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Özgürlük Hareketi ve halk olarak,
mücadele tarihimiz boyunca ‘Berxwedan
Jiyane’ şiarıyla mücadele ederek bütün
komplo ve saldırılara karşı çıkıyor,
sonuç alıp, kazanıyoruz.

Bütün değişim ve gelişmelerimizin
temelinde en büyük saldırılara karşı
en zor koşullarda mücadele geleneğimiz
var. Bu mücadelede büyük emek, bedel
ve şehitler verdik. Uluslararası Komplo
Önderliğimizin, halkımız ve Hareketi-
mizin direnişiyle geriletildi. Onun için
bugün her yerde halkımız şu sloganı
atıyor: ‘PKK halktır, halk burada!’ Hal-
kımız 40 yıldır PKK’ye sahip çıkıyor. 

Çünkü; PKK, Kürt halkı için bir tarih
yarattı, yeniden dirilişi sağladı, büyük
değerler ortaya çıkardı ve bugün bölge
halkları ve tüm ezilenlerin öncüsü ve
özgürlük umudu haline geldi. Kürdis-
tan’da mücadele vermeyen, bedel
ödemeyen ev, köy ve şehir kalmadı.
Herkes bu mücadelenin bir parçası
ve sahibi oldu. 

Bundan dolayı Önder Apo ve PKK’ye
karşı yapılan saldırılar Kürt halkına sal-
dırıdır. Kürtlük ve Kürdistan adına ne
varsa yok edilmek istenmektedir. Hal-
kımız bunu kabul etmemiştir, bundan
sonra da kabul etmeyecektir. 

Kürt Özgürlük Hareketi tecritle ABD’nin kararının ortak
bir amaç taşıdığını görerek tecride karşı mücadeleyi önce-
liğine almıştır. Bu temelde de ‘Tecridi kıralım, faşizmi
yıkalım, Kürdistan’ı özgürleştirelim’ hedefiyle 2018 mücadele
yılının doğrultusu verilmiştir. Kürdistan ve Türkiye’deki siyasi
durumun tecritle bağlantısını gören Leyla Güven süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine girmiştir. Bu tutum sürecin ka-
rakterini anlamayı ifade etmektedir. 

Çünkü Önder Apo’ya tecrit, Kürt Özgürlük Hareketi yö-
neticilerine saldırı bir kök kazıma saldırısıdır. Bu açıdan
önümüzdeki yıl mücadelesi çok önemli hale gelmiştir. Bir
yönüyle ölüm kalım mücadelesi verilecektir. AKP-MHP
faşizmi eğer Kürt Özgürlük Hareketi’ni etkisizleştiremezse
kendisinin tasfiye olacağını çok iyi biliyor. Bu gerçek dikkate
alındığında 2018’de her türlü yol ve yöntemle tüm mücadele
potansiyellerini kullanarak mücadeleyi yükseltmek gerekiyor. 

Zindandaki yoldaşlar da, sürecin karakterini görerek sü-
resiz-dönüşümlü açlık grevine başlamışlardır. Bunu yakında
dönüşümsüz hale getirecekleri açıktır. Bu tutum gençler ve
kadınlar başta olmak üzere tüm Kürt halkını ve demokrasi
güçlerini faşizme karşı mücadeleye çağrı olmaktadır. Önü-
müzdeki günlerde zindanlarda ve Avrupa’da başlayan açlık
grevlerine çok zengin yöntemlerle katılmak ve mücadeleyi
topyekun hale getirmek çok önemli hale gelmiş bulunmaktadır. 

Biz teorik olarak bazı belirlemeleri or-
taya çıkarıp bunu bir ideolojik mücadele
aracı haline getirdikten sonra tabii ki bir
yerde ülkenin pratiğiyle kaynaşma, ülkede
kendimize bir pratik hazırlama ile yüz
yüze geldik. Halbuki ülkede yüzyıllardan
beri ihanetin, alçaklığın, uşaklığın, soy-
suzluğun oluşturduğu kaypak, ikiyüzlü
bir yapı vardı. Bu yapıların bir yerde
bizim yurtseverlikle dolu olan, halkın çıkarlarına bağlılıkla
dolu olan bir yığın iyi niyetli amaçlarımız ve davranışlarımıza
ters düşeceği, bunlarla büyük çatışmalara gireceğimiz açıktır. 

Kadınlar kapitalist modernite sistemine karşı
Demokratik Modernite çağının kurucu gücüdür

Alternatif devrimci bir gücüz. Kadınlarla ve Kürt halkıyla
birlikte bölge halklarının kaderini tayin edecek kadar bir rol
sahibiyiz. Buna karşı müdahaleler çok boyutlu veriliyor. Sadece
askeri değil, siyasi ve ideolojik olarak da saldırı altındayız. 

Uluslararası ve bölgesel güçler Önderlik ile hareketi
koparma, hareketimizi etkisizleştirme, tasfiye etme planları
yapıyorlar. Bu sadece Türk devletiyle bağlantılı değildir, gladio
güçleri devrededir.

Saldırı paradigmamıza yöneliktir. Buna karşı en büyük
devrimci direnişin sahibiyiz. Direnişi başarıya götürmemizin
önündeki engelleri çözüp aşarak öncülük misyonunu oyna-
mamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. 

> 20

41. Parti yılında Özgürlük Güneşi
tüm dünyayı aydınlatıyor

√

√

√

√
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O
rtadoğu’da Birinci Kör-
fez Savaşından bu
yana Üçüncü Dünya
Savaşı sürmektedir. Bir
dönem daha bu sava-

şın süreceği anlaşılmaktadır. Bu süreçte
mevcut dengeleri anlamak için ve Or-
tadoğu’da savaşın seyrinin nereye gi-
deceğini ve nasıl sonuçlanacağını de-
ğerlendirmek için en başta günümüz
dünyasının karakterini bilmek gerekir.
Nasıl bir dünyada yaşıyoruz, bu dün-
yanın temel ekonomik parametreleri
nelerdir, günümüz dünyasının genel
olarak siyasal durumu nedir? Bunları
bilmek önemlidir. Bunları bilmeden Or-
tadoğu merkezli süren Üçüncü Dünya
Savaşı’nı doğru değerlendirmek müm-
kün değildir. Üçüncü Dünya Savaşı’nın
sürdüğü Ortadoğu’daki dengelerin nasıl
şekillendiğini anlamak mümkün değildir.
Yine Üçüncü Dünya Savaşı’nın hangi
dengeler, çelişkiler, ilişkiler ve ittifaklar
temelinde yeni bir Ortadoğu statükosuna
doğru nasıl evrileceğini değerlendirmek
mümkün değildir. 

20. yüzyılda iki kutuplu bir dünya
vardı, soğuk savaş vardı. Reel sosyalist
eksende Varşova Paktı, ABD, NATO
ekseninde bir kapitalist emperyalist sis-
tem vardı. Bunlar çok sert bir karşıtlık
içinde dünyanın her yerinde birbirlerini
geriletme uğraşı içerisindeydiler. Bu
bakımdan dünya genelindeki ve böl-
gelerdeki siyasal çekişmeler, çatışmalar,
ilişkiler, ittifaklar bu eksende belirleni-
yordu. Siyasal değerlendirmeleri de bu
genel tabloya, siyasal duruma göre ele
almak gerekiyordu. Şimdi 20. yüzyılın
dünyası bulunmuyor. Ne kapitalist sistem
20. yüzyıldaki gibi bir karaktere sahip,
ne 20. yüzyıldaki gibi reel sosyalist bir
kamp var, ne dünya iki kutupludur, ne
de çekişme ve çatışmalar 20. yüzyılda
olduğu gibi her an tehlikelerle dolu ça-
tışma riski içindedir. Kuşkusuz kapitalizm
var olduğu müddetçe çelişkiler var ola-
caktır. Kapitalizmin olduğu yerde çıkar,
azami kar, rekabet vardır. Kapitalizm
koşullarında bunları durdurmak mümkün
değildir. Ama bu çelişkiyi, mücadeleyi
ve rekabeti 20. yüzyıldaki gibi değer-
lendirmek siyasal değerlendirmelerde
yanılgılar ortaya çıkarır. Bu da pratik
politikada yanlışlıklar yapılmasına gö-
türür. Bu açıdan günümüz dünyasının

karakterini bilmek, bu temelde de Üçün-
cü Dünya Savaşı’nda var olan ilişkileri,
dengeleri, çelişki ve çatışmaları, bunların
nereye evrileceğini anlamak gerekiyor.
Üçüncü Dünya Savaşı demek eski den-
gelerin yıkıldığı, yeni dengelerin oluşa-
cağı mücadele süreci demektir. Bu ba-
kımdan bu savaşın sonucu yeni bir
dünya, yeni bir Ortadoğu şekillenecektir. 

Şu anda dünya dengeleri Ortadoğu
ekseninde yeniden kuruluyor. Ortado-
ğu’daki mücadele aslında dünya den-
gelerinin nasıl şekilleneceği mücade-
lesidir. Güç gösterisinin en somut olacağı
yer de Ortadoğu’dur. Başka yerlerdeki
güç gösterileri, dengeler aldatıcıdır.
Dünya gerçeğinin tümünü yansıtan ger-
çekler değildir. Ya da başka bir bölgede
kullanılan güç o devletin, o siyasi gücün
gerçek gücünü ifade etmez. Ama Or-
tadoğu’da kurulacak dengeler ve güç
mücadelesi tamamen dünya genelindeki
dengeleri etkileyecek gücü ve güç mü-
cadelesini ifade eder. Bu açıdan Orta-
doğu’daki Üçüncü Dünya Savaşı’nı, bu
savaşta ortaya çıkan güç dengelerini
ciddiye almak gerekiyor. Buradaki güç
dengelerinin dünya dengelerini yarata-
cağını bilerek buradaki mücadeleye
çok ciddi yaklaşmak gerekiyor. Zaten
dünyada askeri, siyasi ve ekonomik
gücü olanlar tamamen Ortadoğu’da
kendi varlıklarını hissettirmek istiyorlar.
Eğer Ortadoğu’da kendi varlıklarını his-
settirmezlerse ya da Ortadoğu’daki mü-
cadelenin içinde şu veya bu biçimde
olmazlarsa kendilerinin askeri, siyasi
ve ekonomik gücünün çok ciddiye alın-
mayacağını biliyorlar. Şöyle bir değer-
lendirme var, bunu gerçekten yanıltıcı
görmek gerekiyor; dünyada ekonomik,
siyasi ve askeri güç dengeleri Uzak
Doğu’ya, Büyük Okyanus’a kayacaktır,
deniliyor. Yani Çin, Japonya, Hindistan,
Avusturalya ve Endonezya’nın da içinde
olduğu alanın dünyadaki esas dengeleri
belirleyeceğinden söz ediliyor. Bunun
bir geçekliği var, tümüyle yanlıştır de-
nilemez. Ama bir bütün olarak bakıldı-
ğında, Uzak Doğu’daki bu duruma bu
kadar büyük önem atfetmek yanılgılı
olabilir. Ekonomi açısından gerçekten
de önemli hale gelmiştir. Şundan dolayı
önemli hale gelmiştir; kapitalizmin bu-
günkü aşaması esas olarak tüketim
toplum aşamasıdır. Çünkü kapitalizm

ancak her gün daha fazla tüketim ya-
pıldığında ayakta kalabilir. Büyümeyen
ve gelişmeyen kapitalizm çöker, ölür.
Kapitalizmin böyle bir doğası vardır.
Kanserli hücre yeni hücreler yiyemezse
yaşayamaz, kapitalizm de öyle. Toplumu
yemeden, toplumsal değerleri tüket-
meden yaşayamaz. Bunun yolu da top-
lumu dağıtıp bireyciliği geliştirerek tü-
ketim peşinde koşan bir toplum yarat-
maktır. 

Dünyadaki güç dengesi Ortadoğu ve
Avrupa eksenli coğrafyadadır

Kapitalizm sonuçta kendini var eden
toplumu da bitirecek bir kanserojen sis-
temdir. Bu yönüyle tüketim toplumu ka-
rakteri nedeniyle Uzak Doğu’nun öne-
minden söz etmek gerekir. Çünkü dünya
nüfusunun büyük bölümü bu coğrafya-
dadır, tüketimin en fazla bu coğrafyada
olma özelliği vardır. Bu bakımdan ka-
pitalizmi krizden kurtaracak ya da ka-
pitalizmin önümüzdeki yıllarda ve dö-
nemde varlığını sürdürmesi buradaki
insanların tamamen tüketim toplumuna
koşturulması ve daha fazla tüketim
yapmasını sağlamaya bağlıdır. Bu açı-
dan kapitalist şirketler için daha fazla
tüketim yapılacağı, insan nüfusunun
yoğun bulunduğu bu coğrafya önemli
olmaktadır. Bu yönüyle Uzak Doğu önü-
müzdeki dönem önemini artıracaktır
ama askeri, siyasi ve kültürel olarak
güç dengesi hala Ortadoğu’dadır, Av-
rupa’dadır. Ortadoğu ve Avrupa eksenli
coğrafyadadır. Avrupa Ortadoğu’nun
devamı olduğu gibi, Ortadoğu da Avru-
pa’nın bir parçası durumundadır. Bir-
birlerini çok etkileyen coğrafyalardır.
Tarihsel, siyasal ve kültürel olarak bu-
ralar önemlidir. Bugün de önemini ko-
runmaktadır. Bu açıdan Ortadoğu’daki
savaş dünya dengelerini belirlemede
hala önemini korumaktadır. Bunun bir
kere altını çizmek gerekiyor. Uzak
Doğu’nun önümüzdeki dönemlerde ar-
tacak önemini göz ardı etmeden Orta-
doğu’da oluşacak dengelerin hala dünya
dengelerindeki yerinin önemli olduğunu
görmek, buna göre politika ve yakla-
şımlar geliştirmek gerekmektedir.

Şu gerçeği her zaman ortaya koyduk;
günümüzün kapitalist sistem koşulla-
rında herkes aynı gemidedir. Tüm ülkeler

kapitalist sistem içindedir. Kapitalizmin
küreselleşmesinden söz edilir ve tüketim
toplumu aşamasında olduğu vurgulanır.
Bunlar ise kapitalist ülkelerin, kapitalist
sistemin birbirinden çok kesin sınırlarla
kopmalarını, uzaklaşmalarını engelleyen
bir özellik olmaktadır. Artık kapitalizmin
geldiği aşamada iletişim ve bilişim tek-
nolojisinin etkisiyle ve kapitalizmin kü-
reselleşmesiyle birlikte rekabet içinde
ve birbiriyle mücadele içinde de olsalar
kapitalist ülkelerin esasta, tümüyle bir-
birinden kopamayacakları gerçeğini
görmek gerekiyor. Bu yönüyle mücadele
20. yüzyıldaki gibi sert, katı kamplaş-
malar arasındaki mücadele biçiminde
geçmeyecektir. Mücadele kapitalizmin
geldiği aşamada sistem içi güçlerin bir-
birleriyle mücadelesi olarak ele alınmak
durumundadır. Bunun da Birinci ve
İkinci Dünya Savaşı’nda, 20. yüzyılda
olduğu gibi cepheden, kamplaşılarak
çok sert biçimde olmayacağı anlamına
gelmektedir. Bu bakımdan Üçüncü Dün-
ya Savaşı’nın sürdüğü Ortadoğu’daki
ilişki ve dengelere bu çerçevede bakmak
lazım. Çok karmaşık bir ilişki düzeninin,
ittifakın ve dengelerin olduğunu görmek
gerekiyor. 

Güçler arasındaki ilişki ve çelişkilere
dinamik çerçevede bakmak gerekir

Günümüzde çok kaygan bir zeminde
siyaset yapıldığını, bugün ittifak içinde
olanların yarın rekabet içine gireceklerini,
karşı karşıya gelebileceklerini görmemiz
gerekiyor. Bu açıdan çok sert kamplaş-
maya dayanan bir düşmanlık, bir mü-
cadele gerçeği görülmeyecektir. Bugün
mücadele içinde olanların yarın bazı
konularda mücadeleleri sürse de bazı
konularda da ortak davrandıklarını gö-
rebiliriz. Bu yönüyle de siyasal müca-
deleye, diplomatik ilişkilere çok dinamik
çerçevede bakmak, çok katı değerlen-
dirmeler ekseninde yaklaşmamak, dün-
yadaki siyasal mücadelenin, bunun Or-
tadoğu’da yansımasını bilmek, müca-
dele karakterini anlamak ve buna göre
de ortaya çıkan ittifakları, çelişkileri,
ilişkileri, çatışmaları yakından takip et-
mek, değerlendirmek gerekmektedir.
Kuşkusuz Ortadoğu’da ABD kendi ağır-
lığını koyuyor. ABD’yle birlikte Avrupa
ağırlığını koyuyor. Ama bunun yanında

aynı kapitalist sistem, küresel kapitalizm
içinde olsalar da ancak tarihsel, eko-
nomik ve siyasal olarak farklılıkları olan,
öte yandan ayrı bir gelişme dinamiği
olan bu yönüyle de sistem içi güçler
açısından sistemin etkili gücü olan Rus-
ya Üçüncü Dünya Savaşı’nda ağırlığını
koymuş bulunmaktadır. Özellikle soğuk
savaş dönemindeki siyasi ilişkilerinin,
eski ilişkilerinin izlerine dayanarak da
Ortadoğu’da süren Üçüncü Dünya Sa-
vaşı’nda kendisini etkili kılmaya çalış-
maktadır. Kendisini dikkate alınır hale
getirmektedir. Nitekim Rusya’nın Suri-
ye’de önemli bir ağırlığı olmuştur. Öteye
yandan Türkiye ile taktik ilişkiler kurarak
kendi pozisyonunu güçlendirip bu te-
melde ağırlığını da artırmaya çalışmak-
tadır. Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya-
cağını bilse de taktik olarak kullanıp
kendi pozisyonunu güçlendirme politi-
kası yürütmektedir. Öyle ki, NATO üyesi
olan, ABD’yle, Avrupa’yla sıkı ilişkileri
olan Türkiye kısa vadede Rusya’yla
ilişkiler kurabiliyor, ABD’yle Avrupa’yla
kısmi bir gerilim yaşama temelinde de
bir politika yürütüyor. Günümüzün eko-
nomik, siyasi ve toplumsal koşulları
böyle bir politika yürütmesine imkan
vermektedir. Yoksa 20. yüzyılda böyle
davranabilir miydi? Böyle davrandığı
an hangi siyasi güç hükümette olursa
olsun ömrü uzun olamazdı. Ama yeni
kapitalist dünyanın, dünyadaki siyasal
sistemin kaygan taktik ilişkilere imkan
verdiğini görmekteyiz.

Şunu da söylemek gerekiyor; ABD,
Rusya ve Avrupa Ortadoğu’da Birinci
ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki gibi çok
şiddetli bir savaşa girerek birilerinin di-
ğerini dışladığı bir siyasal süreç ya da
siyasal sonuç ortaya çıkmayacaktır.
Belli bir uzlaşma olacaktır. Şimdi yürü-
tülen mücadele aslında bu belirli ve ka-
çınılmaz olacak uzlaşmada kimlerin
daha etkili olacağını belirleme müca-
delesidir. Ortadoğu’da, Suriye’de sistem
içi bu güçler açısından uzlaşma kaçı-
nılmazdır. Ama bu uzlaşmada da her
güç kendisini daha etkili kılma müca-
delesi vermektedir. Şimdi öne çıkan
Rusya ve ABD’dir. Ama bunların yanında
da çeşitli ittifaklar vardır. ABD daha çok
Avrupa’yla ilişkilidir. Rusya’nın Çin’le
ilişkisi var. Hatta Hindistan ilişkilerini de
bölgedeki gücünü etkili kılmada kullan-

“Tecridi Kıralım, Faşizmi Yıkalım, Kürdistan’ı Özgürleştirelim”

Mustafa Karasu

AKP-MHP iktidarı zayıftır. Kadınlar,
gençler mücadele ederse, düşmanın
üzerine üzerine yürürse, düşmanın

baskı ve tutuklamalarına karşı bedel
ödeyerek mücadele göze alınırsa bu
iktidar kaybedecektir. Demokrasi 
güçleri ve Kürtler kazanacaktır. 
Bugün ödediğimiz bedeller yarın 

ödeyeceğimiz ağır bedelleri 
engelleyecektir. Bu temelde herkesi
yerel yönetim seçim sürecini bir 
demokrasi mücadelesi sürecine 

çevirmeye, bu temelde Önder Apo
üzerindeki tecridi kırmaya, faşizmi

yıkmaya ve Kürdistan’ı 
özgürleştirmeye çağırıyoruz.
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maktadır. Yine İran’la ilişkilerini kullan-
maktadır. Bu yönüyle mevcut dengeleri
hem kaygan olarak değerlendirmek ge-
rekiyor hem de DAİŞ’e karşı geçen yıl-
larda oluşan mücadele sürecinde giderek
hangi güç birbirine yakın olacak bunlar
giderek daha da netleşiyor. Mücadele
sürecinin böyle bir karakteri var. Giderek
ilişkileri, ittifakları ve dengeleri daha da
netleştirecektir. Bu netleştirme süreci
devam ediyor. Bu nedenle çekişme ve
çatışma bir dönem daha sürecektir ama
çekişme ve çatışmayla dengelerin net-
leşmesi durumu ortaya çıktıkça güç
dengelerinde kimin yerinin ne kadar
olacağı ve oluşacak siyasal dengelerde
kimin daha etkin yer alacağı belli ola-
caktır. Uluslararası düzeyde etkili olan
herhangi bir güç dışlanmayacaktır. Ama
herkes kendi güç konumuna göre de
Ortadoğu’daki güç hiyerarşisi içinde ye-
rini alacaktır.

Rusya Türkiye’yi Kürt tehdidiyle 
kendi politikalarına hizmet eder 
hale getirmiştir

Şunu belirtmek gerekiyor; Rusya
DAİŞ’e karşı mücadele ekseninde ken-
disine Suriye’ye daha etkili müdahale
etme imkanı buldu. Aslında bu imkanı
sağlayan DAİŞ ve bazı radikal İslamcı
güçlerin varlığı oldu. Bunlar giderek
ABD ve Avrupa çıkarları için de tehlikeli
olunca rejimin yıkılması istenmemiş,
bundan da Rusya, İran ve Suriye rejimi
yararlanarak kendilerini güç yapmış-
lardır. Daha sonra Türkiye’yi özellikle
de Kürt tehdidiyle sıkıştırmışlar ve onları
da kendi politikalarına hizmet eder hale
getirmişlerdir. Özellikle Türkiye’nin Rus
uçağını vurması, yine Rus elçisinin öl-
dürülmesi Türkiye’yi sıkıştırmıştır. Öte
yandan Rusya’nın bu ortamda Kürtlerle
ilişki ve ittifak içine girmesi Türkiye’yi
korkutmuş, bu nedenle Rusya’yla ilişkiler
içine girmiştir. Zaten sorunlu da olsa
ABD’yle, Avrupa’yla ilişkiler vardır ama
mevcut durumda Rusya’nın Kürtlerle,
Kürt Özgürlük Hareketi’yle ilişkisinin
kendisi için yaratacağı tehlikeyi görerek
Rusya’ya yanaşmıştır. Astana denen
süreç böyle başlamıştır. Ama Rusya
da yeni dünyadaki siyasal durumun
gereği Astana Cenevre’nin alternatifi
değildir, vurgusunu yapmıştır. Böylece
Astana’yla Cenevre’de aktör olan ABD
ve diğer güçlere açık bir karşıtlık yapıl-
mayacağı söylenmiştir. Bir mücadele
ve farklılık olacağını ama bu farklılığın
Cenevre’yi dışlayan, ABD ve ilişkide
olduğu güçleri tümüyle karşısına alan
bir anlayışla yürütülmeyeceğini deklare
etmiştir. Eğer Astana kendisini böyle
deklare etmeseydi tabii ki ABD’nin, Ce-
nevre’ye katılanların Astana içinde yer
alan ülkelere ve Astana girişimine yö-
nelik daha sert tedbirleri olurdu. Ama
kendi rakibi olan güçlerin bütün alanla-
rına girmeyeceklerini, onların etki alan-
larını kabul ettiklerini, ama Astana’yla
kendilerini ilgilendiren konularda so-
runları çözmek istediklerini söyleyerek
ABD’yle, Avrupa’yla şiddetli bir şekilde
karşı karşıya gelmeden Astana ilişkilerini
ve sürecini yürütme imkanı bulmuştur.
Zaten Astana sürecinin sürdüğü dö-
nemde Trump ve Putin’in Vietnam’daki
görüşmeleri esas olarak iki ülkenin Su-
riye başta olmak üzere Ortadoğu’da
birbirini gözetmesi, birbirinin ayağına
şiddetli basma konumuna düşmemeleri
görüşmesi olmuştur. Orada zımni bir
anlaşma yapılmıştır. Ya da kendi ara-
larında yürütecekleri mücadelenin çer-
çevesi ortaya konulmuştur. Yani belli
sınırları aşmadan bu mücadelenin yü-
rütüleceği gibi bir yaklaşımı Vietnam
görüşmesinde kabul etmişlerdir. 

Astana görüşmelerinin bir parçası
olarak Soçi’de de görüşmeler olmuştur.

Aslında Soçi’deki görüşmeler Astana
sürecinde olan ülkeler arasında sorun-
ların çözüm görüşmeleri olmuştur. Soçi
şunu ortaya koymuştur; Artık Astana’da
olduğu gibi birçok konuda anlaşılama-
maktadır. Astana’ya katılan ülkeler ara-
sında sorun vardır. Bu sorun Soçi’de
çözülmeye çalışılmıştır. Nitekim Soçi
görüşmeleri sırasında, özellikle Türkiye
ile Rusya görüşmeleri sırasında Türkiye,
Avrupa ve ABD’yi arkasına alarak bu
görüşmeleri yürütmüştür. İdlip’te Rus-
ya’nın saldırılarının durdurulması ne
Astana süreciyle bağlantılıdır ne de
Soçi’deki iki güç arasındaki ilişkinin so-
nucudur. Türkiye Soçi’de ABD ve Av-
rupa’nın desteğini alarak Rusya’nın
uçak saldırılarını durdurmuştur. Rusya,
ABD ve Avrupa’nın şantajlarına boyun
eğmiştir. Yoksa Soçi’de anlaşıldığı gibi
çetelere nefes aldıran bir anlaşma ya-
pılmazdı. Rusya hem ABD ve Avrupa’nın
tehdidi karşısında tereddüde düşmüş,
diğer taraftan da Türkiye’yi bir dönem
daha kullanmak istediğinden İdlip’e yö-
nelik harekatından belli bir düzeyde
geri adım atmıştır. 

Tahran’daki görüşme de sorunlu bir
görüşmeydi. Kuşkusuz Tahran’da ka-
muoyuna yönelik açıklamalar yanında
kamuoyuna açık olmayan belli anlaş-
maların yapıldığı bir toplantı olmuştur.
Tahran’daki görüşmelerin televizyonda
doğrudan yayınlanması konusu belli
farklılıkların, farklı düşüncelerin olduğunu
ortaya koymuştur. Bazı siyasi gözlem-
ciler bunun İran tarafından bilinçli yap-
tırıldığı düşüncesindedir. Ama şu ger-
çektir ki, orada belirli anlaşmalar da ol-
muştur. Yine bazı konularda birbirini
gözeten bir yaklaşım içinde olmuşlardır.
Hemen o toplantı sonrası İran’ın Kürtlere
yönelik saldırıları gerçekleşmiştir. İçerde
YRK güçlerine yönelik operasyon olmuş
ve YRK güçleri katledilmiştir, buna pa-
ralel olarak da Koye’de Rojhilatê Kur-
distanlı örgütlerin bulunduğu alanlara
saldırılar yapılmış, Doğu Kürdistanlı
partilerin birçok kadrosu, üyesi bu sal-
dırılarda katledilmiştir. Bunun kesinlikle
Tahran görüşmeleriyle bağı vardır. Ama
şunu belirtmek lazım; Tahran’da ve
Soçi’de artık Astana sürecinin eskisi
gibi yürümediğini, artık yeni bir Astana
sürecinden söz etmenin yanlış olduğu-
nu, Astana süreci içinde yer alan ülkeler
arasında hemen bir kavga çıkmasa da
ama sorunlar yaşadıklarını, ilişkide ol-
salar da karşı karşıya geleceklerini söy-
lemek gerekmektedir. 

Almanya Türkiye’yle çok kirli politi-
kalar yürütmektedirler

Ekim ayında İstanbul’da yapılan gö-
rüşme gerçekten de ilginç bir görüş-
medir. Aslında bunu Ortadoğu’da bir-
birleriyle mücadele eden güçlerin belli
düzeyde uzlaşma arayışı olarak görmek
gerekiyor. Bu görüşmeye İran katılma-
mıştır. ABD de yoktur. Fransa’nın ABD
tezlerini savunduğu ve ortak politika
yürüttüğü, Rusya’nın da İran çıkarlarını
gözettiği gibi değerlendirmeler yapıl-
mıştır. Bunlarda gerçeklik payı vardır.
Fransa zaten ABD’yle sıkı ilişki içindedir.
Ama Rusya’nın zirvede İran’ı temsil
ettiği biçiminde ki değerlendirme gerçeği
tam yansıtmamaktadır. Kamuoyuna yö-
nelik değerlendirmelerdir. İran dışta-
lanmıştır, İran’ın katılacağı bir görüş-
meye Fransa ve Almanya katılamazdı.
Çünkü ABD’yle sorunlar yaşarlardı.
Rusya’nın ve Türkiye’nin Fransa’nın ve
Almanya’nın İran’ı dışlayan yaklaşım-
larını kabul etmeleri Fransa’yla uzlaşma
arayışlarını tercih ettiklerini göstermek-
tedir. Almanya Türkiye’ye daha yakındır.
Almanya gerçekten de geçmişte olduğu
gibi Türkiye’yle çok kirli politikalar yü-
rütmektedirler. Bir nevi Ermeni soykırı-

mındaki Almanya-Osmanlı İmparator-
luğu ittifakı şimdi günümüzde Kürt soy-
kırımı konusunda yürütülmektedir. Al-
manya Türkiye’nin Kürtler ve demokrasi
güçleri üzerindeki baskısını teşvik et-
mektedir. Kürt halkının ve demokrasi
güçlerinin mücadelesiyle çökme nok-
tasına gelen Türkiye’yi en başta da Al-
manya kurtarmaya çalışmaktadır. Al-
manya demokrasi güçlerini ve Kürtleri
gözetmeyen bir yaklaşımla Türkiye’deki
ekonomik ve siyasi çıkarlarını kurtarma
peşindedir. Bu bakımdan Almanya po-
litikaları gerçekten de kirlidir. Kürt soy-

kırımına ortak olmaktır. Kuşkusuz diğer
ülkelerin de bu yönlü politikaları var.
Fransa’nın, Rusya’nın, ABD’nin de tu-
tumlarıyla Türkiye’ye siyasi ve ekonomik
destek verdikleri açıktır. Ama Almanya
bu konuda daha aktif bir konumdadır.
Ya da Türkiye esas olarak da Alman-
ya’ya sırtını dayayarak bu süreci kur-
tarmaya çalışmaktadır. 

Eğer Türkiye’nin siyasal ilişkilerinde
bir kayma varsa bu NATO içinde ya da
kapitalist sistem içinde Türkiye’nin Al-
manya’ya daha fazla yaklaşmış bulun-
masıdır. Aslında Almanya NATO’nun

verdiği görevi Türkiye’yi kendisine ya-
kınlaştırma çerçevesinde kullanmaktadır.
20. yüzyılda NATO Almanya’ya Türki-
ye’yi kontrol etme ve denetim altında
tutma rolü vermiştir. Türkiye NATO
içinde Almanya tarafından kontrol edil-
miştir. Şimdi Almanya 20. yüzyıl den-
geleri değiştiği halde, NATO içindeki
bu konumunu kullanarak Türkiye’yle
ilişkilerini kapitalist sistemin diğer ülke-
lerinden daha fazla kendi çıkarları doğ-
rultusunda yürütmektedir. Merkel’in po-
litikalarını böyle görmek lazım. 7 Haziran
seçimleri sonrası ve 24 Haziran se-
çimlerinde AKP iktidarına destek verdi,
ekonomik krize girdiğinde de desteğiyle
ekonomik olarak çökmesini engelledi.
Böylece Türkiye’yi ekonomik ve siyasi
olarak kendisine daha fazla bağlama
yolunu seçmiştir. 

Rusya, Almanya ve Fransa 
İstanbul’a giderek 
Erdoğan’a nefes aldırmışlardır

Fransa da bu dönemde ABD’nin de
politikasını yürüten bir güç olarak Tür-
kiye’deki faşizme destek vermiştir. Eko-
nomik ve siyasi olarak ayakta kalmasına
destek verilmiştir. Erdoğan yalnızlaşmış
ve dünyadan tecrit olmuştu, dünyada
herkes faşist diktatörlük olarak görü-
yordu. Bu AKP iktidarını çok sıkıştırı-
yordu, yıkılmayla karşı karşıya getiri-
yordu. Rusya, Almanya ve Fransa İs-
tanbul’a giderek Türkiye’ye nefes al-
dırmışlardır. O güne kadar Türkiye’nin
uyguladığı baskı ve zulüm politikalarını
görmezden gelerek normalleştirmişlerdir.
İstanbul toplantısının en büyük sonucu
bu olmuştur. Yoksa diğer konularda bir
ortaklaşma sağlanamamıştır. Her güç
bir birini anlamaya, politikalarını görmeye
çalışmıştır. Ama Türkiye’de AKP-MHP
iktidarı kendi faşizmine bu toplantıda
destek almıştır. Şimdi bu toplantının
bir gerçeğini de şöyle ifade etmek lazım.
ABD’nin son zamanlarda Türkiye’yle
ilişkileri geliştirmek istediği, daha doğusu
Türkiye’nin ABD’yle daha uyumlu poli-
tikalar yürütmek istediği görülmektedir.
Bu aslında Türkiye’nin herkese dayattığı
20. yüzyıl dengeleri ve statükosunu
ABD’nin, Fransa’nın, Almanya’nın ve
Rusya’nın belli düzeyde kabul ettiği
anlamına gelmektedir. Aslında dünya
koşulları, kapitalizmin geldiği aşama,
Ortadoğu halklarının özgürlük ve de-
mokrasi anlayışı, Ortadoğu’da ekono-
mik, siyasi ve toplumsal sorunlar ke-
sinlikle Ortadoğu’nun değişmesini da-
yatmaktadır. 20. yüzyıl dengeleri ve
statükosuyla Ortadoğu’da istikrar ve
barışı sağlamak mümkün değildir. Ama
şu görülüyor, ABD, Türkiye, Fransa,
Rusya ve Almanya Ortadoğu’daki de-
ğişim dinamiklerinin tersine politika yü-
rütüyorlar. Türkiye, Kürtleri soykırıma
uğratmak için Ortadoğu’daki dengelerin
değişmesini istemiyor. 20. yüzyıl den-
gelerinin, yani Kürtleri soykırıma uğratma
dengelerinin sürmesini istiyor. Ama dün-
ya, Ortadoğu koşulları, halkların öz-
lemleri, Kürt halkının özgürlük müca-
delesi, Ortadoğu’da demokrasi güçle-
rinin yürüttüğü mücadele 20. yüzyıl sta-
tükosunun sürdürülmesini zorlaştırmak-
tadır. 20. yüzyıl statüsü halklar için kö-
leliktir, zulümdür, baskıdır. Bunun yü-
rütülmesi mümkün değildir. Ama ABD,
Türkiye, Fransa, Rusya ve Almanya
ilişkileri şimdi Ortadoğu’daki değişim
dinamizmine karşı, halkların özlemlerine
karşı gerici bir ittifak haline gelmiştir.
Bu konuda derler ya, al birini vur ötekine.
Şimdi izlenen politikalar gerçekten de
statükocu bir politikadır. 

21. yüzyılın başlarında Ortadoğu’da
belli bir değişim hedefleniyordu. Ancak
halkların mücadelesi karşısında, yine
statükocu, gerici güçlerin direnişi orta-

mında Ortadoğu’daki eski statükoların
çok fazla değişmeden sürdürülmesi gibi
bir politikaya yönelmiş bulunmaktadırlar.
Yani Ortadoğu gericiliğiyle dünyadaki
kapitalist sistem, egemen güçler yeni
temelde bir ilişki ve ittifak düzeni kurarak
Ortadoğu’da halklar üzerinde baskı ve
zulüm düzenini sürdürmek istemekte-
dirler. Ortadoğu’da statükonun korun-
masını, devam etmesini isteyen Türki-
ye’yle, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD
arasında bir uzlaşma olabileceği gö-
rülmektedir. Aralarında belli çelişkiler
olsa da tutucu statükoyu koruyan, halk-
ların iradesine karşı gerici direniş gös-
teren konuma gelmişlerdir. Ancak 20.
yüzyıl statükosunda ısrar etmenin ve
onun devamını sağlama yaklaşımlarının
kaybetmesi kaçınılmazdır. Öyle ki, bu
ülkeler Türkiye’yle ilişkilerde zorlanı-
yorlar, istedikleri düzeyde bir Ortadoğu
düzenini kurmada politik çözüm ortaya
koyamıyorlar. Halkların iradesi karşı-
sında halklarla uzlaşma becerisini gös-
teremiyorlar. Halkların özlemleri karşı-
sında gerici, tutucu, ekonomik ve siyasi
çıkarlarını bırakmayan bir tutum içinde
oluyorlar. Bu da onları sonuçta Orta-
doğu’da gericiliğin, statükoculuğun bek-
çisi olan, Ortadoğu gerici statüsünü,
Kürt soykırımcı statüsünü sürdürmek
isteyen Türkiye’yle bir uzlaşma içine
girmelerini ortaya çıkarmaktadır.

Rusya zaten çok köklü bir değişim
yaşamadan Ortadoğu düzeninin sür-
mesini isteyen bir konumdaydı. Bölge
ülkelerle ilişkileri onu bu konumda tu-
tuyordu. ABD bölgede belli bir değişim
istese de Türkiye’yle ilişkileri ve halkların
özgürlük ve mücadelesi konusunda ya-
şadığı korkuları Ortadoğu statükosunu
çok fazla değişime uğramadan sürdür-
me aktörü rolünü üstlenmiştir. Sorunları
çözememe, demokratik, halklarla uz-
laşmaya dayalı bir çözüm üretememe
sonuçta o ülkeleri gidip Ortadoğu’nun
en gerici gücüyle ilişkilenme durumunu
ortaya çıkarmıştır. Ancak bu yaklaşım
çözümsüzlüktür, tıkanmadır. Bu yakla-
şımlarla ne Suriye, ne de Ortadoğu’da
istikrar ve barışı sağlamak mümkündür.
Aksine Ortadoğu’daki ekonomik ve si-
yasi çıkmazı, kaosu derinleştirmek ve
sürdürmek anlamına gelmektedir. Zaten
20. yüzyıl düzeni Ortadoğu’daki bu ça-
tışmaları, krizi, kaosu ve çekişmeleri
ortaya çıkarmıştı. Bu kaosu, krizi ortaya
çıkaran 20. yüzyıl parametreleri ve an-
layışıyla ortaya çıkan sorunlar, kriz ve
kaos çözülebilir mi? Bugün Ortadoğu’da
kaos aralığı dediğimiz süreç yaşanıyor.
Bunun anlamı şudur; halkların dina-
mizmi, özlemleri karşısında yeni bir ka-
buk, yeni bir statü ve biçim gerekmek-
tedir. Toplumsal öz dinamikler harekete
geçmiş, eski biçimi parçalamıştır. Yeni
bir biçim arayan toplumsal, siyasal ve
ekonomik dinamizme eski kalıbı geçir-
mek mümkün değildir. Çünkü bu dina-
mizm zaten o kalıbı parçalamıştır. Zorla,
bastırarak, ezerek, susturarak artık bu
dinamizme eski kalıbı ve biçimi giydir-
mek mümkün değildir. Bu yönüyle de
Türkiye’nin, Rusya’nın, Almanya’nın ve
Fransa’nın politikaları temelsizdir, çü-
rüktür. Aslında bu yaklaşımları halkları,
özgürlük ve demokrasi güçlerini daha
avantajlı ve inisiyatifli duruma getirmiştir.
Bu durumdan şikayet etmek yerine,
egemen, emperyalist güçlerin çözüm-
süzlüğü karşısında halkların çözümünün
tek alternatif haline gelmesi, alternatif
gücünün ve etkisinin artması, Ortado-
ğu’da süren Üçüncü Dünya Savaşı so-
nucunda halkların iradesinin daha etkili
bir biçimde dengeleri ve oluşacak sta-
tükoya yansıyacağını görerek müca-
deleyi geliştirmek ve etkili kılmak ge-
rekmektedir. Uluslararası güçlerin ve
bölge gericiliğinin çözümsüzlüğü ve bir
araya gelmelerinin sonucunu böyle an-
lamak, böyle anlayarak devrimci ve de-
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Ortadoğu koşulları, halkların 
özlemleri, Kürt halkının özgürlük

mücadelesi, Ortadoğu’da demokrasi
güçlerinin yürüttüğü mücadele 20.
yüzyıl statükosunun sürdürülmesini
zorlaştırmaktadır. 20. yüzyıl statüsü

halklar için köleliktir, zulümdür, 
baskıdır. Bunun yürütülmesi 
mümkün değildir. Ama ABD, 

Türkiye, Fransa, Rusya ve Almanya
ilişkileri şimdi Ortadoğu’daki 
değişim dinamizmine karşı, 

halkların özlemlerine karşı gerici
bir ittifak haline gelmiştir. 

Bu konuda derler ya, 
al birini vur ötekine.

Bugün Ortadoğu’da kaos aralığı
dediğimiz süreç yaşanıyor. Bunun 

anlamı şudur; halkların dinamizmi,
özlemleri karşısında yeni bir kabuk,

yeni bir statü ve biçim 
gerekmektedir. Toplumsal öz 

dinamikler harekete 
geçmiş, eski biçimi parçalamıştır.
Yeni bir biçim arayan toplumsal, 

siyasal ve ekonomik dinamizme eski
kalıbı geçirmek mümkün değildir.

Çünkü; bu dinamizm zaten o kalıbı
parçalamıştır. Zorla, bastırarak, 

ezerek, susturarak artık bu 
dinamizme eski kalıbı ve biçimi 

giydirmek mümkün değildir.
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mokrasi güçlerinin daha örgütlü ve ortak
bir biçimde mücadelelerinin gerekliliğini
görmek gerekir. Demokratik ittifaklar
temelinde ortak mücadele ettiklerinde
de halkların ve demokrasi güçlerinin
çok büyük kazanacakları yeni bir siyasal
döneme girmiş bulunmaktadır.

Suriye’nin geleceğini 
Kürtlerin durumu belirleyecektir

Suriye’de mücadele sürerken Kürt-
lerin durumu çok kritik, hatta belirleyici
konumdadır. Artık iç güç olarak bir rejim
vardır, bir de Kuzey Suriye Federasyonu
ve Demokratik Suriye Güçleri vardır.
Diğer güçler dış güç konumundadır.
Türkiye ve Türkiye’ye bağlı çeteler de
dış güçtür. Tamamen Türkiye’nin des-
teğiyle ayakta kalmaktadırlar. İç dina-
miklerle ilgileri kalmamıştır. Sadece Tür-
kiye’nin siyasi ve askeri gücüyle yaşayan
işbirlikçi çetelerdir. Herhangi bir toplumsal
temelleri falan yoktur. Böyle bir ortamda
tabii ki Suriye rejimi üzerinde bir müca-
dele sürüyor. Rusya’nın Suriye ile ilişkileri
var, ABD, Fransa ve diğer ülkeler Suri-
ye’yi böyle kabul edemeyeceklerini söy-

lüyorlar. Belki eskisi gibi Esad’ın gidişinde
ısrarlı değiller ama Suriye’yi mevcut ha-
liyle de kabul etmiyorlar. Herkes kendi
etkisinde olan bir Suriye istiyor. Kendi
çıkarlarının korunduğu bir Suriye istiyor.
Birçok güç Suriye üzerinde mücadele
veriyor. Sadece ABD ve Rusya değil.
Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Avrupa
var. Yine Çin Rusya üzerinden Ortado-
ğu’da belli bir etkide bulunmak istiyor.
Bu bakımdan mücadele yoğun. Müca-
delenin en yoğun olduğu alan ise Kürt-
lerdir. Çünkü Kürtlerin durumu Suriye’nin
genelini belirleyecektir. Suriye’nin siyasi
dengelerini ve karakterini belirleyecek.
Bu açıdan her güç Kürtleri kendi etkisi
ve kontrolüne almak istiyor. Kürtleri
kendi politik çıkarlarının parçası haline
getirmek istiyor. Rusya’nın da, ABD’nin
de politikaları bu yönlüdür. Bu bakımdan
Kürtlerin üzerinde yoğun bir mücadele
var. Diğer taraftan Türkiye de kullanılıyor.
Türkiye’nin Kürt hassasiyeti bilindiği için
hem ABD, hem Rusya Türkiye’nin Kürt
hassasiyetini kullanarak Kürtleri teslim
almak ve Türkiye’yi kendi politikalarının
doğrultusunda kullanmak istiyorlar. 

Kürtler Suriye’de etkili ve Suriye’nin
geleceğini belirleyecekler. Türkiye de
bunu görüyor. Türkiye Kürtlerin Suriye’de
etkin olmaması için her türlü saldırganlığı
yapıyor. Sürekli Kuzey Suriye üzerinde

askeri ve siyasi basınç uyguluyor. Onun
politikası da böyle. ABD ve Rusya ise
Kürtleri kendi etkisinde değerlendirmek
istiyorlar. Bunun için de Türkiye sopasını
Kürtler üzerinde kullanıyorlar. Türkiye’nin
Kobanê’ye, Til Abyad’a saldırıları sadece
Türkiye’yle bağlantılı saldırılar değildir.
ABD ve Rusya göz yumuyor. Türkiye
kendi politikaları sonucu ABD’nin veya
Rusya’nın kendi saldırılarına göz yum-
masını sağladığını sanıyor ama esas
gerçek öyle değil. Esas gerçek Türkiye
saldırtılarak Kürtler teslim alınmaya ça-
lışılıyor. Bu konuda sadece ABD ve
Rusya’nın politikaları değil, Türkiye’nin
de bunlarla ilişki içinde böyle bir politika
izlediğini de göz ardı etmemek gerekiyor.
Ancak Rojava Devrimi’ne yapılan sal-
dırıların esas aktörlerinin ABD ve Rusya
olduğunu düşünmek gerekiyor. ABD’den
bağımsız Türkiye’nin saldırıları söz ko-
nusu değildir. ABD göz yumuyor ve
teşvik ediyor. Böylelikle Kürtleri kendi
politikaları doğrultusunda hareket et-
meye zorluyor. Bu konuda Rojava Dev-
rimcilerinin ve Kuzey Suriye Federas-
yonu yöneticilerinin politikalarında ek-
siklikler ve gevşeklikler görülüyor; ya
da mevcut durumu yeterince anlaya-

mama sığlığı var. Bu zaman zaman
kendisini açığa vuruyor. Sanki Koba-
nê’ye, Til Abyad’a saldırılar ABD’den
bağımsızmış gibi ABD’nin Türk devletinin
politikalarına karşı durması isteniyor.
Zaten ABD de bunun için Türk devletinin
saldırılarına göz yumuyor. Nitekim daha
sonra devriye gezme, gözlem noktaları
kurma gibi yaklaşımlar içine giriliyor.
Bu çerçevede Kürtleri kendi politikasına
çekmeye çalışıyor. Böyle çok kirli ve
ahlaksızca bir politika yürütülüyor. 

Kürtler ABD’ye değil
ABD Kürtlere muhtaçtır

Sanki ABD Kürtleri Türklere karşı
korumak için gözlem evi kurmuş gibi,
devriye atmış gibi yaklaşımlar var, bunlar
kesinlikle yanılgıdır. Zaten Türk devle-
tinin saldırısına göz yumarak böyle bir
durum ortaya çıkarmak istenmiştir. Sanki
ABD olmazsa Türk devleti saldırırmış,
Türk devletinin saldırılarına karşı ABD
koruyormuş gibi bir algı ortaya çıkarma
politikası izlenmiştir. Bunun kesinlikle
kabul edilmemesi ve inanılmaması ge-
rekiyor. Bu konuda ABD’nin Türkiye’yle
birlikte Kürt halkı üzerinde bir oyun oy-
nadıklarının görülmesi gerekiyor. Kuş-
kusuz Türkiye Rojava Devrimi’ni boğmak

ve tasfiye etmek istiyor ama burada
Türk devletinin Rojava’ya saldırısına
karşı Rojava’yı koruyan kesinlikle ABD
değildir. ABD’nin böyle bir yaklaşımı
yoktur. Eğer Türkiye hemen giremiyorsa
bu ABD’nin Kürtlerle ilişkisinden, Kürtlere
ihtiyaç duymasından dolayıdır. Kürtlere

ihtiyaç duyduğu için bu yaklaşımı gös-
teriyor. Burada Türkiye’nin saldırısını
daha kapsamlılaşmasını engelleyen
Kürtlerin durumu ve duruşudur. Bu ger-
çekliğin böyle görülmesi gerekiyor. Bu
durum karşısında ABD’yi devriye atan,
gözlem noktaları kuran ve bu temelde

Rojava’yı koruyan bir güç olarak gör-
memeleri gerekiyor. Bunun bir yanılgı
olduğunu, yarın gerekirse Kürtleri de
bırakabileceğini, bugün bırakamıyorsa
bunun nedeninin Kürtlerin gücünden
kaynaklandığını, Kürtlerin Suriye ve Or-
tadoğu üzerindeki etkisinden kaynak-
landığını bilmeleri gerekiyor. 

ABD’nin kolay kolay Kürtlerle ilişki-
sinden vazgeçmesi düşünülemez. Bu
onun için pahalıya mal olacak bir yak-
laşım olacaktır. Bunun bilinmesi lazım.
Bu bakımdan Kürtlerin öz gücüne daha
çok güvenen bir duruş içinde olması
gerekiyor. ABD karşısında da öz gücüne
güvenen bir özgüven yaklaşımı olmalı,
Türkiye’ye karşı da öz gücüne güvenen
özgüvenli bir politik yaklaşım gösteril-
meli. Bir kere şu yaklaşım önemlidir;
Kürtler her türlü saldırı karşısında so-
nuna kadar direnecektir; son ferdine
kadar direnmelidir. Efrîn’de olduğu gibi
belli bir direnişten sonra geri çekilme
gibi yaklaşımlar olmamalıdır. Kürtler
sonuna kadar direnme kararında olur-
larsa ABD’nin de, Türkiye’nin de, her-
kesin de oyunlarını bozarlar. Bir kere
bu gerçekliğin bilinmesinde fayda vardır.
Rojava devrimcilerinin, Suriye devrim-

cilerinin Ortadoğu genelinde etkili politik
güçleri vardır, dengelerde yeri vardır.
Bu yönüyle birçok güç Kürtlere muh-
taçtır. Buna ABD de dahildir. Sanki
Kürtler ABD’ye muhtaçmış gibi bir hava
yaratılıyor, bu doğru bir yaklaşım değildir.
Bu aldatıcı bir yaklaşımdır. Bu, Suriye
ve Ortadoğu siyasetini anlamama du-
rumudur. Bir kere bunu özellikle vurgu-
lamak gerekiyor.

ABD Kürtleri kendi çizgisine çekmek
istiyor. Bunun görülmesi gerekiyor. As-
lında PKK’nin 3 yöneticisiyle ilgili karar
da bir yönüyle Rojava’yla bağlantılı.
Böyle yaparak Rojava’yı Önderlik çiz-
gisinden koparmak, Rojava’yı genel
Kürt mücadelesinden koparmak, bu
temelde de kendilerine bağlamak ve
etkilerini artırmak istiyorlar. Rojava hal-
kının, devrimcilerinin daha etkili ve ini-
siyatifli politikalarını engellemek isti-
yorlar. Çünkü PKK’nin varlığı sadece
Rojava Kürtlerini değil bütün Kürtleri
güç yapıyor. Daha özgüvenli yapıyor.
Ama PKK zayıflarsa, etkisizleşirse Ro-
java Kürtleri de, Başûr Kürtleri de,
bütün Kürtler de zayıflar. Konumu za-
yıflayan Kürtler de, koalisyon güçleri
olur, ABD olur, başka güçler olur, iş-
birlikçilik yapmak zorunda kalırlar. Bu
yönüyle ABD’nin planlı, programlı ve
ahlaksızca yürüttüğü bir Kürt politikası

var. Bunun görülmesi gerekiyor. 
ABD’nin 3 PKK yöneticisi hakkında

aldığı karar Türkiye’ye destek vermektir.
Türkiye’yi daha fazla kullanma politi-
kasının parçası olarak bu kararı almıştır.
Nasıl ki Önder Apo’ya yönelik komployla
Türkiye’yi Ortadoğu’da daha fazla kul-
lanma politikası yürüttülerse, şimdi ben-
zer biçimde 3 yoldaşımıza, 3 PKK yö-
neticisine, özellikle de özgürlük müca-
delesinin 3 temel alanı olan PKK ön-
cülüğüne, HPG komutanlığına ve KCK
sistemine saldırı vardır. Bu arkadaşlar
şahsında Kürt Özgürlük Hareketi’nin 3
temel ayağının sorumluları hedef alınıyor
Böylelikle 3 temel ayağının yöneticileri
etkisizleştirilerek Özgürlük Hareketimiz
zayıflatılmak isteniyor. Bu temelde de
tüm Kürtlerin bu zayıflama temelinde
koalisyon güçlerine, ABD’ye daha fazla
teslim olmasını sağlamaya çalışıyorlar.
Hem Kürtler üzerinde böyle bir politika
var hem de Türkiye’yi Suriye ve Orta-
doğu politikalarında kendi politik öngörü,
planları ve hedefleri doğrultusunda kul-
lanmak için böyle bir karar alınmıştır.
Bunun ahlaksızca, vicdansızca ve kirli
bir politika olduğu açıktır. Bu konuda
Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı yaptığı
açıklamayla bu kararın ne anlama gel-
diğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 

Kapitalist modernist güçlere 
güvenmemeli öz güç esas alınmalı

Rusya’nın da politikası ABD gibidir.
Rusya bu politikayı ilk önce Efrîn’de
uyguladı. Efrîn’i ya bize teslim edin,
ya da Türk devletini sokarız, dedi. Efrîn
kendisine teslim edilmeyince bu defa
çetelerin belli yerlerden çıkarılması
karşılığında Efrîn Türklerin işgaline
açıldı. Bu kadar kirli politikalar yürü-
tülmektedir. Kapitalist modernist güç-
lerin politikalarının bu kadar kirli çıkara
dayandığının bilinmesi gerekiyor. Bu
bakımdan kapitalist modernist güçlerin
hiçbirine güvenmemek, öz gücü esas
almak önemlidir. Politika yapılabilir,
Rusya’yla da, ABD’yle de, koalisyon
güçleriyle de ilişki kurulabilir. Hatta on-
ların çelişkilerinden faydalanılabilir. On-
ların bölge politikalarından faydalanı-
labilir. Onların Kürtlere ihtiyaç duyma-
sından faydalanılabilir. Bu yönlü politi-
kalar yürütülmelidir. Ama tüm bunları
yaparken hiç birine tam güvenmeden,
esas güvenceyi kendinde gören bir
yaklaşımla politika yürütülmesi gerekir.
Savaşta da, politikada da kendilerine
güvenmeleri gerekiyor. Rusya şimdi
Minbiç’te pazarlık yapıyor. Türk devle-
tinin Minbiç’i alması karşılığında Tür-
kiye’den tavizler koparmaya çalışıyor.
Türk devleti de Minbiç’i ele geçirmek
için hem Rusya’yı hem ABD’yi kullan-
maya çalışıyor. ABD de Minbiç üzerin-
den Türkiye’nin belli bir etki kurmasını
sağlayarak kendi çıkarı doğrultusunda
Türkiye’yi kullanmak istiyor. 

Şimdiye kadar şiddetli savaş olmuş,
belli dengeler oluşmuş, şimdi bir taraftan
savaş, bir taraftan da kirli politikalarla
herkes kendi konumunu güçlendirmeye
çalışıyor. Özellikle Rusya ve ABD ilişkide
olduğu bütün güçleri siyasi enstrüman
olarak kullanıp kendi konumlarını güç-
lendirmeye çalışıyorlar. Bu açıdan Kürt-
lerin kendilerini siyasi enstrüman yap-
maktan çıkarmaları gerekiyor. Rusya
ve ABD’ye karşı da iradeli tutum gös-
termeleri gerekiyor. Onlara, biz size
dayanmıyoruz, sizinle ilişki kurabiliriz,
bazı konularda ortak hareket edebiliriz
ama sizin dediğinizi yapamayız, biz
halkımızın özgürlüğü ve Suriye’nin de-
mokratikleşmesi için mücadele ediyoruz,
bu konuda da kararlı biçimde mücade-
lemizi yürüteceğiz, siz ister bu müca-
deleye destek verin ister vermeyin, biz
kesinlikle bunda ısrar edeceğiz, deme-

Rojava devrimcilerinin, Suriye 
devrimcilerinin Ortadoğu genelinde

etkili politik güçleri vardır, 
dengelerde yeri vardır. Bu yönüyle

birçok güç Kürtlere muhtaçtır. Buna
ABD de dahildir. Sanki Kürtler
ABD’ye muhtaçmış gibi bir hava 
yaratılıyor, bu doğru bir yaklaşım

değildir. Bu aldatıcı bir yaklaşımdır.
Bu, Suriye ve Ortadoğu siyasetini
anlamama durumudur. Bir kere 

bunu özellikle vurgulamak gerekiyor.

Kürtlerin konumları ve pozisyonları
güçlüdür. Elbette direneceklerdir.

Kolay yollardan hiçbir şey 
kazanılamaz. Ne Rojava’da ne 

Bakur’da ne Başûr’da ne 
Rojhilat’ta ne de Ortadoğu’da. 

Kolay yollardan bir şeyler elde etme
yaklaşımı, kaybetme yaklaşımıdır.

Kolay yollardan bir şeyler elde etme
yaklaşımı, Kürt’ü özgürlüğe ve 

demokrasiye kavuşturma yaklaşımı
değil, belli imkanlar üzerinde 
yaşama yaklaşımıdır. Bu tür 

yaklaşımlar gafillik olur. 
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lidirler. Büyük direneceklerini, hiç kim-
seye teslim olmayacaklarını, Türk so-
pasının da kullanılmasını kabul etme-
diklerini, onu da boşa çıkaracaklarını,
Türk devleti karşısında en şiddetli dire-
nişi göstereceklerini, Türk devletine ve
sopasına dayanarak hiç kimsenin Kürt-
leri terbiye edemeyeceklerini ortaya
koymalıdırlar. Kürtleri sadece bir siyasi
enstrüman araç olarak göremeyecek-
lerini, Kürtlerin özgür ve iradeli ilişki
kurmak istediklerini, kimseye düşmanlık
yapmadan ama Kürt halkının özgürlüğü
ve Suriye’nin demokratikleşmesini is-
tediklerini göstermeleri gerekiyor. Or-
tadoğu’nun demokratikleşmesi ve is-
tikrarında çıkarı olan herkesin en başta
da bu yönlü politika izleyen Kürtlerle
ilişki içinde olmaları ve samimi yaklaş-
maları, Kürtlere karşı kirli ve ikiyüzlü
politika izlememeleri konusunda tutu-
munu net ortaya koymaları önemlidir.
Rojava devrimcileri bu konuda hiçbir
biçimde tereddüt göstermemelidirler.

Kürtlerin konumları ve pozisyonları
güçlüdür. Elbette direneceklerdir. Kolay
yollardan hiçbir şey kazanılamaz. Ne
Rojava’da, ne Bakur’da, ne Başûr’da,
ne Rojhilat’ta ne de Ortadoğu’da. Hiç
kimse Kürtlerin kolay hak kazanmasını
beklememeli. Kolay yollardan bir şeyler
elde etme yaklaşımı kaybetme yaklaşı-
mıdır. Kolay yollardan bir şeyler elde
etme yaklaşımı Kürt’ü özgürlüğe ve de-
mokrasiye kavuşturma yaklaşımı değil,
belli imkanlar üzerinde yaşama yakla-
şımıdır. Bu tür yaklaşımlar gafillik olur.
Ne Rojava’da, ne Başûr’da, ne Bakur’da,
ne Rojhilat’ta ne de Ortadoğu’da Kürtler
hiçbir şeyi kolay kazanamazlar. Ağır be-
delleri, direnmeyi göze almaları gerek-
mektedir. En küçük hakkın bile büyük
bedellerle ödenerek kazanacağını bil-
meleri gerekiyor. Kim, Kürdistan’da di-
renmeden, bedel ödemeden, kolay yol-
lardan şu, bu politik ilişkiye dayanarak
hak elde edeceğini düşünüyorsa tarihi
gaflet ve yanılgı içerisindedir. Bu ister
PKK olsun, ister Rojava olsun, ister Ba-
şûrlu Kürt örgütleri olsun, ister Rojhilatlı
Kürtler olsun, yanılgı yaşarlar. Bu ba-
kımdan herkes öz gücüne güvenmeli,
direnerek her şeyi elde edileceğini dü-
şünmeli. Ancak öz gücüne güvenme te-
melinde diğer siyasi ilişkilerin anlam ka-
zanacağını, bu mücadeleye güç katıla-
cağını, bu mücadelenin gücüne etki ya-
parak başarılarda olumlu rol oynatabi-
leceğini düşünmeli. Yoksa direnişsiz,
bedeller ödemeden, bedeller ödemeyi
göze almadan, öz gücüne güvenmeden
iradeli ve mücadele duruşu ortaya ko-
nulmadan şu, bu ilişkiye dayanarak bir
şey elde edileceğini sanmak kendini
kandırmaktır, elindekini avucundakini
kaybetmektir. Bu bakımdan Rojava hal-

kının ve Rojava’daki devrimci güçlerin
doğru politika izlemeleri gerekiyor. Kendi
öz güçlerine dayanarak mücadele et-
meleri gerekiyor. Bizim gücümüz yok,
şununla savaşamayız, buna karşı du-
ramayız yaklaşımı gaflettir, gaflet de
ihanete ve yenilgiye götürür.

Kürt halkının özgürlük dinamikleri
güçlüdür, herkese karşı direnebilir

Kürt halkının her türlü direnme imkanı
ve gücü vardır. Ortadoğu’da Kürt halkının
direnme potansiyeli kadar potansiyeli
olan başka bir halk yoktur. Kürt halkının
özgürlük dinamikleri güçlüdür. Herkese
karşı direnebilirler. Türkiye’ye karşı da,
ABD’ye karşı da, Rusya’ya karşı da di-
renebilirler. Yeter ki direnme iradesi gös-
terilsin. Direnme iradesi gösterildiğinde
onların saldırganlıkları kırılır. Onların po-
litikaları boşa çıkarılır. Tarihe, mücade-
leye, siyasal gelişmelere formel ve bi-
çimsel bakılamaz. Çıplak gözle görüldüğü
gibi izah edilemez. Şunun şu kadar
askeri var, şunun şu kadar gücü var,
denilerek siyasal değerlendirme yapmak
tarihten habersiz olmaktır. Devrimci ideo-
lojinin, devrimci politikanın gücünü bil-
memektir. Çözüm projesinin gücünü bil-
memektir. Eğer tarihte parası, silahı,
şusu, busu güçlü olanlar kazansalardı
hiçbir din, hiçbir devrimci hareket ortaya
çıkmazdı. Bu açıdan devrimci ideolojinin,
tarihi doğru okuyan ideolojik politik yak-
laşımların gücünün bütün askeri, siyasi,
parasal, maddi her türlü gücü aşacağının
bilinmesi gerekiyor. Diğer bakışlar dev-
rimci bakış değildir. Formel ve biçimsel
bakıştır. Devrimcilikten uzak normal ve
sıradan insanların bakışıdır. Bu ne Ön-
derlik çizgisidir ne devrimci çizgidir. Bu
yönüyle Rojava devrimci güçleri kendi
güçlerinin farkına varacak ve kendi güç-
lerini göreceklerdir. Kendi güçlerinin her
türlü oyunu boşa çıkaracağını görecek-
lerdir. Şuna, buna dayanarak savaşma
anlayışını bırakacaklardır. Şunların des-
teği olmazsa, şunların ilişkileri olmazsa
mücadele yürümez, gibi bazı yanılgılı
yaklaşımlar vardır. Bir kısım çevrelerde
böyle eğilimler vardır. Bunlar halka kadar
yansıtılmaktadır. Yoğun pratiğin ve günlük
bazı ihtiyaçların kendini dayattığı ortamda
ideolojik ve tarihi bakıştan kopulmaktadır.
Bunlar yanlış ve gafil yaklaşımlardır.
Bunlar Önderlik gerçeğinden, Kürt hal-
kının özgürlük mücadelesinin dinamik-
lerinden, Rojava’daki devrimci güçlerin
dinamiklerinden ve Suriye’deki demokrasi
güçlerinin dinamiklerinden habersiz, çok
biçimsel ve formel tarihten, sosyolojiden,
ideolojinin ve tarihsel değerlerin gücün-
den, haklılıktan, meşruiyetten bihaber
çok maddiyatçı bakışlardır. Bu bakış

yanlış bakıştır. Devrimci bakış değildir.
Devrimci mücadele yürüten bir halkın
bakışı olamaz, devrimcilerin bakışı ola-
maz. Böyle bir bakış kimde varsa bunun
eleştirilmesi ve mahkum edilmesi, bu
bakışlarla hiçbir yerde mücadelenin sür-
dürülemeyeceğinin bilinmesi gerekiyor. 

Tarihe, olaylara devrimci bakış olması
lazım. Olgucu, pozitivist, formel, mad-
diyatçı, günü birlik, sadece gözle görü-
neni gören, şunun parası, şunun silahı,
şunun tekniği var gibisinden gören ve
buna göre değerlendirme yapan yanıl-
gılı, gafil bakışlar vardır. Bu devrimci
bir bakış değildir. Devrimci bakış kendi
ideolojisinin, düşünce ve örgüt gücünün,
haklılığının, tarihsel mücadelenin ya-
rattığı birikimlerinin etkisini, gücünü gö-
recek, bu temelde de kendisinin güçlü
olduğunu, karşıdaki güçlerin de zayıf
olduğunu görecek, böyle bir duruş gös-
terecek ve böyle mücadele edecek.
Tabii ki bu gücü direnmede gözü olanlar,
mücadele etmede gözü olanlar görür.
Kolay yollardan kazanmak isteyen,
kolay yollardan devrim olsun, kolay yol-
lardan bir yerlerde yönetim, güç olayım,
diyenler kendilerindeki gücü ve direnme
potansiyellerini göremezler. Çünkü on-
ların mücadelede gözü yoktur. Mücadele
edecek güçleri olmadığı için olaya ol-
gucu ve biçimsel bakarlar. Sadece gözle
gördükleriyle değerlendirirler. Tarihsel,
sosyolojik, devrimci ve ideolojik bakış
yoktur, bu nedenle de kendi güçlerinin
farkına varamazlar. Özellikle günümüz
dünyasında kapitalist modernitenin mad-
diyatçı, günlük, günü birlik ve yüzeysel
yaklaşımının etkisi olanlarda gerçekten
yüzeysel bakışlar vardır. Halkların, ideo-
lojilerin tarihsel, toplumsal gerçekliklerin
gücünün etkisini görmeyen, böylelikle
kendisine özgüveni olmayan yaklaşımlar
vardır. Bu tür yaklaşımların yanlış ol-
duğunun görülmesi gerekiyor. Bu tür
yaklaşımların gaflet olduğunun görül-
mesi gerekiyor. Bu tür yaklaşımların
emperyalist, kapitalist, sömürgeci, soy-
kırımcı güçlerin psikolojik ve özel savaşla
Kürtleri yönlendirme, düşüncelerini, duy-
gularını ve devrimci duruşlarını çarpıtma
yaklaşımının sonucu olduğunu görerek,
bu tür düşüncelere ve yaklaşımlara
prim vermemeleri ve kabul etmemeleri
gerekir. Her türlü saldırıya hazırlıklı
olunması gerekiyor. Kararlı ve iradeli
olunursa her türlü saldırı püskürtülür.

Halk örgütlendirilecek 
halka dayanılarak savaşılacak

Şunu da vurgulamalıyız ki, Rojava’da
savaş şöyle yürütülemez; sadece YPG-
YPJ’yle, QSD güçleriyle saldırılar püs-
kürtülemez. Halk savaşıyla, halkın gü-

cüyle püskürtülür. Savaşı sadece YPG-
YPJ’den, QSD’den beklemek, bununla
savaşın kazanılacağını sanmak gaflettir.
Devrimci halk savaşını anlamamaktır.
Nitekim Efrîn’de bu gafilliğe düşülmüştür.
Halk da devrimci güçler de bu gafilliğe
düşmüştür. Halk sadece YPG-YPJ’nin
savaşıyla kazanılacağını sanmıştır,
YPG-YPJ de devrimci güçler de halkı
örgütlemeden, halkı savaşa katmadan,
halkı bedeller ödeyecek bir yurtsever
ve devrimci duruş içine sokmadan sa-
vaşı yürüteceklerini sanmışlardır. Bunlar
yanlış yaklaşımlardır. Halkı örgütleme-
yen, halka dayanmayan her türlü yak-
laşım kaybetmeye mahkumdur. Halk
örgütlendirilecek, halka dayanılarak sa-
vaşılacak. Savaşın esası buna dayan-
dırılacak. Yoksa savaşın esası şu silahla,
bu silahla; şu mevzi, şu hendek kaz-
mayla, şu alt yapıyla olamaz. Bunlar
savaşta kayıpları aza indirmeye ve di-
renişi güçlendirmeye yarayan tedbir-
lerdir. Yoksa sonucu belirleyen tedbirler
değildir. Sonucu halkın bu savaşın
içinde olması, halkın bedel ödemeyi
göze alacak biçimde halk savaşı içine
girmesi belirler. Bunun dışındaki her
yaklaşım gaflettir. Bunun dışındaki her
savaş anlayışı devrimci halk savaşından
uzak ve kaybetmeye mahkum yakla-
şımlardır. Devrimci halk savaşı oldu-
ğunda karşıdaki güç kim olursa olsun
püskürtülür. Türk devleti de, ABD de,
Rusya da püskürtülür. Buna inanmamak
irade kırılması yaşamaktır. 

Devrimci halk savaşı halkla askeri
ve öz savunma güçleriyle, YPG’nin, ge-
rilla güçlerinin birlikte savaştığı savaştır.
Bedelleri göze alma savaşıdır. Kürdis-
tan’da hiçbir kazanım kolay elde edile-
mez. Bedeller göze alınmadan özgür
ve demokratik yaşama kavuşulamaz.
Bedelleri göze almadan elde edildiğini
sanan her kazanım gaflettir, yanılgıdır,
kazanım değildir. Kolay elde edilmiş
hiçbir şey Kürt kazanımı değildir. Kolay
elde edilmiş her şey kaybedilir, Kürt ka-
zanımı ancak zorluklarla mücadele edil-
mişse kazanımdır. Kürdistan’da kaza-
nımların diyalektiği budur. Yoksa kolay
yolardan elde edilmiş kazanımın Kürt
gerçeğinde kazanım olduğunu sanmak
gaflettir, ya da kolaylıkla elde edilen
bazı şeyler üzerinde kendini yaşatma
anlayışıdır. Bir süre kolay elde edilenin
üzerinde yaşanılabilir ama sonra kolay
elde edilenlerin kaybedilmesi kaçınıl-
mazdır. Bu bakımdan her yerde, Bakur’da
da, Başûr’da da, Rojhilat’ta da, Rojava’da
da zor koşullarda mücadele edilerek,
bedeller ödenerek kazanımların Kürt
kazanımı olduğunun bilinmesi gerekiyor.
Kazanımların böyle elde edileceği dü-
şünülerek mücadele edilmesi gerekiyor.
Kazanımların böyle elde edileceğini dü-
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Savaşın sonucunu halkın bu savaşın
içinde olması, halkın bedel ödemeyi
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dışındaki her yaklaşım gaflettir. 
Bunun dışındaki her savaş anlayışı
devrimci halk savaşından uzak ve

kaybetmeye mahkum yaklaşımlardır.
Devrimci halk savaşı olduğunda 
karşıdaki güç kim olursa olsun 
püskürtülür. Türk devleti de, 

ABD de, Rusya da püskürtülür. 

Şuradan buradan işbirlikçilik, 
işbirliği aramak yerine esas işbirliği,
güç kaynağı Araplarla ittifaktır. Bir
kere Rojava devrimcilerinin, Kuzey
Suriye yönetiminin, Kuzey Suriye
halklarının bu gerçeği iyi bilmesi 

gerekiyor. Kuzey Suriye halklarının
ittifakı her türlü şu bu ilişkiden, şu
bu destekten daha değerlidir, daha
anlamlıdır. Böyle yaklaşılmadan 

Rojava Devrimi’ni korumak, Kuzey
Suriye devrimci mücadelesini 
geliştirmek mümkün değildir.  
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şünmeyen ve kazanımları böyle elde
etmek için kendini hazırlamayan, mü-
cadeleyi bu yaklaşımla vermeyenler so-
nunda hayal kırıklığı yaşarlar. Kazanım
da elde edilemez, eldekileri de kaybeder.
Bu gerçekliğin herkes tarafından bilin-
mesinde fayda vardır. 

Süryanilere 
pozitif ayrımcılıkla yaklaşılmalıdır 

Kuşkusuz Rojava’da Kürtler tek ba-
şına direnmemeli, Arapları, Süryanileri
bu mücadelenin içine aktif biçimde al-
malıdırlar. Süryanilere pozitif ayrımcılık
yapılması gerekiyor. Sadece eşit yak-
laşmak yetmez, Süryanilere eşit yak-
laşmak eşitsizliktir. Çünkü onlar tarih
boyu zaten ezilmiş ve sömürülmüşlerdir.
Bu bakımdan Süryanilere pozitif ay-
rımcılık yapılması gerekiyor. Daha fazla
destek sunulması gerekiyor. Nasıl ki
demokratik Türkiye olduğunda Kürtlere
eşit yaklaşmak yetmezse, pozitif ay-
rımcılık yapılması gerekirse, demokratik
Suriye’nin de Kürtlere, Süryanilere yine
diğer tarih boyu haksızlığa uğramış,
ötekileştirilmiş halklara daha fazla pozitif
ayrımcılık yapılması lazım, destek ve-
rilmesi lazım. Eğer Rojava devrimcileri
kendilerini politik olarak güçlü kılacak-
larsa, haklılıklarını dünyaya kabul etti-
receklerse bu konuda halkların desteğini
alacaklarsa en başta da Ortadoğu’nun
ve Suriye’nin mazlum inançlarından
olan Süryanilere pozitif yaklaşılması ve
ilişkilerin en iyi seviyede tutulması ge-
rekir. Bu politika herhangi bir dış güçten
beklenen destekten ve yarardan çok
fazlasını getirir. Bunu anlamamak da
olgucu ve pozitivist yaklaşmaktır. Sür-
yanilerin ne gücü var ki, bize nasıl
destek olacaklar, gibi yüzeysel bir yak-
laşım içinde olmaktır. Kuşkusuz Sür-
yanilerle belli bir ilişki ve ittifak yaratıl-
mıştır. Ama bunun daha da derinleşti-
rilmesi ve tüm Süryanilerin Rojava Dev-
rimine ve Kuzey Suriye Federasyonuna
aktif ve etkin biçimde sahiplenmesinin
sağlanması gerekir. 

Kuzey Suriye halklarının ittifakı 
tüm ittifaklardan daha değerlidir

Yine Rojava’da, Suriye’de Kürtlerin
en temel ittifakları Araplar olmalıdır.
Araplarla ittifak halinde Suriye’yi de-
mokratikleştirmek gerekir. Araplarla
Kürtlerin ittifakı Kürt özgürlüğünün de
güvencesidir. Kürt halkının özgür de-
mokratik yaşamının güvencesini Arap-
larla, Süryanilerle, diğer halklarla ittifakta
aramak gerekiyor. Sadece Kürtlerin gü-
cüyle olmaz. Şuradan buradan işbirlik-
çilik, işbirliği aramak yerine esas işbirliği,
güç kaynağı Araplarla ittifaktır. Bir kere
Rojava devrimcilerinin, Kuzey Suriye
yönetiminin, Kuzey Suriye halklarının
bu gerçeği iyi bilmesi gerekiyor. Kuzey
Suriye halklarının ittifakı her türlü şu
bu ilişkiden, şu bu destekten daha de-
ğerlidir, daha anlamlıdır. Böyle yakla-
şılmadan Rojava Devrimi’ni korumak,
Kuzey Suriye devrimci mücadelesini
geliştirmek mümkün değildir. Bu açıdan
Arapların devrime katılması altın de-
ğerde görülmelidir. Devrimin en büyük
başarısı olarak görülmelidir. Bu bakım-
dan Araplar katılmak mı istiyor, daha
fazla katmak gerekiyor. Arapları müca-
deleye katmak devrimci çizgidir. Arap-
ların mücadeleye katılımı yeterdir, çok
fazla olmasın, demek devrimci bakıştan
uzak durmaktır. Devrimci hedeften uzak
durmaktır. Ya da devrimcilik yapılmadığı
için Arapların daha fazla katılmasına
göz dikilmiyor, uğraşılmıyor, değerlen-
dirmeleri ortaya çıkar. Eğer Arapları
katmada yetersizlik varsa, Arapları fazla
katmayalım, gibi bir yaklaşım varsa bu

da devrimci yaklaşımdan uzaklaşmanın
ifadesidir. Devrimci tarzdan, heyecandan
uzaklaşmanın ifadesidir. Rojava Devri-
mi’nin güvencesinin nereden geçtiğinin
görülmesinden uzaklaşılmasıdır. Halk-
ların ittifakı yerine şu bu ilişkiye dayan-
mayı Rojava devriminin güvencesi ola-
rak görmek de tarihi bir yanılgıdır. 

Bu açıdan Rojava’ya, Kürtlere, Kuzey
Suriye’ye yapılacak saldırıların en önemli
mevzisi, en önemli direnme kaynağı,
gücü halkların ittifakıdır, ortak müca-
delesidir. Süryanileri bu mücadele içine
aktif katmaktır. Süryanilerle, Araplarla
stratejik ittifak kurmaktır. Bunlarla ilişkinin
Rojava Devrimi’nin güvencesi olduğu,
demokratikleşmesinin güvencesi oldu-
ğunu, bunlarla ilişki temelinde Suriye’de
demokratik devrimin, Ortadoğu’da de-
mokratik devrimin geliştirebileceğinin
görülmesi gerekiyor. Güç kaynaklarını
böyle görme yerine, şu güçle, bu güçle
ilişki, şuradan bu silahı bulma olarak
görülmesi de yanlış bir yaklaşımdır.
Olaya ideolojik ve siyasi olarak bak-
maktan çok yüzeysel bir bakışı, sadece
şekli bakışı, sadece paraya, silaha
göre, şu bu güce göre olayları olguları
değerlendirme gibi yüzeysel, bilimsel-
likten uzak, tarihi toplumsal gerçeklikten

uzak değerlendirme ve yaklaşımdır.
Araplara ve Süryanilere bakışta da bu
yüzeysel yaklaşımın bırakılması gerekir. 

Devrimi kabul eden farklı görüşler 
devrimi zayıflatmaz, güçlendirir

Bunun yanında tabii ki devrimi kabul
eden, devrime karşı ihanet içinde ol-
mayan her türlü farklı düşüncenin, Kürt
siyasi gruplarının da bu devrimci mü-
cadelenin, Kuzey Suriye’nin, Rojava
Devrimi’nin parçası yapılması gerekiyor.
Farklı düşüncelerden, siyasi anlayış-
lardan korkmamak lazım. Hatta farklı
düşüncelerin, farklı siyasi kesimlerin
Rojava devrimine, Kuzey Suriye devri-
mine katılımının devrimi güçlendireceğini
düşünmek lazım. Çünkü farklı düşün-
cenin olmadığı, ideolojik ve politik mü-
cadelenin, hassasiyetinin olmadığı yerde
kolaycılığa kaçılır, devrim zayıflar. Ko-
laycı yönetim anlayışı da devrimi güç-
süzleştirmektir. Devrimi güçlendirmek,
farklı siyasal ve ideolojik kesimlerin de-
mokratik siyasal mücadele içinde yer
almasıyla gerçekleşir. Özellikle demo-
kratik devrim gerçekliğinde farklı ideolojik
ve siyasi yapılara böyle yaklaşmak ge-
rekir. Yeter ki ihanet içinde olmasınlar,
devrime karşı suçlu durumda olmasınlar.
Bunun dışında her türlü farklı düşünce,
görüş ve yaklaşımın Rojava’da, Kuzey
Suriye’de örgütlenmesini sağlamak ge-

rekiyor. Bunların demokratik devrimi
zayıflatan değil demokratik devrimi güç-
lendiren etkenler olarak görülmelidir. 

Bu bakımdan da bu konuda da doğru
yaklaşımın olması gerekiyor. İşte farklı
görüşler olmasın, biz kolayca yönetelim,
biz kolayca işleri yürütelim yaklaşımı
doğru değildir. Kendini zayıf ve güçsüz
duruma düşürmektir. Kendi zayıflıklarını
görmemektir. Farklı siyasal grupların,
farklı düşüncedeki partilerin anlayışlarını,
bunların örgütlenmesini, bunların de-
mokratik sistem içinde yer almalarını
Rojava Devrimi’ni, Kuzey Suriye Fe-
derasyonu’nu zayıflatan değil, güçlen-
diren etken, zayıflıkları gidermenin
etkeni olarak görmek gerekiyor. Yoksa
kolaylığa kaçılır, zayıflıklar görülmez.
Böyle olunca da herhangi bir zorlanma
karşısında önceden bu zayıflıklar gö-
rülmediği için, güçsüz bir durum ya-
şandığı için birden karşılaşılacak zor-
luklar yenilgiler ve kayıplar olur. Farklı
ideolojik ve siyasi kesimlere bakışı da
böyle ele almak, bu konuda yetersizlikleri
aşmak da gerekir. Genel olarak bu tür
yaklaşımlar gösterildiğinde, eksikliklere
ve yanlışlıklara girmeden dışarıdaki her
türlü saldırıya karşı esas güç etkenleri
doğru ele alındığında, her türlü saldırıyı

püskürtmek, Rojava Devrimini korumak,
Kuzey Suriye devrimini korumak müm-
kündür. 

KDP de büyük bir yanılgı, gaflet,
hatta ihanet içindedir

Kürtlerin Özgürlük Hareketi’ne yönelik
saldırıda her zaman Başûrlu güçler kul-
lanılmak istenmiştir. Sömürgeciler, em-
peryalist güçler Başûrlu güçleri kullan-
madan Kürt Özgürlük Hareketi’ne yö-
nelik saldırının başarıya ulaşmayacağını
bilmektedirler. Bu bakımdan da özellikle
KDP’yi kullanma, KDP’yi kullanarak
PKK’yi sıkıştırma ve tasfiye etme poli-
tikaları yürütmektedirler. KDP de büyük
bir yanılgı, gaflet, hatta ihanet içindedir.
Sanki emperyalist güçleri, sömürgeci
güçleri kullanarak PKK’ye karşı müca-
dele ederse, PKK’yi zayıflatırsa PKK’nin
yarattığı değerlere, gelişmelere el ko-
yabilirmiş ve bu temelde kendisine yeni
imkanlar yaratırmış gibi bir yaklaşım
içindedir. Uzun yıllardır KDP’nin böyle
yanılgılı, gaflet tutumlarını görmekteyiz.
Bu aslında zihniyet olarak çok geri bir
durumu ifade etmektedir. Soykırımcı
sömürgecilik gerçeğini, Türk devlet ger-
çeğini, Ortadoğu gerçeğini, emperyalist
güçler gerçeğini görmeyen, sadece
kendi günlük kazanacağı çıkarları gören,
ama bunları bile nasıl koruyacağını bil-
meyen gafil ve yüzeysel bir yaklaşımla

PKK’ye karşı saldırıların aleti olmaktadır.
PKK’ye karşı saldırılarda sürekli kulla-
nılmaktadır. Bugün de Kürt Özgürlük
Hareketi’ne karşı saldırı yapmak, PKK’yi
etkisizleştirmek, tasfiye etmek isteyen
güçler Başûrlu siyasi güçleri, özellikle
de KDP’yi kullanmak istemektedirler.
Önder APO’ya yönelik 1999 komplosu
aradan 20 yıl geçmesine ve her türlü
saldırı yürütülmesine rağmen başarıya
ulaşmayınca bu komplo yinelenmek is-
tenmektedir. Bu komplo sürdürülmeye
çalışılırken en fazla da Başûrê Kurdis-
tan’ın siyasal güçleri kullanılmak iste-
niyor. Türk devletinin son zamanlarda
KDP’ye dayattıkları, KDP ile ilişkileri
bu çerçevededir. 

YNK’ye dayattıkları, YNK ile ilişkileri
bu çerçevededir. Eskiden YNK bu tür
şeylerden biraz uzak dururdu ama son
zamanlarda hem Türkiye YNK üzerinde
baskı yapmakta, hem de KDP YNK
üzerinde baskı yapmakta ve YNK’yi de
Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı kom-
plonun bir parçası haline getirmek is-
temektedirler. Özellikle de maddiyatçı
yaklaşım, bazı imkanların elde edilmesi
konusu ulusal değerlerin, tarihin, gele-
ceğin, Kürt halkının özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesinin önüne geçiril-

mektedir. YNK de giderek bu konuda
gaflet içine girmektedir. Belli imkanları
elde etme hevesi içindedir. Aslında ge-
leceğini tehlikeye sokan, sadece kendi
geleceğini değil Kürtlerin geleceğini
tehlikeye sokacak biçimde Türk devleti
ile ilişkilenmekte, Türk devletinin PKK’yi
sınırlama politikalarının parçası haline
gelmektedir. Türk devleti şu anda YNK’yi
böyle bir kıskaç içine almıştır. YNK’yi
de Kürt Özgürlük Hareketi’ni tasfiye
etme saldırılarının parçası haline getir-
mek istemektedirler. Bu gerçekten de
ciddi bir durumdur. YNK’nin böyle bir
duruma düşmesi çok maddiyatçı, çok
çıkarcı bir durumdur. Tabii bu durumda,
çıkar derken de, Kürt halkının çıkarları,
ulusal çıkarlar, Başûrê Kurdistan’ın çı-
karları düşünülmemektedir. Kısa vadeli
bazı bencil çıkarlar düşünülmektedir.
Türk devleti Süleymaniye üzerinden
uçuşları yasaklamış, bunun YNK’ye ge-
tirdiği bazı ekonomik sıkıntılar olmak-
tadır. Bu durumu sağlam duruş göste-
rerek aşacağına, Türk devletinin şan-
tajına ve dayatmalarına boyun eğmek-
tedir. Türk devleti de zaten Süleymaniye
havaalanını bir şantaj olarak kullanıp
YNK’yi Kürt Özgürlük Hareketi’nin üze-
rine sürmek istemektedir. YNK de bu
konuda Türk devletine bazı sözler ver-
miştir. Verilen bu sözler dayatmalar
karşısında artarak, Kürt Özgürlük Ha-
reketi’yle karşı karşıya gelme durumunu
ortaya çıkaracak noktaya gider. Bu yö-

nüyle YNK’nin bu konuda duyarlı olması,
yurtsever güçlerin, çevrenin, YNK için-
deki yurtsever kişiliklerin YNK’yi bu ko-
nuda uyarmaları, YNK’nin böyle tarihi
gaflet içine girmesinin önüne geçmeleri
gerekiyor. Çünkü bu tür yanlış politika
ve adımlardan kaybedecek olan, en
başta da YNK’nin kendisidir ve kendi
bindiği dalı kesmiş olur. 

Anti-demokratik uygulamalar YNK’yi
kemirmekten başka sonuç vermez

YNK’nin TEVGER’in kurumlarını ka-
patması yaklaşımı YNK’nin politik olarak
zayıflığını göstermektedir. Böyle zayıf
ve tutarsız politikalarla YNK’nin gücünü
koruması mümkün değildir. Hele hele
Kürt düşmanlığında öncü Türk devletinin
dayatmalarını kabul etmesi YNK’ye hiç-
bir şey kazandırmaz. YNK’yi KDP de-
rekesine düşürür. Eğer YNK hala varlı-
ğını sürdürüyorsa bu bir yönüyle de
KDP’nin yanlış politikalarına tam düş-
memesindendir. Eğer KDP’nin yaptık-
larının bir benzerini yaparsa kendi varlık
gerekçesine ve tarihine ters düşerek
kendi güç kaynaklarını kaybetmiş olur.
YNK eğer var olacaksa sınırlı da olsa

demokratik bir yaklaşım göstererek var-
lığını sürdürebilir. Bu tür anti-demokratik
uygulamalar YNK’yi kemirmekten başka
bir sonuç vermez. Anlaşılıyor ki, TEV-
GER’i kapatma kararı ve uygulaması
Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı verdiği
sözlerin bir adımı olmaktadır. TEVGER
Başûrê Kurdistan’ın demokratik bir ör-
gütüdür. Kürt Özgürlük Hareketi’yle
TEVGER’i ilişkilendirmek ve bu çerçe-
vede Kürt Özgürlük Hareketi’ne yönelik
mesajlar vermek de YNK’ye bir şey
kazandırmayacak basit politikalardır.
YNK’yi var eden, Kürt Özgürlük Hare-
keti’yle sürdürdüğü iyi ilişkilerdir. Bunun
farkına varılmaması tarihi bir yanılgı
olduğu gibi kendi gerçeklerinin farkına
varmamak ve YNK’nin bugüne kadar
var olmasında belirleyici etkisi olan
Mâm Celal’ın yaklaşımlarının tersine
hareket etmek olur. Mâm Celal son yıl-
larda, Önder Apo ve PKK’nin Kürdis-
tan’daki özgürlük ve demokrasi müca-
delesindeki yerini görmüş ve bu yönlü
yaklaşımlar içine girmiştir. Kürt Özgürlük
Hareketi de her zaman Mâm Celal’in
bu yaklaşımına değer vermiştir. YNK,
basit ve günlük çıkar yaklaşımlarıyla,
kendisini var eden bu etkenleri de
sabote eden tutum içine girmektedir.
YNK eğer bunun yanlışlığını görüp vaz-
geçmezse kendisini gelecekte büyük
tehlikelerin içine atmış olacaktır.

Türk devletinin tabii en fazla da KDP
ile ilişkileri var. Bu ilişkileri üzerinden

6 SerxwebûnMijdar 2018

Kuşkusuz Rojava’da Kürtler tek 
başına direnmemeli, Arapları, 

Süryanileri bu mücadelenin içine 
aktif biçimde almalıdırlar. 

Süryanilere pozitif ayrımcılık 
yapılması gerekiyor. Sadece eşit 

yaklaşmak yetmez, Süryanilere eşit
yaklaşmak eşitsizliktir. Çünkü onlar

tarih boyu zaten ezilmiş 
ve sömürülmüşlerdir. Bu bakımdan

Süryanilere pozitif ayrımcılık 
yapılması gerekiyor. Daha fazla 

destek sunulması gerekiyor.

l

l
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Başûrê Kurdistan’ı işgal etmiştir. Özel-
likle KDP’nin bulunduğu alanlarda çok
sayıda askeri üsleri var. MİT’in örgüt-
lenmesi var. Özel savaş örgütlenmeleri
var. Bunların tümü Kürt Özgürlük Ha-
reketi’ni boğmak içindir. Öte yandan
bu kadar askeri güç Başûrê Kurdistan
siyasi güçlerinin iradesini kırar, Başûrê
Kurdistanlı güçlerin siyasi iradelerini,
düşüncelerini ipotek altına alır. Dolayı-
sıyla Başûrlu siyasi güçler Türk devle-
tinin Kürt düşmanı, Kürt halkının öz-
gürlük ve demokrasi mücadelesine düş-
man politikalarının etkisinden çıkamaz.
Bu politikalara destek verilmiş olur. Ni-
tekim KDP Türk devletinin Kürt düşmanı
politikalarına, Kürt Özgürlük Hareketi’ne
saldırı politikalarına destek vermektedir.
MİT ile Parastın neredeyse iç içe geç-
miştir. Parastın MİT’e çok önemli des-
tekler vermektedir. İstihbarat bilgileri
vermektedir. Zayıf kişilikleri satın alarak
Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı kul-
lanmaktadır. Birçok köylü ajanlaştırılarak
gerillanın yerleşim yerleri, üslenme yer-
leri, konumları Türk devletine iletilmekte,
Türk devleti de buraları savaş uçakları
ile bombalamakta ve gerillalara kayıp
verdirmektedir. Böyle birçok saldırı ol-
muştur. Bu gerilla kayıplarında, gerillanın
kanına girmede KDP istihbaratının rolü
vardır. Suç ortaklığı vardır. MİT ile
birlikte Kürt Özgürlük Hareketi’ne ortak
saldırı yapmaktadırlar. Başûrê Kurdis-
tan’da özellikle Behdinan alanındaki is-
tihbaratta Parastın ile MİT iç içe geçmiş,
sıkı işbirliği yapmıştır. Bu konu kesindir.
KDP’li yetkililer inkar etse de Parastın
MİT ile birlikte çalışmakta, gerillaya sal-
dırıda ortak davranmaktadırlar. MİT bu
konuda Parastın içinde birçok kesimi
satın almıştır. Onlara maddi imkanlar
sunarak, satın alarak PKK’ye, Kürt Öz-
gürlük Hareketi’ne karşı kullanmaktadır.
Bu kullanılma giderek derinleşmektedir.
Bu ilişkiler giderek KDP’yi geçmişte ol-
duğu gibi Kürt Özgürlük Hareketi’ne
karşı savaşma durumuna getirecektir.
1990’lı yıllardaki çatışmaların yeniden
gündeme gelmesi söz konusudur. Türk
devleti KDP’ye bunu dayatmaktadır.
KDP de PKK zayıfladığında, kaybetti-
ğinde kendisi kazanacakmış gibi bir
yanılgıyla bu tür ilişkiler içine girmektedir. 

KDP dar çıkarları nedeniyle Rojava’ya
karşı kirli ilişkiler içine girmiştir

Rojava’da da Türkiye ile işbirliği ya-
pıyor. ENKS’lilerin Efrîn işgalinde işbirliği
yapmaları KDP’nin nasıl bir kötü politika
izlediğinin, politikalarının Kürt karşıtla-
rına, Kürt düşmanlarına hizmet ettiğinin
açık göstergesidir. KDP açıktan Efrîn
işgaline, işgalde işbirliği yapan ENKS
denen güçlere karşı çıkmamıştır.
ENKS’nin bir bölümü Efrîn’de kesinlikle
böyle bir ihanet içinde olmuş, işgalci
güçlere destek vermiştir. Ne ENKS bun-
lara karşı açık tutum almıştır ne de
ENKS üzerinde bağlayıcı etkisi olan
KDP. Bu durum KDP’nin siyasal olarak
gelişmelere yaklaşımının nasıl yanılgılı,
yüzeysel ve gaflet içinde olduğunu gös-
terir. Zaten KDP Türkiye ile Rojava
üzerinde işbirliği yaptı, hatta dolaylı
yoldan DAİŞ ile de ilişki içinde oldu.
Rojava Devrimi’ne karşı çeşitli güçlerle
işbirliği yaptı. Bunlar üzerinden güya
Rojava’da etkili olacaktı. Bu nedenle
KDP lideri Mesut Barzani, ‘Rojava’da
devrim yok,’ demiştir. Bu nedenle Rojava
Devrimi’ni destekleme yerine, güç verme
yerine hep Rojava Devrimi’nin karşısına
çıkmıştır. Açıkça Rojava’daki devrimci
güçlere ‘Rojava’yı bana teslim edin,’
dayatmasını yapmıştır. Bu tür ilişkileri
Rojava Devrimi’nin kendisine teslim ol-
masını dayatmak için kullanmıştır. Böyle
politika olabilir mi, Türkiye böyle kulla-
nılabilir mi, DAİŞ böyle kullanılabilir

mi? Kürt düşmanlarıyla Rojava Devri-
mi’ni zayıflatma, kendi dayatmalarını
kabul ettirme politikaları izlenebilir mi?
Ama KDP yüzeysel, dar çıkarları ne-
deniyle bu tür politikaların aleti olmuştur.
Bu tür kirli ilişkiler içine girmiştir. 

1999’daki Önder APO’ya yönelik
komploda olduğu gibi, Türk devleti şimdi
yeniden canlandırmak istediği komploda
KDP’ye rol vermek istiyor. KDP lideri
Mesut Barzani geçmişte bu tür oyunlara
gelmeyeceğini, Kürtler arası savaşın
parçası olmayacağını söylemişti ama
şu anda bu savaşın parçası olmuştur.
İlla da bu savaşın içine Pêşmergêlerle
girmek gerekmez. KDP politikasıyla,
ilişkileriyle, tutumuyla şu anda Kürt Öz-
gürlük Hareketi’ne karşı savaşanların
yanında yer almakta, bunlara cesaret
vermekte ve destek olmaktadır. ABD’nin
yakın zamanda PKK’nin öncü kadrola-
rına karşı aldığı yakalama kararına ses
çıkarmamıştır, tutum göstermemiştir.
‘Bu, Kürtlere saldırıdır,’ dememiştir. Bu
önemlidir. ‘ABD Kürt liderleri için, Kürt
siyasi güçlerinin yöneticileri için böyle
karar alamaz,’ diyememiştir. Bu nasıl
Kürt gücü olmaktır. Herhangi bir Kürt
partisine karşı herhangi bir dış güç
böyle bir karar aldığında bütün Kürt
partilerinin karşı çıkması lazım. Bu PKK
olabilir, başka bir örgüt olabilir, karşı
çıkılması lazım. Görüş farklılıkları ne
olursa olsun herhangi bir Kürt örgütüne
böyle bir yaklaşımı hiçbir Kürt partisinin
kabul etmemesi lazım. Ama açık tutum
koymuyorlar. Ne KDP, ne YNK, ne Go-
ran tutum koyuyor. YNK ve Goran güya
PKK’ye dostturlar, PKK ile ilişkileri vardır.
Böyle dostluk, böyle ilişki mi olur! Dostluk
ve ilişki böyle zamanlarda belli olur
ama onlar da kurumsal olarak tutum
almamışlardır. Bazı YNK’liler, bazı Go-
ran’lılar ABD’nin bu politikasına, bu ka-
rarına karşı çıkmışlar, kabul edilmeye-
ceğini söylemişlerdir ama YNK ve Goran
açıktan açığa bir bütün olarak, ‘Biz
ABD’nin politikasına karşıyız, bu konuda
PKK ile dayanışma içindeyiz,’ diyeme-
mişlerdir. Böyle Kürt partisi mi olunur!
Böyle yurtsever mi olunur! Kürtler bugün
hala özgür değillerse, hala soykırımcı
sömürgeci güçlerin baskısı altındaysa,
bunun nedeni Kürtlerin bu yaklaşımıdır.
Dış güçler karşısında, saldırılar karşı-
sında tutarlı bir duruş gösterememele-
ridir. 

PKK Başûrê Kurdistan’a ne zaman
saldırı olmuşsa karşı çıkmıştır. Başûrê
Kurdistan’ın öz savunma gücü olarak
hareket etmiştir. Bu gerçek ortadayken
şimdi PKK’yi tasfiye etmek isteyen güç-
lerle ortaklaşılıyor, onların dayatmalarına
boyun eğiliyor. Bu aslında baltayı kendi
ayaklarına vurmaktır. Hewlêr kapısını
gerilla tutmadı mı? Kerkûk’e gidip sa-
vaşmadı mı? DAİŞ’in Başûrê Kurdis-
tan’daki saldırılarına en başta da gerilla
karşılık vermedi mi? Bu saldırıları Türk
devleti desteklemiyor muydu? Türk dev-
leti DAİŞ’in Başûrê Kurdistan’ı işgal et-
mesini istiyordu ve bu işin içindeydi.
Şimdi bu saldırıları yapan Türk devletiyle
ilişki içinde olunacak ama Başûrê Kur-
distan’ın öz savunması olarak hareket
eden, bütün saldırılara karşı koyan
PKK’ye karşı Türk devletiyle işbirliği
yapılacak, bunun kabul edilmesi müm-
kün müdür? Bu artık işbirlikçilikten, gaf-
letten ötedir. Bu politika bırakılmazsa
tabii ki ihanet durumuna düşülecektir. 

Başûrê Kurdistan halkının tutumu
olumludur. Başûrê Kurdistan halkının
tutumu kesinlikle KDP’nin tutumu gibi
değildir. Başûrlu güçlerin tutumu gibi
değildir. Başûrê Kurdistan halkı Özgürlük
Hareketi’ni, gerillayı savunma gücü ola-
rak görüyor. Kendilerinin elde ettiği ka-
zanımlarda PKK’nin rolünü görüyorlar.
PKK’nin olmadığı yerde bunların hiçbi-
risinin elde edilemeyeceğini ve kaybe-
deceklerini biliyorlar. Bu nedenle de

Başûr halkı PKK’ye yönelik saldırılara
karşı tutum koyuyor. Başûr halkı Ame-
rika’nın saldırılarına da tutum koydu.
Amerika’nın saldırılarını kabul etmeye-
ceğini söyledi. Bu yönüyle Başûrê Kur-
distan halkı bu tür saldırı dönemlerinde
PKK ile dayanışma içinde olmuştur.
PKK’ye sahip çıkmıştır, gerillaya sahip
çıkmıştır. Bu açıdan onların bu duruşunu
selamlıyoruz. Onların bu duruşu Başûrlu
diğer güçlerin işbirlikçilik ve gaflet içine
girmesini engelleyecektir. 

Bu bakımdan Başûrê Kurdistan’daki
halkımızın, demokratik çevrelerin bu

tutumunu saygıyla karşıladığımız, se-
lamladığımız gibi onların bu tutumlarıyla,
mücadeleleriyle KDP’yi ve diğer Kürt
örgütlerini Türk devletinin işbirliği poli-
tikasından çıkaracak bir baskı uygula-
maları da gerekmektedir. KDP’nin poli-
tikalarını kabul etmemelidirler. YNK’nin
son zamanlarda Türk devletiyle geliş-
tirdiği ilişkileri kabul etmemelidirler. Hiç
kimse bu ilişkilerin gizli olduğunu san-
masın, hiç kimse görmüyor denilmesin;
farkındayız. KDP’nin de, diğer Kürt ör-
gütlerinin de Türk devletiyle ilişkilerinin
farkındayız ve biliyoruz. Hangi temelde

ilişki kurulduğunu biliyoruz. Bu bakımdan
KDP başta olmak üzere tüm Başûrlu
güçlerin gerçekten sağlıklı düşünmeleri
gerekiyor. Akıllarını başlarına almaları
gerekiyor. Yoksa bu politikaların sonu
kendilerinin de büyük kaybetmesiyle
sonuçlanacaktır. Kürt Özgürlük Hare-
keti’ne karşı bu tutumlarından dolayı
pişman olacaklardır ama bu pişmanlık
bir fayda vermeyecektir. Laz’ın idama
giderken söylediği gibi, ‘Bu bana ders
olsun,’ diyeceklerdir, ama ölürken bunu
söylemenin, kaybederken bunu söyle-
menin bir anlamı olmayacaktır. 

Milliyetçi eğilimler Kürt’ü işbirlikçiliğe
zorlama eğilimleridir

Dar milliyetçi yaklaşımlar Kürtlere
şimdiye kadar bir şey kazandırmamıştır.
Hatta Kürt sorunu şu anda bir tıkanma
yaşıyorsa, Kürt halkı üzerinde hala
çeşitli güçlerin tehdidi devam ediyorsa
bunun nedeni milliyetçi, dar ve ufuksuz
politikalardır. Bunlar Kürt halkını ne güç
yapıyor ne de doğru ittifaklar içine so-
kuyor. Kürt halkını güç yapacak, Kürt
halkının özgürlük ve demokrasi müca-
delesini başarıya götürecek ittifakları
sabote eden, halklarla karşı karşıya
getiren bir durum ortaya çıkarmaktadır.
Milliyetçilik işbirlikçilik demektir. İşbir-
likçilik ise dış güçlerin politikaları doğ-
rultusunda hareket etmektir. Bunun da
Kürtlere en somut biçimde zarar verdiği
durum ise, ulusal birliğin önlenmesidir.
Ulusal birliği halk istemektedir. Böyle
bir birlik Kürt halkı tarafından Kürt hal-
kının özgürlük mücadelesini verdiğini
söyleyen siyasi hareketlere dayatılmak-
tadır ama dış güçler istemediği için
ulusal birlik de, Ulusal Kongre de ger-
çekleşememektedir. Ulusal birliğin ger-
çekleşememesinde dış güçleri dinleyen,
ona kulak veren milliyetçi eğilimlerin
payı belirleyicidir. Bu gerçeğin tüm hal-
kımız ve tüm Kürt siyasi güçler tarafın-
dan bilinmesi gerekmektedir. 

Milliyetçi eğilimler Kürt’ü işbirlikçiliğe
zorlama eğilimleridir. Kürtlerin demokrasi
güçleriyle, halklarla ortak hareket etmesi
engellenip Kürt halkının özgürlük mü-
cadelesinin temel güç kaynaklarının
halklarla ilişki, halkların kardeşliği te-
melinde demokrasi ve özgürlük müca-
delesi olması gerçeğinin önüne geçilerek
Kürtler işbirlikçiliğe mahkum edilmek
istenmektedir. Bu nedenle Türkiye’de
demokrasi güçleriyle ve sol güçlerle
ilişkiye karşı çıkılmaktadır. Her yerde
komşu halklarla ilişkiye, onlarla kardeşlik
temelinde yaşamaya karşı çıkılmaktadır.
Ya da bu yönlü geliştirilmek istenen
ilişkiler çeşitli dar ve milliyetçi eğilimler
tarafından sabote edilmektedir. Milli-
yetçiliğin Kürtlere faydası yoktur. Milli-
yetçilik etrafında yapılan Kürtlük Kürtlüğe
zarar vermektedir. Kürt karşıtlığı haline
gelmiştir. Günümüzde Ortadoğu’da mil-
liyetçilik Kürt karşıtlığına dönüşmüştür.
Kürt’e zarar verir hale gelmiştir. Sadece
dış güçlerle bölge güçlerine yarayan
bir politik duruş içine girilmektedir. Ulus-
lararası güçlere ve bölge güçlerine iş-
birlikçilik temelinde hizmet etme dışında
Kürtlere bir faydası yoktur. Kürt’ün öz-
güce dayanmasını, öz iradeye dayan-
masını, Kürt halkına dayanmasını, Kürt-
lerin bölgede demokrasi güçlerine, halk-
larla ittifak yapmasına dayanmasını en-
gellemektedir.

Milliyetçi eğilimler Kürt halkına da
güvenmiyor. Çünkü milliyetçi eğilimde
olan güçler halkı siyasi özne yapma,
halkı örgütleme ve bu temelde güç
olma, bu temelde mücadele etme yak-
laşımı içinde değildir. Halkı örgütleme-
yenler, halkla birlik olmayanlar, halka
dayanmayanlar ise işbirlikçilik yapar.
Bugün Kürt gerçeğinde milliyetçiliğin
işbirlikçilik haline gelmesinin nedeni

halka dayanmayan bir anlayış ve yak-
laşım içinde olmasıdır. Özellikle Kürt
gerçeğinde milliyetçilik halka dayan-
mayan, halktan kopuk yaklaşımlarla
dış güçlere işbirlikçiliği ifade etmektedir.
PKK öncülüğündeki Özgürlük Hareketi
bu işbirlikçi yaklaşımı, dar yaklaşımı,
halklara ve demokrasi güçlerine da-
yanmayan, böylelikle Kürt halkının öz-
gürlük ve demokrasi mücadelesini teh-
likelerle karşı karşıya bırakan, Kürt hal-
kını soykırımlarla karşı karşıya bırakan
bu politikaya karşı çıktığı için bugün
Ortadoğu’da büyük gelişme yaratmıştır.
Demokrasi güçleriyle, halklarla ilişkiler
yaratmıştır. Kürt’ü Ortadoğu’da yalnız-
lıktan, kuşatılmışlıktan kurtarmıştır.
Kürt’ün Ortadoğu’da işbirlikçi gibi anıl-
masının, dış güçlerin işbirlikçisi gibi
anılmasının önüne PKK geçmiştir. PKK
bu yaklaşımla Ortadoğu’da Kürt halkını
önemli bir güç yapmıştır. Kürt halkına
itibar kazandırmıştır. Kürt halkına mev-
ziler kazandırmıştır. Eğer PKK çizgisinde
özgürlük mücadelesi olmasaydı bugün
Başûr’daki kazanımlar da olmazdı. O
kazanımları dar, milliyetçi yaklaşımlar
değil, PKK öncülüğünde Kürt Özgürlük
Hareketi’nin yarattığı siyasi ortam sağ-
latmıştır. Çünkü PKK yürüttüğü müca-
deleyle Türkiye’de, Ortadoğu’da siyasal
ortamı değiştirmiş ve farklılaştırmıştır.
Kürt’ü, dikkate alınan bir noktaya getir-
miştir. Bu nedenle bazı güçler PKK’nin
etkili olmasını engellemek için bazı
güçlere destek vermişlerdir. Ya da Kürt
düşmanı soykırımcı sömürgecilik ken-
dileri açısından tehlikeli gördükleri PKK’yi
etkisizleştirmek için bazı Kürt örgütlerinin
politikalarına göz yummuşlardır. Onların
bazı imkanlar elde etmesine göz yum-
muşlardır. Başûr’daki kazanımın da or-
taya çıkmasının böyle bir siyasal koşulda
olduğunun bilinmesi gerekir.

Türk devleti Kürt milliyetçi eğilimleri
beslemektedir

Kimse Kürtlerin kara kaşına, kara
gözüne hayran değildir. Özellikle Orta-
doğu gibi siyasi ahlakın tümden bıra-
kıldığı bir coğrafyada, buz gibi soğuk
çıkarların tam hakim olduğu bir dünyada
Kürtler güçlü olmadığı takdirde, Orta-
doğu politikalarında yer alacak gücü
olmadığı takdirde kimse Kürtlere olumlu
bir yaklaşım göstermez. Kürtlerin en
ufacık bir kazanım elde etmesine ta-
hammül etmez, ya da kazanım elde
etmesi için desteklemez. Bu gerçekliğin
görülmesi gerekiyor. Dar milliyetçi yak-
laşımlar PKK’nin Ortadoğu’daki, özellikle
de Türkiye’deki politikalarını boşa çı-
karmaya yöneliktir. PKK’nin politikası
boşa çıksın, sabote olsun ki, o zaman
Bakurê Kürdistan’da işbirlikçilik, milli-
yetçilik gelişsin! Bu tür milliyetçi yakla-
şımlar PKK’nin politikalarını boşa çıkarıp,
başarısız kılıp Kürtleri işbirlikçiliğe mah-
kum etme yaklaşımlarıdır. Milliyetçiliğe
mahkum etme yaklaşımlarıdır. Bu bir
tuzaktır. Bu tuzağın içinde uluslararası
güçler vardır, bu tuzağın içinde bölgesel
güçler vardır. Türk devleti de bu milliyetçi
eğilimleri beslemektedir, teşvik etmek-
tedir. AKP’nin Bakurê Kürdistan’da çeşitli
milliyetçi kesimlerle ilişkisinin nedeni
Türk devlet politikasıdır. Çünkü Kürtler
Türkiye’nin demokrasi güçleriyle, halk-
larla ilişki kurduğu takdirde Türkiye’de
soykırım politikasını yürütmek mümkün
değildir. Kürtlerin demokrasi güçleriyle,
Türkiye halklarıyla ilişkisi Türk devletinin
soykırım politikasını boşa çıkarma iliş-
kisidir. Bu nedenle Kürt halkının özgürlük
güçlerinin Türkiye halklarıyla, demokrasi
güçleriyle birleşmesini istemiyorlar. Kürt-
ler’de milliyetçilik olsun ki, demokrasi
güçleriyle, halklarla birleşilmesin; böy-
lelikle de Kürtler zayıf kalsın, Kürtler
üzerindeki soykırım politikası rahatlıkla

PKK Başûrê Kurdistan’a ne zaman
saldırı olmuşsa karşı çıkmıştır. 

Başûrê Kurdistan’ın öz savunma
gücü olarak hareket etmiştir. Bu 
gerçek ortadayken şimdi PKK’yi 
tasfiye etmek isteyen güçlerle 

ortaklaşılıyor, onların dayatmalarına
boyun eğiliyor. Bu aslında baltayı

kendi ayaklarına vurmaktır. Hewlêr
kapısını gerilla tutmadı mı?
Kerkûk’e gidip savaşmadı mı?

DAİŞ’in Başûrê Kurdistan’daki 
saldırılarına en başta da 

gerilla karşılık vermedi mi? 

Milliyetçilik işbirlikçilik demektir. 
İşbirlikçilik ise dış güçlerin 

politikaları doğrultusunda hareket
etmektir. Bunun da Kürtlere en 

somut biçimde zarar verdiği durum
ise ulusal birliğin önlenmesidir. 
Ulusal birliği halk istemektedir. 

Böyle bir birlik Kürt halkı 
tarafından Kürt halkının özgürlük
mücadelesini verdiğini söyleyen 

siyasi hareketlere dayatılmaktadır
ama dış güçler istemediği için ulusal
birlik gerçekleşememektedir. Ulusal 
birliğin gerçekleşememesinde dış

güçlere kulak veren milliyetçi 
eğilimlerin payı belirleyicidir.

l l l

l

l
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uygulansın. Türkiye’de milliyetçi eği-
limlerin teşvik edilmesinin altında MİT
vardır, Türk devleti vardır. Bu gerçeğin
herkes tarafından görülmesi gerekiyor.

Kürt yurtseverliğiyle, Kürtlüğe zarar
veren milliyetçiliği ayırmak gerekir

Türk devletinin KDP’yle ilişkileri Kürt-
ler için hangi hayrı getirmiştir? 1960’ların
sonunda Dr. Şivan (Sait Kırmızıtoprak)
Bakurê Kürdistan’da daha modern bir
ulusal kurtuluş savaşı geliştirmek iste-
miştir. Bu nedenle, ‘Kürt’dür, Kürt ha-
reketidir’ gibi bir yaklaşımla, ‘Başûr’a
giderim, bana yardımcı olurlar’ biçiminde
bir gaflet içine girmiştir. Ve böylelikle
KDP’nin kontrolüne, denetimine girmiştir.
Türk devleti Bakurê Kürdistan’da bir
mücadelenin gelişmesini istemediği için
Bakurê Kürdistan’da mücadele geliş-
tirmek isteyen Dr. Şivan (Sait Kırmızı-
toprak) MİT’in, Türk devletinin isteği
doğrultusunda KDP tarafından katle-
dilmiştir. Bu gerçeği herkes biliyor. Mil-
liyetçi eğilimde olanlar Türk devletinin
denetiminden çıkmamışlardır. Şimdiye
kadar Türk devletinin denetiminden çı-
kan, Türk devletiyle karşı karşıya kalan
hangi milliyetçi eğilim vardır? Bu yönüyle
artık milliyetçilik Kürtlük değildir; Kürt
karşıtlığıdır. Milliyetçi eğilimlerin Kürtlüğe
hizmetleri yoktur. Bunu görmek lazım.
Kürt’ü, Kürdistan’ı, Kürt dilini, kültürünü
sevmek milliyetçilik değildir. Kürt yurt-
severliğiyle, Kürtlüğe zarar veren milli-
yetçiliği ayırmak gerekir. Milliyetçilik
Kürt’e zarar veriyor. Milliyetçiliğin yaptığı
Kürtlük değildir, Kürtçülük bile değildir.
Tamamen Kürtlerin çıkarı dışında baş-
kalarının hizmetine giren bir işbirlikçilik
anlayışıdır. Bu bakımdan çeşitli milliyetçi
kesimler Kürt halkının, Kürt Özgürlük
Hareketi’nin, PKK’nin Türkiye’deki de-
mokrasi güçleriyle, sol güçlerle, halklarla
ilişkiye geçmesini sabote etmek için
en küçük şeyi bile bir propaganda, bir
provokasyon aracı, bir psikolojik savaş
aracı olarak kullanmaktadırlar. Bu tür
şeylere Kürt halkı, demokratik siyaset-
çiler, Kürt yurtseverler kulağını tıkama-
lıdırlar. Milliyetçilik çizgisinden kopul-
madığı takdirde birilerinin uzantısı, iş-
birlikçisi olmak, birilerinin işbirlikçisi,
uzantısı durumuna düşmek kaçınılmaz
hale gelir. Böylelikle bölge halklarıyla
ve demokrasi güçleriyle karşı karşıya
gelinir, onlardan uzak durulur ve bu da
Kürtlere kazandırmaz. Bu Kürtlerin güç
kaynaklarını, gerçek ittifaklarını ortadan
kaldırır. Bu durum da, belirli güçlere
muhtaç olmayı, işbirlikçilik yapmayı be-
raberinde getirir. Bu da tabii ki o güçlerin
çıkarına bir politika, o güçlerin çıkarına
Kürtlerin kullanılması durumunu ortaya
çıkarır. Bu konuda artık Kürtler bilinçli
olmalı, bu tür oyunlara gelmemelidirler.
Kendi özgürlük ve demokrasi çıkarları-
nın, Kürdistan’ın ve Kürtlerin özgürleş-
mesinin milliyetçilikten uzaklaşılarak
demokrasi güçleriyle, halklarla ittifaktan,
tek tek ülkelerin ve Ortadoğu’nun de-
mokratikleşme mücadelesinden geçtiğini
görmelidirler. 

Kürtlerin özgür ve demokratik yaşa-
mının güvencesi esas olarak demo-
kratikleşmedir. Demokratik devrimdir,
demokratik devrime dayanarak Kürt’ün
güç olmasıdır. Kürt’ü güç yapan de-
mokratik devrimdir. Milliyetçiler demo-
kratik devrim yapamaz; Kürt’ü, halkı
güç yapamaz. Demokratik devrim de-
mek, halkı güç yapmaktır. Milliyetçi eği-
lim ise egemen sınıflara dayanır. Ege-
men sınıfların da halkı güç yapma gibi
bir dertleri yoktur. Sadece Kürt halkının
özlemlerini sömürüp, kullanıp birilerine
pazarlama yapılır. Kürt halkının özlemleri
üzerinde kendini yaşatma, Kürt halkının
özlemlerini pazarlama, satma temelinde
kendini yaşatan belli siyasi güçlerin or-

taya çıkmasına yol açar. Bu açıdan
bütün Kürt halkı, Kürt demokrasi güçleri,
özgürlük güçleri bu tür milliyetçi eğilimler
karşısında duyarlı olmalıdır, onların
basit propagandalarına, provokatif yak-
laşımlarına, çok basit duygulara ses-
lenmesine prim vermemelidirler. Basit
cümlelerle Kürt’ün duygularına seslen-
mek Kürt yurtseverliği, Kürtlük yapmak
değildir. Bu tür yaklaşımlar artık Kürt
karşıtlığı haline gelmiştir. Kürt’ün özgür
ve demokratik yaşamına zarar verme
haline gelmiştir. Hiçbir Kürt bu tür dar
milliyetçi, Kürt’ü güç yapmayan, sadece
belli kesimlerin kendi çıkarları için Kürt’ün
özlemlerini pazarlayan, duygularını sö-
müren yaklaşımlara prim ve fırsat ver-
memeli, esas olarak halkı güç yapan
demokratik devrimci çizgiye sahiplen-
melidirler. 

Avrupa devletlerinin son süreçte ha-
reketimize ve halkımıza yönelik artan
saldırıları var. En kötüsü de AKP faşiz-
miyle geliştirdiği ilişkiler var. Bir taraftan
Almanya, Avrupa ülkeleri kendilerine
demokrat diyorlar, demokrasinin oldu-
ğunu söylüyorlar ama geçen dönemde
faşist, diktatör, dedikleri Erdoğan ve
AKP iktidarıyla ilişki geliştiriyorlar. Er-
doğan’ın diktatör ve faşist karakteri bü-
tün Avrupa basınında yer aldı. Ama
şimdi bunlar olmamış gibi, Erdoğan fa-
şist karakterini bırakmış gibi Erdoğan’la
ilişkileri daha fazla geliştirmektedirler.

Halbuki Erdoğan’ın faşist karakteri her
gün daha da kapsamlılaşmakta ve de-
rinleşmektedir. Tam bir şantajcı devlet
haline gelmiştir. Avrupa’dan şantajla
fidye alıyor. Şantajla Avrupa’ya politi-
kalarını kabul ettiriyor. Böyle olunca da
Erdoğan, AKP faşizmi Kürtler ve de-
mokrasi güçleri üzerinde azgınca saldırı
yürütüyor. Eğer bugün Kürdistan üze-
rinde soykırım politikası yürütülüyorsa,
demokrasi güçleri üzerinde azgınca
saldırısı varsa bunun en büyük suç or-
tağı başta Almanya olmak üzere Avrupa
ülkeleridir. Normal bir ülkeymiş gibi ilişki
kuruyorlar. Hatta İstanbul’a kadar, Er-
doğan’ın ayağına giderek Erdoğan’ın
faşizmini normalleştirip meşrulaştırıyor-
lar. Böylelikle, ‘Kürtleri soykırıma uğra-
tabilirsin, demokrasi güçleri üzerinde
baskı uygulayabilirsin, faşist iktidarını
sürdürebilirsin,’ diyorlar. Erdoğan’ı des-
tekledikleri yetmiyormuş gibi AKP fa-
şizminin isteği doğrultusunda Avrupa’da
Kürt halkına, Kürt kurumlarına saldırı-
yorlar. Kürt halkının demokratik örgüt-
lenmelerine saldırıyorlar. Kürt halkının
Avrupa Birliği’nin normları ve her ülkenin
yasalarına göre geliştirdiği demokratik
eylemlilikleri ve demokratik mücadeleleri
Türk devletinin isteği çerçevesinde en-
gelleniyor. Neredeyse AKP’nin faşist

politikalarını Avrupa’ya taşıyacaklar.
Eğer Avrupa halkında belli demokratik
değerler olmasa, Avrupa’daki halkın
yürüttüğü mücadeleyle belirli demokratik
değerler benimsenmemiş olsa, bu de-
mokratik değerlerin frenlemesi, denet-
lemesi olmasa Avrupa ülkeleri Erdo-
ğan’ın Türkiye’de yaptığını tümüyle Av-
rupa’da yapacaklar. Yapamıyorlarsa
zihniyetlerinin demokratik olmasından
değildir. Avrupa’daki halkların yürüttüğü
demokrasi mücadelesiyle belli demo-
kratik değerlerin, demokratik normların
yaratılmış olmasındandır. Avrupa’daki
hiçbir iktidarın bunlara dokunmaya ce-
saret edememesindendir. Ancak yine
de Kürtler söz konusu olduğunda ya-
saları da çiğniyorlar, demokratik de-
ğerleri de çiğniyorlar, her türlü baskıyı,
hukuksuzluğu yapıyorlar.

Türkiye’de Kürtlere hukuk uygulan-
madığı gibi Avrupa’da da çifte standart
uygulanıyor ve hukuk işlemiyor. Türki-
ye’de Kürtlere özel hukuk uygulandığı
gibi Avrupa’da da özel hukuk uygulanı-
yor. Böylelikle Avrupa devletleri AKP
faşizmi ve Türk devletinin soykırım po-
litikalarına destek vermiş oluyorlar. Buna
karşı tabii ki mücadele verilmesi gere-
kiyor. Anlaşılıyor ki, Avrupa’daki de-
mokrasi güçleri ve Kürtler Erdoğan fa-
şizmini teşhir etmede yetersiz kalıyorlar.
Erdoğan’ın faşist uygulamalarını Avrupa
kamuoyuna yansıtmada yetersiz kalı-

yorlar. Eğer demokrasi güçleri ve Kürtler
Avrupa’da iyi örgütlenip çaba göster-
selerdi Erdoğan Almanya’da kırmızı ha-
lılarla karşılanmazdı. Erdoğan Birinci
Dünya Savaşı’nın sonlanması törenine
katılmazdı. Böyle bir faşist karakterin
barışın, uzlaşmanın konuşulduğu yerde
olmaması gerekiyordu. Çünkü Erdo-
ğan’ın demokrasiyle, uzlaşmayla alakası
yok. Tamamen tekçi, soykırımcı, kendi
politikalarını uygulamak isteyen bir fa-
şisttir. Her tarafta savaş diyor, Rojava’da
savaş, Türkiye’de savaş, Başûr’da sa-
vaş, Kürtler neredeyse orada savaş di-
yen bir faşist lider var ama savaşın
sona erdiği, barışın kutlandığı bir törene
katılıyor. Bunların hepsi Avrupa’daki si-
yaset için, Avrupa’daki ülkeler için utanç
vericidir. Ekonomik ve siyasi çıkarları
gereği utanç verici durumlara düşüyorlar.
Bu açıdan Avrupa’da gerçekten ahlaki
ve vicdani olarak hiçbir şey kalmamış.
Tamamen maddi çıkarlar temelinde içi
boşalmış bir insan tipi, zihniyet tipi,
toplum tipi, bir siyaset anlayışı ortaya
çıkmış bulunmaktadır. Bu haliyle ger-
çekten Avrupalıların artık dünyada in-
sanlığa verecek bir şeyi kalmamıştır.
Bu kadar faşizmle, soykırım güçleriyle
ortak olan ülkelerin, devletlerin halklara,
insanlara vereceği bir şey olabilir mi?

Olamaz. 

Almanya başta olmak üzere Avrupa
devletlerinin tutumu kabul edilemez

Avrupa’daki devletlerin bu karakterine
rağmen Kürt halkının ve demokrasi
güçlerinin bu politikalara karşı direnmesi
gerekir. Bunun için de Kürtlerin ve de-
mokrasi güçlerinin kendilerini yalnız-
laştırmamaları gerekiyor. Avrupa’daki
demokrasi güçleriyle, hareketleriyle,
kadın ve gençlik hareketleriyle, ekolojik
hareketlerle, demokrasi değerlerine sa-
hip bütün topluluklar ve demokratik ku-
rumlarla birlikte Avrupa ülkelerinin Tür-
kiye’nin isteği doğrultusundaki baskıcı
uygulamalarına karşı çıkmalıdırlar, red-
detmelidirler. Sadece kendileri yapar-
larsa mevcut iktidarlar ciddiye almaz,
dikkate almaz ve bu politikalarını sür-
dürürler; faşist iktidara destek verirler,
önlerine kırmızı halı sererler. Bunu en-
gelleyecek olan, Avrupa’daki devrimci
demokratik örgütler, demokrasi güçleri
ve halklarla birlikte bu tür baskıcı poli-
tikalara karşı çıkma yaklaşımı ve pratiği
olacaktır. 

Almanya başta olmak üzere Avrupa
devletlerinin tutumu kabul edilemez.
Türk devletinin soykırım politikalarının
türevi oluyorlar. Kürt sembolleri yasak-
lanıyor, YPG-YPJ bayrakları yasakla-

nıyor. Böylece Erdoğan’ın Rojava Dev-
rimi’ne saldırılarını meşrulaştırıyorlar.
Tabii ki YPG-YPJ bayrakları Avrupa’da
yasaklanırsa Erdoğan YPG-YPJ’ye, Ro-
java Devrimi’ne saldırır; ‘terörist’ der,
her şeyi der, suçlar. Dünyanın kendine
demokratik diyen ülkeleri bunu yapıyorsa
Erdoğan niye yapmasın! Bu bakımdan
gerçekten de çok ahlaksızca bir çıkar
politikası var. Türkiye’yi yanlarında tut-
mak için, Türkiye’den rant elde etmek
için Kürt düşmanlığı yapıyorlar. Kürt’ün
sırtından ekonomik ve siyasi çıkarlar
elde ediliyor. Mazlum bir halka böyle
yaklaşılabilir mi? Soykırım altında olan
bir halk böyle pazarlanabilir mi? Ama
kapitalist mantık her şeyi pazarlama,
her şeyi bir satın alma aracı olarak gö-
rüyor. Halkların özgürlük ve demokrasi
özlemi bir satış konusu, bir ticaret ko-
nusu haline getirilebilir mi? Bir pazarlık
konusu haline getirilebilir mi? Bu kapi-
talizmin her türlü insani, ahlaki ve vicdani
değeri bir tarafa bırakıp her şeyi pazarlık,
kar ve ticaret konusu haline getirmesinin
sonucudur. Bu insanlıktan çıkmaktır,
bu ahlaksızlıktır. Bu vicdansızlık ve
utanmazlıktır. Bu yaklaşım içinde olan-
ların hiç kimseye söyleyecekleri bir şey
olamaz. Bu kadar kirli, çirkin politika
izle, ondan sonra Kürt’e şunu söyle,

başkalarına şunu söyle. Bunların cid-
diyeti yoktur. Ukrayna’da bir şey oluyor,
Rusya’ya karşı çıkıyorlar. Kürtlere ya-
pıldığı zaman da karşı çıkın. Kürtlere
yapıldığı zaman neden sessiz kalıyor-
sunuz? Kürt insan değil mi, Kürt toplum
değil mi? Hem de ilk insanlık değerlerini
yaratan toplumdur. Hatta bütün insan-
lığın kök hücresidir Kürt kültürü. Neolitik
kültürün yaratıcısı olan halklardandır.
Kürtlerin ataları en temel insani değerleri,
insani kültürü yaratmışlardır. Şimdi böyle
bir halkın kökü kazınmak isteniyor ama
Avrupa devletleri buna göz yumuyor.
Bu aslında kendi geçmişlerine, tarihle-
rine, insanlığın köklerine saygısızlıktır.
Bu yönüyle Avrupa’nın bu tür tutumla-
rının daha çok teşhir edilmesi lazım. 

Avrupa’da demokrasi güçleri yetersiz
çalışıyor, diplomasi yetersiz çalışıyor.
Demokratik kurumlar, dernekler, halk
örgütlenmeleri yetersiz çalışıyor. Ger-
çekler ortaya konulup oradaki demo-
kratik halklarla birlikte kıyamet koparıl-
mıyor. Bu yasaklar aşılamıyor. Halbuki
bu yasakların Avrupa’daki demokratik
güçlerle, halklarla birlikte yerle bir edil-
mesi ve aşılması gerekiyor. Tabii ki de-
mokratik mücadele yöntemleriyle birlikte,
demokratik yaklaşımlarla birlikte. Bu
yapılabilir. Almanya’da da, Avrupa’da
da böyle bir demokratik potansiyel
vardır. Türkiye’deki gericiliğe karşı tutum
alacak bir Avrupa demokratik bilinci

vardır. Ancak sadece Kürt kurumlarıyla
sınırlı kalınıyor, Kürtlerin kendi çalış-
malarıyla sınırlı kalınıyor. Demokrasi
güçleri kendi çabalarıyla sınırlı kalıyor.
Böyle olunca da etkili olunamıyor. Bu
yönüyle demokrasi güçlerinin ve Kürt-
lerin Avrupa’nın politikalarına karşı yön-
tem değiştirmeleri gerekiyor. Araç de-
ğiştirmeleri gerekiyor. Daha yaratıcı ol-
maları gerekiyor. Kendi kabuklarından
çıkıp Avrupa’daki demokrasi güçleriyle,
halklarla, demokratik kurumlarla, ka-
dınlarla, gençlerle, emekçilerle, aydın-
larla ilişki içinde bu mücadeleyi sürdür-
meleri gerekiyor. Böyle bir demokrasi
mücadelesi, Almanya’nın, Avrupa’nın
Kürtlere yaklaşımlarına karşı mücadele
etmek o halkları güçlendirir, itibarlı kılar,
zayıflatmaz. Bunun imkanları var ama
bunun yeterince kullanıldığı söylenemez.
Bunu daha önce de eleştiri konusu
yaptık, doğru değerlendirilmesi gerek-
tiğini söyledik. Avrupa’daki çalışmaların,
Kürtlerin ve demokrasi güçlerinin, Avrupa
devletlerinin Türkiye’nin isteği doğrul-
tusunda uyguladığı bu politikaları boşa
çıkarma ve etkisiz kılma potansiyelleri
ve güçleri vardır. Kürtlerin önemli de-
neyimi var. Demokrasi güçleriyle de
belli bir ittifak ve ilişki geliştirdiler. Avru-
pa’da bu da önemli bir adımdır. Bu

Başûrê Kurdistan halkının tutumu
olumludur. Başûrê Kurdistan halkının

tutumu kesinlikle KDP’nin tutumu
gibi değildir. Başûrlu güçlerin tutu-
mu gibi değildir. Başûrê Kurdistan
halkı Özgürlük Hareketini, gerillayı

savunma gücü olarak görüyor. Kendi-
lerinin elde ettiği kazanımlarda

PKK’nin rolünü görüyorlar. PKK’nin
olmadığı yerde bunların hiçbirisinin

elde edilemeyeceğini ve kaybedecekle-
rini biliyorlar. Bu nedenle de Başûr

halkı PKK’ye yönelik saldırılara karşı
tutum koyuyor. Başûr halkı Ameri-
ka’nın saldırılarına da tutum koydu. 

l

l
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adım Avrupa halkları arasında da ge-
liştirildiğinde o zaman AKP-MHP faşiz-
minin çıkarına hizmete eden, onları
destekleyen Avrupa devletlerinin bu tür
yanlış politikalarının önüne de geçile-
cektir. 

ABD’nin PKK’nin 3 yöneticisi 
hakkındaki kararı ciddiye alınmalıdır

Bu dönemde ABD’nin PKK’nin 3 yö-
neticisi hakkında aldığı karar da ciddiye
alınmalıdır. Hafife alınacak bir karar
değildir. Bu karar Önderliğe yönelik
ağır tecritle birlikte düşünülmelidir. Hem
Önderlik üzerinde ağır tecrit uygulan-
makta, hem de bugünkü yönetim etki-
sizleştirilerek 1999’da gerçekleştirilen
komplodaki amaca ulaşılmak isten-
mektedir. Çünkü halkımız, Kürt Özgürlük
Hareketi ve yönetimi sorumluluk, cid-
diyet, yoğun çaba ve mücadeleyle kom-
ployu boşa çıkarmışlardır. Bu nedenle
ağır tecrit ve Kürt Özgürlük Hareketi
yönetimine saldırıyla özgürlük müca-
delesi etkisizleştirilip Ortadoğu’da kendi
istedikleri bir siyasal düzen kurmakta-
dırlar. Bu 20. yüzyılda Kürt soykırımına
dayalı Ortadoğu statükosunun yeni bir
versiyonunu ifade etmektedir. Ortadoğu
statükosunun bekçisi olan Türkiye’yle
ilişkiler bu gerçekliği ifade etmektedir.
3 PKK yöneticisi için alınan kararla
Türkiye İran müdahalesinin aktif parçası
yapılmak istenmektedir. Kuşkusuz İran’a
yönelik bir askeri müdahale gündemde
değildir. Böyle beklentiler yanılgılı ol-
duğu gibi İran’a yönelik politikasız
kalma anlamına gelmektedir. ABD’nin
İran’a müdahalesi İran’da demokratik
bir değişimi hedeflemiyor. Zaten mü-
dahale böyle radikal bir değişimi ön-
görmüyor. Hatta Irak ve Suriye’de
ortaya çıkan sıkıntılar dikkate alınarak
devlet yapılanmasının dağılması da is-
tenmiyor. Zaten Türkiye İran’a müda-
halenin köklü olmadığını görerek
ABD’nin İran politikasının parçası haline
gelmiştir. Bu açıdan İran’daki demokrasi
güçlerinin ABD’nin bu politikasını gö-
rerek İran’ı demokratikleştirecek alter-
natif bir proje üzerinde buluşmaları,
bu temelde de ABD’nin İran’ın demo-
kratik potansiyellerini kendi çıkarına
kullanmasını ifade eden yaklaşıma
karşı çıkmaları önemlidir.

Kürt Özgürlük Hareketi tecritle
ABD’nin kararının ortak bir amaç taşı-
dığını görerek tecride karşı mücadeleyi
önceliğine almıştır. Bu temelde de ‘Tec-
ridi kıralım, faşizmi yıkalım, Kürdistan’ı
özgürleştirelim’ hedefiyle 2019 müca-
dele yılının doğrultusu verilmiştir. Kür-
distan ve Türkiye’deki siyasi durumun
tecritle bağlantısını gören Leyla Güven
süresiz-dönüşümsüz açlık grevine gir-
miştir. Bu tutum sürecin karakterini an-
lamayı ifade etmektedir. Çünkü Önder
Apo’ya tecrit, Kürt Özgürlük Hareketi
yöneticilerine saldırı bir kök kazıma
saldırısıdır. Bu açıdan önümüzdeki yıl
mücadelesi çok önemli hale gelmiştir.
Bir yönüyle ölüm kalım mücadelesi ve-
rilecektir. Zaten AKP-MHP faşizmi 2019
yılına böyle bakıyor. Eğer Kürt Özgürlük
Hareketi’ni etkisizleştiremezse kendi-
sinin tasfiye olacağını çok iyi biliyor.
Bu gerçek dikkate alındığında 2019’da
her türlü yol ve yöntemle tüm mücadele
potansiyellerini kullanarak mücadeleyi
yükseltmek gerekiyor. Zindandaki yol-
daşlar da, sürecin karakterini görerek
süresiz-dönüşümlü açlık grevine baş-
lamışlardır. Bunu yakında dönüşümsüz
hale getirecekleri açıktır. Bu tutum,
gençler ve kadınlar başta olmak üzere
tüm Kürt halkına ve demokrasi güçlerine
dönük, faşizme karşı mücadeleye çağrı
olmaktadır. Hangi mücadele yapıla-
caksa, bu dönemde yapılırsa anlamlı
olacaktır. Bu açıdan, önümüzdeki gün-

lerden başlamak üzere zindanlarda ve
Avrupa’da başlayan açlık grevlerine
çok zengin yöntemlerle katılmak ve
mücadeleyi topyekun hale getirmek
çok önemli hale gelmiş bulunmaktadır. 

2018 yılının son ayına girildi. Önü-
müzdeki dönemde yerel seçimler ola-
cak. AKP-MHP ittifakı sürüyor. AKP-
MHP ittifakı aslında zayıf bir ittifaktır.
Ancak devlet imkanlarını kullanarak,
zorla, bastırarak, insanları zindanlara
atarak, cezaevlerine tıkarak, işkence
yaparak, susturarak, tehdit ederek ik-
tidarını ayakta tutuyor. Devlet imkan-
larını AKP iktidarı kadar kendi çıkarı
için kullanan başka bir iktidara rast-
lanmamıştır. Türkiye tarihinde hiç bir
parti devlet imkanlarını kendi iktidarını
sürdürmek için bu düzeyde kullanma-
mıştır. AKP, devlet imkanlarını tamamen
bir parti hizmetine sokmuş bulunmak-
tadır. Bu, Türkiye toplumunun çoğun-
luğunu rahatsız etmektedir. Şimdiye
kadar hiçbir iktidar Türkiye halklarının
yarısından fazlasını karşısına almamıştı.
Kuşkusuz her zaman iktidar olmuştur.
Muhalefet kesimi olmuştur. Bir iktidardan
daha fazla oy alan bir kesim olmuştur.
Ama şimdiye kadar iktidara yapılan
karşıtlık bu düzeyde olmamıştı. Siyasi
partiler ve tabanlar arasında bu karşıtlığı
ve düşmanlığı AKP iktidarı yaratmıştır.
Eskiden politik farklılıklar üzerine gelişen
bir politik mücadele vardı. Farklılıklar
bu nitelikteydi. Şimdi ise öyle değil.
Artık AKP-MHP iktidarında siyasi kesim
ve eğilimler birbirine düşmanca bakıyor.
Sadece siyasal alanda değil; mahallede,
sokakta, aynı apartmanda, okulda, iş-
yerinde, arkadaşıyla, komşusuyla, sınıf
arkadaşıyla karşı karşıya gelinen bir
durum vardır. Bu durum aslında AKP
iktidarının zayıflığını gösteriyor. Bu,
Türkiye’de demokrasi güçlerinin mü-
cadele imkanlarını artıran bir durumdur.
Ancak AKP-MHP faşizmi demokrasi
güçlerinin örgütlenmesini, bir araya
gelmesini engelliyor ve faşist iktidarını
hakim kılıyor. Karşısında muhalif bı-
rakmıyor ve bu temelde içerde de dı-
şarda da kendisini çeşitli güçlere mec-
bur kılıyor. AKP iktidarının ayakta kal-
ması buna dayanıyor. Bütün muhalif-
lerini ezip, susturup kendisini tek al-
ternatif bırakmasına dayanıyor. Bu ger-
çeğin görülmesi gerekiyor. 

Eğer mücadele edilirse AKP-MHP
ittifakına dayanan iktidar kısa zamanda
yıkılacak bir iktidardır. Hiçbir güçlü
iktidar bu kadar baskıcı yöntem kullan-
maz, baskı araçlarına başvurmaz, her-
kesten bu kadar korkmaz. Şu anda
korkan, bütün davranışlarını korkunun
yönlendirdiği bir iktidar vardır. Bu kadar
zulüm, baskı uygulaması korkusunun
sonucudur, güçlü olmasının sonucu de-
ğildir. Bu yönüyle eğer mücadele edilirse
bu iktidarın 2019 yılında aşılması büyük
bir ihtimaldir. Tabii ki bu mücadelenin
de tüm demokrasi güçlerinin ortaklaş-
masıyla yürütülmesi gerekiyor. Demok-
rasi güçlerinin ittifakının olması gereki-
yor. Bir yerde faşizm varsa orada mü-
cadele ancak ittifakla sonuç alır. De-
mokrasi güçlerinin ittifakıyla, ortak mü-
cadelesiyle sonuç alır. Hem faşizm de-
nilecek hem de ortak hareket edilme-
yecek, ittifak kurulmayacak, bu yanlıştır
ve faşizme teslim olmaktır. Faşizmin
iktidarını kabul etmektir. Faşizme karşı
mücadele etmemektir. Kim demokrasi
güçlerinin ittifakı içinde değilse, ortak
mücadele etmiyorsa; AKP’ye, Erdoğan’a
istediği kadar faşist desin, istediği kadar
bağırsın, çağırsın onlar faşizme karşı
mücadele etmiyordur; Erdoğan’a karşı
tutum koymuyordur. Demokrasi ittifa-
kının içine girmeyen, ittifak dışı kalan
her güç Erdoğan’a ve faşizme hizmet
ediyordur. Demokrasi ittifakı derken
tabii Kürtler önemli bir aktördür. Türki-
ye’deki bir demokrasi mücadelesi, or-

taklığı Kürtleri içine almadan faşizmi
geriletebilir mi? Kürtlerin olmadığı bir
mücadeleyle faşizmi geriletmek mümkün
değildir. Zaten şu anda faşizme karşı
esas mücadeleyi veren de Kürtlerdir.
Ancak Kürtlerin AKP iktidarına karşı
verdiği mücadeleye yeterince destek
verilmemektedir. Kürtlerle ittifak yapıl-
mamakta, ortak mücadele platformlarına
gidilmemektedir. Şovenizm bu yönüyle
birçok demokrasi gücünü de rehin al-
mıştır. Demokrasi ittifakı içinde olması
gereken güçleri rehin almıştır.

Şu anda şovenizme karşı mücadeleyi
önceliğine alması gereken bir Türkiye
gerçeği vardır. Şovenizme karşı tutum
almadan, şovenizmin Türkiye toplumuna
dayattığı kalıplar kırılmadan demokrasi
ve özgürlük mücadelesi geliştirilemez.
Şovenizmin rehini olmaktan kurtuluna-
maz. Şovenizm Türkiye’de siyaseti de
toplumu da rehin almıştır, rehin almak-
tadır. Türkiye siyasetinin ve demokratik
güçlerinin bu rehine durumundan kur-
tulması gerekiyor. Bunun için de Kürt
sorununun çözümünde açık ve net ol-
ması gerekiyor. Kürt sorununun demo-
kratik çözümünü desteklemeleri gere-
kiyor. Kürt sorununun demokratik te-
melde çözümünü desteklemeyen her
düşünce ve parti AKP iktidarına hizmet
ediyordur. AKP iktidarı tarafından rehin
alınmış siyasi güçlerdir. Şovenizme
karşı çıkmadıkça şovenizme daha fazla
esir olunur. Kürt düşmanlığına karşı
çıkmadıkça Kürt düşmanlığının daha
fazla esiri olunur. Nitekim şu anda AKP
iktidarının yarattığı durum böyledir. 

Önümüzdeki yerel seçimler 
önemsenmelidir

Önümüzdeki dönemde bir yerel se-
çim var. Bu yerel seçim de gerçekten
çok önemlidir. AKP-MHP faşizmi ikti-
darını yerele yaymak için yerel seçimleri
kazanmak istiyor. Yerel seçim hem
yerel demokrasinin, demokrasi güçle-
rinin varlığını sürdürmesi açısından
önemlidir hem de faşizm açısından
önemlidir. Faşizm iktidarını yerel yö-
netimler, belediyeler vasıtasıyla tüm
şehirlere, illere, ilçelere yaymak istiyor.
Demokrasi güçleri de yerelde beledi-
yeler kazanarak, ittifak yaparak top-
lumla, halkla daha sıkı işbirliği içinde
buraları faşizme karşı mücadelenin me-
kanları haline getirmek istiyor. Bu yö-
nüyle Türkiye tarihindeki en önemli se-
çimlerden biri yapılacak. AKP-MHP ik-
tidarı belediye seçimlerini kazanmak
için her yolu ve yöntemi deneyecektir.
Bir ara Devlet Bahçeli’yle Erdoğan’ın,
MHP ile AKP’nin arası açıldı; ‘İttifak
çatlıyor,’ diye yanlış değerlendirmeler
yapıldı. Bunlar Türkiye gerçeğini, Tür-
kiye’deki siyasal durumu anlamayan,
ezbere değerlendiren ya da dışa yönelik
yapılan açıklamalara göre ele alan yü-
zeysel ve basit değerlendirmelerdi. Biz-
ler ise her zaman bunların doğru ol-
madığını, AKP ile MHP’nin yerel se-
çimde ittifak yapacaklarını, bunu en
fazla da MHP’nin istediğini belirttik.
Şimdi bu gerçek ortaya çıktı. AKP ile
MHP bu seçimde çok katı bir ittifak ya-
pacaklardır. MHP, faşizmin yerelleşmesi
için canla başla çalışacaktır. MHP için,
Kürt düşmanı faşist yönetimin her alana
yerleşmesi önemlidir. Gerisi onun için
teferruattır. Bu yönüyle bu yerel seçimde
AKP’nin kazanması ve faşizmin yerel-
leşmesi için Erdoğan’a, AKP’ye kayıtsız
şartsız destek verilecektir. MHP’nin Er-
doğan’ın karşısında eli güçlü değildir,
zayıflamıştır. Hatta şunu söyleyebiliriz:
MHP’nin AKP iktidarı karşısında elinin
en zayıf olduğu dönem bu dönemdir.
Erdoğan’a muhtaç olmuştur. Zaten Er-
doğan artık MHP politikasının bir ver-
siyonunu uygulamaktadır. Tüm konuş-

maları milliyetçilikle şovenizmi körükleyip
AKP iktidarını ayakta tutma yönündedir.
Bu karakteriyle MHP’ye çalışmaktadır.
MHP bile hiçbir zaman bu düzeyde
şovenizmi körükleyen bir politika izle-
medi. Kendisi şovenistti, politikaları mil-
liyetçiydi. Ama şovenizmi bu kadar yay-
gınlaştıran bir politika izleyemedi, daha
doğrusu bu gücü yoktu. Şimdi ise Tayyip
Erdoğan hiçbir dönemde MHP’nin yü-
rütemediği kadar, hiçbir faşist darbenin
yürütemediği kadar şovenizmi şahlan-
dırmaktadır. Şovenizmi şahlandırma
temelinde iktidarını ayakta tutmaya ça-
lışmaktadır. AKP iktidarının ayakta kal-
masının temel diyalektiği budur. Diğer
söylemlerin hepsi lafı güzaftır. 

Bu seçimde esas olan demokrasi
güçlerinin ittifakıdır. Faşist güçler ittifak
yaparlar, bu onların karakteridir ama
bu faşist ittifak karşısında da demokrasi
güçlerinin ittifak yapması gerekiyor.
Yerel seçimdir, bu bakımdan ittifakların
temel özelliği de yerelde gerçekleşmiş
olmasıdır. Kuşkusuz tüm demokrasi
güçlerinin açık ve net ittifak yapmaları
istenir, tercih edilen budur. Ama şu
anda şovenizmin baskısı, töhmeti al-
tında demokrasi cephesi içinde olması
gereken bazı güçlerinin yaklaşımları
sakatlanmıştır. Şovenizm partilerin ço-
ğunluğunu esir almıştır. CHP zaten
politikalarıyla şovenizmi güçlendiren
bir pozisyondadır. AKP’nin yedek lastiği
olmuştur. Erdoğan, AKP kendine iyi
bir muhalif bulmuştur. Bu muhalifle
ağız dalaşı yaparak kendini ayakta
tutmaktadır. Şunu bilmek gerekiyor:
Erdoğan ne zaman CHP ile ağız dalaşı
yapıyorsa, kavga ediyorsa, CHP’ye
ağır laflar söylüyorsa, CHP’yi böyle
bir çekişme ve kavga içine çekiyorsa
bilin ki sıkıntıdadır, zor durumdadır.
Ne zaman zor durumda olsa CHP ile
kavga içine girerek, CHP’yi bunun
içine çekerek kendisini rahatlatmaktadır,
iktidarını ayakta tutmaktadır. Bütün
demokrasi güçleri de bu gerçeği gör-
meli, CHP’liler de bu gerçeği görmeli.
CHP yönetimi tamamen Erdoğan’ın
oyununa gelmiş ve sürekli Erdoğan’ın
politikalarını güçlendiren, ona seçim
kazandıran bir roldedir. Erdoğan
CHP’ye, ‘Sen şu kadar seçimde kay-
bettin, bu seçimi de kaybetmeye mah-
kumsun,’ diyor. Çünkü Erdoğan’ın ye-
dek lastiği olmuştur. Erdoğan’ın belir-
lediği bir siyaset yürütmektedir. CHP
Erdoğan’ın gündemine takılmaktadır.
Bu yönüyle demokrasi ittifakı gerçekten
kolay gerçekleşecek bir durumda de-
ğildir. Sıkıntıları vardır, ama yine de
CHP’nin sorumsuz yaklaşımlarına, bir-
çok demokrasi gücünün ve kendisine
demokrat diyenlerin şovenizm tarafın-
dan rehin alınmasına karşın, demokrasi
güçleri AKP faşizmine karşı tutumunu
açık ve net koymalıdırlar. AKP-MHP
faşizminin Kürdistan’da ve Türkiye’de
kaybetmesi için çalışmalıdırlar. 

Bu dönemde temel taktik AKP-MHP
iktidarını iktidardan düşürme olmalıdır.
Seçimlerde AKP ve MHP’nin iktidar ol-
masının önüne geçmek olmalıdır. Bu
yönüyle Kürtler, tüm demokrasi güçleri
yerellerde ittifak geliştirmeli, AKP-MHP
iktidarını geriletmelidirler. Metropollerde
demokrasi güçlerinin ve Kürtlerin önemli
bir gücü vardır. Belki orta Anadolu’da,
Karadeniz’de demokrasi güçlerinin ve
Kürtlerin fazla bir etkisi yoktur ama İs-
tanbul, İzmir gibi şehirlerde, Çukurova’da
demokrasi güçleri ve Kürtlerin önemli
bir gücü ve potansiyeli vardır. Eğer bu-
rada demokrasi güçleriyle Kürtler ortak
hareket ederlerse AKP’nin İstanbul’u,
İzmir’i ve Çukurova şehirlerini kazan-
ması mümkün değildir. Hatta AKP’ye
Ankara’da bile kaybettirilebilir. Bu yö-
nüyle AKP-MHP iktidarına kaybettirecek
bir ittifak olması gerekiyor. Bir uzlaş-
manın olması gerekiyor. Demokrasi

güçlerinin ve Kürtlerin AKP’ye kaybet-
tireceği bir yaklaşım ortaya konulması
gerekiyor. Demokrasi güçlerinin ve Kürt-
lerin oy vereceği adaylar olursa AKP’nin
büyük şehirlerde kaybetmesi kaçınıl-
mazdır. Yeter ki Kürtlerin ve demokrasi
güçlerinin oylarını alacak kişiliklerin
aday gösterilmesi durumu ortaya çıksın.
Yine AKP’nin dini istismarının önüne
geçilmesi gerekiyor. AKP’nin tek ser-
mayesi din istismarı ve şovenizmdir.
Şovenizmi zaten yapıyorlar. Şovenizm
karşısında yapılacak şey ona karşı mü-
cadele etmektir. Ama AKP’nin halkın
dini duygularını istismar etmesine karşı
yapılması gereken ise; AKP’nin bu din
politikasını, din istismarını boşa çıkaran
bir siyasi zihniyet ve yaklaşımın esas
alınmasıdır. 

AKP-MHP faşizmini yıkma, iktidardan
düşürme fırsatı ortaya çıkmıştır

Bu dönem hassas olduğu için herkes
AKP’nin kaybetmesini istiyor. O zaman
bu hassasiyet ve AKP’nin kaybetmesi
isteği ve eğiliminin değerlendirilmesi,
bunun hem AKP’ye seçim kaybettirme
süreci hem de demokrasi güçlerinin
bir araya gelerek AKP-MHP faşizmine
karşı mücadele süreci olarak ele alın-
ması gerekiyor. Sadece seçime en-
deksli ittifaklar olmamalıdır. Seçim it-
tifakını AKP’ye karşı demokrasi güç-
lerinin mücadelesi ve ittifakı haline
getirmek çok çok önemlidir. Bu yapıl-
dığı zaman AKP’nin iktidarda kalması
mümkün değildir. 

Biz önümüzdeki ayların, yılların çok
kritik olduğunu düşünüyoruz. Ya faşizm
kurumlaşacak, tamamen iktidar olacak,
demokrasi güçlerini ezecek, Kürt soy-
kırımını azgınca yürütmeye devam
edecektir ya da önümüzdeki dönemde
demokrasi güçleri ittifak yaparak AKP-
MHP faşizmini gerileteceklerdir. AKP-
MHP faşizmini geriletmek ve demokrasi
güçlerinin zaferini güçlendirmek ya-
kınlaşmıştır. İlk defa AKP iktidarını et-
kisizleştirmek, yıkmak, iktidardan dü-
şürmek fırsatı ortaya çıkmıştır. Yerel
yönetimlerde başarısızlığa uğratılır-
larsa, yerel yönetim sürecinde demok-
rasi güçleriyle Kürtler ortak hareket
eder ve AKP-MHP faşizmine karşı her
alanda mücadele yükseltilirse önü-
müzdeki bahar demokrasi güçlerinin
ve Kürtlerin baharı olacaktır. Bunun
için demokrasi ittifakı öncelikle ele
alınmalı ve gerçekleşmelidir. Öte yanda
hiç çekinmeden, korkmadan, bedelleri
göze alarak mücadele etmek önemlidir.
Bu dönem bedelleri göze alarak mü-
cadele etme dönemidir. Böyle yapıldığı
takdirde AKP iktidardan düşürülür. Bu-
gün bu bedel ödenmezse, yarın daha
ağır bedeller ödenecektir. Demokrasi
güçleri ve Kürtler daha ağır bedeller
ödemeyle karşı karşıya gelebilirler.
Bu açıdan yol yakınken AKP-MHP fa-
şizmine karşı mücadeleyi yükseltmek
gerekiyor. AKP-MHP ittifakının faşizmi
kökleştirmesine, yerelleştirmesine im-
kan vermemek gerekiyor. 

AKP-MHP iktidarı zayıftır. Kadınlar,
gençler mücadele ederse, düşmanın
üzerine üzerine yürürse, düşmanın
baskı ve tutuklamalarına karşı bedel
ödeyerek mücadele göze alınırsa bu
iktidar kaybedecektir. Demokrasi güç-
leri ve Kürtler kazanacaktır. Bugün
ödediğimiz bedeller yarın ödeyeceği-
miz ağır bedelleri engelleyecektir. Bu
temelde herkesi yerel yönetim seçim
sürecini bir demokrasi mücadelesi sü-
recine çevirmeye, bu temelde Önder
Apo üzerindeki tecridi kırmaya, faşizmi
yıkmaya ve Kürdistan’ı özgürleştirmeye
çağırıyoruz.

n n n
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1. yüzyılın kadın yüzyılı
olduğu gerçeğinden hare-
ketle bu yüzyılın hakikat
ve aşk savaşçıları olan biz-
ler, bütün etik estetik de-

ğerlerin toplandığı bir özgürlük müca-
delesini yürütüyoruz. Kapitalist modernite
sistemine karşı Demokratik Modernite
çağının kurucu gücüyüz. Demokratik
uygarlık çağının temel güçlerinden biri
olan kadınlar olarak bu değerlerin tem-
silini yapma sorumluluğumuz her za-
mankinden daha fazladır. Bu nedenle
savunmalardan da bilindiği gibi para-
digmayı anlamak temel sorumluluğu-
muzdur. 20. yüzyılın devam eden para-
digmasına dayalı öncü sosyalist partinin
hedef ve amaçlarını yerine getirmiyoruz.
Bu geride kaldı. Yeni bir paradigmayı
temsil ediyoruz. Görünen başka bir şey
olsa da esasta özgürlük zamanını yaşı-
yoruz. Bunu bir hayal, umut olarak an-
lamak kuşkusuz bilinç sorunuyla alakalı
olur. Yeni paradigmayı hayata geçirmekle
yükümlü sosyalist kadın özgürlük parti-
siyiz. Öncülük görevlerimiz öncelikle pa-
radigmanın zihniyetini kendimizde oluş-
turma ve uygulamadır. Bu, Önderliği
anlamak ve uygulamak oluyor. Bu gö-
revleri Önderlik, entelektüel, ahlaki, politik
görevler olarak üç başlık altında Özgürlük
Sosyolojisi adlı savunmasında ortaya
koydu. Aynı zamanda 21. yüzyılın mili-
tanlığının sosyolojik olmayı gerektirdiğini
ve ideolojiyle sosyolojinin birbirine ya-
kınlaştığını belirtti. Hakikat militanlığı
olarak da tanımladı.

Yüzyılımızda toplumsal sorunlar başta
kadın özgürlüğü olmak üzere diğer bo-
yutlarda da ağırlaştığından, 21. yüzyılın
devrimciliği diğer yüzyıllara göre daha
fazla zorlaşmıştır. Kapitalizm daha fazla
insan olgusunu anlamsızlaştırdığından,
toplumsallığını dağıttığından; toplum-
sallığın yerine tekniğin, paranın, metanın
zirveleştiği bu yüzyılda, nasıl bir dev-
rimcilik sorusu ciddi bir sorudur, sorundur.
Devrimci kadın hareketi olarak bu so-
runların çözümü için mücadele yürütü-
yoruz. Değişim, gelişim sağlıyoruz, çok
güzel yenilikleri ortaya çıkarıyoruz. Yeni
bir tarih yazıyoruz. Büyük bir devrimi
ortaya çıkarıyoruz. Kürdistan, bölge ve
dünya genelinde umudun kendisiyiz.
Özgürlük, demokrasi, adalet ve eşitliğin
sosyalizmin gerçek temsilcileri olarak
en büyük ilgi odağıyız. Bu gelişmelerin
sorunsuz, engelsiz yaratılmadığını ha-
reketin militanları olarak en iyi bizler bi-
liyoruz. Kolay gelişmediğini, nice bedeller
verdiğimizi biliyoruz. Gelişmeleri, başta
Önderliğimiz ve büyük kahramanlıkların
sahibi olan şehitlerimizin fedakarlığı,
amaca bağlılıkları yaratmıştır. Büyük
ve zorlu mücadele günlerinin, dönem-
lerinin büyük acılarını, sıkıntılarını ya-
şayarak bugünlere geldik. Zorlandığımız
da açıktır. Ama bu zorlukların bizi yıl-
dırmasına, içe büzülmemize neden ol-
masına fırsat vermemeliyiz. 

21. yüzyılın savaş gerçeğini 
devrim imkanlarını ve risklerini 
bütünlüklü analiz etmeliyiz

Süreci ve örgütsel sorunlarımızı ta-
nımlama ve yaklaşım yetersizliklerimizi,
yanılgılarımızı bilmek gerekir. Başta sü-
reci karşılamaya yetmeyen bir duruşu-

muzun olduğu açıktır. Bu, alanların top-
lantıya sundukları raporlarda da dile
gelen bir husustur. Bu süreçte önemli
olan; avantajlarımız kadar dezavantaj-
larımızı, riskleri bütünlüklü görmektir. Al-
ternatif devrimci bir gücüz. Kadınlarla
ve Kürt halkıyla birlikte bölge halklarının
kaderini tayin edecek kadar bir rol sahi-
biyiz. Buna karşı müdahaleler çok boyutlu
veriliyor. Sadece askeri değil, siyasi ve
ideolojik olarak da saldırı altındayız.
Uluslararası ve bölgesel güçler Önderlik
ile hareketi koparma, hareketimizi etki-
sizleştirme, tasfiye etme planları yapı-
yorlar. Bu sadece Türk devletiyle bağ-
lantılı değildir, gladio güçleri devrededir.
Saldırı paradigmamıza yöneliktir. Buna
karşı en büyük devrimci direnişin sahi-
biyiz. Direnişi başarıya götürmemizin
önündeki engelleri çözüp aşarak öncülük
misyonunu oynamamız gereken bir dö-
nemi yaşıyoruz. 

Ne salt kendi zorlanmalarımızı tek
başına öne çıkararak bunu tek gerçek
ve doğru kabul edebiliriz ne de geliş-
melerle yetinip zorlanma ve sorunları-
mızı görmezden gelebiliriz. Gerçek, bir
bütündür. Ne salt her şey güzeldir,
iyidir diyebiliriz ne de kötüdür diyebiliriz.
Özellikle bu süreçte kadro yapısı olarak
değerlendirmelerimizde tek yönlülük
ağır basmaktadır. Bunu, bu zorlu mü-
cadele sürecinden bağımsız ele ala-
mayız. 21. yüzyılın savaş gerçeğini,
devrim imkanlarını ve risklerini bütün-
lüklü analiz etmek gereklidir. Kendi
penceremizden, ben merkezli bakış
ve beklenen sonuçların yaşanmaması
karşısında sorunların altında kalma
durumu, hazırlıkla ilgili bir sorunumuz-
dur. Daha önce Efrîn ve Bakur öz yö-
netim direniş süreçleri değerlendirildi-
ğinden burada tekrar etmeyeceğiz. An-
cak olumsuz etkilenme durumunu aş-
mazsak etkili olamayız, öncü olamayız. 

Yüzyılımızda devrimcilik yeni
zihniyet dünyasını oluşturan 
fedailer demektir

Böylesi süreçlerin olumlu-olumsuz
etkilediği yönler olabilmektedir. Geçti-

ğimiz dönem gerçekleştirilen toplantı-
mızda bu yaklaşımlarımızı değerlen-
dirdik. Görkemli Efrîn direnişi tüm dün-
yayı etkiledi. Olumsuz sonucu tüm hal-
kımızı, halkları, dostları ve örgütümüzü
kuşkusuz çok etkiledi. Bakur özyönetim
direniş sürecinin ardından da bu ya-
şandı. Efrîn’e ilişkin bir konferans ya-
pıldı. Yanı sıra alanda ilgili örgütlerimizin
de konferansları ve genel alan kapsa-
mında PAJK-PKK konferansları yapıldı.
Yine Kürdistan’ın diğer parçalarında
bu yıl parti konferansları ve konferans-
ların yapılmadığı alanlarda da yıllık
değerlendirme toplantıları yapıldı. Bu
çalışmalar kadro gücüyle yapılarak ge-
rekli derinlikli tartışmalar, eleştiri-öze-
leştiri temelinde tespitler ve çözüm
planlaması, dönem perspektifiyle be-
raber güçlü bir kararlaşma ve iddia
düzeyi açığa çıktı. Efrîn konferans so-
nuçları genelge ve toplantılar yoluyla

tüm parti yapısıyla ve özelde Efrîn ve
Rojava halkımızla paylaşıldı. Fakat
kadro üzerindeki olumsuz etkilenme
düzeyinin tam olarak aşıldığını söyle-
yemeyiz. Bu durum beraberinde negatif
bir ruh hali oluşturmuştur. Karamsar,
duygusal, kırılgan, negatif uslup ve sa-
vaşın başarısına karşı kuşkuculuk, gü-
vensizlik ve inançsızlık gibi olumsuz
karşıt duygular şimdiye kadar etkisini
göstermiştir. Burada da gördüğümüz
gibi değişime inanmayan kişi elbette
negatif düşünür. 

Kapitalizmin kültürel yıkımı toplum
üzerinde etkilidir. Söz ve güven anlamını
yitirdikçe yasa ve kanunun da geçerliliğini
yitirdiği dönemlerde zor ve şiddetle her
şey hal olur. Zaten günümüzde de her
şey zor ve şiddetle hal edilmeye çalışıl-
maktadır. Adeta güçlü olan kazanır ka-
nunu işlemektedir. Gücünü şiddetten,
yıkımdan, katliamdan, insanlık dışı uy-
gulamalardan alan politikalar fiilayattadır. 

Her şey sahada güce bağlanmıştır.
Kapitalist sistem, sahada güçlü olanı
ezmeye, ezilenlerin devrimci mücade-
lesini entegre etmeye, zayıflatmaya ya
da tasfiye etmeye çalışmaktadır. Bunca
değeri 500 yıldır yıkan kapitalist sistem
bu yüzyılda bunu daha da pervasız-

laştırmıştır. Toplumların buna dayana-
cak gücü oluşturması yeni bir zihin
gücüne ulaşmasına bağlıdır. Bunun
için yüzyılımızda devrimcilik; yeni bir
zihniyet dünyasını oluşturan fedailer
demektir. Parti örgütlenmesi yeni bir
zihniyeti ifade etmektedir. Bunu kendi-
mizde taşıdığımız ve topluma taşırdı-
ğımız ölçüde toplum direniş dayanak-
larını oluşturacaktır. 

Mevcut mücadele tarzımız ve 
tempomuz yetmemektedir

Toplumsal bunalımların kişilikte ya-
rattığı etkinin savaşa, mücadele saha-
sına, örgütsel ilişkilere yansımasını
Önderlik çözümlemelerinde ele aldı.
Bu bağlamda gelişmeler ortaya çıktı
ama Önderliğin her yıl için belirlediği
hedeflere ulaşmaya yetmedi. Hep ge-
riden takip eden, geç pratikleştiren,

sonradan anlayan, son safhada hazırlık
ve tedbir geliştiren öncülük, devrimin
başarısını zorlaştırmıştır. Bu, devrimi
gerçekleştirmenin fırsatını kaçırıp sa-
vaşın uzamasına neden olmaktadır.
Şimdi de bu denli ağırlaşmış öncülük
sorunları devrimi riske etmektedir. 

Güçlü bir direniş, mücadele her
alanda vardır. Fakat düşmanın kendini
örgütleme kapasitesi ve tekniği de göz
önünde bulundurulduğunda mevcut
mücadele tarzımız ve tempomuz yet-
memektedir. Verilen emeklerin tam bir
sonuca ulaşmasını; örgütsel sorunlara
neden olan kişilik sorunları, tarzları,
anlayış yetersizliği, yoğunlaşma sığlığı
engellemektedir. Oysa Önderlik, kad-
ronun yaratılmasını adeta temel çalış-
ması yapmıştır. Bu çarpıcı bir biçimde
ortaya çıktı. Öncülük yaratıldı, politik-
leşmiş, iradeleşmiş bir halk gerçekliği
yaratıldı. 

Rojava’da, Şengal’de olduğu gibi
fiili ara statüler oluştu. Bakur’da siyasal
kazanımlar güçlüdür. Rojhilat’ta etkili
bir öncü parti durumu vardır. Başûr’da
halkın tek umut ve beklentisi duru-
mundayız. Şimdi halk artık daha somut
bir sonuç beklemektedir. Bunun için
tüm mücadele olanaklarını seferber

etmemiz gerekmektedir. Kazandıkları-
mızı savunmaya odaklanmış bir tarz
hamleci değildir. Kazanımları savun-
manın, kesin çözümü getirmekle müm-
kün olduğu bilinmektedir. Halk, çözüm
ve tam bir başarı beklemektedir. Roja-
va’da daha derli toplu bir demokratik
halk sisteminin kurumlaşmasını, adaletli
uygulamaları ve statü kazanmayı; Ba-
şûr’da gerçek güç haline gelerek
KDP’nin devrilmesini, demokratik halk
sisteminin kurulmasını; Bakur’da
AKP’nin toplumsal tabanının Kürdis-
tan’da bitirilmesini, Türkiyeli halkları
arkasına alarak faşist AKP iktidarının
yıkılmasını, demokratik sistemin ku-
rulmasını, Kürt sorununun statüye ka-
vuşturularak çözümünü beklemektedir.
Önderliğin durumunun değişmesini gör-
mek istemektedir. Görülmektedir ki,
Önderliğin 5. Savunmada ortaya koy-
duğu devrim planının hayata geçirilmesi
kendisini müthiş dayatmaktadır. Bunun
için Önderliğin savunmalarda ortaya
koyduğu bilince özsel yönelmeyince
beklenen sonuçları elde edemiyoruz.
Duruşumuz bu anlamda niyetseldir.
Yüzyılımızın devrimciliği yaratılmıştır,
Parti bunun ifadesidir. Fakat bunu her
birimizin kendisinde somutlaştırması
gerekmektedir. 

Dördüncü stratejik dönemi 
yürütmede sıkışma vardır

Düşmanla denge durumu aşılmıştır.
Stratejik olarak dördüncü dönemde ol-
mamıza rağmen siyasi ve askeri gö-
revler ve bunun bütünü ifade eden
ideolojik kadro öncülüğünde bir tıkanma
vardır. Dördüncü stratejik dönemi yü-
rütmede sıkışma vardır. Böyle olunca
eskiyi arama durumu gelişebilmektedir.
Hatta düşman saldırılarını eskiyle kı-
yaslama olabiliyor. Düşman, dördüncü
stratejik mücadele dönemine göre ken-
dini yeniledi. Bizim de hareket olarak
bu stratejik döneme göre kendimizi
yenilemede önemli bir çıkışımız oldu.
Somut bazı durumları yarattık. Parça
kurtarma, alan düşürme gerçekleşti.
Askeri ve toplumsal olarak açılım sağ-
ladık, yayıldık. Düşmanın teknik do-
nanıma dayalı saldırılarına karşı büyük
bir direniş sergilendi. Ağır kayıplarımız,
şahadetler oldu. Yaşanan şahadetler
ve kaybettiğimiz mevziler bizde daha
fazla düşmana karşı öfkeye, başarı
azmimizi keskinleştirmeye yöneltmelidir.
Bu konuda genel bir kararlılık vardır
ama keskinlik yeterli değildir. Yeniden
düşman olgusunu sorgulamalıyız. Bu
aynı zamanda sürece ideolojik, politik,
askeri yetkinlikte yaklaşmamaktır. Bu
sorumlu ve iddialı bir yaklaşım olmayıp
özünde anlama sorunu olmaktadır. Ya-
şanan bu ruh hallerinin ve düşünce
tarzlarının aşılması gerekmektedir.

Bazı kadrolar öncelikle zorlanmala-
rını dile getirmekteler. Bunun anlamı
ve değeri vardır. Ama çare olması ge-
reken militanın, kendisini bu durumda
bırakmaması gerekir. Çünkü; değiştiren,
özgürleştiren, iradeleştiren, örgütleyen,
savaştıran, ruh kazandıran, sistemleş-
tiren kişi kadrodur. Ve kadrodan bu
beklenmektedir. Fakat tek yönlü, sadece
sorunların tarifi elbette çözüm için yet-
memektedir. Sorunların ifadesi kadar

Kadınlar kapitalist modernite sistemine karşı
Demokratik Modernite çağının kurucu gücüdür

PAJK Koordinasyonu

Yeni paradigmayı hayata geçirmekle yükümlü sosyalist kadın özgürlük partisiyiz. Öncülük
görevlerimiz öncelikle paradigmanın zihniyetini kendimizde oluşturma ve uygulamadır. Bu,
Önderliği anlamak ve uygulamak oluyor. Bu görevleri Önderlik, entelektüel, ahlaki, politik

görevler olarak üç başlık altında Özgürlük Sosyolojisi adlı savunmasında ortaya koydu. 
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çözüm inancı, gücü, düşüncesi, iradesi,
partiye göre örgütlenmiş kadro gerçe-
ğine ulaşmakla mümkündür. Değişim
için az çaba harcayıp sonra da “değiş-
miyor” demek de bir paradokstur, çe-
lişkidir. Kararlıca ve tutarlı attığımız
adımları süreklileştirip, sistemleştirirsek
elbette değişim ortaya çıkacaktır. Ama
yine de pratik yürüttüğümüz ve müca-
dele verdiğimiz sürece çeşitli sorunlar
yaşanacaktır. Sorunları çok konuşmak,
yorumlamak tek başına çözümü içer-
mez, hatta derinleştirme tehlikesi daha
fazla vardır. Nasıl tartıştığımız da önem-
lidir. Sadece ‘bunlar bunlar var’ deyip
sıralamak sorumlu davranmak olmuyor.
Nasılını kendimizde başlatarak gös-
termek ve olgun, kapsayıcı, tamamla-
yan, öncülük eden duruşun sahibi ol-
makla sorumlu davranmış oluruz. So-
runları derinleştirmeden, yaratılan ge-
lişmelere sıkı sarılarak çözüme, yapı-
cılığa odaklanmamız halinde önümüz-
deki engelleri bir bir kaldırmak müm-
kündür. Ve şu yanılgıyı da aşmak ye-
rinde olacaktır. Öyle sanılıyor ki, bir
tek kişinin kendisi zorda ve zorlanıyor.
Elbette her kişinin bilinç, kültür düzeyi,
yaşam deneyimi, kişilik özellikleri neyi
sorun olarak gördüğünü belirlemektedir.
Genel toplumun, kadınların, mücade-
lemizin zorlandığı hususları görmeden
bireyci sınırlarda kalarak kendimizin
karşılaştığı, yaşadığı durumları esas
haline getirerek yaklaşamayız. Bu o
zaman kendimize bireysel bir kurtuluş
aramak olur. Bireysel sorunlar bir yerde
çözülebilir. Ama kadronun, militanlık
görevleriyle alakalı sorumlulukları top-
lumsaldır, tarihseldir. Esas olarak gö-
revlerimizdeki başarımızı ya da neden
başaramadığımızı değerlendirmek du-
rumundayız. Sorunlarımızla ilgili Ön-
derlik kişilik çözümlemeleriyle, devrimci
görevlerimizle alakalı sayısız konuşma
yapmış, talimatlar çıkarmış, savunmalar
yazmıştır. Bu anlamda çözümsüz de-
ğiliz. Çözüm için de Önderliği okuma-
mız, anlamamız, uygulamak için yo-
ğunlaşmamız gerektiği açıktır. Fakat
tam böyle olmuyor. Bir kısmımızda çö-
züm perspektifleri, genel doğrular olarak
görülmekte ya da herkes bildiğini sa-
narak artık kendisine yetmediğini, tekrar
geldiğini düşünmektedir. 

Krizli sistem günlük olarak 
bizi etkilemektedir

Kapitalizmin toplumda yarattığı derin
tahribatlar sanki sadece toplumdaki si-
villeri ilgilendiriyor, etkiliyor gibi bir kanı

var. Bu gerçekten büyük bir yanılgıdır.
Örgüt üyesi olduğumuz için de kendi
sorunlarımızı, örgüt içinde olup bitenlere
bağlayarak örgütsel sorunlarmış gibi
ele alıyoruz. Oysa sorunlarımız ‘Nasıl
Yaşamalı’da kilitlenmektedir. 

Toplum krizdedir. Bireyi krizlidir, ka-
dını krizlidir, erkeği krizlidir. Krizi örtbas
etmek için kapitalist hegamon güçler
büyük çaba sarf etmektedir. Ancak sis-
tem krizi tüm dünyayı kapsamış ve
günlük olarak etkisi görülmektedir. Ya-
şananların bizi etkilemediğini düşün-
memiz yanılgı olur. Değersizlik, yalnızlık,
yabancılaşma, güvensizlik, sıradanlık,
yaşam karşısında heyecanını yitirme,
yoğun yoldaşlıkla toplumsal ilişkiyi ya-
şayamama, bundan şikayet etme, bek-
lentili olma, sözün anlamını yitirmesi
ve daha da sıralayabileceğimiz ruh
halleri çağın bunalımından kopuk de-
ğildir. Bu örgüt içine de sirayet etmek-
tedir. Yine böylesi toplumda şekillenmiş
kadın-erkekler partide güçlü bir dönü-
şümü sağlayamadığında bu kuşatıl-
mışlıkla örgüt içinde yürümeye çalıştı-
ğında tökezlemektedir. 

Sorunlara çözüm arayışında sığ ve
günübirlik yaklaşıldığından gelişmeler
yüzeysel ve dönemsel kalmaktadır.
Böylesi bir yüzyılda “Nasıl Yaşamalı”
tam bir yük haline gelmiştir. Bu toplum
için böyledir. Fakat kadrolar için de
‘Nasıl Yaşamalı, Nasıl Savaşmalı’ so-
ruları yakıcı olarak kendisini dayat-
maktadır. Önderliğimiz, ‘Devrim, nasıl
yaşamalı sorusuna cevaptır’ demek-
tedir. Partide olduğumuz için tamamen
bir partili gibi yaşıyoruz diyemeyiz. Bu
aldatma olur. Toplum için prototip olan
kadronun, öncelikle ‘Nasıl Yaşamalı’nın
modelini oluşturması gerekir. Oluştur-
duğu kadar toplumun gerçek öncüsü
olur. Bu hakikat Önderlikle yaratılmıştır.
Parti bu temelde toplumda mayalanmış
ve toplumsallaşmıştır. Toplumsallaşan
bir özgürlük hareketi olarak asıl işimiz
şimdi başlamıştır. Toplum kendini yö-
netir, savunur, eğitir ve kültürel, eko-
nomik işlerini yapar hale gelirse ve
demokratik, kadın özgürlükçü, ekolojik
zihniyeti kültürleştirirse o zaman nasıl
yaşayacağını, nasıl varlığını koruya-
cağını ve kendisini özgür kılacağını
bilen olur. Bu anlamda bir hayli alınmış
mesafeler var ama biliyoruz ki; ağır
toplumsal sorunlar her Kürt bireyinde,
evinde, çalışmasında, toplumsal ilişki-
lerinde yaşanmaktadır. Ama bu çözümü
olmayan bir sorun da değildir. Kadronun
da “Nasıl Yaşamalı, Nasıl Savaşmalı”
sorunu vardır. Toplumun da “Nasıl Ya-

şamalı, Nasıl Savaşmalı” sorunu vardır.
Bu anlamda “Nasıl Yaşamalı, Nasıl Sa-
vaşmalı, varlığını koruma ve özgürlü-
ğünü toplumsal olarak sağlama” sorunu
hayati bir önem kazanmıştır. Bunun
cevapları pratikte de ortaya çıkmıştır.
Fakat yeterli değildir; özgürlük zihniyetini
oluşturmaya, demokratik özgür yaşamı
sistemleştirmeye ve güvenceye almaya
ihtiyacımız vardır. Hem de her gün soy-
kırım, kadın kırımı, toplum kırımı altında
olan halk ve hareket olarak bu ihtiyaç
kendisini acil dayatmaktadır. Ertele-
meksizin başarmak zorundayız. Aksi
taktirde devrim karşıtı güçler yaşam
hakkı tanımamaktadır.

Nasıl yaşıyorsak oyuz...

Tüm alanlarda yaşanan partileşme
sorunlarının özü “Nasıl Yaşamalı” so-
runu olmaktadır. Partili yaşamdan sı-
kılma, tekrar görme, sivil, modernite
yaşamına öykünme, ilişki arayışları,
sırdaşlık arayışı; bir sorun, zorlanma
yaşadığında her şeyi bitirme, iddiasızlık,
umutsuzluk durumları geriye düşmeye
böylelikle parti zihniyetine yabancılaş-
maya, ruhsal boşalmaya, partiyle bağ-
larının zayıflamasına, mesafe oluşma-
sına yol açmaktadır. Kişi çok iyiyken,
partiliyken birden zayıflamaz. Ama za-
manında beliren eğilim, yine farkında
olduğu parti dışı özelliklerine, yaşam
tarzına ciddiyetle eğilmezse ve bunu
kendisi için ciddi sorun olarak görmezse
açılan küçük bir gedik zamanla büyür
ve olumsuz sonuçlar doğurur. Onun
için partiyle bütünleşmeyen her şeyi-
mizde; alışkanlık, arkadaşlık, örgüt,
görev anlayışımızda, halklaşma ger-
çeğimizde, düşünce tarzlarımızda, duy-
gularımızda, zevklerimizde -müzikten
tutalım, filme kadar, giyimimize kadar-
ideolojik ölçü aramalıyız. Önderlik ideo-
lojiyi her şeyde aradı. ‘Hatta yemeniz,
içmeniz bile, birine nasıl merhaba ve-
rişiniz bile ideolojiktir’ dedi. Çünkü ideo-
loji; bakış, yaşam anlayışımız ve tarzı-
mızdır. Nasıl yaşıyorsak oyuz. Bu ko-
nuda parçalı ele alma, kendine göre
bakış, kişilere göre kendini belirleme,
tepkilere göre hareket etme daha da
sıralanabilecek duruşlarımız vardır. 

Pratikte de durumlar çok çarpıcı ve
ağır yaşanmaktadır. Bazılarında Roja-
va’da pratiğe katılırken, dağa geldiğinde
tekrar Rojava’ya dönmeyi isteyen, ol-
mazsa kaçan, dağ ve alanları birbirin-
den ayıran, örgütle tam bütünleşmeyen,
katılmayan duruşlar ortaya çıkmıştır.
Maddiyatın, imkanların kadro üzerinde

yarattığı zamana yayılmış aşınmalar
dağa gelince daha net ortaya çıkmak-
tadır. İmkana dayalı kadro gerçeği orta
sınıfı geliştirir. İmkan ve maddiyata da-
yanma, bürokratizm, yetkicilik, devlet-
çilik, elitizm orta sınıf duruşudur. Sivil-
leşme, bireysel yaşam arayışına sav-
rulmalar ciddidir. Dağ alanını herhangi
bir alanla eş tutan yaklaşımlar yanlıştır.
Dağlar, biz kadınlar için özgürlük me-
kanıdır. Dağa gelmedeki isteksizlik bir
duygu meselesi değil, örgüte ideolojik
katılım sorunudur. Önderlik, ‘herkes
dağdan inse bile kadınlar inmeyecek’
diyerek dağın özgürlük mücadelemiz-
deki vazgeçilmez önemine işaret et-
miştir. Kürdistan parçalarında, Mexmûr,
Avrupa, Rojava, Başûr, Rusya yani
toplumsal alanlarda biraz imkan sahibi
olduk. Fakat bu bizi yanıltmamalı. ‘Her
yerde örgüt çalışması vardır’ diyerek
dağda kalmayı sıradanlaştıran, topluma
gidip aktif olma adına gönülsüzlük gös-
teren duruşlar partiye katılım sorunudur.
Örgüt, ihtiyaçlar temelinde düzenleme
yapar. Ama bunun dışında çeşitli ge-
rekçeler ileri sürülerek bireysel dayatma
ve istemleri gündemleştirmek yanlıştır.
Bakur ve Medya Savunma Alanları’nda
askeri pratiğe katılan kadroda da çeşitli
düzeylerde partileşme sorunu yaşan-
maktadır. Kimilerinde askeri ortama
gelmeme, gözünü farklı çalışmalara
dikme, savaşta olmasına rağmen boş-
luk yaşama vardır; bu askeri pratikten
kaçıştır. Parti yaşamından sıkılma, er-
keğin etkisine girme, ölçüsüz ilişkilenme,
ilgiyi kaçışla sonuçlandırma, cins bi-
lincinden yoksunluk ve kadın kurtuluş
ideolojine katılmama yaşanmaktadır.
Rahat edeceği alanları önerme devrimci
tutum değildir. Gizli kararsızlık durumları
da çeşitli biçimlerde bu dönem açığa
çıkmıştır. Toplumsallıktan yani yeni bir
toplumun ön modeli olan partili ya-
şamdan uzaklaştıkça sorunlarımızın
ağırlaştığını biliyoruz. Kadın militanlar
olarak bireycilik hastalığından kurtulup
ekipleşmeyi, kollektivizmi, güveni daha
fazla güçlendirmeye ihtiyaç vardır. 

Emeğine fedakarlık olarak 
bakma, devrimci 
emek anlayışından uzaklıktır

Özgürlük ve geleneksellik konularını
da yoğunca değerlendirmek gerekir.
Ya fiziki katılımı özgürlükle eşdeğer
görme ya yıllara vurarak ‘artık yaşımız
kaç’ deyip kendini yeterli görerek eği-
limlerine meşruluk arama, sıradanlığa,
sığlığa götürür ki, bu da bir iddia sorunu
olduğunu gösterir. Gelişmeyi ve değer
görmeyi yetkide arama özgürlük tutumu
değildir. Emeğine, yaptıklarına feda-
karlık olarak bakma, karşılık bekleme
devrimci emek anlayışından uzaklıktır.
Devrim sonrası gibi bir yaşam bekleyi-
şine girme, özgürlük faaliyetlerine rutin
örgüt işleri olarak bakma, yaşıyla alakalı
psikolojik yansımalar gelenekselliği aş-
mamakla ilgilidir. Yine çokça değer-
lendirilen sivilleşme; geleneksel kadına
dönüştür, geriye düşüştür. Yer aldığı
kurumu ev ortamına dönüştürme, mülk-
leştirme, kaldığı komünü tipik bir evcil
ortama dönüştürme, özerk-maddi ya-
şam alışkanlığı olarak gelenekselliktir.
Yönetim kurumunu tasarrufuna alma,
yönetim kollektivizmini çalıştırmayarak
örgüt yetkisini tekelleştirme iktidarcılığı
güçlendirir ve özgürlüğe yaklaşım so-
runudur. Özgürlük arayışını güçlendir-
meyen kişi, maddi yaşamını geliştirir
ve öncelikleri değişir. Ufkunu genişlet-
meyen kişi, her ayrıntıda kendisini de,
etrafını da boğuntuya getirir. Bir kesim
arkadaşta kendisini düşündüğü kadar
enerjisini devrime, örgüte, tarz ve taktiğe
vermeme gelişmektedir. Oluşmuş im-
kanlara dayalı yürüme, imkanlar üze-

rinden kendini yaşatma, zorluklara ve
sıkıntılara gelmeme özgürlük anlayışıyla
yakından bağlantılıdır. Bazı arkadaşlar,
var olanı geliştirme yerine olmaz teori-
sine sarılmaktadır. Bir yüzü gelenek-
sellik olan bu duruşlar daha fazla son-
suz boşanma teorisine, özgürlük anla-
yışına yeniden yoğunlaşmamızı gerekli
kılmaktadır. Hep bir inşaa halindeyiz.
Hem kişiliğimiz için hem toplumsal
amaçlarımızı yerine getirirken bitiş sınırı
aramak yanlış olur. Zamanla yaptığımız
işler, koşullar değişebilir ama yaşadı-
ğımız sürece, nefes alıp verdiğimiz sü-
rece hep özgür kalma, özgür kılma
arayışı, amacı ve ilkesi olan insan için
sürüp gidecektir. Özgürlük felsefik ve
ideolojik yoğunlaşmayı gerektiren bir
kavramdır. Felsefik bakışı, ideolojik ya-
şayışı geliştirmeliyiz.

Kadro yapısında
okuma oranı düşmüştür

Bu durumları aşmak ve böyle bir
noktaya gelmemek için gerçekten zihni
aydınlanma çok önemlidir. Kadro yapı-
sında okuma oranı düşmüştür. Evet,
devrimci işler çoğalmıştır, zordur, her
bir arkadaş çok ciddi emek vermekte,
yorulmaktadır. Ama zihinsel yenilenme
olmazsa ve süreklileşmezse bir süre
sonra tıkanma başlar ve kişi yaptığı ça-
lışmalara güç getiremez duruma düşer.
Önderliğin avukat görüşlerinde kadın
arkadaşların ne kadar okuduğunu, tar-
tışmaların düzeyini sorduğunu biliyoruz.
Okumak da bilme aşkıyla ilgilidir. Kitap
okumayı, okuma-yazmamız yoksa ge-
liştirmeyi, öğrenmeyi mutlaka hedefle-
meliyiz. Bilincimiz en büyük gücümüzdür.
Partiyi yeterli temsil etmemede, geriye
düşmede, partileşmeye gelmemede ya-
şadığımız sorunlarımızın hepsi kuşkusuz
bilmemekle alakalı değildir. Asıl soru-
numuz, bildiğini uygulamama sorunudur. 

Cins mücadelesindeki
duruşumuz bizi ifade eder

İki yoldaş arasındaki ilişki en yoğun
özgürleşmiş toplumsal ilişkidir. Bu, par-
tinin özünü ve yeni yaşamın toplumsal
ilişkilerini oluşturur. İki yoldaş arasında
kurulamayan doğru ilişki sorunu vardır.
İki yoldaş arasında partiye göre kurul-
mamış ilişkide her türlü kendine görelik,
bencillik, kötülük gizlidir. Doğru yaşan-
dığı takdirde parti yaşamı serpilir, gü-
zelleşir, parti büyür, parti büyüdükçe
savaş gelişir, mücadele gelişir, güçlenir;
mücadele geliştikçe toplumların ruhları
filizlenir. Bunun için aramızdaki sorun-
lara sadece bizi, iki kişiyi ilgilendiren
sorunlar olarak bakamayız. Kadrosal
topluluk olarak yaşam, ilişki sorununa
ciddi eğilmemiz lazım. Bunun için sa-
vaşımız yarım, çalışmalarımız yarım
ve döneme cevap vermemektedir. Çün-
kü; bir yarımız yanı başımızdaki yol-
daşımızdır. Ve bu yarımız eksikse nasıl
bir bütün olabiliriz. Bir bütün olduğumuz
zaman dönüştürebilir, geliştirebilir, ba-
şarı kazanabiliriz. 

Toplantımız, yüzyılımızın devrimci-
liğini, parti-yoldaşlık ilişkilerini, parti ya-
şamındaki aşınmaları temel gündem
yapmıştır. Her türlü yerel, bölgeci, sı-
nıfsal, ahpap-çavuş ilişki biçimlerini
mahkum ederek parti yoldaşlığını ge-
liştirmeyi, partiye katılımın ölçüsü olarak
bir kez daha belirlemiştir. 

Varlığımızın ifadesi olan cins mü-
cadelesindeki duruşumuz bizi ifade
eder. Gerçekte kadın militan kimliğimizi
ele verir. Toplantıda tüm gündemlerle
içiçe eleştirel-özeleştirel temelde pratikte
ortaya çıkan duruşlar ele alınmıştır.
Kadın-erkek arasındaki ilişkiler artık
cins mücadelesinin yetersiz, kaba, yön-
temsiz yaşanmasından kaynaklı ortaya

Kadro yapısında okuma oranı düşmüştür. Zihinsel yenilenme olmazsa ve süreklileşmezse bir
süre sonra tıkanma başlar ve kişi yaptığı çalışmalara güç getiremez duruma düşer. Bilincimiz

en büyük gücümüzdür. Partiyi yeterli temsil etmemede, geriye düşmede, partileşmeye
gelmemede yaşadığımız sorunlarımızın hepsi kuşkusuz bilmemekle alakalı değildir.

Asıl sorunumuz, bildiğini uygulamama sorunudur.
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