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İlk sayıyı Serxwebûn ismiyle bastık.
Serxwebûn ismiyle dergi çıkartma kararı
yayın kurulunun kararıdır. Önder Apo’nun
onayıdır. Çok fazla tartışıldığını da hatır-
lamıyorum. Çünkü biz grup olarak Serx-
webûncular olarak biliniyorduk. Rizgarîciler
vardı, Özgürlükçüler vardı, Kawacılar
vardı. PKK’nin bütün bunların ötesindeki
teorik, ideolojik orijinalliği Serxwebûncu
olmasıydı. 

Kürdistan’da bağımsızlığı dillendiren
tek hareket PKK’ydi. Temel sloganı ‘Yaşasın
Bağımsızlık’ yani ‘Bijî Serxwebûn’du. Ruhta
bağımsızlık, duyguda bağımsızlık, düşün-
cede bağımsızlık, yönetimde bağımsızlık,
ideolojide bağımsızlık PKK’nin temel ilke-
siydi, duruşuydu. Bağımsız Kürdistan kav-
ramını da dillendiren, tartışan, talep eden
yegane grup PKK’ydi, yani Apocular gru-
buydu.
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Kürdistan Devrimi’nin sesi Serxwebûn 36. yılında

Türk sömürgeciliğinin yenilgisi ve
AKP’nin soykırım siyaseti

Mücadele tarihimiz boyunca kadının 
öncülüğü her zaman belirleyici olmuştur

Suriye için tek somut çözüm projesi Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu’durSömürgeci Türk devleti tarihinin en çok sıkıştığı
bir dönemi yaşıyor. Erdoğan yıl sonuna doğru
yaptığı bir konuşmada, “Tarihimizin en zor müca-
dele dönemindeyiz” diyerek bunu itiraf etti. Türk
sömürgeciliği artık yenilmiş, iflas etmiştir ama
Erdoğan bu sömürgeci devleti yaşatmak istiyor.
Yeniden canlandırmak, kaybedilmiş olan mevzileri
yeniden kazanarak kendini böylece iktidar yapma
hesaplarına giriyor. Yalnız bilinmesi gerekir ki,
artık bunu sağlaması olanak dışıdır. > 26-29

Kadına yönelik saldırılar, faşizmin adım adım
örüldüğü Türkiye’de çok açık bir şekilde yürütü-
lürken, bu tüm dünyadaki kadına yönelimden ba-
ğımsız değildir. 

Kapitalist sistemin krizi derinleştikçe, kadın üze-
rindeki cinsiyetçi politikaları da derinleşmektedir.
Kapitalizm; erkek egemen sistemin zirvesidir ve
kadın emeğinin sömürülmesinin, kadına karşı şiddetin
zirveye ulaştığı, kadına yönelik katliam ve saldırıların
kadın kırımı noktasına ulaştığı bir çağdır. > 16-17

Halkımızın özgürlük mücadelesi özyönetim direnişleriyle yeni bir düzey kazanmıştır. Bu, yeni
mücadele döneminde halkımızın güç kaynağıdır. Türk devletinin bir buçuk yıldır içine düştüğü
durum ortadadır. Darmadağın olmuştur, rezil kepaze olmuştur. İçeride ve dışarıda bütün politikaları
çökmüştür. Bu açıdan halkımız bu gerçekliği görerek AKP-MHP faşizmine karşı mücadele içinde
olmalıdır. Mücadele edildiği an bu iktidar yıkılacaktır. Bu açıdan herkesin bulunduğu yerde rolünü
oynaması gerekmektedir. > 5-10

Bakurê Kurdistan öncülüğünün görülmemesi,
aslında Kürdün kendini Lozan’dan sonra oluş-
turulmuş soykırım sistemine yatırması anlamına
gelmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Bakurê
Kurdistan’daki soykırım gerçekliğini Başûrê Kur-
distan’daki Kürt grupları da tutumlarıyla fiili

olarak kabul etmiştir. Özellikle KDP’nin yaklaşımı
böyledir. KDP, Kürt partisi olarak Bakurê Kur-
distan’daki mücadeleyi bırakalım desteklemeyi,
engel olmuştur. 1960’larda KDP ile Türk devletinin
ilişkisi gerçekten de dikkate değerdir, incelenmesi
gerekiyor. > 21-25

Duran Kalkan 

KJK Koordinasyonu Murat Karayılan

Sabri Ok

Sakine Cansız Yoldaş’ın yaşamı ve mücadelesi Kadın Özgürlük Mücadelemizin
tarihidir Besê Erzincan

Sara, Rojbîn ve Ronahî yoldaşların öncülüğünde özgürlük mücadelemiz zaferden
zafere koşacak

Duran Kalkan

Saraların Direniş Ruhu ile 
2017’yi Kazanacağız

Kürt halkı 40 yıllık birikimiyle mücadeleyi yükselterek 
soykırımcı, faşist sistemin sonunu getirecektir

Lozan’a dayanan soykırım sistemini yıkmak Bakur, Rojava, Başûr 
ve Rojhilat’ta devrimin zaferiyle mümkündürMustafa Karasu Cemil Bayık

Ortayolculuğu amansız eleştirelim Parti içinde maskeleri düşürelim
Rêber Apo’nun 1987-1988 çözümlemelerinden derlenmiştir

Bu kadar insanımız olağanüstü bir çabayla çalışır ve en
ufak imkanlarını dahi bir arada taşırken; bu ortayolculuğun,
kaynağın başında suyu tıkatması ve bizim de buna müsaade
etmemiz ölümdür, susuzluktan kavrulmadır. Kürdistan için
bugün çok geçerli olan devrim kaynağının daha taşmadan
kurutulmasıdır; bunu kabul etmeyeceğiz. Ortayolculuk kaynak
kurutan bir hastalıktır. Bununla mücadele edelim ve devrimin
kaynakları tüm görkemliliğiyle fışkırsın, ülkemizin her tarafını
kuşatsın, her tarafını yeşertsin, diyelim. Bundan daha güzel
bir yaşam da söz konusu olamaz...

Bugün ortayolculuk, bütün Parti disiplinini, ciddiyetini,
ruhsal yüceliğini, özlü yaşamını, taktiklerin hayata geçirilişini,
büyük imkan ve olanakların seferber edilişini, yerinde ve
zamanında kullanılışını, kısaca dev tarihsel bir atılımın geli-
şimini köstekleyen en büyük iç nedendir, iç engeldir. 
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