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Ulus-devletin kendini ulusun sahibi gibi
görmesi en büyük uydurmadır. Sosyalizm
buna karşı çıkmadır. Sosyalizm, toplumcu-
luktur. Toplumcu mu olacağız, devletçi mi?
Ulus-devletin bize dayattığı devletçiliktir. 

O devletçiliğe karşı çıkmak toplumculuktur,
yani sosyalizmdir. Sosyalizmin özü ve esası
devlete karşı toplumu var etmektir. Devletin
karşısında toplumdan yana olmak, demokratik
toplumu örgütleyip geliştirmektir. 

>  3-6

Duran Kalkan 

Cemil Bayık Hêlîn Ümit

Murat Karayılan

Kadınlar olarak ‘Kadınlar Özgürlüğü ve
Önderliği İçin Eylemde’ şiarıyla, devlet ve
iktidar olarak kurumsallaşmış erkek egemen
sisteme karşı, onun faşist saldırılarına ve
kadın katliamlarına karşı 8 Mart eylemleri
başta olmak üzere yıl boyunca alanlarda, ba-
rikatlarda, mevzilerde, dağlarda ve şehirlerde
olacağız. 

Dağların derinlikleri ve yüceleri kadar ma-
hallelerin dar sokakları ve binaların tepelerinde
olacağız. Mücadelemizi belirli mekanlara sı-
kıştırmak isteyenlere karşı her yeri sürekli di-
reniş alanına çevirerek başarılı olacağız.

>  10-13

Başûrê Kurdistan’daki sorunların çözümü
esas olarak toplumsal değişim-dönüşümle,
demokratikleşme gücünü ortaya çıkarmayla
olur. Demokratikleşme gücünü ortaya çıkar-
mak da toplumun örgütlenmesiyle, örgütlü
toplumun yaratılmasıyla ve Başûrê Kurdis-
tan’daki toplumun demokratik karaktere ka-
vuşturulmasıyla mümkündür. 

Biz bunu önemli görüyoruz. Bizim açı-
mızdan sorunun esası Başûrê Kurdistan’da
iktidarın el değiştirmesi değildir, buna odak-
lanma değildir. Kuşkusuz iktidarın ağır so-
runları vardır ve iktidar bu sorunlardan so-
rumludur. 

> 19-23

Halkların ortak mücadelesinde devrimsel adımlar > 14-18Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu tüm Ortadoğu’ya
yeni bir anlayış taşıyor

Newrozlaşan halk 
zaferin teminatıdır

Direnişi büyüteceğiz

Suriye artık bir federasyonlaşma ile yeni bir evrilmeyi yaşamak durumundadır. Bu aynı
zamanda bütün Ortadoğu için de bir çözüm kapısı olabilir. Bu konuda Önder Apo’nun daha
önceden Ortadoğu’ya dönük öngörmüş olduğu Demokratik Konfederalizm perspektifini eksen
alan çözüm biçiminin bu şekilde doğrulanması ve Ortadoğu’da gelişim kaydetmesi sürecinin de
önü açılmış olacaktır.

DAİŞ’i Suriye’de durduran, Rojava Devrimi’dir. Zaten genelde de Kürdistan Özgürlük Mü-
cadelesi, Şengal’de, Kerkük’te ve Mexmûr’da da DAİŞ hamlesinin önüne geçerek Irak Devleti
ile pêşmerge gücünün kendini toparlamasına fırsat vermiş, bu anlamda ilham kaynağı olmuş ve
bir katalizör rolü oynamıştır.   

> 7-9

Özgür birey 
ve demokratik komün

>  27

Başûrê Kurdistan’ın sorunları 
demokratik dönüşüm ile çözülür

Özgür kadın mücadelesi demokratik 
Ortadoğu çözümünü yaratacaktır

Newrozlaşan halkın
öyküsü

> 24-26 
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C
izîr, Farqîn, Nisêbîn, Sûr,
Hezex ve Silopî’de kış
boyu yaşanan büyük di-
reniş ve mücadele ile
2016 baharına giriyoruz.

PKK tarihinde ilk kez bir Newroz öncesi
bu düzeyde bir direniş ve kapsamlı bir
savaş süreci yaşadık. Önceki yıllarda
bütün hamleler Newroz’la başlardı. Bu
yıl kışın savaş çok yoğun sürdüğü için
Newroz mücadelenin başlangıcı olarak
değil, direnişin daha da boyutlandığı
yeni bir mücadele dönemi oldu. Amed,
Wan, Batman ve Kürdistan’ın diğer kent-
lerinde her türlü baskıya rağmen ger-
çekleştirilen Newroz tarihsel önemdedir.
2016 yılı Newroz’u özyönetim direnişle-
rinin selamlandığı, sahiplenildiği bir New-
roz olarak kayıtlara düştü.

Kürtler Newrozlaşan bir halk 
olduğunu bir kez daha ispatladı

Her Newroz, Kürt halkı açısından bir
halk kongresi niteliğindedir. Halkın o
yılki mücadele programı Newrozlarda
ortaya konulur. Bu Newrozda da halk
özyönetim direnişlerini sahiplenip, Önder
Apo’ya özgürlük isteyerek tutumunu,
tavrını, kararlılığını en yüksek düzeyde
ortaya koydu. 

Kürt halkı Newroz’u milyonlar halinde
kutladı ve Newrozlaşan bir halk olduğunu
bir kez daha ispatladı. Silopî, Cizîr ve
Sûr direnişçilerinin, Mehmet Tunç ve
Pakize Nayır’ın vasiyetine uyarak öz-
gürlük için direnişi yükseltti. Kürt halkı,
Türk devleti Kürdistan’daki soykırım uy-
gulamalarını ne kadar derinleştirirse de-
rinleştirsin, ‘Özgür Kürdistan ve Demo-
kratik Türkiye’ mücadelesinden vazgeç-
meyeceğini bir kez daha çok somut ola-
rak ortaya koydu.

Yeni bir mücadele dönemi ve 
devletin çıkmazı

Halkın özyönetim ilanıyla başlayan
direnişin sembolü Cizîr ve Sûr olmuştur.
Bu direnişi şimdi Nisêbîn, Gever ve
Şirnex devr almıştır. Aylarca süren di-
renişte yüzlerce polis ve asker öldürüldü.
Türk devleti asker ve polis ölümlerini
gizleyerek savaşı sürdürmeye çalışıyor.
İşte daha birkaç gün önce Kayseri’de,
savaşta ölen ama ismi açıklanmayan
askerlerin gömüldüğü gizli bir mezar
basına yansıdı. Ne kadar doğru ne ka-
dar yalan bilemiyoruz ama kayıplarını
gizledikleri kesin. Yine en son Nisêbîn,
Gever ve Şirnex’te ordunun ağır kayıplar
vermesi, devletin savaş birimleri ara-
sındaki 'rahatsızlığı' daha da büyüttü.
Türk Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar
savaşmak istemeyen askerleri ikna için
apar topar Nisêbîn’e gitti. Havuz med-
yası ise kayıplarını ‘paralel’ vs diyerek
açıklamak zorunda kaldı.

AKP hükümeti üç kente birden yoğun
saldırıp kısa sürede direnişi bitirme he-
sabı yapıyordu. Bahara yetişmeden, 3
kenti yerle bir etmek istiyordu. Ancak
bu hesap tutmadı. YPS ve YPS-Jin
öncülüğündeki halkın direnişini kıra-

madığı için devlet halkın yaşam alan-
larına saldırıyor, mahalleleri yakıp-yık-
maya çalışıyor.

1990’lı yıllarda olduğu gibi Cizîr ve
Nisêbîn yine direnişin öncülüğünü yap-
mıştır. Buna şimdi Sûr, Gever ve Hezex
eklenmiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda
gerilla şehitlerine sahiplenerek serhildanı
geliştiren Cizîr, 2016 yılında gerilla sa-
vaşının yükselmesinin de en temel
moral dayanağı olacaktır. Bundan son-
raki dönemi belirleyecek olan Cizîr’in
direnişidir. Cizîr aynı zaman yeni bir
direniş ruhunu vasiyet bırakmıştır. Onun
da gerekleri yapılacaktır.

90’lı yıllardan günümüze kadar direniş
ve savaşın öncüsü gerilla olurken, şimdi
yurtsever Kürt halkı direnişe öncülük
etmektedir. Artık devrimci halk savaşını
gerçek sahipleri yani halk devralmış ve
yürütmektedir. Bu yeni bir dönemdir.
Dolayısıyla mücadele biçimi ve stratejisi
de farklıdır. Sorunları da farklı olacaktır.
40 yıllık mücadele süreci boyunca ilk
kez bu düzeyde şehir savaşları veriliyor.
Tek başına Sûr direnişi, 1938'den sonraki
en uzun süreli başkaldırısıdır.

Kuşkusuz gerilla mücadelesi bundan
sonra da önemini koruyacaktır. Ancak
gerilla mücadelesine paralel olarak halkın
serhildanları ve özyönetim direnişleri
bundan sonra kesintisiz sürecektir. Bu
sadece Botan’la sınırlı kalmayacak; hızlı
olur, yavaş olur ama Serhad kentlerine
de Garzan’a da yayılacaktır. 

AKP, Kürdistan’da 
etnik temizlik planlıyor

Türk devleti Kürt halkının özgürlük
iradesini kırmak istemektedir. Kürtleri
önce çökertme, sonra ise varlığını orta-
dan kaldırmakla tehdit ediyor. Nitekim
Erdoğan, süren savaşı, “Oraları yurt ya-
pacağız” sözleriyle tanımladı. Kuşkusuz
Erdoğan yönetimindeki AKP iktidarı bu
hedefini gerçekleştirmek için her türlü
kirli yönteme başvuruyor. Sûr’u gasp
ederek el koyan AKP, şimdi Kürdistan’ın
birçok bölgesine Suriyeli mültecileri yer-
leştirmek istiyor.

Aslında bu soykırım planının sadece
Sûr ile de sınırlı olmadığı, başta Cizîr
ve Sûr olmak üzere Kürt yurtseverliğinin
güçlü olduğu tüm kentleri hedeflediği
anlaşılmaktadır. Erdoğan’ın “Yeni Gü-
neydoğu inşa edeceğiz” açıklamasının
aslında Kürdistan’ı Kürtsüzleştirmeyi he-
defleyen bir politika olduğu açığa çık-
maktadır. Suriye’den getirilen milyonlarca
insan, bir süredir Avrupa Birliği ile pazarlık
konusu yapıldığı gibi esas olarak da
Kürt soykırımında kullanılmak istenmek-
tedir. Bu soykırım uygulamasını ilk olarak
Maraş'ta, Kürt Alevi köylerinin ortasına
kurulmak istenen kamplarla hayata ge-
çirmek istiyorlar.

Tank ve topla saldırıp Kürtleri göçer-
terek boşalan kentlere göç etmek zo-
runda kalmış Arapları ve başka göçmen
toplulukları yerleştirme planı ve politikası
çok tehlikelidir. Bunun bir etnik temizlik
olduğu ve soykırım anlamına geldiği
açıktır. Aslında 24 Temmuz saldırısının

esas amacının bu olduğu artık netleşmiş
durumdadır. AKP’nin soykırım suçu iş-
lediği açıkça görülmektedir. Özellikle bu
konuda dünyanın dört bir yanına dağılan
yurtdışındaki Kürtler, yaşadığı her ülkede
bu soykırım politikasını deşifre etme so-
rumluluğuyla karşı karşıyadır. Küçük-
büyük demeden Avrupa’daki bütün ku-
rumlara, devletin katliam politikalarını
anlatmak lazım.

‘AKP Kemeri’ ve Saray entrikaları

Bu konuyu biraz daha açmakta yarar
var. Saray ve AKP yönetiminin bugün
uygulamaya çalıştığı plan ve politikanın
1927 yılında Erzincan için İsmet İnönü
ve Fevzi Çakmak tarafından geliştirilen
politika olduğu açıktır. AKP hükümetinin
‘Yeni karar’ diye ortaya koyduğu bu
plan, aslında 1930’ların ‘Şark Islahat
Planı’ ile ‘Mecburi İskân Kanunu’nun
güncellenip uygulanmak istenen yeni
hali olduğu tartışmasızdır. Aslında Baas
yönetimleri tarafından Rojava ve Ba-
şûr’da uygulanan ‘Arap Kemeri’ politi-
kasının bir benzeri olmaktadır. Saddam
ve Esat yönetimlerinin Başûr ve Roja-
va’da uygulamaya çalıştığı ‘Arap Kemeri
Projesi’ni, AKP yönetimi Arapları ve
Ahıska Türklerini Silopî, Cizîr, Nisêbîn
ve Sûr gibi kentlere yerleştirerek Bakurê
Kurdistan’da uygulamak istemektedir. 

Ancak devletin faşist terörüne ve kat-
liamlarına geçit vermeyen ve yiğitçe di-
renen Kürtler, söz konusu etnik temizlik
politikasına karşı da direnerek geçit ver-
meyeceği kesindir. Kürt halkı hiçbir yerde
kendi köyünü, mahallesini, kasabasını
ve kentini asla terk etmeyeceği gibi bu-
ralara başkalarının yerleştirilmesine de
asla fırsat ve izin vermeyecektir. 

Bu kadar vahşice saldırıp yakıp-yık-
ması; çocuk, kadın demeden katliam
gerçekleştirmesi, yerleşim yerlerini bom-
balaması, Kürdistan’ı boşaltması tama-
men bir irade kırma saldırısıdır. Aslında
bugünler 1915’e de çok benziyor. Tehcir,
soykırım, imha, ihanet, saray entrikaları...
Yüzyılın başında 1,5 milyon Ermeni
katledildi, canını kurtaranlar ise göç et-
tiler. Ancak bu süreç farklı. Bu kez
Kürtler dört parçada örgütlüler, kendi-
lerini, düşmanlarını iyi tanıyorlar. Elbette
bu kez direniyorlar ve direnen Kürtler
kazanacaktır.

HBDH faşizme karşı 
direnişin ilanıdır

Şiddet politikaları dışında iktidarını
koruyamaz hale gelen Erdoğan, şove-
nist-milliyetçi kesimlerle kurduğu ittifaktan
sonra bu kez Kürt halkına karşı Türkiye
toplumunu seferberliğe çağıracak kadar
gözü dönmüş hale gelmiş durumdadır.
Perinçek’ten, Hizbullahcısı’na kadar tüm
faşistlerini seferberliğe çağırmaktadır.
Bu da çok zor durumda olduğunu gös-
termektedir.

AKP-MHP ittifakı temelinde geliştirilen
faşist saldırganlık, kırk yıldır mücadele
ateşi içinde pişmiş olan Kürt direnişine
çarparak kırılmaktadır. Kürdistan faşizme

mezar olmaktadır. Özellikle baharın ge-
lişiyle birlikte MHP-AKP faşizminin kesin
yenilgiye uğrayacağı kanaati herkeste
hakimdir. Çünkü faşist seferberliğe karşı
direniş sadece Kürdistan’la sınırlı kal-
mamakta, Halkların Birleşik Devrimci
Hareketi’nin (HBDH) geliştirdiği demo-
kratik seferberlik ile tüm Türkiye’ye ya-
yılmaktadır. 

Bu süreçte HBDH’nin kurulması çok
önemli bir gelişme olmuştur. Deniz Gezm-
işlerin idam sehpasında haykırdıkları
halkların kardeşliği ve ortak mücadelesi
bugün bu oluşumla somutlaşmış bu-
lunmaktadır. HBDH çok güçlü bir tarihsel
temele ve mücadeleye dayanmaktadır.
Denizlerin, Mahirlerin ve İbrahim Kay-
pakkayaların direnişinin yarattığı değerler
bu hareketin en temel güç kaynağıdır.
PKK’nin de 1973 Newrozu’ndaki Çubuk
Barajı toplantısından bugüne süren 43
yıllık mücadele birikimi de HBDH’nin
güç kaynağıdır. Bu açıdan HBDH güçlü
bir tarihsel temele sahip olduğu gibi Tür-
kiye'deki siyasal ortamın ihtiyacına da
cevap verecek bir harekettir. Demokratik
devrim programı tüm Türkiye halklarının
özlemini karşılayacak niteliktedir. 

Böyle ortak mücadeleler en fazla da
faşist iktidarların hakim olduğu dönem-
lerde gündeme gelmektedir. Bugün tam
da demokrasi bloklarının, ortak devrimci
hareketlerin oluşturulması gereken bir
dönemdir. Bu dönemde demokrasi bloku
oluşturmamak, ortak bir devrimci hareket
yürütmemek, faşist AKP iktidarına boyun
eğmektir. Bu oluşum, AKP faşizmine
boyun eğilmeyeceğinin ve direnileceğinin
ilanıdır. 

Denizler, Mahirler ve İbrahimler 12
Mart faşizmine boyun eğmeyerek bir
direniş geleneği başlattılar. Bu devrimci
gelenek yaşadığımız coğrafyada direnişin
bitmediği bir mücadele çizgisi yaratmışsa,
12 Mart’ta kurulan bu direniş hareketi
de bu direniş ruhunun başarıya götürül-
mesinde çok önemli bir adım olacaktır.
Mazlumlar, Hayriler, Kemaller "Teslimiyet
ihanete, direniş zafere götürür" demiş-
lerdir. HBDH bu geleneğin temsilcileri
olarak direnecek ve zaferi yaratacaktır. 

Denizler, Mahirler, İbrahimler direnerek
zaferi daha o günlerden kazanmışlardır.
Eğer 12 Mart karşısında bu direnişler
olmasaydı bugün Türkiye ve Kürdistan'da
bu düzeyde bir mücadele gücü ortaya
çıkmaz, faşizm kendisine kimsenin di-
renemeyeceği bir düzen kurabilirdi. Kürt
halkı, AKP faşizmine boyun eğmedi, di-
rendi. Kazanan Erdoğan ve AKP iktidarı
değil, Paramaz Kızılbaşlar ve Mehmet
Tunçlar oldu. AKP faşizmi kaybedecek,
12 Mart’ta kuruluşu ilan edilen Halkların
Birleşik Devrim Hareketi kazanacaktır.

Erdoğan sipariş veriyor 
DAİŞ bombalıyor

Bu süreçte Türk devletinin taşeron
örgütü DAİŞ’in katliamlarını Avrupa’ya
taşırdığını gördük. Bu katliamları ör-
gütleyen AKP iktidarıdır. Artık bu açığa
çıkmış bir gerçektir. Erdoğan’ın “Brük-
sel'de bombaların patlamaması için

hiçbir sebep yok” dedikten 4 gün sonra
bombalar patladı. Bu saldırının, Tür-
kiye-Suriye sınırının 98 kilometrelik
bölümünden sızarak Avrupa’ya ulaşan
DAİŞ elemanları tarafından yapıldığı
hemen ortaya çıktı. Çünkü aynı duru-
mu Paris’te de gördük. Paris’teki kat-
liamı yapanlar da Türkiye üzerinden
Avrupa sızmışlardı. 

Erdoğan kimden rahatsız ise söy-
lemesi yetiyor; o sipariş veriyor, DAİŞ
bombalıyor. Amed, Suruç, Ankara,
Kobanê, Girê Spi katliamları hepsi
Erdoğan’ın talimatıyla yapıldı. Evet
DAİŞ, Türkiye topraklarında katliamlar
yaptı. Ancak Kürtler, sosyalistler, Al-
manlar, İsrailliler hedef alındı. DAİŞ’in,
AKP’ye yönelik tek bir saldırısı dahi
olmamıştır.

Avrupa’ya, “siz, PKK'ye karşı benim
gibi savaşmazsanız, şehirlerinizde
bombalar patlar,” diyerek DAİŞ çete-
leriyle dünyayı tehdit ediyor. Tabii
ilginç olan, hemen her ay başkentle-
rinde bombalar patlayan Avrupa dev-
letlerinin sessizliği ve Türkiye’ye karşı
somut bir tavır sahibi olamamaları!..
Demek ki, burada iki yüzlü bir yaklaşım
var. AKP hükümetinin bu suçlarını ce-
zalandırmayanlar, hesap sormayan
Avrupa hükümetleri aslında tam bir
acizlik içerisindedirler. 

Avrupa’da bomba patlatanların tümü
Suriye’de eğitim görüp ,Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya gönderilmişlerdir. Şu
ana kadar Türkiye üzerinden 2 bin DA-
İŞ’linin Avrupa’ya gönderildiği söyleniyor.
Türkiye, DAİŞ’i palazlandırdı, canavar
haline getirdi. Şimdi de “DAİŞ’i tasfiye
etmek istiyorsanız benim dediğimi ya-
pacaksınız. Eğer Rojava ve PKK karşıtı
politika izlerseniz ben de DAİŞ’i size
satarım” diyor. Dünyayı DAİŞ terörü
ile tehdit edip, Kürtler üzerindeki soy-
kırım uygulamalarına göz yummalarını
sağlıyor. Bunun için Avrupa’nın baş-
kentinde bombalar patlatıyor. 

Kürt düşmanlığına yemin etmiş olan
Erdoğan rejiminin söz konusu düş-
manlığı terk etmeyeceği anlaşılıyor.
Tüm güçleriyle Kürtlere yöneliyorlar.
Kürtlerin bir statü sahibi olmamaları
için her şeyi yapıyorlar.

Erdoğan yönetimi çok açık bir bi-
çimde teröre ve soykırıma dayanan
bir yönetim olduğunu ortaya koymuş-
tur.

Faşizmi iliklerine kadar yaşayan
Saraya ve AKP hükümetinin uygulamış
olduğu kültürel soykırıma karşı Kürt-
lerin sessiz kalması beklenemez. Kür-
distan halkının Cizîr ve Sur’da  gös-
termiş olduğu direniş de bunun en
somut ifadesidir. Kürtler katliamlara
karşı son ferdine kadar direnecektir,
Mehmet Tunç’un değimiyle; diz çök-
meyecektir.

Dolayısıyla AKP faşizminin, Kürtlere
reva gördüğü bu soykırım politikası
Türkiye halkını bir iç savaşa sürükle-
mektedir. Ankara ve diğer kentlerde
meydana gelen patlamalar bunun en
somut göstergesidir. 
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Devrimci halk savaşı 
AKP’nin hesaplarını yerle bir etmiştir

Artık devrimci halk savaşını gerçek sahipleri yani halk devralmış ve yürütmektedir. Bu yeni bir dönemdir. Dolayısıyla mücadele biçimi 

ve stratejisi de farklıdır. Sorunları da farklı olacaktır. 40 yıllık mücadele süreci boyunca ilk kez bu düzeyde şehir savaşları veriliyor. 

Tek başına Sûr direnişi, 1938'den sonraki en uzun süreli başkaldırıdır.
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P
KK Yürütme Komitesi
üyesi Duran Kalkan, ga-
zetemiz Serxwebûn’un
sorularını yanıtladı. 

Serxwebûn: Ateşkesin son bulduğu
sürece kadar olan gelişmeleri, özellikle
de 2015 7 Haziran seçimlerine kadar
ki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Duran Kalkan: Aslında biz ateşkesi
sonlandırmadık. Bu soruyla eğer 1
Kasım seçiminden sonraki çatışma-
sızlığın son bulması ifade ediliyorsa,
doğru. O seçime dönük bir karardı,
bir ateşkes değildi. Demokratik siya-
setin talebi üzerine 24 Temmuz’da
AKP’nin başlattığı saldırıları boşa çı-
kartmak, AKP’nin gerçek yüzünü ka-
muoyuna gösterebilmek, maskesini
düşürebilmek için böyle bir karar
alındı. Yine 1 Kasım seçimlerinin sakin
bir ortamda geçmesine katkı sunmak
üzere 10 Ekim’de çatışmasızlık ilan
ettik. Buna eylemsizlik kararı denebilir.
Bize saldırılmadıkça biz de eylem
yapmayacağımızı taahhüt ettik. Se-
çime böyle gidildi. Bu karar 1 Kasım’da
seçimlerin daha rahat gerçekleşme-
sine katkı sundu. AKP’nin bütün sal-
dırılarına, gerginlik politikalarına, özel-
likle Kürdistan ve Türkiye’nin metropol
kentlerinde emekçilerin, Kürtlerin, Al-
evilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde
her türlü baskıyı arttırmasına rağmen
yine de 1 Kasım’da seçim yapılabildi. 

Aslında 1 Kasım seçimlerine seçim
de denilemez. Ama buna seçim deni-
lecekse de bu seçimin gerçekleşme-
sinde bizim tutumuzun belirleyici rolü
oldu. Seçimden sonra hem seçim so-
nuçlarını hem de AKP iktidarının yak-
laşımlarını değerlendirdik. Zaten se-
çimden hemen sonra hem cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan hem de baş-
bakan Ahmet Davutoğlu, seçim ardın-
dan ortaya çıkan sonuçlara göre siya-
setlerinin ne olacağını somut ifade et-
tiler. Aynı zamanda onu pratikleştirdiler
de. Biz de 3-5 Kasım tarihleri arasında
PKK Yürütme Komitesi toplantısı yaptık
ve bu durumu değerlendirdik. Olumlu
bir yaklaşım olsaydı belki eylemsizlik
durumunu devam ettirebilirdik. Fakat
baktık ki, öyle bir durum yok. İmha
amaçlı saldırıları hem arttırıyorlar hem
de ‘Yok edeceğiz!’ diyerek, her türlü
saldırı yürüteceklerini açıkça söylüyor-
lardı. Bunun üzerine bizim 10 Ekim’de

ilan ettiğimiz eylemsizlik durumunun
bir anlamı kalmadı ve bitti. Biz eylem-
sizliğin bir anlamının kalmadığını ve
bize dönük saldırılar karşısında dire-
neceğimizi açıkladık. 

Öncesinde bir ateşkes vardı. 2013’ün
Newrozunda ilan edilen ateşkes vardı.
Newroz öncesinde Önder Abdullah
Öcalan’ın çağrısı oldu. Biz o çağrıya
binaen hem elimizdeki esirleri bıraktık,
hem ateşkes ilan ettik, hem de belirle-
nen eylem planına uyacağımızı, eğer
karşılıklı olarak plandaki hedefler ger-
çekleştirilir, taraflar ona uyarsa bunun
bir gereği ve parçası olarak güçlerimizi
Bakurê Kurdistan’dan sınır dışına çe-
keceğimizi beyan ettik. Ondan sonra
geri çekiliş sürecini de başlattık. Fakat
AKP bu plandaki taahhütlerine uymadı.
3 aşamalı bir eylem planı vardı. Birinci
aşama; genel mutabakat, çift taraflı
ateşkes, meclis ve meclis dışında bazı
komisyonların kurulmasını kapsıyordu.
Bu komisyonlar arasında Hakikatleri
Araştırma Komisyonu, Süreci İzleme
Komisyonları ve gerillanın çekilmeyi
taahhüt etmesiydi. İkinci aşama; gerilla
sınır dışına çekilecek ve buna karşılık
olarak siyasi arenada da anayasal ve
yasal değişiklikler yapılacaktı. Kürt so-
runun çözümünü öngören bir demo-
kratik reform yasal ve anayasal düzeyde
gerçekleşecekti. Bu da Haziran başın-
dan Ekim ayına kadar öngörülmüştü. 

Bu iki aşama gerçekleşir ise, taraflar
üzerine düşeni yerine getirirlerse o
zaman yeni bir durum ortaya çıkmış
olacaktı. Bu yeni duruma göre üçüncü
aşama; normalleştirmeyi geliştirmekti.
Ortaya çıkan yasal düzene göre sis-
temin örgütlendirilmesi ve yürütülmesi
olacaktı. Gerillanın durumu ve diğer
konular normalleştirilecekti. Biz birinci
aşamaya uyduk. Hatta ikinci aşamanın
bir bölümünü birinci aşamaya çektik.
Gerillanın ilk gruplarını dahi birinci
aşamada çıkardık. AKP birinci aşamaya
uymadı. Her şeyden önce üzerine mu-
tabık kalınan zamanlamaya uymadı.
Haziran başına kadar bitmesi gerekene
‘Haziran sonuna kadar’ dedi. Uyduğu
tek şey çatışmasızlıktı. Resmi ilan et-
mese de orduya emirler verdi. Askeri
hareketi o süre için durdurdu. Tabii
askeri hareketliliğe daha sonra yeniden
başladı. Mesela komisyonların oluş-
turulması konusunun içini boşalttı.
Göstermelik bazı komisyonları oluş-
turmaya çalıştı; bunlar tarafların ortak
oluşturduğu komisyonlar değildi. Buna
rağmen gerillanın çekilme aşamasını

bu eksikliklere rağ-
men başlattık. Fa-
kat AKP hiçbir de-
ğişiklik yapmadı.
Anayasal-yasal an-
lamda demokratik
değişim diyebilece-
ğimiz bir reform
yapmadı. Hiçbir şey
yapmadığı gibi
ucuz bir şekilde
şuna dayandı: Gerilla çekilsin! Hatta
bazı hükümet yetkilileri, Bülent Arınç,
“Cehennemin dibine gitsinler!” dedi.
Dahası, “Çekilme yetmez, silahları bı-
raksınlar” dendi. Kendi üzerlerine düşen
siyasi reformlardan taahhüt ettiklerinin
hiçbirini yerine getirmediler. Tabii ondan
sonra çekilmeyi durdurduk. 2013 böyle
geçti. 2013 sonunda AKP’nin yolsuzluk
dosyaları ortaya çıktı. 2014 süreci de
biliniyor. Irak ve Suriye’de DAİŞ’in sal-
dırıları gelişti. AKP ona dayanarak bizi
zorlayacağını düşündü. 

Arkasından 15 Eylül’de DAİŞ, Ko-
banê saldırısını başlattı. Şimdi yayın-
lanan bazı belgelere göre, aslında bu
sadece bir Kobanê saldırısı değil, Çök-
türme Eylem Planı denen bir plan doğ-
rultusunda Irak’ta, Suriye’de ve Türki-
ye’de PKK’ye, Kürt özgürlük direnişine
karşı yürütülecek saldırılar planlanmış.
Kobanê’ye DAİŞ’in saldırısı bu planın
bir parçasıymış. Diğer parçası KDP-
AKP ilişkileri, Güney’den PKK’yi ku-
şatmak üzere. Diğer bir parçası ise
Bakurê Kurdistan’da topyekûn özel
savaş konsepti temelinde yürütülecek
saldırılarla PKK’nin imha ve tasfiye
edilmesi. Buna ‘Sri Lanka Modeli’ de
dendi. Sri Lanka'nın Tamil halkına ve
gerillalarına yönelttiği o ezici saldırının
bir benzeri. Yani 2013-2014’te sözde
ateşkese razı olarak seçimleri kazanıp
iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra AKP
hükümeti Ergenekoncu dedikleriyle de
anlaşarak tam bir mutabakat halinde
topyekûn özel savaş saldırısını gün-
deme getirip ezme ve tasfiyeyi planla-
mış. Bunun da başlangıç tarihi olarak
öngördükleri 7 Haziran seçimi sonrası.
Son tarih 7 Haziran 2015 seçimleri.
Ondan önce 2014 ve 2013’teki se-
çimleri kazanmış, ateşkes konumuna
dayanarak 2015 yılının 7 Haziran se-
çimini de kazanırsa tamamen kendini
kurumlaştırmış sayacaktı. Önünde tek
engel Kürt özgürlük direnişi vardı. Onu
da ezerse artık 2023 hedefini garanti-
lemiş olacaktı. O doğrultuda bir top-
yekûn saldırı planı devreye konuldu.

Çökertme planı

Serxwebûn: Değindiğiniz gelişmeler
içerisinde Kobanê’ye dönük saldırılar
ve Kobanê direnişi nasıl bir yer tuttu?

D. Kalkan: Kobanê saldırısı bu planın
başlangıcıdır. Kobanê’de DAİŞ, Rojava
Kürtlerinin özgürlük direnişini ezerse, bu
Kobanê’yle sınırlı kalmayacak ve Rojava
devrimi tasfiye olacak, Rojava Kürdistan’ı
ortadan bölmüş ve ezmiş olacaktı. Ondan
sonra parça parça Afrîn ve Cizîre’ye de
saldırıp yok edecekti. Zaten Tayyip Er-
doğan o zaman ne dedi: “Kobanê düştü
düşüyor, sıra Afrin’e de gelecek.” Rojava
devrimini tasfiye ederse ve ardından 7
Haziran seçimini de kazanırsa, 8 Haziran
2015’te Sri Lanka’nın Tamil saldırısı gibi
saldıracaktı. Biz AKP’nin böyle bir plan
dahilinde hareket ettiğinden şüphe du-
yuyorduk. Öyle izlenimlerimiz vardı ve
biz de şu kanaate ulaşmıştık: ‘Eğer AKP
7 Haziran seçimini kazanırsa ertesi gün
en ağır imha ve tasfiye saldırısı başla-
yacaktır.’ O bakımdan öncesinden bir
kaç şeyi önemsedik. Birincisi, Kobanê
direnişini önemsedik. Kobanê saldırısına
karşı ne olursa olsun AKP-DAİŞ ittifakı
Kobanê’de yenilmeliydi. Bu başarıldı.
2015’in Haziran’ında Kobanê direnişi
zafer kazandı. Bu zafer Cizîre’yi etkiledi.
Rojava özgürlük devrimi her türlü saldırıyı
kırarak zafere ulaştı. 

İkincisi, AKP’nin maskesini düşürmek
üzere Önder Apo’nun 2014 Kasımı’nda
gündeme getirdiği Barış ve Demokratik
Müzakere Süreci Taslağı temelindeki
girişimdi. Onun amacı ise şuydu: Bir
seçim öncesindedir. AKP en zayıf du-
rumda. Seçimi kazanıp iktidarını sür-
dürmek istiyor. O halde gerçek niyeti
ne, ancak o zaman açığa çıkarılabilir.
Böyle bir sürece en makul çözüm prog-
ramını dayatırsan, eğer karşı tarafta
çözüme yaklaşacak milyonda bir eğilim
varsa onu kabul eder ve o yönlü gelişme
olur. Kabul etmiyorsa demek ki, yap-
tıkları hep hiledir, oyundur ve maskesi
düşüp yaptıkları açığa çıkar. 

O girişim, seçim sürecini böyle de-
ğerlendirmeyi ve bir netleştirme girişi-
miydi. Biz buna evet, dedik. Önce bazı
maddeler, içerik bizi tatmin etmedi.
Kendi içimizde tartıştık ve bir-iki kez,
‘Biz bunu kabul edemiyoruz’ diye bilgi
de gönderdik. Daha sonra baktık ki,
içeriğinden çok belirttiğim anlamı önem-
li. Yönetim olarak tartıştık ve ‘Bunun
içeriği değil, girişimin kendisi önemli’
dedik. Çünkü karşı tarafı netleştiriyor
ve maskesini düşürecek. Milyonda bir
demokratikleşme ve Kürt sorunun çö-
zümü isteği varsa ‘evet’ diyecekti. Eğer
evet demezse demek ki, söylediklerinin
hepsi hiledir. O zaman bu AKP’nin
maskesinin düşürülmesi olur, dedik.
Onun üzerine biz her şeyi olduğu gibi
kabul ettiğimizi açıkladık. Bu, Önder
Apo’nun elini güçlendirdi. Kürt tarafı
bütünlüklü olarak o taslağa evet deyince
ve 28 Şubat’ta Dolmabahçe’de ortak
basın toplantısıyla ilan edilince AKP
artık eski durumu sürdüremez pozis-
yona geldi, maske düştü. 

Dolmabahçe süreci

Serxwebûn: Burada AKP yönetimi
ile Tayyip Erdoğan arasında bir çelişki
yaşandığını düşünüyor musunuz?

D. Kalkan: Evet, hükümet durumu
sürdürmekten yana gibiydi. Görüşmeler
yapıyorlar, İmralı’da müzakere yapacak
gibi masa kuruyorlardı. Önder Apo’nun
özgürlüğü, heyetler oluşturma yönünde
yetkin bir yaklaşımları yoktu ama yine
de durumu idare eden bazı yaklaşımları
vardı. Dolmabahçe’de başbakan yar-
dımcısı oturdu ve HDP’nin İmralı’ya gi-
den heyetiyle açıklama yaptı. Buna Tay-
yip Erdoğan müdahale etti. Erdoğan
kendi adına mı, devlet adına mı müda-
hale etti bilemeyiz ama müzakere sü-
recini durdurdu ve bozdu. İmralı görüş-
melerini durdurdu. Ondan sonra sadece
5 Nisan’da tek bir görüşme oldu. O gö-
rüşme seçim hazırlıklarının tartışıldığı
bir görüşmeydi. Daha sonra HDP he-
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Direnişi 
büyüteceğiz

Bütün saldırılara karşı biz daha aktif ve etkin direneceğiz. Bu direnişi halk yürüttü;

Cizîr ve Sûr birer halk direnişiydi. Gerilla zaten direniyordu. Kürt halkı yediden
yetmişe, bir çok mücadele yöntemini iç içe kullanarak direndi. Böyle bir direnişi

Türkiye’ye yaymak, Türkiye toplumunun emekçilerinin, kadınları ve gençlerinin
direnişi haline getirmek istiyoruz. Bunun, hem yük paylaşma hem de özgürlük ve 

demokrasiye daha erken ve daha hızlı ulaşma gibi bir sonuç yaratacağını düşünüyoruz. 
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