
Em Kurdin, serfirazin
Tu car em fler naxwazin

Lê em navên bindestî
Em dixwazin serbestî 

An Kurdîstan An neman
Bijî bijî Kurdîstan!

Wisa di got rêhevala Cigerxwîn. Ew
dengê me bu! Belê em Kurdin û em

azadî dixwazin. Kes bi destê xwe azadi
nade me. Dijminê me, dijminê azidîyê

me zêdene. Dijmin dor bi dora
Welatême girtîye. Wekî kerxura li ser
me di firin. Bi top û tifinga diçin serê
gerîllayê me. Belê, gerîlla ye meyê.

Loma em xwe didine ber wana, mina
mertala zindî. Em naxwazin cîwanên
me werne kûfltin. Em naxwazin zûlma

dijmin.
Jîna bi rûmet, azadi û sosyalîzm. Ew
armanca me ne. Ê emi bi serkevin!

Rêyeki din tune!

Karkerê  Hemû  Welatan   û  Gelê  Bîndest  Yêkbin!..
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AB Türkiye'nin ilerleme raporunu yay›nlad›. AB
demokrasisine övgüler dizen, onlardan Kürtler için
bir fleyler bekleyen herkes sükut-u hayale u¤rad›.
Tekellerin birli¤i olan  AB, elbetteki ç›karlar›ndan
yana tav›r koydu ve Kürtler için bir iki göstermelik
laf›n ötesine geçmedi. AB, da¤larda binlerce
askerle sürdürülen sömürgeci sald›r›lara,
hapishanelerdeki iflkencelere, ambargolara,
yak›lan ormanlar›m›za ra¤men, AKP hükümetini
överek, Kürt iradesine "teslimiyet"ten baflka
seçenek tan›mad›¤›n› bir kez daha ilan etti. Baflka
türlüsü mümkün de¤ildi zaten. AB'den yana
beklentiler yaratanlar hiç olmazsa  bundan sonra
gerçekleri görürler umar›z. Halk›n özgürlü¤ü, onuru
ve gelece¤i, kendi ellerindedir. “Ne AB ne ABD,
çözüm mücadelede” diye özetlenecek gerçekli¤i
görenler için yürünecek yol ve kazan›lacak zaferler
var. Umudunu, inanc›n› yitirenlere ise ihanet ve
teslimiyetten baflka bir yol b›rakm›yor hayat. 
‹flte PWD, iflte Osman Öcalan.            
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Kas›m fiehitler Ay› vesilesiyle yine ölümsüzleflenlerimizin
huzurunday›z. Onlar›n denetleyen bak›fllar› alt›nda
muhasebesini yap›yoruz yaflam›m›z›n. Güç al›yoruz
an›lar›ndan. And içiyoruz bir kez daha hesap sormaya.
Yürüyecek yolumuzun uzun ve zorlu oldu¤unu biliyoruz.
Umut doluyuz yine de. Yolumuz ayd›nl›k içimiz rahat. 
Çünkü flehitlerimiz ayd›nlat›yor yolumuzu. 

Yaz›s› sf.32’de

‹ ç i n d e k i l e r

Sf: 2’de

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"ABD'nin Irak'a müdahalesiyle ortaya ç›kan yeni durum Kürt özgürlük
hareketinin geliflimini ve sorunun demokratik özgür birlik temelinde çözümü için
tarihi f›rsatlar yaratm›flt›r. Denilebilir ki, yeni koflullar herkesten çok Kürt halk›na
demokratik geliflme imkan› sunmaktad›r. Kürdü inkar eden ve özgür yaflam flans›
tan›mayan bölgenin kurulu sistemini savunmak için Kürt halk›n›n hiçbir gerekçesi
yoktur. Statükoyu aflma yada da¤›tmay› hedefleyen giriflim  ve çabalarla iliflki ve
dayan›flma içinde hareket etmek Kürtler aç›s›ndan do¤ru bir politikad›r. Dolay›s›yla
Kürtler müdahale karfl›t› bir politika ve durufl içinde olamazlar. Bu tarihi f›rsat›
do¤ru de¤erlendiren politikalar üretmek Kürtler aç›s›ndan hayati önemdedir." PWD
iflte bu türden iflbirlikçilik çizgisini konferans ve program konusu yaparak
Amerikan paraflütleriyle siyaset sahnesine indi. Ad›na Demokratik Bar›fl ‹nisiyatifi
1. Konferans› dedikleri bu giriflimleriyle kendi tekkelerini kuran Osman Öcalan ve
arkadafllar› k›sa süreç içerisindeki aç›klamalar›yla varl›k amaçlar›n› da gözler
önüne serdiler. Osmangiller, her gün yeni karalama ve yalanlarla kendi internet
sitelerinde ve onlara yard›m yatakl›k yapan internet portallar›nda ulusal hareketin
de¤erlerine sald›r›yor, Kongra- Gel'in içinde bulundu¤u kaotik durumu daha da
derinlefltirmeye çal›fl›yorlar. Söz konusu y›k›c› çevreye dair sosyalist yurtsever
bas›n›m›zda bir dizi teflhir yaz›s› yay›nland›, gerekli tav›rlar konuldu. Süreci
yak›ndan izleyen yoldafllar›m›z PWD'nin Amerikan patentli bir giriflim oldu¤unu,
ulusal hareket saflar›ndaki orta burjuva liberal kesimlerin kendi s›n›f konumlar›na
göre yeni bir yol tutturduklar›n›, bu y›k›c› giriflimin esasen HPG'yi etkisizlefltirmeyi
temel amaç belledi¤ini do¤ru bir flekilde vurgulad›lar. 

Talabani- Barzani ikilisinin partilerinden devflirilmifl ismiyle PWD (Partîya
Welatparêzên Demokrat) ulusal hareketin içerisinden ç›kamad›¤› ideolojik ve
örgütsel kriz ortam›nda hayat bulan, Amerikanc› bir giriflimdir. Gerçekte bir devrim
ve mücadele kaçk›n› olan Osman Öcalan ve savaflma iradesi k›r›lm›fl bir dizi
kadronun kendi bafllar›na böyle bir yönelime girmeye ne enerjileri ne de cesaretleri
vard›. Onlara bu cesareti veren Amerika ve bölgedeki iflbirlikçileridir. Onlar da
bunun rahatl›¤›yla gazetecilerle görüflme üstüne görüflme yap›yor, kendilerine
ulaflamayanlar için de, telefon numaralar›n› aç›kl›yorlar. Bir yanda ABD-Talabani
deste¤i, di¤er yanda kriz içerisinde çözüm arayan bir dizi savaflç› gerçekli¤i bu

Jigalina- Avesta Yay›nlar›
d- Bir El Kitab›-Kürtler - Mehrdad R. ‹zady-Doz Yay›nlar›
Tarih üzerine bu yay›nlar›n bir k›sm› Sovyetler Birli¤i'nde

üniversitelere ba¤l› Araflt›rma Merkezleri ve kurullar taraf›ndan haz›rlanm›fl
(a ve c). Sosyalist dönemden kalan kazan›mlar›n bir yans›mas› olan bu tür
masalar›n, bölümlerin olmas› kitaplar›n içeri¤inden ba¤›ms›z önemlidir ve
halklar›n unutulan tarihlerini kay›t alt›na alm›fl olmalar› nedeniyle de¤erlidir.

Bir El Kitab›-Kürtler ise ilk kez bas›l›yor Türkçe'de. Zaten yak›n
dönemde yaz›lan kitap, uzak tarih aç›s›ndan bir dizi kaynak üzerinden
flekillense de, yak›n tarihe iliflkin de¤erlendirme ve kay›tlar› yetersiz ve
yüzeysel. Yine de tarih araflt›rmalar› için yararlan›labilir. Söz konusu
kitaplar› t›pk› afla¤›da önereceklerimiz gibi elefltirel bir gözle okumakta
yarar var. Kitaplar›n kaynakçalar› ise yeni okumalar için fikir veriyor.

Yeryüzünün Lanetlileri - F. Fanon- Avesta Yay›nlar›, Sömürgeci ve
Sömürgelefltirilen ‹nsan - A. Memmi- Öteki Yay›nevi ve Ezilenlerin
Pedagojisi - P. Freire-Ayr›nt› Yay›nlar›, önerece¤imiz di¤er okunacak
kitaplar. De¤iflik deneyleri ve sömürgelefltirilen insanlara dair belirlemeleri
bir de bu kaynaklardan okumakta yarar var. Yazarlar› marksist  de¤il bu
kitaplar›n. Fakat iflledikleri konulara dair çarp›c› tesbit ve gözlemleri var.
Fanon ve Memmi'nin kitaplar›n›n ay›r›c› yan› ise her iki kitaba da J. Poul
Sartre'›n ön söz yazm›fl olmas›. Sartre özellikle Fanon'un kitab›na yazd›¤›
nefis önsözde hem sömürgecili¤i hem de, onlara yedeklenen liberalleri topa
tutuyor. Onurlu ayd›n duruflunun güzel bir örne¤ini gösteren Sartre mensubu
oldu¤u ulusun egemenlerine, onun sosyalfloven ayd›nlar›na dersler veriyor. 

Yukar›da belirtti¤imiz kitaplar› tarih ve alan bilgisi anlam›nda birikim
ve hakimiyet yaratmak için okumak, incelemek ve sonuçlar›n› yaz›l›
biçimlerde paylaflmakta yarar var. Özellikle sosyalist yurtsever bas›na bu
konularda somut desteklerin sunulmas› önem tafl›yor. Kuflkusuz bunun için
okuma eylemlerinin ve görevlerinin hakk›yla yerine getirlmesi gerekiyor. 

Bütün yoldafllara iyi okumalar.
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hareketi cürümünden büyük bir düzeye getiriyor. 
PWD kendisini yurtsever saflarda kafa kar›fl›kl›¤› yaratma, savafl iradesi

k›r›lm›fllar›n bu çeliflkilerini derinlefltirme, HPG saflar›nda karars›zl›k yaratma ve
en önemlisi de, özgücüne dayal› mücadele bilincini dumura u¤ratarak, emperyalist
güçlerin, özel olarak da ABD'nin eksenine sokma amac›na göre konumland›rm›flt›r.
Onlar›n bütün yapt›klar›n›n özü özeti budur. Onlar uflakl›k, iflbirlikçilik, ihanet,
özcesi cahfll›k öneriyor, bunun korkulacak bir fley olmad›¤›n› göstermek için de
kendilerini kan›t olarak sunuyorlar. Baz› çevrelerin kendilerine "s›cak selamlar"
yollamalar›n›, Türk burjuva medyas›nda isimlerinin s›kça yay›nlanmas›n› ve Güney
Kürt önderlerinin hay›rhah tutumlar›n› bunun dayana¤› yap›yorlar. Yay›nlad›klar›
Program tasla¤›nda iflbirlikçi ve teslimiyetçi çizgilerini "Demokratik de¤iflimi
öngören uluslararas› güçlerle s›k› iliflki ve ittifak yaflamsal de¤erdedir. ABD,
‹ngiltere, AB, Rusya Federasyonu, ve di¤er devlet ve demokratik güçlerle ciddi
iliflkiler gelifltirmek yerindedir. Bu anlamda BOP'ni desteklemek halklar›n
demokratik seçene¤ini ortaya ç›karmaya hizmet edecektir" biçiminde dile getiren
PWD bu yolla emperyalist devletlere de mesaj vermeye çal›fl›yor. Farkl› olduklar›n›
göstermek için ayr›ca "fiiddet kullanmak; siyasal, diplomatik, ekonomik ve kültürel
mücadeleyi yürütmenin olanakl› oldu¤u ortamlarda meflru de¤ildir. Devleti, örgüt
ve bireyin -kimi hedeflerse hedeflesin- kulland›¤› fliddet "terörizm" kapsam›na
girer. Bu anlamda hem genelde hem de Türkiye'de fliddetin kullan›lmas›n› mahkum
ediyoruz." gibi sözler de yer al›yor ilgili taslaklar›nda. Bu mesaj›n hedefi de gayet
aç›k. ‹flte PWD'nin gerçekli¤i budur.

‹mral› ve Kongra Gel'in tav›rlar›
PWD sürecinin aç›¤a ç›kard›¤› bir dizi temel gerçeklik var. Öncelikle belirtmek

gerekir ki, ‹mral› süreciyle yo¤unlaflan ve giderek bir nitelik de¤iflimi haline gelen
ideolojik teslimiyet koflullar›nda geliflen bilinçlerin yeni dönemde kendi mantiki
sonuçlar›na do¤ru hareketi söz konusudur. Ortada bir ideolojik kaos hali var ve bu
durum kaç›n›lmaz olarak bir dizi boflluk ve zaaf yarat›yor. Demokratik Cumhuriyet
paradigmas› denilen süreç ideolojik teslimiyet üzerinde infla edildi. Siyasal
bak›mdan resmi ideoloji zorlanmaya devam edildi. Bu aç›dan reformcu talepler öne
geçse de, bir teslimiyetten söz edilemez. Tersine, Kürt sorunu rejimin bafll›ca kriz
kaynaklar›ndan biri olmaya devam etti ve Kongra Gel bu süreçte siyasal bak›mdan
rejimi zorlay›c› oldu. Sömürgeci yap› her bak›mdan ayakta oldu¤u için en
demokratik ve s›radan talep bile onu zorlamak durumundad›r çünkü. Ne var ki,
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Bu say›m›zda Kürdistan Tarihi ve sömürgecilik üzerine okumalarda
yararl› olaca¤›na inand›¤›m›z baz› kitaplar› çok k›sa olarak tan›tacak ve
bütün yoldafllar›m›zdan söz konusu yay›nlar› temin edip okumalar›n›
isteyece¤iz. Kitaplardan baz›lar› ulusal sorun ve sömürgecilik üzerine
okumalarda s›kça baflvuru kayna¤› olarak gösterilenlerden olufluyor. 

Bizim aç›m›zdan sömürgecilik ve ulusal sorun üzerine okumalar›n
temel baflucu kitaplar› kuflkusuz Lenin'in Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtulufl
Savafllar› kitab› ile, Stalin'in Marksizm Ulusal Sorun ve Sömürge
Sorunu kitaplar›d›r. Her ikisi de çeflitli tarihlerde yaz›lm›fl yaz› ve
makalelerin derlemesinden oluflmufltur. Yan› s›ra marksist önderlerin
konuya iliflkin di¤er kitap ve derlemeleri de önemlidir. Konuya dair marksist
bir formasyon edinmek, güncel sorunlar› daha gerçekçi biçimlerde anlamaya
ve çözümlemeye yarar. Bu nedenle dersler biçiminde de olsa söz konusu
kitaplar mutlaka okunmal›, incelenmelidir. Burada okuma yöntemi
önemlidir. Bir tarih ezberi de¤il, bir yöntem ve ilkesel yaklafl›m görmek ve
deneylerden ö¤renmek esast›r. Bu durumda görülecektir ki, pek çok
durumda meseleye ilkesel yaklafl›nca ayn› tav›r tak›n›l›yor, ister Rusya'da
isterse Hindistan'da.

Temel baflucu eserlerinden sonra biraz da tarih üzerine kitaplardan
sözedelim. Kürt tarihi üzerine kaynak çal›flmalar›n önemli bir bölümü
"d›flar›dan" yap›ld›¤›ndan bilgi yetersizlikleri, yüzeysellikler ve s›n›rl›l›klar
kaç›n›lmaz oluyor. Yine de, yok say›lan halk›m›z›n tarihine dair bu
kaynaklar› okumak gerekiyor. Bunlardan bir kaç›n› söyleyecek olursak;

a- Kürtler ve Kürdistan Tarihi - Minorsky, Bois, Mac Kenzie -Doz
Yay›nlar›

b- Kürdistan Tarihi 3 Cilt - Etem Xemgin- Doz yay›nlar›
c- Kürdistan Tarihi - Lazerev, M›hoyan, Vasilyeva, Gasratyan,
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rejimin temeline dönük hiçbir de¤iflim söz konusu de¤ilken, onun temellerini
sarsmayan bir demokratik cumhuriyet paradigmas› olsa olsa kaos üretirdi. Da¤da
binlerce gerilla, hapishanelerde binlerce tutsak ve faflist iktidar bütün kurumlar›yla
ayaktayken hangi paradigma bar›fl içerisinde bir arada yaflamay› sa¤layabilir ki? 

Bu koflullarda ‹mral› kaynakl› belirleme ve tespitler Kongra Gel saflar›nda
de¤iflik biçimlerde alg›land› ve yorumland›. Osmangillerin bu gün sözcülü¤ünü
yapt›klar› e¤ilim bu görüflleri siyasal teslimiyet düzeyine ç›karacak kadar
pervas›zlaflt›lar. Yaflanan budur. Uygun ortam bu süreçte oluflmufl, ABD ve
iflbirlikçileri koflullar› de¤erlendirerek gerekli örgütlenmeyi Osmangiller
arac›l›¤›yla sa¤lam›fllard›r. Onlar›n bu e¤ilimlerine karfl› Kongra Gel içinde etkili
bir mücadele yürütülememifl, son dönem yap›lan müdahale ise ‹mral›'ya tak›lm›flt›r.
Osmangillerin ikinci kez dönmeleri Abdullah Öcalan'›n müdahalesiyle olmufl, onlar
da bu ortam› bir dizi savaflç›y› daha zehirleyerek kullanm›fllard›r. ‹lk gidifllerinde
kaçk›n olarak de¤erlendirilen Osman ve avenesi ikinci gidifllerinde yeni bir
siyasetin lideri ve efrad› olmufltur. 

Kongra Gel'de Netleflme ‹htiyac›
Geride kalan dönemde Kongra Gel ad›na bir dizi programatik ve siyasal görüfl

aç›kland›. Belirlemeler yap›ld›. PWD hala bu görüflleri savundu¤unu iddia ediyor.
Osman Öcalan "darbeci-dogmatik klik" diye nitelendirdi¤i PKK kadrolar›n›n bu
resmi görüfllere ra¤men sürecin gerektirdi¤i duruflu göstermediklerini söylüyor.
Hat›rlanaca¤› gibi Kongra Gel ad›na gerek 1. Kongre'de gerekse 2. Kongre'de bir
dizi ibretlik aç›klama ve tespit yap›lm›flt›. Amerikan›n bölgedeki iflgaline dair
de¤erlendirme, di¤er ülkelerle iliflkiler, bölgesel yol haritalar›, terörizm-fliddet vb.
konularda bu tespitler hala programda ya da arflivlerde duruyor. Daha sonraki
süreçte örgütsel yap›ya dair baz› düzeltmeler yap›lsa da görüfllerin önemli bir k›sm›
oldu¤u gibi korunuyor. Osman Öcalan yapt›¤› röportajlarda bu görüfllerin ‹mral›
çizgisinin gelifltirilmifl biçimi oldu¤unu ve ço¤unun kendisi taraf›ndan
oluflturuldu¤unu söylüyor. Tam da bu nedenle olsa gerek PWD kendi internet
sitesinde Kongra-Gel II. Ola¤anüstü Genel Kurul Bildirgesi'ni oldu¤u gibi
yay›nlamakta mahsur görmüyor. 

Yine PWD ve yandafllar› hali haz›rda Kongra Gel saflar›nda kendi görüfllerini
savunan çok say›da militan›n oldu¤unu söylüyorlar. Oradaki insanlar›n örgütsel
tedbirler ve korku nedeniyle kald›klar›n› iddia ediyorlar. Bu aç›klamalar›n karalama
amaçl› oldu¤u do¤rudur ne var ki bu, Kongra Gel aç›s›ndan bir netleflme ihtiyac›n›n

verilmeden direnilir. Peki söz konusu aileler oldu¤unda ayn› tutarl›l›k ne kadar
gösterilir?

Biz mücadele içinde gelifltikçe, henüz kazan›lmam›fl olan ailenin bask›s› da artar.
Burada bizimle aile aras›nda bir irade savafl› bafllar. Onlar de¤iflime direnerek bizlere
kendilerini ve isteklerini dayat›rlar. Bizler ise bu bask›c› tutumu kabul etmemeliyiz.
Çünkü buradan özgürlük do¤maz. Bizler ideallerimizin arkas›nda istikrarl›
durdu¤umuzda özgürlü¤ümüzü, eflit iliflkileri ve karfl›l›kl› sayg›y› kazan›r›z. Bunun
baflar›yla sonuçlanan birçok örne¤i var. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yan›
bafl›m›zda tüm ifli devrimci mücadele olan yoldafllar›m›z az›msanmayacak kadar
çoktur. Yine  Kürdistan devletin ve feodal aile bask›s›n›n en yo¤un yafland›¤› yerdir.
Burada gençlik her yönüyle sald›r› menzili içindedir. Tüm bunlara ra¤men mücadelenin
dinamik oldu¤u, baflkald›r›lar›n yafland›¤› topraklard›r. Özgürlü¤e varabilmek için,
kad›nlar›m›z zincirlerini k›ra k›ra gerilla saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Bunu yaparken
hem kendisi mücadelede büyüdü, hem de ailelerini de¤ifltirerek mücadele saflar›na
katt›. Kad›nlar›n bu kararl›l›¤› bize örnek olmal›d›r.

Kendimize ve Partimize Güvenelim
Sosyalizme ve devrime, güçlü bir inançla ba¤l› olmak ayn› zamanda,

yüzeyselliklerimize, zay›fl›klar›m›za karfl› mücadeleyi de büyütür. Partiye, kendilerine
güvenleri zay›flayanlar kritik anlarda -ve bu anlardan biride aile ile mücadeledir-
savaflma yetilerini de kaybederler. Bunu yaratan, düzenle görünür ve görünmez
ba¤lar›n devam›d›r. 'Eski yaflam›ma sonra belki dönerim'  düflüncesiyle, bir gemiyi
limana s›ms›k› ba¤lamakt›r. Oysaki savaflta kazanmaya kilitlenmek, baflar›n›n yoludur.
Napolyon'un savafl taktikleri bu konuda çarp›c› bir örnektir.  Napolyon bir aday› almak
için ordusunu toplar. Adaya vard›klar›nda askerlerine  geldikleri gemileri yakmalar›n›
söyler, yüzlerce gemi atefle verilir. Savafl› ancak böyle kazanabilirdi. Askerler geride
kendilerini bekleyen gemilerin oldu¤u düflüncesiyle savaflta karfl› karfl›ya kald›klar›
zorluktan kolayca kaç›p dönebilirler, kazanmaya kilitlenemezlerdi. Oysa bu eylemle
birlikte kazanmaktan baflka seçenekleri kalmad›. Ve kazand›lar da savafl›. Bizlerde
devrime ve sosyalizme varabilmek için arkam›zda b›rakt›¤›m›z düzenle bar›fl›k tüm
gemilerimizi yakmal›y›z. Ancak o zaman baflarabiliriz.

Özgürlük için daha fazla cüret ve irade. Çünkü bu sistemin bir ürünü olan aile
biçimine bafl kald›rmadan, bu sisteme de bafl kald›ramay›z. Ailelerimizle iliflkimizde ve
mücadelemizde ç›kars›z sevgi, kararl›l›k ve hakl›l›¤›m›z yolumuzu ayd›nlat›r. Dünyay›
de¤ifltirmek iddias›yla yola ç›kan bizler için, ailelerimizi de¤ifltirmek yada bir engel
durumundan ç›karmak zor olmasa gerek.

Bir Okur
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Oysaki ailelerde kapitalist düzenden hoflnut de¤ildir. Açl›k, yoksulluk, toplumsal
çürüme, hak ihlalleri, iflsizlik vb. onlar› da rahats›z eder. Bu düzenin de¤iflmesini
isterler. Ama kendi çocu¤u bu çürümüfl sistemi de¤ifltirmek için harekete geçti¤inde,
önlerine de en baflta kendileri dikilirler. (Fakat  baflka ailelerin çocuklar› mücadele
etti¤inde ise ses ç›karmazlar. Devlete kafa tutmalar›ndan, haklar› için mücadele
etmelerinden büyük bir keyif duyarlar.) Tehditler savurur, evden kovarlar. Üzerimizde
etkili olabilmek için, ç›k›nlar›ndaki her fleyi bize karfl› koz olarak kullan›rlar. Örne¤in,
sevgiyi bir bask› arac› olarak kullan›rlar. Ama bilmeliyiz ki, bu özgür bir sevgi olamaz.
Bu sevgi bireyci, mülkiyetçi düflüncenin flekillendirdi¤i bir sevgidir. Tabi ki bizler
ailelerimize karfl› ç›kars›z bir sevgi duyuyoruz. Fakat flunu gözden kaç›rmamal› ve bir
bilinç olarak ailelerimize empoze etmeliyiz; ailelerimizin bize duydu¤u sevgi, bizi
ezilenlere, emekçilere duydu¤umuz sevgiden al›koymayacakt›r. Ailelerimizde ezilenler
cephesi içindedir. Biz ayn› zamanda onlar›n kurtuluflu içinde mücadele ediyoruz.

Ailelerin bizler üzerindeki bask›s›n›, sömürgecili¤in bask›lar›ndan ayr› ele
alamay›z. Sömürgeci devletin halk›m›z ve ezilenler üzerindeki bask›s› artt›kça,
ailelerinde bizler üzerindeki bask›s› artar. Sokak infazlar›, gözalt›lar, iflkenceler,
tutuklamalar aileler üzerinde korku yarat›r. Bununla birlikte salt kendini ve çocu¤unu
koruma bireyci yan ortaya ç›kar. Küçük 'mutlu' yuvan›n korunmas› her fley haline gelir.
D›flar›da yaflananlar karfl›s›nda kay›ts›zl›k ortaya ç›kar ve üç maymun (görmedim,
bilmiyorum, duymad›m) oynan›r. Devletin ezilenlere sald›r›s›n›n ayn› zamanda
kendisine yap›ld›¤›n› görmek istemez.

Daha fazla cüret ve irade
Eskiyi y›k›p yeniyi kurma savafl›, iddial› ve iradeli olmay› gerektirir.

Devrimcili¤imizde, b›kmadan, usanmadan, gerici de¤er yarg›lar›yla mücadele etmek,
geriliklerimizle hesaplaflmak ve bilincimizi gelifltirmek yaflam›m›z›n en önemli
parças›d›r. Bu anlamda ailelerimizin bask›c› ve gerici tutumlar› karfl›s›nda bizlerin nas›l
tutum içinde oldu¤u önemli bir yerde durur. Seçti¤imiz yaflam›n arkas›nda durarak,
devrimcili¤imizi aç›k bir flekilde ailelerimiz karfl›s›nda savunuyor muyuz? Yine en
yak›n›m›zda olan bu bireyleri de¤ifltirmek ve özgürlefltirmek için çaba harc›yor muyuz?
Onlara neden mücadele etti¤imizi, devrimci mücadelenin neden onurlu bir durufl
oldu¤unu gerçekten anlat›yor muyuz? Ailelerimiz devrimci mücadele yürüttü¤ümüzü
biliyor mu? Bilmiyorsa hem mücadeleye hem de ailelerimize haks›zl›k yapm›yor
muyuz? Sorular ço¤alt›labilir ama bilmeliyiz ki; bu bir emek, sab›r ve irade iflidir.
Hemen birkaç rauntta pes etmek, 'elimden geleni yapt›m olmad›', 'baflaram›yorum,
aileme yeniliyorum' demek kolayc›l›k olmaz m›? Barikat bafllar›nda, gözalt›larda,
tutuklamalarda en militan ve tutarl› durufl sergilenir. Düflmana karfl› hiçbir korkuya yer

olmad›¤› anlam›na gelmiyor. Evet Kongra Gel her bak›mdan netleflmeli, kendini
yeniden örgütlemelidir. Son dönemlerde Abdullah Öcalan'›n yeni bir düzenleme
olarak önerdi¤i ve hayati önemde gördü¤ü Yürütme ve Kongre Baflkanl›¤› iliflkisi
kapsam›nda yapt›¤› müdahale sonuç itibariyle örgütsel bir tedbirdir ve bu da,
soruna çözüm olmaya ne yaz›k ki, yetmeyecektir. Bu tip kaos ve kriz durumlar›nda
sorunlar›n gerçek kaynaklar›n›n tart›fl›l›p afl›lmas› esas› üzerine kurulu kongre ve
konferanslar partilerin yaflam›nda tarihsel roller oynayabilir. ‹rade ve eylem birli¤i
sa¤lanm›fl bir parti hem yönünü daha iyi çizebilir hem ar›nabilir. Aksi durumlar d›fl
müdahalelere aç›kl›k ve kaos halinin sürmesidir ki, bu hareketi felç edebilir.

‹flbirlikçi-ihanetçi çizgiye hay›r!
Kongra Gel'in içinde bulundu¤u kaotik ortama kendilerince çomak sokan, bu

durumu f›rsat bilerek eski hesaplar›n› görmeye çal›flan bir dizi liberal, tasfiyeci
çevre bu süreç içinde yalan ve kin kusmaya devam ediyorlar. Mülteci ve
teslimiyetçiler güruhu, bir dizi PKK gerçekli¤inin aras›na gizledikleri devrim ve
sosyalizm düflmanl›klar›n›, silahl› mücadele korkular›n› bu vesileyle kusuyorlar.
Burkaygillerden Rizgaricilere, irili ufakl› bir dizi internet gevezesine kadar pek çok
çevre bu ortamdan nasiplenmeye çal›fl›yorlar. Onlara ve iddialar›na prim vermemek
gerekiyor. Bizim elefltiri ve de¤erlendirmelerimiz ideolojiktir ve siyasal bak›mdan
devrimci amaçlar tafl›maktad›r. Dilimiz, üslubumuz bu niteliksel ayr›mlar›m›z
nedeniyle farkl›d›r, farkl› olmak zorundad›r. Kürt ulusal özgürlü¤ü ve sosyalizm
için mücadele yürüten bir parti olarak elbetteki meseleye ezilen, yoksul Kürt iflçi ve
emekçileri penceresinden bakaca¤›z ve yanl›fl buldu¤umuz görüfllere karfl›
mücadelemizi yürütece¤iz. Birlikte olabildi¤imiz her platformda ortak siyasal
çal›flmalar yürütmek, aradaki çitleri bu anlamda kald›rmak bu mücadelenin
gere¤idir. ‹deolojik elefltirilerimiz ve ayr›mlar›m›z› net bir flekilde tarif ederek
aradaki çizgiyi kal›nlaflt›rmak da ayn› sürecin bir di¤er yan›d›r ve birbirini
tamamlamaktad›r. Buradan bak›ld›¤›nda Osmangiller iflbirlikçi ihanetçi çizgiyi,
ideolojik ve siyasal ve örgütsel teslimiyeti savunduklar› için mücadelemizde teflhir
tahtas›n›n merkezine oturtulmal›, onlar›n dolayl› etkilerine karfl› kesintisiz bir
mücadele yürütülmelidir. Kongra Gel'e dönük ideolojik mücadelemiz de bu süreçte
devam etmeli ancak aradaki ayr›m özel olarak korunmal›d›r. "Bunlar›n hepsi ayn›,
yok bir birlerinden farklar›" gibi toptanc› ve apolitik yaklafl›mlar gösteren kimi
çevrelerden ayr› olarak, biz farkl› duruflumuzu net bir flekilde ortaya koyaca¤›z.
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Büyük Buluflma'da,  emekçilerin, halk›m›z›n, yoldafllar›m›z›n partiyle
buluflmaktan güç ald›¤›n› gördük. On binler partili mücadeleye ça¤r›lm›flt›.
'Kitlelere hücum' parolas›yla yürüyen parti, gecede bir halklar zenginli¤i yaratt›.
Bunu büyük bir irade, emek ve özveriyle gerçeklefltirdi. Gecede flunu daha net
gördük; partiyi kitlelerle buluflturmak için, örgütlü çal›flma ve kitlelere güven
büyük ürünler ortaya ç›kar›r. Gelece¤e yürüyen partimiz o gece daha da parlad›.
Bizlerin yolunu daha da ayd›nlatt›. Bu ayd›nl›k, 'Partimizin gitmedi¤i yer
kalmayacak' bilincini büyüttü. Yeni alanlar, semtler, okullar, fabrikalar, köyler,
kad›nlar, gençler, yafll›lar, çocuklar partimizi beklediklerinin iflaretini verdi. Biz'i
ço¤altmak için deneyimlerimizi aktarmam›z›n önemini aç›¤a ç›kard› parti. 'Ey
militan kendine saklama ezilenlerin nabz›n›/ ö¤rensin, yüzünü dahi görmedi¤in
yoldafllar, umutlar›' dizelerini hat›rlatt› umudun ordusu. Bize de paylaflmak
düfler.

Bir yürüyüfl eyledik
Yeni yerler yeni düfller görmemizi sa¤l›yor. Partimizi ülkemizin her

zerresine yerlefltirmek, sosyalizmin ›fl›¤›n› tafl›mak, k›z›la boyanm›fl flehirleri
düfllemek yolculu¤umuzda bafll›yor. Önce bir heyecan kapl›yor içimizi.
Otobüsün camlar› engel olam›yor d›flar›yla buluflmam›za.

Bu topraklar›n isyanlarla bar›fl›k oldu¤unu biliyoruz. Ülkemizin her köflesi
serh›ldanlar›n izini tafl›yor. ‹nsanlar›m›z yabanc› de¤il mücadeleye. ‹syan›n
içinde do¤uyorlar, büyüyorlar ve yaflam› özgürlük istemiyle örüyorlar. Özgürlük
istemi daima kalplerinde yafl›yor. Son süreçte yaflanan devrim yenilgisi,
kalplerde özgürlük tutkusunu söküp atam›yor. Çünkü bu tutku direnifllerle
mayalanm›fl. Bu tutkuya ra¤men, kimi yerlerde ac›lar ve umutsuzluklar kaplam›fl
görüntüyü. Kalbin sesi ile görüntü birbirine yabanc›laflm›fl. "savaflt›k da ne oldu?
Devleti dize getirebildik mi? bu halk adam olmaz."  gibi sözler dillendiriliyor. Tam
da bu tarz söylemlerin yo¤un oldu¤u bir dönemde, bir arkadaflla Mavi Defteri
okuyoruz. Lenin çarl›k taraf›ndan alman ajan› olarak ilan ediliyor. Bir hafta
öncesine kadar yüz binler Lenin'i omuzlar›nda tafl›rken, çarl›¤›n yalanlar›na
kanarak bu kez de yakalamak için harekete geçiyor kimileri. Ama tüm yaflanan
can s›k›c› olaylara ra¤men Lenin, halk›na olan güvenini, emekçilerin bir gün
gerçekleri mutlaka ö¤renece¤i inanc›n› hiç yitirmiyor. Aksine devrime giden
yolun tezlerini daha büyük bir iradeyle ortaya koyuyor. Bu bizde büyük bir etki

Mücadelede her geçen gün yeni fleyler ö¤renerek ilerliyoruz. Faflizmin tüm bask›
ve y›ld›rma politikalar›na, gözalt›lar›na, tutuklamalar›na karfl› koyuyoruz. Barikat
bafllar›nda tereddüt etmeden hakl› davam›z için faflizmle mücadele ediyoruz. Fakat
ailelerin gerici ve bask›c› tutumlar› karfl›s›nda ne kadar  hakl›l›¤›m›z› savunup,
savafl›yoruz? Militanl›k ve kavga ile aile yaflam›n› ve bu iki durum aras›ndaki iliflkiyi
nas›l kuruyoruz? T›pk› bir dizi sorunla, geriliklerimizle mücadele etti¤imiz gibi,
ailelerimizin geri yanlar›yla mücadele etmek ve onlar› da de¤ifltirerek yolumuzda
yürümek zorunday›z.

Aile ve Biz
Özel mülkiyete dayal› toplumlarda sömürü ve bask› sisteminin en küçük birimidir

aile. Bir yönetme flekli olan, sömürü sisteminin ideolojisi ile biçimlendirilen aile, ayn›
zamanda kapitalist düzenin teminat›d›r. Aile kurumu politik bir yap›d›r. Anne, baba ve
çocuklardan oluflan basit bir kurum olarak görmek bizleri yan›lg›ya düflürür. Tek eflli
ailenin ortaya ç›kmas›ndaki temel etken özel mülkiyettir. Ve bu aile biçimi ayn›
zamanda erkek egemenli¤i üzerine kurulmufltur. Çünkü babalar› bilinen çocuklar, elde
edilen miras›nda devaml›l›¤›na hizmet eder. Bugün yaflad›¤›m›z kapitalist sistem de bu
durumdan güç al›r. Toplumu yönetmede bu küçük birim önemli bir rol oynar. Ailede;
evin reisi olarak erkek egemen taraf›, kad›n ise sömürüleni ifade eder. Bu iki durumdan
fakl› olarak çocuk ise, her ikisinin bask›s›na maruz kal›r. Çocuk mülk olarak görülür.
Bunu dayatan kapitalizm, çocu¤un kendi istedikleri hayat› de¤il, ailenin onun için
seçti¤i hayat› yaflamak zorunda b›rak›l›r. 

Devrimci mücadele yürüten birçok genç aile bask›s›yla karfl› karfl›ya kal›r. Aileler
bizlerin devrimci mücadele yürütmesini ço¤u kez engellerler. Bizleri büyüttüklerini,
okuttuklar›n›, emek harcad›klar›n› ve buna karfl› bizlerin ise nankörlük yapt›¤›n› s›k s›k
dile getirirler. Devrimcilik yaparak hem kendimize hem de onlara zarar verdi¤imizi
durmadan ifade ederler. Ve bizi düflündükleri ve korumak istedikleri için engel
olduklar›n› söylerler. Ayn› zamanda  ayr› yaflamay› kald›ramad›klar›n› söyleyerek
bask› yaparlar. Oysaki evlenip yada bir memur olarak baflka diyarlara gitti¤imizde
pekala gönül rahatl›¤›yla yaflarlar. Günlük yaflamlar›na devam ederler. Yaflamlar›nda
çocuklar› ile ilgili sorun yoktur, çünkü çocuklar› onlar›n istedi¤i gibi bir yaflam
sürdürmektedir. 
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b›rak›yor. Okuduklar›m›z ile ülkemizde yaflananlar aras›nda ba¤lant› kuruyoruz.
Ve halk›m›z›n görüntüde zaman zaman yans›tt›¤› umutsuzlu¤una 'sosyalizme
varaca¤›z, partimize ve size güveniyoruz' sözlerini hayk›r›yoruz. Yaflam her
geçen gün bizi do¤ruluyor. Özgürlü¤e tutkulu ve insana de¤er veren ezilen
halk›m›z, yaflant›s› içinde bizi her gün do¤ruluyor. Ülkemizin kap›lar› her geçen
gün daha fazla partimize aç›l›yor. Özgür gelecek partimizde, halk›m›z er yada
geç bunu görecek. Ve yürüyüflümüze devam ediyoruz.

S›cak eller 
Kitlelerle iliflki kurmak, partiyi yeni kitlelerle buluflturmak, yeni olanaklar›

aç›¤a ç›karmak ayn› zamanda emekçilerin s›cak ellerini güvenle s›kmay› da
getiriyor. Sömürgecili¤in kirli savafl›n›n ac›lar›n›, yoksullu¤u, açl›¤› çeken
halk›m›z›n devrimcilere güveni dirili¤ini koruyor. Umutlu bir söz, kendisine de¤er
verildi¤ini hissetmesi tüm yabanc›laflmay› parçal›yor. Yeter ki bizler
kafalar›m›zdaki tabular› y›karak emekçilerin kap›lar›n› çalal›m. Bu noktada
yaflad›¤›m›z bir olay› anlatal›m; ülkemizin bir kentine bir yoldafl›m›z›n tayininin
ç›kt›¤› bilgisini ald›k. Verilen adres do¤rultusunda harekete geçtik. Gidece¤imiz
küçük ilçeye ulaflt›¤›m›zda adresin yanl›fl oldu¤unu anlad›k. Sapa bir yerdi. Geç
saatte ulaflm›flt›k ve ramazan ay› oldu¤u için arabalar erken paydos etmiflti.
Deyim yerindeyse da¤›n bafl›nda kald›k. Yabanc› oldu¤umuz hemen
anlafl›l›yordu. Art›k geri de dönemezdik. O geceyi ilçede geçirmek zorundayd›k.
Hemen bir emekçi evi bulmal›yd›k. Bir esnaf›n yan›na giderek, birini arad›¤›m›z›
söyledik, hemen yard›mc› olmaya çal›flt›. Tabi ki saat geç oldu¤u ve esnaf
arkadafl iftar›n› açmak zorunda oldu¤u için, iflimizin çözülmesinde yol alamad›k.
Birazda çekingen bir edayla (san›yoruz ki tavr›m›z›n ne olaca¤›n› pek
kestiremiyordu)  'gelin bu gece misafirimiz olun hele, sabah bir yol buluruz
elbette' dedi. Bunu içtenlikle söyledi. Kalabal›k bir aileydi. Dede, nine, gelin,
amca, çocuklardan oluflan 15 kiflilik bir aile. Eve girdi¤imizde arkadafl bizi k›saca
tan›tt›. Evdekilerin tümü k›rk y›ll›k dostmufluz gibi karfl›lad›. Yoksulluktan,
açl›ktan, sömürgecilikten bahsettik. Ac›lar›n›, dillerini devlet dairelerinde
konuflamad›klar›n› zorluklar çektiklerini ve hayallerini anlatt›lar. Sabah yola
ç›kt›¤›m›zda mutlaka bir daha gelmemizi ve art›k bir evimizin daha oldu¤unu
söylediler. Arabaya bindi¤imizde halk›m›z›n s›cak yüreklerinin solmad›¤›n› bir
kere daha anlad›k, evet art›k bir evimiz daha vard›.

Yolculuklarda bafllatmak
Tüm yaflanan ihanetlere ra¤men, özgürlük tutkusunu yitirmeyen, umutlu bir

tebessüme güvenen bir halk›n içindeyiz. Bunun bir örne¤ine bir yolculu¤umuzda
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Binlerce devrim flehidinden ö¤renmek onlar›n ideallerini yaflatmak ve
onlara lay›k olmak, sadece ölümsüzlefltikleri günlerde onlar› anmakla
s›n›rland›r›lamaz. Elbette ki onlara yak›flan anmalar yapaca¤›z. Ama
unutmayal›m ki, onlar devrim yapmak için, mücadele içinde ölümsüzlefltiler.
Bizler de onlardan ö¤renmek istiyorsak, devrimci görevlerimize s›k› s›k›ya
sar›lmal›y›z. An›n görevlerini yapmam›za hiçbir fley engel oluflturmamal›d›r.
Mücadeleyi yükseltti¤imiz, Partiyi kitlelerle buluflturdu¤umuz her f›rsatta,
flehitlerimizin bizlere gülümsedi¤ini görürüz.

Gelece¤e ö¤renerek yürüyoruz
Yeni bir kas›m ay› yaklafl›rken, sosyalist yurtseverler ne

düflünüyorlar.Gerçekten yoldafllar›n yaflamlar›ndan ö¤renmeyi baflarabiliyor
muyuz? De¤iflik anlarda görevlerini yaparken ölümsüzleflen yoldafllarla
yüzleflmeye cesaretiniz var m›? Münir, Adil, Süleyman, Abuzer, fiengül,
Hüseyin, Tuncay, Hasan, ‹hsan, Ali ile yüzleflebilmek için an›n görevlerine,
partinin çal›flmalar›na yan›t olmam›z gerekmiyor mu? fiehitlerden ö¤renmek
kavgay› büyütmek, partiyi ezilenlerin umudu haline getirmek, bunun için
bitmez tükenmez bir enerji ile çal›flmak ve ö¤renmek, kendimize elefltirel
bakmak…Devrimci olmayan, kavgadan geri tutan al›flkanl›klar›m›za,
düzensiz yaflam ve çal›flmalara savafl açmakt›r. Devrim flehitlerinden
ö¤renmek, devrimi her an hissetmek, yar›n devrim olacak inanc›yla görevlere
sar›lmakt›r. Yaflam›m›z›, iliflkilerimizi örnek biçimde örgütlemektir.

Bugün parti flehitlerinden, yurtsever flehitlerimizden ö¤renebilece¤imiz
onlarca örnek, e¤itici olumlu yanlar vard›r. En baflta devrimci olarak ölmeyi
baflarmak ö¤renece¤imiz bafll›ca erdemleridir. Sevgili Ifl›k'›n dedi¤i gibi
devrimci olmak yetmiyor, devrimci ölmek gerekiyor. Yeter ki biz devrim
flehitlerinin yaflamlar›n› e¤itici, ö¤retici bir gözle araflt›ral›m. fiehitlerimizden
ö¤renmek en yal›n ifadeyle mücadelenin bizden istediklerine cevap olmakt›r.
An›n görevlerini ertelemeden baflarmakt›r. Bunun yaflam bulmas› için parti
politikalar›n› kuflanarak eksiklerimize savafl açmal›y›z. Yoldafllar›n kararl›,
iradi ve fedakar yaflamlar›n› örnek alarak bitmez tükenmez bir enerji ile özgür
Kürdistan'› idealini gerçeklefltirmek için kitlelere hücum etmeyi baflarmal›y›z.
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tan›k olduk. Bir anne iki çocu¤uyla birlikte zindanda olan eflinin görüflünden
dönüyorlard›. Bilirsiniz, yolculuklarda, kimsin, nerelisin, nereden geliyorsun
sorular› çok yayg›nd›r. Sohbetimiz böyle bafllad›. 1992'de sömürgecilik köylerini
yakm›fl, kente sürgün gelmifller. Kente açl›k, yoksulluk, devlet bafllar›ndan hiç
eksik olmam›fl.  Anne, köylerine geri dönmenin düflünü sürekli kurdu¤unu
söylüyor. Ama  'devletin sözüyle yaflamak istemem, özgür olmak gerek' diyerek
devletin köye dönüfl flartlar›na karfl› ç›k›yor. Bizde koflulsuz köye geri dönüfl
talebini anlatarak mücadelede ›srarl› olmak gerekti¤ini söylüyoruz. Zaten
mücadeleden hiç vazgeçmemifller. Ve bir gün özgürlü¤ün kazan›laca¤›na
sonsuz inançlar› var. Sohbetimiz derinlefltikçe, politikalar›m›z› anlatt›kça bize
sempatisi oluflmaya bafllad›. Ve ' memlekete yetiflince acelen de yoksa, misafir
edek seni' dediler. Çocuklarda çok ›srar edince gitmeye karar verdik. Eve
ulaflt›¤›m›zda akrabalar çevremizi sard›. Hepsinde merak ama ayn› zamanda 'iyi
giyimli' birinin kendilerine de¤er vermesinin coflkusunu saklayam›yorlard›.
Onlara de¤er verdi¤imizi, onlardan biri oldu¤umuzu gösterdik. Mutluyduk, çünkü
umut dolu dostlar›m›z oldu.

Peçeyi aralamak
‹slam kurallar›n›n yo¤un oldu¤u topraklarday›z ayn› zamanda.

Kad›nlar›m›z mücadele d›fl›ndaysa, hiçte flansl› de¤illerdir. Geleneklerin kat›l›¤›
din ile birleflince kad›n için bir iflkence olur. Genelde sessiz bir isyan vard›r.
Asl›nda ne yapaca¤›n› bilemeden. Bu yüzden en kolay›, hemen dine s›¤›nmak
ve sorular sormamak olur. Ülkemizin büyük bir kesiminde, bafl› aç›k kad›na kötü
gözle bak›ld›¤› için, tesettürlü kad›nlar da mesafeli yaklafl›yor. Topraklar›m›zda
kad›nlar›m›z›n dini inançlar› çok güçlü. Körü körüne bir ba¤l›l›k. Asl›nda büyük
meraklar içindeler. Kazanmak zorunda oldu¤umuz en önemli kesimlerden
birinin de kad›nlar oldu¤unu düflündü¤ümüzde, onlar›n iç dünyalar›n› çözmek,
anlamak ve de¤ifltirmek bize düfler. Suskunluklar›n› bir yerlere s›¤›narak
dindirmek yerine, as›l suçlu olan faflist sömürgecili¤e yöneltmelerini, bilinçlerine
kaz›mam›z gerekir. Bu konuda yaflad›¤›m›z iki örne¤i paylaflal›m istedik. ‹lki;
Gericili¤in yo¤un yafland›¤› bir kent ve bununla uyumlu bir aile. Bir yoldafl ile
birlikte bu kentte partili mücadeleyi bafllatmak için alan› tan›maya gittik. Bir
yerde kalmam›z gerekiyordu ve henüz o olanaklar›m›z yoktu. Ve yoldafl,
üniversitede tan›flt›¤› bir arkadafl›n›n ailesinin bu kentte oturdu¤unu ama çok
gerici olduklar›n› söyledi. Gerici olmalar›na ald›rmadan eve gitmeye karar
verdik. Birkaç telefon trafi¤inden sonra nihayet evdeyiz. Anne bizim arkadafl›
tan›yordu. Eve girdi¤imizde, erkekler kad›n oldu¤um için selamlaflmad›lar ve

Süleyman'›n ö¤rencileri olarak ihanete, sömürgeci sald›r›lara, yok saymaya ve
terbiye edilmeye cepheden tav›r almal›y›z. Kürt ulusunun bir parças›
oldu¤umuzu pratikte "canl› kalkan" örne¤inde oldu¤u gibi göstermeliyiz.

Bütün yoldafllar, gazetelerden okumufl ve ‹HD'nin "‹flkenceye Karfl›
Sessiz Kalma" kampanyas›n› biliyordur. fiehitlerin idealleri ile bunu nas›l ele
almal› ve nas›l birlefltirmeliyiz. Her yoldafl, tarihimize flöyle bir bakarsa, bu
partinin, öncelleri de dahil onlarca de¤erli kadro ve insan›n› iflkencede flehit
verdi¤ini görecektir. Bugün bize düflen görev ne olur? ‹HD'nin bafllatt›¤› bu
çal›flmay› bulundu¤umuz her alana, de¤iflik araçlarla tafl›makt›r. Panel,
toplant›, imza çal›flmas› vb. etkinliklerle devletin bu sald›r›s› önüne barikat
kurmakt›r. ‹flkenceci devletin içimizden yeni Hasan'lar›, Süleyman'lar›,
Adil'leri, Pir Ahmet'leri, ‹bo'lar›, Cennet'leri kopart›p almas›n› ancak böyle
engelleyebiliriz. Bugün bizden istenen görevlerin birisi de bu çal›flmay›
yayg›nlaflt›rmak ve kitleleri iflkenceye karfl› harekete geçirmektir.

Mücadelenin her aflamas›nda yan›bafl›m›zdalar
Sömürgeci devlet devrimci tutsaklar› teslim almak için, F-D tipleri, tek

tip elbise dayatmas›nda bulunuyor ve tecrit politikalar›n› derinlefltiriyor.
Önder yoldafl Demircio¤lu, ö¤rencisi Abuzer, Hüseyin Kayac› ve Tuncay
Y›ld›r›m yoldafl ile genç partili Özkan Tekin, devletin devrimci tutsaklara
sald›r›s›n› püskürtmek için eylem içinde ölümsüzlefltiler. fiimdi her sosyalist
yurtseverin devrimci tutsaklarla dayan›flmak, F-D tipine, tek tip elbiseye ve
tecride karfl› y›¤›nlar› ayd›nlatmak, sömürgeci devleti bu sald›rgan
politikalar›ndan geriletmek için daha fazla koflturmas› gerekmiyor mu? fiehit
yoldafllara lay›k olman›n, bugün görevlerimizi yapmakla mümkün olaca¤›n›
görmeliyiz. Her yoldafl devletin sald›r›s›n› nas›l geriletebiliriz diye kafa
yormal›d›r. Açl›k grevleri, faks eylemleri, oturma eylemleri, bas›n aç›klamas›,
tutsak ailelerini toparlamak, örgütlemek, demokratik kurumlar› harekete
geçirmek ve direnen devrimci tutsaklara ses olmak birlikte sald›r›lara barikat
kurmakt›r. Yoldafllar devletin sald›r›lar›na barikat kurmak için ölümüne
direndiler. Hüseyin'i anmak, bugün bulundu¤umuz her yerde barikatlar›
büyütmekle olanakl› olacakt›r.
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Ülkemiz mücadele tarihine bakt›¤›m›zda, binlerce devrim flehidini
görüyoruz. Partimiz saflar›nda, ulusal kurtulufl mücadelesi içinde kad›n erkek
de¤iflik yafllarda, bayra¤› bizlere devrederek ölümsüzlefltiler.

Yap›lan etkinliklerde, anmalarda, konuflmalarda "adlar›n› hüzünle
anmayaca¤›z, yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyorlar" sözünü sürekli
söyleriz. Adlar›n› hüzünle anmayaca¤›z diyorsak; flehitlerimizden ö¤renmeyi
baflarabiliyor muyuz? Devrald›¤›m›z görevlerin hakk›n› veriyor muyuz? Yeni
bir Kas›m ay› yaklafl›rken ölümsüzleflen yoldafllar›, devrime, partiye
ba¤l›l›klar›n›, mücadeleye ikircimsiz kat›l›fllar›n› ve ideallerini bugün
yaflatabiliyor muyuz? fiehit yoldafllardan ö¤renmek yada flehitlere ba¤l›l›k
deyince kendimize ne gibi görevler ç›kart›yoruz? Her partili (genç, yafll›)
olarak kendisine sorular sormal› ve do¤ru yan›tlar vermelidir.

fiehit yoldafllar, o an›n kendilerinden istedi¤i görevleri yerine getirmek
için, tüm benli¤i ile kavgay› harlad›¤› zamanda aram›zdan ayr›ld›lar. Birisi bir
eylemde birisi iflkence tezgahlar›nda... Her biri görevini yaparken
ölümsüzleflti. Ortak yanlar› o an›n sorunlar›na ve isteklerine yan›t olmak için
orada olmalar› oluflturuyordu. O zaman flehitlerden ö¤renece¤imiz bir fley an›n
bizden beklediklerine yan›t olmakt›r. Buna somut örnekler verecek olursak
daha iyi anlafl›l›r.

Günlük politik geliflmelerde flehitlerden ö¤renmek
fiöyle bir bakt›¤›m›zda Kürt ulusu yeniden öldürülmek "ölü Kürt"

yarat›lmak isteniyor. Açl›k, terör ve göçle Kürtler terbiye edilmeye çal›fl›l›yor.
Sömürgeci sald›r›lar ve içten örgütlenen ihanetle yakalanan örgütlülük
da¤›t›lmak ve teslimiyet her yere yay›lmak isteniyor. Böylesi bir ortamda
izlenmesi gereken yol Süleyman yoldafl›n bizlere b›rakt›¤› yol olmal›d›r.
Yoldafl, Kürt ulusunun önderli¤i yakaland›¤› anda "neler yapabiliriz ve
sald›r›y› nas›l püskürtürüz" sorular›na yan›tlar arar bunun mücadelesini
büyütmeye çal›fl›rken iflkenceciler taraf›ndan katledildi. fiimdi bizler
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arkadafl› alarak baflka bir odaya geçtiler. Haremlik selaml›k bafllam›flt›. Anne ve
k›zlar d›flardan bir erkek geldi¤i içinde hemen çarflaflar›n› giymifllerdi. Tan›maya
çal›flt›k önce, al›fl›k oldu¤umuz bir yaflam de¤ildi. Sohbetler koyulafl›nca,
asl›nda o peçenin alt›nda ac›lar› saklam›fl bir anne ve tesettürü at›p
özgürleflmeye çal›flan bir genç kad›n gördük. Bu buran›n genel gerçekli¤iydi.
Kafam›za koymufltuk, bu aileyi de¤ifltirece¤iz. Uzun u¤rafllar (baz› zaman eve
kendimizi zorla davet ettiriyorduk!) sonunda de¤iflim yaratabildik. Art›k babayla
karfl›l›kl› sohbet edebiliyoruz (politikalar›m›z› savaflt›r›yoruz!), anne d›flar›
ç›kt›¤›nda kara çarflafa bürünmüyor. Ve en önemlisi genç kad›n arkadafl›m›z
mücadeleye ad›m att› ve tesettürden kurtuldu. Tesettürden kurtulmak onun için
zor oldu, tüm akrabalar›n› da karfl›s›na almak zorunda kald›. Bizler,
kad›nlar›m›z›n kendilerine sorular sormas›n› kafaya koymufltuk ve b›kmadan
iliflkimizi sürdürmüfltük. O zaman daha net gördük ki, iliflkilerde süreklili¤i
sa¤lamak  de¤iflimi h›zland›r›yor.

‹kincisi ise; yine bir yolculuk s›ras›nda yaflad›klar›m›z. Bir tesettürlü
bayanla yolculuk yap›yoruz. ‹lk sohbetimizdeki sözlerim hofluna gitmemiflti
herhalde. Bu davran›fl›ndan dolay›, üzerine giderek önyarg›l› davrand›¤›n›
belirttik. fiafl›rd›, savunmaya geçti ama bu güzel bir sohbetimizin bafllang›c›
oldu. Yoksul bir ailenin çocu¤uydu. Üniversitenin birinci y›l›nda büyük zorluklar
çekmifl. Sonra islamc› örgütlerle tan›flm›fl. Onlar›n yurdunda düflük ücrete
kalabiliyormufl. Ve kendisinin deyimi ile 'sahip ç›kan' onlar olmufl. Sohbetimiz
gelifltikçe, istemedi¤i halde çok fleye zorland›¤›n› saklayam›yordu. Sosyalizmi
anlatt›k, özgürlü¤ü anlatt›k, karfl›l›kl› tart›flmalar yürüttük. Sonuçta, saflar›m›za
katamad›k ama ilk komünist arkadafl› olduk. Otobüsün bozulmas›ndan kaynakl›
gidece¤imiz yere 21:00'de varmam›z gerekirken, gecenin 3:00'ünde vard›k.
Arkadafl beni b›rakmayarak birlikte kald›¤› yurda gitmemi istedi (zaten baflka
flans›mda yoktu, bizimkilerin evine gitseydim bile, asker san›p kap›y›
açmazlard›!). Beraber buzlu yollarda yurda gittik. Sohbetimize orada devam
ettik. Sabah ö¤renciler beni görünce flafl›rd›lar, çünkü bafl› aç›k olarak d›flar›
ç›kmaya haz›rlanan tek bendim. Ve arkadafl istedi¤im zaman gidip yurtta misafir
olarak kalabilece¤imi söyleyerek, ev adresini de  verdi. Bunu de¤iflime aç›k
olman›n bir ad›m› olarak yorumlad›k. Mutlu bir gülümsemeyle vedalaflt›k.

fiimdiye kadar verdi¤imiz örneklerle, örgütlü mücadeleyi bafllatabilmek ve
partiyi yeni alanlarda var edebilmek için, kitlelere güvenmek ve onlar›
de¤ifltirebilece¤imize inanmakla olabilece¤ini göstermeye çal›flt›k. Ve buna
benzer nice örnekler yaflad›k. Yafl›yoruz. Paylaflmaya devam edece¤iz. 

fiEH‹TLERDEN Ö⁄RENMEK
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Yeni Alanlar-Sorunlar-Sonuçlar
Yeni alanlara giderken yaflad›¤›m›z sorunlar› tart›fl›yoruz. Deneylerimizden

ö¤reniyoruz. Biz de baz› konulara de¤inmek istiyoruz. Alan›m›z ulusal özgürlük
mücadelesinin kapsama alan›nda olsa da, bu etkinin en zay›f oldu¤u yerlerden biri.
Buradan bakarak, baz› genellemeler ve baz› örneklemeler yapaca¤›z.

E¤er yeni gitti¤iniz alan devrimci bir potansiyel tafl›yor (alevi-Kürt-geçmiflte
devrimci mücadele verilmifl belli bir sayg›nl›k kazan›lm›fl ise) ancak uzun bir süredir
orada çal›flma yürütülmemiflse burada bir dizi avantaj var. Ancak devrimci potansiyel
yoksa, alan devrimci çal›flmayla ilk kez karfl›laflacaksa devrimci mücadelenin -
kavramlar›n- örgütlenme bilinç ve ihtiyac›n›n bilinmemesinden dolay› bir dezavantaj
var demektir. Fakat bu afl›lmaz de¤ildir. Zorlu yerler aras›nda buralardan önce
geçmiflte devrimci potansiyeli olan ancak "kazanamayan devrimcilik" yap›lm›fl yerler
geliyor. Yani yenilgi-çözülme-yozlaflma yaflanm›fl yorgun yerlerde iflimiz alabildi¤ine
zor. Çünkü de¤erleri alt üst olmufl ve devrimci harekete güven duyulmuyor, devrimci
kavramlar ''feda-cesaret-ahlak-paylafl›m-mücadele-e¤itim çal›flmas›'' vb. bilinen ama
cazibesi olmayan kavramlar oluyor oralarda. Çünkü çok kullan›lm›fl ama
baflar›lamam›fl, kazan›lamam›fl. Üstelik burada devrimci mücadeleden kaynakl›
kimiler "zarar" görülmüflse yani tutuklama, gözalt›, sürgün (çekip gitme, aran›r
durumda kalma vb.) ve geride kalan tuzu kuru gevezeler de bunu devrimciler aleyhine
kullanm›flsa ifliniz biraz daha zor demektir. Burada yap›lacak ifllerin bafl›nda bu
kapsamda oluflmufl ezberleri bozmakt›r. Bütün imajlar› y›kan bir kararl›l›kla, kimseye
ve hiçbir gerili¤e tak›lmadan do¤ru bildi¤iniz fleyleri yapmakt›r. "Fazla keskin
olmamak laz›m", "önce bol bol okumak, çeflitli kademelere gelmek gerek", "burada
söyledi¤iniz fleyler kesinlikle yap›lmaz, siz buran›n koflullar›n› bilmiyorsunuz"
diyenlere kulak asmadan ifllere koyulmak bu iflin en do¤rusudur.

Bunlar›n d›fl›nda yeni alanlarda çal›flma yürütebilmek için baflka fleylere de ihtiyaç
duyar›z;

a- Yerel iliflki; Bu temel bir olanakt›r. Bu olanak varsa ifliniz için büyük bir engeli
aflm›fl say›l›rs›n›z. Yerel iliflki, bir aktivist olabilece¤i gibi bir akraba ya da çevrede
sevilen bir dost-tan›d›k da olabilir. Yerel iliflki alan›n olanaklar›n› kullanmada ilk
temas noktam›z olur, çevreyi tan›mada (co¤rafi durum-sosyal durum-güvenlik vb.)
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M E K T U P L A R . . . M E K T U P L A R . . .  M E K T U P L A R . . . M E K T U P L A R . . .  iliflkileri yaratman›n da zeminini sunar. De¤iflik köy ve beldelerden il ya da ilçe
festivaline gelen binlerce insan orada yap›lan çal›flmalara tan›k oluyor ve etkiye
maruz kal›yorlar. Kal›c› iliflkilerin ç›kar›lmas› ve sürdürülmesi de bu kapsamda
olanakl›d›r.

Haz›rl›k ve örgütlülük
Festivallerde kültür sanat gruplar›m›z›n, müzik ve tiyatro gruplar›n›n

etkinlik program›na dahil edilmesi, panel ve söyleflilere fliir dinletilerine partili
sanatç›lar›n ya da örgütlü devrimci sanatç› ve yazarlar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
di¤er önemli bir yaklafl›m›m›z olmal›d›r. Bu yolla sosyalist bak›fl aç›s›n›n
festivale kat›lan kitlelere yans›mas› sa¤lanabilir, sistemle uzlaflmayan kalemini
satmam›fl ayd›n ve sanatç›lar›, onlar› buluflturma ifli baflar›lm›fl olur. Etkinlik ve
panel, seminer zamanlar›nda program› sahiplenmek, kitle kat›l›m› için
çal›flmak, oradaki tart›flmalara dinamik bir flekilde kat›lmak di¤er
görevlerimizdendir. Sosyalist yurtseverler öncesinden planlar yaparak, gerekli
komite, komisyon, çal›flma gruplar› gibi örgütlenmeler yaratarak festivallere
kolektif bir haz›rl›k yapmak zorundad›rlar. Festivallere d›flar›dan kat›l›mc›
olarak gelen ve tan›fl›lan iliflkiler de dahil, bütün güçler sürece etkin ve örgütlü
bir tarzda kat›labilmelidir. Gündeme ve kat›l›m gösterilecek alana göre gerekli
materyaller haz›rlanarak hemen her festivale ayn› düzeyde olmasa bile
müdahale ederek çal›flma yürütülebilir. Gazete ve yay›n standlar›, kent ve
ilçelerde yap›lacak sokak sat›fllar› bu çal›flmalarda ihmal edilmemesi gereken
ifllerimizin bafl›nda gelir. Kat›ld›¤›m›z festivallerdeki örgütlülük ve haz›rl›k
düzeyleri kitlelerle iliflkilenmeye ciddi katk› sa¤l›yor, güven ve sempati
yarat›yor. Geride kalan sürecin bafll›ca deneylerinden biri de budur.

Sadece bulundu¤umuz yerler ya da gücümüz oran›nda bu etkinlikleri
gündemlefltirmek gibi kolayc›l›¤a kaç›lmamal›d›r. Gerekti¤inde örne¤in,
Malatya Dersime, Amed Ergani'ye Dersim Erzincan'a, Van Hakkari'ye
müdahale edebilmelidir. Nesnel durum, do¤ru müdahalelerle verimli k›l›nmal›,
ilerletilmelidir.

Zaman zaman sömürgeci devletle fliddetli çat›flmaya da evirilen
festivallerde sosyalist yurtseverlerin etkisi ve yönlendiricilikleri pratik
taraf›ndan s›nanm›flt›r. Bunlardan ö¤renmek ve gelifltirmek zorunday›z.
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prati¤i içerisinde s›nayarak ilerleriz. Bu amaçla kazan›mlara vesile olabilecek
her tür geliflmeye kay›ts›z kal›nmamal›, do¤uraca¤› olanaklar uzun vadeli iyi
hesap edilmeli, müdahaleci ve ilerletici olunmal›d›r. Kay›ts›z kalmak olana¤›
görmemek, iflin kolay›na kaçarak reddini do¤urur ki bu da alan› burjuvaziye ya
da reformizme terk etmek anlam›na gelir. Bu da, onlar›n cansiperane s›¤›nma
merkezi gibi dört elle sar›ld›klar› sözkonusu alanda kendilerini halka istedikleri
gibi pazarlamalar›na ve palazlanmalar›na yarar ki buna müsaade edilmemelidir.

Kitlesel buluflma alanlar›
Bizim bahsetti¤imiz etkinlikler genel olarak sistemle uzlaflma e¤ilimi

içeren, ancak muhalif kimlikli, zaman zaman sistemle çat›flmay› göze alan
kurumlar taraf›ndan düzenlendikleri için sosyalist yurtseverlere tümüyle kapal›
de¤illerdir. Bu amaçla olabildi¤ince koflullar› lehimize çevirme çabas›
içerisinde olarak; organizasyonlar›n içinde yer almak, de¤ifltirici ve
dönüfltürücü olmaya çal›flmak, burjuvazinin çeflitli hile ve zor yoluyla
etkinlikler üzerinde kurmaya çal›flt›¤› etkiyi, hegemonyay› k›rmak, devleti ve
burjuva kültürü sorgulayan, halk›m›z›n birlik, dayan›flma duygular›n›n
güçlenmesine hizmet eden bir hattan yürünmesi do¤ru olacakt›r. Tabii ki
festivallere gere¤inden ya da ifllevlerinden farkl› roller yüklemek de yanl›flt›r.
Festivalleri kendi gerçekli¤i ve s›n›rlar›n› dikkate alarak ileriye çekmek,
ifllevsel, yarat›c› ve halk›n, özellikle kimli¤i ve varl›¤› yok say›lan Kürt halk›n›n
ulusal ve kültürel zenginliklerini gelifltirdi¤i, paylaflt›¤› ve ilerici de¤erlerle
buluflturdu¤u platformlar haline getirmek kat›l›m amaçlar›m›z›n bafl›nda gelir.
Burada yap›lan haz›rl›klar sunulan öneriler ve kullan›lan araçlar, kitle deste¤ini
alan halk›m›zla buluflan içerikte olmal›d›r.

Festivallerin hitap ettikleri kitle bileflimine bak›ld›¤›nda iflçi, iflsiz, genç,
kad›n, köylü, esnaf, emekçi memur, gibi oldukça genifl bir alana yay›ld›¤›;
kat›l›m›n il d›fl›ndan ve ülke d›fl›ndan hayli oldu¤u hesap edilirse yap›lan her
hangi bir çal›flman›n, etkisinin s›n›rlar› da rahatl›kla görülecektir. Zira her
kat›l›mc› gitti¤i her yere festivaldeki etkiyi de do¤al olarak tafl›maktad›r. Bu
bak›mdan do¤al propaganda merkezleri olarak festivallerin yaratt›¤› etki,
sundu¤u olanaklar do¤ru görülüp de¤erlendirilmek durumundad›r.

Festivaller kitlesel ajitasyon ve propagandan›n yan› s›ra, yayg›n kitle

baflvurulabilecek ilk kaynakt›r. Bar›nma sorunundan tutun yerelden iliflki ç›karmaya
kadar bir dizi olana¤› sunar. 

Sonras›nda o alandaki çal›flma için gerekli araçlar› ve yöntemleri belirlemek
gerekir. Her bir arac› nas›l kullanaca¤›m›z›, ajitasyon ve propagandam›z›n içeri¤inin
hangi esaslara dayanaca¤›n› do¤ru belirlemek için her bir alan için ön çal›flma
yapmam›z gerekti¤i ise bilinen bir gerçek. Nüfus-co¤rafi yap›-geçmifl de¤erleri-
s›n›fsal-ulusal-mezhepsel konumu-di¤er çevrelerin ve düflman›n kurumsallaflmas› vb.
vb. bir dizi temel bilgi en bafltan ç›kar›lm›fl olmal›, bunlar masa bafl› dedi¤imiz
karargah çal›flmas›nda belirlenmelidir.

Devrimci de¤erler bizde hayat bulmal›
b- Tan›nma-güven duyulma: E¤er alanda güç olmak istiyorsan›z oraya her

bak›mdan girmeniz flartt›r. ‹flte, yerel iliflkiler-yerel kurumlar (araçlar) size bunu sa¤lar.
Yoksa bu olana¤› yaratacaks›n›z. Alana girdiniz ama sizi kimse tan›m›yor ya da
devrimci mücadeleyle tan›fl›k de¤iller. Devrimci mücadelenin araçlar›na yabanc›lar.
Kuflkusuz bu iflinizi zorlaflt›r›r, ama avantaj› da var siz kendinizi nas›l tan›t›rsan›z öyle
an›l›rs›n›z. Sizden önce çal›flma olmufl ama bir dizi olumsuzluk yaflanm›fl yalan-
h›rs›zl›k-ahlaks›zl›k çözülme ve daha neler neler. ‹lk ifliniz bunlar› temizlemektir ama
bunlar da yerdeki çöp gibi de¤il ki kald›r›p atas›n›z. Bunlar zihinlere kaz›nm›fl izlerdir
ve sökmek için bafltan sona tertemiz p›r›l-p›r›l bir hareket bafllatmal›y›z ve bunu
içsellefltirerek-kal›c›laflt›rd›¤›m›z› dosta-düflmana göstermek zorunday›z. Ancak o
zaman kitleler ve devrim sempatizan› halk size yeniden güven duyar.

Yeni alan devrimci potansiyeli olan bir yer ama bizim ilk girdi¤imiz yer olursa ilk
olarak karfl›laflaca¤›m›z "siz kimsiniz- bu zamana kadar neredeydiniz" sorusu olur ki,
bu da önyarg› demektir. Bunlar› aflman›n yolu tabi ki devrimci pratiktir. Kitleler bizim
gibi ideolojik düflünmez, onlar›n kendi sezgileri vard›r, bu sezgilerle hareket ederler ki
kitlelerin bu sezgileri onlar›n kendili¤inden-zamanla geliflmifl siyasal bilinçleridir
asl›nda. ‹fade edifl ve k›staslar›n›n bizimki gibi olmamas› bir fleyi de¤ifltirmez. Bu
nedenle ne ilk kez bizi görmeleri, ne de bizden önceki politik güçlerin olumsuz
pratikleri esas›nda bir fley de¤ifltirmez, her fleyi  belirleyen bizim prati¤imiz olacak.
Eylemli duruflumuz, politik netli¤imiz, kendimizi anlafl›l›r biçimde anlatmam›z sonucu
belirler. Kitlelerin bizi tan›mamas› neredeyse imkans›z, çünkü geneldeki duruflumuz
bugün en ufak köy ve ilçelere kadar uzanmam›za zemin sa¤l›yor. Ama yerelde ilk kez
yüz yüze geliflimizden kaynakl› bilememe olur ki bu da ciddi bir sorun olmaz, k›sa
sürede afl›l›r.

Kitlelerin sempatisi kazan›l›nca gerisi daha kolay gelir. Bunun için en baflta gerekli
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Kürdistan'da festivaller giderek yayg›nlafl›yor. Diyarbak›r Kültür Sanat
Festivali, Munzur Kültür ve Do¤a Festivali, Batman Hasankeyf Kültür Festivali
gibi öne ç›kanlarla birlikte; Do¤ubeyaz›t, Erzincan'›n Geçit, Mollaköy,
Dersim'in Pülümür, Pertek veya K›z›ltepe, Viranflehir gibi bir çok il ve ilçede
bafllam›fl bulunan ve her y›l tekrarlanan kültür ve sanat a¤›rl›kl› festivalleri
bulunmaktad›r ve bunlar›n yan› s›ra, giriflim içerisinde olan pek çok merkez
bulunmaktad›r.

Festivaller toplumumuzda kendini ifade etmenin arac› olarak giderek daha
fazla yer tutmaktad›rlar. ‹çerik, hedef kitle, halk›m›z›n kat›l›m ve ilgisi göz
önüne al›nd›¤›nda bu etkinliklere do¤ru yaklafl›m›n da önemini kavrayabiliriz.
Sosyalist yurtseverler benimsedikleri, u¤runa türlü bedeller ödedikleri sistemi
uzak gelece¤in sorunu olarak görmezler. Bunun teorik, sosyal, kültürel, ahlaki
altyap›s›n› yaflam içerisinde olufltururlar. Yaflam›n pek çok alan›nda gelece¤in
sacayaklar›n› olufltururuz. Halk›m›zla birlikte ideal haliyle olmasa bile pek çok
alanda alternatif denebilecek kurumlaflmalar yaratarak tarz›m›z› yaflam›n

olan fley tutarl›l›kt›r. Sözü ve eylemindeki uyumdur. Kitleler sizin neyi ne kadar
bildi¤inizi süreç içerisinde test ederler. Ama nas›l yaflad›¤›n›z› hemen görürler. Bu
nedenle yaflam tutarl›l›¤›, de¤erlere ba¤l›l›k, yozlaflmaya, gericili¤e karfl›  duruflunuz
önemlidir. Devrimciler denince akla ilk gelen birlik, dayan›flma, onurlu yaflam gibi
kavramlar oluyor. Bu kavramlar›n hakk›n› vermek gerekiyor.

Örneklere devam edecek olursak. Diyelim ki, yeni alan devrimci bir geçmifle sahip
de¤il,  di¤er politik (SOL) güçlerde yok, böyle bir alanda tan›nmama sorunu daha
yak›c›, bizi pratik olarak tan›m›yor, devrimcili¤e uzak, ilk kez karfl›lafl›yor ya da 20-30
y›l önce 60'l›, 70'li y›llarda tan›flm›fl. Burada karfl›laflaca¤›m›z ilk fley merak olacakt›r.
Kim oldu¤umuz, ne yapmaya çal›flt›¤›m›z onlar taraf›ndan merakla izlenecektir.
Görevimiz ise ço¤unlu¤u yoksul olan emekçilere, yaflad›klar› sorunlar›n kaynaklar›n›
göstermek, onlar› da fark›nda k›lmakt›r. Müdahale edilmesi gerekti¤i bilinci yaratmak,
örgütlülü¤ü-yoldafll›¤› kavratmak, sistemin meflru olmad›¤›n›, de¤ifltirmek gerekti¤ini
anlatmak. Bütün bunlar bu koflullarda zor görünebilir ama düzen, insanlar›
kendili¤inden bir aray›fla yöneltti¤i için bize düflen görev aray›fla cevap olmakt›r. 

Gelece¤i bugünden kurmak-göstermek
Yeni bir alanda geliflmenin yolu kuflkusuz bu alan›n sorunlar›n› sahiplenmekten ve

bu sorunlara müdahale etmekten, bunun araçlar›n› yaratmaktan geçer. Kitlelerin
devrimcilerin çeflitli konulara tak›l›p kald›klar›, politika belirleyemedikleri gibi kan›lar›
oldu¤unu görüyoruz. Bizler sanki sadece cezaevleri, Kürt sorunu ve paral› e¤itim
konusunda proje ve söz sahibiyiz. Biz sadece bu sorunlar› sahipleniyoruz. Ve
sorunlar›n tamam›n› DEVR‹M'e havale ediyoruz gibi düflünenler ya da böyle
söyleyenler var. Devrimin tüm sorunlara kesin çözüm oldu¤u bir gerçek ama kitleler
bugünden de baz› temel konularda projelerimizi görmek istiyor, bu bizim
program›m›zda var, bu program› genifl ifade etmek gerek. Biz sadece Kürt sorunu ve
cezaevleriyle ilgili de¤il tar›mdan d›fl politikaya, adaletten maliyeye kadar bir dizi
konuda söz sahibiyiz. Son dönemde gazetede zaman zaman programdan parçalar
yay›nl›yoruz, bu do¤ru bir hat daha da gelifltirilmeli. Biz iktidara geldi¤imizde ana-
çocuk sa¤l›¤›ndan, uluslar aras› iliflkilere kadar her bir konuda daha flimdiden
yapaca¤›m›z, söyleyece¤imiz fleyler var, kitlelere de bunu göstermek laz›m. Bugün
kitleler devrimcileri bir-iki konuda konuflan bir yap› olarak görüyor. Örne¤in bizim
teorik yay›n›m›zda borsa ile ilgili yaz› ç›kt›¤›nda bir taraftar›m›z "bizim bu konuda da
yazan adamlar›m›z m› var, helal olsun" demiflti. Bu ufak örnek k›ssadan hisse. Sonuç
ç›kartmak laz›m. 
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eylemli tepki yaratt›? Halk›m›z›n bir sözü 'ayinesi ifltir kiflinin lafa bak›lmaz 'der
sizce de öyle de¤il mi? Prati¤imiz herkesin malumu olan ve partimizin Kürdistan'da
ki siyasal hedefleri ve rolüyle örtüflmemektedir. Bunu de¤ifltirebilmek elimizde.
Tekrara düflme ad›na da olsa söylemek gerekiyor ki, ilk ad›m olarak ifllevli örgüt ve
kurumlar oluflturmakla bafllayabiliriz. Demokratik kad›n çal›flmas› en genifl kad›n
kitlesine ulafl›p, sorunlar› karfl›s›nda etkin politikalar üretip, kad›n›n kendi yaflam›
için söz söyleyip ileri ç›kmas›nda rol oynayacakt›r. Demokratik kad›n çal›flmas› ayn›
zamanda sosyalist yurtsever komünist kad›n çal›flmas› için enerji aç›¤a ç›karacakt›r.
Bu enerjiyi alabilmek için mevcut demokratik kad›n çal›flmas›n›n gelifltirilmesi
zorunluluktur. Ne var ki, hali haz›rda adeta bitkisel hayata giren alanlar›m›zdaki
demokratik kad›n çal›flmas›n›n geldi¤i yer en baflta biz kad›nlar›n sorumlulu¤unda
de¤il mi? ‹fle önce kendi alanlar›m›zdaki demokratik kad›n çal›flmas›n› yeniden
aya¤a kald›rarak bafllamak zorunday›z.

Kimseden icazet beklemeden birkaç ad›m birden öne ç›k›p özgürlü¤ümüz için
gerekli kofluya bafllayal›m. Öyle ise, büyük bir aflkla, tutkuyla, heyecanla sar›lal›m
özgürlük mücadelemize. Kürt kad›n›n›n özgürleflmesinde Zilan, Berivan, Sema,
Beritan, Helin'lerden devrald›¤›m›z mirasla, özgür Kürt kad›n›n› yaratma
mücadelesini büyütelim.

Yüzleflmeye ça¤r›!
Parti emekçili¤inde ve savafl siperlerinin en önünde ye ald›¤›m›z kadar, politika

üretiminde de en önde yer alal›m. 3. kongreden bu yana gelinen süreçte, partimiz
kendi engellerine savafl açm›fl durumda. Bu savafl›n olumlu kazan›mlar›yla birlikte
yürüyoruz. Partimiz, tüm kolektif bireylere 'kendinizi afl›n' ça¤r›s›nda bulunuyor.
Partimizin bu ça¤r›s› sosyalist yurtsever kad›nlar aç›s›ndan da bir talimatt›r. Bu da
kendimize aynada bakmak yani yüzleflmekle sa¤lan›r. Geri yanlar›m›zla,
zaaflar›m›zla, açmazlar›m›zla yüzleflmek ve onlara savafl açmakt›r. Yenilenmenin ilk
ad›m› budur. Savafl› kazanmam›z›n güvencesi ise, kararl›l›k ve iradede somutlafl›r.
Komünist özgür kad›n olmak için, devrimcili¤i belli anlarda, alanlarda
s›n›rland›rmadan tüm yaflam›m›zda, hayata geçirme mücadelesini süreklilefltirmekle
mümkündür. Her birey her devrimci kad›n kendisinden bafllayarak devrimi yaratmak
zorundad›r. Parti kolektifini bir orkestra gibi düflünürsek, bu orkestran›n ses uyumu
esast›r. Bu ses uyumunun devam›nda ise, her birimize her bireye büyük ve tarihsel
görev düflüyor.

10.  Y›l  çal ›flmalar›n›n deneylerinden
Genel olarak yeterli düzeyde olmasa da ilimizde kolektifin 10. y›l›n›

kutlad›¤› duyurusu yap›lm›fl oldu. Çal›flman›n s›n›rl› olmas› daha çok da
çal›flma yürüttü¤ümüz kifli say›s›n›n az olmas›ndan ileri geldi. Kulland›¤›m›z
araçlar, gazete, afifl, pul, davetiye, bildiri ve kufl oldu.

‹limizde ilk duyuru esas olarak polisin sald›r›lar›yla bafllad›. Ard›ndan
yayg›n olarak yap›lan afifl ve sat›fl› yayg›n olarak yap›lan gazetelerle devam
ettirildi. Tüm çal›flma boyunca en baflar›s›z kal›nan alan ev ziyaretleri oldu.
150 kadar eve gidildi ve evlerin %90'n›nda kad›nlar bulunuyordu. Kad›nlar›n
yine %80'den fazlas› Türkçe bilmiyordu.  Tüm gün boyunca kap› kap› gezen
aktivistlerimiz çok az insana propaganda yapabildi. Gidilen evler taraf›ndan
genel olarak s›cak karfl›lasa da insanlar daha çok tan›mamalar›ndan kaynakl›
flüphe duygusu olufluyordu ve yabanc› olarak görüyorlard›. Çal›flmalar genel
olarak planlanarak yürütüldü. Fakat çal›flma boyunca s›n›rl› aktivistimiz
alanda oldu¤u için tüm planlar baflar›l›  yürütülemiyordu. Yine
arkadafllar›m›z›n il d›fl›na  ayr› ayr› ç›k›fllar› da bu çal›flmalar› aksatt›.
Çal›flmada aç›¤a ç›kan bir baflka fley ise art›k gazetemizin giderek daha fazla
tan›nmaya bafllamas›yd›. Gazetemizin bize ait oldu¤unu bilerek al›yordu
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insanlar. Bu tepki ile daha önce çok daha az karfl›lafl›yorduk. Gazetemiz
günden güne daha bilinçli bir tercih oluyor. Birkaç semt d›fl›nda gazetemizin
ev sat›fllar›n› örgütlemekte güçlükler yafl›yoruz. Bunda en önemli etken kap›ya
kad›nlar ç›k›yor ve onlar almakta ya tereddüt ediyorlar ya biz konuflam›yoruz
dilden ötürü ya da efllerine soracaklar›n› ifade ediyorlar. O nedenle gazete
sat›fllar›m›z daha çok da esnaflar ve kahvelere yönelik devam ediyor.
Afifllerimiz epeyce etki b›rak›yor. Bu da yayg›n ve mahalle aralar›na yap›l›yor
olmas›ndan kaynakl›. Ama insanlar›n en çok sempatiyle karfl›lad›klar› nokta
ise yaflanan gözalt›lar ve bizim tutumumuz oluyor. 

Çal›flma içerisinde kurum ziyaretleri de gerçeklefltirildi. Buralarda
sohbetler yap›ld›. Kurumlar üzerinde ço¤unlukla olumlu bir izlenimimiz
oldu¤unu fark ettik. Bir çok kifli taraf›ndan çal›flmalar›m›z takip ediliyor.
‹nsanlar bunlar› bize karfl› da ifade ediyorlard›. Örne¤in "Sizin arkadafllar›n›z
gerçekten çok çal›flkan, her yer de sizin afifllerinizi görüyoruz, gazetenizi
sat›yorsunuz." "Bu arkadafllar biraz radikal, bizler eskiden öyleydik, sizleri
görünce eskiyi an›ms›yoruz" ya da " bu arkadafllar samimi iyi dostlar" fleklinde
tepkilerini bizlere ilettiler. Tabi bizden rahats›zl›k duyup da bizleri yok sayan,
küçümseyen tav›rlarla da zaman zaman karfl›laflt›¤›m›z oluyor ama güç veren
yüreklendiren iliflkiler yetiyor bize.

Kendi aktivistlerimizin kolektifi anlatma konusunda çok önemli
eksiklikleri yoktu. Zaten ilimizde öncesinden gelen bir meflruluk oldu¤u için
bunun avantajlar›n› bu çal›flmada da görebildik. Yaflanan gözalt›lar ayr›ca
çal›flmalar›m›z› k›smi düzeyde aksatan bir di¤er etkendi. Az say›da kifliyle
çal›flman›n yürütülüyor olmas› aktivistlerimiz üzerinde moral motivasyon
sorunlar› yarat›yordu. Alanda her fleye ra¤men belli bir çal›flma yürütmüfl ve
koflullara göre iyi say›labilecek bir kat›l›m sa¤lam›flt›k.

Geceye kat›lan herkes olumlu bulmufltu. ‹yi bir izlenim b›rakt› insanlar›n
üzerinde. Zaten kiflilerin orada da moral ve motivasyonu iyiydi. Gece boyunca
susmad›lar ... güvenle alanlar›m›za döndük herkes gibi. Daha azimle çal›fl›yor,
özgür ülke, onurlu yaflam mücadelemizi inatla büyütüyoruz.

Bir Okur

m›? Eflit, adil onurlu bir yaflam kurmak m›?
Özcesi, dünyay› de¤ifltirmek mi hedefiniz?
Evetse cevab›n›z, öncelikle kendinizden bafllayarak bu eylemi

gerçeklefltirmelisiniz.
Örgütlülük düzeyini yükseltelim
"Kad›n›n özgür olmad›¤› bir toplum özgür de¤ildir" sözünü içsellefltirerek,

Kürdistan topraklar›nda demokratik ve sosyalist yurtsever kad›n çal›flmas›n›n
büyütülüp geniflletilmesi yönünde, enerjimizi toparlay›p ileri ç›kmal›y›z. "Bu kadar
yo¤un iflin içinde bir de kad›n çal›flmas› m› örgütleyece¤iz" gibi itirazlar duyar
gibiyiz. Bu, kad›n çal›flmas›n›n önemini anlayamamak olur ancak. Partinin Kürdistan
topraklar›nda umut haline gelebilmesi, geliflmesi, büyümesi kitlesini arayan partiden
kitlenin arad›¤› parti haline gelebilmesi için, ola¤an›n üstünde enerjimize ihtiyaç
duymaktad›r. Bunu yaratabilmek, öncelikle misafir konuk ruh halinden ç›k›p, iflin
sahipleri olarak alanlar›m›zda derinleflmeyi gerektirir. Sorunlar›n tespiti, politik
geliflmelere duyarl›l›k ve buna ba¤l› olarak politika üretmek, elimizdeki bir dizi arac›
hakk›yla de¤erlendirmek ilk yap›lmas› gerekenler olarak duruyor. Bulundu¤umuz
alanda, her çal›flma biriminde, onun gereklerine uygun konumlanmak esast›r. 

Alan›n özgünlüklerini bilmenin yan›nda, Kürt kad›n›n›n tarihsel -toplumsal
geliflmede ki yerini anlamak geliflim çizgisini iyi analiz etmek gerekir. 

Hali haz›rda var olan, yada kurulaacak, dolayl›-dolays›z örgütler partinin
kendini kitleler içinde büyütme ya da yeni alanlara aç›lmas› perspektifine ba¤l›
olarak köprü ifllevi olacakt›r. Bu nedenle partinin emekçi kad›nlar içindeki
etkinli¤inin güvencesi, çal›flman›n istikrar› ve partiye taze kan ak›fl›n›n sa¤lanmas›
bak›m›ndan da anlaml› ve önemlidir. 

Demokratik kad›n çal›flmas› komünist kad›n çal›flmas›n›n bir kitle örgütlenme
biçimidir. Kanallar›n ayr›l›¤› büyümek ve genifllemek içindir. ‹ki ayr› kanalda
yürüyen çal›flma birbirini gelifltirmeye hizmet etmeli. Tam da bu nedenle demokratik
kad›n çal›flmas›n›n derinlefltirilmesine ihtiyaç vard›r. Burada biçimsel, ifllevsiz,
oluflturulan komisyonlardan, tabela örgütlerinden bahsetmiyoruz. Tamamen ifllevli,
amac›na uygun kurum ve örgütler kurmak ve varolanlar› ifllevli hale getirmek
yap›lmas› gerekendir. Bu konuda kendi pratiklerimizi sorgulayal›m. Bu konuda
birkaç sorumuz olacak; Mardinli NÇ'nin yaflad›¤› tecavüz karfl›s›nda tutumumuz ne
oldu? ya da Van Özalp ilçesinde efli taraf›ndan vahflice yak›lan 7 ayl›k hamile
Nazime Al›r'a yap›lanlar sizin gündeminizde nas›l yer ald›. Amed'de sald›r›ya
u¤rayan analar›m›z›n saçlar›ndan sürüklenerek, taciz edilmeleri sizde nas›l bir
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cenderesi alt›nda tutularak özgürlük düflünden vazgeçirilmeye çal›fl›l›yor.
Sömürgecilik bu hedefini yerine getirmek için hiçbir yöntemden vazgeçmedi,
baflar›l› olamad›¤›nda suyu buland›rmaya çal›flt›. Kürdistan topraklar›nda on y›llarca
süren ulusal özgürlük savafl›n›n, tamamlanamadan yenilgiyle sonuçlanmas›,
tahribatlar yaratt›. Bununla birlikte sömürgecilik, çürütme, yozlaflt›rma,
düflkünlefltirme politikalar›n› halk›m›z›n; özelde gençli¤in ve kad›nlar›m›z›n
üzerinde yo¤unlaflt›r›yor, bugün ve gelecek için planlar yap›yor. Sömürgeci faflist
diktatörlük biliyor ki, gençlik ve kad›nlar bir savafl›m› baflar›ya götüren temel
dinamiklerdir. Ve yine biliyor ki; onurunu yitiren kifli ne ulusal, ne s›n›fsal mücadele
içinde yer alamaz, savaflma gücü bulamaz. 

Gücüne güvenmek!
Yenilgi koflullar›nda çal›flmalar›m›z› derinlefltirmeye çal›fl›yoruz ve gitti¤imiz

her kap›dan emekçi halk›m›z›n destek ve sempatisiyle dönüyoruz. Halk›m›z ulaflt›¤›
bilinç düzeyi ve birikimiyle yaratt›¤› de¤erleri sahipleniyor, ona sahip ç›kanlara
destek veriyor. Bu süreçlerin toplam›nda kad›nlar›m›z iflin bafll›ca öznesi
olmufllard›r. Bu dönemin bir emek süreci oldu¤unu unutmamak gerekir. Tüm bu
yo¤unluklu çal›flmalar içerisinde biz sosyalist yurtsever kad›nlar da de¤iflen,
de¤ifltiren bir durufl sergiledik.

Etkin bireyler haline gelebilmek için, yaflam›n üretiminde ve yönetiminde daha
fazla aktif olmal›y›z. Bu gelece¤in kad›n›n› yaratmak için zorunluluktur. Bugünden
kad›n› de¤ifltirmek, ve kad›n›n kurtulufl mücadelesini büyütmek sosyalist toplumun
inflas›nda temel köfle tafl›d›r. Bu ayn› zamanda gelecek eflit toplumu kurmakt›r.
Kapitalizmin yaratt›¤›, pasif, edilgen, soru sormayan, içe kapan›k, iddialardan uzak,
kad›n tipini böyle aflabiliriz.

Kendini aflmak geri olandan kopuflmak
Hedefe varabilmek için önce hedefi netlefltirmek ve ona ulaflman›n gereklerini

yerine getirmek gerekir. Marks'›n dedi¤i gibi "bizi harekete geçiren daima arzu ve
umuttur". Hayat›n neresinde yer al›rsan›z al›n istemeden, arzulamadan, amac›n›za
ulaflman›z, onu elde etmeniz imkans›zd›r. Bu devrimci birey bak›m›ndan da geçerli
ve olmazsa olmaz oland›r.

Hedefiniz ne? Ya da gelecekten yana umutlar›n›z neler?
Zulmün, zorbal›¤›n, vahfletin, sömürünün, sefaletin, açl›¤›n saltanat›na son

vermek mi! 
Yüzy›llar›n yaratt›¤› zincirleri kopartmak m›?
Toplumsal iliflkilerde de¤iflen, de¤ifltikçe üreten, dönüfltüren bir kad›n olmak

Okmeydan› Direnifli ve Ö¤rettikleri
Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da antiemperyalist mücadelesinin doru¤u olarak

nitelendirebilece¤imiz Nato süreci ve bunun taçland›r›ld›¤› Okmeydan› direnifli
devrimci harekete, partimize, yoldafllar›m›za ve halklar›m›za bir çok fley ö¤retti.
Halklar›m›z için çok de¤erli deneyler ve dersler yaratan NATO süreci, emperyalist
efendilerine uflakl›¤›n en iyi örneklerini göstermeye çal›flan MGK diktatörlü¤ü ve onun
uflaklar›na da zor günler yaflatm›flt›. NATO süreci, kitlelerin yarat›c› eylem ve
gösterilerinin geliflmesinin yan› s›ra  "yüksek güvenlik çemberi"ne al›nd›¤› iddia edilen
otellerde, havaalanlar›nda, s›f›r risk iddialar›n› paçavraya çeviren devrimci cüret ve
iradenin gücünü ortaya ç›kard›. Burjuva medyan›n söylemiyle "zirve ipten döndü!"

Okmeydan› direnifline kadar komünistler bu sürece mücadelenin çok çeflitli araç ve
biçimlerini kullanarak dahil oldular. Afifl, bildiri, ev toplant›lar›, bas›n aç›klamalar›,
pankart asma ve yol kesme eylemleri vb bu sürecin öne ç›kan yanlar› oldu. Son olarak
komünist öncünün 26 Haziran Ankara mitinginde meclise yürümek için polis
barikatlar›n› zorlayan iradesinin ard›ndan de¤iflik illerden gelen komünistlerin ve
devrimcilerin Sibel Yalç›n park›nda buluflmas›yla bafllayan Okmeydan› direnifli
mücadelenin zirvesini oluflturdu.

Bir direnifl kamp›; Okmeydan›
Direnifl kamp›n› flöyle tarif edeyim. Emekçi halk›n ba¤r›nda her taraf› k›z›la

bürünmüfl, tek inisiyatifin devrimciler oldu¤u bir alan. Yoldafllar ve siper yoldafllar› yan
yana omuz omuza halaylar çekip kinlerini s›k›l› yumruklar›yla hayk›rd›klar› koca bir
gece. Emekçi halk bütün devrimcileri sahiplenmifl geceye direkt dahil olmufltu. Bu
görüntü o kamptaki herkeste yorgunluktan eser b›rakmayarak, büyük bir motivasyon
yaratt› bir sonraki günkü çat›flma için. Art›k kafalarda tek düflünce somutlaflt›: NATO'yu
Da¤›taca¤›z!

Bu direnifl kamp›n›n en iyi ö¤retilerinden birisi yoldafll›k ve siper yoldafll›¤›
ruhuydu. Bütün devrimci dostlar›m›zla hep bir a¤›zdan "Yaflas›n Devrimci Dayan›flma"
diye hayk›rabilmek, yan yana hep beraber çat›flabilece¤imizi de kan›tl›yordu. Yüzünü
dahi hiç görmedi¤iniz, hiç konuflmad›¤›n›z insanlar›n zaten bir parça olan ekme¤inin
yar›s›n› da sizinle paylaflmas› "yoldafll›k" olarak tarif edilebilirdi ancak.

Gece boyu süren moral motivasyon etkinlikleri (müzik dinletileri, film
gösterimleri) s›ras›nda Okmeydan› halk› da parka ak›n edip devrimcileri sahiplendi.
Emekçiler ezenlere öfkelerini ezilenlerin temsilcilerine destek sunarak gösterdi.
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Battaniyeler, s›cak çaylar emekçilerin ellerinde parka tafl›nd›. Tam da bu noktada flunu
sormak gerekiyor: Hani halk devrimcilere s›rt çevirmiflti? Sizi gidi burjuva yalakalar›
nerdesiniz?

Okmeydan› halk› devrimcilerle birlikteydi bütün süreçte. Bu da flunu gösteriyor ki
ne kadar halka gidersek, ne kadar onlar gibi düflünüp onlarla yaflarsak halk›m›zda bizi o
kadar sahiplenecektir.

Devrimcilerin iç içe oldu¤u bu kamp›n bir gün sonraki çarp›flma için yaratt›¤›
moral motivasyon etkisinin yan›nda karargah olma özelli¤i de önemli bir noktada durdu.
Mangalar oluflturuldu, araç gereçler haz›rland›, çarp›flma taktikleri anlat›ld›. Alan
hakimiyeti devrimcilerin elinde; nöbetçiler herhangi bir düflman sald›r›s›na karfl›
konumlanm›fllar, bir yanda molotoflar haz›rlan›yor, di¤er yanda sapanc›lar hedef
çal›flmas› yap›yordu. Oradaki herkes bir gün öncesinden savafl havas›na girmiflti bile. Bu
da böylesi karargahlar›n ileriki süreçte de daha fazla kullan›lmas› gereklili¤inin önemini
gösteriyor.

Direnifl Okulundan Ö¤renmek
Böyle bir atmosferde sloganlarla girdi¤imiz direnifl kamp›ndan yine

sloganlar›m›zla ayr›ld›k. NATO'yu Da¤›taca¤›z! fliar›yla yürüyen Marksist Leninist
Komünistler alan›n en kalabal›k kitlesi olarak, coflkusu ve dinamizmiyle öne f›rlad›
hemen. Geceden haz›rlanan mangalar, yürüyüfl koluna konumlanm›fl, temsilcilerin
devletle yapt›klar› görüflmelerin sonuçlar›n› bekliyorduk. Kürdistan'dan giden
komünistler olarak biz Mazlum Do¤an Mangas›ndayd›k. Pek ço¤umuz ilk kez böylesi
bir çat›flmada yer alaca¤›m›z için heyecanl›yd›k. Yoldafllar›m›z serhildan ülkesinin
bilinciyle girifliyorlard› her göreve. Haz›rl›klara kat›l›yor, öneriler sunuyor, anlat›lanlar›
can kula¤›yla dinliyorduk. ‹stanbul'daki yoldafllar›n haz›rl›klar› övgüye de¤erdi.
Görüflmelerin uzamas› üzerine mangalar›m›z haz›rl›klar›n› h›zland›rmaya bafllam›flt›.

Di¤er güçlerle buluflmak için, belirli haz›rl›kla bafllayan yürüyüflümüze haince
sald›rd› sömürgecili¤in paral› uflaklar›. Takti¤imizin zay›f yan›n› onlar da fark etmifl,
arkadan kuflatm›fllard› bizi. Vahfli sald›r›lar› ve onlarca yaral›ya ra¤men ilk sald›r› bofla
ç›kar›ld›. Çarp›flman›n bafllamas›yla geri çekilip barikat kuran devrimciler polisi bir çok
defa daha geri püskürttü. Her püskürtmenin ard›ndan da coflku giderek art›yordu. Yo¤un
gaz bombard›man›, plastik mermiler, coplar, panzerler, binlerce polis söküp atamad›
barikat bafl›ndaki komünist ve devrimcileri. 

Sorumlu yoldafllar›n talimat›yla barikat›n en önünde çarp›flan komünistler bir çok
deneyim kazand› Okmeydan›'ndan. Hemen her barikatta kitlesel olarak vard›k ve di¤er
devrimci dostlar›m›zla birlikte faflist sald›r›ya karfl› direniyorduk. Devrimci

ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜfiÜMÜZDE B‹R ADIM DAHA ÖNE

Geride b›rakt›¤›m›z yak›n süreç, partimizin tüm kuvvetleriyle birlikte, ateflli,
coflkulu, iradi, savaflma ve kazanma kararl›l›¤›n›n her anlamda pekifltirildi¤i bir süreç
oldu. 

Onuncu y›l›nda büyük bir coflkuyla süren bu yürüyüfl, Türkiye ve Kürdistan
iflçi-emekçi y›¤›nlar›na gelecekten yana umudu tafl›man›n ad› oldu¤u kadar
partimizi, kitlelerin zihninde meflrulaflt›rman›n, sosyalizm rüzgar›n› yayman›n da ad›
oldu. 

Gelece¤i örme yürüyüflümüz, kendi s›n›rlar›n› aflan, yetmezliklerimize, bizi kör
karanl›klara çeken prangalar›m›za karfl› savaflma gücünü biledi¤imiz ve ç›tay›
yükseltti¤imiz bir mücadele dönemi olarak devam ediyor. 

Siyasal geliflmede belirgin bir düzey yakalayan Kürdistan çal›flmam›z›n,
s›çramal› bir geliflim yaflayabilmesi için, her alanda oldu¤u gibi, özellikle kad›n
çal›flmas›nda da belirgin bir mesafe kat etmesine ihtiyaç var. 

Ülkemizin ve Ortado¤u'nun gündemindeki önemli politik, ideolojik ve örgütsel
sorunlara her alanda önderleflme iddias›ndaki bir partinin tarz›yla yaklaflmak, bunun
gereklerini yerine getirmek Kürdistan parti örgütümüzün varl›k nedeni ise, sosyalist
yurtsever kad›nlar›n da kendini buna göre örgütlemesi bir zorunluluktur.

Prangalar› k›rmak!
Sosyalizmde hedef insan›n kurtuluflu ve bundan ba¤›ms›z olmayan kad›n›n

kurtulufludur. Bu zorunlulu¤u kavratmak sosyalist yurtsever kad›n›n görevidir.
Zorunlulu¤un kavran›p kavrat›lmas› eyleminde amaç, hedef kitlemiz olan, yoksul,
iflçi-emekçi-genç Kürt kad›n›n nesne de¤il, iflin öznesi oldu¤udur. Kad›nlar iflin
öznesi oldu¤u sürece, de¤iflip de¤ifltirebilir, yeniyi üretme eylemi içinde yer alabilir.

Ulusal özgürlük mücadelesi, Kürt toplumsal yap›s› içinde en çok kad›n›
özgürlefltirmifl, evinin o "kutsal" efli¤inden ç›kar›p kendisi ve ulusunun özgürlü¤ü
için savaflma gücü ve bilinci sa¤lam›flt›r. Bu de¤iflimi yaflayan kad›n, savafl›m›n her
alan›nda var olmaya bafllam›flt›r. Faflizmin her türlü iflkencesine, tecavüzüne gö¤üs
germifl ve sald›r›lara ra¤men ulusal savafl›m›n temel gücü olarak, sokakta, feda
eyleminde, omuzda silah da¤da, yerini almaktan geride kalmam›flt›r.

Halk›m›z y›llard›r sömürgeci faflist diktatörlük taraf›ndan vahfletin ve zulmün
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ve bedel çizgisinde yürüyoruz. Çal›flmalar›m›zdan edindi¤imiz deneyimler
halk›m›z›n bizi kendisine yak›n gördü¤ü ve sosyalist yurtsever mücadeledeki
kararl›l›¤›m›z karfl›s›nda bizi sahiplendi¤i biçimindedir. Örne¤in "siz daha
önce neredeydiniz" , "biz de sosyalistiz" gibi olumlu tepkiler gösteriyorlar.
Bugün gençlerimiz, yürekli kad›nlar›m›z ve kent yoksullar› aras›nda, Parti
büyümekte olan bir umut olarak belirmektedir. Daha atak ve cesur bir pratik
mücadele bu umudu büyütecektir. 

Özgür Kürdistan Amac›m›zd›r
Halk›m›z›n en yak›c› sorun ve taleplerini sahipleniyor, bu mücadele en

önde yürümeye çal›fl›yoruz. Gerillay› imha sald›r›lar›na, kimli¤imizin ve ulusal
varl›¤›m›z›n inkar›na, elde edilen kazan›mlar›n gasp›na, iflçi ve
emekçilerimizin ekonomik ve sosyal haklar›n›n verilmemesine karfl› mücadele
ediyor, anadilde e¤itim, daha fazla özgürlük, daha fazla hak kavgas› veriyoruz.
Söylediklerimizi eylemlerimizle somutlaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Bütün bunlar›
sadece nicelik olarak insan say›s›na dayanarak de¤il, partinin gücüne ve
ideolojik meflruiyetimize güvenerek gerçeklefltiriyoruz. Bu bir iradedir,
cürettir, güçtür. Bu bilincin bütün kitlemize yön vermesi gerekir. Son dönemki
çal›flmalar›m›z da (seçimler, NATO protestolar› ve Büyük Buluflma vb.)  bir
kez daha gösteriyorki, halk›m›z Özgür Kürdistan idealini koruyor ve bu
hakk›ndan vazgeçmeye  de hiç niyeti yok. Bu coflkuyla çal›flmalar›m›za
sar›l›yoruz.

Önder olmak her zaman önder kalmak anlam›na gelmez. Ne zaman ki
halk gerçekli¤iyle ters düflülür ve varoluflunun gere¤ini yerine getiremezse, bir
parti o zaman önderli¤ini de kaybeder, deste¤ini de. 

MLKP Kürdistan Örgütü olarak Özgür Kürdistan için savaflmaya devam
edece¤iz. Pratiklerimiz ortada ve ad›mlar›m›z› h›zland›rmam›z gerekti¤ini
biliyoruz. Halk›m›z›n özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin politik öncüsüyüz.
Devrime, ulusal özgürlü¤e ve sosyalizme lay›k Kürt halk›n›n politik ve
örgütsel önderi olmak için ne gerekiyorsa yapacak ve olaca¤›z. Buna
inan›yoruz. Halk›m›za b›kmadan usanmadan gerçekleri anlataca¤›z. Çünkü
MLKP ayn› zamanda ezilen ve sömürülen Kürt halk›n›n partisidir. 

mücadelemizde daha çokça yaflanacak olan böylesi çarp›flmalar s›ras›nda çok daha
deneyimli olaca¤›z art›k. En basitinden bir barikat›n nas›l kurulmas› gerekti¤ini
ö¤rendik. Bunun yan›nda barikat bafl›nda nas›l çat›fl›laca¤›, molotofun nas›l kullan›lmas›
ve nerelere at›lmas› gerekti¤i, barikatlar›n nerelere kurulmas› gerekti¤i, düflman›n
hareketini gözlemleyecek de¤iflik noktalara mevzilenmifl gözcülerin gereklili¤i ve daha
sayamayaca¤›m›z bir çok fley.

Halk›n Deste¤i Güç Katt›
Bunun yan›nda belki de en önemlisi halk›n çarp›flma s›ras›nda da devrimcileri

sahiplenifli gösterdi¤i ilgi ve s›cakl›kt› anlafl›lmas› gereken. Pencerelerden limonlar,
sirkeler uzat›ld›, yaral›lara kap›s›n› açt› halk›m›z ve imkan› ölçüsünde tedavi etti.
Öncesinden bafllayarak Okmeydan›, halk›n NATO zirvesine karfl› ayd›nlat›ld›¤›,
devrimci çal›flman›n merkezlerinden biriydi. Halk komünistlere, devrimcilere yabanc›
de¤ildi. Keza direnifl kamp› süresince de bu iliflki devam etti. Çat›flma s›ras›nda halk› gaz
bombalar›na vs karfl› koruyan tavr›m›za karfl›l›k, halk da devrimcileri korumaktayd›.
Halk devrimcileri kendilerinden ayr› görmedi. Halk›n komünist ve devrimcilere
duydu¤u müthifl sevgi asl›nda sisteme duydu¤u kin demekti. Buna bir örnek verebiliriz;
bir yoldafl›m›z ald›¤› yo¤un gazdan fenalafl›yor ve bir aile yoldafl› eve al›p kendi
imkan›yla tedavi ediyor. Sonra evin küçük o¤lu ve babas› yoldafl›n halinden etkilenip
barikat bafl›na gidip çat›fl›yor. Eve döndüklerinde yine bir yaral›yla dönüyorlar. Ama bu
seferki yaral› evin delikanl›s›. At›lan gaz bombas›n› ç›plak eliyle al›p düflmana f›rlatm›fl
ve eli yanm›fl dolay›s›yla. Bu ve bunun gibi onlarca örnek yafland› o gün Okmeydan›'nda.

Hayat›nda hiç barikatlarda çat›flmam›fl belki de düflmana bir tafl bile f›rlatmam›fl bir
çok devrimcinin bulundu¤u Okmeydan› direnifli devrimci mücadelemiz ve devrimciler
aç›s›ndan büyük bir kazan›m oldu. Direnifl ayn› zamanda çok tart›fl›lan ezilenlerin
devrimci fliddetinin meflrulu¤unu da ortaya koydu. Bak›n Viranflehir köylülerine, bak›n
Aydos halk›na. Evlerini y›kt›rmamak için barikatlar› kurmufl molotoflar› haz›rlam›fl
bekliyorlar. Okmeydan› direnifli ezilenlerin bu kendili¤inden eylemlerine de ilham
vermifltir. Bu da flunu tekrar tekrar kan›tl›yor ki biz ne kadar ezilenlerin taleplerini
sahiplenirsek ve bunun için emek sarf edip mücadele edersek emekçilerin güvenini o
kadar çok kazanacak, saflar›m›z  da o kadar geniflleyecektir. 

Okmeydan› direnifli bunun için yol gösteriyor: Kitleleri kazanmak için önce
kitlelerin güvenini kazanmal›y›z. Bunun içinse daha fazla mücadele, daha fazla direnifl,
daha fazla Okmeydan›!

Mazlum Do¤an Mangas›ndan 
Bir Genç Komünist
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Okmeydan› Direnifli'ni  Yaratanlara Bin Selam
Sevgili yoldafllar; içimi kaplayan coflku, sevinç ve öfke anlat›lmas› güç bir

diyara götürüyor beni. Bu duygular› uyand›ran olgu, aylard›r yürüttü¤ümüz
çal›flmalar›m›z›n ve düflmanla gö¤üs gö¤üse çarp›flmalar›m›z›n yans›mas›d›r.
Bugün geldi¤imiz nokta aç›s›ndan geride ciddi bir mücadele prati¤i, düflman›n
korkusunu büyütme, halklar›m›za büyük bir direnifl arma¤an etmifl olman›n
verdi¤i gurur ve bunlarla birlikte  nas›l bir güçle karfl› karfl›ya oldu¤umuzun
bilinciyle hareket etme ad›na deneyim kazand›¤›m›z› rahatça söyleyebiliriz. Tabi
baz› akl› evvellerin kurba¤ay› ürkütmemek için tafl atmamay› ye¤lediklerini de
unutmamak kayd›yla tarihimize bir not daha düflmüfl olduk. Burada as›l nokta bu
savafl›m›n hangi alan›nda çal›flma yürütüyor olursak olal›m duygu ortakl›¤›n›
yafl›yor oluflumuzdur. Düflmana tafl, molotof atan ellerin, yaralanan kafa, kol ve
ayaklar›n, iflkence gören, tutsak düflen canlar›n, ac›s›n›, sevincini  ve coflkusunu
her birimiz hissediyoruz. Ama gerçekten flunu söylemek gerekir ki "Okmeydan›
Harbi"ni gören gözlerin hangi pencereden bakt›¤› önemlidir. Yasalc› reformistler
ürkerek, devrimci, komünistler ve ezilen, sömürülen halklar ise onurlanarak
iliflkilendiler o günkü muharebeyle. Barikat bafl›nda çarp›flan bu topra¤›n yi¤it
evlatlar›  tarihe bir not daha düflmüfllerdir. Kan emici Emperyalist-faflist cepheye
proletarya ve ezilenlerin söyleyecek sözlerinin oldu¤u hat›rlat›lm›flt›r.

Bir militan›n yaflam›nda devrimden sonra en önemli fley silah›d›r. Bir de bu
silah› kullanacak yürek. Atefl alt›nda yürüyoruz. Varaca¤›m›z yere nas›l
var›laca¤›n› çok iyi biliyoruz. ‹flte bu yüzdendir koynumuzda çapraz tüfek. Bu
yüzdendir umudu nak›fl nak›fl iflleyen elimizde bayra¤›m›z. Ve düflman› dize
getirecek olan çatall› yüre¤imiz. Hani Naz›m bir fliirinde " mutlulu¤un resmini
çizebilir misin Abidin" diyor ya! Belki o gün Okmeydan› sokaklar›nda çizilen
mutlulu¤un resmiydi. Umudun, inanc›n, direniflin, özgür yar›nlar›n resmini
barikatlarda çiziyoruz. ‹lmek ilmek örüyoruz yaflam›. Kafam›z›, kolumuzu,
ayaklar›m›z›  k›r›yorlar, bedenimizi tutsak ediyor, iflkenceyle ruhumuzu teslim
almaya çal›fl›yorlar. Ama unuttuklar›, onlarda olmayan bir fleyler var. Yürek,
bilinç, feda ruhu ve halklar›m›za olan inanç. Zaman›n birinde MGK bildirisinde

kadar güçlü örgütlenmifl bir PKK'ye ra¤men kendimizi nas›l örgütleyece¤iz"?
yan›lg›s›d›r.  Birincisi; biz PKK'ye karfl› bir örgütlenme içerisinde de¤iliz. Tam
tersine PKK'nin devrimci bir çizgiye gelmesi halk›m›z›n ç›kar›nad›r. Bizim
onlara yöneltti¤imiz elefltirilere esasen bu bilinç yön verir. Ki Partimiz bu
co¤rafyada halklar›m›z›n önüne birlik gibi bir devrimi gerçeklefltirerek
ç›km›flt›r. Ve tarihi boyunca devrimci parti ve örgütlerle olanakl› olan  her
koflulda birleflik eylem örgütleme yolundan ilerlemifltir. ‹kincisi; e¤er önderlik,
bir ideoloji ve ona uygun bir strateji ve taktik  gerektiriyorsa, bizim dünyadaki
bütün halklar›n ç›kar›na olan sosyalist ideolojimiz ve ona uygun prati¤imiz var.
Bütün çabam›z bunun genifl iflçi ve emekçi kitleleri sarmas›na dönüktür.
Üçüncüsü; unutmayal›m ki Abdullah Öcalan ve birkaç yurtsever devrimci bu
hareketi bafllatt›. ‹lk bafllarda halk›m›z bu insanlara deli yaftas› vurdu. "Bu
kadar güçlü bir devlete karfl› siz nas›l mücadele edeceksiniz, gücünüz yetmez"
demifllerdi. Ama PKK, halk›n nabz›n› en do¤ru yerden tutarak, do¤ru bir
politika çerçevesinde binleri savaflt›racak düzeye geldi. Ve devrimin önderi
oldu. Ancak bu gün, PKK, geçirdi¤i ideolojik de¤iflim ve yeni politik çizgisi
nedeniyle halk›m›z›n özgür ve sosyalist Kürdistan talebini yan›tlayacak
durumda de¤il. Ulusal reform çizgisinde karar k›lan Kongra Gel, Kürt iflçi,
emekçi ve ezilenlerinin sömürü ve zulümden kurtar›larak özgür  ve sosyalist
bir ülkede yaflamas›n› sa¤layabilecek yönelim, program ve amaca sahip de¤il.
Kendi programlar›nda da zaten bunu aç›k aç›k yazd›lar. MLKP Kürdistan
Örgütü iflte bu talebin öncüsüdür. Kitlelerle bu çizgisini buluflturabildi¤i
ölçüde, ulusal ve s›n›fsal özgürlük mücadelesinin önderi olma çabas›ndad›r. Bu
nedenle kitlelere giderken zihinlerde bugüne kadar farkl› düzeylerde de olsa
var olan "bu halk›n önderi PKK ve A. Öcalan, biz bu halk› Parti  saflar›nda
nas›l örgütleyece¤iz" gibi bir zihniyetin afl›lmas› gerekiyor. Onlar kazand›klar›
kitlelere önderliklerini yapmaya devam etsinler. Biz de savunduklar›m›z› her
türlü mücadele araç ve biçimini kullanarak, do¤ru taktik ve politikalarla Kürt
ezilenlerine mal etmeye devam edelim. Hayat›n ortaklaflt›rd›¤› her yerde
bulufluruz. Ayr›flmak gerekti¤inde de ayr›fl›r›z. 

Biz, halk›m›z›n düfllerini bu günkü mütevaz›  yap›m›zla -flimdilik
kayd›yla- gerçek k›lamayaca¤›m›z› biliyor, bu nedenle daha fazla emek, irade
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emekçi s›n›f çizgisini neredeyse tümden de¤ifltirdi-terk etti. ‹mral› çizgisini
benimseyerek devrimcili¤in bitti¤ini, art›k evrimci çizginin geçerli oldu¤unu
iddia etti. "Kürtler devlet istemiyor" diye tarif ettiler bu çizgilerini... Türk
burjuvazisinin emperyal ifltah›n› kabartmak amac›yla "Büyük Türkiye"
hayalleri için iflbirli¤i yapmay› teklif etmeye kadar vard›rd›lar sapt›klar›
yollar›n›.. Buna ra¤men halk kitleleri hala özgür Kürdistan için PKK'yi
destekliyor. Yap›lanlar›, Kongra Gel ve Öcalan defalarca aksini söyleseler de,
taktik olarak yorumluyor, ya da öyle olmas›n› umuyor. Bu durum kitleleri
baflka tart›flmaya baflka aray›fllara yöneltse de, alternatifsizlik harekete genel
olarak güvensizlik ve inançs›zl›k olarak yans›yor. Halk kitleleri bunca
yaflananlardan sonra do¤al olarak ortaya ç›kan her alternatif geliflmeye genelde
ihtiyatla yaklafl›yorlar. Yer yer inançs›zl›k, küçümseme vb. karfl›lafl›lan di¤er
tepkiler olabiliyor. Kuflkusuz halk›n baflka bir gücü alternatif olarak kabul
edebilmesi ona inanmas›ndan geçiyor. Bunun için de kabul etmek gerekir ki,
bu iddiada olanlar›n kendilerini her bak›mdan ortaya koymalar› gerekiyor.
Ama san›r›z bunun kadar önemli bir di¤er fley de bu iddia sahiplerinin kendini
alternatif ve öncü görme bilincidir. Kendi somutumuzda bunu çok net bir
flekilde ortaya koymam›zd›r.

Bilincimizdeki önderlik alg›lamas›
Konumuz ekseninde daraltarak söylersek, önderlik, bir halk›n-s›n›f›n

tarihsel ve güncel  taleplerini do¤ru bir ideolojik-siyasal perspektifle ele al›p,
do¤ru zamanda, do¤ru biçim ve örgütlerle halk› bu talepler etraf›nda
buluflturmak ve harekete geçirmektir. Partimizin yapmaya çal›flt›¤› tam olarak
budur. Fakat bunu bizim iddia etmemiz yetmez. Politikalar›m›z›n, taktik ve
fliarlar›m›z›n kitleleri sarmas›, onlar›n istek ve e¤ilimlerini de temsil etmesi
gerekiyor. Savaflç›lar›m›z›n ciddi bir kitle gücünü kucaklayan Kongra Gel
gerçekli¤ine buradan bakmas› ve kendi pozisyonunu ve meflrulu¤unu bir kez
daha bilince ç›karmas› gerekiyor.

Partimizin bu tarihsel ve güncel gerçeklik ›fl›¤›nda, halk›m›z›n ulusal
özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin önderi olmas›n›n önünde, emek,
savaflmak, cesaret, inat, irade ve feda yüklü bir savafl yürütmekten baflka ne
gibi bir engel var? Bireylerde yer yer karfl›m›za ç›kan bafll›ca yanl›fl, "biz bu

flöyle bir ibare konulmufltu; "en tehlikeli insan can›ndan vazgeçmifl insand›r." Bu
sözcük bütün korkular›n› ele veriyor. Çünkü ancak onurlu ve inançl› insanlar
inand›¤› de¤erler için can›n› feda edebilir. Ama onlar›n bunu anlamas› mümkün
de¤il. Bunu aç›klamak ancak s›n›fsal duruflla mümkündür.

Dünya yeniden bir hayaletle karfl› karfl›ya. Emperyalistler bu korkuyla
yeryüzünü bir zindana  dönüfltürmeye çal›fl›yorlar. Karanl›¤›n bekçilerinin
say›s›n› artt›rarak, kentleri gizli-aç›k kameralarla gözetleyerek, sisteme
baflkald›ranlar› hücrelere kapatarak, her geçen gün özgürlükleri k›s›tlayarak
egemenliklerini sürdürmeye u¤rafl›yorlar. Zannediyorlar ki tarihi gerisin geriye
çevirebilirler. ‹flte bu mümkün de¤il. Öldü zannedilen proletarya güneflli yüzünü
Avrupa' da, Latin Amerika' da, Uzak Asya' da yani dünyan›n her yerinde
gösteriyor. Devrimci ve Komünistler ellerinde k›z›l bayraklar›, marfllar› ve
molotoflar› ile geliyorlar, beklenen günü yak›n etmek için. 

Seatle'da yak›lan direnifl atefli bugün Okmeydan› sokaklar›nda alev alev
yan›yor. Ne NATO, ne AB, ne ABD hiçbir zulüm, sömürü makinesi  bu
yürüyüflü durduramayacak. Hakl›l›¤›m›z› tarihten, gücümüzü ezilen ve
sömürülen dünya halklar›ndan al›yoruz. 

Belki bugün için savafl›m›m›z›n gerçek ürününü alam›yoruz. Ancak
halk›m›z bu savafl›m› görerek ö¤reniyor. ‹flte Pendik-Aydos halk› eme¤ini, al›n
terini, ve tüm insani duygular›n› sömürerek iktidara gelenlerin, sonradan nas›l
evlerini y›kmaya geldiklerini görünce onlar›n anlad›¤› dilden cevab› veriyor. ‹flte
Urfa'daki köylü emekçilerimiz; elektrik  hakk›n› zorla al›yor. Barikat, tafl,
molotof ve Marksist Leninist Komünist Parti, halk›n esas ihtiyac› olan bu. Halk
giderek nas›l hak alaca¤›n› ö¤reniyor. Bizler t›pk› Gazi, Okmeydan› Ayaklanma
ve direnifllerinde oldu¤u gibi halklar›m›za yürünecek yolu daha fazla
gösterece¤iz. 

Son olarak ‹stanbul'u  NATO’ya dar eden, emperyalistler ve iflbirlikçilerine
korkulu günler yaflatan, halklar›m›z›n kin ve öfkesini barikatlarda dile getiren
tüm yoldafllar ve siper yoldafllar›m›z ›fl›ldayan gözlerinizden umut eksik
olmas›n, akan her damla kan›n›z›n, ac›yan en küçük yaran›z›n hesab›n›
verecekler mutlaka. 

Bir Komünist
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ve onun Kürdistan Örgütü temsil ediyor.Kürt yoksullar›, ezilenleri, genç ve
kad›nlar› aras›nda özgür ve sosyalist Kürdistan mücadelesini partimiz
yürütüyor. Kendisini bu amaçlarla tarif eden baflka bir dizi örgütten de söz
edilse bile bunlar›n mücadele alanlar›m›zda kayda de¤er bir faaliyeti yoktur.
Pek ço¤u internet örgütüne ya da mülteci çevresine dönüflmüfl durumdad›r.
Kürt halk kitleleri içerisinde önemli bir örgütsel iliflkinin yan› s›ra  genel bir
politik etkisi olan Kongra Gel'in kazanamad›¤›-örgütleyemedi¤i yüzbinlerce
Kürt emekçisi, iflçisi, genci var. Yine bu gün kazan›lm›fl olsa da sürece elefltirel
yaklaflan, kendine yeni alternatifler arayan yurtsever insanlar var. Sosyalizm
mücadelesi bu kesimler içerisinde, iflçiler, emekçiler, kent yoksullar›, gençler
ve kad›nlar aras›nda somut bir proje ve alternatiftir. Kuflkusuz ki bunun için
partimizle bu kesimlerin buluflturulmas› gerekmektedir. Öncülük-Önderlik
tart›flmas› ya da bilinci iflte bu sürece yan›t olmak için gündemimizdedir.
Prati¤imizin bilinci bu anlamda kavranmal›, etkili bir kuvvete dönüflmelidir.

Partili bireyler olarak zihinsel flekilleniflimize, bilinç alt›nda sakl› olan bir
tak›m düflüncelerimize göz atmak faydal› olacakt›r. Öncelikle devrim sürecinin
bir ürünü olarak önümüzde duran baz›  olgular var. Bunlar›n baz›lar›n›
s›ralayal›m; PKK Kürt halk›n›n bilincinde bir devrim yaratt›. Halk›m›z kendi
varl›¤›n›n bilincine ve gücünün fark›na vard›, da¤a ç›kt›, kad›n›yla, erke¤iyle,
genciyle sömürgecili¤e karfl› savaflt›. Faflist sömürgecili¤e anlad›¤› dilden
cevap verdi. Bütün bunlar› elbette bir strateji ve politika çerçevesinde
gerçeklefltirdi. PKK, halk›m›z›n binlerce neferini savaflt›rd›ysa  bunu gerçek
k›lan bir politikas›, uygun örgütleri ve bir ideolojisi oldu¤u içindi. Ve bu
flekilde Kürt halk›n›n ciddi anlamda önderi oldu. Tabi bu önderlik gerillan›n ve
halk›m›z›n kan› can› pahas›na yarat›ld›. Bugün bütün olumsuzluklar›na ve
ideolojik durufluna  ra¤men, halk›m›z›n önemli bir kesiminin bilincinde PKK
ve A. Öcalan  hala önderdir. Ça¤r›lar› genifl kesimler taraf›ndan yan›tlan›yor,
binlerce insan› harekete geçirebiliyor.

Kongra Gel, önceli PKK'nin savundu¤u bir dizi sosyalizan görüflü ve

Parti tüm örgüt ve  kadrolar›yla "Öncü Parti' den Önder Parti' ye" fliar›yla
gelece¤e yürüyor. Bu yürüyüfl, ideolojik -teorik- pratik olarak her alanda
kendini gösteriyor. Parti, Kuzey Kürdistan'da ise farkl› koflullarda, farkl›
düzeylerde ilerliyor. Çünkü Kürdistan topraklar› tamamlanmam›fl bir devrim
yaflad›. Halk›m›z, ulusal ba¤›ms›zl›¤›n› kazanamad› ama zihinsel devrimi
gerçeklefltirdi. Devrime önderlik eden PKK'nin Genel Baflkan› Abdullah
Öcalan emperyalist bir komplo sonucu faflist Türk burjuva devletince esir
edildi. Bu sürecin bir ürünü olarak, ‹mral› savunmalar›ndan bafllayarak PKK'de
önemli tart›flmalar bafllad› ve Öcalan'›n ça¤r› ve direktifiyle ideolojik ve
örgütsel zeminde temel bir dizi de¤ifliklik yap›ld›. PKK, bu süreçte ulusal
devrimci bir partiden ulusal reformcu bir partiye evrildi. Askeri güçler yine
‹mral›'n›n ça¤r›s›na uyarak Kuzey Kürdistan'dan çok büyük oranda çekildi. 

PKK'nin bu stratejik de¤ifliminin ve sürecin bafl›nda ilan etti¤i tek tarafl›
ateflkesin üzerinden befl y›l geçti. Ulusal hareketin saflar›nda önemli krizler
yafland›. Amerikan emperyalistleri uygun koflullardan yararlanarak Osman
Öcalan ve arkadafllar›n› y›k›c› bir çete olarak Kongra Gel'den kopard› ve ulusal
harekete sald›r›ya göre konumland›rd›. Kürt halk›m›z içerisinde sesli ya da
derinden bir dizi tart›flma bafllad›. ‹hanete genel bir karfl› koyufl olurken,
hareketin mevcut önderli¤ine karfl› da artan bir güvensizlik geliflti. Halk bu
güvensizli¤ini yanl›fl politikalara karfl› tepki biçiminde, örne¤in seçimlerde
yans›tt›.

Devrim ve önderlik bir süreç iflidir
PKK ya da bu günkü ad›yla Kongra Gel, halk›m›z içerisinde örgütlü olan

en temel güçtür. Bu do¤ru. Fakat bir bütün olarak Kürt halk kitlelerinin bu parti
arkas›nda saf tuttu¤u sonucu ç›kar›lamaz. Sömürgecilik baflta gelmek üzere,
tarikatlar, sermaye partileri, baz› Kürt liberal partileri de halk›m›z› kazanmaya,
çeflitli ç›kar ve vaatlerle etraflar›nda toplamaya çal›fl›yorlar. Hali haz›rda
Kuzey Kürdistan'da Kongra Gel d›fl›nda bu çevrelerin belirli etkilerinden söz
edilebilir. Halk›m›z›n saflar›nda sosyalist bir dünya mücadelesini ise Partimiz
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