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14 Temmuz direniş ruhuyla 

Önderlik etrafında kenetlenelim

Sokak ve meydanlardaki mücadele ile 
AKP-MHP faşizmi yenilgiye uğratılacaktır

Önümüzdeki dönem kesinlikle anti-faşist mücadele dö-
nemidir. Hem legal siyasi alan mücadelesi açısından hem
parlamento dışı açısından bu mücadele zorunlu hale gel-
miştir. Mücadelenin esas olarak sokaklarda ve meydanlarda
yürütülmesi gerekmektedir. 

Parlamento da bir mücadele aracı ve zemini olarak kul-
lanılabilir. Ama esas olarak parlamento dışı güçleri mücadele
içine çekmek ve etkili mücadele eder hale getirmek şarttır.
Demokrasi güçleri bu süreci iyi yönetirlerse Türkiye’de de-
mokratikleşmenin önü açılacaktır. 

Cemil Bayık

Hem başarı hem başarısızlık
kadro kaynaklıdır

Partileşmeyi bilemeyenler yaşamayı bilemez. Partileş-
menin ana özelliklerini kendi kişiliğine yediremeyenler içi-
mizde yer alamazlar. Yer alsalar bile, çizgi dışı bir kişilik
olarak karşı tarafın ajanlığını yapmış olurlar. O kişilikler er
geç kaybedeceklerdir. İyi niyeti ne olursa olsun, yıllardır
bir türlü partileşmeyenlerin yanı sıra, yeni katılanların da
partileşmeyi bu kadar basit ele almaları affedilmez bir
yaklaşımdır. Biz partileşmeyi her şeyin önüne koyan bir
hareketiz. Bizim için ekmek ve sudan, hatta havadan önce
partileşme ölçüleri gelir.

Zilar Stêrk

Rojava Kadın Devrimi’nin Ortadoğu 
ve dünyaya etkisi

Önder Apo’nun savunma ve çözümlemelerinden derlenmiştir

En keskin özeleştirel yaklaşım
14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde saklıdır

Duran Kalkan

24 Haziran seçimleri faşizmin son dönemecidir
Xebat Andok

Çok açık ki, ‘Zindan Direnişi’ diyerek geçme-
memiz gerekiyor. Hele hele ‘14 Temmuz Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’ diyerek geçmemek, onu
doğru ve derinlikli bir biçimde anlayarak gereklerini
bu temelde yerine getirmeye çalışmak büyük
önem taşıyor. Unutmayalım ki; zindan mücadelesi
Önder Apo’nun da ifade ettiği gibi, gerçekten de
zorun başarıldığı yer oluyor.

14 Temmuz direnişçiliği de 30 Haziran direniş-
çiliği de düşmana öldürücü, kahredici darbeyi
vurmayı, onu yenilgiye uğratarak tarihin çöp se-
petine atıcı düzeyde büyük ve mutlak bir başarıyı,
zaferi temsil ediyorlar. O halde bu tarihi direniş
çizgisine ulaşmak, Apocu zafer çizgisine kendini
ulaştırmakla mümkün oluyor. Hiçbir gerekçeyle
zaferden geriye düşmeyi kesinlikle kabul etmiyor.

Gerilla direnişi kadar kadın ve gençlik müca-
deleleri, serhildan, demokratik eylemlilik, kültürel
etkinlikler de değerlidir. Kim nerede ne yapabiliyorsa
herkes, her yöntemle mücadele etmelidir. Faşizmi
yıkacak olan topyekun direniş ancak böyle geli-
şebilir. Herkes direnebilir, her alanda direniş olabilir
ama buna öncülük yapacak, direnişte zaferi sağ-
layacak olan güç gerilla direnişidir. > 2-7
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14
Temmuz 1982
Büyük Ölüm Oru-
cu Direnişi’nin 36.
yıldönümünü ya-
şıyoruz. 30 Hazi-

ran 1996 büyük fedai eyleminin 23.
yılına girmiş bulunuyoruz. Hareket ve
halk olarak bizi bugünlere taşıyan 14
Temmuz ve 30 Haziran direniş ruhunu
ve zafer çizgisini, yıldönümleri vesilesiyle
daha derinden anlama ve özümsemeye
çalışıyoruz. 

Öncelikle bu tarihi eylemlerin ha-
zırlayıcısı ve yaratıcısı olan Önder
Apo’yu selamlıyor, 14 Temmuz ve 30
Haziran kahramanlık eylemlerini bir
kere daha kutluyoruz. Yıldönümleri ve-
silesiyle bu tarihi kahramanlık eylem-
lerini gerçekleştiren, Hayri Durmuş,
Kemal Pir, Akif Yılmaz, Ali Çiçek ve
Zeynep Kınacı yoldaşları, onların şah-
sında tüm özgürlük şehitlerimizi saygı
ve minnetle anıyoruz. Kahraman şe-
hitlerimizin anılarını yaşatma ve amaç-
larını başarma sözümüzü bu vesileyle
bir kez daha yeniliyoruz. 

Değerli yoldaşlar;
Yeni bir yıldönümünü yaşarken 14

Temmuz Büyük Ölüm Orucu Direnişi
gerçeğini tüm boyutlarıyla çok daha
doğru ve derinlikli bir biçimde anlama-
mız ve özümsememiz gerekiyor. Ne-
den? Çünkü; doğru direniş ruhunu ve
zafer çizgisini bize bu büyük direniş
gerçeği gösteriyor. Günlük olarak ya-
şamımızın ve mücadelemizin yolunu
aydınlatıyor. AKP-MHP faşizminin top-
yekun imha saldırıları karşısında, Ha-
reket ve halk olarak yürüttüğümüz top-
yekun devrimci demokratik direnişin
doğruluğunu, 14 Temmuz Direniş Çiz-
gisi gösteriyor. Faşist-soykırımcı zihniyet
ve siyaseti yıkma mücadelesinde, ihti-
yaç duyduğumuz her türlü gücü bu
tarihi direnişin zengin dersleri veriyor. 

14 Temmuz 1982 Büyük Ölüm Orucu
Direnişi üzerinden tam 36 yıl geçmiş
bulunuyor. Ancak dikkat edilirse anısı
bugün gibi taptaze ve etkisi ilk günkün-
den çok daha güçlü hale gelmiş du-
rumdadır. Neden? Çünkü; yerinde ve
zamanında gösterilmesi gereken tutum,
yapılması gereken bir direniş eylemi
olmuştur da ondan. Çünkü; Kürt toplu-
muna dayatılan inkar ve imhanın nasıl
bir felaket olduğunun derin bilincine
ulaşmayı ve bu temelde varlık ve öz-
gürlük mücadelesini fedai çizgisinde
geliştirmek gerektiğine tüm benliğiyle
inanmayı ifade ediyor da ondan. Çünkü;
faşist-soykırımcı zihniyet ve siyaseti ye-
nilgiye uğratan, Kürt varlığını ve özgür-

lüğünü garantileyen büyük bir ideolojik
zafer eylemi olarak başarıyla gerçek-
leştirilmiştir de ondan. Unutmayalım ki;
Önder Apo bu büyük tarihi eylem için,
“Zorun başarılması, kusursuz eylem,
PKK’nin fedai çizgisinin yaratılması” ta-
nımlamalarını getirdi. 

Zayıflıklarımızı 14 Temmuz
aydınlatıcılığında sorgulamalıyız

Önder Apo, 14 Temmuz Ölüm Orucu
Direnişi’nin zaferinde somutlaşan Büyük
Zindan Direnişi için, “Ölümden, özgür
yaşama sağlam bir köprünün kurulmuş
olması” değerlendirmesini yaptı. Tüm
Hareketi ve halkı, söz konusu sağlam
köprüden büyük bir güven ile geçerek,
özgür yaşama yürümeye çağırdı. İşte
Hareket ve halk olarak, 36 yıldır bu
köprüden geçerek özgürlük mücade-
lesine yürüyoruz. 36 yıldır bize her
şeyi kazandıran bu büyük mücadeleyi,
14 Temmuz direniş ruhu ve çizgisinde
gerçekleştiriyoruz. 36 yıldır yürüttüğü-
müz Özgürlük Mücadelesi’ni Mazlum-
ların, Kemallerin, Hayrilerin komuta-
sında bilinçlenerek, örgütlenerek ve
yürüyerek gerçekleştiriyoruz. Çok açık
ki, ‘Zindan Direnişi’ diyerek geçmeme-
miz gerekiyor. Hele hele ‘14 Temmuz
Büyük Ölüm Orucu Direnişi’ diyerek
geçmemek, onu doğru ve derinlikli bir
biçimde anlayarak gereklerini bu te-
melde yerine getirmeye çalışmak büyük
önem taşıyor. Unutmayalım ki; zindan
mücadelesi Önder Apo’nun da ifade
ettiği gibi, gerçekten de zorun başarıldığı
yer oluyor. Düşmana, karargahında
yani, ‘her şeye hakimim’ dediği bir
yerde kahredici ve öldürücü darbeyi
vurmayı ifade ediyor. Kaldı ki, 14 Tem-
muz Büyük Ölüm Orucu Direnişi sadece
düşmana herhangi bir darbe vurmakla
kalmamış, sömürgeci ve soykırımcı
zihniyet ve siyaseti tümden yenilgiye
uğratarak, Kürt halkının varlık ve öz-
gürlük mücadelesinin zaferini garanti-
lemiş bulunuyor. 

Şimdi hepimiz şöyle düşünmeliyiz:
Peki nasıl oldu da daha işin başın-
dayken, çok sınırlı bir bilinçlenmeye
sahipken, düşmanın ‘her şeye haki-
mim’ dediği zindanlarında, faşist-soy-
kırımcı zihniyet ve siyaseti yenilgiye
uğratacak, tam bir ideolojik zafer ka-
zanacak bir eylemlilik ortaya çıktı?
İşte her zaman kendimize sormamız
ve tüm boyutlarıyla cevabını anlamaya
ve özümsemeye çalışmamız gereken
soru kesinlikle bu oluyor. Bu soruya
vereceğimiz doğru ve yeterli cevaplar

bizi her türlü faşizme, soykırımcılığa,
gericiliğe karşı mücadele etme azmine,
kararlılığına, iradesine ve gücüne ulaş-
tıracak bir içeriğe sahip bulunuyor. 

Derler ya, “Eğri oturup doğru konu-
şalım.” Şimdi günlük olarak yaşadıkla-
rımızı ve yaptıklarımızı 14 Temmuz
Büyük Ölüm Orucu Direniş gerçeğinde
masaya yatırıp sorgulayalım. Peki, 14
Temmuz zaferini yaratan devrimciler
gerçekten bizlerden çok daha fazla
teorik, askeri bilince mi sahiptiler? 14
Temmuz 1982’de Hareketimizin im-
kanları, gücü, tecrübesi bugünkünden
çok daha mı fazlaydı? Peki, 12 Eylül,
faşist askeri rejim ile karabasan haline
getirdiği zindanlar, özgürlük mücadelesi
yürütmek için çok daha elverişli koşul-
lara mı sahipti? Peki, 12 Eylül zindan-
larında düşman çok daha zayıf, örgüt-
süz ve etkisiz miydi? Kuşkusuz bunların
hiç birisi değildi. Dikkat edilirse bu te-
melde soruları sonsuz derecede ço-
ğaltabiliriz. Yaşadığımız sorunlar ve
zayıflıklar çerçevesinde, 14 Temmuz
Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nin aydın-
latıcılığına dayanarak her yönden bir
sorgulamayı geliştirebiliriz. 

Sonuçta şu çıkıyor ortaya: Gerçekten
de zorluklar geçmişteydi, zindandaydı,
dağdaydı; engeller zayıflıklar geçmişte
çok daha fazlaydı. Şimdi tüm bunlar
bakımından faşist-soykırımcı düşman
gerçekliğinin ciddi biçimde darbelen-
diğini, zayıflatıldığını, parçalandığını,
adeta tam bir çöküş ve yıkım sürecine
getirildiğini görüyoruz. Buna karşılık
Özgürlük Hareketi olarak, sadece Ba-
kurê Kurdistan’da bazı bölgelerle sınırlı
bir hareket olmaktan öteye, Kürdistan’ın
dört bir yanına yayılmış, Rojava Öz-
gürlük Devrimi’ni gerçekleştirmiş, Or-
tadoğu halklarının özgürlük ve kardeşlik
mücadelesine öncülük eden, dünyanın
dört bir yanına yayılarak başta kadınlar
ve gençler olmak üzere tüm ezilenlerin
özgürlük umudu haline gelmiş bir ha-
reket gerçeğimiz söz konusudur. 

O halde 14 Temmuz direniş eylem-
lerini çok daha büyük kararlaştırma,
planlama ve büyük başarıyla gerçek-
leştirme gücüne ve imkanına sahibiz.
Bunun için her türlü imkan, fırsat var;
koşullar her zamankinden çok daha
fazla uygundur. Peki geriye ne kalıyor?
İşte 14 Temmuz direniş ruhunu ve
zafer çizgisini doğru edinmek, doğru
anlamak ve uygulamak kalıyor. 14
Temmuz Büyük Ölüm Orucu Direnişi’ne
götüren ruha, bilince, sorumluluk duy-
gusuna, iradeye, yaratıcılığa, kararlılığa
ulaşmak kalıyor. Önderlik gerçeğiyle,
Kürdistan’ın varlık ve özgürlük müca-

delesiyle, 14 Temmuz Çizgisi gerçeğiyle
birleşmek ve bütünleşmek kalıyor. Unut-
mayalım ki; 14 Temmuz Büyük Ölüm
Orucu Direnişi ne büyük ordular, ne
fazla tekniki güç, ne düşmanın zayıf
olduğu ortamlarda gerçekleştirdi. Tam
tersine düşmanın her şeye hakim ol-
duğu, devrimcilerin bilinçlerinden ve
yüreklerinden başka hiçbir şeylerinin
olmadığı zindan koşullarında devrimci
insanlar, ruhlarıyla, inançlarıyla, bilinç-
leriyle savaştılar, mücadele ettiler ve
bu büyük zaferi kazandılar. Faşist-soy-
kırımcı zihniyet ve siyasete kahredici
ölümcül darbeyi vurdular. 

Bunu neyle yaptılar? Hiç kuşkusuz
bunu bilinçle, inançla, iradeyle, sorum-
luluk duygusuyla yaptılar. Kendilerine
hiç kimse emir-talimat vermediği halde,
emri-talimatı Önderlik, parti ve özgür
yaşam çizgisinden alarak yaptılar. Doğ-
ru olanı kendileri buldular, kararlaştırdılar
ve hiç kimseden beklemeden uygula-
yarak sorumluluğunu üstlendiler. 

Peki bunu nasıl başardılar? Çok
açık ki, “Yaşamı uğruna ölecek kadar
seven” bir yaşam felsefesine ve irade-
sine sahip oldukları için başardılar.
‘Apocu Hareket’te zaferi gören’ bir bi-
lince ve inanca sahip oldukları için ba-
şardılar. Nitekim 36 yıl geçti ama bugün
hala anısı taptaze olan, zengin dersle-
riyle günlük olarak yaşamımızın ve
mücadelemizin önünü aydınlatan ger-
çeklik, bu direniş gerçekliği oluyor.
Doğru yaşamın, bu direnişi gerçekleş-
tirenlerin yaşamı olduğu ortaya çıkıyor.
Aslında gerçek anlamda özgürce ya-
şayanların Hayriler, Kemaller, Hakiler
ve Ali Çiçekler olduğu gerçeği net bir
biçimde açığa çıkıyor. 

Doğru bir çizgide mücadele 
edilirse yenilmeyecek düşman,
aşılmayacak engel yoktur

O halde 37. büyük direniş yılına gi-
rerken, 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu
Direniş gerçeğinden tüm boyutlarıyla,
zengin dersler çıkartma temelinde daha
derinden anlamamız ve özümsememiz
gerekiyor. Bu büyük kararlılığı, tarihi ka-
rarı, tüm boyutlarıyla derinden bilince
çıkartmamız büyük önem ve anlam ta-
şıyor. Hareketimiz ve halkımız bu tarihi
kararı, “Ulusal Onur Kararlılığı” olarak
tanımladı. Bu kararın ve onun uygulan-
masının Hareket ve halk olarak bize
onur kazandırdığını ifade etti. Sömür-
geci-soykırımcı saldırılar altında, her
türlü örgütlülüğünü dağıtarak ezilen, tes-
lim olan, asimile olmaya yönelen, dola-

yısıyla yok olmakta bulunan insan ve
toplum gerçeğinden çıkarak özgürlük
ruhu, bilinci ve iradesiyle donanıp yeni
bir insan ve toplumun ortaya çıkmasının,
özgür insan ve demokratik toplum olmaya
yürümenin başlangıcı olarak ifade etti. 

Unutmayalım ki; ondan sonra dağda,
şehirde, ovada, zindanda bütün mü-
cadeleler, zindan direniş çizgisi üze-
rinden yükseldi. 14 Temmuz Büyük
Ölüm Orucu kararlılığı temelinde yü-
rütülerek bugüne kadar geldi. Her türlü
gericiliğe karşı darbe vurup bir bölgesel
ve küresel özgürlük hareketi haline
gelme gücü ve iradesi kazandı. İşte
14 Temmuz direniş gerçeği ve onun
36 yılda ortaya çıkardığı gelişme düzeyi
ve kazanımlar bu çerçevededir. O halde
demek ki, doğru bir yol ve çizgide mü-
cadele edilirse yenilmeyecek düşman
yoktur, aşılmayacak engel yoktur, ka-
zanılamayacak başarı kesinlikle yoktur.
Yeter ki doğru anlayalım, yaratıcı uy-
gulayalım. Doğru anlayıp yaratıcı tarz
ve üslupla pratiğe yönelen militanın
yenemeyeceği düşman, veremeyeceği
savaş ve kazanamayacağı zafer ke-
sinlikle yoktur. Bunun en büyük kanıtı
1982’deki zindan direniş gerçeğidir.
Zafer kazanmış 14 Temmuz Büyük
Ölüm Orucu gerçeğidir.

Değerli yoldaşlar;
14 Temmuz direniş ruhunun ve ka-

rarlılığın, 15 Ağustos 1984’ten itibaren
gerilla direniş gerçeğine, 1990 sonra-
sında ise halk serhildanlarına ve Kadın
Özgürlük Devrimi’ne dönüştüğünü ve
bu temelde büyük bir gelişme yaşadığını
biliyoruz. Gerilla ve halk direnişinin bir-
likte gelişimi ile Ulusal Diriliş Devrimi’nin
gerçekleştiği, bunun da Kürdistan üze-
rindeki sömürgeciliği, soykırımcılığı pa-
ramparça ederek Kürt halkını özgür
varoluşa götürdüğünü yakın tarih bize
gösteriyor.

Gerilla ve halk direnişimizi durdu-
ramayan ve yenilgiye uğratamayan
düşmanın, 6 Mayıs 1996’dan itibaren
saldırılarını her zaman olduğundan çok
daha fazla Önder Apo’ya yönelttiğini
ve bunu 9 Ekim 1998’den itibaren Ulus-
lararası Komplo düzeyinde sürdürmeye
çalıştığını, yine tarihsel bilincimiz çer-
çevesinde çok iyi biliyoruz. İşte gerilla
ve halk direnişimizin kahramanlık çiz-
gisinde geliştiği, Kadın Özürlük Devri-
mi’nin ilk adımlarının atılmakta olduğu,
sömürgeci-soykırımcı düşmanın ise
bütün bunları engellemek için saldırı-
larını Önder Apo’ya yönelttiği bir or-
tamda, tarihi 30 Haziran fedai direniş-
çiliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. 

14 Temmuz ve 30 Haziran
direniş ruhu ve zafer çizgisi

yolumuzu aydınlatıyor
PKK’nin Tüm Kadro ve Sempatizanlarına!PKK’nin Tüm Kadro ve Sempatizanlarına!

14 Temmuz direnişçiliği de 30 Haziran direnişçiliği de düşmana öldürücü, kahredici darbeyi vurmayı, onu yenilgiye uğratarak tarihin
çöp sepetine atıcı düzeyde büyük ve mutlak bir başarıyı, zaferi temsil ediyorlar. O halde bu tarihi direniş çizgisine ulaşmak, Apocu zafer

çizgisine kendini ulaştırmakla mümkün oluyor. Hiçbir gerekçeyle zaferden geriye düşmeyi kesinlikle kabul etmiyor.
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Zîlan (Zeynep Kınacı) Yoldaş’ın 30
Haziran 1996 günü Dersim’de sömür-
geci-soykırımcı düşmana kahredici ve
ezici darbe vuran fedai eylemi hem
yeni dönem gerilla çizgisinin nasıl ol-
ması gerektiğini hem Önder Apo’ya
nasıl sahip çıkılıp savunulması gerek-
tiğini hem de Kadın Özgürlük Devri-
mi’nin ve özgürleşen kadının gerçek
gücünün ne olduğunu dost-düşman
herkese gösteren ve öğreten büyük
tarihi bir çıkış olmuştur. 

Dikkat edilirse 14 Temmuz direniş
ruhu, kararı ve çizgisiyle, 30 Haziran
fedai eylemciliğinin kopmaz bağı vardır.
14 Temmuz direniş ruhu ve çizgisinin,
15 Ağustos 1984 Atılımı’ndan itibaren
gerilla direniş çizgisi olarak dağa ta-
şındığını, ‘90’dan itibaren de gerilla ve
halk direnişi biçiminde sürdüğünü ifade
etmiştik. İşte 30 Haziran fedai direniş-
çiliğinin, bütün bu süreçlerin zirveye
taşınması, Önder Apo’ya yöneltilen
imha saldırısı karşısında Önderlik ger-
çeğini, çizgisini, özgür yaşamı sahip-
lenme ve savunma tutumunu net bir
biçimde ortaya koyan gerçeklik oluyor. 

Bu bakımdan 14 Temmuz çizgisini
doğru ve tam anlamak kadar 30 Haziran
fedailik çizgisini de doğru ve tam anla-
mamız mutlaka gerekiyor. Aradan tam
22 yıl geçmiş olmasına rağmen, Zîlan
Yoldaş’ın fedai eyleminin de daha tap-
taze olduğu, etkisini değil azalmak ve
daralmak, tersine daha fazla derinlik
ve yaygınlık kazandığını, Kadın Öz-
gürlük Devrimi temelinde tüm dünyaya
yayılan, tüm uluslardan kadınları etki-
leyen bir özgürlük ruhu, bilinci ve iradesi
haline geldiğini görüyoruz. Neden?
Çünkü; tıpkı 14 Temmuz Büyük Ölüm
Orucu direnişçiliği gibi, Zîlan Yoldaş’ın
Dersim’de gerçekleşen fedai eylemi
de yerinde ve zamanında gerçekleşti-
rilen bir eylem oluyor. Her türlü karanlığı
aydınlatan, faşist-soykırımcı zulme an-
ladığı dille cevap veren, zalimleri ce-
zalandıran, dolayısıyla mazlumların bi-
linçlenip örgütlenebileceğini, iradi bir
güç olarak zulme karşı direnebileceğini,
zalimlere en ağır darbeler vurarak öz-
gürlük iradesini zafere taşıyabileceğini
ortaya koyuyor, gösteriyor ve kanıtlıyor. 

Kuşkusuz burada böyle tarihi bir adı-
mı bir özgür kadın militanının atmış ol-
ması, gerçeğin daha doğru ve tam an-
laşılmasını getiriyor. Çünkü; tüm köle-
liklerin temelinde kadın köleliğinin ol-
duğunu, dolayısıyla bütün özgürlüklerin
temelinde de kadın özgürlüğünün bu-
lunduğunu, özgür toplumun ancak kadın
özgürlüğüyle, özgür kadın öncülüğünde
gerçekleşebileceğini çok iyi biliyoruz ve
anlıyoruz. Bu bakımdan da Özgürlük
Devrimine, Özgürlük Önderine yöneltilen
imha saldırısına karşı en doğru duruşu,
dik duruşu, en cesur ve fedakar duruşu
bir kadın özgürlük militanının yapmış
olması gayet anlamlı ve anlaşılır oluyor. 

Bu nedenle Zîlan gerçeğinin de
tıpkı 14 Temmuz direnişçiliği gibi tüm
boyutlarıyla doğru ve derinlikli anla-
şılması ve özümsenmesi gerekiyor.
Zîlan gerçeği kendisini doğru karar-
laştıran, örgütleyen, özgürlük amacına
güçlü bir biçimde bağlayan bir kişiliğin,
her şeyi yapabileceğinin en açık kanıtı
oluyor. Besbelli ki, böyle bir kişilik im-
kansızı gerçekleştirebilir, her türlü za-
limi can evinden vurabilir. Düşmanı
karargahlarında darbeleyebilir. Yapı-
lamaz denenleri yapabilir. Her türlü
direnişin ve eylemin zaferle gerçek-
leşmesini sağlayabilir. 

Burada şu gerçekliği görüyoruz;
yeter ki bir kişi kendini aldatmasın, ru-
hunu, duygusunu ve bilincini doğru,
derin ve örgütlü kılsın, kendini amaca
doğru ve tam bağlasın, iradesini keskin
hale getirsin. Öyle bir kişiliğin her türlü
zorluğu yeneceği, her türlü engeli aşa-
cağı, en güçlü düşmanı yenilgiye uğ-

ratacağı, her türlü işi başaracağı açık
bir gerçekliktir. İşte Zîlan gerçeği bunun
en açık ve somut kanıtı olmaktadır.
Özellikle gerillanın tam başarı ve zafer
çizgisinin oluşturulmasında ve uygu-
lanmasında en somut kanıtı ortaya
koymaktadır. 

Ortada 30 Haziran direnişçiliği ve
Zîlan gerçekliği varken, herhangi bir
gerillacı; zayıflıktan, düşmanın güçlü-
lüğünden, eylemi örgütleyememekten,
düşman denetiminde kalmaktan, teknik
imkansızlıklardan, dolayısıyla düşmana
darbe vuracak ve kendini koruyacak
bir yaşamın ve eylemin sahibi olama-
maktan söz edebilir mi? Hayır, edemez.
Çünkü; Zîlan gerçekliği doğruları bu
biçimde ortaya koymaktadır. Mücade-
lenin doğru yolunu hiç kimsenin karar-
tamayacağı şekilde aydınlatmaktadır.
Unutmayalım ki; 14 Temmuz Büyük
Ölüm Orucu Direnişi ile başlayan Ulusal
Özgürlük Devrimimiz, 30 Haziran Zîlan
fedai direnişçiliği ile sadece doğru, tam
ve başarılı bir pratik uygulamaya ka-
vuşmamış, aynı zamanda Kadın Öz-
gürlük Devrimi ve özgür kadın öncülüğü
haline gelerek hem doğru ve tam bir

özgürlük çizgisine ulaşmış hem de za-
ferini bir kez daha garanti altına almıştır.
Dikkat edilirse Önder Apo, 30 Haziran
direnişçiliğini değerlendirirken, “Zîlan
komutan, biz onun emir erleriyiz” de-
miştir. Zîlan’ı, “Özgürlük Tanrıçası” ola-
rak tanımlamıştır. Tanrıça kültürüyle
donanıp özgürleşen kadının, tüm öz-
gürlük devrimlerinin öncüsü olduğunu
ifade etmiştir. Zîlan gerçeğini, “Özgür
yaşam kanunu” olarak tanımlamıştır.
İşte 22 yıldır Hareket ve halk olarak
biz böyle bir özgürlük kanunu temelinde
var olduk, yaşadık ve mücadele ettik.
22 yıldır bütün gelişmelere damgasını
Zîlan fedai çizgisi vurdu. Bu çizgide
fedaileşen parti gerçeğimiz, gerilla ger-
çeğimiz, halk gerçeğimiz, kadın ve
gençlik öncülüğümüz, tüm bu geliş-
melerin yaratıcısı oldu.

Büyük direnişlere ulaşmak
özeleştirel sorgulamadan geçiyor

Değerli yoldaşlar;
Bugün biz, 14 Temmuz ve 30 Hazi-

ran direniş ruhu ve çizgisiyle mücadele
eden bir hareket ve halk konumundayız.
Bu büyük direnişlerin yeni yıldönümlerini
yaşıyoruz. O halde söz konusu direniş
gerçeklerini doğru anlamak, kendimizi
bu direniş çizgisine doğru ve yeterlice
ulaştırmak durumundayız. Her şeyden
önce çok iyi bilmeliyiz ki, 14 Temmuz
direnişçiliği de 30 Haziran direnişçiliği
de büyük bir kararlılığı, cesaret ve fe-
dakarlığı ifade ediyorlar. Bunu da özgür
yaşama ve Önderlik çizgisine bağlılıkla
kazanıyorlar. Bu temelde gerçekleşen
en derin bir özeleştirel sorgulamanın
sonucunda ortaya çıkıyorlar. O halde
her şeyden önce bu direniş çizgisinin
tarih karşısında, özgür yaşam karşı-
sında, Hareket ve halk karşısında, en
somut olarak da Önderlik çizgisi karşı-
sında derin bir özeleştirel sorgulamayı
gerektirdiği açıktır. Yeni bir yıldönümünü
yaşarken bu büyük direnişlere ulaş-
manın yolu, benzer bir özeleştirel sor-

gulamayı yaşamaktan geçiyor. 
Diğer yandan, 14 Temmuz direniş-

çiliği de 30 Haziran direnişçiliği de düş-
mana öldürücü, kahredici darbeyi vur-
mayı, onu yenilgiye uğratarak tarihin
çöp sepetine atıcı düzeyde büyük ve
mutlak bir başarıyı, zaferi temsil edi-
yorlar. O halde bu tarihi direniş çizgisine
ulaşmak, Apocu zafer çizgisine kendini
ulaştırmakla mümkün oluyor. Hiçbir
gerekçeyle zaferden geriye düşmeyi
kesinlikle kabul etmiyor. 

Şimdi, özeleştirel yaklaşım temelinde
ve mutlak zafer çizgisinde mücadele
eden bir hareket ve halk konumun-
dayken, böyle bir hareketi ve halkı yü-
rüten parti ve gerilla öncülüğü durumunu
yaşarken deniliyor ki, ‘Çeşitli eksiklik-
lerimiz çıkıyor, hatalarımız oluyor, bu
zafer çizgisinin gerektirdiği başarı ve

zaferi yaratamayan pratikler yaşıyoruz.’
Peki, böyle olması kabul edilebilir mi?
İmkanların en az olduğu, zorlukların
en fazla olduğu bir ortamda böyle
büyük zaferler kazanan direnişlerin
gerçekleştirilmesi mümkün olmuşken,
şimdi bu kadar imkana ve fırsata sahip
olduğumuz bir ortamda, her türlü eylemi,
mücadeleyi zafer çizgisinde yürüteme-
mek kabul edilebilir mi? Yine deniliyor
ki, ‘Mücadele içerisinde kaba tarz, ida-
reci yaklaşım, sorumsuzca tutumlar,
geri çekici davranışlar, her türden bi-
reycilik vb durumlar ortaya çıkıyor.’
Peki, 14 Temmuz ve 30 Haziran çizgi-
sinde mücadele eden bir hareket içe-
risinde bu tür tutum ve davranışlar ya-
şanabilir mi? Bu tür tutum ve davra-
nışların yaşanmasına izin ve fırsat ve-
rilebilir mi? Böyle bir hareket hiç bu tür
tutum ve davranışları kabul edebilir
mi? Belli ki edemez, etmemesi gereki-
yor. Yine deniliyor ki, ‘Düşman güçlü,
yönelimi çok fazla, tekniği fazla, daha
çok kontrol ve denetim sağlıyor, bu
nedenle biz düşman denetimi dışına
çıkamıyoruz, dolayısıyla darbe yeme
olayları yaşanıyor.’ Peki, zindandakin-

den daha güçlü bir düşman gerçekliği
var olabilir mi? 14 Temmuz Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’ni gerçekleştirmiş,
her türlü düşman saldırısını yenmiş,
Kemal Pir’in deyimiyle, “Devrimcinin
iradesini hiç bir biçimde devletin gücü-
nün kırmaya muktedir olmadığı...” bir
durumu yaşamış bir hareketin, bugünkü
koşullarda düşmanın güçlenmesi kar-
şısında görevlerini yerine getirememesi
gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
Yine deniliyor ki, ‘Yaşam komünal değil
ve çalışmada kolektivizm sağlanamıyor,
yoldaşlar arasında birbirini dinleme,
anlama, ortak karar alıp işbölümü te-
melinde uygulamada zayıflıklar, birey-
cilikler ortaya çıkıyor.’ Şimdi, 14 Temmuz
ve 30 Haziran çizgisinde mücadele
eden Kemal Pir ve Zîlan çizgisinin uy-
gulayıcısı olan bir militanlığın, yaşamda

ve mücadelede bu tür tutum ve davra-
nışlar göstermesinin anlaşılır ve kabul
edilebilir bir yanı olabilir mi? Yine deniyor
ki, ‘Cins mücadelesinde zayıflıklar var,
kadın iradesi tam dikkate alınmıyor,
kadın gücünün etkili, işlevsel hale gel-
mesi önünde engeller oluşturuluyor.’
Şimdi, Zîlan komutasında mücadele
eden, Kadın Özgürlük Çizgisi’nde dev-
rimcileşen ve öncüleşen bir hareket içe-
risinde hiç bu tür sözlerin ve tutumların
yeri olabilir mi? Nereden bakarsak ba-
kalım 14 Temmuz ve 30 Haziran çizgi-
sinin zaferi aydınlatan, doğruyu gösteren
gerçekliği, gün gibi açık ve aydınlıktır. 

Kendimizi yeniden yaratarak
14 Temmuz ve 30 Haziran
çizgisine ulaştırmamız gerekiyor

Geriye kalan, bu gerçekliği doğru
ve derinlikli görmektir. Özeleştirel bir
sorgulamayla, sınıf ve cins mücadele-
sini, ideolojik-örgütsel çizgi mücadelesini
kendi içimizde derinliğine geliştirmektir.
Bu temelde kendimizi yeniden yaratarak
14 Temmuz ve 30 Haziran çizgisine
ulaştırmamız gerekiyor. Her türlü zor-
luğu yenip engeli aşacak, her ortamda
başarı ve zafer kazanacak bir devrimci
militanın bu temelde ortaya çıkacağı
net bir biçimde anlaşılıyor. O halde 14
Temmuz’un ve 30 Haziran’ın yeni yıl-
dönümlerini yaşarken, tüm Apocu mi-
litanlar olarak 14 Temmuz ve 30 Haziran
direniş ve zafer çizgisinde kendimizi
daha çok sorgulamalıyız, daha derinden
özeleştirel bir sorgulamadan geçirme-
liyiz. Direniş ve Önderlik çizgisiyle çe-
lişen, ters düşen tüm yanlarımızı, en
küçük bir gerekçelendirmeye meydan
vermeden bunu açığa çıkartarak, güçlü
bir irade ve kararlılıkla onları aşmayı,
14 Temmuz ve 30 Haziran direniş ruhu
ve zafer çizgisiyle her bakımdan bü-
tünleşen militanlar haline kendimizi ge-
tirmeyi mutlaka başarmalıyız. 

Bugün Devrimci Halk Savaşı Stra-
tejisi temelinde yürüttüğümüz topyekun
özgürlük direnişi sürecinde, her alanda
önümüze çıkan her türlü görevi başa-
rıyla yerine getirmenin yolu kesinlikle
böyle bir özeleştirel sorgulama ve ken-
dini yenilemedir. 30 Haziran ve 14
Temmuz çizgisinde kendini yenileyen
ve yeniden yaratan militanlığın, içinde
bulunduğumuz süreçte de her türlü
görev ve sorumluluğu Kemal Pir ve
Zîlan zafer çizgisinde başarıyla yerine
getireceği kesindir. 

Değerli yoldaşlar;
Hareket olarak 2018 yılına büyük

önem verip derin anlamlar yüklediğimiz,
2018 yılını “Büyük direniş ve zafer
yılı” olarak tanımlayıp ilan ettiğimiz bi-
linmektedir. Kuşkusuz bunu sadece
söz olsun diye ya da sadece heyeca-
nımızı ve hayallerimizi ortaya koymak
için yapmadık. Tersine, en başta Ön-
derlik duruşunun doğru ve tam anla-
şılması ve gereklerinin yerine getirilmesi
olarak yaptık. 2015 Nisan’ından bu
yana Önder Apo’nun duruşunun böyle
büyük mücadele etmeyi ve zafer ka-
zanmayı emrettiği tartışma götürmez
bir gerçektir. Önderlik duruşunun doğru
ve tam anlaşılması kesinlikle bunu
ifade etmektedir. Bu bakımdan, böyle
bir kararlaşmayı yaşar, 2018 yılı he-
deflerimizi bu temelde oluştururken,
öncelikle Önderlik duruşunun bunu
gerektirdiğini, bize böyle büyük sa-
vaşmayı ve kazanmayı emrettiğini gö-
rerek, anlayarak, bilerek yaptık. 

Diğer yandan, faşist-soykırımcı re-
jimin, AKP-MHP faşist diktatörlüğünün
içte ve dışta yaşadığı çöküş sürecini
değerlendirip analiz ederek böyle bir
sonuca vardık. Öyle ki, AKP-MHP fa-
şizmi gerçekten de artık miadını dol-
durmuş bir güç olarak çöküş sürecin-
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Zilan gerçeğinin de tıpkı 14 Temmuz direnişçiliği gibi, tüm boyutlarıyla doğru ve
derinlikli anlaşılması ve özümsenmesi gerekiyor. Zilan gerçeği kendisini doğru

kararlaştıran, örgütleyen, özgürlük amacına güçlü bir biçimde bağlayan bir
kişiliğin, her şeyi yapabileceğinin en açık kanıtı oluyor. Besbelli ki, böyle bir

kişilik imkansızı gerçekleştirebilir, her türlü zalimi can evinden vurabilir.
Düşmanı karargahlarında darbeleyebilir. Yapılamaz denenleri yapabilir.
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dedir ve tarihin çöp sepetine atılma
anını beklemektedir. Bunu görmek ve
anlamak için çok fazla analizin yapıl-
masına, tarihsel ve güncel durumun
çok geniş değerlendirilmesine ya da
bunun için filozof olmaya gerek yoktur.
İçte ve dışta yaşananlar, toplumdan
ve dünyadan tecrit olma durumu, faşist
diktatörlüğün böyle bir çöküş ve çözülüş
süreci içerisine sokmuştur. Nitekim,
Suriye’deki gelişmeler, Ortadoğu’da
yaşanan Üçüncü Dünya Savaşı’nın
geldiği nokta, böyle bir savaşın Kür-
distan’da ve Türkiye’de odaklanma du-
rumu, faşist-soykırımcı rejim açısından
çöküş ve çözülüşten başka herhangi
bir yolu mümkün kılmamaktadır. 

Mevcut durumda, AKP-MHP faşiz-
minin yıkılabileceğine ve faşist-soykı-
rımcı sistemin çözülerek tarihin çöp
sepetine atılabileceğine kanaat getirip
karar kıldık. Madem bunu gerçekleş-
tirme imkanı ve fırsatı ortaya çıkmıştır,
o halde 2018 yılında böyle bir hedefin
gerçekleşebileceği sonucuna vardık.
2018 yılının bir zafer yılı haline getiril-
mesini hedeflemeyi doğru bulduk. 

Bu konuda 45 yıllık Önderlik yürü-
yüşümüzün, Hareket ve halk olarak
yürüttüğümüz mücadelenin ortaya çı-
kardığı büyük tecrübenin gücüne ve
sunduğu imkana da dayanıp güvendik.
Yine, tüm Kürdistan’da ve yurtdışındaki
halkımızın özgür yaşam iradesine, öz-
gür yaşamdan başka bir yaşamı asla
kabul etmeyecek bir bilince, duyarlılığa
ve duygu, düşünce gücüne ulaşması,
bu doğrultuda her türlü imkanını se-
ferber ederek, büyük bir cesaret ve fe-
dakarlık gösteren konumuna, kısacası
fedaileşen halk gerçekliğimize de bu
konuda dayandık. Gördük ki, gerçekten
de tarihte ve günümüzde böyle bir
devrimci halk gerçekliği hiç bir yerde,
hiç bir zaman ortaya çıkmamıştır. Çeşitli
sürelerle zafer kazanmış devrimsel ha-
reketleri tarihe bakarak inceleyelim,
göreceğiz ki; çoğunlukla öncüler rol
oynamıştır. Kılıcın gücüyle o büyük ik-
tidarlar oluşturulmuştur. 

Bugün Kürdistan halkının Özgürlük
Devrimi’ne kalkışı, yürüyüşü, katılımı,
bu konuda ortaya çıkardığı cesaret ve
fedakarlık, fedaileşen halk gerçekliği,
tarihin hiçbir döneminde benzeri bu-
lunmayan bir gerçeklik konumundadır.
Tabii bir de halkımızın bu duruşuna,
tutumuna dayanarak, bu gerçekliği
doğru anlamaya çalışarak, bu gerçek-
liğin bizden istediklerini, beklentilerini,
hatta öncülük görevlerini başarıyla ye-
rine getirme noktasında bize emrettik-
lerini, doğru ve tam anlama temelinde
böyle bir sonuca vardık. Söz konusu
halk gerçekliğinin beklenti ve emrinin
ancak bu biçimde yerine getirilebileceği
açıktır. Biz de Hareket olarak böylece
değerlendirdik, önümüze böyle büyük
ve iddialı hedefler koyan bir kararlaşma
ve planlama içerisine girdik. Biz hala
bu değerlendirmelerimizin, karar ve
planlamalarımızın doğru ve gerçek ol-
duğu kanaat ve inancındayız. Geçen
6 aylık süre içerisinde yaşanan geliş-
meler bizim bu değerlendirme ve ka-
naatimizi zayıflatmamış, tam tersine
doğrulayarak güçlendirmiştir. 

Dikkat edilirse gelişmeler belirttiğimiz
temelde olmuş, geçtiğimiz 6 aylık süre
en yoğun mücadeleye sahne olan bir
süre olarak gerçekleşmiş, böyle bir
mücadele içerisinde de faşist-soykırımcı
sistem çöküşün ve yıkılışın eşiğine ge-
tirilmiştir. Gerçek budur, bu gerçeği
hiçbir demagoji, faşist saldırı ya da
karamsar, kötümser yaklaşım maske-
leyemez, karartamaz. Başlangıçta Ha-
reket olarak bizim bu yaklaşımımız bir-
çok çevre tarafından biraz fazla hayalci,
çok iddialı vb biçimlerde bulundu ve
değerlendirildi. Bunu açıktan söyleyen-
ler oldu. Bu temelde değerlendirme

yapıp eleştirmeye çalışanlar görüldü.
Bizim yanılgı içinde olduğumuzu bize
hissettirmeye çalışanlar ortaya çıktı.
En çok da AKP-MHP faşist diktatörlüğü
hem bu iddiamızdan ve irademizden
duyduğu korku sonucu hem de kendi
yaşadığı çöküş gerçeğini derinden bil-
mesi nedeniyle bu durumu tersine çe-
virmek için çılgınca hareketlere ve sal-
dırılara girişmeye yöneldi.

Ocak ayından itibaren bir yandan
Efrîn’i işgal saldırısı, diğer yandan Xa-
kurkê, Bradost alanına dönük işgal
saldırılarını içeren, TC sınırlarının dı-
şında kapsamlı askeri hareketlere yö-
neldi. Bu hareketlerle ve söz konusu
saldırılarla Özgürlük Hareketimizin yıl
değerlendirmesi ile önüne koymuş ol-
duğu hedefleri boşa çıkartacağını, ba-
şarısız kılacağını iddia etti. Demagojik
ve hakaretvari yaklaşımlarla Türkiye
toplumunu, dünya kamuoyunu aldat-
maya çalıştı. Psikolojik savaşı en ileri
düzeyde kullanarak bir yandan Kürt
halkının ve Türkiye demokratik güçle-
rinin moralini bozmaya, diğer yandan
Türkiye toplumunu ve dünya kamuo-
yunu aldatmaya, ırkçı-şoven milliyetçi
yaklaşımları şahlandırarak Türkiye top-
lumunun desteğini almaya çalıştı. 

AKP-MHP faşizmi 
24 Haziran seçimleriyle 
çöküşü önlemeyi amaçladı

Bu temelde Efrîn ve Bradost’un bazı
alanlarına askeri olarak girmeyi, belli
bir işgal hareketi geliştirmeyi de he-
defledi. Birçok çevre buna bakarak,
‘AKP-MHP faşizminin güçlü olduğu,
hamleler yaptığı, başarılı olduğu’ de-
ğerlendirmelerini yapmaya yöneldiği
bir süreçte, faşist şef Devlet Bahçeli,
“Mevcut sistemin bu biçimde yönetile-
meyeceğini ve bu sistemin 2019 Kasım
ayına kadar gidemeyeceğini, değil 2019
Kasım ayı, iki ay içerisinde çökeceğini”
ifade ederek Türkiye’yi 24 Haziran’da
gerçekleşen ‘baskın bir erken seçim’
süreci içerisine soktu. Aslında her şey-
den önce Devlet Bahçeli’nin erken se-
çimi bu biçimde gündemleştirmesi ve

seçim için öne sürdüğü gerekçeler, bi-
zim yıl başından itibaren belirttiklerimizin
kabul ve itiraf edilmesi anlamına geli-
yordu. Faşist cephede yaşanan ger-
çekleri daha iyi ortaya koyucu oluyordu.
Bizi hayalci bulan ve faşizmin Efrîn ve
Bradost işgaliyle gelişme sağladığını
düşünenler açısından yanılgı içerisinde
olduklarını bizzat faşist şef tarafından
itiraf edilmesini içeriyordu. Erdoğan-
Bahçeli faşist-diktatörlüğü, artık bu bi-
çimde ayakta kalamayacaklarını, sis-
temi yönetemeyeceklerini, sistemin çö-
küş yaşadığını, dolayısıyla erken se-
çimin kaçınılmaz ve zorunlu olduğunu
ifade etmişlerdir. Böylelikle 24 Haziran
seçimleriyle çöküşü önleyecek, ayakta
kalmayı sağlayacak, faşist diktatörlüğün
ömrünü uzatacak bazı sonuçları ortaya
çıkartmayı umut ve hayal ettiler. 

Bu temelde 24 Haziran günü Türki-
ye’de faşist OHAL yönetimi altında ve
ilk kez savaş içerisinde yeni bir seçim
gerçekleşti. “Baskın erken seçim” olarak
tanımlanan bir meclis seçimi yaşandı.
Aynı zamanda ilk defa ‘Cumhurbaş-
kanlığı Sistemi’ adı altında bir seçim
de yapıldı. Bunun sonucunda Tayyip
Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı se-
çildi. AKP’nin büyük oy kaybına rağmen,
AKP-MHP ittifakı mecliste çoğunluğu
elde etti. CHP ise tarihinin en ağır oy
kaybını yaşadı. CHP’nin, İyi Parti ve
Saadet ile oluşturduğu ittifak seçimden
başarısız çıktı. Bütün baskı ve saldırı-
lara, tehditlere, hatta silahlı saldırılara
rağmen, Halkların Demokratik Parti-
si’nde birleşen “Demokrasi Bloku” yüzde
12 civarı oy alarak önemli bir seçim
başarısına daha imza atmış oldu. 

Seçim, faşizmin çöküş yaşaması
nedeniyle ortaya çıktı

24 Haziran seçim gerçeğini, seçimde
ortaya çıkan sonuçları ve bu sonuçlar
temelinde önümüzdeki haftalar ve ay-
larda yaşanacak gelişmeleri doğru de-
ğerlendirmek ve bunun gereklerine göre
tavır ve tutum geliştirmek zorundayız. 

Bu temelde, kısa kısa da olsa satır
başları halinde şu hususları ifade ede-

biliriz: Birincisi; başta da belirtiğimiz
gibi, bu seçimler faşizminin bir gelişmesi,
güçlenmesi değildir. Dikkat edilirse se-
çim, faşizmin çöküş sürecini yaşıyor ol-
ması nedeniyle ortaya çıktı. Bu gerçeği
çok iyi bilmeliyiz ve her zaman bunun
altını çizmeliyiz. Hiçbir zaman bu ger-
çekliği göz ardı etmemeliyiz. Çünkü;
mevcut sonuçlar bunu ortadan kaldırdı
mı, kaldırmadı mı? Seçim sonuçlarının
değerlendirilmesi bu soruya cevap verme
temelinde olmalıdır. Biz, mevcut sonucu
değiştirmediğini, tam tersine AKP-MHP
faşizminin çöküş sürecinin derinleşerek
devam ettiğini, 24 Haziran seçim so-
nuçlarının da AKP-MHP faşizmini kur-
tarmaya yetmeyeceği, çöküşünü en-
gelleyemeyeceği, seçim sonuçlarının
faşizmi yıkılmaktan kurtaramayacağı
kanaati, görüşü ve inancındayız. 

Öncelikle “Baskın erken seçimin”
faşizmin çökmekte olduğu nedeniyle
gündeme getirildiğini iyi bilmemiz ge-
rekiyor. Çöküş süreci, öyle bir seçimle,
biraz oy almakla, hile ve baskıyla,
seçim kazanmakla ortadan kaldırılamaz,
düzeltilemez, giderilemez. Bu bakımdan
Bahçeli-Erdoğan yönetimini erken se-
çime gitmek zorunda bırakan nedenler
ortadan kalkmamıştır, faşizmin çöküş
süreci değişmemiştir. Belki bir kaç aylık
kendini cilalama, yenileme, belli bir
güç kazanma durumu yaşamıştır ama
bunun geçici, kısa ömürlü olduğu tar-
tışılmaz bir gerçekliktir. Dolayısıyla
AKP-MHP faşizminin, onun öncülü-
ğünde Kürt düşmanı, kadın düşmanı,
halk düşmanı, faşist-sömürgeci ve soy-
kırımcı TC sisteminin çözülüş ve çöküş
süreci devam etmektedir. 

İkincisi; her ne kadar adına “Baskın
seçim” dense de aslında hazırlığı ya-
pılmış bir seçimdir. Öyle birçok çevre
için ansızın gündeme gelmiş olabilir.
Bir “Baskın seçim” gibi değerlendirilebilir,
hatta “Darbe mekaniği” işlediği için bir
darbe olarak da ifade edilebilir. Ancak
seçimi gündemleştirip kararlaştıran ve
uygulayanlar açısından aslında öyle
bir baskın olma durumu yoktur. Tersine
seçim önceden hazırlanmıştır. Özellikle
AKP-MHP cephesinden bakılırsa, uzun
süre çeşitli yollarla seçim için gerekli

hazırlıkları yapmışlardır. Parti kongre-
lerini yaparak, Efrîn ve Bradost işgalini
başlatarak, şoven-milliyetçi propagan-
dayı geliştirerek, seçime hazırlanmış-
lardır. Tüm bu saldırıların seçim hazır-
lığını ifade ettiği tartışma götürmeyen
bir gerçektir. Bir de olaya bu yönüyle
bakmak gereklidir.

Efrîn işgaline karşı çıkmayan
tüm güçler seçimde AKP-MHP
faşizmini desteklemişlerdir

Üçüncü olarak; her ne kadar çeşitli
biçimlerde aralarında çelişki yaşansa
da, 24 Haziran seçimlerinin hazırlanması
ve oluş sürecinde, küresel ve bölgesel
kapitalist modernite güçleri ve Kürt iş-
birlikçiliği, AKP-MHP faşizmini değişik
yol ve yöntemlerle desteklemişlerdir.
Bu gerçeği de çok iyi görmemiz gereki-
yor. Evet, bazı bakımlardan bu güçler
arasında çelişkiler vardır, hatta zaman
zaman ağız dalaşına, siyasi-ekonomik
çatışmaya da yol açmaktadır ama bu
böyledir diye mevcut seçim sürecinde
de çeşitli güçlerin AKP-MHP ittifakına
karşı çıktığı değerlendirilemez, ifade
edilemez. Tam tersine destek vermiş-
lerdir. Efrîn işgaline onay veren, destek
veren, karşı çıkmayan tüm güçler aslında
AKP-MHP faşizmini 24 Haziran’da des-
teklemişlerdir. ABD, Avrupa Birliği, Rusya,
İran desteklemiştir. CHP desteklemiştir,
KDP desteklemiştir. Bu gerçekleri gör-
memiz gereklidir. Çünkü; Efrîn ve Bra-
dost işgal saldırısı, tamamen AKP-MHP
faşizminin seçim hazırlığı olarak geliş-
tirilmiştir. Seçimi kazanması, faşist ikti-
darın ömrünün uzatılması için gündeme
getirilmiş saldırılar olmuştur. Bunlara
ses çıkartmayarak destek veren, hatta
AKP-MHP faşizmi ile çeşitli biçimlerde
ilişkiyi sürdüren herkes, 24 Haziran se-
çiminde AKP-MHP faşizminin oluştur-
duğu Cumhur İttifakı’nın destekleyicisi
olmuşlardır. 

Bu husus neden önemlidir? Çünkü;
seçim sonucunda Tayyip Erdoğan’ın
ve AKP-MHP’nin yeni iktidarı oluştur-
ması, bu güçler arasındaki söz konusu
destek ilişkisini yeni ittifaklara taşıyabilir.

Unutmayalım ki; 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu Direnişi ne büyük ordular, ne fazla tekniki güç, ne
düşmanın zayıf olduğu ortamlarda gerçekleştirildi. Tam tersine düşmanın her şeye hakim olduğu,
devrimcilerin bilinçlerinden ve yüreklerinden başka hiçbir şeylerinin olmadığı zindan koşullarında

devrimci insanlar ruhlarıyla, inançlarıyla, bilinçleriyle savaştılar, mücadele ettiler ve bu büyük zaferi
kazandılar. Faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasete kahredici ölümcül darbeyi vurdular. 
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Çok iyi biliyoruz ki, Tayyip Erdoğan ve
AKP’si, ABD ve Avrupa ile mevcut ko-
şullarda ilişki ve ittifak geliştirebilmek
için can atmaktadır. Diğer yandan her
ne kadar çeşitli eleştiriler ve bazı tu-
tumlar ortaya koysa da ABD’nin -özel-
likle İran karşısında- Erdoğan-Bahçeli
diktatörlüğüyle uzlaşma ve böylece sa-
vaşı doğu cephesine, İran tarafına yay-
ma gibi bir hedefinin ve planının olduğu,
özellikle Trump yönetiminin izlediği po-
litikalar nedeniyle daha net görülmekte
ve anlaşılmaktadır. Bu da önümüzdeki
sürecin politikalarının belirlenmesinde
ve olası gelişmelerin neler olacağı ko-
nusunun değerlendirilmesi bakımından
önem taşımaktadır. 

Dördüncü olarak; her ne kadar Tay-
yip Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı
seçilmiş ve AKP-MHP’nin oluşturduğu
‘Cumhur İttifakı’ mecliste çoğunluğu
elde etmiş olsa da, hem Tayyip Erdo-
ğan’ın hem de AKP’nin oy kaybettiği
açık bir gerçektir. Dolayısıyla bu güçler
bütün baskıya, şiddete, teröre rağmen
seçimin kazananı değil, kaybedeni ko-
numundadırlar. Evet, Devlet Bahçeli’nin
ve MHP’nin doğrudan desteğiyle, böl-
gesel ve küresel kapitalist modernite
güçlerinin de çeşitli biçimlerde deste-
ğiyle, yoğun baskı ve hile uygulamaları
sonucunda yeniden yönetim olma hak-
kını hukuken elde etmiş konumdadırlar.
Fakat bunun hem meşruiyeti yoktur
hem de çok çeşitli desteklerle gerçek-
leşmektedir. Yani Tayyip Erdoğan ve
AKP geçmişte bu konuda oluşturduğu
gücü kaybetmiştir. Bu bakımdan seçimin
meşruiyeti gerçekten de değerlendiril-
mek durumundadır. Ağır baskı orta-
mında, savaş içerisinde, OHAL faşizmi
altında gerçekleşen seçim kesinlikle
adil, eşit ve demokratik değildir. Bu
anlamda söz konusu seçim meşru de-
ğildir. Dolayısıyla sonuçları da demo-
kratik siyaset açısından meşru görüle-
mez ve kabul edilemez. 

Faşizme karşı direnişte 
halkın topyekun direnişi 
olmak durumundadır

Beşincisi; meşru olmamasına rağ-
men, peki devrimci demokratik güçler
söz konusu seçime neden girmişlerdir?
Neden seçim sürecine dahil olmuşlar-
dır? Bu konuda da yanılgı içerisinde
olmamak lazım. Seçime girmiş olmak
demek, seçimin meşruiyetini kabul
etmiş olmak anlamına kesinlikle gelmez.
Tam tersine faşizm demek, halka karşı
topyekun saldırı demektir. Faşizme
karşı direnişte, halkın topyekun direnişi
olmak durumundadır. Bu nedenle faşist
şefin gündeme getirdiği 24 Haziran er-
ken seçiminden de demokratik güçler,
halk güçleri uzak duramazlardı, kaça-
mazlardı. Kendi iradeleri dışında gün-
deme getirilmiş olsa da, bu alanı da
bir mücadele alanı olarak kabul edip,
faşizme karşı topyekun direnişin bir
alanına dönüştürmek zorundaydılar.
Nitekim bu yaklaşımla seçimi kabul et-
tiler, seçime girdiler. Sonuçta da önemli
bir başarı elde ettiler. 24 Haziran seçim
sonucunda halk güçleri, devrimci de-
mokratik hareket önemli bir başarı elde
etmiştir. AKP’ye, Tayyip Erdoğan’a oy
kaybettirerek, aslında AKP’yi tek başına
iktidar olma düzeyinden düşürerek
önemli bir sonuç elde etmişlerdir. 

Yine her türlü baskı, terör, şiddet,
tutuklama, engelleme ve katliamlara
rağmen HDP biçiminde şekillenen de-
mokrasi bloğu yüzde 12 civarında oy
almıştır. Bu temelde meclise girerek,
demokratik siyasi mücadele zemininin
genişletilmesini sağlatarak başarı elde
etmişlerdir. Bu bakımdan da 24 Haziran
erken seçimi aslında faşizme karşı
önemli bir mücadele zemini olarak de-

ğerlendirilmiş ve sonuç alınmıştır. Dev-
rimci demokratik güçler açısından böyle
bir zemini kullanmamazlık elbette ola-
mazdı. Önemli bir mücadele zeminini
kullanmakta da hata yapmadıklarını,
AKP-MHP faşizminin HDP’yi tümden
dağıtıp yok etme çabalarını boşa çı-
karttıklarını görmek gerekiyor. Unutma-
yalım ki; Tayyip Erdoğan seçime karar
verirken, “HDP’yi gömeceğiz” iddiasıyla
ortaya çıkmıştır. Her fırsatta “Terör
örgütü olduğunu ve yok edileceğini”
söylüyordu ama aslında oy kaybeden,
MHP desteği olmadan seçimi kazan-
mayan kendisi oldu. Buna karşılık
HDP’de şekillenen demokrasi bloğu
yüzde 12 oy civarıyla alternatif bir Tür-
kiye’nin, demokratik bir Türkiye’nin var
olduğunu ve Türkiye’nin geleceğinin de
bu alternatifte olduğunu, faşizmin bu
temelde yıkılacağını, demokratik Türki-
ye’nin şekilleneceğini net bir biçimde
bir kere daha ortaya koydu ve gösterdi. 

Altıncı olarak; seçimin ilginç sürpriz
sonuçlarından biri MHP’nin durumudur.
Diğeri ise İyi Parti ve HDP’nin durumu
olmuştur. Yine CHP seçim sonuçları
bakımından en çok karışacak, en fazla
iç mücadeleye sahne olacak bir parti
olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu durumu da şöyle değerlendirmek
gerekiyor: Bir defa İyi Parti’nin doğru
anlaşılmasına ihtiyaç var. Bir proje ola-
rak geliştirildiği tartışma götürmez bir
gerçektir. Ama şimdiye kadar ‘MHP’yi
bölmek için geliştirilen bir proje olduğu’
sanılıyordu. Bu temelde ‘MHP ancak
yüzde 5-6 düzeyinde oy alabilir’ denili-
yordu. Pratik bunun tersi oldu. Görüldü
ki, MHP daha önceki seçimde aldığı
oy oranını koruyor. O halde İyi Parti
MHP’nin içinden ortaya çıkmış olsa da
aslında MHP’yi zayıflatmamış, bölme-
miştir. MHP’ye karşı bir proje olmamıştır.
O halde İyi Parti’nin yüzde 10 oy oranı
nereden gelmiştir? Dikkat edilirse en
çok AKP ve CHP’nin kaybettiği oylar
İyi Parti’de toplanmıştır. Halbuki, bu
oylar büyük oranda HDP’ye kayacaktı,
demokrasi bloğuna katılacaktı. Faşizme

oy veren, CHP’ye umut bağlayan emekçi
oylarıydı, -ki umudu kırılan, AKP ve
CHP’de umduğunu, hesap ettiğini bu-
lamayan güçler, kendi çıkarlarını de-
mokratik Türkiye’de, dolayısıyla demok-
rasi hareketinde arayacaklardı. Yani
HDP’nin temsil ettiği demokrasi bloğuna
kayacaklardı. İşte İyi Parti bu kayışı
engellemek, AKP ve MHP’den kopan-
ların HDP’ye kaymasını engelleyerek,
tekrar İyi Parti’de birleştirip faşizme ka-
nalize etmek amaçlı bir proje olarak or-
taya çıkmıştır. Bu gerçekliğin de iyi ve
doğru görülmesi, anlaşılması gerekiyor. 

CHP, AKP’nin 
iktidarda kalmasını sağlamak
için görevlendirilmiştir

Bu noktada özellikle CHP’nin rolünün,
CHP’de de Kemal Kılıçdaroğlu yöneti-
minin çizgisi doğru görülüp anlaşılması
lazım. Biz iyi biliyoruz ki, AKP bir parti
değildir. Aslında Uluslararası Komplo’yu
yönetmek üzere, komployu planlayıp
örgütleyen güçler tarafından görevlen-
dirilmiş bir siyasi elittir. AKP’nin, Tayyip
Erdoğan çevresinin yönetimde kalmasını
sağlamak için oluşturulmuş ikinci proje,
Kemal Kılıçdaroğlu projesidir. Kemal
Kılıçdaroğlu da bir CHP başkanlığı filan
değildir. Aslında CHP’yi iktidara götürmek
için yönetime getirilmiş bir güç konu-
munda bulunmamaktadır. Tam tersine
AKP’nin iktidarda kalmasını sağlamak,
Tayyip Erdoğan’ın yönetim olmasını
gerçekleştirmek için görevlendirilmiş bir
güç konumundadır. Dikkat edilirse
CHP’yi iktidara taşıma gibi bir rol oyna-
mıyor. Tam tersine Tayyip Erdoğan’ın
iktidarda kalmasını sağlıyor. Sıkıştığı
her dönemde AKP-MHP faşist ittifakına
destek veriyor. OHAL ilanını da CHP
destekledi, ‘Yenikapı Ruhuna’ CHP ka-
tıldı, 15 Temmuz olaylarında AKP’ye
destek verdi. Milletvekillerinin tutuklan-
masına giden yolu açmada CHP destek
verdi. Efrîn işgalini Kemal Kılıçdaroğlu
destekledi. En son seçim sürecinde bile

Tayyip Erdoğan’ın “Kandil’e gideceğiz...”
sözleriyle oy alma çabasına, Kemal Kı-
lıçdaroğlu bizzat destek verdi. Türk or-
dusunun Bradost işgalini destekledi.
Qendîl’e işgal seferlerinin düzenlenme-
sine destek vereceklerini açıkça söyledi.
Halbuki, bunların hepsi Tayyip Erdo-
ğan’ın oy almak için geliştirdiği politika-
lardı. Eğer CHP bir muhalefet olsaydı,
bunlara karşı çıkması gerekirdi. Bir yan-
dan bunlara destek vererek, diğer yan-
dan bazı sol demokratik çevrelerle ilişki
kurup onları kendi etrafında toplayarak,
sol demokratik muhalefetmiş gibi ken-
disini göstererek, demokrasi cephesini
bölerek destek verdi. En son düzen
partilerinden kopan halk kitlelerinin, de-
mokrasi blokunda birleşmesini engel-
lemek, onları kendi etrafında birleştirerek
yeniden faşist düzene kanalize etme
gibi bir misyonu olan İyi Parti ile ittifak
yaparak onun yüzde 10 oy almasını
sağladı. Bu temelde CHP, birçok HDP
milletvekilinin kazanmasını bile engel-
leyerek bu rolünü oynadı. Dolayısıyla
burada en doğru anlaşılması gereken
CHP ve Kılıçdaroğlu yönetiminin durumu
oluyor. Zaten Cumhurbaşkanı adayları
yüzde 30 oy alırken, parti yüzde 22 oy
almıştır. Bu durumda Kemal Kılıçda-
roğlu’nun artık parti yönetim başkanlı-
ğında kalması zor görünüyor. Eğer kal-
makta ısrar ederse, büyük bir olasılıkla
CHP bölünebilir ya da Kemal Kılıçdaroğlu
yönetimden düşürülebilir. Seçim son-
rasında en ciddi çalkalanma, iç mücadele
CHP içerisinde ortaya çıkacak ve ya-
şanacaktır. 

Kuşkusuz seçimin diğer ve en önemli
bir sonucu, HDP’nin aldığı yüzde 12
oy civarında meclise bir demokratik
grubu sokması durumudur. Bunu en-
gellemek, HDP’yi meclis dışına iterek
yok etmek için AKP-MHP faşizminin
büyük saldırılar yürüttüğü, CHP’nin de
buna zımnen destek verdiği bilinen bir
gerçektir. Bazıları, “CHP’liler, HDP’ye
oy verdi ki, barajı aşsınlar” dedi. Bu
tür yaklaşımların hepsi yalandır, ger-
çekle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir yoldaş

bu tür gerçek dışı görüşlere kanmamalı,
aldanmamalıdır. Tam tersine CHP, İyi
Parti’yi destekledi, kolladı ve besledi.
İyi Parti üzerinden HDP’nin baraj altında
kalmasını sağlamaya çalıştı. Bütün
bunlara rağmen, bir yandan AKP-MHP
faşizminin açık saldırılarına, diğer yan-
dan CHP’nin, İyi Parti projesiyle HDP’yi
zayıf düşürme çabalarına karşın, HDP
yüzde 12 civarında oy alıp demokratik
bir Türkiye alternatifinin var olduğunu
herkese göstermiştir. Bu önemli bir so-
nuç ve başarıdır. Faşizmin çöküş sü-
recini hızlandıran, faşizmin yıkılmasının
önünü açan bir başarıdır. Aslında de-
mokratik siyaset alanı, seçim sonucuyla
AKP-MHP faşizminin yıkılacağını ve
tarihin çöp sepetine atılacağını gös-
termiş ve kanıtlamıştır. 

MHP’lileşmiş bir AKP ve 
Erdoğan gerçekliği var

Bütün bunların sonucunda olası ge-
lişmeler ne olabilir? 24 Haziran seçim-
lerinin ortaya çıkardığı siyasi tablo so-
nucunda, önümüzdeki haftalar ve ay-
lardaki siyasi-askeri mücadele nasıl
gelişecektir? 

Bu konuda da kısaca şu tanımla-
maları yapmak mümkündür: Birincisi;
AKP-MHP faşist ittifakı, kendi yönetimini
kurmaya ve şimdiye kadar uyguladığı
politikaları daha da derinleştirerek uy-
gulamaya çalışacaktır. Zaten Tayyip
Erdoğan mevcut seçim sonuçlarını, iz-
lediği savaş ve soykırım politikalarının
kabul görmesi, doğrulanması olarak
değerlendirmektedir. “Terörü tümden
yok edeceğim” adı altında PKK’ye,
devrimci demokratik harekete, Kürt
halkına ve tüm ezilenlere dönük fa-
şist-soykırımcı saldırılarını artırarak
sürdüreceğini ifade etmektedir. 

Bu bakımdan AKP-MHP iktidarının
içte ve dışta, Bakurê Kurdistan’da, Ba-
şûr ve Rojava’da, en başta Kürt halkına
ve Özgürlük Hareketi’ne, onunla bağ-
lantılı olarak tüm demokratik güçlere
ve ezilenlere dönük faşist terör, baskı
ve saldırıları en üst düzeye çıkartacağı
kesin gibi gözükmektedir. Kendi ikti-
darını sürdürebilmek, ömrünü uzata-
bilmek için bu saldırıları yapacaktır. İk-
tidarının ömrünü uzatmayı, bu saldırıları
başarıyla sürdürmekte görecektir. Bu-
nun da merkezine hiç kuşkusuz Kürt
soykırımını koymuştur, Kürt düşmanlı-
ğını esas almaktadır. Dolayısıyla hem
Bakurê Kurdistan’da topyekun faşist
saldırı sürecek hem de bu saldırılar
Efrîn’den başlamak üzere Rojava’ya,
Bradost’tan başlamak üzere de Başûrê
Kurdistan’a yayılmaya çalışılacaktır.
Zaten Tayyip Erdoğan yönetimi politika
olarak uzun süredir böyle bir stratejik
planlamayı benimsemiş durumdadır.
MHP ile ittifak halinde izleyeceği politika
daha fazla bu olacaktır. Mevcut haliyle
Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’nin zaten
politika belirleme şansı ve iradesi kal-
mamıştır. Her şeyi ile Devlet Bahçeli’ye
teslim olmuş, MHP çizgisine girmiş,
MHP’lileşmiş bir AKP ve Tayyip Erdoğan
gerçekliği var. Şimdiye kadar meclis
çoğunluğuyla belli bir irade koyuyordu,
şimdi o çoğunluğu kaybederek aslında
tümüyle MHP çizgisine teslim olmuş
bir konuma gelmiş durumdadır. Dola-
yısıyla iktidarın politikalarını Devlet
Bahçeli ve MHP belirleyecektir. Devlet
Bahçeli ve MHP’nin de gerçekten de
Süper Gladio’nun ve derin devletin bir
ajan yapılanması olarak tüm hedefinin
Kürt soykırımını tamamlamak olduğu,
bunun için de Kürt düşmanlığını bütün
politikalarının merkezine koyduğu açık-
tır. Bu konularda herhangi bir yanlış
beklenti, duraksama, hesap içerisinde
hiç kimse olmamalıdır. 

İkinci olarak; sadece sürecin AKP-

Önder Apo, “Özgür kişilik, örgütlü kişiliktir” dedi. Bilinci ve iradesiyle yaşamına
yön veren kişiliktir. O halde bilinç ve irademizi bu temelde geliştirmemiz

gerekiyor. Bildiklerimizi, değerlendirmelerimizi, aldığımız kararları yerinde ve
zamanında etkili bir biçimde hayata geçiren güç olmalıyız. Bu konuda bireysel

becerilerimizi, örgütlü bütüne katarak, kendimizi en güçlü bir örgütlülüğe
kavuşturarak gücümüzü arttırmalıyız.
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MHP faşist diktatörlüğünün saldırısıyla
gelişeceğini sanmak da dar bir yakla-
şım olarak görülmektedir. Aslında Or-
tadoğu’da yaşanan Üçüncü Dünya
Savaşı’nın, Suriye’de belli bir tıkanmayı
ve kilitlenmeyi yaşadığı açık bir ger-
çektir. DAİŞ’in Reqa’da yenilgiye uğ-
ratılması ardından, ‘Suriye’de artık si-
yasi çözüm sürecinin gelişeceğini’ bir-
çok çevre değerlendirirken, gündeme
Efrîn işgal saldırısı geldi ve savaşın
Suriye’de daha çok derinleşerek de-
vam edeceği görüldü. Ardından DAİŞ’e
karşı Koalisyon Güçleri’nin desteğinde,
YPG/YPJ’nin ve QSD güçlerinin di-
renişleri yayılarak sürdü.

Şimdi rejim ile çeşitli çete güçleri
arasında Suriye’nin değişik bölgele-
rinde çatışmalar sürüyor. Bazı çevreler
siyasi çözümün gelişeceği, yeni gö-
rüşme süreçlerinin başlayacağını de-
ğerlendiriyor. Bazı çevreler Suriye’de
savaşın derinleşeceğini, rejimle ku-
zey-doğu Suriye güçlerinin çatışma
içerisine gireceğini ifade ediyor. As-
lında Suriye’de savaşın derinleşebi-
leceği kadar derinleştiği, eski yapıyı
çözeceği kadar çözdüğü, bundan öte-
ye savaşla yeni bir şey yaratılama-
yacağı açığa çıkmış bulunuyor. Do-
layısıyla Üçüncü Dünya Savaşı, Su-
riye’de derinleşebildiği kadar derin-
leşmiş ve bir tıkanma haline gelmiş
gözüküyor. Bu çerçevede küresel ser-
maye güçlerinin ABD, İsrail ve İngiltere
öncülüğünün yönünü daha çok İran’a
çevirdiği, dolayısıyla bir ihtimal savaşın
İran sınırına, Zagros hattına kayabi-
leceğini görmek ve değerlendirmek
gerekiyor. Zaten baştan beri Trump
yönetiminin böyle bir politika izlemeye
çalıştığı görülebilmekteydi. İran ile
yapılan Nükleer Anlaşma’dan çekile-
rek, Kuzey Kore ile belli bir ilişki ge-
liştirerek, Rusya ile sürekli ilişki ve
görüşme içerisinde olarak, Suudi ön-
cülüğünde İran’a karşı bir Arap cephesi
oluşturarak, İran’a dönük belli bir
planlı mücadele içerisinde oldu. 

AKP-MHP bütün siyasetini
Kürtlere karşı topyekun 
soykırım temelinde yürütecektir

Şimdi Irak’ta ve Türkiye’de yapılan
seçim sonuçlarını ve bu sonuçlar te-
melinde oluşan iktidarları, eğer İran’a
karşı mücadelede kendi yanına çe-
kebilirse, giderek Üçüncü Dünya Sa-
vaşı’nın Irak içine doğru yayılması
durumu gündeme gelebilir. Böyle bir
olasılık vardır ve ABD’nin böyle bir
çaba içerisinde olduğu görülmekte ve
anlaşılmaktadır. Aslında ABD ve AKP
yönetimleri arasında derinden sürdü-
rülen görüşmeler, müzakere ve pa-
zarlıkların altında böyle bir durum
yatmaktadır. Her ne kadar güncel po-
litika tartışılıyormuş gibi görülse de,
Minbic vb yerlerin tartışıldığı söylense
de, esas pazarlığın mevcut AKP-MHP
faşist diktatörlüğünün, ABD cephe-
sinde İran’a karşı mücadeleye katma
üzerinde yürüdüğü; AKP-MHP’nin ise
buna karşılık ABD’nin her yerde Kürt
soykırımına onay vermesi, kabul et-
mesi, böyle bir ittifakın bir hedefinin
de Kürt Özgürlük Hareketi’nin her
alanda ezilmesini, terazinin bir kefe-
sine koyduğu anlaşılmaktadır. Böyle
bir pazarlığın derinden sürme olasılığı
çok güçlüdür. Dolayısıyla eğer anla-
şabilirlerse, yine Irak’ta oluşacak yö-
netim böyle bir politik stratejiye dahil
olursa, önümüzdeki süreçte Suriye’de
tıkanan Üçüncü Dünya Savaşı’nın ye-
niden Irak-İran sınırına, orası üzerin-
den Irak içlerine taşırılma olasılığı
vardır ki, bu durum Hareket ve halk
olarak bizi yakından, ciddi bir biçimde
etkilemekte ve ilgilendirmektedir. 

Değerli yoldaşlar;
AKP-MHP faşist ittifakı zayıf ve

geçici de olsa, 24 Haziran seçimleriyle
kendisini kısmen yenilemiş, kendisine
belli bir taze kan katmış durumdadır.
Bu çerçevede ABD ile tam anlaşsa da
anlaşamasa da, ABD ile birlikte İran’a
dönük savaş ve mücadele içerisine
girse de girmese de, önümüzdeki sü-
reçte tek hedefinin Özgürlük Hareketi-
mizi imha ve tasfiye etmek olacağı ke-
sindir. Bütün zihniyetini ve siyasetini
Kürt düşmanı, Kürt karşıtı bir çizgide
harekete geçirerek, her alanda Hare-
ketimize ve halkımıza dönük imha ve
tasfiye amaçlı topyekun faşist-soykı-
rımcı saldırılarını yürütmeye çalışacağı
açıktır. Bunu, Türkiye ve Bakurê Kur-
distan’da her türlü yöntemle yapacağı
gibi, Rojava ve Başûrê Kurdistan’a dö-
nük başlattığı işgal saldırılarını, çeşitli
yöntemlerle yaymaya ve geliştirmeye
çalışarak da yapmak isteyecektir. Diğer
yandan böyle bir faşist-soykırımcı sal-
dırıyı, siyasi ve askeri boyutlarda yaptığı
gibi, bölgesel ve küresel düzeyde dış
alanlarda, hem diplomatik yollarla hem
de istihbari saldırılar biçiminde de ge-
liştirmeye ve sürdürmeye çalışacaktır. 

Dolayısıyla 24 Haziran seçim so-
nuçları, AKP-MHP faşizminin izlediği
topyekun faşist-soykırımcı saldırı pla-
nında, söz konusu saldırıları daha çok
arttırma ve çeşitlendirme çabası dışında
herhangi bir değişiklik yapmamıştır.
Her şeyden önce tüm yoldaşların, he-
pimizin, tüm Kürdistan Özgürlük Güç-
leri’nin ve Türkiye devrimci demokratik

çevrelerinin bu gerçeği görmesi ve
buna göre tutum geliştirmesi gereklidir. 

TC sınırları içerisinde yaklaşım bu
biçimde olması gerektiği gibi, Rojava
ve Suriye çerçevesinde de, yine Başûr
ve Irak çerçevesinde de yaklaşım ve
tutumun böyle olması zorunludur. Suriye
ve Irak’ın kendi iç sorunları, çelişki ve
çatışmaları vardır. Fakat bunların ya-
nında, bu alanlar açısından da birinci
tehdit mevcut haliyle Türkiye devleti,
AKP ve MHP faşist diktatörlüğüdür.
Bu gerçekliği Rojava ve Başûr’un Kürt
güçleri kadar, Suriye ve Irak’ın yurtsever
demokratik güçlerinin de görüp anla-
ması ve buna göre ortak tutum geliş-
tirmesi zorunludur. 

AKP-MHP faşist diktatörlüğüne karşı
mücadele, Türkiye ve Bakurê Kurdis-
tan’da topyekun özgürlükçü, demokratik
direniş biçiminde geliştiği gibi, aynı za-
manda Rojava ve Başûrê Kurdistan’ın,
Suriye ve Irak’ın özgürlükçü demokratik
güçleriyle de ortak bir mücadele olmak
durumundadır. AKP-MHP faşist dikta-
törlüğü, Bakurê Kurdistan için olduğu
kadar, Başûr ve Rojava için de bir
tehdit ve saldırı gücüdür. Aynı zamanda
Irak ve Suriye için bir tehdit ve saldırı
gücüdür. Dolayısıyla AKP-MHP faşist
diktatörlüğüne karşı sadece Türkiye
ve Bakurê Kurdistan’da değil, Başûr
ve Rojavayê Kurdistan’da, Irak ve Su-
riye’de de bir mücadele ortaklığına ih-
tiyaç vardır. AKP-MHP faşist diktatör-
lüğüne karşı tüm bu alanlarda ortak
mücadele cephesini örmek, topyekun
direnişi sınırlara çok fazla takılmadan,
tüm bu alanları içine alabilecek şekilde

geliştirmeye çalışmak gereklidir. Böyle
bir durum gerçekleşirse, işte o zaman
AKP-MHP faşizminin ömrü kesinlikle
uzun olmayacak, çok kısa süre içeri-
sinde faşist diktatörlüğün Türkiye’de
çöküşü ve yıkılışı gerçekleşecektir. 

Topyekun faşist-soykırımcı 
saldırıya karşı, topyekun direniş

Bu da Türkiye’ye demokrasi ve Ba-
kurê Kurdistan’a özgürlük getirdiği gibi,
aynı zamanda Suriye ve Irak’ın demo-
kratikleşmesinin önünü açacak, Başûr
ve Rojavayê Kurdistan sorunlarının
çözümünün gerçekleşmesi için zemini
uygun hale getirecektir. Dolayısıyla
Kürdistan’ın dört bir yanındaki Özgürlük
Güçleri olarak en başta AKP-MHP
faşist diktatörlüğüne, onun Kürdis-
tan’daki katliam ve soykırımlarıyla bir-
likte, Başûr ve Rojavayê Kurdistan’a
yönelttiği işgal saldırılarına karşı ortak
bir direniş içerisinde olma görev ve
sorumluluğumuz vardır. Topyekun fa-
şist-soykırımcı saldırıya karşı, topyekun
özgürlük direnişini her cephede, tüm
yöntemlerle geliştirmek durumundayız.
Aynı zamanda AKP-MHP faşist dikta-
törlüğüne karşı, “Kürdistan’ın özgürlüğü
ve Önder Apo’nun özgür yaşar ve
çalışır koşullara kavuşması” amacıyla
yürüttüğümüz Özgür Kürdistan Müca-
delemizi; demokratik Türkiye, demo-
kratik Suriye ve demokratik Irak mü-
cadeleleriyle de her düzeyde ortaklaş-
tırmamız, birleşik bir mücadele haline
getirmemiz, çeşitli düzeylerde demo-

kratik ilişki ve ittifaklara dayalı olarak
yürütmemiz gerekli ve zorunludur. 

Unutulmamalıdır ki; Kürt halkının
varlık ve Özgürlük Mücadelesi’nin ba-
şarısını, Kürt toplumunun geleceğini;
içinde bulunduğumuz haftalar ve ay-
larda AKP-MHP faşist diktatörlüğüne
karşı yürüteceğimiz topyekun direnişin
sonucu belirleyecektir. Hatta bu direnişin
sonucu, sadece Kürdistan ile sınırlı da
kalmayacaktır. Böyle bir direniş sadece
Kürt varlığını ve özgürlüğünü garanti-
lemeyecek, aynı zamanda Ortadoğu’da
yaşanan Üçüncü Dünya Savaşı’nın gi-
dişatını da belirleyecektir. Üçüncü Dün-
ya Savaşı’ndan barış ve demokrasi
yönünde çıkabilmenin önünü açacaktır.
Bunun için Türkiye, Suriye ve Irak’ta
demokratikleşmeyi geliştirerek, demo-
kratik devrimi gerçekleştirerek, Demo-
kratik Ortadoğu Devrimi’ne giden yolun
önünü açıp gerçekleşmesi için zemini
güçlü hale getirecektir. 

Eğer AKP-MHP faşist diktatörlüğüne
karşı Devrimci Halk Savaşı Stratejisi
temelinde, böyle bütünlüklü ve topyekun
direniş yürütülürse, AKP-MHP faşiz-
minin yıkılabileceği, ömrünün çok uzun
olmayacağı tartışmasız bir gerçektir.
Yeter ki, Kürdistan Özgürlük Güçleri,
topyekun faşist saldırıya karşı şimdiye
kadar yürüttükleri topyekun özgürlük
direnişini daha çok geliştirip güçlendi-
rebilsinler, daha zengin tarz ve yön-
temlerle, başarılı bir şekilde uygulaya-
bilsinler. Yeter ki, Kürdistan’da gelişen
bu topyekun özürlük direnişini; Türki-
ye’nin, Irak’ın, Suriye’nin demokratik
güçleriyle ortak bir cephede birleştirmeyi

ve ortak bir direnişe dönüştürmeyi ba-
şarabilsinler. Eğer bu gerçekleşirse
AKP-MHP faşizminin ayakta kalma
şansı kesinlikle yoktur. Bir defa faşist
diktatörlük, 24 Haziran seçiminden güç-
lenerek çıkmamıştır. Tam tersine hü-
kümet kurma, yönetim olma hakkını
elde etmiş olsa bile zayıflayarak çık-
mıştır. Zayıfladığının en önemli gös-
tergelerinden biri, koltuk değneklerinden
biri olan CHP’nin artık eski işlevini gö-
remez duruma düşmüş olmasıdır. 

Diğer yandan, HDP’de oluşan de-
mokratik irade, gerçekten de Demo-
kratik Türkiye gerçeğini her bakımdan
direniş içerisinde örecek bir nicel-nitel
güce sahiptir. AKP-MHP faşizmi bütün
bu yaptıklarıyla ve seçim sürecindeki
mücadeleyle Türkiye toplumu nezdinde
çok yönlü bir biçimde teşhir ve tecrit
olmuş durumdadır. Evet, beynini yıka-
dığı, parayla satın aldığı, alıklaştırdığı
ve sürü haline getirdiği, bu temelde
savaşa sürdüğü belli bir kesim vardır.
Önemli bir çete örgütlemesi gerçek-
leştirmiştir ki, zaten savaşı buna da-
yanarak yürütmektedir. Ama içte AKP-
MHP faşizminin tabanı iyice daralmış
bulunmaktadır. Mevcut seçim sonuç-
larına göre bile toplumun yarısı, bu
politikalara onay vermemektedir. Aslında
ortaya çıkan sonucun hileyle olduğu
da bilinen bir gerçektir. 

Bahçeli-Erdoğan diktatörlüğünün
eski Osmanlıyı canlandırma, “Misak-ı
Milli’yi uyguluyoruz” adı altında, Rojhilat
ve Rojavayê Kurdistan’a dönük saldı-
rıları Arap aleminde, İran’da, bütün

dünyada ciddi bir kuşku ortaya çıkarmış
durumdadır. Bunun sonucunda bölgede
ve dünyada, AKP-MHP faşist diktatör-
lüğünün teşhiri ve tecridi daha çok ge-
lişiyor ve gelişecektir. ABD yönetimi
istediği kadar onunla uzlaşmaya, çeşitli
karanlık emelleri için değerlendirmeye
çalışsın, bunda başarılı olunup oluna-
mayacağı da zaten belli değildir. Genel
demokratik bölgesel ve küresel ka-
muoyu böyle bir ittifakın, bölgeyi kana
bulayacak saldırının gelişmesine izin
vermeyecek düzeydedir ve bu güce
sahiptir. Bu bakımdan da içte ve dışta
AKP-MHP faşizminin çok daha fazla
teşhir ve tecrit olduğu, daralmakta ol-
duğu, tartışma götürmeyen bir gerçektir. 

AKP, bir yöntem olarak, araç-gereç
olarak ne kullanabilecekse şimdiye kadar
kullandı. Kürt halkına ve Özgürlük Ha-
reketimize dönük topyekun faşist-soy-
kırımcı saldırıda kullanmadığı hiç bir
şey kalmadı. Bütün savaş araçlarını,
her türlü tekniği kullandı. Bütün alanlara
saldırdı, şehirleri yaktı yıktı, mezarlıklara
saldırdı, çocuklara saldırdı, kadınlara
saldırdı, gençlere saldırdı. Linç uyguladı,
tutuklamalar, katliamlar uyguladı. Sınır
dışına saldırılar yaptı. Şengal’e, Qere-
çox’a, Efrîn’e, Bradost’a saldırdı. Yap-
madığı, uygulamadığı hiç bir şey kal-
madı. Ne araç-gereç bakımından, ne
yol-yöntem bakımından yeni saldırılar
geliştirme şansı yoktur. Sadece uygu-
ladıklarını hacim olarak daha fazla ço-
ğaltmaya çalışacak ki, karşı direniş ol-
dukça, özgürlük ve demokrasi direnişi
geliştikçe onu uygulaması, başarıya gö-
türmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. 

Bu bakımdan devrimci demokratik
direniş asgari düzeyde örgütlendirilip,
topyekun direniş halinde AKP-MHP fa-
şizmine karşı sürdürüldüğü müddetçe,
faşizmin ömrünün uzaması imkansızdır.
AKP-MHP faşizmi giderek daha çok
zayıflamakta, yıkılış ve çöküş süreci
hızlanarak devam etmektedir. Aslında
ne zaman ve nasıl çökeceğini belirle-
yecek olan anti-faşist demokratik dire-
nişin gücüdür, çapıdır, etkinliğidir. Yoksa
AKP-MHP faşizminin kendi gücüyle
ayakta kalma şansı zaten yoktur. Onu
yıkıp atacak gücün, etki düzeyi bu yı-
kımın ve çöküşün ne zaman gerçekle-
şeceğini belirleyecektir. 

Değerli yoldaşlar;
Çok açık ki, AKP-MHP faşist dikta-

törlüğüne karşı böyle topyekun müca-
delede, herkesten çok ve öncelikli
görev Partimize ve gerilla güçlerimize
düşmektedir. Halkımıza, kadın ve genç-
lik hareketlerimize düşmektedir. Türki-
ye’nin, Suriye’nin Irak’ın tüm demokratik
güçleri bizden öncülük beklemektedir.
Eğer biz doğru ve yeterli öncülük ya-
pabilirsek, tüm devrimci-demokratik
güçler böyle bir öncülük etrafında bir-
leşmeye açıktır. Bunu Türkiye, Irak ve
Suriye düzeyinde geliştirdiğimiz ilişkiler
ve yürüttüğümüz ortak mücadeleler
sonucunda, daha çok ve net bir biçimde
görüp anlıyoruz. O halde her zaman-
kinden daha fazla öncülük görevlerine
sahip çıkmamız, geçmiş mücadele tec-
rübelerimizin zengin derslerini de çı-
kartarak, sadece Kürdistan’da değil,
en azından Kürdistan’ı egemenlik al-
tında tutan devletlerin sınırları içerisinde
yürütülen demokrasi mücadelelerine,
demokratik devrim hareketlerine de
öncülük edecek bir anlayış ve tutum
sahibi olmamız gereklidir. 

Bunun için de topyekun direniş gö-
revlerini her alanda daha doğru tarz,
üslup ve yeterli tempoyla yürütmemiz
gerekiyor. Mücadelede daha bütünlüklü
olmamız, tarzda daha zengin ve yaratıcı
hale gelmemiz zorunludur. Örneğin,
demokratik siyaset alanı seçimle önemli
bir başarı elde etmiştir. AKP-MHP faşist
diktatörlüğünün yıkılacağını net bir bi-
çimde herkese göstermiştir. Şimdi se-
çimden de aldığı güçle, demokratik si-
yasi mücadeleyi meclisten toplumun
derinliklerine kadar her alanda örgütlü
ve planlı bir biçimde geliştirmesi gereği
vardır. Hiçbir baskı, terör, tutuklama
bunun önünde engel oluşturamayacağı
gibi, geri adım atmayı da getiremez. 

Dışarıda olduğu kadar, zindanların
da mücadele alanı haline getirilmesi
şimdiye kadar başarılmıştır. Bundan
sonra da bu alan daha da derinleştirerek
mücadelesini sürdürebilir. Bu bakımdan
faşizmin her türlü yöntemini olduğu
alanda başarısız kılacak, faşizmin elinin
uzandığı her alanda kıracak, bütünlüklü
bir direnişle faşizmi boğacak bir top-
yekun direniş tarzını geliştirmemiz ge-
rekiyor. Kimse böyle bir mücadelede
görevi başkasına yüklememelidir, baş-
kasından beklememelidir, başkasının
mücadelesini zayıflatıcı bir tutuma gir-
memelidir. Tam tersine her türlü mü-
cadeleye değer verilmesi, tüm mevzi-
lerin anti-faşist direnişte kullanılması,
herkesin görev ve sorumluluk bilinciyle
mücadele etmesi şarttır. 

Seçimden devrimci-demokratik
hareket güçlenerek çıkmıştır

Bu konuda 24 Haziran seçim so-
nuçlarının ortaya çıkardığı önemli bir
gelişme ve gerçeklik söz konusudur.
Seçimler, sadece AKP-MHP faşist dik-
tatörlüğünün kendini yenilemesi yö-
nünde bir adım ifade etmemiştir. Aslında
daha çok devrimci-demokratik hareketin

Faşizm topyekun saldırı olduğu kadar, en çok da silahlı saldırıdır, katliamdır,
zulümdür, imhadır, bir hakaret rejimidir. Böyle bir zulüm düzeninin yıkılması,
onu yıkacak direnişin geliştirilmesiyle mümkündür. Bu da anladığı dille cevap
vermeyi ifade etmektedir ki, bu noktada her düzeyde silahlı direniş, özellikle

gerilla öncülüğünün dağda, ovada, şehirde görev ve sorumluluklarının
gereklerini başarıyla yerine getirmesiyle mümkün olacaktır.
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kendini yenileme, güçlendirmesi so-
nucunu ortaya çıkarmıştır. Her türlü
faşist baskı ve terör karşısında demo-
kratik siyasi mücadelenin var olduğu,
demokratik siyasetin ayakta kaldığı ve
faşizmin alternatifi olduğu, seçim so-
nuçlarıyla bir kere daha net bir biçimde
kanıtlanmıştır. Bu bakımdan demokratik
siyasi mücadele alanı, her türlü yön-
temle tüm kesimleri harekete geçirerek
demokratik siyasi mücadelenin tüm
zenginliğini ve yaratıcılığını kullanarak,
anti-faşist direnişini ve alternatif yaratma
çalışmasını sürdürecektir. Özellikle ka-
dın ve gençlik hareketinin demokratik
siyasi mücadeleyi, anti-faşist direniş
temelinde toplumun tüm kesimlerine
yayma, faşizmin her türlü saldırısına
karşı misliyle cevap veren, devrimci
demokratik direniş için zengin yöntemler
geliştirerek öncülük görevini başarma
sorumluluğu vardır. 

Bununla birlikte; faşizm topyekun
saldırı olduğu kadar, en çok da silahlı
saldırıdır, katliamdır, zulümdür, imhadır,
bir hakaret rejimidir. Böyle bir zulüm
düzeninin yıkılması, onu yıkacak dire-
nişin geliştirilmesiyle mümkündür. Bu
da anladığı dille cevap vermeyi ifade
etmektedir ki, bu noktada her düzeyde
silahlı direniş, özellikle gerilla öncülü-
ğünün dağda, ovada, şehirde görev
ve sorumluluklarının gereklerini başa-
rıyla yerine getirmesi önemli olmaktadır. 

Şöyle diyebiliriz: 24 Haziran seçimleri
çerçevesinde, son iki-üç aylık süreçte,
demokratik siyaset alanı önemli bir ka-
barma yarattı, belli sonuçlar ortaya çı-
kardı. Tabii, bunda kendi çabasıyla bir-
likte, özellikle kırsal alanda gerilla güç-
lerimizin geliştirdiği direniş eylemleri
önemli bir rol oynadı. Efrîn Direnişi,
Bradost Direnişi, Xakurkê Direnişi, Ser-
hed, Dersim, Amed ve Botan direnişleri
ve bütün cephelerde süren gerilla di-
reniş mücadeleleri, AKP-MHP faşizmi-
nin oyunun düşmesine, demokrasi ha-
reketinin zafer kazanmasına en büyük
desteği verdi. Şimdi daha büyük öncülük
görevi, kuşkusuz gece-gündüz, dağ-
ova-şehir alanlarını birlikte kullanan,
başarılı bir gerilla direnişini geliştirmekle
olacak, öncü böyle bir mücadelede ifa-
desini bulacak. 

Böyle bir mücadelenin günümüz
koşullarında başarılı bir biçimde nasıl
gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda
da bize yolu 14 Temmuz direniş çizgi-
siyle, 30 Haziran fedai zafer çizgisi
gösterecektir. Söz konusu topyekun
direnişte öncülük görevini başarıyla
yerine getirmeyi, Kemal Pir çizgisinde,
Zîlan çizgisinde mücadele ederek ba-
şaracağız. 

Değerli yoldaşlar; 
Faşist-soykırımcı rejimin topyekun

özel savaş saldırısını boşa çıkartabil-
mek ve onu yenilgiye uğratabilmek
için topyekun direniş içerisinde olmamız
gerektiği açıktır. Bu bakımdan herkese
görev ve sorumluluk düşmektedir. Her
alanda yürütülecek mücadeleler de-
ğerlidir. Kürdistan’da yürütülen müca-
dele kadar, Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta
yürütülen mücadeleler de anlamlı ve
değerlidir. Gerilla direnişi kadar, kadın
ve gençlik hareketlerinin mücadelesi,
serhildan, demokratik eylemlilik, kültürel
etkinlikler de değerlidir. Kim nerede
ne yapabiliyorsa herkes, olduğu her
yerde, her yöntemle mücadele etme-
lidir. Faşizmi yıkacak olan topyekun
direniş ancak böyle gelişebilir. Fakat
herkes direnebilir, her alanda direniş
olabilir ama buna öncülük yapacak,
direnişte zaferi sağlayacak olan gücün
ise gerilla direnişi oluğu tartışma gö-
türmeyen bir gerçekliktir. 

Bu bakımdan gerilla hareketimiz,
tüm Kürdistan’a yayılmış bir hareket
olduğu gibi, kendisini Kürdistan’ın dışına

da gittikçe taşıran bir hareket haline
gelmektedir. 40 yılı aşan zengin bir
tecrübe birikimine sahiptir. Bu birikimin
derslerini çıkardıkça, yeni dönemin ge-
rillacılığını her alanda güçlü ve başarılı
bir biçimde uygulayacaktır. Gerilla da
başarı, kesinlikle zihniyete ve tarza
dayalıdır. Anlayışta gerillanın amaçla-
rıyla, felsefesiyle, ilkeleriyle bütünleşme;
tarzda gerillanın duyarlılığı, disiplini,
örgütlülüğü, komuta gücünü gösterme,
gerilla öncülüğünü başarıya taşıyacaktır. 

Önder Apo, hep anlayış ve tarz üze-
rinde durdu. “Savaşta değil, yaşamda
kaybettiğimizi” söyleyerek, “Eğer büyük
askeri zaferler kazanmak istiyorsak,
yaşamda kazanmamız gerektiğini” be-
lirtti. “PKK’lileşelim Savaşı Kazanalım”
dedi. Zaferi kazanmanın partileşmeyle
mümkün olduğunu her zaman vurgu-
ladı. Bu bakımdan dağda, ovada, şe-
hirde gerilla savaşını, faşizmi yıkacak
düzeyde geliştirebilmek için öncelikle
ideolojik-örgütsel çizgi mücadelesini
kendi içimizde etkili yürütmemiz gere-
kiyor. Bu açıdan ideolojik-örgütsel çizgi
mücadelesinde zafer kazanmamız şart-
tır. Bu da sınıf mücadelesidir, cins mü-
cadelesidir, nefs mücadelesidir, kişilik
terbiyesidir. Yani kendimizi amaçlarımız
doğrultusunda terbiye etmemiz, bilin-

çlendirmemiz, disiplinli ve örgütlü hale
getirmemizdir. Örgütsel düzeyde yol-
daşlarıyla iyi anlaşan, birbirini dinleyen,
seven-sayan, saygı duyan, dolayısıyla
ortak karar alma ve uygulamayı en
ileri düzeyde gerçekleştiren olmaktır.
Tim, takım düzenini gerillada etkili bir
biçimde geliştirmektir. ‘Takım’ diyoruz,
‘Tim’ diyoruz. En azından bu kavram-
ların içeriklerine uygun hareket etmemiz
lazım. ‘Tim, takım’ kavramları sadece
askeri alanda kullanılmıyor. Sporda,
sanatta, siyasette de kullanılıyor. Bir
tim ya da takım olabilmek için insanlar
çok yoğun eğitiliyor. Bireysel eğitim-
lerden, toplu eğitime kadar yoğun bir
ortak çaba harcanıyor. Gerçekten de
bir timin ya da takımın üyesi olabilmek
için her bir insan büyük bir çaba içerisine
giriyor. Bütün bunları görmemiz ve an-
lamamız gereklidir. 

Bu bakımdan da başarının ve zafe-
rin, komünal yaşam ve kolektif çalışma
çizgisinde, parti öncülüğünün gereklerini
bulunduğumuz her yerde 24 saat, ya-
şamın ve mücadelenin her anında gös-
termemiz gerekiyor. Kendimizi doğru
eğitmemiz lazım. Kemal Pir çizgisi bu-
dur. Takım ve tim halinde eyleme yü-
rüdüler ve zafer kazandılar. 14 Temmuz
Direniş Çizgisi böyle ortaya çıkmıştır.

Dört kişiyle tarihin en büyük zaferini
kazanmadılar mı? Zîlan gerçeğine ba-
kalım, bütün özgürlük değerleri, öz-
gürlük amaçları bir kişide somutlaşmadı
mı? Zîlan kişiliği, 7 bin yıllık erkek ege-
men zihniyet ve siyasetin ortaya çı-
kardığı, kadına cevap olarak özgür ka-
dınlığı ruhunda, duygusunda, düşün-
cesinde temsil etmedi mi? Bir kişiyle
bütün halklar gerçekliğini, ezilenler ger-
çekliğini, kadınlar gerçekliğini yaşamadı
mı? Demek ki, bir kişi kendisini eğitirse,
örgütlerse, Önderlik ve Parti çizgisinde
kendini eğitip disipline ederek, müca-
deleye sevk eder, amaçlara doğru ka-
tarsa yapamayacağı hiçbir şey yoktur,
başaramayacağı hiçbir görev kesinlikle
söz konusu değildir. 

Bu bakımdan denebilir ki; faşist-
soykırımcı saldırılar artıyor. Savaş alanı
genişlemiş bulunuyor. Görevlerimiz bü-
yümüş, mücadele alanları çoğalmış,
başarı vazgeçilmez bir hedef haline
gelmiş olabilir ama bütün bunları ya-
pacak gücümüz, irademiz de vardır.
İşte 14 Temmuz çizgisi, 30 Haziran
çizgisi; Kemal Pir ve Zîlan çizgisi bunu
ifade ediyor. Eğer biz gerçekten de
Kemal Pir ve Zîlan çizgisinde partile-
şirsek, gerillalaşırsak, halklaşırsak, de-
mokratik uluslaşırsak; bu temelde kendi

örgütlülüğümüzü, disiplinimizi, komünal
yaşam ve kolektif yaşamımızı ortaya
çıkartıp geliştirirsek, bizi alt edecek hiç
bir güç olamaz. Yapamayacağımız, ba-
şaramayacağımız hiç bir görev olamaz.
Yenemeyeceğimiz hiç bir düşman ola-
maz. Bu biçimde kendisini eğitmiş, ör-
gütlemiş bir gerilla hareketinin, parti
öncülüğünün bu kadar kolektifleşmiş,
komünal yaşamda bütünleşmiş, fedai-
leşmiş bir öncülüğün başaramayacağı
hiçbir görev kesinlikle söz konusu ola-
maz. Bu bakımdan görevlerimiz büyü-
müş ve ağırlaşmış olabilir ama kendi-
mizin de geliştiğini ve büyüdüğünü,
imkanlarımızın ve fırsatlarımızın arttı-
ğını, bilincimizin ve tecrübemizin zen-
ginleştiğini, gelişip güçlenen bir güç
olduğumuzu bilmek gerekiyor. Dolayı-
sıyla Apocu çizgide militanlaştıkça, 14
Temmuz ve 30 Haziran çizgisinde dev-
rimcileşip fedaileştikçe, yapamayaca-
ğımız hiçbir görevin, başaramayaca-
ğımız hiçbir şeyin olamayacağına yü-
rekten inanmalıyız. Böyle bir militanlığı
geliştirdikçe her türlü görevi başara-
cağımıza kesinlikle inanmalı ve kendi-
mize bu çerçevede güvenmeliyiz. 

Bunun için de 14 Temmuz ve 30
Haziran çizgisinde daha çok yoğun-
laşmalıyız. Kemal Pir ve Zîlan kişiliğinin

özellikleri üzerinde daha çok durmalıyız.
Daha çok incelemeli, Apocu militan
çizgi özellikleri üzerinde yoğunlaşma-
lıyız. Önderlik ve şehitler çizgisinde
daha çok özeleştirel yaklaşım göster-
meliyiz. Arkadaşların hiçbir cephede
imkanları az değil, kavrayış düzeyleri
zayıf da değildir. En yeni ve en genç
arkadaşlar bile mevcut durumda bir fi-
lozof kadar bilgi sahibidir. Doğruları
müthiş biliyorlar, pratikte olup bitenleri
çok güçlü biçimde analiz ediyorlar,
doğruyu ve yanlışı ortaya koyabiliyorlar.
Elbette sürekli bilgi birikimimizi artır-
malıyız ama sorun yeterince bilip ya
da bilmemekten kaynaklanmıyor. As-
lında bildiklerimizi doğru ve yeterli bir
biçimde pratiğe geçirmemekten kay-
naklanıyor. Bunun aşılması da irade
meselesidir, disiplin işidir. Örgütlü kişilik
haline gelme durumudur. 

Önder Apo, “Özgür kişilik, örgütlü
kişiliktir” dedi. Bilinci ve iradesiyle ya-
şamına yön veren kişiliktir. O halde
bilinç ve irademizi bu temelde geliştir-
memiz gerekiyor. Bildiklerimizi, değer-
lendirmelerimizi, aldığımız kararları ye-
rinde ve zamanında etkili bir biçimde
hayata geçiren güç olmalıyız. Bu konuda
bireysel becerilerimizi, örgütlü bütüne
katarak, kendimizi en güçlü bir örgüt-

lülüğe kavuşturarak gücümüzü arttır-
malıyız. Düşmanın teknik üstünlüğünü,
ideolojik-örgütsel güç üstünlüğümüzle
geriletmeli, yenilgiye uğratmalı, aşma-
lıyız. Kendi güç kaynaklarımızı o halde
doğru işletmeliyiz. Aslında sorun biraz
buradan kaynaklanmaktadır. Bireysel
tutumlar, ferdi davranışlar, eski düzen
özelliklerini aşamama, küçük burjuva
ruh halleri, duygular, yaklaşımlar, laubali
tutumlar, üstünkörülük, duyarsızlık, ‘bir
şey olmaz’ yaklaşımı ve zihniyeti vb
tutum ve davranışlar birleştiğinde ve
öncülük alanına aktığında en ciddi za-
rara yol açan tehlikeler olmaktadır. Bun-
ları hafife almayalım, küçümsemeyelim;
örgütlü olmanın, komünal yaşayıp ko-
lektif çalışmanın, bütün gereklerini ek-
siksiz bir biçimde yerine getirelim. Ken-
dimizi bu temelde örgütleyip kattığımız
gibi, çevremizde bu tür ilke ve ölçüleri
zedeleyen, buna ters düşen tutum, dav-
ranış ve anlayışlara karşı da örgütlü
bir biçimde çizgi temelinde mücadele
edelim. Bunları görmezden gelmeyelim,
göz yummayalım, müsamaha göster-
meyelim. Unutmayalım ki; zafer çizgi-
sinde yürüyen bir siyasi-askeri mücadele
ancak zafer kazanmış bir ideolojik-ör-
gütsel çizgi duruşuyla gerçekleşebilir,
ortaya çıkıp sonuç alabilir. 

Bu bakımdan, her şeyin başı ger-
çekten de partileşme, ideolojik-örgütsel
çizgi mücadelesini yürütme, sınıf ve
cins mücadelesi temelinde ideolojik
ve örgütsel mücadeleyi geliştirerek
parti ve gerilla öncülüğünü, komünal
yaşam ve kolektif çalışmada zirveye
taşımadır. Başarının ölçüsü kesinlikle
budur. Bu da nefsini yenmekle, birey-
ciliğini denetim altına almakla, üslu-
buna, davranışlarına, diline dikkat et-
mekle; yoldaşlarını, çevresini zorlayan
ve zayıflatan değil; onlara hep coşku
ve moral veren, onlara hep güç katan,
birleştiren, çeken, doğru yolu gösteren
olmakla mümkündür. Devrimci militan,
çevresine batan ve çevresini kendin-
den uzaklaştıran, kaçırtan değildir.
Tam tersine hep kendine çeken, çekim
gücü olan, hep doğruyu gösteren, ona
öncülük eden militandır. Haki Karerler,
Mazlum Doğanlar, Mahsum Korkmaz-
lar böyleydiler. Bêrîtanlar, Zîlanlar, Nû-
dalar, Saralar, Delaller böyleydiler. Bi-
raz canımız sıkılıyor, zorlanıyoruz diye
çevremizi zorlayan değil, zorlukları
kendi üzerlerine alıp kendi içlerinde
eriterek, çevreye hep güç katan, çev-
relerinde olanların sıkıntılarını, zor-
luklarını aşmalarına destek olan, böy-
lece hep çare, çözüm bulan konu-
mundaydılar. Apocu öncü militan böyle
olur. Öncü devrimcilik böyle gelişir ve
böyle gerçekleşir. 14 Temmuz ve 30
Haziran çizgisinden çıkaracağımız en
temel ders budur. Demek ki, neyin
doğru neyin yanlış olduğunu bileme-
mek ya da anlayamamak gibi bir
durum söz konusu değildir. Gerisi bil-
diğini ve anladığını doğru temelde uy-
gulama iradesini, öz disiplinini ve et-
kinliğini göstermeye kalıyor ki; tüm
yoldaşların da buna göre davranması,
dolayısıyla kendisini zafer militanı, za-
fer öncüsü haline getirmesi şarttır.
İçinde bulunduğumuz dönem geniş-
lemiş ve büyümüş olduğu kadar, ta-
rihsel bakımdan anlamı ve önemi art-
mış olan bu görevler, ancak böyle bir
militanlıkla başarılır.

Tüm yoldaşlar topluluğu olarak, biz
bunun en üst düzeyde bilincindeyiz.
Kendimizi Önderlik ve şehitler çizgi-
sinde eğiterek, örgütleyerek böyle bir
düzeyi tutturmamızın önünde de hiçbir
engel yoktur. Gerisi bizim çabamıza
kalıyor. İç mücadeleyi, sınıf ve cins
mücadelesini doğru ve etkili yürütme-
mize kalıyor ki, bunu gerçekleştirdiğimiz
ölçüde faşist-diktatörlük ne yaparsa
yapsın, kapitalist modernite güçleri,
işbirlikçi taifesi nasıl davranırsa dav-
ransın, kendi bilincine, iradesine ve
öz gücüne dayanan devrimci öncülük
her koşulda doğruyu bulma, mücadele
etme ve zafer kazanma gücüne sahiptir.
İçinde bulunduğumuz dönemin başa-
ran, zafer kazanan militanlığı da ke-
sinlikle böyle olacaktır. 

Bu temelde, şahadetlerinin yıl dö-
nümünde bir kez daha Hayri, Kemal,
Akif, Ali ve Zîlan yoldaşları saygı ve
minnetle anıyor, tüm yoldaşları 14 Tem-
muz ve 30 Haziran direniş ruhu ve
zafer çizgisinde kendilerini eğitmeye,
düzeltmeye, önümüzdeki dönemin gö-
revlerini, tıpkı Kemal Pir ve Zîlan Yoldaş
gerçeğinde olduğu gibi zafer çizgisinde
başarıyla yerine getiren militanlar haline
getirmeye çağırıyoruz

-Kahrolsun Faşist-Sömürgeci-
Soykırımcı Diktatörlük!

-Yaşasın 14 Temmuz ve 30 Haziran
Fedai Direniş Ruhu ve Çizgisi!

-Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi
Mücadelemiz!

-Bijî RêberApo!

PKK Yürütme Komitesi
3 Temmuz 2018
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Cemil Bayık

Ş
u an Ortadoğu’da yeni
dengelerin ve statükoların
oluşacağı Üçüncü Dünya
Savaşı sürmektedir. Her-
kes kendine göre politika-

larını devreye koyuyor. Bunun için ittifaklar
kuruyor, gücünü ortaya koyuyor. Ama
görüldüğü gibi Ortadoğu’da sorunlara
çözüm bulunamıyor, istikrar sağlanamıyor.
Bir yerde sorunları çözdük derken sorunlar
başka yerde patlak veriyor. Ne kadar ça-
balasalar da istikrar ve barış getirecek
bütünlüklü bir çözüm bulamıyorlar. Par-
çalar bir politikanın bütünlüğü haline ge-
lemiyor. Nasıl ki pazılın bir parçası doğru
yere konulmadığında bütünü etkiliyorsa
şimdi de Ortadoğu’da emperyalist güçler,
yine bölgesel iktidarlar ve güç odakları
ilişkilerle, ittifaklarla istikrar ve hakimiyet
sağlamaya çalışıyorlar ama sonuç almı-
yorlar. Bunun nedeni hala geçmiş yüz-
yıldaki gibi halkları ve halkların iradesini
dikkate almadan bir siyasal sistem kurma
ve istikrar sağlama anlayışıdır. Halkları
dışında tutarak Suriye’de, Irak’ta, Orta-
doğu’da istikrar arama sonuç vermiyor.
Bunun nedeni kesinlikle halkların irade-
sinin dikkate alınmaması, halkların olu-
şacak siyasal sitemde etkin yer almasını
sağlayacak politikaların üretilememesidir.
Ortadoğu’da son 25 yılda yaşananlar bu
gerçekliği ortaya koymuştur.

Şunu bir kere görmek gerekiyor; soğuk
savaşın son bulması, Körfez Savaşı ve
bütün ülkelerde yaşanan alt üst oluşlar
sonucu Ortadoğu’da ve tüm ülkelerde
yeni siyasi aktörler ve eğilimler ortaya
çıktı. Eski kabuk kırıldı, halk ve topluluklar
tarih sahnesine çıktı. Artık tek bir siyasal
gücün, ‘Benim politikam budur, kabul
edeceksiniz’ dayatması yapacağı bir top-
lumsal ve siyasal gerçeklik yok. Ya da
emperyalist güçlerin, ‘Ben böyle dizayn
edeceğim’ diyerek, istediği gibi dizayn
edeceği Ortadoğu toplum gerçeği yoktur.
Artık toplumlar nesne olmaktan çıkıp,
özne olmak istiyorlar. Bu konuda da mü-
cadele veriyorlar. Her ülkede; Suriye,
Irak, İran ve tüm Ortadoğu’da yeni siyasal
aktörlerin, siyasal eğilimlerin, mücadele
güçlerinin ortaya çıktığının görülmesi la-
zım. Bunlar görülmeden, Ortadoğu’ya
eskisi gibi yaklaşmak çözümsüzlükte
ısrar etmektir. En başta da bilimsel de-
ğildir. Eski statükoları yıkan siyasal top-

lumsal gelişmeleri, dinamizmi görme-
mektir. Eski statüko ne için yıkıldı? Eski
dengeler neden dağıldı? Çünkü; taban-
dan, içten yeni dinamikler, yeni güç odak-
ları, yeni etkenler ortaya çıktı. Bunların
başında da halkların özgür olma, irade
olma isteği, halkların artık siyasal top-
lumsal yaşamda var olma istekleri bu-
lunmaktadır.

Kürt halkı Ortadoğu’yu sarsan 
devrimsel bir hareket geliştirdi

Kuşkusuz halklar tümden kendi öz-
lemlerini kabul ettirecek örgütlülüğe ve
siyasi güce ulaşmamışlardır. Toplumların,
halkların tümden kendi istedikleri düzeni
bütünüyle kurma güçleri, örgütlülükleri
olmasa da bir uzlaşma olmadan, kendi-
lerini ifade edecek bir durum ortaya çık-
madan da istikrarın sağlanamayacağı
kesinlikle netleşmiştir. Bunu sağlatan
hem bin yılların yarattığı sorunların patlak
vermesidir hem de iki yüzyıllık kapitalist
modernitenin Ortadoğu’ya girişiyle birlikte
yarattığı sorunların ağırlaşmasıdır. Tabii
son dönemlerde halkların mücadelesi
bu gerçekliği görünür kılmıştır. Bunun
başında da Kürt halkının on yıllara dayalı
mücadelesi geliyor. Kürt halkı Ortadoğu’yu
sarsan devrimsel bir hareket geliştirdi.
Sadece silahlı bir hareket geliştirmedi;
kadın özgürlükçü, demokratik, toplumsal,
kültürel devrim, zihniyet devrimi çok köklü
biçimde ortaya çıkardı. Ortadoğu’daki
uyanışın, halk hareketlerinin tetiklenme-
sinde, ortaya çıkmasında çok önemli rol
oynadı. Hem bu gerçekliklerin ortaya
çıkması hem de Önder Apo’nun tarihsel
toplumu değerlendirerek günümüzde
dünyanın sorunlarına hangi yaklaşımla
çözüm bulacağını ortaya koyması ger-
çekliği bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Kürtler hem siyasal-ör-
gütsel aktör olarak etkili oldular hem de
ideolojik olarak Önderlik çizgisinde Or-
tadoğu’nun sorunlarına çözüm bulacak
projelerini ortaya koydular. Önder Apo
Ortadoğu’da hangi ideolojik politik yak-
laşımla sonuç alacağını kapsamlı olarak
gözler önüne serdi. Halkları ve devrimci
hareketleri güç yapacak ve başarıya
ulaştıracak esas etken budur. Zamanın
ruhuna uygun ideolojik-politik yaklaşımlar
ortaya koymak kriz ve kaos aşamalarında
temel çözüm aktörü olmak, öncülüğü al-
mak demektir. Bu açıdan da Önder

Apo’nun, Kürt halkının özgürlük müca-
delesine öncülük ederek Kürdistan’da
ve Ortadoğu’da önemli değişiklikler ya-
ratması, Ortadoğu’daki çalkantıların, alt
üst oluşların yeni siyasal dinamikler
ortaya çıkarması ve bu temelde Önder
Apo’nun tarihsel toplumu değerlendirerek
tüm sorunlara çözüm gücünün ne ola-
cağını ortaya koyması tabii ki Üçüncü
Dünya Savaşı koşullarında Kürt halkını
ve halkları emperyalizm ve bölge statüko
güçleri karşısında bir güç haline getirdi.
Bu güç dikkate alınmadan hiçbir istikrarın
ve barışın olmayacağı ortaya konulan
mücadelelerle açıkça herkese gösterildi. 

Ortadoğu eksenli süren Üçüncü Dünya
Savaşı yeni siyasal tarzların, ilişkilerin
nasıl olması gerektiğini ortaya çıkaracaktır.
Bu açıdan Üçüncü Dünya Savaşı içindeki
mücadele sadece bir güç mücadelesi
olmayacaktır; yeni dönemin ilişkisini, si-
yasal tarzını, anlayışını yaratacaktır.
Bölge iktidarlarının halklarla nasıl ilişki
kurması, emperyalist kapitalist güçlerin
halkları nasıl dikkate alması gerektiği,
halkların da kendilerini mücadeleyle nasıl
bir irade haline getireceklerini öğrene-
cekleri önemli bir mücadele süreci ola-
caktır. Bu açıdan Üçüncü Dünya Savaşı
diğer dünya savaşlarına benzemeyen
ilginç bir mücadele ve savaş tarzını
ortaya koymaktadır. Geçmiş dönemin
alışkanlıklarını bırakmayanlar açısından
bunlar iyi anlaşılmaz ya da şaşkınlıkla
karşılanır. Nitekim hala eskinin düşünme
tarzlarıyla hareket edenler Üçüncü Dünya
Savaşı’nın koşullarında ortaya çıkan si-
yasal ilişki, savaş tarzı ve kaygan ittifakları,
çok yönlü ilişkileri gördüklerinde şaşır-
maktadırlar. Kapitalizmin küreselleşmesi
ve tüketim toplumu temelinde sistem
güçleri arasındaki mücadeleyi ve halkların
ayağa kalkışını anlamayan, geçmiş alış-
kanlıklar ve anlayışlarla bugünü okumaya
çalışanlar açısından bunlar yaşanmak-
tadır. Zaten Üçüncü Dünya Savaşı’nın
20. yüzyıldaki gibi bir savaş olmadığı
her gün daha iyi anlaşılmaktadır. 

Siyasal mücadele belirli kurallar 
çerçevesinde yürütülecektir

Kapitalizmin, kapitalist modernitenin
geldiği aşamada sistem içi mücadele es-
kisi gibi katı cepheleşmeler ve çok keskin
biçiminde olmayacak ama süreklileşecek,
çok yönlü olacaktır. Sistem artık bütünlüklü

ve iç içedir. Kapitalizmin doğası gereği
sürekli bir mücadele ve birbirini itme ve
geriletme içinde olacaktır. Küresel kapi-
talizm sistem güçleri arasındaki çekişmeyi,
çatışmayı ortadan kaldırmıyor. Tarzını,
yöntemini değiştiriyor ve sürekli kılıyor.
Bu da aslında halkların mücadelesi açı-
sından yeni imkanlar ve fırsatlar ortaya
çıkaran bir özellik olmaktadır. 

Bu gerçekliğin ortaya çıkaracağı diğer
bir durum ise; mücadele sürekli olaca-
ğından şiddetinin de eskisi gibi olması
mümkün değildir. Hem halkların güç ol-
ması hem sistemin bütünlüklü karakteri,
siyasal mücadelenin belirli kurallar çer-
çevesinde olmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu, köklü bir demokrasi olmasa da sınırlı
bir demokratikleşmenin gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Egemen güçler köklü bir
demokratikleşmeden yana olamazlar.
Köklü demokratikleşme demek, yöneti-
min halk güçlerinin eline geçmesi de-
mektir. Egemen güçlerin anladığı de-
mokrasi ise; halkın hakim olmadığı ama
halka belli düzeyde nefes aldıracak ve
kendi iktidarına meşruiyet kazandıracak
kadar sınırlı bir demokrasiyi ön görmek-
tedir. Bunu da zaten halkların mücadelesi
dayatmıştır. Bu demokratik anlayış artık
gelinen aşamada yeni bir biçime ka-
vuşmak durumundadır. Nasıl ki 20. yüz-
yılda bir savaş hukukunun oluşmasına
mecbur kalınmışsa, gelinen aşamada
da mücadelenin belli demokratik sınırlar
içinde olması kendini dayatmaktadır. 21.
yüzyılda özellikle de Üçüncü Dünya Sa-
vaşı içinde bunun gerekliliği ortaya çıktığı
gibi bu savaşın sonunda kurulacak gö-
receli istikrarın da bu anlayış ve para-
metreler çerçevesinde şekillenmesi zo-
runludur. Üçüncü Dünya Savaşı gerçeği
ortamında ve 21. yüzyılda artık bu yönlü
bir mücadele çerçevesi bütün siyasal
aktörler tarafından kabul edilebilecek bir
ilke düzeyine gelecektir. Çünkü artık
böyle bir kurallar, ilkeler temelinde mü-
cadele koşulları belirlenmezse siyasal
istikrarın yaratılması mümkün değildir.
Bırakalım halkla egemenler arasındaki
ilişkide bir göreceli istikrarın olması, ege-
men güçlerin kendi aralarındaki müca-
delede bile istikrar sağlanamaz. 

Şu anda Üçüncü Dünya Savaşı’nın
sürdüğü esas alan olan Suriye’de çok
aktörlü bir mücadele var. Bu mücadele
içinde hem uluslararası güçler hem böl-
genin iktidarları, siyasi güçleri hem de

halklar var. Kuşkusuz devletlerin ve
bölge güçlerinin kullandıkları işbirlikçiler
var. Öte yandan Suriye’nin bütün kom-
şuları da Suriye’deki savaşla yakından
ilgilenmektedir. Bu açıdan Ortadoğu’da
sürecek bir savaşın sadece iki taraflı
olmayacağı, çok taraflı olacağı en iyi
biçimde Suriye’de gözler önüne seril-
miştir. Ortadoğu’da savaş, çatışmalar
çıktığında artık bunu iki taraflı tutmak
mümkün değildir.

Suriye mücadelesi, aktörlerin nasıl 
davranmaları gerektiğini 
zamanla öğretmektedir

Kuşkusuz şu anda dünyanın ‘süper’
güçleri ya da büyük güçleri ABD ve
Rusya’dır. ABD ve Rusya, Suriye zemi-
ninde şunu görmüşlerdir; karşı karşıya
gelmek, çok ciddi bir çatışma içine gir-
mek her ikisine de zarar verecektir.
Ortak davranma, en azından birbirini
gözetme, çok şiddetli bir savaş içine
girmeme biçiminde bir ilişki biçimi ortaya
koydular. Sert ve kavgacı olduğu düşü-
nülen Trump, ‘Rusya’yla ilişki kurmak
zorundayız, kim Rusya’yla ilişki kurul-
masını istemiyorsa o aptaldır’ gibi Rus-
ya’yla ilişkileri meşrulaştıran, gerekli ol-
duğunu söyleyen bir tutum ortaya koydu.
Bu aslında dünya siyasal gerçekliklerinin
yarattığı bir zorunluluk olarak Trump’ın
karşısına çıktı. Trump da tabii ki prag-
matik bir kişi olunca eskisi gibi kalıplarla
düşünme yerine hemen mevcut gerçeğe
uygun bir tutum ve yaklaşım ortaya
koydu ve “Rusya’yla görüşmek çıkarı-
mızadır” dedi. Kuşkusuz bu tür söy-
lemlerde güncel ve dönemsel politikanın
belli bir düzeyde etkisi olsa da sadece
onunla ilgili değildir. Ya da Trump’ı sa-
dece bu gerçeklik böyle konuşturma-
mıştır. Eğer dünya genelinde de böyle
bir ilişkinin gerekli olduğunu hissetme-
seydi, sadece Suriye üzerinden bu dü-
zeyde böyle bir değerlendirme içine gir-
meyebilirdi. Çok aktörlü Suriye müca-
delesi, aktörlerin bu mücadelede nasıl
davranmaları gerektiğini de zaman içinde
öğretmektedir. Kapitalizmin yeni aşaması
ve halkların uyanışının getirdiği yeni
dünya koşulları, bölgenin yeni koşulları
bütün siyasi aktörleri de buna göre
tutum almaya, siyasi yaklaşım, tarz, üs-
lup belirlemeye, ilişki geliştirmeye zor-
lamaktadır.

Sokak ve meydanlardaki mücadele ile 
AKP-MHP faşizmi yenilgiye uğratılacaktır

Sokak ve meydanlardaki mücadele ile 
AKP-MHP faşizmi yenilgiye uğratılacaktır

Önümüzdeki dönem kesinlikle anti-faşist mücadele dönemidir. 
Hem legal siyasi alan mücadelesi açısından hem parlamento dışı 

açısından bu mücadele zorunlu hale gelmiştir. Mücadelenin 
esas olarak sokaklarda ve meydanlarda yürütülmesi gerekmektedir.

Parlamento da bir mücadele aracı ve zemini olarak kullanılabilir.
Ama esas olarak parlamento dışı güçleri mücadele içine çekmek 

ve etkili mücadele eder hale getirmek şarttır.

Önümüzdeki dönem kesinlikle anti-faşist mücadele dönemidir. 
Hem legal siyasi alan mücadelesi açısından hem parlamento dışı 

açısından bu mücadele zorunlu hale gelmiştir. Mücadelenin 
esas olarak sokaklarda ve meydanlarda yürütülmesi gerekmektedir.

Parlamento da bir mücadele aracı ve zemini olarak kullanılabilir.
Ama esas olarak parlamento dışı güçleri mücadele içine çekmek 

ve etkili mücadele eder hale getirmek şarttır.
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Rusya’yla ABD, Suriye ve Ortadoğu
üzerinde böyle bir ilişki kurarken diğer
taraftan da kıyasıya bir mücadele için-
dedirler. İlişkilerle, taktiklerle, yeni yol
ve yöntemlerle birbirlerini sıkıştırıp kendi
pozisyonlarını güçlü kılmaya çalışmak-
tadırlar. Bu açıdan da bir yönüyle de bu
düzeyde ilişkilerin ortaya çıkması mü-
cadele taktiklerini daha da zenginleştir-
miş, daha boyutlandırmış, daha dinamik
hale getirmiştir. Yoksa Rusya’yla ABD
her bakımdan anlaşıyor ve dünyayı çok
iyi dizayn edecekler biçiminde bir anlama
olmamalı. Kuşkusuz bu mücadele so-
nucunda göreceli bir istikrar ve barış
ortaya çıkacaktır. Ama bu göreceli istikrar
ve barış, sürekli mücadeleyi gerektiren
yeni bir göreceli barış ve istikrar duru-
munu ifade etmektedir. 

ABD ve İsrail, İran’ı 
Suriye’de etkisizleştirmek istiyor

Suriye mevcut durumda üçe bölünmüş
durumdadır. ABD Firat’ın doğusunda,
Rusya batısında var. Tabii ki bir de Firat’ın
batısından Hatay’a kadar olan bir bölge
Türk işgali altındadır. ABD, QSD güçleriyle
Firat’ın doğusundaki Kürtler, Süryaniler,
Araplarla ilişki içindedir. Rusya daha çok
rejimle ilişki içindedir. Ancak Rusya Kürt-
lersiz Suriye’de yeni bir siyasal sistemin
kurulamayacağını görüyor. ABD nasıl ki
Türkiye’yle Kürtler arasında kalmışsa,
Rusya da rejimle Kürtler arasında kalma
durumunu yaşıyor. Rusya tümden rejimi
esas alan Kürtleri yok sayan bir politikanın
sonuç almayacağını biliyor. Trump ve
Putin geçtiğimiz ay Finlandiya’da görüşme
yaptılar. Daha önce Rusya’yla ABD ana-
yasal bir sistem üzerinde uzlaştıklarını
söylüyorlardı. Bu yönlü birbirini gözeten
yaklaşımlar var. Türkiye’nin, Suriye’nin
önemli bir bölümünü işgal ettiği hem
ABD’ye hem Rusya’ya Kürt düşmanlığı
politikasını dayattığı bir ortamda, Kürtlersiz
de Suriye’nin istikrara kavuşamayacağı
düşünüldüğünde; Rusya’yla ABD ilişkisi
Suriye’de nasıl bir istikrar ve barış sağlar,
kuşkuludur. Rusya eskiden beri anayasal
çözümden söz etmektedir. Kürt sorunu-
nun çözümünden, kültürel otonomiden
bahsetti. Bu yaklaşımı merkezi iktidarı
esas almayı ifade ediyor. Anayasal çözüm
arayışları, rejimi esas almasından dolayı
tıkanıyor. Öte yandan Türkiye’yle rejimin
çıkarlarını da dengelemeye çalışıyor. Bu
da çok fazla gerçekleştirilecek bir durum
değil. Zaten Rusya Efrîn’den dolayı Kürt
halkının tepkisini almış durumdadır. Öte
yandan hem ABD’yle hem de İran’la
ilişkisi var. Bu nedenle ABD ile İran ara-
sında da kalmıştır. Bütün bunlar Suri-
ye’deki politikanın çok karmaşık olduğunu,
öyle kolay kolay barışın ve istikrarın
ortaya çıkmayacağını gösteriyor. Bir ta-
raftan Türkiye’nin Kürt ve demokrasi
düşmanı politikaları var. Halbuki Suriye
bu kadar alt üst olduktan sonra Suriye
demokratikleşmeden, nasıl istikrar sağ-
lanacak? Hem rejim demokratikleşmeden
kaçınıyor hem Türkiye Suriye’nin demo-
kratikleşmesini istemiyor. Bütün bunlar
Suriye’de siyasal mücadelenin ve çatış-
maların bir süre daha devam edeceğini
gösteriyor. 

Kuşkusuz ABD’yle Rusya çok şiddetli
bir biçimde karşı karşıya gelmemeye
dikkat edecekler. Ama Türkiye en büyük
çatışma etkeni olarak durmaktadır. Reji-
min politikaları da çatışma etkenidir. Yine
Türkiye-ABD ilişkileri, ABD’nin Kürtleri
kendi çizgisine getirme anlayışı çatışma
etkenidir. Türkiye’nin rejim ile ilişkileri ve
Kürtleri rejimin çizgisine yaklaştırma po-
litikaları da çatışma etkenidir. Bu bakım-
dan bir dönem daha bu çekişme ve ça-
tışmaların süreceği görülüyor. İran Suri-
ye’den çıkarılmak isteniyor. Özellikle
ABD’nin İran’ı Suriye’de etkisizleştirme
isteği var. Yine İsrail’in etkisizleştirme is-
tekleri var. ABD ve İsrail mevcut durumda

Esad’ın kalmasını istiyor ama İran’ın da
etkisizleştirilmesini istiyorlar. İran da Esad
rejiminin kalmasını ama kendi çizgisinde
güçlenmesini önemsiyor. Bu durumda
İran “Çıkmıyorum” demeyecek; ABD ve
İsrail’le çekişmeye girecek bir yaklaşım
içinde olmayacak ama kısa sürede Su-
riye’den de çekilmeyecek. Çeşitli biçim-
lerde Suriye’de etkisini sürdürmeye ça-
lışacak. İran, Kürtlerin çok etkili konum
kazanmayacağı, Suriye rejiminin güçle-
neceği yine Türkiye’nin de Suriye’de
etkili olmayacağı bir politika izliyor. Ancak
bu politikanın bütünlüklü olarak gerçek-
leşmesi kolay değildir. Kürtlerle rejim uz-
laşıp demokratik Suriye ortaya çıkarma-
dan ne Türkiye’nin etkisizleştirilmesi ne
ABD’nin etkisizleştirilmesi mümkündür.
İran ABD’nin ve Türkiye’nin etkisiz ol-
masını istiyor ama bunu etkisizleştirmenin

en temel yolu olacak Suriye’nin demo-
kratikleşmesi konusunda da diğer ak-
törlerden farklı bir yaklaşım içinde değil.
İran’ın Suriye’den çıkarılması yönünde
bir politikanın olacağı anlaşılıyor. Bu ko-
nuda Rusya’nın da çok fazla itiraz et-
mediği anlaşılıyor. Kuşkusuz açıktan
İran’la karşı karşıya gelmeyecektir. Ya
da açıktan bu politikanın parçası olduğunu
göstermeyecektir. Ama ABD ve İsrail’in
İran’ı etkisizleştirme politikasına da karşı
çıkmayacaktır. 

Suriye demokratikleşmeden 
Kürtlerin hiç bir kazanımı 
güvenceye alınamaz

ABD’nin Suriye’den hemen çıkacağı
biçimindeki haberler doğru değildir. Su-
riye Ortadoğu’daki siyasal dengelerin
ne hale geleceğinin kapısı haline gelmiş
durumdadır. Bu bakımdan hemen çık-
maz. Öte yandan Kürtleri karşısına ala-
rak Suriye’de etkili olamayacağını biliyor.
Buna karşın Türkiye’yle ilişkilerini boz-
mak istemez ve Türkiye’yi yanında tutma
yaklaşımına devam edecektir. Ancak
Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye hakim ol-
ması da Suriye’de yepyeni durumlar
ortaya çıkarır. Suriye’deki her şey sil
baştan olur. Bu da riskli ve ABD’nin
göze alamayacağı bir durumdur. Öte
yandan Türkiye’yi hala Ortadoğu’da kul-
lanmak istiyor; İran’a karşı kullanmak
istiyor. Ortadoğu politikalarında eskisi
gibi Türkiye’yi tek aktör olarak görmüyor.
Başka aktörleri de esas alıyor. Suudi
Arabistan ve Mısır’ı da önemsiyor. Ni-
tekim son zamanlarda bunlarla Türki-
ye’den daha çok ilişkisini geliştirdi. Yine
Irak’ta etkili olmaya çalışıyor. Ortado-
ğu’da sadece Türkiye’ye dayanmasa
da, diğer Arap ülkelerini de güçlendirip
Ortadoğu politikasında bir dengeleme
yapmak istese de Türkiye’yi tümden bı-
rakmak istemiyor. Çünkü onları da kont-
rol etmenin yolu olarak Türkiye şantajını,
kozunu elinde bulundurmak istiyor. 

Suriye demokratikleşmeden Kürtlerin
hiçbir kazanımı güvenceye alınamaz

ABD’nin Suriye’deki ilişkileri karma-
şıktır. Bu açıdan Minbic, ABD için bir
sınav haline gelmiştir. ABD’nin Suriye
politikası ne olacak? Hangi hatta yürü-
yecek? Bu, Minbic’te belli olacaktır. Eğer
Kürtleri karşısına almadan, Firat’ın do-
ğusunun aleyhine bir tutum içine girmeden
Türkiye’yi Minbic ve Firat’ın doğusundan
uzak tutarsa o zaman ABD, Suriye politi-

kasında konumunu güçlendirebilir ve Su-
riye’nin istikrarında rol oynayabilir. 

Böyle bir yaklaşım yerine soğuk
savaş döneminde olduğu gibi Türkiye’ye
dayanarak ve kullanarak Suriye’de etkili
olmak isterse katı, kaba, tek yanlı politika
yürütürse bu ABD’nin Suriye politikasının
çökmesi anlamına gelir. Bu yönüyle
ABD’nin Suriye’deki, Ortadoğu’daki ge-
leceği ve hangi yönde politika izleyeceği
ya da hangi politikaların parçası olacağı
Minbic’teki tutumuyla belli olacaktır. Bu
yönüyle önümüzdeki dönemde ABD’nin
politikalarının ne olacağı netleşeceği
gibi Suriye’nin ve Ortadoğu’nun geleceği
açısından hangi politik yaklaşımların
ortaya konulacağı ve çatışmaların çı-
kacağı da görülecektir. 

Bu ortamda Kürtler tabii ki gerçek-
leştirdikleri demokratik devrimi koruyacak,

her türlü saldırıya karşı savunacaklardır.
Çünkü; Kürtlerin varlığı buna bağlıdır.
Bu kadar gelişmeden sonra eğer Kürtler
Suriye’de herhangi bir kazanım elde
edemezlerse soykırımla karşı karşıya
gelirler. Zaten Türk devleti bunu dayatıyor.
Suriye’de eskisi gibi merkezi bir siyasal
sistem oluşursa ortaya çıkan iletişim,
bilişim çağı ve imkanlar çerçevesinde
Kürtleri soykırıma uğratma süreci burada
da hızlanır ve Kürtlerin varlığı tehlikeye
girer. Bu yönüyle Kürtler Suriye’nin de-
mokratikleşmesi ve bu temelde demo-
kratik özerkliğin sağlanması dışında
hiçbir çözümü kabul etmezler. Bu kadar
bedel ödedikten, binlerce şehit verdikten
sonra Suriye’nin demokratikleşmesini
esas alacaklardır. Çünkü; Suriye demo-
kratikleşmeden Kürtlerin hiçbir kazanımı
güvenceye alınamaz.  Zaten Kürtler bu
nedenle sadece Rojava’yla sınırlı kal-
mayan bir demokratik mücadele yakla-
şımı ortaya koydular. Tüm Kuzey Suriye
halklarıyla birlikte, Kuzey Suriye’de de-

mokratik bir sistem kurmayı hedeflediler.
Ve bu temelde Suriye’nin genelini de-
mokratikleştirmeyi hedefleyen bir yak-
laşım gösterdiler. Araplarla, Süryanilerle
birlikte bir özerk bölge, bir federasyon
sağlandığında kendi özerk bölgelerini
güvenceye alacaklarına inandılar, inan-
maktadırlar. 

Özgürlük Hareketi olarak 
Suriye hükümetiyle görüşmeleri 
her zaman teşvik ettik

Sadece Rojava’ya, Kürtlere dayanan
bir demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle
Suriye’nin demokratikleştirilmesi müm-
kün olmaz. Hatta böyle bir yaklaşım
milliyetçi çatışmalara, halklar arası ça-
tışmalara yol açarak demokrasinin ve
özgürlüklerin ezileceği durumlar ortaya
çıkarır. Böyle çatışma ortamlarında öz-
gürlük ve demokrasi güçleri ayaklar al-

tında ezilebilir. Bu açıdan halklar arası,
mezhep ve milliyetçi çatışmalara gir-
meyecek bir yaklaşım benimsemek çok
çok önemlidir. Ortadoğu’da milliyetçiliğin
ve mezhepçiliğin büyük çatışmalara yol
açtığı dikkate alınırsa, milliyetçiliği ve
mezhepçiliği önleyecek politikaların iz-
lenmesi, Ortadoğu’da demokrasi ve öz-
gürlük güçlerinin en temel politikası ol-
mak durumundadır. Bu açıdan Rojava
Devrimi, çok doğru bir yaklaşımla Arap-
larla ve Süryanilerle birlikte bütün Suri-
ye’yi demokratikleştirme politikasına yö-
neldi. Bu politikayla aynı zaman da Su-
riye’den kopmayacaklarını, Suriye’nin
birliği içinde kalacaklarını göstermiş ol-
dular. Araplarla, Süryanilerle Rojava’yı
da içine alan bir Kuzey Suriye Fede-
rasyonu içinde ortaklaşma politikaları
aslında Suriye’nin birliğinin Kuzey Suriye
şahsında gerçekleşmesi olmaktadır. Ba-
zıları bu federasyonu, Suriye’yi bölme
ve parçalanma olarak ele alıyor. Bu tür
değerlendirmeler demokrasi ve Kürt
düşmanlarının değerlendirmeleridir. Bazı
Arap milliyetçilerinin Türkiye gibi olguyu
çarpıtma yaklaşımlarıdır. Bunların dü-
şündüğünün tam tersine Kürt, Arap ve
Süryanilerin oluşturduğu Kuzey Suriye
olgusu, Kuzey Suriye şahsında Suri-
ye’nin birliğini gerçekleştirme adımı ol-
maktadır. Zaten Kuzey Suriye’yi oluş-
turan Araplar, Süryaniler ve Kürtler
ısrarla Suriye’nin birliğinden söz ediyorlar.
Bu yaklaşım temelinde, Kuzey Suriye
yönetimi ve Kürtler her zaman rejimle
uzlaşmaktan, görüşmekten yana oldu-
ğunu ortaya koydular. Tabii bu görüşme
ve uzlaşma yaklaşımı Suriye’nin de-
mokratikleşmesi temelinde bir birliği
ifade etmektedir. 

Kuzey Suriye güçlerinin 
Türkiye’ye karşı şiddetli bir savaşa 
girme olasılığı yüksektir

Kuzey Suriye Federasyonu ve yö-
netimi, bir iktidar mücadelesi ve bir
devlet olma mücadelesi vermiyorlar.
Kürt sorununun demokratik temelde çö-
zülmesi, demokratik özerkliğin sağlan-
ması yine Kuzey Suriye ekseninde de
yerel demokrasinin var olduğu özerk
bir Kuzey Suriye istenmektedir. Artık
federal mi olur, başka bir biçimde mi
olur, bunu arzuluyorlar. Bu bakımdan
da Suriye hükümetleriyle görüşmeden

yanalar. Kürt Özgürlük Hareketi olarak
her zaman bu görüşmeleri teşvik ettik.
Hiçbir zaman Suriye’nin bölünmesi ve
parçalanmasından yana olmadık. Belki
bu tür eğilimler vardı. ‘Kürtlerin yaşadığı
bölgelerle sınırlı kalalım, buraları alalım,
hatta buralarda devlet kuralım’ yakla-
şımları da vardı. Milliyetçi eğilimlerin
bu tür yaklaşımlar içinde olduğunu bili-
yoruz. Özgürlük Hareketi olarak bu tür
milliyetçi yaklaşımların, iktidarcı-devletçi
zihniyetlerin Kürtlere yarar getirmediğini,
Kürtlerin çıkarının Ortadoğu’da bütün
ülkelerin demokratikleşmesinden geçtiği
düşüncesiyle Kürtlerin Arap ve Sürya-
nilerle birlikte Kuzey Suriye’yi Suriye’nin
demokratikleşmesinin temeli yapma po-
litikalarını doğru gördük.

Şu anda Suriye’yi bölen Türkiye’dir.
Türkiye Suriye’nin kuzeybatısını işgal et-
miştir. Bir işgalci güçtür. Bu bakımdan
Kuzey Suriye Demokratik Güçleri, bir

yandan rejimle uzlaşma ararken diğer
yandan da rejimle birlikte Türkiye’yi Efrîn,
Idlib ve Şehba’dan çıkarma konusunda
ortak mücadele arayışı içindeler. Nitekim
son zamanlarda Idlib’te ve Efrîn’de dev-
rimci güçler eylem yapmaktadır. Aslında
bu durum Idlib, Şehba ve Efrîn’de Türki-
ye’ye karşı ortak mücadele zeminini or-
taya çıkarmış bulunmaktadır. Eğer Rusya,
Türkiye’ye tutum alsa en kısa sürede
Türk askeri güçleri ve bunlara bağlı
çeteler de Firat’ın batısından, Idlib, Efrîn
ve her taraftan atılırlar. Aslında daha
önce de atılabilirlerdi. Eğer Demokratik
Suriye Güçleri’yle Suriye’deki çetelere
ve işgalcilere karşı olan güçler bir araya
gelseydi ve Rusya da hava sahasını
Türkiye’ye kapatsaydı ne Türkiye ne de
çeteler orada kalabilirdi. Zamanında
böyle bir ortak mücadelenin yapılmaması
büyük bir eksiklik olmuştur. Şimdi bu ek-
sikliği giderebilir, orada  Türk devletine
karşı ortak mücadele yürütebilirler. Ama
bu konuda tabii Rusya’nın tutumu önemli;
Rusya hala Türkiye’yi dengelemeye ça-
lışıyor. Türkiye’yle uzlaşma temelinde
çeteleri etkisizleştirmeyi düşünüyor. Tür-
kiye bir nevi hem ABD’ye hem Rusya’ya
bu çeteleri besleyerek şantaj uyguluyor. 

ABD de, Rusya da Türkiye’nin şan-
tajlarına boyun eğiyorlar. Türkiye de,
Rusya’ya ve Suriye’ye ‘Kürtlerin ezilmesi
karşılığında sizlerle ortak politikalar yü-
rütebiliriz’ diyor. ABD’ye de, ‘Kürtlerin
ezilmesi karşısında senin politikana ortak
olurum’ diyor. Yani bütün ilişkilerini Kürt-
lerin ezilmesi üzerine kuruyor. Kürt düş-
manlığı üzerinden kendini pazarlıyor.
Bu yaklaşım Suriye’nin istikrarını ve de-
mokratikleşmesini engelliyor. Ancak Tür-
kiye, Suriye politikasında etkisiz kılınırsa
barış ve istikrar gelir. İstikrar ve barışın
önündeki esas engel, Kürt düşmanlığı
üzerinden politika üreten Türkiye’dir.
Türkiye zaten Kürt düşmanlığı nedeniyle
DAİŞ’i bu kadar besledi. Ortadoğu’da
DAİŞ’e, El Nusra’ya en fazla destek
veren güç oldu. Tabii Türkiye demokratik
zihniyete kavuşmadığı müddetçe Kuzey
Suriye’de Kürtlere düşmanlık politika-
sından vazgeçmeyecektir. Başûrê Kur-
distan’da ve nerede Kürt kazanımı varsa
oraya düşman olacaklardır. Bu açıdan
Türkiye’ye karşı ciddi bir savaş hazırlığı
içerisine girerek Türkiye’yle her türlü sa-
vaşa hazır olarak Türkiye’nin dayatma-
larını kabul etmeyeceklerini ortaya koy-
malıdırlar. Gelinen aşamada Kürtlerin
ve Kuzey Suriye Güçleri’nin Türkiye’ye
karşı şiddetli bir savaşa girme olasılığı
yüksektir. Böyle bir savaş Suriye’nin ka-
derini belirleyecektir. Sadece Suriye’nin
değil Ortadoğu’nun da kaderini belirle-
yecektir. Türkiye’nin Suriye’deki politikaları
çökertilip etkisizleştirildiğinde sadece
Suriye demokratikleşip istikrar ve barışa
kavuşmayacak, tüm Ortadoğu’da istikrar
ve barışın önü açılacaktır.

Aslında Türkiye’nin pozisyonu güçlü
değildir. Direnildiği takdirde Türkiye’yi
yenilgiye uğratmak büyük olasılıktır.
Çünkü; Arapların geneli de Türkiye’ye
karşıdır. İsrail de Türkiye’nin Suriye’de
etkili olmasını istemeyecektir. Çünkü;
Türkiye’nin ne zaman hangi politikayı
izleyeceği belli değildir. Herkes şunu
görmektedir; ancak Kürtlerin varlığının
olduğu bir Suriye hem Türkiye’den ge-
lecek tehlikeleri engeller hem de Suri-
ye’nin demokratikleşmesini sağlar. Bu
temelde de Suriye Ortadoğu’nun istik-
rarının temeli haline gelebilir. Birçok
güç Türkiye’nin Suriye’de etkili olmasını
istemeyecektir. Bu yönüyle eğer Türki-
ye’ye karşı iyi bir hazırlık yapılarak
savaş yürütülürse Suriye Türkiye için
bataklık haline getirilir. Ve bu da Orta-
doğu’da yeni bir dönem başlatır. Türkiye
bir dönem belki Suriye’de çeşitli güçlerle
çetelerle etkili olmaya çalışıyordu. Ama
artık Türkiye’nin öyle çok güçlü yerli iş-
birlikçileri olmayacaktır. Efrîn ve Idlib’te,
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Kürtler Suriye’de gerçekleştirdikleri demokratik devrimi 
koruyacak, her türlü saldırıya karşı savunacaklardır. Çünkü;
Kürtlerin varlığı buna bağlıdır. Bu kadar gelişmeden sonra 

eğer Kürtler Suriye’de herhangi bir kazanım elde edemezlerse 
soykırımla karşı karşıya gelirler. Zaten Türk devleti bunu 

dayatıyor. Bu kadar bedel ödedikten, binlerce şehit verdikten
sonra Suriye’nin demokratikleşmesini esas alacaklardır. 

Gelinen aşamada Kürtlerin ve Kuzey Suriye güçlerinin 
Türkiye’ye karşı şiddetli bir savaşa girme olasılığı yüksektir.

Böyle bir savaş sadece Suriye’nin değil Ortadoğu’nun da 
kaderini belirleyecektir. Türkiye’nin Suriye’deki politikaları 

çökertilip etkisizleştirildiğinde sadece Suriye demokratikleşip
istikrar ve barışa kavuşmayacak, tüm Ortadoğu’da

istikrar ve barışın önü açılacaktır.
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