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ŞU AN TÜRKIYE'NIN IÇINDE BULUNDUĞU EKONOMIK VE SIYASAL 
IKLIMI NASIL GÖRÜYORSUNUZ? BUNA ILIŞKIN ÇÖZÜM 
ÖNERILERINIZ NELERDIR. 
 

Türkiye şu anda son derece derin bir siyasal ve ekonomik kriz içerisindedir. Mevcut sorunlara hem yenileri 

ekleniyor hem de var olan sorunlar her geçen gün daha da derinleşiyor. Buna mukabil, sorunları çözme ve 

giderme kapasitesini tamamıyla yitirmiş, yönetme becerisini kaybetmiş, toplumsal meşruiyeti her geçen 

gün erozyona uğrayan anti-demokratik, otoriter bir tek adam rejimiyle karşı karşıyayız.  

Bu krizi yaratan iki temel etken olduğu kanaatindeyiz: 1) 2015 yılında Çözüm Süreci’nin sona erdirilmesiyle 

dönülen savaş politikaları, ii. 2018’de geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu iki kritik dönemeç 

Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu bunalımın en önemli nedenleridir. Kürt sorununa ve Ortadoğu’daki 

uyuşmazlıklara güvenlikçi-militarist yaklaşım ile Meclis’in işlevsizleştirildiği, demokrasinin rafa kaldırıldığı, 

denge denetleme mekanizmalarının yok edildiği, tüm kararların Saray’a bağlandığı despot bir yönetim 

modeli. Biz bu anlayışın bütünüyle karşısında olduğumuz gibi reel olarak sürdürülemez olduğunu 

düşünüyoruz.  

 

Yönetememe krizinden bir çıkış senaryosu olarak sunulan “yeni ekonomi modeli” ise esasen “ucuz işgücü-

yüksek otoriterlik” anlamına gelen ekonomi-politik bir tercihtir. Bu tercih, gelir adaletsizliğine dayalı 

büyümeyi hedefleyerek halklarımızın her geçen gün daha fazla yoksullaşmasına neden olacak, itirazlarını 

demokratik yollarla dile getirmelerini sağlayan yollar kapatılarak temel hak ve özgürlükler ortadan 

kaldırılacaktır. Ancak bunu önlemek mümkün. 

Biz ucuz işgücü – yüksek otoriterlik gibi yıkıcı bir denklem yerine, adil paylaşım – özgür ve demokratik 

yaşama geçiş modelini savunuyoruz. HDP olarak kaynakların toplumun refahı için kullanımını, gelirin adil 

paylaşımını ve insanların özgürce yaşamasını sağlayacak bir yönetim istiyoruz. Kamu kaynaklarının bir avuç 

sermayedara ve imtiyazlı şirketlere tahsis edilmesini değil, halkın refahı için kullanılmasını esas alıyoruz. 

Bunun için de en geniş demokrasi ittifakına dayalı bir mücadele öneriyoruz. Demokrasi, adalet ve barış için 

böylesi bir demokrasi koalisyonunun kurulması taraftarıyız. 

 

HALKLARIN DEMOKRATIK PARTISININ KAPATILMASI VE PARTININ 
EŞ GENEL BAŞKANLARI DAHIL OLMAK ÜZERE YÜZLERCE ÜYEYE 
SIYASI YASAK GETIRILMESI TALEP EDILDI. BU KONUDA NE 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

 

Hem Kobanî Davası hem de kapatma davası birer rövanş davasıdır; siyasi intikam ve tasfiye operasyonudur. 

Uzun süredir devam eden siyasi darbe projesinin çok önemli bir kavşağıdır. Dolayısıyla bu davalar hukuki 

değil siyasidir. Hukuksal çalışmaları elbette ciddiye alıyoruz, davalara yönelik esas savunmanın siyasi 

mücadele olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle tüm davalara son derece titiz hazırlanıyoruz ve 

savunmalarımızı hukuksal olarak güçlü argümanlarla yapıyoruz. Nitekim kapatma davası için sunmuş 

olduğumuz ön-savunma bu yöntemle kaleme alındı.  

Ben, AYM üyelerinin çoğunluğunun vicdani kanaatlerle ve hukuki kaygılarla hareket edeceğine dair 

inancımı hala koruyorum. Önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız temel meselelerden birinin AYM’ye 
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yönelik yoğun baskı ve kuşatma olacağını düşünüyorum. Üyelerin vicdanla ve hukuki gerekçelerle karar 

vermelerini sağlayacak geniş bir toplumsal destek yaratmak gerekiyor. Bu da daha önce ifade ettiğim 

“demokrasi ittifakı veya demokrasi koalisyaonu”nun  hedeflerinden biri olmalıdır. 

Bu iktidarın temel politikası, Kürtleri siyasal güç ve özne konumundan çıkarma üzerine kuruludur; bunu 

kapatmayla yapabileceklerini düşünüyorlar. Fakat büyük bir yanılgı içerisindeler. Sonuçta kapatma kararı 

çıkarsa birden fazla seçeneğimiz olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuda bir tedirginliğimiz 

yoktur. Şu anda Türkiye’de geleceğin demokrasi, barış ve adalet üzerine inşa edilmesi konusunda anahtar 

bir güç olduğumuzun farkındayız. Kapatma kararı çıkarsa da bu önemli gücü, Türkiye toplumunun tümünün 

kazanacağı bir etkiye dönüştürme kararındayız. Bunu yaparız, kimsenin şüphesi olması. 

 

HDP’NIN TÜRKIYE SIYASETINDEKI YERINI VE ROLÜNÜ NASIL 
GÖRÜYORSUNUZ. 
 

HDP, gerek örgütlenme modeli gerekse çoğulcu yapısıyla Türkiye ve bölge siyaseti için barışın, 

demokrasinin ve adaletin anahtar öznesi ve sigortasıdır. Bunu retorik bir slogan olarak söylemiyorum. Hem 

siyasal hem de sayısal olarak gücümüz ortadadır ve her geçen gün büyüyen ve genişleyen bir toplumsal 

desteğe dayanmaktadır. Bunu görmezden gelen yaklaşımların ya da HDP’nin ve Kürtlerin denklem dışına 

çıkarılma çabalarının bu ülkeye huzur ve refah getirdiği görülmemiştir. Ülkenin savaş politikalarına 

sürüklendiği, demokrasinin askıya alındığı, hukukun rafa kaldırıldığı, ekonomik ve sosyal krizlerin baş 

gösterdiği, cezasızlık politikalarının çeteleşmeyi ve mafyalaşmayı beraberinde getirdiği, her türlü ayrımcılığın 

zirveye taşındığı dönemler, dikkat ediniz, Kürt sorununda çözümsüzlüğün ve güvenlikçi yaklaşımın 

yoğunlaştığı dönemlerdir.  

 

İçinden geçtiğimiz kritik süreç, bu anahtar konumumuzu adeta tescilledi. Gerek parlamento seçimleri 

gerekse cumhurbaşkanlığı seçimi için bizim tavrımızın önemi yadsınamaz haldedir. Biz bu gücümüzü 

Türkiye’nin ve bölgenin kazanması için kullanma hedefindeyiz ve her türlü baskıya rağmen bunun için 

üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Üçüncü seçenek olarak ortaya koyduğumuz en geniş 

demokrasi ittifakı projemizin esas amacı da bu kazandırma hedefini hayata geçirmektir. Hayalini 

kurduğumuz demokratik, barışçıl, sosyal adalet ilkesine dayalı geleceğin ancak böylesi çoğulcu ve insan 

haklarını baz alan bir koalisyon ile gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. 

 

ALMANYADA SEÇIMLE YENI OLUŞAN FEDARAL HÜKÜMETTEN 
BEKLENTILERINIZ NELERDIR. 
 

Almanya’da kurulan yeni koalisyona başarılar diliyoruz ve kendilerini tebrik ediyoruz. Merkel Hükümeti’nin 

Almanya vatandaşları açısından önemli bir yeri olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ancak bu hükümetin 

özellikle göçmenler ve mülteci meselesindeki tutumunu sürekli eleştirdik ve evrensel hak ve özgürlük 

standartlarına uygun davranmaları gerektiğini kendilerine her fırsatta hatırlattık. Yeni hükümetin, başta 

toplumun en dezavantajlı kesimlerini oluşturan göçmenler ve mülteciler olmak üzere her alanda insan 

haklarına dayalı, çevreci, sosyal adaleti esas alan bir siyaset yürütmesini önemsiyoruz ve bu konuda 

umutluyuz. 

 

AB(AVRUPA BIRLIĞINDEN) BEKLENTILERINIZI NELERDIR? 

 

AB’nin insan hakları ve demokrasi temelinde benimsediği kurucu ilkelerini hiçbir şartta pazarlık konusu 

haline getirmemesi beklentisini taşıyoruz. Ne yazık ki, Türkiye’deki rejim ile kurulan ilişkilerde bu ilkelerden 

taviz verildiğini, hatta kimi zaman bu ilkelerin hiçe sayıldığını gözlemliyoruz. Türkiye’nin demokratikleşmesi 

ve insan haklarına saygılı bir yönetime sahip olması, AB’nin kurucu prensiplerine uygun olduğu gibi AB’nin 

geleceği için de çok önemlidir. Anti-demokratik yol ve yöntemlere kapı aralanmasının ise ne Türkiye’ye ne 

de AB’ye bir fayda getireceği kanaatindeyiz. 
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