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Soykırım hazırlığı sadece propagandadan
oluşmaz. Karar süreçleri uygulama safhasında
genellikle komplocu bir tarza bürünür. 

Genellikle de hazırlık süreci birçok soykırım
uygulamasını kendi içinde barındırır. Kimi
zaman doğrudan fiziki soykırım uygulanırken
kimi zaman diğer yöntemlerle sonuç alınmaya
çalışılır ve eğer sonuç alınamazsa tüm uygu-
lamalar fiziki soykırımın zemini olarak kul-
lanılıp imha aşamasına geçilir. Aslında soy-
kırım ‘geliyorum’ der.
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Şiyar Amed

Besê Hozat

En yakıcı gerçek şu ki; Önder Apo özgür-
leşmeden Kürtler özgürleşemez. Ortadoğu’da
kaos son bulmaz. Özgürlüğün yolu topyekün
direnişten geçer. Sürekli bir mücadele hali ve
büyük serhildan hareketi, demokratik yaşam
ve sistem örgütlenmesi, özgürlüğün yapı taşı
ve mayasıdır. Bu süreç Sevê, Fatma, Mehmet
Yavuzer, Mehmet Tunç ve Pakize Nayır gibi
halk önderlerinin en güçlü bir biçimde rol
oynayacakları bir süreçtir. 

Fedaice bir öncülük ve topyekün bir direniş
tecrit politikasına son verecek, ‘Özgür Önderlik,
Özerk Kürdistan ve Demokratik Ortadoğu’yu
somut bir gerçeklik haline getirecektir.
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Ortadoğu’da politik-askeri durum 
Kürdistan özgürlük devriminin ulaştığı aşama ve görevlerimiz

Türkiye-Suriye-Irak üçgeninde gerçek çözüm 
Demokratik Konfederalizmdir

Soykırıma karşı toplumsal direniş sanatı

Önümüzdeki dönemde dikkatli olmamız gerekiyor. ABD kısmi değişiklikler yaparak
TC sistemini ayakta tutup, Ortadoğu çözümünü ona dayandırmak istiyor. Biz ise böyle bir
mücadele içerisinde Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’ı yaratacak sonuçları elde
etmek istiyoruz. Demokratik Özyönetim mücadelemiz böyle bir noktaya gelmiştir. 

Türkiye’nin demokratik güçleri ve halkları da mevcut durumda AKP yönetimine
tepkili durumdalar. Onun için Türkiye’nin sosyalistleri, devrimci güçleri Halkların Birleşik
Devrim Hareketi’nde bir araya gelerek bu süreci demokratik Türkiye devrimine taşımak
istiyorlar. 70’lerin başında Mahir Çayan, Deniz Gezmiş ve İbrahim Kaypakkaya’nın
başlattığı Türkiye Demokratik Devrimi’ni Özgür Kürdistan çözümüne dayalı olarak
başarıya götürme adımını atmaya çalışıyorlar.
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Önderliğin özgürlüğünün yolu
topyekün direnişten geçer

Tecavüzü kurumlaştıran sistemle 
yaşanacak her an soykırım anıdır Halk savaşı özgürlük savaşıdır

Dilzar Dîlok Önder Abdullah Öcalan değerlendiriyor

Duran Kalkan

Son yıllarda giderek artan tecavüzler,
kadın ve çocuklara yönelik istismarlar ve
insan bedenine yönelen saldırılar, merkezi
uygarlık krizinin kendisi olan kapitalist sistemin
yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Bu
krizi demokratik uygarlık güçleri çözemediği
müddetçe de bu yeni aşama, derinleştirilmiş
köleliği daha da derinleştirerek sürdürecektir. 

Bu sürecin en belirgin yanı kadınla birlikte
çocuklara saldırması, bedenleri sömürmek
kadar hücre hücre bir kölelik yaratmaya ça-
lışmasıdır. Tecavüz, hakim sistemin en temel
uygulamalarındandır. Özgecan’a yapılanlar
bu sistemin en görünür yüzüdür. 
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Savaş tarihi üzerinde de durun. İsyanla-
rın başına nelerin getirildiğini biliyorsu-
nuz. İsyancı bir tarzda Kürtler binlerce yıl
savaşmışlar ve hep düşmüşler, sonunda bi-
tirilmişler. PKK savaş tarihine bakın. 

Bu tarihte bizim kaybettiğimiz şeylerin
nedenleri nelerdir? Nedeni bunlardır:
Partileşmedir, ideolojidir, en büyük gücü-
müz, en büyük silahımız ideolojidir. Bizi
aydınlığa kavuşturacak olan ideolojidir.
İkincisi, parti örgütlülüğü, üçüncüsü halk
savaşı taktikleridir. Bunu da zamanında
örgütledik. Dördüncüsü, aramızdaki yol-
daşlıktır.
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Besê Erzincan

Rohat Selçuk

Önderliğin varlığı 
Ortadoğu ve insanlık için bir şanstır

Özgür basının dünü ve bugünü

Halkların Birleşik Devrim Hareketi 
kazanmanın önünü açıyor

Röportaj
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ürk-Amerikan ilişkilerinin
kırılgan dönemden geçtiği
bugünlerde Ahmet Davu-
toğlu, Amerikan politika-
larına uygun hareket edi-

yor. Ona denk söylemlerde bulunuyor.
Erdoğan ise tam aksine, tehdit ediyor.
Bu durumu aralarında yaşanan bir çe-
lişki olarak görmemek gerekiyor. Er-
doğan Amerika’yı daha fazla Özgürlük
Hareketi’ne saldırtmak, yöneltmek için
elinden geleni yapıyor. Davutoğlu farklı
bir üslupla konuşsa da özünde benzer
şeyleri söylüyorlar. Ahmet Davutoğlu
ve Erdoğan’ın sözleri birbirini tamam-
layan sözlerdir. 

Erdoğan’ın son zamanlarda sık sık
tekrarladığı, “Artık kimseyle müzake-
reye geçmeyeceğiz” sözü ise Önderliğe
bir cevaptır. Bunun ciddiyetini göster-
mek için her şeyi yapıyorlar. Bu kadar
yakıp yıkmalar, tehdit etmeler hep Ön-
derliğin direnişine bir karşılıktır. Ahmet
Davutoğlu’nun çok tartışılan çatışmalı
sürece son verip, gerillanın geri çekil-
mesi ve silah bırakmasına dönük açık-
lamaları bir dayatma olarak gündeme
getiriliyor.  Önderlik bunu reddetti. Bu
kadar yıkım, talan Önderliğin direnişini
kırmaya dönüktür; kendi dayatmalarını
kabul ettirmek içindir. Baş vermemizi
istiyorlar, “Baş eğeceksiniz” diyorlar
ve bunu en başta Önderliğe dayatı-
yorlar. “Baş verirsen, teslim olursan
bu iş biter” diyorlar. Tam bir teslimiyet
dayatması içerisindeler.

Gerillanın ‘silah bırakma’ meselesini
Amerikalılara kadar götürdüler. Ameri-
kalılar da aynı şeyi söylüyor, hatta en
az Erdoğan kadar bunda kararlı ve ıs-
rarlıdırlar. Hatırlanırsa Önderlik, geri
çekilmeyi eleştirmişti. 2013’te “Ben
böyle bir şey söylemedim, kim yaptıysa
benim dışımda yapıldı” dedi. Bundan
sonra her ne yapılacaksa hükümet ya-
pacak. Öyle Kemal Burkay gibi, “Direniş
uygun değil, doğru bulmuyoruz” deni-
lemez. Özgür bir yaşam imkanı olsaydı
direnmeye de gerek olmazdı. Güya
sorunu çözüyorlar. “Ne verirsek onunla
yetineceksin, başını bile kaldırmaya-
caksın” deniliyor. Süreç dedikleri de
buydu zaten. “Kürdü red etmedik” de-
niliyor ama yaklaşımları bireysel hak-
ların elde edilmesine bile imkan ver-
miyor. Bir halkın evinde Kürtçe konu-
şabilmesi, türkü söyleyebilmesini yeterli
hatta fazla bile görüyorlar. Halk ol-
maktan kaynaklı hakları tanınmıyor,
resmiyette Kürtlük adına bir şey yok!
Kendi Kürtlerine bile böyle davranı-
yorlar. Eğer dikkat edildiyse Neçirvan
ve Davutoğlu görüşmesinde bölgesel
hükümetin bayrağını bile görüşmenin
yapıldığı yere koymuşlar ama fark edi-
lemeyecek şekilde yerleştirmişler. Bu
tesadüf değil tabii ki, çok ince bir poli-
tikadır. Kürdün hiçbir yerde resmiyetinin
oluşmasına müsaade etmiyorlar. Hew-
lêr yönetimine bile aynı inkar politikası
ile yaklaşıyorlar. Klasik Türkiye Cum-
huriyeti devletinin 1924 anayasasından
itibaren oluşturduğu çizgi aynen sür-
dürülüyor. Bu politika hiç esnetilmedi
ve olduğu gibi korunuyor.

Bir dönem şöyle düşünenler vardı:
“PKK çekilebilir ama silahlı olarak Kür-
distan’ın diğer yerlerinde kalabilir.”
2014’te bazıları buna razıydılar da.
Fakat şimdi buna bile razı değiller. Da-

yattıkları onca şeyden hiçbirini Önderlik
kabul etmedi. Bu sebeple bütün teh-
ditleri aslında Önderliğe’dir, bunu bilmek
gerekiyor. Asıl savaş İmralı’dadır ve
direniş de orada başladı. İmralı’da Ön-
derliğin üzerinde psikolojik baskı çok
fazladır. Tehditler savuruyorlar Önder-
liğe; ‘Erdoğan’la uzlaş, onun gibisini
bir daha bulamazsın.” AKP’liler bunu

yapıyor, yaptırıyorlar. Süreci iyi analiz
edemeyen bazıları AKP’nin görüşmeleri
reddettiğini söylüyorlar. Görüntü bu
olabilir ama gerçek bu değildir. Önder-
liğe yönelik tehditlerin çok yoğun oldu-
ğunu biliyoruz. Buna rağmen de gö-
rüşmelere kapıyı hep açık tutuyorlar.
Ancak dayattıkları teslimiyettir. Erdoğan
açıkça teslim olma çağrısı yaptı. Zaten
planın adını da ‘Diz Çöktürme’ olarak
koymuşlar. Bu baş eğme, teslim alma
çağrısı ve irade kırma siyasetidir. Aynen
Amed zindanında yaptıklarını bu kez
tüm halka, harekete ve Önderliğe yap-
mak istiyorlar. 12 Eylül rejimi tutsaklara
neyi dayattıysa şimdi bütün toplum
üzerinden Önderliğe de o dayatılıyor.
Saldırı yöntemleri benzerdir; toplumun,
gerillanın iradesine kırmaya dönüktür.
Bu halihazırdaki DAİŞ tarzıdır.

Erdoğan-Bahçeli koalisyonu

AKP’nin çok pragmatist bir parti ol-
duğunu biliyoruz. Erdoğan, “Her şey
bitti” dedi fakat öyle değil tabii. Zaten
dayattığı çizgi kapıyı kapatacak bir du-
rum değil ki. Olaylar biraz açık hale
getirildi, olan budur. Bahçeli’nin de Er-
doğan’ın da son açıklamalarını önem-
semek gerekiyor. Ya kültürel soykırımı
ya da fiziki soykırımı dayatıyorlar. Soy-
kırımı açık ve çok cüretkarca ifade edi-
yorlar. “Soykırım kabul etmeleri dışında
Kürdün başka seçeneği yoktur” demeye
getiriyorlar. Devlet Bahçeli “Taş üstünde
taş, baş üstünde baş kalmayacak” dedi.
Erdoğan’da sarf ettiği sözlerle Bahçeli’yi
onaylamış oluyor. Şu an fiiliyatta AKP
ve MHP koalisyonu vardır. Daha doğ-
rusu Erdoğan ve Bahçeli koalisyonu
vardır. AKP’de bu koalisyonun dışında
kalanlar oldu. MHP’de de bunun dışında
kalmaya çalışanlar var. 

Dikkat edelim, şu an ki yönetim
Bahçeli ve Erdoğan koalisyonudur.
Kürdistan’da savaşan gücün çoğu
MHP’lidir. Bahçeli’yi öyle küçümseme-

meliyiz. Açıklamalarını da önemseme-
liyiz. Kürdistan’daki savaşla ilgili esas
talimatı Bahçeli veriyor. Kürdistan’da
savaşanlar Erdoğan’dan çok Bahçeli’yi
dinliyorlar. Bahçeli ve MHP özel savaşın
önemli bir gücüdür, savaşanlar üzerinde
ciddi bir ağırlığı vardır. AKP-MHP işbirliği
sanıldığından daha derin ve kapsamlıdır.
Bunu hiç gözden kaçırmamak gerekiyor. 

Tuğrul Türkeş’in MHP ile kavgası
danışıklı bir dövüştü. 7 Haziran’dan
sonra kendilerince makul olan AKP-
MHP arasında kurulacak bir koalis-
yondu. Ancak bu birçok açıdan zayıf
bir koalisyon olurdu ve yıkılırdı. O ne-
denle her şeyi en baştan hesaplayarak
şu sonuca vardılar: “Ayrı durursak ka-
zanırız ama birleşirsek kaybederiz!”
Ahmet Davutoğlu, MHP ile bir koalis-
yona karşı değildi. Erdoğan ve Bahçeli
buna karşı çıktılar. “O akılsızlık olur”
denildi. CHP’yi de tahrik ede ede, oya-
layarak koalisyonun dışında tuttular.
Böylece meclisi aylarca işlemez kıldılar.
Yeniden seçime gitme kararı aldırttılar.
Tuğrul Türkeş de AKP’ye gitti, hatta
gönderildi. 1 Kasım’da Erdoğan’la Bah-
çeli arasında bir danışıklı dövüş oldu.
İkisi de birbirini iyi tanıyor, ne yaptık-
larını iyi biliyorlar. Aynı çizgideler ve
böyle atışmaları, ayrı gibi durmaları
onları güçlendiriyor. İkisi için de önemli
olan pratikte ortak siyasetin yürümesidir
ve nitekim ortak siyasetleri yürüyor
da. Savaş bu tarzda yürütülüyor.

AKP ve MHP’den yana olan herkes
24 Temmuz’dan bu yana savaşa sevk
edildi. Kürdistan’da savaşı yürütenler
bunlardır. AKP tek başına hükümeti kur-
du, her ihtimale karşı da Tuğrul Türkeş
AKP’ye gönderildi. “HDP’yi düşürmeliyiz,”
denildi ve bunun hesapları yapıldı. Hiçbir
şeyi tesadüfe bırakmak istemediler. Tuğ-
rul Türkeş’i onun için gönderdiler, sağ-
lama almak istediler. Zaten faşist güç-
lerini Kürdistan’a saldırtmış ve STK’lara
da her türlü talimatı vermişler. Tam bir
savaş hükümeti kurulmuş durumdadır.
Burada Erdoğan daha ihtiraslı, iktidar
olma konusunda daha bireyseldir. Bu
durumda asıl kendinden taviz veren
Devlet Bahçeli’dir.  Devletin bekaası
söz konusu olduğu zaman kariyer gö-
zetmiyor. İktidarın nimetlerinden belki
faydalanmıyorlar ama çizgileri yürüyor;
MHP için de önemli olan budur. Bu iş-
birliği ile faşist güruhun en güçlü duruşu
sergilediği bir dönem yaşanıyor. Birçok
çevreyi aldatma, şantaj ve rüşvetle et-
raflarında tutma, militan yapıyı savaşa
seferber etme, muhalefeti susturma gibi
yöntemlerle savaşı istedikleri gibi yürü-
tüyorlar. Bu sistemi küçük görmemek
gerekir. Öyle kolay oluşturulabilir bir
sistem değildir. Her koşulda yürütülemez.
İyi oynuyorlar rollerini. Misyon sahibidirler
ve o misyonun gereğini yerine getiri-
yorlar. Dikkat edilirse yağdan kıl çeker
gibi Kobanê ve 7 Haziran yenilgisinden
kendilerini çıkartıp bu saldırı noktasına
geldiler. Tabii gerçeğin bir de öteki yüzü
var; Bu kadar saldırganlaşmaları korku
ve zayıflıklarının göstergesidir.

KDP’nin içinde bulunduğu 
yanlışın ölçüsü yoktur

Cumhuriyet tarihinin en zayıf hükü-
meti şu an ki hükümettir. AKP’nin yüzde

49 oy alması hikayedir, o kadar tabanları
yoktur. Hatta ciddi bir tecrit olmuşluk
bile vardır. Dikkat edilirse dost olarak
sadece MHP kaldı yanlarında, diğerler
destekçilerinin çoğunu kaybettiler. AKP
içinde de giderek belirginleşen bir mu-
halefet oluşuyor. Devlet bürokrasisi ve
kurumları parçalı duruyor. Polisleri de
dahil istifa eden birçok devlet görevlisi
oldu. Bürokrasi ve aydın kesimde çok
sert bir bloklaşma oluşuyor. Toplumun
% 80’ninden fazlası barış istiyor, halk
savaşa karşıdır. Tüm bunlar biraraya
getirildiğinde AKP’nin % 49 oyu olamaz.
Zorla, baskıyla, şantajla, hileyle oy top-
luyor. Oyları savaşla topladığını söy-
lemek yanlıştır. Önderlik 1 Kasım se-
çimine hiç seçim bile demiyor. “1946
seçimi” diyor. Nasıl ki CHP sandıkları
doldurdu, DP oylarını kaldırıp attı, yaktı
ve seçimden galip çıktı; 1 Kasım seçimi
de öyledir, seçim değildir. Bunu ilk
olarak Önderlik söyledi.

MHP’den ve diğer kesimlerden
AKP’ye oy geçmiş olsa da 24 Tem-
muz’dan sonra savaşın külfeti vardı;
savaş oylarını arttırmazdı, arttırmadı
da. Zora başvurdular, birçok yerde hile
yaptılar. O nedenle Önderlik ısrarla,
“1946 seçimi ne kadar seçimse 1 Kasım
seçimi de öyle bir seçimdir” dedi. De-
mokrat Parti 1946 seçiminde yüzde
50 oy aldı. Hemen her şeyi yaptılar.
Bütün sandık görevlileri CHP’liydi. Ordu
onların elindeydi. CHP’yi sandıklara
doldurdular ve yüzde 50 oy almış olarak
iktidar yaptılar. 14 Mayıs seçiminde
ise onu yapamadılar. Seçimden önce
anlaştılar. Zaten CHP’nin düşeceği an-
laşıldı, DP’yle pazarlığa oturdular. Ya-
pılacak olanlar konusunda anlaşma
imzaladılar. En rahat uzlaşacakları hu-
sus, Kürt politikasıydı. Bu kabul edil-
dikten sonra 1950’de DP’ye hükümeti
devrettiler. Yani 1946’daki gibi seçim

hilesi yapmadılar. 1 Kasım seçimini bu
perspektifle görmek ve değerlendirmek
gerekiyor. Yanılmamak gerekiyor;
AKP’nin öyle güçlü bir tabanı yok, özel
savaş temelinde bastırarak iktidarı el-
lerinde tutuyorlar. Zaten 7 Haziran’a
kadar AKP, hep istikrar ve barışa dayalı
olarak propaganda yürüttü, oyaladı.

Ama 7 Haziran’dan sonra strateji tü-
müyle değişti, barış ve istikrar değil
savaş ve faşizm ile herkese saldırdı.
Zorla ve hileyle iktidardadır. Bu anlamda
1 Kasım’da sivil faşist darbe yapıldığı
tespiti kesinlikle doğrudur. 

AKP dışarda da zayıf ve birçok şeyi
kaybetmiş durumdadır. AKP bir süreden
beridir gün gün, adım adım ilişkilerini
yitiriyor. Dayandığı güçler kimlerdir?
İçte en sadık müttefiki MHP’dir. Yani
milliyetçi ve faşist kesim ve bir de yiyici
takımıdır. Devletin imkanlarından ya-
rarlanıp kendilerini var edenler destek
veriyor. Aslında devleti destekliyorlar.
İktidar olduğu için AKP o desteği kul-
lanıyor. Bunun dışında destek gücü
yoktur. Toplumda savaşa destek yoktur,
tersine tepki çok fazladır. Dışarıda en
fazla destek aldığı kesimler DAİŞ, El
Kaide, KDP, Suudi ve Katar’dır. Bu ke-
simlerle işbirliği halindedir. Suudi, Katar
ve KDP ile işbirliği esasta ticaret ve
petrol parası üzerinedir. Birbirleriyle it-
tifakları dahi yoktur. AKP fırsat bulsa
KDP’yi yok edecek. Erdoğan bunu açık
söyledi. Öyle gizlileri-saklıları yok. Bunu
KDP’liler de iyi biliyor ama para gözlerini
karartmış durumda. Öyle bir yaşama
alışmışlar ki, para her şeyleri olmuş.
Oradan para geliyor diye her şeyi
sineye çekiyorlar. Bu anlamda rahatlıkla
KDP’nin içinde bulunduğu yanlışın öl-
çüsü yoktur, diyebiliriz. “Ben bağımsız
Kürdistan’ı kurmuşum” deniliyor ama
biraz para gelsin diye her şeyi satıyorlar.
Şengal meselesini, Rojava’ya peşmer-
gelerin gitmesini, AKP ile ilişkilerini,
bunu maskelemek için kullanıyorlar.
Şimdi PKK ile bu kadar karşıtlaşmayı
geliştirecek ne vardı? Şengal’de KDP’li-
lerle gerillalar ayını mevzide savaşıyor-
lardı. Yine Rojava’daki peşmergeler me-
selesi benzerdir. Görüşmeler vardı, çö-
zülemez hususlar değildi. Ama çözüme
yanaşmıyorlar. Sebebi de paradır.

KDP’nin, AKP ve Suudi Arabistan’la
ilişkileri para üzerinedir. Bunu örtmek
için gerekçeler yaratıyorlar. Rojava ve
Şengal büyük saldırı ve katliam tehdidi
altındadır ama onlar para için her şeyi
satan bir durumdadırlar. Bu ticaret iş-
lediği müddetçe bu kirli ittifakları bo-
zulmaz. Ama bu ticaret işlemez hale
gelirse ne olacak? O zaman bu çıkar
ilişkileri biter. Ki, bu ticaret her zaman
sürmez. Geriye de AKP, MHP, DAİŞ
ve El Kaide işbirliği kalıyor. Bu bazıla-
rının dediği gibi ne kadar Sünni blok
olarak tanımlanabilir? Belki kısmen
öyle olabilir fakat mevcut haliyle en
sağlam kâr ilişkisi ve ittifakıdır, diyebiliriz.  

El Kaide ve DAİŞ gibi örgütler, Sünni
blok olamazlar, çünkü toplumsal ta-
banları yoktur. Arap milliyetçiliğinden,
dincilikten, Sünni cepheden ve Arapların
Ortadoğu’da ikinci sınıf insan haline
getirilmiş olmasından ideolojik ve siyasi
olarak faydalanmak istiyorlar, bu bir
gerçektir. Dikkat edilirse söz konusu
güçler konjonktürel olarak ortaya çıkı-
yorlar. Onları çelişkiler, bu çelişkilere
dayalı toplumsal taban var etmiyor, si-
yasi konjonktür var ediyor. 1985-90’dan
2010’lara kadar süreci El Kaide götürdü.
Şimdi Kuzey Afrika, Güney Asya hat-
tından, Akdeniz havzasına çatışmalar
yayılınca, çelişkiler ve çatışmalar yo-
ğunlaşınca DAİŞ belası çıktı. Bunu Or-
tadoğu’da yaşanan ve adına 3. Dünya

Türkiye-Suriye-Irak üçgeninde
gerçek çözüm Demokratik Konfederalizmdir

Bahçeli’nin de Erdoğan’ın da
son açıklamalarını 

önemsemek gerekiyor. Ya
kültürel soykırımı ya da fiziki

soykırımı dayatıyorlar. 
Soykırımı açık ve çok cüret-
karca ifade ediyorlar. Devlet

Bahçeli, “Taş üstünde taş, baş
üstünde baş kalmayacak”

dedi. Erdoğan da sarf ettiği
sözlerle Bahçeli’yi onaylamış

oluyor. Şu an fiiliyatta AKP
ve MHP koalisyonu vardır. 

AKP’nin dışarıda en fazla 
destek aldığı kesimler DAİŞ, 

El Kaide, KDP, Suudi ve 
Katar’dır. Bu kesimlerle 

işbirliği halindedir. 
Suudi, Katar ve KDP ile 

işbirliği esasta ticaret 
ve petrol parası üzerinedir. 

AKP fırsat bulsa KDP’yi yok 
edecek. Erdoğan bunu açık
söyledi. Bunu KDP’liler de

iyi biliyor ama para gözlerini 
karartmış durumda.
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Savaşı dediğimiz çelişki ve çatışmalar
ortaya çıkardı. Bölgesel ve küresel
güçler bundan ziyadesiyle faydalanı-
yorlar. Önderlik, “Herkesin eli içinde”
dedi. En fazla içinde olanda JİTEM’dir
tabii. DAİŞ ve El Kaide’nin toplumsal
taban hareketliliği sanıldığı kadar di-
namik değildir. Çok geleceği olacak
bir hareket de değiller. Herkes bir şe-
kilde kullandı, en çok da AKP kullanıyor. 

AKP düşmanlarına sarılıyor

DAİŞ, AKP’nin ustaca kullandığı bir
ilişki, bir güçtür. Son üç, dört yıldır AKP
siyasi olarak içte ve dışta kaybettiği
halde ayakta kalmasına vesile olan güç,
ustaca yürüttüğü DAİŞ ve onunla olan
ortak siyasetidir. El Nusra, El Kaide ve
DAİŞ gibi birçok örgütü denedi. Ger-
çekten de DAİŞ, Suriye ve Irak’ta AKP
politikalarına hizmet eden bir konum-
dadır. Rus çarının bir sözü var; “Denize
düşen yılana sarılır” diye. Erdoğan’ın
çizdiği tablo aynen böyledir. Yani düş-
manlarına sarılmaya çalışıyor. Türkiye’nin
İran, İsrail, ABD, Rus politikası böyledir.
Rusya’ya yalvarıyor. Tahran’a, Kürt po-
litikasında anlaşma yapmak için gitti.
İsrail ile o kadar kavgalı olmalarına rağ-
men şimdi yalvar yakar yardım dileniyor.
Hakeza Amerika’ya, Avrupa’ya karşı da
yalvar yakar durumdadır. Destek ala-
mıyor; ittifakları, destekleri azalıyor.
Adeta herkese yalvarıyor. Rusya ile gö-
rüşmek istiyor ancak Rusya henüz uz-
laşmadı. İran’la Suudi-Yemen mesele-
sinde neredeyse savaş noktasına gel-
diler. Buna rağmen Davutoğlu Tahran’a
gitti, “Kürtler ayağa kalkmış, sıra size
geliyor” dedi. Kürt karşıtlığı üzerinden
anlaşma yaptılar. Her gün küfür ettiği,
hakaret ettiği Yahudilere yalvarıyor şimdi;
“Ben ettim siz etmeyin” diyor. Yahudileri
ne kadar kandıracak o da belli değil.
ABD’ye yönelik, İran’a yaptığı gibi tehdit
dilini kullanıyor. Çünkü, kendini Kürtlerin
tehdidi altında görüyor. 

Türkiye ile ABD’nin 
200 yıllık ilişkisi

ABD’ye gidişi ve ısrarla Obama’yla
görüşmek istemesi şunun içindir: “Biz
çöküyoruz, Türkiye PKK’nin tehditi al-
tındadır ve gelin kurtarın, isterseniz
ülke sizin olsun!” Aynı minvalde NA-
TO’ya sığınıyor. Zaten her sıkıştığında
1960’lardan bu yana sık sık NATO’ya
başvuruyorlar. Sırf Kürtlere en küçük
bir hak vermemek için iktidarını da, ül-
keyi de her güce peşkeş çekiyor. Bu
girişimleri onu ne kadar daha götürür,
bilemeyiz tabii!

22 Temmuz’da savaşı başlatmaları
bir stratejik karar temelindeydi. “Biz
başlatırız ve herkesi dahil ederiz” diye
düşündüler. ABD ile temas halinde sa-
vaşı başlattılar. Zor durumda kalınca
ABD’ye gitti ve bu konsensüsü hatırlattı:
“Çöküyoruz, isterseniz çökelim ama
siz de kaybedeceksiniz. PKK’ye karşı
bizi korumak zorundasınız. PKK’ye
karşı yanımızda duracaksınız” dedi.
Gitmeden evvel her platformda konu-
şuyordu; “Ey ABD, müttefikin biz miyiz
PKK mi?” Erdoğan tam da bunu söyledi
Obama’ya. Zorlandıkları için herkesi
zorluyorlar. Fakat yine de yanılmamak
gerekiyor; mevcut durumu AKP ve
ABD’nin danışıklı dövüşü olarak gör-
memek gerekiyor. Aralarında ciddi
politik ayrılıklar, politik mücadele var.
Türkiye’yi kim yönetiyor gerçekten?
Ankara’daki hükümet mi? Washington
mu? O tartışmalı bir konudur. En basi-
tinden diyebiliriz ki, yüzde 50’li yüzde
50’li olabilir. Hatta bu oran ABD’den
yana daha fazladır. Türkiye’yi NATO
yönetiyor. ABD yönetiyor. Bu açıktır.
Onun için Türkiye’de olup bitenler An-
kara’yı ilgilendirdiği kadar Amerika’yı
da ilgilendiriyor. Aralarında ciddi bir
mücadele olduğu muhakkaktır. Politik
mücadeleden dolayı politik ayrılıklar
da mevcuttur. Onun ötesinde zaten
ilişkileri yıllardır var. “200 yıldır var”
dedi Önderlik. Bu gerçeği göz ardı
edemeyiz. Reel politik dışında stratejik
çıkarları söz konusudur. ABD her ve-
sileyle Türkiye’den vazgeçmeyeceğini
söylüyor. İki yaklaşım belirlenmiş: Bir,
“Türkiye’ye karşı silahlı çatışmaya gi-
receğimizi kimse beklememeli.” Ve iki,
“Türkiye’den vazgeçeceğimizi kimse
beklememeli.” Zaten biz de böyle bir
beklenti içinde değiliz. Buna rağmen,
aralarında hiç mücadele, politik ayrılık,
çekişme ve çatışma yok, yapılanlar
hep görüntüdür, danışıklı dövüştür, an-
lamı çıkarılmamalı. Tam tersine bir sı-
kıntı var ve her zaman bir mücadele
de var. Bu anlamda birlik ve çelişki iç
içedir. AKP hükümetiyle ABD’nin çeliş-
kileri çoktur. Bir süreden beri çelişki
boyutu daha çok öndedir. Hatta bazıları
dedi ki, “ABD, Erdoğan’ın üzerini çizmiş.”
7 Haziran seçimi öncesi gerçekten öy-
leydi. Şimdi durum biraz daha farklıdır.

7 Haziran’da sonuç Kürtler lehine
çıkınca hemen, “HDP’nin aldığı sonucu
esasta PKK aldı” dediler. 22 Temmuz
anlaşması bu argüman üzerine kuruldu.
Alternatif bir güç de bulunamayınca,
Erdoğan’a bir fırsat daha verdiler. Bu
fırsat ABD tarafından AKP’ye verildi.
Temmuz savaşından çok önce bize
bazı bilgiler geldi. “Savaş olacak Ku-

zey’de, Türkiye bir kez daha PKK ile
hesaplaşacak.” Bilgi bu içerikteydi. Yani
24 Temmuz’da savaş gündeme gel-
meden çok önce savaşa karar verilmişti.
İçte ve dışta buna hazırlandılar. 24
Temmuz’da ise uçak saldırılarıyla savaşı
başlattılar. Erdoğan, sonu ne olursa
olsun savaşıp, tek başına iktidarda
kalmayı kabul etti, öyle bir çizgiye girdi.
Aksi halde tasfiye edilirdi. 2008’de Zap
Savaşı olmuştu. O savaşı da AKP baş-
latmıştı. Çok benzerdir. 2007-2008 sa-
vaşıyla 2015 savaşını yürütenlerin
amaçları çok benzerdir. 

O dönem bir süreç yaşandı, sonra
her şey tersyüz oldu. ABD’de seçim
oldu, cumhuriyetçiler kaybetti, demo-
kratlar kazandı. Seçim ardından bir
komisyon kurdular. Irak politikasından,
Ortadoğu politikasından kaynaklı seçim
kaybedildi, sonucuna vardılar. O ko-
misyon yeni bir Irak ve Ortadoğu poli-
tikası belirledi. Hazırlanan plana göre
ateşkes öngörülmüyordu, savaş gere-
kiyordu. İran ve Irak ittifakına karşı
yeni bir ittifakla savaşılmalıydı. Türki-
ye-Suriye ikilisi zaten bunun için bas-
tırıyordu. Ancak İttifak içine Kürtleri’de
katmak gerekiyordu. Kürtleri katmak
için de iki engel vardı ve bunların aşıl-
ması gerekiyordu. Bir; Türkiye’deki Ge-
nelkurmay, yani İlker Başbuğ ve Yaşar
Büyükanıt, Barzani ile ittifakı kabul et-
miyorlardı. 90’lı yıllarda hata yapıldı,
diyorlardı. İlişki kuranlar kendi ilişkilerini
eleştiriyorlardı. Güya özeleştiri yapı-
yorlardı! Bir de PKK engeli vardı. O
zaman Türk Genelkurmayı ile PKK en-
gelini aşmanın bir yolunu buldular; O
yol ikisini birbiriyle savaştırmaktı. 2007
Aralık’ından 2008 sonlarına kadar ki
çatışmalı durum böyle gündeme geldi.
İkisi birbiriyle savaşsın, ikisinin de gücü
zayıflasın istendi. Bu savaşı yaparak
Türkiye Genelkurmayı zayıf düşerse
Türkiye, Irak ittifakına karşı çıkamaz,
hesabı yapıldı. PKK’yi de zayıf düşü-
rürlerse KDP, ulusal kongreyi toplaya-
caktı, hatta Nisan ayında toplamışlardı
da. Hewlêr’de ulusal kongreye gidile-
cekti. PKK’yi ulusal kongreye çekip,
“Silahlı mücadele durmalı, hepimize
zarar veriyor” diye karar alacaklardı.
PKK’nin üzerinde baskı uygulanacak
ve bu kabul ettirilecekti. Bu planın birinci
aşamasıydı. Türk Genelkurmayı geriye
itildi. Yaşar Büyükanıt ağlaya ağlaya
KDP’yle ilişkiye karşı çıkamaz hale
geldi. Fakat uygulanmak istenen PKK
politikası başarılı olmadı. Ulusal kongre
hesapladıkları gibi yapılamadı. Dolayı-
sıyla o ittifak da bir siyasete dönüşmedi.
Çünkü hava saldırılarıyla PKK’yi zayıf-
latırız, diye düşündüler. ABD ile birlikte

başlattılar o savaşı. Başûrê Kurdistan’a
yeniden hava saldırılarının önü açıldı,
operasyonların önü açıldı. Ama PKK o
bekledikleri duruma getirilemeyince plan
boşa çıktı, çıkarıldı. Aslında yarısı uy-
gulandı yarısı uygulanmadı diyebiliriz.
Şimdi de durum aynıdır. 

ABD, Mısır’dan Tunus’a, Kuzey Af-
rika’dan Arap alemine kadar bir düzey
geliştirdi. Suriye’de belli bir mücadeleyi
başlatmıştı. Esad hükümetiyle ilişkilerini
Erdoğan üzerinden onu kontrol altına
alma amacıyla kuruyordu. Kendisini
zorlayan iki güç vardı; TC ve PKK. Bu
iki gücü savaştırıp, ikisini de zayıf dü-
şürmeyi planladılar. Bu şekilde kendi-
lerine muhtaç bırakacaklardı. PKK’nin
yenilmesiyle YPG/YPJ’de etkili politika
yürütemez duruma gelir diye hesapla-
dılar. Amerika’nın Suriye’de istediğini
YPG/YPJ’ye kabul ettireceğini öngör-
düler. Amaç buydu. Öte yandan,
AKP’nin zayıf düşmesi üzerinden Su-
riye’ye müdahalesinin de önüne geç-
mek istediler. Böylece zayıf düşen her
iki gücün de ABD’den destek isteceğini
planladılar. Türkiye ile Kürtlerin ilişkisinin
de Amerikan çıkarları doğrultusunda
gelişmesini bekliyorlardı. Bu şekilde
ABD de arabuluculuk misyonu yükle-
necekti. Bu şekilde TC-PKK ilişki ve
çatışması ortaya çıkacak, ABD de çı-
kacak sonuçlardan yararlanacaktı. ABD
bu temelde savaşa yeşil ışık yaktı. An-
laşmayı onun için yaptılar ve savaş
böylece başladı. ABD çıkarlarının ihtiyaç
duyduğu kadar ve belli bir süresi olan
bir savaştı bu. Yani bir amacı vardı, bir
politikaya bağlıydı. Yıllarca sürecek bir
savaş değildi. Muhtemelen kış ortasına,
yeni yıla kadar, 2015’in yarısından iti-
baren böyle bir savaşa evet, dediler.
Sonra yılbaşında durumlar değişecekti.
AKP bunu görünce: “Buradan destek
alayım, madem Amerika’nın desteği
var, ben vurup PKK’yi tasfiye edeyim.”
diye hesap yaptı. Amerika da aynı şe-
kilde TC’yi zayıflatmayı hesaplıyordu
bu savaşla. Ve savaş böyle başladı.
Yıl bitti, kredi bitti. AKP’nin hesabına
göre kış koşullarından yararlanıp deh-
şetengiz ve DAİŞ’vari yöntemler uy-
gulayacaklar, PKK’yi zayıf düşürüp tes-
lim alacaklardı. Bunun sonucunda da
Önderliğe geri çekilmeyi kabul ettire-
ceklerdi. Amaçları tamamen buydu.

ABD, Türkiye’den dolayı
zor durumdadır

Savaşa şiddetli bir saldırıyla başlayıp
amaçlarına ulaşmayı hedeflediler. Ön-
derlik bazı görüşmelerinde söylüyordu;
“300 uçak kalksa, Kandil’i yerle bir

edeceklerini zannediyorlar.” Aynen öyle
yaptılar. Davutoğlu 300 uçak kaldırdı
ve gerillanın yerle bir olacağını zannetti.
Olmayınca şaşırdı tabii: “Hala eylem
yapıyorlar” dedi. Bu bile Davutoğlu’nun
ne kadar apolitik birisi olduğunu ayan-
beyan ortaya koyuyor. Akademisyen
kişiliğiyle yürüttüğü politikalar zaten
Türkiye’nin en büyük handikaplarından
biridir. O gece 400 sorti yapıldı. PKK’nin
bittiğine inandı. Bitmediğini görünce
şaşkın kaldılar. Bu yüzden mahallelerin
üzerine gittiler. O arada özyönetimler
ilan edildi. Cizîr’den, Gever’den de so-
nuç alamayınca bu sefer 14 Aralık’ta
herşeyi orduya teslim ettiler. Bir defa
işin içine girdikleri için artık geri çıka-
mıyorlardı. Bu düzeyde çatışma ola-
cağını çok fazla tahmin etmiyorlardı.
AKP’nin hesabı şuydu: Korkutup, ür-
kütecekti. 2011-2012’deki gibi kışa rağ-
men gerilla biraz eylem yapsa da so-
ğuklar nedeniyle etkili olamayacaktı.
Bahara kadar da bu işi bir şekilde biti-
recekti. Bu planlarıyla başarıya ulaşa-
caklarını hesapladılar. Bunlar olmayınca
da tekrardan 14 Aralık’ta işi orduya
havale etiler. Şu an işi yürüten bizzat
ordudur. Doğan Güreş darbesi gibi bir
darbeden söz etmemiz lazım. Askeri
vesayet kalktı, dediler. Büyük yalandır.
Erdoğan bizzat kendi eliyle herşeyi
Genelkurmaya teslim etti. Mevcut Ge-
nelkurmay yönetiminde o irade olmasa
bile bunu üstlenmek zorunda kaldılar.
İşin gerçeği şudur: Hükümet ve cum-
hurbaşkanlığı siyasi-ekonomik sorum-
luluk alıyorlar fakat savaşın başı Ge-
nelkurmaydır. Kürt sorunu, Kürdis-
tan’daki savaş, Genelkurmaya teslim
edilmiş durumdadır. Ordu da hemen
şehirleri kuşattı. Baktı ki olmuyor, bu
defa yakıp yıkmaya başladı. Zaman
geçtikçe saldırılarını yoğunlaştırdılar,
Cizîr ve Sûr’u ezmek istediler. Yaktılar,
yıktılar ama yine de başarılı olamadılar.
Bahar geldi, içeriden tepkiler yükseldi.
Cenevre’de Suriye için çözüm aramaya
başladılar. Türkiye ise istediğine ula-
şamadı, zor duruma düştü. 2007-
2008’de olduğu gibi PKK’yi istedikleri
noktaya getiremediler. Onun üzerine
PYD’yi, YPG’yi baskı altına alacak bir
pozisyon benimsediler. “PKK tehdit
ediyor bizi. Türkiye’yi ele geçirecek.”
diyerek Amerika’yı tehdit etmeye baş-
ladılar. Şimdi AKP’nin elindeki koz bu-
dur. PKK’yi zayıflatamayınca süreci
daha fazla uzatmadan ABD bir süredir
bazı girişimler yaptı, yapıyor. 

ABD bazı zeminlerde açıkça, “Bu
savaşı durdurmanın zamanı geldi de
geçti bile” diyor. “Daha fazla sürerse
biz de tavır alacağız, bize karşı tehdit

Önderlik, bazı 
görüşmelerinde söylüyordu;

“300 uçak kalksa, Kandil’i
yerle bir edeceklerini 

zannediyorlar.” Aynen öyle
yaptılar. Davutoğlu 
300 uçak kaldırdı ve 
gerillanın yerle bir 
olacağını zannetti. 

Olmayınca şaşırdı tabii,
“Hala eylem 

yapıyorlar” dedi. 
Bu bile Davutoğlu’nun ne 

kadar apolitik birisi 
olduğunu ayan-beyan 

ortaya koyuyor. 
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var çünkü. Türkiye’yi bırakmamızı kimse
beklemesin. AKP yenilgiye uğrayabilir,
zayıflayabilir ama Türkiye ile ilişkimiz
sürecektir.” Bu minvalde mesajlar ileti-
yorlar bize. O nedenle Amerika Türki-
ye’yi yönetiyor diyoruz. Eşbaşkanlık
açıklama yaptı. “Eğer bir arayış gün-
deme gelirse, biz siyasi çözüme hazı-
rız.” Davutoğlu ise buna karşılık,
“2013’teki konumlarına dönsünler” dedi.
Bu açıklamayı Eşbaşkanlığın açıkla-
masına cevap olarak okumak gerekir.
ABD tehlikeli durumun farkındadır. Bu
savaşın uzamasının TC’yi çökertebi-
leceğini, dolayısıyla ABD’nin çökmüş
olacağını ve PKK’nin bu durumdan
güçlenerek çıkacağını biliyorlar. Kor-
kularının kaynağı budur ve bu sebeple
yeniden çözümü gündemleştiriyorlar.
Şu an en zor durumda olan aslında
ABD’dir. YPG üzerinden PKK’ye baskı
uyguluyorlar. “Türkiye ile anlaşın” di-
yorlar. ABD’nin Ortadoğu’daki temel
dayanağı AKP’dir ve nihayetinde Tür-
kiye NATO üyesidir. Türkiye üzerinden
Ortadoğu’yu kontrol etmek istiyor. Tür-
kiye global sistemin bir parçasıdır. Tür-
kiye’nin ekonomisini de kendisine bağ-
lamış. Nereye gider bu durum belli
değil. Çok gergin ve nazik bir durum
yaşanıyor. Amerika PKK’nin Bakur’daki
savaşı bu şekilde sürdürmesi duru-
munda Türkiye’nin çökeceğini, artık
kontrol edemeyeceklerini iyi biliyor. Ba-
kur’daki savaş bu açıdan kritik bir aşa-
madadır. Savaşın sürmesi, hele hare-
ketin yeni bir hamle yapması Erdoğan’ı
daha da zayıflatır ve Türkiye çökebilir.
Ama Amerika faktörü var işte. Amerika
bu duruma müdahale edebilir. Nitekim
siyaseten ediyor da. Türkiye şimdi gü-
cümüzü geri çekmemizi ve silah bı-
rakmamızı dayatıyor. Muhtemelen Ame-
rika’ya da silah bırakılmasa bile sınır
dışına çekilinmesi yönünde görüşlerini
iletiyorlardır. AKP yönetimi bu yaklaşı-
mını medyasında da biraz işledi. Mevcut
haliyle öyle bir pozisyon var. Bundan
sonra ne yapılacak? İyi hesaplamak
gerekiyor. Reel politiği iyi analiz etmek
gerekiyor. ABD ile karşı karşıya gelme
ihtimali de olabilir. ABD belki şimdiye
kadar iki tarafı zayıflatmak için bu sa-
vaştan yana oldu ama hesapları bek-
ledikleri gibi çıkmadı. Şimdi Türkiye,
ABD’ye teslim oldu. Dolayısıyla bundan
sonra atacağımız adımlarda Türkiye’yi
zorladıkça ABD ile karşı karşıya gelme
ihtimali de sözkonusudur. Bunu öngö-
rerek hareket etmemiz gerekiyor. ABD
birçok güç üzerinden PKK’ye baskı
yapmak istiyor. Fakat mevcut durumda
PKK’ye açıktan saldırma durumu olmaz.
Türkiye’ye başka biçimlerde destek
verme noktasında da tam net değiller.
Evet ABD, Türkiye’yi ayakta tutmak
için destek veriyor ama geçmişte daha
fazla destek veriyordu. AKP’nin zayıf-
lamasını bekliyorlar. Aralarındaki çe-
lişkilerden dolayı şimdilik daha az des-
tek veriyor. Bölge politikalarında tam
uyumlu değiller. Bu gerçeği görmek
gerekiyor. Biz de bu çelişkilerden bir
şekilde yararlanıyoruz.

ABD, Rakka ve Musul’u düşürmek
için Kürtlere muhtaç

Dünya kamuoyunda gerillanın,
PKK’nin, DAİŞ karşısında yürüttüğü
mücadeleden kazandığı bir itibar var.
Amerikalı gençler bile gelip YPG saf-
larında DAİŞ’e karşı savaştılar. Dola-
yısıyla Amerika, bu oluşan kamuoyunu
karşısına alamaz. Suriye ve Irak’taki
eli de o kadar güçlü değil, aksine
YPG’ye muhtaç konumdadır. Bu muh-
taciyet olmasa belki baskı yapabilirdi.
Çok fazla baskı yapamıyorsa, Rojava
Kürtlerine muhtaç olduğu içindir. Onun
için çok dikkatli davranıyor. Bakur’da

PKK’yi geriletmek için çaba harcıyor
ama, Suriye’de ve Irak’ta YPG’nin gü-
cüne dayanarak DAİŞ karşısında zafer
kazanmak istiyor. ABD bu açıdan bir
ikilem içerisindedir. Sıkışmış durum-
dadır. Rakka ve Musul’u bir an önce

düşürmek istiyor. ABD’nin bu iki alana
dönük planı hazırdır. Bunu stratejik gö-
rüyorlar. Hatta Rusya ile anlaşmalılar.
Rusya onun için çekildi. Avrupa Birliği
ise zaten çok etkili değil. ABD’nin kuy-
ruğu gibi hareket ediyor. Politik ve
askeri açıdan pek bir etkinliği yoktur.
Fransa ve Almanya’nın biraz etkinliği
olsa da bu belirleyici değildir. Asıl etkin
ve politik güçler Amerika ile Rusya’dır.
Suriye’de Rusya’nın ciddi bir etkinliği
var. Her ne kadar ABD-Rusya arasında
ciddi çelişkiler sürse de, son tahlilde
uzlaşı halinde hareket ediyorlar. 

BOP’u ilerletebilmek için Rakka ve
Musul’u düşürmek istiyorlar, iç siyaset
açısından da buna ihtiyaçları var. Ge-
linen noktada DAİŞ zayıflatıldı. Şunu
gözden kaçırmamak lazım; Kasım’da
ABD’de yine seçim var. Demokratlar
seçimi kazanmak için bu iki yeri kesin
olarak düşürmek istiyorlar. Bu onlar
için çok önemlidir. Çünkü böyle giderse
demokratlar seçimi kaybedecek. De-
mokratların Kasım seçimini kazanmaları
Rakka ve Musul’un seçim öncesi dü-
şürülmesine ve DAİŞ’in geriletilmesine
bağlı. Tıpkı Usama Bin Ladin’i vurup
seçimi kazandıkları gibi şimdi de Rakka
ve Musul’u düşürmek istiyorlar. Planları
budur. Adım adım buna hazırlanıyorlar.
Her şey Amerika’daki seçime göre
planlanmış. Rakka ve Musul’u düşür-
mek için de Kürtlere muhtaçlar. Türkiye,
Suriye ve Irak’ta savaş o kadar kar-
maşık ve iç içe ki, bir yerde dost olanlar
diğer yerde karşı karşıya gelebiliyor.

Siyaseti bu gerçeğe göre yapmak ge-
rekiyor. Askeri boyutu da bunun içine
katabilenler kazanıyor. Böyle yapama-
yanlar tabii ki kaybediyor. 20. yüzyıldaki
gibi, ‘Ya o taraftasın ya da bu taraftan’
siyaseti işlemiyor. AKP iki de bir bu
eski siyaseti dillendiriyor. Eski Sovyet
politikacıları gibiler. “Rusya’dan mı ya-
nasın, Amerika’dan mı?” Öyle bir dünya
kalmadı artık. Her şey çok iç içe ve
çok karmaşık hal almış durumda. Buna
göre yaklaşım belirlemek gerekiyor.
“PYD, Rusya’dan yana” dediler, olmadı.
DTK bir barış bildirgesi yayınladı, “Bu
tam Stalinist bildirgedir” dediler, kimse
ciddiye almadı. AKP tüm gücüyle dün-
yayı iki bloğa bölmek istedi, istiyor
ama bu beyhude bir çabadır, başara-
madı şimdiye kadar, başaramaz da.
Çok ucuz bir politika yürütmek istedi.
O ucuz politikadan dolayı pek ilerleye-
medi. Her yerde duvara tosluyor. Bu
siyaseti aştığı yerlerde biraz politika
yapabiliyor. Öyle eski politikacılıkla böl-
gede yürünmüyor artık. 

Peki mevcut durumda pazarlıklar
nereye gider? 40 plan yapılıyor, bo-
zuluyor, yine yapılıyor, yine bozuluyor.
Masa başı planlar sahada öyle çok

fazla işlemiyor. Bu dönemde en çok
kafa yoran güç Amerika’ydı. Rusya
ile anlaştı, onları biraz idare etti. Suri-
ye’de bir sürü planı değişti. Daha Rus-
ya Suriye’ye gelmeden, Türkiye ile
çelişkiler yaşarken planları şuydu: Ku-
zey Suriye tüm Akdeniz’e kadar DA-
İŞ’ten ve Türkiye’den temizlenecekti.
Kerkük’ten Akdenize kadar hiç bir dev-
lete değmeyen bir enerji koridoru açı-
lacaktı. YPG’ye; “Buraları sizinle kontrol
edeceğiz” diyorlardı. Girê Spî düştük-
ten sonra, özellikle 7 Haziran seçim-
lerinden sonra Türkiye hızla devreye
girdi ve bazı dayatmalarda bulundu.
ABD politikalarını kısmen değiştirdi.
Türkiye ile bazı konularda anlaştılar.
Türkiye, Fırat’ın batısı Kürtlere yasak
olsun, dedi. Ama YPG’nin hamleleriyle
Fırat’ın batısına yönelik plan bozuldu.
Ondan sonra mücadele biraz onun
üzerinden sürdü. Afrîn’de hareketlik
oldu. Türkiye ile çelişkilere, kavgaya
Rusya da girdi. Türkiye, Rus uçağını
düşürünce Rusya, Türkiye’nin DAİŞ
ile ilişkilerini teşir etti. Türkiye’yi fiilen
hareket edemez hale getirdi, zorladı.
Süreç bir dönem böyle ilerledi.

ABD, Rakka operasyonuna hazır-
lanmak ve bunun için planlar yapmak
zorundaydı. Rusya devreye girince işler
biraz daha çetrefilli bir hal almaya baş-
ladı. Rusya, YPG-YPJ ile ilişki kurunca
Amerika sıkıştı. “Ne olursa olsun gelin
Tişrîn operasyonunu yapalım. Fırat’ın
batısına geçseniz de bir şey olmaz”
denildi. Önceleri, “Geçmeden olamaz

mı?” diye araştırdılar. YPG, “Olmaz”
dedi. “En az beş kilometre öteye git-
mezsek kendimizi savunamayız, ope-
rasyonu kazanamayız” dediler.  Mecbur
kalınca kabul ettiler. Arkasından Rak-
ka’ya gitmek için, Şeddadê operasyonları
gündeme geldi. YPG, “Bizim için Minbîç
ve Afrîn operasyonları önemlidir” dedi.
O da değişti. Bu sefer, önce Şeddadê
sonra da Minbîç operasyonu konusunda
anlaşmaya varıldı. İşler biraz böyle kar-
şılıklı hamlelerle, kimi pazarlıklarla ve
oluşan yeni dengeler üzerinden yürüyor.
Kolay değil tabii. Ortaya çıkan fırsat ve
imkanları zamanında değerlendirmek
gerekiyor, aksi halde pozisyon kaybe-
diliyor. Günlük hatta anlık politik yetenek
ve yaratıcılık göstermek gerekiyor. Öyle,
“Anlaşma oldu işler bitti” diye bakmamak
gerekiyor. Atılan her adımın bir bedeli,
maliyeti oluyor.

Bölgede çelişkiler ve 
ilişkiler iç içedir

Şimdi ABD, “Minbîç’i alın ve orada
durun. Öteye gidilmesin, yoksa Türkiye
müdahale eder” diyor. YPG de, “Olmaz,

topraklarımızı savunamayız. Her tarafta
DAİŞ var, her yerden saldırır. Ya onları
oradan çıkaracağız ya da biz kendimizi
savunamayız. DAİŞ’i tamamen oradan
çıkartmak durumundayız” diyor. Amerika
bu yeni durumu nasıl bir sonuca bağ-
layacak onun arayışı içindedir şimdi.
Şöyle bir ihtimal de sözkonusudur: Ce-
rablus’un sınır hattında bir bölgeyi Tür-
kiye’ye, Türkiye’ye yakın çete grupla-
rına; Minbîç, Bab, Afrîn hattını da
YPG’ye vererek, böyle bir Afrîn-Kobanê

birliği sağlama planı da olabilir. Türkiye
ve Amerika arasında bunun pazarlık-
larının sürdüğünü biliyoruz. Ne tür so-
nuçlar çıkar, o daha net değil. YPG,
Demokratik Suriye Güçleriyle birlikte
Minbîç Kurtuluş Konseyi’ni kurdu. Kısmi
operasyonlar da başladı. ABD hemen,
“Türkiye’yi ikna edelim, öyle olmazsa
durum çok kötüye gider, çatışma çıkar”
diye araya girdi. Fakat Rakka operas-
yonu için zamanı iyi ve hızlı kullanması
gerekiyor. Böyle zorlukları var ve Türkiye
ile işler yürümüyor. Türkiye’yi geriletti,
daralttı; yeni bir plan, yeni bir çare bul-
maya çalışıyorlar.

Tüm bunlara karşı elbette Kürtler
kendilerini alternatifsiz ve çaresiz bı-
rakmayacaklardır. Rojava yönetiminin
bildiğimiz kadarıyla iki politikası var.
Birincisi; Afrîn-Kobanê birliğinin sağla-
ması. İkincisi; Siyasi statünün tanın-
ması. Rakka da DAİŞ’ten kurtarıldıktan
sonra ABD’nin nasıl bir politika izleye-
ceği belli değildir. O halde her ne ka-
zanılacak, her ne alınacaksa Rakka
planlaması kapsamında olacak. Rojava
yönetimi buna göre politika yürütüyor.
ABD Rakka’yı almazsa mevcut hükü-
met seçimi kazanamayacak. Herkesin
bir hesabı var sonuçta. Masada ve sa-
hada tüm kozlar devreye konulmuş
durumdadır. Dikkat edilirse diğer güçler
biraz oyun dışı kaldı. ABD, YPG’ye
fazlasıyla muhtaç, onlarsız siyaset ya-
pamaz durumdadır. Bakur’da AKP’nin
PKK düşmanlığına, Kürt karşıtlığına,
Kürt soykırımı politikasına ‘evet’ derken,
Başûr’da ve Suriye’de ise herşeyi Kürt-
lerle yapmak zorundadır. Çelişkiler
böyle iç içedir. Öyle her şey mekanik
düzeyde işlemiyor. Stratejik tutumlar
var, taktik ilişkiler var, güncel ve kalıcı
politikalar var. Birlikte ve iç içe sürdür-
mek gerekiyor her şeyi.

ABD-NATO-Türkiye ilişkileri strate-
jiktir. NATO ve ABD Ortadoğu’daki stra-
tejisini Türkiye üzerine oturtmuş ve
Türkiye, her şeyi ile kendini buna açık
tutmuş durumdadır. Ancak AKP’den
biraz rahatsızlar. Kısmen CHP’yi güç-
lendirmeye çalışıp, AKP’yi eleştiriyorlar.
Ne onunla oluyor ne de onsuz gibi bir
durum var. Avrupa’nın, ABD’nin Orta-
doğu’da etkinlik kurma arayışında Tür-
kiye kilit ülke durumundadır ancak so-
runları da barizdir. 

Irak ve Başûr’daki durum da ben-
zerdir. Irak’taki savaş pek öne çıkmadı
belki ama bu yılbaşından itibaren orası
da önemli bir savaş cephesi olarak
devreye girdi. ABD başkan yardımcısı
Joe Biden Ankara’da, Musul’u kurtar-
mak için geldiğini söyledi. Yönetimleri
onu Musul’u kurtarmakla görevlendir-
miş. Ona göre Ankara’da görüşmeler
yaptı. Ardından önce Bağdat’a sonra
Hewlêr’de görüşmeler de bulundu. Sü-
reç hazırlandı ve Ramadi saldırısıyla
operasyon başlatıldı. Başlattılar fakat
istedikleri sonuç çıkmadı. Çıkmayınca
ABD başka arayışlara girdi. Irak ordu-
suyla yürümedi bu operasyon. Türkiye
ve KDP vardı. Bağdat yönetimiyle KDP-
Türkiye ittifakı karşı karşıyadır. Şimdi
KDP’yi denemek istiyorlar, uzun süredir
de deniyorlar. Peşmergelerle Kerkük
taraflarında operasyonlar yaptılar. Ken-
dileri bile askeri olarak katıldılar. KDP
de başarılı eylemler yapamadı. Değil
Musul’u almak, iki köyü bile kurtara-
madılar. Medyada reklam yaptılar, “Şöy-
le aldık, böyle aldık” diye ama gerçekte
bir sonuç alamadılar. O nedenle de
ABD gördü ki, ne Bağdat yönetimi ile
ne de KDP ile Musul kurtarılamaz.
Hem Bağdat yönetimi hem ABD yöne-
timi yeni arayışlara girdiler. Şimdi orada
yeni adres YBŞ’dir. YBŞ’yi Irak yönetimi
resmen tanıdı. Irak’ın resmi askeri gü-
cüdür. Yerel halkın öz savunma gücü
olarak kabul ediliyor. Resmi görüşmeler
yapılıyor. ABD, “Musul operasyonuna

Irak muhtemelen üçe 
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katılabilir mi?” diye bir süredir pazarlık
yürütüyordu Irak üzerinden. YBŞ, “HPG
ve YJA-Star olursa bu iş yürür” diye
dayattı. KDP ve TC ise, “HPG ve YJA-
Star bütün gücünü çekmeli Irak’tan.
YBŞ de PKK’nin bir gücüdür. Musul
operasyonuna katılmamalı” diye bas-
tırdılar. O kadar bastırmalarına rağmen
ABD ve Irak yönetimi Ramadi’de peş-
mergelerle fazla ilerleyemeyeceğini an-
layınca KDP ve Türkiye’yi biraz geriye
ittiler. Görüşmeler yaptılar, daha geniş
bir ittifak oluşturuldu. Şimdi yine gö-
rüşmeler, pazarlıklar, yeni planlar ya-
pılıyor. Musul’u adım adım almak isti-
yorlar. Planlamaları böyledir. Çevreden
bazı yerleri ala ala Musul’u kuşatıp al-
mak istiyorlar. Toplu bir saldırı ile alma
planı yok. Kimsenin ona gücü yetmez.
YBŞ çetin pazarlıklar sonucu Musul
operasyonunun aktif bir gücü oldu,
fakat HPG, gücünün bir kısmını çektiğini
açıkladı.

Bakur’da PKK ile Amerika savaş
halindedir. Musul operasyonunda ise
aynı cephede sayılabilir. Durum böyle
karışıktır yani. Nasıl gidecek, nereye
kadar gidecek? Bu böyle gider mi, ne-
reye gider? Bozulur mu? Tabii bu cep-
heyi bozmaya çalışanlar da çok. Özel-
likle KDP ve TC bu bloğu bozmaya,
sabote etmeye çok fazla çalışıyorlar.
Irak muhtemelen üçe bölünecek. Musul

Irak’ta belki ayrı bir devlette olacak.
Bu bakımdan KDP’nin, “Devlet kura-
cağım” söylemi pek de gerçekçi değildir.
Bir devlet olursa, bu Musul devleti olur.
“KDP’ye devlet kurduracağım” dedirten
güçleri tanımak gerekiyor. Öyle bir ha-
zırlığı yoktur. Hewlêr’de resmi bir hü-
kümet bile yoktur. Başkanı bile yoktur.
En krizli yer orasıdır. Şimdi KDP’ye
deseler, “Ayrı devletsin, hadi buyur yö-
net” yapamaz. Kendilerine güvenleri
de yoktur. Türkiye bu konuda KDP’yi
kullanıyor. Bazı Yahudi çevreleri de
Amerika’da kullanıyor. ABD siyaseti git
gellidir bu durumda. Bazen Irak ve Su-
riye’yi parçalayacak gibidir, bazen de
kesinlikle birlikten yanalar. Ama bir
konfederasyonu öngörecekler. Böyle
bir pozisyonları var. 

Musul Kurtuluş Hareketi gibi
ortak bir güç oluşabilir

Musul ve çevresinde bir çok etnik
grup ve halk grubu var. Çok politik bir
alan, öyle basit bir alan değildir. Çok
farklı toplumsal güçler var. Aşiret güçleri
var. Çeşitli örgütler, mezhebi gruplar
var. Burası çok mezhepli, çok dinli,
etnik olarak, toplumsal yapı olarak,
sınıf ve etnisite bakımından çok farklı

grupların birlikte bulunduğu bir alandır.
Herkes de şu ya da bu düzeyde politize
olmuş durumda ve örgütlüdür. Müca-
dele ediyorlar, askeri güçleri vardır.
Etkili olan Arap aşiretleri var. Türkmenler
belli ölçüde etkilidirler. Birçok Kürt
aşireti var. Zebariler, Herkiler, Surçiler
gibi. Bir çoğu da DAİŞ’e karşıdır. DAİŞ’e
karşı mücadeleye de katılıyorlar. Öyle
pasif bir güç de değiller. Amerika’yla,
Bağdat yönetimleri ile ilişkileri var. Çoğu
aşiret bir parti gibi hareket ediyor. Bir
de şundan korkuyorlar; “DAİŞ giderse
yerine KDP benzeri bir grup mu gelir?
Öyle olursa hiç fark olmaz. Daha tehli-
keli olur” diyenler de var. O nedenle
DAİŞ’e karşı mücadele ederken yerini
KDP’nin almaması için çaba içinde
olanlar da var. Rojava’daki Cizîre Kan-
tonu onlar için bir örnek oluşturmuş.
Orayı inceliyorlar. Kendilerine daha ya-
kın buluyorlar. Zaten Arap aşiretlerinin
bir bölümü Cizîre Kantonunda yönetim
çalışmalarına katılıyor. Aynı aşiretin bir
bölümü de Musul’dadır. O nedenle DA-
İŞ’e karşı mücadele ettikten sonra
KDP’nin gelmesini istemiyorlar. Demo-
kratik konfederal düşünceyi kendilerine
daha yakın buluyorlar. PKK ile ilişkiye
açıktırlar. PKK’nin demokratik özerklik
sisteminin Musul’da uygulanma aşa-
masını kendi çıkarlarına daha uygun

olduğunu düşünüyorlar. Tartışıyorlar
şu an. Öyle bir zihinsel hareketlilik de
var. Mevcut haliyle tartışmalar, görüş-
meler var. Musul Kurtuluş Hareketi gibi
ortak bir demokratik kurtuluş gücü de
geliştirilebilir. Bu çok daha önemlidir.
Bir avantaj olarak bu durumu değer-
lendirmek gerekiyor. Bu anlamda Irak’ın
mevcut durumu Suriye’den daha geri
ya da önemsiz değildir. Politik askeri
mücadele yine Bakur’u etkileme açı-
sından Suriye’den geri değildir. Türki-
ye-Suriye-Irak bir üçgen haline geldi
artık. Ayrı devletler var dense bile po-
litika artık ortak ve iç içedir. 

Aslında kazanmak isteyen herkes
ortak politik planlar yapmak zorundadır.
Kürtler için de ortak bir politika şarttır.
Çok iç içe geçti, bütünlük arz etti. Mer-
kez Bakur’dur tabii, Türkiye’dir. Musul’da
düşse, Rakka’da düşse, DAİŞ burada
yenilgiye de uğrasa, Suriye ve Irak’ın
nasıl yapılanacağı konusunda Türki-
ye’den bir model gelişmezse, buralar
çatışma alanı olur, sorunlar asla çözü-
lemez. Ortak politikalar bu üçgendedir
ama çözüm olacaksa, sonuca gidile-
cekse bu Türkiye’den çıkacaktır. Çözüm
politikası, çözüm üretici politik yapı-
lanma Türkiye’den gelişecektir. Bunu
Amerika da biliyor. PKK, AKP yönetimini

geriletti. ABD kendi istediği doğrultuda
Türkiye’de reform yapmaya zorluyor
ki, bu bağlamda bir Suriye oluştursun,
Büyük Ortadoğu Projesinin önünü aç-
sın. Türkiye hükümetine, ABD’nin şimdi
dayattığı budur. Bunu Ankara yönetimi
kabul etmiyor. ABD’ye karşı direnerek
böyle bir politikadan vazgeçirmeye ça-
lışıyor. Eski statükoyu korumak istiyorlar.
Birinci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan
Kürt inkarı ve imhasına dayanan ulus-
devlet statükosunu korumak istiyorlar.
Ankara’daki yönetimin hazırlığı, plan-
laması hali hazırda budur. Ama müca-
dele olacaktır. Bakur’daki savaş geliş-
tikçe çözümleyici gücü açığa çıkaracak,
gelişmeler olacaktır. Ne olursa olsun
Irak’tan ve Suriye’de gelişmeler açığa
çıkabilir ama, çözüm adımı Türkiye’den
olacaktır. Türkiye buna izin vermiyor.
Türkiye’den gelişecek bir çözüme da-
yanmadan Ortadoğu’da kalıcı bir siyasi
sistem oluşturmak zor görünüyor. 

Orta sınıfı geriletmek 
o kadar da zor değildir

Benzer bir durum Zagrosların do-
ğusundan, İran üzerinden de gelişirse
ancak mümkün olabilir. O nedenle
bütün bunlar Ortadoğu’da yaşananların

yarısıdır. Diğer yarısı da Doğu’da, İran
üzerinde olacaktır. İran, nükleer silah
anlaşmasıyla çok ustaca bir manevra
yaptı. Yoksa şu an çatışmalar İran’a
yayılmış olacaktı. Çok usta bir manevra
ile geri çekildi ve Türkiye’yi öne sürdü. 

Erdoğan’ın politik/stratejik kafası
yoktur. Araplar ona göre daha akıl do-
ludur. 3 bin bin yıllık devlet geleneği
onları politikanın kurdu haline getirmiş.
Gerçekten İran’ı çok ciddiye almak ge-
rekiyor. Politikada İran’ı ciddiye almayan
Ortadoğu’da yanılır, kaybeder. İran,
Arap devletlerine hiç benzemez. İran
devletçi politik gelenekte Türkiye’den
daha güçlüdür. Peki, bu hep böyle
sürer mi? Sürmez. Bu iş İran’a eninde
sonunda kayacaktır. Ne zaman kayacak
bilemiyoruz. Kısmi bir çatışma sonu-
cunda reforma mı gidilecek, daha sert
bir çatışmaya mı dönüşecek? Bunların
hepsi ihtimal dahilindedir ve esas olarak
İran’ın tutumuna bağlıdır. 

Türkiye de bu yıl içinde yeni geliş-
melere gebedir. PKK, savaş yoluyla
zorluyor. Ortadoğu’daki gelişmeler zor-
luyor. ABD’nin Ortadoğu politikası zor-
luyor. Türkiye’nin kendi iç çelişkileri
zorluyor. Erdoğan’ı zora sokan budur
aslında. Gidici kılan, yenilgiyle yüz
yüze tutan durum budur. Kaçar mı,

kaçmaz mı bilemeyiz. Yarın ne olur
belli olmaz politikada. Saddam kaçmadı
mesela, diretti. Mursi, kaçmak istemedi,
idam cezası aldı. Ortadoğu’dur burası,
kim vurduya da götürüyorlar. Hatırla-
nacağı üzere Erdoğan bir sefer araba-
nın içinde kilitli kalmıştı. Bir bakarsınız
yine olur. Bu tür şeyler de olabilir. 

Türkiye’de bir değişim sürecinin ol-
duğunu görmek gerekiyor. Bu değişimin
daha derin, demokratik olmasını, Kürt
sorununun demokratik çözümüne da-
yanmasını sağlamak gerekiyor. Biz
bunun için çaba harcamalı, mücadele
etmeliyiz. Devrimci mücadelemiz, Ba-
kur’daki özyönetimlerin amacı budur.
Bedeli biraz ağır oldu ama direnildi ve
kırıldı. Böyle bir durumda asgari dü-
zeyde direnme hazırlıkları olursa, bir
de bu Türkiye’ye Halkların Birleşik
Devrim Hareketi, HDP ve benzeri ittifak
ilişkileri üzerinden yayılırsa, Türkiye’de
çok hızlı, gecikmeden devrimci bir ge-
lişim, demokratik bir değişim yaşana-
bilir. Buna uygun bir siyasi ortam vardır.
Mevcut durumda buna fırsat vermemek
için de AKP, merkezileştiği kadar mer-
kezileşiyor. Erdoğan, bireysel dikta-
törlük kuruyor. Yıkılmamak, ayakta kal-
mak için her yönteme başvuruyor. Her
imkanı kullanıyor. Gözü karadır, bu
konuda boşluk bırakmıyor. Boşluk bı-

raktığı yerden çözüm çıkacaktır. Bunu
iyi biliyor. Çözümü önlemek için en
küçük bir boşluk bile bırakmak istemi-
yor. Bu sebeple sorun kendiliğinden
çözülmeyecektir. Mücadele ile olacak,
ama bu mücadele nerede nasıl verile-
bilir? Bu yönlü bazı çabalarımız var.
Bazı adımlar atıldı. Demokratik özerklik
yönetimleri tartışılıyor. 

İhanet kendini çok öne sürüyor. Bu
dönemde biraz üzerine gitmeliyiz. Ba-
kur’da bize saldırı halinde olan bir hain
güruh var. İdelojik-politik açıdan yerle
bir etmek gerekiyor. Bunlar durmadan
sağı solu karıştırmaya, yurtsever de-
mokratik güçlerin birliğini engellemeye
çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermemek
gerekiyor. Bazıları biraz para kazanmak
için herşeylerini satıyorlar. AKP içinde
bazıları joker pozisyonunda sürekli
AKP’ye akıl veriyorlar. İmralı’daki tecritle
gerillanın çekilebileceğini, silah bırakı-
labileceğini söylüyorlar. AKP’de bunu
dayattı ve en çok da bu kişilikler bunu
dillendirdi. AKP’liler bu tür sesleri du-
yunca üzerimize geliyor. Önderlik sert
uyardı, eleştirdi bazılarını. Bunlar ken-
dilerini görmediğimizi zannetmesinler.
Ferhat-Botan kaçtı. Önderlik, “Çözümü
on yıl engellediler” dedi. Düşmana
umut verdiler. Biz çözümün eşiğine

getirmiştik devleti. Ama çözümü en-
gellediler. Şimdi bazı çevreler var yine
çözümü engelleme çabasındalar. Bize
imhayı dayatacak kapıyı açık bırakı-
yorlar. Tabii esas olan bizim duruşu-
muzdur. “İmralı’da görüşme oldu, çözüm
oldu, aslında büyük imkanlar elde ettik,
artık savaş falan olmaz, elimi çabuk
tutayım. Kendimi örgütleyeyim, bir yer-
leri kapayım” kavgasına girenler var.
Bakur’da siyaset üç beş yıldır bu şekilde
yürütülüyor. Önemli bir kesim bu ko-
numdadır. Bu zihniyettekilerin mücadele
ve devrim gibi amaçları kalmamıştır.
İmkanlar nasıl paylaşılcak, onun hesabı
ve mücadelesi içindeler. 

Örgütlü, mücadele ve direniş içinde
olanlar var, onlar da parça parçadır.
Yukarıdan aşağıya dikey olarak örgüt-
lenebildiği kadar örgütlenmişler. Ama
yerel örgütlülük, yatay örgütlülük yoktur.
Hiçbir yerde birleşmiyor, bir araya gel-
miyor, güçlerini birleştiremiyorlar. Do-
layısıyla parça parça olunca herkes
biraz direniyor ama sadece direnmeyle
kalıyor. Bir sonuç çıkmıyor. Birinci eği-
lim, ikinci eğilimi çok fazla tahrik ediyor,
bastırıyor, körüklüyor, direnişten alı
koymak için rencide ediyor. Bu duruşu
aşmak için epey bir çaba harcandı.
Yeni yeni bazı sonuçlar açığa çıkıyor.
Devrimin kapıya dayandığı yerde yatay
örgütlenmelere ağırlık vermek gerekiyor.

Bu konuda görüş birliği oluşturulmuş
durumda. Böylece orta sınıfın etkisini,
orta yolculuğu, bunların hepsini kontrol
altına almak mümkün olabilir. Sanıldı-
ğından daha fazla zarar veriyorlar.
Güçlenmişler, dilleri uzamış, maddi im-
kanları artmış, diretiyorlar. Fakat onları
geriletmek o kadar da zor değildir. “On-
lar her şeyi yapabilirler” diye çok fazla
çekinmemek gerekiyor. Devrimci ör-
gütlenmemiz olmazsa evet tehlikeli
olurlar. Devrimci örgütlenmeyle bu an-
layışlara karşı mücadele edilir ve aşı-
lırlar. Hafife almayalım ama çok abart-
mak da doğru değildir. Daha büyük
tehlike, devrimci mücadelenin olma-
masıdır. Devrimi engelleyen, devrimci
örgütün olmamasıdır. Diğerleri örgüt-
lenmenin olmadığı yerlerde ortaya çı-
kıyorlar. En asalak çete grubundan ge-
niş çıkar gruplarına kadar bir sürü fırsat
kollayan grup oluşmuş. PKK’nin sır-
tından kendini geçindirenler çok fazladır.
Eskiden herkes PKK’ye güç verirdi,
destek verirdi. Şimdi PKK’nin sırtından
zengin olanlar, sırtına basarak yaşa-
yanlardan geçilmiyor. Çok vahşi çete
grupları var. O yüzden öncülüğün ge-
liştirilmesi önemlidir. Devrimci öncülüğü
geliştirirsek devrimin yolu sonuna kadar
açılacaktır. 

nnn

BOP’u ilerletebilmek için
Rakka ve Musul’u düşürmek
istiyorlar, iç siyaset açısından

da buna ihtiyaçları var. 
Gelinen noktada DAİŞ 

zayıflatıldı. Şunu gözden 
kaçırmamak lazım; Kasım’da

ABD’de yine seçim var. 
Demokratlar seçimi 

kazanmak için bu iki yeri 
kesin olarak düşürmek 

istiyorlar. Bu onlar için çok
önemlidir. Çünkü böyle 

giderse demokratlar seçimi
kaybedecek. 

Türkiye yeni gelişmelere 
gebedir. PKK, savaş yoluyla

zorluyor. Ortadoğu’daki 
gelişmeler zorluyor. ABD’nin
Ortadoğu politikası zorluyor.

Türkiye’nin kendi iç 
çelişkileri zorluyor. 

Erdoğan’ı zora sokan budur
aslında. Gidici kılan, 

yenilgiyle yüz yüze tutan 
durum budur. Kaçar mı, 

kaçmaz mı bilemeyiz. 
Yarın ne olur 

belli olmaz politikada. 
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Besê Hozat

Ö
nder Apo, tam on yedi
yıldır ağır tecrit koşul-
larında yaşıyor. 5 Ni-
san 2015 tarihinden
bu güne kadar da iki

kat ağırlaştırılmış bir tecrit altındadır.
Öte yandan 27 Temmuz 2011 tarihinden
bu yana avukatları ile görüştürülmeyen
Önder Apo, iki yıldır da ailesi ile gör-
üştürülmüyor.

İmralı sistemini geliştiren uluslararası
güçler ile TC devleti ve neo-ittihatçı
AKP hükümeti, büyük bir insanlık ve
hukuk suçu işleyerek İmralı’ya özel bir
siyaset uyguluyor. İmralı’da adalet, vic-
dan ve hukuk değil, hegemonik güçlerin
ve sömürgeci TC devletinin ortak çıkar
siyaseti işliyor. Bu siyasete bağlı olarak
İmralı özel bir statü altında tutularak
sistematik özel bir savaş rejimiyle yö-
netiliyor. Bu uygulamaların tek bir ne-
deni vardır; o da, Önder Apo’nun temsil
ettiği değerler sistemidir. Önder Apo’nun
soykırımcı ulus-devlet sistemine alter-
natif olarak ortaya koyduğu demokratik
ulus paradigmasına duyulan büyük öf-
kedir. Ve onlarca yıldır Kürtlere karşı
TC üzerinden oynanan karanlık ve kirli
emperyalist oyunlardır. 

Önder Apo 
kollektif bir kimliğe sahiptir

Önder Apo, insanlığın toplumsal ve
evrensel değerlerini kişiliğinde temsil
eden kollektif bir kimliğe sahiptir. Bu
anlamda Önder Apo, her hangi bir kişi
değil, yüzyıllardır sömürülen, ezilen bir
halkın, halkların varlık ve özgürlük de-
ğerlerini kendi şahsında somutlaştırmış
ulusal ve toplumsal bir kimliği ifade
ediyor. Önder Apo, kişi olmayı aşmış,
varlığını bir halkın varlığıyla ve özgür-
lüğüyle tamamen bütünleştirmiş, tüm
yaşamını, nefes alış verişini dahi hal-
kının ve halkların özgür yaşam müca-
delesine adamış, ideolojik-felsefik-politik
bir kurumsal kimliği temsil eden büyük
bir halk önderidir. Önderliğini, kırk yılı
aşkın soluk soluğa verdiği büyük mü-
cadele, yarattığı devasa değerlerle,
bölge halklarının özgürlüğüne ve de-
mokrasisine öncülük eden özgür kadın,
özgür halk gerçeği ve demokratik ulus
modeliyle ortaya koymuştur. 

Kuşkusuz tecrit politikasını özelde
Önder Apo’nun geliştirdiği demokratik
ulus paradigmasıyla bağlantılı ele almak
gerçekçi bir yaklaşımdır. Önder Apo,
kapitalist modernitenin toplum kırım
sistemi olan ulus-devlet sistemine al-
ternatif olarak demokratik ulus para-
digmasını geliştirdi. Bu paradigmayla
halkların ve toplumun özgür ve eşit bir
şekilde bir arada yaşamasını sağlaya-
cak demokratik sistem projesini ortaya
koydu. Demokratik ulus ve demokratik
konfederal sistem projesi, kapitalist he-
gemonik güçleri çok fazlasıyla rahatsız
etti. Tecrit politikasını esas olarak bu
açıdan değerlendirmek gerekiyor. Önder
Apo, bir bakıma kapitalist sistem ve
komplocu güçler tarafından ‘cezalan-
dırılıyor’. Tecrit politikasıyla Önder
Apo’dan adeta ‘intikam’ alınıyor. Çünkü,
demokratik ulus paradigması ve de-
mokratik uygarlık çözümü, kapitalist

modernitenin insanlığı ve toplumu yok
edici gerçeğine karşı en radikal müca-
deleyi ve direnişi ifade ediyor. Bu ba-
kımdan tecrit, Önder Apo şahsında
Kürt halkına ve bölge halklarına karşı
uygulanan bir tecrittir. Tecrit, kapitalist
modernist güçlerin intikam silahıdır, bir
şantaj, savaş ve şiddet biçimidir. Tecrit
politikası bir bakıma uluslararası kom-
plonun sürmesi anlamına da geliyor.
Bu açıdan bakıldığında Önder Apo’ya
karşı geliştirilen komployu ve on yedi
yıldır uygulanan tecrit politikasını, Kürt-
lere ve bölge halklarına karşı topyekün
bir savaş politikası olarak görmek müm-
kündür. Zaten tarihsel gerçeklikler de
bunu çok açık bir biçimde ortaya ko-
yuyor. 

PKK Önder Apo liderliğinde 
Kürtlerin kaderini değiştirdi

20. yüzyıl paylaşım savaşlarında
Kürtler tamamen inkar edilerek yok sa-
yıldı. 1923 Lozan Antlaşması ardından
İngiltere ve Fransa eliyle Türkiye, Irak
ve Suriye ulus devlet sistemleri kurularak
Kürdistan coğrafyası parçalandı ve pay-
laşıldı. Kürt halkı mutlak bir soykırım
sürecine tabi tutuldu. İnkar ve imha po-
litikalarına karşı tepki gösteren, direnen
Kürtlere karşı ise korkunç bir katliam,
kültürel ve ekonomik soykırım uygulandı.
Kürdistan coğrafyası bölgenin dört büyük
ulus devleti ve bu devletleri kuran ulus-
lararası küresel sistem güçleri tarafından
tamamen işgal edildi ve sömürgeleştirildi.
Kürtlere karşı geliştirilen sistematik, fiziki
ve kültürel soykırım uygulamaları ezilen,
sindirilen, iradesi kırılan, dilinden, kül-
türünden, varlığından dahi utanan bir
halk gerçeğini ortaya çıkardı. Bir kesim
Kürdü sistemin işbirlikçisi, halkının haini
haline getirdi. 

Önder Apo liderliğinde PKK, Kürtlerin
bu lanetli tarihini ve kaderini değiştirdi.
Önder Apo ile birlikte Kürdistan tarihinde
yeni bir mücadele süreci başladı. Önder
Apo verdiği mücadele ile Kürtler üzerine
serpilen ölü toprağı attı. 1970’li yıllarla
birlikte PKK büyük bir aydınlanma ha-

reketi olarak Kürdistan’a ve Ortadoğu’ya
bir güneş gibi doğdu. Önder Apo, geliş-
tirdiği özgürlük ideolojisi ve yeni yaşam
felsefesiyle Kürt halkına ve bölge halk-
larına özgürlüğün kapılarını yeniden
açtı. PKK öncülüğünde Kürtler, de-
mokratik ulusal değerleriyle buluştu.
Bilinçli, örgütlü, iradeli, onuruna ve öz-
gürlüğüne düşkün, demokratik değerlere
bağlı, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir
halk olarak Kürtler, tarih sahnesine çıktı.
PKK’nin geliştirdiği devrim dalgası sa-
dece Kürtleri değil, tüm bölge halklarını
ve özellikle de kadınları etkiledi. PKK,
yürüttüğü özgürlük mücadelesiyle Kür-
distan’da ve bölgede tarihte benzeri ol-
mayan muazzam bir zihinsel ve top-
lumsal devrim yarattı. Adeta bir halkı
ve kadını küllerinden yeniden yarattı.
Kürtleri isyana ve direnişe kaldırdı. Ka-
dınları özgürlüğe! Önder Apo ve PKK
öncülüğünde Kürt halkının verdiği öz-
gürlük mücadelesi bütün bölge halklarını
sardı. Bölgedeki direniş ruhunu ve de-
mokrasi dinamiğini harekete geçirdi.

Önder Apo önderliğinde Kürtlerin
verdiği özgürlük mücadelesi sömürgeci
sistemi zorladı. Çünkü bu mücadele
ve direniş Kürtleri sömürge bir halk ol-
maktan çıkardı. Lozan oyununu bozdu.
Sömürgeciliğe karşı Kürtleri ve Kürtlerin
mücadelesinden etkilenen kesimleri
örgütlü ve direnişçi bir halk durumuna
getirdi. Daha da önemlisi Önder
Apo’nun kadın özgürlük çalışmaları,
toplumsal özgürleşmede ve demokra-
tikleşmede başat bir rol oynadı. Aynı
zamanda toplum içerisinde demokrasi
ve özgürlük kültürünün kökleşmesinde
belirleyici oldu. Uluslararası komplo
tüm bu gelişmelere büyük bir müdahale
olarak gelişti. Bu açıdan 1998 yılında
Önder Apo’ya karşı geliştirilen uluslar-
arası komployu Kürtlere, bölge halkla-
rına ve kadınlara karşı geliştirilen bir
komplo olarak değerlendirmek tabii ki
çok doğru bir değerlendirme olmaktadır. 

Komployla Önder Apo’nun sesi ke-
silerek Ortadoğu’nun büyük aydınlanma
hareketi tasfiye edilmek, Ortadoğu’nun
yeniden paylaşım savaşında Önder

Apo ve PKK engel olmaktan çıkarılmak,
Kürtler başta olmak üzere tüm bölge
halkları tekrardan hegemonik ve sö-
mürgeci güçlerin hizmetine sürülmek
istendi ve isteniyor. Komplo bu amaçla
gerçekleştirildi. Kürt halkının ve Önder
Apo’nun büyük direnişi bu komployu
boşa çıkardı. Dört parça Kürdistan’da
ve dünyada milyonlarca Kürt ayağa
kalktı, onlarca insan bedenini ateşe
verdi. Önder Apo etrafında, ‘Güneşimizi
Karartamazsınız’’ sloganı altında on-
larca insan bedenini ateşten çember
yaptı, kahramanca ve fedaice direndi.
Halkımızın, halkların ve kadınların bu
görkemli direnişi komplonun başarıya
ulaşmasını engelledi. Bu muhteşem
halk direnişini ortaya çıkaran gerçeklik
tabii ki Önder Apo’nun kendi şahsında
temsil ettiği büyük insanlık değerleriyle
bağlantılıdır. 

AKP ‘çözüm süreci’ adıyla 
tasfiye siyasetini yürüttü

Önder Apo insanlık değerlerini kendi
kişiliğinde büyük bir anlama kavuşturmuş
ve onları layıkıyla temsil ediyor. Bu de-
ğerleri her koşul ve şart altında en gör-
kemli ve onurlu direnişi ortaya koyarak
savunuyor ve koruyor. Bu anlamda
komploya karşı en büyük direnişi Önder
Apo geliştiriyor. Önder Apo, İmralı özel
savaş rejimine karşı büyük bir iradi di-
reniş ortaya koyarak İmralı’nın işkence
koşullarında demokratik ulus paradig-
masını geliştirdi. Demokratik ulus anla-
yışına dayanan demokratik konfederal
sistem projesiyle sömürgeci sistemin
tarih boyunca geliştirdiği tüm oyunları,
hileleri ve komploları deşifre etti. Önder
Apo, beş bin yıllık iktidar-devlet sistemi
ve kültürünün canavarlaşmış hali olan
kapitalist moderniteyi derinliğine çö-
zümleyerek halkların alternatif demo-
kratik, ekolojik, kadın özgürlükçü yaşam
modelini kapsamlı bir mücadele prog-
ramına ve stratejisine kavuşturdu. 

Önder Apo’nun İmralı’da verdiği bu
büyük mücadele ve geliştirdiği görkemli
direnişten beslenen Kürt Özgürlük Ha-

reketi ve Kürt halkı, mücadelesini yük-
selterek sürdürdü. Bunun sonucunda
Rojava’da büyük bir devrim gerçekleş-
tirildi. Kürtler, Rojava’da demokratik
özerk yaşam sistemini kurarak ve Bakurê
Kurdistan başta olmak üzere bölge ge-
nelinde özgürlük ve demokrasi müca-
delesini yükselterek, bölgenin demo-
kratikleşmesinde ve yeniden şekillen-
mesinde temel bir aktör durumuna geldi.
2013 Ocak ayı başlarında İmralı’da baş-
layan diyalog süreci bu tarz gelişmelerin
ve ortaya çıkan siyasi koşulların bir
ürünüydü. 

AKP hükümeti, Önder Apo ile diya-
loğa geçtiğinde hedefinde Kürt sorununu
demokratik müzakere yoluyla çözmek
yoktu. Hedefinde oyalama ve aldatma
siyasetiyle ve bir de başarabilirse Önder
Apo’dan da yararlanarak Kürt Özgürlük
Hareketi’ni tasfiye etmek vardı. AKP,
bölge yeniden dizayn edilirken Kürtleri
kurulacak yeni düzenin dışında tutma,
kimliksiz ve statüsüz bırakma müca-
delesi veriyordu ve vermeye de devam
ediyor. Bütün çabası Kürtleri bireysel
haklara razı ederek soykırım siyasetini
sürdürmeye devam etmekti. AKP’nin
2013 Ocak ayından başlayarak 5 Nisan
2015’e kadar yürüttüğü diyalog süreci
kendine has yöntemlerle PKK’nin tas-
fiyesini ve kırk yıllık mücadeleyle Kürt-
lerin elde ettiği kazanımları ortadan
kaldırmayı amaçlıyordu. Diyalog süreci
boyunca AKP’nin tecrit politikasına son
vermemesi, Önder Apo’nun sağlık, gü-
venlik ve özgürlük koşullarını iyileştir-
memesi, karakol-kalekol, baraj ve askeri
amaçlı yol yapmaya devam etmesi bu
stratejinin bir parçasıydı. Siyasi soykırım
operasyonlarının aralıksız sürmesi, ağır
hasta tutsakların dahi serbest bırakıl-
maması, gladyonun DAİŞ usülü yeniden
yapılandırılması, DAİŞ ve El Nusra ile
ilişkiler, ittifaklar ve bu örgütler yoluyla
Rojava’da verdiği şiddetli savaş yeni
tasfiye konseptinin birer uygulamasıydı. 

AKP’nin ‘çözüm süreci’ adıyla yürüt-
tüğü tasfiye siyasetini, Önder Apo gerçek
çözüm sürecine dönüştürmek için çok
büyük bir emek verdi ve mücadele yü-

Önderliğe özgürlüğün yolu
topyekün direnişten geçer

İmralı’da Önder Apo’ya karşı
kullanılan tecrit politikası
Kürt halkı, bölge 
halkları ve kadınların 
özgürlüğüne, demokratik 
sistem modellerine 
yöneltilmiş büyük bir 
saldırıdır. Önder Apo, bu vahşi
soykırım savaşına karşı tüm
gücüyle direniyor ve mücadele
ediyor. Aynı duruşu; 
insanlıktan, özgürlükten, 
eşitlikten, demokrasiden,
adaletten, kardeşlikten, 
barıştan, hakikatten yana 
olan herkes göstermelidir.
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rüttü. Demokratik çözüme dair birçok
proje ve yol haritası geliştirdi. Çok sayıda
yol ve yöntem önerdi; İzleme Heyeti,
Akil İnsanlar, tahkim edilmiş ateşkes,
üçüncü göz, Uzlaşma ve Hakikatleri
Araştırma Komisyonu, yeni yasaların
çıkarılması ve diyalog sürecinin yasal-
hukuksal bir güvenceye kavuşturulması,
İmralı’da tartışılan konuların imzalı,
kayıtlı resmi belgeler haline getirilmesi,
medya ve sivil toplum örgütleri ile gö-
rüşme-tartışma ortamı sağlama çabaları
demokratik müzakerenin temelini sağlam
oluşturma amaçlıydı. Önder Apo, AKP’de
çözüm zihniyetini geliştirmek ve demo-
kratik siyasetin önünü açmak için elinden
gelen her şeyi yaptı. 

Ayrıca çok tarihi bir adımı ifade
eden HDP projesiyle demokratik si-
yaseti güçlendirerek, Türkiye’de de-
mokratikleşmenin önünü açtı. HDP
projesi bu çabaların bir sonucu olarak
oldukça gelişti ve güçlendi. 7 Haziran
seçimlerinde HDP’nin % 13’ü aşan
oy oranı Önder Apo’nun İmralı’da ge-
liştirdiği demokrasi mücadelesiyle doğ-
rudan bağlantılıydı. 

7 Haziran seçimleri demokratik ulus
anlayışının Türkiye toplumu tarafından
da benimsendiğini ve kabul gördüğünü

çok açık bir biçimde ortaya koydu. Tür-
kiye toplumu demokratik özerk bölge
sistemlerine dayalı cumhuriyetin de-
mokratikleşmesini bir anlayış olarak
gittikçe benimsedi. Türkiye toplumu
yerel demokrasiyi, Türkiye’nin demo-
kratikleşmesinde temel yapı taşı olarak
görmeye başladı. İlk defa, yaklaşık
yüzyıl sonra Türkiye’nin tüm farklı etnik
ve inanç kimlikleri HDP ile Türkiye
Meclisi’nde temsil ediliyordu. 1921’den
sonra ilk defa Türkiye Meclisi çok renkli
ve kimlikli bir meclis yapısına bürünü-
yordu. Bu adım aynı zamanda Kürt
sorununun demokratik özerklik teme-
linde çözümüne de bir kapı açıyordu. 

AKP-DAİŞ ittifakına karşı savaşı
Kobanê’de Kürtler kazandı

Diğer yandan Rojava’da yeni geliş-
meler ortaya çıkmıştı. Rojava’daki ge-
lişmeler demokratik özerk sistem inşasını
bir adım daha ileriye taşıyordu. AKP-
DAİŞ ittifakının Kobanê’ye karşı yürüt-
tüğü kirli savaşı Kürtler kazandı. Kobanê
zaferi ardından Kürtler Girê Spî’yi de
DAİŞ işgalinden kurtararak Kobanê ile
Cizîrê Kantonlarını birleştirdi. Bu son

derece önemli ve tarihi bir gelişmeydi.
Henüz yeni başlamış olan Girê Spî
hamlesi ve Kobanê zaferi HDP’nin seçim
başarısını doğrudan etkiledi. Tüm bu
gelişmelere Şengal direnişi de eklenince
Kürtler bölgenin demokratikleşmesinde
başat bir güç haline geldi. 

Türkiye’de ve bölgede Kürtler ve
Kürtlerin etkilediği demokrasi güçlerinin
büyük mücadele ve direnişle yarattığı
gelişmeler tasfiye siyasetinden vazgeç-
meyen AKP ile derin devlet güçlerini bi-
raraya getirdi. Erdoğan’ın 7 Haziran se-
çimlerini yok sayarak demokrasi güçlerine
darbe yapıp 1 Kasım seçimlerini ka-
zanması bu gerici faşist ve ırkçı ittifakın
bir sonucuydu. AKP, kara ve beyaz fa-
şizmle ittifak yaparak PKK’yi tasfiye
etme, Kürtleri ezme ve statüsüz bırakma
karşılığında 1 Kasım seçimlerini kazandı.
Tecritin derinleştirilmesi bu ittifakın en
temel kararlarından biriydi. AKP, 5 Nisan
2015 tarihinden sonra Önder Apo’ya
ağırlaştırılmış tecridi daha da yoğunlaş-
tırarak oyalama siyasetine son verdi ve
açıktan tasfiye politikasını ve soykırım
planını devreye koydu. Zaten AKP, ta
2014 yılı sonbaharında diyalog sürecinin
demokratik siyaset zeminini güçlendir-
diğini görüp Rojava’daki gelişmelere en-

gel olamayınca 30 Ekim 2014 tarihinde
yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında
topyekün savaş kararı almıştı.

5 Nisan 2015 tarihinden itibaren
başlayan yeni süreç esas olarak çözüm
süreci adıyla yürütülen 2,5 yıllık oya-
lama-tasfiye siyasetinin sonlandırıldığı,
yeni yöntemlerle tasfiye-soykırım si-
yasetinin tüm araçlarıyla açıktan dev-
reye konulduğu topyekün bir savaş
sürecini ifade ediyor. Ağırlaştırılmış
tecrit politikası, topyekün savaş, soy-
kırım sürecinin startıdır. Önder Apo
üzerinde uygulanan ağır tecridin dı-
şardaki ayağı ise çökertme planıdır. 

Çökertme planı; Kürdistan’ı Kürtsüz-
leştirme planıdır. Bu plan çok çeşitli yön-
temlerle uygulanmaya çalışılıyor. Kürt
kentlerini ve kasabalarını tanklarla, top-
larla yakıp-yıkmak bu yollardan biridir.
TOKİ’leri Kürdistan’a koyarak Kürt şe-
hirlerini ranta açmak, ruhunu öldürmek,
devletin rant ve sömürü sistemine açmak
ve halkı göçertmek, tehcir etmek bu
yollardan bir diğeridir. Mültecilerle, DAİŞ’le
Kürtleri, Alevileri göçe zorlamak, çatışma
içerisine koyarak katletmek ve göçert-
mek, Kürdistan demografyasını değiş-
tirmeye çalışmak yine bunun bir diğer
yoludur. 

Önder Apo üzerinde uygulanan bu
ağır tecrit, 17 yıldır süregelen tecridin
en ağır soykırım aşamasını ifade ediyor.
AKP, soykırım planını İmralı’dan başla-
yarak sonuca götürmeye çalışıyor. Bu
açıdan uygulanan savaş yöntemleri ta-
mamen 1925-30-37-38 yıllarında uy-
gulanan savaş yöntemlerinin güncel-
lenmesidir. Çökertme planı 1925 yılında
çıkarılan ve uygulanan Şark Islahat Pla-
nı’nın aynısıdır. Adına ‘Master Planı’
denilen de özde ve biçimde tamamen
bir Şark Islahat Planı’dır. Yani hepsi de
aynıdır, soykırım planıdır. Benzer biçimde
Takri-ri-Sukûn ve İskan Kanunu denilen
ve 1925-1936’lı yıllarda Kürtleri ezme,
yok etme amaçlı çıkarılan bütün kanunlar
günümüzde güncellenerek uygulanıyor.

Uluslararası güçler soykırım
savaşından siyasi rant 
devşirmeye çalışıyorlar

Komployu geliştiren uluslararası güç-
ler de bu politikalara çanak tutuyor. Bu
soykırım politikalarının onaylayıcısı ve
ortağı durumundadırlar. Çünkü bu güçler,
kendi öz gücüne dayanan, bölgede de-
mokratik sistemin öncüsü ve yapıcı

gücü olan bir PKK’yi değil, sisteme en-
tegre olmuş, varlık gerekçelerinden
uzaklaşmış, küresel sistemin hizmetine
girmiş bir PKK’yi tercih ediyorlar. Yani
bir nevi KDP’lileşmiş bir PKK istiyorlar.
Tutumlarıyla TC devletini faşist AKP ile
derin devlet ittifakını cesaretlendiriyorlar.
Türkiye’nin de altına imza attığı Avrupa
insan hakları hukuku ayaklar altına alı-
nırken sadece izlemekle yetiniyorlar.
Bunun Kürtlere ve halklara savaş ve
soykırım planı olduğunu biliyorlar fakat
onay veriyorlar. Kürdistan’daki kirli soy-
kırım savaşından siyasi rant devşirmeye
çalışıyorlar. Bu anlamda AKP’nin Batı’ya
karşı kullandığı mülteci ve DAİŞ şantajı,
ABD’nin ve Avrupa’nın Kürdistan’daki
soykırıma sessiz kalışının tek nedeni
olamaz. Bu olmakla birlikte esas bir
neden de savaşla tarafları zayıflatarak
politikasını rahatlıkla uygulamaya ça-
lışmaktır. Daha da önemlisi demokratik
ulus modelinin bölgede yayılmasına en-
gel olmaktır. 

Demokratik ulus modeli halkların
demokratik, özgür ve eşit yaşam mo-
delidir. Bu model milliyetçi ulus-devlet
modelinin panzehiri ve alternatifidir.
Demokratik ulus modeli, bölgede bir
sistem olarak gelişir ve yayılırsa; mil-

liyetçilik, mezhepçilik, cinsiyetçilik,
tekçilik, merkeziyetçilik ideolojileri ta-
rihe karışır. Faşist ve diktatör rejimler
bu coğrafyada artık yaşam şansı bu-
lamaz. Bölge toplumu kapitalist mo-
dernitenin hastalıklarından, kaostan,
savaştan, kandan ve acıdan kurtulur.
Toplum sömürge olmaktan, sömürgeci
hegemonik  ve kapitalist modernist
güçlerin kölesi olmaktan tamamen çı-
kar. Böylece toplum, modernitenin
köleleştirici, ezici ve çürütücü tüm et-
kilerini aşarak özgürleşir. Ortadoğu,
özgür toplumuyla altı bin yıl öncesi
gibi yeniden şenlenir, demokratikleşir.
Hiçbir egemen ve sömürgeci güç artık
bölgeyi işgal edemez ve sömüremez
duruma gelir. Çünkü özgür toplum ve
demokratik sistem buna müsaade et-
mez. 

Demokratik ulus projesi 
bölgede hayat buluyor

İşte Ortadoğu’nun bu sureti, kapitalist
modernist komplocu güçleri müthiş kor-
kutuyor. Bu korku Önder Apo’ya karşı
tecrit politikasını üretiyor. Kürtlere karşı
neo-ittihatçı faşist AKP’nin soykırım
uygulamasına sessiz bırakıyor. Çünkü
özgür ve demokratik Kürdistan’ın ve
Ortadoğu’nun mücadelesini Önder Apo
liderliğinde Kürtler, kadınlar ve demok-
rasi güçleri veriyor. Bu güçleri ezerek,
susturarak özgürlüğün ve demokrasinin
önünü almaya çalışıyor.

Önder Apo, bu soykırım politikalarına
karşı güçlü bir biçimde direniyor. Neo-
ittihatçı AKP faşizmine ve müttefiki-iş-
birlikçisi kapitalist moderniteye karşı
en radikal mücadeleyi veriyor. Bu mü-
cadele Rojava Kürdistan’ında Demo-
kratik Özerk Rojava, Demokratik Fe-
deral Kuzey Suriye, Demokratik Federal
Suriye sistemiyle yine Bakurê Kurdistan
kentlerinde özerklik direnişleriyle, Ba-
şûrê Kurdistan’da da Demokratik Özerk
Şengal mücadelesiyle karşılık buluyor.
Demokratik ulus projesi Rojava devri-
miyle, demokratik özerk Rojava siste-
miyle bölge toplumunu derinden etki-
lemeye devam ediyor. 

İmralı’da Önder Apo’ya karşı kulla-
nılan tecrit politikası Kürt halkının,
bölge halklarının ve kadınların özgür-
lüğüne, özgür yaşam ve demokratik
sistem modellerine yöneltilmiş büyük
bir saldırı ve soykırım savaşıdır. Önder
Apo, bu vahşi soykırım savaşına karşı
tüm gücüyle direniyor ve mücadele
ediyor. Aynı duruşu; insanlıktan, öz-
gürlükten, eşitlikten, demokrasiden,
adaletten, kardeşlikten, barıştan ve ha-
kikatten yana olan herkes göstermelidir.
Milyonlar sokağa dökülüp, “Tecrit; soy-
kırım savaşıdır, soykırıma hayır!” de-
melidir. Dünyanın her yerinde, yediden
yetmişe bütün Kürtler meydanlara ak-
malıdır. İmralı’daki destansı direnişi
dünyanın dört bir köşesine yayarak
komplocu ve soykırımcı güçlerden he-
sap sormalıdır.

En yakıcı gerçek şu ki; Önder Apo
özgürleşmeden Kürtler özgürleşemez.
Ortadoğu’da kaos son bulmaz. Özgür-
lüğün yolu topyekün direnişten geçer.
Sürekli bir mücadele hali ve büyük
serhildan hareketi, demokratik yaşam
ve sistem örgütlenmesi, özgürlüğün
yapı taşı ve mayasıdır.

Direniş, serhildan öncüsüz olmaz.
Bu süreç Sevê, Fatma, Mehmet Yavu-
zer, Mehmet Tunç, Pakize Nayır gibi
halk önderlerinin en güçlü bir biçimde
rol oynayacakları bir süreçtir. Fedaice
bir öncülük ve topyekün bir direniş
tecrit politikasına son verecek, ‘Özgür
Önderlik, Özerk Kürdistan ve Demo-
kratik Ortadoğu’yu somut bir gerçeklik
haline getirecektir.

nnn

Önder Apo üzerinde 
uygulanan ağır tecrit 17 yıldır
süregelen tecridin en ağır 
soykırım aşamasını ifade 
ediyor. AKP, soykırım planını
İmralı’dan başlayarak sonuca
götürmeye çalışıyor. Bu açıdan
uygulanan savaş yöntemleri
tamamen 1925-30-37-38 
yıllarında uygulanan 
savaş yöntemlerinin 
güncellenmesidir. Çökertme
planı, mastır planı denilen,
1925 yılında çıkarılan 
ve uygulanan Şark Islahat 
Planının aynısıdır.

Demokratik ulus ve 
demokratik konfederal sistem
projesi, kapitalist hegemonik
güçleri çok rahatsız etti. Önder
Apo, bir bakıma kapitalist 
sistem ve komplocu güçler 
tarafından ‘cezalandırılıyor.’
Tecrit politikasıyla Önder
Apo’dan adeta intikam 
alınıyor. Çünkü, demokratik
ulus paradigması , kapitalist
modernitenin insanlığı ve 
toplumu yok edici gerçeğine
karşı en radikal mücadeleyi
ve direnişi ifade ediyor.
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Ç
ok önemli, yoğun, kar-
maşık, tarihi özellikler
taşıyan, siyasi ve askeri
süreçten geçtiğimiz açık
bir gerçektir. Bazılarının

Ortadoğu Savaşı, bizim 3. Dünya Savaşı
dediğimiz, Ortadoğu’daki çatışma ve
mücadele sürecinin böyle bir kritik nok-
taya gelip dayandığı açıkça gözükmek-
tedir. Öyle ki, merkezinde Kürdistan’ın
bulunduğu Türkiye-Suriye-Irak üçge-
ninde odaklanmış bir durum yaşan-
maktadır. Böyle bir odaklanmanın mer-
kezinde de Bakur, Başûr ve Rojava
Kurdistan’ı yer almaktadır. Böylece Tür-
kiye, Suriye ve Irak’taki siyasi-askeri
gelişmeler neredeyse bütünlük düze-
yinde birleşip, iç içe geçerken, Kürdis-
tan’ın söz konusu üç parçası da her
zamankinden daha fazla bütün hale
gelmiştir. Kuşkusuz düğüm Kürt sorunun
çözülmesi olacaktır. Zaten böyle yo-
ğunlaşmış, karmaşıklaşmış siyasi ve
askeri çatışmada düğümün Kürt sorunun
çözümüyle ortadan kalkacağı açık bir
şekilde görülmektedir. Kürt sorunun çö-
zümünün de Türkiye ve İran devlet sis-
temlerinde zihniyet ve politika değişik-
liklerini gerektirdiği açık bir biçimde gö-
rülmektedir. Kürt sorununu bağnaz bir
biçimde yaşatan, dahası Kürt soykırımı
temelinde sonuçlandırmak isteyen esas
olarak bu iki devlet kalmıştır. 

Bu sorun bir küresel sorundu; 1.
Dünya Savaşı içinde ve sonrasında
kapitalist modernite sisteminin küresel
hegemonik bir güç haline gelirken ya-
rattığı siyasi ve askeri sorundu. Kür-
distan’ın bölünüp parçalanması, her
parçanın farklı bir ulus-devlet egemen-
liğine bırakılması ülkesi, tarihi, adı, kim-
liği, varlığıyla Kürt toplumunun yok sa-
yılıp, ortadan kaldırılmak istenmesi
böyle bir küresel hegemonik sistemin
Ortadoğu’daki şekillenmesi içerisinde
zihniyet ve siyaset olarak ortaya çıka-
rılmıştır. Yaklaşık yüz yıldır böyle bir
zihniyet ve politik uygulama yaşandı.
Söz konusu ulus-devletler, kendilerine
verilen Kürt soykırımı görevini yerine
getirmeye çalıştılar ama böyle bir in-
sanlık suçunu işlerken tüm küresel ka-
pitalist sistemden de destek aldılar.
Başta Bakurê Kurdistan olmak üzere
Kürdistan’ın dört parçasında da vahşi
katliamlar yaptılar. Kültürel soykırım
uyguladılar. Demografik yapıyı değiş-
tirmeye çalıştılar. Kürt tehcirini yaşatmak
istediler. Kürdistan’da Türkleştirme, Ara-
plaştırma, Farslaştırma çok yoğun bir
biçimde yaşandı. Bütün bunları kuşku-
suz egemen ulus-devlet sistemleri yaptı.
Bunları yaparken de ihtiyaç duydukları
gücü küresel sistemden aldılar. Hem
de küresel kapitalist sistemin kabulüne
dayandılar. Bu, günümüze kadar da
böyle geldi. Fakat şimdi bir çok devlet
gücünde bir ölçüde zihniyet ve siyaset
değişimi yaşanmaktadır. Hem küresel
düzeyde hem de bölgede bir çok güç,
geçen yüzyılın kaba Kürt inkarı ve im-
hasının artık sürdürülemez duruma gel-

diğini, o zihniyet ve siyasetin sürdürü-
lemeyeceğini gördü. Bu temelde de
kendi çıkarları doğrultusunda bazı de-
ğişiklikler yapmaya çalıştığı gözlen-
mektedir. 

Başta ABD, AB, Rusya ve Çin gibi
hegomonik güçler olmak üzere bir çok
devlet gücünde benzer zihniyet ve si-
yaset değişiklikleri vardır. Bu değişikliğin
demokratik muhtevası zayıftır. Özellikle
faşist DAİŞ tehlikesi karşısında Kürt
halkı ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin
kahramanca duruşu, Kürt halkı kadar
Ortadoğu halklarının, insanlığın varlığını
ve onurunu da savunacak bir kahra-
manlık mücadelesini ortaya çıkarması
böyle bir zihniyet ve siyaset değişimini
hızlandırmıştır. Kürtler kendilerini DAİŞ
faşizmi karşısındaki direnişle dünyaya
daha güçlü biçimde tanıttı. Dünyada
böyle bir mücadele içerisinde Kürt hal-
kının varlığını ve özgürlüğünü tanıyan,
dolayısıyla inkarı ve imhayı aşan bir
zihniyet ve siyaset durumu gelişmek-
tedir. Bu açıdan Kürdistan’daki özgürlük
mücadelesiyle, Ortadoğu’da yaşanan
dünya savaşı iç içe geçmiş, bu biçimde
bir düğümlenme oluşturmuştur.

Türkiye-Suriye-Irak üçgenin ön plana
çıkması, 3. Dünya Savaşı’nın gelip Kür-
distan’daki mücadelede odaklanması
buradan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
önemli ölçüde Ortadoğu’da sorunların
çözümü Kürt sorununun çözümüyle be-
lirlenir hale gelmiştir. Zaten Ortadoğu’nun
en temel ve en ağır sayılabilecek sorunu
Kürt sorunudur. Ortadoğu’nun bu tehlikeli
savaştan, savaşa yol açan kapitalist
modernite sisteminden ve onun dayattığı
ulus-devlet zihniyetinden ve siyasetinden
kurtulmasının yolu, Kürt sorununun de-
mokratik siyasi çözümünden geçmek-
tedir. Yani Kürt halkının ulusal demokratik
haklarına sahip hale geldiği bir çözümün
ortaya çıkmasıdır. 

Bu konu geçmişte Önder Apo’nun
dile getirdiği teorik değerlendirmeydi.
Son 15-20 yıldır ise savaş ve temel
mücadele konusu haline gelmiştir. Or-
tadoğu’yu yönlendiren önemli müca-
delelerden biri olmuştur. Bu değerlen-
dirme bugün herkesin kabul ettiği ve
acil çözüm gerektiren tek doğru konu-
muna ulaşmıştır. Bundan kırk yıl önce
Önder Apo’nun teorik olarak ortaya
koyduğu ve neredeyse herkes ve her
kesimin karşı çıktığı görüşler bugün
herkes tarafından kabul edilir, uygu-
lanmasına destek verilen kendi varlığını
o görüşlerin uygulanmasıyla özgür kı-
labilir hale geldiği bir durum yaşan-
maktadır. Kürt sorunun çözümünün de
Önder Apo’nun kırk yıl önce geliştirdiği
teorik, stratejik değerlendirmelerle mer-
kezinin Bakurê Kurdistan olduğu, gü-
nümüzde de bu çözümün gelip Türki-
ye’deki zihniyet ve siyaset değişikliğinde
odaklandığı görülmektedir. 

Bu nedenle bugün Bakurê Kurdis-
tan’da böyle bir devrim mücadelesi,
devrimci savaş yoğunlaşmıştır. Bu mü-
cadele tümüyle bir çözüm dayatması

ve çözüm arayışıdır. Başta Kürt so-
runu olmak üzere sorunların çözüm
sürecine girdiğinin belirtisidir. Bakurê
Kurdistan’daki devrimci halk savaşının
ortaya çıkaracağı Demokratik Özerklik
Devrimi Türkiye’de demokratik dev-
rimin başarılması olacaktır. Aynı za-
manda Kürdistan’ın diğer parçalarında
ve Ortadoğu’da da bir demokratik
devrimin gelişmesini, sorunların çö-
zümünün önünün açılmasını ifade
edeceği görülmektedir. 

İran geri çekilerek Türkiye’yi 
çatışmalarda öne çıkarıyor

Bölgedeki sorunların önemli bir kilit
noktası kuşkusuz Türkiye’dir ama tek
nokta da değildir. Benzer konumda olan
bir diğer yer İran’dır. Bölgede sorunların
kalıcı çözüme kavuşması için Türkiye’ye
benzer biçimde İran’da da zihniyet ve
siyaset değişikliğinin yaşanması gerekir.
Mevcut durumda İran yönetiminin usta
bir manevra yaparak kendini geri çektiği,
Türkiye’yi ise çatışmada öne çıkardığı
bir durum yaşanmaktadır. Bunu bir İran
manevrası olarak değerlendirebiliriz.
Sovyetler Birliği’nin çözülüşü ardından
bölgedeki çatışmanın bir ucu küresel
güçlerken diğer ucu hep İran’dı. Bölge
çatışması bu güçler arasında sürmek-
teydi. Şimdi ise İran savaşı kendi dışına
iten, Zagrosların batısına kaydıran, ken-
dini ikinci plana düşüren bir konuma
geldi. Bu sadece İran’ın politik tutumu,
çabasıyla, ustalığıyla mı oldu, yoksa
başka güçlerin de çıkarı bunu gerektirdi,
tam bilinmemektedir. Ama İran siyase-
tinin bu konuda rol oynadığı tartışma
götürmez bir gerçektir. Bu durumun
hep böyle olacağını düşünmek de doğru
değildir. Bir süre daha devam edebilir
ama bizce bu durum çok uzun süreye
yayılmayacaktır. Zagrosların batısında,
çözümün kapıları aralanır hale geldikten
sonra çatışma Zagros’un doğusuna ka-
yacaktır. O zaman İran ve Rojhilat Kur-
distan da şimdi Türkiye-Suriye-Irak üç-
geninin yaşadığına benzer bir çatış-
manın içine sürüklenecektir. Daha kap-
samlı, sert ve yoğun bir askeri çatışma
yaşanması da güçlü bir ihtimaldir. Or-
tadoğu sorunları ve Kürt sorununun
çözümü şimdi Türkiye ve arkasından
İran’da gerçekleşecek çözümlerle geli-
şeceği görünmektedir. 3. Dünya Sava-
şı’nın, Kürdistan’daki mücadelenin du-
rumu kısaca böyle tanımlanabilir. 

Böyle bir duruma nasıl gelindi? Bu
sorunun cevabını verebilmek için tarihe
bakmak gerekir. Bu gelişmelerin tarihsel
temelleri vardır. Fakat yakın tarihe ba-
karak da kimi tanımlar geliştirilebilir. Bu
son çeyrek asırdır yaşanan bir durumdur.
Öncesinde beş bin yıllık iktidarcı-devletçi
egemenlik sisteminin ortaya çıkardığı
toplumsal sorunlar, bunun beş yüz yıllık
kapitalist modernite sistemi altında ulaş-
tığı düzey ve çözümsüzlüklere dayalı
olarak Ortadoğu’da 20. yüzyılda yaşanan
yoğun bir mücadelenin olduğunu bili-
yoruz. 1. Dünya Savaşı ve ardından
Ortadoğu hep savaş konumunu yaşa-
mıştır. Fakat esas olan 1990 başında
Reel Sosyalizm’in çözülüşüyle birlikte,
onunla eş zamanlı gelişen Körfez Savaşı
üzerinde bu süreç gelişti.

Sovyetler Birliği’nin çözülüşüyle bir-
likte dünyanın yeni bir savaş sürecine
girdi. Ortadoğu’da çatışmalı durum ge-
liştikçe de bu görüş daha geniş çevreler
tarafından kabul edilir hale geldi. Bu

savaşın, 1. ve 2. Dünya Savaşı’na göre
farklılıkları vardır. Siyasi yoğunluk, ça-
tışan güçler, çözüm aradığı siyasi so-
runlar göz önüne getirildiğinde yaşa-
nanın bir dünya savaşı olduğu değer-
lendirmesinin doğruluk payı fazlasıyla
öne çıkmaktadır. Fakat askeri boyut
gündeme getirildi mi de 1. ve 2. dünya
savaşlarındaki askeri şiddet yoğunluğu
bu 3. Dünya Savaşında yürümemekte-
dir. 3. Dünya Savaşı önceki iki dünya
savaşından farklı olarak daha çok ideo-
lojik ve siyasi boyutun önde olduğu bir
çatışmadır. Askeri boyut düşük yoğun-
luklu olsa da çözüm aranan siyasi so-
runlar küresel düzeydedir. Bu sorunlar
önceki dünya savaşlarının gündemleş-
tirip çözmek istediği ideolojik-siyasi bo-
yutlara sahiptir. 

Körfez Savaşı ABD’nin Ortadoğu’yu
kontrol etme hamlesiydi 

Sovyetler Birliği’nin çözülüşü, ona
dayalı olarak ortaya çıkan gelişmelerin
ABD tarafından yok edilmek istenme-
sinin, dünyanın ABD çıkarları doğrultu-
sunda yeniden yapılandırılmasını gün-
deme getirmiştir. Amerika yönetimi bunu
‘Yeni Dünya Düzeni’ olarak tanımladı.
Tek kutuplu bir ABD hegemonyasının
ortaya çıkacağı değerlendirildi. Buna
‘Amerikan imparatorluğunun kuruluşu’
da dendi. Körfez Savaşı’nın, ABD’nin
Ortadoğu’yu kontrol etme hamlesi ol-
duğu şimdi geriye dönüp bakıldığında
daha iyi görülmektedir. ABD yönetimi
Körfez krizi ve savaşıyla yeni dünya
stratejisi doğrultusunda Ortadoğu’nun
belli bölgelerine asker çıkarıp bölgeyi
denetim altına almaya, bölgenin güçlü
askeri varlığı haline gelmeye çalıştı.
Böyle bir hamleyle Saddam Hüseyin
yönetimi zayıflatıldı, Irak üçe bölündü.
Körfezden Irak’ın çeşitli alanlarına kadar
ABD, büyük bir askeri güç mevzilendirdi.
Yine küresel ve bölgesel düzeyde Sad-
dam Hüseyin yönetimi karşıtı olan ‘Müt-
tefik Kuvvetler’ adı altında kendi öncü-
lüğünde bir ittifak gücü açığa çıkardı.
Bunlar ABD hamleleriydi. ABD, bu ham-
lenin öne çıkardığı denetime dayanarak
90’lı yıllar boyunca iki yönlü yeni dünya
düzeni çabalarını yürüttü.

Birincisi, Ortadoğu’da Filistin ve Kür-
distan devrimlerini kontrol altına almaya,
denetlemeye çalıştı.

İkincisi, Doğu Avrupa’da, Kafkas-
ya’da, Balkanlar’da, Uzak Asya’da,
Amerika’da ve Afrika’da Sovyetler Bir-
liği’nin varlığına bağlı olarak gelişen si-
yasi ve askeri yapıları kendi kontrolü
ve denetimi altına almaya çalıştı. Bu
alanların durumuna göre ekonomik, si-
yasi, askeri müdahalelerde bulunup,
buraları bir müdahaleyle kendi deneti-
mine almak istedi. Bu konuda önemli
bir mesafe de katetti. İkinci hamle; 11
Eylül 2001, El Kaide’nin İkiz Kule sal-
dırısıyla başladı. Saddam Hüseyin yö-
netiminin Kuveyt’e saldırısı, Kuveyt’i
işgal etmesi olarak gerçekleşen Körfez
krizi ve savaşı nasıl ki 90’lı yıllar boyunca
ABD’ye böyle bir hamle yapma fırsatı
verdiyse, 11 Eylül saldırısı da özellikle
Ortadoğu’ya dönük ikinci bir askeri
siyasi hamle yapma imkanı verdi. Bu
olaylardan ABD bu şekilde yararlandı.
Bunları ABD mi yarattı, yoksa olaylar
ortaya çıktı da ABD mi yararlandı, bir
şey diyemeyiz. Sonuca baktığımızda
ise ABD kurgusu olarak yaşanmış olay-
lar biçiminde görülmektedir.

Saddam Hüseyin yönetiminin 2 Ağus-
tos 1990’da Kuveyt’i işgal etmesi de
ABD siyaseti için böyle bir sonuç ortaya
çıkardı. El Kaide’nin 11 Eylül saldırıları
da benzer bir siyasi ortam yarattı. ABD
bu olay ardından hiç duraksamadan
Ortadoğu’ya dönük ikinci büyük ham-
lesini başlattı. Önce Afganistan’a askeri
müdahalede bulundu. Afganistan, El
Kaide ile ittifak halinde olan Taliban
egemenliğinde bir alandı. Afganistan’ı
onların elinden almak üzere bir saldırıda
bulundu. Ardından 2003 Newrozu’nda
Bağdat’a saldırdı. 1990-91 Körfez Sa-
vaşı’nda Irak’ı üçe bölmüş, Saddam
Hüseyin yönetimini Bağdat ve çevresiyle
sınırlandırmış, bir tür kuşatmaya almıştı.
Bu sefer de doğrudan askeri müdaha-
leyle bu yönetimi yıkmak istedi. Önce-
sinden böyle bir planlamasının olduğu,
özellikle Önder Apo’ya yöneltilen Ulus-
lararası Komplo pratiği çerçevesinde
açığa çıkmıştı. 

ABD’nin Irak ve Afganistan saldırıları
bu iki alana askeri saldırıydı. Irak ve
Afganistan’ın rolü şuydu: Afganistan
Güney Asya’da merkezi, tayin edici bir
özellik taşıyordu. Irak ise Ortadoğu’da
merkezi, belirleyici bir özellikteydi. Do-
layısıyla Afganistan ve Irak’a siyasi ve
askeri müdahale demek Güney Asya
ve Ortadoğu’ya müdahale demekti.
ABD yönetimi bu iki alana askeri mü-
dahalede bulundu ama bu askeri mü-
dahalelere dayalı olarak Güney Asya
ve Ortadoğu’ya ağır bir siyasi müda-
halede bulundu. Irak Savaşı’ndan etki-
lenmeyen hiçbir Ortadoğu devleti ve
gücü kalmadı. Müdahale askeri boyutta
Irak’a, siyasi olarak ise bütün Ortado-
ğu’ya dönüktü. Bu müdahalenin Kürt
Özgürlük Hareketi’ne dönük boyutları
da vardı. Bu da Uluslararası Komplo
olarak ortaya çıktı ve yaşandı. İran ve
Suriye de bu müdahalede ideolojik ola-
rak ABD’nin baş hedeflerindendi. 

Ortadoğu krizi 
Suriye’de derinleşti

Bu temelde yürütülen bölgesel mü-
dahaleyle ABD, Ortadoğu’da, ‘Büyük
Ortadoğu Projesi’ adını verdiği bir düzeni
kurmak istedi. Askeri müdahale ile kar-
şısına aldığı güçleri şiddetle ezse bile
ABD’nin müdahalede bulunduğu yer-
lerde tam hakimiyet kurması ve çözüm
üretmesini getirmedi. Dolayısıyla yeni
bir Güney Asya ve Ortadoğu siyasi ya-
pılanması ortaya çıkaramadı. Tersine
çözümsüzlük derinleşti. Bu durum, bu
savaşı yürüten güçlerin iktidardan düş-
mesini getirdi. Bush yönetimi düştü,
Demokratlar yeniden ABD’de iktidar
oldu. Bu iktidarın uygulaması olarak
Türkiye-Irak ittifakı bölge için bir çözüm
modeli yapılmak istendi. İran ve Suriye’yi
değiştirmede her ne kadar Türkiye ve
Irak ittifakı ve modeli öngörülmeye ça-
lışılsa da, o da başarılı olmadı. Sonuçta
kaosun ve krizin, çözümsüzlüğün daha
çok derinleştiği ortamda Arap coğraf-
yasının değişik yerlerinde toplumun
tepki hareketleri ortaya çıktı. 2011
Ocak’ından itibaren Tunus’ta varolan
diktatörlüğe karşı halk ayaklanması de-
nebilecek bir kalkışma gerçekleşti. Bu,
hızla çevre ülkelere ve Arapların en
büyük devleti olan Mısır’a yayıldı. So-
nunda Suriye’ye kadar ulaştı. 

Bu hareket Tunus’ta, Mısır’da, ar-
dından Libya’da yönetim değişikliklerine
yol açtı. Körfez’in değişik alanlarında

Ortadoğu’daki politik-askeri durum 
Kürdistan özgürlük devriminin ulaştığı aşama ve görevlerimiz

Kürtler, kendilerini DAİŞ faşizmi karşısındaki direnişle dünyaya

daha güçlü biçimde tanıttı. Dünyada böyle bir mücadele içerisinde

Kürt halkının varlığını ve özgürlüğünü tanıyan, dolayısıyla inkarı ve

imhayı aşan bir zihniyet ve siyaset durumu gelişmektedir. Bu açıdan

Kürdistan’daki özgürlük mücadelesiyle, Ortadoğu’da yaşanan dünya

savaşı iç içe geçmiş, bu biçimde bir düğümlenme oluşturmuştur.

Duran Kalkan

abbas-ark-ortadogu-4.qxp_Layout 1  27.04.2016  19:30  Page 8



Serxwebûn 9Nîsan 2016

ve Yemen’de ise iç çatışmalar ortaya
çıkardı. Sonuçta savaş gelip Suriye’ye
dayandı. Kriz ve savaş, Suriye’de odak-
landı ve çözüm orada bulunmak istendi.
Bir çok çevre bu kez çözümün Suriye’de
gerçekleşeceğini değerlendirdi. Geliş-
meler, gerçeğin böyle olmadığını ortaya
çıkardı. Suriye’de Türkiye’nin kışkırtıcılığı
ve dış güçlerin yoğun etkisiyle giderek
merkezi otoriteyi zayıflatan bir iç çatışma
ortaya çıksa da bu, ne askeri olarak ne
de siyasi olarak herhangi bir çözüm
gücü ortaya koymadı. Tersine Suriye’de
kriz derinleşti. 

Afganistan ve Irak çözümsüzlüğü;
Tunus, Mısır ve Libya çatışmaları ar-
dından gelişen Suriye kaosu, DAİŞ de-
nen faşist saldırı gücünü ortaya çıkardı.
Nasıl ki, 2000 öncesi Irak, Afganistan
gibi yerlerde yaşanan krizler El Kaide’yi
ortaya çıkardıysa, İslamı kendine maske
yapan, Arap toplumunun baskı altına
alınmasından, hakarete uğramasından,
Arap öfkesi ve milliyetçiliğinden beslenen
bir saldırı gücü olarak El Kaide ortaya
çıktıysa, 2011 başından itibaren giderek
bütün Arabistan’a yayılan ve adına Arap
Baharı denen çatışma ortamının çö-
zümsüzlüğü de bu faşist DAİŞ yıkım
ve saldırı gücünü ortaya çıkardı. İslam
adına hareket eden çeşitli gruplar ara-
sında DAİŞ hızla beslenip büyütülerek
2014 yılının başında Rakka’yı, Hazi-
ran’dan itibaren de Irak’ın ve Suriye’nin
önemli bir bölümünü denetim altına
alacak düzeye ulaştı. Bir taraftan Mu-
sul’u aldı, diğer taraftan Bağdat’a ve
Şam’a dayandı. Zaten ‘Irak-Şam İslam
Devleti’ diye de kendini isimlendirdi.
Irak ve Suriye kaosunu daha da derin-
leştiren, çözümsüzlüğü daha çok arttıran
bir güç haline geldi. Böyle bir yıkım gü-
cüne karşı Ortadoğu’daki, Irak ve Suri-
ye’deki duruş yeni bir mücadeleyi, siyasi
ilişki ve ittifakı ortaya çıkardı. 

Türkiye, Suudi ve Katar  
DAİŞ’e büyük destek verdi

Birinci aşamada; DAİŞ saldırıları
Irak ve Suriye’de belli Arap merkezlerini
ele geçirip kendini güçlendirirken, ikinci
aşamada ise bir taraftan Şengal’e, Ker-
kük’e, Maxmur’a saldırarak Başûrê Kur-
distan’ı; diğer yandan Kobanê’ye sal-
dırarak Rojava Kurdistan’ı tehdit eden
bir güç konumuna ulaştı. DAİŞ saldırıları
Başûr ve Rojava Kurdistan’ı tehdit eden
bir konum kazandı. DAİŞ saldırılarına
karşı İran sınırından Akdeniz’e kadar
geniş bir Kürt mücadele cephesi ortaya
çıktı. Bu, yeni ve önemli bir durumdu.
Arap milliyetçiliğinden, dincilikten bes-
lenen, bölgenin ulus-devlet statükocu-
luğunu korumak isteyen güçler kendi
siyasi çıkarlarını ve geleceklerini DAİŞ
faşizminin güçlenmesinde gördüler. Tür-
kiye, Suudi ve Katar gibi güçler DAİŞ’e
büyük destek verdi. Özellikle de AKP
hükümeti, Kürtlere karşı saldırı gücü
olması nedeniyle DAİŞ’e büyük güç ve
destek verdi. DAİŞ’in örgütlenmesi,
faşist çete grupları arasında birinci güç
haline gelmesi esas olarak AKP deste-
ğiyle gerçekleşti. DAİŞ’e sadece AKP
destek vermedi. Ortadoğu’da ve küresel
düzeyde bir çok gücün desteği oldu.
Fakat DAİŞ’in yönlendirilmesinde
AKP’nin çok etkili bir pozisyon kazandığı
tartışmasızdır. Özellikle Kobanê saldı-
rısının bu boyutta geliştiğini biliyoruz.
Dahası neredeyse bir AKP-DAİŞ ortak
planlamasının var olduğu bile söylene-
bilir. Bunu ‘Çöktürme Eylem Planı’
olarak isimlendirdiler. Bu konuda çeşitli
belgeler açığa çıktı, tartışıldı. 

Şöyle bir planın var olduğunu görü-
yoruz: DAİŞ’in Kobanê saldırısı, ardın-
dan Afrîn saldırısıyla Rojava Devriminin
ezilip tasfiye edilmesi, ardından AKP
faşizminin Bakurê Kurdistan’daki sal-
dırısıyla PKK’nin ezilip imha edilmesi,

böylece Kürt soykırımın gerçekleştirildiği
bir sonuca ulaşılması hedeflenmiştir.
Buna Sri Lanka’nın Tamil saldırısı da
deniliyor. Suriye ve Irak’taki gelişmeler,
KDP ile ilişkiler, DAİŞ’in güçlenip Rojava
Devrimine saldıracak pozisyona ulaş-
ması AKP iktidarını ve TC devletini
böyle bir siyasi plana yöneltmiştir. Bu,
tartışmasız olarak açığa çıkmıştır. Bu
plan dahilinde 2014 güzünden bu yana
hareket ve halk olarak yeni bir saldırıyla
karşıyayız. Önce Şengal soykırımıyla
Kürt iradesi kırılmak, moral ve psikolojisi
yıkılmak istendi. Ardından Kobanê sal-
dırısıyla Rojava Devrimi ezilmek istendi.
Bunları tamamlayacak olan da Bakurê
Kurdistan’da AKP faşizminin topyekün
özel savaş konsepti temelinde gelişti-
receği imha ve tasfiye saldırısı olacaktı. 

Buna karşı hem HPG ve YJA-Star
güçlerinin Êzidî soykırımını önleyen
Şengal direnişi hem de DAİŞ’i büyük
yenilgiye uğratıp iradesini kıran Kobanê
direnişi ve zaferi bu planı önemli ölçüde
bozan ilk büyük askeri gelişmeler oldu.
Ardından bu durumu tersine çevirmek
üzere 2015 Nisan’ında TC Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan, İmralı görüş-
melerini sona erdirdi. 7 Haziran seçimleri
sonuçlarına dayalı olarak kendi planla-
dıklarını yeniden uygulamak istedi.
Fakat 7 Haziran seçim sonuçları da

söz konusu plana ikinci büyük darbeyi
vurdu. Kürt Özgürlük Hareketi’ni ezip
imha etme planı ikinci kez ciddi bir
darbe almış, boşa çıkartılmış oldu. 

Gerillanın sınır dışına çekilmesini 
istemek soykırım dayatmasıdır

Komplo gerçeği Önder Apo’nun im-
hasına dayalı olarak PKK’yi tasfiye et-
mek, Kürt Özgürlük Hareketi’nin imha
ve tasfiyesine dayalı olarak Kürt soykı-
rımını başarıya götürmekti. Şimdi İmralı
zeminine dayanarak, Önder Apo’nun
İmralı işkencehanesinde tutuklu olma-
sına dayalı olarak, PKK yani Kürt Öz-
gürlük Hareketi ezilip tasfiye edilmek,
ona dayanarak da Kürt kültürel soykırımı
başarıya götürülmek istendi. Bu Şengal,
Kobanê ve 7 Haziran 2015 seçimleriyle
adım adım başarıya götürülmek isteni-
yordu. Ama her üç adımda da plan
darbe yedi. Planı örgütleyip yürütenler
başarılı olamadı. 

AKP’nin, DAİŞ’ten beklentileri de,
kendi siyasi saldırıları da yenilgiye
uğradı ve tersine 7 Haziran’dan sonra
demokratik Türkiye’nin önü açıldı. De-
mokratik Türkiye’den korkan herkes
yeniden Tayyip Erdoğan etrafında bir-
leşerek ona iktidarda kalma şansı ve-
rerek bir sivil faşist darbenin tezgah-
lanmasını gündeme getirdiler. AKP, baş-

ta Türkiye-ABD ittifakı olmak üzere bir
çok iç ve dış ittifaka dayalı olarak Şen-
gal’de, Kobanê’de ve 7 Haziran seçim-
lerinde yenen darbeyi tersine çevirmek
üzere 24 Temmuz 2015 özel savaş
saldırısını başlattı. Bu saldırıyla 1 Kasım
seçim komplosu gerçekleştirildi. Böylece
iktidardan düşmüş olan AKP, yeniden
tek başına iktidar haline getirildi. Top-
yekün özel savaşla iktidarı gasp etti.
Ortaya çıkarılan faşist diktatörlükle son
7 aydır süren kapsamlı faşist soykırımcı
saldırı ortaya çıkartıldı. 

‘Çöktürme eylem planı’ 
bir soykırım planıdır

Kobanê’de DAİŞ başarı kazansaydı,
ona dayalı olarak 7 Haziran seçimini
çok daha yüksek oyla AKP kazanabile-
cekti ve saldırı da o zaman başlayacaktı.
Ya da Kobanê’de DAİŞ iradesi kırılmış
olsa bile, eğer AKP 7 Haziran seçimini
kazanmış olsaydı söz konusu topyekün
özel savaş saldırısını başlatacaklardı.
Bu saldırı ‘Çöktürme Eylem Planı’ denen
imha ve soykırım planına dayanıyordu.
Bu planın 2015 Eylül ortasında DAİŞ’in
Kobanê’ye saldırdığı dönemde hazır-
landığı açığa çıktı. Ardından sistemleş-
tirildi ve 30 Ekim’de Milli Güvenlik Top-
lantısı’nda resmi karara dönüştürüldü.

MGK kararına dayanarak ‘İç Güvenlik
Yasası’ çıkarılıp 7 Haziran’a doğru önemli
bir hazırlığın yapıldığı anlaşıldı. Sonuç
olarak, 7 Haziran’da seçimi AKP ka-
zansaydı, 24 Temmuz’da başlatılan özel
savaş saldırısı 8 Haziran günü başlatı-
lacaktı. Neden? Çünkü seçim başarısının
verdiği etkinlik ve moral güçle AKP
faşizmi kendine bağlı güçleri ve tüm şö-
ven milliyetçi güçleri saldırıya geçirecekti.
Fakat seçim başarısızlığı, çeşitli güçlerle
ittifak yaparak kendini saldırı yürütecek
konuma getirme ve bunun zeminini ya-
ratmak zorunda bıraktı. 

Planın amacı açıktı; başta diz çök-
türmeyi hedefliyordu. Son günlerde
Devlet Bahçeli’yle Tayyip Erdoğan’ın
açıklamaları bu planın gerçeğini daha
iyi anlamamıza hizmet ediyor. Bahçeli,
Nisêbîn için, “Taş üstünde taş, omuz
üzerinde baş bırakılmayacak” dedi. Bu
söz bir katliam fermanıdır ve tıpkı
Cengiz Han-Moğol katliamları gibidir.
Kürdistan’da demokratik özerklik dire-
nişini bastırabilmek için böyle bir Kürt
katliamının yapılması öngörülmektedir.
Diğer yandan ise devlette resmi görevli
ve yetkili olan Tayyip Erdoğan durumu
daha iyi ifade etti: “Ya baş eğecekler,
ya baş verecekler” dedi. “Ya teslim ola-
caklar ya da yok edeceğiz!” Şu an öz-
gürlük isteyen Kürtler için TC devletinin
resmi yönetiminin, Tayyip Erdoğan’ın

kararı ve fermanı bu biçimdedir. ‘Çök-
türme Eylem Planı’ denen de budur.
Diz çöktürmeyi ve irade kırmayı ifade
ediyor. Önder Apo’ya, ‘Gerilla silahı bı-
raksın ve sınır dışına çıksın’ diye bir
dayatmada bulundular. Hala da bu da-
yatmayı sürdürüyorlar. Bu temelde de
diz çöktürmek ve teslim almak istiyorlar.
Bu soykırım dayatmasıdır. 

Böyle bir plan karşısında Kobanê
direnişi ve elde edilen zafer, böyle bir
direniş ve zaferin 3. Dünya Savaşı’nda
yarattığı bloklaşma, DAİŞ faşizmine
karşı oluşturduğu demokratik koalisyon
çok önemliydi. DAİŞ’e dayanarak PKK’yi
imha etmek isteyen AKP ve TC yöne-
timlerine öldürücü darbeyi vurdu. Kürt
direnişini uluslararası alanda tanıttı.
YPG-YPJ güçlerinin kahramanca dire-
nişinin özgür insanlık açısından nasıl
büyük bir anlam ve önem taşıdığını or-
taya koydu. 

Kürt sorununun çözümü, Kürdistan’ın
ve Kürt halkının özgürlüğü, Ortadoğu
demokratik devrimi ve dünyada özgürlük
ve demokrasi hareketinin gelişimi açı-
sından Kobanê direnişi ve zaferi dönüm
noktası, bir kıvılcım, yeni bir başlangıcı
oluşturdu. ‘Çöktürme Eylem Planı’nın’
kırılmasında, başarısız kılınmasında
çok önemli bir etken oldu. Ardından 7
Haziran seçim sonuçları da siyasi ba-

kımdan önemliydi. Kobanê zaferi kadar
küresel düzeyde etki yapmasa da, Tür-
kiye’nin iç siyasetinin belirlenmesi açı-
sından gerçekten de onu tamamlayan
çok önemli bir siyasi sonuç oldu. Şen-
gal’de, DAİŞ’in Êzidî katliam girişimini
HPG/YJA-Star güçlerinin durdurmasına
bu gelişmelerin de eklenmesi, 2015
Haziran ortasında Kürdistan ve Özgürlük
Hareketi’ni dünyaya kendini geniş bi-
çimde tanıtmış, askeri-siyasi olarak çok
önemli başarılar kazanarak zirve yapmış
bir güç haline getirdi. Pozisyonumuz
çok güçlü olmuştu. Buna dayanarak 7
Haziran seçim sonuçlarını demokratik
siyaset temelinde aktif pratikleştirebil-
seydik belki bu topyekün özel savaş
konseptini, ‘Çöktürme Eylem Planı’nı
demokratik siyasi mücadeleyle boşa
çıkarabilirdik. Fakat Şengal’de, Koba-
nê’de 7 Haziran seçiminde kazanılan
başarıya denk bir siyasi etkinliği, de-
mokratik siyasi başarıyı 7 Haziran seçim
sonuçları üzerinde ve seçim sonrasında
gösteremedik. 

Bu konuda hareket olarak biz durumu
doğru analiz eden, doğru siyaset belir-
leyen ve kararlar alan güç olmamıza
rağmen, kendi politikalarımızın hiçbirini
bu dönemde uygulamaya koyamayarak
zayıf ve başarısız bir konuma düştük.
HDP öncülüğündeki demokratik siyaset
ise 7 Haziran seçim sonuçlarını doğru

anlayamadı ve değerlendiremedi. Yanlış
kararlar ve politikalar belirledi. Dolayı-
sıyla kazandığı seçimin sonucunu aktif
siyasi pratiğe dönüştüremedi. Ciddi bir
pasifizm ve iradesizlik durumu yaşadı.
İç ve dış faşist güçler yeniden toparlandı.
Eğer Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçim
yenilgisini reddedip yeni bir seçimi gün-
deme getirecek, bunu da 24 Temmuz
faşist sömürgeci saldırısıyla birlikte ya-
pacak bir performans gösterdiyse, bunu
7 Haziran seçim sonuçlarını aktif politi-
kaya dönüştürmedeki zayıflığımızın ya-
rattığı zemin üzerinden yaptı. Bu çok
ciddi bir hata ve eksiklikti. 

7 Haziran’da HDP’nin aldığı oy oranı
büyük bir demokratik zaferdi

Bu noktada, aktif siyaset zemini ne
kadar vardı ve bu güç ne kadar göste-
rilebilirdi? HDP üzerinden aktif bir siyaset
yapılabilseydi bu savaş süreci kesinlikle
önlenebilir miydi? Bu sorulara yüzde
yüz “Evet” cevabı verilemez. 7 Haziran
seçiminde HDP’nin aldığı oy oranı
büyük bir demokratik zaferdi. Türkiye
toplumunun demokratik yeniden yapı-
lanma istediğini ortaya koyuyordu. Ama
siyaseti tümden belirleyecek bir güçte
de değildi. O sonucu verebilmesi için
siyasi mücadelede çok yaratıcı, aktif
ve çok esnek olmak gerekiyordu. Öyle
olabilseydi belki 24 Temmuz faşist sal-
dırısı önlenebilir ya da geciktirilebilirdi.
Bu ihtimal güçlü olmasa da önemli bir
ihtimaldi. En azından böyle bir çaba
içerisinde HDP siyasi olarak çok büyü-
yecekti. Örneğin 1 Kasım seçiminde
HDP çok daha ileri düzeyde oy alma
şansı bulacaktı. Ama yanlış siyasi ka-
rarlar ve pasif duruş, faşist güçlere sivil
darbe yapma, örgütleme fırsatı verdiği
gibi 1 Kasım seçiminde de HDP’yi za-
yıflattı. Her ne kadar seçim barajı altında
kalmayarak demokratik siyasetin belli
bir güce ulaşmış olduğu iç ve dış ka-
muoyuna gösterilmiş olsa da, aktif si-
yaset yaptığında ulaşacağı siyasi güce
ulaşamadığı net olarak ortaya çıktı.
Buna bir de 1 Kasım sözde seçim sü-
recinde AKP faşizminin HDP’yi sindir-
mek ve baraj altında bırakmak üzere
yürüttüğü saldırılar, katliamlar; Suruç
ve Ankara katliamlarının etkileri ekle-
nince HDP 1 Kasım’da zorlandı. Yine
de o şartlar altında barajı geçmiş olması
da siyasi başarı olarak görülebilir. 

Bütün bu gelişmeler bizi AKP hükü-
metinin ve TC’nin, esas olarak da Tayyip
Erdoğan yönetiminin soykırım saldırı-
sıyla yüz yüze bıraktı. 7 Haziran seçim
sonuçlarını ters yüz ederek 1 Kasım
seçiminde tek başına iktidarı AKP’nin
kurması, Tayyip Erdoğan’a askeri sal-
dırılarla siyasi başarılar kazanılabildiği
izlenimini verdi. Oradan aldığı güçle
‘Çöktürme Eylem Planı’nda hedefleneni
gerçekleştirmek üzere Bakurê Kurdis-
tan’ın kent ve kasabalarına saldırı yü-
rüttü, yürütüyor. Toplumu ezmek, yurt-
sever bilincin geliştiği sokakları, ma-
halleleri, kasabaları, şehirleri ezmek,
katliamlarla, sürgünlerle, tutuklamalarla
sindirip Kürt Özgürlük Hareketi’ni bu
temelde imha ve tasfiye edebilmek için
söz konusu kuşatma ve ezme operas-
yonlarını gündeme getirdi. Bunu önce
Cizîr’de, Gever’de, Farqîn’de, Kerbo-
ran’da, Nisêbîn’de kısa süreli kuşatmalar
ve imha operasyonları biçiminde yürüttü. 

Buna karşı Kürt halkı demokratik
özyönetimlerini geliştirme temelinde di-
renince, özellikle gençlik YDG-H ör-
gütlülüğü temelinde, özsavunma direnişi
temelinde karşılık verince 14 Aralık’tan
itibaren savaş tümüyle orduya teslim
edildi. Kürt sorunu Genelkurmaya ema-
net edildi. Ordu tüm özel savaş güçlerini
harekete geçirerek yurtsever bilincin
ve örgütlülüğün en çok gelişmiş olduğu
mahallelerden başlamak üzere Kürt
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