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Toplumsal alt üst oluş sürecinde, kızgın sa-
vaş, soykırım, yıkım saldırılarında kadın soru-
nunun herhangi bir gündem olarak değil, başat
sorun olarak çözümünü dayatmak; toplumu de-
mokratikleştirmek, diplomasinin, siyasetin, sa-
vunmanın, inşanın yolunun kadın özgürlüğünden
geçtiğini her zeminde ve her çalışmada temel
bir yaklaşım olarak ortaya koymak, bu anlayışı
tüm topluma mal etmek ve tüm çalışmaların
merkezine oturtmak şarttır. 

Her günü kadın bakışıyla yorumlamak, kadın
sorunsallığı üzerinden demokratik, eşit, özgür-
lükçü bir rejimin tesisini gündelik olarak da
gerçekleştirmek gerekmektedir. 
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Kürt sorununda Mûsil’ın 
tarihsel yeri ve önemi

> 26-28

Giştînameya Dûwemîn 
Civata Giştî ya KODAR’ê

> 23 

Hiçbir iktidar zihniyeti kadınların
örgütlü gücünü ve mücadelesini 

yenemez
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Halk cesarete sahip oldu mu her şeye hazırdır Kadın devrimini gerçekleştirmek 
toplumsal devrimi yapmaktır

PAJK Koordinasyonu
Rêber Apo’un halk ile diyalogu

Şimdiye kadar halkımız hep düşürüldü. Her
gelen onunla oynamıştı. ‘Önder’ adı altında ortaya
çıkanlar, halkımızı mahvetti. En son olarak Barzani
ve Talabani örneği var. Şu veya bu güce dayan-
mışlar. Biz bu duruma düşmemeye özel dikkat
gösterdik. Başka güçlere dayanmadan kendi öz-
gücümüze dayandık. Bu şekilde geliştirdiğimiz
mücadele tuttu. 

Dökülen kanlar boşa akmadı, görülen işkence
ve baskılar karşılıksız kalmadı. Halkın gücüne
dayandık, ona doğru önderlik yapmaya çalıştık.
Düşmanın ve diğer art niyetli çevrelerin oyunlarına
gelmedik. 

> 16-17

PKK tarihi zulme karşı destansı bir mücadele tarihidir

Önderlik gerçeğinde bir parti ve parti öncülüğüyle kaybetmek mümkün değildir. Önderlik
gerçeğiyle oluşmuş bir parti ve parti militanlığı koşullar ne kadar zor olursa olsun, düşman ne
kadar saldırgan olursa olsun kesinlikle çıkış yolu bulur, kazanır. Önderlik gerçeğinde ve
Önderlik gerçeğinin örgütlenmiş, somutlaşmış hali olan parti gerçeğinde kaybetmek, yenilmek,
umutsuzluk yoktur. Parti umuttur, zaferdir. 

> 5-7

Êdî gelên di Îranê de dijîn, ne mûmkîne rêveberiya despotan qebûl bikin

Di Pêncemin Kongreya me ya PJAK’ê de, mijareke bingehîn ya rojeva kongreyê, nirxandina
pêvajoyê bû ku him li Rojhilata Navîn û him jî li Kurdistanê her roj bi xwe re pêşveçûnên nû tîne.
Di nav van peşveçûnan de, rewşa dewletên Tirkiye û Îranê ku di hin polîtîkayan de - mînak di pê-
şengtiya înkarkirina rastiya gelê Kurd de - li herêmê li ser hevsengiyên heyî xwedî bandoreke
serekene, di kongreya me de, bi her awayî bi berfirehî hatine niqaşkirin.
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38. yıl direnişiyle faşist AKP
diktatörlüğünü -kendi deyimleriyle-
çöküş noktasına, ölüm noktasına
getirdik. 39. yıl mücadelesiyle AKP’yi
toprağa gömeceğiz. Faşist soykı-
rımcı AKP diktatörlüğünü tarihin
çöp sepetine atacağız. Hedefimiz
budur. Kürdistan Özgürlük Devrimi
zafere gidecek, Ortadoğu Demo-
kratik Devrimi gelişecektir. 3. Dünya
Savaşı’nın bölgeyi kasıp kavuran
yapısına son vermek için önemli
gelişmeler sağlayacağız. 

Önder Apo’nun ‘sağlık, özgürlük
ve güvenlik’ sorununu çözeceğiz.
İddiamız bu, hedefimiz bunlardır.
Bunları gerçekleştirme gücümüz
var. Mücadele için direniş imkan-
larımız daha çoktur. İç ve dışta
AKP diktatörlüğü daha çok daral-
mış ve zayıflamış durumdadır. O
kuru, kabadayı sözlere bakmamak
lazım. AKP ve Tayyip Erdoğan yö-
netimi o sözlerle zayıflıklarını giz-
lemeye çalışıyor. Savaşla, katli-
amla, terörle, baskıyla kendi dı-
şındaki herkesi sindirerek ömür-
lerini uzatmak istiyorlar.
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39. PKK yılında 
Özgürlük Mücadelesi’nin vuruşuyla 
AKP faşizmi son nefesini verecek

39. PKK yılında 
Özgürlük Mücadelesi’nin vuruşuyla 
AKP faşizmi son nefesini verecek

Bu kışı, AKP faşizmini yerle bir edeceğimiz
direniş kışı haline getireceğiz   

Özgür Rojava özgür Suriye’nin 
özgür Suriye de özgür Rojava’nın garantisidir

Nurettin SofiDuran Kalkan

Cemal Şerik

Rûken Garzan

Meclîsa PJAK’êCemil Bayık
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Duran Kalkan

D
üşman cephesinin du-
rumu, bir gün haber
dinleyen birinin rahat-
lıkla sonuç çıkaracağı
kadar açık ve nettir.

AKP ve Tayyip Erdoğan yönetiminin
tutumu ortadadır. Varlığını, iktidarının
devamını, geleceğini, savaşa, faşist
teröre, Kürdün yokluğuna ve Kürt soy-
kırımına bağlamış durumdadır. Bunu
da PKK karşıtlığı olarak ifade ediyor,
‘Teröre karşıyım’ diyor. Tabii, ‘Ben Kür-
de karşıyım’ diyemez. Dese, kendisini
kimseye dinletemez. Elbette, ‘PKK’ye
karşıyım’ diyecek, PKK’ye şu-bu yaf-
talar yapıştıracak ki, yaptıklarını, uy-
guladığı soykırımı başkalarına kabul
ettirebilsin, mümkünse başkalarından
destek alabilsin. Eskiden böyle değildi.
Söylemiyle eylemi farklılık arz ediyordu.
Şimdi açıktır ve açıktan söylüyor. Sa-
dece ‘teröre karşı’ olduğunu söylüyor
ve Kürdü ‘terörist’ ilan ediyor. Terörü
yok etmeyi temel amacı olarak ortaya
koyuyor ve 24 Temmuz 2015 tarihinde
başlatmış olduğu topyekun özel savaş
saldırısını sürdürüyor. 

Aslında AKP bu savaşı 24 Tem-
muz’da başlatmadı. TC topyekun özel
savaş konseptini 23 Ağustos 2005 ta-
rihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nda
başlattı. O toplantı bir dönemeçti.
Ecevit hükümetinin Uluslararası Kom-
plo’yu ‘başarıya’ götürememesi ve
PKK’yi yenememesi üzerine 3 Kasım
2002 seçimlerinde Tayyip Erdoğan ik-
tidara geldi. 23 Ağustos 2005 tarihli
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında,
Uluslararası Komplo’yu yürütmek ve
‘başarmak’ amacıyla yeniden topyekun
özel savaş konsepti kararlaştırıldı ve
uygulamaya kondu. 

AKP hükümeti başta buna biraz iti-
raz etti. O itiraz hem anlaşmak hem
de güvence almak içindi. Daha sonra
dış güçlerle uzlaştı, içte bazı mücade-
leler yürüttü, çeşitli dönemlerde dost
ve düşmanlar belirledi. Mücadele yü-
rüttü ve sonuçta 24 Temmuz 2015 ta-
rihinden itibaren kendisini savaşa ki-
litleyen ve Kürt soykırımına bağlayan
bir konuma getirdi. Şimdi söylediğiyle
yaptığı ayrı değildir. ‘Yok edeceğiz’ di-
yor. Yok etmek için de gerekli tüm
pratikleri, saldırıları içte ve dışta yürü-
tüyor. Bütün uygulamaları bu çerçe-
vededir. Yine tüm politikası ve diplo-
masisi buna göre çalışıyor.

Özellikle son 15 Temmuz askeri
darbe girişiminin başarısız kılınması ar-
dından geliştirdiği OHAL darbesine de
dayanarak, bir diktatörlük yönetimi te-
melinde saldırılarını sürdürüyor. CHP’nin,
cumhuriyetin kuruluşu ardından geliş-
tirdiği politikaları olduğu gibi yürütüyor.
O zaman, ‘irticaya karşı’ denildi ve Kürt
soykırımı yürütüldü. Cumhuriyet denilen
sistem, Kürdün yokluğu üzerine inşa
edildi. Şimdi ise önce, ‘DAİŞ’e karşı’
dedi, buna kimseyi inandıramadı. Şimdi
ikinci bir söylem olarak, ‘FETÖ’ye karı-
şıyız’ diyorlar. Esas hedef ise Kürt soy-
kırımıdır. Kürdün yokluğu üzerinden
cumhuriyeti faşist ulus devlet sistemi
olarak yeniden restore etmeye çalışı-
yorlar. Önceki CHP devletiydi, şimdiki
AKP devleti olarak örgütlendi. Önceki
laik-milliyetçi bir çizgideydi, şimdi dinci-

milliyetçi bir çizgide örgütlenmek iste-
niyor. Değişim, sadece laisizmin yerine
dinciliği geçiriyor. Milliyetçilikleri ise ay-
nıdır. Bu milliyetçilik ırkçı-şoven ve fa-
şisttir, Kürt düşmanıdır, halkların düş-
manıdır. Kürt düşmanlığı temelinde halk-
lara düşmanlığı ifade ediyor. 

Aslında AKP yok 
tam bir diktatörlük yönetimi var

AKP, Osmanlı düzenindeki gibi bir
devlet sistemini, Türk-İslam sentezi
bir çizgide yeni bir devlet sistemiyle
örgütlemek istiyor. Bunu başarmanın
yolunun da Kürt soykırımını gerçek-
leştirmekten geçtiğini, geçmiş tecrü-
beye dayanarak, cumhuriyetin 90 yıllık
politik tecrübesine dayanarak çıkarıyor
ve onu yürütmeye çalışıyor. Şu an en
klasik, en tutucu, en statükocu olan
güç, AKP’dir. Farklılığı, ön gördüğü
değişiklik sadece, laisizmin yerine din-
ciliği geçiriyor olmasıdır. Onun dışındaki

ideolojik ve stratejik yaklaşımı, CHP
ve MHP yaklaşımlarının aynısıdır. O
temelde de gerekli politikaları oluşturup
pratik yapıyor. Bu hususun artık tartı-
şılacak bir yanı yoktur. 

AKP, başlangıçta böyle değildi. Bir
sürü vaatlerde bulunarak geldi. İktidar
olabilmesi, hükümet kurabilmesi için
ateşkeslere, çözüm süreçlerine sığı-
nıyordu. Şimdi artık iktidarını sürdüre-
bilmesi, varlığını koruyabilmesi, savaşa
ve Kürt soykırımına bağlanmış du-
rumdadır. AKP’de belli değişiklikler

oldu. Geçmişte gizli olan bazı şeyler
şimdi açığa çıktı. Maskeleri düştü ve
nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin,
şimdiki AKP, eski AKP değildir. Eski
argümanlarıyla şimdi politika yapmıyor. 

Bu anlamda geçen süreçte çeşitli
ittifaklar yaparak devlette güç sağladı,
devletin kendine karşıt olan yanlarını
dağıttı, kendini örgütledi. Şimdi mevcut
haliyle bir devlet yok, örgüt var. Aslında
AKP de yok, devlet yönetimi var. Tam
bir diktatörlük yönetimi var. Başkanlık
dedikleri sistem de tam böyle bir sistemi
yasal çerçeveye kavuşturmaktır. Er-
doğan ileride yargılanmaktan korkuyor
ve onun önünü almaya çalışıyor. Bir
de herkesi kendisinin bu yönetimine
katılmaya mecbur kılmak istiyor. Sis-
temini yasal statüye kavuşturursa itiraz
eden olmayacaktır. 

Bu çerçevede AKP’nin saldırıları sür-
mektedir. Geçen süreçte yaşadıklarının
yarattığı psikolojik sonuçlar ve elde
ettiği maddi sonuçları da kullanıyor.

Devletin, ülkenin, toplumun imkanlarını
ele geçirmiş durumdadır. Bunları, bir
saldırı gücü olarak kullanıyor. Bu saldırı
gücünü önemsemek lazım. Çünkü, taktik
açıdan zayıf değildir. ‘Var olmak ve ya-
şamak için Kürdü yok etmek lazım’
diyor. Erdoğan’ın durumu Newroz Ef-
sanesi’ndeki Dehak’ın durumu gibidir.
Varlığı başkalarının yok edilmesi üzeri-
nedir. Dehak’ın nasıl gençlerin beyniyle
yaşadığı söyleniyorsa Erdoğan da genç-
lerin kanıyla yaşıyor. Zulüm tarihi Tayyip
Erdoğan kişiliğinde yeniden canlanmış

bulunuyor. Bu çok net bir durumdur. Bir
de karşıt faaliyetlerden çok korktu. ‘Beni
düşürecekler’ diyor. İktidardan düşerse
yargılayacaklar, Menderes gibi yapa-
caklar. ‘O halde, ne olursa olsun iktidarı
elde tutmalıyım. Onun için de, elimdeki
gücü sonuna kadar kullanmalıyım’ diyor.
Yani Tayyip Erdoğan’ın kişilik olarak
geldiği nokta; Saddam Hüseyin ya da
bütün faşist diktatörlerin aynısıdır. Günlük
ölüm korkusu altında, o korkuyu yene-
bilmek için herkesi korkutmaya çalışıyor.
24 saat sağa-sola baskı uyguluyor,
tehdit ediyor. Bunu yapabildiği, çevreyi
korkutabildiği oranda ayakta kalıyor,
korkularını yenebiliyor. Sistem böyledir
ve bu görülmektedir. Ayakta kalabilmenin
böyle bir saldırıdan geçtiğini görüyor
ve bunun merkezine de Kürtleri ve Kürt
düşmanlığını almış durumda. İçte bütün
faşist bloku birleştiren, dışta yaşamasına
imkan verecek sistemin ortaya çıkmasını
sağlayacak olan, Kürt soykırımıdır. Ken-
dini ona dayandırmış durumda ve bu

çerçevede kararlılığı ve planlaması var.
Bir planlama çerçevesinde günlük olarak
saldırı yürütüyor. Bu hedef temelinde
ezmek, imha ve yok etmek istiyor. Bu
da Kürt soykırımı demektir. Bunu bir
günde ya da toptan yapamıyor. Dolayı-
sıyla zamana yayması, öncelikler tanı-
ması gerekiyor. Bu çerçevede öne Ba-
kurê Kurdistan’ı almış; Başûr’u, Rojava’yı
ve Rojhilat’ı da ona bağlıyor. Öne PKK’yi
almış; diğer partileri buna bağlıyor. Yani
AKP faşizminin bir planı var ve bu plan
doğrultusunda hareket ediyor. 

Bakur mücadelesi var oldukça Başûr 
ve Rojava Devrimi yükselecektir

Yakın geçmişte, 2013-2014’te, Ro-
java’yı tasfiye etmek, Başûr’u da KDP
üzerinden denetim altına alarak ku-
şatmak ve ezmek istedi. Bu stratejik
plan Kobanê direnişi ve zaferiyle ye-
nilgiye uğratıldı, başarısız kılındı. Bunun
üzerine gördüler ki; Bakur’daki mevcut
örgütlü güç durdukça, özgürlük kuv-
vetleri mücadele ettikçe Rojava ve Ba-
şûr’u tasfiye etmek mümkün değildir.
Arkalarında Bakur oldukça, bu iki alanı
geriletemez. Kobanê sürecinde net
olarak kanıtlanan bu oldu. Bunun üze-
rine şimdi planlaması farklıdır. Öncelikli
plan, Bakur’u ezmek ve yok etmektir.
Bakur’u ezerken Rojava’yı ve Başûr’u
kuşatmak ve denetim altına almaktır.
AKP, şimdi bu planla hareket etmek-
tedir. Bu planın ilk hedefi, Bakur’un
bütün demokratik ve devrimci değer-
lerini ezmektir. Bakur’u ezerken de

Rojava’daki gelişmeleri engellemek,
Firat’ın batısına geçirmemek, Firat’ın
doğusunda bir kuşatmada tutmak, Ba-
şûr’u KDP üzerinden denetim altında
tutmak. Bakur’u ezip Rojava ve Başûr’a
destek veremez hale geldi mi, Firat’ın
doğusunda kuşatılmış bir Rojava Dev-
rimi’ni ezmek, KDP ile denetim altında
tutulan Başûr’daki bütün gelişmeleri
ezmek zor olmayacaktır. İkinci ve üçün-
cü aşamalar da bu biçimde gelecektir.
Hedef kesinlikle soykırımdır, Kürdün
yok edilmesidir. Geleneksel Kürt inkarı

Bu kışı, AKP faşizmini yerle bir edeceğimiz 
direniş kışı haline getireceğiz

Şu an tıpkı 12 Eylül askeri darbesinden sonra ortaya çıkan durum gibi MHP-AKP faşist bloku, Türkiye cephesine tümüyle hakim oldu. CHP’yi de zaman
zaman yedekliyorlar. CHP’nin pozisyonunun bu şekilde devam edeceği de anlaşılıyor. Onun dışında, AKP faşizmine karşı duran tek güç Kürt Özgürlük 
Mücadelesi’dir. 80’lerin ortasından itibaren var olan durum, şimdi de varlığını sürdürüyor. Bu, AKP’yi çılgına çeviriyor, oyunlarını bozuyor, maskesini 
düşürüyor ve alternatif oluşturuyor. Bundan dolayı, büyük kaygı ve öfke duyuyor. Öfkesiyle de saldırıyor,  söylemedikleri söz, yapmadıkları katliam kalmıyor.
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ve imhası zihniyetini ve stratejisini ol-
duğu gibi koruyor ve yürütüyor. Böyle
bir planlama dahilinde bunu gerçek-
leştirmek istiyor. Alanlara yaklaşımı
da bu çerçevededir. 

Bakur’da, 24 Temmuz’dan bu yana
geliştirdi. Ve özellikle 15 Temmuz’dan
itibaren ilan edilen OHAL sistemiyle

bu politikasını yeniden planlayıp ge-
liştiriyor. Bakur’da her şeyi yasakladı
ve eziyor. Geçen kış, Kürt kentlerindeki
toplumsal yapıyı dağıtmak için çaba
harcadılar. Sûr ve Cizîr başta olmak
üzere toplumsal direniş eğilimi gösteren
yerleri tank ve toplarla yakıp yıkarak
yok etme de, bu planın bir uygulama-
sıydı. Önce o toplumsal yapıyı parça-
lamak, demokratik ulus varlığının di-
renme gücünü, kırmak istediler. Ar-
dından demokratik siyasetin üzerine
gitmeye başladılar. Zaten 24 Temmuz
2015’ten itibaren tüm gücüyle gerillanın
üzerine geliyorlardı. 

Demokratik siyaset alanında siyasi
soykırım operasyonları, ardından mil-
letvekili dokunulmazlıklarının kaldırıl-
ması, 20 Temmuz OHAL darbesinden
sonra da belediyelere kayyım atayıp
işgal etme, bütün özgür ve demokratik
basını kapatma, HDP ve DBP yöne-
timlerini, milletvekillerini tutuklama,
şimdi de bütün yurtsever kurumları,
dernekleri yasaklama, kapattırma ve
yok etme biçiminde sürdürüyorlar. İçin-
de bulunduğumuz kış koşullarını ken-
dileri için avantajlı bir zaman dilimi
olarak değerlendiriyorlar. Dağda ge-
rillanın yeterince hareket edemeyece-
ğini düşünüyorlar. Bundan faydalanarak
bu ezme, imha ve tasfiye etme amacını
‘başarırım’ hesabı yapıp saldırıyorlar.
Bu kışı da böyle planlamışlar. ‘Mayıs’a
kadar yok edeceğiz’ diyorlar. Bunu
tartışıp açıkça da dile getiriyorlar. 

AKP faşizminin OHAL planlaması
sonrası, Rojava’ya karşı politikalarını
da gördük. ‘Fırat Kalkanı’ denilen ha-
reketle Cerablus işgalini geliştirdiler.
Şimdi Bab’a yönelmişler. YPG güçle-
rinin Efrîn’den Bab’a yaklaşması üze-
rine, YPG’yi önlemek üzere bunu ge-
liştiriyorlar. Orada bir çatışma durumu

olacaktır. Rakka operasyonunu engel-
lemek, PYD’yi, YPG ve YPJ’yi terör
örgütü olarak dünyaya kabul ettirerek
engellemek için çaba harcadılar. Müm-
künse bir bütün olarak Rojava özgürlük
güçlerini terör örgütü ilan edip hedefe
koymak, mümkün değilse en azından
Firat’ın batısını kapatıp Rojava Devri-
mi’ni Firat’ın doğusunda kuşatmaya
almak istediler. Bunun için bütün güç-
lerini seferber ediyorlar. Her türlü tehdidi
de göze aldılar. 

Mûsil savaşında tek amaç 
Kürtlerin dışında bırakılması

Tek amaçları, Mûsil savaşında Kürt-
lerin etkinlik kazanmasına fırsat ver-
memektir. Bunu PKK’yi savaşın dışın-
da, KDP’yi de denetim altında tutarak
yapmak istiyorlar. Ve şu ana kadar bu
biraz yürüdü. Amerika ve Irak’a baskı
yaptılar, İran’la anlaştılar. Sonuçta Tür-
kiye’nin ve PKK’nin karşılıklı katılma-
ması temelinde bir Mûsil savaşı baş-
latıldı. Türkiye, ‘KDP-YNK’nin pêşmer-
ge güçleri Mûsil’a girmeyecek’ kararı
temelinde aslında tümüyle Mûsil’ın
Kürtlere kapatılmasını öngören bir pla-
nı, Amerika ve Irak’a kabul ettirdi. Bu
temelde Başûr’u denetlemiş oluyor.
AKP planlaması böyledir. Bu temelde
de saldırıları ortadadır.

Buna karşı mevcut gelişmeler ne-
lerdir? Bakur’da halk, geçen süreçte
ciddi bir biçimde zorlandı. Demokratik

özyönetim direnişlerinde, halk çok ha-
zırlıklı olmadan büyük bir mücadeleyle
karşı karşıya geldi. Özellikle Kürt top-
lumsal yapısının geliştiği, bilinç ve ör-
gütlülük olarak demokratik uluslaşmanın
belli bir düzey kazandığı yerlere saldı-
rıldı. Orada bir zorlanma oldu. Sindirme,
geriye itme ve susturma şeklinde sal-

dırılar vardı. Bazı kesimler, ‘direnme-
yelim, AKP ne diyorsa o olur’ şeklinde,
AKP’nin psikolojik savaşının etkisinde
kalarak, sanki ortada AKP saldırısı yok-
muş da, PKK direnişi bu işleri yapıyor-
muş gibi bir hava yaydı. Ve düşmanın
faşist-imhacı saldırısı karşısında tesli-
miyetçi, pasifist tutumlar gösterdi. 

Şu an tıpkı 12 Eylül askeri darbe-
sinden sonra ortaya çıkan durum gibi
MHP-AKP faşist bloku, Türkiye cep-
hesine tümüyle hakim oldu. CHP’yi
de zaman zaman yedekliyorlar.
CHP’nin pozisyonunun bu şekilde de-
vam edeceği de anlaşılıyor. Onun dı-
şında, AKP faşizmine karşı duran tek
güç Kürt Özgürlük Mücadelesi’dir. 80’le-
rin ortasından itibaren var olan durum,
şimdi de varlığını sürdürüyor. Bu,
AKP’yi çılgına çeviriyor, oyunlarını bo-
zuyor, maskesini düşürüyor ve alternatif
oluşturuyor. Bundan dolayı, büyük kay-
gı ve öfke duyuyor. Öfkesiyle de sal-
dırıyor, hakaret ediyor, söylemedikleri
söz, yapmadıkları katliam kalmıyor. 

Direnişin şimdiye kadarki varlığı
önemliydi. Bundan sonra daha örgütlü
olup bu faşist saldırganlığı kıracak bir
direnişi ortaya çıkarmak için bize imkan
ve fırsat sunuyor. 

Rojava’daki gelişmeler

Rojava özgürlük güçleri daha ha-
zırlıklı olsaydı, AKP faşizminin Cerablus
işgaline karşı daha aktif durabilirdi.

‘Olmaz’ deniliyordu. TC faşizminin 24
Temmuz saldırısının öncesinde Rojava
yönetimi, ‘Böyle söyleniyor ama bek-
lemiyoruz’ diyordu. Ama beklenmeyen
oldu. Fakat, bir karşı koyuş var. Türki-
ye’nin Rakka operasyonunu kendisine
bağlama çabası kırıldı. Bu anlamda
Cerablus’ta zayıflık olsa da bir savaş

cephesi de açılmış oldu. YPG-YPJ ile
Türk ordusu artık Suriye topraklarında
ve Rojava’da savaş halindedir. AKP’nin
bütün çabasına rağmen YPG, Rakka
operasyonuna katıldı. Çatışmalar Bab
ve Minbic’te yoğunlaşabilir. Rakka ope-
rasyonu da belli düzeyde yürümektedir.
Bu anlamda AKP’nin Suriye ve Rojava
politikaları yürümüyor. Daha fazla kar-
şıtlık buluyor. Müttefiklerini yeniden
oluşturma girişimleri de başarılı olmadı.
DAİŞ karşıtı koalisyonu Mûsil hattında
bozmak için girişimlerde bulundular
ancak başarısız kaldılar. Somut du-
rumlar tam bilinmiyor. Mûsil çevresinde
belli yerleri aldılar fakat bir kısmı zaten
boştu. Bir kısmında DAİŞ fazla diren-
medi, çekildi, oralarda ilerlediler. DAİŞ,
Kerkûk’te karşı saldırı yaptı.

Şimdi parça parça, iç içe geçmiş
durumdalar. Bazı yerlerde Mûsil’a yak-
laştılar. Mûsil kıyısında bazı yerleri de
aldılar. Batı ve güney cephesinden
saldırıyorlar, biraz da kuzeyden saldı-
rıyorlar. Doğu cephesinde Suriye tarafı
açıktır. Telafer, Şengal hattında Rakka
tarafında bir şey yoktur. DAİŞ oraya
çekilsin ya da oraya kaçsın diye orayı
açık bırakıyorlar. 

Askeri olarak sonuçlar tam bilinmi-
yor. Etkili bir çatışma olmadı. DAİŞ
karşıtı güçler belli bir ilerleme sağladılar.
Fakat kayıpları çoktur, aynı zamanda
ciddi bir zorlanma da yaşıyorlar. Henüz
öyle DAİŞ ile bir mücadeleye de gir-
mediler. Şengal tarafının bir cephe ol-

ması yönünde aslında bir anlaşma
vardı. Sonra TC ve KDP onu engelletti.
Mûsil-Kerkûk’e saldırı olduğunda, Ker-
kûk valisinin de daveti temelinde HPG
güçleri aktif katılım gösterdi. Onun dı-
şında Şengal’de YBŞ ve oradaki HPG
birlikleri iki-üç köyü almak üzere bir
operasyon yürüttü. O köyleri aldılar.
Fakat Şengal üzerinden KDP’nin de
benzer bir hareketliliği var. Onun öte-
sinde, oradan henüz bir cephe durumu
yoktur. Daha fazla katılım da yoktur. 

Türkiye’nin istekleri gerçekleşmiş
mi? Planları tümden bozulmuş değildir
fakat tam gerçekleşmiş de değildir.
Çünkü Mûsil’da ne olacağı belli değildir.
Henüz hiçbir şey net değildir. Mûsil’ı
hemen alacaklarını söylediler ama öyle
bir durum da yoktur. Mûsil, bu savaşın
en son biteceği yerdir. Mûsil’da hiç
kimse savaşın erken biteceğini dü-
şünmemelidir. Çünkü, başka yerlerde
belki DAİŞ ile DAİŞ karşıtları savaşı-
yorlar. Mûsil’da öyle değildir. DAİŞ ile
DAİŞ karşıtları savaşmıyor, herkes bir-
biriyle savaşıyor.

Mûsil’da Ortadoğu’nun temel bütün
çelişkileri savaş halindedir. Küresel
sermaye sistemiyle bölgenin ulus devlet
statükoculuğu, Türk milliyetçiliğiyle
Arap milliyetçiliği, Sünnilik ile Şiilik, bir
de TC ile Kürtler, Kürt soykırımı, inkar
ve imha sistemi ile Kürt Özgürlük Di-
renişi çatışıyor. Böylece Mûsil bütün
çelişkilerin ve çatışmaların odağı du-
rumundadır. Bu statüko 1. Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra oluştu. Bütün Orta-
doğu’da savaş 1918-23’te bitti, Mûsil
savaşı 1926’da bitti. 5 Haziran 1926
Ankara Anlaşması’yla Türkiye-Irak sınırı
belirlendi. Mûsil’ı Kemalistler İngilizlere
verdiler. Küresel sistemle bölge güçleri
bunun karşılığında inkar ve imha si-
yasetini, Kürt soykırımını kabul etti.
Aslında Mûsil’ın pazarlanması üzerin-
den Kürt sorunu ortaya çıktı. 

Bu bakımdan da mevcut çelişki ve
çatışmalardan en önemlisi Kürt soru-
nudur. Kürdü inkar ve imha sistemiyle
Kürt özgürlüğü arasındaki çelişkidir.
Dolayısıyla, öyle bitecek bir durum de-
ğildir, Kürtler açısından önemsiz bir
durum da değildir. Mevcut somut du-
rumlar böyledir. 

Baş düşman 
AKP faşist diktatörlüğüdür

Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz:
Belli bir gerilla-askeri direniş var. Halkın
da sınırlı bir direnişi var. Fakat bütün
bunlar yetmiyor. İnkar ve imha sistemi
topyekun saldırı halindedir. Buna karşı
bizim de topyekun direniş içerisinde
olmamız gerekiyor. Topyekun direnişin
yıkmak üzere hedefleyeceği güç; AKP
faşist, soykırımcı diktatörlüğüdür. Baş
düşman ya da birincil düşman budur.
Temel mücadele alanı bunu başarmak
için Bakur ve Türkiye metropolleridir.
Rojava, Başûr, Rojhilat ve dünyanın
diğer alanlarındaki mücadelelerin hepsi
bu hedefe bağlı olmalıdır. 

Bu çerçevede; AKP’nin planlama-
sının aksine, 2016-2017 kışını, önceki
kışın pratiğinden çıkan derslere de
dayanarak daha planlı, örgütlü, daha
hazırlıklı, AKP faşizmini yıkmayı he-
defleyen bir direniş kışı haline getirmek
istiyoruz. Bunun için hem şiddet içeren
mücadeleyi hem de demokratik siyasi
mücadeleyi, yumuşak mücadele ala-
nını, tüm imkanları, fırsatları en ileri
düzeyde kullanarak geliştirmek,
AKP’nin bütün saldırılarına karşı her
mevziyi son kurşuna kadar direniş için-
de tutmak temel hedefimizdir. Bu te-
melde de bir pratik çaba vardır. Met-
ropoller ne olmalı? Şehirde ne olmalı?
Savaş nasıl olmalı? Demokratik siyaset
nasıl yürümeli? Gerilla nasıl hareket
etmeli? Serhildanı nasıl geliştirmeliyiz?

Serxwebûn 3Mijdar 2016

Mûsil, bu savaşın en son biteceği yerdir. Mûsil’da hiç kimse savaşın erken biteceğini düşünmemelidir. Çünkü, başka yerlerde belki DAİŞ ile DAİŞ karşıtları
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Bunlar üzerinde belli bir çabamız vardır. 
Diğer yandan Suriye, Rojava hattının

hem siyasi hem de askeri olarak daha
aktif işlemesi yönünde bir çaba var.
Başûr’da da Kerkûk-Mexmûr, Şengal
hattında belli bir duruş var. Medya Sa-
vunma Alanları var. Şimdi bunlara da-
yanarak aktif bir politik-askeri mücadele
yürütüyoruz. Burada şöyle hususlar
da vardır: AKP’nin belli bir gücü var.
Kürt düşmanlığı temelinde bir faşist
blok oluşturmuş durumdadır. Bunun
üzerinden saldırıyor. Taktik saldırı gücü
de vardır. Bölgede Suudi ve Katar’dan
destek alıyor. Aynı zamanda da DAİŞ,
elinde bir sopadır. Bu sopayı da çok
iyi kullanıyor. KDP’den destek alıyor.
Aslında Mûsil üzerinden küresel sis-
temle bir pazarlık da yaptı. ‘Mûsil’ı
yine size verelim, DAİŞ’i de verelim.
Bu temelde benim iktidarımı kabul
edin. Kürt soykırımını da birlikte yürü-
telim’ diye pazarlık yaptı. Küresel güçler
bunu reddetmedi. Rusya, Avrupa, Ame-
rika bunu tartışır oldu ama AKP’nin is-
tediği gibi kabul etmiş değiller. Red-
detmediler ama kabul de etmediler.
Bu tarzda aralarında mücadele sürüyor.
Son Amerika seçimleri de Türkiye’nin
istediği gibi olmadı. ‘Clinton’a istediği-
mizi yaptırırız’ hesabını yapıyorlardı.
Eskiden tanıyorlardı. 1998-99’da Ulus-
lararası Komplo çerçevesinde, birlikte
bazı şeyleri planlayıp yürüttüler. Bu
süreçte de aynı şekilde yürütürüz umu-
dundaydılar, o umut kırıldı. Onun üze-
rine çelişki ve çatışmalar hala sürüyor.
Belli ki önümüzdeki süreçte de süre-
cektir. Mevcut yönetimin nasıl olacağı
tam belli değil ama en azından AKP’nin
beklediği gibi olmayacaktır. Bu da biraz
zorladı. 

Şimdi şöyle görmek gerekiyor:
AKP’yi taktik olarak önemsemek ge-
reklidir. Çünkü hem devlette hem de
toplumda belli bir gücü ele geçirdi.
Kendi varlığı ve iktidarı için her şeyi
yok etmeye hazır bir güçtür, dünyayı
da yakabilir. Dikkat edelim; DAİŞ ve
mülteciler ile zaten yakıyor. Tayyip Er-
doğan kendisini böyle bir duruma koy-
du, şimdi de içinden çıkamıyor. Çıkışı
saldırıda görüyor. Zaten kendileri, ‘Ta-
arruz halindeyiz’ diyor. Bu bakımdan
taktik anlamda önemsemek gerekiyor.
Fakat ideolojik ve stratejik olarak
AKP’nin geleceği yoktur. PKK’yi yense,
Kürt iradesini tümüyle yok etse bile,
AKP yine de iktidarda kalamaz. Bir
CHP olamaz. CHP, 1950’ye kadar ik-
tidarda kaldı, AKP çok fazla kalamaz.
Neden? Çünkü ideolojik olarak dinci-
milliyetçi çizgiyi Türkiye’de devlete
egemen kılması mümkün değildir. Din-
ciliği, Avrupa ve Amerika kabul etmez.
Kapitalist modernite sistemi kabul et-
miyor. 200 yıldır Türkiye ile mücadele
ettiler, sonunda laisizme çektiler, Or-
tadoğu üzerinde böylelikle ideolojik
olarak egemenlik kurmaya çalışıyorlar.
İsrail bütün gücünü kullanır, AKP’nin
ideolojisini Türkiye’de kabul etmez.
Milliyetçiliği de, Kürtler ve Araplar kabul
etmiyor. Bu çizgiye karşı 93 yıldır sa-
vaşıyorlar. Türkiye’den dayatılan bu
ırkçı-şoven Türk milliyetçiliğine karşı
savaştılar. Dolayısıyla ideolojik olarak
içten ve dıştan muhalefet var.

Saldırıları kıracak bir direniş ile
AKP yıkılacaktır

Stratejik açıdan da ulus devlet sta-
tükoculuğunu sürdürmek istiyor. Bu
statükoyu da Kürtler ve Araplar kabul
etmedi. Arap Baharı, bu temelde oluşan
Arabistan’daki statükoyu yıkmak için
gelişti. Kürtler ise zaten 93 yıldır hiç
kabul etmedi ve hep şu veya bu bi-
çimde direniş halinde oldu. Küresel
sermaye de kabul etmiyor. Sermayenin
azami kâr amacı ve ilkesiyle çelişiyor.

Dolayısıyla şunu bilmek gerekiyor;
AKP’nin ideolojik-stratejik planlamala-
rının hakim olması mümkün değildir.
Bunu aslında kendileri de biliyor. Bun-
dan çıkamıyorlar, değişmeleri de müm-
kün değil. ‘O halde, taktik saldırılarla
mümkün olduğu kadar ömrümüzü uzat-
maya çalışalım’ diye düşünüyorlar.
Tayyip Erdoğan’ın varlığına bağlanmış
bir durumdur. Taktik saldırılarla nereye
yönelecek? İşte Kürtleri hedeflersen,
daha kazançlı çıkarsın. Bütün faşist
bloku bu temelde etrafında topluyor.
Kürtlerin sahip çıkanı yoktur. Fethul-
lahçıları biraz öne çıkarıyorlar ama
içten ve dıştan hemen homurdanma
oluyor. Kim Fethullahçı, kim değil, belli
değil ki. Tayyip Erdoğan, Fethullah
Gülen’in en uzun vadeli arkadaşıydı.
1976’dan 2013’e kadar birlikte siyaset
yaptılar. Her türlü kirli işleri de birlikte
yürüttüler. Erbakan Hareketi içerisinde
Fethullah Gülen ile en yakın olan klik,
Tayyip Erdoğan kliğiydi. Necmettin Er-
bakan ve diğerleri buna karşıydı, uzak
duruyorlardı. 

Dolayısıyla, ne Fethullah Gülen al-
ternatifi bölgede yeterince taraf buluyor
ne de onu tümden hedefleyebiliyorlar.
Bu konuda hem demokratik alternatifi
oluşturan Kürt direnişi hem de faşist
güruhu birleştirmek için Tayyip Erdoğan
yönetimine en çok güç veren Kürt kar-
şıtlığı oluyor. Dolayısıyla, birinci planda
Kürt düşmanlığını, Kürt soykırımını
esas alıp yürütüyorlar. Bu biçimde bü-
tün taktik saldırılarını kesinlikle Kürtlere
dönük kullanıyorlar. Böyle bir durum
somut olarak açığa çıkmış durumdadır.
Bu temelde saldırılarını yürütüyorlar.
Stratejik ve ideolojik olarak gerçekten
de zayıftırlar. Biraz ömür uzatmaya
çalışıyorlar.

Ortaya şu çıkıyor: Eğer bu taktik
saldırıları kıracak bir direniş olursa sa-
dece AKP’nin planları bozulmaz, AKP
yıkılacaktır. ‘Bizim için ölüm-kalım mü-
cadelesidir’ dediler. Aslında doğru söy-
lüyorlar. Kendileri de bu durumun far-
kındadır. Öyle güçlü değiller ama imha
ve katliamlarda her şeyi yapacak bir

gözü karalık vardır. Bu temelde can
havliyle hareket ediyorlar, yaralı yılan
gibi saldırıyorlar. 

AKP’nin hedefinde yine 
Merkez Karargah ve Qendîl var

KDP ve YNK’nin durumu kilit bir
nokta oluyor. Özellikle KDP, desteğini
sınırlasa AKP çok daha fazla zorda
kalabilir. Bunu yok etmek için KDP
ilişkisine çok önem veriyor, her türlü
imkanı KDP’ye veriyor, YNK’yi böylece
daha çok yanlarına çekmeye de çalı-
şıyorlar. 

Zaman zaman İsrail ve İran ile Kürt-
ler üzerine anlaşıyorlar ama öyle tüm-
den anlaşmaları mümkün değildir. Aynı
şey Rusya için de geçerlidir. ABD ve
Avrupa ile zaten ipleri attılar. İçte daha
çok CHP karşı çıkarılabilirse MHP ve
AKP kalıyor. Faşist Türk-İslam sentezi
bloğu kalıyor. Bu dar bir bloktur, yıkı-
labilir. AKP planları kolaylıkla boşa çı-
karılabilir, aynı zamanda yıkılabilir de.
Sadece planları boşa çıkarmayı değil,
AKP’yi yıkmayı hedeflemek gerekiyor. 

Cerablus’tan dolayı, Amerika’ya bazı
tehditlerde bulundu. Amerika da böy-
lelikle yeşil ışık yaktı. Rakka operas-
yonu sürecinde de tehditleri vardı.
Şimdi tam anlayamadığımız bazı du-
rumlar var. Sanki biraz bu konularda
engel oldu. Bab saldırısını sürdürmek
için hazırlık içindeler. Örneğin, Türki-
ye’nin 19 gün hava saldırısı engellendi.
Son süreçte koalisyon ile yeniden ya-
pıyorlar. DAİŞ saldırınca o dönemde
ÖSO zorlandı. Yeniden nasıl anlaştık-
larını bilemiyoruz. Fakat Rakka’ya karşı
Girê-Spî ve Şengal’i tehdit etme ve
saldırı planları vardı. Bu öne çıkıyordu
ve buna göre de hazırlık yapıyorlardı.
Rojavalı güçler bu konuda ABD’yi uyar-
dı. Sanki ABD bunun üzerine biraz
Türkiye’yi uyardı, engel oluşturdu gibi
gözüküyor. Girê Spî’yi şimdi öne çı-
karmıyorlar. Aslında belli bir düzeyde
hazırlıklıydılar. Silopî’den tanklar ve
ağır silahlar getirerek büyük bir yığınak
yaptılar. Bunun bir hedefi Şengal ola-

bilirdi. Hala da bu risk vardır. Fakat
sanki ABD ve Avrupa’nın tepkisinden
korkuyorlar. Çünkü, eğer Şengal’e mü-
dahale ederse hem Rakka hem de
Mûsil operasyonunu etkileyecek,
ABD’nin başlattığı bütün planlı hare-
ketleri ters yüz edecek ve boşa çıkar-
tacak. 

Rakka operasyonu başlarken
ABD’nin Genelkurmay Başkanı An-
kara’daydı. Bazı pazarlıklar yaptılar.
‘Anlaşma yaptık’ dediler. Büyük bir
olasılıkla Girê Spî ve Şengal için uyar-
dılar. Şengal henüz hedef olmaktan
çıkmış değil ama bütün bu olup bi-
tenlerin sonucunda, TC’nin saldırı he-
defi Medya Savunma Alanları’na yö-
neldi. Onlar da muhtemelen, ‘PKK’yi
vurun’ diye gerilla alanlarına yöneltmiş
olabilirler. Bu temelde Medya Savun-
ma Alanları birincil hedef durumun-
dadır. Zaten Mûsil’da savaş başladı.
Eski çatışmasızlık durumu bitti, herkes
herkese saldırabilir. Türkiye hava sal-
dırıları yapıyordu ama şimdi onu da
aşarak kara saldırısı da yapmanın
önü açılmış durumdadır. TC-AKP’nin
şimdi askeri hedefi, Bakur’da gerillayı,
halkı ezmeyle birlikte, bunu Medya
Savunma Alanları’nın ezilmesiyle bir-
leştirme oluyor. Medya Savunma Alan-
ları, Türkiye sınırları dışında birincil
hedef haline geldi. Girê Spî ile Şen-
gal’e dönük itirazlar sonucu bu plan
devreye girdi. Bu temelde bir askeri
hareketliliğin varlığı olduğu söyleniyor.
Şemzînan üzerinden Başûr’a askeri
güçlerin geçtiği belirtiliyor. Zaten Si-
lopî’de büyük bir yığınak oldu. Oradan
bazı askeri güçlerin geçtiği yönünde
bilgiler var. Bir bölümü Zaxo tarafında
üstleniyor, Başîka hattında olanlar var
ama Diyana, Rewandûz hattında da
önemli bir yığınak ve güç aktarımı
yapılıyor. Türkiye’yi çok fazla ilgilen-
dirmeyen bir alanken, oraya o düzeyde
güç getirmesi, Mûsil için ya da diğer
yerler için olamaz, KDP için de olamaz.
Askeri hareketliliğin Medya Savunma
Alanlarını hedeflemekten başka bir
anlamı yoktur. 

‘Qendîl’in başına bineceğiz’ diye
kendileri açık söylüyor. Qendîl’i öne
çıkarıyorlar ama bütün Medya Savun-
ma Alanları hedeftir. Eğer yapabilirlerse
siyasi değerlendirme olarak geçerli
görülebilir. 2008’deki gibi, bu kış sü-
recinde Medya Savunma Alanları’na
parça parça operasyon yapacak. Ba-
kur’da gerillanın üs alanlarına yaptı.
Zagros hattında çatışmalı durum hala
sürüyor. Fakat onunla sınırlı kalmaya-
caktır. Yeniden Medya Savunma Alan-
ları’na operasyon yapacaklar. Hepsine
birden yapmaları zordur. Fakat parça
parça yapabilirler. 2008 planlaması da
öyleydi. O zaman Anakarargah’ı he-
deflediler. Başarı elde etme durumları
olsaydı, o zaman diğer bölgelere parça
parça benzer saldırıları devam ettire-
ceklerdi. Ama Anakarargah’taki saldırı
kırılınca planları bozuldu. Böylelikle
diğer yerlere saldıramadılar. 

Şimdi de öncelikli tehdit, Merkez
Karargah’a ve Qendîl’edir. Qendîl’i
daha öne çıkarıyorlar. Başkanlık he-
defleniyor. ‘Komuta kontrol sistemini
dağıtmak’ diyorlar. Genel Koordinas-
yon’u işlemez kılmak ve dağıtmak is-
tiyorlar. Bu durum tam olarak net de-
ğildir. Sağ gösterip sol vurmak isteye-
bilirler. Qendîl’e vuracakmış gibi gö-
züküp ama Behdînan’dan, Xinêre’den
vurabilirler. O da ihtimal dahilindedir.
2014’te bütün Rojava’yı gösterdiler;
en az ihtimal Kobanê görülüyordu ama
Kobanê’den saldırdılar. ‘Zayıf olan yer-
den saldıralım da başarı kazanalım’
diyebilirler. Tayyip Erdoğan yönetiminin
şimdi içeride kendi etkinliğini sürdüre-
bilmesi için de PKK karşısında başarıya
ihtiyacı var. Psikolojik hakimiyeti sür-
dürebilmesi için bazı askeri başarılara
ihtiyacı var. Zayıf gördüğü yerlere de
saldırabilir. Çok net değil, her yer hedef
olabilir. Söylemde öne çıkan Qendîl’dir.
2008’de aldıkları yenilginin tersine eğer
başarılırsa, bütün Medya Savunma
Alanları’nı hedeflerler. Öyle bir pozisyon
var. Şu an gelinen siyasi-askeri mü-
cadele durumu budur. 
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AKP çok fazla kalamaz. Neden? Çünkü ideolojik olarak dinci-milliyetçi çizgiyi Türkiye’de devlete egemen kılması mümkün değildir. Dinciliği, Avrupa ve
Amerika kabul etmez. Kapitalist modernite sistemi kabul etmiyor. 200 yıldır Türkiye ile mücadele ettiler, sonunda laisizme çektiler, Ortadoğu üzerinde 
böylelikle ideolojik olarak egemenlik kurmaya çalışıyorlar. İsrail bütün gücünü kullanır, AKP’nin ideolojisini Türkiye’de kabul etmez. Milliyetçiliği de, 
Kürtler ve Araplar kabul etmiyor. Bu çizgiye karşı 93 yıldır savaşıyorlar. Türkiye’den dayatılan bu ırkçı-şoven Türk milliyetçiliğine karşı savaştılar. 
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9. Parti yılına giriyoruz.
Bu vesileyle şahadetiyle
Parti kuruluşumuza temel
olan Haki Karer yoldaş ve
tüm şehitlerimizi minnet

ve saygıyla anıyor, Partimizin kurucusu,
büyük bir emek savaşçısı ve tarihin
en büyük devrimci direnişçisi Önder
Apo’yu saygıyla selamlıyor, Parti’nin
kuruluş yıldönümünü kutluyorum. 

38 yıldır Kürt halkı Partimiz öncülü-
ğünde büyük bir özgürlük mücadelesi
veriyor. Bugün, sömürücü despot dev-
letlerin tarih sahnesine çıktığı, dünya
dengelerinin kurulduğu bir coğrafyada,
Kürtler üzerinde soykırımcı sömürgecilik
yürüten devletlere karşı verilen müca-
dele, destansı bir mücadeledir. PKK
tarihini, zulme karşı destansı bir mü-
cadele tarihi olarak değerlendirmek
gerekir. PKK resmi olarak 1978’de ku-
rulmuş olsa da, grup olarak tarih sah-
nesine çıkışı 1973 baharıdır. Önder
Apo’nun siyasal mücadeleye başlama
tarihi de eklenirse 45 yıllık bir müca-
deleden söz etmek gerekir.

Önder Apo daha ilk sözü, ilk çıkışıyla
bir parti kurucusu, parti önderi ve
militanı gibi çalışmıştır. Önder Apo’nun
tüm yaşamı, devrimci parti çalışması
yapan bir Önderlik gerçeği olarak tarihe
geçmiş, kendi şahsında bir halk gerçeği,
halk önderliği ve bir halkın mücadelesini
verecek militanlığı yaratma çabası için-
de olmuştur. En başta da kendini ör-
gütleyen, planlayan ve disipline eden
bir Önderlik gerçeği olarak inşa etmiştir. 

Parti’nin kuruluşu ve partileşmeden
söz edeceksek en başta da Önderlik
gerçeğini anlamak gerekmektedir. Ön-
derlik gerçeği; parti, parti önderliği,
parti militanı olma ve bir partilinin nasıl
olması gerektiği gerçeğidir. En temelde
de, parti, parti örgütlülüğü, partili ol-
madan, mücadeleyi bir parti gerçeğiyle
vermeden Kürt halkının özgürlüğünün
kazanılamayacağının ortaya konulduğu
bir gerçekliktir. Önder Apo, “Benim
Parti’den başka neyim var?” demiştir.
Daha da ileri giderek, “Anamla oyna-
yabilirsiniz ama Parti’yle oynayamaz-
sınız” demiştir. Çünkü, parti, partili ve
parti militanı olmak farklı bir şeyi ifade
etmektedir. Bir halkın umudu, özgür-
lüğü, yaşamı ve geleceğini ifade et-
mektedir. Bu nedenle Önderlik, “Parti’yle
oynayamazsınız” demiştir. Çünkü Kür-
distan, Ortadoğu ve mücadelenin ve-
rildiği bugünkü dünya gerçekliğinde
parti, partili, parti militanı ve parti ön-
cülüğü olmadan mücadele etmek müm-
kün değildir. Parti öncülüğü olmadan
yapılan mücadele kaybetmeye, başka
güçlerin uzantısı ve yedeği olmaya
mahkumdur. Ancak partiyle bu halkın
özgür kişiliği, iradesi temsil edilebilir
ve özgürlük mücadelesi başarıya gö-
türülebilir. Bunun dışında Kürt halkının
özgürlük mücadelesini başarıya götü-
recek başka bir yol yoktur. 

En temelde başarının şartı; parti ve
partili olmaktır. Partiyi ve partililiği de,
büyük pratiği temelinde ortaya koyan
Önderlik gerçeğiyle yaratabiliyorsak,

parti Önderlik gerçeğiyle partiyse, parti
militanlığı Önderlik gerçeğiyle parti mi-
litanlığıysa, parti öncülüğü Önderlik ger-
çeğiyle öncülük yapılabiliyorsa o zaman
gerçekten parti öncülüğünde bir müca-
dele verilir ve kesinlikle başarıya ulaşılır.
Önderlik gerçeğinde bir parti ve parti
öncülüğüyle kaybetmek mümkün de-
ğildir. Önderlik gerçeğiyle oluşmuş bir
parti ve parti militanlığı koşullar ne kadar
zor olursa olsun, düşman ne kadar sal-
dırgan olursa olsun kesinlikle çıkış yolu
bulur, kazanır. Önderlik gerçeğinde ve
Önderlik gerçeğinin örgütlenmiş, so-
mutlaşmış hali olan parti gerçeğinde
kaybetmek, yenilmek, umutsuzluk yoktur.
Parti umuttur, zaferdir. Her şeyden önce
PKK gerçeğine bakarken PKK'yi böyle
anlamak gerekiyor.

Partililer ilke ve ölçüler 
temelinde yaşayan 

özgürlük tutkunu militanlardır

Önder Apo ilk konuşmasıyla parti’nin
oluşumunu gerçekleştirmeye başla-
mıştır. Hatta parti oluşumunu çocuk-
luktan başlayarak ifade etmektedir.
Çünkü parti, parti örgütlülüğü, parti ön-
cülüğü, parti mücadelesi en başta da
birçok konuda temel ilke ve ölçüleri
ortaya çıkarma çalışmasıdır. Parti,
özünde ilke ve ölçülerdir. İlke ve ölçü-
lerle oluşturulmuş militanlar topluluğu-
dur. Partililer de ilke ve ölçüler temelinde
yaşayan özgürlük tutkunu militanlardır.

Bu açıdan parti ve partililik derken,
her şeyden önce bu olgulara ciddiyetle
yaklaşılacak, ele alınacaktır. Aksine
ne parti anlaşılabilir ne partili olunabilir
ne de parti öncülüğü yapılabilir. Çünkü
ilke ve ölçü en başta da ciddiyetle olu-
şur, korunur ve pratikleştirilerek ku-
rumlara, araçlara kavuşturulur. Özgürlük
tutkusunda derin olmadan, büyük so-
rumluluk taşımadan da bu ciddiyet or-
taya çıkarılamaz. Bu çerçevede en
başta da partiyi sorumluluk ve ciddiyet
olarak ele almak, ancak sorumluluk
ve ciddiyetle partinin oluşabileceği,
partili olunabileceği, özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesi verilebileceğini
vurgulamak gerekir. Bu açıdan partililik
bilinci ve partileşme önemlidir. Partililik
bilincinin içi doldurulmadan, yine partililik
bilinci ilke ve ölçüler temelinde anla-
şılmadan, pratikleşmek ve başarılı ol-
mak mümkün değildir.

Öte yandan Kürdistan’daki partileş-
meyi dünyadaki partilerden, Türkiye
ve Kürdistan’da kendine, ‘partiyim’
diyen kurumlardan ayrı görmek gere-
kiyor. Parti kurumsal bir olgudur. Ancak
dünyadaki partiler sadece siyasi prog-
ramlarıyla, politikalarıyla, strateji ve
taktikleri ile bilinir. Parti derken ilk önce
programları, politikaları, strateji ve tak-
tikleri anlaşılır. Kuşkusuz bir parti için
bunlar da olmazsa olmaz kabilinden
gerekli olan unsurlardır. Ancak PKK
ve Önder Apo gerçeğinde partililik fark-
lıdır. Partililik sadece bir programa
sahip olmak, bir kuruma, politikaya

bağlı olmak, bir strateji ve taktik teme-
linde mücadele yürütmek değildir. Kürt,
Ortadoğu ve bugün Kürdistan’daki soy-
kırımcı sömürgeciliğe karşı yürütülen
mücadele gerçeğinde, dünyanın diğer
yerlerindeki partililik anlayışıyla, Türkiye
ve Kürdistan’daki diğer partilerin anla-
yışıyla Kürdistan için ne gerçek bir
partili olunabilir ne mücadele edilebilir
ne de başarı sağlanabilir. Bu bakımdan
Önderlik, Kürdistan’da parti oluşumunu
farklı ele almış, farklı şekillendirmiştir.
Her şeyden önce partiyi oluşturan mi-
litanların belli değerlerle donanmış, öz-
gürlük, hak, adalet, eşitlik, mücadele
tutkusunu saçından tırnağına kadar
duygusunda, davranışında, yaşamında
somutlaştırmış kişilerin örgütlülüğü ola-
rak görmüştür. 

Önder Apo, ancak bu temelde şe-
killenmiş kişilerle partili olunabileceğini,
parti mücadelesi verilebileceğini be-
lirtmiştir. Düşmanın zorlukları, mücadele
veren güçlerin zalimlikleri nedeniyle
bunlara karşı başarılı mücadele etmek
ancak çok güçlü kişiliklerle olabilir. Ta-
mamen özgürlüğe, bütün insanlık de-
ğerlerine sahiplenmeye kilitlenmiş bir
militanlıkla, bu militanlığın ortaya çı-
kardığı duygu ve ruhla mevcut ger-
çeklikte mücadele verilebilir ve sonuç
alınabilir. Dolayısıyla, belki de birinci
koşul militanlığın kişiliği, oluşumu ve
karakteridir. Özgürlük, demokrasi, mü-
cadele ettiği amacı ve tüm insanlık
değerlerini kişiliğinde derinliğine so-
mutlaştırandır. Buna kişiliğiyle öngör-
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PKK tarihi 
zulme karşı destansı bir mücadele tarihidir

Cemil Bayık

Bugün, sömürücü despot devletlerin tarih sahnesine çıktığı, dünya dengelerinin kurulduğu bir coğrafyada, Kürtler üzerinde soykırımcı

sömürgecilik yürüten devletlere karşı verilen mücadele, destansı bir mücadeledir. PKK tarihini, zulme karşı destansı bir mücadele tarihi

olarak değerlendirmek gerekir. PKK resmi olarak 1978’de kurulmuş olsa da, grup olarak tarih sahnesine çıkışı 1973 baharıdır. 
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