miyor, tarih içinde gelişen komünal-de-
mokratik kültürü kendisine referans
alıyor ve oradan besleniyor. Bundandır
ki dünya ilerici insanlığı başta olmak
üzere hemen herkes hayranlıkla Rojava
’ya bakıyor. Umudu orada görüyor. Her
ne kadar DAİŞ saldırılarıyla, meşru sa-
vunma yanı ön plana çıksa da dikkat
çeken esas yan toplumsal inşa yanı
oluyor.

Toplumbilimciler, siyasal analistler
doğal olarak soruyor?  Ortadoğu’da kan
gövdeyi götürürken,  etnik ve inanç kim-
likleri üzerinden bu kadar savaş yaşa-

nırken, nasıl oluyor da Rojava da insanlar
bir arada ve kardeşçe yaşıyorlar. Beraber
savunma yapıyorlar, yönetimlerini ortak
oluşturuyorlar, ekonomilerini birlikte ör-
gütlüyorlar. 

Kuşkusuz bu Rojava Devrimi’nin da-
yandığı ideolojik paradigmadan bağımsız
değil. Rojava Devrimi’nin kendisine reh-
ber edindiği Önder Öcalan’ın Demo-
kratik- Ekolojik- Kadın Özgürlükçü pa-
radigmasından ayrı değil. Hatta doğru-
dan bağlantılı. Önder Apo’nun Demo-
kratik Toplum, Demokratik Konfedera-
lizm, Demokratik Özerklik perspektifi
Rojava Devrimini ayakta tutmakta, gün-

lük yol göstermektedir. 
Bu durumda akla doğal olarak şu

soru geliyor. Kapitalizmin tüm dezen-
formasyonuna, ideolojik saldırılarına
rağmen devrim toplumsal sorunların çö-
zümünde hala kaçınılmaz yöntem mi? 

Kuşkusuz evet. Hatta daha da can
alıcı bir biçimde, bugün devrim kendisini
dayatmaktadır. Kapitalizm kriz ve kaos
içinde cebelleştikçe daha fazla ideolojik
saldırılara yönelmekte, yaşadığı bunalımı
böylece örtbas edip, ömrünü uzatmak
istemektedir. Eğer örgütlü bir karşı
koyuş, direniş gelişmezse kapitalizmin
insanlığın en temel yaşam alanlarını
ortadan kaldıracağı açıktır. Geliştirilen
muazzam bireycilik, zenginler ve yok-
sullar arasındaki uçurumun giderek bü-
yümesi, ekolojik felaket krizin  sadece
belli görüngüleri olmaktadır.  O halde
devrimci bir direniş, mücadele kaçınıl-
mazdır. Bu da eskisi gibi sadece zor
araçları ile değil en başta zihniyet ala-
nında verilecek mücadele ile olacak,
zihniyet devriminden gücünü alan bir
örgütlü karşı koyuş gerektirmektedir. 

Gelinen aşamada kapitalizmi ayakta
tutan kendisi değildir. Kapitalizmi ayakta
tutan temel güç, karşısında muhalefet
eden güçlerin sistemli, örgütlü bir mü-
cadele perspektifini tam oluşturamama-
ları olmaktadır. Rojava deneyimi bize
bu anlamıyla hem ideolojik hem ya-
şamsal anlamda yol gösteriyor. Devrimin
coşkusu daha şimdiden tüm dünyayı
etkilemiş, etkilemeye devam ediyor.
Yeter ki bizler, alternatif yaşam iddiası
olanlar devrimci görevlerimize sahip çı-
kalım, öncülük yapalım. Kapitalizmin
talan, sömürü ve gasp sistemi karşısında
halklarımızın adil, özgür bir gelecek in-
şasında yanlarında olalım. Halkımız,
halklar hazır.

n n n
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H
er Cumartesi İstiklal Cad-
desi’nde, Galatasaray Li-
sesi'nin önünde 20 yıldır
sessizce toplanıyorlar.
Ellerinde "kayıp" çocuk-

larının fotoğrafları var. Bu çocukları do-
ğurmuş olduklarını ve onların gerçeklik-
lerini kendi bedenleriyle kanıtlıyorlardı.

Ve onların dilde, mekanda ve zamanda
kaybedilmesine karşı tek bir talepleri
vardı: Çocuklarımız bulunsun...

Devletlerin muhaliflerine karşı uygu-
ladığı "gözaltında kaybetme" politikası,
askeri diktatörlükler döneminin yaşandığı
1970'li yıllarda Latin Amerika ülkelerinde
dünyanın gündemine girdi. Arjantin,
Şili, Kolombiya ve Guatemala'da, bin-
lerce insan bir anda ortadan kayboldu.
Bazılarının tanıkları olmasına rağmen
bir daha kendilerinden haber alınama-
dı.

Latin Amerika ülkeleri ile sınırlı kal-
mayan bu politika, dünyanın her yerinde
muhaliflere, devrimcilere karşı kullanılan
bir yöntem oldu. İkinci Dünya Savaşı
öncesinde de yaygın olmayan bir biçimde
kullanılsa da gözaltında kaybetme su-
çunun devletlerin sistematik bir politikası

haline gelmesi, Nazisizm dönemi ile
başladığı biliniyor.

Hitler, faşizme karşı yükselen anti-
faşist direniş karşısında, "İdamlar kah-
ramanlar yaratıyor" diyerek başka bir
yöntem bulunmasını ister. Ardından da
"Gece ve Sis" kararnamesi yayınlanır.
Bu kararname ile insanlar bir gece ev-

lerinden ya da sokaktan alınarak bilin-
meyen bir yere götürülürler ve bir daha
geri getirilmezler. Faşistlere göre, "bu
önlemlerin bitirici bir etkisi olacaktır.
Çünkü tutsaklardan tek bir iz olsun kal-
mayacaktır; onların nerede oldukları ko-
nusunda bilgi verilmeyecektir."

İHD'nin verilerine göre, Türkiye'de ilk
‘kaybettirme’ 1937 yılında yaşanıyor.
Komünist tütün işçisi Salih Bozışık, "Tür-
kiye Komünist Partisi ile bağlantılı olduğu"
iddiasıyla gözaltına alındı. Bozışık'ı bir
daha da gören olmadı. Gözaltında kay-
betme politikasının sistemli bir saldırıya
dönüşmesinin ilk örnekleri ise devrimci
muhalefetin yükseldiği 1970'li yıllara
denk geliyor. Latin Amerika ülkeleri ile
aynı dönem bu.

Ali Kayahan, 6 Şubat 1973'de Haseki
Hastanesi'nin önündeki durakta bekler-

ken, polisler tarafından gözaltına alındı
ve Harbiye Jandarma Komutanlığı için-
deki kontrgerilla merkezine götürüldü.
Kayahan'dan bir daha haber alınamadı.
1977 yılında ise Kurtuluş Sosyalist Dergisi
okuru inşaat mühendisi Zeki Erginbay
kaçırıldı, olay kamuoyuna yansıdıktan
hemen sonra bir çöplükte cesedi bulundu.

Demokrat Gazetesi muhabiri Recai Ünal
da aynı dönemde kaçırılan, işkence edil-
dikten sonra telle boğulmuş olarak cesedi
bulunanlardan.

12 Eylül askeri faşist darbesi ile birlikte
gözaltında kaybetme politası artık "Milli
Güvenlik Devleti" uygulamasına dönüşür.
1990'lı yıllardan itibaren uygulama alanı
ağırlıklı olarak Kürdistan olur. Kayıplar
1980 sonrasının gerçeğidir artık. Hayrettin
Eren, 12 Eylül döneminin ilk kayıpların-
dandır. 21 Kasım 1980’de babasına ait
otomobille İstanbul Aksaray'daki Haşim
İşcan geçidine geldi. Burada gözaltına
alınarak Karagümrük Karakolu’na götü-
rüldü. Gözaltında görenler oldu. Anne
Elmas Eren, Gayrettepe'deki polis bi-
nasına gittiğinde kapıdaki polisler ona
“burada Hayrettin Eren diye biri yok,
gözaltına alınmadı" dedi. Ancak Elmas
Eren siyasi polis karargahının bahçesinde
otomobillerini gördü. "İşte arabamız bu-
rada, oğlum da burada olmalı" diye ısrar
edince oradan tartaklanarak uzaklaştırıldı.
Hayrettin Eren ile birlikte gözaltına alınan
8 kişi çıkarıldıkları askeri mahkemelerde
Eren'in kendileri ile birlite olduğunu söy-
ledi ancak tüm bu girişimler sonuçsuz
kaldı.

1984’te 15 Ağustos Atılımı’yla başla-
yan Kürt özgürlük mücadelesinin devlet
tarafından zorla ezilmesi girişimi, kayıp
sayısını hızla artırır. 1980 ile 1991 arası
bilinen gözaltında kayıp sayısı 13'tür.
1990 sonrası ise tam anlamıyla kirli
savaş dönemidir. Dargeçit örneğinde ol-
duğu gibi toplu olarak kaybedilir. 1995
yılının 29 Ekim gecesi Mardin'in Dargeçit

ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na
bağlı askerler, çok sayıda eve baskın
yaptı. O gece gözaltına alınan 8 kişiden
sadece, o günlerde 9 yaşında olan Hazni
Doğan sağ kaldı. 7 kişi işkence yapılarak,
gizlice gömüldü. Yıllar süren mücadelenin
ardından kemiklerine ulaşıldı. 

1990'lı yılların Batı'daki ilk kaybı ise
Hüseyin Toraman'dır.

Hüseyin Toraman, 1990'lı yıl-
larda batıdaki ilk kayıplardandır.
Gözaltında kayıplara karşı ilk etkili
mücadele de Toraman'ın ailesi
ve yoldaşları tarafından verilir.
Öncesinde daha çok ailelerin ve
avukatların yaptığı bireysel dü-
zeyindedir. 1994 yılına gelindi-
ğinde kayıp sayısı 229'a yükselir.
Batı illerinde kayıp sayısı nispeten
azken, Kürdistan’da daha fazladır.
Olağanüstü Hal Bölgesi'nde 1991–
2000 yılları arasında resmi ra-
kamlara göre 750, insan hakları
örgütlerine göre yaklaşık 2 bin
500 faili meçhul cinayet işlendi.
Toplamda ise Türkiye'de yaklaşık
bin 400 kişi kaybedildi, 5 bine ya-
kın da faili meçhul cinayet işlen-
di.

Gözaltında kaybetme saldırısı,
1990'lı yıllarda köylerin boşaltıl-
ması-yakılması, kadınlara tecavüz
edilmesi, işkence, kitle katliamları
gibi tipik kirli savaş yöntemlerinden
birisi olarak uygulandı.

NATO literatüründe "gayrı ni-
zami harp" olarak adlandırılan
kirli savaş suçu; evrensel hukuka
göre insanlığa karşı suçlar kap-
samına giriyor. Bu nedenle bu
suçlarda zaman aşımının uygu-
lanmaması gerekiyor. Ancak bu
kural; Şili, Arjantin ve Yunanistan
gibi çok az ülkede uygulandı. Tür-
kiye'de devlet, gözaltında kayıp
ya da faili meçhul cinayetlerin

hiçbirinin hesabını henüz vermedi. Göz-
altında kayıplar gerçeği ancak Cumartesi
Anneleri'nin çeyrek asra dayanan mü-
cadelesinden sonra devlet tarafından
tanındı.

Cumartesi Anneleri'ni yaratan süreç
ise Hasan Ocak'ın bulunması için yürü-
tülen mücadele ile başladı. Hasan Ocak,
1995 yılının 12 Mart gecesi İstanbul
Gazi Mahallesi'ndeki kontrgerilla saldı-
rısına karşı yaşanan halk ayaklanmasının
önderlerinden biriydi. Devlet ayaklan-
manın intikamını almak için devrimcilere
yöneldi. Hasan Ocak 21 Mart 1995 tari-
hinde Aksaray'da kaçırılarak gözaltına
alındı. Aynı dönemde gözaltına alınarak
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emnilet
Müdürlüğü'ne götürülen arkadaşlarından
bazıları, gözaltı listesinde adını gördü.
Ailesi ve arkadaşları, Hasan Ocak'ı bul-
mak için mücadele başlattı. Galatasa-
ray'dan Bakırköy'e, Kadıköy'den İstan-
bul'un daha pek çok noktasına aynı slo-
gan yankılandı: "Sağ aldınız sağ istiyo-
ruz." Kampanya, İstanbul'un yanısıra
Türkiye ve Avrupa'daki pek çok kente
de yayıldı. Hasan Ocak için kentin mey-
danlarında mumlar yakıldı, CHP binaları
işgal edildi, açlık grevleri yapıldı, işçi-
memur sendikaları yürüyüşler düzenledi.
İnsanların başını çevirdiği her yerde Ha-
san Ocak'ın fotoğrafını gördüğü bir sü-
reçte, basın da ilgisiz kalamadı. Televiz-
yonlarda hemen her gün Hasan Ocak
için yapılan bir eylem haberi yer aldı.
Oğlunun peşine düşen anne Emine
Ocak, Ankara'daki bir duruşma sırasında
"benim oğlum nerede" diye hakime

Kayıpların izinde, kaybedenlerin peşinde

‘’Her Cumartesi İstiklal Caddesi’nde, Galatasaray Li-
sesi'nin önünde çeyrek asırdır yıldır sessizce toplanı-
yorlar. Ellerinde "kayıp" çocuklarının fotoğrafları var.
Bu çocukları doğurmuş olduklarını ve onların gerçek-
liklerini kendi bedenleriyle kanıtlıyorlardı. Ve onların
dilde, mekanda ve zamanda kaybedilmesine karşı tek
bir talepleri vardı: Çocuklarımız bulunsun...’’
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sordu. "Hakime hakaret"ten tutuklandı,
hapsedildi. 

Sokaklardaki mücadelenin yanısıra
Ocak'ın ailesinin İstanbul'dan Ankara'ya
başvurmadığı resmi makam kalmadı.
Ancak hep aynı yanıtı aldı: Kayıtlarda
böyle biri yok.

Hasan Ocak ile ilgili haber, ancak
57. günün sonunda geldi. Vücudunda
elektrik yanığı izleri, kesikler, kırıklar
olan Hasan Ocak’ın cansız bedeni Al-
tınşehir Kimsesizler Mezarlığı’ndaydı.
Hasan Ocak, telle boğulmuştu. O dönem
gözaltında uygulanan bir yöntem olarak
parmak uçlarında parmak izi mürekkebi
vardı. Kemeri ve ayakkabı bağları da
alınmıştı. Aile cenazeyi 17 Mayıs günü
Kimsesizler Mezarlığı’ndan aldı. Hasan
Ocak’ın cenazesi 19 Mayıs’ta binlerce
kişi tarafından toprağa verildi.

Hasan Ocak'ın bulunmasıyla devlet
suç üstü yakalanmıştı. Aynı dönemde
Rıdvan Karakoç ve Ayşenur Şimşek'in
de cenazeleri bulundu. Gözaltına alınan
Ayhan Uzala, 21 gün sonra gözleri bağlı
bir şekilde sağ olarak "Ölüm Üçgeni"
diye tanımlanan İzmit-Hendek'e bırakıldı.
Tüm bunların failleri hala bulunmadı,
ancak o dönemden sonra gözaltında
kayıplarda azalma yaşandı.

Hasan Ocak'ın cenazesinin bulun-
masıyla mücadele bitmedi. Artık sorum-
luların yargılanması ve diğer kayıpların
bulunması isteniyordu. Kadıköy'den uğur-
lanan kayıplar otobüsü, Türkiye'nin pek
çok iline ve Kürdistan’a giderek, kayıplara
karşı duyarlılığı arttırma çalışmaları yü-
rüttü. Emine Ocak ve diğer kayıp yakınları
Ankara'da Meclis'in önünü mesken tuttu.
Suçüstü yakalanan devlet, yavaş yavaş
"Bulunacak", "Devlet öldürmez" şeklinde
açıklamalar yapmaya başlamıştı.

İstanbul'da ise Kadıköy Meydanı'ndan
Bakırköy Meydanı'na kadar oturma ey-
lemleri sürdürülürken, Plaze de Mayo
Anneleri'nin Perşembe eylemlerinden
esinlenerek Cumartesi eylemleri başla-
tıldı. 

Arjantin'de 14 kadın, evlatları gözal-
tında kaybedilen 14 anne, oğullarının
ve kızlarının hesabını sormak için ey-
lemler başlattı. Plaze De Mayo'da baş-
larında beyaz eşarpları ile daire çizerek
sessizce yürüdüler. İlki 30 Nisan 1977

tarihinde başlayan bu eylem, zamanla
kitleselleşti. Plaze De Mayo Anneleri,
diktatörlerin gözaltında kaybetme politi-
kasına karşı mücadelenin simgesi oldu. 

Arjantin'den 18 yıl sonra bu kez İs-
tanbul'da Ocak ailesi, Hüseyin Toraman'ın
annesi Hatice Toraman, Hasan Gülü-
nay'ın eşi Birsen Gülünay ile insan
hakları savunucuları ve Hasan Ocak'ın
arkadaşlarının öncülüğünde, 27 Mayıs
1995'te Galatasaray Lisesi önündeki ilk
Cumartesi oturması gerçekleştirildi. Ey-
lemler, 13 Mart 1999'a kadar devam
etti. Her Cumartesi saat 12.00'de buluşan
Cumartesi Anneleri, kayıpların sorumlusu
olarak kontrgerillayı işaret etti, kaybe-
denlerin yargılanmasını istedi.

Ancak bu 200 hafta kolay geçmedi.
Anneler saçlarından tutularak yerlerde
sürüklendi, üzerlerine köpekler sürüldü,
gözaltına alındı, tutuklandı. Eylem 200.
haftaya ulaştığında yoğun saldırı ve
baskılar nedeniyle sonlandırıldı.

Bu mücadelenin kazandırdığı şey-
lerden biri de ICAD gibi uluslararası bir
örgüt, diğeri ise kayıplar mücadelesinin
büyütülmesi için toplumsal belleğe kay-
dedilmesi amacıyla Kayıplar Haftası et-
kinlikleri kararının alınması oldu. 17-19
Mayıs 1996'da İstanbul'da, 1. Uluslararası
Gözaltında Kayıplar Kurultayı toplandı.
Dünyanın 14 ülkesinden bir araya gelen
delegeler, Uluslararası Kayıplarla Mü-
cadele Komitesi'ni (ICAD) kurdu. Kurultay
sonucu alınan bir kararla Hasan Ocak'ın
bulunduğu 17 Mayıs'tan 31 Mayıs'a
kadar Uluslararası Gözaltında Kayıplarla
Mücadele Haftası olarak ilan edildi.
ICAD, gözaltında kayıplara karşı kurul-
taylarını sonraki yıllarda da sürdürdü.
1997'de Kolombiya'nın başkenti Bogo-
ta'da, 1999'da Filipinlerin başkenti Ma-
nila'da, 2006'da Diyarbakır'da ve 2010
yılında Londra'da kurultaylar düzenlendi.
ICAD'ın ardından Kürdistan'da kaybedilen
yurtseverlerin aieleleri tarafından 2001
yılında YAKAY-DER kuruldu. Böylece
kayıplara karşı mücadelede bir mevzi
daha kazanılmış oldu. 1999 yılından
2010 yılına kadar, kayıplara karşı mü-
cadele daha çok hafta etkinlikleri ve an-
malar şeklinde devam etti. 

Ancak, Ergenekon iddianamesinde
Gazi Katliamı'na ilişkin itiraflar yer alınca

Ocak ailesi yeniden harekete geçti ve
davaya müdahil olmak için iki kez baş-
vuruda bulundu. Talepleri "bu davanın
kapsamında değil" denilerek reddedildi.
Ayrıca yaptıkları suç duyuruları da işleme
konulmadı. Ancak mücadele yine adli-
yelerde sınırlı kalmadı. 2010 yılının baş-
larında, kayıp yakınları ve insan hakları
savunucuları yeniden artık "Cumartesi
Meydanı" olarak bilinen Galatasaray'a
yeniden döndü. Bu kez sadece İstanbul
değil, Amed, Batman, Cizre gibi Kürdistan
kentlerinde de oturma eylemi başlatıldı.

Annelerin başkaldırısı
ve devletin stratejisi

Aslında Türkiye tarihinde işkence,
kayıplar, kıyımlar, zorunlu göç gibi ya-
şanmış ve yaşanmakta olan şiddete da-
yalı birçok olay ve süreç politik dilde
bütünlüklü bir karşılık bulamıyor. Gün-
delikliğin rutini ya da tekilliği yok eden
politik sloganlar içinde dehşetini yitiriyor.
Toplumsal şiddete tanıklık ertelenmiş,
parçalanmış, yabancılaşmış olarak ka-
lıyor çoğu kez. 

Şiddeti algılamak da onunla uğraşmak
da çok zor. Her şeyden önce “demokratik
modern toplumun” ideolojik kurgusu,
şiddetin hep arizi ve sıradışı olduğunu
vazeder. Yasa ve kurallar bütününün
toplumu şiddetten arındırdığı ve devletin
tekelinde topladığı varsayılır. Devletin
kullandığı şiddet bir “güvenlik” sorunsa-
lına çevrilmiştir. Böylelikle toplumdaki
şiddetin ele alınması ve denetimi bizzat
bir toplumsal iktidarın aracı haline gelir.

Batılı toplumlarda bilimsel söylemlerle
şekillenen ve gerekçelenen bu “demo-
kratik” şiddet politikasının “istisna”ları
çok fazla olsa da nedense politika ku-
ramlarında çoğunlukla görünmez kal-
mıştır. Birçok Avrupa toplumunun sö-
mürgelerindeki açık şiddete dayalı iktidar
etme biçimleri,  yabancılara ve göçmen-
lere uyguladığı şiddeti merkeze alan
yöntemler, belki de bunun en açık örneği
olarak toplama kampları devlet şiddetinin
kural koyucu “istisna”ları olarak durmaya
devam ediyorlar.

Türkiye’de de devletin yasa ve şiddetle
ilişkisinin bulanık yapısını ifade eden
“derin devlet” terimi bu açıdan irdenele-

bilir; bir döneme ya da
belirli gruplara işaret et-
mekten çok egemenliğin
tarihsel ve tanımlayıcı bir
boyutu olarak düşünüle-
bilir.

“Rejim düşmanları-
nın” açıkça öldürülme-
sinden farklı olarak “kay-
bedilmesi” son derece
bilinçli ve psikoloji bili-
minden yararlanılarak
formüle edilmiş bir şiddet
biçimi. Nazi Almanya-
sı’ndan Şili’ye, Arjantin’e,
Kürdistan’a, İran’a ve
başka bir çok ülkeye ta-
şınarak sistematik olarak
uygulanan kaybetme
yönteminin en belirgin
özelliği bir insanın ya-
şamışlığını yoksayması.
“Kayıp” sözcüğüyle bu-
lanıklık yaratarak, kayıp
yakınlarını belirsizlik için-
de ve çaresiz bırakarak
güçsüzleştirmeyi hedef-
liyor.

Aslında kaybetme
stratejisinin psikolojik ola-
rak en trajik yanı “öldür-
me” görevini kayıp ya-
kınlarına, anneye verme-
sidir. “Kayıp” beyanı, hem
yaşamı hem de bu ya-
şamın sona erişini inkar
ederek, üstelik de bunu
büyük bir pervasızlıkla

yaparak egemen iktidarın mutlak gücünü
dayatır. Ya kabul edeceksin ve yakınını
kendin öldüreceksin ya da belirsizlik
içinde ömür boyu bir psikolojik işkenceye
mecbur kalacaksın.

Kayıp anneleri meydanlara çıktıkla-
rında, sadece kendi çocuklarını ve ya-
kınlarını değil, bütün “kaybedilmişleri”
kucaklamaya aday oldular. Aynı zamanda
toplumsallık kazandıkları için güçlü bir
politik özne olabildiler. 

Bu başkaldırı ve muhalefet biçiminin
anneler ve kadınlar tarafından yaratılması
bir tesadüf olamaz. İlginçtir ki tüm ör-
neklerde bu süreçte erkeklerin ve ba-
baların çok daha geri planda kaldığı gö-
rülüyor. Arjantin’de darbe sonrası çoğu
kişinin sokağa çıkmaya cesaret edeme-
diği bir dönemde hiçbir politik deneyimleri
olmayan anneler Mayıs Meydanı’nda
toplanmaya başladılar ve bugünlere de-
ğin süren bir hareketin öncüleri oldular.
Aynı şekilde Kürdistan’da devlet terörüne
karşı serihildan hareketini başlatan yine
kadınlar oldu.

Türkiye’de darbe sonrası harekete
geçen tutuklu anneleri, daha sonra da
kayıp anneleri “işkence”, “kayıp” gibi ha-
yatları yok etmeye yönelik şiddet biçim-
lerine karşı önemli bir muhalefet alanı
açtılar. Şiddeti iyi tanıyan kadınların so-
kağa çıkmaları aynı zamanda toplumsal
şiddete karşı evrensel bir çıkıştı.

1995 yılı baz alınırsa 20 yılı geride
bırakarak devam eden bu mücadele,
devletin kaybetme politikasının önüne
set çekebildi. Ancak devletin Kürt halkına
karşı uyguladığı şiddet tüm dehşetiyle
devam ediyor.

Bu anlamıyla, birkaç kayıp yakını ka-
dının, 1990'ların ortası gibi, kirli savaşın
yoğun olduğu dönemde başlattığı bu
mücadele, bir buzkıran rolü oynadı. Cu-
martesi Meydanı, Kürdistan ile Türkiye'yi
birleştiren bir alan da oldu. Kürt anneler,
Türk anneler, kaybetmenin yarattığı be-
lirsizlik halini, devlete olan öfkelerini,
zaman zaman yaşadıkları yalnızlığı,
kendi dillerinde anlattılar. Söyledikleri
gibi, "tüm kayıplar bulunana ve katilleri
cezalandırılana kadar" da bu mücadeleyi
sürdürmekte kararlılar.

n n n
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‘’Cumartesi Meydanı,
Kürdistan ile Türki-
ye'yi birleştiren bir
alan da oldu. Kürt an-
neler, Türk anneler,
kaybetmenin yarattığı
belirsizlik halini, dev-
lete olan öfkelerini,
zaman zaman yaşa-
dıkları yalnızlığı, ken-
di dillerinde anlattılar.
Söyledikleri gibi,
"Tüm kayıplar buluna-
na ve katilleri cezalan-
dırılana kadar" da bu
mücadeleyi sürdür-
mekte kararlılar.’’

28 Haziran günü Arjantin’in Plaza
Del Mayo Anneleri 1976-1983'de
Cunta'nın "kaybettiği" 30 bin kişi
için 1.000'inci kez yürüdü.
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Z
ilan’ın şehadeti için de
çok şeyler söyledik. Ve
söylemeye devam ede-
ceğiz... Dersim'de gös-
terilmesi gereken kişilik

Zilan kişiliğidir. Ayakta kalacak olan,
yaşayacak olan da bu. Biz bunu vur-
gulamıştık, bu ciddi bir işarettir dedik.
Gerilla zor bir sürece girmiştir, düşman
oldukça derli-toplu geliyor. Bu bir sem-
boldür dedik, eğer ayakta kalmak isti-
yorsanız kendinizi şiddetlendirmeniz
lazım, hatta her gerilla Zilan kişiliğiyle
özdeşleşerek, -bir anda değil- sürekli
patlayacak bir bomba halinde yürü-
yebilmelidir. Kürdistan üzerindeki bu
büyük belanın, bu büyük afetin kaldı-
rılması, gerilla kişiliğinin bu düzeye
gelmesiyle mümkündür.

Duyarlılıklarınız, olup-bitenleri an-
lamanız zayıf. Ne şehadetlerin ger-
çeğinden, ne de düşmanın yönelim-
lerinden fazla anlamıyorsunuz. Oysa
Zilan’ın eylemi düşmanı çok korkut-
muştu. 

Kim ne derse desin, Zilan kişiliğine
bir anlam verilebilseydi, gereklerine
vicdanen kendini yatırmış olsalardı
büyük gelişmeler yaratılırdı. Diğer bo-
yutlarda da böyledir: İdeolojik, moral
ve cesaret olayında, kesinlikle herkesi
kat be kat büyütecek bir anlama sahipti.
Çağrısında bilindiği üzere büyük yaşam
tutkusu, cesaret çok nettir. Bunun bü-
yük bir şans olarak da görülmesi ge-
rektiği vurgulanıyor.

Zilan'da insanlarımızın beynini, yü-
reğini açan, bencilliği yıkan, ideolojik
etkileri çok çarpıcı ve ulusal düzeyde
olan bir ufuk vardır. Siyasi olarak da
güçlü olmanın nasıl olduğunu ortaya
koymuştur. Küçük amaçlar için değil,
büyük amaçlar için yaşamanın nasıl
olduğunu kanıtlamıştır.

İster yaşayın, ister ölün, ister kay-
bedin, ister kazandırın. Ne olursanız
olun, önderlik gerçeğinde verilen söz
önemlidir ve söze kati bağlılık vardır.
Bu da sizin söylediğiniz gibi değil,
günlük, anlık pratik hazırlıklara, kendini
kanıtlamakla olur. Şimdi, bunun Zilan
kişiliğiyle bağlantısı nedir? Bu eyleme
kalkan bir kişilikten anlam çıkarılsa,
yenilgi olmayacak. Neydi o? Şiddetle
kendini bomba olarak patlatırken, sen
onu düşüncede şiddetlendireceksin.
Politikada, örgütlemede, bizzat askeri
yoğunlaşmada şiddeti göstereceksin
ki, yenilmeyesin. Zilan; bunun işareti,
sembolü, çağrısı ve gerçeğiydi. Ya
böyle savaşçı bir kişiliğe ulaşırsınız,
ya da yenileceksiniz.

Gerçekleştirilen eylem Dersim için
olduğu kadar, bütün ülke için, halk
içindir. Bu çok önemli ve değeri bü-
yüktür. Aslında kendi payıma bazı so-
nuçlar çıkardım ve çok zor da olsa
gereken cevabı vermeye çalışırız, de-

dim. Öyle ağlayarak, sızlayarak, im-
kanlarla oynayarak değil, kendi tarzı-
mızdaki derinliği, çok yönlülülüğü, ya-
ratıcılığı eksik etmeden; verili kaza-
nımlar kadar, yeni kazanımları da
buna ilave ederek cevap vereceğiz.
Bizim için bu artık önüne geçilemez
bir emirdir. Başarı yürüyüşü zafere
kadar sürdürülecektir.

Şehitlerini unutan, onlara gereken
anlamı veremeyenler, lafta geçiştirenler
fazla iflah olmazlar. Büyüklük, şehitlere
verilen anlamla orantılıdır. Anlam ver-
mek, bir ölüye gösterilen ilgi değildir;
anlam vermek, onları yaşamsallaştır-
makla mümkündür.

Zilan kişiliğine vereceğim en iyi
karşılık; bir defa küçük içerikli yaşamları
yerle bir etmektir. Ben bunu yaptım
mı? Yaptığıma inanıyorum. Bütün kü-
çük duyguları öldürdük. Diğer bir şey
daha yaptık, büyüme işini geliştirdik,
eylemi büyütmek, yaşamı büyütmek.

Sema Yüce...
Bu değerli kadın militan, 21 Mart

Newroz akşamı işbirliği temelinde düş-
mana sığınan lanetli kişiliğe karşı bir
eylem olarak, kendini yakmış ve uzun
süre yaşam mücadelesi verdikten son-
ra 17 Haziran günü son nefesini ver-
miştir. Kahramanca bir eylem. Bu ta-
rihte Fikri Baygeldi yoldaş da, bu ar-
kadaşımızın anısına aynı türden bir
eylem düzenleyerek sahip çıkmıştır.
Şüphesiz üzerinde yoğunlaşılması,
mutlak bazı dersler çıkarılması gereken
eylemlerdir. Öz iradeleriyle bendenlerini
ateşte yıkama gücünü ve güçsüzlü-
ğünü, temizliğini ve kirliliğini ateşle
ayrıştırma, netleştirme olarak da de-
ğerlendirebiliriz.

Sema'yı biz de tanıdık.
Alanımızda belli bir eğitim almıştı.

Sanıyorum o zamanlar ismi de Ser-
hildan'dı ve sürekli serhildan ruhunu
yaşıyordu. Boyun eğmez, başkaldıran
ve gittikçe kendisini anlamlılaştırmak
isteyen bir kişilik olduğu kesin. 

Zilan ile aynı tarzda bir kişilik. Ey-
leminde güçlü, güzel yönler fazlasıyla
mevcut. Örgüt içi yetersizliklere tepkisi
büyük. Düşmana ve ihanete sürekli
tepki var. Tepkiden de öteye, sürekli
bir savaş kişiliği var. Zindan yaşamın-
daki mücadele daha büyük bir önem
taşıyor, onu rastgele bir yaşamdan
çıkarmak için dolu dolu yaşadı sanı-
yorum. Bu kadar dayandı demeyece-
ğiz: Onunla bu kadar savaştı, savaşı-
mını doruk noktasına taşıdı. Bu anla-
mıyla zindan direnişçiliğinde de kesin
bir örnektir, "nasıl yaşamalı" sorusuna
kesin yanıttır. 

Büyük iş yapma, büyük düşünme,
yaşama istemi tartışılmazdır. Büyük
yaşam tutkusu kadar, onun bedeli
olan büyük savaşımı sonuna kadar

göze alma yiğitliğini gösteriyor. Asla
emeksiz, ucuz, hastalıklı bir yaşamın
sahibi olma fırsatını kendisine ve çev-
resine vermiyor. Bünyesiyle sürekli
savaş halinde... Ama bilinci ve aydın-
lığı, ne kadar toplumsal bünyeden
kaynaklanan zayıflıklar varsa, hepsini
aşmaya da yetmiştir. Dışarıda olsaydı
kesinlikle savaşımını çok daha kap-
samlı, -örgütlü ve gerillasal tarz da
dahil- sonuna kadar götüreceği de bir
o kadar kesin. Bıkmak yok, tersine
büyük özgürlük imkanlarının kullanıl-
mamasına, kendisinin de bunu tam
kullanamamasına tepkisi vardı.

En büyük özlemi, büyük özgürlük

imkanlarıyla elde edip savaşmak...
Birçok şehadet gerçeğinde olduğu
gibi, bu şehadet gerçeğimizde de ar-
zusu büyük olmasına rağmen ger-
çekleştirilme düzeyi arasındaki acı,
trajik gerçek sözkonusu. Bu çelişkiyi
çözememe, bu eylem tarzının çok
önemli nedenidir. Çıkaracağınız en
temel sonuç; özgürlük imkanlarıyla
savaşmanın değerini mutlaka taktir
etmek ve trajik biçimde sonuçlamamak.
Eylemin kendisi de zaten bunu emre-
diyor. En değerli istem, özgürlük sa-
vaşını verebileceğimiz bir ortama sahip
olmak.

Özgürlük imkanlarıyla doğru bulu-

şamayanlar, bu anı karşısında ezilmek
durumundalar. Yanlış karar, yetersiz
yaklaşım, savaş gücünü ortaya çıka-
ramama, kullanamama bu şehit anıları
karşısında mahkum edilmiştir. Savaşı
basite almak, gayri ciddi yaklaşmak
bu anı karşısında mahkum edilmiştir.
Yaşama da savaşa da hafif yaklaşım,
irade ve bilinçle hakkını verememek
mahkum edilmiştir. Bu mahkumiyet
partimizi bağlar, orduyu bağlar. Bunu
mutlaka bir ilke olarak kişiliğinize nak-
şetmeniz gerekir, aksi halde asla sizi
partili ve ordulu saymayacağız. 

"Bu ateşi söndürmeyin" diyor. Bun-
dan daha büyük cesaret, daha büyük

Bütün yaptıklarım, şehitlerin anısına
biraz yanıt olmaktır

n Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan değerlendiriyor

‘’Şehitlerini unutan, onlara gereken anlamı veremeyenler, lafta geçiştiren-
ler fazla iflah olmazlar. Büyüklük, şehitlere verilen anlamla orantılıdır. An-
lam vermek, bir ölüye gösterilen ilgi değildir; anlam vermek, onları yaşam-
sallaştırmakla mümkündür.’’
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