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Özgürlük Hareketi olarak 41. şehitler ayına her konuda
kendimizi yeniden kararlaştırmış olarak giriyoruz. Çağın
Efrîn Direnişi temelinde kış mücadelemizi geride bıra-
kırken, 2018 yılı yaz hamlemize, yoğun ve güçlü bir bi-
çimde başlarken, zafere kilitlendiğimizi ifade edebiliriz.

Bu anlamda Kürdistan Özgürlük Hareketi olarak 41.
şehitler ayına ve bu temelde 2018 yaz hamlesine daha
çok netleşmiş, kararlaşmış ve kendini planlamış olarak
girdiğimiz tartışmasız bir gerçektir. Bunun sonuçları da
önümüzdeki aylar içerisinde Kürdistan’ın dört bir yanında

ve yurtdışında Hareket ve halk olarak yürüteceğimiz ba-
şarılı mücadeleyle ortaya çıkacaktır. 2018 yılını büyük
savaş ve zafer yılı, büyük devrim yılı ve mutlaka kazanma
yılı yapacağız.

Bu temelde AKP-MHP faşizminin yıkılışına, Kürdistan
Özgürlük Devrimi öncülüğünde Türkiye’nin ve Ortado-
ğu’nun demokratikleşmesine tanık olacağız. Kuşkusuz
sadece tanık olarak da kalmayacağız, böylesi tarihi ge-
lişmelerin yaratıcısı, öncüsü, öznesi, militanları olarak
rolümüzü her alanda başarıyla oynayacağız. > 7-13

2018 yaz hamlemizi 
Önderlik ve Şehitler çizgisinde

doğru ve güçlü geliştirelim

Mehmet Karasungur Yoldaş’ın anısı
demokratik ulusal birliğin yoludur

Yılmaz Baran

AKP-MHP faşizminin saldırganlığı Ortadoğu
Demokratik Devrimi’ni yakınlaştıracaktır 

Doğal toplumdan zorunlu olarak
hiyerarşik ve devletçi toplumun ge-
lişmesi diye bir kanun yoktur. Belki
bu yönlü bir eğilim olabilir. Eğilimin
zorunlu, kesintisiz ve sonuna kadar
olması tamamen yanlış bir varsa-
yımdır. İlerideki bölümde zaman
zaman açıklayacağım gibi, sınıflı
toplumun ilerlemeler için zorunlu
olduğu biçimindeki Marksist tespit
ezilen ve sömürülenler adına yapılan

en büyük yanlışlıklardan biridir. Bu belirleme sosyalizmi
peşinen sınıf hakimiyetine terk etmektedir. Bu yanlış, Mark-
sizm’in yaklaşık yüz elli yıllık tarihinde bir kapitalizm yedeği
haline getirilmiş olmasının en temel nedenidir. 
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DAİŞ’in, Reqa’da yenilgiye uğratılmasıyla birlikte ulusalararası
ve bölgesel güçler askeri ve siyasi olarak daha fazla devreye
girdiler. Reqa’nın, DAİŞ’in elinden alınması bu konuda bir
dönüm noktası oldu. Daha önce vekâlet savaşları biçiminde
yürüyen savaş giderek uluslararası güçlerin doğrudan devreye
girdiği, bölge devletlerin daha fazla etkili olmak istediği bir
savaş halini aldı. Bu gerçeklik 3. Dünya Savaşı’nın bir dönem
daha süreceğini göstermektedir. Bu yönüyle sorunların erkenden
çözümünü beklemekten çok, savaşa daha fazla hazırlanmak
gerekir. Nitekim Reqa düştü, arkasından Türk devleti Efrîn’e
saldırdı. Demek ki, 3. Dünya Savaşı’nın hala sonuna yaklaşmış
değiliz. Savaş daha fazla şiddetlenecektir.

Direnmeden, şiddetli savaşlara hazırlanmadan kısa sürede
Suriye’de istikrarın sağlanacağını, Rojava Devrimi’nin kalıcı
kazanımlara kavuşacağını beklemek gerçekten kendini kan-
dırmak olur. Efrîn gerçekliği bunu net bir biçimde ortaya koy-
muştur. Efrîn’in savaş gerçeği ve Türk devletinin Efrîn işgali
göstermiştir ki, daha ciddi hazırlıklar yapmak lazım, daha
büyük savaşlara hazırlanmak lazım. En önemlisi de savaşan
halk gerçekliği temelinde halkı da hazırlamak lazım.
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Cemil Bayık

İktidar ve devlete dayanmayan
sosyalizm anlayışıyla yeni bir
enternasyonalizm yaratma zamanıdır

Enternasyonali yeniden canlandırmanın zamanıdır. Özellikle
Rojava Devrimi’yle, Önder Apo’nun demokratik sosyalist çiz-
gisinin tanınmasıyla birlikte birçok devrimci Rojava’ya gitti,
enternasyonalist duygularla savaştı. Demokratik sosyalist
duygularla savaştı. Kapitalist gericiliğe karşı, DAİŞ gericiliğine
karşı savaştı. Biz şimdi bu değerlerin bir enternasyonalle
taçlanmasının doğru olacağına inanıyoruz. Rojava devrimcileri
de böyle bir enternasyonal yaratma sorumluluğunu duymalı
ve bu yönlü adımlar atmalıdır. 

Bizlerde bunun sorumluluğunu duyup yerine getirmeliyiz.
Avrupa’daki demokratik devrimci örgütler bunu dikkate alarak
örgütlenme yaratmalıdırlar. Çünkü Avrupa dünyaya açılan
kapıdır, penceredir. Avrupa’dan dünyanın bütün sosyalist ha-
reketlerine ulaşmak daha kolaydır. Neredeyse bütün sosyalist
hareketlerin temsilcileri vardır. Bu yönüyle tabi Avrupa’daki
demokratik kurumlar sosyalist enternasyonali yaratmada
önemli rol oynayabilir. Rojava devrimcileri büyük oranda
önemli rol oynayabilir. Çünkü Rojava’da artık demokratik
sosyalist çizgisi, özgürlük ve demokrasi çizgisi o şehit enter-
nasyonalistlerin çizgisidir.
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Mustafa Karasu

Sınıfların varlığı bir kader değildir

Rêber Apo’nun Savunmalarından derlenmiştir

Hewlêr Direnişi PKK devrimciliğinin
ihanet ve işbirlikçiliğe cevabıdır

Rotînda Engin
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S
ovyetlerin dağılması ve
soğuk savaşın sona er-
mesiyle birlikte aslında
yeni savaşların, yeni mü-
cadelelerin toplumsal ve

siyasal ortamı oluştu. Sovyetler Birliği
soğuk savaş döneminde iki kutuplu
dünyada bir kutbun öncü ve etkili gü-
cüydü. Dünyanın birçok yerinde siyasi
ve askeri etkisi vardı. Ancak Sovyetler
Birliğinin dağılmasıyla Sovyetlerin etki
alanında siyasal boşluklar ortaya çıktı.
böylece soğuk savaş döneminde den-
gelerin yıkılmasıyla yeni dengelerin
oluşma süreci başladı. Sovyetler Birli-
ğinin dağılmasıyla ortaya çıkan siyasal
ve askeri boşlukları çeşitli güçler dol-
durmaya çalıştı. Nitekim 1. Körfez Sa-
vaşı, soğuk savaşın sona ermesinden
sonra Irak’ın bir hamle yaparak Kuveyt’i
işgal edip, kendisini Arap dünyasının,
Ortadoğu dünyasının etkili gücü ve
Arap dünyasının lideri yapmak istemesi
sonucu ortaya çıktı. Irak’ın Kuveyt’i
ilhak etmesine izin verilmedi. Çünkü
ABD, uluslararası güçler, Arap dünya-
sında böyle bir gücün var olmasını
kabul etmedi. Saddam Hüseyin’in şah-
sında açıkça herkese, “siyasal boşlukları
öyle istediğiniz gibi dolduramazsınız,
dünyanın yeni lideri biziz, bizim isteğimiz
dışında askeri ve siyasi hareketler olur-
sa müdahale ederiz” mesajı verdiler.
ABD’nin, 1. Körfez savaşı denen sa-
vaşta Irak’a müdahalesi bu anlama
geliyordu. 

Irak’a müdahale edilerek 3. Dünya
Savaşı başlatıldı. Ancak hesaplanma-
yan şey ise Ortadoğu’da halkların ka-
pitalist moderniteye, kapitalizme, em-
peryalizme karşı ciddi bir tepkisinin ol-
masıydı. Ortadoğu’nun toplumsal yapısı
kapitalizmi, kapitalist moderniteyi hemen
kabul edecek noktada değildi. Ortado-
ğu’nun tarihsel toplumsal kültürü kapi-
talizmi reddeden, kapitalizmin dayattığı
bireyciliği reddeden, kapitalizmin yaşam
anlayışını reddeden bir gerçekliği ifade

ediyordu. Bu yönüyle de Ortadoğu’yu
dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi
hemen kapitalist modernist sistemi
doğrultusunda dizayn etmek mümkün
değildi. Nitekim böyle olmayacağı Kör-
fez Savaşı’ndan bugüne yaşanan olay-
lardan açığa çıkmıştır. Bu sadece Irak’ın
direnci değildir. Sadece bugünkü ortaya
çıkan her hangi bir örgütün direnci de-
ğildir. Bu aslında Ortadoğu tarihinin
toplumsal gerçeğinin Ortadoğu’ya tek
taraflı dayatılan kapitalist moderniteyi
reddetmesinin yarattığı sonuçlardır. Bir
kere bu gerçek görülmelidir. 

Ortadoğu kolayca kontrol edilemez

1. Körfez Savaşı’nda Irak Kuveyt’ten
çıkarıldı, daha sonra 2003’te ABD Irak’a
müdahale etti. Bu müdahale sırasında
bir çok güç artık, “ABD sadece Irak’ı
deği, Suudi Arabistan’ı da dizayn ede-
cek, diğer ülkeleri dizayn edecek” di-
yordu. Yani masa başında planlanan
bir çok şeyin Ortadoğu gerçekliği ve
tarihiyle uygun olmadığı görülmüyordu.
ABD’nin kısa sürede hakim olacağı,
Ortadoğu’yu istediği gibi dizayn edeceği
yönlü ucuz değerlendirmeler yapılıyor-
du. Ortadoğu’yu tanıyan, Ortadoğu
sosyolojisini ve siyasal tarihini bilenler
ise Ortadoğu’nun öyle kolayca kontrol
edilemeyeceğini, Ortadoğu toplumla-
rının direneceğini, Ortadoğu’da kapitalist
modernitenin, emperyalizmin hemen
hakim olamayacağını söylüyorlardı.
Bunu söyleyenlerin en başında da Ön-
der Apo geliyordu. Hatta kapitalist mo-
dernitenin Ortadoğu’da hakim olama-
yacağını çok çok önceleri Önder Apo
değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.
2003’te ABD’nin müdahalesinden sonra
2004’te yazdığı Bir Halkı Savunmak
adlı kitabında bunu açıkça ifade etmiştir.
Nitekim doğrulanan, Önder Apo’nun
görüşleri olmuştur. ABD’nin 2003’teki
müdahalesiyle Ortadoğu’yu istediği gibi
düzenleyeceği ve hakim olacağı yö-

nündeki görüşlerin, Ortadoğu gerçeğini
göremeyen, yanlış değerlendirmeler
ve yorumlar olduğu görülmüştür. Ör-
neğin; PKK içinde ortaya çıkan Fer-
hat-Botan tasfiyeciliği ABD’nin istediği
gibi her tarafı dizayn edeceğini söylü-
yordu. Hatta Suudi Arabistan’ı bile di-
zayn edeceğini söylüyordu. Bu çerçe-
vede de demokratik sömürgecilikten,
demokratik emperyalizmden dem vu-
ruyorlardı. ABD’nin, emperyalizminin
Suudi Arabistan’ı ve birçok otoriter
ülkeyi değiştirip demokratikleştireceği
bile söyleniyordu. Böyle ham hayal,
Ortadoğu geçeğinden, kapitalizmin ve
emperyalizmin gerçeğinden uzak daha
doğrusu emperyalizme bağımlılık ve
işbirlikçilik ruhuyla emperyalizmi, ka-
pitalizmi, sömürgeciliği toplumlara be-
nimsetmek isteyen, yutturmak isteyen
bir eğilim vardı. Önder Apo, bunlara
zaten 2004’teki savunmasıyla açıkça
cevap vermiş, ABD’nin Ortadoğu’ya
müdahale edeceğini ama hakim ola-
mayacağını, hakim olmasının mümkün
olmadığını çok açık ve net biçimde
vurgulamıştır. 

O günden bugüne devam eden bir
3. Dünya Savaşı var. ‘Arap Baharı’
olarak tanımlanan halk hareketleriyle
birlikte 3. Dünya Savaşı yeni bir boyut
kazandı. Savaşın Suriye’ye sıçrayarak
iç savaş haline gelmesi ve bölge ülke-
lerinin, ABD başta olmak üzere ulus-
lararası güçlerin müdahalesiyle birlikte
savaş daha da şiddetlendi. Suriye-Irak
merkezli şiddetli bir 3. Dünya Savaşı
gerçeği ortaya çıktı. Bırakalım ABD’nin
2003’te müdahale ettiği gibi istediği
her yere çeki düzen vermesini, giderek
ABD’nin istediğini yapamadığının açık
görüldüğü bir 3. Dünya Savaşı yaşa-
nıyor. Özellikle DAİŞ, El Nusra gibi
hareketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte
bütün Ortadoğu’daki güçler zorlandı.
Irak ve Suriye devletleri dayanamadığı
gibi ABD de zorlandı, Rusya da ve Av-
rupa ülkeleri de zorlandı. Nerdeyse

DAİŞ bütün dünyanın üstüne bir kabus
gibi çöktü. Hiç kimse DAİŞ’in önünde
duramaz hale geldi. Böyle bir savaş
gerçeğinin ortaya çıkması öncesi Önder
Apo, “Ortadoğu’da süren savaşta ulus-
lararası güçler istediğini yaptıramazlar,
statükocu güçler artık eskisi gibi halklar
üzerinde otorite kuramaz, halkların za-
manı gelmiştir” tespitinde bulunmuştur.
Rêber Apo, “belki halk güçleri hemen
istedikleri siyasal ve toplumsal sonuç-
lara ulaşamayabilirler ama, uluslararası
güçler de istediğini yaptıramayacağın-
dan halk güçleriyle uzlaşmak zorun-
dadır” demiştir. Gelinen aşamada Halk
güçlerini dikkate almayan, halk özgürlük
eğilimini dikkate almayan hiçbir siyasi
güç istikrar sağlayamaz. Yeni kurulacak
Ortadoğu düzeninde halk özgürlük güç-
leri de yerini alacaktır. En kötü ihtimalle
halk güçleriyle uluslararası güçler ve
bölgesel güçler arasında bir uzlaşmayı
ifade eden bir siyasal sistem doğacaktır.
Bunun adı da halk özgürlük eğiliminin
istediği düzeyde olmasa da demokra-
tikleşmedir. Halk güçleriyle bu güçler
arasındaki uzlaşmanın ancak belli bir
düzeyde demokratikleşmeyle sağlana-
cağı açıktır. 

Rojava devrimcileri,
DAİŞ’e karşı büyük bir mücadele verdi

DAİŞ ve El Nusra ortaya çıkınca
tabii ki buna karşı halk güçleri de di-
renmiştir. Uluslararası güçler ve böl-
genin despot güçlerinin direnemediği
durumda halk özgürlük güçleri faşist
karakterdeki bu baskıcı güçlere karşı
tarihi bir direniş ortaya koymuşlardır.
İşte böyle bir ortamda DAİŞ karşısında
çaresiz kalan güçler Rojava devrimci
güçlerine muhtaç olmuşlardır. Yine Kürt
özgürlük savaşçıları HPG, YJS-Star
güçlerine muhtaç olmuşlardır. Bu dev-
rimci güçler olmadan insanlık dışı bir
çete haline gelen DAİŞ’e karşı müca-
dele edemeyeceklerini görmüşlerdir.

Bu durum 2. Dünya Savaşı’nda olduğu
gibi halk güçleriyle, sosyalist güçlerle,
kapitalist güçlerin bir noktada buluş-
malarını beraberinde getirmiştir. Zorunlu
bir buluşma ortaya çıkmıştır. Güncel
siyasal gerçeklerin ortaya çıktığı bir
ilişkiler biçimi yaşanmıştır. Bunun so-
nucu DAİŞ’e karşı koalisyon kuran
güçler, Kobanê’de DAİŞ’e karşı dire-
nenlerle ilişki kurmak zorunda kalmış-
lardır. 

Rojava devrimcileri, DAİŞ’e karşı
büyük bir mücadele verdiler. Binlerce
şehit pahasına DAİŞ’i kırdılar. DAİŞ
aslında Kobanê’de yenilince baş aşağı
gidişi başladı. Tümden gerilemesi, et-
kisizleşmesi ise Reqa zaferiyle oldu.
Reqa onların başkentiydi. Başkentlerini
kaybedince Suriye’deki güçlerini de
kaybettiler. Aslında Reqa’daki yenilgileri
Suriye’deki yenilgileridir. Belki Suriye’nin
doğusunda, Irak sınırında bazı yerlerde
kalacaklardır ama, artık Suriye siyasetini
belirleyen, Suriye siyasetinde etkin
olan güç olmaktan çıkmışlardır. Bunu
kesinlikle böyle belirtmek gerekiyor.
Reqa’daki DAİŞ’in yenilgisiyle birlikte
Ortadoğu’da dengeler değişti. Çünkü
DAİŞ önemli bir güçtü, dengelerde
kendine yer bulmuştu. Hem Suriye’de
hem Irak’ta etkiliydi. Ancak Reqa’daki
yenilgisiyle DAİŞ’in siyasal sahneden
büyük oranda çekilmesiyle birlikte Tür-
kiye ve diğer bölge güçleri de hamle
yaparak kendilerini etkin kılmaya ça-
lıştılar. Dikkat edilirse, Türkiye’de DA-
İŞ’in yenildiğini görünce Suriye’ye mü-
dahale etmeye başladı. Hatta kendisini
DAİŞ karşıtı göstermeye başladı. Ro-
java devrimcileri, DAİŞ’i geriletince Irak
bundan cesaret aldı, Musul’da ve başka
yerlerde DAİŞ’e yönelik operasyonlar
gerçekleştirdi. DAİŞ, Suriye’de Rojava
devrimcileri karşısında yenilgiye uğra-
yınca Kuzey Afrika’daki, Mısır’daki dün-
yanın her yerindeki DAİŞ etkinliği de
zayıfladı. DAİŞ’e katılımlar azaldı.
DAİŞ’e katılımları azaltan Rojava dev-

AKP-MHP faşizminin saldırganlığı
Ortadoğu Demokratik Devrimi’ni yakınlaştıracaktır

Rojava devrimcileri, DAİŞ’e karşı büyük bir mücadele verdiler. Binlerce
şehit pahasına DAİŞ’i kırdılar. DAİŞ aslında Kobanê’de yenilince baş aşağı
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de kaybettiler. Aslında Reqa'daki yenilgileri Suriye’deki yenilgileridir.
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güç olmaktan çıkmışlardır.

Cemil Bayık
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rimcileriyle girdiği savaşta dışardan
gelen savaşçıların büyük bölümünü
kaybetmesinin yarattığı etkidir. Dışardan
gelen savaşçıların ağır darbe yemesi
dışardan gelen katılımları durdurdu.
Bu da aslında DAİŞ’in baş aşağı gidişini
hızlandırdı. Çünkü DAİŞ’in güç kaynağı
esas olarak dışardan getirdiği devşirme
savaşçılardı. 

3. Dünya Savaş’ı
bir dönem daha sürecektir

DAİŞ’in Reqa’da yenilgiye uğratıl-
masıyla birlikte ulusalararası ve bölgesel
güçler askeri ve siyasi olarak daha
fazla devreye girdiler. Reqa’nın DAİŞ’in
elinden alınması bu konuda bir dönüm
noktası oldu. Daha önce vekalet sa-
vaşları biçiminde yürüyen savaş giderek
uluslararası güçlerin doğrudan devreye
girdiği bölge devletlerin daha fazla etkili
olmak istediği bir savaş halini aldı. Bu
gerçeklik 3. Dünya Savaşı’nın bir dönem
daha süreceğini göstermektedir. 3.
Dünya Savaşı’nın karakteri daha bo-
yutlu hale gelmiştir. Bir dönem, DAİŞ,
El Nusra gibi örgütler öndeyken, bunlara
karşı yürütülen mücadele biraz daha
netken, bu konuda Rusya’yla ABD belli
uzlaşma içindeyken, bir çok güç DAİŞ

karşıtlığı üzerinden uzlaşma içine gir-
mişken, DAİŞ’in etkisizleşmesiyle birlikte
DAİŞ karşısında bir araya gelen güçlerin
de karşı karşıya gelmesi durumunu
ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle DAİŞ’in
yenilgisi krizin kaosun daha da kar-
maşıklaşması daha da boyutlanması
anlamına gelmiştir. Bu açıdan bir dönem
daha uluslararası güçlerin ve bölge
güçlerinin içinde bulunduğu 3. Dünya
Savaş’ı sürecektir. Bu yönüyle sorun-
ların erkenden çözümünü beklemekten
çok savaşa daha fazla hazırlanmak
gerekir. Nitekim Reqa düştü, arkasından
Türk devleti Efrîn’e saldırdı. Demek ki,
3. Dünya Savaşı’nın hala sonuna yak-
laşmış değiliz. Savaş daha fazla şid-
detlenecektir. Öte yandan Ortadoğu’da
bir demokratik devrim gerçekleştirerek,
bütün despotları ürküten, yine para-
digmasıyla uluslararası güçlerde kaygı
yaratan Rojava Devrimi’ne karşı düş-
manlıklar artacaktır, saldırılar artacaktır.
Türk devletinin Efrîn’e saldırısı ve bu
saldırı karşısında Rusya’nın ön açması,
Astana görüşmelerinin, taraflarının Türk
devletine karşı tutum koymamaları,
ABD’nin ve koalisyon güçlerinin Efrîn’e
karşı seyirci kalması, Kürtler açısından
önümüzdeki dönemde de savaşın zor
geçeceğini göstermektedir. Bu gerçeklik
ancak zorluklara dayanarak bu tür
oyunların bozulabileceğini gözler önüne
sermiştir. Direnmeden, şiddetli savaş-

lara hazırlanmadan kısa sürede Suri-
ye’de istikrarın sağlanacağını, Rojava
Devrimi’nin kalıcı kazanımlara kavu-
şacağını beklemek gerçekten kendini
kandırmak olur. Efrîn gerçekliği bunu
net bir biçimde ortaya koymuştur. “Her
işte bir hayır vardır” derler; Efrîn ger-
çeğiyle Kürtler nasıl bir dünyayla karşı
karşıya olduklarını, nasıl bir Ortado-
ğu’yla karşı karşıya olduklarını, Kürt
düşmanlarının neler yapabileceklerini
görmüşlerdir. Böylelikle elde ettikleri
kazanımların ancak örgütlü toplum ha-
line gelerek, büyük bir savaş verecek
biçimde hazırlık yaparak, korunabile-
ceğini görmüşlerdir. Bu yönüyle bir “Bir
musibet bin nasihatten yeğdir” değer-
lendirmesi Efrîn işgaliyle bir daha ken-
dini ortaya koymuştur.

Kuşkusuz Efrîn’de büyük bir direniş
olmuştur. Bin civarında şehit vardır,
bunun iki katı yaralı olmuştur. Bütün
bunlar Efrîn’de büyük direnildiğini gös-
termektedir. Her hangi bir örgüt bir
yerde bin şahadet verdiğinde bu büyük
bir olay olur. Bin şahadet aslında sa-
vaşın ne kadar şiddetli geçtiğini gösterir.
Zaten iki ay kıran kırana bir savaş ya-
şanmıştır. Her türlü savaş aracını kul-
lanan bir devletle iki ay süren böyle bir
savaş az süren bir savaş değildir. Hem
de bir cepheden değil, bütün cephe-

lerden, dört beş cepheden, daha fazla
cepheden yürütülen savaş sözkonu-
sudur. Ama Efrîn’in savaş gerçeği ve
Türk devletinin Efrîn işgali göstermiştir
ki, daha ciddi hazırlıklar yapmak lazım,
daha büyük savaşlara hazırlanmak la-
zım. En önemlisi de savaşan halk ger-
çekliği temelinde halkı da hazırlamak
lazım. Bizzat halkın da içinde olduğu,
halkın gerillayla iç içe yürüttüğü bir sa-
vaş olması lazım. Ne var ki, Efrîn’de
halk her şeyi YPG-YPJ savaşçılarından
beklemiştir. Savaşçılarını desteklemiştir
ama onlarla iç içe, yan yana savaş yü-
rütme konusunda eksik kalmıştır. Halkla
savaşçıların iç içe, birlikte savaşı ge-
rekirken halk sadece destekçisi konu-
munda kalmıştır. Bu tarz tabii ki artık
soykırımcı-sömürgeci Kürt düşmanlarını
püskürtecek bir savaş tarzı değildir.
Önderlik zaten “Mutlaka savaşan halk
gerçekliği yaratılmadır” diyerek bunlara
dikkat çekmişti. Efrin direnişi sırasında
bu yetersizlikler ortay çıkmıştır.

Şu da açıktır; Efrîn işgaliyle Suri-
ye’deki, Rojava’daki savaş daha boyutlu
ve kapsamlı hale gelmiştir. Kuşkusuz
Türk devleti, Efrîn’i işgal ederek güçlü
bir pozisyon kazanmamıştır. Türk dev-
letinin Efrîn işgali, Ortadoğu’da uzun
vade de Türkiye’ye yönelik büyük düş-
manlıklara yol açacaktır. Türkiye’yle
birçok gücü karşı karşıya getirecektir.
Türkiye, Efrîn’e girdiğine pişman ola-

caktır. Çünkü Kürtlerle Araplar ve o
bölgedeki güçler bu işgale karşı mutlaka
direneceklerdir. Orayı Türk devletine
yedirmeyeceklerdir. Türk devletine bağlı
çetelere yedirmeyeceklerdir. Bu yönüyle
Efrîn işgaliyle savaş daha da boyut-
lanmıştır. Aslında Türk devleti, Efrîn’e
girerek o güne kadar açık bir biçimde
kendisiyle savaşmayan güçleri de Türk
devletine karşı savaşma durumuna ge-
tiren siyasal zemini kendisi yaratmıştır.
O güçlerin Kürterle ortak savaş yürü-
tecek İlişkiler zemini yaratmıştır. 

Rusya, Türkiye’yle ilişki içinde Tür-
kiye’ye ön açarak Suriye ve Rojava si-
yaseti üzerinde politika yürütme gücü
olduğunu söyleyebilir. Böyle bir politik
gücü olduğunu veyahut böyle bir politik
güce sahip olduğunu göstermiş olabilir.
Ama şu açıktır ki; Rusya’nın Efrîn’e
verdiği destek ona pahalıya mal ola-
caktır. En başta Rusya ezilen halkların
düşmanlarının yanında yer alan bir ko-
numa düşerek çok kötü bir imaj ka-
zanmıştır. Halkların düşmanlığını ka-
zanmak, halklar şahsında sömürgeci
faşist soykırımcı bir güce destek verme
durumuna düşmek kadar büyük kay-
betme olamaz. Bu bakımdan Rusya,
Türkiye devletini destekleyerek bazı
şeyleri kazandığını düşünse de büyük
kaybetmiştir. Bu gerçeğin altını çizmek

lazım. Öte yandan Türkiye’yle bu kadar
açık işbirliği yaparak İran’ı ürkütmüştür,
Suriye’yi kaygılandırmıştır. Yine koa-
lisyon güçlerinin tepkisini çekmiştir.
Türkiye’yle işbirliği yaparak koalisyonun
Suriye ve Ortadoğu politikasını boşa
çıkarma gibi bir tutum içine girmiştir.
Tüm bunlar aslında Suriye’de hegemon
güçlerin, bölge güçlerinin biraz daha
karşı karşıya gelmesini beraberinde
getirmiştir. 

Rojava Devrimini sınırlamak istiyorlar

Ancak şunu belirtmek gerekir; artık
günümüzde 1. ve 2. Dünya Savaşla-
rında olduğu gibi uluslararası güçlerin,
büyük devletlerin, kapitalist ülkelerin
belirli gruplar, cepheler oluşturarak bir
biriyle vuruşacağı, tokuşacağı savaşlar
görmeyeceğiz. Kuşkusuz sıcak savaş-
lar, çatışmalar olacak ama bunlar 1.
ve 2. Dünya Savaşı dönemindeki ka-
rakterde olmayacaktır. Ne sıcak savaş
o karakterde olacak ne de 2. Dünya
Savaşı sonrası yaşanan yeni soğuk
savaşlar görülecektir. Çünkü kapitalist
sistem artık küresel karakterde bütünlük
kazanmıştır. Amiyane deyimle kapitalist
güçler aynı gemidedirler. Bu açıdan
aynı gemide giderken geminin içinde
daha iyi bir yer kapma, geminin daha
lüks yerlerini ele geçirme doğrultusunda

kendi aralarında bir kavga içinde ola-
bilirler. Ama bu kavga hiçbir zaman bu
geminin batmasına yol açacak düzeyde
şiddetli yapılmayacaktır. Lakin bu ça-
tışmalar sürecektir. Nitekim Efrîn işga-
linden kısa süre sonra ABD, Fransa
ve İngiltere’nin Suriye’de bazı askeri
üsleri vurması esas olarak Rusya’ya
uyarıdır. Yoksa Suriye öyle uyarılacak
bir güce sahip değildir. Suriye’nin ne
kadar güçsüz olduğunu biliyorlar. Hatta
uluslararası güçler Suriye’nin iradesinin
olmadığını, esas olarak Rusya ve İran’ın
izlediği politikaların Suriye’nin politikasını
belirlediğini bilmektedir. Bu yönüyle
Rusya’ya fazla ileri gitme, Suriye de
hakim olma gibi bir yaklaşım içine
girme uyarısı yapılmıştır. Ama bu uyarı
Rusya’yı tümden Suriye’den atma uya-
rısı da değildir. Sınırlarını bil, sınırlarını
aşma biçiminde bir uyarı olarak anlamak
mümkündür.

ABD bir taraftan Rusya’yı, İran’ı,
Suriye’yi uyarırken diğer taraftan da
Arap dünyasıyla ilişki içinde Suriye’de
etkili olmaya çalışıyor. Bir taraftan Su-
riye’deki Kürtlerle ilişkilenirken diğer
taraftan da Suriye’nin nüfusunun büyük
bölümü olan Sünni Arapları etkileyecek
bir koalisyon kurarak, yine yakılan yı-
kılan Suriye’nin inşasında para gücüyle
rol oynayarak Suriye’ye müdahale ya-

pılmak isteniyor. Tabii bu mü-
dahale askeri bir güçle yapıl-
mak isteniyor. Bu bakımdan

ABD’nin koalisyon güçleriyle
birlikte Mısır, Arabistan ve Kör-
fez ülkelerini dahil ederek Su-

riye’de bir askeri güç ya da siyasi etki
alanı ortaya çıkarmak istiyor. Bununla
hem Kürtleri ve İran’ı frenlemek, den-
gelemek hem de Rusya’yı etkisizleş-
tirmek istiyorlar. Kuşkusuz Kürtlerle
açık karşı karşıya gelme tutumu içinde
olmayacaklardır; ama Kürtlerin ger-
çekleştirdiği büyük Rojava Devrimi’nin
bütün Suriye’yi, bütün Ortadoğu sar-
masını da istemiyorlar. Bundan da kay-
gıları var. Bu kaygılar rejim ve koalisyon
güçlerinin ortak kaygısıdır. Bu açıdan
Suriye’deki bu Arap güçlerin etkinliğini
sadece İran ve Rusya’ya karşı bir et-
kinlik olarak görmemek gerekiyor. Ro-
java Devrimi’ni sınırlamak istedikleri
de anlaşılmaktadır. 

Ortadoğu’da demokratikleşmeyi 
önceliğine almayan 

hiçbir siyasi hareketin şansı yoktur

Tabii buna karşı Kürtler devrimlerini
geliştirerek, örgütlerini geliştirerek, Arap
halkı, Suriye halklarıyla ilişkilerini ge-
liştirerek devrimin sınırlanmasını, eski
Suriye’nin yerine demokratik olmayan
farklı bir otoriter sistemin oluşmasını
kabul etmeyeceklerdir. Bu yönüyle bir
Alevi rejim gitsin, onun yerine Sünni
rejim gelsin, ama demokratikleşme ol-
masın gibi bir yaklaşımı Rojava dev-
rimcilerinin kabul etmesi mümkün de-

ğildir. Kaldı ki, Araplar da Rojava dev-
rimcileriyle birlikte demokratik devrim
sürecine girmişlerdir. Suriye bir demo-
kratik devrim sürecine girmiştir. Bunu
ne Suriye rejimi, İran ve Rusya engel-
leyebilir ne de koalisyon güçlerinin
Suudi Arabistan ve körfez ülkeleriyle
işbirliği engelleyebilir. Artık ok yaydan
çıkmıştır, Suriye’de demokratikleşmenin
mayası atılmıştır. Bu mutlaka yeni Su-
riye’nin oluşumunda etkili olacaktır.
Artık yeni Suriye’nin oluşumunda halk-
ların demokratik iradesi dikkate alın-
madan Kürtlerin gerçekleştirdiği Rojava
demokratik devriminin yarattığı demo-
kratik devrimci çizgi ve bunun Arap
dünyasında, Ortadoğu’da yarattığı et-
kileri dikkate almadan yeni bir Suriye’nin
oluşması zordur. Yeni Suriye ancak
demokratik temelde istikrar kazanabilir.
Yeni Suriye Önder Apo’nun ortaya koy-
duğu Kürtlerin, Arapların ve Süryanilerin
bir araya gelerek yarattığı Demokratik
Ulus anlayışıyla istikrar kazanabilir.
Artık Demokratik Ulus anlayışının ge-
risinde bir anlayışla Suriye’de siyasal
istikrar sağlamak mümkün değildir. Her
ne kadar koalisyon güçleri ya da bölge
devletleri klasik anlayışlarıyla ‘askeri
gücümüzle, para gücümüzle, şu bu
gücümüzle istediğimiz siyasi düzeni
kurarız’ diyorlarsa bu kesinlikle yanıl-
gıdır. Halkları demokratik devrimci ira-
desi dikkate alınmadan, değil Ortado-
ğu’da, Suriye’de bile istikrar ve barış

sağlanamaz. Eğer uluslararası güçler,
Rusya ve birçok güç etkili olamıyorsa
nedeni Suriye’nin, Irak’ın ve Ortado-
ğu’nun sorunlarına çözüm bulacak
proje üretememeleridir. Çünkü demo-
kratik karakterde değiller. Demokratik-
leşmeyi önceliklerine almıyorlar. Orta-
doğu’da demokratikleşmeyi önceliğine
almayan hiçbir siyasi hareketin şansı
yoktur. 

İran’a doğrudan müdahale beklemek
yanılgılara yol açabilir

Ne ulus devletçiliklerle ne milliyet-
çiliklerle ne yeni devletler kurmakla
Ortadoğu’da sorunlar çözülemez. Or-
tadoğu’da sorunların tek çözüm yolu
vardır bu da Demokratik Ulustur. Bu
açıdan koalisyon güçlerinin Körfez ül-
keleriyle birlikte yaratacakları güçlerin
Suriye’deki demokratik devrimi frenle-
mesi, geriletmesi mümkün değildir. An-
cak demokratik devrimci güçlerle gerilim
içine girebilirler. Bu da aslında onlar
açısından olumsuz sonuç getireceğin-
den eninde, sonunda demokratik güç-
lerle bir uzlaşma içinde halkların ira-
desini dikkate alan bir uzlaşma içine
gireceklerdir. Suriye’de böyle bir de-
mokratik uzlaşma dışında her hangi
bir siyasi çözüm yoktur. Kuşkusuz bu
güçlerin İran’a yönelik bir tutumu var.
Suudi Arabistan’ın tutumu var, Arap
ülkelerinin tutumu var. Ancak bu tu-
tumları İran’a yönelik doğrudan müda-

Türk devleti şu-bu tavizler verilerek sakinleştirilecek bir devlet değildir.
AKP-MHP faşist ittifakı tamamen Kürt soykırımcısıdır. Kürt soykırımında

ısrarlıdır. Bu yönüyle şunu söyleyebiliriz; Türk devleti, Kürt düşmanlığında
ısrarlıdır. Efrîn işgalinden sonra Minbic'i de hedef göstermiştir. Ancak şu bir

gerçektir; Türk devletinin bu politikası sonuç vermeyecektir. Hatta
uluslararası güçlerle, bölgesel güçlerle çatışma durumunu beraberinde
getirecektir. Türk devleti Kurdistan’ın bütün alanlarını işgal edip Kürt

kazanımlarını ortadan kaldırmak istese de böyle bir politikayı yürütse de bu
politika Türk devletinin çok büyük kaybetmesiyle sonuçlanacak bir politikadır.
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hale olarak görmemek gerekir. Yani
İran’a doğrudan müdahale beklemek
yanılgılara yol açabilir. Bunun yerine
İran’ın Suriye’de, Irak’ta etkisini azaltma
gibi politikalar izlenecektir. Zaten bu
politikalar yürütülmektedir. Şu anda
Suriye’de ve Irak’ta izlenen politika da
budur. Irak’ta son seçimlerle birlikte
esas olarak İran yanlısı güçler gerile-
miştir. Ya da etkileri önümüzdeki dö-
nemde daha da zayıflayacaktır. Bu
yönlü mücadele sürecektir. İran da tabii
ki, kolay kolay Irak’ı bırakmayacaktır. 

İran, tarihi boyunca da hep Irak
üzerinde mücadele yürütmüştür. İran,
Suriye’den çok Irak üzerinde mücadele
yürütmüş bir devlettir. Lübnan’daki Hiz-
bullah’ın güçlenmesi, Hizbullah üzeri
Suriye’ye müdahale imkanları bulun-
ması sonucu İran’ın Suriye’de bir etkisi
vardır. İran’ın, Suriye etkisi yakın zaman
sonucudur. Ama İran’ın Irak’a etkisi
tarih boyuca vardır. Kuşkusuz tarihte
Irak ve Suriye tek bir coğrafyaydı, ortak
ele alınıyordu ama esas olarak da Irak
denilen coğrafyada ya da Arabistan
denen coğrafyanın doğusu üzerinde
İran’ın etkisi vardı. Bu yönüyle Suriye’de
de mücadele sürecek. Çünkü Hizbullah
üzeri bir gücü var. Irak’ta da sürecek.
İran’ın zaten Irak üzerinde tarih boyu
etkisi olduğunu belirttik. Bu bakımdan
koalisyon güçleri, Mısır, Suudi Arabistan
ve Körfez ülkeleriyle İran arasındaki
mücadelenin siyasal alanda süreceği
açıktır. Askeri alanda da zaman zaman
İran’ı sıkıştırmalar olsa da bunun doğ-
rudan İran’a bir müdahale biçiminde
değil de İran’ı her bakımdan sıkıştırarak,
İran’ı zayıf duruma düşürme ve sınır-
lama biçiminde bir politikanın izleneceği
görülmektedir. Nitekim Avrupa ülkele-
rinin çoğunluğu uranyum zenginleştirme
programını durdurulması anlaşmasının
sürmesini istiyorlar. Bu açıktan açığa
Avrupa’nın İran’a doğrudan müdahaleyi
kabul etmeyen bir duruş içinde oldu-
ğunu gösteriyor. Bu yönüyle doğrudan
müdahaleden çok, kısıtlamaların, sı-
kıştırmaların olacağı bir döneme girmiş
bulunmaktadır. 

İran’ı, Suriye’yi ve Rusya’yı sınırla-
mak isteyen bu güçlerin, Kürtlere yönelik
politikaları da Efrîn olayında görüldüğü
gibi tutarlı değildir. Aslında Rusya’nın,
İran’ın ve Suriye’nin izlediği politikanın
farklı bir versiyonunu da koalisyon güç-
leri izlemiştir. Rusya, Türkiye sopasıyla
Kürtleri rejime muhtaç etmeye çalış-
mıştır. ABD de Efrîn’deki bu işgale göz
yumarak Kürtleri kendilerine daha fazla
muhtaç hale getirme politikası yürütm-
üştür. Her iki politika da gerçekten çir-
kincedir. Kürtlerin direnişi, Kürtlerin yü-
rüttüğü mücadele üzerinden kendi
politik ajandalarını, kendi politik gün-
demlerini pratikleştiriyorlar. Kürt halkının
büyük bir mücadelesi var, önemli bir
diplomatik değer olmuştur, politik bir
değer olmuştur. Özellikle Türkiye’nin
Kürt düşmanlığını görerek Rojava Dev-
rimi’nin, Kürt Özgürlük Hareketi’nin Or-
tadoğu’daki mücadelesinin diplomatik
etkisinin gücünü kendi politikaları için
kullanmak istemektedirler. Her güç de
Rojava Devrimi’nin, Kürt Özgürlük Ha-
reketi’nin yarattığı etkiyi kendilerinin
diplomatik enstrümanı olarak kullan-
maya çalışmaktadır. Bu tabii ki Kürt-
lerden bağımsız bir tutumla oluyor.
Kürtler kendilerini kullandırtmazlar, kul-
landırtmıyorlar da ama doğrudan ol-
masa da dolaylı olarak Kürtlerin öz-
gürlük gücünü, mücadele gücünü, dip-
lomatik değerini, çeşitli güçler üzerindeki
etkisini, Türkiye’nin kaygılarını, başka
güçlerin kaygılarını kullanıyorlar ve bu
temelde de Kürtlerin sırtından, Özgürlük
Mücadelesi’nin sırtından pazarlıklar ya-
pıyorlar. Kürtler bu gerçeği görüyor.
Rojava devrimcileri de bu gerçeği gö-
rüyor. Buna göre de tabii ki tedbirlerini

alıyorlar. Buna göre politika yürütmeye,
diplomasi yapmaya çalışıyorlar. 

Hiçbir gücün Kürt politikası 
net değildir

Ortadoğu’daki mücadele gerçekten
çok karmaşık hale gelmiştir. Kimin ne-
rede ne yapacağı belli değildir. Özellikle
de Kürt sorununa yaklaşımları demo-
kratik ve özgürlükçü, adil, eşit yaklaşım
değildir, hakkaniyetli yaklaşım değildir.
Kürt sorununun çözümü onların önce-
liğinde, onların ajandasında yoktur.
Esas olarak Kürtlerin politik gücünün
kullanılması, buna göre politika yap-
maları gerçeği vardır. Bu da Kürt ger-
çeğinin parçasıdır. Kürtlerin mücade-
lesinin ne kadar zorlu ve sıkıntılı oldu-
ğunu göstermektedir. Bunun karşısında
tabii ki, Kürtler özgür iradelerine daya-
narak, öz güçlerine dayanarak bu po-
litikaların bilincinde olarak mücadele-
lerini yükseltip, politik etkinliklerini ar-
tırmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede bir-
çok gücü kendi politikalarına destek
verir hale getirmeye çalışmaktadırlar.
Bu yönüyle de özgürlük ve demokrasi
mücadelelerini ilerleten, geliştiren bir
siyasal ilişki sürdürmektedirler. 

Rusya, İran ve Suriye’nin Kürtlere
karşı politikaları iki yönlüdür. Bir taraftan
Kürtleri sınırlamak isterken, diğer ta-
raftan Kürtlerin gücünü görüp, Kürtlerin
diğer güçlerden uzaklaşmasını sağla-
mak açısından onlar da kendilerine
göre bir Kürt politikası yürütüyorlar.
Kürtlerin Suriye siyaseti içinde yer al-
malarını, Kürtlerin belli haklara kavuş-
masını tamamen reddeden bir yakla-
şımları yoktur. Tabii ki bu yaklaşımlar
federasyonu kabul etme değildir, hatta
özerkliği kabul etme de değildir. Daha
çok kültürel özerklik denen bir yaklaşıma
sahiptirler. Kürtlerin varlığını kabul edi-
yorlar ama Kürtlerin siyaset ve yönetim
gerçeğinde kendi kendilerini yöneten
özyönetimlerine kavuştuğu siyasal bir
sistemi hala kabul etmiş değillerdir. Bu
açıdan aslında hiçbir gücün Kürt poli-
tikası netleşmemiştir. Kürt politikalarını
netleştirmeyi Kürtlerin mücadelesi sağ-
layacaktır. Kürtler mücadele ederlerse,
örgütlenirlerse, her türlü askeri ve siyasi
saldırıyı boşa çıkarırlarsa, Kürtlerin
gücü çerçevesinde ister uluslararası
güçler olsun, ister Rusya, Suriye ve
İran olsun yeni kurulacak Suriye’de
Kürtlerin özgürlük ve demokratik ta-
leplerini dikkate almak zorunda kala-
caklardır. Bu durum bu güçlerin insafına
ya da politikalarına bağlı olarak geliş-
meyecektir. Kürtler özgürlük ve de-
mokrasi mücadelelerini dün olduğu gibi
bugünde ancak mücadeleyle geliştire-
bilirler, kazanımlarını mücadeleyle ko-
ruyabilirler. Bunun dışındaki her yak-
laşım Kürtler açısından kendini kan-
dırmaktan başka bir anlama gelmeye-
cektir.

Türk devleti, 
Kürt düşmanlığında ısrarlıdır

Türk devletinin karakteri bellidir. Türk
devleti Efrîn’i işgal ettikten sonra “Min-
bic’e gireceğim, Kobanê’ye gireceğim,
Til Abyad’a (Girê Sipî) gireceğim, bütün
sınır boyunca Rojava Devrimi’ni bastı-
racağım, boğacağım, ezeceğim, Kürt-
lerin elde ettiği kazanımları yok ede-
ceğim” demektedir. Türk devleti, Rus-
ya’yla ilişki içinde Efrîn’i işgal etti.
Rusya, Türkiye’yi siyasi olarak bir dö-
nem kullanmak, ekonomik siyasi bazı
kazançlar elde etmek için bunu yaptı.
ABD ve koalisyon geçleri de Türkiye’yi
yatıştırmak, Türkiye’ye kendilerinden
çok uzaklaşmasını engellemek açısın-
dan da farklı biçimde Kürtlerin sırtından
Türkiye’yi etkileme, Türkiye’yi yanlarında

tutma politikası yürütmektedirler. Zaten
Minbic üzerinden yapılan pazarlıklar
bu gerçeği gösteriyor. Minbic’te Türk
devletine taviz vererek, Türk devletini
sakinleştirmeye çalışıyorlar. Halbuki
gerçekler böyle değildir. Türk devleti
şu bu tavizler verilerek sakinleştirilecek
bir devlet değildir. AKP-MHP faşist
ittifakı tamamen Kürt soykırımcısıdır.
Kürt soykırımında ısrarlıdır. Bu yönüyle
şunu söyleyebiliriz; Türk devleti, Kürt
düşmanlığında ısrarlıdır. Efrîn işgalinden
sonra Minbic’i de hedef göstermiştir.
Ancak şu bir gerçektir; Türk devletinin
bu politikası sonuç vermeyecektir. Hatta
uluslararası güçlerle, bölgesel güçlerle
çatışma durumunu beraberinde geti-
recektir. Türk devleti Kurdistan’ın bütün
alanlarını işgal edip Kürt kazanımlarını
ortadan kaldırmak istese de böyle bir
politikayı yürütse de bu politika Türk
devletinin çok büyük kaybetmesiyle
sonuçlanacak bir politikadır. Çünkü
artık dünya 20. yüzyıldaki dünya de-
ğildir. Kürtler 20. yüzyıldaki gibi değildir.
Bu açıdan Türk devletinin, Kürtlerin
bulunduğu her yere saldırması Kürt
kazanımlarını ortadan kaldıracağım
demesi, Kürt soykırımında ısrar etme
politikaları sadece Kürtlerle karşı karşıya
gelmesini sağlamayacak, onu uluslar-
arası ve bölgesel güçlerle de karşı
karşıya getirecektir. Çünkü bütün güç-
lerin Kürtler konusunda Türk devletinin
politikalarını izlemeleri beklenemez. 

Türk devletinin 
soykırımcı anlayışı kırılmadan 

Kürtlere Ortadoğu’da yaşam yoktur

Kürt sorunu konusunda en fazla uz-
laştığı İran bile Türk devletinin Kürt
politikalarına bu düzeyde destek vere-
mez. Türk devleti, Kürtleri ezerek, yok
ederek Ortadoğu’nun etkin büyük gücü
haline gelip diğer tüm ülkeleri teslim
almak istiyor. Bu açıdan da Kürtler
üzerinden Ortadoğu’da egemenlik po-
litikası yürüttüğünden, Ortadoğu’da
egemenlik mücadelesi veren İran’la
karşı karşıya gelir. Yine Türk devletinin
Osmanlı İmparatorluğu gibi yayılma
politikasına yönelmesi Arapları rahatsız
eder. Bu yönüyle Türk devletinin sal-
dırıları Kürt düşmanlığı, Rojava dev-
rimcilerini de Kürt Özgürlük Hareketi’ni
de Türk devletine karşı daha kararlı
mücadele yürütmesini beraberinde ge-
tirecektir. Türk devletine karşı yürütü-
lecek büyük direniş AKP-MHP faşiz-
minin yenilgisini sağlayacaktır. 

Şu görülmüştür; Kürtler, AKP-MHP
faşizmini yenilgiye uğratmadan kazanım
elde edemez. Bu bakımdan da dire-
neceklerdir. Bu Türk devletinin soykı-
rımcı anlayışı kırılacaktır. Çünkü, Türk
devletinin soykırımcı anlayışı kırılmadan
Kürtlere Ortadoğu’da yaşam yoktur.
Sadece Bakur’da değil Rojava’da da
yaşam yoktur, Başûr’da Rojhilat’ta da
yoktur. Bütün Kürtler giderek bu bilince
kavuşmaktadırlar. Sadece Bakur Kürtleri
değil, Rojava, Başûr ve Rojhilat Kürtleri
de Kürt düşmanlığında öncünün AKP-
MHP faşizmi olduğunu görüyorlar. Bu
da aslında Kürtlerin, Türk devletine
karşı ortak tutum ve birlikte mücadele
etme zeminini güçlendirmektedir. Her
ne kadar Başûrê Kurdistan’daki siyasi
güçler Türk devletinin Kürt düşmanlı-
ğının farkında olmasalar da hatta Kürt
düşmanı AKP-MHP faşizmiyle ilişki
içinde olsalar da, AKP-MHP faşizmine
destek vererek, onların önünü açarak
Başûrê Kurdistan’a saldırmalarını suç
ortağı olsalar da, böyle bir politik ilişkileri
olsa da Başûrê Kurdistan halkı, Türk
devletinin Kürt düşmanlığında öncü ol-
duğunu görüyor ve buna göre tutum
takınıyor. Bu tutumları giderek daha
da fazla gelişme gösterecektir. Bu açı-

dan Türk devletinin Lelîkan tepesini,
Abdül Kovye’yi işgal etmesi aslında
savaş gerçeğini daha yaygınlaştırma-
sıdır. Artık Kürt Özgürlük Hareketi’yle
Kürt düşmanı Türk devleti arasındaki
savaş her yerde sürecektir. Artık Kürt-
lerin, Türk devletine karşı topyekun,
ortak mücadele etme zemini vardır.
Bu zemini de bizzat Türk devleti yarat-
mıştır. “Her işte hayır vardır” derler ya,
Türk devletinin bu saldırganlığı da Kürt-
leri giderek daha fazla birleştirmektedir.
Böylelikle Türk devletinin Kürt düş-
manlığı, Kürtlerin tarihsel zaafını da
ortadan kaldıracak bir zemin ortaya
çıkarmaktadır.

Kuşkusuz, Türk devleti bir yönüyle
de bu saldırıları uluslararası güçlerden
destek alarak yürütüyor. Ama asıl des-
teği Başûrlu siyasi güçlerden ya da
onların göz yummasıyla alıyor. Yine
uluslararası güçler, NATO üyesi olan
Türkiye’yi kendilerinden uzaklaştırma-
mak için belli düzeyde destek sunu-
yorlar. Öyle anlaşılıyor ki, Irak devleti
de her halde Türk devletine karşı açık
ve net tutum koymuyor. Bunu Şengal
olayında gördük. Şengal olayında Irak
KDP’ye açık tutum koyamadığı için
Türk devleti Şengal’i tehdit ediyordu.
Bu yönüyle Türk devleti uluslararası
güçlerden, bölgesel güçlerden, Başûrê
Kurdistan Kürt siyasi güçlerinin tutu-
mundan cesaret alıyor. Ya da onların
tutumsuzluğu Türk devletini daha fazla
saldırgan kılıyor. Böyle görmek lazım.
Eğer uluslararası güçler karşı çıksaydı,
bölge güçleri karşı çıksaydı, Türk devleti
kolay kolay Irak’ın içlerine girerek sal-
dırılar gerçekleştiremezdi. Ama Türk
devleti kendisine açıkça karşı çıkılma-
yacağını görerek, bu tür boşluklardan
yararlanarak saldırılar gerçekleştiriyor.
Ama yine de belirtmek gerekir; ulus-
lararası güçlerin ve çeşitli güçlerin tu-
tumsuzluğundan kaynaklanan bu sal-
dırılar, Türkiye için iyi sonuç getirme-
yecektir. Aksine bu saldırganlık, sal-
dırganlığın bu kadar genişletilmesi
bizim mücadelemizi daha da boyut-
landıracak, derinleştirecektir. Bu mü-
cadeleyle AKP-MHP faşizmini yenilgiye
uğratarak sadece Türkiye’de ve Bakurê
Kurdistan’da değil bütün Ortadoğu’da
özgürlük ve demokrasi mücadelesinin,
demokrasi devriminin önü açılacaktır.

Ortadoğu’nun geleceğini 
Kürt halkı belirliyor

AKP-MHP faşizmini geriletmeden
Türk devletinin bu soykırımcı saldırılarını
püskürtmeden ne Türkiye’de demo-
kratikleşmeyi geliştirmek mümkündür;
ne Kürtlerin özgür ve demokratik ya-
şamlarını kazanmaları ne de Ortado-
ğu’da demokratikleşmeyi geliştirmek
mümkündür. Bu açıdan Türk devletine
karşı mücadele hem Kürt halkının öz-
gürlük mücadelesidir hem de Ortadoğu
halklarının özgürlük ve demokrasi mü-
cadelesidir. Kürtler de Ortadoğu halkları
da Kürtler üzerinde soykırımcı politika
izleyen, Ortadoğu’da karşı devrimci,
anti-demokratik faşist politika yürüten
AKP-MHP faşizmine karşı ortak mü-
cadeleyi geliştireceklerdir. Hem Kürtler,
Türk devletine karşı birleşeceklerdir
hem de Ortadoğu halkları Rojava dev-
rimci güçleriyle Kürt Özgürlük Hareke-
tiyle Ortadoğu’nun devrimci demokratik
gücü olan Kürt halkıyla ve Türkiye
halklarıyla birlikte AKP-MHP faşizmine
karşı tutum alacaklardır. 

Kürtler artık, Ortadoğu siyasi den-
gelerinde önemli bir yer tutuyor. Orta-
doğu’daki demokratikleşme mücade-
lesinin öncüsüdürler. Bu açıdan Orta-
doğu’nun geleceğini Kürt halkı belirliyor.
Kürt özgürlük hareketi belirliyor. Orta-
doğu artık eski Ortadoğu olamaz. De-

mokratikleşmek zorundadır. En demo-
kratik dinamik güç ise Kürtlerdir. Kürtler
Ortadoğu’nun dinamik gücü olarak bü-
tün ülkeleri etkiliyorlar. Bu açıdan ge-
leceğin Ortadoğu’sunda, demokratik-
leşmiş Ortadoğu’sunda her zaman
Kürtlerin damgası, etkisi görülecektir.
Bu gerçekliği vurgulamak istiyoruz.
Kürtler, kadın özgürlük çizgileriyle, De-
mokratik Ulus anlayışlarıyla kesinlikle
Ortadoğu’nun öncü demokratik gücü
haline gelmişlerdir. Ortadoğu’nun de-
mokratikleşmesinin mayasını her yerde
atmaktadırlar. Bu yönüyle artık 21. yüz-
yıl Kürtlerin yüz yılı haline gelecektir.
Kürtler bu etkiyi gösterecektir. Türk
devleti istediği kadar çırpınsın, İran is-
tediği kadar engel olmaya çalışsın,
başka güçler Kürtlerin özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesini sınırlamaya ça-
lışsınlar, bu tarihi gelişmenin önünde
engel duramazlar. Kürtlerin ortaya koy-
duğu düşünce artık zamanın ruhudur.
Zamanın ruhunu okuyan düşüncedir,
zamanın ruhuna denk bir düşüncedir.
Bu açıdan kimse önüne geçemez, en-
gelleyemez, bastıramaz. Çünkü bu
artık sadece düşünce gücü olmaktan
çıkmış, bir halkın sahiplendiği demo-
kratik bir güç haline gelmiştir. Kürt Öz-
gürlük Hareketi’nin örgütlü gücü haline
gelmiştir, askeri gücü haline gelmiştir.
Bu yönüyle Özgürlük Hareketimizin
Önderlik çizgisindeki etkisi bütün Or-
tadoğu’yu etkilediği gibi Ortadoğu’nun
geleceğini şekillendirmesinde de çok
büyük bir rol oynayacaktır. Bu gerçekliği
özellikle vurgulamak gerekiyor.

Kürtler, Ortadoğu’yu
bölen, parçalayan zihniyete karşıdır

Kürt Özgürlük Hareketi’nin ittifakları
bellidir; halklardır. Arap halkıdır, Süryani
halkıdır, Türkiye halklarıdır, İran halk-
larıdır. Kürt Özgürlük Hareketi’nin her
hangi bir dış güce dayanarak bir ülkede
demokratik devrimi gerçekleştirme, de-
mokrasiyi geliştirme gibi bir anlayışı
söz konusu değildir. Ama Türk devleti
gibi soykırımcı devletler çok zalim ve
saldırgan olduklarından dolayı, DAİŞ’i
bile destekleyen bir güç haline geldik-
lerinden dolayı dünyanın bir çok gücü
bu durumdan rahatsızlık duymaktadır.
Sadece bölge politikaları değil dünyaya
bakışları da birçok güçle belirli bir çe-
kişme ortaya çıkarmaktadır. Kürt Öz-
gürlük Hareketi, Rojava devrimcileri
ya da diğer demokratik güçler, Türk
devletinin uluslararası güçlerle çatış-
masını, kendi içinde çatışmasını tabii
ki ,Türkiye’yi Suriye’yi Irak’ı İran’ı de-
mokratikleşme çerçevesinde değerlen-
dirmektedirler. Ama ittifakları kesinlikle
Arap halkıdır, Süryani halkıdır, Türkmen
halkıdır, Fars halkıdır, Azeri halkıdır.
Halklarla ittifak yapmaktadır. Çünkü
Kürtler, Ortadoğu’yu bölen, parçalayan
zihniyete karşıdır. Ortadoğu’da halkların
birliğini savunuyor. Kürtlerin savunduğu
özerklik, federasyon bölünme projeleri
değildir. Bölge halklarını daha da bir-
leştirme her türlü bölünmeye karşı çık-
ma projeleridir, birliği güçlendirme pro-
jeleridir. Kürt Özgürlük Hareketi bunda
ısrar edecektir. Önderlik çizgisine bağlı
olduğunu söyleyen bütün siyasi güçler
bu yaklaşımda ısrar edeceklerdir. Ön-
derliğin çizgisinde olan güçler, Demo-
kratik Ulus’a dayanırlar. Dış güce da-
yanmazlar. Halkların gücüne dayanırlar,
halkların birliğine dayanırlar. Gücünü
halkların birliğinden, Demokratik Ulus
zihniyetinde görürler. Ve her türlü iş-
birlikçiliğe de karşı çıkarlar. İttifakları
da halklarladır, çözümleri de bellidir;
Demokratik Ulus çizgisidir, Demokratik
Konfederalizmdir ve bunlara dayanan
Demokratik Özerkliktir. Bu ideolojik si-
yasi çizgi ve bunun getirdiği yapılan-
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malar, Ortadoğu halklarının Demokratik
Ulus çizgisinde birliğini güçlendirmektir.
Her türlü parçalayıcı eğilime de karşı
çıkmaktadır. Rojava Devrimi’nde de
Kürtler bunu göstermiştir, Bakur ve
Türkiye’de de bunu göstermiştir. Diğer
parçalarda da göstereceklerdir. 

Kürt Özgürlük Hareketi’nin ortaya
koyduğu projeler, Ortadoğu halklarını
etkilemektedir, Arapları etkilemektedir.
QSD, DAİŞ’e karşı mücadele etmek-
tedir. QSD gücünün %60-70’i Araptır.
DAİŞ’e karşı savaşan gücün önemli
bölümü Araplardır. Kuşkusuz Kürtlerin,
Rojava devrimci güçlerinin askeri tec-
rübesi vardır, ideolojik etkisi vardır,
ideolojik güçleri vardır. Bu yönüyle tabii
ki Suriye’deki demokrasi güçleri içinde,
devrimci güçler içinde, askeri güçler
içinde sayıları ne olursa olsun etkilidirler,
etkili olmak durumundadırlar. Kimin
savaş tecrübesi varsa, ideolojisi varsa
o tabii ki daha etkili olur. Ama bu etki;
Arapları yönetme, Arap bölgelerine ha-
kim olma biçiminde değildir. İdeolojik
bir etkidir, siyasi bir etkidir. Bu etki
Mısır üzerinde de vardır, Kuzey Afri-
ka’daki Arapların üzerinde de vardır,
Irak’taki Araplar üzerinde de vardır.
Herkes şunu anlamıştır; PKK’nin, Önder
Apo’nun çizgisinde bölünme yoktur,
milliyetçilik yoktur; halkların kardeşliği
vardır. Bunu giderek halklar daha iyi
anlamakta, bu da PKK’yi, Kürt halkını
da daha fazla güçlendirmektedir. 

Erken seçim kararı ardındaki gerçekler

Türkiye’de, AKP-MHP iktidarı daha
seçimlere iki yıl kala erken seçim
kararı aldı. Erken seçim kararı alma-
sında birçok etkeni var. AKP-MHP ik-
tidarı içerde ve dışarda izlediği politi-
kalarla çok fazla teşhir olmuştu. Öyle
ki, tartışılır bir iktidar haline gelmişti.
Bu da tabii ki meşruiyetini zayıflatan,
izlediği politikaları zayıf kılan bir du-
rumdu. Özellikle Türkiye gibi demok-
rasiye geçtiğini söyleyen, seçimle ik-
tidara, iş başına geldiğini ifade eden
diktatörler, her zaman kendilerine se-
çim yoluyla meşruiyet ararlar. Günü-
müzde darbeler yaparak ya da açıktan
iktidarı zorla gasp ederek, iktidar olmak
meşruiyeti güçlendirmiyor. İçerde ve
dışarda daha tartışılır hale getiriyor.
AKP-MHP faşist iktidarı dışarda izlediği
savaş politikası, Türkiye’nin dış politi-
kasını sorgular hale getirmişti. Bu içer-
de de toplumu olumsuz etkiliyordu.
Diğer taraftan içeride MHP ve kendi
tabanı dışında herkesin rahatsız olduğu
bir iktidar haline gelmiştir. Hatta giderek
AKP iktidarı içinde de ciddi bir rahat-
sızlık vardır. Hem bu kadar zulüm ve
baskı uygulaması, “demokrasi” diyerek
iktidara gelip bugün tam bir faşist dik-

tatörlük haline gelmesi, hem de fa-
şistlerle kol kola girmesi AKP’nin ta-
banında da belli bir rahatsızlık uyan-
dırmıştı. Buna AKP dışındaki siyasi
güçlerin ve toplumsal kesimlerin ra-
hatsızlığı da eklenince meşruiyeti tar-
tışılır hale geldi. Politikaları giderek
tartışılır hale geldi. Dolayısıyla AKP
iktidarının yeniden bir meşruiyet ka-
zanması gerekiyordu. Bir diğer önemli
husus ise; savaşı şiddetlendirmek is-
tiyor. Suriye ve Irak’a yaymak istiyor.
Ortadoğu’ya yaymak istiyor. Daha sa-
vaşçı daha radikal şahin bir politika
izlemek istiyor. Ama mevcut tartışılan
dış ve iç politikası nedeniyle böyle bir
savaş politikasını yürütecek gücü ken-
dinde göremiyor. Bu bakımdan seçime
giderek, bu seçimi kazanarak meş-
ruiyet kazanıp işte, “toplum benim po-
litikamı onayladı, benim politikam doğ-
rudur” diyerek hem toplumdan destek
alacak hem de uluslararası güçleri
kendisine destek vermeye zorlayacak.
Bir nevi seçim yaparak, ‘bak benim
alternatifim yok, benim dışımda başka
güçlerle Türkiye’de ilişkilenemezsiniz,
benimle de ilişkilenecekseniz o zaman
benim dış politikama destek verecek-
siniz, Kürt düşmanı politikalarıma des-
tek vereceksiniz, Ortadoğu’da Türki-
ye’yi etkin kılma politikalarıma destek
vereceksiniz” biçiminde dayatmalarda
bulunacaktır. Dış politikada zayıflayan
konumunu seçimle meşruiyet kazanıp,

güçlendirerek uluslararası güçlere yeni
dayatmalarda bulunacaktır. Bu seçimin
bir anlamı da bu. Kuşkusuz bu seçimi
erkene aldıran diğer temel etken ise
ekonominin durumudur. Eğer erken
seçim olmazsa altı ay sonra, bir yıl
sonra seçim yapsa ekonomik göster-
geler çok kötüleşecek bunun faturası
da AKP iktidarına yüklenecekti. AKP
iktidarı bu gerçekliği gördü. MHP de
bu gerçekliği gördü, seçimi çok erkene
alarak daha ekonomik kriz patlamadan
ekonomik krizin yükü AKP’nin, MHP’nin
üzerine yıkılmadan bir baskın seçim
yapıp ekonomik krizin getireceği olum-
suzluklardan kurtulmak istemişlerdir.
Gerçekten de şunu rahatlıkla söyle-
yebiliriz; ekonomik durum seçimden
sonra çok kötüleşecek, halkın üzerine
ekonominin tüm olumsuzlukları yıkı-
lacaktır. Yıllardır izledikleri veyahut
son yıllarda tırmandırdıkları savaş po-
litikasının Türkiye ekonomisine bin-
dirdiği yük tümüyle halkın sırtına bin-
dirilecektir. Türkiye’de ekonominin du-
rumu bu noktaya gelmiştir. Nasıl ki,
2001’de devalüasyon yapılarak önceki
yirmi yılda süren 80 ve 90’lı yıllarda
süren savaş ekonomisinin tüm yükü
halkın sırtına yüklendiyse ve bunun
sonucu Ecevit iktidardan düştüyse şu

anda da savaş politikasının ekonomide
yarattığı büyük bir kriz vardır, yük var-
dır. Eğer seçim zamanında yapılsaydı
savaş ekonomisinin bu yükü zorunlu
olarak halkın üzerine yüklenecekti,
devalüasyon yapılacaktı, dolar daha
da düşecekti, bunun sonucu da AKP-
MHP iktidarı seçimi kazanamaz hale
gelecekti. İşte bu tehlikeyi görünce
hemen erken seçim kararı aldılar. Ni-
tekim Devlet Bahçeli bunu açıkça be-
lirtti, “erken seçim kararı almasaydık
Türkiye’de durumlar daha da kötüye
gidebilirdi, bunun önünü almak için
erken seçime gittik” itirafını yaptı. As-
lında bunun önünü almak için değil
de böyle bir olumsuz durumun yükü
altında kalarak iktidarı kaybetmemek
için seçimi erkene almışlardır.

AKP-MHP iktidarı yıpranmıştır

Bu iktidarın erken seçime gitmesi
elindeki yetki azlığından değildi. Zaten
OHAL vardı, KHK’larla her türlü kararı
çıkarıyordu. Ama OHAL içinde olmak,
KHK’yle karar çıkarmak yetmiyordu.
Bir de bu uygulamaların meşruiyet ka-
zandırılmış bir iktidar olması gerekiyor,
güçlü bir iktidar olması gerekiyor. AKP-
MHP iktidarı yıpranmıştır. En zayıf dö-
nemini yaşamaktadır. Bu kadar dış ve
iç sorunları yaşayan, dışarda ve içeride
bu kadar geniş bir cepheyi karşısına
alan bir iktidarın güçlü olmasında söz

etmek mümkün değildir. Bu açıdan se-
çimle bu güçsüzlüğü aşmak istemiştir.
En azından bir dönem meşruiyet ka-
zanarak seçime dayanmış bir iktidar
olarak ömrünü uzatmak istiyor ya da
böyle bir iktidar olarak hedeflediği
amaçlarına ulaşmak istiyordu. Nitekim
şiddetli bir savaş yürütmek istiyor ama
o kadar güçlü değildir. Bu nedenle bu
seçimden eğer kazançlı çıkarsa savaşı
daha da şiddetlendirecektir. Bu açıdan
seçimde eğer Erdoğan, AKP kazanırsa
kesinlikle savaş tırmanacaktır. Hem
dışarda tırmanacaktır hem de içerde
demokrasi güçlerine, Kürt halkına, öz-
gürlük güçlerine baskı olabildiğince art-
tıracaktır. Bu seçimin karakteri, diya-
lektiği ve kanunu budur. Bu seçimin
erkene alınmasının nedeni budur. Her-
kesin bunu bilmesi gerekiyor. 

Zayıflayan AKP-MHP iktidarı seçimi
kazansa bile bu meşruiyeti uzun süre-
meyecektir. Çünkü bu politikaların içeride
ve dışarda destek bulması mümkün
değildir. Bir dönem belki seçimden aldığı
hızla içerde ve dışarda saldırılar yürü-
tülebilir ama, bu durum kendisinin içeride
ve dışarda kısa sürede yıpranmasıyla
sonuçlanacaktır. Bunu bilmek gerekiyor.
AKP iktidarının neden erken seçim yap-
tığı açıktır. Artık bütün halklar biliyor.

Bu seçimi yaparak daha kötü duruma
düşmekten kendini kurtarmak istiyor.
Demek ki, ülkeyi yönetememiş, Türkiye’yi
kötü bir duruma getirmiştir. Kötü bir
noktaya getirdiği, daha da kötüye gide-
ceği için erken seçim gidiyor. Zaten
şimdi halk şöyle diyor; “eğer ekonomi
iyi gidiyorsa, siyaset iyi gidiyorsa, niye
iki yıl önceden seçime gidiliyor?” Halk
bunu sorguluyor. “Yok, ekonomi iyi git-
miyorsa, her konuda durumlar kötüyse,
seçime gidilse niye bu iktidara oy verelim”
diyorlar. Bu gerçekten çok doğru ko-
nulmuş denklemdir, mantıktır. Eğer işler
iyi olsaydı seçime gitmezlerdi, eğer se-
çime gidiyorlarsa işler kötüdür. O zaman
bu seçimde AKP’ye niye oy verelim.
AKP-MHP faşizmine niye oy verilsin
mantığı gerçekten doğru bir mantıktır.
Halk bu gerçeği gördüğüne göre aslında
bu gerçeklik, bu durum dalga dalga
halk içinde yayılacak. Bu da AKP ikti-
darının düşürülmesinde önemli bir etki
olacaktır. İstediği kadar doların yükselişini
dış güçlere bağlasın, halkı buna inan-
dıramayacaktır. İç ve dış politikasının
dövizi bu noktaya getirdiğini söyleye-
cektir. İlk başlarda demokrasiden yana
gözüktüğü için, Kürt sorununun çözü-
münden yana gözüktüğü için döviz kuru
olumluya giderken şimdi niye olumsuza
gitmiştir. Bunun tabii ki, Türk devletinin
iç ve dış politikasıyla bağlantısı vardır.
Ekonominin iç ve dış politikasıyla bağ-
lantısı olmadığını kim söyleyebilir? Bu

yönüyle tabii ki, politik nedenleri
vardır. Ama bu politik nedenleri
yaratan Erdoğan ve MHP’nin

Türkiye’yi sıkıntıya sokan poli-
tikalarıdır. İçeride ve dışarıda
Türkiye’yi yıpratan politikaların

izlenmesi gerçeği vardır. Bu tabii doğ-
rudan doğruya ekonomiyi etkilemektedir. 

AKP iktidarı, 2002’den sonra 
Türkiye ekonomisini tümden 
dışa bağımlı hale getirmiştir

Türkiye’de liberal ekonomi vardır,
liberal ekonomiyi benimseyen ve en
fazla da Türkiye’ye sokan Erdoğan’dır.
Neo-liberal ekonomi demek dünyadaki
bütün ekonomik dengelerin bir birine
bağlı olduğu tam bağımsızlığın olma-
dığı, dış ekonomik dengelerin hemen
içeriyi etkilediği bir ekonomik sistemdir.
Bunu Tayyip Erdoğan bilinçli olarak
tercih etmiştir. Türkiye ekonomisini,
Türkiye tarihinde olmadığı kadar dış
ekonomiye bağlayan Tayyip Erdo-
ğan’dır. Ne Demirel zamanında, ne
Çiller zamanında, ne Ecevit zamanında
ne de başka bir iktidar zamanında Tür-
kiye ekonomisi bu derece dış ekono-
miye bağlanmamıştı. Bu düzeyde dış
ekonomiden etkilenen bir ekonomi yok-
tur. Ama AKP iktidarı, 2002’den sonra
Türkiye ekonomisini tümden dışa ba-
ğımlı hale getirmiştir. Dışardan etkilenen
bir ekonomi haline getirmiştir. Bu açıdan
kalkıp şimdi işte bu döviz kuru doların

yükselişini dış etkenlere bağlaması bir
itiraftır. Şecaat arz ederken merd-i kıpti
sirkatin söylermiş. Yani kendini överken
hırsızlığını eleverirmiş. Şimdi Tayyip
Erdoğan’da dolar kuru dışardan etki-
leniyor derken aslında Türkiye ekono-
misinin ne kadar dış dünyaya bağlan-
dığının da itirafı olmaktadır. 

Erdoğan-Bahçeli aslında Efrîn’e gi-
rerek şovenizmi şahlandırıp seçimi ka-
zanmayı hedefliyorlardı. Seçimin Efrîn
işgalinden sonraya getirilmesi bu ne-
denledir. Efrîn işgalinin yarattığı şove-
nizmden yararlanarak bu seçimde ka-
zanmak istemişlerdir. Ama yanlış hesap
Bağdat’tan döner derler. Bu yanlış he-
sap da Efrîn savaşının yarattığı eko-
nomik sorunlardan dönmüştür. Efrîn
işgali de büyük bir ekonomik bedel
ödenerek yapılmıştır. Bu nedenle Efrîn’i
işgal ederek, “oyları yükselteyim” derken
Efrîn’e yapılan savaş harcamalarının,
savaş ekonomisinin Türkiye’yi daha
fazla ekonomik çöküntüye götürmesi
ve Erdoğan’la Bahçeli iktidarını düş-
meyle karşı karşıya getirmesi durumu
ortaya çıkmıştır. Aslında şu anda bir
nevi baskın seçim tersine dönmüştür.
AKP-MHP’nin aleyhine dönmüştür. Eğer
demokrasi güçleri iyi çalışırsa bu baskın
seçimin altında Erdoğan-Bahçeli, AKP-
MHP kalabilir. Şimdi böyle bir durum
ortaya çıkmıştır. Nitekim Bahçeli de
Erdoğan da bunun telaşındadır. Hatta
bazı kişiler ve çevreler Erdoğan ve
Bahçeli’nin bu seçimde yenileceğini
görerek bazı komplolar yapacağını
söylemektedirler. Bazı sahte suikastlar

yaptırarak, düzenleyerek ya seçimi
iptal ettirme ya da sahte suikastların
arkasına sığınarak kendilerini mağdur
edip seçimi kazanmya çalışacakları
belirtilmektedir. Tabii bu ne kadar doğru,
ne kadar yanlış bilemiyoruz. Bunu söy-
leyenlerin inandırıcılığı ne kadardır ne
kadar gerçeği ifade ediyor bunu da bi-
lemiyoruz. Ama “Ateş olmayan yerden
duman çıkmaz” derler. Bundan öte
böyle bir şey yoksa bile böyle bir se-
naryonun üretilmesi dahi dikkat çekicidir.
AKP’nin zorlandığı, seçimi kaybedeceği
düşünüldüğü için; acaba buna karşı
AKP ne yapabilir? AKP bunu nasıl ter-
sine çevirebilir? Biçiminde düşünenlerin
aklına böyle senaryolar gelmiş olabilir.
AKP’nin böyle suikast senaryoları üre-
teceği biçiminde değerlendirme yapmış
olabilirler. Ama şu açıktır; Efrîn işgaliyle
şovenizmi yükseltti. Fakat Efrîn direni-
şinin getirdiği ekonomik yük, Türkiye
ekonomisinde derin bir krize yol açtı.
Erdoğan ve Bahçeli şöyle hesaplamış
olabilir; -ki, özellikle Efrîn işgali sırasında
yarattıkları şovenizm ortamında herkes
sus-pus olmuştu. Kimse konuşamıyor-
du, konuşan herkesi hain ilan ediliyor-
du- “herkesin sindiği, sustuğu ortamda
biz kazanırız.” Ama gel gör ki, bu hesap
da doğru çıkmamıştır. Kürt halkı da
Türkiye’deki demokrasi güçleri de AKP-
MHP iktidarına teslim olmadıklarını,
olmayacaklarını açıkça ortaya koymuş-

Bu iktidarın erken seçime gitmesi elindeki yetki azlığından değildi. Zaten
OHAL vardı, KHK’larla her türlü kararı çıkarıyordu. Ama OHAL içinde

olmak, KHK’yle karar çıkarmak yetmiyordu. Bir de bu uygulamaların
meşruiyet kazandırılmış bir iktidar olması gerekiyor, güçlü bir iktidar olması

gerekiyor. AKP-MHP iktidarı yıpranmıştır. En zayıf dönemini
yaşamaktadır. Bu kadar dış ve iç sorunları yaşayan, dışarıda ve içeride bu
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etmek mümkün değildir. Bu açıdan seçimle bu güçsüzlüğü aşmak istemiştir. 
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lardır. Kürtler ve demokrasi güçleri
bütün baskılara rağmen bu seçimlerde
daha etkili, daha yüksek bir mücadele
ve direniş göstereceklerini ortaya koy-
muşlardır. 

Erken seçim, 
AKP-MHP faşizmine karşı 

mücadele platformu haline gelebilir

Şu anda ki seçim atmosferine bakı-
lırsa aslında muhalif güçlerin, demokrasi
güçlerinin canlı olduğu, iktidar güçlerinin
tabanının da büyük bir kaygı ve kuşku
içinde olduğu, AKP yetkililerinin de ta-
banının da ilk defa seçim kaybetme
korkusu yaşadıkları görülmektedir. Bu
duruma yol açan tabii ki özetle; Kürt
halkının özgürlük ve demokrasi müca-
delesini sürdürmesi, teslim olmaması,
direnmesidir. Süleyman Soylu işte, “altı
aya kadar isimleri okunmayacak,
PKK’nin ismi bir daha ağızlara alın-
mayacak” vb şeyler söylemiştir. Ama
o söylediği sözlerin üzerinden iki yıl
geçmeden bırakalım PKK’nin tasfiye
edilmesi, AKP iktidarı zor ayakta kalır
hale gelmiştir. AKP iktidarı iki yıl seçim
sürmesine rağmen iki yıllık iktidardan
vazgeçerek hemen seçime gitmek zo-
runda kalmıştır. Çünkü AKP-MHP şunu
görmüştür; o iki yılı götüremeyecekler.
Bırakalım iki yılı altı ay götüremeye-
cekler. Bu da aslında AKP-MHP faşiz-
mine karşı bir direniş olduğunu, içeride
ve dışarıda bir rahatsızlığın olduğunu,
bunun AKP-MHP iktidarını yıkılmayla
karşı karşıya getirdiğini ortaya koy-
maktadır. Bunu gören AKP-MHP fa-
şizmi, “bu seçimle acaba meşruiyet
kazanabilir miyiz? Güçlü bir hükümet
olarak savaş politikasını sürdürerek,
demokrasi güçleri ve Kürtler üzerinde
baskı politikasına devam edip, içte ve
dışta öngördüğümüz amaca ulaşabilir
miyiz” yaklaşımı içine girmişlerdir. Bu
nedenle bir seçim hamlesi yapmışlardır
ama, her halde seçim kararı aldıklarına
pişman olmuşturlar. Ya da çaresizlik
içerisindedirler. Bir söz vardır; ‘Aşağı
tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.’
AKP-MHP için de seçime gitseler bir
türlü, gitmeseler bir türlü. Seçimsiz kö-
tüye gidiyor, en azından seçimle bir
maceraya girerek kendilerini kurtarmak
istemişlerdir. Fakat bu maceradan, bu
seçim sürecinden iktidarlarını koruyarak
çıkmaları kuşkulu gözükmektedir. 

AKP iktidarının bu seçimlere tabii
ki verdiği bir rol vardır. Bu seçimlerde
yeniden iktidar olup savaş politikalarını
sürdürme, Kürtleri soykırıma uğratmayı
hedeflemektedir. Bütün politikaları buna
endekslidir. AKP-MHP iktidarının Kürt’ü
soykırıma uğratmaktan başka bir politik
hedefi yoktur. Seçimlere de bunun için
gidilmiştir. Kürt soykırım politikası izle-
necektir, demokrasi güçleri ezilecektir
ve böylelikle de yıpranan iktidarını ta-
zelemek istemektedir. Meşruiyet sağ-
layıp güçlendirmek istemektedir. Bunun
karşısında tabii ki özgürlük ve demok-
rasi güçlerine de görev düşmektedir.
Özgürlük ve demokrasi güçleri bu se-
çimi bir mücadele alanı haline getir-
meleri gerekiyor. Boykot etmek bir çö-
züm değildir. Özellikle Türkiye gibi on
yıllardır seçimle iktidara geldiğini söy-
leyen hükümetlerin var olduğu bir ül-
kede seçimleri bir mücadele alanı haline
getirmek gerekiyor. Kuşkusuz bir se-
çimle hemen Türkiye demokratikleşmez,
Kürt sorunu çözülmez. Türkiye’nin diğer
sorunları çözülmez. Ancak demokrasi
bir mücadele süreciyse, demokrasi an-
cak mücadelelerle gerçekleşecek bir
olguysa o zaman mücadeleyi sürekli
kılmak lazım. Her koşulda demokrasi
mücadelesini sürdürebilecek yol yön-
temleri bulmak lazım. Bu yönüyle mev-
cut seçim de AKP-MHP iktidarını geri-

letme, demokrasi güçlerinin mücadele
imkanlarını artırma seçimi olarak gö-
rülmelidir. Özellikle de AKP-MHP fa-
şizminin Türkiye toplumunu tamamen
ikiye böldüğü, Türkiye toplumunun ço-
ğunluğunun AKP iktidarından memnun
olmadığı, AKP iktidarının Türkiye top-
lumunda herkesi birbirine, komşuyu
komşuya düşman ettiği, artık birbirini
sevmeyen, birbirine güvenle bakmayan
bu toplumsal gerçeklikliği mücadele
ve direniş gerekçesi yapmalıdır. Bugün
sadece AKP’ye oy vermeyen değil,
AKP’ye oy veren toplumsal kesimlerin
de rahatsız olduğu bir Türkiye gerçeği
söz konusudur. Kürtler zaten rahatsızdır.
Hatta AKP’ye oy veren Kürtler bile
AKP’nin politikalarından rahatsızdır.
Yakın zamana kadar AKP’ye oy veren
liberaller ve çeşitli kesimler de zaten
AKP’den tümden uzaklaşmıştır. Öte
yandan AKP-MHP iktidarı dışarıda da
izlediği yanlış politikalar sonucu bir çok
ülkeyle karşı karşıya gelmiştir. Bu or-
tamda seçim AKP-MHP faşizmine karşı
bir mücadele platformu haline gelebilir.
Bu yönüyle özgürlük güçleri, demokrasi
güçleri bu seçimi AKP-MHP faşist ikti-
darını geriletme seçimi olarak görmelidir.
Hatta hiçbir seçimde olmadığı kadar
bu seçimde AKP’ye kaybettirilirse bu
sadece AKP’nin bir seçim kaybetmesi
değil yaratmak istediği faşist Türkiye
gerçeğinin önünün alınması, AKP-MHP
faşizminin ön gördüğü Türkiye yerine
halklarn öngördüğü demokratik Türki-
ye’nin önünün açılması anlamına ge-
lecektir. Kuşkusuz hemen Türkiye de-
mokratikleşmeyecektir. Ama, AKP-MHP
faşizminin yenilmesi dünyanın her ye-
rinde olduğu gibi faşizm yenildiğinde
demokrasinin önü nasıl açılıyorsa, Tür-
kiye’de de demokratikleşmenin önü
açılacaktır. Bu açıdan bu seçime AKP-
MHP’yi geriletme seçimi olarak bakmak
lazım. AKP-MHP’yi geriletmek başlı
başına bir projedir. Başlı başına Türki-
ye’de tıkanan siyasetin, tıkanan eko-
nomik yaşamın, toplumsal yaşamın,
kültürel yaşamın önünün açılması de-
mektir. Çünkü AKP’nin izlediği politikalar
siyaseti de çıkmaza sokmuştur, top-
lumsal yaşamı da, kültürel yaşamı da
çıkmaza sokmuştur, diplomasiyi de çık-
maza sokmuştur. 

Demokratikleşmeyi kesinlikle 
demokrasi güçleri yaratacaktır

Türkiye’de önemli bir demokratik-
leşme birikimi vardır. Türkiye’de düşünce
gücü vardır. Eğer AKP-MHP faşizmi
aşılırsa Türkiye’de gerçekten demo-
kratikleşme doğrultusunda önemli bir
dinamizim ortaya çıkarılabilir. Bu yönüyle
seçimlere sıradan yaklaşılmamalı. “Se-
çimlerle ne olur” denilmemeli. “Ne de
olsa AKP gitmez” ya da “seçimlerle
AKP iktidarını geriletmek mümkün de-
ğildir” gibi bir yaklaşımla seçimlere ilgi-
sizlik aslında yanlış yaklaşımdır. De-
mokratikleşmeyi, bir mücadele sürecini
görmemektir. Her şey kolay olsun, elime
geçsin biçiminde bir yaklaşımdır. De-
mokrasi mücadelesi inişli-çıkışlıdır. Ba-
zen daha zor günler olur, bazen ortam
daha yumuşak olabilir. Ama demkra-
tikleşme gerçekleşene kadar demokrasi
mücadelesi sürer. Demokrasi hiçbir yer-
de kendinden gelmemiştir. Demokrasi
egemen sınıflarla halk güçleri arasındaki
gerilim sonucu ortaya çıkmıştır. De-
mokrasi gerilim ürünüdür, mücadelenin
ürünüdür. Bunu böyle görmek lazım.
Yoksa, “egemen sınıflar zihniyet de-
ğiştirdi, demokrat oldu, böylelikle de-
mokrasi geldi.” diye düşünmemek lazım.
Böyle bir şey yoktur. Büyük mücadele-
lerin ve büyük gerilimlerin sonucu de-
mokratik gelişmeler ortaya çıkarılmak-
tadır. Egemenler, iktidarlar, devletler

demokrasiye karşıdır. Çünkü demokrasi
onların etkilerini sınırlar, onların sömü-
rüsünü sınırlar, baskısına ve sömürü-
süne fırsat vermez. Bu açıdan tabii ki
demokratikleşmeyi istemezler. Ama de-
mokrasi güçleri ve halklar da mücadele
verirler, bu gerilim sonucu demokratik-
leşmenin önü açılır, demokratikleşme
gelişir. Bu yönüyle de geçmiş son yıllar
halklar için çok zor geçmiştir. Sıkıntılı
olmuştur. Özellikle Kürtler çok zor sü-
reçlerden geçmişlerdir. AKP iktidarı gö-
rülmedik bir baskı ve zulümle halkı sin-
dirmeye çalışmıştır. Böyle bir iktidar
karşısında Kürtler aslında sinmemiştir.
Belki baskının zorluğu, şiddeti karşı-
sında, dağılan örgütler nedeniyle, yine
bunun sonucu ortaya çıkan örgütsüzlük
nedeniyle yeterince mücadele etme-
mişlerdir. Ama AKP-MHP faşizmi ikti-
darına karşı öfkeleri daha fazla artmıştır.
Öfkelidirler. İşte bu öfkeyi bu seçimde
HDP’nin başarısı ve AKP’nin kaybetmesi
biçiminde bir sonuç yaratmak için de-

ğerlendirmek gerekir. 
Bu yönüyle bu seçimlerde gerçekten

AKP geriletilebilir. AKP başarısızlığa
uğratılabilir. Hatta AKP erken seçim
yapıtığına pişman ettirilebilir. Nitekim,
Türkiye’de toplumun yaklaşımı, Türki-
ye’deki toplumsal ruh hali, seçimlerde
halkın AKP’ye tepkisi, bunun yarattığı
dinamizm, AKP’nin istese de bu se-
çimleri kolay kazanamayacağını gös-
termektedir. Belki hileler yapacaktır, hi-
lelere başvuracaktır. HDP’yi baraj altında
tutmaya çalışacaktır. Ama demokrasi
güçleri sağlam durursa, demokrasi güç-
leri seçimi ciddiye alırlarsa sandıkları
korurlarsa, AKP-MHP faşizmini bu se-
çimle başarısızlığa uğratmak ve burdan
başlayarak da Türkiye’de yeni bir dönem
ortaya çıkarmak mümkündür. Türki-
ye’deki demokrasi birikimini gün yüzüne
çıkarıp, demokratikleşme doğrultusunda
adımlar atmak mümkündür. Şu açıktır,
artık Türkiye’de ne AKP, ne CHP, ne
de başka parti demokratikleşme doğ-
rultusunda adım atabilir. Demokratik-
leşmeyi kesinlikle demokrasi güçleri
yaratacaktır. Demokrasi ittifakı, demok-
rasi bloku yaratacaktır. Demokrasi güç-
lerinin birliği ve mücadelesi demokrasiyi
getirecektir. Diğer partilerin ise konu-
mundan yararlanılabilir. Egemen sınıf-
ların arasındaki çelişkilerden yararla-
nılabilir. Bu partiler demokrat olmazlar,
demokrasiden yana olmazlar ama de-
mokrasi güçlerinin oyunu almak için,
Kürtlerin oyunu almak için bazı demo-
kratik söylemlerde bulunabilirler, yu-
muşak söylemlerde bulunabilirler. De-
mokrasi güçleri de Kürt halkı da bun-
lardan yararlanabilirler. Bunlardan ya-
rarlanarak demokratikleşme mücade-
lesinin alanları genişletilebilir, zeminini
genişletebilir. Bu yönüyle demokrasi
güçleri esas olarak kendi örgütlerinin,
birliklerinin dayanışmalarının ve yürü-
tecekleri mücadelenin demokrasiyi ge-
tireceğini bilmeleri gerekiyor. Evet bu
seçimde AKP-MHP iktidarını geriletmek
önemlidir ama, bu seçimle birlikte hemen
doğrudan demokratikleşme gerçekleş-
meyecektir. Bu seçimle AKP’nin,
MHP’nin yenilmesiyle demokrasi güç-

lerinin mücadele imkanları artacaktır.
Eğer etkili mücadele verirlerse Türki-
ye’nin demokratikleşmesi mümkün hale
gelecektir. Türkiyedeki seçime de de-
mokratikleşme mücadelesine de böyle
bakmak gerekir.

AKP iktidarı, tabii ki seçimi kazanmak
için hile yapacak, oy çalacak, sandıkları
bir yerden bir yere taşıyacak, bütün
bunlarla HDP’yi baraj altında tutmaya
çalışacaktır. Zaten bu seçim, HDP’yi
baraj altında tutma saldırısıyla, HDP’yi
barajın üstüne çıkarma, HDP’nin barajı
yıkması seçimi olacaktır. Esas olarak
HDP’yi baraj altında bırakmak isteyen-
lerle, barajı yıkmak isteyenler arasındaki
mücadele olarak geçecektir. AKP ikti-
darının Yüksek Seçim Kurulu’yla işbirliği
yaptığı da açıktır. Yüksek Seçim Ku-
rulu’nun bir çok HDP adaylığını düşür-
mesi söz konusudur. Bunlar kesinlikle
seçilmiş adaylardır. Colemêrg’ten Bat-
man’dan düşürmüştür. Turgut Öker’in
ki düşürülmüştür. Aslında böylelikle bu-

ralarda AKP’nin konumu güçlendirilmek
istenmiştir. Ancak Türkiye halkı, Türkiye
toplumu ve Kürtler şunu görmektedir;
bu seçim hangi adayın seçilip seçil-
memesi seçimi değildir. Bu seçim,
HDP’nin barajı kırması ve AKP’nin bu
temelde yenilgiye uğratılması seçimidir.
Adayların kimliği üzerinde profili üze-
rinde çok durmak aslında AKP’yi ye-
nilgiye uğratacak seçim performansını,
çalışma performansını olumsuz etki-
leyen her hangi bir siyasi, pratik değeri
olmayan tartışmalardır. Bu tartışmalara
girmeden Türkiye ve Kürdistan’da fa-
şizme karşı bir mücadele anlayışıyla
seçim sürecine yüklenilmesi gerekir. 

Bu seçim süreci AKP faşizmini ye-
nilgiye uğratma seçimi olarak görül-
melidir. Seçim, Tayyip Erdoğan’ı başkan
yaptırmama, Cumhurbakanlığından dü-
şürme, yine 300 milletvekili altına dü-
şürme seçimi olmalıdır. Bunun için de
en başta HDP’nin barajı aşması gere-
kiyor. HDP barajı aştığı takdirde AKP’nin
mecliste anayasayı değiştirecek çoğu-
luğa ulaşmayacağı açıktır. Hatta hü-
kümet kurma çoğunluğunu bile kay-
bedebilir. Bu yönüyle faşizme karşı
mücadeleyi AKP’yi iktidardan düşürme
mücadelesi olarak da görmek gerekiyor.
Bu yönüyle bütün demokrasi güçlerinin
ortak hareket etmesi gerekiyor. Kuş-
kusuz CHP’nin, İyi Parti’nin, Saadet
Partisi’nin “Millet İttfakı” doğru bir de-
mokrasi programı, doğru bir siyasi an-
layış ortaya koymamaktadır. Bu yönüyle
AKP iktidarına alternatif bir siyasi güç
haline gelememiştir. Çünkü AKP-MHP
faşizminin alternatifi Türkiye’nin demo-
kratikleşmesidir. Demokratik programdır.
Ama ortaya konulanlar gerçek anlamda
bir demokratik programı ifade etmiyor.
Her ne kadar CHP beyannamesinde
böyle demokratikleşmeyle ilgili bazı
söylemlerde bulunsa da, bu köklü de-
mokratikleşmeyi ifade etmekten çok
demokrasi güçlerinin oyunu almayı he-
defleyen ya da AKP-MHP faşizminin
çeşitli konulardaki baskılarını yumu-
şatan belli bir rahatlatmayı ifade ediyor.
Ama Türkiye’nin temel sorununu çö-
zecek, Türkiye’de isitikrarı sağlayacak

bir demokratikleşme projesi ortaya ko-
nulmamıştır. Bu bakımdan, bu güçlerin
de tabii ki eleştirilmesi gerekiyor. Fakat
esas olarak bu dönemde AKP iktidarını
teşhir etmek, Erdoğan’ı teşhir etmek
ve bu temelde muhalefeti güçlendirerek,
HDP’nin barajı aşmasını sağlayarak
AKP’yi geriletmek hedeflenmelidir. 

Demokrasi güçleri 
doğru bir programla yeni Türkiye’nin

yönetilmesine talip olsunlar

Temel strateji AKP’yi geriletme ol-
malıdır. Çünkü, AKP savaş politikası
izliyor. MHP’yle birlikte, faşist saldır-
ganlık içindedir. Geçmişte Ergenekon
davasında yargılanan bir kısım Kürt
düşmanı çevreleri de yanına almıştır.
Bu bakımdan Erdoğan’ın kaybetmesi,
AKP’nin kaybetmesi bu savaş politi-
kasının kaybetmesidir, demokrasi düş-
manı politikasının kaybetmesidir. İçeride
ve dışarıda herkesle gerilim çatışma
politikasının kaybetmesidir. Bu da de-
mokrasi güçlerinin başarısı anlamına
gelecektir. Bu yönüyle Bakurê Kurdistan
ve Türkiye’de faşizme karşı mücadeleyi
seçim döneminde daha geniş toplumsal
kesimlere gidecek biçimde yürütmek
gerekiyor. Önceden de faşizme karşı
mücadele vardı ama, bu seçim sürecini
de faşizme karşı mücadeleyi toplum-
sallaştırma temelinde değerlendirmek
gerekiyor. Bu seçim sürecini anti-faşist
güçlerin, faşizme karşı mücadele eden
güçlerin doğru değerlendirmesi gere-
kiyor. Eğer doğru değerlendirilirse se-
çim sürecinde toplumun, halkın du-
yarlılığı, dikkati, demokrasi güçlerini
destekleme doğrultusunda olabilir. Bu
ortamda, başka zamanlarda teşhir edil-
meyen AKP iktidarı teşhir edilebilir.
Başka ortamda anlatamadığımız de-
mokratik programımızı, demokrasi an-
layışımızı, özgürlük anlayışımızı bu
ortamda halklara ve toplumlara daha
iyi anlatabiliriz. Bu açıdan faşizme
karşı mücadeleyi demokrasi, müca-
delesini bu seçim sürecinde daha güçlü
bir biçimde yürütebiliriz. Seçim sürecinin
yarattığı imkanları, fırsatları, havayı
faşizme karşı mücadele ve demokrasi
güçlerinin faşizm karşısında etkin hale
gelmesi biçiminde yürütebiliriz. Bunun
imkanları fazlasıyla vardır. Gerçekten
de AKP’nin MHP’nin düşünmediği bir
biçimde AKP-MHP iktidarına karşı top-
lumsal bir hareketlilik, bir toplum du-
ruşu, halkların duruşu ortaya çıkmştır.
Halkların AKP-MHP faşizminden kur-
tulma zihniyeti ve bunun toplumsal
hareketliliği ortaya çıkmıştır. Bunu de-
ğerlendirmek gerekmektedir. Demok-
rasi güçleri için, devrimci güçler için
bu tarihi bir fırsattır. Zaten AKP iktidarı,
Türkiye’yi yönetemediği için, yönetme
sorunu yaşadığı için erken seçim kararı
almıştır. Türkiye halkları da, Kürtler
başta olmak üzere demokrasi güçleri
ve diğer tüm toplumsal kesimler AKP
iktidarı altında yönetilmek istemiyor.
Artık, mevcut yönetim anlayışını kabul
etmiyor. Bu aslında yönetenlerle yö-
netilenler arasındaki bir krizi ifade edi-
yor. Eğer demokrasi güçleri bu süreci
doğru yönetirlerse, halklar ve demokrasi
güçleri daha en başta seçim ile birlikte
AKP faşizmini yenilgiye uğratacaktır.
Yeter ki demokrasi güçleri, AKP-MHP
faşizmini yenilgiye uğrattıktan sonra
doğru bir demokrasi programıyla yeni
Türkiye’nin yönetilmesine talip olsunlar.
Türkiye halkları buna hazırdır. Biz 24
Haziran seçimlerinde AKP’nin yenilgiye
uğratılacağına, 25 Haziran sabahı Tür-
kiye’nin yeni bir umuda, yeni bir de-
mokratikleşme sürecine uyanacağına
inanıyoruz.
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AKP iktidarı, tabi ki seçimi kazanmak için hile yapacak, oy çalacak, 
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H
areket ve halk olarak
yeni bir şehitler ayına
girmiş bulunuyoruz. 41.
şehitler günümüzü ve
şehitler ayımızı yaşıyo-

ruz. 41 yıldır Önderlik gerçekleşmemizi
sağlayan, bizi eğitip örgütleyerek fedai
çizgisinde Özgürlük Mücadelesi’ne
sevk ederken, temel güç kaynaklarımız
kahraman şehitlerimiz oluyor. 41. Mayıs
ayını bu temelde yaşıyoruz ve 42. şe-
hitler yılında da Önderlik ve şehitler
çizgisinde daha doğru ve güçlü bir bi-
çimde Özgürlük Mücadelemizi her alan-
da yürüteceğiz. Bu temelde şahadetinin
41. yıldönümünde büyük şehidimiz, Par-
timizin kurucularından, Önder Apo’nun
“Benim gizli ruhum gibiydi” dediği Haki
Karer Yoldaş’ı ve onun şahsında tüm
Özgürlük Mücadelesi şehitlerimizi saygı
ve minnetle anıyoruz. 42. şehitler yılında
da izlerinde yürüyeceğimizin, Önderlik
çizgisinin daha doğru anlayanı ve uy-
gulayanı olacağımızın, anılarını yaşatma
ve amaçlarını başarmak için Apocu çiz-
gide ne gerekiyorsa onu yapacağımızın
ve mutlaka kazanacağımızın kararlılığı
ve inancındayız. 

Zafere kilitlendik

Özgürlük Hareketi olarak 41. şehitler
ayına her konuda kendimizi yeniden
kararlaştırmış olarak giriyoruz. Çağın
Efrîn Direnişi temelinde kış mücade-
lemizi geride bırakırken, 2018 yılı yaz
hamlemize, yoğun ve güçlü bir biçimde
başlarken, zafere kilitlendiğimizi ifade
edebiliriz. Bu anlamda Kürdistan Öz-
gürlük Hareketi olarak 41. şehitler ayına
ve bu temelde 2018 yaz hamlesine
daha çok netleşmiş, kararlaşmış ve
kendini planlamış olarak girdiğimiz tar-
tışmasız bir gerçektir. Bunun sonuçları
da önümüzdeki aylar içerisinde Kür-
distan’ın dört bir yanında ve yurtdışında
Hareket ve halk olarak yürüteceğimiz
başarılı mücadeleyle ortaya çıkacaktır.
2018 yılını büyük savaş ve zafer yılı,
büyük devrim yılı ve mutlaka kazanma

yılı yapacağız. Bu temelde AKP-MHP
faşizminin yıkılışına, Kürdistan Özgürlük
Devrimi öncülüğünde Türkiye’nin ve
Ortadoğu’nun demokratikleşmesine ta-
nık olacağız. Kuşkusuz sadece tanık
olarak da kalmayacağız, böylesi tarihi
gelişmelerin yaratıcısı, öncüsü, öznesi,
militanları olarak rolümüzü her alanda
başarıyla oynayacağız.

Saldırının birinci hedefinin 
Önderlik olduğu açık bir gerçektir

Tahmin edileceği gibi gündemimizin
merkezinde bulunan konu, Önder
Apo’nun durumu ve zaman zaman ba-
sın-yayın organlarına yansıyan çeşitli
söylentilerdir. Çünkü, çok değişik bi-
çimlerde farklı basın-yayın organları
aracılığıyla zaman zaman Önder Apo’ya
ilişkin bilgiler ortaya atılmaktadır. Da-
hası, üç yılı aşkın süredir İmralı’da
mutlak tecrit uygulanmakta, Önder Apo
ve İmralı’da bulunan diğer tutsak yol-
daşlarla herhangi bir görüşmesi ve ile-
tişimi olmamaktadır. Dolayısıyla bütün
bunlar fedai militanlar ve yurtsever
halk olarak hepimiz üzerinde büyük
öfke ve tepki yaratmakta, gerçek durum
merak konusu olmaktadır. 

Bu çerçevede öncelikle şunu ifade
etmeliyiz ki; Önder Apo’yla 5 Nisan
2015 tarihinden sonra sadece 11 Eylül
2016 günü kardeşinin yaptığı görüşme
dışında hiçbir görüşme olmamış, doğ-
rudan ve dikkate alınabilir ciddi hiçbir
bilgi ulaşmamıştır. 20 Temmuz 2016
OHAL darbesi öncesi mektuplar yoluyla
alınabilen sınırlı bilgiler de darbeden
sonra tümüyle kesilmiştir. Sadece za-
man zaman çok dolaylı ve fazla dikkate
alınamayacak türden bilgiler ulaşmak-
tadır ki bunların da yapımıza ve halkı-
mıza iletilmesine sanki gerçekten bilgi
alınıyormuş gibi bir yaklaşım ve de-
ğerlendirme içine girilmesine gerek du-
yulmamaktadır. Basın yoluyla kamuo-
yuna sunulan bilgilendirmelerin hemen
tamamına yakını psikolojik özel savaş
kapsamındadır ve esas olarak Hare-

ketimizi ve halkımızı etkilemeye, AKP-
MHP faşist soykırımcı saldırılarına karşı
Özgürlük Mücadelemizi zayıflatma
amacına dönüktür. Bu gerçeği tüm ya-
pımızın, halkımızın ve dostlarımızın
bilmesi, dikkate alarak doğru değer-
lendirmesi ve psikolojik savaş oyunla-
rına gelmemesi gerekir.

Diğer yandan, faşist soykırımcı top-
yekun saldırının birinci hedefinin Ön-
derlik olduğu açık bir gerçektir. Bu te-
melde İmralı’da mutlak tecrit uygulan-
makta, yoğun bir psikolojik baskının
yaşandığını tahmin etmek zor olma-
maktadır. Faşist Tayyip Erdoğan’ın
sözlü saldırılarının büyük bir kısmının
doğrudan Önder Apo’yu hedeflediğini
anlamak zor değildir. Dolayısıyla sö-
mürgeci-soykırımcı TC faşizmiyle Ha-
reketimiz ve halkımız arasında süren
topyekun savaşın en kapsamlı ve de-
rinlikli biçiminin İmralı’da yaşandığı,
AKP-MHP faşizminin mutlak tecrit ve
baskı uygulamalarını burada derinleş-
tirdiği, tüm bunlara karşı tarihin en bü-
yük direnişini vererek, Önder Apo’nun
Özgürlük Mücadelemize doğrudan ön-
cülük ettiği tartışmasızdır.

Bu temelde tarihin en büyük özgür
insan direnişi olan İmralı Direnişi’ni
selamlarken, Önder Apo’nun özgür ya-
şar ve çalışır koşullara ulaşması için
her alanda Özgürlük Mücadelemizi çok
daha yaratıcı, zengin mücadele yön-
temleriyle geliştirmemiz ve başarıya
ulaştırmamız gerektiğini bir kere daha
vurguluyoruz. Bu çerçeve de yürütülen
her türlü mücadele ve eylem kampan-
yalarını selamlayarak, bunların daha
örgütlü, bütünlüklü ve etkili bir biçimde
geliştirilmesi gerektiğini belirtiyoruz.

Çağın Direnişi’ne dar ve yüzeysel
yaklaşmamak gerekir

Görüldüğü gibi Kürdistan ve Orta-
doğu’da Üçüncü Dünya Savaşı’nın
daha çok derinleşip yaygınlaştığı ve
çok karmaşık ve yoğun gelişmelerin
yaşandığı bir ortam gerçekliği mevcut.

Özellikle Efrîn Direnişi’nin aydınlatıcılığı
temelinde çok kapsamlı bir siyasi ve
askeri faaliyet yürütülmektedir. Hareket
ve halk olarak önümüzdeki haftalar ve
aylarda gerçekleştirmemiz gereken
ideolojik, siyasi ve askeri mücadele
görevleri mevcuttur. Kuşkusuz Rojava
Özgürlük Güçleri, Çağın Direnişi’ni tüm
yönleriyle çok daha kapsamlı bir bi-
çimde değerlendirecek ve zengin ders-
lerini çıkartarak önümüzdeki direniş
sürecine taşıyacaktır. Biz bunun ger-
çekleşeceğine yürekten inanıyoruz.
Çünkü, 20 Ocak 2018 tarihinde sö-
mürgeci-soykırımcı TC faşizminin işgalci
saldırılarıyla başlayan ve tam iki ay
boyunca tarihin en büyük kahramanlık
direnişi biçiminde süren Efrîn Direni-
şi’nin ve savaşının tarihsel ve güncel
olarak ortaya çıkardığı yeni gerçeklik-
lerin çok büyük bir aydınlatıcı özelliği
vardır. Bu büyük mücadelenin dersleri
Kürtler açısından olduğu kadar tüm
insanlık için de son derece öğretici ve
yol göstericidir. Dolayısıyla herkesin
söz konusu dersleri çıkarması ve ken-
dine kılavuz yapması gereklidir.

Efrîn’e saldıran sadece sömürgeci-
soykırımcı TC faşizmi değildir

Özgürlük Hareketimiz, Çağın Dire-
nişi’ne böyle yaklaşmış ve Kürdistan
Özgürlük Devrimi’nin başarısı için ge-
reken dersleri çıkartmaya çalışmıştır.
Kuşkusuz Çağın Efrîn Direnişi’ni de-
ğerlendirirken dar ve yüzeysel yaklaş-
mamak ve de ucuz konuşmamak ge-
rekir. Çünkü; iki ay boyunca tankı,
topu, helikopteri ve uçağıyla Efrîn’e
saldıran sadece sömürgeci-soykırımcı
TC faşizmi olmamış, tüm dünya ve
bölge gericiliği yani kapitalist modernite
sistemi söz konusu saldırının yanında
veya arkasında durmuştur. Öncelikle
bu saldırının kapsamını ve güçlerini
doğru görmek ve ifade etmek gerekir.
Yüzyıl önce Kürdistan’ı bölüp-parça-
layan, Kürtleri yok sayarak tasfiye
etmek isteyen iktidarcı-devletçi sistem

ve kapitalist modernite düzeni tümüyle
böyle bir saldırının içinde olarak Kür-
distan’a dayatılan soykırımın nasıl bir
küresel ve bölgesel plan olduğu ger-
çeğini bir kere daha ortaya koymuştur.
Söz konusu saldırıyla adeta yirmi yıl
önce Önder Apo’ya yöneltilen Uluslar-
arası Komplo yeniden diriltilmeye ve
uygulanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla
adeta baştan itibaren, kuşatılmış bu-
lunan Efrîn halkının sadece özgürlük
güçleri ve çıplak yüreğiyle geliştirdikleri
direnişe karşı işgalci ve soykırımcı TC
saldırıları, küresel, bölgesel ve yerel
düzeyde tüm gericiliği arkasına alan
bir saldırı olarak gerçekleşmiştir ki, ön-
celikle bu durumun çok iyi görülmesi
ve anlaşılması gerekir.

Diğer yandan saldırının bu kadar
kapsamlı ve vahşi olmasına karşı Efrîn
halkı ve Özgürlük Güçleri baştan iti-
baren insanlık tarihinin en büyük ve
en kahramanca direnişlerinden birisini
iki ay boyunca Efrîn topraklarını doğ-
rudan savunarak vermiştir. Unutma-
yalım ki, Efrîn’i işgal saldırılarını plan-
layıp yürüten faşist Tayyip Erdoğan,
‘üç saatte, olmazsa üç günde, en fazla
bir hafta içerisinde Efrîn’i tümden fet-
hedeceği’ iddiasında bulunmuş ve bunu
sürekli dile getirmiştir. Kuşkusuz bu
sözler sadece propaganda amaçlı ol-
mamış, bunun gerektirdiği bir askeri,
siyasi ve diplomatik saldırı içinde olun-
muştur. Doğrudan sivil halkı hedefleyen
vahşi askeri saldırılar yanında, Türki-
ye’nin bütün imkanları peşkeş çekilerek
en karşıt olduğu güçlerden bile destek
almayı gerçekleştirmiştir. Saldırıyı Rus-
ya, İran ve Suriye yönetimleriyle birlikte
kararlaştırmış, saldırı boyunca bu cep-
henin aktif desteğini almıştır. Diğer
yandan ABD ve Avrupa devletleri de
gizliden söz konusu saldırı kararına
katılarak, açıktan ise “Yapabileceğimiz
bir şey yok” sözleriyle durumu savuş-
turmaya çalışarak faşist-soykırımcı TC
saldırılarına şu veya bu biçimde destek
vermiştir. Şimdi daha iyi açığa çıkmak-
tadır ki bazı işbirlikçi-hain çevreler de
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2018 yaz hamlemizi Önderlik ve şehitler çizgisinde
doğru ve güçlü geliştirelim

Kürtler, varlığını ve özgür yaşamını günlük ve 
anlık süren direniş içerisinde gerçekleştiren bir

halk olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla direniş,
var olmanın ve özgür yaşamanın esasıdır.

Efrîn Direnişi de, Efrîn halkının, Rojava Kürtlerinin,
Kürdistan’ın dört bir yanı ve yurtdışındaki Kürt 
halkının var edici ve özgür yaşamasının temel 

gücüdür. Varlığının ve özgürlüğünün ruhu, bilinci,
iradesi ve eylemidir. Kürdistan’da direnmek değil,

direnmemek tehlike oluşturmaktadır.
Teslimiyet ve ihanet Kürt varlığına ve özgürlüğüne

zarar veren durumlar olmaktadır.

PKK Yürütme Komitesi
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Kürt soykırımını başarıya götürmeyi
hedefleyen böyle bir vahşi saldırının
içinde olmaktan, celladına hizmet et-
mekten geri durmamıştır.

İşte Çağın Efrîn Direnişi böyle kap-
samlı ve vahşi saldırganlığa karşı ger-
çekleşmiştir. Efrîn halkı ve Özgürlük
Güçleri bu denli vahşi ve kapsamlı bir
faşist-soykırımcı saldırıya karşı iki ay
boyunca Efrîn’i karış karış, parça parça
savunmuş, iki ay sonra da işgalci-
soykırımcı saldırılara karşı özgürlük
direnişini gerilla tarzıyla yürütmek
üzere mücadeleyi yeni bir tarza dön-
üştürmüştür. 

Kürdistan’da direnmek değil
direnmemek tehlike oluşturmaktadır

QSD Komutanlığı’nın yaptığı açık-
lamaya göre; söz konusu direniş içeri-
sinde, bin civarında özgürlük savaşçısı
ile beş yüz civarında sivil insan şehit
düşmüştür. Söz konusu direnişin bin-
lerce yaralısı vardır ve yüz binlerce in-
san evinden, köyünden, mahallesinden,
yerinden-yurdundan sürgün edilmiştir.
Efrîn’de sömürgeci-soykırımcı saldırıya
karşı Özgürlük Güçleri’yle halk birlikte
direnmiş, başta tüm Kürdistan halkı
ve Özgürlük Güçleri olmak üzere, bölge
ve dünyada tüm devrimci-demokratik
güçler söz konusu direnişi yoğun ve
etkili bir biçimde desteklemiştir. Efrîn’de
yaşanan savaşı ve Efrîn halkının dire-
nişini değerlendirirken öncelikle işte
bu durumları dikkate almak ve öne çı-
karmak gerekir.

Hem saldırının kapsamını, derinliğini
ve soykırımcı amaçlarını doğru ve de-
rinlikli değerlendirmek hem de buna
karşı iki ay boyunca Efrîn topraklarında
karış karış, çıplak yürekle gösterilen
kahramanca direnişin anlamını ve öne-
mini iyi bilmek gerekir. Bu direniş, beş
bin yıldır iktidarcı ve devletçi sistemin
Kürdistan’a yönelttiği, yüzlerce işgalci
saldırı karşısında Kürt halkının var ol-
mak ve özgür yaşamak için sürdürdüğü
direnişin bir devamı ve en son halkası
olmuştur. Bu direniş, iki yüz yıldır Os-
manlı ve TC işgalci saldırıları karşısında
milyonlarca şehit vererek direnen Kürt
halkının son büyük direnişi olarak ger-
çekleşmiştir. Bu direniş Şengal ve Ko-
banê Direnişi’nin, Cîzîr ve Sûr diren-
işlerinin doğrudan bir devamı olarak
gerçekleşmiştir. Kürt halkının inkarcı
ve imhacı zihniyet ve siyasete karşı
Önder Apo öncülüğünde geliştirdiği
varlık ve özgürlük direnişinin en kap-
samlı ve güçlü bir uygulanması, en
son halkası olarak ortaya çıkmıştır.

Unutmayalım ki; Kürt halkını beş bin
yıldır gelişen işgalci ve imhacı saldırılar
karşısında var eden söz konusu kah-
ramanlık direnişi olmuştur.

Kürtler, varlığını ve özgür yaşamını
günlük ve anlık süren direniş içerisinde
gerçekleştiren bir halk olma özelliğine
sahiptir. Dolayısıyla direniş, var olmanın
ve özgür yaşamanın esasıdır. Efrîn
Direnişi de Efrîn halkının, Rojava Kürt-
lerinin, tüm Kürdistan ve yurtdışındaki
Kürt halkının var edici ve özgür yaşa-
masının temel gücüdür. Varlığının ve
özgürlüğünün ruhu, bilinci, iradesi ve
eylemidir. Kürdistan’da direnmek değil,

direnmemek tehlike oluşturmaktadır.
Teslimiyet ve ihanet Kürt varlığına ve
özgürlüğüne zarar veren durumlar ol-
maktadır. Direniş, Kürt halkını var ede-
rek özgür yaşatırken, direnememek
teslimiyete ve ihanete sürüklenmek,
her türlü yok oluşu ve tarihten silinmeyi
getirmektedir. Dolayısıyla her türlü be-
del ödenerek Efrîn halkının gösterdiği
direniş, kendisini sürekli var edeceği
gibi Kürt halkının da var olma ve özgür
yaşama iradesi ve gerçekliği olarak
her zaman yaşayacaktır.

Çağın Direnişi, tarihsel ve küresel
bir bakış açısıyla ele alınmalıdır

Çağın Efrîn Direnişi’ni tartışıp, de-
ğerlendirirken özellikle bu yönler üze-
rinde durmak, direnişin siyasi-askeri
boyutlarıyla tarihsel anlamını ve öne-
mini yine ortaya çıkardığı tarihi kaza-
nımları tüm boyutlarıyla görmek gerekir.
Kuşkusuz söz konusu direnişin her
safhasında ciddi hata ve eksiklikler
yaşanmıştır ve bunların derslerinin çı-
kartılması da çok önemlidir. Ancak di-
reniş içerisinde yaşanmış hata ve ek-
sikliklerin doğru ve tam tespit edilmesi
ve zengin derslerine vakıf olunabilmesi
için öncelikle yaşanan işgalci saldırının
kapsamını, direnişin tarihi anlamını ve
açığa çıkardığı sonuçları doğru görmek,
bu temelde bütünlüklü bir yaklaşımla
ele almak gerekir. Söz konusu hata
ve eksikliklerin doğru tespit edilmesi,
derslerinin doğru ve yeterli çıkartılması
açısından böyle bütünlüklü bir bakış
açısı gerekli ve zorunludur.

Bu anlamda söz konusu direnişi de-
ğerlendirirken negatif bakış açısına ka-
pılmamak, tek yanlı bakarak karamsar
olmamak gerekir. Olaylara dar ve maddi
bakış açısıyla yaklaşmanın böyle bir
karamsarlığı ortaya çıkartma tehlikesi
vardır. O bakımdan tek yanlı, dar ve

güncel maddi gelişmeler temelinde
olayları ve direnişi ele alan yaklaşımlar
aşılarak, Çağın Direnişi, tarihsel ve kü-
resel bir bakış açısıyla ele alınmalıdır.
Rojava Devrimi ve Kürdistan Özgürlük
Mücadelesi içerisindeki tarihi yerini,
anlam ve önemini tüm yönleriyle görüp
bilince çıkarabilmek gerekir. Bu temelde
ele aldığımızda, büyük kahramanlıklarla
dolu olan bu tarihi direnişin hazırlık,
yürütülüş ve geri çekilme süreçlerinde
yaşanmış ciddi hata ve eksikliklerinin
de olduğu bir gerçektir. Savaştan önceki
hazırlıkların içerdiği yetersizlikler ile
direniş sürecinde yaşanan siyasi ve

askeri hataların sonucunda, şehirde
kısmen hazırlıkları yapılan direnişi sür-
düremeden geri çekilmek gibi bir hata
ve eksiklik gösterme durumunu da or-
taya çıkarmıştır. Her aşamadaki hata
ve eksiklikler zamanında görülüp, gi-
derilemeyince ve bunlar üst üste ek-
lenince sonuçta birçok direniş imkanının
ve fırsatının yerinde ve etkili bir biçimde
kullanılması mümkün olmamıştır.

Özgürlük Hareketimiz tüm bu pratik
süreçleri bütünlüklü bir biçimde ele
alıp, kapsamlı analizlere tabi tutarak,
süreç boyunca yaşanmış hata ve ek-
sikleri, onların nedenlerini ortaya çı-
kartarak aşılması için önemli bir dü-
şünce gücü ortaya koymuştur. Bu te-
melde hem ideolojik mücadele ve
propaganda çalışmalarında hem siyasi
alan ve diplomatik faaliyetlerde ve
hem de savaş tarz ve taktiklerinde
önemli hata ve yetersizliklerin yaşan-
dığı açığa çıkmıştır. Bu çerçevede
bakıldığında, öncelikle dışımızdaki
sistemi tam ve derinlikli anlamada
yetersizliklerin yaşandığı, savaşı si-
yasetten, siyaseti de ideolojiden kopuk
ele alan yaklaşımların şu veya bu bi-
çimde var olduğu ifade edilebilir. Beş
bin yıllık iktidarcı-devletçi sistem ile
onun kapitalist modernite aşamasını
derinlikli ve bütünlüklü ele alma ve
anlamada, bu çerçevede Önder
Apo’nun geliştirdiği teorik analizleri
tarihsel ve küresel boyutlarıyla yeteri
düzeyde kavramada sorunların olduğu
belirtilebilir. Bu çerçevede bilimsel ol-
mayan, kendine göre ve niyetsel yak-
laşımların fazlasıyla ortaya çıktığı gö-
rülmüştür. Kapitalist modernite siste-
mini tarihsel ve küresel boyutlarıyla
ve kendi iç yapısı ve özellikleri çer-
çevesinde ele almak yerine, neredeyse
kendimiz gibi gören ve ona göre yak-
laşım gösteren anlayış ve tutumlar
şu veya bu düzeyde pratik içinde or-
taya çıkmaktadır.

Reqa Zaferi’nin sonuçları doğru ve
yeterli değerlendirilememiştir 

Yine gidişat içerisinde çok açık ve
net bir biçimde görülmüştür ki, Rojava
ve Suriye özgürlük ve demokrasi güçleri
içerisinde son derece dar, yüzeysel ve
benmerkezci bir bakış açısı oluşmuştur.
Öyle ki, adeta Suriye ve Rojava’yı
Üçüncü Dünya Savaşı’nın merkezi ola-
rak gören, dolayısıyla çözümün bu
alandan gelişeceğine ve onun da za-
manının geldiğini değerlendiren yak-
laşımlar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda

faşist DAİŞ çetelerini yenilgiye uğratan
Reqa Zaferi’nin sonuçlarını doğru ve
yeterli değerlendirememe yaşanmıştır.
Hatırlanırsa Reqa Zaferi’nden sonra
Suriye’de artık savaşın sona gittiği, si-
yasi müzakere sürecinin başlayacağı
ve çözümün olacağı yönünde çeşitli
çevrelerce değerlendirmeler geliştiril-
mişti. Efrîn savaşı göstermiştir ki, söz
konusu anlayış ve değerlendirmenin et-
kileri şu veya bu ölçüde Rojava Özgürlük
Güçleri’nde de açığa çıkmıştır. Suriye’de
savaşın bittiği, artık siyasi çözümün ola-
cağı ve bir siyasi statükonun oluşacağı,
dolayısıyla bunun içerisinde yer almak
gerektiği gibi gerçek olmayan yaklaşımlar
öne çıkmış, bu da daha çok toplumsal
örgütlenme ve askeri hazırlıklara ağırlık
vermek gerekirken tersine diplomasiye
ağırlık veren bir çalışma tarzını ortaya
çıkarmıştır.

Suriye ve Rojava’da yaşanan çelişki
ve çatışmalara hem ideolojik ve hem
de politik yaklaşımda hatalar yaşan-
mıştır. Özellikle ideolojik bakımdan ça-
tışan güçlerin, kapitalist moderniteyle
Demokratik Modernite çizgisi olduğunu
anlamada ve bu temelde Demokratik
Modernite’nin gelişip-güçlenmesi kar-
şısında kapitalist modernite güçlerinin
kendi aralarındaki çelişkileri bir yana
iterek, Demokratik Modernite güçlerine
karşı zaman zaman birleşip ittifak ya-
pabilecekleri varsayılmamış ve böyle
bir öngörüde bulunulamamıştır. Üçüncü
Dünya Savaşı’nda kapitalist modernite
güçlerinin aralarındaki yarılma ve bu
temelde gelişen çelişki ve çatışmalardan
dolayı hiç uzlaşamayacakları, her za-
man çelişki ve çatışma içerisinde ka-
lacakları sanılmıştır. Evet, devrim ve
özgürlük olmadığı ve gelişmediği ko-
şullarda kapitalist modernite sisteminin
kendi iç çelişki ve çatışmalarının sürekli
olduğu görüşü doğrudur. Fakat bilme-
liyiz ki, devrimin ve özgürlük alternatifinin
geliştiği koşullarda ona karşı kapitalist

modernite güçlerinin kendi iç çelişkilerini
geçici de olsa erteleyerek, kendi içle-
rinde ittifak ve birlik yarattıkları Ekim
Devrimi ve Sovyetler Birliği karşısında
aldıkları tutum ve tavırla net bir biçimde
görülmüştür.

Reqa Zaferi’nin, Kürdistan Özgürlük
Devrimi’yle Demokratik Suriye Devri-
mi’ni güçlü bir gelişmeye götürmesi,
söz konusu zaferin Suriye ve Ortado-
ğu’da güçlü bir Demokratik Modernite
hamlesi olarak ortaya çıkması, Efrîn’e
dönük saldırıda kapitalist modernite
güçlerini TC işgalciliğine destek verir
bir noktaya getirmiştir. Bunun önceden
yeterince öngörülememesi, dolayısıyla
ideolojik çizgi temelindeki bakışta ya-
şanan yetersizlikler, zamanında yeterli
hazırlık yapmayı, bunun gerektirdiği dip-
lomatik ve siyasi çalışmayı yürütmeyi
zayıf bırakmıştır. Aynı zamanda politik-
askeri mücadele çerçevesinde kapitalist
modernite güçlerinin kendi içerisindeki
yarılma ve bu temelde gelişen çelişki
ve çatışmalar karşısında politik çizgi
olarak durma ve buna göre bir yaklaşım
göstermede de pratik olarak zayıflıklar
yaşanmıştır. Her ne kadar politik anlayış
düzeyinde üçüncü politik çizgi olarak
var olma ve mücadele etme sürekli dil-
lendirilip, esas alınmaya çalışılsa da
pratik uygulamada hatalar yapılmış, ta-
raflara dönük ilişki ve mücadele dengeli
ve yeterli bir biçimde yürütülememiştir.

Önder Apo’nun teorik ve stratejik
analizleri yeterince anlaşılamamıştır

Yine aşırı derecede dengeleri gözetip,
hatta ona dayanmaya çalışan bir yakla-
şımın var olduğu ortaya çıkmıştır. Oysa
bağımsız bir devrimci ideolojik çizgi
olarak dengeleri gözeten ama hiçbir bi-
çimde onlara dayanmayan bir politik
yaklaşımı esas almak zorunludur.

Söz konusu yaklaşım darlığı ve yü-
zeyselliği sonucunda örgütsel yapıda
parçalılık, topyekun savaşa göre kendini
örgütlememe, faşist TC sömürgeciliğinin
söz konusu saldırıları yapabileceğine
ihtimal verememe, kapitalist modernite
güçlerinin devrim karşısında birleşebi-
leceğini öngörememe, Rojava’yı Kür-
distan genelinden, Suriye’yi Ortadoğu
ve dünyadan kopartarak tek başına
ve erkenden bu alanlarda siyasi çözü-
mün gerçekleşeceğini sanma gibi hata
ve eksiklikler yaşanmış ve bunlar da
direniş imkan ve fırsatlarının yerinde
ve zamanda doğru tarz, üslup ve yeterli
tempoyla kullanılmasını önlemiştir. Şunu
kabul etmek gerekir; eğer Önder
Apo’nun geliştirdiği teorik ve stratejik
analizler tarihsel ve küresel boyutlarıyla
doğru, tam ve yeterli anlaşılmış, buna
göre ortaya çıkan devrimci imkan ve
fırsatlar baştan itibaren doğru değer-
lendirilerek direniş bu temelde sürdü-
rülmüş olsaydı kuşkusuz sonuçlar çok
farklı olacaktı. Değil TC’nin bu biçimde
Efrîn’e girip işgal etmesi, aslında sö-
mürgeci-soykırımcı TC faşizmi tarihinin
en büyük yenilgisini Efrîn’de alacak,
TC faşizmi Efrîn’de tarihe gömülecekti.
Bunun için yeterli imkan ve fırsatlar
vardı. Hiç kimse imkan ve fırsatın azlı-
ğından ya da faşist düşmanın güçlülü-
ğünden söz etmemeli, mevcut durumu
oraya dayandırmamalıdır. Evet, düşman
saldırıları kapsamlı ve vahşi olmuştur.
Birbiriyle çatışan güçler, TC’nin, Efrîn’in
işgal saldırılarına destek vermişlerdir.
Rusya ile ABD, İran ile TC Efrîn’in
işgal saldırısında ortak cephede yer
alabilmişlerdir. Yine her türlü vahşi sal-
dırı araç ve yöntemleri sivil halkı he-
deflemek temelinde kullanmıştır.

Bunlar birer gerçektir ve önemli hu-
suslardır. Ancak kesinlikle belirleyici
değildir. Doğru ve derinlikli bir anlayış
ile bakılabilmiş olsaydı, kapitalist mo-
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Bu direniş, beş bin yıldır iktidarcı ve 
devletçi sistemin Kürdistan’a yönelttiği,
yüzlerce işgalci saldırı karşısında Kürt
halkının var olmak ve özgür yaşamak

için sürdürdüğü direnişin bir devamı ve
en son halkası olmuştur. Bu direniş, iki

yüz yıldır Osmanlı ve TC işgalci
saldırıları karşısında milyonlarca şehit

vererek direnen Kürt halkının son büyük
direnişi olarak gerçekleşmiştir. Bu

direniş Şengal ve Kobanê Direnişi’nin,
Cîzre ve Sûr Direnişi’nin doğrudan bir

devamı olarak gerçekleşmiştir. 
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