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‹‹DDAAMM HHAALLKKLLAARRIIMMIIZZAADDIIRR‹‹DDAAMM HHAALLKKLLAARRIIMMIIZZAADDIIRR
Türkiye Cumhuriyeti, Kürt ulusuna karşı

sürdürdüğü imha politikasında ısrar ediyor.
Yagıtay’da görülen Partimizin Genel
Başkanı ve Kürt ulusunun tartışmasız
Önderi Abdullah Öcalan yoldaşın davası
karara bağlandı. Verilen karar halkımız ve
insanlık açısından hiçbir meşruiyeti
bulunmayan DGM’nin aldığı idam kararının
onaylanmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Önderliğimizin,
partimizin ve halkımızın son sınırda yaptığı
fedakarlıklara olumlu bir yanıt vermemiştir.
Aynı zamanda dünyanın ve insanlığın
çözümleyici yaklaşımları ve de daha
mürekkebi kurumamış AGİT’in İstanbul
Deklerasyonu’nun ilkeleri de hiçe sayılmıştır.
Genel Başkanımızın yaşamı pazarlık konusu
olarak kullanılmaya devam edilmektedir. 

Yargıtay’ın Önderliğimizin idam kararını
onaylaması, bizzat Önderliğimiz tarafından

başlatılan, barış, demokratik değişim ve
dönüşüm sürecini riske sokmaktadır.
Sürecin gelişmesi için tek taraflı olarak,
aldığımız önlemler ve yaptığımız
fedakarlıklar Türk devleti tarafından
istismar edilmekte bu da partimizin ve
halkımızın tahammül gücünü zorlamaktadır. 

Yapılması gereken, Önderliğimizin idam
kararının durdurulmasından da öteye
özgürlüğüne kavuşmasının sağlanması ve
Kürt sorununun çözümü için pratikleşecek
hukuki ve yasal adımların atılmasıdır, Türk
devletinin bu doğrultuda hareket etmesini
gerçekleştirmektir. Bunun bir gereği olarak,
halkımızın siyasal nitelikteki direnişini
güçlendirmeye, uluslararası topluluğu ise
çabalarını artırmaya çağırıyoruz.PKK Başkanlık Konseyi’nin 25 Kasım tarihli açıklaması 23. sayfada

Başkan Apo’nun 27 Kasım mesajı

Halk
Kazanacaktır

21
. yılda güvenceniz, kendinizi ve tüm
halkımızı muazzam örgütlemenizdir.
Bir günde bile muazzam gelişmeleri

sağlayabilirsiniz. Bu bizim tarihimizde büyük ör-
nekleri ile vardır. Bu anlamda güvenceyi yasa-
lardan değil, kendi öz gücünüzde arayacaksınız.

Bizim yaşadığımız, evliyaların yaşadığı bir
trajedidir. Halkımız çok büyük acılar çekti. Bu
tutsaklığımızla, bin yılların tutsaklığına karşı
verdiğimiz özgürlük mücadelemizin önü kesilmek
isteniyor. Bizim karşımızda dünyanın egemenleri,
gericileri ve zorbaları birleşti. İmralı süreci zor-
lu bir süreçtir. Facia ile sonuçlanmaması için
Barış ve Demokrasi için yaşayacağım dedim. Bu
tutumumu bir süre daha korumayı düşünüyorum.
Benim için yapılması gereken tarihi görevler bü-
yük oranda yapılmıştır. Benim için yapabileceği-
niz en önemli şey, beni doğru anlamanız, doğru
kavramanızdır.

Savaşı dayatanlara karşı, imha içerikli yöne-
limlere karşı meşru haklarımız olan meşru müda-
faa, meşru mücadele vazgeçilmez bir haktır.

Büyük emekler, büyük şehitlerimizle geldiği-
miz bu 21. yılda da büyük tarihi günler yaşıyo-
ruz. Yeni bir tarihi oluşuma, özünde değişim-dö-
nüşüm ve yeni program ile giderken başarılar di-
liyor, bunun başlangıcının ve zaferle sonuçlana-
cağı o görkemli günleri selamlıyorum.

Bugüne kadar getirilen, bu görkemli tarihi
değerlere sahip çıkma temelinde tekrar hepinizi
selamlarken, halk kazanacaktır, Türkiye halkla-
rı kazanacaktır diyorum.

25. 11. 1999 / İmralı
Abdullah Öcalan

Geçmiflimizle gurur duyuyoruz

ve ona dayanarak gelece¤i yaratmaya çal›fl›yoruz

“İşte bugün partimiz, Başkan’ına bağlı olmanın da bir
gereği olarak, istifa etmek istediği parti
anlayışından kendini arındırmaya, Başkan’ın
partisine dönmeye ve Başkan Apo’nun öngördüğü
particiliği kendinde yaratmaya çalışıyor. 

“Kongremizin temel sloganı bellidir. Bu slogan, 
Başkan Apo’nun ‘ya özgürlüğümü verin ya öldürün’
sloganı olacaktır. Yani, ya özgürlük ya ölüm! Bizim
bunun dışında bir sloganımız olamaz. Geçmişte de
sloganımız buydu, bugün de sloganımız budur.”

PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Cemil Bayık (Cuma) yoldaş ile röportaj 4. sayfada

PPKKKK’’ddee yyaaflflaayyaann ssoossyyaalliizzmm
PPKKKK’’NN‹‹NN YYAAfifiAAMMIIDDIIRR Özgürlükte

buluşma

YYeennii DDüünnyyaa DDüüzzeennii
OOrrttaaddoo¤¤uu vvee KKüürrttlleerr

““““Sosyalizm eşitliktir.

Parti içerisinde eşitlik

olacak. Parti için sağlam te-

mel özellikleri olacak. Parti

için sağlam temel

özellikleri ortaya

çıkartacağız. Sosyalizmin

emekçi karekterini ve

sosyalizmin temel ahlakını

esas alacağız. Üretemeyen,

üretimi esas almayan

bir yaşamdan kesinlikle uzak

duracağız.””””

Duran Kalkan yoldaşın yazısı 10. sayfada

““““Kürt sorununun

çözümü, tüm bölge

ülkelerinin çözümüdür.

Bunun çözümsüzlüğü

bölge ülkelerinin de

çözümsüzlük içerisinde

yaşamasıdır.

Aynı şeyi uluslararası

güçler için de belirtebiliriz.

Kürt sorunu çözüme

kavuşturulmadan bölgede

çözüm aranamaz;

YDD kurulamaz, kurulsa

bile sağlıklı yürümesi

düşünülemez.””””

Ferhat yoldaşın yazısı 14. sayfada

“Sema Yüce yoldafl için söylenme-
si gereken; onlar kitaba ve Önderlik
esaslar›na göreydiler. Bir türlü yan›t
veremeyenler
ise kitaps›z-
d›rlar, do¤ru-
lar› olmayan
anlay›fls›zlar-
d›r. ‹flte yap-
mam›z gere-
ken, kendimi-
zi bu kitaba
kavuflturmak-
t›r. Hayat›n ki-
tab›n› okuma-
y› bilmiyorsunuz, bu yetene¤e ulafl-
mam›fls›n›z ve dolay›s›yla bütün di-
renifl de¤erleri unutulup gidiliyor.”
Başkan Apo’nun değerlendirmesi 16’da

Başkan Apo’ya!

“Bugün 27 Kasım ve biz halk

olarak bugün temellerini atıp

bize kazandırdığın en değerli

özgürlük silahı olan

Kürdistan İşçi Partisi’nin 21.

kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Halk olarak bizi yeniden vareden

dirilişin bu kutsal gününde, fiziki

varlığınla aramızda olmaman

hepimizi derin bir acıya boğuyor.”

M e s a j l a r . . .

Başkanlık Konseyi , ARGK, ERNK ve
PJKK’nin 27 Kasım mesajları 9. sayfada
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KKasım ayı, 20. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde Rusya’da gerçekleştirilen
büyük devrime tanık olurken,

son çeyreğinde de Kürdistan coğrafyası ve
Kürt insanının büyük altüst oluşunun tarihi
oldu. Kuzey Kürdistan’ın kalbinde 21 yıl ön-
ce atılan mütevazi adım yüzyılın kapanışın-
da coğrafi ve “siyasi” sınırları aşarak yüzyı-
lın son büyük devrimini de belirledi. 27 Ka-
sım 1978, bu açıdan yalnızca devrimci bir
partinin kuruluş tarihi değil, bir büyük yürü-
yüşün de başlangıcı oldu. Üstelik de sade-
ce bir partinin kuruluş yıldönümü olarak de-
ğil, bir halkın özgürlük yürüyüşünün başlan-
gıç noktası olarak, hem de yalnız kendisi
için değil belki de tarihte ilk kez görülen
kendisini ezenlerin de kuşatılmışlıklarını or-
tadan kaldıracak bir arayışın başlangıcı ola-
rak bellekler ve vicdanlardaki yerini aldı. Bu
yürüyüş sürüyor.

Son iki yılki gelişmelerden açıkca gö-
rüldüğü gibi bu yürüyüş coğrafi ve “siyasi”
tüm sınırları aşmış durumda. Kürtler için
özgürlük yürüyüşlerinin başlangıcının kut-
lanması anlamına gelen 27 Kasım, iki yıl-
dır ulusal ve bölgesel olduğu gibi, ulusla-
rarası gündemin de temel maddesi haline
geldi. Geçen yılki kutlamalar uluslararası
komploya karşı PKK Genel Başkanı Ab-
dullah Öcalan yoldaşın, ulusal kurtuluş
mücadelesini dünyaya açma çabalarının
uyandırdığı büyük yankılar içinde yapıldı. 

Bütün Kürtlerin ve dünyanın gözü Ro-
ma’daydı. PKK, Apo, Kürtler Batı’nın ve
tüm dünyanın gündeminin birinci sırasına
oturmuştu. Kuşatılarak sınırlandırılmak böy-
lece bitirilmek istenen “yüzyılın son isyanı”,
bu kez uluslararası alandaki açılımlarla “si-
yasallaşma”, böylece etkinliğini, geleceğe
dair potansiyellerini koruma şansı yakala-
mış görünüyordu. Bu noktada, ilk perdesin-
de Başkan Apo’yu Ortadoğu’dan çıkararak
sahneye konulan komplonun, ikinci perdesi
devreye sokuldu. Her tür baskı, ilişki, imkan
harekete geçirilerek Başkan Apo, etkinliği-
nin olmayacağı bir coğrafyada sıkıştırılmak
istendi ve bu başarıldı. Sonuçta uluslarara-
sı komplo Başkan Apo’nun Türkiye’ye kaçı-
rılması ile sonuçlandı. 

21 yıl önce özgürlük arayışını başla-
tan Kürt halkı için bu kez de 15 Şubat bir
milad haline geldi. Gerçekten de 15 Şu-
bat’tan bugüne 9 aylık süreçte, neredey-
se 10 yılda sağlanamayacak gelişmeler
yaşandı. Bütün bu gelişmeler Kürt halkı-
nın özgürlük yürüyüşünün belirleyeni
Başkan APO ve partimiz PKK eksenli
olarak gündeme geldi. Geçen yıl olduğu
gibi bu yılda, Kasım ayı Kürtlerin ayı ola-
rak geçti. Üstelik de geçen yılki gibi, Baş-
kan APO ve PKK şahsında Kürt meselesi
yalnız ulusal planda değil,  bölgesel ve
uluslararası planda da gündemi belirledi.
Kürt meselesi Türkiye’nin dış politikası,
temel ittifak ilişkilerinde olduğu, hatta da-
ha da yoğun bir şekilde uluslarararası
diplomasinin de gündemine oturdu. Ka-
sım ayı ortalarında İstanbul’da yapılan
AGİT zirvesi, bu zirve nedeniyle Türkiye’-
ye giden ABD Başkanı Clinton’un zirve
öncesi ve sonrasındaki açıklamaları, ni-
hayetinde Başkan APO hakkında verilen
idam kararının yargıtayda yapılan son
duruşma ile onanması tüm gözleri geçen
yıl olduğu gibi bu yılda Apo, Kürtler ve
PKK üzerine çevirdi. 

KKoommppllooccuullaarr  aaçç››kkllaann››yyoorr

PPKK Genel Başkanı Abdullah Öca-
lan yoldaş, bu şekilde başlayan ve

süren Kasım ayı gündemine, yaptığı son
açıklamayla da kesin damgasını vurdu.
Başkan Apo bu açıklama ile son bir yıldır
tüm kamuoyunun dikkatlerini üzerine çe-

ken uluslararası komplonun niteliğini orta-
ya koydu. Bugün bir yıl sonra, PKK Ön-
derliği’nin son açıklamalarıyla anlaşılıyor
ki, sözkonusu komplo başından beri bir
NATO planıydı ve öyle yürütüldü. Glad-
yo’nun doğrudan devreye girerek bütün
uluslararası güçleri sözkonusu plan çer-
çevesinde çeşitli biçimlerde düzenlemeye
tabi tuttuğu gerçeği giderek daha net ola-
rak görülüyor.

PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan
yoldaş yaptığı açıklamayla bu güçlerin du-
rumunu tek tek belirtiyor: “Almanya insa-
ni sorumluluğundan kaçtı, Rusya para
aldı, İtalya cesur davranamadı, demok-
ratik kurallara uymadı...Yunanistan’da
muhatap olduğum hem askeri, hem si-
vil kesimler NATO’nun elemanlarıydı....
İnisiyatif ABD’lilerin elindeydi. ABD’li-
lerden bu işten sorumlu kişi Ulusal Gü-
venlik Dairesi Başkanı Sandy Berger
idi... İsrail’in bu işten sorumlu kişisi İs-
tihbarat Şefi David Irwin idi. Irwin ve
Berger birlikte yürüttüler.” Sözkonusu
planda her gücün çeşitli amaçları bulun-
duğunu belirten Başkan Apo; kendisinin
ise ortaya konulan bu oyunu bozmayı
esas aldığını ısrarla vurguluyor. Başkan
Apo, komployu kuranların stratejik amaç-
larına dikkat çekerek daha sonraki geliş-
meleri de hatırlatıyor. “Halen komployu
yürüten dar çekirdeğin kontrolü ellerin-
de tuttuklarını düşünüyorum” diyen
Öcalan yoldaş, attıkları adımlarla kısmen
gelişen barış sürecinin ilerletilmesinin
bunları boşa çıkarabileceğini vurguluyor.
Başkan Öcalan, “Ancak bu konuda da
endişelerim var. Son yapılan suikast-
ler, Ahmet Taner Kışlalı cinayeti ve Su-
surluk Komisyonu Sözcüsü FP millet-
vekili İncetahtacı’nın şüpheli ölümü,
beni şüphelendiriyor” diyor. 

Yaptığı açıklamada son gelişmeleri de
değerlendiren Başkan Apo, ABD ve Avru-
pa’yı toptan suçlamadığına dikkat çekerek
Clinton’un inisiyatifi eline alıp almadığının
veya ne kadar hakim olduğunun tam belli
olmadığını vurguluyor. Nitekim AGİT zirvesi
öncesi Türkiye’ye gelen ve devlet ve kamu-
oyu tarafından neredeyse “Ulusal Kahra-
man” olarak karşılanan Clinton’un kimi
açıklamaları, ABD Başkanı’nın Başkan
Apo’nun teslimi karşısında Ankara’dan is-
teklerini artık daha açık ortaya koyacakları-
nı gösterdi. Clinton gezi öncesi yaptığı açık-
lama ile Türkiye ile ortaklıklarının stratejik
niteliğinin yanısıra Türk devletinin gerekli iç
ve dış düzenlemeleri yaptığı taktirde gele-
cek yüzyılın ilk çeyreğini belirleme potansi-
yeline sahip olduğu vurgusunu yaptı. 

Bugün komplonun yürütücü olduğu an-
laşılan Sandy Berger de, gezi önce benzer
nitelikte bir açıklama yaptı. Türkiye’nin tam
anlamıyla iştahının kabarması ve kendin-
den geçmesine yol açan bu açıklamalar,
aynı zamanda Balkanlar-Kafkasya-Ortado-
ğu üçgeninde yürütülmek istenen planda
Ankara’ya biçilen rolü de gündeme getirdi.
Geleceğin enerji kaynakları üzerindeki mü-
cadele ile belirleneceğini ileri süren strate-
jistler, ABD’nin Türkiye’nin içinde ve bölge-
de son düzenlemeleri yaparak dünyanın en
temel enerji kaynakları olan Kafkasya-Orta
Asya petrol ve doğalgaz ile Ortadoğu petro-
lünün böylece güvenceye alınmak istendi-
ğini belirtiyorlar. Dünyanın en sıcak çatışma
bölgesi halindeki Balkanlar-Kafkasya-Orta-
doğu üçgeni böylece güvenceye alınmak
isteniyor. 

Burada Türkiye’ye biçilen rol tampon
bölge olmaktan sıçrama tahtası veya ileri
karakol, hatta saldırı oku rolü oynamasına
kadar değişiyor. Yani ABD’nin Başkan
Apo’yu uluslararası bir komplo ile esir ede-
rek Türkiye’ye teslim etmesi, böylesi bir
stratejik arayışın sonucu. Ancak bu strateji-

de, kendisine biçilen rolü oynaması için
Türkiye’nin de belli değişimler yaşaması
gerekiyor. Örneğin, ne biçimde olursa olsun
dışarıya müdahale etme yeteneğine sahip
olmak, günümüz gerçekliğinde kendi içine
müdahale edilmesine de uyum göstermeyi
gerektiriyor. Bu hem sözkonusu stratejinin
hem de günümüz dünyasının egemen poli-
tik kültür ve atmosferinin bir sonucu. Bu
noktada da Türkiye’ye içerde, ekonomiden
siyasete kadar tüm yapılanmasını dışarıyla
uyumlu hale getirme, dışarda da Kıbrıs,
Güney Kürdistan başta olmak üzere kendisi
açısından “ulusal” kaygıları içine hapsede-
rek yaklaşmaya çalıştığı sorunları, üyesi ol-
mak istediği sistemin çerçevesinde ele al-
ması zorunluluğu artık daha sık ve doğru-
dan seslenmelerle hatırlatılıyor. Clinton ge-
zisi, gezi öncesi ve sonrasındaki açıklama-
lar ve nihayetinde AGİT zirvesinde alınan
kararlar bu durumu çok net ortaya koydu.
Türkiye’nin de bunlara açıktan karşı
koy(a)macağı gerçeği de ortaya çıktı.

KKuurrnnaazzll››kk  hheessaappllaarr››

BBu nedenle daha 7-8 yıl önce Kürt
sözcüğü ağızlarından çıktı diye Kürt

halkının temsilcilerinin linç edilmeye çalışıl-
dığı meclisde, çok daha milliyetçi olduğu
belirtilen milletvekilleri  “Kürtlerin doğuş-
tan haklarını tanıyın” diyen Clinton’un ko-
nuşmasını ayakta alkışlarla karşıladılar.
“Dışardan dayatmaları hiç kabul etmeyiz”
diyerek uluslararası insan hakları ve sivil
toplum kuruluşlarının her tür eleştirisini şim-
diye kadar reddetmeyi alışkanlık haline ge-
tiren Türk yöneticileri ve basını  Clinton’u
“Bizden biri, Türk gibi” sözleriyle “bağrına
bastı”. Arkasından İstanbul’da yapılan AGİT
Zirvesi’nde “Artık hiç kimse içişlerimize
karışmayın diyerek insan haklarını gö-
zardı edemez” şeklinde özetlenebilecek
yaklaşım kamuoyunda gündeme gelince,
bunun yalnızca Rusya ve Çeçenler için de-
ğil, Türkiye ve Kürtler içinde geçerli olacağı
artık fazla sır değil. Türk kamuoyunda da
bu yönlü görüşler dile getiriliyor, Kürt mese-
lesi ve Kıbrıs gibi sorunlarda dışa karşı hep
gündeme getirilen oyalamacı, ikiyüzlü yak-
laşımların artık terkedilmesi gerektiği daha
sık ve etkin olarak vurgulandı. Fakat bunun
yanısıra gerek devletin herhangi bir somut
adım atmaması, gerekse geçmiş süreç gö-
zönüne alınınca “oyalama, kendine göre
dünyayı kandırma eğiliminin” etkin olduğu-
nu unutmamak gerekiyor. 

Nitekim Türk dış politikasının belirleyici
isimlerinden Gündüz Aktan açıkca, “Dünya
kamoyunda deprem nedeniyle de olsa bize
yönelik bir sempati var, bundan yararlana-
rak Avrupa Birliği’ne aday olalım, gerisine
sonra bakarız” diye açıkladığı görüşünü,
AGİT’te Kıbrıs ve insan hakları çerçevesin-
de Kürt sorununa ilişkin dile getirilen yakla-
şımlara karşı da hep seslendirdi. Burada ta-
bii ki kilit olan “Gerisine sonra bakarız” diye
vurgulanan yaklaşım, ruh hali, hatta politika
yapma anlayışı. “Türk usulü” politikacılığın
bu sözlerle dile getirilen özelliklerinin tarihi
dayanakları da hala hafızalardaki yerini ko-
ruyor. Özellikle de Kürtler 80 yıl önce kuru-
cu ortak olarak yola çıkıp mücadele ettikleri
Cumhuriyet sürecinde başlarına neler geldi-
ğini çok iyi biliyorlar. Bu nedenle şimdi mo-
dern bir öncülüğe ve örgütlülüğe sahip ol-
dukları cumhuriyetin demokratikleşmesine
böylece de 80 yıl önceki çabanın tamam-
lanmasına çalıştıkları bu dönemde, bu tür
sözlerle aldatılacaklarını sanmak çok açık
bir safdillik olacaktır.

Gerek Kürtlerin gerekse birçok ulusla-
rarası gücün bu yönlü tüm uyarılarına rağ-
men Türk devletinin eski yaklaşımlarını
sürdürme eğiliminin hakim olduğu Başkan

Apo hakkında verilen idam cezasının yar-
gıtayda 25 Kasım’da onanmasıyla belli ol-
du. Her ne kadar sürpriz niteliği taşımadı-
ğı söylense de, onama kararı, Başkan
Apo, dolayısıyla Kürt halkının imhasının
amaçlandığını ortaya koydu. Üstelik de bu
yalnız mahkeme kararı ile amaçlanmakla
da kalmıyor, pratikte de eşzamanlı olarak
uygulamaya sokuluyor. Kararın açıklandı-
ğı gün, Türk devletinin aktif desteğiyle
KDP Güney Kürdistan’da gerilla güçlerine
karşı kapsamlı bir saldırıya geçiyor. Kürt
halkı böylece Önderliği ve gerillası imha
edilerek teslim alınmak isteniyor. Bu ne-
denle de Başkan Apo hakkında verilen
idam kararı, tüm halk için verilmiştir, Kürt-
lerin imhasının yolunu açılması ise yalnız-
ca ve yalnızca daha büyük çatışmalar an-
lamına gelecektir. 

Özellikle Başkan Apo’nun açıkladığı ba-
rış ve demokrasi projesinin PKK ve Kürt
halkı nezdinde somut adımlara yolaçması
ve atılan adımların yarattığı göreli olumlu
bir atmosfer yarattığı bir dönemde verilen
bu kararın hiçbir meşruiyetinin olmadığı da
açıktır. Bu karar, Kürtlere yönelik inkar ve
imha politikasının devam edeceğinin bel-
gesidir. Buna karşı kararın hemen ardın-
dan yapılan PKK Başkanlık Konseyi’nin
açıklaması ile Kürt halkının dünyanın dört
bir yanında gösterdiği tepkiler, inkar ve im-
ha dayatıldıkça, direnmenin de olacağı
gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.
Kürtler açısından bu durum nettir. Nitekim
Başkanlık Konseyi’nin açıklamasında “Tür-
kiye Cumhuriyeti, önderliğimizin, partimizin
ve halkımızın son sınırda yaptığı fedakar-
lıklara olumlu yanıt vermemiştir. Aynı za-
manda dünyanın ve insanlığın çözümleyici
yaklaşımları ve daha mürekkebi kuruma-
mış olan AGİT’in İstanbul Deklarasyonu’-
nun ilkeleri hiçe sayılmıştır” denilerek veri-
len kararın anlamı ortaya konulmuştur.

Kararın ardından iç ve dış kamuoyun-
da gözler başlayacak olan uluslararası
sürece, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
sürecine çevrilmiştir. Fakat Türk devletinin
asıl yaklaşımı, kararın ardından yapılan
tartışmalarda ortaya çıktığı gibi asıl olarak
uluslararası kamuoyunu oyalamaya yöne-
liktir. Yani Türk devleti şu anda ne idam
cezasını kaldırıyor, ne de uygulama konu-
sunda kesin ve açık bir şekilde kararlılığı-
nı belli ediyor. MHP ve DYP başta olmak
üzere savaş rantçısı kesim infaz konusun-
da ısrarlı, hatta provokatif yaklaşım göste-
receğini belli etti. Fakat devletin ve kamu-
oyunun önemli bir kısmı öncelikli olarak
idam kararının uygulanmasının ne anla-
ma geleceği, ne sonuçlar doğurucağını
anlamış görünüyor. Bu nedenle de daha
çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sü-
recini öne sürerek beklemeye geçebile-
ceklerini, ama aynı zamanda idam cezası
kararını da Başkan Apo’nun ve Kürt halkı-
nın üzerinde demoklesin kılıcı gibi tuta-
cakları anlaşılıyor. Bu da Başkan Apo’nun
yaşamı üzerinde politika yapma anlamına
geliyor. Kürdistan özgürlük mücadelesinin
öncüsü PKK ve Kürt halkı ise gösterdikleri
tepkilerle böyle bir yaklaşımı kabul etme-
yeceklerini kesin olarak duyurdular. PKK,
bu tür yaklaşımların savaşın durdurulup
gerilla güçlerinin çekilmesi, barış grupları-
nın gönderilmesi ile bir süredir ard arda
geliştirilen adımlarla yaratılmak istenen
ortamı ortadan kaldıracağı, tahammül sı-
nırlarını zorladığını açık olarak vurguladı. 

Türk devletinin böylesi bir oyalama
tavrının özellikle Avrupa Birliği başta ol-
mak üzere uluslararası kamuoyunu yanılt-
maya yönelik olduğu açıktır. Bu kesimler
stratejik bir işbirliği geliştirmek istedikleri
Türkiye’nin geçici önlemleri ile gündem-
den kesin olarak çıkarılmadan infazın dur-
durulması ile yetinebilirler.

SSööyylleeyyeennee  ddee¤¤iill,,  ssööyylleetteennee  bbaakk!!

Fakat bugün asıl önemli olan,  gerek
Türk devlet ve kamuoyunun gerek-

se uluslararası güçlerin yaratmak istedik-
leri ortamın gerçek yüzünü ortaya koy-
maktır. Türk devleti ve kamuoyu, uluslara-
rası güçlerin baskısı, AB kapılarının ka-
panması olasılığına karşı idamdan vazge-
çilmesi üzerine vurgu yapmaktadır. Unut-
mamak gerekiyor sözkonusu bu güçlerin
hepsi, çok değil 9-10 ay önce bugünkü
durumu yaratan olaylarda yani komplo,
Başkan Apo’nun Avrupa’dan çıkarılması,
Kenya’da yakalanması hususunda Türki-
ye ile işbirliği içinde, hatta  bu sürecin ha-
zırlayıcısı konumundalardı. Hukuk dışı
her tür faaliyette işbirliği yapmaktan çekin-
mediler. Bu nedenle bugünde Türk devle-
tini idam kararını uygulamaktan alıkoyan
asıl olarak bu faktörler değil, Kürt halkının
direniş potansiyelidir. 

PKK ve Kürt halkının tüm saldırılara
rağmen parçalanamayan birliği, örgütlülü-
ğü bugün Türk yöneticilerinin sözkonusu
kararı uygulama noktasında tereddüte
sokmuştur. Aynı şey, Clinton’un bu tür
açıklamalar yapabilmesi, büyük övgüler
dizilen Bakü-Ceyhan Boru Hattı Anlaşma-
sının imzalanabilmesi hepsi Başkan Apo’-
nun ve PKK’nin  attığı adımlarla mümkün
olmuştur. 

Başkan Apo bu durumu, “Bizim politi-
kalarımız belirleyicidir. Clinton, beni öl-
dürdükten sonra rolüme soyunuyor.
Clinton dahil hepsi bizim programımızı
uyguluyorlar” diyerek açıklamıştır.  Bu
gerçekliği doğru değerlendirmeyenler bü-
yük yanılırlar. Nitekim PKK’nin attığı
adımlarla yaratılan ortamı olumlu bulan,
sonuçlarından her düzeyde faydalananlar
buna rağmen Başkan Apo şahsında halkı-
mıza yönelik imha tavırlarından da kesin
bir şekilde vazgeçmezlerse, hesaplarını
da iyi yapmak zorunda kalacaklardır.

Bu nedenle, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde asıl olarak yapılması gereken Türk
devletinin Başkan Apo’nun İmralı’da açık-
ladığı ve PKK ile Kürt halkının da aktif
desteğini alan Demokratik Cumhuriyet
Projesinin hayata geçirilmesi için adım at-
masının sağlanmasıdır. Kürt sorununa ka-
lıcı ve sağlıklı çözüm, Başkan Apo’nun
can güvenliğinin sağlanması da ancak
böyle mümkün olabilir. Kürt halkı ancak
böylesi bir sürecin gelişmesi ile attığı
adımların olumlu karşılandığına inanabilir.
Yoksa kurucu ortak olarak yola koyulduğu
80 yıllık yürüyüşün sonunda başına ge-
lenleri başka türlü affedemez. 

Aksi halde özellikle uluslararası
komplonun kapsamı, nasıl ve kimler ta-
rafından gerçekleştirildiğinin giderek da-
ha iyi anlaşıldığı bugünlerde, Kürtlerde
olduğu gibi başta Türkler olmak üzere
tüm bölge halkları da gelecekte kendileri
için planlanan tuzaklardan kurtulamaz-
lar. Başkan Apo, esaretinin ilk gününden
itibaren  Türkleri de, diğer halkları da
böylesi bir tuzaktan kurtarmaya çalış-
maktadır. Bu çabasını her koşulda sür-
düreceğini de vurgulamaktadır. Bu ne-
denle Başkan Apo’nun barış çağrılarına
doğru cevap vermek bugün her zaman-
kinden çok daha önemlidir. Üstelik de bu
cevap verme görevi, herkesten çok Türk
halkının, uluslararası güçlerin çıkarına-
dır. Çünkü 21 yıldır her 27 Kasım’da öz-
gürlük arayışlarını haykıran Kürt halkı,
bu yıl her zamankinden çok daha büyük
bir birlik ve coşkuyla, önderliklerine, par-
tilerine, gerillasına güvendiğini, inandığı-
nı ortaya koymuştur. 

ÖZGÜRLÜK KAZANACAKTIR!
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İİ
kinci Dünya Savaşı 1945’te sona erdi-
ğinde, Avrupa enkazdan yeni bir coğ-
rafya yaratmanın yollarını arıyordu.

Batı ve Sovyetler Birliği, savaşın son yılında
Hitler faşizmine son darbeyi ortak vurmaları-
na karşın, sonraki yıllarda iki güç arasında
başlayan ideolojik çatışma, dünyanın ilk bü-
yük politik ve ideolojik kutuplaşmasını da be-
raberinde getirdi. Bunun yeni bir büyük facia-
ya dönüşmemesi için önlem alınması gerekti-
ğini 1950’li yıllarda ilk fark eden Sovyetler
Birliği oldu. Günümüzün Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT), o dönemin bir ürü-
nü olarak çıktı. Hedef Vancouver’den Vladi-
vostok’a kadar bir alanı kapsayan bir güvenlik
örgütüydü. Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve
Kuzey Amerika’ya uzanan bir alanda silahla-
rın denetimi, “önleyici diplomasi” ve “güven-
lik artırıcı tedbirler”, amaçları olarak sıralanı-
yordu. Bugün 55 üye ülkeyi kapsayan bir ör-
güte dönüşen AGİT, NATO ve Varşova Pak-
tı’nın yerini alması gerekirken, bugün Batı’-
nın çıkarlarına hizmet eden bir örgüte dönüş-
müş durumda. 

İstanbul Zirvesi de böylesi bir döneme
denk geliyor. 18-19 Kasım tarihleri arasında
yapılan zirvenin güvenlik artırıcı tedbirler ara-
sında insan haklarını temel unsurlar arasında
sayması, önemli bir adım olarak nitelendirilir-
ken, bu kararların nasıl uygulanacağı konu-
sunda ise yaptırım gücü olan bir mekanizma
yok. Zirvede Rusya’nın Çeçenistan’daki sava-
şı medyatik hale getirildi. Bunun sonucu ola-
rak da ABD ve Rusya arasında bir gövde gös-
terisi yaşandı, ama Kürtlerin halen katledili-
yor olması, PKK’nin 21’inci kuruluş yıldönü-
münden hemen önce Türk ordusu ve PDK
güçlerinin kapsamlı ortak bir operasyon baş-
latması, AGİT’teki keyfiyetçi ve ikiyüzlü bir
tutumu da ortaya koymaktadır. 

AGİT zirvesi Türkiye’de yapıldığı için
Kürt sorununun çözümünde önemli bir me-
henk taşı konulabilirdi. Üstelik Kürtler talep-
lerini önceden ilettiler. Viyana’da 20 Eylül’-
de, İstanbul’da da 8 Kasım’da başlayan birer
haftalık hazırlık oturumlarında Kürtlerin ta-
lepleri hem kendileri, hem de yabancı sivil
toplum örgütleri tarafından açıkça dile getiril-
di. Parti Önderliği ile PKK Başkanlık Konse-
yi, taleplerini bizzat mektuplarla bildirdi. Ay-
rıca Kürdistan Ulusal Kongresi 16 Eylül’de
AGİT Dönem Başkanı Norveç’e gönderdiği
bir mektupta, AGİT gündemine “Türkiye’deki
Kürt sorununa siyasi ve demokratik bir çö-
züm” isimli bir maddenin eklenmesini istedi. 

Ancak Norveç Dışişleri Bakanlığı’ndan
gelen yanıtta, zirveye iki aylık bir süre kalma-
sına rağmen, böylesi bir maddenin gündeme
yerleştirilmesi için geç olduğu öne sürüldü.
Avrupa’yi çevreleyen üç büyük örgütten biri
olan AGİT’in Kürtlere neden böyle yaklaştığı-
nın arkasında ancak bir neden olabilir: ABD’-
nin olumsuz yaklaşımı. 

Arupa’nın diğer iki büyük örgütü olan Av-
rupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nde ABD’nin
direkt etkisi bulunmadığı için Kürt sorunu
belli aralıklarla gündeme gelip tartışılıyor.
Etiketlerinde “güvenlik” kavramı yer alan olu-
şumların Kürtlerle ilgili olumlu tavırları olma-
dığı için Avrupa ‘Güvenlik’ ve İşbirliği Teşki-
latı da bu geleneği sürdürdü. Aynı durum Bir-
leşmiş Milletler için de geçerlidir. Bu kuru-
mun belli organlarında Kürt sorunu zaman za-
man tartışılmasına rağmen, asıl yaptırım gücü
ve en önemli karar mekanizmazı olan BM
‘Güvenlik’ Konseyi bugüne kadar Kürtleri bir
bütün olarak ele aldığı hiçbir karara sahip de-
ğil. Güney Kürdistan ile ilgili bazı kararları da
ancak ABD yönetiminin Bağdat rejimini def-
terden silmesi ile izah edilebilir. 

AAGG‹‹TT’’iinn  ttaarriihhii

AGİT’in oluşmasına zemin olan ilk somut
öneriyi 1954’te Sovyetler Birliği yaptı. Batı’-
ya yapılan bu öneri, tüm Avrupa ülkelerinin
içinde yer alacağı ve daimi örgütler tarafından
desteklenen bir oluşumu öngörüyordu. Mos-

kova, Doğu Almanya’nın bağımsız bir devlet
olarak kabul edilmesi halinde bunun karşılı-
ğında Batı Almanya’nın NATO üyeliğine iti-
raz etmeyeceğini ve Avrupa ile ABD’nin gü-
venlik çıkarlarının birbirinden ayırt edilmesini
istiyordu. Ancak Batılı güçler Moskova’nın
bu isteğini kabul etmedi. Mesele gündemden
düştü ve Macaristan’ın işgal edilmesi, Polon-
ya’daki ayaklanmanın bastırılması ile Berlin
duvarının örülmesiyle tamamen rafa kaldırıl-
dı. 

Sovyetler Birliği, 1960’lı yılların ortaların-
da konuyu tekrar raftan alıp Batı’nın önüne
serdi. O dönemlerde Doğu-Batı arasında artan
ilişkilerden yararlanan Moskova, Varşova
Paktı kanalıyla yeni bir girişim başlatmış, Av-
rupa’nın var olan sınırlarının teyyit edileceği
ve Doğu-Batı arasında ekonomik ilişkilerin te-
melinin atılacağı bir Avrupa güvenlik konfe-
ransı önerisi yapıyordu. 

Bu istem birçok bloksuz Avrupa ülkesi ta-
rafından memnuniyetle karşılanmasına rağmen,
NATO ülkeleri kuşkulu kaldı. Batı ancak
1969’da ikna olup böylesi bir konferansa ko-
şullu olarak katılacağı sözünü verdi. Koşul ola-
rak konferansta ABD ve Kanada’ya eşit dere-
cede yer verilmesi, Berlin’in legal statüsünün
yeniden teyyit edilmesi, Avrupa’daki konvansi-
yonel silahların azaltılması ve Avrupa’da insan
hakları konularının gündemde yer alması talep
ediliyordu. Sovyetlerin, bir yıl düşündükten
sonra, ABD ve Kanada’nın konferansta yer al-
masını kabul etmesi, Berlin’in statüsü ile ilgili
bir anlaşmanın imzalanması, Batı Almanya’nın
Sovyetler dahil Polonya ve Doğu Almanya ile
ilişkilerini geliştirmesi, Karşılıklı Askeri Gücü
Azaltma Anlaşması (MBFR) için zemin arayışı
ve dönemin Almanya Başbakanı Willy Brand’-
ın “Doğu Politikası” ile yaratılan yumuşak or-
tam konferansın gerçekleştirilmesi için iyi bir
fırsat oldu. Ayrıca Stratejik Silahları Sınırlan-
dırma Antlaşması (SALT1) için görüşmelerin
başlatılması, ABD Başkanı Richard Nixon ve
Sovyetler lideri Leonid Brejnew arasında Ma-
yıs 1972’de yapılan ikili zirve, ortamı daha da
yumuşattı.

Artık Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe-
ransı (AGİK) için zaman gelmişti. Finlandiya,
konferansın hazırlık toplantılarına evsahipliği
yapabileceğini bildirdi. Bunun üzerine 22 Ka-
sım 1972’de Helsinki’de başlatılan görüşme-
ler, 8 Haziran 1973’e kadar sürdü. AGİK’in
açılışı formel olarak 3 Temmuz 1973’te Hel-
sinki’de yapıldı. 6 gün süren bu ilk toplantıla-
ra Arnavutluk ve Andora dışında Avrupa ve
ABD ile Kanada’dan 35 dışişleri bakanı katıl-
dı. Böylece AGİT’te bahsedilen “Helsinki Sü-
reci” başlatılmış oldu. Konferansın ikinci aşa-
ması ise 18 Eylül 1972 ile 21 Temmuz 1975
tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirildi.
Doğu-Batı arasındaki bu ilk çokuluslu müza-
kerelere de 35 ülke katıldı. Bunun sonunda
AGİK Bildirgesi çıktı. Bu anlaşma yine 35 ül-
kenin liderleri tarafından üçüncü aşama olarak
kabul edilen 30 Temmuz ile 1 Ağustos 1975
arasında Helsinki’de gerçekleştirilen zirvede
imzalandı. Bildirgede, katılımcı ülkeler, bu

çokuluslu süreci peryodik olarak sürdürme,
aralarındaki ilişkileri derinleştirme, güvenlik
ve işbirliğini yeniden gözden geçirme yönün-
de görüş belirttiler. 

Elbette sadece başlıklarla sıralanan bu ko-
nuların hayat bulması ilk başlarda çok zordu.
Netice itibariyle sürekli çatışma halinde olan
iki ayrı ideolojinin ortak bir zeminde buluş-
ması sözkonusuydu. Bu ilk zirve ayrıca soğuk
savaşın bittiği anlamına da gelmiyordu. Belli
konularda ortaklık arayışı daha sonra Ocak
1989’a kadar Belgrad, Madrid ve Viyana’da
yapılan konferanslarda devam etti. Diğer yan-
dan güven artırıcı ve silahsızlanma ile ilgili
bir dizi konferans da 1984 ve 1986 yılları ara-
sında Stockholm’da yapıldı. Bu toplantılar as-
keri işbirliğinin de zeminini yarattı. 

AGİT’in temel ilkeleri olarak kabul edilen
Helsinki Bildirgesi, üç ayrı “sepet”e ayrıştırıl-
dı. Birinci sepette güvenliğin politik-askeri
öğeleri yer aldı. Temel prensipler arasında
egemenlik haklarına saygı gösterilmesi, güç
kullanmaktan uzak dumak, sınırların ihlal
edilmemesi, devletlerin toprak bütünlüğünün
korunması, ihtilafların barışçıl şekilde çözüm-
lenmesi, içişlere müdahale edilmemesi, insan
hakları ve temel özgürlüklere saygı gösteril-
mesi, eşit hakların yaratılması ve halkların
kendi kaderini tayin etme hakkının korunma-
sı, devletlerarası işbirliği ile uluslararası ku-
rallara saygınlık yer alıyordu. 

İkinci sepet ekonomik, bilim ve teknolojik
alanlarda işbirliğini öngörürken, üçüncü se-
pette ise “insani boyut” başlığı altında insani
konularda işbirliği öngörülüyordu. AGİT’in
özellikle soğuk savaşın durudurulmasında et-
kili olma ihtimali yüksekti. Çünkü NATO ve
Varşova Paktı olmak üzere iki süper blok ara-
sında köprü rolü oynuyordu. Ayrıca katılımcı
ülkeler de bloktan bloka değil ülkeden ülkeye
ilişki sürdürüyordu. 

Reel sosyalizmin çözülüşü, soğuk savaş
koşullarında yaratılan AGİK sürecinin de so-
nunu getirdi. 

Artık yeniden yapılanma tartışılıyordu. Pa-
ris’te yapılan üç günlük zirvenin son günü
olan 21 Kasım 1990’da imzalanan Avrupa’yı
yeniden yorumlayan Paris Şartı, soğuk sava-
şın sonunu ilan etmekle birlikte, yeni bir dö-
nemin de kapılarını aralıyordu. Bu zirvede
AGİK’i daimi politik mekanizmaları bulunan
bir kurum haline getirmeye yeşil ışık yakıldı.
Böylece AGİK’i bir süreçten bir örgüte dö-
nüştürmenin de itemeli atıldı. Bu hedefi içeren
karar, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 5-
6 Aralık 1994 tarihleri arasında yapılan lider-
ler zirvesinde alındı. Böylelikle AGİK’in yeri-
ni 1 Ocak 1995’ten itibaren resmen Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) aldı. 

Bunun sonucu olarak örgütün karar meka-
nizmalarının isimleri de değiştirildi. Örneğin
eski AGİK Konseyi’nin yerini Bakanlar Kon-
seyi aldı. Ayrıca bir Daimi Konsey kuruldu.
Bu mekanizmalar, AGİT’e Vancouver’dan
Vladivostok’a kadar uzanan “bir erken uyarı,
ihtilaf önleyici, kriz müdahale kurumu” konu-
munu kazandırdı. AGİT ilk somut müdahale-

lerini ise Bosna Herzek, Çeçenistan ve
Kosova savaşlarında yaptı. Bu sorunlara poli-
tik müdahalenin yolu da Budapeşte zirvesinde
açılmıştı. Çünkü burada alınan karar sonucu,
AGİT dönem başkanının konumu güçlendiril-
miş, kurum bir genelsekreter ve merkez karar-
gaha kavuşturulmuştu. Ayrıca Ulusal Azınlık-
lar Yüksek Komiseri ile Demokratik Kurum-
lar ve İnsan Hakları Dairesi ismi altında iki
ayrı oluşuma daha gidildi. 

Budapeşte zirvesinde, 21’inci yüzyılın ih-
tilafları için politikalar üretme konusunda da
mutabakata varıldı. Çünkü tüm taraflarda te-
mel kanı, soğuk savaşın bitmesiyle her ne ka-
dar “yeni bir Avrupa” yaratıldıysa da eski ihti-
lafların yeniden alevlenmesi ihtimali yüksek
olduğu için tedbirler gerektiriyordu. 

AGİT’in öncelikleri arasında şu anda “hu-
kuk normlarına uygun tam demokratik ve sivil
toplumların oluşturulması”, iç çatışmaların
önlenmesi ve bu bölgelerde barışın tessis edil-
mesi, güvenlik eksikliklerinin giderilmesi, ye-
ni politik, ekonomik ve sosyal bölünmenin
önlenmesi bulunuyor. 

1997’de ayrıca AGİT Medya Özgürlüğü
Temsilciliği kuruldu. AGİT çalışmalarını bu-
gün Sekretarya (Viyana), Demokratik Kurum-
lar ve İnsan Hakları Dairesi (Varşova), Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiserliği (Lahey) ve
AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği (Viya-
na) olmak üzere dört ana eksen üzeri yürütü-
yor. Pratik faaliyetleri araştırma komisyonları
ve raportörler, dönem başkanlığının özel tem-
silcileri, kriz anlarında devreye konulan acil
komisyonlar, ihtilafların barışçıl çözümü için
mekanizmalar ve barış operasyonlarından olu-
şuyor. 

1996’da Portekiz’in başkenti Lizbon’da
yapılan AGİT zirvesinde, Türkiye müteakip
zirve için adaylığını koydu. 1998’de yapılma-
sı gereken zirve, Rusya Federasyonu ve
ABD’nin AGİT içindeki yaklaşımlarının yol
açtığı görüş ayrılıkları yüzünden 1999 yılına
sarkmak zorunda kaldı. Yüzyılın son zirvesi
Ermenistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin muha-
lefetine rağmen İstanbul’da yapıldı.

‹‹ssttaannbbuull  zziirrvveessiinniinn  ssoonnuuccuu

AGİT İstanbul zirvesi, iki önemli anlaşma-
nın yenilenmiş haliyle imzalanması ve sonuç
bildirgesiyle sona erdi. Güvenlik Şartı’nda
“Ortak Sorumluluk” başlığı altında AGİT
üyesi 55 ülkede isim verilmeden ulusal sorun-
lar masaya yatırıldı. Sorunların hemen hemen
tümü de iç sorunlar kategorisine girdiği için
Güvenlik Şartı da önemli boyutlarıyla bunun
üzerinde kurgulandı. Demokratik Kurumlar ve
İnsan Hakları Dairesi (ODIHR), Ulusal Azın-
lıklar Yüksek Komiseri (HCNM) ve Medya
Özgürlüğü Temsilcisi’nin insan hakları, de-
mokrasi ve hukukun uygulanması için temel
mekanizmalar olduğuna dikkat çekildi. Aynı
bölümde “İnsani Boyut” başlığı altında ise
AGİT’in Türkiye gibi üye ülkelerine önemli
mesajlar verildi. Kürtlerin ismi gerek sonuç
bildirgesinde gerekse de Güvenlik Şartı’nda

telafüz edilmedi.
Şartın 19’uncu maddesinde “AGİT’in çok

yönlü güvenlik konseptinin insan hakları ve
temel özgürlükler, demokrasi ve yasaların
uygulanması temeline dayalı olduğunu vur-
gularız” belirlemesi yapılırken, “İnsan hakları
ile düşünce, inanç ve din özgürlüğü dahil te-
mel özgürlüklerin ihlal edilmesi, saldırgan
milliyetçilik, ırkçılık, şovenizm, yabancı ve
Musevi düşmünlığına karşı ortak mücadele
edeceğimizi belirtiriz” görüşünün de yer al-
ması önemli. Ancak bu çok genel, çünkü so-
runların ismi konulmuyor. Bağlayıcılığı sağ-
lanmıyor veya bazıları engel çıkardığı için
sağlanamıyor.

Güvenlik Şartı’nın azınlıklarla ilgili bölü-
münde ise şu belirleme yer alıyor: “Azınlık-
lara karşı saldırıları kınıyoruz. Nerede olursa
olsun etnik fark gözetmeksizin uyumun sağ-
lanması ve çoğulcu toplumların oluşturulması
için imkanları kullanacağımızı taahhüt ederiz.
Ulusal azınlıklarla ilgili sorunların en iyi şe-

kilde sadece hukuk normlarına dayalı demok-
ratik ve politik bir çerçevede çözülebileceğini
vurgularız.”

Ayrıca her bireyin bir ulusa bağlı olma
hakkı bulunduğu belirtilen Güvenlik Şartı’-
nda, insan hakları ihlalleri ile iglili olarak da
önemli belirlemelerde bulunuluyor. İşkence
ve insanlık dışı uygulamaları kınayan AGİT,
bunların önlenmesi için yasal düzenlemelerin
yapılacağı sözünü veriyor. Etnik temizlik ve
kitlesel göçe dayalı her tür politika reddedili-
yor.

KKüürrddiissttaann’’ddaakkii  ssaavvaaflfl  ggöörrüüllmmüüyyoorr

Çifte standart burada başlıyor. Çünkü
AGİT’in üstelik Türkiye’de kabul ettiği bu
kararlar Kürtler için geçerli hale getirilmiyor.
Kararlar Kürtler için işleseydi, AGİT Bosna
Hersek veya Kosova ile Çeçenistan’a gönder-
diği raportörlerini, gözlemcilerini Kürdistan’a
da yollardı. Kürdistan’da emperyalizmin kla-
sik tabiriyle “terörizm” olarak geçiştirilmeye
çalışılan ihtilaf, aslında bir savaştır. PKK’nin
Parti Önderliği’nin Demokratik Cumhuriyet
projesi kapsamında başlattığı stratejik değişik-
lik sonucu savaşı durdurmasına rağmen, geri
çekilmekte olan gerillalara karşı kapsamlı
operasyonların sürdürülmesi, provokatif bir
girişime benzese de savaş olgusu ortadadır.
AGİT buna rahatlıkla müdahale edebilirdi.
Bunu yapmas için henüz geç de değil. 

Parti Önderliği, 18 Kasım’da AGİT zirve-
sine gönderdiği mektupta, önerilerini somut
olarak şöyle ortaya koydu: “Sorunun çözümü
Türkiye’deki demokratik sistem içerisinde ge-
lişirse, bunun aynı zamanda Ortadoğu’da ör-
nek alınması gereken bir demokratik sistem
modeli olarak işlev göreceğine inanıyorum.” 

Kürtlerin talepleri sivil toplum örgütleri ta-
rafından da dile getirildi. Bu talepler daha çok
asgari demokratik haklar ve temel özgürlükler-
den ibaretti. AGİT Dönem Başkanı Norveç’in
Dışişleri Bakanı Knut Vollebaek, zirve öncesi
düzenlediği basın toplantısında Kürt sorunu ile
ilgili olarak AGİT’in olumlu sonuçlar bekledi-
ğini savunmasına rağmen, sonuç bildirgesinde
genellemenin dışına çıkılamadı. AGİT’in Tür-
kiye ve Kürdistan’da yaşananlardan uzak oldu-
ğunu ise bu oluşumun Medya Özgürlüğü Tem-
silcisi Freimut Duve tarafından sergilendi. Du-
ve, zirve sonunda düzenlediği basın toplantı-
sında, Türkiye’de basının gördüğü baskılardan
habersiz olduğu gafını yaptı.

Özeleştirisel yaklaşılırsa, sorumluluğun
sadece AGİT’te olmadığı da görülecektir.
Suskunluğun yaşandığı dönemlerde hiçbir
ciddi diplomatik çalışma yapılmazken, belli
zirvelerden kısa süre önce yapılan bazı giri-
şimler de önceden kurulu tuzaklara çarpıyor.
Bu durumda başarısızlık önceden planlanmış
oluyor. “AGİT zaten karşı güçlerin elinde”
mentalitesiyle yaklaşım kaybettirdiği gibi çö-
zümleyici de olmaz. Çözüm aktif mücadelede
yatıyor. Bu her yerde olduğu gibi AGİT ile
ilişkiler için de geçerlidir. 

AG‹T Kürtleri görmüyor
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Serxwebûn: PKK neden ve hangi koşul-
larda kuruldu? Geçen çeyrek yüzyıllık
mücadele tarihinde kaşılaştığınız
güçlükler ve engeller nelerdi? Bu en-
gelleri hangi yöntemlerle ve nasıl aş-
tınız? Şu anda içinde bulunduğumuz
koşullarla karşılaştırıldığında, arala-
rındaki benzer veya farklı yönler ne-
lerdir?

Cemil Bayık: PKK inkar edilen,
parçalanan, tüm ulusal ve insani

özellikleriyle oynanan ve yok edilme
tehdidiyle karşı karşıya bulunan Kürt
ulusunun yaşadığı yok oluş sürecini dur-
durmak ve bunun önüne geçmek; kim-
senin kabul etmediği, ciddiye almadığı
ve herkesin artık öldüğüne karar kıldığı
bir ulusun kurtuluş ve özgürlük sorunu-
nu çözmek için kuruldu.

PKK’nin kuruluş döneminin koşulları
oldukça zor koşullardı. Bir kere Kürt halkı
kabul edilmeyen, inkar edilen ve adeta
yok olmasına karar kılınan, dünyanın yer
vermediği bir halktı. Kürdistan’ı sadece
onu bölüp parçalayan emperyalist güçler
inkar etmiyorlardı. Aynı zamanda her par-
çasını egemenliği altında tutan devletler
de Kürt halkını ve onun meşru haklarını
kabul etmiyor, inkar ediyorlardı. Gerçek-
leşen sosyalizmin yaklaşımı da emperya-
list ve sömürgeci devletlerden pek farklı
bir yaklaşım değildi.

Bütün bunların yanısıra Kürt halkının
kendisi bile kendini inkar eden bir konum-
daydı. Gerçekliğinden, ülkesinden, ulusal
değerlerinden ve çıkarlarından bir kaçışı,
bir bilinmezliği yaşıyordu. İnkar edilenler,
sanki çok doğalmış gibi inkarı onaylıyor
ve benimsiyorlardı. 

Kürdistan’da her türlü ideoloji cirit atı-
yordu. Düşünceyle oynanmış, beyinler
dağıtılmıştı. Neyin doğru, neyin yanlış,
neyin yüceltici, neyin kaybettirici olduğu
bilinmiyordu. Halk olarak tam bir bilin-
mezlik ortamında yaşanıyordu. 

O zaman öyle dayanılacak güçlü bir
mücadele mirası, imkanlar ve dayanaklar
yoktu. Bütün bunlar oldukça zayıftı. Du-
rumlar hiç de lehte görünmüyordu. Nere-
den bakılırsa bakılsın, koşullar sonderece
ağır ve aleyhteydi. PKK bu koşullarda ve
bütün dengelerin aleyhinde olduğu bir or-
tamda, ağır sorunlar ve zorluklarla boğu-
şarak kuruldu. Partimizin doğuşu, bu an-
lamda zor bir doğuştur. Doğuş zorluk-
larla gerçekleştirildiği için, bu durum daha
sonra PKK’nin ve PKK militanlığının çok
önemli bir özelliği olarak gelişecektir.

PKK bir başlangıç hareketidir

BBir kez daha belirteyim; başlangıçta
dayanılacak güçlü bir zemin

yoktu. Bu dönemde her şey adeta tırnak-
la sökülüp alınırcasına bir çaba ve müca-
deleyle ortaya çıkarıldı. Başlangıçta böyle
güçlü bir düşünce, güçlü bir kişilik ve tec-
rübe sözkonusu değildi. Ama bu ülkeye,
bu halka sahip çıkma, özgürlüğe sahip
çıkma iradesi vardı ve bu iradeyle başlan-
gıç gerçekleştirildi.

Bu açıdan başlangıçtaki ruh önemlidir.
Burada bütün olumsuzlukları aşan ve ge-
lişmeyi ortaya çıkaran bir ruh sözkonusu-
dur. Bu ruh, bugün de bize gerekli bir hu-
sustur. Bu ruh hiçbir engel tanımayan,
hiçbir zorluk karşısında gerilemeyen, ken-
dini esas alan, kendine güvenen, zorluk-
larla mücadele etmeyi bir görev bilen,
kendine dayanmayı ve her şeyi kendisin-
de yaratmayı esas alan bir ruhtur.

İşte başlangıçtaki bu kendine ve halkı-
na güvenme, her türlü çareyi kendinde
arama; çareyi dışında bir yerde ve başka
bir güçte aramama, imkansız gibi görü-
nen koşullarda PKK’ye çıkış yaptırdı. Her
şeye rağmen çare bulma esas alındığı ve
ruh egemen olduğu için, başlangıçtaki
zorluklar aşılabildi.

Başlangıçta “sorunlar müthiş ağır, da-
yanacağımız hiçbir imkan ve olumlu ze-
min yok, bizi destekleyecek hiç kimse
yok, tüm koşullar aleyhimizde” deyip, bu-
gün birçok kesimde ortaya çıkan şikayet
etme mantığına ve yaklaşımına asla dü-
şülmedi. Özellikle Kürdistan gibi bir ülke-
de yakınma ve şikayetin hiçbir sorunu

çözmeyeceği; bunun bir zayıflık, çaresiz-
lik ve çözümsüzlük olduğu bilindiği için
hiçbir zaman buna itibar edilmedi. 

Kısacası böylesi bir ruhla, büyük feda-
karlıklar gösterilerek ve büyük zorluklarla
mücadele edilerek bugünkü gelişmenin
temeli atıldı. Bu temel üzerinde bugünkü
gelişmeler yaratıldı.

Şimdi başlangıçtaki
gibi olmasa bile, bugün
de bazı yönleriyle baş-
langıçtakine benzer
zorluklar var. İşte bugü-
nün bu zorluklarını da,
başlangıçta bize ege-
men olan bu ruhla aşa-
biliriz. Bu ruh gerçekten
bugün için bize başlan-
gıçtan daha fazla ge-
reklidir.

Başlangıçta sözün
değeri büyüktü. Bir-
kaç söz söylemek ge-
lişmeye yol açıyordu.
Elbette bugün de sö-
zün büyük değeri var-
dır. Yine başlangıçta
saldır ı lar  yoğundu.
Saldırılar bugünkü ka-
dar yoğun ve saldırı
cephesi bugünkü ka-
dar geniş değildi. Şim-
di ise hem saldırıların
kapsamı genişlemiş,
hem de birçok güç bu
saldırılar içinde yer alı-
yor.

Başlagıçta hareketi-
miz çok dar iken, bugün
oldukça genişlemiş ve
derinlik kazanmış, ulu-
sal boyutu yakalayan
bir hareket durumuna
gelmiştir. Giderek böl-
geyi de etkileyen ve bir-
çok dengeyi zorlayan
bir hareket düzeyine
yükselmiştir. Eskiden
bir gelişme yoktu. Şimdi
ise ulusal demokratik
devrimin birçok görevi-
nin yerine getirilmiş ol-
duğunu görüyoruz. Yi-
ne eskiden kaybedecek
herhangi bir şeyimiz
yoktu. Çünkü daha yeni
bir başlangıç yapıyor-
duk; kazandığımız öyle
fazla değer, mevzi ve imkan yoktu. Ama
şimdi birçok değer ve mevzi yaratılmış
durumdadır. 

Demek ki, başlangıç dönemiyle hem
benzer hem de farklı yanlar var. Eğer biz
hem bu benzer yanları hem de farklı yön-
leri göremezsek ve birbirine karıştırırsak,
bu o zaman içinden çıkılmaz durumlar
yaratabilir. Kesinlikle bu duruma düşme-
mek gerekiyor. 

Başlangıçta mücadeleyi bizzat üstle-
nenler bile, bu gelişmenin yaratılıp yaratı-
lamayacağı, hatta bugünlere gelinip geli-
nemeyeceğini bile tahmin edemiyorlar,
düşünemiyorlardı. Dışımızdaki güçler za-
ten bu hareketin, bu mücadelenin gelişe-
ceğine dair en ufak bir ihtimal dahi vere-
miyorlardı. Gelişme şurda kalsın, küçüm-
süyor ve herkes alaya alıyordu. Dışımız-
daki güçlerin yaklaşımı buyken, içimizde
pratiği bizzat yürütenler bile bu macade-
lenin gelişip gelişemeyeceğini kestiremi-
yorlardı. Ne zamanki mücadele gelişti,
gelişebileceği görüldü ve birçok değer or-
taya çıktı, ondan sonra kadrolarda müca-
delenin gelişebileceğine ve bu işin başa-
rılabileceğine dair inanç ve kendine gü-
ven gelişmeye başladı. 

Grubumuz ilk Ankara’da oluştuğunda
ve ülkeye yönelme kararı alındığında,
grup içinde yer alan birçok arkadaş bunu
tehlikeli gördü. İmha olmaya yatmak biçi-
minde değerlendirildi; korktu ve Kürdis-
tan’da çalışmayı reddetti. Hatta Kürdis-
tan’da çalışmak amacıyla yola çıkanları
engellemek için çaba gösterdi. Vazgeçir-
mek için ne gerekiyorsa onu yaptı. 

Yine dışımızda sol geçindiğini söyle-
yen bazı çevreler; eğer devrimcilik ve
sosyalistlik yapılacaksa, savaşçılık yapı-

lacaksa, bunun Türkiye solu saflarında
yapılmasını, bunun dışında yürütülecek
çabanın boş bir çaba olacağını, ölü bir in-
sanın yürütülemeyeceğini, bizim yürüttü-
ğümüz mücadelenin ölü bir insanı dirilt-
mek için çaba harcamaya benzediğini,
bunun da anlamsız olduğunu belirtiyorlar-

dı. Bizi bu biçimde etkileyerek Kürdistan’-
da mücadele etmekten vazgeçirmeye ça-
lışıyorlardı. Kısaca içimizde ve dışımızda
birçok çevre bizi etkileyerek Kürdistan’da

mücadele etmekten vazgeçirmek için ça-
ba harcıyordu. Herkes nasıl bir devrimci-
lik yapmak istiyorsa, alışageldiği bu dev-
rimciliği önümüze koymaya, bizi buna
çekmeye çalışıyordu.

Ama Başkan Apo, bütün bu yanlış an-
layışlarla kıyasıya bir mücadele yürüterek
ve bunların yanlışlarını ortaya koyarak,
bu engelleme çabalarını etkisiz kıldı; gru-
bun çalışmasını ülkeye taşırdı. Gelişme
bu adımla yaratıldı. Kısacası yaşanan so-
runlar bakımından başlangıçla gönümüz

arasında bazı benzerlikler olsa da, esasta
farklı yönler var. Başlangıçta hiçbir geliş-
me imkanı yokken ve oldukça zayıf bir bi-
linçle bu mücadele omuzlanırken, bugün
bir devletin sahip olabileceği imkanları
yaratmış bir hareket durumundayız; ol-
dukça güçlü mevziler yaratan bir hareke-

tiz. Bugün ya-
pılması gere-
ken, ortaya çı-
kan bu değer-
ler ve mevzile-
rin korunması,
bunların pekiş-
tirilmesi ve ya-
şamsal kılın-
m a s ı d ı r . B u
anlamda geç-
mişten oldukça
farklı sorunlar
yaşadığımızı
bilmek gereki-
yor. 

Bütün çalış-
malarda baş-
l a n g ı ç l a r
önemlidir ve
sonucu tayin
eden özellikler
taşır. Başlangı-
cı doğru ve ye-
terli yapanlar,
önlerine koy-
dukları çalış-
mayı sağlıklı
geliştirebilir ve
başarıya götü-
rebilirler. “Baş-
langıç sonucu
belir ler” diye
bir söz vardır.
Her başlangıç
zamanında ve
yeterl i  bir
adımla başlatı-
lırsa, bu bir ge-
l işmeye yol
açar. PKK tari-
hine bakıldı-
ğında, doğu-
şundan günü-
müze kadar
birçok başlan-
gıç yaptığı gö-
rülecektir. Par-
timiz her baş-
langıç yaptı-
ğında da, bir-

çok çevre, bunların başladığı gibi kısa sü-
rede biteceğini söylemiş, bunun yoğun
propagandasını yapmıştır. Hatta içimizde
bile bazı öğeler zaman zaman bu çevre-
lerin etkisi altında kalmışlardır. Ama PKK
her defasında bu başlangıç adımlarını ye-
ni gelişmeler ve hamlelere götürmesini bi-
len bir hareket olmuştur. Tabii bu başlan-
gıç adımlarını hem hazırlayan, hem baş-
latan, hem de amacına doğru götüren
Başkan Apo olmuştur. Bu adımların ama-
cına uygun gelişmesi, Başkan Apo’nun
önderliği sayesinde gerçekleşmiştir. 

Bugün de bir başlangıç yapılıyor.
Nitekim şimdi de birçok güç, yine bu baş-
langıcın başarıya gidemeyeceğini ve
PKK’nin bu başlangıçla kendini tasfiye
edeceğini söylüyor; bunun beklentisi içe-
risine girmiş bulunuyor. Hatta bunun ba-
şarısızlığı için yoğunca bir çaba içerisine
giriyor. Biz bu çevrelere PKK tarihini ince-
lemelerini ve bu tarihten sonuç çıkarma-
larını salık veriyoruz.

PKK, başlangıcından günümüze ka-
dar bir önderliksel hareket olarak doğup
gelişti. Birçok hareketin ve önderliklerin
tarihine bakıldığında, PKK’de gerçekleş-
miş olandan daha farklı bir gerçeklikle
karşılaştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
PKK hareketi daha doğuşundan itibaren
Başkan Apo’nun çabalarıyla doğan, bü-
yüyen ve şekillenen bir hareket olmuştur.
Başkan Apo’nun önderliği daha ilk gün-
den itibaren herkesten onay görmüştür.
Bunun nedeni Başkan Apo’nun daha baş-
langıçtan itibaren sergilediği yaşam ve
ilişki tarzında, çalışma temposunda ve
üslubunda aranmalıdır. Eğer bu önderlik
daha başlangıçta onay görmüşse bundan
ötürüdür. Başkan Apo, PKK’yi bir halkı,

bir ulusu yaratan bir önderlik biçiminde
ortaya çıkarmıştır. Herkesin “olmaz, bu iş
bitmiştir, ölmüştür, çabalar boşunadır” de-
diği bir gerçekliği, bugün yaşayan ve bir-
çok dengeyi zorlayan, adeta PKK’siz,
Başkan Apo’suz ve Kürtlersiz bir şeyin
yapılamadığı bir gerçeklik haline gelin-
miştir. 

Önderlik, sürekli bir arayıştır

PPKK’nin Önderliksel bir hareket olduğu-
nu belirttiniz. Bundan ne anlamalıyız?

Başkan Apo esaret koşullarında yaşar-
ken bile 6. Kongre’de yeniden Genel
Başkan seçildi. Bunun dünyada başka
bir örneği yok. Yine bu süreçte sunduğu
perspektifleri birer emir ve talimat olarak
algıladığınızı açıkladınız. Bunun da öyle
benzer örnekleri bulunmuyor. Bunu na-
sıl açıklıyor ve Başkan Apo’nun hangi
özelliklerine bağlıyorsunuz?

– PKK’nin bir önderliksel hareket ola-
rak doğması ve büyümesi oldukça önem-
lidir. Bunun nedeni, daha önce de belirtti-
ğim gibi Başkan Apo’nun özelliklerinde
aranmalıdır. 

Başkan Apo, daha başlangıçtan itiba-
ren sürekli bir arayış içerisinde bulun-
muştur. Kürt halkının yokoluşunun nasıl
engellenebileceği ve tersine çevrilebilece-
ği, bu halkın kurtuluş sorununun nasıl çö-
zümlenebileceği, Kürdistan’da bağımsız-
lık ve özgürlük sorunlarına nasıl çözüm
oluna bileceği gibi bir arayış içerisinde ol-
muştur. Kendisinin de çeşitli defalar be-
lirttiği gibi islamiyette, kemalizmde ve or-
duda bu sorunları çözmenin olanaklarını
araştırmış, ama bunların hiçbirinin soruna
yeterince cevap olamayacağını görmüş-
tür. Sonuçta bu halkın birlik, bağımsızlık
ve özgürlük sorunlarını çözecek olan
sosyalizmde karar kılmıştır. Başından
itibaren bilimsel sosyalizmi kendisine
esas alarak, bu halkın ve onun şahsında
da insanlığın yaşadığı sorunlara cevap
aramaya başlamıştır.

Bunun için de daha başlangıçtan itiba-
ren Başkan Apo hiçbir zaman kendine ait
bir yaşamı esas almamış; her şeyini bu
ülkeye, halka, bağımsızlık ve özgürlük
mücadelesine ve zayıfın güçlendirilmesi-
ne adamıştır. Başkan Apo’yu gerçek bir
güç, bir çözüm gücü haline getiren, büyük
bir umut ve inanç haline getiren ve bir
Ulusal Önderlik düzeyine ulaştıran da O’-
nun bu gerçekliğidir.

O, bugüne kadar hiçbir zaman kendi-
sini ve başkalarının yaşadığı anlamda bir
yaşamı yaşamamıştır. Tüm gününü, saat-
lerini ve dakikalarını bu halkın ve insanlı-
ğın sorunlarının çözümüne adamıştır.

Hem uzun hem de kısa vadeli sorun-
lara cevap vererek, büyük ütopyasına,
hedeflerine ve amacına ulaşmak için top-
lu iğne başı kadar imkanları en iyi şekilde
değerlendirmiştir. Adeta iğneyle kuyu ka-
zarcasına, ancak yüksek bir çalışma tem-
posuyla amaca ulaşmayı esas almıştır.
Başkan Apo’yu daha başından bir önder
olarak ortaya çıkaran gerçeklik, işte böy-
lesi bir gerçekliktir. Daha başlangıçta bir-
likte yola çıktığı yoldaşlarının O’nu bir ön-
der olarak kabul etmesi bundan ötürüdür. 

Dikkat edilerse, tüm dünyanın ve hatta
Kürt halkının bile kendisini inkar ettiği ve
en ufak başarı imkanı görmediği bir or-
tamda, Başkan Apo’nun bu mücadeleye
sahiplik etmesi ve yine bu koşullarda ya-
nında Haki Karer ve Kemal Pir gibi yol-
daşlarının bulunması, bu önderliğin daha
doğarken nasıl doğduğunu, nasıl şekillen-
diğini ve neleri geliştirebileceğini kavra-
mamız açısından önemli ipuçlarıdır.

PKK Önderliği, daha doğarken bir ulu-
sal önderlik olmanın yanısıra, onu aşan,
uluslararası yanı da olan ve enternasyo-
nalist bir önderlik tarzında doğan bir ön-
derliktir. Böylesi bir önderliğin doğuşu
kuşkusuz Kürdistan’ın gerçekliği ile, Kür-
distan’da insanlığın yaşadığı gerçeklikle
bağlantılıdır. İnsanlığın ve uygarlığın ilk
yerleşip kök saldığı Kürdistan’da, bugün
ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İnsanlığa
beşiklik yapan ve insanlığın gelişmesine
hizmet eden Kürdistan, ’70’lere gelindi-
ğinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya

Geçmiflimizle gurur duyuyoruz
ve ona dayanarak

gelece¤i yaratmaya çal›fl›yoruz

PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Cemil Bayık yoldaş

“Biz geçmişimizle
gurur duyuyoruz.
Tüm yetersizliklerine
rağmen geçmişimiz
şanlı ve onurlu
bir geçmiştir.
Biz geçmişimize
dayanarak geleceği
yaratmaya çalışıyoruz.
Biz hiçbir zaman
geçmişimizden
kopmadık ve kopmayız.”www.a
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bulunmaktadır. Kürdistan, insanlığın bitiril-
diği bir ülke haline getirilmiştir. İnsanlığın
adeta bitirilme noktasına getirildiği bir yer-
de, insanlığın sorunlarına ve yüceltilmesi-
ne çözüm arayan bir önderlik ortaya çık-
mıştır. Hiçbir gelişme umudunun olmadığı
koşullarda eğer Haki Karer ve Kemal Pir
gibi yoldaşlar hiç tereddüt etmeden Baş-
kan Apo’nun yanında yer almışsa, bu ön-
derlikte enternasyonalist bir özellik ve ba-
şarı imkanı gördükleri içindir. Aksi takdirde
bu yoldaşlarımızın daha farklı zeminlerde
yer alması mümkün olabilirdi.

Dolayısıyla PKK Önderliği, daha doğar-
ken bu tarzla halkların birliğini ve özgürlü-
ğünü esas alan ve bunu kendi somutunda
pratikleştiren bir önderliktir. Başkan Apo,
Kemal Pir ve Haki Karer birlikteliği, halkla-
rın özgür ve eşit temelde birlikteliğidir.
PKK’yi büyüten ve önemli bir güç kaynağı
haline getiren, onun bu gerçekliğidir. 

Ülke, halk ve ulus gerçeği, ulusal çıkar
ve ulusun birliği, bağımsızlık ve özgürlük,
ezilen tüm kesimlerin özgürlüğü gibi hu-
suslar, Başkan Apo ile ortaya çıkan, bu te-
melde herkesin tartıştığı ve kavramaya
başladığı gerçeklerdir. Özgürlük mücade-
lesi ilk kez Başkan Apo önderliğinde tüm
Kürdistan parçalarını ve tüm kesimleri kap-
sayan bir mücadele haline gelmiştir. İlk kez
Kürdistan’daki insanlar bağımsızlık ve öz-
gürlük, ülke ve ulus, ulusal ve sosyal çıkar
bilincini elde etmişler ve bu temelde Kür-
distan’da bir ulusal birlik şekillenmiştir.
Başkan Apo’yu Ulusal Önderlik düzeyine
getiren şey, işte O’nun bu tüm ulusu birleş-
tirme ve geliştirme çabalarıdır ve bu çaba-
lar bugün meyvesini vermiştir. Bugün ulu-
sal önderlik, ulusal kurumlaşma, ulusal
politika, ulusal çizgi ve ulusal çıkarlar
hemen hemen her Kürdün kabul ettiği, tar-
tıştığı ve sahip çıktığı gerçekler haline gel-
miştir.

PKK
insanı temel ald››

SSosyalist bir hareket olan PKK, genel ola-
rak ve Kürt insanı için nasıl bir yaşam
öngürdü; bu konuda hedeflerine ulaştı
mı? 

– PKK daha doğarken bilimsel sosya-
lizmi esas alan bir hareket olarak doğdu.
PKK’nin doğup şekillendiği koşullar, sosya-
lizmde birçok sorunun ortaya çıktığı ve ya-
şandığı koşullardı. Dünya sosyalist hare-
ketinde oldukça ciddi sapmalar ve birbirini
suçlamaların olduğu bir ortam sözkonu-
suysu. Bilimsel sosyalizmin özünü yakala-
ma neredeyse imkansız gibi bir şeydi.
Çünkü oldukça bilinç çarpıtması vardı. Bu

kadar ağır sorunların yaşandığı, çelişki ve
çatışmaların olduğu, bilinçle oynandığı ve
imkanların çok zayıf olduğu bir ortamda,
bilimsel sosyalizmin özünü yakalamak ol-
dukça önemlidir. Sosyalist olduğunu iddia
eden birçok örgüt bu karmaşa ortamında
kendini kaybetti ve daha sonra da dağıldı.
Ama PKK bütün bu zorluklarla mücadele
ederek doğrultusunu bulabildi ve günümü-
ze kadar gelişimini sürdürdü. Kendisiyle
birlikte oldukça önemli gelişmeleri ortaya

çıkardı. 
PKK sosyalizmi çoğunun iddia ettiği gi-

bi öyle ortadoks bir sosyalizm ya da reel
sosyalizm değildir. PKK’nin başlangıçta re-
el sosyalizmden etkilendiği ve onun birçok
etkisini taşıdığı doğrudur; onda moral bul-
duğu bir gerçektir. Ama PKK hiçbir zaman
reel sosyalizmi esas alan ve onu gerçek-
leştirmeye çalışan bir parti olmadı. Buna
karşılık, gerçekleşen sosyalizmin olumlu
yanlarını reddetmedi, onları almasını bildi.
Ama sosyalizmle bağdaşmayan yanlarını
kabul etmedi ve bunlarla mücadele etmesi-
ni bildi. Eğer PKK gelişti, günümüze ulaşa-
bildi ve bu gelişmeleri yaratabildiyse bun-
dan ötürüdür. PKK de diğer komünist parti-
ler ve reel sosyalist örgütler gibi bilimsel
sosyalizmi esas almamış olsaydı, reel sos-
yalist –bu Rusya olabilir, Çin olabilir, Arna-
vutluk olabilir– anlayışlar ve uygulamaları
olduğu gibi alsaydı, birçok örgütün uğradı-
ğı akıbete uğrar, hatta onlardan daha
olumsuz durumlara düşebilirdi. 

Dikkat edilirse, PKK böyle bir akıbete
uğramak şurda kalsın, reel sosyalizmin yı-
kılışından sonra dünyada sosyalizmin çeki-
ciliğini yitirdiği ve sosyalizme küfredilen bir
ortamda ve dönemde gelişme gösterdi.
Hem Kürdistan insanı, hem de genelde in-
san için, insanlık için bir moral güç oldu; bir
çekim merkezi haline geldi. Birçok güç
bunu anlamak istedi. Tüm dünyada reel
sosyalizm yıkılır ve sosyalizm gözden dü-
şüp çekiciliğini yitirirken, PKK’nin gelişimini
sürdürmesi, insanlar için bir çekim merkezi
ve moral güç olması, birçok güç açısından
anlaşılması ve değerlendirilmesi gereken,
hatta bazılarınca önlem alınması gereken
bir olay haline geldi. Bu durum kuşkusuz
PKK sosyalizminin varolan sosyalizmden
farklı yönlerinin olduğunu gösterir. Eğer
böyle olmasaydı, PKK de çoktan dağılan
bir örgüt durumuna düşer, bu kadar geliş-
meyi ortaya çıkaran bir hareket konumuna
yükselmezdi. 

PKK daima insanı temel aldı; insanı
en büyük değer olarak gördü. İnsanda
sınırsız gelişme özelliklerinin bulunduğunu
ve buna inanılması gerektiğini düşüncede
savunduğu gibi pratikte de bunu kanıtladı.
Başkan Apo’nun kendisi bunun en canlı ör-
neğidir. Başkan Apo tartışmalarında sık sık
“eğer benim gibi birinden bu düzeyde
bir gelişme ortaya çıkmışsa, bu her in-
sanda ortaya çıkabilecek bir gelişmedir,
herkes buna inanmalıdır” demektedir. 

PKK hiçbir zaman bireyselliği, bencilliği,
tüketen ve ekonomi peşinde koşan insanı
esas almadı. Bunlarla sonuna kadar müca-
dele etti. İnsanın gerçek doğasını ortaya
çıkarmayı, insanı gerçek doğasıyla buluş-
turmayı esas aldı ve bunu hedefledi. PKK
sosyalizmi insanın gerçek doğasına ulaş-
mayı, onu ortaya çıkarmayı ve hakim kıl-
mayı hedefleyen bir sosyalizmdir. İnsan
doğduğunda temizdir, barışçıldır, birleştiri-
cidir, hayalleri, umutları güçlüdür. İnsanın
gerçek doğası budur. Daha sonra insan
gerçek doğasından uzaklaşmış, uzaklaştı-
rılmıştır. PKK işte buna karşı mücadele
eden ve sosyalizmi insan doğasıyla –ki in-
san doğası sosyalizmin özünü teşkil eder–
birleştirmeye çalışan bir harekettir. Bu açı-
dan Başkan Apo’nun dediği gibi, sosya-
lizmden kuşku duymak, insandan kuş-
ku duymaktır. 

PKK, ilk insanla günümüzün insanı ara-
sında bağ kuran bir harekettir. PKK insanı
tarihin başlangıcında gizlidir; PKK’deki in-
san ilk insan kadar eski, günümüz insa-
nı kadar yeni olan bir insandır. PKK in-
sanda bunu yaratmaya çalışan bir hareket-
tir. Başkan Apo bunun “Biz tarihin başlan-
gıcında gizliyiz, tarih günümüzde gizlidir”
biçiminde formüle etmiştir. Başkan Apo’-
nun gerçekleştirmek istediği sosyalizm an-
layışı işte böylesi bir anlayıştır.

PKK, sosyalizmi insanın toplumsallaştı-
rılması olarak anladı ve bunun gerçekleş-
tirmeye çalışıyor. Bunun için de daha do-
ğuşundan itibaren bireycilik, bencillik, ikti-
dar ve yetki hırsı, uluslar arasına sınırlar
çizmek ve bunlara benzer hususlarla mü-
cadele etti. Bunlara fazla değer yükleme-
yerek birleştiriciliği, kolektivizmi, toplumsal-
laşmayı ve bunu gerçekleştirmek için de
hizmeti esas aldı. PKK hizmeti geliştirdiği,
bireycilik, bencillik, yetki ve egemen olma

hırsıyla mücadele ettiği oranda; insanı
kendi doğasıyla birleştirmeye ve ona ya-
kınlaştırmaya çalıştı. Bu konuda da olduk-
ça ileri bir mesafe katetti. Bu açıdan PKK,
sosyalizmi sürekli bir yaşam biçimi olarak
ele aldı ve bunu gerçekleştirmek için çalış-
tı. Bu konuda da önemli sonuçlar aldığını
söyleyebiliriz. 

Bunun en önemli örneği de Başkan
Apo’nun kendisidir. Başkan Apo’nun kişili-
ği, PKK kişiliğidir, yaratılmak istenen sos-
yalist kişiliktir. Başkan Apo’nun yaşamı,
PKK’nin ve her PKK’li insanın yaşam tarzı-
dır. PKK’nin şekillendirmek istediği yaşam
tarzı, Başkan Apo’nun yaşam tarzıdır. Bu
yaşam tarzı kendine ait olmayan ve kendi-
ni yaşamayan bir yaşam tarzıdır. Kendini
her şeyiyle halkının, insanlığın ve ezilenle-
rin hizmetine sunan bir yaşam tarzıdır. 

PKK’nin yaşam tarzında bireycilik, ben-
cillik, kendisi için yaşama, ayrıcalıklı ve
özerk bir yaşam, maddi imkanlara dayalı
bir yaşam, başkasına dayanarak
sağlanana bir yaşam sözkonusu değildir.
Tümüyle kendine dayanan, her türlü geliş-
me gücünü ve her türlü sorunun çözümünü
kendinde arayan, çalışmayı ve hizmet et-
meyi bir görev bilen, varolma biçimi olarak
benimseyen ve bundan zevk duyan bir ya-
şam tarzıdır. PKK’nin sosyalizmi böylesi
bir sosyalizmdir. PKK bunu kendinde
önemli oranda başarmıştır.

Eğer PKK bunu başaramamış olsaydı,
sorunların bu kadar ağır olduğu ve nere-
deyse hiçbir gelişme imkanının bulunmadı-
ğı Kürdistan gibi bir ülkede bu denli bir ge-
lişmeyi ortaya çıkaramazdı. Lime lime edil-
miş, düşüncede ve sosyalitede parampar-
ça edilmiş bir toplumu bu denli birleştire-
mezdi. Bu ölçüde bir gelişmeyi Kürdistan’-
da, Türkiye’de ve bölgede ortaya çıkara-
mazdı. PKK insanın doğasına yaklaş-
mak amacıyla büyük bir çaba gösterdiği
için, işte bu durum PKK’de birleştirici öğeyi
oldukça güçlü kılıyor. Eğer bugün PKK bu
kadar birleştirici ve etkileyici olabiliyor ve
herkes açısından bir moral güç olarak orta-
ya çıkabiliyorsa, bu, PKK sosyalizminin
özünde yatmaktadır. 

Bu anlamda PKK, yaratmak istediği in-
sanı ve yaşam tarzını önemli ölçüde yarat-
mıştır. Bunu yarattığı için de emperyalizm
ve gericilik tarafından boy hedefi haline ge-
tirilmiştir. Dünyada birçok güç belki emper-
yalist güçlere yönelmiş, fiziki anlamda da
yönelimler gerçekleştirmiştir. Ama PKK
hiçbir zaman böylesi yönelimler geliştirme-
yen bir harekettir. Yine savaşan birçok güç
savaş kurallarını ihlal etmiş, askeri olma-
yan birçok hedefe yönelmiştir. Böyle oldu-
ğu halde bu güçler bunu ciddi bir mesele
yapmazken, savaş kurallarını en az ihlal
eden bir hareket olmasına rağmen birçok
gücün bugün PKK’yi hedeflemesi anlamlı-
dır. Bunun nedeni PKK’nin savaş kuralları-
nın dışına çıkması veya gücün çıkarlarına
cepheden, açıktan ve fiziki olarak yönel-
mesi değildir. Bunun nedeni PKK’nin düşü-
rülen insanı ayağa kaldırması, insanlık so-
runlarına çözüm geliştirmesi ve insanı do-
ğasıyla birleştirmeye çalışmasıdır. Gözden
düşen sosyalizmi tüm insanılık için bir
umut, bir ışık kaynağı haline getirmesidir.
Saldırılarının esası budur. Bu da PKK’nin
öngördüğü insanı ve yaşam tarzını ortaya
çıkardığını gösteriyor.

Bütün yetersizliklerine rağmen, PKK’nin
ve tüm mensuplarının kahramanca savaş-
tıklarını, mücadele ettiklerini ve edecekleri-
ni belirtebilirim. Tüm yetersizliklerine rağ-
men, bu mücadele kahramanca bir mü-
cadeledir. Bazı kendilerini bilmezlerin bu
mücadeleye kara çalma çabaları bu gerçe-
ği değiştiremez. Eğer mücadelemiz askeri
olarak üstünlük sağlayamadıysa, yönetim
sorununu askeri olarak çözemediyse ve
askeri olarak bir yenişememe durumu orta-
ya çıktıysa, bu durum bu mücadelenin Kür-
distan’da, Türkiye’de, bölgede ve insanlık
cephesinde üstünlük sağlayamadığı ve ba-
şarılı olmadığı anlamına gelmez. PKK yü-
rüttüğü mücadele ile askeri alanda iktidar
sorununu çözmemesine rağmen, gerçek
anlamda bir devrim gerçekleştiren ve
yaşatan bir partidir. 

PKK, henüz tamamlanmamış olsa bile,
Kürdistan’da ulusal demokratik devrimi
gerçekleştirmiştir. Eksik kalan, sadece

askeri olarak iktidar sorununu çözümleye-
memesidir. Bunun dışında oldukça önemli
gelişmeler yaşamış bir harekettir. Bunu sa-
dece biz söylemiyoruz. Dışımızdaki birçok
çevre de bu gerçeği dile getiriyor. 

Başkan Apo’yu
anlayamadık

PPKK hareketinin genel olarak yirmialtı yıl,
silahlı olarak ise onbeş yıllık bir müca-
dele tarihi var. Ancak dünyadaki diğer
bazı ulusal kurtuluş mücadelelerinde
olduğu gibi, savaştığı güçler karşısın-
da askeri üstünlük sağlayamadı. So-
nuçta bir yenişememe durumu ortaya
çıktı. Bunun iç ve dış etkenleri nelerdi?
Dörtlü çetenin bunda oynadığı rolü
açıklar mısınız?

– Bu kadar olumlu gelişmeler ortaya çı-
karmasına rağmen, eğer bu mücadele as-
keri alanda bir üstünlük sağlayamadıysa,
sorunu askeri olarak çözemediyse ve as-
keri anlamda mücadelede bir yenişememe
durumu ve tıkanıklık ortaya çıktıysa, şüp-
hesiz bunun hem dıştan kaynaklanan ve
hem de PKK’den kaynaklanan nedenleri
vardır.

’90’lı yılların başından itibaren dünyada
önemli değişiklikler oldu. Bu değişimle bir-
likte dünyada yeni koşullar ortaya çıktı. Bir-
çok güç bu değişiklikler ve koşullardan
olumlu veya olumsuz etkilendi. Birçok ikti-
darlar yıkıldı, partiler tasfiye oldu. Yine bir-
çok güç bu değişikliğe göre kendinde deği-
şiklikler yarattı ve yeniden yapılanmalara
gitti. Şüphesiz PKK de dünyadaki bu deği-
şimi ve bunun ortaya çıkardığı sonuçları ve
koşulları şüphesiz gördü, anlamaya çalıştı.
Ama bugün ortaya çıkan gerçekler, bu ge-
lişmelerin yeterince anlaşılamadığını orta-
ya koyuyor. PKK bu değişimin ortaya çı-
kardığı sonuçları anladığı oranda, bunu
kendi mücadelesine de uyarlamak istedi;
kendini buna göre değiştirmek ve düzenle-
mek istedi. 

Nitekim ’93’te ilan edilen ateşkes bunun
örneğidir ve pratik olarak bunun başlangıç
adımı sayılabilir. Fakat yine de bu değişimi
yeterince kavrayamadı ve kendi bünyesin-
de pratikleştiremedi. Askeri mücadelenin
tıkanmaya gitmesinin bir nedeni de işte bu-
dur.

Bununla birlikte diğer bir neden, dünya-
nın Kürdistan gerçeğini kabul etmemesi,
Kürdistan’ın mevcut statüsünün bugünkü
dünyaya hizmet etmiş olmasıdır. Bu statü-
nün değiştirilme çabaları ve mücadelesinin
dünyada oturtulan dengeleri tehlikeye at-
ması, dünyaya egemen olan ve çekidüzen
veren güçlerin bu statünün değiştirilmesini
kendi çıkarlarına aykırı görerek bu müca-
deleyi kabul etmemeleridir. Sosyalist bir
hareket olarak PKK’nin, sosyalizmi Kürdis-
tan’da ve insanlık nezdinde çekici hale ge-
tirmesi, giderek Kürdistan’da birliği yarat-
ması ve ulusal demokratik devrimi hızla
geliştirmesi, böylece uluslararası güçlerin
Kürdistan’daki dayanaklarını zayıflatması
ve dengeleri zorlamasıdır. Bunun, çıkarla-
rını tehlikeye attığını gören bu güçlerin sa-
dece bu mücadeleyi desteklememek ve
kabul etmemekle kalmayıp, ideolojik, siya-
sal, örgütsel, askeri ve ekonomik olarak bu
mücadelenin karşısına dikilmeleri ve sö-
mürgeci güçlerin yanında bu mücadeleye
saldırmaları da diğer önemli bir nedendir.

Bununla birlikte cephenin Türkiye aya-
ğının gelişmemesi, PKK’nin uzun yıllar
Türkiye’deki devrimci-demokratik hareketin
gelişmesi için devrimci-demokratik çevrele-
rin toparlanmasına gereken özeni göster-
memesi, bu cephenin gelişmediğini görün-
ce geliştirilmesi için çaba harcaması, ama
buna rağmen Türkiye’deki devrimci de-
mokratik güçlerin Kürdistan mücadelesiyle
bir dayanışma içerisine girememeleri ve
Kürdistan’daki özgürlük mücadelesine kar-
şı görevlerini yerine getirmemeleri, dolayı-
sıyla devletin geri cephesinin sağlam kal-
ması, buradan bir zorlayıcılığın ve baskı-
nın ortaya çıkmaması, Kürdistan devrimi-
nin bu biçimiyle bir ayağının işlememesi
veya sakat olması ve mücadelenin sadece
Kürdistan’la sınırlı kalması diğer önemli
nedenlerdir. 

Yine bunlarla birlikte Kürdistan’daki ge-
riciliğin, ilkel milliyetçi ve reformist çevrele-
rin PKK’nin geliştirdiği mücadeleyi kendileri
açısından tehlikeli görmeleri, bu mücade-
leyle birleşecekleri ve ona destek olacakla-
rı yerde çıkarlarını düşmanda aramaları,
düşmanla birleşerek PKK’nin önderlik ettiği
mücadeleye karşı saldırı içerisine girmeleri
ve komplolarda yer almaları, askeri müca-
delenin üstünlük sağlamasını engelleyen

önemli bir nedendir.
Dikkat edilirse 1990-92’lere gelindiğin-

de, PKK önderliğindeki mücadelenin, as-
keri olarak önemli bir gelişmeyi yaşayan,
devrimi askeri olarak geliştiren, hem Türki-
ye hem de Kürdistan’da ve özellikle Güney
parçasında önemli gelişmelere yol açan bir
konumu sözkonusudur. Bu durum kendini
hem serhildanlarda hem de gerillada orta-
ya çıkarmış, serhildanlar zirveye ulaşmış,
gerilla büyümüş, katılımlar oldukça artmış
ve askeri olarak büyük bir gelişmenin im-
kanları yakalanmıştır. Bu gelişme devrimi
Türkiye’ye ve Güney’e doğru yayılmaya
zorlarken, tam bu noktada Kürt gericiliği,
sömürgecilik ve emperyalizm bu gelişme-
nin önünü almak için ‘92’de bir müdahale-
de bulunmuş; bu askeri gelişmenin önünü
böyle almak istemiş ve kısmen de bunu
başarmıştır. 

Bu açıdan devrimimize karşı geliştirilen
uluslararası düzeyde komplo, çoğu kimse-
lerin anladığı gibi ’98’le ortaya çıkmamıştır
ve onun çok öncesinde vardır. İlk kapsamlı
müdahale de ’92’dedir. ’98 komplosu, bu-
nun üstünde ve bunun bir devamı olarak
gelişen bir uluslararası komplodur.

Kısaca dışımızdaki nedenleri böyle or-
taya koyarken, şüphesiz içten de kaynak-
lanan, bunu tamamlayan ve buna hizmet
eden nedenler sözkonusudur. 

Bunlar nelerdir? Her şeyden önce Baş-
kan Apo’nun doğru ve yeterince anlaşıla-
mamasıdır. Başkan Apo birçok şey söyle-
miş, konuşmuş, değerlendirmiş, eleştirmiş,
önermiş, gelişme imkanları ve yollarını or-
taya koymuş, bunun tüm başarı imkanları-
nı hazır hale getirmiştir. Gerisi bunu anla-
maya ve uygulamaya dökmeye kalmıştı.
Ama taktik önderlik zamanında ve doğru
kavrayamadığı için bunları pratikleştireme-
miştir. Böylelikle birçok hazırlık ve başarı
imkanı güce dönüştürülememiş ve yaşam-
sal kılınamamıştır. En önemli nedenlerden
biri budur. Örneğin M. Hayri Durmuş yol-
daş daha ’80’lerde Diyarbakır zindanında
bu gerçeği çok çarpıcı bir biçimde ortaya
koymuş; “Biz Başkan Apo’yu anlayama-
dık, bunun için bu zindanlara düştük ve
bu durumları yaşıyoruz. Eğer anlasay-
dık, bugün bu durumlar yaşanmayacak-
tı” demiştir.

Bugün bu gerçeklik hemen herkesçe
anlaşılmıştır ve ifade edilmektedir. Başkan
Apo doğru anlaşılsa ve taktik önderlik tara-
fından pratikleştirilebilseydi, şüphesiz şim-
di devrimimiz farklı bir düzeyi ve farklı so-
runları yaşayacaktı. Eğer devrimimiz bu-
gün bu sorunları yaşıyor ve farklı bir geliş-
me aşamasında seyrediyorsa, bunun ne-
denini burada aramak gerekiyor. Başkan
Apo söyledi, ama biz başka türlü anladık,
başka şey uyguladık. Tabii bu da birçok

“PKK halka hizmet
etmek için kurulan
bir partidir. Halka

hükmetmek için kurulan
bir parti değildir. PKK

militanlığı, hizmet
militanlığıdır;

hükmetme militanlığı
değildir. PKK’li olmak

sadece ve sadece hizmet
hakkına sahip olmak

demektir.”

“PKK ilk insanla
günümüzün insanı
arasında bağ kuran
bir harekettir. PKK
insanı tarihin
başlangıcında gizlidir;
PKK’deki insan ilk
insan kadar eski,
günümüz insanı kadar
yeni olan bir insandır.
PKK, insanda bunu
yaratmaya çalışan
bir harekettir.”
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değerin heder olmasına yol açtı. 
Yine bununla birlikte öncülüğün doğru

oturtulmaması, öncülükte köyülülüğün ve
feodalizmin egemen olması, askeri müca-
delenin başarıya gitmesini engelleyen en
önemli nedenlerden birisi olmuştur. PKK’-
nin öngördüğü komuta çizgisine dayanan
ve bu çizgiyi uygulayabilecek bir komuta-
nın şekillendirilememesi, buna dayalı ola-
rak doğru bir gerilla ordulaşmasının şekil-
lendirilememesi, savaşın ve gerillanın ge-
leneksel anlayışla modern anlayış arasın-
da kalması, ne peşmergeciliği ne de tam
gerillacılığı uygulayabilmesi ve ikisinin ara-
sında sıkışıp kalması, hem ordulaşmamızı
hem de askeri anlamda savaşımızı olum-
suz yönde etkilemiştir. Bu birçok yersiz
kayba, başarı imkanlarının heder edilmesi-
ne ve askeri mücadelede bir tıkanmaya yol
açmıştır.

Yine Başkan Apo’nun doğru anlaşıla-
maması, doğru temsil edilememesi ve pra-
tikleştirilememesi, çizgiye ve taktiğe sahip
çıkması gerekenlerin buna doğru ve yete-
rince sahiplik yapamaması, öncülüğün
doğru oturtulamaması, gerillanın ve ordu-
laşmanın doğru geliştirilememesi, savaşta-
ki tıkanma ve bu tıkanmanın işbirlikçi-
komplocu anlayışın ve eğilimin gelişmesi-
ne oldukça güçlü bir zemin yaratması, iş-
birlikçi-komplocu -ki biz buna dörtlü çete
diyoruz- anlayışın ve bu anlayış sahipleri-
nin bundan güç alarak orduda, komutada
ve savaşta ciddi tahribatlara yol açması,
oldukça keyfi tutumlara girmesi ve giderek
bunu düşmanla birleşmeye kadar götürme-
si önemli bir diğer nedendir.

Eğer dörtlü çete, çizgi ve komutayla bu
kadar oynamış ve hedeflerden saptırmış-
sa, bunun nedeni bu zemini bulmuş olma-
sındandır. Çete gücünü buradan almıştır.
Çizgiye ve öncülüğe sahip çıkması gere-
kenlerin sahip çıkmaması, gerillayı, ortamı
ve komutayı adeta bu anlayışa terk etmesi
ve bu anlayışın bundan yararlanarak ken-
dini örgütleyip hakim kılması, savaşımızda
onarılması güç yaralar açmıştır. Hiç hedef-
lenmemesi gereken birçok hedefe yönelin-
miş, savaş kurallarının ihlaline yol açılmış
ve bunun sonucu olarak ’93’te geliştirilmek
istenen süreç, bu anlayış tarafından provo-
ke edilmiştir. 

’93’te ateşkesle birlikte bir süreç başla-
tılmak istenmiştir. Zayıf da olsa bu sürecin
gelişebilmesinin olanakları ortaya çıkmış,
ama tam da burada işbirlikçi çete anlayışı
bu süreci darbelemeye gitmiştir. Bu daha
sonraki sürecin ağırlaşarak devam etmesi-
ne ve kendisini tekrarlamasına, hem Türk
devleti ve ordusunun, hem de PKK’nin ka-
zanamayacağı bilindiği halde askeri çatış-
manın sürdürülmesine ve bu çatışmanın
her iki gücün ve halkın olanaklarının heder
edilmesine, moral değerlerinin zayıf düşü-
rülmesine ve içinden çıkılmaz bir noktaya
gelinmesine yol açmıştır.

Başkan Apo işte bu gerçeği görerek çö-
züm aramıştır. ’95 ve ’98 yılındaki ateşkes
denemeleri ve ’98’le birlikte Avrupa’ya çı-
kış, tamamen bu içinden çıkılmaz duruma
bir çözüm getirmeyi amaçlamıştır. Bunun
doğru anlaşılması gerekir. 

İşte eğer devrimimiz askeri yönden ge-
lişmediyse, böylesi nedenlerden ötürü ge-
lişmemiştir. Askeri yönün üstünlük sağla-
yamaması, şüphesiz devrimin diğer yönle-
rini de olumsuz yönde etkilemiştir. Eğer
devrimimiz askeri yönde gelişimini ’90’lar-
daki gibi sürdürebilseydi, bu tıkanıklık orta-
ya çıkmayacaktı, devrimimizin diğer yönle-
rinin gelişimi daha olumlu düzeyde olacak,
Kürdistan’daki değişme ve gelişme bugün
daha ileri bir düzeyde olacaktı. 

Yaratılan gerçekleri 
göremeyenler

gaflet içindedirler

BBazı çevreler PKK’nin silahlı mücadeleyi
boşuna yürüttüğünü ve sonuçta eskiye
döndüğünü, silahlı mücadelenin kaza-
nımlarının olmadığını veya korunama-
dığını iddia ediyorlar. Bunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Silahlı mücadele
ne tür kazanımlar ortaya çıkardı?

– Bugün bazı çevrelerin bazı iddiaları

ve karalamaları sözkonusudur. Bu çevreler
partimizin yürüttüğü mücadeleyi boşuna
yürüttüğünü ve sonuçta yine başlangıca
dönüldüğünü söylüyorlar. Yine silahlı mü-
cadelenin kazanımlarının bulunmadığını
veya olsa bile bunların öyle fazla olmadığı-
nı, bu kazanımların da içine girilen süreçle
birlikte korunamadığını ve korunamayaca-
ğını iddia ediyorlar.

Bu çevrelerin her şeyden önce saygılı

olmaları gerekiyor. PKK bu kadar yıldır bir
mücadele yürütüyor. Bu kadar zorlukları
yaşadı ve yaşıyor. Bu çevrelerin hiçbiri bu
zorlukları yaşamadı, yaşamak istemedi,
hala da yaşamak istemiyor. Hala bu zor-
lukları iliklerine kadar yaşayan PKK’dir,
PKK’nin insanlarıdır. Bunların bu iddiaları
ve kara çalmaları, bu mücadelenin ortaya
çıkardığı kazanımların görkemliliğini küçük
düşüremez. Tam tersine sözkonusu çevre-
lerin bu tür yaklaşımları, bu savaşı ve ya-
rattığı değerleri daha da yüceltmektedir.

Kürt halkı ve onun dostları kadar, düş-
manları ve hatta bu iddialarda bulunan, bu
karalamaları yapan ve çamur atan çevrele-
rin kendileri de çok iyi biliyorlar ki, PKK yü-
rüttüğü mücadele ile yok olmanın eşiğine
gelen, bütün ulusal değerleri ayaklar altına
alınan, parçalanan ve düşüncesi bile dağı-
tılan bir halkı ve ulusu, savaşan ve kimliği-
ni kazanan saygın bir ulus haline getirdi.
Başkasına ait olan bu ulus ve bu ulusun
insanları, bugün kendine ait hale geldi. Es-
kiden Kürtlüğünden utanan bu halk ve bu
halkın insanları, bugün Kürtlüğü ile onur
duyan bir halk konumuna yükseldi. Hiç
kimsenin en ufak bir gelişme olabileceğine
dair bir umudu yokken, PKK önemli geliş-
meler yarattığı gibi, daha büyük gelişmele-
rin yaratılabileceği düşüncesini, bunun
inancını ve iradesini ortaya çıkardı. 

Kürt halkı bugün kendisiyle, kendi öncü
örgütü ve Önderliğiyle iftihar ediyor. Ön-
derliksiz, örgütsüz, öncüsüz ve iradesiz ya-
şamayacağını ifade ediyor. Geçmişte ön-
derlik, öncülük, çıkar, bilinç, birlik, ülke, öz-
gürlük vb. hususlara yabancıyken, bugün
bunlar olmaksızın yaşayamayacağını hay-
kıran bir düzeye yükselmiş bulunuyor.

PKK yürüttüğü savaşla her türlü zayıflı-
ğı, çirkinliği ve geriliği gidererek, feodal ve
yerel anlayışları, aşiretçi ve mezhepçi bağ-
ları çözdü. Bu temelde ulusun birliğini ve
ayağa kalkışını yarattı. Bu savaşla iktidar
sorununu çözmeden, ulusal demokratik
devrimi gerçekleştirdi. 

PKK hareketi önemli bir aydınlama, ay-
dınlatma ve bilinçlenme hareketi oldu. Köle
insandan ve köle bir halktan, özgür bir halk
ve özgür bir insan ortaya çıkardı. Çıkarları-
nı ve geleceğini düşünen bir halk ve bir in-
san yarattı. Kürdistan’da örgütsüzlük ege-
menken, örgütlü bir düzey yakaladı; önder-
liksiz iken ulusal önderliği yarattı. Ülke ve
ulus anlayışını ve birliğini geliştirdi. Kürtle-
rin dostları yokken, bugün birçok alanda
Kürt halkına dostlar yarattı, kazandırdı. 

PKK kendisiyle birlikte, savaştığı gücü
ve toplumu da etkiledi ve değiştirdi. Bugün
eğer Türkiye toplumu ve insanı canlı kala-
bilmişse, bu, PKK’nin yürüttüğü mücadele-

nin bir sonucudur. PKK mücadelesi Kürdis-
tan’da olduğu kadar, Türkiye’de de bir
aydınlanmayı yarattı. Kürdistan’da olduğu
gibi, Türkiye’de de birçok şeyi yıktı. Yine
birçok şeyi geliştirdiği gibi, Türkiye’yi de
değiştirdi. Yani Kürdistan’da yarattığı geliş-
me ve dönüşüm kadar, Türkiye’de de bir
gelişmeyi, dönüşümü yarattı. Bunun so-
nuçları bugün birçoklarınca görülebiliyor,
tartışılabiliyor. Belki hala bunu idrak ede-

meyenler olabilir. Ama her geçen gün bun-
ların sayısı azalmaktadır. 

Yine PKK mücadelesi Kürdistan’da,
Türkiye’de, hatta bölgede azınlık haklarını
ve azınlıkların kültürlerini diriltti. Daha dü-
ne kadar, örneğin Aleviler, Êzidiler ve Sür-
yaniler kendilerinin bir Alevi, Êzidi ve Sür-
yani olduğunu söyleyemez ve örgütlene-
mezken, bugün bunlar rahatlıkla kendini
ifade edebiliyor ve kendilerini geliştirebilir
bir düzeye ulaşmış bulunuyorlar.

Aynı şekilde PKK, toplumda en alta iti-
len kadını saygın bir konuma getirdi. Dün-
yanın hiçbir yerinde görülmeyen bir gerçe-
ği, Kürdistan gibi bir ülkede gerçekleştirdi.
Kadını özgürlüğe ve özgürlük için mücade-
leye çekti, -kadını savaşa çekti. 

Kısacası PKK ezilen ve sömürülen bir
ulusun yanısıra, ezilen birçok azınlık halkı,
hatta birçok mezhebi diriltti. Bunlar PKK’-
nin yürüttüğü savaşın doğrudan sonuçları-
dır. Bunları görmemek, bunlara kara çal-
mak, ancak insanlıktan uzaklaşmış, insan-
lıktan nasibini almamış kesimlerin içine
düştüğü durum olabilir. 

Bugün Kürdistan’da veya Kürdistan’ın
dışında, dost veya düşman hemen hemen
herkes, PKK’nin Kürdisan’da yürüttüğü
mücadelenin yol açtığı sonuçları görebili-
yor, bu gerçeği kabul edebiliyor. Ama ne
yazık ki, “yurtsever” ve “sosyalist” oldukla-
rını iddia eden bazı çevreler, bu gelişmele-
ri inkar etmeye kalkarak, bunların yaşan-
madığını herkese kabul ettirmeye çalışmak
gibi bir gafletin içerisine giriyorlar. Bu çev-
reler bu tutumlarından vazgeçmelidirler.

Geçmişte de PKK’nin yürüttüğü müca-

deleye şu veya bu biçimde kara çalmalar
oldu. Bazıları bunu adeta görev bellediler.
PKK’ye küfür etmekten, PKK’nin başarısız-
lığını umut etmekten ve bunu gerçekleştir-
mek için olmadık çabalar sergilemekten
başka herhangi bir çabaya girmediler. Böy-
le yaparak kaybeden yine kendileri oldu.
PKK harhangi bir şey kaybetmedi. Bunla-
rın bu gerçeği artık anlamaları gerekiyor.

PKK’nin mücadelesinin başarısızlığı

için uğraşan bu çevreler şunu çok iyi bil-
melidirler ki, PKK’nin başarısız olduğu bir
ortamda kendilerinin yaşama şansı olma-
yacaktır. Eğer bugün bu çevreler yaşaya-
biliyorlarsa, bu PKK’nin yürüttüğü müca-
deleninin sayesindedir. Eğer ekmek yiye-
biliyorlarsa, bu, PKK’nin yürüttüğü savaşın
bir sonucudur. Eğer birazcık itibarları var-
sa veya birazcık dinlenebiliyorlar, hala var-
lıklarını sürdürebiliyor ve siyaset yaptıkla-
rını sanıyorlarsa, bu tamamen PKK’nin yü-
rüttüğü mücadele sayesindedir. PKK mü-
cadelesinin bittiği anda, bu çevrelerin ya-
şam şansı bulamayacaklarını anlamaları
gerekiyor. Belki geçmişte anlamaları zor-
du, ama bugün artık anlamaları gerekiyor.
Bu tutumlarından artık vazgeçmeleri gere-
kiyor. 

PKK’nin yetersizlikleri ve yanlışlıkları
olabilir, bunlar eleştirilebilir. Bunları eleştir-
mek ayrıdır. Ama PKK’nin kahramanca di-
renişini ve bu direnişin ortaya çıkardığı
görkemli değerleri görmemezlikten gel-
mek, bunları inkar etmek ve ayaklar altına
almak asla ve asla kabul edilemez. Bunun
öyle eleştiriyle de herhangi bir ilgisi yoktur.
Bunun yurtseverlikle, sosyalistlikle, hatta
insanlıkla da bir ilişkisi yoktur. Bu çevrele-
rin artık bu tutumdan vazgeçmeleri gereki-
yor. Ancak o zaman PKK’den, Kürt halkın-
dan değer bulabilirler. Aksi takdirde ne
PKK ne de Kürt halkı bu anlayış sahipleri-
ne hiçbir zaman değer vermeyecektir. 

Savaşın devamını isteyen
çevreler var

SSilahlı mücadelenin bırakılması ve güçle-
rin geri çekilmesi konusunda Parti Ön-
derliğimiz ve Başkanlık Konseyi’nin
yapmış olduğu açıklamalar, devletin
en üst yetkilileri tarafından dolaylı da
olsa olumlu karşılandı. Ancak operas-
yonlar sürüyor ve yer yer gerilla kayıp-
ları yaşanıyor. Bu konuda neler diyebi-
lirsiniz?

– Parti Önderliğimizin, 2 Ağustos’taki
açıklamalarıyla pratikleştirmek istediği sü-
reç ve Başkanlık Konseyimizin bunu pra-
tikleştirme yönündeki adımları, şüphesiz
istenen düzeyde olmasa da, dolaylı ve za-
yıf da olsa karşılık bulmakta; bazı çevreler-
de daha fazla, bazılarında daha az kendini
göstermektedir. Buna rağmen operasyon-
ların sürmesi yer yer kayıplarımızın yaşan-
ması, birçok çevre tarafından değişik bi-
çimlerde algılanıyor ve değerlendiriliyor.
Bazı çevreler, “Bakın, Türk devleti ve Türk
ordusu herhangi bir karşılılık vermiyor; tam

tersine eski tutumunu ve imhacı çabalarını
sürdürüyor, her gün gerilla vuruyor. Bu na-
sıl kabul edilebilir? PKK ve PKK gerillası
aldığı bu kararlardan artık vazgeçmeli ve
tekrar savaşmalıdır. Yoksa bunun sonu im-
ha ve her şeyin kaybedilmesidir” gibi de-
ğerlendirmeler yapıyorlar. 

Attığımız tüm adımlara rağmen operas-
yonların sürmüş olması ve bazı kayıpları-
mızın ortaya çıkması, elbette önemli bir
husustur. Biz de bunları değerlendiriyor ve
anlamaya çalışıyoruz. 

Hemen belirtelim ki, biz bu adımları
atarken, hiçbir zaman ordunun hemen sa-
vaşı durduracağını ve operasyonların son
bulacağını söylemedik veya bunu bekle-
medik. Çünkü biz karşılıklı uzlaşarak bu
kararları almadık, bunları birlikte kararlaştı-
rarak pratiğe uygulamadık. Eğer öyle ol-
saydı, bizim savaşı durdurmamız ve güçle-
rimizi geri çekmemizle birlikte, Türk ordu-
sunun da mevzilerine çekilmesi, operas-
yonları durdurması gerekirdi. Böyle bir ka-
rar birlikte alınmış ve uygunlanmış olsaydı,
Türk devleti ve Türk ordusu operasyonlara
giriştiğinde, bu durum alınan kararın ihlali
anlamına gelecekti.

Ama biz uzlaşarak birlikte bir ateşkese,
savaşın, operasyonların ve çatışmaların
durdurulmasına, güçlerin karşılıklı mevzile-
rinden geri çekilmesine gitmedik. Biz kendi
kararımızla bir süreç başlattık. Savaştaki bu
tıkanmayı, yine sorunun çözümünde yaşa-
nan tıkanıklığı gidermek için bu adımları at-
tık. Bunun karışılığında Türk ordusunun
hemen mevzilerini terketmesini, savaşı ve
operasyonları durdurmasını bekleyerek bu
adımları atmadık. Dolayısıyla Türk ordusu-
nun bu süreçte operasyonlarını sürdürece-
ğine dikkat etmez ve geri çekilmeyi örgütlü,
sağlıklı ve disiplinli gerçekleştirmezsek bu-
rada kayıplarımızın yaşanacağını bilerek bu
geri çekilme işlemini başlattık.

Çünkü Türkiye’de savaşı isteyen, bun-
dan vurgun vuran rant çevreleri var. Bu
çevreler yaşamını, geleceğini ve çıkarını
tümüyle bu savaşta bulmuş, bu savaşa
göre kendini düzenlemiştir. Bunların bun-
dan kolayca vazgeçeceğini düşünmek,
siyasetten anlamamak olur. Bu rantçı çe-
teleşme orduda, poliste, istihbarat teşki-
latında, siyasi partilerde, ekonomik çev-
relerde ve toplumun içinde çeşitli kesim-
lerde sözkonusudur. Bunlar tümüyle ken-
dini savaşa endekslemiştir ve savaş sür-
düğü oranda yaşam imkanı bulabilirler.
Savaşın son bulduğu bir ortamda bunla-
rın yaşama ve vurgun vurma imkanları
yoktur. Şimdiye kadar işledikleri suçların
açığa çıkacağını ve kötü duruma düşe-
ceklerini bilen bu çevreler, şüphesiz sa-
vaşta ısrar edecekler, kolay kolay bun-
dan vazgeçmeyeceklerdir. Eğer hala ça-
tışmalar olabiliyor ve operasyonlar dur-
muyorsa bir nedeni budur.

Tabii bu konuda her şeyi rant çevreleri-
ne bağlamak doğru değildir. İçimizde de
bunu tamamlayan bazı nedenler var. Nedir
bunlar? Süreci yeterince kavramama, sü-
rece ters yaklaşmalar, duygusal ve tepki-
sel tutumlar, doğmatik sağ-liberal yakla-
şımlar, yine savaşa göre biçimlenen bir ör-
güt, bu örgütün kadroları ve savaşçıları ol-
ma gerçekliği, sürecin istediğimiz tarzda
başarılı gerçekleşmesini engelliyor. Eğer
geri çekilmede bazı kayıplarımız ortaya çı-
kıyorsa, bir nedeni de budur.

Zaten dışımızda rant çevreleri var. Bu
çevreler savaşın sürüp gitmesini istiyorlar.
Bunun için her türlü yol ve yönteme baş
vuruyorlar. Bunun için de çeşitli yönelimler
ve provokasyonlarla bizi tepkisel ve duygu-
sal tutumlara itmek istiyorlar. Böylece bu
süreçten vazgeçmemiz ve tekrar savaşma-
mız dayatmasında bulunuyorlar. Buna hiz-
met eden bazı tutumlar içimizde de ortaya
çıkabiliyor.

Biz yıllardır silahlı mücadele yürüten ve
buna göre biçimlenmiş bir örgütüz. Buna
göre şekillenen kadromuz var. Bu kadro-
nun hemen kendini yeni sürece adapte et-
mesi zordur. Bunun zorlukları yaşanıyor.

Yine içimizde birçok köylü öğe var.
Bunlar savaşan arkadaşlarımızdır. Tabii
yeni süreçte bunlar zorlanıyorlar. Savaşta
fazla bir zorlanmaları sözkonusu olmuyor-
du. Şimdi savaş durduğu için, bunlar ken-
dilerini adeta görevsiz ve iş yapamaz du-

“Yeni dönem çizgisi
en çok gerillada
benimsenmiştir.
En az zorlanan gerilla
olmuştur. Gerilla
hemen hemen tüm
alanlardan, öncelikle
Başkanımızın
geliştirdiği çağrılara ve
yeni dönem çizgisine
göre kendisini
uyarlamayı bilmiştir.”
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rumda görüyor. Bu tip savaşçı arkadaşlar
savaşın durmasını kendileri açısından pek
doğru görmüyorlar. Çünkü kendilerini ona
göre düzenlemişler. Kendilerini siyasal ve
örgütsel çalışmaya göre düzenlememişler
ve düzenlemede de zorlanıyorlar. Bunun
için belli bir çaba ve zaman gerekiyor. Bu
da onda zorlanmayı ortaya çıkarıyor; böy-
lesi kayıplar karşısında hemen tepkisel ve
duygusal tutumlara itiyor. Çünkü kendine
göre bir savaş düzeni oluşturmuştur. O dü-
zende yaşayabiliyor, yaşam imkanı bulabi-
liyor. Ama o düzenin değiştiği ve başka bir
düzenin geliştiği bir ortamda, kendisini
boşlukta görüyor. Onun için de yeni düze-
ne kendini adapte etmede zorlanıyor.

Tabii bunlarla birlikte bu süreci derinli-
ğine kavramayan yaklaşımlar ortaya çıkı-
yor. Ya değişimi yüzeysel kavrıyor, derinli-
ğine kavramıyor, onun için de kendinde
değişikliği yaratamıyor ve doğmatizme
saplanıyor; ya da “nasıl olsa savaş bitti,
parti geri çekilme kararı aldı, öyleyse her-
hangi bir tehlike yok” deyip bir rehavete
kapılıyor. Bu da onu savuruyor. Bu tip tu-
tumlar tabii kayıplara yol açıyor. İçimizdeki
bu yetersiz ve yanlış yaklaşımlar, dışımız-
daki savaş rantı ile beslenen çevrelerin bi-
linçli sabote çabalarıyla birleşince, isten-
meyen bu kayıplar ortaya çıkıyor.

Tabii biz bu kayıpların önünü almaya
çalışıyoruz. Biz süreci provoke eden bu
çevrelerin bu çabalarını etkisiz kılmak için
oldukça sabırlı davranıyoruz. Bunu yapı-
mıza kavratmaya çalışıyoruz. Bundan son-
ra savaşın sürdürülmesinin neye yol aça-
cağını, yine siyasi mücadelenin neye yol
açacağını kavratmaya çalıyoruz. Örgüt ya-
pımızı yanlış ve yetersiz düşüncelerden ve
kavrayıştan uzaklaştırarak, süreci doğru
kavramalarını sağlayarak bu kayıpların
önüne geçmeye çalışıyoruz. Esas önlemi-
miz budur. 

Tabii dışımızdaki bazı çevrelerin ideo-
lojik ve siyasal saldırıları da var. Bu saldırı-
lar örgütler, kişiler ve çevreler düzeyinde,
hatta devletler düzeyinde yaşanıyor. Şüp-
hesiz bu çevrelerin bu tür saldırıları bazı
etkilemeler de yaratıyor. Fakat bu böyle
fazla belirleyici değildir. Esas belirleyici
olan kendi yetmezliklerimiz, zayıflıklarımız
ve sürece hakim olamamamızdır. Yine
karşımızdaki güçlerin içinde bulunduğu du-
rumu yeterince doğru değerlendirememe-
dir. Bu kayıpların esas nedenini burada
aramak gerekiyor.

Yeni dönem çizgisi
en çok gerillada
benimsenmiştir

YYeni dönemde içte ve dışta yeni müca-
dele çizginize karşı geliştirilen yakla-
şımlar var mı? Yeni çizginizi gerillaya
benimsetmekte zorluklar yaşadınız
mı? Daha çok içte yaşadığınız sorun-
lar anlamında süreci anlamayan, geri-
ye çeken yaklaşımları açar mısınız?
PKK’nin çok sayıda kadro ve savaşçı-
sının tutuklu olduğu düşünüldüğünde,
cezaevlerinde bu konuda sorunlar çıktı
mı?

– Yeni dönemde hem içte hem de dışta
yeni mücadele çizgimize karşı bazı tutum-
lar var. Özellikle dışımızda yer alan bazı
güçler -belki bu güçlerin içerisinde devlet-
ler var, örgütler var, çevre ve bazı kişiler
var- savaşın durdurulmasına, mücadelenin
siyasi zemine çekilip, sorunun siyasi ze-
minde barışçıl ve demokratik tarzda çö-
zümlenmesine karşı duruyorlar. Bunlar
kendilerini bu savaşa göre düzenlemiş ve
bu savaştan oldukça yararlanan bazı çıkar
güçleri ve çevreler oluyor. Tümüyle sava-
şın sürdürülmesine bağlı bir yaşam örgüt-
lemişler. Bunun üzerinde siyaset yapıyor-
lar, bunun üzerinde yine ekonomik ve siya-
si çıkarlar elde ediyorlar. 

Tabii bu güçler savaşı savaşın sürdürül-
mesini istiyor. Hatta bunların içerisinde sa-
vaştığımız için bize karşı olan güçler var.
“PKK savaşıyor, sorunu ve sorunun çözü-
münü ağırlaştırıyor. PKK sorunun çözümü
için savaşı bırakmalı ve sorunu siyasi zemi-
ne çekmelidir. Bunu yaparsa biz de PKK’yi
destekler ve sorunun çözümüne yardımcı

oluruz” diyorlardı. Yine bazı çevreler ve ör-
gütler PKK’yi silahlı mücadele yürütmekle
suçluyorlardı. Kendilerinin savaşa karşı ve
barışçıl olduklarını belirtiyor ve bu temelde
politika yapmaya çalışıyorlardı.

Özellikle bu çevrelerin ağız birliği yap-
mışçasına, Başkanımızın sorunu siyasi ze-
mine çekme, siyasi ve demokratik yollar-
dan çözme yönünde attığı adımların doğru
olmadığını, PKK’nin içine girdiği tutumun
yanlış olduğunu, bunun bir tasfiye olduğu-
nu, PKK’nin bu tutumundan vazgeçerek si-
lahlı mücadeleyi yürütmesi gerektiğini pro-
paganda etmeye başladılar. Kimisi açıkça
PKK’ye saldırı geliştirirken, kimisi de PKK’-
yi şu veya bu biçimde etkilemeye ve PKK’-
nin başlattığı süreci provoke etmeye çalış-
tı. Hala da bunu sürdüren devletler, çevre-
ler ve örgütler sözkonusudur. 

Bunlar büyük oranda rantçı çevrelerdir,
bizim Türkiye’yle sürekli savaşmamızı iste-
yen, biz zayıf düştüğümüzde bize güç ve
moral vermeye çalışan, Türk devleti sıkış-
tığında ise ona destek veren çevreler olu-
yor. Bunlar ne bizim ne de Türk devletinin
üstünlük sağlamasından yana olan çevre-
lerdir. Çünkü bir tarafın üstünlük sağlama-
sı demek, sorunun çözümü ve çözüme
doğru gidiş demektir. Bu çevreler sorunun
çözümünü istemedikleri için, sürekli PKK
ile Türk devletini dengelemeye çalışıyor ve
bu savaşın sürüp gitmesini istiyorlar. Bun-
dan da siyasi, ekonomik, askeri ve diplo-
matik çıkar elde ediyorlar.

Tabii ki yeni dönemde geliştirdiğimiz
çizgiye ve çizginin öngördüğü çözüme sa-
dece dışımızdaki bazı güçler karşı çıkmı-
yor. Belki o düzeyde olmasa bile, içimizde
de yeni dönemi ve yeni çizgiyi kavrama-
yan, dolayısıyla çeşitli tutumlara giren yak-
laşımlar ortaya çıkabiliyor.

Bu yaklaşımlardan birinicisi, doğmatik
yaklaşımdır. Bu yaklaşım, PKK’de en ufak
bir değişimi doğru görmeyen, PKK’nin yeni
dönemde hiçbir değişiklik yapmadan ve
değişen dünya koşullarına göre bir deği-
şikliği öngörmeden olduğu gibi yürümesini
isteyen bir yaklaşım, bir mantıktır. Onun
için değişimi anlamıyor ve kavramıyor. De-
ğişimi PKK’nin tasfiyesi biçiminde algılıyor.
Bu açıdan değişimi reddediyor. Tabii bu
yaklaşım en çok Çanakkale Cezaevi’nde,
Mehmet Can ve Meral Kıdır’ın şahsında
ortaya çıktı. Bunlar bu tarzda döneme ve
çizgiye yaklaştıkları için, parti karşıtı bir ko-
numa düştüler. Düz ve doğmatik yaklaşım
onları parti dışılığa ve parti karşıtlığına gö-
türdü.

İkinci bir eğilim, sağ-liberal eğilimdir.
Bu eğilim, değişimi tüm değerlerden vaz-
geçme biçiminde anlıyor ki, bu da diğer
eğilim kadar tehlikelidir. Bu da tasfiyeye
götürüyor. Bu eğilim o kadar güçlü değil.
Yer yer tek tek arkadaşlarda çıkabiliyor.

Diğer bir eğilim partideki gelişmeyi
ve değişimi tam anlayamıyor. Onun için
de ne eskide ne de yenide karar kılabiliyor.
Adeta ortada bir seyirci gibi kalma konumu
içerisine giriyor. Tabii bu da en az diğer iki
eğilim kadar tehlikeli bir eğilim ve tutum-
dur. Bu tutum hem doğmatik, hem de sağ-
liberal anlayışa oldukça zemin sunuyor.
Kadro yapımızda belki çoğunlukta değil,
ama küçük bir kesimde de böylesi bir eği-
lim görmek mümkündür.

Diyebilirim ki, şahıslar düzeyinde de ol-
sa bir başka eğilim var. O da yeni değişi-
me, yeni çizgiye ve yeni döneme karşı ta-
vır alan eğilim oluyor. Bu en zayıf bir eği-
lim düzeyindedir. İşte bir Meral Kıdır ve
Mehmet Can gibi kişilerde kendini ortaya
koydu. Geçmişte şu veya bu örgütle çalış-
mış, PKK’nin önderlik ettiği mücadeleyle
değerlerin ortaya çıkması ve bu değerlerin
de PKK ortamında birikmesi üzerine eski
örgütlerinin artık varlık gösterememesi ne-
deniyle PKK’ye eğilim gösteren, PKK ile şu
veya bu düzeyde çalışma içerisinde giren,
ama hiçbir zaman PKK’li olmayan, PKK’-
nin imkanlarından yararlanmak isteyen ba-
zı çevreler ve kişiler, yeni dönemde çıkar-
larını farklı yerlerde gördükleri için, bunla-
rın içinde de yeni çizgiyi kendi çıkarları
açısından tehlikeli görenler var. Bunların
da bir kesiminin tavır alması sözkonusu.
Bunlar özellikle KDP ve Kawa çevrelerin-
den bize yaklaşan, şu veya bu düzeyde bi-
zimle ilişkiye giren çevreler oluyor.

Belirttiğimiz bu eğilimler partide bazı
sorunlara yol açıyor. Ama parti genelde
egemen olduğu için, bu eğilimler parti
açısından ciddi bir tehlike yaratamıyor,
yaratması da biraz zordur. Çünkü PKK’-
nin bir gerçekliği, yapılanma biçimi ve şe-
killenmesi var. PKK gerçeğini bilenler
bunların ciddi bir eğilim düzeyine ulaşa-
mayağını çok iyi bilirler. Geçmişte de bel-
li dönemlerde bazı eğilimler ortaya çıktı.
Ama bunlar kişileri aşamadı ve kısa bir
sürede bertaraf edildi. Günümüzde yaşa-
dığımız, geçmişte yaşadığımız sorunların
bir benzeridir. O açıdan bu sorunların öy-
le PKK’yi fazla zorlaması ve PKK açısın-
dan ciddi tehlikeler teşkil etmesi sözko-
nusu değildir.

Bu sözler, bu eğilimleri küçümsediğimiz
ve tehlikeli görmediğimiz anlamına gel-
mez, bu anlamda belirtmiyorum. Fakat bu
eğilimlerin kendini örgütleme, ciddi bir güç
haline gelme ve parti açısından tahlikeli bir
düzeye yükselme şansının olmadığını be-
lirtmek istiyorum. 

Diyebilirim ki, yeni dönem çizgisi en
çok gerillada benimsenmiştir. En az zorla-
nan gerilla olmuştur. Gerilla hemen hemen
tüm alanlardan, öncelikle, Başkanımızın
geliştirdiği çağrılara ve yeni dönem çizgisi-
ne göre kendisini uyarlamayı bilmiştir. Yeni
dönemi kavrayan ve kavramada en az zor-
lanan gerilla olmuştur. Bu bir gerçektir. Fa-
kat bu, gerillada zorlanmaların hiç olmadı-
ğı anlamına gelmiyor. Gerillada da tek tek
kişiler düzeyinde bazı zorlanmalar ortaya
çıkmıştır ve hala vardır. Ama bütün bunla-
ra rağmen, en güçlü birliği de gerilla sağla-
mıştır. En güçlü kavrayışı ve bu temelde
birliği de gerillanın sağladığını rahatlıkla
belirtebiliriz. 

Gerillada çizgiye karşı çıkma ve çizgiyi
reddetmeden ziyade, çizgiyi derinliğine
kavrama sorunları var. Bazı arkadaşlarda
yaşanan, sorunu kavrama sorunudur.
Özellikle bu da köylü kökenli arkadaşlarda
yaşanıyor. Çünkü düzeyleri biraz geridir ve
kendilerini savaşa göre düzenlemişler. Ta-
bii savaşın durduğu koşullarda kendini ye-

ni döneme uyarlamada zorlanıyorlar. Kav-
rama sorunları da olduğu için, çizgiyi
özümsemede ve buna göre kendini hazır-
lamada belli zorlanmaları yaşıyorlar. Geril-
lada yaşanan sorun budur.

Bunun dışında gerillada çizgiyi kavra-
yamama veya bu çizgiye tavır alma, bu
anlamda partiyi zorlama gibi bir durum
sözkonusu değildir. 

Yalnız Kuzey Sahamızda tek tek bazı
kişilerde Mehmet Can benzeri bir tutum
içerisine girenler olmuştur. Fakat bunların
da öyle fazla gücü olmadığı ve parti yöne-
timimiz gerillaya egemen olduğu için, parti
açısından yarattığı ciddi bir sorundan bah-
sedilemez.

Sorunun en çok ortaya çıktığı ve ya-
şandığı alan Çanakkale Cezaevi olmuş, bu
cezaevinde Meral Kıdır ve Mehmet Can
şahsında sorun ortaya çıkmıştır. Şimdi bu
iki kişinin cezaevi pratikleri pek de olumlu
pratikler değildir. Özellikle ikisi de yakalan-
dıklarında poliste direnmeyen, çözülen,
hatta çözülmenin de ötesinde adeta ihane-
tin kenarına kadar giden kişilerdir. Oldukça
tahribatlara yol açmışlardır. Bütün bunlara
rağmen, partimiz bu kişileri kazanmak ve o
olumsuz konumdan çıkartmak için büyük
bir çaba sarfetmiş ve gerçekten bunda
önemli bir mesafe de aldırtmıştır. Belki ba-
zı çevreler bu gerçeği bilmeyebilirler. Ama
parti yapımız ve cezaevi kitlemiz, her iki ki-
şinin polisteki tutumunu çok iyi bilmektedir.
Hatta partinin bunları yeniden kendi orta-
mına almasını ve kendilerine değer verme-
sini hazmetmeyen birçok yoldaşımız ol-
muş ve zaman zaman bunu açıkça dile
getirebilmişlerdir.

Yine bu iki kişinin daha sonraki süreçte
cezaevindeki yoldaşlara karşı ilginç yakla-
şımları vardır. Buna da yakından tanık
olan yoldaşlarımız vardır. Bunların doğru
olmayan, baskıcı, körleştirici tutumlarını
tasvip etmeyen Sema Yüce yoldaş, yine
yakın tarihlerde hem cezaevinde hem
Rusya alanında bu yaklaşımları protesto
ederek kendilerini yakan arkadaşlarımız
sözkonusudur. Bu arkadaşlarımızın eylem-
leri Meral Kıdır ve Mehmet Can Yüce’nin
içine girdikleri tutumları protesto etmek
içindir. Bu arkadaşların şehadetlerinden
kesinlikle bunlar sorumludur.

Yine Kemal Pir arkadaşımızın Mehmet
Can için değerlendirmeleri vardır. Kemal
Pir yoldaş hiçbir zaman Mehmet Can’ı bir
yoldaş olarak görmemiş, içine düştüğü du-
rumu vahim olarak görmüş, kendisinden
hesap sorulmasını ve güvenilmemesi ge-
rektiğini belirtmişti. Buna birçok yoldaşımız
tanıktır.

Kısaca geçmiş pratiklerinde PKK ger-
çeğiyle fazla bağdaşmayan, hatta birçok
yönüyle PKK’ye karşıtlığı ifade eden bu ki-
şilerin şimdi kalkıp da “biz PKK’de devrim-
ci çizgiye bağlıyız, yeni dönemin çizgisini
kabul etmiyoruz” demeleri anlaşılırdır.
Bunlar o kadar haddini bilmez tiplerdir ki,
PKK’nin ve bu çizginin gerçek yaratıcısı
hala hayatta ve partinin başında olmasına
ve partiyi yürütmesine rağmen, yavuz hır-
sız misali PKK’nin temsilcileriyiz demeleri,
haddini bilmemezlikten de öteye alçakça
bir tutumdur.

Şüphesiz bunların bu dönemde böyle-
si bir tutuma girmeleri bir provokasyon
hareketidir. Uluslararası komplonun sür-
dürüldüğü, Başkan Apo’nun ve onun ör-
gütünün tasfiye edilmek istendiği bir or-
tamda bu tutuma girmeleri, tam da bu
komplonun başarıya gitmesi için büyük
bir çaba içerisine girmeleri demektir. PKK
ve Kürdistan halkı bunları bu tasfiyeci ve
imhacı tutumları hiçbir zaman unutmaya-
caktır.

Bunların gözükara, pervasızca Başkan
Apo’ya ve onun örgütüne, onun mücadele-
sine ve değerlerine saldırması kendi güç-
leriyle değildir. Bunları saldırtan ve güç ve-
ren çeşitli odaklar vardır. Bunlar öyle
PKK’ye kafa tutacak güçte kişiler değildir.
Eğer bugün pervasızca ve çirkefçe bir sal-
dırı içerisindelerse, arkalarında buna güç
veren odakların olduğunu görmek gereki-
yor. Özellikle bazı kendine sol diyen örgüt-
lerin bu kişileri provoke etmeleri ve bunlara
destek olmaları kabul edilir bir şey değildir.
Bu örgütlerin bu tutumdan vazgeçmeleri
gerekiyor. 

PKK gerçek özüne dönüyor

PPKK’nin ilanından bu yana da 21 yıl geç-
ti. PKK bu süreçte birçok karar alıp ya-
şama geçirdi. Ancak dünyada yaşanan
değişimlerden dolayı PKK’nin de ken-
dini değişen koşullara göre yeniden
yapılandırması gerektiği belirtiliyor. Bu
yeniden yapılandırma nasıl anlaşılmalı
ve bunu nasıl gerçekleştireceksiniz?

– PKK’nin dünyada yaşanan değişimle-
rin ortaya çıkardığı yeni koşullara göre ken-
dini yeniden yapılandırmaya girdiği bir ger-
çektir. Fakat yeniden yapılanmadan anla-
şılması gereken, PKK’nin bütünüyle kendi-
sini değiştirdiği ve geçmişinden koptuğu bi-
çiminde anlaşılmamalıdır. Bazı çevreler
PKK’deki değişimi tümüyle geçmişinden
kopma biçiminde anlıyorlar veya anlamak
istiyorlar. Israrla bunu belirtme gereği duyu-
yorlar. Halbuki PKK’de yeniden yapılanma,
PKK’nin değişen dünya, bölge, Türkiye ve
Kürdistan koşullarına göre kendini yeniden
düzenlemesidir. Bazılarının çokça iddia et-
tiği gibi bütünüyle kendi gerçekliğinden ve
değerlerinden kopma değildir.

Biz geçmişimizle gurur duyuyoruz. Tüm
yetersizliklerine rağmen geçmişimiz şanlı
ve onurlu bir geçmiştir. Biz geçmişimize
dayanarak geleceği yaratmaya çalışıyoruz.
Biz hiçbir zaman geçmişimizden kopmadık
ve de kopmayız. 

PKK bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tar-
zını şekillendiren, onun ideolojik esasları-
dır. PKK bu anlamda bir ideolojidir. Belki
bütünüyle ideoloji değil, ama önemli bir ya-
rı ideolojidir. PKK doğuşundan günümüze
kadar önemli bazı özellikler yarattı, önemli
gelişmeler ortaya çıkardı. Bunlar PKK’nin
her zaman gerçekleri olmuştur ve olacak-
tır. PKK sosyalist bir partidir. Hiçbir za-
man PKK sosyalizmden ve sosyalist
ideolojiden vazgeçmemiştir ve vazgeç-
meyecektir.

Yeniden yapılanma ideolojiden ve sos-
yalizmden vazgeçme olarak anlaşılma-
malıdır. Aksine PKK açısından doğarken
ideoloji ve ideolojik çalışma önemli idiyse,
ideolojik mücadeleyle birçok ideolojiyi ve
gericiliği altedip kendisi için gelişme imka-
nı yarattıysa, bugün de ideolojik mücade-
le ve çalışma başlangıçtaki gibi, belki de
bazı yönleriyle başlangıçtan da çok önem
arzetmektedir. PKK bugün de başlangıç
adımlarını attığı dönemdeki gibi, hatta on-
dan daha da fazla ideolojik çalışmaya ve
ideolojik mücadeleye önem vermektedir.
Bu PKK’nin gerçeğidir. PKK her koşulda
ideolojik çalışmayı esas almıştır. İdeolojik
çalışma ve mücadelenin olmadığı bir or-
tamda, gelişme ve başarıdan bahsedile-
mez. Bu geçmişte de PKK’nin gerçeğiydi,
bugün de gerçeğidir, gelecekte de gerçe-
ği olacaktır.

PKK’deki değişim hangi noktada olur?
Çoğunun iddia ettiği gibi PKK kendi

geçmişi, değer anlayışı ve özelliklerinden
vazgeçmeyecektir. PKK’nin kastettiği bu
değişim bellidir: Eskiden silahlı mücadeleyi
esas alan PKK, bugün onun yerine siyasal
ve demokratik mücadeleyi esas alıyor.
Geçmişte silahlı mücadeleye göre kendini
şekillendiren örgüt, yeni dönemde kendini
siyasi ve demokratik mücadeleye göre ör-
gütlüyor. PKK’deki değişiklik buradadır.
Bunun doğru anlaşılması gerekiyor.

PKK siyasal-demokratik mücadeleyi
öne aldığı ve çözümünü bu zemine kay-
dırdığı için, örgütlü, tüm kadro ve savaşçı
yapısını buna göre şekillendirmeye çalışı-
yor. Yeni dönemin örgütünü ve militanlığı-
nı bu tarzda yaratmaya çalışıyor. Yoksa
çoğunun iddia ettiği gibi PKK ideolojiden,
sosyalizmden, kendi değerlerinden ve
kendi özelliklerinden kopmuyor. PKK’yi
PKK yapan, onu güç ve kuvvet haline ge-
tiren, toplumun ve insanlığın moral gücü
haline getiren, umut haline getiren özellik-
lerinden kopmuyor. Tam tersine PKK,
PKK’yi vareden gerçek özüne dönüyor.
PKK yeniden yapılanmadan bahseder-
ken, kendi özünden, kendi gerçeğinden
bazı yönleriyle uzaklaştığı, bu da bazı
yozlaşmalara ve kayıplara yol açtığı için,
bunları gidermeye ve tekrar kendi gerçe-
ğine ulaşmaya çalışıyor. 

PKK baştan beri Parti Önderliğimizin

“PKK bugün de
başlangıç adımlarını
attığı dönemdeki gibi,
hatta ondan daha da
fazla ideolojik
çalışmaya ve ideolojik
mücadeleye önem
vermektedir. Bu
PKK’nin gerçeğidir.
PKK her koşulda
ideolojik çalışmayı
esas almıştır. ”

“PKK insanın doğasına
yaklaşmak amacıyla
büyük bir çaba
gösterdiği için, işte
bu durum PKK’de
birleştirici öğeyi
oldukça güçlü kılıyor.
Eğer bugün PKK bu
kadar birleştirici ve
etkileyici olabiliyor
ve herkes açısından
bir moral güç olarak
ortaya çıkabiliyorsa,
bu, PKK sosyalizminin
özünde yatmaktadır.” 
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yönetimi altında yürütüldü ve günümüze
kadar bu böyle geldi. Bu önemlidir. Parti
Önderliğimizin uluslararası bir komployla
esir alınıp Türkiye’ye götürülmesi, tutuk-
lanması ve yargılanması, örgütümüz ve
devrimimiz açısından önemli bir gerçeği
ifade ediyor. Bu tarihe kadar bizzat parti-
nin başında olan Önderliğimiz, bugün
esaret koşullarında eskisi gibi partiyi yö-
netememektedir. Bu boşluğu Parti Baş-
kanlık Konseyimiz doldurmaya ve parti
yönetimi olmaya çalışmaktadır. Bu önem-
li bir husustur. 

Parti Önderliğimizin fiilen partinin ba-
şında olduğu bir dönemde, tüm örgütü-
müz, tüm kadromuz, tüm militanlarımız
Önderliğe bağlıydı ve Önderliğin doğrudan
yönetimi altında bir ordu gibi hareket edi-
yor ve çalışıyordu. Ama bugün Parti Ön-
derliği fiili olarak örgütün başında olmadı-
ğından, örgütümüzün ortaya çıkan yeni du-
ruma göre kendisini yeniden örgütlemesi
ve şekillendirmesi gerekiyor. 

İşte yeniden yapılanmadan bahsedilir-
ken bunu anlamak gerekiyor. Geçmişte
birçok kadro ve savaşçımız her ne kadar
örgütün içinde olsa da, esasta katılımı ör-
gütten ziyade Önderliğe katılım ve Önderli-
ği kabul etme biçimindeydi. Önderliğimizin
esaretiyle birlikte bu tarz katılım ve yürü-
yüş içinde olan kadro ve savaşçılarımız bir
boşluğa düştüler ve bir zorlanmayı yaşadı-
lar. Örgüt de bu tip kadro ve savaşçıyı
kendine katmada bazı zorlanmalar yaşadı.
Ama bunlar şimdi önemli ölçüde aşılan
gerçeklerimiz oluyor. Yeniden yapılanma-
dan bahsedilirken, kastettiğimiz önemli bir
husus da şudur: Geçmişte PKK gerçeğin-
den bazı yönleriyle uzaklaşma ortaya çıktı.
Kendi özüne ve esaslarına ters düşmeler
oldu. Bu da PKK’de bazı sorunlar, kayıplar
ve yozlaşmalara yol açtı. İşte PKK kendini
yeniden düzenlemeye çalışırken, bu yönle-
rini gidermeye, kendi özüne ve gerçeğine,
kendi esasına dönmeye çalışıyor, bunu
amaçlıyor. Ona kaybettiren yanlarını gider-
meye çalışıyor. 

Dikkat edilirse, başlangıçta tüm PKK mi-
litanları nereye gittilerse, orada önemli bir
gelişme ortaya çıkardılar ve halkın gönlün-
de taht kurdular. PKK militanlarını gören
hemen hemen tüm insanlar ve çevreler,
“PKK’liler melek gibi insanlar, sadece bir
namazları eksik, bu da olsa tamamen me-
lek gibi olurlar” diyorlardı. Bunun propagan-
dasını yapıyorlardı. Bu, PKK’yi geliştiren
önemli bir öğe oldu. PKK militanları ger-
çekten melek gibi, yiğit ve temiz insan-
lardır. Bu insanları şekillendiren PKK idi.

Ama daha sonra katılımlarla birlikte, ka-
tılanların yeterince eğitilmemesi ve bunla-
rın toplumdaki gerçeklikle parti ortamına
dalmaları, tüm sınıf özelliklerini ve olum-
suzluklarını parti ortamına taşımaları sonu-
cunda, partide belli bir yozlaşma ortaya
çıktı. Taktik önderliğin de egemen olama-
ması, taktik önderlik çizgisine zamanında
ve tam girememesi ve görevlerinde yeter-
siz kalması, bu durumu partide daha da
ağırlaştırdı. PKK’de PKK gerçekliğiyle bağ-
daşmayan, ona ters düşen ve zarar veren
birçok anlayış, tutum ve davranış gelişti.
Bunlar da PKK’ye çok şey kaybettirdi. En
çok da bu kayıplar kendini savaş alanında
gösterdi.

PKK bugün kendini yeniden düzenle-
mekle bunlardan kendini arındırmaya ça-
lışıyor. PKK’yi PKK yapan gerçeğine ve
özüne dönmeye, bunu kendi bünyesinde
tüm kadro yapısına egemen kılmaya çalı-
şıyor. PKK’de öncülüğün yeterince doğru
oturtulamaması, öncülükte köylülüğün
gelişmesi ve feodal köylü anlayışının ko-
mutada tahribatlara yolaçması, yine ön-
cülüğün ve komutanın doğru oturtulma-
masıyla gerilla ordulaşması ve gerilla sa-
vaşının doğru ve yeterince yetkin gelişti-
rilememesi, kitle ilişkilerindeki gerilikler,
yetersizlikler ve yanlışlıklar, partiye ve
onun öngördüğü mücadeleye oldukça za-
rar verdi. İşte PKK öncülükte, gerillada
ve kitle çalışmalarında ortaya çıkan ye-
tersizlikleri ve yanlışlıklarını düzeltmeye
ve bu temelde kendini yeniden güçlü bir
yürüyüşün öncüsü haline getirmeye çalı-
şıyor. Özellikle genelde partileşmede ve
özelde yönetimde ortaya çıkan ve parti
gerçeğimiz ve onun yönetim tarzıyla bağ-

daşmayan, bunlarla partiyi, halkı ve dev-
rimi oldukça zorlayan anlayışı gidermeye
çalışıyor. 

Birçok partilinin kendini parti gibi gör-
mesi, kendini partili olmayanların üzerin-
de görmesi, partili olmayı kendisi için bir
hak ve ayrıcalık olarak anlaması, partili
olmayı partili olmayana karşı kullanma,
oldukça tehlikeli bir durumu ortaya çıkar-
dı. Bu, partiyi halktan uzaklaştırdı; parti-
nin öncülüğünü kitleler ve halk nezdinde
oldukça zorladı. 

Yine nasıl partili, partili olmayana kar-
şı partili olmayı bir ayrıcalık olarak ele al-
dı ve bu ayrıcalığa dayanarak kendine
bazı haklar tanıdıysa, nasıl bunu yaşa-
mak istediyse, bu durum parti ile kitle iliş-
kilerinde tahribatlara yol açtıysa, parti ön-
cülüğünü oldukça zorlayıp ona zarar ver-
diyse, parti içerisinde de yetkili olanla
yetkili olmayan ayrımı, yetkili olanın yet-
kili olmayana karşı kendini ayrıcalıklı gör-
mesi ve buna dayanarak kendine bazı
haklar biçmesi, parti içerisinde yöneticiy-
le üyeler arasında bir uzaklaşmaya ve bu
da parti içerisinde partinin birliğinin zede-
lenmesine, partide bazı sınıf anlayışları-
nın yeşermesine ve partiyi kendi gerçe-
ğinden uzaklaşmaya, parti birliğini ve
part i  gerçeğini
tehdi t  etmeye
başladı.

İşte partimiz
yeniden yapılan-
mayla, partilile-
rin partili olmayı
ayrıcalık sayma
durumunu elle-
r inden almaya,
yine parti içeri-
sinde yetki sahi-
bi olanın yetkili
olmayana karşı
ayr ıca l ık lar ına
ve buna dayana-
rak kendine tanı-
dığı haklara son
vermeye, partiyi
bu temelde ken-
di  gerçeğine
oturtmaya çalışı-
yor.

Bu belirttiğim
husus, partide
parti birliğini zedeleyen, partiyi yozlaştıran,
parti öncülüğünü tehlikeye düşüren, yine
partide öncülüğü tehlikeye düşüren feodal
anlayışa hükmetme biçimini gidermeye yö-
nelik bir çalışma oluyor. Yeniden yapılan-
mayla tüm bir parti hizmete çekilmeye çalı-
şılıyor.

PKK kurulduğunda halka hizmet et-
mek için kurulan bir partidir. Halka hük-
metmek için kurulan bir parti değildir. Yi-
ne PKK militanlığı hizmet militanlığıdır;
hükmetme militanlığı değildir. PKK’li ol-
mak demek, sadece ve sadece hizmet
hakkına sahip olmak demektir. Bunun dı-
şında, ister yönetici, ister üye olsun, hiz-
met etme dışında herhangi bir ayrıcalığa
veya hakka sahip değildir. Maalesef ’91-
’92 katılımlarıyla parti saflarımıza çok sa-
yıda katılım olmuş, ama bunlar zamanın-
da eğitilemediği ve eritilemediği için, bir-
çoğu kendi tarzıyla partiye katılmış, parti-
leşmeyi yaşamış ve bu da belirttiğim tarz-
da sorunlara yol açmıştır.

İşte bunun sonucudur ki, Parti Önderli-
ğimiz Roma’dayken kamuoyuna açık bir
biçimde “ben PKK’den istifa ediyorum”
demiştir. Burada istifa ettiğini açıkladığı
PKK, Başkan Apo’nun bizzat yarattığı ve
geliştirdiği PKK değildir. Bahsettiği PKK,
PKK’den uzaklaşan, onun özüne ters dü-
şen, onun ideallerine ve amaçlarına ters
düşen PKK anlayışıdır ve bundan istifa
etmiştir. “Ya benim öngördüğüm PKK’-
ye katılırsınız ve sizinle yoldaşlık yapa-
rım ya da herkesin kendine göre ön-
gördüğü PKK’de ben yer alamam, ayrı-
lırım” demiştir. İşte bugün partimiz, Baş-
kan’ına bağlı olmanın da bir gereği ola-
rak, istifa etmek istediği parti anlayışın-
dan kendini arındırmaya, Başkan’ın par-
tisine dönmeye ve Başkan’ın öngördü-
ğü particiliği kendinde yaratmaya çalı-
şıyor. Yeniden yapılanmadan anlaşılması
gereken bunlardır. 

Ya özgürlük ya ölüm

Tüm gelişmelerin ışığında aldığınız bir
Olağanüstü Kongre kararı var. Bu kon-
greyle neyi amaçlıyorsunuz? Kongre-
nizin temel sloganı ne olacak? 

– Olağanüstü Kongre kararını almış
bulunuyoruz. Böyle bir kongreye neden
ihtiyaç duyuldu? Tabii birçok çevre buna
cevap bulmaya çalışıyor. Çünkü daha ya-
kın tarihte 6. Kongre gerçekleşti. Neden
daha bir yıl dolmadan 7. Kongre’ye gidili-
yor diye, herkesin kendisine sorduğu ve
cevap bulmaya çalıştığı bir olay sözkonu-
su. Dikkat edilirse, 6. Kongre komplo or-
tamında toplanan bir kongreydi. Tabii
kongrenin önünde çözmesi gereken so-
runlar vardı. Kongrenin önündeki en
önemli sorun uluslararası komployu ele
alması, tartışması ve bu komployu boşa
çıkarıp etkisiz kılması gerekiyordu. Bu te-
melde sorunlara çözüm bulmak gereki-
yordu. 6. Kongre’nin başaracağı esas gö-
revlerden biri komployu etkisiz kılmak ve
bununla birlikte PKK’deki yeniden yapı-
lanma sorununu çözmekti. Bu sorun ta 5.
Kongre’de gündeme gelmişti. 

Biz 5. Kon-

gre’ye Reform Kongresi demiştik. O za-
man da partimizin önüne böyle bir sorun
gelmişti. O sorun 6. Kongre’de çözümlene-
cekti. İşte bugün öngörülen değişim 6.
Kongre’de gerçekleştirilecekti. Fakat ulus-
lararası komplonun yarattığı ağır psikolojik
ortam, bunun kongre üzerindeki etkileri,
kongre sürerken bu komplonun gerçekleş-
miş olması ve Başkanımızın esir alınıp
Türkiye’ye götürülmesi, kongreyi yarım bı-
raktı. Kongre böyle koşullarda başka so-
runları tartışamazdı. O tarzda kendini sür-
düremezdi. Yapılması gereken, derhal bu
komploya karşı tutumu belirleyerek bunu
pratikleştirmekti. Nitekim 6. Kongremizin
de yaptığı bu oldu. Komploya karşı tutumu
belirleyerek, hemen bunu pratikleştirmeye
gitti. Kongre bu açıdan yarım kaldı. İşte ya-
rım kalan bu 6. Kongre’yi biz bu Olağa-
nüstü Kongre’yle, yani 7. Kongre’yle ta-
mamlamak istiyoruz. Bu, onun tamam-
lanması biçiminde gerçekleşecektir. 

6. Kongremizden sonra uzun bir süredir
kongre hazırlık çalışmalarımız sürüyor.
Hatta diyebilirim ki, hemen hemen kongre
yaşanıyor. Kongremiz bu hazırlıklar teme-
linde gerçekleşiyor.

Olağanüstü Kongremiz bu hazırlıkları,
yapılan çalışmaları, önemli ölçüde netleşen
ideolojik-politik çizgimizin ve çizginin pratik-
leştirilmesini resmileştiren bir kongre olacak-
tır. Başkan Apo esaret altına alındığı gün-
den itibaren geliştirdiği savunma, bazı de-
ğerlendirmeler ve talimatlarla kongre çizgi-
mizi, kongrenin bu çizgi temelinde önüne ko-
yup çözmesi gereken sorunları önemli ölçü-
de netleştirmiştir. Kongremiz Başkan Apo’-
nun bu çalışmaları üzerinde gerçekleşiyor.
Bu çalışmaların resmileştirilmesi biçiminde
gerçekleşiyor. Kongre, Başkan’ın geliştirdiği
yeni dönem çizgisini ve bu çizgi temelinde
ortaya çıkan iradeyi ve bunun uygulama ka-
rarlılığını yaratacak ve resmileştirecektir. 

Kongremizin başarılı geçeceğini ve
kendinden bekleneni yerine getireceğini

şimdiden rahatlıkla belirtebilirim. Kongre-
miz öngörülen değişiklikleri, özellikle örgüt-
sel ve kadroda yeni çizgiye göre öngörülen
düzenleme ve şekillenişi gerçekleştirecek-
tir. Şu anda içinden geçtiğimiz süreç bir
geçiş sürecidir. Kongre bu geçiş sürecini
tamamlayacaktır. Kongremizle birlikte
partimiz yeni sistemine ulaşmış ve tüm
kadro yapısını kitlesini bu sistemin şemsi-
yesi altına almış olacaktır. 

Kongremizin temel sloganı bellidir. Bu
slogan, Başkan Apo’nun “ya özgürlüğü-
mü verin ya öldürün” sloganı olacaktır.
Yani ya özgürlük ya ölüm! Bizim bunun dı-
şında bir sloganımız olamaz. Geçmişte de
sloganımız buydu, bugün de sloganımız
budur. PKK’nin ve her PKK militanının
ölümle yaşam arasında bir yaşamı olamaz.
En tehlikeli yaşam tarzı, ölümle yaşam
arasında kalan yaşamdır. En tehlikeli ya-
şam biçimi budur. Eğer biz bu yaşam biçi-
mini kabul etmiş olsaydık, hiçbir zaman ne
PKK’yi kurar ne de mücadeleye atılırdık.

Dikkat edilerse, hiç kimsenin cesaret
edemediği bir yaşam biçimini önümüze ko-
yuyoruz. Hiç kimsenin cesaret edemediği
zorlukları önümüze koyuyoruz. Bu ülkemi-
ze, halkımıza, insanlığa ve özgürlüğümüze
ne kadar aşık olduğumuzu gösterir. Hiç

kimse bizden başka türlü yaşam bekleye-
mez ve isteyemez.

Kardeşçe birlikte yaşamak 
istiyoruz

SSon olarak Kürt ve Türk halklarına ilet-
mek istediğiniz bir mesajınız var mı?

– Biz geçmişte Türk halkıyla birliktey-
dik, birlikte savaştık, birlikte cumhuriyeti
kurduk. Kürt halkının temsilcileri o gün bu
cumhuriyetin birlikte kurulduğunu, bu vata-
nın birlikte yine inşa edildiğini belirtmişler-
di. Bu bir anlamda da gerçekti. Biz birdik.
Ama ne zaman ki düşman kovuldu, cum-
huriyet kuruldu, Kürt halkı ve onun farklılığı
inkar edilmeye, dıştalanmaya ve giderek
tümüyle yok edilmeye başlandı. İşte baş-
langıçtaki bu birliktelik böyle bozuldu. Bu
birliktelik bozulduğu için, Kürt halkı haklı
olarak buna karşı direndi, mücadele etti,
isyana girişti. PKK isyanı da bu isyanların
bir devamı, onların toplamı ve onları ama-
ca ulaşmaya ve çözüme götüren bir isyan
biçiminde gelişti.

Eğer başlangıçtaki gibi, Kürt halkı da-
ha sonraki süreçte de cumhuriyetin asli
kurucu bir öğesi olarak görülseydi, onun
bir halk olarak kendi kimliğiyle, kendi kül-
tür ve diliyle yaşaması kabul edilseydi,
bunun inkarı ve buna dayalı yok etme po-
litikasına girilmeseydi, şüphesiz birliktelik
ve kardeşlik bozulmayacak ve bugünki
ağır sorunlar da yaşanmayacaktı. Kürt
halkı tarihte daima en zor günlerde Türk
halkının yanında yer almıştır. Tarih bunu
çok net ortaya koyuyor. Ne zaman ki
Türk egemenleri güçlenmişse, Kürtleri
dıştalamaya ve ezmeye gitmiş ve yok
saymış; ne zaman ki sıkışmış, zayıf düş-
müş ve tehlikeyle yüzyüze gelmişse veya
bu tehlikeden çıkmak için önemli bir giri-

şimde bulunmuşsa, Kürt halkını kardeş
olarak görmüştür. Sorunun özü, esası
burada yatmaktadır.

PKK mücadelesiyle bugün tüm sorunları
ortaya çıkarmış ve sorunların çözümünü
olanaklı kılmıştır. Yapılması gereken, ortada
ve olgunlaşmış olan sorunu artık çözmektir.

20. yüzyıl geride bırakılıyor. 20. yüzyılın
bitişine şurada birkaç ay kaldı. 21. yüzyıla
giriliyor. İnsanlık 21. yüzyıla, 20. yüzyılda
çözemediği sorunları çözerek girmek isti-
yor. Türkiye’nin de çözemediği Kürt soru-
nunu artık çözerek 21. yüzyıla girmesi ge-
rekiyor. Bu anlamda dünyayla, dünyadaki
gelişen süreçle birleşmesi gerekiyor. An-
cak bu tarzda dünyadaki yerini alabilir. Ak-
si taktirde dünyada gelişen sürecin dışında
kalır ve bundan da çok şey kaybeder. 

PKK, 20. yüzyılın son çeyreğinde silahlı
mücadeleyi esas aldı. 21. yüzyıla girerken,
silahlı mücadele yerine, sorunun siyasal,
demokratik ve barışçıl tarzda çözümünü
geliştirmeye çalışıyor. Bununla hem kendi-
ne, hem de Türkiye halkına yaşam imkanı
yaratmaya çalışıyor. Kardeşçe birlikte ya-
şamak istiyor. Bozulan kardeşliği tekrar
sağlam temeline oturtmak istiyor. Bu açı-
dan hemen hemen her gün söylenen “kar-
deşiz, bu cumhuriyet, bu vatan hepimizin”

söylemlerine artık pratik işlerlik kazandır-
mak gerekiyor. Söz değerdir. Sözün söyle-
nip gereklerinin yerine getirilememesi,
Türk halkı açısından kabul edilemez.

Artık Kürt halkı bu sözlerin pratikleşme-
sini istiyor. Türkiye yetkilileri ve halkı, cum-
huriyetin asli kurucu öğesi olan Kürt
halkının anayasal vatandaşlık haklarını ar-
tık kabul etmeli ve bunlara anayasada yer
vermeli, güvence altına almalı, resmileştir-
meli ve pratikleştirmelidir. Bu yönlü çalışı-
lırsa, işte o zaman belirtilen kardeşlik ve
birlikte yaşama gerçekleşmiş olacaktır. Be-
lirtilenler bu anlamda anlamını bulacaktır.
Türk halkı ve onun tüm kesimleri, kardeş-
lerine karşı üstüne düşen bu görevi yerine
getirmelidir.

Bunun karşısında Kürt halkı da kendi
meşru mücadelesini ısrarla sürdürmelidir.
PKK sorunu bütün boyutlarıyla ortaya koy-
muştur. Sorunun çözümü için oldukça güç-
lü veriler ortaya çıkarmıştır. Sorunun çözü-
münü olanaklı kılmıştır. Yapması gereken
bunun peşini bırakmamak ve çözümde ıs-
rar etmektir. Kürt halkı bu cumhuriyetin asli
kurucu öğesi olduğunu, bundan dolayı da
bir azınlık olmadığını, bir asli kurucu öğe
olarak onun anayasal vatandaşlık hakları-
nın bulunduğunu ve bunun kabul edilmesi
gerektiğini ısrarla vurgulamalı, bunun mü-
cadelesini vermeli, Türkiye’ye ve Türk hal-
kına bunu kabul ettirmesini bilmelidir. Bu-
nun için büyük bir çaba sürdürmelidir. Ya-
pılması gereken budur. 

İşte bu, gerçekten güven ortamı yarata-
cak, sorunun çözümünü pratikleştirecek,
birlikte olmayı, birlikte ve özgür yaşamayı
olanaklı kılacaktır. 

Biz halkımızın kendi payına ve üstüne
düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da yerine getireceğine olan inancı-
mızı belirtiyoruz. Bu temelde tüm Kürt hal-
kına ve Türkiye halkına selam ve saygıları-
mı sunuyorum.

“Özgürlük mücadelesi
ilk kez Başkan Apo
önderliğinde tüm
Kürdistan parçalarını
ve tüm kesimleri
kapsayan bir mücadele
haline gelmiştir.
İlk kez Kürdistan’daki
insanlar bağımsızlık ve
özgürlük, ülke, ulusal
ve sosyal çıkar bilincini
elde etmişlerdir.”
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BBüyük özgürlükler yüzy›l› olacak
olan 21. yüzy›la, 21. y›l›na eriflme-

nin yüce gurur ve onuruyla yürüken, bu
büyük gerçekleflmenin yarat›c›s› olan
Ulusal Önderimiz Abdullah Öcalan yolda-
fl›n, partimizin kurulufl y›ldönümünü her
zamankinden daha kararl›, inaçl› ve cofl-
kulu bir flekilde kutluyoruz. 

Büyük tarihi geliflmeler büyük kiflilik-
lerce, büyük önderlerce yarat›l›r. Bu ya-
ratma eylemi, içinde dayan›lmaz ac›lar da
tafl›sa, özgürlük gerçe¤ine ulaflman›n de-
rin anlam›n› ve eylemcili¤ini de bar›nd›-
r›r. Büyük devrimler kendini ve insanl›¤›
aldatmaman›n eylemleridirler. Gerçekler
ne olursa olsun, en karmafl›k, en olmaz
denilen noktadan bafllat›lan yolculuklar-
d›r. Devrimler, onlar› yaratanlar›n kiflilik-

lerinin de flekillenmesidir.
Kürdistan devrimi dünyan›n en ac› do-

lu cografyas› olan Ortado¤u’nun tam kal-
binde gerçeklefliyor. Biny›llard›r karanl›k
denizlerin diplerinde tutulan bir halk, gö-
¤e do¤ru nefes olmaya do¤ru yaflama do¤-
ru bu co¤rafyada kulaç atmaya bafllad›.
‹lk özgür bak›fl›, gözlerimizi her zaman
yüksek noktalara çevirmemiz gerekti¤ini
ö¤reten siz, Baflkan›m›z, bu denizlerdeki
yol göstericimiz oldunuz. Biny›llar›n a¤›r-
l›klar›n› teker teker üzerimizden atmam›-
z› sa¤lad›n›z. Ve art›k yüzmeyi ö¤rendik. 

Kürt halk›n›n denizin yüzeyine erifl-
mesine az kald›. Yaflad›¤›m›z büyük ayr›l›-
¤a, büyük özleme ra¤men, sizin söyledi¤i-
niz “Özgürlük kazanacakt›r” sözü bizi da-
ha bir azimle, inançla kavgaya, aray›fla,

yaflama ba¤lamaktad›r.
21 yafl›na giren büyük yürüyüflümüz,

dünya gericili¤inin tüm sald›r›lar›na ra¤-
men halk›m›z› 21. yüzy›la tafl›man›n gü-
cünü, onurunu yaflamaktad›r. 21 y›l› nice
bedeller, yine can yoldafllar vererek yara-
tan partimiz, Önderli¤i’yle daha da bü-
tünleflmifl, Ona olan ba¤l›l›¤› her gün da-
ha da artm›fl ve artmaktad›r.

Kürt halk›n›n yüce Önderi!
“Ne olursa olsun özgürlü¤ü savunaca-

¤›m” sözünüz, biny›llar öncesinin özgür-
lük kahramanlar›yla, biny›llar sonras›n›n
özgür insan aray›flç›lar›n› birlefltirmifltir.
‹mral› Adas›, özgürlük de¤erlerinin savu-
nuldu¤u bir kale olmufltur. ‹nsanl›¤›n en
kutsal yaflam de¤erleri sizin her konufl-
man›zda bir kez daha dünyaya yay›lmak-

tad›r.
Büyük özgürlük savaflç›lar›n› anlamak

tarih yaratmakt›r. Büyük aflk, büyük sev-
gi de budur. Halk›m›z›n, tüm partili yol-
dafllar›n siz Baflkan›m›za kutsal aflkla
ba¤lan›fl›, yaflama da kutsal bir aflkla ba¤l›
olmak anlam›ndad›r.

En zor koflullarda olman›za ra¤men
bizleri PKK’nin gerçek özüyle bulufltur-
ma kavgan›za hiç ara vermedi¤iniz. “Ya-
r›m kald›” dedi¤iniz her çal›flmay› ad›m
ad›m ilerlettiniz. Bu, APOCU gerçeklefl-
menin temel karakteridir. 

‹flte bu temel, bizleri Avrupa ERNK
gücü olarak, halk›m›zla birlikte kutsal de-
¤erlerimizle, baflta ülke topraklar›m›zla
bütünlefltirmektedir. Yapt›¤›n›z “anatop-
raklara dönüfl” ça¤r›s›n› yaflama geçir-

mek bizlerin en temel görevi olmaktad›r.
Dönüflü, büyük yenilenme-de¤iflim gücü
olarak gerçeklefltirece¤iz. 

Biny›llard›r toprak alt›nda kalan Kürt
uygarl›¤›n› bar›fl›n, kardeflli¤in temsilcisi
olarak, yine o kutsal topraklarda gerçek-
lefltirece¤iz. Bir kez daha, kurmufl oldu¤u-
nuz büyük flehitler partisi PKK’nin 21.
kurulufl y›ldönümü de¤erli Baflkan›m›za
kutlu olsun diyor, sonsuz selam, sayg› ve
ba¤l›l›k duygular›m›zla sevgilerimizi su-
nuyoruz.

Ortado¤u’dan bafllayan özgürlük yürü-
yüflü asla durmayacakt›r!

Özgürlük mutlaka kazanacakt›r!

ERNK Avrupa Örgütü 
27 Kas›m 1999

BAfiKAN APO’YA

21. yüzy›l›n efli¤inde, PKK’nin ku-
ruluflunun 21. y›l›nda tarih bitti deni-
len yerden yaflam ve ö¤retinizle kur-
du¤unuz yeni tarihin içinde yaflama
sahas›n›n getirdi¤i ve bunun bize
yükledi¤i agörev ve sorumluluklar›n
bilinciyle yüce varl›¤›n›z› selaml›yo-
ruz.

Biz Kürtler’in ilk kez ba¤›ms›z
bir siyasal parti, ba¤›ms›z bir halk
hareketi olarak tarih sahnesine ç›k›-
fl› anlam›na gelen PKK süreci, yeter-
siz Kürt kiflili¤inin etkisiyle tam an-
lam›yla yüce ö¤retiniz do¤rultusun-
da geliflmifl olmasa da, yine sizlerin
özgür önderlik çizgisindeki ›srar›n›z
ile halk›m›z›n evrensel etkisi olan
bir özgürlük yürüyüflü ile tarih sah-
nesinde belirmesine yol açt›. 21 y›l
önce özgür bir ülke perspektifi ve gö-
rülmemifl bir cesaretle bafllatt›¤›n›z
yeni tarih bugün özgürlük ve demok-
rasiyi en yüce de¤er olarak bayrak-
laflt›ran Kürt halk› flahs›nda, s›n›rs›z
bir yeryüzü ve bir insanl›k bulutu
felsefesine ulaflt› insan ve toprak, in-
san ve zaman, insan ve özgürlük siz-
lerin bir tarih olan ve bir tarih ku-

ran yaflam›n›z ve ö¤retiniz ›fl›¤›nda
binlerce y›ll›k de¤erler mücadelesini,
yeni ve üstün bir aflamaya yükselte-
rek insanl›¤›n bir de¤erler bütünü
olarak taçland›.

Bizlerin korkunç yetersizli¤inin
de bir sonucu olarak bugün dört du-
var aras›nda fiziki olarak esaret al-
t›nda bulunman›z özgürlük ve de-
mokrasi düflüncenizin bütün dünya-
da yank› bulmas›n›n, insanl›¤a bar›fl
umudu veren ö¤retinizin zaman gibi
yayg›n ve egemen olmas›na engel
oluflturmuyor. Kiflilik ve düflüncesi-
nin özgürlü¤ünden asla ödün verme-
mifl olan varl›¤›n›z›n esaret alt›na
al›namayaca¤›n›, bu anlamda insan-
l›¤›n ebediyetine denk ölümsüzlü¤e
ulaflm›fl oldu¤unuzu gösterdiniz. Za-
man içinde ölümsüzleflen yaflam ve
düflünceniz bizlerin ve gelecek ku-
flaklar›n ilham ve kuvvet kayna¤› ol-
maya devam edecek, ö¤retiniz ve
pratik tarih dersinize özgürleflmifl ki-
flilikler insan› sürekli daha yüksek bi-
ri de¤er seviyesine ç›karacakt›r.

Kürt ve Türk halklar›n›n birlik ve
kardeflli¤i ve ortak özgür vatan esas›
üzerinde çözümledi¤iniz güncel bar›fl
perspektifi ile sadece halklar›m›za de-

¤il bütün yeryüzü uluslar›na mutlu-
luk içinde yaflayabilecekleri bir model
sundunuz. Tarihin özlü bir aktörü
olarak idam sehpas› alt›nda peygam-
berlere yarafl›r bir kuvvet ve duyarl›-
l›kla ne koflulda olursa olsun ölümde
bile özgürlük ve demokrasi mücadele-
sinin sürdürülebilece¤ini yaflayarak
ve yaflatarak ö¤rettiniz.

PKK’nin 21. y›l›na ve 21. Yüzy›la
girdi¤imiz bugünlerde her y›l dönü-
münden daha fazla mücadele tarihi-
mizi sizlerin ›fl›¤›n›zda hat›rl›yor,
Kürt halk›, ülkesi, yeryüzü ve insan-
l›k için hangi de¤erleri temsil etti¤ini-
zi ve bunu gerçeklefltirme tarz›n›za
daha çok anlam veriyoruz. Tarih ile
ayn› anlamda olan sizlerin önümüze
koydu¤u görevlerin bilincinde ve ger-
çeklefltirme kararl›¤›nday›z. Bu te-
melde yeni bir y›la birlikte yeniden
yap›lanma ve yeni strateji dönemine
girdi¤imiz 21. y›l dönümünün ilk gün-
lerini yaflarken sonsuza kadar özgür
varl›¤›n›za, özgürlük ve demokrasi
düflüncenize ba¤l› oldu¤umuzu belir-
tiyor, selam ve sayg›lar›m›z› sunuyo-
ruz.

ARGK Merkez Karargah›

BAfiKAN APO’YA

Hep soyludur güneflimiz. Öz-
gürlü¤ü tüm zamanlara nakfl
ederek, bütün anlar› yenilginin
ihanetinden ar›nd›ran soylu gü-
neflimiz. Tarihi, do¤ay› ve insan›
damla damla dam›tarak kendisi-
ni yaratan mavi derinlik. Mavili-
¤in derinli¤ine indikçe özümüzle
bulufluyor, insanl›k ad›na yeni-
den kutsan›yoruz. Yeni ça¤›n
söylenmesi gereken sözlerini söy-
lediniz. Geçen ça¤›n yap›lmas›
gereken eylemlerini yapt›n›z. Bu
anlamda an› baflard›n›z. An›n ba-
flar›s›n›n yeni yüzy›la bahfletti¤i
en önemli de¤erlerden birisi
PKK oldu. Sizin deyiminizle etle,
t›rnakla sökerek yaratt›¤›n›z
PKK bugün 22 yafl›na giriyor.
Çok ac› çekildi, çok bedel ödendi.
Ama eme¤in ve bedelin büyüklü-
¤ü yetersizlik yoldafll›¤›m›zdan-
d›r.

PKK mücadele gerçe¤i içeri-
sinde insanl›¤a kazand›rd›¤›n›z
özgür de¤erlerle yaflamay› bilen
kimlikli ve iradeli insand›r. Ve

en anlaml›s› özgür kad›n› yarat-
ma çaban›z, kad›nla arkadafll›¤›-
n›zd›. Hesaps›z ve ç›kars›zl›k en
güvenilir ve anlaml› yan›yd› ka-
d›nla arkadafll›¤›n›z›n. Ruhu-
muz, bedenimiz, bilincimiz bu
arkadafll›kla yükseldi. fiimdi bü-
yüyor, büyürken size muhtaç.
Sizden ayr› yaflamay› asla kabul
etmedik, etmeyece¤iz. Aram›zda-
ki özlemin anlam›n›n fliddeti sev-
giyi, adaleti, ac›y› ve ihaneti ye-
niden sorgulatt›. Ayr›l›¤›n büyük
ac›s› bizi yaratt›¤›n›z gerçekli¤i-
nizle buluflturdu. Yaflam›n en
fliddetli gerçe¤iyle karfl›laflmak
bizleri daha çok kendimiz k›l›-
yor. Ama sizsiz yaflam tabii ki
daha zor. 21. Yafl›m›z› kutlarken
sizi arad›k yüre¤imiz, beynimiz
ve gözlerimizle. Siz heryerde ve
herfleydeydiniz. Hissettik ve ya-
flad›k. Büyük özlem, sayg› ve se-
lamlar›m›zla baflar› y›l›n› kutlu-
yoruz.

Yaflas›n Baflkan APO!

PJKK Askeri Karargah Gücü

Ulusal Önderimiz Baflkan Apo’ya
Bugün 27 Kas›m ve biz halk olarak

bugün temellerini at›p bize kazan-
d›rd›¤›n en de¤erli özgürlük silah› olan
Kürdistan ‹flçi Partisi’nin 21. kurulufl
y›ldönümünü kutluyoruz. Halk olarak
bizi yeniden vareden diriliflin bu kutsal
gününde, fiziki varl›¤›nla aram›zda ol-
maman hepimizi derin bir ac›ya bo¤uyor.
Ancak bu durumda hepimiz, savaflta ya-
k›nlar› ölünce, ›rk›n›n erkekleri için “a¤-
lamay›n, ba¤›rmay›n, ac› hafiflemesin”
diye ferman ç›karan Müslüman Emir’in
o soylu yaklafl›m›n› esas alarak bu günü
karfl›l›yoruz. Parti ve halk olarak, böyle-
sine ma¤rur disiplin içinde, hafiflemesi-
ne izin vermedi¤imiz ve ço¤altt›¤›m›z bu
ac›lar›, büyük özgürlük kavgas›n›n tü-
kenmeyen gücü ve enerjisine dönüfltürü-
yoruz. 

Kitab› Mukaddes’in “bafllang›çta söz
vard›” biçimindeki o anlaml› deyifli, en
çok senin prati¤ine denk düflüyor. Sen,
söz söylemeyi en yüksek ve üretken ey-
lem düzeyine ç›kard›n. Dili kesilip sustu-
rulmufl Kürt halk›n›n yüre¤inin derinlik-
lerine gömüp adeta bo¤du¤u ve kendisiy-
le birlikte mezara götürmekte oldu¤u
sessiz ç›¤l›¤› duydun, onu kendi yüre¤i-
nin müthifl ç›¤l›¤›yla birlefltirdin ve söz
haline getirdin. Özgürlük sözcü¤ü, senin
dilinde ölüler toplulu¤unu dirilten kutsal
bir dokunufl halini ald›. Senin a¤z›ndan
dökülen her söz, ça¤›n› doldurmufl olan
her fleyi yakan bir atefl, insan› tüm çir-
kinliklerinden ar›nd›ran kutsal Zemzem
Suyu, yaratt›¤› esere en güzel biçimi ve-

ren heykeltrafl›n çekici ve ressam›n f›rça-
s› oldu.

Geliflen ve giderek en rafine biçimine
ulaflan düflüncen, süreç içinde bir halk›
önüne kat›p özgürlü¤e do¤ru yürüyüfle
kald›ran bir f›rt›naya dönüfltü. Sen her za-
man kendi yaratt›¤›n bu f›rt›nan›n en
önünde ve bafl›nda yer ald›n. Biricik raki-
bin buydu ve sürekli kendi eserin olan bu
f›rt›nayla soluk solu¤a yar›flt›n. Öylesine
ç›lg›nca esti¤i anlar oldu ki, bu müthifl f›r-
t›na, yarat›c›s› olan sana bile hükmeder
hale geldi. Bunu da herkesten önce yine
sen gördün; onun s›n›rs›z gücünün tan›¤›
yine sendin. “Ben de Apocu olmak istiyo-
rum” diyerek, bu f›rt›nan›n kimi zaman
seni bile aflan tanr›sal gücünü itiraf ettin. 

Sen t›pk› G›lgam›fl gibi hep öteki yar›-
n›, yani seni tamamlayacak yol arkadafl›-
n› arad›n. Daha çocukluk günlerinden
bafllayarak, rüzgar›na ayak uyduracak ve
solu¤u tükenip y›k›lmayacak arkadafll›k-
lar›n pefline düfltün. Kendisiyle güreflece-
¤in ve böylece cüssesine bürünebilece¤in
kadar görkemli rakiplerin ve yoldafllar›n
olsun istedin. Kad›nda ve erkekte eflitler
aras› dostluk ve yoldafll›k yaratmak, se-
nin asla dinmek bilmeyen sussuzlu¤un
oldu. Küçük adaml›ktan kurtulmayan ve
bir esintisi bile olmayan dingin insandan
nefret ettin. Herkesin kendi rüzgar›n›
yaratmas› ve uçurumlar›n üstünden kor-
kusuzca geçmesi için didinip durdun. So-
nuçta belki bir Enkidu bulamad›n. Ama
en az›ndan yaratt›¤›n f›rt›nan›n gücüyle
hareketsizli¤i terk eden, eyleme geçen ve

uçurumlar›n kenar›nda yürütemekten
korkmayan bir ordu kurdun. Bu orduya
PKK ad›n› verdin. 

‹nsanl›¤›n en kadim parças› olup da
düflürülmüfl bir toplulu¤un say›s›z dert-
lerine çare olacak insanlar arad›n. ‹nsan
senin için çözüm gücü olmakla efl anlam-
l›yd›. Buna ra¤men bu insan› bulmakta
zorland›¤›n yerde “baflkas› çare olmuyor-
sa kendime yüklenmeliyim” dedin. Feri
sönmüfl gözler ›fl›¤a al›flmakta, nas›r ba¤-
lam›fl yürekler ›s›nmakta ve sa¤›rlaflm›fl
kulaklar duymakta zorlan›nca, çare ola-
cak insan› bulmak için dönüp kendine
bakt›n ve iflte o an kendi ikizinle karfl›-
laflt›n. Art›k seni hiçbir zaman terk et-
meyecek ve asla yaln›z b›rakmayacak
olan gerçek yol arkadafl›n› bulmufltun.
Ancak kendi kendisiyle kavga etmeyen,
kendi ikiziyle tan›flamazd›. Kendisini s›r-
t› yere getirlemesi gereken tehlikeli bir
has›m olarak görmeyen, kendi gücünün
s›n›rlar›n› zorlayamaz, gücünü engin
kaynaklar›na ulaflmaz ve kendisiyle dost-
luk kuramazd›. Sen bunu baflard›n ve bi-
ze de ö¤retmeye çal›flt›n. 

Olimpus’un k›skanç ve kindar tanr›-
lar› nas›l Prometheus’u tutsak edip ka-
yalara zincirlerle ba¤lad›larsa, sefahate
gömülmüfl ve kan emerek büyüyen ihti-
yar Roma nas›l ‹sa’y› çarm›ha gerdiyse,
günahlar›na perde olan kapkara bulutla-
r› f›rt›nanla da¤›tmakta oldu¤un için, uy-
kular› kaçan dünyam›z›n fliddetle hük-
meden rejimleri de seni hedef seçtiler.
Sonunda bu çetin ve onurlu savaflta Yeni

Roma ve suç ortaklar›na esir düfltün. Bu
halinle, do¤umunun iki bininci y›l›nda
insanl›¤›n Yeniden Dirilifli’ne tan›k ol-
may› düflledi¤i ‹sa’ya müthifl benziyor-
sun. Bu kadar da de¤il; Temyiz durufl-
mas› s›ras›nda ellerindeki cellat urgan›y-
la “onu as›n” diyerek tepinenler, Roma
temsilcisinin kap›lar›na dayan›p ‹sa’y›
kastederek, “onu çarm›ha gerin” diye
uluyan dengesiz kalabal›¤› and›r›yor.
Do¤ru, sen flimdi çarm›htas›n; Kürdis-
tan, bu ülkenin milyonlarca erke¤i, kad›-
n› ve çocu¤u seninle birlikte çarm›ha ge-
rilmifltir. Hepimiz seninle birlikte çar-
m›htay›z, tüm insanl›k çarm›htad›r.

Bir yazar›n dedi¤i gibi, “Her insan, her
halk kendi çarm›h›n› omuzunda tafl›r; ço-
¤u onu ölünceye kadar götürürler ve onla-
r› çarm›ha gerecek kimse bulunmaz. Çar-
m›ha gerilecek olana ne mutlu! Çünkü Di-
rilifl’ten yaln›zca o yararlanacakt›r.” Bu
gerçe¤i bilmek ve bunu bilerek çarm›ha
gerilmifl olmak, tesillinin de ötüsinde, ulus
olarak hepimize yaflam aflk› ve direnci afl›-
l›yor. Çarm›htaki milyonlarca Kürdün a¤-
z›ndan ç›kan ac› ç›¤l›k, senin dünyan›n
dört bir yan›na ulaflan sesinde birleflip öz-
gürlük ç›¤l›¤›na dönüflüyor. Bu ç›¤l›k sön-
meyen bir alev halini al›yor ve köhnemifl
olan her fleyi yakmaya devam ediyor. 

Sen de biliyorsun: Öyle müthifl bir f›r-
t›na yaratt›n ki, sana bile hükmediyor.
Yeni Roma ve suç ortaklar› seni esir al›p
dört duvar aras›na koydular. Ama f›rt›-
nay› durduramad›lar, durduramazlar.
Kendi ruhunla flekil verdi¤in bu f›rt›na,

en korkunç silah›n bile hükmedemeyece-
¤i kadar güçlüdür. Sana düflman olan
güçler de bunun fark›ndalar. Özgürlük
f›rt›nas› flimdi tüm Kürt halk›n› sarm›fl
durumda. Kürdistan’›n üzerindeki mavi
gök her gün biraz daha parl›yor ve sen
Kürt halk›n›n dünyas›n› ayd›nlat›yor-
sun. F›rt›nan bizim kirlerimizi ve gö¤ü-
müzün bulutlar›n› temizlerken, sen ›fl›-
¤›n ve ›s›nla bize hayat veriyorsun. Bize
inan: Her bireyinde bir parça kendini
gerçeklefltirdi¤in bu halk varoldukça, gü-
neflimizi asla karartamazlar!

Ve flimdi biz flükran duas›na ç›kar gi-
bi, bu kutsal dirilifl gününde birlikte ve
bir a¤›zdan ayn› sözleri terennüm ediyo-
ruz:

“Bize ›s› veren soylu Günefl
Ve yine, s›¤›nd›¤›m›z gölgeyi veren
Salk›mlarla baflaklar› 
olgunlaflt›ran Günefl
fienlikleri kutlamam›z 
için geri çekilen
Deliliklerimizi, taflk›nl›klar›m›z› 
hofl gören Günefl
Ve yine bir gün sonra, 
bir gün öncesi gibi
Ayn› cömertlikle beliren Günefl
Bizden ne flükran bekler 
ne de bafl e¤me
Do¤arken soyludur Güneflimiz
Batarken de öyle...” 

PKK Baflkanl›k Konseyi
27 Kas›m 1999
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PPKKKK’’ddee  yyaaflflaayyaann  ssoossyyaalliizzmm
PPKKKK’’NN‹‹NN  YYAAfifiAAMMIIDDIIRR

PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Duran Kalkan yoldaş

P
arti gerçe¤imiz sosyalizm, sosyalist
ideoloji ve sosyalist örgütlenme aç›-
s›ndan çok fley ifade etmektedir. Sos-

yalist bir hareket olarak siyasi arenaya ç›k-
mam›zda Kürdistan’›n toplumsal flekillen-
mesi çok önemli ve belirleyici olmufltur.
Tarihten silinmek istenen bir halk› parti-
miz bilimsel sosyalist ideolojiyle diriltmeye
çal›flm›fl, bunun mücadelesini vermifl ve
büyük geliflmeler yaratm›flt›r. Halk, toplum
ve parti olarak yaflanan geliflmeleri, yarat›-
lan de¤erleri daha iyi anlayabilmek ve bi-
lince ç›karabilmek için PKK’nin sosyalist
geliflim özüne, yarat›c›l›¤›na bakmak gere-
kir. 

Partimiz prati¤inde yaflanan ve gerçek-
leflen nedir? PKK sosyalizmi kendi içinde
ne kadar gerçeklefltirdi ve topluma ne ka-
dar yans›tt›? Parti militanlar› olarak sosya-
lizmi bizler ne kadar yafl›yoruz? Genel sos-
yalist hareketlerin tarihsel geliflmesinden
ç›kar›lan dersler ›fl›¤›nda, bundan sonra
neler yapmal›y›z? Yeni dönem sosyalizm
anlay›fl›m›z nedir ve nas›l olmal›? Bütün
bunlar partimizin, mücadelemizin en te-
mel sorunlar›d›r. Bu sorulara do¤ru yan›t
verilmez ve geçmifl pratiklerden sa¤l›kl›
sonuçlar ç›kar›lmazsa, PKK’de gerçekleflen
bilimsel sosyalist mücadele anlafl›lamaz ve
önümüzdeki süreç kazan›lamaz.

Partimiz kuruluflunun 21. y›l›nda her
alanda çok yo¤un fliddetli bir mücadeleyi
yaflarken; gelifltirilen sald›r›lar karfl›s›nda
yo¤un bir direnç gösterip, uluslararas›
komployu bofla ç›kartmak için de büyük
bir savafl yürüttü. 21. y›l bizim için gerçek-
ten de çok zorlu bir mücadele y›l› oldu.
Fakat sadece 21. y›l m› zorlu geçti, önceki
21 y›l nas›l geçti? Bunlar› görmek ve de-
¤erlendirmek gerekir. E¤er yine bir sosya-
list geliflmeden söz edeceksek böyle bir
mücadele içerisinde onu görmek, anlam-
land›rmak kuflkusuz gerekli ve en do¤ru
olan›d›r.

Partimiz resmi kuruluflunun 1. y›l›nda
da büyük zorluklar, tehlikeler yaflad›. Bel-
ki olaylar farkl› yönlerde, farkl› biçimlerde
yafland›, fakat iflin özü ayn›yd›. Daha son-
raki y›llar da öz itibariyle farkl› de¤ildi.
Parti Önderli¤imiz yaflanan olaylar›, gelifl-
meleri ve bunlar›n ne anlam geldi¤ini, gün
gün ifadelendirdi. Parti Önderli¤imizin de-
¤erlendirmelerinde bunlar kapsaml› bir bi-
çimde mevcut. fiimdi bütün bunlar› sen-
tezleyerek, yeni bir stratejiye ulaflma ve
ona göre kendinmizi yeniden yap›land›r-
ma çal›flmas› içerisindeyiz. Resmen 21 y›l-
l›k, genelde 25-30 y›ll›k prati¤in de¤erlen-
dirilmesini özümseyerek, ç›kart›lan dersler
temelinde yeni bir kurulufl, yeni bir müca-
dele süreci olarak önümüze koymak ve
gerçeklefltirmek zorunday›z. 21. y›ldönü-
münün temel çerçevesi böyle olmal›.

Parti içinde ve d›fl›nda bu yo¤unca tar-
t›fl›l›yor. Deyim yerindeyse herkesin gözü
kula¤› biraz da PKK’nin üzerinde. Bundan
sonra PKK ne olacak? Ne yapacak? Nas›l
hareket edecek? Neleri esas alacak ve on-
lar› ne kadar pratiklefltirecek? Herkes bu
sorular üzerinde yo¤unlafl›yor. Bu sorular
çerçevesinde partiyi izliyor, gözlüyor, de-
¤erlendiriyor. En erkenden de bu sorulara
verilecek cevaplar ›fl›¤›nda tav›r olufltur-
maya çal›fl›yor. Böyle bir süreçte partinin
ideolojik çizgisini tart›flmak, de¤erlendir-
mek oldukça önemli. Bu, partinin varl›-
¤›n›, yaflam›n›, kendisini tart›flmak anlam›-
na geliyor.

PPKKKK  uuyyggaarrll››¤¤››nn  bbeeflflii¤¤iinnddee
yyeennii  bbiirr  iiddeeoolloojjiiyyii  oorrttaayyaa  çç››kkaarrdd››

‹deoloji; yaflam demektir. Yaflamsalla-
flan düflünce ideolojidir. Yoksa söz olarak
formüle edilen de¤il. O aç›dan da PKK
flimdiye kadarki yaflad›¤›ndan hangi so-

nuçlar› ç›kar›yor. Bundan
sonra nas›l bir yaflam öngörüyor ve nas›l
bir yaflam hedefliyor? Bunun bilinmesi,
aç›¤a ç›kart›lmas›, buna göre bir yaklafl›-
m›n gelifltirilmesi herkes aç›s›ndan olduk-
ça önemli. Bunun için de her fleyden önce
PKK öncesi ideolojik geliflmelere k›saca
bakmak gerekir.

Kürdistan tarihinde düflünsel, ideolojik
geliflme ne kadar oldu veya olmufltur? Bu
hep de¤relendirildi. Yaz›l› ve sözlü olarak
tart›fl›l›yor ve de¤erlendiriliyor. Kürt toplu-
munda geliflmifl ve süreklilik kazanm›fl bir
düflünsel, ideolojik geliflme kuflkusuz yok.
Yüz y›llar süren sömürgeci egemenlik bunu
engellemifl. Fakat bir halk olarak do¤ufl ve
flekillenme döneminde yaratt›¤› ve gelifltir-
di¤i düflünce sistemleri kuflkusuz var. ZZeerr--
ddüüflfltt’lük bu konuda önemli ve de¤erlendiri-
lmesi, anlafl›lmas› gereken bir geliflmedir.
Yine Kürdistan co¤rafik olarak yer ald›¤›
bölgedeki toplumlarla iliflkilenme itibariyle
uygarl›¤›n do¤up, geliflti¤i bir alan içerisin-
de yer al›yor. Buna uygarl›¤›n befli¤i de de-
niliyor. Uygarl›k geliflimi, her fleyden önce
düflünsel ve ideolojik geliflim demektir.
Kürdistan co¤rafyas› büyük dinlerin ve dü-
flünce ak›mlar›n›n do¤du¤u, geliflti¤i ve
toplum yaflam›n› flekillendirdi¤i bir alan.
Kürt toplumu da bölgedeki di¤er toplumlar
gibi bu tür düflünce ak›mlar›n› yaflayan,
ona göre flekillenen ve bu çerçevede bü-
yük mücadeleler içinde yer alan bir halk.

Uygarl›¤›n do¤udan bat›ya kayd›¤›, ba-
t›n›n yaratt›¤› geliflmeye dayanarak do¤u
uygarl›¤›n›n bütün de¤erleri ele geçirilmek
istendi¤i bir süreçte Kürdistan üzerinde
yabanc› egemenlik, iflgal, istila ve giderek
sömürgecilik gelifliyor. Kürt halk›n›n top-
lumsal, siyasal ve ekonomik geliflimi bu ifl-
gal, istilalar taraf›ndan engelleniyor, parça-

lan›yor. Bu giderek toplumun düflünsel
gelfliminin parçalanmas›, engellenmesi ve
toplumsal düflünce sisteminin da¤›t›lmas›
düzeyine kadar ulafl›yor. Biliyoruz, bu, 20.
yüzy›l da yarat›lan bölünme, parçalanma
ve paylafl›lma temelinde en ileri düzeyde
düflünce ba¤›ml›l›¤›na, ulusal kültürel asi-
milasyona kadar vard›r›ld›. Bir toplum, bir
halk için düflünce anlam›nda ulafl›lan en
ileri düzeydeki bu ba¤lanma, kölelefltirme
anlam›na geliyor. Kürt toplumu üzerinde
planl›, örgütlü bir biçimde, fiziki katliam-
larla da destekleme temelinde bu uygu-
land›. Bununla Kürt toplumu ulusal-kültü-
rel olarak yok edilmek, tarihten silinmek
istendi.

Kürdistan toplumu tarihten silinmek is-
tendi¤i bir süreçte yeni düflünsel ak›mlar
ve toplumda yeni k›p›rdanmalar ortaya
ç›kt›. PKK’nin geliflim süreci içerisinde çe-
flitli gruplaflmalar, ak›mlar, tart›flmalar böy-
le bir süreçte ortaya ç›kt›, geliflti. Bu süreç
dünya, bölge ve Türkiye aç›s›ndan da
önemli bir süreçti.

Dünyada ezilen ve sömüge halklar, EEkk--
iimm  DDeevvrriimmii’nin yaratt›¤› coflkudan etkile-
nerek bütün k›talarda ulusal kurtulufl sa-
vafllar› gelifltirdiler ve ba¤›ms›zl›klar› için
yo¤un bir mücadele yürüttüler. Ekim Dev-
rimi’yle birlikte sosyalist devrim dalgas›
bat›dan do¤uya kayarak ezilen, sömürge
halklar›n ulusal kurtulufl mücadelelerinin
bafllang›ç süreci oldu. Yani bu, sosyaliz-

min bir müttefi¤i olarak devrimlerin ezilen
halklara kayd›¤› ve ezilen halklar›n ulusal
kurtulufl hareketlerinin geliflti¤i bir süreç
oluyor. ‹leri düzeye ulaflm›fl çok say›da
halk bu süreçte büyük ulusal kurtulufl sa-
vafllar› vererek, ba¤›ms›zl›klar›na ve özgür-
lüklerine kavufltular. Bu, ba¤›ms›zl›k sa-
vafllar› dünyada büyük de¤iflim, dönüflüm

ve geliflmelerin zeminini yaratt›. Dünyan›n
her taraf›n› kaplayan bu mücadelelerin
yans›mas› daha sonra düflünsel olarak
Kürt toplumuna da yans›d›. Kürt toplumu
üzerinde büyük etkisi oldu. Bir yandan
dünyadaki büyük geliflmeler, di¤er yandan
ise sömürgecili¤in gelifltirdi¤i iliflkiler dev-
rimci ak›mlar›n geliflmesine f›rsat verdi,
imkan tan›d›.

Türkiye devrimci gençlik hareketi ’60’-
lar›n sonu ve ’70’li y›llar›n bafl›nda önemli
bir geliflme yaflad›. Hem teorik tart›flma,
hem hareketin pratik-örgütsel geliflmesi
mücadeleye dönüflmesi bak›m›ndan ’70’le-
rin bafl› çok büyük olaylara, yi¤it devrimci
ç›k›fllara sahne oldu. Böyle bir geliflim içe-
risinde PKK bir ideolojik ak›m ve grup
olarak do¤up geliflti. Hareketimiz, dünya-
daki bilimsel ideolojik ve örgütsel gelifl-
melerin etkilerini toparlay›p Türk toplu-
muyla birlikte ve onunla iliflkilenme teme-
linde Kürt toplumuna da ulaflt›rd›. Özellik-
le bunlar› Kuzey-Bat› Kürdistan parças›n-
da, yeni geliflmekte olan ayd›n gençli¤e
ulaflt›rd›. Dünya ve Türkiye’de yaflanan
sosyalist geliflmenin özelliklerini, devrimci
gençlik ve ulusal kurtulufl hareketi ald› ve
yaflatt›. Yine Kürdistan’da çok s›n›rl› biçim-
de varolan ilkel-milliyetçi direniflin etkile-
rini de gördü.

Yaflanan bu geliflmeler çerçevesinde,
bunlardan ö¤rendikleriyle Kürdistan ger-
çe¤ini araflt›r›p, inceleyerek bir ideolojik

düflünce geliflimini yaratmak istedi. Ortaya
ç›kar›p çözümleyebildi¤i kadar›yla Kürdis-
tan’da yaflanan ve öngörülen düflünceleri
elefltirdi. Onlar› fliddetli bir elefltiriye tabi
tutup ve bu temelde ideolojik bir mücade-
le yürüttü. Bundan hareketle de yeni bir
düflünce yaklafl›m› ve ideolojik bir çizgi
ortaya ç›kard›. Böylece Kürdistan’da yeni-
den bir ideolojik çizgiyi ve her bak›mdan
kendi ç›karlar›n› savunan bir sistemi ve bu
sistemi yürütecek gücü ortaya ç›kard›.

PPKKKK’’ddee  yyaaflflaammssaallllaaflflaann  ddüüflflüünnccee  PPKKKK’’nniinn  iiddee--
oolloojjiissiiddiirr

PKK’nin partisel geliflimi asl›nda bu an-
lama geliyor. PKK’nin ideolojik, politik ge-
liflimi Kürt toplumu aç›s›ndan böyle bir
özelli¤e sahip. Bu bak›mdan PKK’nin ide-
olojik çizgisi, bütün bu dönemin sorunla-
r›n› gündemlefltiren, hepsine yan›t olmaya
çal›flan bir bütünselli¤e sahip oldu. Ulusal
olarak yok edilmek istenen bir toplumda
ulusal kimlik, ulusal varl›k, ulusal bilinç,
ulusal örgütlenme ve ulusal geliflmenin
yolunu ortaya ç›kard›, bir ideoloji gelifltir-
di. Her türlü afliretçi-feodal bölünmüfllük
içerisinde ve buna ba¤l› olarak sömürgeci-
likle birleflmifl bu afliretçi-feodal yap›n›n
toplumda yaratt›¤› köleli¤i k›rmak üzere
bütün bunlar› aflman›n gere¤i olarak de-
mokratik bir dönüflümün çizgisini, ideolo-
jisini oluflturdu ve gelifltirdi. PKK ideoloji-
sinin böyle bir yönü var. 

‹çinde bulunulan toplumsal, siyasal
geliflmeyi yaratabilmek için sosyalist bir
yaklafl›mla, ulusal demokratik geliflmeyi
baflar›ya götürecek ça¤dafl bir harekete,
bilimsel bir çizgiye ve öncü düflünceye
ihtiyaç duydu. PKK’nin sosyalizmi de,
ulusal kurtuluflçulu¤u da, demokratizmi
de böyle bir ortamda yo¤un bir ideolojik-
politik geliflme sürecinde do¤up flekillen-
di. Ulusal kurtuluflçuluk varolunan ortam›
de¤erlendirmek, elefltirmek ve bu temel-
de bir çizgi yaklafl›m› gelifltirmekle müm-
kündür. Bunu önmeli ölçüde de yapt›.
Sömürgecili¤i, ilkel-milliyetçili¤i, yine re-
formist milliyetçili¤i elefltirdi. Kürdistan’-
da, Kürt sorununu çözme ad› alt›nda or-
taya ç›kan gruplar›n yaklafl›mlar›n› elefltir-
di. Bunlar›n sorunu tan›mlamaktan ve çö-
züme götürmekten uzak oldu¤unu ortaya
koydu. Bafltan itibaren sorunu aç›¤a ç›-
kartma, tan›mlama, örgütlü güce dönüfl-
türme ve çözüme götürmeyi esas ald›.
Bunu, bölünmüfl, parçalanm›fl, sömürge-
lefltirmifl Kürdistan koflullar›nda yapt›¤›
için de; varolan somut koflullar› oldukça
gerçekçi biçimde de¤erlendirip, ideolojik-
siyasi hatt›n›, mücadele stratejisini buna
göre oluflturdu. Sömürgecili¤i ve onun
uzant›s› olan sosyal-flovenizmi elefltirdi ve
Kürdistan koflullar›na özgü bir ulusal kur-
tulufl ve demokratik yaflam anlay›fl› gelifl-
tirdi.

Kürdistan toplumu di¤er toplumlardan
farkl›l›k ve özgünlük göstermektedir. Fa-
kat partimiz dünyada gerçeklefltirilen
devrimci halk mücadelelerinden yarar-
land›. Ama Kürdistan gerçe¤ini esas al-
may›, Kürdistan koflullar›na uygun hare-
ket etmeyi her zaman temel bir yaklafl›m
olarak gösterdi. Bunun için benzerlikleri
kadar di¤er hareketlerden farkl›l›klar›,
kendine özgü yönleri oldu. Ba¤›ms›zl›k
anlay›fl›, özgürlük anlay›fl›, örgüt anlay›fl›,
mücadele anlay›fl›, halklarla iliflki anlay›fl›
bak›m›ndan kendine özgü yanlar gelifltir-

P
arti öncülüğü sosyalist öncülük olmadan Kürdistan’da

ulusal kurtuluş adına bir adım bile atmak, küçük bir 

gelişme bile yaratmak mümkün değildir. Bu söz düzeyinde de

böyle, örgüt düzeyinde de, eylem düzeyinde de ve her türlü

ulusal-demokratik gelişme bakımdan böyledir.”
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di. Kürdistan’›n içinde bulundu¤u durum;
Türkiye ve Ortado¤u toplumlar›yla özgün
bir geliflme içerisinde olmay› zorunlu
k›ld›. Di¤er halklar›n yaratt›¤› geliflmeleri,
düflünceleri kal›pç› biçimde ele al›p uy-
gulamaya koymak Kürdistan’da bir ulusal
kurtulufl hareketini gelifltiremezdi.

Böyle bir ortamada en büyük dayanak
ezilen halklar›n gelifltirdi¤i ulusal kurtulufl
deneyimleri, pratiklerinden ç›kan dersler
ve bu temelde ge-
liflen ulusal kurtu-
lufl düflüncesi, çiz-
gisi oldu. Bunlar-
dan yararlanma-
dan Kürdistan’da
de¤il pratik yap-
mak, söz bile söy-
lemek mümkün
de¤ildi. Bilimi,
mücadele yasala-
r›n›, ulusal kurtu-
lufl gerçe¤ini, yine sosyalizmi onlardan ö¤-
rendi. Bu anlamda önemli bir destek alm›fl
oldu. Önemli olan yaln›z bafl›na bir dü-
flünce sistemini, teorik formülasyon düze-
yini gelifltirmek ve ortaya ç›karmak de¤il.
Kuflkusuz bu önemli ve gerekli. Fakat da-
ha  önemlisi böyle bir çizginin nas›l haya-
ta geçirilece¤i ve nas›l mücadeleye dökü-
lece¤idir.

PKK Kürdistan koflullar›nda ortaya ç›-
kan ve özgünlükleri olan bir partidir.
PKK’nin parti gerçe¤i burada ortaya ç›kt›.
KKüürrddiissttaann’’ddaa  uulluussaall--ddeemmookkrraattiikk  mmüüccaaddeellee--
nniinn  ggeelliiflflttiirriillmmeessiinnddee  ssoossyyaalliizzmmiinn  yyeerrii,,
rroollüü,,  ggeerreekklliillii¤¤ii  vvee  öönnccüüllüü¤¤üü  bbiirr  zzoorruunnlluu--
lluukk  oollaarraakk  oorrttaayyaa  çç››kktt››.. PKK y›llar süren
araflt›rma, inceleme, tart›flma süreci içeri-
sinde bunu aç›¤a ç›kartan ve parti hareke-
tini bu temelde oluflturan bir geliflme. Bu
yönüyle di¤er hareketlerden ayr›ld›. Ken-
dine özgü koflullarda ortaya ç›kan, sosya-
list düflünceyi, ideolojiyi Kürdistan koflul-
lar›na uyarlamay› ve bu temelde bir sos-
yalist hareket gelifltirmeyi bilen bir ak›m
oldu. fiunu daha sonraki parti tarihi ispat-
lad› ki; parti öncülü¤ü, sosyalist öncülük
olmadan Kürdistan’da ulusal kurtulufl ad›-
na bir ad›m bile atmak, küçük bir geliflme
bile yaratmak mümkün de¤ildir. Bu söz
düzeyinde de böyle, örgüt düzeyinde de,
eylem düzeyinde de böyle. Her türlü ulu-
sal-demokratik geliflme bak›mdan da böy-
ledir. Parti Önderli¤i, önündeki bütün bü-
yük engellere ra¤men, ulusal-demokratik
çizginin flekillenmesiyle birlikte bunun bir
sosyalist öncülük olmas› gerekti¤ini gör-
dü. PKK Önderli¤i bir sosyalist önderlik
olarak bafltan itibaren kendisini flekillen-
dirmeyi, gelifltirmeyi, donatmay› ve ulusal,
demokratik mücadele çizgisini böyle bir
öncülükle ele al›p yürütmeyi esas ald›.
Bütün geliflmeler asl›nda böyle bir öncü-
lü¤e, önderli¤e ba¤l› olarak do¤up geliflti. 

Böylesi bir ç›k›fl ve bu temelde geliflen
bir mücadele Kürdistan aç›s›ndan önemli.
Bu toplumsal de¤iflikliklere yol açt›. Bü-
yük siyasi, askeri mücadeleler ortaya ç›-
kard›. Yine ulusal ve demokratik geliflim
bak›m›ndan tarihinin en geliflkin ve en
fliddetli mücadele süreçlerinden birini ya-
flad›. Bütün bunlara parti öncülü¤ü yol
gösterdi. Bu de¤ifliklikleri parti öncülü¤ü
yaratt›. Ve bütün bu de¤ifliklikler topl-
umun daha ileriye gitmesi, her bak›mdan
daha da geliflmesi anlam›na geliyordu. Bu-
nu yaratan bir öncü, öncülük oldu. Parti
Önderli¤i, ““ssoossyyaalliizzmmiimmiizzllee  KKüürrddiissttaann’’ddaa
oorrttaayyaa  çç››kkaann  uulluussaall  ddeemmookkrraattiikk  ggeelliiflflmmeeddiirr,,
ddee¤¤iiflfliimmddiirr”” dedi. PKK; sosyalizminin top-
lumda yolaçt›¤› geliflmeleri, ortaya ç›kan
de¤ifliklik olarak ifade etti.

Bunu gerçeklefltiren de¤iflim, dönüflüm
ve geliflmeleri ortaya ç›kartan bir hareket
var ve bu parti haretimizdir. PKK sosyaliz-
minden sözedilecekse partiyi görmek, in-
celemek onun özelliklerini partide aramak
gerekli. 

PPKKKK  ssoossyyaalliizzmmii  KKüürrddiissttaann’’ddaa  bbüüyyüükk  ggeelliiflflmmee--
lleerr  yyaarraatttt››

Sosyalizm bir yaflamd›r. Bir ideoloji

olarak di¤er ideolojiler gibi yaflamla ken-
disini bulur. Her fleyden önce PPKKKK  ssoossyyaa--
lliizzmmii,,  PPKKKK’’nniinn  yyaaflflaamm››dd››rr..  PKK’deki yaflam-
la ölçülür. Yoksa flu sözle, bu sözle ölçül-
mez, orda görülmez. Ne kadar sosyalist
olup olmad›¤›n› de¤erlendirece¤imiz, gö-
rece¤imiz yer; partinin yaflam›d›r, parti
içindeki iliflkilerdir. Partinin yaratt›¤› gelifl-
melerdir. Sosyalizmi burda görmek, bura-
da de¤erlendirmek, bununla anlamd›rmak

gerekli. Baflka yerde arayamay›z. Bu aç›-
dan PKK prati¤ini, sosyalist anlay›fl›n› orta-
ya ç›kartmak açs›ndan Kürdistan’da yo-
laçt›¤› de¤iflimleri görmek, yine dünya
içinde bunun ne anlam ifade etti¤ini orta-
ya ç›kartmak aç›s›ndan incelemek gerekli.

’70’li y›llar PKK için ideolojik gruplafl-
man›n geliflti¤i, kadrolar›n›n ortaya ç›kt›¤›,
düflünsel ve örgütsel olarak partinin do-
¤up flekillendi¤i y›llard›r. PKK nas›l flekil-
lendi? PKK yaflam› nas›l ortaya ç›kt›? PKK’-
de sosyalizm do¤uflla birlikte ne kadar va-
roldu? Bunu iflte, bu y›llardaki geliflmede,
flekilenmede görmek gerekli. PKK gençlik
içerisinde do¤an bir hareket. Amatör, s›f›r-
dan bafllayan, en küçük düflünce k›r›nt›-
s›n› bile kendisi üretip gelifltiren bir hare-
ket. Bu uzun y›llar ald›. Ancak yürütülen
mücadele içerisinde devrimci kadrolar›n
flekillenmesi, örgütlenmesi, parti kuruluflu,
örgüt yap›s›n›n ortaya ç›kmas› uzun bir
süreci ald›. Belli bir ideolojik, örgütsel sis-
tem de bu ’70’lerin sonuna gelindi¤inde
ortaya ç›kt›. Bu y›llardaki çal›flma tarz›, ya-
flam tarz›, iliflki tarz›, örgütsel flekillenme
tarz› önemli ve bu PKK sosyalizminin özü
oluyor. Bu bafltan itibaren Parti Önderli¤i
taraf›ndan oluflturulan, yönlendirilen, ör-
neklik edilerek flekillendirilen bir geliflme.
Bu aç›dan bütün bu özellikleri –sosyalist
düflünce ve yaflam bak›m›ndan– Önderli-
¤in özelliklerinde aramak, görmek, sosya-
list düflünce ve yaflam bak›m›ndan örne¤i-
ni Önderlik’te bulmak kuflkusuz gerekli.
Bu bir parti gerçe¤i. Bu kadar geliflmeyi
ortaya ç›karan, yön veren gerçeklik de bu.

PKK gençlik içerisinde do¤an bir hare-
ket de olsa, parti düflüncesine kat›lmak,
buradan parti çal›flmalar›na, mücadelesine
kat›lmak giderek eski yaflamdan kopmak,
uzaklaflmak, yeni bir yaflama bafllamak bi-
çiminde oldu. Parti d›fl›nda sosyalist hare-
ketler, kadrolar, örgütler o zaman vard›.
Türkiye örgütleri olarak da Kürdistan ör-
gütleri olarak da vard›. PKK böyle bir ge-
liflme sürecinde onlardan ayr›ld›, ayr›flt›,
uzaklaflt›.

Baz›lar› sözde sosyalistti, ama baya¤›
bireysel yaflamlar›n› da sürdürüyorlard›.
Sosyalist hareketlerin kadrolar› bazen ge-
lip tart›fl›yor, daha sonra bireysel pratik ifl-
lerinin bafl›na gidiyorlard›. Kendi dünyala-
r›yla, evleriyle, mülkleriyle, yaflamlar›yla
u¤rafl›yor, ilgileniyorlard›. Günün çok az
bir k›sm›n› parti çal›flmas›na, devrimci ça-
l›flmaya ay›r›yor, büyük k›sm›n› özel yafla-
m›na ay›r›yordu. Sözde özel mülkiyetin
kald›r›lmas›n›, yok edilmesini istiyor, ama
kendisi özel mülkiyeti yafl›yor ve ondan
sonra da kalk›p “ben sosyalistim” diyor.
Sözle yaflamlar› birbirinden farkl›yd›. PKK
bu yönüyle bunlardan ayr›ld›. PKK’nin
kadro flekillemesi, örgüt flekillenmesi daha
do¤uflundan itibaren sözüyle yaflam› bir
oldu. Madem sosyalizm özel mülkeyetten
kopufl, özel mülkiyetsiz yaflamakt›, onu
yok eden bir kolektivizmi, paylafl›mc›l›¤›
yaflamakt›; o zaman özel yaflamdan köklü
kopmak gerekirdi. ‹flte PKK daha iflin ba-
fl›ndayken, yani bir yandan ideolojik tart›fl-
ma, araflt›rma, inceleme yaparken bir yan-
dan okul okuyan, ama sosyalist çal›flmalar-
dan da kopmayan bir faaliyet içinde oldu.

E¤er sosyalizm bir yaflamsa, o zaman
bu sosyalist militanda yaflam bulmal›. Sos-
yalist militanda sözü ayr› yaflam› ayr› ol-
mayacaksa, yani “dedi¤imi yap, yapt›¤›m›
yapma” cinsinden olmayacaksa, sözü ve
prati¤i bir olacaksa, o zaman gerçek bir
sosyalist gibi yaflamal›d›r. Bu anlamda
PPKKKK  ddaahhaa  bbaaflfl››nnddaann  iittiibbaarreenn  öözzeell  mmüüllkkiiyyeett
ddüünnyyaass››nnddaann  kkooppttuu..  Kendisini parti olarak
örgütlendirdi¤i andan itibaren özel mülki-

yet dünyas›ndan kopup, paylafl›mc›l›¤›
esas ald›. Söyledi¤ini yapan bir kadro ve
örgüt gerçe¤i ortaya ç›kard›. 

Gençlik hareketi içerisinde sosyalizmi
anlamaya çal›flan ve bu biçimde gruplafl-
maya çal›flan baflka hareketler de vard›r.
Yine ortak çal›flan, yaflayan, bunu esas
alan, sosyalizmi kolektif çal›flma ve yaflam
olarak pratiklefltirme iddias›nda, yöneli-
minde olan baflka örgütler de vard›r. An-
cak onlar›n birço¤u da bunu uzun süre
sürdüremediler. Bireysel olarak kendilerini
yaflamay› esas ald›lar. Özellikle ilk bafllar-
da ortak bir çal›flma içerisinde yer alan
gençlik, daha sonra içinde yer ald›¤› top-
lumsal yaflam›n, özelliklerin etkisiyle, dü-
zenin öngördü¤ü bireysel yaflama do¤ru
yönelttiler. Baz›lar› kolektif bir çal›flma ve
yaflam yerine bafl›bofl, ciddi bir çal›flmaya
girmeyen, özgürlük ad› alt›nda serserice
bir yaflam içerisine girdi.

Bu da¤›lmay› 12 Eylül darbesinin sert
vurufllar› tamamlad›. E¤er 12 Eylül sonras›
birçok örgüt da¤›ld›, parçaland›, yok oldu
deniliyorsa, bu, böyle gerçekleflti. Yani
kendilerinde böyle bir öz vard›. Asl›nda
sosyalist olmayan, sosyalist yaflam› özüm-
sememifl, varolan imkanlar ortam›nda ken-
dilerini yaflama durumlar› vard›. 12 Eylül
bu gidiflin önüne set çekince ve sert bir
darbeyle bu gerçekli¤i ortaya ç›kar›nca
sosyalistleflemeyen, bireysel tutumu içeren
öz öne ç›kt› ve herkesin kendine göre ay-
r›flt›¤›, da¤›lma, parçalanma, düzene en-
tegre olma durumu yafland›.

PKK ortak grup olmay›, ortak yaflam ve
çal›flmay› bu biçimde ele almad›. Her türlü
yozlaflmaya karfl›, her türlü bireycileflmeyi
ad›m ad›m ortadan kald›ran ve onun yeri-
ne ortak yaflam›, çal›flmay›, belli bir ciddi-
yet, disiplin, örgüt kurallar› ve ölçüleri içe-
risinde yürütmeyi bildi. Bütün bunlar Ön-
derlik özellikleri olarak flekillendi tabii.
Bütün bu geliflmeleri Parti Önderli¤i yön-
lendirdi. Yani PKK flekillenmesi, örgüt ya-
flam› burada, bu biçimde ortaya ç›kt›. Da-
ha sonraki süreç bunun üzerinde geliflti.

PKK’nin temelleri bu koflullarda, bu biçim-
de at›ld›. fiimdi bu çok geliflmifl sosyalizm
olmayabilir, ama en az›ndan sosyalizmin
özüne uygun. Mülkiyet yaklafl›m›n›n orta-
dan kald›r›lmas›, afl›lmas›, bireysel yaflam-
dan kopulmas›, onun yerine ortak yaflam
ve çal›flmay› içeren bir sistemin yarat›lmas›
anlam›na geliyor. Bu PKK’de do¤ufl süre-
cinde itibaren yarat›lm›flt›r. PKK’nin s›n›fl›
toplum dünyas›ndan ayr› bir sistem olmas›
ve bundan kopmas› böyle ortaya ç›k›yor.

Gerilla, parti öncülü¤ünde sosyalizmin
bir ad›m daha ilerde flekillenmesini ortaya

ç›kard›. Kürdistan’da gerillan›n rolünden
sözedilecekse ve önemi üzerinde durula-
caksa her fleyden önce bu yönü üzerinde
durmak ve bunu anlamak gerekiyor.
Onun için gerilla büyük bir devrim hare-
keti oldu, toplumda büyük de¤iflikliklere
yol açt›. Partiyi var eden, gelifltiren, ayakta
tutan güç oldu. Bu yönüyle gerilla, büyük
bir sosyalist geliflme yaratt›. Sosyalist ör-
gütlerin, devletlerin da¤›ld›¤›, parçaland›¤›
bir dönemde PKK sosyalizminin ayakta
durup bir kat daha ileri gitmesini sa¤lad›.
Bunu PKK’nin ’70’lerdeki özel mülkiyet
dünyas›ndan kopuflu olarak görmek gere-
kir. 

PPKKKK  kkaadd››nn››  mmüüllkk  ggöörreenn  aannllaayy››flflaa  kkaarrflfl››  ssaavvaa--
flfl››mm  iiççiinnddee  oolldduu

Bu noktada kad›n erkek iliflkisinden
söz etmek gerekiyor. Bu basit bir olgu de-
¤ildir. Çünkü bu iliflki bir özel mülkiyet
iliflkisidir. Kad›n mülk ediliyor, sat›l›yor,
al›n›yor. O zaman al›n›p, sat›lma mülk
edinme temelinde kurulan iliflki de bir
mülkiyet iliflkisidir. Bu anlamda ortaya ç›-
kan aile kesinlikle özel mülkiyete dayal›
ve düzene hizmet eden bir kurum olmufl-
tur. Öyle bir aile ile özel mülkiyet dünya-
s›ndan kopmak mümkün de¤ildi. O, zaten
bu dünyan›n özü oluyor. fiimdi bu süreçte
parti bundan da koptu.

Bu, Önderli¤in flahs›nda, Önderli¤in
öncülü¤ünde gerçekleflti. Önderlik gerçe¤i
bütün bu geliflmeleri ortaya ç›kard›. Parti,
’70’li y›llarda de¤iflik biçimlerde özel mül-
kiyet yaflam›ndan, dünyas›ndan koptu. Bu
y›llarda özel mülkiyetin özünü oluflturan,
onun çekirdek örgütlenmesi olan iliflkiler-
den de koptu. Onun yerine sosyalist ya-
flam›, iliflki, her türlü bireyci, bireysel ya-
flam özelliklerini aflan bir yaflam sistemini
yaratt›. Bu sosyalist geliflme, ’70’li y›llarda-
ki özel mülkiyet dünyas›ndan kopuflla ta-
mamland›. Bu büyük bir sosyalist derinlefl-
meydi. Bu neden gerekti? Çünkü partinin
çizgisi, Önderlik çizgisi gere¤iydi. Bu çiz-
ginin hayata geçirilmesindeki ›srar bunu
dayatt›, zorunlu k›ld›. O süreçleri çok ya-
k›c› bir biçimde yaflad›k. fiu net bir olguy-
du; ya bu iliflki dünyas›nda y›k›lacak ya da
gerilla mücadelesi baflar›s›z olacakt›. Veya
PKK’nin sosyalist özünden vazgeçmesi,
düzene entegre olmas› ortaya ç›kacakt›.

33..  KKoonnggrree’nin partileflme kongresi ol-
mas›, partileflmede büyük bir derinleflme
olmas› bu anlama geliyor. 3. Kongre süre-
ci bu ikilemde sonuç ve karar ortaya ç›-
kartan, bir taraf› yok eden sosyalist gelifl-
me çizgisini hakim k›lan bir kongre oldu.
Onun ppaarrttiilleeflflmmee  kkoonnggrreessii  olmas›, partiyi
ileri götürmesi burada ortaya ç›kt›. Bu aç›-
dan bu geliflmeyi derinli¤ine anlamam›z,
çözmemiz gerekiyor. Genel sosyalist gelifl-
me aç›s›ndan; düflüncede, yaflamda, ideo-
lojide, pratikte bunun anlam›n› görmek
gerekli. Bu noktada e¤er bu bir sosyalizm
ise o zaman bu sosyalizmin nas›l olaca-
¤›n›, nereye kadar gidece¤ini de görmek

gerekli.
Bunun arkas›ndan bu iliflkiyi düzene

koyan, do¤ru anlamland›ran, düflünceler
de derinleflti, geliflti, tamamland›. Partinin
ideolojik çizgisi zenginleflmiflti. Önderlik
her fleyden önce Kürdistan gibi bir ülkede,
sevginin yarat›lmas› gerekti¤ini ortaya
koydu. Öyle ortada paylafl›lacak bir sev-
ginin olmad›¤›n›, bunun da yarat›lmas› ve
büyük bir mücadele gerektirdi¤ini söyledi.
Formülasyon flöyleydi; savaflan özgürleflir,
özgürleflen güzelleflir, güzelleflen sevilir.
Sevgiye, ancak böyle büyük bir mücadele

ile ulafl›l›r, yarat›l›r. Bu, Kürdistan’da sos-
yalistleflme, sosyalist geliflme formülü olu-
yor. Arkas›ndan sevginin nas›l de¤elendiri-
lece¤i üzerinde Önderli¤in kapsaml› de-
¤erlendirmeleri oldu.

Sosyalizmi incelerken, bunun üzerinde
derinli¤ine durmak gerekli. Sevginin birey-
sellefltirilmemesi, sevginin genelefltirilmesi,
paylafl›lmas› sosyalist geliflme, sosyalistlefl-
mek aç›s›ndan büyük bir önem tafl›yordu.
Sosyalist geliflmenin, sosyalist olman›n ol-
mazsa olmaz koflulu bu oluyor. Parti Ön-
derli¤i bunlar› da formüllefltirdi. Sevgi,
ruhsal geliflme, duygusal yaflam nedir?
Bunlar sosyalist bir yaklafl›mla, sosyalist
bir anlay›flla nas›l yaflan›l›r? Parti içerisinde
sosyalist militan olarak bunlar› nas›l yafla-
mak gerekli? Parti Önderli¤i bunlar› çok
de¤erlendirdi, tart›flt› ve partiye mal oldu.
Bu anlamda sevginin çok bireyselleflti¤ini,
Kürdistan’da çok gözükara, her türlü köle-
li¤e götüren, her türlü köleleflmenin birey-
ci temeli olan bu sevgi ve aile iliflkilerini
fliddetle elefltirdi, mahkum etti. En az›ndan
parti içerisinde y›kt›, parçalad›. PKK top-
lumda varolan iliflkelerde de parçalanma-
lar, de¤ifliklikler yaratt›. Ama esas olarak
sosyalizmin, sosyalist anlay›fl›n bir örnek
olarak partide gelifltirilmesi, yer edinmesi
uygulanmas›yd›.

Bu noktada Kürdistan’da cinsel yaflam›
insan› köleli¤e ve özel mülkiyet dünyas›na
götürecek düzeyden kurtarmay› esas ald›.
Bu da önemli bir olgu. Her fleyini kaybe-
den toplum ve insan›n sar›ld›¤› tek olguy-
du. Bu namus anlay›fl› olarak tabir edili-
yordu. Bunun y›kt›, k›rd›, üzerine gitti. ‹n-
san yaflam› do¤all›¤›na ulaflt›¤› ölçüde,
kendi do¤all›¤› içerisinde yaflanmal›. An-
cak Kürdistan’da tüm iliflkiler öylesine ter-
sine çevrilmifl ki, bu tersine çevrilme Kürt
toplumunun kölelefltirilmesinin, yok edil-
mesinin temel kayna¤› olmufltur. Kurtulufl
için bu yaflananlar› tersine çevirmek, ter-
sinden büyük bir mücadele yürütmek ge-
rekiyor.

Bu konuda parti içeresinde gösterilen
yaklafl›m, sürdürülen keskin mücadele; sö-
mürgecili¤i yaflatan, sömürgecilik alt›nda
kölece yaflam› ortaya ç›kartan duygu, dü-
flünce ve yaflam›n y›k›lmas›, ortadan kald›-
r›lmas› içindi. ‹çinde bulunulan koflullar
bunu zorunlu k›l›yor. Di¤eri bir ç›rp›da
her türlü ulusal, toplumsal, insani de¤er-
lerden uzaklaflmay›, karfl› safa geçmeyi ge-
rektiriyor. Parti Önderli¤i flunu her zaman
söyledi; “bu ne biçim bir yaflam ve iliflkiy-
se yönelimi bile de¤me hain olmaya götü-
rüyor, insan› kurtarm›yor.” fiimdi her türlü
ihanetin yani köleli¤e boyun e¤menin, kö-
lece düzene ba¤lanman›n temeli oluyor.

KKüürrddiissttaann’’ddaa  ggeerriillllaa  ssoossyyaalliisstt  bbiirr  yyaaflflaamm  oorrttaayyaa
çç››kkaarrdd››

Özgürleflmek istiyorsak ve büyük bir
özgürlük mücadelesi gelifltirmek istiyor-
sak, bizi zay›f b›rakacak, ihanete götürte-
cek, ihanetin kap›s›n› aç›k tutacak bu

yönü kesin k›rmam›z, ezmemiz, da¤›tma-
m›z gerekli. Parti bunu esas ald›. Bunlar
temelinde bir parti yaflam›, iliflki düzeni
ortaya ç›kt›, flekillendi. Bunlar gerilla ile
birlikte oldu. Gerilla buna güç, destek ve
yön verdi. Gerilla ulusal kurtulufl savafl›n›n
geliflmesi için olmazsa olmaz kofluludur.
Gerillan›n da bu biçimdeki olmazsa olmaz
kofluluyla birleflince, büyük bir sosyalist
geliflme, eski de¤er yarg›lar›n›n, anlay›flla-
r›n, yaflam özelliklerinin y›k›lmas›, yeni bir
sevgi anlay›fl›n›n, duygu dünyas›n›n ve
sevgi yaflam›n›n ortaya ç›kmas› bunun
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partide cisimleflmesi, parti yaflam› olarak
flekillenmesi, parti militan›nda yaflan›r k›-
l›nmas› geliflti. Bu da PKK sosyalizminin ’-
80 y›llardaki derinleflmesi, geliflmesidir.

Bunu baflar›p, gerçeklefltirdi¤i için PKK
ayakta kald›. Bunu gerçeklefltirebildi¤i ve
kendi gerçekli¤i içrisinde yaflamsallaflt›ra-
bildi¤i ölçüde geliflme sa¤lad›. Bu konuda-
ki zay›fl›klar› kendisine sorun oldu. Di¤er
bütün mücadele ve çal›flma alanlar›nda da
zay›f b›rakt›. ’90’l› y›llar bu bak›mdan bü-
yük yenilik içermede de bir süreklilik içe-
riyor. Bütün bu geliflmelerden geri dön-
meyi ifade eden bir zorlanmay› parti ’90’-
lar›n bafl›nda yaflad›. Parti buna eerrkkeenn  iikkttii--
ddaarr  hhaassttaall››¤¤›› dedi. Önemliydi. Erken ikti-
dar hastal›¤›, ’70’li ve ’80’li y›llarda parti
sosyalizminin sa¤lad›¤› bu geliflmelerden
geriye dönme, tekrar düzene do¤ru gidifli
gerçeklefltirme dönemiydi. Belki bu dü-
zeyde formüle edilmedi, geliflmeler böyle
olmad›, önü al›nd›. Ancak bunlar önlen-
meseydi, de¤ifltirilmeseydi, tekrar ad›m
ad›m mülkiyet dünyas›na do¤ru gitme, do-
lay›s›yla özel mülkiyet yaflam›na ulaflma
ve partide da¤›lma, düzene entegre olma
ortaya ç›kacakt›. Büyük bir mücadele ile
ortaya ç›kan bu tehlikeyi, tehditi parti ve
Parti Önderli¤i bertaraf etti, önünü ald›. 

Di¤er yandan askeri düzen, askeri sis-
tem, askeri mücadele geliflti. Düzene, birey-
sel yaflama döneminin önü al›nd›, ama sos-
yalizm yönünde de geliflme çok ileri, derin-
likli olarak sa¤lanamad›. Bu noktada bir du-
raksama ortaya ç›kt› ve hala sürüyor. Bu
duraksama askerlikle içiçe geçmifltir. Bu an-
lamda parti yaflam›, parti gerçe¤i, parti sos-
yalizmi bak›m›ndan, ilerisi aç›s›ndan bir net-
sizli¤i, kesin olmamay› ifade ediyor. fiöyle
denilebilir; bu bir beklenti durumunu ifade
ediyor. Adeta mevcut geliflme, parti gelifl-
mesi de¤il son y›llarda daha çok geliflmifl
olan askerli¤in bir gere¤iymifl gibi görülü-
yor ve askerlik ile özdefllefltiriliyor. Bu yak-
lafl›m nedeniyle askerili¤e ciddi yaklafl›m ol-
mad›. Anlay›fl böyle oldu¤u için biz asker-
likte derinleflemedik. Askerli¤e büyük tut-
kuyla ba¤lanamad›k. E¤er ordu kuruluflunu,
partinin askeri çizgisini gelifltiremediysek bu
düflüncenin ve e¤ilimin pay› belirleyicidir.
Çünkü hep bir beklenti oldu. ‹çinde bulu-
nulan bu durumu parti sosyalizminin ve mi-
litan yaflam›n›n bir gere¤i olarak görüp, gö-
revlerimizin üzerine yürümedik. 

SSoossyyaalliizzmm  bbiirr  yyaaflflaamm  bbiiççiimmiiddiirr

Onun için kendimizi de gelifltiremedik.
Parti çizgisinin bu dönemdeki temel uygu-
lama biçimi olarak büyük ordulaflma ve
savafl› da gelifltiremedik. Genelde mücade-
le prati¤i içerisinde bir de¤erlendirme, du-
rumumuza iliflkin bir özelefltirel yaklafl›m
olacaksa ideolojik planda burada bulaca-
¤›z. Düzeltme olacaksa burada olacak.
Mevcut durumda bu biçimiyle ortaya ç›-
kan bir geliflme var ve biz flimdi yeniden
yap›lanmay›, stratejik olarak yeniden flekil-
lenmeyi gündeme getirdi¤imiz bir ortamda
parti olarak bu noktada bulunuyoruz.
Kuflkusuz de¤ifliklikler olsa bile genelde
militanda hakim olan, parti yaflam› ile de
belirlenen düzey bu. Bu önemli bir düzey. 

Mevcut durumuyla PKK’de, geçen 25
y›l sosyalizmin yaflanmas› bak›m›ndan çok
önemli. PKK bununla büyük bir devrim
hareketini gelifltirdi. Bu, büyük devrimsel
geliflme, öncülük yaratt›; bbuu  öönnccüü,,  yyaaflflaamm
vvee  ççiizzggii  yyaarraatttt››.. Yoksa büyük silah kullan-
makla, ‘flu kadar’ eylem yapmakla gerçek-
leflmedi. Geliflme yönü budur, di¤eri de-
¤il. Di¤eri tam tersine bu geliflmeyi zorla-
yan oldu, zay›f b›rakt›, zarar verdi, tamam-
lamad›. E¤er böyle yapmasayd› geliflme
çok daha ileri düzeyde olacakt›.

Partide flekillenen sosyalist öncü geli-
flim toplumda nas›l bir de¤iflime yolaçt›?
Parti sosyalizminin bu düzeyinin toplum-
daki yaflanma düzeyi nedir? Toplumda ya-
ratt›¤› de¤iflim ne? Kuflkusuz de¤erlendiril-
mesi, tart›fl›lmas›, incelenmesi gereken bir
husus. Fakat herkes kabul ediyor ki, bu
süreçte Kürt toplumu büyük bir altüst olu-
flu, büyük bir devrim hareketini yaflad›.
Parti Önderi¤imiz en son ddeemmookkrraattiikk  ddeevv--

rriimm  ddee  yyaaflflaannmm››flfltt››rr  diyor. Bu öncü gelifl-
menin topluma bir yans›mas› olarak ya-
fland›. Kürt toplumu büyük bir ulusal ve
demokratik devrim yaflad›. Toplumda va-
rolan bütün iliflkiler çok büyük ölçüde da-
¤›ld›, parçaland›.

PPKKKK  öözzggüürr  ttoopplluumm  vvee  öözzggüürr
bbiirreeyy  mmüüccaaddeelleessii  yyüürrüüttttüü

Eskiye ait de¤er yarg›lar› o kadar ileri
düzeyde ve o kadar h›zl›
k›r›ld› ki, bu, çok k›sa sü-
rece s›¤d›r›lm›fl büyük de-
¤ifliklik olarak büyük bir
devrimin yaflanmas› anla-
m›na geldi. 20-25 y›l önce-
sinin Kürt toplumu, Kürt
insan› yerlebir olup onun
yerine baflka bir toplum,
birey ve insan yarat›ld›.
Her türlü gerici, afliretçi-fe-
odal de¤er yarg›lar› büyük
ölçüde k›l›rd›. Feodal anla-
y›fllar, ruh hali, duygular
parçaland›. Büyük bir dire-
nifl, özgürlük tutkusu, ken-
di ç›karlar› do¤rultusunda
örgütlenme, mücadele et-
me bilinci geliflmifltir. Sa-
dece bilinçte de¤il, maddi
olarakta pratikte yaflan›yor.
Kürt toplumundaki da¤›l-
may› veya eski iliflkilerin
parçalanmas›n› PKK bafllat-
mad›. Onu sömürgeci-ka-
pitalizm bafllatt›. Sömürge-
ci-kapitalizm Kürt ulusal
varl›¤›n› yok etmek ve
Kürt insan›n› ileri düzeyde
sömürmek amac›yla parça-
lanmay› bafllatt›.

PKK bu parçalanma
içeresinde ortaya ç›kt› ve
bu parçalanmaya dayand›.
Bu parçalanma olmasayd›
PKK gibi bir sosyalist ön-
cülük ve PKK’nin yü-
rüttü¤ü hareket gibi bir
devrimci ulusal kurtulufl
hareketi ortaya ç›kamazd›.

PKK sömürgecili¤in da¤›t›lmas›na tersin-
den müdahale etti. Onu do¤ru bir ulusal
ve demokratik geliflim yönüne soktu. Sö-
mürgecili¤in toplumu ulusal yönde bitir-
mek için bafllatt›¤› da¤›lmaya karfl›, PKK,
büyük bir ulusal devrim, ulusal birlik ve
halklar›n örgütlü gücünü yaratt›, ortaya ç›-
kard›. PKK yine büyük bir toplumsal par-
çalanmaya karfl›, köklü demokratik bir ge-
liflim dönüflüm ve bilinç yaflam›n› ortaya
ç›kard›. 

Bu temelde toplum yeniden büyük bir
flekillenmeyi yaflad›, yafl›yor. Bu geliflmeler
hala devam ediyor. Bu son 20 y›l içerisin-
de Kürt toplumundaki de¤iflimde, ona yön
vermede PKK’nin yeri kesin belirleyicidir.
Zaten öncülük görevini yürütüyor.

PKK’nin kendi içinde gelifltirdi¤i sosya-
lizm, toplumda bir ulusal ve demokratik
geliflmeye yol açarak önemli bir baflar›
sa¤lad›. ‹çinde bulunulan toplusal düzey
aç›s›ndan da baflka bir geliflmeyi ortaya ç›-
karamazd›. Çünkü toplum sömürgecilik ve
afliretçi-feodal gerilik alt›nda yafl›yor. Bu-
nun için ulusal bilinç, ulusal birlik ve de-
mokratik geliflimi yaflamas› gerekir. Bunlar
olmadan köklü bir dönüflüm sa¤lamak ve
yeni bir toplum yaratmak mümkün de¤il.
PKK’nin yapt›¤› bu olmufltur. Parti ile top-
lumu ayn›laflt›rmamak, bir görmemek ge-
rekir. Partideki sosyalizm ve militan›n
özellikleri ile toplumdaki insan› ayn› tut-
mamak gerekli. “Sosyalizme gidiyoruz,

sosyalist olaca¤›z” diye toplumda herkesi
sosyalist ilan etmek, toplum yaflam›na sos-
yalist oldu demek mümkün ve do¤ru de-
¤il. 

Toplumun sosyalizme ulaflmas› için
maddi, ekonomik geliflmeyi yaflamas› gere-
kiyor. Bu olmadan toplumsal düzeyde bi-
limsel sosyalizmin yaflamas› mümkün de¤il.
Onun için kapitalizmin geliflimi, sosyalizme
gidiflin, sosyalizme var›fl›n bir maddi ve alt
temeli oluyor. Onsuz toplumu sosyalizme

ulaflt›rmak, iradi, bir öncü mücadeleyle,
baz› yasal tedbirlerle, yönlendirmelerle sos-
yalizme götürmek mümkün de¤il.

PKK prati¤inden ö¤retici dersler ç›kar-
mak, do¤runun ne oldu¤unu anlamam›z
aç›s›ndan bu önemli. PKK parti içinde sos-
yalizmi, sosyalist yaflam› derinlefltirip, sos-
yalist militan› en ileri düzeyde gelifltirmifl-
tir. Toplumu ilerletme, de¤ifltirme, dönüfl-
türme somut koflullara uygun bir ortam
yaratm›flt›r. PKK geriliklerle, gericilikle
mücadele etme ve bu temelde, onlar› y›-
karak ileriye götürme hareketidir. Onun
için PKK’nin sosyalizmiyle, Kürt toplu-
mundaki ulusal demokratik mücadele çiz-
gisi birbiriyle çeliflmemifl, bütünlük arzet-
mifltir. E¤er birbirine kar›flt›rsayd› parti,
ulusal demokratik devrim çizgisine çek-
seydi ulusal kurtulufl hareketi mücadelesi
geliflmezdi. Çünkü sosyalist bir öncülük
olmaktan ç›kar demokratik veya ulusal de-
mokratik bir parti haline gelirdi. 

SSoossyyaalliizzmmssiizz  KKüürrddiissttaann’’ddaa  
uulluussaall  ddeemmoorraattiikk

bbiirr  ggeelliiflflmmee  oollmmaazz..  

PKK 25 y›ll›k prati¤iyle bunu do¤rula-
m›flt›r ve bu bir gerçekliktir. En büyük ka-
n›tlanma, do¤rulanma bu olmufltur. Di¤er
yandan PKK; ulusal demokratik süreç k›-
sad›r, öyle bir fley yok veya sosyalizmle
ayn› fleydir, partideki yaflam ve iliflkiler

nas›lsa herkes öyle yapacak deseydi ve -
ki, birçok yerde arkadafllar›m›z bu tür yan-
l›fllar› yapt›-, öyle yapsayd›k hiç kimse bizi
dinlemezdi. Yani toplumu böyle bir ulusal
demorratik mücadeleye çekemez, böyle
bir de¤iflimi yaflayamazd›k. Sosyalist mili-
tanla toplum içerisinde yaflayan s›radan in-
san› ayn› görmemeliyiz. Ayn› ölçüleri,
özellikleri dayatmamam›z gerekiyor. 

PPKKKK’’ddee  ss››nn››ff  
mmüüccaaddeelleessii

ssoossyyaalliisstt  oollaannllaa  oollmmaayyaann  
aarraass››nnddaakkii  

mmüüccaaddeelleeddiirr

Toplum uzun bir ge-
liflme süreciyle sosyaliz-
me gidecek ve ilerleye-
cekse o zaman öncünün
ondan ayr› olmas› gere-
kiyor. Yoksa di¤eri teh-
likeli oluyor. Militan, mi-
litan olmaktan ç›k›yor.
Ki, ço¤u zaman da öyle
oluyor. Tasfiye olan sos-
yalist hareketlerin kad-
rolar›na bakt›¤›m›zda bu
çok daha net görülüyor.
Örne¤in Türkiye’de yüz-
lerce sosyalist var ve
bunlar asl›nda sosyaliz-
me inanm›fllar da. An-
cak ortada sosyalist ya-
flam yok. Oysa mmiilliittaann
ssoossyyaalliizzmmii  hheemm  yyaaflflaayyaann
hheemm  ddee  yyaarraattaanndd››rr..

Yine halk›n ulusal
demokratik geliflimi var.
Bu belli bir düzey tut-
turdu. Mücadeleyle bu-
nu belli bir düzeye de
ç›kard›k. Toplum de¤ifl-
ti. Bu süreçte parti belli
bir flekillenme de ya-
flad›. Bütün bunlar› daha
ileriye götürmek için ça-
l›fl›yoruz, mücadele edi-
yoruz. Daha ileriye gö-
türmenin yol, yöntemini
ar›yoruz. Bu temelde

bundan sonra iflleri nas›l götürmemiz ge-
rekti¤i noktas›nda geçmifl partiklerden
do¤ru, sa¤l›kl› dersler ç›karmam›z gerekir.

Yeni bir yüzy›la giriyoruz ve buna göre
partimizde yeniden yap›lanmay› gerçek-
lefltirmek istiyoruz. 21. yüzy›la girerken,
21. yüzy›l›n partisi, mücadelesi ne olmal›?
21. yüzy›l gerçekli¤i do¤rultusunda PKK
sosyalizmi nas›l olmal›? Bu yeniden yap›-
lanmay› nas›l yürütmeliyiz, gelifltirmeliyiz?
Partide neler yürümeli, yürütülmeli? Neler
de¤iflmeli? Bütün bunlar› da de¤erlendiri-
yoruz, de¤erlendirmemiz de gerekli. Buna
karfl› parti içerisinde bir ilgi de var.

Kendimizi sosyalist olarak nas›l ilerlete-
ce¤iz, bundan sonra kendimizi böyle bir
geliflmeye verebilecek miyiz? Farkl› gelifl-
meler olacak m›? Bu, bizim için önemli bir
sorun. Bu konuda ham hayalci olmama-
m›z gerekiyor. Somut, gerçekçi olmak ge-
rekli. Gerçekleri iyi görerek tart›fl›p ve bi-
lince ç›kartarak yürümek gerekli ki, bafla-
r›l› olal›m. Yoksa mu¤lak, ne düflündü-
¤ünü, ne yapmak istedi¤ini, neyi nas›l ya-
flamak istedi¤ini bilmeden hareket edersek
baflar›s›z oluruz, hiçbir ifl yapamay›z. Söz-
de baz› fleyleri söylesek bile pratikte yeri-
ne getirilmedi¤inde sonuç al›c› olmaz. Par-
ti organlar›n›n hatalar›na ses ç›karmamak,
suskun kalmak, elefltirmemek do¤ru bir
yaklafl›m de¤il. Do¤ru bir kat›l›m olmazsa
bundan sonras›n› baflar›yla götürmek
mümkün olmaz.

Bu aç›dan bundan sonra parti nas›l
olacak, sosyalizm nas›l yaflanacak, yaflat›-
lacak, gelifltirilecek? Demokratik dönüflüm,
toplumun demokratik geliflimine öncülük
nas›l yürütülecek? Parti yeniden nas›l fle-
killenecek? Bunlara cevap vermemiz gere-
kir. Unutmayal›m ki, bu geliflmeler birçok
evrelerden geçmifltir. fiimdi köklü bir dö-
nemeç durumunday›z. Bundan sonras›
sosyalizm yönünde götüreceksek sosya-
lizmde bir ad›m daha ileriye gidece¤iz.
fiimdiye kadar yaflad›¤›m›z sosyalizm bizi
buraya kadar getirdi, ancak bunu ileriye
s›çratmazsak geriye düfler, yok olabiliriz. 

Sovyetler Birli¤i fazla sosyalist olamad›.
Oysa daha çok sosyalist olmas› gerekiyor-
du. Gelinen süreçte sosyalizm konusunda
derinleflmeleri gerekirken bunu yapmad›-
lar, baflaramad›lar. ’82’de Sovyetler Birli¤i
Devlet Baflkan› AAnnddrrooppoovv  yapt›¤› aç›kla-
mada; “BBiizziimm  ppaarrttiimmiizziinn  yyüüzzddee  sseekkiizzii  kkoo--
mmüünniissttttiirr,,  yyüüzzddee  ddookkssaanniikkiissii  ppaarrttiilliiddiirr,,  kkoo--
mmüünniizzmmee  iinnaannmm››yyoorr” diyordu. Gerçekten
birkaç y›l sonra Sovyetler Birli¤i ve partile-
ri da¤›ld›¤›nda geriye yüzde sekizlik parti-
liler kald›. Di¤er partiler de ayn› akibete
u¤rad›. En milliyetçi ve faflist e¤ilimler o
partiler içerisinde ortaya ç›kt› ve hepsi
birarada bulunuyordu.

Köklü bir de¤iflimi, dönüflümü yafla-
may› önümüze hedef olarak koymufl ve
böyle bir de¤iflimifl, yenilenmeyi yaflamak
istiyorsak varolanla yetinemeyiz. Bunu ba-
flarmak, partide daha ileri düzeyde bir sos-
yalist geliflmeyi yaflamak ve sosyalist ad›m›
atmaktan geçiyor. Yoksa de¤iflim, dönü-
flümü baflaramay›z. Onun için bu süreci
baflar›yla ilerletme militana, öncüye, kad-
roya, partiye ba¤l›. E¤er parti kadrolar›
kendisini sürece göre yenilemez, eski dü-
zeyde kal›rsa geriye gitme de yaflan›r. Bu,
beraberinde dalgalanmalara yol açar. Anti-
sosyalist yöndeki dalgalanmala gerileme-
ye, parçalanmaya, da¤›lmaya ve giderek
düzene entegre olmaya, tasfiye olmaya
götürür.

Bu aç›dan uluslararas› komplonun par-
tiye ve parti militanlar›n›n umudunu ba¤-
lamas› önemli. Komplonun bofla ç›kart›la-
mas›nda ise parti kadrolar›n›n ve parti mi-
litanlar›n›n çabalar› önemli. Her türlü sal-
d›r›lar› bofla ç›karmada, partinin kendini
yeniden yap›land›rmas› önem tafl›yor.
Yoksa baflka bir yerde sorumlu aramak
do¤ru de¤il. 

SSoossyyaalliisstt  iinnssaann
ssoossyyaalliisstt  öörrggüütt  yyaarraatt››llmmaall››

Bundan sonraki sürecin partisi, sosyaliz-
mi nas›l geliflmeli? Parti militan› nas›l olmal›?
Nas›l yaflamal›? Her fleyden önce ulafl›lan
düzeyi iyi anlamak, de¤erlendirmek ve par-
tinin deneyimlerini iyice bilince ç›kar›p, ç›-
kar›lan dersleri iyi özümsemek gerekir.
Mevcut baflar›y› getiren durum önemli. Bu
aç›dan bunu gelifltirerek sürdürmek gereki-
yor. Geri ad›mlar atmak, baflka yollar ara-
mak kesinlikle do¤ru de¤il. Bunun için sos-
yalist bir parti yaratmal›, sosyalist militan›
gelifltirmeliyiz. Parti de sosyalizmi yaratmak,
partiyi bu yönüyle öncü bir parti haline ge-
tirmek gerekir. Ancak parti ile toplumu da
birbirine kar›flt›rmamal›y›z. Onun için de ssoo--
mmuutt  ttoopplluummssaall  ddöönnüüflflüümm  pprrooggrraammllaarr››  oolluuflfl--
ttuurrmmaall››,,  öörrggüüttlleennmmee  vvee  mmüüccaaddeellee  yyöönntteemmllee--
rriinnii  aaçç››¤¤aa  çç››kkaarrttmmaall››yy››zz..  MMeevvccuutt  dduurruukkssaayyaann,,
bbeekklleennttiillii  oollaann  dduurruummuu  yy››kkmmaamm››zz  llaazz››mm..
KKeennddiimmiizzii  bbuunnuu  aaflflaann  bbiirr  bbiilliinnccee  vvee  yyaaflflaamm
pprraattii¤¤iinnee  uullaaflfltt››rrmmaall››yy››zz..  Bunu benimseme-
miz, kabul etmemiz gerekiyor. ‹deolojik ge-
liflme, özümseme, benimseme, siyasallaflma
dedi¤imiz budur. Temel sorun mevcut du-
rumda her türlü bireyci ve özel mülkiyetçi
yaflam› aflan sosyalist yaflam›, mücadeleyi
kabul edip etmeyece¤imiz, pratiklefltirip
pratiklefltirmeyece¤imiz sorunudur. Partinin
sosyalist bir yaflam›n› kabul ettikten sonra
iflleri baflar›yla yürütürüz. Mekan da de¤ifl-
se, yeni bir parti de kursak iflletmemiz gere-
ken parti bu temelde olmal›. Militan böyle
olmal›. ‹ster yasal, isterse yasad›fl› bir parti
olal›m kendi anlay›fl›m›z, ölçülerimiz olarak
ulaflt›¤›m›z sosyalizmi daha da ileriye götü-
rerek, yaflamay› ve yaflatmay› esas almal›y›z.

P
arti ile toplumu da birbirine karıştırmamalıyız. Onun için de 

somut toplumsal dönüşüm programları oluşturmalı, örgütlenme

ve mücadele yöntemlerini açığa çıkartmalıyız. Mevcut duruksayan,

beklentili olan durumu yıkmamız lazım. Kendimizi bunu aşan 

bir bilince ve yaşam pratiğine ulaştırmalıyız. Bunu benimsememiz,

kabul etmemiz gerekiyor.”
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E¤er böyle yaparsak çok ileri geliflmeleri
önümüzdeki süreçte yaflayabiliriz. Çok iyi
mücadeleler yürüten bir partiyi rahatl›kla
ortaya ç›kartabiliriz. 

FFeeddaaiilliikk  iinnttiihhaarr  eeyylleemmii
ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk  ddee¤¤iillddiirr

Biz buna ffeeddaaiilleeflflmmee  hhaarreekkeettii dedik. Bu
dönemin görevi ileri düzeyde bir fedai mi-
litan› yaratma derken kasttetti¤imiz buydu.
Fedailik gidip bir yerde intihar eylemi
koymak de¤ildir. Fedailik her türlü birey-
sel, özel mülkiyet yaflam›ndan uzaklafl-
mak, parti ve toplum yaflam›na, toplumun
devrimci geliflim mücadelesine kendisini
katmakt›r.

Sosyalistim iddias›yla ortaya ç›k›p lüm-
pen, küçük burjuva vb.  düzenin özel
mülkiyet sistemini oldu¤u gibi yaflamak
do¤ru de¤il. Bu büyük bir çeliflki; ikiyüz-
lülük burada ortaya ç›k›yor. Sosyalist hare-
ketlerin zay›fl›¤› da burada ortaya ç›kt›.

fiimdi bu noktada hem Sovyet prati¤in-
den hem de sosyal demokrasinin prati¤in-
den ç›karaca¤›m›z dersler var. Her ikisi de
farkl› yöntemler uygulad›lar, ama küçük
burjuva sosyalizmini aflmad›lar. Burjuva
düzenine entegre oldular, oluyorlar da.
Kendi görevlerini topluma yüklediler, ken-
di düzeylerini toplumda görmek istediler.
Tabii toplum da ulaflamad›. Ve çöküfl orta-
ya ç›kt›. 

Asl›nda toplumu bu bak›mdan zorla-
mamak gerekir. Kuflkusuz de¤ifliklik için
öncülük yapmak, mücadele etmek gerekli.
Ama olmayacak fleyleri yaratmaya çal›flma-
mak laz›m. Toplumsal de¤iflim yasalar›yla
çeliflen ona denk düflmeyen hedefler de
insan ve toplumun önüne konmamal›. Bu
konuda gerçekçi olmak somut durumun,
somut tahlilini yapmak gerekir. Öncünün,
insan ve parti düzeyinde her fleye kadir
oldu¤una inanmamak laz›m. Kuflkusuz
öncünün rolü, görevi var ama bu her fleye
kadirdir, her istedi¤ini yapar anlam›na gel-
mez. 

Bu anlamda genelde yaklafl›mlar›m›z›,
özelde ise partiye yaklafl›mlar›m›z› düzelt-
meliyiz. Sosyalizmi buna göre esas alma-
m›z gelifltirmemiz gerekiyor. Bu bak›mdan
sosyalizm bir yaflamd›r. Sosyalizmi insan
do¤as›nda vard›r. ‹nsan bir sosyal varl›k

m›, toplumsall›¤› var m›, yoksa çok bireyci
midir? Kuflkusuz insan do¤as› gere¤i sos-
yaldir. DDoo¤¤aall  iinnssaann  ssoossyyaalliizzmmee  tteemmeell  oollaann
iinnssaanndd››rr..  Onu militan ve bilimsel bir anla-
y›flla flekillendirdin mi sosyalist militan or-
taya ç›kar. Sosyalizmi yar›n bulaca¤›m›z
bir yaflam biçimi olarak görmememiz ge-
rekir. Bu bak›mdan sosyalizm, kominizm
ayr›m› yapay bir ayr›md›r. O ayr›mdan
vazgeçmek gerekir. O ayr›m yan›lg›lar or-
taya ç›kar›r. Tolumsal geliflmenin yasalar›
var ve bunlar ad›m ad›m geliflir. Bu yasa-
lara göre ilerlemek gerekir.

Devrim de yap›yor olsak; devrim yap-

mak demek bir gecede toplumu de¤ifltir-
mek de¤ildir. Böyle devrim olmaz. Bu ay-
r›m onu içeriyor. Bir toplumu sosyalizme
götürmek uzun bir zaman sürecini gerekti-
riyor. Bunun içinde evrimi de, devrimi de
var. Geliflme h›zl› da, yavafl da olabilir.
Gerileme de olur, duruksama da. Sosyalist
partilerin görevi bunu görmek ve h›zlan-
d›rmakt›r. Yoksa öncüye düflen görev, bir
gecede feodal bir toplumu al›p komünist
yapmak de¤ildir. 

O aç›dan partide, militanda sosyalizmin
temsili çok önemli. Bunun içinse insan
öne ç›k›yor. ‹nsan›n sosyalist olmas›, sos-
yalizmi yaflamas›, sosyalist bir kiflilik flekil-
lenmesi önemlidir. Sosyalist yaflam nas›l-
d›r? Sosyalist kiflili¤in özellikleri nelerdir?
Bunlar bizim temel sorunumuz. AAnn››  aann››nnaa
ssoossyyaalliizzmmii  hheeddeefflliiyyoorruuzz  ve bunu yaflamak
zorunday›z. 

SSoossyyaalliizzmm  iinnssaannll››¤¤››nn  öözzüüddüürr

Sosyalizmi idealize etmememiz gereki-
yor. ‹dealize etmeyece¤iz ama sosyalizmin
de insanl›¤›n özü oldu¤unu, insanl›k de¤er-
lerini, toplumu ve bireyi gelifltirmede en
ileri düzey oldu¤unu kesinlikle söyleyece-
¤iz. Do¤ru sosyalizm budur ve bu idealize
etmek de¤ildir. Bu noktada özelliklerimizi,
sosyalizmimizin özelliklerine göre kendimi-
zi oluflturaca¤›z. Farkl› mücadeleler yürüte-
biliriz, baz› dönemlerde farkl› pratikler de
gelifltirebiliriz, ama e¤er sosyalistsek bu öl-
çüler bizde olmak durumunda.

Sosyalizmin temel özelliklerini, insan›n
temel geliflme özelliklerini görece¤iz, esas
alaca¤›z. Yani içinde bulundu¤umuz afla-
ma aç›s›ndan toplumu ve bireyi özgürlefl-
tirme çok önemlidir. Kölelikle sosyalizm
olmaz. Ama özgürlük nedir? Serserilik, di-
siplinsizlik, örgütsüzlük de¤ildir. Özgür in-
san bilinçli, örgütlü, kendine hakim
oland›r. Kesinlikle yanl›fl› ortadan kald›ra-
ca¤›z. PPaarrttii  iiççeerriissiinnddee  ppaayyllaaflfl››mmcc››ll››¤¤››  eenn  iillee--
rrii  ddüüzzeeddee  yyaaflflaayyaaccaa¤¤››zz..  Bu, partinin varo-
lan de¤erlerini paylaflal›m anlam›na gelmi-
yor. YYaaflflaamm››  ppaayyllaaflflaaccaa¤¤››zz..  Halk için daha
büyük mücadele de¤erleri yaratmak için
mücadele edece¤iz. 

Sosyalizm eflitliktir. Parti içerisinde eeflfliitt--
lliikk  oollaaccaakk..  Parti için sa¤lam temel özellik-
leri ortaya ç›kartaca¤›z. Sosyalizmin emek-

çi karekterini ve ssoossyyaalliizzmmiinn  tteemmeell  aahhllaa--
kk››nn››  eessaass  aallaaccaa¤¤››zz..  Üretemeyen, üretimi
esas almayan bir yaflamdan kesinlikle
uzak duraca¤›z. 

Yine sosyalizm mücadeleciliktir. Parti
Önderli¤i “ssoossyyaalliizzmm  bbiittmmeeyyeenn  bbiirr  ssaavvaaflfl--
tt››rr” diyordu. Bu sosyalizmin gerçe¤idir.
Her koflul alt›nda sosyalist militan özellik-
lerle çeliflen anlay›fllara karfl› ruhta, duygu-
da, düflüncede, davran›flta, yaflamda mü-
cadele etmek ve toplumsal mücadeleye
kat›lmak gerekir. Emeksiz, üretimsiz, mü-
cadelesi, sosyalist olunmaz. ‹çinde bulun-
du¤umuz durumu bu aç›dan ciddi bir

elefltiriye tabii tutmak gerekiyor. Bununla
çeliflen çok yanlar›m›z var. Sosyalist olma-
dan yaflan›r, parti militan› olunur, PKK’li
olunur demek büyük bir gaflettir. Bu ko-
nuda kendimizi ikna etmeliyiz, kararlaflt›r-
mal›y›z. Parti, parti olacaksa bundan sonra
bu esaslar› daha fazla gelifltirerek olacak-
t›r. Parti içinde kalmak, partili olmak iste-
yen militan ancak böyle ortaya ç›kar.

Bu aç›dan biz ulusal kurtuluflçuluk ile
demokratl›¤›, esas olarak da sosyalist mili-
tanl›kla birlefltiriyoruz. Bu anlamda da
parti militan›n›n sosyalist olmas› gerekiyor.
Yaratmam›z gereken düzey de bu oluyor.

Geriliklerimiz var. BBiirreeyycciillii¤¤iinn  aalltt››nnddaa
kkaappiittaalliisstt  vvee  mmüüllkkiiyyeettççii  aannllaayy››flflllaarr  yyaatt››yyoorr..
Bu sosyalizmden uzak olmak demektir. Bu
ruh, düflünce, duygu kirlili¤ini ifade ediyor.
Kirletilmifl s›n›fl› toplum izlerini tafl›yor.
Sosyalist geliflme olmasa derhal de¤erleri
paylaflmaya, örgütü parçalamaya gidecek-
ler. Bölüflelim ve kendimizi yaflatal›m. Böy-
le bir tehlike var. Geçti¤imiz süreçte bunun
örnekleri ortaya ç›ksa da yap›lan tart›flma-
larla bu belli bir düzene kavufltu. Ölüm ka-
l›m sürecinde böylesi geliflmeler yaflanmasa
da daha a¤›r koflullarda rahatl›kla ortaya ç›-
kabilir. ‹fllerimiz iyi gitmiyor, kendimizi iyi
planlayam›yor, iyi birlik olam›yorsak kay-
na¤›n› burdan al›yor.

Mevcut durumda herkes birbirini elefl-
tiriyor. Hiç kimse kendi d›fl›ndakini be-
¤enmiyor. Birleflme yok, herkes birbirini
itiyor. Baflkas› çal›fls›n diyor. Böyle bir iz-
leyicilik var. Bu iyi bir durufl de¤il. ‹nsan-
lar› be¤enmeme var. Adeta bütün sorum-
lulu¤u kendi d›fl›na yükleyip, geliflmeleri
d›flar›dan izleyerek iflin içine girmiyor. Bu
tehlikeli bir durufl. E¤er daha ileri bir
ad›m atmam›z gerekirdi diyorsak bu ne-
denledir. Bu sosyalist bir durufl de¤il. Bu
anlamda çok köklü bir e¤itimle, kendimi-
zi dönüfltürmeye, sosyalist de¤iflime ihti-
yac›m›z var. Ruhumuzu, duygular›m›z›,
düflüncelerimizi temizlememiz gerekiyor.
Davran›fllar›m›z›, yaflam›m›z› bir bütün
olarak partinin gelifltirdi¤i sosyalizm te-
melinde partiye katmam›z, flekillendirme-
miz gerekiyor. Fedaileflmek, fedaileflen
militan haline gelmek bu demektir.

Engels, öözzggüürrllüükk  zzoorruunnlluulluu¤¤uunnuunn  bbiilliinn--
cciinnee  vvaarrmmaakktt››rr diyordu. Yani insan›n için-
de olud¤u koflullar› iyi görmesi, onun bi-

lincine varmas› ve ona göre davranmas›-
d›r. Özgürlü¤ü do¤ru ele almal›y›z, do¤ru
tan›mlamal›y›z. Koflullar›m›z› iyi görmeli,
militan yaflam›m›z› bir bütün olarak bu
koflullara yan›t verecek bir yaflam haline
getirmeliyiz. 

GGeerriillllaa  ssaavvaaflfl››  ssoossyyaalliizzmmii
yyaarraattmmaa  ssaavvaaflfl››yydd››

Gerilla, sosyalizmi gelifltiren, bizi sos-
yalizme götüren temel bir mücadele yöne-
timiydi. Gerçekleflen sosyalizm içerisinde
küçük burjuva anlay›fllar›n afl›lmas›yd›.
Küçük burjuvaziyle mücadele ederek bizi

sosyalizme götüren ve partiyi, sosyalizmi
gelifltiren araçt›. Gerillan›n böyle bir rolü,
önemi vard›.

Gerilla, küçük burjuva yaflam› öldürüp,
sosyalizmi gelifltiren temel bir yaflam biçi-
mi olurken, gerillaya gidememek, savafl›
gelifltirememek küçük burjuval›kta diret-
mek oldu. Bunlar yaflanmasayd› PKK’de
sosyalizm ne kadar geliflebilirdi? Tabii
kendine has yine bir yöntem bulacakt›.
Ama bu Kürdistan koflullar›nda mümkün
de¤ildi, biterdi. Gerilla ve savafl bunu ge-
lifltirdi. Ne kadar savafl savaflmad›¤›m›z›n,
ne kadar sosyalist olup olmad›¤›m›z›n öl-
çüsü olarak bunlar› yarg›layabiliriz. 

Ne kadar gerillay› uygulayabildik, sos-
yalizmin gerilla anlay›fl› pratikte ne kadar
yürüdü, ne kadar yürümedi? Bu sorular
aç›mland›¤›nda görülecektir ki, partinin is-
temedi¤i yerde eylem yap›ld›, parti istedi¤i
zaman ise kimse elini bile kald›ramad›.
Yani do¤ru bir devrimci savafl gelifltirile-
medi. Parti karfl›t› yaklafl›mlar savafl yafla-
m›nda gözüktü. Siyasette uygun eylem ya-
p›lmad›. Parti çizgisinin gereklerine göre
askeri düzen ve savafl olmad›. Oysa parti
istemedi¤i zaman eylemler yap›ld›.

Otuz-k›rk bin kay›ptan sözediliyor. Bu
k›rk bin kay›p nas›l verildi? Kim ne kadar
sorumlu? Bunlar›n dökümünü yapaca¤›z.
Sorumlular›n› ortaya ç›kart›p, pay›m›za
düfleni üstlenece¤iz. Yapt›¤›m›z yanl›fllar
için do¤ru de¤ildi ve hatalar›m›z› düzelti-
yoruz diyece¤iz. Gerekirse özür dileyece-
¤iz. Yoksa örtbas ederek olmaz. Örtbas et-
mek, de¤iflik biçimde göstermek sorumlu-
luktan kaçmak olur. Sosyalist insan so-
rumlu insand›r. Sorumlulu¤u olmayan, so-
rumluluk duygusu tafl›mayan insan sosya-
list olamaz.

‹yi görevlendirme yap›lmad›¤›ndan “iyi
asker olmad›k” demek riyakarl›kt›r. Bu bir
küçük burjuva yaklafl›m›d›r. Biz flunu sor-
guluyoruz: Görev alan insan niye ifl yap-
mad›? Partiye ifl yapmak için gelen insan
niçin bunlar› uygulamad›? “fiu yapmad›” bu
yapmad› demek olmaz, kald› ki hepimiz
içindeyiz. Sorun kimin yap›p yapmad›¤› da
de¤il. Sorun neden yap›lmad›¤›d›r. Burada
kendi durumumuzun de¤erlendirilmesi, ya-
ni iç mücadele yürütmemiz önemli. Nitek-
im bu da sosyalist olup olmad›¤›m›z› göste-
rir.

Parti beni göremedi,
anlay›fl›ndan vazgeç-
mek gerekir. D›flar›dan
sorumlu aramaktan
vazgeçmeliyiz. Örgütsel
sorunlara kat›lacak,

kendimizi sorumlu gö-
recek ve iflleri yürütmek için kendimizi
verece¤iz. Sosyalizm kendini mücadeleye
vermektir. “Baflkas› yaps›n ben kendimi
yaflayay›m” demek küçük burjuva bireyci-
li¤idir. Halbuki sosyalist insan toplumu ya-
flayand›r, Sosyalist insan genelleflebilen in-
sand›r. Sevginin genellefltirilmesi oluyor
bu.Bireycilik ise küçük burjuvazinin s›n›f
karekteridir, küçük burjuva mülkiyet anla-
y›fl›d›r. Özel mülkiyet sevginin bireysellefl-
tirilip mülk edilmesi ile ortaya ç›kt› veya
üretim araçlar›n› özel mülkiyeti ile atbafl›
geliflti. Yani birbirinden kopuk de¤il. O
zaman sosyalizmi gerçekçi ve do¤ru anla-

yaca¤›z. Neflteri iyi vuraca¤›z. Kendi içi-
mizle mücadele olarak anlayaca¤›z ve çö-
zece¤iz. 

Ruhta, duyguda, yaflam tarz›nda ne ka-
dar sosyalistiz, ne kada üretkeniz, ne ka-
dar yaflam katk›m›z var? Partiye, halka hiz-
met etmek için ne kadar mücadele yürütü-
yoruz? Sosyalist insan rütbe, yönetici, yet-
ki, imkan sahibi olmak için de¤il, partiye,
halka hizmet etmek için vard›r. Bu, bir s›-
n›f mücadelesidir. Parti içinde farkl› s›n›f-
lar var ve bunlar birbiriyle yar›fl›yor, mü-
cadele ediyor. Parti içinde s›n›f mücadelesi
emekçi s›n›flardan yana olmak veya onun
karfl›s›nda olmak anlam›na geliyor. Parti
içinde baflka s›n›flar›n mücedelesi olmaz.
S›n›f mücadelesi sosyalist olanla, sosyalist
olmayan›n mücadelesidir. Feodal olur,
köylü olur, kentli olur, küçük burjuva
olur, flu olur, bu olur; ne olursa olsun bu-
nlar›n kendi aralar›ndaki mücadelesidir.
Ve bu s›n›flara karfl› parti içinde de büyük
bir mücadele yürütüldü ve halen de yürü-
tülmektedir.

Parti sosyalizmiyle aram›zdaki çeliflkiyi
örtbas etmek için kendi aram›zda sunni
çeliflkilier yarat›yoruz. Parti içinde farkl› s›-
n›flar›n mücadelesi var diyerek, yapt›¤›m›z
dedikodular›n hepsi özünde parti ile ara-
m›zda sürmekte olan çeliflkilerdir. ‹ç çekifl-
melerin hepsi asl›nda parti ile varolan çe-
liflkilerin örtbas edilmesidir. Sunni sorunlar
yaratarak sosyalistleflmeyen tutumlar›m›z›n
meflru gösterilmesi yaklafl›mlar›d›r. Bu
yanl›fl, partiye zarar veriyor. Sosyalist in-
san böyle yapmaz. Partide s›n›f mücadele-
si sosyalist olanla olmayan aras›ndaki mü-
cadeledir. Böyle bir mücedele partimiz
içerisinde vard›r ve sürmelidir de. Bu, sos-
yalist olmayan özellikleri aflarak, kendini
sosyalistlefltirmesi, partiyi daha ileri düze-
ye tafl›rmas›d›r. 

Neredeyse partiyi ve halk›n ç›karlar›n›n
gözetmek ay›p karfl›lanacak. Hatta ahmak-
l›k olarak görülecek. “Sen kendi ifline bak,
kendini ayarla, iyi hesap yap” mant›¤› ge-
liflmekte. Bu yaklafl›mlar çok ters ve parti
karfl›t›d›r. Yani anti-sosyalist bir tutumdur.
E¤er sosyalistsek bunlar› aç›¤a ç›kar›p
elefltirece¤iz, mücedele edece¤iz ve gide-
rece¤iz. Bunlar do¤ru de¤il. Bir sosyalist
hareket içerisine girip sosyalizmi benimse-
meden kalmak do¤ru de¤il. O partiye ve
kifliye zarar verir. 

Parti Önderli¤i son aç›klamalar›nda yyaa
öözzggüürrllüükk,,  yyaa  ööllüümm  diyor. Parti fliyar› bu.
Bunun d›fl›ndaki bir yaflam› reddediyor.
Düflünce, duygu, yürek, yaflam olarak bu-
nu esas alan bir militan haline gelmemiz

gerekiyor. Dönemin görevi bu. Arada kal-
mak sosyalist olmamakt›r. E¤er sosyalist
olacaksak UUlluussaall  DDeemmookkrraattiikk  DDeevviimm  sonu-
ca gidecekse flimdiye kadar partinin ya-
ratt›¤ de¤erler, de¤er birikimleri daha ileri
gidecek, daha kal›c› hale gelecekse, sosya-
list olmak zorunday›z.
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YYeennii DDüünnyyaa DDüüzzeennii,, OOrrttaaddoo¤¤uu vvee KKüürrttlleerr
PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Osman Öcalan Yoldaş

Reel sosyalist sistemin dağılması
dünyanın yeniden şekillenmesini ge-
rektirdiği gibi, en aktif durumda bulu-
nan Ortadoğu’nun da yeniden şekillen-
dirilmesi dünya açısından önemlidir ve
gündemdedir.

ABD’nin öncülüğünde geliştirilen
Yeni Dünya Düzeni (YDD)’nin gelece-
ği, Ortadoğu’nun alacağı biçime bağlı-
dır. Diğer ifadeyle YDD’nin kaderini be-
lirleyen en önemli alanlardan biri de
Ortadoğu olacaktır. Bölgenin kendi po-
tansiyellerinden dolayı dünyada oyna-
dığı rol bunu gerekli kılmaktadır. Onun
için de YDD’nin geliştirilmesi amacıyla
ilk hamle Körfez Savaşı’yla Ortadoğu’-
da gerçekleşti. Böyle olmak zorunday-
dı. Çünkü çelişkilerin ve çatışmaların
en fazla yaşandığı alan durumundaydı.
Sıradan bir çabayla YDD geliştirile-
mezdi. Her alandan daha kapsamlı bir
yönelimi gerektiriyordu. Çünkü hem ça-
tışmalar yaşanıyordu, hem de yeni ça-
tışmalara gebe bir alandı. Birçok ülke
ve halk hareketi, YDD’ye karşıt konum-
daydı. İran, Irak ve Suriye, devletler
düzeyinde karşı konumu sergiliyorlardı.
Diğer tarafta ise islami hareketler Orta-
doğu’nun çeşitli ülkelerinde etkin bir
durumda YDD’ye karşı bir duruşa sa-
hiptiler. Bir üçüncü temel öğe ise parti-
mizin önderliğindeki ulusal kurtuluş
mücadelesiydi. Bütün bunlar ele alınıp
değerlendirildiğinde, YDD’nin geliştiril-
mesinin önünde ciddi bir gücün ve so-
runların olduğunu tespit etmek hiç de
zor değildir.

Ayrıca Ortadoğu halklarının yoğun
bir mücadele potansiyeli bulunmaktay-
dı. Dolayısıyla YDD, yoğun bir çatışma
yaşamadan Ortadoğu’da yürütülemez-
di. Devletlerin direnme odaklarının or-
tadan kaldırılması ilk aşamasıydı. Nite-
kim ilk adım, dünya ve bölge güçlerinin
katılımıyla Irak’a karşı Körfez Savaşı
başlatılmış, tarihte eşine ender rastla-
nır yoğun bir yönelimle Irak güçten dü-
şürülmüştür. Irak’ın güçten düşürüldü-
ğü noktada, partimiz PKK önderliğinde
yürütülen ulusal kurtuluş mücadelemi-
ze karşı gerçekleştirdikleri hamleyle,
YDD’nin Kürt halkına rağmen kurula-
mayacağını ilan etmişlerdi. 

Böylesi fiili bir durumla karşı karşıya
gelen ABD ve bölgedeki müttefiklerinin
istedikleri bu atılımın önünü alabilmek
için yoğun çaba içine girmişlerdir. Kürt
işbirlikçi hareketleriyle ittifak kurmuş,
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi-
nin gelişmesinden ürken diğer güçlerin
de sınırlı desteğini alarak ’92’de Güney
Savaşı’nı başlatmışlardır. ’92 Güney
Savaşı sadece Türkiye ve işbirlikçi Kürt
güçlerinin mücadelesine dayanmıyor-
du. Aynı zamanda Kürdistan üzerinde
egemen olan ülkelerin duyduğu korku-
dan hareketle onların da sınırlı deste-
ğini aldığı gibi, uluslararası güçlerin de
yoğun askeri ve siyasi desteğine sa-
hipti. Bu yüzden ulusul kurtuluş müca-
delemize karşı ’98 yılının Ekim’inde
başlatılan savaş uluslararası bir karak-
tere sahiptir. 

Kürt hareketi, ABD önderliğinde
uluslararası güçlerin YDD’yi kurmak is-
tedikleri bir aşamada önemli bir çıkış
yapmış, askeri çözüm olanağı yakala-
mıştır. Eğer dünya, bölge ve Kürdis-
tan’daki işbirlikçilere dayalı geniş bir it-
tifakla saldırı durumunda olunmasaydı,
daha önceki süreçlerde gerçekleştirilen
ittifak düzeyi ile sınırlı kalınsaydı, parti-
mizin öncülüğündeki ulusal kurtuluş
mücadelemiz askeri çözümü gerçek-
leştirebilir, onu zaferle sonuçlandırabi-
lirdi. Bu da Ortadoğu’nun siyasal hari-
tasının değişmesi demekti. Düzenle-

nen kapsamlı saldırıyla
bunun önü alınmak isten-
miş, Kürt hareketinin tasfi-
yesi amaçlanmıştır. Ara-
dan geçen süreç içerisin-
de partimizin yürüttüğü
savaş durumu taktiği ön-
lendiğinden askeri zafer
başarılamamaşıtır. Bun-
dan hareketle ’92 saldırı-
sının askeri zaferimizin
önünü tıkadığını söyleye-
biliriz.

Bir de meselenin içe
yönelik boyutu vardır. Sa-
vaş çizgimizin yaratıcı bir
tarzda uygulanamaması
noktasında yaşadığımız
yetersizlikler, tek başına
sözkonusu tıkanmıya ifa-
de etmez. Her şeye rağ-
men başarılı bir savaş ge-
liştirilebilseydi, bazı so-
nuçlar alınabilirdi. Yani as-
keri yönde gelişme sağla-
mak mümkündü. Ancak
büyük bir saldırı cephesiy-
le karşı karşıya olunduğu
gerçeği dikkate alındığın-
da, askeri çözüm yolunun
alabildiğine zorlaştığını
tespit etmek gerekir. Bundan dolayı
Parti Önderliğimiz, ’93 savaşıyla birlik-
te partimizin stratejik bir değişime ihti-
yacı olduğunu belirtmekteydi. Önderli-
ğin belirttiği kesinlikle doğrudur. Büyük
bir saldırıyla karşı karşıya bulunan ulu-
sal kurtuluş mücadelemiz o dönemde
yaratıcı politikalarını gündemleştirmeye
az olanak verecek eğitimleri gerçekleş-
tirmemizi zorunlu kılmaktaydı.

Nitekim Parti Önderliğimiz, ’93 yılın-
da ilan ettiği ateşkesle, sözkonusu de-
ğişikliklerle döneme adım atmak iste-
mişti. Bu değişiklikler içte ve dışta oluş-
turulan engellerle önlendi. Yani başlan-
gıç da yapıldı, ancak ortaya çıkan en-
gellerle başlangıcın yeni adımlarla iler-
letilmesi önlendi. İşte bu noktada artık
savaş kısır bir döngüye dönüştü. Ne
Türkiye, ne de partimiz savaşta kesin
sonuçlara gidemedi ve her iki taraf da
kendisini tekrarladı.

’93 sonrasının en temel özelliği, sa-
vaşta kendisini tekrarlamaktır. Tekrar-
lama ’98 yılına kadar devam etti. ’92’-
deki dönüşümde Türk devleti, uluslara-
rası güçlerin yanısıra Kürt gericiliğini
de yanına alarak Önderliğimizin şah-
sında mücadelemize karşı uluslararası
komployu gerçekleştirirken; Önderliği-
miz, tıkanıklığı gidermek amacıyla 1
Eylül ’98 tarihinde ateşkesi gündemleş-
tirdi. Öte yandan komplonun yürürlüğe
girdiği andan itibaren de uluslararası
alana çıkış yaparak ortaya çıkan tehli-
keyi bertaraf etmek istemiştir. Böylece
uluslararası komplonun önüne geçile-
rek, etkisiz kılınma temelinde bir müca-
dele verilmiştir. Bu mücadele hala da
devam etmektedir.

Uluslararası komplonun ve ona kar-
şı mücadelenin üzerinden bir yıl geç-
miş bulunmaktadır. Bu bir yıllık süre
içerisinde çok ciddi gelişmeler yaşandı,
yaşanmaya devam ediyor ve Ortadoğu
YDD temelinde yeniden şekillendiril-
mesine son nokta konulmak isteniyor.
Irak’a yönelik gerçekleştirilen Körfez
Savaşı ve ’92 Güney Savaşı’ndan ’98

komplosuna kadar geçen süreç içeri-
sinde ulusal kurtuluş mücadelemize
karşı sürdürülen savaş, YDD’nin ege-
men kılınması önündeki engellerin or-
tadan kaldırılması mücadelesidir. İran,
Suriye ve İslami Hareketin direnme gü-
cünün ortadan kaldırılması için yürütü-
len çalışmalar diğer bir yöndür.

İkibinli yıllara doğru adım atılırken
geride bıraktığımız bu on yıllık süreç
içerisinde, YDD’nin önündeki engelle-
rin kaldırılması amacıyla bir savaşım
yürütülmekte olduğunu belirtebiliriz.
Yani geçen on yıllık süreç, YDD’nin
önündeki engellerin ortadan kaldırılma-
sı için bir çatışma süreci niteliğinde
geçmiştir. Önümüzdeki on yıllık süreç
ise bu düzenin egemen kılınması ola-
caktır.

‹‹ssrraaiill yyeerriinnee nneeddeenn TTüürrkkiiyyee??

YDD içte egemen kılınırken, bu dü-
zen içerisinde kimin rolünün ne olaca-
ğı, içinde bulunduğumuz günlerde be-
lirlenmeye çalışılıyor. ABD Başkanı Bill
Clinton, Türkiye’nin 21. yüzyılda dün-
yanın geleceğinin belirlenmesi konu-
sunda başta gelen güçlerden birisi ola-
rak rol oynayacağını belirtirken bunu
itiraf ediyor. Türkiye’ye öncülük rolü ve-
rilmiştir. Peki ABD’nin birincil müttefiki
durumunda olan İsrail varken, Türkiye’-
ye neden böyle bir rol biçiliyor? Çünkü
çok değişik etkenler bu rolün verilmesi-
ni gerektiriyor da ondan. Ortadoğu ve
Kafkasya’da somut sistemler dikkate
alındığında, İsrail’in böyle bir rolü oy-
nayamayacağı çok açık ortaya çıkıyor.
Ortadoğu ülkelerinin islam dinine tabi
olması İsrail’in etkili olmasını önlemek-
tedir.

Kafkasya ve Orta Asya için de bun-
ları söyleyebiliriz. Bu ülkelerden Erme-
nistan ve Kırgızistan’ı dışında
bırakırsak diğerleri islam dinine tabi ül-
kelerdir ve Türklük etkeni de vardır.
Ayrıca Türkiye, Balkanlar, Kafkasya,
Orta Asya ve Ortadoğu’nun birleştiği

bir noktada bulunuyor.
Bundan dolayı da bu rolü
en iyi Türkiye oynayabilir.
Yani Türkiye’nin içinde
bulunduğu jeo-politik ko-
num, islami ve Türki ka-
rakteri i le bir leşince,
YDD’nin Ortadoğu, Kaf-
kasya, Orta Asya saha-
sında gelişebilmesi için
en uygun konumdadır.

Bir diğer nedeni de,
Türkiye’deki laik düzenin
batıya açık olmasıdır.
Yani müslüman ülkeler
arasında, hıristiyan ale-
minde en rahat iş yapıla-
bilecek niteliklere sahip
bulunması, ona öncülük
rolünü vermeyi gerekti-
ren bir diğer etken olu-
yor. Oysa bugüne kadar
YDD içerisinde fazla öne
çıkmış bir role sahip de-
ğildi. Taktik düzeyde mi,
yoksa stratejik düzeyde
mi ele alınmıştır, bunun
iki lemi yaşanıyordu.
Mevcut durumda bu iki-
lem aşılmıştır. Türkiye’-
nin rolü stratejik düzeye

çıkarıldığı gibi, ona öncülük yapma gö-
revi de verilmiş bulunmaktadır. Bütün
bunlar ele alınıp değerlendirildiğinde,
içinde bulunduğumuz günlerde atılan
adımların nedeni ve amaçları kavrana-
bilir.

Kasım ayı içerisinde KDP ve YNK
arasında Washington görüşmeleri ger-
çekleştirildi. Hemen onun ardından Irak
muhalefetinin toplantısına gidildi. Bu
toplantılar sıradan herhangi bir çalışma
olarak değerlendirilemez. Ortadoğu po-
litikasını şekillendirme amaçlıdır.

AGİT toplantısına Türkiye ev sahip-
liği yaptı. Dünyanın yönlendirici gücü
AGİT, toplantısını neden başka bir yer-
de değil de Türkiye’de yapma gereği
duydu? AGİT toplantısı dünyanın 2000
yılına hazırlanma toplantısıdır. Yani
21. yüzyıla hangi strateji ve taktiklerle
girilecek, nasıl bir dünya yaratılacak;
bunun toplantısıdır. Dünya yeniden bi-
çimlendirilirken, Ortadoğu’nun başat
gelen rolünden hareketle Türkiye’ye
toplantıya ev sahipliği görevi verilmiştir.
AGİT toplantısında, bir anlamda 21.
yüzyılda dünyanın geleceği çizilecektir,
ya da dünyanın geleceğinin çizilmesin-
de önemli bir role sahip olacaktır.

AGİT toplantısının hemen ardından
Aralık ayı içerisinde Türkiye’nin AB’ye
üye olması konusunun tartışılacağı
Helsinki Toplantısı vardır. Dikkat ede-
lim, Ekim ayında Washington’ın ev sa-
hipliği yaptığı Irak muhalefet toplantısı,
Kasım ayında Türkiye’nin ev sahipliği
yaptığı AGİT toplantısı, Aralık ayı içeri-
sinde Türkiye’nin AB’ye üye olma konu-
sunun tartışılacağı Helsinki toplantıları-
nın sıradan olmadığı; dünyanın, bölge-
nin ve Türkiye’nin 21. yüzyıla hazırlan-
dığı toplantılar olma özelliğine sahip ol-
duklarını görmek gerekir. Böyle önemli
bir sürecin başladığı düşünülürse, için-
de bulunduğumuz süreçte yapılacak
her girişime büyük değer biçmek gere-
kir. ’99 yılı sonunda alınan bu kararlar
2000 yılında pratiğe geçirilecektir.

2000, Türkiye de dahil, Ortadoğu’-

nun yeniden şekillenmesi için pratik
gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacak-
tır. Türkiye’yi hazırlıyorlar, Irak’ta da
değişiklik gerçekleştirilecektir. Balkan-
lar’dan Basra Körfezi’ne kadar, Irak,
Kuzey ve Güney’i ile Kürdistan, Türki-
ye ve Ortadoğu’yu ortadan bölen ve
aynı zamanda ona egemen olan, hatta
adım atacak ve oradaki gelişmelere
bağlı olarak bu sistemi Ortadoğu’da
oturtacaklardır.

Türkiye’yi hazırlıyorlar. Türkiye
YDD’nin gelişmesinde öncülük rolünü
yapabilmesi için sorunlarını çözmüş ol-
ması gerekiyor. En başta ekonomik so-
runlar, Kürt ve islami muhalefet gel-
mektedir. Türkiye askeri olarak hazır-
lanmış durumdadır. Ordusu, geçmişte
bıraktığımız süreç içerisinde Ortado-
ğu’da, Kafkasya’da ve Orta Asya’da
her türlü savaşa girecek düzeyde do-
natılmıştır. Onun için de askeri olarak
hazırlandığını söyleyebiliriz. Hazır ol-
mayan ekonomisidir. Ciddi ekonomik
sorunları vardır. Ekonomik sorunlarını
giderebilmek için AB’ye alınma, en
azından Avrupa ile sıkı ilişkilenme içine
alınarak, oradan alacağı güçle ekono-
mik sorunlarını çözmeye çalışıyorlar.

Siyasal bakımdan ise mevcut duru-
mu aştırtmanın peşindeler, işte buna
demokratik dönüşüm diyorlar. Ulusla-
rarası alanda ve içerde birçok güç,
Türkiye’nin 21. yüzyılda kendisine biçi-
len rolü oynayabilmesi için demokratik
değişime ihtiyaç duyulduğunu ifade
ediyor. İstemeyerek de olsa, resmi
temsilcileri de bunu kabul ettiklerini be-
lirtiyorlar.

Demokratik değişim ve dönüşüme
bağlı olarak partimizin öncülük ettiği
ulusal kurtuluş mücadelemizin, rejim
karşıtı konumdan çıkacağı hesabı ya-
pılıyor. Aynı şeyi, islami hareketin mu-
halefet konumundan çıkarılma doğrul-
tusundaki çalışmalarda da görmekte-
yiz. Fazilet Partisi’nde ifadesini bulan
islami hareket, düzenin kabul edebile-
ceği noktaya getirilmek isteniyor. Aynı
politikayı, ulusal kurtuluş mücadelemiz
üzerinde yürüttüklerini görmekteyiz.
Kaldı ki rejimin demokratik değişim ve
dönüşümü sağlandığı oranda, yaşamın
istikrarsızlık kaynağı olan Kürt ve islam
muhalefeti karşıt konumdan çıkarılabi-
lir. Ancak rejimin buna fazla sıcak bak-
tığını söyleyemeyiz. Rejimin temsilcileri
demokratik değişim ve dönüşüm teme-
linde Kürtler’den ve islami kesimden
kaynaklanan muhalefeti, rejim karşıtı
konumdan çıkartmayı hedeflemekten
çok, içerde ve dışarda baskı güçleri
olarak hem Kürt hareketinin, hem de
Kürt islami hareketinin diğer yollardan
etkisizleştirilmesini isteyeceklerdir.
Tam da bu noktada netleşmenin önemi
vardır.

ABD’nin çözümü, ulusal kurtuluş
mücadelemizin ve islami hareketin mu-
halif konumdan çıkarılması için belli
demokratik değişim ve dönüşüm açı-
lımlarının yapılması temelindedir. Yani
en az düzeyde bir çözüm üretilerek,
muhalefeti sistem içine çekmeyi amaç-
lıyor. Türk devlet yetkilileri zorlanarak
demokratik değişim ve dönüşüme evet
derken, buna karşı bir diretme içerisin-
de olduklarını da görebiliriz. En alt dü-
zeyde de olsa bu sivil çözümle çok et-
kisizleştirmeyi amaçlıyorlar. Ayrıca ya
imhayı kabul edersiniz, ya da hiçbir ta-
lepte bulunmadan etkisizleşmeyi kabul
edersiniz tehditini hep gündemde tutu-
yorlar. Yani ulusal kurtuluş mücadele-
sine ve islami harekete dayattıkları;
şiddetle tasfiyeyi mi kabul edersiniz,
yoksa kaderinize razı olup kendi kendi-

“Önderliğimizin esareti en az Kürtler kadar bölge güçlerini de zorlamıştır,
daha da zorlayacaktır. Gelinen aşamada kim Kürt hareketine çözümleyici yaklaşırsa

o kazanacaktır. Kürt hareketi ne kadar gelişirse, bölge ülkelerinin çıkarınadır. 
Kürt halkı ne kadar güçlü olursa, bölge halklarını da o kadar güçlendirecektir.”
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nizi mi tasfiye edersinizdir. Dışta da
yoğun baskıların yaşandığı bir durum-
da Türk devletinin bu noktada seyretti-
ğini belirtmek gerekir. Eğer içerde ve
dışarda demokratik mücadele güçlen-
dirilir değişim ve dönüşüm geliştirilirse
bu noktayı aşabilir. En alt düzeyde bir
çözüme evet demek zorunda kalabilir.
Yok değişim ve dönüşüm dayatması
zayıf kalırsa, hem Kürt hareketi hem
de islami hareket için tasfiye amaçlı
saldırılar devam edecektir. ABD’nin en
alt düzeydeki çözüm yaklaşımı, sade-
ce Kürt hareketinin kendi içerisinde sı-
nırlandırılmasını hedefliyor. Yani geli-
şen Kürt hareketi ile böyle bir çözümü
amaçlamıyor.Tersine ulusal kurtuluş
mücadelemizin Kuzey’in sınırlarına
hapsedilmesini, yine Güney Kürdis-
tan’ın kendisi ile sınırlı kalmasını ön-
görmektedir. Eğer tüm bunlar gerçek-
leşirse, Kürt hareketi iddialı bir konuma
gelebilir. Bunu yapacak olan güç hiç
kuşkusuz tehdit ediliyor. Bu durumu
dikkate aldığımızda, tartışma konumu-
nu koruyor.

Nitekim Washington görüşmelerin-
den çıkan önemli bir sonuç; Güneyli
güçlerin, PKK’nin geniş siyasal açılımı-
nın sınırlandırılması ve yeniden hayata
geçirilmesidir. YNK, bu politikaların ön-
cülüğünü yapmaktadır. Kuzey ve Gü-
ney Kürdistan mücadelesinin siyasal it-
tifakını önlemeye çalışıyor. YNK bu
doğrultuda en demokratik bir hak olan
basın faaliyetlerimizi dahi engellemiş-
tir. ’92’den bu yana basın faaliyetlerin
sürdüren Welat gazetesini kapatmıştır.
Aynı zamanda insani konumda bulu-
nan hastanemizi de kapatmıştır. Ciddi
ciddi bunun da bir siyasal nedene bağ-
lı olduğunu söyleyebiliriz. Sözcüleri di-
yor ki, KDP ile Türkiye’nin baskıları
vardır. Biz güçlerin karakterini tartışma
gereği görmüyoruz. Ancak tedavi
amaçlı bir kurumun kapatılması için
Türkiye’nin ve KDP’nin çok ağır baskı-
larda bulunacağına inanmıyoruz. Has-
tane PKK’nin siyasal etkisini yansıttı-
ğından, böyle bir endişeyle kapatılma-
sı gündemleştirilmiştir. Bu, sadece bir
kurumumuzun kapatılması olayı değil-
dir.

KKüürrtt hhaarreekkeettiinniinn ggüüccüü,, 
ttaassffiiyyee ppoolliittiikkaallaarr››nn›› 
aannllaammss››zz kk››llmmaakkttaadd››rr

Ortadoğu yeniden biçimlendirilmeye
çalışılırken, bu biçimlenme Basra’dan
Balkanlar’a uzanan bir hattı düzenle-
meyi esas alıyor. Siyasal karakterde
de olsa Kuzey ve Güney Kürdistan’ın
birlikteliğini ortadan kaldırmayı amaçlı-
yor. Bu, en az ’92’deki saldırı kadar
tehlikelidir. ’92’de gerçekleştirilen sal-
dırı askeri karakterdeydi, şimdi ise si-
yasal karakterde bir saldırı sözkonusu-
dur. ’92’de askeri çözümün önü alın-
mak istendi. Tam bir başarı elde ede-
mediler, ama belli bir sınırlandırmayı
başardıklarını belirtmek gerekir. Parti-
nin zafer sağlamasına olanak vermedi,

ancak çözümü de geliştirmedi. Uzun
süreden bu yana Önderliğimizin geliş-
tirdiği ve partimiz tarafından tam bir
kabul gören siyasal çözümün önü alın-
mak isteniyor. Bundan dolayı ’92 yılın-
da gerçekleştirilen aşırı itibar, siyasal
bir saldırı için siyasal karakterde bir itti-
faka dönüşüyor. ’92’de bazı güçler,
PKK’nin KDP ile ittifak içerisinde ko-
numlanışını, ‘Kürt hareketi çözüme
doğru gidiyor, bu bizim için tehlikelidir’
dediler. Bu anlayıştan hareketle birçok
güç; Türkiye, KDP ve YNK üçgeninde
askeri olarak sürdürülen saldırıya belli
bir destek verdi. Bugün de benzer bi-
çimde siyasal çözümlerden duydukları
korkuyla Türk kurucu siyasal karakter-
deki saldırıyı onaylar bir tavır içerisine
giriyorlar.

Ortadoğu’da ortaya çıkan gerçeklik,
‘en alt düzeyde bir çözüme evet, ama
Kürtlerin üzerine gitmeyi de önlemek
gerekir’ temelindedir. Onun yolu da ha-
reketi etki altında tutmak, partileri zayıf
bırakmaktır. Kaldı ki bu ABD’nin yakla-
şımıdır. Türkiye elinden gelirse bunu
daha da ileriye götürecektir, yani tasfi-
yeyi amaçlayacaktır. Bununla birlikte
tasfiye olanakları da zayıftır. Bugün
Türkiye’nin yaşadığı değişimler, ulusla-
rarası güçlerin bölgesel politikaları ve
en önemlisi de Kürt hareketinin gücü,
tasfiyeye dayalı politikaları anlamsız
kılmaktadır.

Türkiye’nin hem bir çıkmaz içerisin-
de, hem de bir yol ayrımında olduğunu
belirtmek mümkündür. Türkiye de bü-
yümek istiyor ve atılım yapmanın pe-
şindedir. Bunu, klasik inkarcı, tasfiyeci
tutumuna dayandırmayı çıkarlarına en
uygun yol olarak görüyor. Geride bı-
raktığımız en zorlu süreç, başarılı ola-
mayacağının ispatıdır. Ne Türkiye’nin
gücü buna yeterlidir, ne de Kürt hare-
ketinin geldiği düzey imhacı, tasfiyeci
politikaların başarısına olanak tanır.
Kaldı ki dünyada egemen yaklaşım da
buna olanak verecek durumda değildir.
Dolayısıyla Türkiye’nin inkara ve imha-
ya dayalı politikasının fazla gelişme
olanağı yoktur. Bunda diretirse, tıkan-
ma daha da derinleşecektir ve Türkiye
açılım yapamayacaktır. Bunu aslında
görmüşler, ancak yine de bundan kop-
makta zorlanıyorlar.

TTüürrkkiiyyee’’nniinn ggeelleeccee¤¤ii 
KKüürrtt hhaarreekkeettiinnee kkiilliittlleennmmiiflflttiirr

Her şeyden önce Türkiye Kürt hare-
ketini karşısına alarak açılım yapamaz.
Tarihi gerçekleri bir tarafa bırakalım,
geride bıraktığımız on yıllık süreç bile
bunun açık ispatıdır. O zaman Türki-
ye’nin açılım yapmasının tek yolu var-
dır; o da sistemini demokratik temelde
değişimi ve dönüşüme uğratarak, Kürt
hareketinin gücünü kendisine katmak-
tır. Bu yönlü bir çözümü gerçekleştir-
mek istiyor. Ancak devletin 76 yıllık şe-
killenmesi onu bu konuda zorluyor;
‘eğer adım atarsam çözülürüm’ endi-
şesini yaşıyor. 76 yıldır inkar ve imha
politikasını yürütmüştür. Tüm şekillen-
mesini buna göre yaratmıştır. Edindiği
bu alışkanlıklar onun Kürt sorununu
demokratik değişim ve dönüşüm teme-
linde çözmesinin önünde en büyük
tehlikedir. Dolayısıyla klasik inkar ve
imha yaklaşımıyla, demokratik değişim
ve dönüşüme dayalı çözüm arasında
ciddi bir zorlanma yaşadığını söyleye-
biliriz. İçte ve dışta demokratik değişim
ve dönüşüm çabasının yoğunlaşması
halinde klasik inkar ve imha politikası
aşılabilir. Türkiye yeni bir sürece gire-
bilir. İşte o zaman Ortadoğu’da kendi-
sine verilen öncülük rolünü yerine geti-
rebilir. Bütün bunlardan hareketle bunu
açıkça belirtmek mümkündür.

Türkiye’nin bütün geleceği Kürt ha-
reketine kilitlenmiştir. Tüm sorunlarını
Kürt hareketine yaklaşım temelinde çö-
zebilir. Eğer tasfiye ile Kürt hareketini
ortadan kaldırabilirse, o da kendisi için
bir açılım olanağı yaratacaktır. Ancak

tasfiyenin gerçekleşemeyeceğini belirt-
meliyiz. Kürt hareketinin öncü güçleri
eğer yanlış politikalar izlemezlerse, hal-
kımızın harekete geçen devrimci dina-
mikleri, ulusal inkar ve imha politikaları-
nı etkisiz bırakmıştır diyebiliriz. O za-
man Türkiye değişmek ve dönüşmek
zorundadır. Hem sorunlarını çözmek,
hem de açılım yapabilmek için başka
bir yolu yoktur. Bu durum karşısında
bölge güçleri de savunma pozisyonları-
nı terk etmemişlerdir. Onlar da korkuyla
yaşıyorlar. ’92’de ulusal kurtuluş müca-
delemiz askeri çözüm olanağını yaka-
ladığı bir ortamda, korkularından dolayı
pasif durumdan aktif duruma geçme
eğilimi gösterdiler. Eğer ulusal kurtuluş
mücadelemiz askeri çözüm yolunda
daha da ilerleseydi, onunla çatışma ko-
numunu da terketmezdi. Mevcut du-
rumda da, siyasal çözüme yönelmemiz
karşısında aynı korkuları yaşamakta
olup, bizi sınırlandırma çabasında olan
güçlerin politikalarına onay vermekte-
dirler. Açıkça belirtmek istediğimiz de
buydu. Onları etkisiz konumda bırakı-
yor. İster Türkiye, ister bölge güçleri ol-
sun, Kürt sorununa çözümleyici bir yak-
laşım göstermeden etkili olamazlar. Bir
de en az İran, Irak ve diğer birçok gü-
cün -Rusya da buna dahildir- etkili ola-
bilmelerinin bir yolu da Kürt hareketine
çözüm önermektir. Bir diğer ifadeyle
PKK’nin öngördüğü çözümü, korkudan
uzak desteklemeleri gerekir. Ortadoğu
dünyanın yeniden biçimlenmesine göre
şekillenirken, onların etkili bir rol edine-
bilmelerinin başka da yolu yoktur. Parti-
mizin geliştirdiği siyasal karakterli çözü-
me korkulardan uzak bir destek sunar-
larsa, yeniden biçimlenen Ortadoğu’da
etkili bir yer edinebilirler. Korkularıyla
yaşayıp ulusal kurtuluş mücadelemize
destek olmayarak onun sınırlandırılma-
sına onay verirlerse, en başta kendileri
en küçük konumda kalacaklardır. Geri-
de bıraktığımız on yıllık süreç bu ger-
çeği çok çarpıcı bir biçimde ortaya koy-
maktadır.

Tarihsel Önderlikli ulusal kurtuluş
mücadelesinin askeri çözüme desteği
sürseydi, bölge güçleri de daha etkili
olabilirlerdi. Kendileri riskten kurtula-
cakları gibi etkili bir konumu da tuttura-
bilirlerdi. Bunu yapmadılar, yapamadı-
lar. Kurtuluş mücadelemize sundukları
sınırlı desteği kestiler. Ne zaman ki ha-
reket belli sınırlar içinde tutuldu o za-
man ne öldüren, ne yaşatan bir ilişki
düzeyini tekrardan oluşturdular. Bunu
bir türlü aşamadılar.Yıllarca çok sınırlı
bir destekle yetindiler. Bunu, sadece
ABD ve Türkiye’nin tehditleriyle izah
etmek doğru olmaz. Onlar da Kürt ha-
reketinin çözüme gitmesini kendi çıkar-
larına uygun görmediler. Eğer bu kor-
kuyla hareket etmeselerdi, Kürt hare-
ketinin gelişimi kendilerinin güçlenme-
sine olanak tanıyacaktı. Ancak iş kritik
noktaya geldiğinde aynı tutumu aşa-
madılar. Önderliğimizin uluslararası bir
komployla karşı karşıya geldiği bir nok-
tada Onu sahiplenmek yerine kendile-
rini geriye çektiler.

Gelişmeler gösterdi ki, Önderliğimi-
zin esareti en az Kürtler kadar bölge
güçlerini de zorlamıştır, daha da zorla-
yacaktır. Gelinen aşamada kim Kürt
hareketine çözümleyici yaklaşırsa o
kazanacaktır. Kürt hareketi ne kadar
gelişirse, bölge ülkelerinin çıkarınadır.
Kürt halkı ne kadar güçlü olursa, bölge
halklarını da o kadar güçlendirecektir.
Bölge ülkelerinin böyle hareket ettikle-
rini söyleyebilir miyiz? Kesinlikle bu ko-
numda değildirler. Bilinen etkisiz yakla-
şımları çözülmekte olup, Kürt hareketi-
nin çözümü etrafında bölgeye bir çö-
züm dayatma durumundan uzaktırlar.

Tam da bu noktada Türkiye’nin çö-
zülmesi gerçeği önem kazanıyor. Tür-
kiye Kürtleri ne kadar kabul noktasına
getirirse, o kadar yeni düzen içerisinde
etkili olacaktır, başarılı olacaktır. Bu,
çözümün gelişme düzeyine bağlıdır.
Tasfiye noktasında diretmesi siyasal

olsun, askeri olsun Kürt hareketini mu-
halif konumda bırakması ne ABD’nin
kendisine biçtiği rolü oynayabilmesine,
ne de kendisini güçlendirmesine imkan
tanıyacaktır. Nitekim ABD Devlet Baş-
kanı Bill Clinton da bunu ifade etmiştir.
Özetle Türkiye’nin önünde iki yolun ol-
duğunu belirtmiştir. Birincisi; AB içinde
yer alarak laik, demokratik bir konum
kazanarak dünyanın geleceğinde etkili
olabilecek bir Türkiye. İkincisi; eğer de-
mokratik devrimini sürdürmezse bölge
ülkelerinin de katkısıyla yoğun çatış-
malar içerisinde istikrarsız ve etkisiz
bir Türkiye.

DDee¤¤iiflfliimm vvee ddöönnüüflflüümm 
TTüürrkkiiyyee kkaaddaarr 
bbiizziimm iiççiinn ddee ggeerreekklliiddiirr

Türkiye’nin demokratikleşmesinin
vazgeçilmez şartı Kürt sorununun çö-
zümüdür. Şayet bu çözüm çok geri bir
düzeyde bırakılırsa Türkiye’nin rolünü
oynaması mümkün olamaz. Başka bir
deyişle ne tasfiye, ne de geri bir Kürt,
Türkiye’yi 21. yüzyılda etkili bir ülke
haline getirmez. Tam tersine bunu ön-
ler. Buradan hareketle Türkiye’nin ka-
derinin Kürtlerin elinde olduğunu belirt-
mek gerekir. Olumlu da olsa, olumsuz
da olsa Kürt hareketi Tükriye’nin kade-
rini belirlemeye devam edecektir.

Böylesine kader belirleyici konumda
bulunma, açık ki üzerimizde daha fazla
hesapların yapılmasını gündemde tu-
tacaktır. Partimiz bu hasapları da göre-
rek ulusal kurtuluş mücadelemizin çok
geri bir çözüm düzeyine getirilmesine
ve yine bir parça içerisinde sınırlandı-
rılmasına fırsat tanımamalıdır. Bu ko-
nuda, ’92 saldırısından da çıkaracağı
sonuçlarla ulusal kurtuluş mücadelemi-
zin sınırlandırılmasına ve çözüm düze-
yinin geriye çekilmesine fırsat tanıma-
ması önemlidir. Bu da etkili olmamızı
sağlayacak tecrübe ve birikimleri ya-
şatmaktan geçer. Yani değişim ve dö-
nüşüm Türkiye için ne kadar gerekliy-
se, bir o kadar da bizim için gereklidir.
Kim demokratik değişim ve dönüşümü
güçlü yaparsa, süreçten o kârlı çıka-
caktır. Demokratik dönüşüm ve deği-
şim ne teslimiyettir, ne de etkisizleş-
medir. Tersine güçlü bir iradeyi yakala-
ma, diretici tutumlardan sakınarak 21.
yüzyıla çözümle, değişim ve dönüşü-
mü gerçekleştirerek girmek hayati
önemdedir.

Unutmayalım ki, Kürtler 19. ve 20.
yüzyıla çözümsüz girmişlerdir. Kürtler
ayaklandı ve yenildi. Ezen güçler ise
imha politikasında direttiler. Ayaklan-
maları kanla bastırdılar. Kürdün geliş-
me yollarını tıkadılar. Ne Kürtler, ne de
egemen güçler başarıya ulaştılar. Her
iki taraf da kaybetti. Kürtler özgürleş-
mezken, egemen ülkeler de geri kalma
konumundan kurtulamadılar, her za-
man ağır sorunlar yaşadılar ve dünya-
nın gerisinde kaldılar. Pata durumunu
yaşayıp hep kendilerini tekrarladılar.
Bu durumun aşılması, egemen ülkeler
için olduğu kadar Kürtler için de gerek-
lidir. 21. yüzyıla, geçmiş iki yüzyılın
olumsuzluklarını aşarak girmek Kürtler
için tek yoldur. Ne egemen ülkelerin
imhacı yaklaşımları kabul edilebilir, ne
de Kürdün çözümsüz ayaklanma çizgi-
si kabul edilebilir. Direnişler amaçlı ol-
malıdır. Ancak bu direnişler çözümü
üretebilir. Bunun da tek yolu kültürel,
sosyal ve ekonomik olarak içiçe geç-
miş müslüman Ortadoğu ülkelerinin bi-
rarada yaşamasına olanak tanıyacak-
tır. 

Önderliğimizin ürettiği Demokratik
Çözüm Projesi her ne kadar Türkiye’-
ye yönelik olarak geliştirilmişse de ev-
rensel karakterdedir. 21. yüzyıl çözüm
yüzyılıdır. Ayrıca devlet, federasyon ve
özerklik fazla yadsınacak şeyler değil-
dir. Ancak bunun yetmediğini, çözümü
getirmediğini görerek, Demokratik
Cumhuriyet Projesi ile çözüme yönel-

mek gerekir. Demokratik Cumhuriyet,
hem çözüm üretmeyen Kürt ayaklan-
malarının tıkanıklığının, hem de ulusal
inkar ve imha politikalarının aşılması-
dır. Demokratik Cumhuriyet Projesiyle
Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesine
bağlı olarak köksel sorunları çözüp yer
alınabilir. Burada tıkanıklığın aşılması
ve çözümün geliştirilmesi için Ortado-
ğu halklarına çözüm yolu gösterilmiştir.
Aynı zamanda bölge ülkeleri, Demok-
ratik Cumhuriyet esprisiyle etkisizlikle-
rinden kurtulabilirler. Kürt sorununu çö-
züm tüm bölge ülkelerinin çözümüdür.
Bunun çözümsüzlüğü bölge ülkelerinin
de çözümsüzlük içerisinde yaşaması-
dır. Aynı şeyi uluslararası güçler için
de belirtebiliriz.

Kürt sorunu çözüme kavuşturulma-
dan bölgede çözüm aranamaz; YDD
kurulamaz, kurulsa bile sağlıklı yürü-
mesi düşünülemez. İster YDD’nin uy-
gulayıcıları olsun, isterse ona muhalif
konumda bulunan güçler olsun, Kürt
sorununa Demokratik Cumhuriyet çer-
çevesinde çözüm üretildiği oranda ba-
şarılı olabilirler. YDD’de çıkarını gören
güçler ne kadar bu isteme cevap verir-
lerse, kendi politikalarında o kadar ba-
şarılı olabilirler. Aynı şeyi bölge ülkeleri
için de söyleyebiliriz. Demokratik Cum-
huriyet temelinde Kürt sorununda ge-
liştirecekleri çözüm düzeyine bağlı ola-
rak 21. yüzyılda etkinliklerini sürdürme
olanağını bulabilirler.

Bunun için diyebiliriz ki, Kürt hareke-
ti yadsınamaz bir konum kazanmıştır.
Türkiye’nin de öncülüğü burada anlam
kazanabilir. Kürdistan ulusal kurtuluş
mücadelesinin bu kapsamda bir çözü-
me doğru götürülmesi çok açık bir ör-
gütlülüğü gerektiriyor. Başarı için ola-
naklar vardır. Öncülük yetenek göste-
rebilirse, kendisini şu veya bu politika-
ya angaje etmeden Demokratik Cum-
huriyet temelinde etkili politikalar geliş-
tirirse, önümüzdeki on yıl çözüm yılları
olacaktır. Kürtler, 21. yüzyıla çözümle
gireceklerdir, etkili olabileceklerdir. Ge-
ride bıraktığımız on yıl kendi gücünü
ortaya çıkarıp sağlamlaştırma yıllarıydı.
Önümüzdeki on yıl ise edindiği büyük
güçle çözüm üretebileceği yıllardır.

Çözüm için yoğunlaşmak, çözüm
için yaşamak ve doğru mücadele et-
mek en doğru yaklaşım olacaktır. Bu,
hem hareketin özgürlüğü için, hem de
halk için vazgeçilmezdir. Öncülüğün ve
halkın etkili olması çözümü getirecek-
tir. Ne kadar etkili olunursa çözüm de
o kadar etkili gelişecektir. Dolayısıyla
bugünlerde sergilediğimiz çabalar,
özellikle 2000 yılında ortaya koyacağı-
mız çabalar, 21. yüzyılda Kürtlerin ge-
leceğini belirleyecektir. 2000 yılının ça-
baları her yıldan daha anlamlı olacak-
tır. Kendisinden önceki yıllarda da,
kendisinden sonra gelecek yıllarda da
yürütülecek çabalardan daha fazla an-
lama sahiptir. 2000 yılına girerken hem
çözümleyici, hem de bu çözümü ya-
şam haline getirmek için mücadeleci
olmak zorundayız.

““““Ortadoğu yeniden 
biçimlendirilmeye 
çalışıyor. Bu 
biçimlenme Basra’dan 
Balkanlara uzanan bir hattı 
düzenlemeyi esas 
alıyor, Siyasal karakterde de
olsa Kuzey ve Güney 
Kürdistan’ın birlikteliğini 
ortadan kaldırmayı da 
amaçlıyor. Bu, en az 
’92’deki saldırı kadar 
tehlikelidir. ’92’de 
gerçekleştirilen saldırı 
askeri karakterdeydi, 
şimdi ise siyasal karakterde bir
saldırı söz konusudur.””””

““““Tarihsel Önderlikli ulusal 
kurtuluş mücadelesinin 
askeri çözüme desteği 

sürseydi, bölge güçleri de 
daha etkili olabilirlerdi. 

Kendileri riskten 
kurtulacakları gibi

etkili bir konumu da 
tutturabilirlerdi. Bunu 

yapmadılar, yapamadılar. 
Kurtuluş mücadelemize 

sundukları sınırlı desteği 
kestiler. Ne zaman 

ki hareket belli sınırlar içinde 
tutuldu o zaman ne öldüren, ne

yaşatan bir ilişki düzeyini 
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skiden “kitabi” olmak derlerdi. Biz buna,
anlama gücüne saygı göstermek ve ona göre
amelin sahibi olmak diyoruz. Kürt olayında

en çok öğrenilmesi gereken, kitapsız bir halk gerçe-
ği olmasıdır. İnsanlık yarışında kitapsız olmamız ve
yaptığımız işlerin değerinin neredeyse olmaması,
kendine karşı olması gibi bir gerçeğimiz var. Şimdi
ameliniz kitaplardaki doğrulara olduğu kadar, bi-
zim de yazmaya çalıştığımız kitaplara göre olamı-
yor.

Bedeninde kızıl köprüler kurarak büyük bir di-
renç gösteren Sema Yüce yoldaş için söylenmesi
gereken; onlar kitaba ve Önderlik esaslarına görey-
diler. Bir türlü yanıt veremeyenler ise, kitapsızdır-
lar, doğruları olmayan anlayışsızlardır. İşte, yapma-
mız gereken, kendimizi bu kitaba kavuşturmaktır.
Hayatın kitabını okumayı bilmiyorsunuz, bu yete-
neğe ulaşmamışsınız ve dolayısıyla bütün direniş
değerleri unutulup gidiliyor. Gerçekten böyle yargı-
lanma günlerinde hesap vermeniz çok zor. Ulusal
değerler karşısında hesap vermesini bilmeyenler la-
netliler, ikiyüzlüler, münafıklar ve sefiller grubuna
girer. İlkeli olmanız için büyük güç harcadık. Varsa
bir gücünüz, bir samimi sözünüz artık zarar verme-
yecek bir yeterliliğe ulaşmalısınız.

Parti savaşımımız ilk elden içimizdeki sahteliğe
karşı savaştır. Doğrusuz, mücadelesiz, aşksız, yalan
yaşam gerçeği, yenilgilere ve güdülerin sınırlarına

takılmış çirkin bir durumdur. Bu büyük ayıbı biraz
olsun aşmak için partileşelim! Eskiden, “dinimizi
kuralım, mezhebimizi kuralım” derlerdi, şimdi de
“partimizi kuralım” diyoruz.

Bize çok gerekli olan ve doğru bir çizgisi olan
bu büyük mücadele, her şeyden daha çok önemli-
dir. Gerçekliğimizle birleştirmeye çalıştığımız bu
çizgiye karşı büyük bir homurtu var. Körce bir
bağlılık kadar, çoğunlukla kime hizmet ettiği belli
olmayan savrulmalar var. Burada en büyük savun-
ma gerekçeleriniz; “beynim, yüreğim fazlasını kal-
dıramıyor” oluyor. İşte, bu da yenik düşmenin di-
ğer bir ifadesidir. Burada tarih ve insanlık karşı-
sında savunma olamaz. Kendini kandırmaktan tu-
talım, ipe sapa gelmez her türlü dili, herkese, her
yerde dayatmayı sergilemekten geri durmuyorsu-
nuz. Ama hayat size bu temelde vurdukça vuruyor. 

Demek ki bir anlayış geleneği, özellikle pratik
yaşam, mücadele pratiğine damgasını vurmadıkça
kendinizi affetmeniz asla mümkün değildir. Yani,
yaşamın her yürüyüşünde bizi kahredecek engeller-
le karşılaşmaktan kurtulamazsınız.

Yaşamınızın hangi döneminde ve nerede özgür
yaşam ilkesine başarıyla bir yürüyüş gerçekleştiri-
yorsunuz? Bunları sorgulamak gerekiyor. Böyle
günleri ağlama günlerine, dinsel ve duygu günleri-
ne dönüştürmeniz yetmez. Önceleri halkımız zora-
ki ağlar, sahte gülerdi. İkisinin de değeri yoktur.
Oysa bu şehitler belki de insanoğlunun yapama-
dıklarını gerçekleştirdiler. İbrahim Halil Peygam-
ber ve Hallacı Mansurlar düşmanları tarafından
ateşlere atılmıştır. Ama hem de genç yaşta, haya-
tın baharında rahatlıkla başka mücadele biçimleri-
ni deneyebileceği imkanları olduğu halde, kendi
özgür iradesiyle ateşlenmeyi Sema yoldaşımız

gerçekleştiriyor. Bu bizi büyük düşünmeye zorlu-
yor, zorlamak zorunda.

Kopmamaya çalıştığım esas gerçeklik PKK şe-
hadet gerçekliğidir. Anlayış ve uygulama esasların-
da ciddi bir yetersizliğe girmemek için büyük özen
gösterdim. Gözünü kırpmadan kendini halklar uğ-
runa feda eden insanların sağlam bir takipçisi ol-
mak için nefes nefese bir yürüyüşü gerçekleştir-
mekten kendimi geri tutmadım. Sizlerle büyük bo-
ğuşmayı yaşadık, yaşamak zorundayız. Çünkü bu
değerler öyle kolay çiğnenecek değerler olamaz.

Darağaçlarında, ölüm kusan mermilerin delik
deşik ettiği insanlara saygılı olmak için gücümü
çok iyi kullanmaya çalıştım. Sözümde, eylemimde
ciddiye alınan bir konuma geldim. Bunda en belir-
leyici etki bu şehitler gerçeğinin ta kendisidir.

Şüphesiz şehitler gerçeği için bunları belirtmek
kendi başına yetmiyor. Şehitler bundan ibaret değil,
bir dava takipçiliği ve hatta savaşımlarına bir yere
kadar da mesafe aldırmak tam ifade etmez. İçini
sorgulamak daha büyük önem taşıyor. Bunlar ge-
nelde özgürlük kavramıyla açıklanmak isteniyor.
Ama çok genel bir kavram.

Özgürlüğün nasılı çok daha yakıcıdır ve gerçek-
leştirmesi de bir o kadar zordur. Şehitlerin birçok
takipçisi var. Benden daha fazla kendini adayanlar
var. Ama dikkat edilirse, bunlar bile bazen onları
unutturmaktan ve hatta anlamsız bulmaktan öteye

gidemiyorlar. Demek ki, takip etmek uğruna ölmek
yetmiyor. Daha başka şeyler ve bu başka şeylerin
içini doldurmak gerekiyor. Çünkü hiçbir şehadet
büyük bir yaşama gerçekçesi olmadan gerçekleştiri-
lemez. Zor olan bunu çözmeye, noksanlığı varsa gi-
dermeye, yaşamsallaştırmaya çaba göstermemiz ve
bizim birçok kişiyle olan farkımızı ortaya koyuyor.
Bunu başarmasaydık, şehit değerlerine bağlılık laf
olmaktan öteye gitmezdi.

En zor hesap verilmesi gereken, kendini sorgu-
layıp yanıt olmaktır. İç sorgulamayı tek kaldığında
da geliştirmek ve bunu başarı düzeyine taşırmak en
zor olanıdır. Ancak bunun gücünü gösterenler de-
ğerlidir. Arsız insanlar üzerinde şehidin dili yoktur.
Herhalde insanların en fazla güç aldıkları, güç yitir-
dikleri nokta da bu dili olmayan şehit gerçeği karşı-
sındaki duruşlarıdır. Biz de o kadar çok ki bunlar,
sayılamayacak kadar; fakat bir o kadar da üzerinde
durulması gereken büyüklükleri var.

Bu rezil yaşama karşı bir darbe olan şehitliği, ya-
şamın düzeltilmesinde etkili bir silah olarak kullana-
mazsanız, hiç kimsenin sizi ciddiye alması, hayatın
kendisinin sizi bağışlaması bile mümkün değildir.
Kara cehalet örnekleriyle, tıkanmış duygularla, çok
sözde kalan ve ucuz gözyaşlarıyla yanıt olamazsı-
nız. Çünkü şehit gerçeği kadar kesin başka hiçbir
gerçek yoktur. Bu gerçeğe göre kendinizi gerçekleş-
tiremezseniz, kabulünüz mümkün değildir.

Onlar ki, yaşamın yeniliğini, kendi bedenlerin-
deki ateşi küllerinden yaratmayı söz olarak veriyor-
lar. Sizin için bu ne anlama geliyor? Bireysel he-
vesler, keyfi duruşlar bu gerçekle tezat, terslik teş-
kil ediyor. Birileri bu kadar büyük fedakarlık eyle-
mi koyacak; sen onun mirası üzerinde yaşayacağını
iddia edeceksin. Buna kargalar bile güler.

Laf anlamazlık, kuralsızlık ve bencillik temelin-
deki dayatmalar şehitlere ve kutsal değerlere bir
başkaldırıdır. Çoğunlukla zarar verdiler. Anlayışı
kıt olanlar kendilerini kaybettiler ve kazanmadıkla-
rı ortaya çıktı. Bunun anlaşılır kılınması için çok
çaba harcadık. Dağları, taşları kitaplarla, çözümle-
melerle doldurduk. Ama siz ilkeye göre yürümeyi
beceremediniz; bencillikte aşırı gittiniz, hatta ken-
dini bir şey sananlar çıktı. İşte, şehit gerçekliğimiz
buna “dur” hareketi, doğruya “gel” hareketi olu-
yor. Bir değerlendirme gücü yaratmak istiyorsanız,
kendinizi dürüstçe affetme, ıslah etme kararlığını
yaratmak istiyorsanız; bütün yüce dinlerde olduğu
gibi halkımızın gerçeğinde, hatta toplumsal insani
birimlerde bile bu bağışlanma siyaseti doğru olabi-
lir. İşi gücü kötülük olanların bağışlanması harhal-
de doğru olamaz. İncir çekirdeği kabilinde değersiz
şeyler yüce yaşamı, onun araçlarını bozuyorsa ve
bu konuda bir tutum davranış varsa, kesinlikle ona
yer vermemek gereklidir.

Bizim için trajik olan, bu şehitliklerde derin bir
zayıflık var. Hele böylesine şehadetlerden kaçama-
mak, kendini mahkum görmek tam bir trajik zemi-
ne dayalıdır. Büyüklüktür, fakat trajiktir. Bu nasıl
bir nokta, zemindir ki, böylesine insanlık tarihinin
en ender olabilecek bir eylemine zorluyor. Bu zemi-
ni kurutmak gerekiyor. Bu zemini kurutmak için
benim kadar bu işin ustası olmak, hem de amansız

savaşçısı olmak belki de tarihte hiç görülmeyecek
gibidir. Benim bu büyük duruşu, büyük trajik eyle-
mi zorlayan gerçeğim, tarzım ve bir de bunu orta-
dan kaldırma çabam korkunç bir buluşmayla kendi-
ni ifade ediyor. Önlemek için büyük çaba harcadım,
ama esasta sadece bu sembol eylemler değil, yo-
ğunca yaşanan şehadetlerde de bu vardır.

Bir ana ilkeye bağlılığın götürdüğü bir eylem-
ken, diğer yandan orada ilkenin uygulanmasında ki-
şilikteki yetersizliği, olmadık yerdeki şehadeti ger-
çekleştiriyor. İlkeye müthiş bağlı, benden daha faz-
la. Onun gereklerini büyük bir ustalıkla yapamıyor,
çok trajik düşüyor. Benim yaptığım ilkeye biraz da-
ha farklı bağılılık, ama o zeminde yıkılmamak için
korkunç bir politik sezgi gerekiyor. İnanılmaz bir
tarz ve tempo; en zor anda en önemli çıkışı yapmak,
başarıyı sağlamak... İşte, bizim sanatımız budur.

İlkeye bütün insanları uyarlamak en temel işim.
Benim bütün yürüyüşüme, tarzıma, tempoma dam-
gasını vuran aslında bu gerçekliğin ta kendisidir.
Hayret ediyorum, bu gerçekliği neden göremiyorsu-
nuz. Korkunç bir şey! Haydi şehit, gerçeğiyle bunu
ödedi, ya siz nasıl ödeyeceksiniz? En büyük soru
benim için budur? İmdadınıza yetişmek için, dağla-
rı taşları ilkelerle doldurduk. Ama oralı bile olmayı-
şınız, hatta tersinde ısrar, nasıl izah edilecek, neyle
sonuçlandıracaksınız?

Trajik ihanetler de çıkıyor, trajik değil de çok
aşağılık ihanetler. O da bununla bağlantılı. İhanet
ve hain gerçeği nedir? Şehit gerçeği nedir? Şehit; il-
keden taviz vermemek ise, hain ve ihanet de tam bu
noktada en zorlu zeminde ilkeyi amansız çiğnemek-
tir. Hain; en gerekli yerde ilkeye bağlılığı, en gözü-
kara çiğneme kişiliğidir. Şehitlerimiz ne kadar çok
ise tarihimizde hain ve ihanetçi de gerçekten çok.

Sanıyorum burada da bir diyalektik bütünlük var.
İhaneti bol olan, acımasız, utanç verici gerçeklikten
büyük şehadeti bol olan bir gerçekliğe ulaşmamız,
partileşmemiz bir bütünlüktür.

Hiçbir ihanet bizdeki kadar ilkeye ters düşmez
ve böylesine aşağılık bir biçimde gerçekleştirile-
mez. Ama hiçbir şehadet de bu kadar cesur ve feda-
karlık temelinde gerçekleştirilemez. Bizim görevi-
miz; bu ikisinin de hakkından doğru gelebilmektir.
Hainin ve ihanetin üstesinden doğru gelebilmek ka-
dar, şehadetin de üstesinden doğru gelmek gerekir.
Çünkü sizin gerçeğiniz de bu iki ilke arasında veya
bir ilkeye sınırsız bağlılıkla birlikte, sınırsız karşıt-
lık temelinde düğümlenmiştir. Gerçeğinizin bu iki-
lemden kurtulması imkansızdır. Tanrısal ilkeleşme
dediğimiz artık bu noktaya gelip dayanmıştır. Ruh
kadar, düşünme gücünü göstermeniz gerekiyor.

Bu çerçeve temelinde sözkonusu olan Zilan kişi-
liği ise ve onun en güçlü ardılı Sema Yüce ve kıs-
men de Fikri Baygeldi yoldaş ise, daha özgün olanı
da dile getirmekte yarar vardır. Genel ilkeye bu yol-
daşların bağlılığı tartışmasızdır ve yüce değerdedir.
Yüce kuvvette, cesarette, fedakarlıktadır. Benim
için kendilerini adamaktan bahsediyorlar. En büyük
güvenceleri olarak bizzat bizi zikrediyorlar. Eylem-
lerini bize vasiyet ediyorlar. Bu eylemin büyüklü-
ğünü benim halka, insanlığa ve partiye taşırabilece-
ğime büyük bir güven duyuyorlar. Daha da önemli-

si çözebileceğim, gereken sonuçları çıkarabileceği-
me inanıyorlar. Bunlar yazılmış, hepsi belgeli. Özlü
mektuplar, söylenmesi gereken tüm doğruları yalın
bir şekilde yazmışlardır. Her cümlesi çok değerlidir.
Güzel cümleler var:

“Kürt kadını Başkan Apo’nun emrini almıştır.
Kendini düşmana, onun kirli emellerine alet etme-
yeceğini göstermiştir. Başkan Apo’nun 8 Mart’ta
tüm kadınlara seslendiği konuşmasında ifade ettiği,
kadın eksenli bir kurtuluş ideolojisinin geliştirilme-
si gerektiği, böylesi bir öğretinin savaş sorunların-
dan kalıcı bir barışa, özgür insana kadar birçok so-
runa çözüm olacağı temelindeki açıklamalarını
Kürt kadını kavramıştır. 8 Mart’tan başlayıp 21
Mart’ta doruğa çıkan eylem yürüyüşünde bunu is-
patlamıştır.

Başkanım!
Bu temelde beynimi, yüreğimi ve bedenimi 8

Mart’tan 21 Mart’a ulaşan ateşten bir köprü yap-
mak istiyorum. Çağdaş Kawa Mazlum Doğan’ın ve
diğer tüm şehitlerimizin iyi bir öğrencisi olabilmek
için Zekiye gibi yanmak, Rahşan gibi Newrozlaş-
mak istiyorum. Diğer Newrozlaşan Berivan, Rona-
hi, Mirza Mehmet, Eser yoldaşların izinde kararlı-
ca yürümek istiyorum. Kadının yaşam gücünün, za-
fer gücünün olduğuna, kadının da yoldaş olabilece-
ğine olan inancımı soylu bir eylemle taçlandırmak
isteğimin nedeni, soyluluğun bilinen tüm tanımla-
rından arındırarak kendisini basit düşleri, büyük
insanın erdemi olduğunu haykırmak isteğimdir. Öğ-
rencisi olmaya çalıştığım şehitlerimizin eylemleri
üzerinde çok düşündüm. Her gün, her an devrim
ateşinde yürüyerek yanmayı, bunun sırrını kavra-
mayı çok istedim. Gördüm ki, bu kendini aşan insa-
nın eylemidir. Bu kararı verdikten sonra, tekrar tek-

Özgürlükte buluşma Özgürlükte buluşma 

Başkan Apo değerlendiriyor

“fiehit gerçe¤i kadar kesin, yalans›z-dolans›z baflka hiçbir gerçek yoktur. Bu gerçe¤e göre kendinizi gerçeklefltiremezseniz,
kabulünüz mümkün de¤ildir. Onlar ki, yaflam›n yenili¤ini, kendi bedenlerindeki atefli, küllerinden yaratmay› söz olarak veriyorlar.”
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rar büyük bir iç savaşı yaşadım. Kendimde bütün
beşeri zaafların ayartıcı gücünü son bir kez daha
gördüm ve yendim.

Özgür yaşam, özgür kadın tutkum bana bunu
emrediyor. Başkan Apo’ya bağlılık andımın, bu tut-
kumun ateşinde kül olmak ve küllerden kendimi ye-
niden yaratmak olduğunu, şimdi daha iyi anlıyo-
rum. Kendimde yaşamı yaratma kararında en
önemli güç kaynaklarından biri de kadının partileş-
me silahı olan YAJK’tır. YAJK hem Başkan Apo’nun
kadının yoldaş olabileceğine inancının eseridir,
hem de inanıyorum ki, Başkan Apo’nun öğretisinin
kurumlaşmasının yayılmasının ve derinleşmesinin
önemli silahlarından biri olacaktır. Bu yüzden YA-
JK’ı daha da büyütmek, her Kürt kadınının, hatta
bölge halklarının kadınlarının asli görevidir.

Başkanım!
Zafer tanrıçamız Zilan yoldaşın vasiyetine bağ-

lılığımla, bunun görkemli eylemine sadece özüyle
değil, biçim itibariyle de cevap olmak isterdim.”
Biçim derken, pratik yaşam, savaşım noktasında di-
yor. Fakat zindan koşullarında bu mümkün değil.
Yani ‘zindanda olmasaydı, taktikte savaşta zafer,
yaşamda özgürlük bunu denerdim’ diyor. Yani,
“böyle bir eylemim olmadan da ben bunun gerekle-
rini özgür savaş, yaşam koşulunda yapmayı da çok
isterdim” diyor. 

“Bu Newroz’da ayağa kalkan binlerce çocuk yü-
reğinin musumiyetiyle buluşmak, bu vasiyetin takip-
çisi olmakla mümkündür. Bu büyük savaş istemi öz-
gürlük istemiyle birlikte zindanın tutsakladığı ko-
şullarda çocuk yüreğinin masumiyetiyle buluşmak,
bu vasiyetin takipçisi olmakla mümkündür. Özgür-
lük tutkum çok büyük, bu tutkuyu yaşam gücüne dö-
nüştürebilmek için tek varlığımı, kendimi Başkan
Apo’ya adıyorum.” Dönüştürmek için, yani bir yer-
de bu özgürlük tutkusunun yaşamsallaştırılmasının,
buna dönüştürülmesinin bir gereği olarak kendini
adamaktan bahsediyor. Buna güveniyor. 

“Kadınlar küllenen Kürt ateşinin kıvılcımlarıdır-
lar. Küllerinden yeniden doğmayı başaran, bunun
kıvılcımı olabilen her kadın, özgür Kürdistan’ın do-
kuyucusu olacaktır. Ancak bu bile Başkan Apo’ya
cevap olmaya yetmez. Cevap olabilmek için karartı-
lan her yüreğin ateşte arınması gerekir. Kendimi
Newrozlaştırırken, beynimi ve yüreğimi, bedenimin
her hücresini bu öğretinin yoluna adadığımı bir kez
daha belirtiyorum. Bağlılık andımı yineliyorum.”

Halka, emekçi Anadolu halklarına hitabı var.
Hepsi çok değerli ve bir manifesto gibi. İnsanlığa
da var, herkese var. En son kadın yoldaşlara;

“Başkan Apo’nun öğretisi ve Zilan yoldaşın va-
siyeti bizlere yürümemiz gereken yolu göstermiştir.
Bize düşen görev anlamak, kavramak ve uygula-
maktır. Bunun yolu günlük parti içi sınıf mücade-
lesini yürütmek, kadın savaşçılar olarak bu müca-
delenin öznesi haline gelmektir. Bu savaşta temel
silahımız YAJK’tır. YAJK’ı büyütmek, kurumlaştır-
mak için her kadın savaşçı bugüne kadar gelişen
deneyimleri iyi özümsemeli, şehitlerin öğrencisi
olmalı, günlük yaşam içinde kendini her an yarat-
manın savaşımını vermelidir. Kadının öncüleşmesi
cins kurutuluşunun basit bir gerçekleşmesi değil-
dir. Sistem bunun binlerce düşkünleştirici seçene-
ğini sunmaktadır. Başkan Apo her şeyden önce ka-
dının ve erkeğin hareket ettiği zemini değiştirmek
iddiasındadır. Bunun pratik öncülüğünü her an
Parti Önderliği’nin şahsında görmek mümkündür.
Bu anlamda her YAJK üyesi, parti zeminini farklı
yaşam anlayışlarının ideolojik politik örgütlenme-
nin fırsatı olarak gören ve değerlendiren tüm an-
layışlar karşısında mücadele etmelidir. Yoğunca
kesimlerin yaşadığı çok sahte, keyfi yaşam zemin-
leri olmaktan çıkarmalı diyorum. Kadın şehit yol-
daşlarımız bunun mümkün olduğunu soylu eylem-
leriyle ispatlamışlardır. Onlardan öğrenmeyi bile-
lim. Büyük tutkuların savaşçısı olalım.”

Aslında sıradan duyarlılığı ve yüreği olanlar için
kutsal ve öğretici değerlendirmeler yapıyor. En gü-
zel anlamayı bilen bir yoldaş olarak Fikri Baygel-
di’den de bir iki alıntı yapmakta büyük yarar vardır:

“Başkanım, seni çok seviyorum. Sana karşı duy-
duğum sevgiyi ancak senin çerçevesini belirttiğin
aşk kavramlarıyla açıklayabilirim. Bu yüce ve kut-
sal bir aşktır. Senin şahsında insanlığa, halka ve şe-
hitlere aşık olma olayıdır. Çünkü sen hepsinin top-
lamısın. Hepsini yaşatan ve üst düzeyde yaşayan
bilge bir kişiliksin. Sen bir birey değil, bir toplum-
sun, bir sınıfsın, bir sınıf olduğun içindir ki, emper-
yalizm bu kadar pervasızca sana yöneliyor. Emper-
yalizm ve onun uzantılarının en çok korktuğu şey,
Kürdün iktidar gücü olmasıdır. Bugün Kürdün bu

aşamaya gelmesinde en temel şey senin büyük ça-
baların, senin kararlı ve inançlı bir biçimde köle
Kürdistan üzerine gitmendir. Senin bu büyük çaba-
ların büyük meyvelerini tek tek veriyor. 

Başkanım!
Ben kişiliğimde birçok parti dışı anlayışlar taşı-

yorum. Bu taşıdığım anlayışlar genelde eski Kürt
gerçekliğinden farklı değildir. Yani Amed kişiliği
içinde belirttikleriniz en çok benim için geçerlidir.
Artık bilinen sorunları tekrar tekrar dile getirmek-
ten ziyade bunun pratiğini gerçekleştirmemiz gere-
kiyor. Biz ancak ve ancak bu yöntemle yaşamda
gerçek özgürlüğü ve savaşta zaferi yakalayabiliriz.
Şehitlerimiz bizden birer demagog olmamızı istemi-
yorlar. Bizden sözüyle kişiliğine kavuşmuş erdemli
kişilikler olmamızı istiyorlar.” Yani, söz ve eylemin
birleştiği kişilikler...

“Sema yoldaş benim komutanımdır ve bu eyle-
miyle komutanlaşan Kürt kadınının sadece askeri-
yim. Asker, komutanının talimatı doğrultusunda ha-
reket etmek zorundadır. Ve ben bu zorunluluğun bi-
lincindeyim. Gerçekleştireceğim eylem, bilincine
vardığım şeyi hayata geçirmektir. Sana ve kahra-
man şehitlerimize layık olmanın yolunun da bura-
dan geçtiğine inanıyorum.” Buradaki derinlik, va-
rolan bazı eksiklikleri tamamlamaktır. Erkek kişili-
ğindeki eksikliği, hem de “çok” diyor. “Çözümledi-
ğimiz Amed kişiliği temelinde böyle kahramanlık
eylemiyle tamamlamayı” hem düşünmesi, hem onu
muazzam hazırlıkla pratikleştirmesi gerçekten des-
tansıdır.

Bir de eylemiyle komutanlaşan Kürt kadınının
sade bir askeri olmak... Büyük anlam derinliği var.
İşte, büyüklük burada. Bu arkadaşımızın çok oku-
duğunu ve bu eylemi için yıllarca düşündüğünü bir
yazıda biliyorum. Öyle hemen bir günde hisse ka-
pılarak eyleme geçmemiş. Yıllardır bütün kahra-
manlık eylemlerini okumuş. Türkiye’de de kendini
yakan, ölüm orucuyla şehadete giden bir değerli
kadın militanı oldukça özümsemiş, etkilenmiş ve
bizim bütün diğer şehitleri özümsemiş, aydın bir
kişilik. Fazla sınıf sorunu, yani maddi zorluklardan
ötürü de katılmamış. Sonderece inancın ve bilimsel
ilkenin bir gereği olarak katılmış ve bu partileşme-
yi gerçekleştirmiş. Hayli farklı biri ve daha çok da
bizim çözmeye çalıştığımız insan olmayı bilmiş.
Yaşasaydı bu büyük irade, büyük düşünce gücüyle
en sevilen bir yoldaş olacaktı. Keşke yaşayabilsey-
di, onları yetiştirebilseydik. Veya en azından biraz
katkımız olabilseydi. Eğer bu şehadetlerden etki-
lenmezseniz gerçeğimize yaklaşmayın, saygısızlık
olur. Biz bunu esas almak zorundayız. Size çok
sert eleştiriler var, kesin dikkate almanız gerekiyor.
Ben de bunun gereklerini yerine getireceğim.

Kendi içinde hem yoğun bir kadın cins savaşını,
hem sınıf savaşını yaşatmış bir yoldaş. Sanırım ha-
len yanıbaşındakiler bu savaşımın derinliğini anla-
mamışlardır. Onu açmakta yarar görüyorum. 9 Mart
1998 tarihinde günlüğüne şu şekilde yazıyor; “Baş-
kan’ın değerlendirmesi bir eylem klavuzu, yeni bir
yaşam manifestosuydu. Önderlik bugüne kadar
yaptığı kadın çözümlemelerini ve sosyalizm, ulusal
kurtuluşçuluk, özgür yaşam tespitlerini bu gece ol-
dukça cesaretli tespitlerle taçlandırarak bir kez da-
ha hepimizin özlemlerinin, tutkularının dili ve yüre-
ği oldu. Bu, kim ne derse desin Apo öğretisinin ol-
gunlaşmış ifadesidir. Kadın eksenli kurtuluş ideolo-
jisi tanımı, sözcükler yeni gelse de bizlerin kavraya-
madığı önderlik çizgisinin kısa ve net bir özetidir.
Özgürlük arayıcısı olan her insanın, her Kürdün ve
her kadının kölelikten büyük arınma yolunun müj-
desi ve çağrısıdır. 8 Mart’ta atılan bu şiarı, verilen
müjdeyi, yapılan çağrıyı Newrozlara taşımak, 8
Mart’tan 21 Mart’a insan bedenleriyle kurulmuş kı-
zıl köprülerle bağlamak, insanlığa, Kürtlere ve ka-
dınlara taşımak gerekiyor.”

Günlükten yaptığım alıntıya ara vererek, he-
men hemen aynı ifadenin son mektubuna da geçti-
ğini tekrarlamak gerekiyor. Son mektubunda da
şunlar yazılı: “Başkanım, bu temelde beynimi, yü-
reğimi, bedenimi 8 Mart’tan 21 Mart’a ulaşan
ateşten bir köprü yapmak istiyorum.” Arkadaş 9
Mart tarihli günlüğüne düştüğü notta şöyle devam
ediyor; “Milyonlarca insanın, kadının ve erkeğin
basit ve ucuz yaşam alışkanlıkları içinde tüken-
mekte olan özlerini bir zerrecik olsun sağ, canlı ve
temiz kalan yönüne yapılan yeniden dirilirken ken-
dini zaferin teminatı yapma ve bu erdemli yolda
büyüme çağrısıdır. Ben bu çağrıda kendimi, kendi
arayışımı, Bese’nin arayışını, Delal’ın arayışını,
bizi Lübnan sahasında bir araya çeken arayışı
gördüm. Bu gece hep şehitlerimizle olacağım. Be-

nim için oldukça güç veren kadın şehitlerimizden
Mine, Delal ve Beseleri anma cesaretini kazandı-
ran bir güç oldu.”

“Nasıl ki, gökyüzünde iki güneş olmayacaksa,
bizler için de iki kurtuluş çizgisi, iki ideolojik mer-
kez, iki politik güç olamaz. Kendimizde her türden
gelenekselliği aşarak tek merkeze bağlanmak zo-
rundayız. Ufkumuz, tek güneş Parti Önderliği ol-
malıdır.”

Kendini çok güçlü örgütlüyor ve başarıyla ta-
mamlıyor. Yine 19 Mart tarihli raporu var, orada
yaşadığı cins ve sınıf savaşımını, kırgınlıklarını an-
latıyor. Bulamadığı yanıtları onun yarattığı acı
üzüntüleri dile getiriyor. Bir kez daha son cümle;
“Partinin her türlü kararını saygıyla karşılayarak
irademi katacağımı belirtiyorum, bağlılık andımı
tekrarlıyorum.”

Burada sadece bu eylem değil, “partinin belir-
teceği her türlü kararı” diyor. Her türlü kararın
içinde, orada partiyi temsil edenler eğer deseler ki,
“Senin böyle bir eyleme hazırlandığın belli oluyor.
Biz daha faydalı olması açısından bundan sonra
bir partili gibi yapabileceğin işlerin daha da başa-
rılı olacağına inanıyoruz” deseler, bu eylemi ger-
çekleştirmeyebilir. Ama derinlikten, gerçeklerden
ve hayattan yoksun oldukları için, onunla bu husu-
su tartışamıyorlar. Buna güç yetirememişler.

Dikkat edilirse çoğunuzun tarzında intiharvari
yan ağır basıyor. Ama bizim burada sürekli yaptığı-
mız çözümlemeler, bu intihar eyleminizi durduru-
yor ve uzun süreli bir mücadeleye dönüştürüyor.
Bunu bilen bir arkadaş, “dışarda olsam, uzun süreli
savaş militanlığını tercih ederim” diyor. Ama orada
da mutlaka bir büyüklük yapmak istiyor. Çok bü-
yük bir iki seçenek de var. Kendini bir seçeneğe
mahkum etmiyor. Bir büyüklük de burada. Tercihi-
ni daha zor olandan yapması, büyüklüğünü arttırı-
yor. Eğer sizin konumunuzda olsaydı, bunu da ba-
şarıyla yürütecek. Burada en iyi anlayan ve ona ya-
nıt olan kişiliktir diyebilirim. Bir düşünce derinliği
kadar, bir dürüst partili olmanın çarpıcı ifadesi söz-
konusu. Kendisi ile boğuşmuş, sonuçta çok güçlü
bir karar ve kendini terbiye etme gücüne ulaşmıştır. 

8 Mart konuşmaları önemliydi. Bakın sizlerin
çıkarmadığı bütün sonuçları, o zor koşullarda çıkar-
mış bulunuyor. “Kim ne derse desin, kadın kurtuluş
ideolojisi özgür yaşam manifestosudur” derken, en
iyi anlayanlardan biri olduğunu söylemek mümkün-
dür. Oldukça çarpıcı ve yenilik içeren birçok değer-
lendirmeler yapmıştım. Hepsini büyük özümsüyor.
Ve ideolojik-politik merkez, bunu da Parti Önderli-
ği’nin temsilini tarzında dile getirmesi çok büyük
karar ve değerlendirme gücüdür. 

Görüldüğü üzere bu şehadetler gerçekten hem
çok büyük, hem de büyük güçlendiren şehadetler-
dir. En önemlisi de bir umutsuzluğun değil, muaz-
zam bir yaşam tutkusunun, bir zafer tarzının şehit-
leri olmasıdır. Burasını çok iyi açığa çıkarmamız
gerekiyor. En ufacık bir yetersizliğin şehadetleri
değil, kendilerini en çok tamamladıkları, en çok
kendilerini kusursuz kıldıkları noktanın şehadetle-
ridir. Gerçekten bu partinin, bu ordunun en üst dü-
zeyde gerçek komuta ve savaşçı kişilikleri oluyor.
Gözlerinizin önünde bunu savsaklamak, bunu baş-
ka kılıflara büründürmek kesinlikle mümkün ola-
maz. Hiçbirinizin gücü de kurnazlığı da buna yet-
mez. Ama gereklerini yerine getirmeye de hepinizi
çağırıyorlar.

Benim için söyledikleri daha anlamlı ve ağır gö-
revler oluyor. Unutmayın, sizin çözüm diye dayat-
tıklarınızın hepsi yerle bir edilmiştir. Sevgi, kadın-
erkek ilişkisi boyutunda yapılanlara büyük eleştiri
var. Ama diğer yandan büyük aşka çağrı var. Nasıl
altından çıkacaksınız? İnkara gelmez, çok net! Öyle
uyduruk duygular yok! Fikirsiz, ucuz yaşamalar
yok! Mücadelesiz aşk yok! İlkesiz ucuz güdülere
dayalı hiçbir şey yok! Büyük sevgi, büyük yaşam
tutkuları var. Bunların hepsine yanıt olamazsanız,
sizi bu değerlerle kıyasladığımda hükmümü verece-
ğim o büyük vasiyete karşı. 

Sema Yüce’nin mücadelesinde, özellikle parti
içi savaşımında -kısmen Zilan’da da vardır-, gere-
ken yeterli yaklaşımları bulamıyor. Yani etrafında-
kiler de doğruları söylüyorlar, ama biraz da ideolo-
jik kuruluk temelinde ve çok somut, gerekli olduğu
kadar yerine getiremiyorlar. Bu çok genel bir du-
rumdur ve bu saflarımızı da zorluyor, ama çok zor
bir gerçekleştirme biçimidir. Benim tarzımda bu ce-
vabı iyi yakalıyor. Özgürlükte buluşma olarak de-
ğerlendiriyor. Fakat bunu taklit etmeniz birçok çar-
pıklığa yol açmıştır. Bence bu uyarıdan da yola çı-
karak bu taklitçiliğe son vermek gerekiyor.

Dikkat edelirse, Fikri Baygeldi sevgi, aşk söz-
cüklerini çok değerli kullanmıştır. Bu kadın yoldaş-
ları çok iyi incelemiş ve onları özümsemiştir. Cahil
birisi değildir, ulusallık derecesinde görüyor ve
bağlanıyor. İşte bizim özlediğimiz bağlılık bu te-
meldedir. 

Burada Zilan ve Sema yoldaşlar ucuz bir kadın
olmak istemiyorlar. “Başlangıçta ‘kadın düşürücü-
dür’ sözünü büyük bir rahatsızlıkla karşıladım ve
asla böyle bir kadın olmayacağıma o zaman karar
vermiştim. Ne düşen, ne de düşürülen bir kadın ol-
mamaya çok büyük bir çaba harcadım” diyor ve
sonuna kadar bunun savaşımıyla yürüyor.

Oradaki yoldaşlarla sevgi paylaşımını doğru
temelde, bizim istediğimiz biçimde gerçekleştir-
mek istiyor. Yanıt alamayınca iki duygu arasında
eziliyor; bir, doğru sevgiye ulaşamama, bir de
yanlış anlaşılma. Bu şiddetli acılara yol açıyor
ve karşı taraf bunu anlamıyor. Hep ideolojik
doğruları dayatma adı altında, kuru, doğmatik,
anlama derinliği olmayan bir yönetim, bir mer-
kez dayatıyor. Onun için iki merkez olmaz; mer-
kez tektir, güneş tektir diyor. Sonuca buradan gi-
diyor ve biraz da hatasının telafisi sözkonusu
burada. Neden böyle kişilik şahsında bir merkez
gördü, ona özeleştiridir. Son şehidin bunu dile
getirmesi ve kökten kopuştan bahsediliyor. Bu
anlayışta onu belirtmesi önemlidir. Bireysel,
keyfi kişiler seçme, merkezler seçme, partiyi ki-
şilerin şahsında tanıma, burada şiddetle onu
mahkum ediyor ve kendisine de son bir noktayı
koyuyor. İşte, bu çok çarpıcı.

Önderlik olayındaki gerçekleşen özgürlük, bü-
tünüyle ilkesel ve uygulamalarıyla güneş kadar-
dır. Katılmamız gerekir gibi bir kesin sonuç var.
Zilan’da daha teorik, daha ilkeli iken, Sema’da
daha sorunlarla boğuşma ve pratikleşmeye doğru
bir tamamlama olayı var. Fikri’de de tutarlı erkek
kişiliğinin nasıl yeniden şekillenmesi gerektiğine
dair çok duyarlı, anlamlı yanıt var. Bunlar büyük
gerçekleşmelerdir. Sadece büyük sözler değil, bü-
yük eylemlerdir.

Bize düşen bunun ne kadar gerçekleştirilebilece-
ği sorunudur. Bir halk olarak, bir partili olarak, bir
kadın olarak sizlere vasiyetleri var. Ama en çok da
bana. Kendilerini adamaktan bahsediyor, o zaman
ben kendi gücümü bunun için kullanacağım. Sınır-
sız adamaya karşı, sınırsız yanıt olabiliyor, oluyor
da. Özgürlük düzeyini gerçekleştirmek için neler
yapabilirim? Bu da biraz bana kalıyor. Doğmatik
bağlanmamak gerekir. Zaten bu vasiyetlerin içinde
var. Çok somut olmak gerektiği dile getiriliyor. Çok
sahte özeleştiri dilinin kullanılmaması gerektiğini
söylüyorlar. İşte, bu da çok çarpıcı.

Çok büyük yaşam isteği, çok büyük eylem isteği
var, -ve gerçekleşiyor. Yaşamı büyük sevmekten, -
aşk düzeyinde... Ama, işte bu olmuyor. İlkesi, ör-
gütsel çabaları olmadan bu büyük yaşam gerçekle-
şemez. Neden bu kadar örgütsel olabiliyorum? Mil-
yonları her türlü fedakarlığa yatırabilecek kadar bu-
nu uygulayabiliyorum. Neyle? Örgütsel gücümle.
Çok küçümsediğiniz, hep sıkıldığınız örgüt ilişkile-
riyle. Büyük yaşamın başka bir yöntemi yoktur. Bü-
tün yaptıklarınız örgüt gücünü dağıtarak bir yaşama
ulaşmaktır. Bu da, “sen köle kalmaya mahkumsun”
ilkesine göre yaşamaktır. Çünkü güçsüzleşenin bü-
yük yaşamı olamaz.

Örgütlülük; yoldaşlarınızla kurduğunuz ilkeli
bağlılıktır. Buna sevgiyi de, duyguyu da katmalıyız.
Ama ilkeli olmak esastır.

İlkelilik nedir?
Bir savaş için gerekli olan bütün örgütsel bağla-

rı, yani köprüleri kurmaktır. Özgür yaşam için en
gerekli olan önderlikte kendini ifade eder. Yoldaşla-
ra, halka bağlanması ilkeli ve çok örgütlü biçimini
kişide yakalama gerçekleşiyor. Bunun dışında sevi-
yeli, saygılı, sevgili bir yaşamın başka yolu yoktur.
Örgüt yetkilerini gasp ederek, örgütü kuru, hatta bi-
raz da güzükaraca, kendi köhnemiş güdülerini da-
yatarak; bırakalım büyük yaşamın sahibi olmayı,
büyük emekle hazırladığımız özgür yaşam olanak-
larını yerle bir eder. Büyük yaşam talebine asla ula-
şılamaz, layık olunamaz.

Bunlar da yetmiyor. Bunlar işin asgari olması
veya olmaması gereken hususlarıdır. Büyük ya-
şam aynı zamanda güzel geliştirilmesi gereken
yaşamdır. Güzel yaşamın, büyük, kutsal ilkeler
kadar ilmik ilmik dokunması gereği vardır. Gözle,
davranışlarla her şeyin estetik, güzellik sınırların-
da yürütülmesi gerekir. Büyük yaşamın özü örgüt-
se, örgütlülük düzeyiyse, bunun elbisesi de güzel
nakışlardır.
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PKK Başkanlık Konseyi 

İ
çinde bulunduğumuz dönemde
açık ki tartışılacak birçok konu var.
Ancak genelde kodromuzda ve ya-

pımızda görülen iki eğilimi süreç açısın-
dan önemle ele alıp değerlendirmek gere-
kiyor. Çok iyi biliyoruz ki, her tavır mutla-
ka bir sınıf gerçekliğine dayanır. Sınıf
olgusunu dıştalayarak ortaya konulan
yaklaşım ve tutumları algılamak zordur.
Yeni dönemin çalışmalarında görülen eği-
limlerin temelini sınıfsal yaklaşım ve tu-
tumlarla görmek gerekiyor. Bu temelde
ele alındığında her yaklaşım ve davranışa
anlam biçerek, bunlara karşı doğru yakla-
şımın sahibi olmak mümkündür.

İçinde bulunduğumuz süreçte net ola-
rak tespit edilip mücadele edilmesi hayati
önem taşıyan bir eğilim; muğlaklık, ka-
ramsarlık, kararsızlık ve tutarsızlıktır. Şu-
nu iyi bilmeliyiz ki, tutarsızlık, karamsarlık,
muğlaklık ve kararsızlık küçük burjuva sı-
nıfının özelliğidir. Uzun süre netleşmeyen,
kendisini kararlaştırmayan, partinin gerek-
tirdiği kararlılığı göstermeyen ruh hali, kü-
çük burjuva yaklaşım ve tutumuyla izah
edilebilir. Bu tür durumlar daha çok kritik
aşamalarda ortaya çıkar. Küçük burjuva-
zinin morali an be an değişir. Kritik süreç-
lerde her gün bir değişikliğin yaşanması
sözkonusudur. Bu, küçük yapılanmalarda
muğlaklık, karamsarlık, kararsızlık ve tu-
tarsızlık biçiminde ortaya çıkar. Her şeye
karamsar bakar. Proletaryanın tutumu ise
böyle değildir. 

Bu sürecin başında Önderliğin bir be-
lirlemesi vardı; “umut verecek fazla şey
olmasa da biz umut yaratmak istiyo-
ruz.” Yani her şeyin insanı karamsarlığa
ittiği ve yine muğlaklık ve tutarsızlığı da-
yattığı koşullarda Önderlik, umudu yarat-
manın gerektiğini çok net ortaya koydu.
Bu sosyalist bir yaklaşımdı. Tabii ki
umutsuzluğun gelişme zemininin çok
güçlü olduğu böylesi bir dönemde umut-
suzluğa kapılmak bir sosyalistin, bir PKK
devrimcisinin tavrı olamaz. Bunu iyi bil-
meliyiz. PKK, Kürt halkında umudun yok
edildiği bir durumda kendisini alternatif
haline getirdi. PKK umutsuzluğa karşı
umut alternatifidir. PKK olmaz’a karşı
olur, karamsarlığa karşı aydınlanma, ka-
rarsızlığa karşı kararlılıktır. PKK’nin olu-
şum sürecine baktığımızda bunu rahat-
lıkla görebiliriz. Ancak daha sonra diğer
sınıflardan saflarımıza yoğun katılımlar
oldu ve biz onları örgütleyemedik. Bu sı-
nıflar kendi eğilim ve tutumlarını safları-
mızda yaşatabildiler. Bu nedenle de bu-
nalımlı ruh hali içerisinde yaşama duru-
mu sürekli şu veya bu biçimde varlığını
hissettirdi. Gelişmelerin zirvede yaşandı-
ğı dönemlerde bile bu tür tutumları göre-
bildik. Yani bunalımlı kişilikleri ve bunalı-
mı bir yaşam biçimi olarak seçen yapıları
gözlemleyebildik. Oysa hangi dönemde
olursa olsun -ister yükseliş, ister durgun-
luk dönemi- karamsarlık, tutarsızlık,
muğlaklık, kararsızlık ne bir sosyalistin,
ne de bir PKK devrimcisinin tutumu ola-
bilir. PKK devrimciliği ve sosyalizm bu-
nun panzehiridir. 

Bazıları yaşadığı sorunlardan hareket-
le umutsuzluğu, karamsarlığı, kararsızlığı
ve tutarsızlığı bir yaşam biçimi olarak da-
yatabilirler, ama devlet de dışımızdaki
güçler de ve yine içimizde PKK’lileşeme-
miş kesimler iyi bilmelidirler ki; PKK sıfır
noktasından işe başlayıp devrimi bu gün-
lere getirmiş bir harekettir. Bunu kavra-
mayanlar PKK üzerinde farklı emeller ta-
şıyabilirler. Yine bunu kavramayan PKK
üyeleri, taraftarları, Önderliğin ve partinin
dışında farklı tutumlara düşebilir. Ancak
PKK’nin zor koşullardaki mücadelesini
iyice bilince çıkaranlar, PKK tarihi hakkın-
da derin bilince sahip olanlar, PKK’nin en
zor dönemlerde bile en ağır sorunları çö-
züme kavuşturmuş bir hareket olduğunu

çok iyi bilirler. Şimdiye kadar böyle oldu.
Bundan dolayı dışımızdakiler, varsa içi-
mizdekiler ham hayallere kapılmasınlar
ve bir türlü partileşmeyen, küçük burjuva-
zinin o dalgalı ruh halini kıramayanlar bir
an önce bundan kurtulmalılar. Çünkü bu-
nu sağlayamayanlar kararsızlık ve tutar-
sızlığa düşebiliyorlar. Ama biz de; “hiçbir
PKK’linin tutumu bu olamaz” diyoruz.
Bu, PKK içerisine gelmiş, PKK’lileşmemiş
küçük burjuva yapılanmaların içerisine
girdiği bir tutumdur. O nedenle diyoruz ki;
sosyalizmi esas alan devrimcilik en zor
koşullarda bile ayakta kalmasını bilen,
bununla da yetinmeyip kendini gelişme
içerisine sokabilen devrimciliktir. Önderli-
ğin geliştiren bu yaklaşımı, ruhu, düşün-
celeri etkilenmelerden uzak olarak ele alı-
nıp değerlendirildiğinde bu gerçeklik çok
netçe görülebilir ve görülmelidir. Küçük
burjuva ruh haliyle onun eğilim ve tutum-
larından uzak durmalı, hızla ondan sıyrıl-
malıyız. Çünkü PKK’nin bu olduğunu bir
an bile unutmamalı ve onunu gereklerini
yapmalıyız.

PKK devrimciliği; kararsızlığın egemen
olduğu dönemde bunu yok eden, devrimin
kararsızlığa yol açtığı koşullarda kararlılı-
ğı sergileyen, tutarsızlık koşullarında tu-
tarlılığı geliştiren devrimciliktir. Bunu esas
aldığımız kadarıyla biz PKK devrimciliğini
temsil edebiliriz. Yani ikide bir zorlukları
işleyerek umutsuzluk, karamsarlık yarat-
manın devrimcilikle hiçbir alakası yoktur.
Bunu ancak devrimciliğe giremeyen kü-
çük burjuvalar yapabilir. Nitekim içinde
bulunduğumuz süreçte de bu eğilimleri şu
veya bu biçimde gözlemlemek mümkün-
dür. 

Diğer taraftan “biz iyi niyetliyiz” denili-
yor, ama “cehennemin yolu iyi niyet taşla-
rıyla döşelidir” denilir. İyi niyetle ne dev-
rimcilik, ne de siyaset yapılır. Particilik hiç
yapılmaz. Hele bir de kritik bir süreçten
geçiyorsak, Lenin’in o deyimi tümü ile ge-
çerli hale gelir. Yani “en iyi niyetli olanlar
bile en kötü sonuçları yaşatır ve yaşar-
lar.” İşte bu gerçekliği görerek, küçük
burjuva eğilim ve tutumlardan hızlı sıyrıl-
mak, PKK’de olduğumuzu, zorlukların ha-
reketi ve yaman koşuların militanı olduğu-
muzu bilerek bu temelde hareket etmeli-
yiz. Bizde her kadromuz ve savaşçımız
bu gerçeği görerek kendi duruşunu geliş-
tirmelidir. 

DDee¤¤iiflfliimm vvee ddöönnüüflflüümm
PPKKKK’’nniinn ddii¤¤eerr aadd››dd››rr

Diğer bir olumsuz tutum ise değişi-
me karşı direnerek kendisini mut-

laklaştıran feodal tutumdur. O kendisinin
ebedi olduğunu söyler. “Dünya böyle gel-
miş, böyle gider” anlayışındadır. Ne geç-
mişte insanların yaşadığı değişimleri gö-
rür, ne de kendisini değiştirmeyi kabulle-
nir. Bundan dolayı da feodal sınıf tümüyle
değişime karşı bir direniş sergiler. Parti
tarihimiz ele alınıp incelendiğinde bu ger-
çekliği kendi somutumuzda da görebiliriz.
Feodal sınıf etkilerini taşıyan yapılar her
zaman gelişmeye, değişmeye karşı diren-
mişlerdir. Bugün tarihin derinliklerine gö-
mülmesi gereken feodal sınıfın yeni döne-
me uyarak uydurmasını beklemek, her-
halde fazla gerçekçi değildir. O değişim
ve dönüşüme karşı direnecektir. Söylem-
de dile getirmeseler de, geçmişte çokça
görüldüğü gibi eylemiyle bunu ortaya ko-
yacaktır. Bizim de ciddi değişim ve dönü-
şüm sorunlarımız olduğuna göre, feodal
sınıftan kaynaklanan, her şeyi mutlaklaştı-
ran, metafiziki bir yaklaşım içerisinde bu-
lunan sınıflarla, bu sınıfların mücadelemi-
ze etkileriyle mücadele etmek durumun-
dayız. Yani yeni dönem bunu gerektiriyor.
Feodal sınıfla çok ciddi bir hesaplaşmayı
hem parti genelinde, hem de her bireyin
kendi zemininde ve bulunduğu örgütlülük-
te yürütmesi anlamlı olacaktır. Yeni döne-
min yaratıcı bir biçimde geliştirilememe-
sinde feodal sınıftan kaynaklanan, deği-
şim ve dönüşümü yadsıyan tutumların ro-
lü büyük. Bilim, hiçbir şey durağan değil,
her şey gelişim halindedir diyor. O zaman
eskisine göre hareket edilemez. Dolayı-
sıyla mücadelemizin karşı karşıya bulun-
duğu değişim ve dönüşümü anlamlandır-
mak, gereklerini yerine getirmek devrimci
bir tutumdur. Partimizin tarihi ele alınıp in-
celendiğinde hepimizin yaşadığı değişim
dönüşüm görülür. Dikkat edilirse iktidar ol-
madığımız halde, demokratik dönüşümle-
rin ciddi adımlarını gerçekleştirdik. Deği-
şim ve dönüşüm PKK’nin diğer adıdır.
Kim değişim ve dönüşümü yadsırsa, o
PKK’li olamaz.

Tüm yoldaşlar iyice bilmelidir ki, bizim
Önderlik düzeyine kavuşmayışımız, Ön-
derlikle aramızda büyük mesafelerin ol-

ması ve bunun çeşitli biçimlerde değişik
sorunlara yol açmasının altında değişim
ve dönüşüm gerçeğini kavramamak yatı-
yor. Önderlik hep değişimi ve dönüşümü
isterken, biz geri feodal ölçülerde direttik.
Değişime ve dönüşüme karşı direndik.
Bugün yaşanan sorunun özü de aynıdır.
Farklı olan, daha dar bir zamanda daha
kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü ger-
çekleştirme durumudur. Yani sürece yay-
madan bunu başarmak, devrimci bir tarz-
da değişim ve dönüşümü esas almaktır.

DDeevvrriimmcciilliikk ssiillaahhll›› mmüüccaaddeellee
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Bazıları bu noktada devrimciliğimi-
zin zayıfladığını söyleyeceklerdir.

Devrim salt silahlı mücadele boyutuyla ele
alındığında haklı bile görülebilir. Halbuki
bizim atalarımız bizden daha fazla savaş-
tı, bizden çok kahramanlık yaptı. 1800’ler-
den 2000’lere giriyoruz; iki yüzyıllık Kürt
tarihi, ayaklanmalar tarihi, kendi kanını
dökme tarihidir. Eğer Kürtler eleştirilecek-
se; çok savaştılar, çok katlettiler, sonuca
ulaşamadılar diye eleştirebilir. Eğer dev-
rimcilik askeri boyutla sınırlandırılsa, en
büyük devrimcilik geride bıraktığımız yıl-
larda sergilenen pratiktir ki, gerçeklik öyle
değil. Yani Kürde gerekli olan, silahlı mü-
cadelenin ötesinde ve Kürdün tarihinde
hiçbir zaman başaramadığı siyaset yap-
madır. Kürt ayaklanmıştır. Küçük ayaklan-
malar büyük ayaklanmalar olmuş, kısa
süreli uzun süreli ayaklanmalar olmuş,
kısmi başarılar elde etmiş, ama bu kısmi
başarılar sonuç vermemiştir.

Bir geriye dönüp bakalım -parti tarihi-
miz de dahil- en zayıf kaldığımız yer; siya-
set yapmak, siyasal düşünceyi oluştur-
maktır. Tabii bu noktada eline silah alma-
yan güçlerin siyaset yaptığını söylemiyo-
ruz. Çünkü siyaset; milyonlara ulaşmak,
milyonları belli amaçlar doğrultusunda ha-
rekete geçirmek, hareket içinde tutmaktır.
Bazı reformist güçler var ve bunların siya-
set yapmadıkları da açıktır. Onlar ne as-
kerlik, ne de siyaset yaptılar. Onları sanki
siyaset yapıyorlarmış gibi algılamak bü-
yük bir yanılgı olur. 

Bütün bunlardan hareketle, eğer Kürt
tarihine eleştirisel bir gözle bakılmak iste-
niyorsa, Kürtdün hiçbir zaman ciddi bir si-

yasal mücadele yürütemediği, siyasal mü-
cadele yeteneğini ortaya koyamadığı iyi
görülmelidir. Dolayısıyla devrimcilik si-
lahlı mücadele ile sınırlı tutulamaz.
Esas devrimcilik binleri, on binleri, yüz
binleri, milyonları hareketlendiren, bunları
amaçlar doğrultusunda belli hedeflere yö-
nelten, hareket halinde tutan ve bu temel-
de sonuca giden eylemdir. Devrimcilik en
büyük etkinliğini burada sergiler. Dolayı-
sıyla diyoruz ki; savaşın askeri boyutunun
durdurulup yasal mücadelenin geliştiril-
mesini esas alan yeni bir sürecin değişim
ve dönüşümünü yaşarken, Kürdün tarihin-
de başaramadığı bir işi başarıyoruz. Ba-
şaramadığı ve yenilgisine yol açan bir za-
afı gideriyoruz. Kürt, yasal mücadele gü-
cünü, yeteneğini ortaya çıkardı, bunu gös-
terebildi. Devrimcilik mevcut koşullarda
kendisini bu temelde sunuyor. 

Bu noktada tüm ayaklanmalarda görül-
düğü gibi değişimi, dönüşümü reddeden,
ciddi siyasal bir mücadeleyi gerekli gör-
meyen, şunun bunun hizmetine koşan fe-
odal sınıfın tutumundan uzak durmak
önemlidir. Feodalizm, siyasal mücadele
gücünü ortaya koyamamıştır. Bugün de
partinin yoğun siyaset yapma sürecini
başlatmaya karşı direniyor ve devrimciliği
silahlı mücadele alanıyla sınırlı tutuyor.
Silahlı mücadele ile de devrimcilik yapılır,
ama en az onun kadar siyasi mücadele ile
de, diplomasiyle de, kültürle de devrimci-
lik yapılır. Kimse bizim perspektifimizi da-
raltmamalı. Bu nedenle feodal sınıfın de-
ğişimi, dönüşümü reddetmesine, siyasi
mücadeleyi küçümseyerek içinde bulun-
duğumuz sürecin tıkanmasına fırsat tanı-
mamalıyız. 

Dışımızda bu sürece kim karşı çıkıyor;
feodal karakterli kişilikler. Yine içimizde
de aynı biçimde feodalizmden kurtulama-
yan, feodal kültür ve anlayışları kişiliğinde
barındıran yapılar değişim ve dönüşüme
karşı durmaktadırlar. Yani bunlar feodaliz-
min yeteneksizliğinin temsilcileridir. Feo-
dalizme karşı mücadele edilmeden, onun
içimizdeki etkileri kırılıp aşılmadan biz ye-
ni dönemin gelişemeyeceğini bilmeliyiz.

SSüürreeçç pprroolleetteerr ttaavv››rrllaa
ddoo¤¤rruu kkaarrflfl››llaannaabbiilliirr

Tüm bu hususlar gözönüne getirildi-
ğinde en ciddi tehlike TC’nin,

KDP’nin ve diğer güçlerin saldırısından
gelmez. Onlar bize insan kaybı da verdir-
tebilirler. Nitekim insan kaybı olmaktadır
ve olabilir de; ama en büyük tehlike, süre-
ci sekteye uğratacak olan içimizdeki kü-
çük burjuvazinin bilinen kararsızlık, ka-
ramsarlık, umutsuzluk yaklaşımları ve
bunların yaşama yansıması ile feodaliz-
min değişmeye karşı direnmesi, değişim
ve dönüşümdeki yeteneksizliği ve bunun
etkilerini yaşamaktır. Yeni süreç açısın-
dan en büyük tehlike bu iki noktadan geli-
yor. Bu nedenle de başarı da; küçük bur-
juva yaklaşım ve davranışlar ve feodal tu-
tuculuğa karşı mücadeleden geçer. Bunu
birey kendi kişiliğinde yürütmeli ve yine
parti ortamında bir görev olarak görüp
sürdürmelidir. Tutarsızlık, inançsızlık, ka-
ramsarlık, kararsızlık ve değişim dönüşü-
me karşı direnme bu noktada aşılır.

PKK’li olduğumuzu iyice hissetmeliyiz.
PKK’nin sosyalist olduğu, işçi sınıfına da-
yandığını görerek sorunların üzerine git-
meliyiz. Proletaryanın değiştirici ve dö-
nüştürücü gücünü, onun sabrını, kararlılı-
ğını ortaya koyabilmeliyiz. Süreç bununla
karşılanır. İkide bir “netleşmedim, muğlak
kaldım, zorlanıyorum” gibi küçük burjuva
nazlanmaları veya “değişim ve dönüşümü
başaramıyorum” gibi söylemler ve feoda-
lizmin yeteneksizliğinde diretme tutumu
terk edilmelidir. Bunların kabul görmesi
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mümkün de değil. Değişim ve dönüşümün
gereklerini yerine getiremeyen iflah olmaz
feodaldir. Bu konumu aşmak gerekir.
Çünkü çözüm budur, başka çözüm yok-
tur. Bunlar aşılmalıdır. Zorlukları var. Dö-
nemin ideolojik, örgütsel sorunları oldu,
olacaktır. Bunların da ancak devrimcilikle
aşılacağını biliyoruz. Biz tarihimizden ve
PKK’nin özünden aldığımız güçle bunu
başaracağız.

Ne Türk devleti, ne de bir başka güç
boş hayallere kapılmasın. Yoldaşlarımız
da kendilerine büyük bir güven duymalı.
Küçük burjuva ve feodal ruh halini, yakla-
şım ve tutumlarını aşmalı ve bunun için
yoğun bir mücadele geliştirmelidirler. Gö-
rülecektir ki, mücadele yepyeni bir pers-
pektif kazanacak, yeni dinamiklerle büyük
bir gelişme yaşanacaktır. Ancak bunun da
büyük bir beyin ve pratik çaba istediğini
bilerek hareket etmeliyiz. Bu temelde yeni
süreci karşılamalıyız. Ve de her yoldaş
bulunduğu zeminde küçük burjuva ve feo-
dal sınıf anlayışlarına karşı yoğun bir mü-
cadele başlatmalı, yeni bir dönemi bu te-
melde anlayıp, kavrayıp gereklerini yerine
getirmelidir. Böyle yaklaşıldığında, çok
geçmeden olumlu sonuçların ortaya çıktı-
ğı görülecek ve bugün karamsarlık içeri-
sinde yüzenler, bir zaman sonra bu yeni
süreçte “bana da bir yer verin” diyecekler-
dir. Bunun telaşı ve çabası içinde olacak-
lardır. Biz tabii ki dar bir hesaplaşma için-
de olmayacağız. Proletaryanın büyüklüğü
nedeniyle bugün süreç önünde engel
olanları, hesaplarını verme temelinde sü-
rece katmaya çalışacağız. Bunun böyle
gelişeceği kesindir. Bu temelde tüm yol-
daşlar da, yabancı sınıf eğilimlerine karşı
mücadele ile yeni dönemi karşılamalıdır-
lar. Başarı buradan geçer. Devrimci ve
kapsamlı bir sınıf mücadelesi yürütülme-
den devrim niteliğindeki değişim ve dönü-
şümler layıkıyla yaratılamaz. Bunun ge-
reklerini karşıladığımız oranda da yeni sü-
reç olumlu yönde gelişme gösterecektir.
Tüm kadro ve savaşçı yapımızın bu te-
melde hareket etmesinin hayati önemi
vardır ve hatalarımız ne olursa olsun bu-
nun mutlaka böyle yapılması gerekli. Di-
ğer tüm yaklaşımlar öncelikle ve hızla
aşılmalıdır.

22 AA¤¤uussttooss ççaa¤¤rr››ss››
ttaarriihhii bbiirr ddöönneemmeeççttiirr

Bir de güncel siyasal durum açısın-
dan ele almakta yarar var. 2 Ağus-

tos çağrısı üçüncü ayının dolduruyor. Bu
üç aylık süreçte neler yaşandı, nasıl bir
gelişme düzeyi ortaya çıktı? Üçüncü ayın
dolduğu bugünlerde sürecin geldiği nokta,
karşı karşıya olduğu sorunlar ve engeller,
ilerleme durumu nasıl gibi hususları dik-
kate alan bir değerlendirme kesinlikle
bundan sonrasını daha doğru etkili ve ba-
şarılı yürütebilmek için gerekli. Çünkü
özellikle son bir iki haftadır çok yoğun bir
siyasi gelişme yaşanıyor. Şiddetli bir mü-
cadele var. Bazı çevreler bunu şiddetlen-
dirmeye çalışırken, bazıları da yumuşatı-
yorlar. Daha yumuşak, daha çatışmasız,
gerginlikten uzak yöntemlerle bu süreci
götürmek ve kendi mücadelelerini böyle
yürütmek istiyorlar.

Bu kadar yoğunlaşmış siyasi gelişme-
lerin ne anlama geldiğini kavramak,
özümsemek açısından da tabii değerlen-
dirmek gerekli. A. Taner Kışlalı vuruldu.
Bu, ciddi bir olay. Önemli bir dönemeçte
Türkiye’de yaşanan olaylardan bir tanesi.
Onun üzerine kapsamlı tartışmalar var,
savcılar da konuştular. Buna karşı siyasi
partiler, demokratik kitle örgütleri hatta çe-
şitli devlet yöneticileri açıklamalar yaptılar,
tutumlar belirlediler. Türkiye cephesinde
çok yoğun bir tartışma durumu var.

Benzer bir tartışma durumu bizde de
var. Bunun Türkiye cephesinde gelişen
tartışmalarla bağlantıları ve eş zamanlı ol-
ma durumu var. Onlarla birlikte görüp,
içinde yaşadığımız günleri siyasi gelişme-
lerin çerçevesinde değerlendirmekte de
yarar var. Çok yoğun bir tartışma, gergin
ve keskin bir mücadele yaşanıyor. Bu, 2
Ağustos çağrısı üçüncü ayını doldururken
yaşanan önemli bir durum. Bizce bunun
iyi anlaşılması gerekli. 

Şöyle değerlendirilebilir; 2 Ağustos
çağrısı ile başlatılan süreç belli bir geliş-
me yaşadı ve bir dönemeç noktasına gel-
di. Aslında bu dönemeçte çeşitli güçlerin
kendilerini hakim kılmak üzere karşılıklı
mücadele yürütme, kendi hamlelerini yap-
ma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu üç ay
içerisinde 2 Ağustos çağrısından sonra
hangi gelişmeler oldu, neler yaşandı, bun-
ları dikkate almak gerekli. Belki hepsini
tek tek sıralamanın gereği yok, ama Tür-
kiye’de ve dünyada herkes şunu itiraf edi-
yor; Türkiye yepyeni bir sürece girdi. Tari-
hi içerisinde ender yaşadığı süreçlerden
birisidir. Üç ay önce Türkiye’de hiç kimse-
nin düşünmediği, hayal etmediği “Türki-
ye’de bunlar olabilir” bile demediği deği-
şiklikler yaşandı, yaşanıyor. Bunu bu bi-
çimde görmekte ve böyle değerlendirmek-
te kesinlikle yarar var. Belki örgütlenme-
de, yaşamda çok kapsamlı bir pratik deği-
şim olmamıştır. Ancak kapsamlı bir tartış-
manın yaşandığı, ilk defa Türkiye’de te-
mel sorunların bu denli açıklıkla tartışıldı-
ğı, görüşlerin ortaya konulduğu, demokra-
tik dönüşümün en geniş çevreler tarafın-
dan kesin bir ihtiyaç olarak görüldüğü ve
bunun çerçevesine ilişkin -ayrılıklar olsa
da- önemli görüş birlikteliklerine doğru gi-
dildiği bir gelişme durumu yaşandı. 

Bu oldukça önemli. Şunu gösteriyor; 2
Ağustos çağrısı tarihi bir dönemeç, yep-
yeni bir başlangıçtır. Henüz kalıcı bir pra-
tikleşme ortaya çıkaramamış olsa bile çok
etkili, Türkiye’yi dönüştürmekte oldukça
büyük bir etkiye ve güce sahip olduğu; bu
yaklaşımlar eğer başarıyla hayata geçiri-
lirse, bunu hayata geçirmede gerekli ön-
cülük başarıyla yürütülürse devrim niteli-
ğinde değişiklikleri, demokratik dönüşü-
mü, böyle bir mücadele ve yaklaşımla
gerçekleştirmenin de mümkün olduğu ka-
nıtlanmış oluyor. Bu oldukça önemli. 

Endişe, kaygı ve ikircikliğin olduğu be-
lirtilmişti. O bilinen sınıf anlayışından, eği-
liminden, ruh halinden kaynaklanan bu tür
yaklaşımları aşmak, o sınıf eğilimini aşa-
bilmek açısından bu gerçekliği böyle tes-
pit etmekte, görmekte büyük yarar ve ge-
reklilik var. Oldukça tartışmalı bir süreç de
yaşadık. Tartışan sadece Türkiye ortamı
olmadı. Biz de tartıştık, Türkiye ortamıyla
da tartışmaya girdik. Parti güçlerimiz içeri-
sinde her alanda çok kapsamlı tartışmalar
yaşandı. Parti Önderliğimizin sürece iliş-
kin kısa notlar biçiminde de olsa değer-
lendirmeleri oldu. Tartışmalara yön verdi.
Bu çerçevede bizde de aslında genel bir
açıklık ve gelişme düzeyi ortaya çıktı.

Bir tartışma, düşünce netleşmesi süre-
cinden artık tartışmalarla ortaya çıkan ba-
zı temel hususların pratikleştirilmesi süre-
cine doğru geçişi yaşıyoruz. Bu son gün-
lerde yaşanan sürecin kesinlikle böyle bir
özelliği var. Böyle bir pratikleşmeye geçiş
aşamasında süreç üzerinde çeşitli çevre-
ler etkili olmak istiyorlar. Süreçle ilişkili
olan çevreler bu açıdan bir iç çatışmayı
yaşıyor. Bazıları bu süreci daha etkili ola-
rak geliştirmeyi isterken ve bu yönlü çaba-
larını yoğunlaştırırken, buna karşıt olanlar
da, karşıt hamleyle süreci boşa çıkart-
mak, sabote etmek, tersine çevirmek,

onun tartışma düzeyinde kalarak erimesi-
ni, yok olmasını sağlamak, pratikleşmesi-
ni durdurmak, önlemek için hamleler yapı-
yorlar. Bu anlamda süreci yürüten taraflar
içerisinde bir iç çatışma yaşanıyor. Bu bi-
zim tarafımızda da var, Türkiye cephesin-
de de var. İşte Türkiye’de belirlediğimiz
olaylar kesinlikle bununla ilintili. Böyle
görmek gerekli.

Bizim cephemizde de benzer tutumlar
var. Eleştirilen tutumları böyle bir noktada
değerlendirmek, sadece böyle bazı anla-
yışları bağlamak, ‘bizde de o tür sınıf
özellikleri var olduğuna göre bu tür anla-
yışlar olacak’ gibi sonuca götürmek doğru
olmaz. Bunu önlemek açısından siyasi
anlamını, nereden ortaya çıktığını ve hızla
doğrultup düzeltilmezse bizi nereye götü-
receğini, kime hizmet edeceğini doğru
görmek önemli.

Türkiye cephesinde bilinen çete çevre-
lerinin, gerici faşist çevrelerin süreci boşa
çıkartmak, sabote etmek için girişimleri
var. Aslında yürütülen bazı keskin tartış-
malar da, bu şiddeti kullanımı da kesinlikle
böyledir. Bunların çeşitli çevreler içerisinde
örgütlülükleri de var. Bunu kendileri de be-
lirtiyorlar. Çok değişik kesimlerden yine
değişik düşünce eğiliminde olan insanlar-
dan tartışmacılar bu noktada ortak bir fikre
de ulaşıyorlar. Devlet içerisinde, toplum
içerisinde örgütlü olan bir kesimin yaklaşı-
mı diyorlar ve süreci provoke etmek iste-
yen, sabote etmek isteyen bir girişim ola-
rak görülüyor. Tamamen gerici çete odak-
larının, savaş rantçısı dediğimiz kör dövü-
şü biçiminde çözümsüz bir çatışmanın
sürmesini ve buradan kendilerine çıkar
gelmesini isteyen çevreler oluyor. Bu net.
Bu anlamda ortamı gerginleştirmek, çatış-
malı bir ortam yaratmak istiyorlar.

Parti Önderliği bu durumu; PKK’yi öz
savunma konumuna tekrar sokma girişimi
olarak değerlendirdi. Yani bir provoke et-
me durumu; tıpkı ’93’tekine benzer bir du-
rumdur. Biliniyor, ’93’te de benzer bir yak-
laşımla sürecin bu biçimde geliştirilmesine
karşı olan bu çeteci güçler süreci sabote
eden girişimlerde bulundular. Türkiye cep-
hesinde büyük bir iç çekişme yaşandı.
Çeteci çevre hakim oldu; diğer kesimleri,
demokratik süreci geliştirmek isteyen çev-
reyi tasfiye etti. Hatta ağır katliamlarla,
şiddet uygulamalarıyla bunu yaptı. 

Bizde de işbirlikçi-çete eğilimi bu de-
mokratik gelişimi provoke eden girişimle-
riyle sürecin kesintiye uğramasını, gelişti-
rilememesini, boşa çıkarılmasını sağladı.
Bunu çok net biliyoruz. Bizim içimizde de,
Türkiye cephesinde de oldu. Bu çete eğili-
mi birbiriyle bağlantılıydı. Onların sabote
edici girişimleri önlenemeyince, boşa çı-
kartılamayınca, ateşkesle geliştirilmek is-
tenilen demokratik, siyasi çözüm süreci
başarısız kılınmış, boşa çıkartılmış olun-
du. Ateşkesle başlatılan sürecin belli bir
noktaya geldiği aşamada böyle bir durum
yaşandı. Biz partide üç-dört yıllık bir iç
mücadeleyi yaşadık. Türkiye cephesi de
kısmen sürece yayılan bir iç mücadeleyi,
ama daha şiddetli ve daha hızlı yaşadı.
Bu konuda büyük tasfiyeler de gündeme
geldi. Özal’ın durumu, yine jandarma ko-
mutanlığının durumu ve birçok jandarma
istihbaratçılarının durumu tamamen bu
çerçevede değerlendirilebilir. 

KKüüççüükk bbuurrjjuuvvaazzii vvee
ffeeooddaalliizzmmiinn yyaakkllaaflfl››mmllaarr››
ssüürreeccii ssaabboottee eeddeerr

Son bir-iki haftadır yaşanan süreç
aslında demokratik dönüşüm süre-

cinin geliştirilmesinde tartışmadan pratiğe
geçme aşamasını ve böyle bir aşamadaki
iç çatışmayı andırıyor. Şimdi gerici çete
güçleri Kışlalı’yı vurarak, çeşitli tartışmalar
geliştirerek, zindanlar olayı ile bir yığın in-
sanı katlederek sokakta gerginlik yaratı-
yorlar. Onların bu gerginleştirici, çatışma-
yı geliştirici yaklaşımlarına karşı tabii Tür-
kiye cephesinde de demokratik süreci ge-
liştirmek üzere karşı duruşlar var. Siyasi
partilerde, yönetimde ve devlette bu var.
Demokratik kuruluşlar buna karşı en azın-

dan düşünce ve tutum düzeyinde açık ta-
vırlar koydular. Bu anlamda şu söylenebi-
lir; ’93’ten çok farklı olarak Türkiye’de de-
mokartik süreci işletmek isteyen çevreler
daha geniştir, güçleri daha büyüktür ve
daha açık tutum da alabiliyorlar. Bunlar
yöntem olarak çatışma ve gerginliği değil
-çünkü o süreci sabote etmek isteyenlerin
işine yarıyor ve bunun yöntemi oluyor-,
onun yerine uyuşmayı, yumuşak yakla-
şımları, çatışmayla bu sabote edici giri-
şimleri ortadan kaldırarak, bunun yerine
içine alarak, sınırlandırarak, denetleyerek
eritme yöntemini seçtikleri görülüyor. En
azından şimdiye kadar ortaya çıkan yak-
laşım bu. Ordunun hareketliliğini de böyle
değerlendirmek gerekli. Aslında o çevre-
lerin verdiği büyük güvensizliği, umut kı-
rıklığını gidermeye yönelikti. Biraz güven
verme, hakimiyetin kendinde olduğunu
gösterme girişimleridir.

Aslında MGK büyük ihtimalle kapsamlı
tartışma yaptığı halde kararlarını çok fazla
yansıtmadı. Bir de oldukça sürecin gergin-
liği içinde yumuşak bir üslupla bir bildiri ya-
yınladı. Çeşitli çevrelerin açıklamalarında
da bu görüldü. Şu söylenebilinir; 93’tekinin
aksine, çete çevrelerin, savaş rantçılarının
girişimi en azından şimdiye kadar etkili
olamamış, başarıya gidememiştir. Onların
kendileri tartışmalarla da, yaklaşımlarla da
daha fazla teşhir olmayı yaşadılar. Devlet-
te en azından görülen durum bu. Fakat
mevcut iç mücadele durumu sürüyor. Çok
yoğun bir siyasi mücadelenin varlığını ka-
bul etmek gerekli. O açıdan da bu süreci
böyle çok yumuşak ele almamak veya şid-
detini görmeyen bir yaklaşımla ele alma-
mak, çok sıradan yaklaşmamak lazım. İyi
izlemek, iyi anlamak gerekli.

Bizim de böyle bir süreci geliştirmek
üzere hem kendi içimizi daha netleştirme,
daha güçlendirme, hem de sürece daha
fazla katkı sunma yönünde girişimlerimiz
oldu. Mesela bu giden gruplar var. Grup-
ların rolünü böyle tanımlamak gerekiyor.
Süreci boşa çıkartmak girişimlerine karşı,
sürecin ilerlemesine katkı sunmak, top-
lumda taraflar arasında güveni geliştir-
mek, süreci tıkayacak, engelleyecek tu-
tumları, yaklaşımları aşmak, pratikleşmesi
için küçük de olsa ön açıcı adımlar atmak
anlamına geliyor. ’93’te bunu fazla gelişti-
remedik. Oradan da çıkartılan derslerle,
parti bunu şimdi geliştirmek, pratik geliş-
mede ve sürecin gelişmesinde her türlü
engelleyiciliği aşmak, olumlu, yönlendirici,
öncü rol oynamak istiyor, ki bu grup adım-
larının böyle bir önemi, anlamı var. Olduk-
ça derinlikli anlamakta yarar var. Bazıları
çok basit yaklaşıyorlar, çok ucuz değer-
lendirmeler, suçlamalar da oluyor. Onlar
kesinlikle süreçten, siyasetten, toplum ya-
şamından fazla bir şey anlamamış, kendi-
sini onunla sorumlu görmeyen çevrelerin
yaklaşımlarıdır. Fakat partimizin girişimleri
bu noktada oldukça ön açıcı oldu. 

Şimdi benzer bir durum bir yandan ön
açıcılıkla süreci daha ileriye götürebilmek
için hem tartışma düzeyini derinleştirme,
hem mümkün olan pratik adımları atma
yönünüde parti ilerlerken, böyle bir döne-
meçte geriye çark eden, bunu provoke
etmek isteyen yaklaşımlar bizde de orta-
ya çıkıyor. Bunu görmek gerekli. Tıpkı ’-
93’teki o işbirlikçi-çete çizgisinin benzeri
gibi bir provokatif eğilim, süreci boşa çı-
kartmak isteyen eğilim var. Bu, Mehmet
Can Yüce, Meral Kıdır benzerleri cezae-
vinde küçük bir grup, fakat küçüklüğü
önemli değil, çok zayıf, zayıflığı da önem-
li değil süreç açısından taşıdığı anlam ve
bir de onları buna teşvik eden güçlerin
durumu önemli. Bu tür böyle küçük bir
çevre, tam da böyle bir süreçte bu de-
mokratik dönüşüm sürecine karşı, tam da
çeteciliğe hizmet edecek bir biçimde ol-
dukça doğmatik, yaşamdan kopuk, fakat
tabii bununla da sınırlı kalmayan, oldukça
düşmanca bir yaklaşımla, tutumla partinin
yürüttüğü mücadeleye karşı çıkıyor ve
karşı çağrılar geliştiriyorlar. Süreci sabote
etmek, tersine döndürmek istiyorlar. Bu
anlamda parti bir bütün olarak kendi ka-
rar ve talimatları çerçevesinde süreci iler-
letmeyi tartışırken, sürece ters düşen, za-

yıf da olsa- süreci sabote etmek isteyen
provokatif girişimler var. Bunlar tersine
dönmüş girişimlerdir. Bu tür tutumlar, bu
süreci sabote etmek isteyen dış çevreler
tarafından da destekleniyor, körükleniyor.
Böyle bir ayrışma bizde de yaşanıyor.
Yani öyle sadece Türkiye cephesine has
bir durum değil.

Bizdeki diğer tutumları da aslında gün-
cel gelişmelerle bu biçimde bağlamak, bir
yandan süreç geliştirilirken, diğer yandan
değişim ve dönüşüm sürecini sabote et-
mek isteyen yaklaşımlarla da bağlan-
tılandırmak, en azından ona hizmet eden,
onun zemini olan tutumlar olarak görmek
kesinlikle gerekli. Feodalizmden, küçük
burjuvaziden kaynaklanır, şu veya bu eği-
limden olur, şurada veya burada ortaya
çıkar, onlar önemli değil. Belki bir bakıma
kaynağını bulmak açısından önemli, ama
rolleri kesinlikle sürecin sabote edilmesi
oluyor. Nasıl ’93’te işbirlikçi-çete eğilimi
süreci sabote etti, ondan sonra parti için-
deki her türlü geriliği kendine zemin ede-
rek, bütün parti-ordu yapımızı parti dışı bir
konuma sürüklemek istediyse ve bundan
yararlandıysa, mevcut durumda gerilikler,
değişim dönüşüme ters olan, karşıt olan,
onunla uyuşmayan her türlü tutum davra-
nış da aslında böyle bir provokatif, süreci
sabote etmek isteyen eğilimin zemini olu-
yor. Bu oldukça önemli. Yani hiçbir olayı
kendi darlığı içinde, tek başına değerlen-
diremeyiz. Hiçbir tutumu, anlayışı olduğu
yerde, bir arkadaşa özgüymüş gibi ele
alamayız. Hepisinin birbiriyle, süreçle
bağlantısı ve siyasi anlamı var. Bağlantı-
ları bu biçimdedir. Siyasi anlamı süreci
sabote etme noktasında anlam kazanıyor.
Böyle görüp, aslında burada düzeltmeyi,
değişimi köklü bir biçimde yapmak önem-
li. Yani karşı karşıya olduğumuz durum
öyle basit bir durum değil. 

AArrtt››kk aarraa yyoollllaarr kkaallmmaamm››flfltt››rr

“Parti bizi anlasın, feodal gerilikleri-
miz var, küçük burjuva tutumları-

mız var, parti zaten bunları biliyor, anla-
yışla karşılasın, sadece bende çıkıyor” di-
yemeyiz. Parti büyük bir mücadele yürütü-
yor. Çok zorlu bir mücadele, kritik süreç-
lerle ilerliyor, riskleri var. Herkesin partinin
yürüttüğü bu mücadeleyi anlaması, böyle
bir mücadelede partiyi anlaması, partinin
yürüttüğü mücadeleye göre kendini dü-
zeltmesi, düzenlenmesi gerekli. Böyle ol-
muyorsa, partiyle ilişkisini değerlendirme-
li. Partinin neresinde, partinin yürüttüğü
mücadelenin neresinde; onu görmeli. Bu
görülmezse, böyle yaklaşılmazsa, ayırım
iyi konmazsa o zaman dönüşüm tabii ki
tam yapılamaz. Nerdeyse dönüşmemek
de bir yaşam biçimi olarak benimsenebilir.
İkirciklik, karamsarlık, umutsuzluk, karar-
sızlık, kargaşalık da bir insan hali ve do-
ğalmış gibi görülebilir. Bir yaşam biçimi
olarak ele alınabilir. Halbuki bunlar çok
tehlikeli bir biçimde provoksyon zemini
oluyor. Süreci sabote etmek isteyenlerin
işine yarıyor. Bazıları bunların üzerinde
hareket ederek süreci sabote etmeye,
partiyi boşa çıkartmaya, yenilgiye uğrat-
maya gitmek istiyorlar.

Niyetimiz ne olursa olsun, biz ne ister-

““DDeevvrriimmcciilliikk  ssiillaahhll››  
mmüüccaaddeellee  iillee  

ss››nn››rrll››  ttuuttuullaammaazz..  
EEssaass  ddeevvrriimmcciilliikk  bbiinnlleerrii,,

oonn  bbiinnlleerrii,,  yyüüzz  bbiinnlleerrii,,  
mmiillyyoonnllaarr››  

hhaarreekkeettlleennddiirreenn,,  bbuunnllaarr››
aammaaççllaarr  ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa

bbeellllii  hheeddeefflleerree  yyöönneelltteenn,,
hhaarreekkeett  hhaalliinnddee  ttuuttaann  

vvee  bbuu  tteemmeellddee  ssoonnuuccaa  
ggiiddeenn  eeyylleemmddiirr..””

““DDii¤¤eerr  bbiirr  oolluummssuuzz  
ttuuttuumm  iissee  ddee¤¤iiflfliimmee  
kkaarrflfl››  ddiirreenneerreekk  kkeennddiissiinnii
mmuuttllaakkllaaflfltt››rraann  ffeeooddaall  
ttuuttuummdduurr..  OO  kkeennddiissiinniinn
eebbeeddii  oolldduu¤¤uunnuu  ssööyylleerr..  
‘‘DDüünnyyaa  bbööyyllee  ggeellmmiiflfl,,  
bbööyyllee  ggiiddeerr’’  
aannllaayy››flfl››nnddaadd››rr..  
NNee  ggeeççmmiiflflttee  iinnssaannllaarr››nn  
yyaaflflaadd››¤¤››  ddee¤¤iiflfliimmlleerrii  
ggöörrüürr,,  nnee  ddee  kkeennddiissiinnii  
ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyii  kkaabbuulllleenniirr..””
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sek isteyelim, bunlardan tamamen ba-
ğımsız olarak duruşumuz, ruh halimiz,
davranışlarımız, anlayışlarımız, işe yakla-
şımımız, iş yapma biçimimiz bunlara hiz-
met ediyor. Bunu bu çerçevede görmek
lazım. Ortaya çıkan etkisiz, zarar verici
olaylar, yersiz çatışmalar, kayıplar, zama-
nında parti kararlarının, talimatlarının ge-
reğini yerine getirmeme hep bu anlama
geliyor. Bu anlamda da süreci, partiyi zor-
luyor. Bütün arkadaşlarımızın bu gerçeği
kesinlikle görmesi ve anlaması lazım.
Geçmişte “göremedik, anlayamadık, par-
tiyle ters düştük” diyorduk, bütün o du-
rumlarımız partiye zarar verdi ve partiyi
oldukça riskli süreçlere soktu. O zaman
şimdi aynı şeyi devam ettirmememiz ge-
rekli. Madem geçmişte öyle olduğunu gö-
rüyoruz, anlıyoruz, o zaman şimdi ondan
kendimizi kurtarmamız gerekli. Ortaya çı-
kan mevcut olayların bir de böyle bir yanı
var ve bu biçimde değerlendirilmesi ge-
rekli. 

““PPKKKK pprroojjeekkttöörr ggiibbii,,
hheerr flfleeyyii aayydd››nnllaatt››rr””

Yeni ters davranışlar var, biz bu
konuda da bazı hususları belirte-

lim: Provokasyonun anlamını koyduk; iş-
birlikçi-çete eğilimi nasıl ki ’93’te bu süreci
başlangıçta sabote ettiyse, şimdiki provo-
kasyon da sürecin hızla ilerletilmesi duru-
munda komplonun arkasından böyle sa-
bote etmek istiyor. Sabote ederek, boşa
çıkartarak komployu zafere götürmek, ba-
şarıya götürerek partiyi yenilgiye götür-
mek istiyor. Bu anlamda tehlikeli. Anlamı-
nı iyi kavramamız gerekli. Bu yönlü hazır-

lıkların olduğu da anlaşılıyor. Yani karşı
cephe gücünü hazırlamış. Nasıl ki, ’88’de
Avrupa’daki çıkışın başarısızlığı arkasın-
dan zindandan Şener’ler devreye konul-
duysa, birkaç yıllık süren bir mücadele de
Zeki çeteciliğinin başarsız kılınması arka-
sından, komplo ve komplonun devamı
olarak böyle bir provokasyon yaklaşımı
gündeme konulmak isteniyor. Böylece
provokatif bir çıkışla içte zayıf düşürül-
mek, parçalanmak, ters yöne çevrilmek,
kafa karışıklığı yaratılmak ve dolayısıyla
sürecin motoru olması gereken güç mo-
torluk yapacak konumdan düşürülüp, sü-
reç boşa çıkarılmak isteniliyor. Tutumları
biz bu çerçevede değerlendireceğiz. Ara
yol yok; tutumlarımız ya provokatif komp-
loyu başarıya götürmek isteyen eğilime
hizmet eder, ya da demokratik dönüşüm
sürecinin geliştirilmesine, partiye hizmet
eder. Arada kalma olmaz. Feodal tutum
için “mevcut dönüşüme karşı çıkıyor” de-
nildi. Aslında bu bir bütün olarak böyle
provokatif bir eğilimin parçası oluyor ve
bunun kesinlikle aşılması lazım.

Kendi sahamıza, tartıştığımız arkadaş
zeminine gelince; böyle tersinden yakla-
şan tutumlar, yaklaşımlar var. Tersine gi-
den tutumlar var, biz bunlara karşı birkaç
gündür çağrılar da geliştirdik. Bu çağrılar
önemli. Bu noktada durup düşünmek, ye-
teri kadar aralıksız düşünmek ve karar
vermek lazım. Parti Önderliğimiz; “PKK
bir projektör gibidir” diyordu. Yukarıda
bakıldığında PKK’nin aydınlatıcılığında
her şey çok açık olarak görülür. Ve Ön-
derlik gerçekten böyle görüyordu da. Her-
kesin ruh hali nedir, duyguları nasıl, dü-
şünceleri nasıl, biz ifade etmesek bile or-
taya koyuyordu. Bu bir PKK gerçeği. Bu

anlamda da birçok tutum, davranış ve ruh
hallerinin ne anlama geldiği de anlaşılı-
yor. Bazıları “kendilerini çok akıllı, parti
yönetimimizi de akılsız veya hiçbir şey
anlamıyor ve ortamı mücadelesiz bırakır”
sanmasın. Sadece parti yönetimi bir bü-
tün olarak yanlışı, eksiği neyse onlardan
kurtarma çerçevesinde sürece katmak is-
tiyor. Gerçekten de böyle bir katılımın
hem gereği var, hem ortamı, imkanı var,
hem de herkes için en yararlı olan, en
doğru olan tutum bu. Fakat böyle olmaz-
sa, tersinden hareket edilirse veya “parti
böyle davranıyor” diyerek, bir parti zaafı
gibi sanılırsa, bu ciddi yanılgı olur. Böyle
düşünenler yanlış yaparlar. Bu anlamda
hiç kimsenin böyle bir ruh hali taşımasını,
ne böyle bir duyguya sahip olmasını, ne
de böyle düşünce ve davranış içerisinde
olmasını istemeyiz. PKK ile ilişkili olan hiç
kimse böyle olmamalı. Olursa yanlış ya-
par, partiyi karşısında bulur, partinin ge-
liştirdiği süreç karşısında ezilir gider, atı-
lır, dıştalanır, savrulur. Onun da varacağı
nokta her türlü yaşamın dışına düşmek;
gerici, tutucu, marjinalleşmiş bir mezhep
gibi kalmaktır. Onların da toplum yaşa-
mında, siyasal yaşamda, devrimsel geliş-
melerde ciddi bir değerinin olmadığı, sa-
dece engelleyici basit girişimler olarak al-
gılanıldığı açıktır. Bu nedenle bir defa o
tür tutumlardan herkes uzak durmalı.
Özellikle böyle eğilim gösterenler bu tu-
tumlarını, eğilimlerini düzeltmeliler. En kı-
sa zamanda partinin karar ve talimatları
çerçevesinde kendilerinin ne yapmaları
gerekiyorsa onu yapan, bu çerçevede de
partiyi anlayan bir tutumun içerisine gir-
meliler. Böyle açık bir şekilde son bir kez
daha bunu böyle belirtmek istiyoruz. Kime

ne söylemek istediğimizi, söylediğimiz ar-
kadaşlarımız iyi bilirler. Biz umut ediyoruz
ki, arkadaşlığın gereklerine helal getir-
mezler. Birazcık parti bağlılığı, Önderlik
bağlılığı, halk bağlılığı, tarih bağlılığı var-
sa, onun gereği olarak partinin yürüttüğü
sürece kendilerini katmayı esas alırlar.

Ara kesime gelince, bu ara kesimin
yaklaşımları, tutumları oldukça zorlayıcı.
O noktada da birkaç husus belirtmek isti-
yoruz; bir defa tehlikeli, süreci bozmak is-
teyen eğilimlere zemin oluyor. Öyle basit
bir durum, makul karşılanacak bir durum
değil. O açıdan tehlikeli bir duruş. Zemin
olmaktan kurtulmak gerekli. Kesinlikle öy-
le hafif karşılamamak, makul görmemek
veya kabul edilir, yaşanır gibi görmemek
lazım. Bu açıdan bu durumu aşan bir yak-
laşım düzeltmesi bütün alanlarda gelişme-
li.

Mevsim ilerledi, tedbirlerimiz olmalı.
Yine kendi güvenliğimizi kendimiz sağla-
malıyız. Geçmiş sürece göre belli yersiz
çatışmalara girmede, kayıplara uğramada
belli bir azalma olsa bile, değişik alanlar-
da bunlar yine yaşanıyor. Kesinlikle hepsi
bununla bağlantılı, anlamı da bu biçimde
ortaya çıkıyor. Yoksa başka herhangi bir
anlamı yok. Bu durumlara düşmemek
üzere toparlamak, anlayış derinliğimizi
geliştirmek, bu çerçevede de onları pra-
tikleştirmek, dolayısıyla her türlü zarar ve-
rici tutumların, sonuçların ortaya çıkması-
nı engelleyen mevcut sürece başarıyla
katılım sağlayan, sürecin başarılı pratik-
leşmesine katılan bir yaklaşım içerisinde
olunmalı.

Bu anlamda bir defa her türlü muğ-
laklık, kafa karışıklığı gibi şeylerin artık
tartışması bile olmamalı. Onlar bitmiştir.

Öyle “kafa karışıklığı, anlayamadım” de-
mek olmaz. Nazlanma gibi şeyler dile
geldi, artık nazlanmayı da geçiyor. Eğer
böyle devam ettirilirse kocakarılığa ka-
dar da gider. Kesinlikle böyle bu konu-
nun sürece yayılması çok tehlikeli. Unut-
mayalım ki, süreci kararlılıkla ilerletmeyi
bilemeyenler yıkıldılar. ’90’dan bu yana
dünyadaki gelişmelere bakalım. Koca
devletler gümbür gümbür devrildiler. On
yılların iktidar olmuş partileri paramparça
oldular, bir kısmı yok olup gitti. Hepsi bu
eğilimden dolayı böyle bir sonuca vardı-
lar. Kararsızlık, muğlaklık, ikircilik, naz-
lanma, özümseyememe, gevşek yakla-
şım, tutarsızlık onları bu sonuca götür-
dü. Açıkça görülüyor ki, bu eğilimler çok
tehlikeli, çok kötü pratiklere yol açıyor.
Bütün bunlara düşmemek açısından o
zaman biz kendimizi, bu ruh ve düşünce
halimizi, duygularımızı düzeltmeliyiz. Bu-
na uygun olarak da tabii pratik düzeltme-
ler gelişmeli ve pratiğe yaklaşımımızı
düzeltmeliyiz. Gevşek ve disiplinsiz yak-
laşımlar kesinlikle aşılmalı. Süreci boşa
çıkartacak pratik tutumlara fırsat veril-
memeli. Mevsimden dolayı ortaya çıkan
durumlara dikkat etmek, tedbirler geliş-
tirmek gerekli, yine kendi güvenliğimizi
her alanda kendimiz sağlıyoruz, her biçi-
miyle güvenliğimizi sağlayacak, yersiz
çatışmalarla kayıplar vererek ve bir de
süreci zorlayacak olayları önlemek için
gereken neyse yapılmalı. Bütün alanlar-
daki birimlerimizin, arkadaşlarımızın biz-
ce böyle bir duyarlılıkla, yine bunu süreci
doğru kavramakla birleştirerek yürütmesi
yerinde ve doğru olur.
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Ç
eyrek asır önce Kürt tarih bilinci
olarak Ortadoğu’da bir güneş gibi
doğan PKK, Başkan Apo’nun

şahsında insanlığın tarih bilinci olarak 21.
yüzyıla adım atmaktadır. 

PKK’nin başlattığı ulusal kurtuluş sa-
vaşından önce Kürt ve Kürdistan, Ağrı
dağına, Dersim dağlarına ve Amed’e
gömülmüş bir hayaldi. İdam sehpalarında
sallandırılan, Kürt halkının umuduydu.
Kürt halkının tarihi, ağır baskılar ve
zulüm altında çaresiz isyanlardan
ibaretti. Bu lanetli tarihin Kürde
bıraktığı miras, sadece ağıt yakma
özgürlüğüydü.

Kürt halkına bırakılan yaşam
kapısı, yalnızca egemen devletlere
boyun eğmek ve kendini inkar ederek
egemen ulus gerçekliği içinde erimek-
ti. Kürt halkını vareden ortak paylaşım
değerleri nefessiz bırakılarak ölüme
yatırılmıştı. Bu kararı ve infazı uluslararası
güçler de onaylamıştı. En kötüsü de Kürt
halkının bu kara yazgıyı doğalmış gibi be-
nimsemesiydi.

PKK, bu olumsuz koşullarda yaratılış
ideolojisi ve diriliş hareketi olarak tarihteki
yerini aldı. Umut verici hiçbir imkan ve
cesaretlendirici hiçbir destek olmadan, ade-
ta iğneyle kuyu kazar gibi mücadeleye
atıldı. Davaya bağlanacak insanı esas ala-
rak, insanda bulunabilecek yetenekleri or-
taya çıkarıp mücadele sahasına sürdü.
Başkan Apo’nun önderlik ettiği grup,
büyük bir ideolojik mücadele ve pratik
çalışmayla diriliş ve kurtuluş umudunu
yeniden filizlendirdi. İnkarcılık ve teslimiy-
et Apocu grup şahsında yenilerek, inanç to-
humları gençlik ve halk içinde
yaygınlaştırıldı. Kendi özlemlerini Apocu
grubun yaşamında ve mücadelesinde gören
işçiler, köylüler ve gençler kitleler halinde
mücadele saflarına akın ettiler. Birkaç yıl
içinde grubun etrafında yüzbinlerce insan
toplandı. 

Böylece Türk Devleti başta olmak üze-
re, hiçbir çevrenin ve hatta halkın bile be-
klemediği, mücize sayılabilecek gelişmeler
ortaya çıkarıldı. Yaşamından umut kesilmiş
bir halk, yaşadığını dost düşman herkese
gösterdi. Sömürgeciliğin Kürt halkını erit-
mek için uyguladığı “tek dil, tek kültür, tek
ulus” yaratma politikasına büyük darbe vu-
ruldu. PKK’nin yarattığı bu gelişmenin
önünü almak ve tekrar kökünü kazımak

isteyen sömürgecilik, 12 Eylül darbesini
gerçekleştirdi.

Gelişen faşist tehlike karşısında
yurtdışına çıkan Parti Önderliğimizin
çalışmaları cezaevleri direnişleriyle bütün-
leşerek, 12 Eylül faşizmini boşa çıkardı.
PKK’nin yarattığı birikim 15 Ağustos halk
savaşına dönüşerek direniş mücadelesini
hızlandırdı. Silahlı savaşmın yarattığı
değerler üzerinde gelişen halk serhildanları

Kürdistan’ın her tarafında süreklileşip
yaygınlaşarak, demokratik devrimi gerçe-
kleştirdi. Bu şanlı demokratik devrim tüm
parçaları ve dünyanın her tarafındaki Kürt-
leri de içine alıp ulusal, toplumsal ve kül-
türel devrimler olarak Kürt halkını güçlen-
dirip yenilmez kıldı. Başkan Apo’nun de-
diği gibi diriliş tamamlanmış, sıra kurtuluşa
gelmiştir. Her günü destan olan bu mücade-
le, düşürülmüş bir halktan özgürlük müca-
delesiyle herkesi kendine hayran kılan bir
halk gerçeği yarattı. 

’93’lerde bir siyasal çözümün özgür
Kürt ayağının sağlamlaştığını gören Parti
Önderliğimiz, ateşkesle Kürt ve Türk
halkının demoratik birliğini ortaya çıkar-
mak istedi. Ancak Türk devletinin PKK’yi
tasfiye etmeyi amaçlayan yeni savaş strate-
jisi devreye sokmuş olması ve içte boy ver-
en çetecilik, bu sürecin gelişmesine imkan
tanımadı. Böylece kurtuluş ve özgürlüğün
demokratik biçimde gerçekleşmesi gecikti. 

’93 sonrası mücadele dönemi, bizim
açımızdan siyasal ve askeri olarak kendini
tekrarlayan, ama ezilmemek için büyük bir
direnişin gerçekleştirildiği yıllar olarak ta-
rihteki yerini aldı. 

1 Eylül 1998 tarihinde ilan edilen
ateşkes, hem partimiz hem de Türkiye için
bir tekrara dönüşen savaşı durdurarak, iki
halkın kardeşliğine dayanan bir çözüm bul-
mayı amaçlıyordu. Türkiye ve bölgedeki
tıkanıklık, ancak Kürt sorununda demokra-
tik bir çözümle aşılabilirdi. Uluslararası
komplo, partimizin attığı bu adıma imkan
tanımadı. Başkan Apo, bu komplo ve dost

yüzlü  ihaneti işbirliği ile Türkiye’ye teslim
edildi.

Başkan Apo büyük bir önseziyle bu
komplo ve iheneti boşa çıkarmak için,
çıkmazı derinleştiren ve kendini tekrarlayan
bir savaş ve politika yerine, 1 Eylül Ateşke-
sini daha kapsamlı politik bir yaklaşımla
geliştirerek, demokratik-siyasal çözüm
sürecini başlattı. Böylece tıkanıklığın ve te-
krarın devamına fırsat vermedi. Bu stratejik

dönüşüm ve mücadele yönteminde değişik-
lik kararıyla, uluslararası güçlerin ve Tür-
kiye’nin Kürt sorununu çözümsüz bırakma
politikasını tersine çevirerek gerçekçi bir
çözüm için inisiyatifi eline aldı. 

Silahlı kurtuluş savaşamımız
gerçekleştirdiği devrimle dirilişi tamam-
lamış ve amaçladığı hedeflere büyük oranda
ulaşmıştı. Yapılması gereken, kurtuluş mü-
cadelesini olanaklı bir çözüme kavuşturm-
aktı. Çünkü çözüm için irade göstermeyen
uluslararası güçlerin ve Türkiye’nin ya-
klaşımına göre tutum belirlemek, mücade-
leyi belirsizlikler içinde tutmak olurdu. De-
vrimci bir partinin görevi, başkalarına göre
tutum belirlemek yerine, tıkanıklığın ol-
duğu bir yerde yaratıcılıklar inisiyatifi  ele
alıp çözüm yolunu açmaktır. Mücadelesiz
sonuç alınamayacağı gibi, zamanında
dönüşüm yapmamak, kendini politikasız ve
mücadelesiz bırakmak demektir. PKK’deki
dönüşüm ihtiyacı işte bu gerçeklerden or-
taya çıktı. 

Yiğit Kürdistan halkı!

Uygulama baskıcı ve inkarcı politikalar,
geçmiş yıllarda varolmak için silahlı sa-
vaşımdan başka bir yol bırakmamıştı. Bu
yıllarda büyük acılar ve kayıplar pahasına
kimlik ve özgürlük mücadelesine atıldınız.
Kendinizi özgürlüğe aşık bir halk haline ge-
tirdiniz. Artık hiçbir güç sizleri lanetli tari-
hin çaresizliklerine geri döndüremez. 

PKK’nin önderlik ettiği halk savaşımı
destansı kahramanlıklarla doludur. Biz par-
timizin geçmişiyle gurur duyuyoruz ve bu

geçmişe dayanarak geleceği yaratmaya
çalışıyoruz. Bu tarihimizin ortaya çıkardığı
çok büyük değerler vardır. Özgürlük bilinci,
elde ettiğiniz kazanımlar ve ortaya çıkarılan
bu değerler sizleri daha ileri sonuçlara
götürecek düzeydedir. Demokaratik cumhu-
riyet stratejisini kararlıca sahiplendiğiniz
taktirde, 21. yüzyıl Kürt halkıyla birlikte
tüm Ortadoğu halklarının özgürlük ve de-
morasi yüzyılı olacaktır. Demokrasi ve

barışçıl siyasal çözüm, silahlı mücadeleden
dah fazla bir çabayla yaşam bulacaktır.
Önünüzde duran görev, Türkiye’nin emekçi
halkı, demoratik ve sosyalist güçleriyle bir-
likte demokrasi mücadelesini yükseltmek-
tir. Bu mücadele şimdiye kadar verilen sa-
vaşı anlamlı kılacak ve büyük kazandıra-
caktır.

Türkiye’nin demokratik güçleri

ve emekçi halkı!

Son kırk yıldır büyük bir demokrasi ve
özgürlük mücadelesi vererek, demokratik
devriminizi önemli bir aşamaya getirdiniz.
Kürt halkı da kendi cephesinden demokra-
tik devrimi gerçekleştirerek, her iki halkın
özgür birliğine giden yolu döşemiştir. Bu
mücadele aynı zamanda Türkiye halkının
mücadelesiydi. Demokratik cumhuriyet
içinde ortak vatanda buluşmak, kaderleri et-
le tırnak gibi birbirine bağlı olan iki halkın
tek seçeneğidir. Bu nedenle demokratik
cumhuriyet için Kürt halkı ile omuz omuza
verip el ele yüremenin tüm zamanıdır. İki
halk mücadelesini ve gücünü birleştirdiğin-
de, 21. yüzyıl Türk ve Kürt halkının yüzyılı
olacaktır. İki halk bu güne kadar verdiği
mücadeleler ve çektiği acılarla böyle bir
geleceği hak etmiştir. Demokratikleşme
önünde engel olan güçleri aşmak için, bu
tarihi fırsatı iyi değerlendirelim! Ortak çaba
ve mücadeleyi ertelemeksizin yaşama geçi-
relim!

Uluslararası Demokratik Güçler!

Tarihinin en eski halklarından olan

Kürt halkı 20. yüzyılda yok sayıldı. Uluslar
ve halkların doğal haklarının hiçbiri Kürt
halkına layık görülmedi. Kürt halkı büyük
güçlerin bölge devletler ile olan ilişkilerine
kurban edildi. Ortadoğu’da siyasi ve ekono-
mik çıkar için halkımız araç olarak
kullanıldı. Bu politkalar Kürt halkına çok
büyük acılar çektirdiği gibi, Ortadoğu hal-
klarını da huzura kavuşturmadı.

Kürt halkı, hiçbir halkın uğruna müca-
dele vermediği kimliği ve ismini
kabul ettirmek için mücadele et-
ti. Bu halk sadece kendi kirlerini
temizlemeye çalışmakla yetin-
medi, aynı zamanda tüm ins-
anlığın bu ayıbını ortadan
kaldırmak için mücadele verdi.
Çünkü bu durum yalnız Kürt
halkının değil, tüm insanlığın

trajisiydi. Bu trajediye artık son vermek
yalnız Kürt halkının değil, tüm insanlığın
sorumluluğudur.

Kürt halkı yalnız Türkiye’de değil, tüm
Ortadoğu’da demokrasi ve huzurun
gelişmesi için barış ve siyasal çözüm tal-
ebinde ısrarlıdır. Kürt sorununun demokara-
tik çözümü, Ortadoğu halklarının ve tüm in-
sanlığın çıkarınadır. 

Bu nedenle tüm uluslararası demokratik
güçler PKK’nin attığı bu adımı destekleme-
li; gerekli dayanışmayı gösrerek, 21.
yüzyıla girilirken, bu insanlık ayıbı ortadan
kaldırmada rolünü oynamalıdır.

PKK’nin yirmibir yıllık tarihi, tüm eksi-
kliklerine ve yetersizliklerine rağmen, Kürt
halkına ve insanlığa çok şey kazandıran
gurur ve onur duyduğumuz bir tarihtir. Bu
şanlı tarihi en başta Ulusal Önderimiz
Başkan Apo’ya borçluyuz. Partimizin kuru-
luşunun 21. yıldönümünü Başkan Apo’nun
esareti koşullarında kutlarken, O’nun bize
ve halkımıza kazandırdığı büyük devrimci
ruh ve PKK militanlığı, değerlerimize yeni
değerler katmanın ve 21. yüzyılı başarıyla
karşılamanın teminatı olacaktır. Halkımızın
bu ruh ve militanlıkla bütünleşerek, yeni
yüzyıla özgür insanlık ailesi içindeki saygın
yerine mutlaka alacaktır. 

– Bijî Serok Apo!

– Yaşasın İnsanlığın Tarih Bilinci PKK!

– Özgürlük ve Demokrasi için

Başkan Apo’nun Işıklı yolunda İleri!
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İnsanlığın tarih bilinci PKK 22 yaşında
PKK Başkanlık Konseyi
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Yeni dönemin e¤itim anlay›fl›n›
içsellefltirelim süreci kazanal›m

EE
ğitimin anlamı, önemi üze-
rinde durmak gerekiyor.
Parti olarak en baştan beri

çok eğitim yapıyoruz. Parti tarihimiz
aynı zamanda eğitim çalışmaları tari-
hidir. Parti Önderliğimiz eğitim için
“bizim için ekmek su kadar gerekli”
demektedir. Kürdistan’da devrim ça-
lışmalarını yürütebilmek, siyaset yapa-
bilmek, örgüt oluşturabilmek ve insan-
ları bir araya getirebilmek için kesin-
likle mevcut varolan duygu, düşünce,
davranış kalıplarını kırmak değiştir-
mek gerekir. 

Bu nedenle daha başından itibaren
parti hareketimiz bu gerçekliği gör-
müş, ideolojik grup haline gelebilmek
için çok kapsamlı bir düşünce gelişi-
mini insanlara özümsetip benimset-
mek için mücadele yürütmüştür. O dö-
nemden başlayıp bugüne ka-
darki süreçte başka partilerin
tarihinde olmayan bir tarzla
eğitim süreci sürdürülüp gel-
miştir.

Başka partilerin tarihinde
böyle eğitim süreçleri olma-
yabilir. Bu doğaldır da. Çün-
kü o partilerin içinde şekil-
lendikleri toplumlar ve ulus-
lar farklıdır. Bu partiler orta-
ya çıkmadan önce ileri dü-
zeyde bir eğitim süreciyle
birlikte düşünsel, kültürel,
sosyal, siyasal gelişme yaşa-
yarak, böyle bir altyapı ile
yaşama, siyasete atılıyor,
partiye, örgüt gerçeğine katı-
lım gösteriyorlar. Bu nedenle
de onların güçlü bir altyapısı
oluşuyor ve bu tür toplum-
larda insanlar eğitimlerini sa-
dece parti oluşturmak için
kullanıyorlar. Bu da kendine
özgü yöntemlerle yürütülü-
yor. 

Kürdistan’da ise böyle bir
altyapı yoktur. Partileşme sı-
fırdan başlıyor. Ulus olarak
partiye ulaşmada sosyal, dü-
şünsel, kültürel düzeyde belli
zayıflıklar yaşanmakla bir-
likte çoğu kesimde ise hemen hemen
hiç yoktur da denilebilir. Parti böyle
bir toplum içerisinden ortaya çıkmıştır.
Partileşme böyle bir insan yapısı ile
gerçekleştirilmektedir. Her türlü sos-
yal, kültürel gelişme dahil bütün eği-
timlerin parti tarafından yapılması ge-
rekmektedir. Bu yüzden PKK’de eği-
tim kapsamlıdır. PKK’nin eğitime
yaklaşımı, eğitim sistemi ve çerçevesi
diğer partilerin yaptığından çok farklı-
dır. Bu özellik içimizden ve dışımız-
dan belli kesimler tarafından “neden
bu biçimde, niye böyle bir eğitim ya-
pılıyor” diye eleştirilmekte, kısmen
yadırganmaktadır. Böyle düşünülmüş,
mevcut çalışmalar bu biçimde değer-
lendirmeden geçirilmek istenmiştir.

Herkesin kendine göre değerlendir-
mesi olsa da Kürdistan’da işler bu şe-
kilde yürümek zorundadır. PKK ortaya
çıkardığı gelişmelerle bunun doğru ol-
duğunu kanıtlayan bir hareket olmuş-
tur. Bu yöntem, gelişme yaratan bir
tarzdır. Bunun dışındaki yaklaşımlar
Kürdistan’da herhangi bir gelişmeye
yol açmamıştır. Eğitime doğru yaklaş-
mayan fakat örgüt, parti olmak isteyen
birçok hareket varken, onlar önemli
bir gelişmeden de öteye ciddi bir var-
lık bile gösterememişlerdir. Bu açıdan

PKK’nin diğer alanlarda olduğu gibi
eğitim tarzı, yaklaşımı da Kürdistan
için doğruluğu kanıtlanmış bir yakla-
şım tarzı olmaktadır. Partimiz açısın-
dan sadece bunu kabul etmek yetme-
mekte, bunu derinleştirmek, zenginleş-
tirmek ve eğer devrimci sorumlulukla
yaklaşacaksak, bu çalışmalarımızın
böyle sonuç vermesini sağlamak gere-
kiyor. 

Eğitim niçin gereklidir? Gerçekten
doğru mu, yanlış mı yapıyoruz? Yaptı-

ğımız işler bize fayda mı, zarar mı ge-
tiriyor? Boşa zaman mı geçiriyoruz,
yoksa eğitim işlerimize hizmet mi edi-
yor? İnsan için yararlı mıdır, yoksa
onu zorlayıcı bir konuma mı sahiptir?
Bazıları bunların tersini iddia ediyor-
lar. Bu konuda gerçekçi olmakta yarar
vardır.

Son dönemde bazı kişi ve çevreler
partiye ve Önderliğe karşı PKK kadro-
larını isyana çağırıyorlar. Sözümona
PKK’li olmak üzere isyan çağrısı ya-
panlar var ve bunu açıktan yapıyorlar.
Dünya öyle bir gelişme düzeyine ulaş-
tı ki; iletişim, propaganda, bunu sağla-
yan teknik gelişme öyle ileri düzeyde
ki, bununla yapıyorlar. 

PKK ve PKK Önderlik gerçeği bel-
ki de bu dünyada en açık siyaset ya-
pan, örgüt çalışması yürüten bir hare-
kettir. Çoğu zaman bu açıklık, teknik
bakımdan örgüt çalışmamızı zorlamış-
tır. Fakat Parti Önderliğimiz sosyalist
yaklaşım olarak hep açıklığı esas al-
mıştır. İşlerini açık yürütmüştür. Çoğu
kişi, PKK sorgulanarak, yeni şeyler
öğrenilecek sandı. Bu konuda çok ça-
ba harcayanlar var. Fakat PKK’nin va-
rolanlar dışında öğrenilebilecek hiçbir
şeyini bulamadılar. Çünkü gerçekten
öğrenilecek bir şeyi yoktur. PKK bu

kadar açık çalışan, politikayı entrika-
larla, gizli diplomasilerle yürüten bir
özelliğe sahip değildir. Tüm mücade-
lesini aleni, halka hesap verme tarzıyla
yürüten bir harekettir. Rusya’da sosya-
listler kendilerini yıllarca gizlediler.
Ama baktılar ki öyle olmuyor, biraz
açıklık yaratalım dediler ve çöktüler.
Çöküş; gizliliğin açığa çıkartıldığı sü-
reçte meydana geldi. PKK olarak, bu
kadar saldırı karşısında ayakta kalabi-
liyorsak, bunda açıklığın önemli bir

payı vardır.
Şimdi bu öğrenme ve kavrama is-

temlerimizi daha ileri düzeye çıkarma-
mız gerekmektedir. Madem ki, Önder-
lik sistemi; partinin, mücadelenin geli-
şimine bu kadar hizmet etmiş, bizi ge-
liştiren, ayakta tutan önemli bir güçtür,
o zaman bunu daha da geliştirmeliyiz.
Her şeyi daha derinliğine anlar, kavrar
hale gelmeliyiz. Bilinenden, açık olan-
dan değil de, bilinmeyen, anlaşılma-
yan, karanlıkta kalan şeylerden kork-
malıyız. 

İnsanın gelişmişliği düşünsel

zenginliğiyle ortaya çıkıyor 

Bu açıdan yaptığımız tüm çalışma-
ları tartışabilir, değerlendirebiliriz.
Gerçekten ne yapıyoruz; yaptığımız
iyi mi, kötü mü? Bir zorunluluk mu?
Bunu sorguluyoruz, sorgulamalıyız.
Eğer yaptığımız iş gerçekten bizim
için yararlıysa ve ihtiyacımızı karşılı-
yorsa yapalım yoksa yapmamıza gerek
yok, zamanı boşa harcamayalım. Eğer
buradan sonuç alamıyorsak, o zaman
başka türlü kendimizi geliştirmenin
yol, yöntemi olmalı, onları yapmalı-
yız. 

İnsan kendini eğitebilen, üretim

araçlarını kullanabilen bir canlı olarak
tanımlanıyor. İnsanın diğer canlılardan
farkı burada ortaya çıkıyor. Üretim ya-
pabilmek düşünebilmek, düşünsel ge-
lişmeyi sağlamak anlamına geliyor.
Düşünmek, bilmek ve öğrenmektir. Bu
açıdan insan bilen, öğrenen bir varlık-
tır. İnsan çok değişik biçimlerde öğre-
niyor: Konuşuyor, görüyor, tecrübe
kazanıyor, okuyor, işitiyor ve öğreni-
yor. 

İnsan dışındaki canlılar da öğreni-

yor mu? Böyle bir soru sorulduğunda
sadece insan öğreniyor demek dar bir
yaklaşım olur. Değişik canlılar da bir
şeyler biliyor, davranışlarına belli bir
düzeyde yön verebiliyorlar. Yaşamları-
nı örgütlüyorlar. Her canlının kendi
özelliği çerçevesinde, iç güdüsel bir
tarzda dış çevreyi görme, anlama, bu-
na göre kendilerini yaşatma durumları
vardır. Tehlikeyi şu veya bu şekilde
görebiliyorlar. Kendilerini savunma
mekanizmaları vardır. Canlı olarak bü-
tün bunları belli bir bilgi düzeyi olarak
sayabiliriz. Buna iç güdüsel bilgilen-
me, hareket tarzı deniliyor. Canlılarda
bu varken bir kısmında da bu epeyce
gelişmiştir. 

İnsanın bilmesi ve öğrenmesi sınırlı
değildir. İnsanın bilgisi, öğrenmesi bu-
radan sonra başlar. İnsan, sadece dün-
yayı, çevresini tanıyan değil, onu ifa-
deye kavuşturan bir varlıktır. Yeniden
üretim, üretim aracı yapma ve kullan-
ma burada ortaya çıkıyor. Oysa diğer
canlılar bunu yapamıyor. Üretim araç-
larını kullanamıyor, bilmiyor, öğrene-
miyor.

Bunu yapabilmek için daha fazla
öğrenmek gerekli. Öğrenmek için de
eğitim gerekiyor. Yani kendi bilgi dü-
zeyimizi geliştirmemiz gerekli. Yaşam

iyi anlayabilmek ve kendinmizi savu-
nabilmek için eğitimimizi, bilgi düze-
yimizi arttırmamız gerekiyor. Ve yine
daha fazla üretken, kabul edilebilir bir
yaşam düzeyine ulaşabilmemiz için
kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Bu
çerçevede eğitim bilgilenme bilgi biri-
kimini, düzeyini geliştirme, öğrenme
olarak tanımlanabilir. Yine insanın
sosyalitesini geliştirmek üzere terbiye
olarak da tanımlanabilir. 

Böylece eğitimi iki yönlü değerlen-
dirmek, ele almak mümkün ve yerin-
dir. Bilgi eğitimi, üretim araçları yap-
mak, üretimi geliştirmek ve kendini
daha ileri düzeyde bir yaşam gücüne,
araçlarına kavuşturabilmek için insa-
nın yaptığı düşünsel çalışmalar, düşün-
ce zenginliği, düşünce birikimi oluyor.
Terbiye ise davranış ve ilişki biçimi

oluyor. Terbiye, birbiriyle
ilişkisi, insanın toplum ola-
rak yaşaması bağlamında or-
taya çıkar. Ve bunun gerekle-
rinini yerine getirilmesi, iliş-
ki, davranış biçimlerinin bu-
lunması, zenginleştirilmesi,
toplum olarak yaşayacak in-
sanların davranışlar bütünlü-
ğünü edinmek oluyor. Şimdi
insanın gelişme düzeyi; bu
her iki alanda eğitim düzeyi
ile ölçülüyor. 

Canlılar içerisinde insan
diğer canlılardan düşünce
düzeyi ile, davranış zengiliği
ile ayrılıyorsa; o zaman insa-
nın gelişmişlik düzeyi de bu
zenginliğin düzeyi ile ölçül-
mek durumunda. Bu konuda
insanlıktan ne kadar geridey-
sek diğer canlılara o kadar
yakınız demektir. İnsansal
gelişme ise diğer canlılardan
uzaklaşma, ilerleme, zengin-
leşme, derinleşme anlamına
geliyor. İnsanların, toplumla-
rın gelişmişlik düzeyi ise bu-
nunla ölçülüyor. 

Eğitimli ve eğitimsiz in-
san diyoruz. Eğitimli insan
gelişmiş insandır. Bu da ol-

dukça gelişmiş toplum oluyor. Bunun
ölçütü, aslında toplumun yaşam düze-
yinin gelişkin olması anlamına geliyor.
Yine yaşam düzeyinin gelişkinliği top-
lumsal ilişki düzeyinin gelişkinliği an-
lamına geliyor. Yani bu toplumun eği-
tilmişlik düzeyi ile ölçülüyor. Geliş-
kin, ileri insan düşünce ve davranış
olarak en yetkin insan oluyor. En çok
bilen, en iyi davranışı gösterebilen, en
iyi sözü söyleyebilen; toplum açısın-
dan en yararlı olan insan, başkalarını
en çok çeken, örgütleyen, toplumu da-
ha ileriye taşıyabilen insan anlamına
geliyor. Tabii bunu insanlar yapıyor,
hayvanlar yapamıyor. 

Gerçi hayvanların da kendilerine
göre bir sistemleri var. Bazıları öne çı-
kıyor, yönlendiriliyor, yönlendiriyor.
Sürü halinde yaşıyorlar, sürülerin yön-
lendiricileri oluyor. Hayvanlar bunun
iç güdüleri ile yapıyorlar. Olmuyor de-
ğil. Fakat bu iç güdüseldir, dardır. İfa-
deden yoksundur. 

Böyle baktığımız zaman toplum ve
insan olarak gelişebilmek eğitimle
ilintili. Biz bu mücadeleyi insani bir
mücadele olarak yürüttüğümüze göre,
gelişmiş bir toplum ve insan yaratmak
temel hedefimiz ise o zaman bunları
ancak eğitim ile yakalayabiliriz. Bu-

““E¤er kifli gerçekten toplumun ve düzenin yaflam ölcülerini aflan

ölçüleri  ortaya ç›kar›p, bunu yaflamsal k›larsa ve bunu hayata geçirmek için
mücadele olursa, o zaman düzeni aflan, geri olan iliflkiler da¤›lacakt›r. 

Hakim iliflki, yaflan›r iliflki, bu olacak. Bu düzeye gelemezsek baflkas›na 
entegre olaca¤›z ve kaybedece¤iz. Baflkas› kazanacak.””
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nun başka bir yolu yok. Eğitilen insan
gelişkin insandır. Eğitilen toplum; ya-
şam ve sosyalite olarak gelişendir. Eği-
timsiz olan, geride kalan; insani gelişi-
minin uzağında kalan insandır. İnsani
gelişmenin, toplumsal gelişmenin uza-
ğında kalmayı kabul etmediğimize gö-
re o zaman ilerlemenin tek yolu eğitim
oluyor.

İnsan olarak gelişmek eğitimden ge-
çiyor. Toplum olarak gelişmenin en te-
mel tarzı toplumun eğitilmesi, bilgi ve
davranış düzeyinin geliştirilmesi de-
mektir. Bizim de amacımız gelişmek
olduğuna göre burada kullanacağımız
tek yöntem eğitim oluyor. Başka bir
yöntemle gelişme ve ilerleme sağlama-
mız mümkün değil. Yoksa ilerici ola-
mayız. Devrimci olmak iddiasıyla orta-
ya çıkmıştır ve kendimizi öyle tanımlı-
yoruz. O zaman bu lafta kalmamalı.
Bunun yaratmanın kazanmanın yolu ve
yöntemi kendini eğitmektir.

Kürt insanın eğitimi gelişkin olsaydı
böyle geri toplumsal, sosyal ilişkiler
içinde olmazdı. Sömürgeci ilişkileri bu
kadar yaşamazdı. Aşiretçi feodal bağ-
lar bu kadar sürmezdi. Bu kadar geri
olduğuna göre demek ki eğitimsizdir.
Kürt insanı gelişmediği için Kürt top-
lumu geri kalmıştır. Kürt insanı çağın
çok gerisinde kalmış yaşam düzeyini,
yaşam ilişklerini kabul ediyor, özümsü-
yor. Bu insanı, toplumu ilerletmek için
çalışıyorsak, ilerletmeyi amaç edini-
yorsak ne yapacağız? Eğitim yapaca-
ğız, eğiteceğiz. Bunun başka yolu yok.
Başka türlü ilerleme, gelişme yolu,
yöntemi yok. Diğer şeylerin hepsi as-
lında eğitimi geliştirmeye yönelik. 

Eğitim

yeniyi yakalamanın adıdır

Savaş eğitimi Kürt topumunu daha
fazla dönüştürmek, siyaset buna daha
bir sistem kazandırmak, hızlandırmak
içindi. Bütün bunları geri kalmış bir
toplum ve insanı ilerletmek, geliştir-
mek, ileri düzeye çıkartmak içindi. Bu-
nun çok hızlı yapılması gerekiyor. Bu
nedenle savaşı tercih ettik, savaşı seç-
tik. Çünkü savaş köklü değiştirici, eği-
tici bir yol, yöntem tarzı. Gerillayı bu
nedenle seçtik. Gerilla bilinçti, eğitim-
di, davranış kazanmayı, her türlü gerici
ilişkilerin yıkılması, parçalanması ha-
reketiydi. 

Bu, Kürdistan’da sert bir darbeyle,
köklü bir ölçüde gerçekleşti. Belki bu
görülmüyor, belki çok fazla anlamıyo-
ruz, ama istediğimiz kadar söz söyle-
yelim bunlar yapılmasaydı şimdiye ka-
dar ortaya çıkan gelişmenin onda birini
bile yaratamazdık. Ne kadar yöntemli
veya sert eleştiri yaparsak yapalım, yi-
ne de bu kadar kısa sürede böyle köklü
değişiklikler toplum ve insan yaşamın-
da bu kadar derinlikli değişiklikler or-
taya çıkaramazdı. Toplum çok geri ve
gelişmenin önünde çok ağır ayak bağ-
ları bulunduğu için bunları kırmak,
parçalamak, gelişmeyi hızlandırabil-
mek, yani eğitimi çok köklü yapabil-
mek amacıyla biz bu kadar şiddetli bir
mücadele yürüttük. Mücadelede şiddet
öne çıktı, rol oynadı, gerekli oldu ve
önemli bir gelişmeyi de sağladı. Aslın-
da PKK devriminin temel yanı burasıy-
dı. Yoksa bu siyaset devrimi değildi.
Çok fazla askerliğe katkı sunan, asker-
lik yaratan, askerlik geliştiren bir dev-
rim değildi. 

Bütün bunlar dünyada çok ileri dü-
zeyde gelişmiş. Geri değil. Biz , bu ka-
dar geri bir düzeyden kalkıp dünyayı
çok ileriye götürecek bir durumumuz
yok. Bizim devrimimizin temel çizgisi
insanı, toplumu değiştirmekti. Yani
Kürt toplumunda, Kürt insanında varo-
lan geri düşünce, duygu ve yaşam dü-
zeyini, ilişki sistemini parçalamak, öz-
gür birey, özgür toplum doğrutusunda
ilerletmekti. Her türlü kölelik, bağımlı-

lık, sömürü ve baskı içeren yaşam iliş-
ki düzeylerini parçalayıp bireyi ve top-
lumu özgürleştirmekti. 

Bunun için parti şimdiye kadar her
türlü eğitim yaptı. Sözlü yazılı eğitim
yaptı. Fakat bununla mevcut gerilikleri
yıkmak mümkün değildi. Bunun için
savaş yaptı, örgüt kurdu, siyaset yaptı.
Aslında hepsi geriliklerin parçalanma-
sı, yeninin yaratılması içindi. Önemli
bir düzey ortaya çıktı mı? Şimdi bu ko-
nuda hemen bir şey söylemek fazla
gerçekçi değil, ancak toplum yaşamını
incelemekten yana olanlar Kürdistan’-
daki gelişmeleri değerlendirebilirler.
Yapılan değerlendirmelerde görülecek-
tir ki, dünyada toplumsal gelişmenin
en hızlı yaşandığı bölge Kürdistan top-
lumu olmuştur. 

PKK’nin yürüttüğü eğitim 

Kürdistan’da devrimsel 

bir gelişme yarattı

Buna devrimsel gelişme deniyor. Bu
anlamda büyük bir devrimsel gelişimi
Kürt insanı ve Kürt toplumu yaşadı.
Duygu, düşünce, ilişki sisteminde kök-
lü bir yenilenmeyi yaşadı. Bu ileri dü-
zeyde ortaya çıktı. Bunun hiç kimse in-
kar edemez. Ama mevcut dünyanın ge-
lişim düzeyine baktığımızda yine de
bütün bunlar geri. Bu kadar hızlı bir
gelişme yaşadık, fakat çoğunlukla bu
şöyle oldu; geri ve eski olanı parçala-
dık, ancak yenisi nasıl olacak, mevcut
dünya durumunda, buna denk olanı na-
sıl geliştireceğiz, sistemleştireceğiz; bu
yeterince yakalanamadı. Bu bizim için
hala bir sorun. Yani bu çözümlenmiş,
düşünce, duygu, davranış, yaşam düze-
yi ile bütünüyle maddileştirilmiş değil. 

Parçalanma çok hızlı ve köklü oldu.
Bu, kuşkusuz bir şaşkınlık da yarattı.
Dağılma da yaratıyor. İnsan ve toplum
üzerinde bu yönlü etkileri oldukça faz-
la. Bunu da dikkate almamız, görme-
miz gerekir. Bu şaşkınlığı kuşkusuz aş-
malıyız. Gerilik, gericilik iyi darbelen-
di. Başka bir biçimde de Kürdistan’da
böyle bir darbelemeyi yapmak müm-
kün değildi. Bu açıdan PKK Kürt insa-
nı, Kürt toplumu için bir zorunluluktu. 

Kim ne derse desin, ne kadar PKK
düşmanı olurlarsa olsun insanı ve top-
lumu irdeleyen bir bilim adamı PKK’-
nin Kürt insanı, Kürt toplumu açısın-
dan böyle bir tarihsel rolü yerine getir-
diğini kesinlikle kabul edecek, bu ger-
çeği her zaman öyle tanımlayacak ve
itiraf edecektir. 

Başka bir biçimde de Kürdistan’da
bu gericiliği yıkmak mümkün ve kolay
değildi. Belki çok uzun vadede belli
değişimler ortaya çıkabilirdi, ama bu
gerçekleşir miydi, gerçekleşmez miydi
orası soru işerati. Biz parti olarak ger-
çekleşmezdi yanıtını verdik. Gerçek-
leşmek yerine tam tersine yok oluş, tü-
keniş gerçekleşiyordu. Onun için bu-
nun başka bir yolu yoktu. 

PKK tarihsel bir zorunluluk oldu. O
nedenle şiddetli bir savaşıma girdi.
Toplum böyle bir zorunluluğu gördü,
ihtiyaç edindi. Tutucu, geri bağlar, iliş-
kiler içerisinde olan insan PKK’ye bu
kadar katılım gösterebildi, benimsedi.
Çünkü bir tarihsel ihtiyaç oluşmuştu.
PKK bu ihtiyacı iyi gördü, iyi tanımla-
dı. İnsanın bu ihtiyaçları ne ile yerine
getirilir, bunu da iyi tanımladı ve bura-
da giriş yaptı. PKK bütün hücrelerine
kadar gericiliğin sardığı insanı, toplu-
mu hızla kendisine çekip o durumdan
kurtarıp bütün bağları parçalayıp, yeni
bir yaşam sürecine ulaştırmayı başardı.

Mevcut insan, toplum gelişimi açı-
sından henüz gerilikleri var. Yani henüz
ileri düzeyi ulaşmış değil. İlerletilmesi
gerekiyor. Bu, iyi, köklü, devrimci bir
gelişme fakat henüz şekillenmemiş bir
gelişme. Dünya insanlığının gelişimi
dikkate alındığında daha fazla ileriye
götürülemesi gereken bir gelişme.

Yeni eğitim anlayışımız

bir savaş biçimi haline

gelmiş durumda

Bu açıdan eğitime herkesten daha
fazla önem vermemiz gerekiyor. Şim-
diye kadar eğitimi, şiddet kullanma, es-
kiyi yıkma ve parçalama olarak kullan-
dık, değerlendirdik. Bu doğruydu. Şim-
di bunu yeniden yapma, daha ileri bir
insan yaşamını, toplum şekillenmesini
ortaya çıkarma olarak sürdürmemiz ge-
rekiyor. Eskiyi yıkma yani devrimci yı-
kış dönemini yaşadık. Yeniyi inşaa et-
me, yeniyi şekillendirme dönemini ya-
şamak durumundayız. 

Böyle bir döneme girmiş bulunuyo-
ruz. Şimdiye kadar ki eğitim daha çok
yıkıcılığı, parçalayıcılığı içeren bir eği-
timdi. Savaş ve şiddet bunda rol oyna-
dı. Şiddet örgütleri rol oynadı. Bundan
sonraki eğitimlerimiz ise yapıcılığı, ye-
niden şekillenmeyi içerecek. Bunun
gerektirdiği eğitim yönetmelerini kul-
lanacağız. Sözlü olacak, yazılı olacak.
Propagandayı, kültür eğitimini, sosyal
eğitimi kullanacağız. Toplumsal ilişki-
lerin, yaşamın daha ileri düzeyde oluş-
ması için ne gerekiyorsa onları yapma-
yı esas alacağız. 

Bunları yapmazsak ne olur? Ortaya
çıkardığımız enkazdan her türlü hara-
be, çöküş gündeme gelebilir. Yani bu
konuda bir tehlike de var. Tehdit ve
tehlike tümden aşılmış da değil. Mev-
cut parçalanma üzerinde mükemmel
bir yeniden şekillenme ortaya çıkabilir.
Bunun imkan ve zemini var. Ama her
türlü dağılma, parçalanma, erime de
gündeme gelebilir. Onun da zemini var.
Eğer bu yeni bir şekillenmeye uğratıl-
maz ve onun gerektirdiği eğitim, örgüt-
lenme geliştirilmezse parçalanma ve
dağılma da gündeme gelebilir. Onun
için eğitime her zamankinden daha faz-
la ihtiyacımız var. Çünkü toplumun ye-
niden şekillenmesine ihtiyaç var. Bu-
nun yapabilimek için de –tabii toplu-
mun öncüsüyüz diyenlerin– kendini
geliştirip, eğitmiş olması gerekiyor.

Yani şimdi öncülük, militanlık, öyle
kolay değil. Madem yeniden inşaa ve
yeniden şekillenme sürecindeyiz ve
böyle bir inşaayı gerçekleştireceğiz o
zaman bu şekillenme ne üzerinde ola-
cak bunun özellikleri, ilkeleri, ölçüleri
neler olacak? Bunları bulmamız gere-
kiyor. Bulmak da yetmiyor. Bunları ya-
şamamız, temsil etmemiz gerekiyor.
Temsil eden toplumu, insanı buna göre
şekillendiren, öncülük eden, örnek ön-
cü kişiliklere ihtiyaç var. Bu, militanla-
rın rolü ve görevi. Bunu yapan döne-
min militanı, devrimcisi, öncüsü, poli-
tikacısı olur. Bunun dışında öncülük
yapmak, sürecin militanı olmak müm-
kün değildir.

Hiç kimse şu konuda yanlış hesap
yapmamalı; çok geri bir düzey ile yeni-
den şekillenen bir topluma yön verebi-
liriz, o toplumun öncüsü ve militanı
oluruz dememeli. Bu mantıksızlıktır.
Bu olamaz ve mümkün de değildir. Bu-
nun sözünü söyleriz, iyi olur deriz, va-
az verir gibi çok genel bir dile konuşu-
ruz, bu da öncülük anlamına gelir, baş-
kaları da öncüsünüz derler. Bu yanlış,
çünkü kimse demez. Öyle bir sözü
kimse dinlemez de. Ancak gerçekten
pratikte yapılabilirse, yani toplum bun-
dan öteye nereye ve nasıl gidecek, bu-
nun duygusu, düşüncesi, davranışı ne
olacak bunlar yaşatılıp, temsil edilirse,
öncülük edilip, onun militanı olunabi-
lir. Toplum ancak böyle yapanı dinler,
onun peşinden gider. Bundan sonra
toplumu örgütleyen, birleştiren, yürü-
ten insan ve onun örgütü böyle ortaya
çıkar. Bunun yapamayan topluma öncü
olamaz. 

Bunu kendinde temsil edemeyen ör-
güt, toplumu örgütleyen ve yöneten ör-
güt olamaz. “Biz filan kişiyiz her za-
man ünümüzü-ünvanımızı kullanırız,

toplum peşimizden gelir” dersek bu ah-
maklık olur. “Biz örgütüz, adımız var
ve bu örgüt her zaman öncüdür, toplum
her zaman bu örgüt ne derse onu ya-
par” diyecek olursak yanlış yapmış
oluruz. Kesinlikle öyle olmaz. Böyle
diyenler çok oldu, bunları gördük ve
akibetlerini de biliyoruz. Toplum böy-
lelerini dinlemedi ve dikkate bile alma-
dı. Kürdistan’da insanlar bunu pratikte
görmedikleri müddetçe hiç dikkate al-
madılar. Öncülüğü pratikte görmez ve
yaşamazlarsa inanmazlar. Demek ki
lafta değil, insan yaşamında çok ileri
düzeyde yeniden bir inşaayı, devrimci-
militan özellikleri şahsında şekillendi-
ren insan olmak durumundayız. 

Bunu eğitimle sağlayacağız, kendi-
mizi eğiteceğiz, eğitmek durumunda-
yız. Eğitim bize bu düzeyde gerekli.
Şimdiye kadar gerekli değil miydi? Ta-
bii ki yıkmak için gerekliydi. Parti ola-
rak yirmi yıldan beri yıkım eğitimi
yaptık. Askeri eğitim yaptık, savaş eği-
timi yaptık. Aslında iyi yapıp, iyi sava-
şamadık. Az ve yetersiz yaptık. O özel-
likleri kendimizde tam şekillendireme-
dik. Onun için doğru ve başarılı bir sa-
vaş da yapamadık. Ama belli bir ölçü-
de savaş çıktı mı, çıktı. Onu gerçekleş-
tirmek için kendimizi şekillendirdik
mi, şekillendirdik. 

Yeni süreç eğitimlerimiz 

çok yönlü olmalıdır 

Şimdi kendimizi yeni bir mücade-
leyle şekillendiriyoruz, şekillendirme-
miz gerekli. O bir eğitimdi, şimdi de
daha değişik şeyleri yapmayı önümüze
hedef olarak koymuşuz. O zaman bun-
ları yapacak şekilde kendimizi eğitme-
miz, yeniden şekillendirmemiz gereki-
yor. Geçmişte sadece şiddet uygulama
yolunu yöntemini öğrenmek için ken-
dimizi eğitiyorduk. Tek yanlı bir eği-
timdi. Bir bütün olarak toplum yaşamı-
nın inşaasını yapacağız diyorduk. Top-
lum yaşamı çok yönlü, savaş ise tek
yönlüdür. Şimdiye kadar yürüttüğümüz
eğitim çok dardı, tek yanlıydı, kolaydı.
Önümüzdeki sürecin eğitimi ise çok
farklı ve çok yönlü olması gerekiyor.
Yeni eğitim sistemimizin incelikleri,
özellikleri, derinliği var. 

Geçmişteki gibi bir yaklaşım göste-
remeyiz. Tek yanlı kalamayız. Bu süre-
ci yüzeysel bir eğitimle geçiştiremeyiz.
Böyle bir yaklaşım sonucunda bu süre-
cin ilerleticisi olamayız. Bu sürecin
ilerleten militanı haline gelemeyiz. Ke-
sinlikle bu gerçeği görmek gerekli. De-
mek ki, bir; insan olarak eğitime ihti-
yacımız var. Çünkü eğitim insan gelişi-
minin temel bir yöntemi. İnsan olma
düzeyi eğitilmişliğiyle ölçülüyor. İki;
militan olarak eğitime ihtiyacımız var.
Çünkü biz sıradan insan olmak istemi-
yoruz, öncü insan olmak istiyoruz. Üç;
biz Kürdistanlıyız ve çok geri kalmış
bir toplumda yaşıyoruz, ancak ilerle-
memiz gerekiyor. Geri olduğumuz için
dünya bizi boğmak istiyor. İlerleyip
bundan kurtulmamız gerekli. Bunun
için eğitime çok ciddi ihtiyacımız var.
Dört; yeni bir süreç başlatıyoruz; yeni-
den inşa süreci. Toplumun yeniden şe-
killenmesi için öncü militan haline gel-
memiz gerekiyor, ki ancak o zaman
toplumu ilerletebiliriz. Böyle bir mili-
tan haline gelebilmek için de eğitime
ihtiyacımız var. Bütün bunları yerine
getirebilirsek dönemin militanı olabilir,
PKK’yi yürüten güç haline gelebiliriz.
Kürdistan’da rol oynayabilir, bize karşı
geliştirilen her türlü ulusal, demokra-
tik-devrimci gelişmeye yönelik karşı
saldırıları boşa çıkartabiliriz. 

Şimdiye kadar şiddetle saldırılara
karşı durduk, duruyorduk. Onları yene-
mediysek de en azından onların bizi alt
etmesini önledik. Şiddetin olmadığı
koşullarda toplumu neyle ilerleteceğiz,
neyle boşa çıkartacağız? Devrimci de-

mokratik gelişme sürecini yaşamla, ön-
cülükle ilerleteceğiz. Yaşam ölçülerin-
de mevcut düzeni aşan yeni yaşam öl-
çüleri yaratmakla ilerleteceğiz. Bundan
sonra mücadele bunun üzerinde şekil-
lenecek. Mücadelede başarı kazanmak
da esasında bu noktada olacak. Yani
şöyle bir değerlendirme yapmak hatalı
değil. Şimdiye kadar yenmek, darbele-
mek, bize yönelik saldırıları kıracak
gücü, bilgiyi öğrenmek ve yeteneği
edinmek için eğitim yapıyorduk ve ar-
kasından bazı gelişmeler ortaya çıkı-
yordu.

Şimdi eğitim kazanma alanının ken-
disi oluyor. Yani eğitim bir savaş biçi-
mi haline gelmiş durumda. İnsanın eği-
tilerek kendisini geliştirme düzeyi sa-
vaşı kazanıp kazanamadığını, yani bu
süreçte mücadeleyi kazanıp kazanama-
dığını gösterecek temel ölçü oluyor.
Eğitim ilerisi için bir hazırlık değil, bu-
günü kazanmanın yani bu dönemi, sü-
reci, dönemin mücadelesini kazanma-
nın kendisi oluyor. Eğer kişi gerçekten
toplumun ve düzenin yaşam ölçülerini
aşan ölçüleri ortaya çıkarıp, bunu ya-
şamsal kılarsa ve bunu hayata geçir-
mek için mücadele olursa, o zaman dü-
zeni aşan, geri olan ilişkiler dağılacak-
tır. Hakim ilişki, yaşanır ilişki, bu ola-
cak. Bu düzeye gelemezsek başkasına
entegre olacağız ve kaybedeceğiz. Baş-
kası kazanacak. 

Yani bu noktada iki sistem var: Bi-
zim ve düzenin yarattığı sistem. Bu iki
sistem çarpışma halinde. Askeri olarak
çarpıştık; şimdi siyasi, kültürel, ideolo-
jik, sosyalojik olarak her bakımdan
çarpışacağız, mücadele edeceğiz. As-
keri olarak ordu kurmayla, savaşmayla
sonuç almak istedik, kim iyi yaptıysa
şimdiye kadar o sonuç aldı. Şimdi bu
süreçte kim gerçekten düşünce ve kül-
türel olarak gelişkin olursa, kim halklar
için, insanlık için daha iyi, daha ileri
olanı temsil ederse, kim yaşam ölçüleri
daha ileri birey ve toplum için daha çe-
kici daha yaşanabilir olanı temsil eder-
se o kazanacaktır. Onun ölçüleri hakim
olacaktır. Bundan sonraki gelişmeyi o
belirleyecek tayin edecek. Diğeri kay-
bedecek. Mücadele bundan sonra bu
temelde sürecek. O zaman böyle bir
mücadelenin militanı haline gelebilme-
miz gerekiyor. Yani geçmişteki yakla-
şımlarla bu dönemin karşılanması
mümkün değil. 

Yine geçmişte olduğu gibi eğitimle
bir şeyler kazanıp, pratiğe aktarmaya
yönelerek mücadeleyi yürütmek müm-
kün değil. Tersine biz eğitimi bir savaş
alanı, bir mücadele süreci gibi değer-
lendireceğiz ve bu artık bizde sürekli
olacak. Bizim parti yaşamımız, parti
ölçülerimiz ne kadar düzeni aşar duru-
ma gelirse, gerçekten sistemleşirse di-
ğerini o kadar alt edecektir, geride bıra-
kacak, kendisini hakim kılacak ve iler-
letecektir. Bu dönemin eğitimi böyle
bir eğitim, dönem böyle bir dönem, dö-
nemi başarmak böyle bir eğitimi yaşa-
maktan geçiyor. 

Bunu sağlamak için neler yapmalı-
yız? Nasıl bir çalışma yürütmeliyiz?
Çeşitli bilim dalları eğitim ve yöntem-
leri açısından neler söylüyor? Fazla bi-
linmese de, eğitimimizi nasıl yetkin ve
sonuç alıcı kılacağız? Bunları çözüme-
miz gerekiyor. Süreç açsından bunu
çok daha fazla yapmaya ihtiyacımız
var. Eğitimle kesin sonuç alınması ge-
reken bir dönemde bulunuyoruz. Başka
da herhangi bir mücadele yöntemi yok.
Bu açıdan eğitimlerden sonuç almak
zorundayız. Bu bizim için olmazsa ol-
maz kabilinden bir çalışma biçimi ve
başarmanın tek yolu. Yoksa başarmak
için bir ön hazırlık değil. 

Eğitimden mutlaka gereken sonucu
almamız gerekiyor. Onun için de doğru
yol yöntem izlemek gerekli. Parti Ön-
derliği siz hep kötü eğitim yöntemleri-
ni seçiyorsunuz diyordu. Yani zorlayı-
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cılığı eleştiriyordu. Sözden anlamıyor-
sunuz, yaşamdan ders çıkarmayı bilmi-
yorsunuz, görerek eğitim, çocuk eğiti-
mi gibi deneme sınama ile ortaya çıkan
eğitimi içeriyor, sizin eğitim anlayışı-
nız diyordu. Buna şartlandırma da di-
yebiliriz. Bizzat pratikte deneyerek
görme temelinde çok basit, çok geri bir
yaklaşım.

Eğitimleri bir savaş alanı 

gibi değerlendireceğiz

Gelişmeye çok kapalıyız, çok inat-
çıyız, kendimizi eğitmeyi bilmiyoruz.
Parti bizi zorla eğitiyor, eğitim yaptırı-
yor. Bu da bizim açımızdan olumsuz,
geri bir durum. Kesinlikle düzeltme-
miz, eleştirmemiz, aşmamız gerekiyor.
Böyle olmaz. Bu, çok iyi bir durum de-
ğil. İnsan bir çift sözle dünya kadar
ders çıkartabilmeli. Okuduğu bir kitap-
tan kendi yaşamı için birçok şeyi öğre-
nebilmeli. Daha da önemlisi kendi ya-
şamından öğrenebilmeli. Günlük yaşa-
mı büyük bir eğitim okulu gibi değer-
lendirip her şeyden büyük dersler çıka-
rıp, kendisini eğitmeyi bilmeli. 

Şimdi bunu yapma, sözden anlama,
pratikten ders çıkarma, kendi yaşamını
çözümleme, ortada taş gibi dur ve baş-
kasının seni eğitmesini bekle ve ondan
sonra da kalk partiden eğitim iste; parti
de habire insan eğiteceğim diye okul
kursun, toplantı yapsın ve eğitimi ge-
liştirmeye çalışsın. Bu iyi bir durum
değil. Ateşte yanar gibi kendini eğit,
bir şeyler öğren, emek harca ve ondan
sonra da kalk tüket, kendini aşındır çok
az şey öğren. Bu iyi bir eğitim ve öğ-
renme yöntemi değil. Bu insanın eğiti-
me kapalılık durumudur. Tutucu, geri
bir durum. Böyle insan olmaktan uzak
duralım. Kesinlikle böyle insan olmayı
kabul etmemeliyiz. Bu yöntemleri de
terketmeliyiz. 

Mevcut durumumuzun bu açıdan
ciddi eleştiriye tabii tutulması gereki-
yor. Çok geri keyfi, bireysel bir durum.
Kendini yormayan, zora sokmayan,
zorlamayan bir durum. Parti Önderliği
kendini yormayan kişilikler diyordu.
Doğru yaklaşım itibariyle kendini yor-
mayan bir kişilik durumu ki, bu zararlı.
Bu nedenle de bizim eğitim yönteme-
miz gelişmiyor. Bunda ısrar, kendi
kendini eğitememe etkili bir eğitim dü-
zeni geliştirmemezi önlüyor. 

Parti okullarımız, eğitimlerimiz kla-
sik, standart bir düzeyde kalıyor. O bi-
çimde devam ediyor; onu aşma, değiş-
tirme çok etkili sonuçlar verecek bir
eğitime ulaşma mümkün olmuyor ve
bu konuda zorlanıyoruz. Bu mevcut
durumu aşamamız gerekli. Ciddi bir
eleştiri ve değerlendirmeyle bu duru-
mun aşılması gerekir. 

Geçmişte PKK okuma, tartışma
yöntemiyle eğitim yapıyordu. Eğitim
yöntemimizde okul sistemiyle bir ge-
lişme de vardı. Ama bu nokta durdu,
bunu görmek gerekir. Başlangıçta kü-
çük gruplarla okuma ve tartışma yürü-
tüyorduk. Daha sonra askeri süreçte or-
dulaşmaya adım atarken ideolojik, si-
yasi eğitimi, askeri eğitimle birleştir-
dik, okul düzeyi doğrultusunda yeni-
den şekillendirmek gündeme geldi. 

’80’lerin başında ara devre kamp
eğitimlerimiz var. Bu eğitim gruplar
şeklinde yürütülen askeri, siyasi, ideolo-
jik eğitimlerdi. Burada araştırma-incele-
me düzeyinde derinleşme yaşandı. Bu-
radan bir okul sistemine, akademi siste-
mine kavuştuk. Mahsum Korkmaz Aka-
demisi böyle ortaya çıktı. Mahsum
Korkmaz Akademisi gerillayı geliştiren,
gerilla sistemi yaratan bir okul oldu. Bu
gerilla okuluydu. Gerilla öncüsünü ya-
ratan parti okuluydu. Savaş gücü ve sa-
vaş aygıtı yaratma, savaş uygulayıcısı
ortaya çıkarmada belli bir rol oynadı.

Daha sonra Parti Merkez Okulu ku-
ruldu. Parti Merkez Okulu daha çok
ideolojik, siyasal yine teorik düzeyde
askeri eğitim veriyor. Aslında ordulaş-
mayı geliştirme, askerileşme önündeki
politik, ideolojik, örgütsel engelleri aş-
ma, yanlışları düzeltme okuluydu. Bu
yönlü yoğun bir çaba da harcandı.
Önemli bir ideolojik, politik, örgütsel
gelişmeye vesile oldu ve böyle bir ge-
lişmeyi ortaya çıkardı. Fakat amaçladı-
ğı dönüşümü de bir bütün olarak sağla-
yamadı. 

Biraz da askeri kadro eğitimine hiz-
met eden, onun sorunlarını çözme ara-
yışı içinde ortaya çıkan bir sistem bu.
Belli bir düzey, yakınlık, ortaya çıkarı-
yor fakat standart düzeyde tutuyor. İde-
olojik, siyasi gelişme bakımından bu
standart düzey vasat bir düzeyde kalı-
yor. Oysa ki, partileşmede, parti düze-
yini geliştirmede çok daha ileri gitme-
nin gereği var. O açıdan ordu kurmaya
çalıştığımız süreçte böyle bir eğitim
sistemi önemli bir rol oynadı. 

Dönemin gerektirdiği parti militanı-
nı, kadrosunu ortaya çıkarabilmek için
yenilik, böyle bir düzeyi gerektiriyor.
Yani ideolojik, politik, örgütsel yetkin-
liği ortaya çıkartacak bir eğitim siste-
mine ihtiyaç var. Bu sistem genel bir
düzeyi verse bile onu daha ileri götüre-
bilecek bir eğitim sisteminin de geliş-
tirlemesi gerekli. O açıdan böyle bir
sistemle sürece başlansa bile eğitmin,
yeni sistemlerle zenginleştirilmesi,
ilerletilmesi kesinlikle gerekiyor.

Bunu son çalışma olarak ele almak
doğru değil. Çünkü dönem böyle bir
dönem değil. Yani bir ortalama ordu
düzeyi yaratma sürecinde değiliz. Öyle
bir eğitim yapmıyoruz. Yine bir yol çi-
zilmiş, o yolda iyi işler yapacak insanı
yaratma eğitimi de değil bu. Yeni bir
yol çizmek ve bu yolun temel taşlarını
döşeyecek kadroyu, militanı ortaya çı-
kartmak gerekiyor. 

Günlük yaşamı büyük

bir eğitim okulu gibi

değerlendirmeliyiz

Geçmiş süreçler gibi eğitime yakla-
şamayız. Şimdiye kadarki süreç eğitim
süreciydi. Biz öyle ele almıyoruz. İşin
askeri eğitim yanı yine var. Onu red-
detmiyoruz, ancak bu birincil yan du-
rumunda değil. Kendimizi çok farklı
düzeylerde eğitmeliyiz. Eğimimizin
ikinci yönü ise daha iyi gerillacı, daha
iyi komutan, daha doğru uygulayıcı çı-
kartmanın eğitimini yapıyorduk. Onun
için bu sorunlar bu biçimde gündeme
geliyordu. Eğitim programımız buna
göre oluşuyordu. Eğitim yöntemimiz
buna göreydi. Belirlenmiş, yolu çizil-
miş, ölçüleri hatta kadrosu oluşturul-
muş, yürüyen bir çalışmaya katılmak
üzere eğitim yapıyorduk. 

Şimdiki eğitim böyle değil. Yeni eği-
tim sürecimiz artık böyle bir eğitim ol-
muyor. Bu yeni bir yol çizme arayışının
başlangıcı içerisinde olduğumuz bir sü-
recin eğitimi oluyor. Yeni bir yol ortaya
çıkarıyoruz. Bu yeni yolun yürütücüsü
ve temeli olacak kadronun ortaya çıka-
rılmasının eğitimi oluyor. Yani yeni bir
şeyi yaratmak söz konusu. Yenilenme,
yeniden yapılanma denilen bu. O zaman
yeni bir strateji yeni bir yol çizmek,
onun yani uygulayıcısını, kadrosunu ya-
ratmak arasında birebir bağ var.

Parti olarak ’70’lerde diğer yanlış

çizgilerden ayrışma tartışmalarını ya-
şadık. Düzenden ayrışma, düzenin
uzantısı olan ilkel milliyetçilikten, sos-
yal şovanizmden ayrışma, devrimci bir
çizgi, devrimci bir düşünce, felsefe
olarak kendini düşünce düzeyinde orta-
ya çıkartmaya, bunu şekillendirme ya-
şandı. Bununla örgüt, siyaset, eylem
gücü haline gelmek istedik. Bazı adım-
lar attık, baktık ki yürünmüyor. Ondan
sonra parti, pratik olarak hem düşünce-
de, çizgide şekillendirme, hem de bunu
yüretecek kadroyu ortaya çıkartma an-
lamında bu çalışmaları yürütmek zo-
runda kaldı.

’79’lardan itibaren eğitim sorunu,
örgüt sorunu temel bir sorun haline
geldiyse bu nedenledir. Anlamı buydu
ve bu ülkede başarılamıdığı için yurt
dışına geçilmek zorunda kalındı. Buna
uygun alanlar bulmak, kullanmak zo-
runda kaldık. ’80’lerin başında parti-
miz böyle köklü bir yenilenmeyi, eğiti-
mi yaşadı. ’80’lere kadarki yapılanma
bir parti yapılanması değil de parti ol-
maya hazırlık çalışmasıydı. Partileşme-
nin birikimini yaratmaydı. Düşüncede,
teoride, örgütte, kadroda yapılan bir
hazırlık süreciydi. Belli bir birikimi or-
taya çıkarmaydı. Yapılandırma ’80’le-
rin başındaki yurtdışı çalışmalarıyla
yaratıldı. Stratejik yol, savaş çizgisi
böylece çizildi.

Halk savaşı ve silahlı mücadele
stratejisi; ordu kurma, ordu olma, asker
olma, savaş yapmak, bunu yapacak
ideolojik, politik, örgütsel, askeri bilin-
ce sahip kadroyu ortaya çıkarmadır. ’-
81-82 yıllarında gerçekleştirilen Birin-
ci Konferans, İkinci Kongre’nin temel
çalışması buydu ve bu bir yapılanma
ve kuruluş çalışmasıydı. Bu hem stra-
teji çizme açısından bir yol ortaya çı-
kardı hem de bunun temel kadrosunu
yarattı. Onbeş yıllık savaş böyle bir ya-
pılanma üzerinde gelişti. Daha sonraki
çalışmalarımızın hepsi daha da büyüt-
mek, nicelik olarak geliştirmek ve ile-
riye götürmek için yapılan çalışmalar
oldu. Eğitim bunu yapacak kadroyu,
savaşçıyı açığa çıkartmak içindi.

Şimdiki eğitim sürecimiz ’80’lerin
başındaki sürece benziyor. ’80’li yıllar-
daki eğitimi ’90’lı yıllardaki eğitimle
karıştırmamak gerekiyor. Bu ’80’lerin
başındaki eğitim süreç gibi yeni bir sü-
reç. Yeniden stratejik bir yol çiziyoruz
kendimize. Buna siyasal yöntem ağır-
lıklı mücadele stratejisi diyoruz. Hal-

kın siyasi örgütlülüğünü, eylemini esas
alan bir mücadele stratejisi. Bunun ör-
gütü nasıl olacak, taktikleri nasıl geli-
şecek, yönetimi nasıl olacak, çalışma
tarzı nasıl olacak, yaşam tarzı nasıl
olacak, bunların hepsi tartışma konusu
ve bu süreçte tartışıp karar haline getir-
memiz gerekiyor.

Yeni dönem eğitim sürecini geçmiş-
teki gibi sınırlı bazı şeyleri öğrenen ve
katılım gösteren değil de, parti şekil-
lendiren, yeniden kurumlaşmasını ger-
çekleştirecek kadroyu yaratmaktır. Bu-
nu iyi görmek gerekli. Bu, şu açıdan
önemli; eskiden ağır-aksak da olsa ku-
rulmuş bir sistemin içerisine eksiklik-
leriyle katılıp rahatlıkla yürünebiliyor-
du. Süreç içinde öğreniyor, kendini ge-
liştirebiliyordu. Öğrenmese de yarım
yamalak yürüyüp bir süre ilerleye bili-
yordu. Gerçi çoğunlukla kayıplar veri-
liyor, kayıplar ortaya çıkıyordu ama yi-
ne de bir yürüyüş imkanı vardı. Eğiti-
me öyle yaklaşıp ve o biçimide çıkmak
da mümkündü. Ama şimdi bu mümkün
değil; yarım yamalak, işi öğrenmemiş
bir yapıyla yeni bir kuruluşu sağlaya-
mayız. Eğitimimiz böyle bir kadro ya-
ratırsa o zaman biz yeni doğru bir ya-
pılanmayı gerçekleştiremeyiz. Yeniden
yapılanmayı gerçekleştirememek, da-
ğılıp, yok olup gitmek demektir. Bu
kadar tehlike taşıyor. Böyle bir döne-
meçteyiz. Dönem noktasındayız. 

Yeniden yapılanma, yeniden kuru-
luş bu temelde gerçekleşiyor. Bunu yü-
rütecek kadronun ideolojik, politik,
stratejik ve taktik sürece hakim olması
gerekiyor. Bunun bu düzeyde yönlen-
dirilmesi gerekiyor. Olmazsa ne olur?
Bu sürece katılamaz. Yani yeniden ku-
ruluşun kadrosu, militanı olamaz. Ye-
niden yapılanmanın gereklerini yerine
getiremez. Böyle bir yeniden yapılan-
ma, şekillenme sürecinden kopar, sav-
rulur, erir gider. Bunun başka anlamı
yok. O açıdan yeni dönem eğitimin
önemini geçmiş eğitimler gibi algılaya-
mayız. Eğitim sistemimizi, tarzımızı da
o eğitimler gibi alamayız. Onlar katı-
lım sağlama eğitimleriydi. Bundan
böyle yeni dönem eğitim süreçlerini
amacımıza ve sürecin özelliklerine gö-
re çok yönlü kılmamız gerekli. 

Duyarlı ve disiplinli bir şekilde sü-
rece yaklaşıp gereken çabayı göstere-
rek eğitimlerimizi başarıyla sürdürüp
dönemin gerektirdiği yeniden kadro-
laşmayı başarmamız gerekir.

Kamuoyuna

Türkiye Cumhuriyeti, Kürt ulusuna
karşı sürdürdüğü imha politikasında
ısrar ediyor. Yagıtay’da görülen

partimizin Genel Başkanı ve Kürt
ulusunun tartışmasız Önderi Abdullah
Öcalan yoldaş’ın davası karara bağlandı. 

Verilen karar halkımız ve insanlık
açısından hiçbir meşruiyeti bulunmayan
DGM’nin aldığı idam kararının
onaylanmasıdır. Yargıtay’ın onaylama
kararı kuşku yoktur ki siyasal niteliktedir.

Bugüne kadar mazlum halkımız
üzerinde sürdürülen şiddete dayalı imha
sürecinin ısrarla devam ettirilmesidir.
Barışın reddi, insan hakları ve demokratik
değerlerin en üst noktada çiğnenmesidir.
Savaşı durdurup geri çekilme içinde
bulunan güçlerimize yönelik askeri
operasyonların yoğunlaştırıldığı bir
dönemde, alınan bu kararın başka bir
anlamı olamaz.

Önderliğimizin, partimizin onay ve
katılımıyla geliştirdiği demokratik değişim
dönüşüm sürecine verilen cevap idam
kararının onaylanması olmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti Önderliğimizin ve partimizin
ve halkımızın son sınırda yaptığı
fedakarlıklara olumlu bir yanıt
vermemiştir. Aynı zamanda dünyanın ve
insanlığın çözümleyici yaklaşımları ve de
daha mürekkebi kurumamış AGİT’in

istanbul Deklerasyonu’nun ilkeleri de hiçe
sayılmıştır.

Bütün bunlara rağmen, Genel
Başkanımızın yaşamı pazarlık konusu
olarak kullanılmaya devam edilmektedir.
MHP örneğinde görüldüğü gibi gerici
güçlerin istemlerine uygun hareket etmek
için barış reddedilmekte, insan hakları ve

demokratik değerler feda edilmektedir.
Geçmişte olduğu gibi, bugün de Kürt

ulusunun özgür yaşama hakkı
tanınmamakta, sorunların çözümü yerine
çözümsüzlükte diretilmektedir. 

Yargıtayın Önderliğimizin idam
kararını onaylaması, bizzat Önderliğimiz
tarafından başlatılan, barış, demokratik

değişim ve dönüşüm sürecini riske
sokmaktadır. Sürecin gelişmesi için tek
taraflı olarak, aldığımız önlemler ve
yaptığımız fedakarlıklar Türk devleti
tarafından istismar edilmekte bu da
partimizin ve halkımızın tahammül
gücünü zorlamaktadır. 

Önderliğimizin, halkımızın ve

uluslararası topluluğun çözüm için Türk
devletine tanıdığı tölerans, Hitler
faşizmine karşı çekingen davranılması
örneğinde görüldüğü gibi, istismar aracına
dönüştürülmektedir. Türk devleti, MHP
tarafından en üst noktada temsil edilen ve
dayatılan imha politikasını aşmamakta
demokratik değişim dönüşümün
gerekitirdiği adımları atmamaktadır. 

Gelinen noktada partimizin halkımızın
ve uluslararası topluluğun MHP’nin
öncülük ettiği imha  politikasına karşı
daha kesin ve aktif bir tutum takınmasının
gereğine inanmaktadır. 

Bugüne kadar gösterilen toleransın
sürdürülmesi halinde gerici güçler imhacı
tutumlarında pervasızlaşacak ve barış
demokratik değişim, dönüşüm sürecini
başarısızlığa uğratacaklardır. Bu nedenle
harekete geçmenin zamanının geldiğini
belirtiyoruz. Yapılması gereken
Önderliğimizin idam kararının
durdurulmasından da öteye özgürlüğüne
kavuşmasının sağlanması ve Kürt
sorununun çözümü için pratikleşecek
hukuki ve yasal adımların atılmasıdır,
Türk devletinin bu doğrultuda hareket
etmesini gerçekleştirmektir. Bunun bir
gereği olarak halkımızın siyasal nitelikteki
direnişini güçlendirmeye, uluslararası
topluluğu ise çabalarını artırmaya
çağırıyoruz.

25 Kasım 1999

‹dam halklar›m›zad›r
PKK Başkanlık Konseyi
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eni bir yüzyıla girmenin arife-
sindeyiz. İnsanlığın geride bı-
raktığı tarih kesitinde toplum-

ların geçirdiği aşamalar, halkların yaşadı-
ğı büyük dönüşümler, amansız savaşlar
ve sonu gelmez gibi görünen çatışmalar,
içine girdiğimiz yeni tarih kesitinde yeni-
den bir muhasebeye tabi tutulmak duru-
mundadır. İki kutuplu dünyanın normla-
rıyla alışılageldik değerlendirme ve kate-
gorileştirme biçimleri, mevcut gerçekliği
anlamamız için yeterli olmamaktadır. Ge-
ride bıraktığımız geçmiş süreci, tarihsel
arka planı, toplumların sosyal, siyasal ve
toplumsal evrimi, güncel gerçekliği ve
konjonktürel durumu yeni bir değerlendir-
meye tabi tutmak; değişen, gelişen ve
dönüşümlere uğrayan olguları ve buna
karşı almamız gereken pozisyonu aydın-
lığa kavuşturmak, bir ihtiyaç olmanın da
ötesinde, bir görev olarak önümüzde dur-
maktadır. Elbette ki bu, öncülük ve ön-
derlik iddiasında olanların tarihsel bir yü-
kümlülüğü olarak da anlaşılmalıdır.

“Klasik anlamda 19. ve 20. yüzyılın
sınıf mücadelesi, sosyalizmin kuruluşu
tümüyle ortadan kalkmıyor şüphesiz.
Ama bilimsel-teknik gelişmeye bağımlılı-
ğın zorunlu bir gereği olarak artık çağdışı
kalmış, bir anlamda kapitalizmin faşist
diktatörlük kuram ve uygulamaları ve kı-
lık değiştirmiş etkileriyle, reel sosyaliz-
min proleterya diktatörlüğü biçimindeki
otoriter ve totaliter yaklaşım ve uygula-
malarının çözüleceği, aşılacağı daha
doğrusu tarihteki yerini aldıklarını, yeni
aşamanın, yüzyılın hem kapitalizmden,
hem sosyalizmden diktatörlük, totalite-
rizm yerine insan hakları, kültürel özgür-
lükler başta olmak üzere demokratik ge-
lişmeye ne tür katkı getirebileceklerine
zorlamakta, bu yönlü yaratıcı olanın ba-
şarı şansını ortaya koymaktadır.”

Önderliğin bu perspektifinden bakıl-
dığında, hem dünya düzeyinde hem ül-
kemiz ve bölgemiz düzeyinde genel bir
siyasal atmosfer değişikliği yaşandığı
görülecektir. Bunu bir dönüm noktası
olarak algılamak, kuşkusuz yerinde ola-
caktır.

Halkların ulusal ve sosyal kurtuluş
mücadeleleri tarihindeki bu dönüm nok-
talarına ve kritik dönemeçlere tarihsellik
özelliği kazandıran, kuşkusuz kader ta-
yin edici bir nitelikte olmalarıdır. Halkla-
rın geleceğinin nasıl şekilleneceği büyük
ölçüde, öncünün bu tarihsel ve kader ta-
yin edici süreçlere yaklaşım tarzına bağ-
lıdır. Eğer öncü rolünü doğru oynar, sü-
rece karakterini kazandıran ve nitelik ve-
ren temel faktörleri doğru değerlendirir;
ideolojik-politik, örgütsel ve pratik olarak
doğru karşılıklar verirse, bu tür süreçlerin
büyük kazandıracağı açıktır. Şayet öncü
ya dogmatik ve tutucu ya da liberal ve
kendiliğindenci bir yaklaşım içinde olursa,
büyük kaybettireceği de tartışmasızdır.
İşte kritik ve olağanüstü dediğimiz bu tür
dönemlerde öncünün böylesine önemli
ve belirleyici bir rolü vardır. Demek ki,
böylesi dönemlerde sorun, öncünün ger-
çekten öncü olma bilinç ve sorumluluğuy-
la görev ve yükümlülüklerini hakkıyla ye-
rine getirebilme sorunudur.

Tarihe doğru temelde yön verebilmek
için öncü bu rolünü mutlaka oynamak du-
rumundadır. Aksi halde öncü olamaz.
Çünkü öncü, zorluklar, sıkıntılar, şartlar
ne olursa olsun, başarılması mümkün
olan ne varsa, başarmak durumundadır.
Öncü bununla öncüdür, bunları gerçek-
leştirme gücünde olabilmesiyle öncüdür.
Öncünün gerek öznel durumdan gerekse
objektif durumdan kaynaklı hiçbir sıkıntı,
sorun ve engellerden şikayet etme gibi
bir hakkı yoktur ve olamaz da. Çünkü şi-
kayet ve yakınma, öncünün dili değildir.
“Şu veya bu nedenlerle göremedim, ya-

pamadım, uygulayamadım, başarama-
dım” demek, öncülük konumuyla bağdaş-
maz. Çünkü öncünün üslubu çözümleyi-
cidir, misyonu önaçıcılıktır; her türlü soru-
na çözüm ve çare olmaktır. Yoksa zayıf-
lıklarını görmeyip gerekçelendirmek, ken-
dini başarısızlığa ve yenilgiye açık tutmak
anlamına gelecektir; ki bu, sonuçları ala-
bildiğine tehlikeler barındıran bir duruştur.

Burada belirtmek istediğimiz şudur:
Sıradan, toplum ve tarih karşısında hiçbir
konum ve sorumlulukları olmayan kişi,
grup ve örgütler haliyle eksik-yetmez,
hatta çok daha olumsuz bir konumda ola-
bilirler. Bunlar, mücadelenin çeşitli aşa-
malarında bazen saman alevi gibi parla-
yıp, bazen de çok çabuk bir biçimde sö-
nebilirler. İnançsızlık, kararsızlık geçiren-
ler olabileceği gibi, eleştiri adı altında
suçlayıcı, düşmanca bir tavır içine giren-

ler de olabilir. Yine kitleler, mücadelenin
yükseliş dönemlerinde muazzam bir duy-
gusalıkla büyük katılımlar gerçekleştirir-
ken, zorlu süreçlerde ise tam tersine, yı-
labilir, pasifize edilebilir veya olabilirler.
Bir dönemin dostları sırt çevirebilir, geçici
yol arkadaşlıkları zor zamanlarda gerçek
yüzlerini açığa çıkararak kendilerinden
bekleneni yaparak bizi terkedebilirler.
Bunların hepsi bir ölçüde doğaldır ve ya-
dırgamamak da gerekir. Ama doğal olma-
yan ve yadırgamanın da ötesinde, hiçbir
şekilde kabul edilemeyecek olan, öncü-
nün üstlenmiş olduğu misyona uygun ola-
rak, önüne yığılan sorunlar karşısında ye-
terince çözüm ve çare gücü olmaması ya
da olamamasıdır.

PKK’de Önderlik şahsında öncülük
misyonunun çok güçlü bir biçimde yaşan-
dığı, 25 yıllık soluk soluğa gelişen aman-
sız ve zorlu savaşta görülebiliyor. Ancak
şu da görülmektedir ki, PKK hareketi bu
güçlü önderlik niteliğine rağmen enerjisini
zamanını, emek ve mücadelesini en çok
içe dönük sorunlara yani kendi içinde ge-
liştirmiştir. Eğer PKK kadroları Önderlik
çizgisini, ideolojik-politik, örgütsel ve pra-

tik sahada hakkıyla ve tam olarak uygula-
yabilseydi, bugün çok daha farklı bir ko-
numda olunacaktı. Bunu söylerken PKK'-
nin yaratmış olduğu tarihsel değerleri,
olağanüstü kazanımları görmeme, saygılı
yaklaşmama, hele hele reddetme gibi so-
rumsuz ve düşmanca bir tavır içinde ol-
mak elbette ne düşünülebilir ne de kabul
edilebilir. Tam tersine, PKK'deki sadakat,
PKK'nin kutsal yaşam tarzıyla bağlantılı
olarak açığa çıkan olağanüstü direnişçilik
ve yüksek fedai ruhu belki de dünyada bir
benzeri olmayacak kadar güçlüdür. Bu,
dost ve düşman herkesin mutabık olduğu
tarihsel bir gerçekliktir. Ne var ki, yaşam
gerçekliği ve savaş pratiği de gösterdi ki,
nihai zafere ulaşmak için ne sadece fedai
ruhuyla dolu olmak, ne sadece büyük di-
renişçilik, ne de kendi başına sadakat ve
bağlılık yetmemektedir. Belirtilen bu me-

ziyetler kuşku yok ki, insan soyunun ta-
nıklık ettiği en yüksek erdemlerdir ve bü-
tün bunlar en iyi PKK hareketi'nde temsil
edilmiş ve gerçek anlamını APOCU ruhta
bulmuştur. Ancak bu ruh, bu cesaret, bu
bağlılık ve sadakat duygusu hayatın her
alanında ve her düzeyde temsil edilebilir-
se, zafer sadece bir istem olmaktan çıkıp
aynı zamanda yaşanan ve gerçekleştirile-
bilen bir olguya dönüşebilecektir. İşte
şimdi PKK ve PKK'nin bütün kadro ve ça-
lışanları tam da böylesine bir görev ve
sorumlulukla karşı karşıyadırlar. Belki de
hiçbir dönemde olmadığı kadar bugün
her türlü sorunlara çözüm ve çare gücü
olunmak zorunda. PKK'nin çözümsüzlük
nedir bilmeyen, her şart altında mutlaka
çözüm gücü olmasını bilen inisiyatifli, ya-
ratıcı ve bilimsel özelliklerini en çok bu-
gün temsil etmek durumunda.

Bunun için öncelikle başlatılan yeni
süreci bütün boyutlarıyla ve derinliğine bi-
lince çıkarmak büyük önem taşımaktadır.
Zira yeterince anlaşılmayan bir sürecin
öncü militanları olmak, sürecin gereklerini
yerine getirmek mümkün değildir. Bu an-
lamda Parti'nin başlattığı yenilenme ve

kendini yeniden yapılandırma sorunları
üzerinde ne kadar durulursa yerindedir.
Çünkü sürecin militanı olmak, süreci iyi
anlamaktan, iyi özümsemekten geçiyor.
Süreci anlamak da, elbetteki, geleneksel
tanımlama ve belirlemeler, salt kitabi bil-
gilerle, dogmaya dönüştürülen ve kendi
özgünlüklerimizi gösterme gücünde ol-
mayan klişeleşmiş teorilerle gerçekleşe-
mez; süreç, bu yaklaşımlarla doğru anla-
şılamaz.

Aynı şekilde, bunun tam tersi olan,
hayalci, kendini kaybedercesine gerçek-
lerden kopan, kişisel beklenti ve özlemle-
rini gerçeklerin yerine koyarak savrul-
maktan kendisini kurtaramayan yaklaşım-
lar da kuşku yok ki, insanı süreci anla-
maktan uzak bir noktaya sürükler. Herşey
olmuş-bitmiş, bütün beklentiler yerine
gelmiş, hayaller de gerçekleşmiş değildir.

Sürece bu mantıkla da yaklaşılamaz. He-
le hele kişisel beklentilerle bu sürece hiç
yaklaşılamaz. Her iki yaklaşım da, geç-
mişte olduğu gibi, günümüzde de örnek-
lerinin çokça görüldüğü kötü bir savrul-
maya, tehlikeli bir kaybedişe götürmekte-
dir.

İyi hatırlanır ve PKK'nin tarihine iliş-
kin bilinç derinliğine işlenirse görülecektir
ki, PKK'nin ilk manifestosu yazıldığında
ve ilan edildiğinde, yani ’70'lerin sonla-
rında hareketin ilk kadroları, sempatizan
ve taraftarları büyük bir coşku, heyecan
ve tutkuyla bu manifestoya sarıldılar, in-
celediler, özümseme çabasına giriştiler
ve bunun sarsılmaz militanları, kadroları
oldular. Bu İlk Manifesto'nun ruhunu ve
bilincini kitlelere taşıdılar, halklaştırdılar.
Bilerek ya da bilmeyerek ortaya çıkan
yetersizliklere, yaratılan tüm engelleme-
lere, bazı tiplerin inançsızlıklarını yayma
istemlerine, devletle dolaylı veya direkt
bağları olan kimi güçlerin ve sosyal-şo-
ven çevrelerin bütün engelleme, tasfiye
etme ve boğma çabalarına rağmen, bu
öncü kadrolar çok büyük bir PKK hareke-
ti yarattılar. Tıpkı 20 yıl önce olduğu gibi,

bugün de yeni Manifesto'yu, bu büyük ta-
rihsel çıkışa temel teşkil eden İkinci Ma-
nifesto'yu aynı ruh, inanç ve kararlılıkla
sahiplenmek, aynı heyecan ve tutkuyla
anlamak ve sağlam, tutarlı birer militanı
olmak gerekmektedir. İkinci Manifesto'yu
amacına uygun mücadele araçlarına ka-
vuşturmak, temsil etmek ve 25 yıllık bir
sıcak savaşım içinde yaratılan büyük
olanakları ve değerleri bu temelde ku-
şaklara uygun bir şekilde büyütmek ve
geliştirmek gerekmektedir.

PKK, gerçek anlamda, silahlı müca-
deleyi esas alan bir hareketin çok ötesin-
de, büyük bir insanlık hareketidir; doğru
değerlendirildiğinde PKK'nin büyük bir si-
yasal, toplumsal ve sosyal özgürleşme
hareketi olduğu görülecektir. Önderliğin
de ifade ettiği gibi, "dünyada en emperya-
list, en insanlık-dışı güçler her ne kadar
bizi 'en terörist' olarak ilan etmek istiyor-
larsa da, kendilerinin de buna inanmadı-
ğını biliyoruz. Bu güçler PKK'ye karşı
kompleks içindedirler. Eğer insanlık için
bir öncülükten bahsedilecekse, onun da
PKK'de ileri boyutlarda yakalandığını
söylemek, bugün için abartı sayılmaz; in-
sanlığın iddialı bir örgütüyüz. PKK, her
türlü terörizme, başta da emperyalizmin

teröristliğine ve insanlığı oldukça düşü-
ren bütün değerlere karşı, insanlık adı-
na sapasağlam ayakta kalmanın adı-
dır..."

Özelde PKK Önderliği ve PKK
kadroları, genelde ise, PKK'nin örgüt-
lediği ve ayağa kaldırdığı Kürtler nasıl
ki Birinci Manifesto'yla tarihin bir kör-
düğümü haline gelmiş olan ve hiçbir
gücün elini uzatmaya cesaret edeme-
diği Kürt sorununu bütün boyutları ve
bağlantılarıyla açığa çıkarıp deşifre
ederek çözüm koşullarını yarattıysa;
bugün de İkinci Manifesto temelinde si-
yasetin, barışın ve demokrasinin diliyle
de çözüm yoluna koymaktadır.

PKK'nin insan, doğa, tarih ve siya-
set felsefesini ve Özgürlük Mücadele-
si'nin özünde yatan büyük Kürt hüma-
nizmini anlamadan bugün geliştirilen
hamlelere anlam vermenin olanağı bu-
lunmamaktadır. Büyük bir inkar ve im-
ha savaşı ile karşı karşıya kalan bir
halkın gerçekliğini açığa çıkarma, onu
kimliğiyle buluşturma, tarihi ile yüzleş-
tirme kavgasında açığa çıkan PKK'nin
o tarihsel süreçte ve o amansız koşul-
larda silahlı mücadeleyi başlatması ol-
mazsa olmaz kabilinden bir zorunluluk-
tu. Bu, ne PKK'nin özel bir tercihiydi,
ne de bu tarihsel zorunluluk karşısında
başka bir seçenekten bahsetmek

mümkündü. Parti aynı şekilde bugün de
geçmişi değerlendirirken, bu tarihsel zo-
runluluğun gereklerine uygun bir adım at-
manın haklı gururunu taşımaktadır. Ne
geçmişimizi inkar ederiz, ne onu lanetle-
riz, ne de bugün attığımız adımları, koşul-
ları, konjonktürü ve dünyanın içinde bu-
lunduğu durumu gözetmeden ele alırız.
Hayır! PKK'nin özünde muazzam bir ya-
ratıcılık, çözümleyicilik ve ustalık vardır.
Bu, zaten siyasetin özüdür. Başkalarına
radikal olduğunu ispatlamak için değil, bir
tarihsel zorunluluk olduğu için silahlı mü-
cadele başlatıldı. Bugün de başkaları
farklı biçimde değerlendiriyorlar diye bu
adımlar atılmıyor ve atmaktan vazgeçme
gibi bir tutum içine girilmiyor. Tarihin at-
mayı emrettiği bu adımlar, bir duraktır. Ve
eğer hakkıyla yanıt verilmezse, sonu ol-
dukça dramatik olacaktır. 

Kaldı ki, içinde bulunduğumuz dünya
gerçekliği ortadadır. Hiç kimse bu dünya-
nın hangi lanetli ağlarla çevrili olduğunu
görmezlikten gelerek kendisini aldatma-
malıdır. Özellikle 9 Ekim Komplosu'nun 1.
yılını geride bıraktığımız bu günlerde, bu
gerçeklere gözünü kapatanlar, kendilerini

Yeni süreç ve görevlerimiz
Sabri OK

PPKKKK,,  ggeerrççeekk  aannllaammddaa,,  ssiillaahhll››  mmüüccaaddeelleeyyii  eessaass  aallaann  bbiirr  hhaarreekkeettiinn
ççookk  öötteessiinnddee,,  bbüüyyüükk  bbiirr  iinnssaannll››kk  hhaarreekkeettiiddiirr;;  ddoo¤¤rruu  ddee¤¤eerrlleennddiirriillddii--
¤¤iinnddee  PPKKKK''nniinn  bbüüyyüükk  bbiirr  ssiiyyaassaall,,  ttoopplluummssaall  vvee  ssoossyyaall  öözzggüürrlleeflflmmee

hhaarreekkeettii  oolldduu¤¤uu  ggöörrüülleecceekkttiirr..  

Sabri OK Muzaffer Ayata
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yeniden bir değerlendirmeye tabi tutmak
zorundadırlar. Bir halkın önderini kirli çı-
karları uğruna satanların, bir halkın kade-
rini kendi basit hesaplarına kurban ede-
cek kadar aşağılıklaşanların hakim oldu-
ğu bu dünyada yaşadığımızı bilmek zo-
rundayız. Bu lanetli çıkarlar dünyasında,
insanlığımızı korumak bile çok önemlidir.
Böyle bir dünyada siyaset yapmanın zor-
luklarını, güçlüklerini ve risklerini görmek
ve atılan her adıma bu temelde anlam
biçmek gerekiyor.

Parti'nin ideolojisi ve özellikle de Ön-
derliğin tüm çözümleme ve perspektifleri,
bu temelde geliştirdiği ideali ve çabası
insanın özgürleşmesi ve özüne kavuş-
ması esasına dayalıdır. Temel olarak
coğrafi sınırları, maddi şeyleri ya da bu-
günkü kirli hesapların odağındaki çıkarla-
rı değil; insanı ele alır. PKK'nin ideoloji-
sinde ve felsefesinde kaba anlamda dev-
let, coğrafik ve hukuksal sınırlar, halkları
birbirinden ayıran ayrılıkçılık ve ilkel milli-
yetçilik yoktur. Buna zemin olabilecek bir
pratiğe de sahip değildir. PKK'nin özgür-
lük ve bağımsızlık anlayışında sınırlar,
insanın özgürlüğü ve bağımsızlığından
başlar ve orada anlam kazanır. Başın-
dan itibaren bu böyledir. Bağımsız ve öz-
gür kişilik, kendi ayakları üzerinde dura-
bilen, manevi değerlerle donanmış, her
türlü düşkünlüğü, çirkinliği, kirliliği aşan
insan tipi, PKK'nin bağımsızlık ve özgür-
lük anlayışının temelini oluşturur. Bu
bağlamda geliştirilen çözümlemeler ve
tarihe bakış açısı, din sorununu ele alış
biçimi, reel sosyalizm çözümlemeleri vb.
halkımızın olduğu kadar insanlığın tarihi-
ne ve sosyal bilimlere büyük bir katkı an-
lamına gelmektedir. Yine bu çerçevede
ele alınan ve Önderliğin son yıllarda önü-
ne hedef olarak koyduğu en büyük so-
runlardan biri olan kadın özgürlüğü soru-
nu da bu felsefesinin, PKK felsefesinin
ışığında bir doğrultuya oturmuştur. Bu-
gün eğer özgürleşme yolundaki Kürt ka-
dınından ve onun örgütleşmiş hali olan
Kadın Özgürlüğü Partisi'nden sözediyor-
sak, bu kesinlikle Önderliğin ve PKK'nin
bu ideolojik-politik perspektifinden ve
sağlam, tutarlı özgürlük ve bağımsızlık
anlayışından ileri gelmektedir. Bu anlam-
da diyoruz ki, bugünü anlamakta güçlük
çekenler, Özgürlük Mücadelesi'nin dünü-
nü ve onu vareden ideolojik, politik ve
felsefik özünü de gerçekte anlamayanlar
veya özümsemeyenlerdir.

Dikkat edilirse ne geçmişte ne de bu-
gün parti bazı politik reçetelere ve kullan-
ma klavuzlarına göre hareket etmemiş,
kendisini bazı ideolojik ve teorik dogmala-

ra hapsetmemiştir. Kadrolar bunu mutlaka
özümsemeli, özümsemenin de ötesinde
bir yaşam biçimine dönüştürmelidirler. Bu-
nun anlamı şudur: Kendinde sürekli yeni-
lenmeyi yaratmak, basit yaşam klavuzları
ve hazır çözüm projeleri peşinde koşma-
mak, kalıplara, dogmalara hapsolup bo-
ğulmamak; yani bilimsel sosyalizmin ve
sosyal mücadelelerin genel tarihinden,
Parti'nin 25 yıllık muazzam tarihinden ve
yaratılan değerlerin gücünden alınan ruh
ve cesaretle, temel ilkelerden sapmadan
onları güne doğru ve sonuç alıcı biçimde
uyarlamaktır. Bu süreci anlama sorunu çe-
ken bazılarında ortaya çıkan iki temel an-
layışı, diğer birçok eksik ve yetersiz tutum
ve davranışa yol açan iki yanlış anlayışı
belirtmekte fayda vardır.

Birincisi; ilkeler, ideoloji, sosyalizm
adına dar, tutucu dogmatizme saplanma,
yani katı bir muhafazakarlık ve kendini
yenilemeye, güçlendirmeye ve dönüşüme
açık tutmama anlayışıdır. Bilime de ters
düşmekten kendisini kurtaramayan, dar-
lıkta oldukça zorlanan ve zaman geçtikçe
daha da daralan bu anlayış, esasta adına
hareket ettiğini ileri sürdüğü ilkelerden ve
ideolojiden de koptuğunu, soyut, hayali
dünyası içinde boğulduğunu bile farket-
meyecek bir durumu yaşamaktadır. 

İkinci anlayış ise; redçi, inkarcı ve sav-
rulmaya açık anlayıştır. Öyleki, bu dönü-
şüm ve politik yenilenme sürecini sosyaliz-
me öfke duymaya, geçmişini inkara ve öl-
çüsüz bir tavırla sanki hiçbir şey olmamış,
hiçbir değer yaratılmamış ve her şeye yeni-
den başlanmış gibi bir bakış açısıyla yo-
rumlamaktadırlar. Bu anlayış da en az birin-
cisi kadar tehlikeli ve sahiplerini zorlayabile-
cek bir anlayıştır.

Hiç kuşkusuz sosyalizm ideali vardır
ve ölmemiştir. Önderliğin de belirttiği gibi
sosyalizm ideali aynı zamanda insanlık
ve özgür bir toplum yaratma idealidir; ya-
ni sosyalizmden kuşku duymak, insan-
dan, insanın sosyal varlığından kuşku
duymaktır. Reel sosyalizm çözümlemele-
rinden, klasik komünist partilerin ve solun
genel deneyimlerinden çıkarılan dersler
ışığında sosyalizm anlayışını yenilemek,

daha demokratik bir içeriğe ve biçime ka-
vuşturmak, daha da felsefik ve teorik de-
rinlik kazandırmak ayrı bir şeydir, sosya-
lizmi inkar etmek, sosyalizmden kopmak,
hatta onu başımıza gelen felaketlerin ne-
deni saymak apayrı şeylerdir.

Bütün bunlardan çıkarılması gereken
bazı sonuçlar olmalıdır. Her şeyden önce
yeni dönem kadro ve çalışanlarında her
zamankinden daha fazla yenilenmeyi ge-
rektirdiği bilince çıkarılmak zorundadır.
Çünkü, “kendilerini yenileyemeyenler,
yenilmekten kurtulamazlar.” Önderliğin
de dediği gibi; “ilkesizliğe düşmeden uz-
laşma sanatını uygulamak” gücünü ve
yeteneğini kendinde yaratma anlamına
da gelen bu süreç, çok yönlü olmayı ge-
rektiriyor. Eskiden, sadece bir gerilla, sı-
radan bir savaşçı olmakla yetinmek, ken-
dini devrime katmak, bir yere kadar an-
lamlıydı. Oysa bugün sınırlandırılmış, tek
başına bir görev sahasına indirgenmiş
bir görev ve sorumluluk anlayışı açık ki,
kabul edilemez. Özellikle örgütçü kişilik,
halklaşan kişilik olmayı başarmak, önem
taşımaktadır. Bu da güçlü bir propagan-
da kabiliyetini, halkla ilişkiler ustalığını
gerektirmektedir. Yani konumu, sosyal
özellikleri ve sınıfsal kökeni ne olursa ol-
sun, herkesle ilişki geliştirme ve herkesle
sağlam bir diyalog kurabilme gücü ve ye-
teneğini kendinde yaratma anlamına gel-
mektedir. Yine günlük politikada uyanık
olmak, öngörülü olmak, iyi propaganda-
cı, ajitatör olmak kadar, siyasetin incelik
gerektiren meziyetlerini kazanmak olduk-
ça önem kazanmaktadır. Örneğin legal
kurumları daha işlevsel kılmak, onların
meşru çerçeve içindeki çalışmalarını
güçlendirmek, hem güncel hem de gele-
ceğe yönelik politik perspektif açısından
önemsenmelidir. Aynı şekilde daha ön-
celeri pek önemsenmeyen, öncelikli ol-
mayan alanlarda, örneğin kültür, sanat,
edebiyat vb. alanlarda vasıflı olmak, ye-
tenek kazanmak ve kazandırmak gerek-
mektedir. Bu sürecin çalışmalarına ilişkin
perspektif, olabildiğince geniş olmalı.
Kendimizi daraltmamalı ve bazı sınırların
içine hapsetmemeliyiz. Geniş bir yelpa-

zeye yayılan bu çalışmalarda güçlü so-
nuçlar elde etmek, sağlam işler yapmak,
hem mümkündür hem de görev olarak
algılanmak zorundadır. Örneğin bu dö-
nemin en önemli çalışmalarından biri
olan Barış Serhıldanları bu genel politik
perspektif açısından oldukça önem taşı-
yor. Barışçıl, sivil demokratik serhıldanlar
geliştirmek, öngördüğümüz “Demokratik
Cumhuriyet Projesi”nin en önemli müca-
dele araçlarından birisidir. Kitlelerin bu
konuda harekete geçirilmesi, barış sava-
şının büyük geliştirilmesi, ürkek, edilgen
ve birbirinden soyut, kopuk değil, daha
cesur, birlik halinde hareket edilmesi bu
mücadeleye büyük bir güç kazandıracak-
tır. Bunu meşruluğu zedeleyen ve şidde-
te açık olarak değil; meşru hak mücade-
lesi ve şiddet dışı bir anlayışla yapmak,
herkesi bu etkinliklere çekmek, demokra-
tik bir ortamın yaratılmasında ve barış
anlayışının, özgür bir barış ruhunun ge-
lişmesinde olumlu bir rol oynayacaktır.
Özellikle kadınlar, sürecin yükünü omuz-
lamada önemli bir misyon sahibi oldukla-
rının bilinciyle hareket halinde olmalıdır-
lar. Yakaladıkları özgürlük düzeyi, örgüt-
lülük ve partileşme gerçeği, mevcut tar-
zın çok çok üstünde sonuçlara yol aça-
bilmelidir. Bir Barış Anaları'nın büyük yü-
rüyüşlerinin yankıları ve demokratik bir
ortamın yaratılmasındaki etkisi dikkate
alındığında, kadının barış sürecini yarat-
madaki rolü görülecektir. Zira, barış kadı-
nın doğasıyla en çok uyuşan bir olgudur
ve kadın hareketi bu gerçeğin derin bilin-
ciyle bu süreçteki misyonunu oynayabil-
melidir. Buna benzer örnekleri çoğaltmak
mümkündür, ama önemli olan dönemin
stratejik ve taktik doğrultusunu özümse-
mek ve politik perspektifine uygun hare-
ket edebilmektir. Bu başarılabilirse, gerisi
kadro ve çalışanların temel görevidir.

Kadro ve çalışanlar özdenetimle, Öz-
gürlük  Hareketi'nin temel doğrultusunu
içselleştirmekle, Önderlikte somutlaşan
yaşam biçimini kendilerinde inşaa etmek-
le bu sürece hakettikleri yanıtı verebile-
ceklerdir. Belki eskiden savaşın da etki-
siyle hiyerarşik yapı içerisinde askeri dü-

zen ve disiplin, birarada tutmada belli bir
rol oynuyordu. Ama bugün sadece hiye-
rarşi ve kaba disiplin gücüyle değil, aynı
zamanda ahlaki duruşla, terbiyeyle ve in-
sanlarla kurulan diyalogun kazandırıcı,
birleştirici gücüyle bu sağlanabilir. Nasıl
ki, eskiden herhangi bir alana giren bir
gerilla grubu, orayı dalgalandırıyor, heye-
canlandırıyor ve fethediyorsa, bugün de
her kadro ve çalışan girdiği her alanda
böyle bir etki yaratabilmelidir. Unutma-
mak gerekir ki, en büyük partililik, bugün
ihtiyaç duyulan partililiktir. Çünkü, bugü-
nün partileşmesi, Kemal PİR partileşme-
sidir, Mazlum DOĞAN, Mehmet Hayri
DURMUŞ, Haki KARER partileşmesidir.
Bir Kemal PİR’in insanları harekete geçi-
ren, kitleleri ayaklandıran dili ve gücü; bir
Mazlum DOĞAN'ın engin ideolojik ve te-
orik kavrayış düzeyi; bir Mehmet Hayri
DURMUŞ'un büyük önderlik yeteneği ve
insanları sürükleme gücü; bir Haki KA-
RER'in emekçiliği ve sadakati, dönemin
kadrosunun ideal hedefleri olmak duru-
mundadır.

Bilinmelidir ki, sonuna kadar politik
uyanıklıkla, örgütsel ustalıkla ve her şeyi
kılıkırk yararcasına, Önderlik perspektifi-
nin imbiğinden geçirerek ele almak ka-
zandıracaktır. Bir geçiş aşamasının boş-
luklarını, zayıflıklarını ve bocalamalarını,
Önderliğin deyimiyle “politikanın harikula-
de incelikli” yöntemiyle ve inançla, iradey-
le, bilinçle doldurmak, yanılgıya yer ver-
meyen büyük bir yoğunlaşma düzeyiyle
olay ve olgulara yaklaşmak, gelişmelerin
arkasından sürüklenen değil, sürükleyen
ve hakim olan bir tarzı tutturmak; ama
mutlaka doğrultuyu elden bırakmamak
hayati bir önem arzediyor. Bu temelde
döneme yüklenildiğinde, bulunulan tüm
alanlarda, Avrupa'da, metropollerde, le-
gal kurumlarda, kültürel faaliyetlerde, zin-
danlarda vb. nerede olunursa olunsun,
başarmak mümkündür ve başarma tari-
hin emridir. 

Bütün bunlar, dünyaya sağlam bir ba-
kış açısıyla, düşünce ve ruh gücüyle, ide-
olojik, teorik ve politik kavrayış düzeyiyle,
derin anlama ve bilinç kapasitesiyle ger-
çekleştirilebilir. Eğer süreç böyle bir çalış-
ma ve yaratma dönemi olarak görülür,
düzenle bütünleşme değil, düzeni dönüş-
türmeye gittiği bilince çıkarılırsa, bu süre-
ci böyle kazanmak mümkün olacaktır.
Görevler ağırlaşmış ve büyümüştür. Do-
layısıyla sürecin başarılması için, kadro-
nun da büyümesi, kendinde bütün bu gö-
revlerin yükünü kaldırabilecek gücü geliş-
tirmesi gerekiyor. Başarının anahtarı da
burada gizlidir.

BBüüttüünn bbuunnllaarr,, ddüünnyyaayyaa ssaa¤¤llaamm bbiirr bbaakk››flfl aaçç››ss››yyllaa,, ddüüflflüünnccee vvee rruuhh 
ggüüccüüyyllee,, iiddeeoolloojjiikk,, tteeoorriikk vvee ppoolliittiikk kkaavvrraayy››flfl ddüüzzeeyyiiyyllee,, ddeerriinn aannllaammaa

vvee bbiilliinnçç kkaappaassiitteessiiyyllee ggeerrççeekklleeflflttiirriilleebbiilliirr.. EE¤¤eerr ssüürreeçç bbööyyllee bbiirr ççaall››flflmmaa
vvee yyaarraattmmaa ddöönneemmii oollaarraakk ggöörrüüllüürr,, ddüüzzeennllee bbüüttüünnlleeflflmmee ddee¤¤iill,, 

ddüüzzeennii ddöönnüüflflttüürrmmeeyyee ggiittttii¤¤ii bbiilliinnccee çç››kkaarr››ll››rrssaa,, bbuu ssüürreeccii 
bbööyyllee kkaazzaannmmaakk mmüümmkküünn oollaaccaakktt››rr..

Dağdan gemi yaptım sana

Kapısı açık duruyor
masalının
Dört gözle ışıldayan
pencereler
Ha koptu ha koparacak
dizginlerini 
İsminden soyunarak
giysilerinden
Atılacaksın
Yüzyıllar boyu fırtınaların
savurduğu
Yitik milyonları
harabelerde
Adsız kahramanlar
Nice mezarsız ölüler
Parmaklarınla eşeleyip her
karış toprağı 
Bir kemik, süslü bir testi
parçasını
Değiştirmeyerek dünyalara
Yıldızlara uçacaksın
Dağılmış parçalarını
birleştirdiğinde bir
yontunun

Rüya içinde rüya
Her çeşit ölüm kurt köpeği 
Ardın önün yanın sıra 
Soluk soluğa
Gözyaşı yağmurlarıyla
sırılsıklam
Köpek balıklı kan deryaları
Ve koynunda beslediğinden
başka
Ama bak
Yüzünün şehirlerinde
mutluluk bahçeleri
Düşünün peşinen koşup
Büsbütün erimekten 
Bir nokta halinde yitip
yitecekken gözlerden 
Bir dağ göreceksin
uzaklarda
Git, gidebilirsin ufuklara
Dağdan gemi yaptım sana
Git, gidebilirsin ölümün öte
yüzüne
Bütün zamanlara
Uçup gezip tozabilirsin
Dağdan gemi yaptım sana
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PKK bir ayd›nlanma
ve gençlik hareketidir

SSeerrxxwweebbûûnn:: Özgürlük mücadelesi tarihin-
de Kürdistan gençli¤inin rolü ve önemi
nedir? Partinin gençli¤e bak›fl aç›s›n› bi-
raz açar m›s›n›z?

DDuurraann  KKaallkkaann::  Kuflkusuz gençlik, mad-
di planda insan yaflam›n›n bir kesitini
oluflturuyor. Bu, insan›n en dinç, en güç-
lü, en canl›, yenilik yaratmaya en aç›k ve
aray›flç› oldu¤u bir yaflam kesitidir. Bun-
dan dolay› gençlik kavram›n›n özellikleri
insan›n en yüce özellikleri oluyor. Genç-
lik, yafl kesitinden çok tafl›d›¤› anlam, tem-
sil etti¤i özellikler akla geliyor. ‹fadesini
burada buluyor. Bizim
de gençli¤i böyle ta-
n›mlamam›z, bu bi-
çimde ele almam›z
en do¤rusudur. 

Bu anlamda
gençlik; yüce bir
ruh, tertemiz bir
duygu, düflünce, bü-
yük bir coflku, heye-
can, bitmeyen bir
enerji, umut, tutku
ve inançt›r.  

Gençlik gelecek
için tafl›nan yüksek
bir idealler toplam›-
d›r. Her türlü bask›
ve adaletsizli¤e karfl›
adil ve demokratik
yaflam›n savunucu-
sudur. Her türlü sö-
mürü ve haks›zl›¤a
karfl› eflitli¤in, payla-
fl›mc›l›¤›n temsilcisi-
dir. Gençlik, insan›n
en temiz halinin pra-
tikleflme dönemidir.
Nas›l ki, çocuk her
türlü kötülüklerden
uzak temiz bir varl›k
olarak do¤uyorsa, gençlik de bu do¤uflun
her bak›mdan aray›fla dönüfltü¤ü, pratik-
leflmek istedi¤i bir dönemi ifade ediyor.
‹nsan›n do¤ufltan tafl›d›¤› temizli¤i, kirlen-
memiflli¤i içinde en güzel insan özellikle-
rinin, insan yaflam›n›n, en ileri düzeyde
toplum yaflam›n›n yarat›lmas› aray›fl›d›r.

Her dönemde toplumlar›n geliflmesini,
ilerlemesini, güzelli¤ini gençlik temsil
eder. Gençlik sonras› dönem ise insan›n
kirlendi¤i, bireycileflti¤i, bencilleflti¤i,
maddi yaflamda varolan fleyleri kendisi
için kullanmak istedi¤i, dolay›s›yla top-
lumsal özelli¤inin zay›flad›¤›, baflka insan-
larla daha fazla çeliflki, çat›flma içine girdi-
¤i, insani özelliklerinin zay›flad›¤› dönem
oluyor. Bu yönüyle bak›ld›¤›nda toplumla-
r›n hem dinamizmini hem de duygu, dü-
flünce, yaflam, davran›fl, kültür güzellikleri-
ni, ölçülerini temsil eder.

Bu yönüyle gençlik, her zaman ilerici-
dir, devrimcidir, insanc›ld›r, hümanisttir.
Gençlik, tafl›d›¤› do¤al özellikler gere¤i
her zaman sosyalisttir. Gerçek sosyalizm,
gençli¤in yaflad›¤› sosyalizmdir. Bunu ba-
z›lar› bilinçli yaflar, baz›lar› fazla anlama-
dan, bilmeden yaflar ama gençlik tafl›d›¤›
özellikler, yaflad›¤› dönemin gere¤i olarak
böyle bir yaflam› sürdürür.

Bütün toplumlarda oldu¤u gibi Kürt
toplumunda da gençlik, toplumsal gelifl-
meyi sürdüren, toplumu  ayakta tutan, bü-
tün olumsuzluklara, zorluklara, bask› ve
katliamlara karfl› toplumsal varl›¤› ve gelifl-
meyi yaratan, her türlü direnifliyle toplum
varl›¤›n› ve geliflimini sürdüren güç, kesim
olmufltur. Kürt gençli¤i, en amans›z bask›,

sömürü ve katliam koflullar›nda onlara
karfl› her türlü zorlu¤u gö¤üsleyerek, her
türlü engeli aflarak, ac›lar›n, zorluklar›n en
katmerlisini yaflayarak toplumsal geliflmeyi
ve halk varl›¤›n› günümüze kadar getirme-
yi bilmifltir.

Böyle bir geliflme içerisinde gençli¤in
en anlaml› rol oynad›¤› kesit, kuflkusuz
partimizin do¤uflu ve geliflim sürecidir. Bu
anlamda gerçek bir devrimcilik, insanc›ll›k
ve sosyalizmi esas alan PKK, bafl›ndan iti-
baren bir gençlik hareketi olarak do¤mufl,
flekillenmifltir. Ve belirledi¤imiz özellikler
çerçevesinde kendi anlam›na uygun bir

gençlik hareketi olarak kalacakt›r.
Baz›lar› PKK’nin yaflland›¤›n› düflünebi-

lir, söyleyebilir. Ama bu büyük bir yan›lg›-
d›r. PKK içerisinde baz›lar› yafllanabilir,
çürüyebilir, kopabilir, ölebilir; fakat PKK
varoldu¤u müddetçe yafllanmayacakt›r.
PKK her zaman bir gençlik hareketi olarak
varolmufltur ve bir gençlik gücü olarak da
varolacakt›r. PKK ancak bir gençlik hare-
keti olmaktan ç›kt›¤› zaman olmayacakt›r.
Bu, gençli¤in tafl›d›¤› yüksek insani özel-
liklerle, PKK’nin tafl›d›¤› yaflam anlay›fllar›-
n›n, ideallerinin ayn› olmas›ndan ileri geli-
yor. Baflkan Apo, PKK’yi tan›mlarken hep
gençlik döneminin duygular›n›, düflünce-
lerini, özelliklerini, ölçülerini, varolan ara-
y›fllar›n› dile getirmektedir. PKK’yi flekil-
lendiren, PKK’yi vareden, PKK’nin içine
sinen ruh, duygu, düflünce  davran›fl ve
yaflam gerçe¤i budur.

Denilebilir ki Kürt tarihinde gençlik, ilk
defa PKK ile ’70’lerin bafl›ndan itibaren
büyük bir ç›k›fl›, toplumsal ulusal geliflme-
de büyük bir rol oynama yürüyüflünü bafl-
lat›yor. Bu, Kürt toplumunda büyük bir
ayd›nlanma hareketinin bafllat›lmas› anla-
m›na geliyor. Kuflkusuz tarihi süreç içeri-
sindeki geliflmede Kürt gençli¤i, böyle bir
rolü her zaman oynad›. Ancak ilk defa
modern bir ayd›nlanmay›, bilimsel bir ge-
liflmeyi, ulusal ve toplumsal düzeyde ’70’-
lerden itibaren PKK örgütlenmesiyle, PKK
ç›k›fl›yla, PKK öncülü¤üyle gerçeklefltire-
bildi. Kürt gençli¤inin en büyük, en etkili
yönlendirici eylemi PKK’nin kendisidir. Bu
anlamda Kürt tarihinin, Kürt halk›n›n geli-
flimi aç›s›ndan yepyeni bir dönemi büyük

bir ç›k›flla bafllatmay› bilmifltir. Tarihi süreç
içerisinde toplumu vareden, yaflam›n› dü-
zenleyen, d›fltan gelen sald›r›lara karfl›
mücadele eden gençlik kuflkusuz önemli
rol oynam›fl olsa da,  PKK ile Kürt tarihin-
de gençli¤in oynad›¤› rol bundan çok
farkl›d›r. PKK daha ilk do¤uflundan itiba-
ren bir gençlik hareketi olarak do¤mufltur.
Gençli¤in do¤rudan ortaya ç›kard›¤› bir
harekettir. Bunda ‘ne flu beyin, ne flu a¤a-
n›n, ne flu kesimin, ne flu partinin’ herhan-
gi bir etkisi, rolü yoktur. Do¤rudan ve bir
bütün olarak gençli¤in kendi aray›fllar›
içerisinde büyük bir aray›flla, incelemeyle,

tart›flmayla ve çabayla yaratt›¤› bir hare-
kettir. Bu anlamda PKK bütün olarak bir
gençlik hareketi, gençli¤in özlemleriyle
dolu, tamamen onu temsil eden bir hare-
kettir. Eyleminin temel gücünün gençli¤in
oluflturdu¤u ve her zaman gençli¤e daya-
nan, gençli¤in eylemi ve örgütlülü¤üyle
yürüyen bir hareket olmufltur.

Daha ’70’lerin bafl›nda, Baflkan›m›z›n
ç›k›fl›ndan günümüze kadar bu böyledir.
’70’li y›llarda her türlü teorik çal›flma, ide-
olojik mücadele, Kürt ulusal gerçekli¤ini,
Kürdistan’›, Kürt toplumunun yaflad›¤› çe-
liflkileri, özellikleri araflt›ran, inceleyen
bunlar› gelifltirmek üzere kendisini büyük
bir çal›flmaya sevkeden ve ilk defa yaflam-
la yüzyüze gelen gençler olmufllard›r.
Devrimci ruh, duygu, düflünce gençli¤in
aray›fllar›yla, çabalar›yla flekillenmifltir.
Bunun arkas›ndan Kürt toplumu için her
türlü yokolufla gidifli tersine çevirtecek
yeni bir do¤ufl için, kendisini büyük fede-
karl›k ve cesaretle böyle bir ç›k›fla yönel-
ten gençler sa¤lam›fllard›r. Partinin ilk
kadrolar›, kadro adaylar›, ilk temsilcileri,
her alandaki ilk gruplar›, örgütlenmeleri,
bu süreci biraz anlayan, kendisini yeni
aray›fllara veren gençler olmufllard›r. Dü-
flüncede, örgütlenme ve pratikte partiyi
vareden büyük Özgürlük Hareketini orta-
ya ç›kartan güç, gençlik gücü olmufltur.

’80’li y›llarda 12 Eylül rejimine karfl›
halk›n her türlü haklar›n›n, özlemlerinin,
gelece¤inin büyük bir direniflle savunul-
mas› gerekti¤i dönemde, bunu gerilla biçi-
minde örgütlenerek gerçeklefltiren yine
gençlik olmufltur. Belki de Kürt gençli¤i-

nin en büyük eylemi ve kahramanl›k dö-
nemi ’80’ler sürecinde yaflanm›flt›r. Agit
yoldafl›n örnek, sembol kiflili¤inde dile ge-
len bu süreci Baflkan Apo, hareketimizin
kahramanl›k dönemi olarak de¤erlendir-
mifltir ki, Kürt gençli¤i kahramanl›k döne-
mini yaflayan bir gençlik hareketi haline
gelmifltir.

Daha sonra ’90’l› y›llardan günümüze
kadar hareketi her türlü bast›rma çabalar›-
na karfl› yenilmez bir direnci gösteren,
bafllatt›¤› kahramanl›¤› büyük bir kararl›-
l›kla sürdüren, eflsiz cesaret ve fedakarl›k-
la hareketin yenilmezli¤ini,  Kürt sorunu-

nun toplumun eflit, adil yaflayaca¤› bir fle-
kilde çözümlenmesini dayatan, bunu sa¤-
layacak bir mücadeleyi vareden yine
gençli¤in direnifli olmufltur. Kürt toplu-
munda, PKK öncülü¤ünde ilk defa askeri
bilime uygun, ulusal çerçeveyi içeren, bir
öncü çekirdek düzeyinde de olsa askeri
ordulaflma, bu süreçte gençli¤in büyük ör-
gütsel eylemi olarak ortaya ç›km›flt›r. Çö-
züm sürecini hem böyle bir ordulaflmayla,
hem de her türlü bar›fl ve demokrasi mü-
cadelesiyle, siyasi örgütlenme ve eylemi
en üst düzeye ç›kartmaya çal›flarak genç-
lik göstermifltir.

Görülüyor ki, parti ve ulusal kurtulufl
mücadelemizin tarihi, bir bütün olarak
özünde gençli¤in her türlü bak›mdan ye-
nilenme, yücelme, eyleme geçme tarihi
oluyor. Gençli¤in böyle bir hareketin geli-
flimindeki yeri tayin edici ve bütün dö-
nemleri kapsayacak flekilde süreklidir. Ro-
lü esast›r, belirleyicidir. Hareket; özüyle,
içeri¤iyle, flekillenmesiyle bir gençlik hare-
keti olurken ayn› zamanda örgütü ve eyle-
miyle de büyük ölçüde bir gençlik hare-
keti olmak konumundad›r. Di¤er kesimle-
rin kat›l›m› destek, katk› düzeyindedir.
Partimizin bünyesi, örgütsel ve eylemsel
gerçe¤i, gençlikten oluflan bir bünyedir,
bir gençlik gerçekli¤idir. Bu özelli¤i kufl-
kusuz bundan sonra da devam edecektir.

Bu biçimde gerçekleflmifl olmas› bir te-
sadüf de¤ildir. PKK’nin, ideolojik, örgütsel
gerçe¤i böyledir. Bundan sonra da varol-
dukça böyle olacakt›r. Kürdistan koflullar›,
Kürt toplumunun koflullar› böyle bir olgu-
yu ortaya ç›kartm›flt›r. Bundan sonra da

bu gerçeklik geçerlidir. Dolay›s›yla bar›fl
ve demokratik çözüm sürecinin gelifltiril-
mesinde de gençlik, esas gücünü olufltura-
cak birinci planda rol oynayacakt›r. Bu sü-
recin her türlü, ruh, düflünce, örgüt ve ey-
lemin temel gücü, yarat›c›s›, yürütücüsü
yine gençlik olacakt›r. Nas›l ki büyük öz-
gürlük hareketini, ulusal ve toplumsal öz-
gürlük mücadelesini do¤urtan, örgütleyen,
en zor koflullarda kahramanca direniflle
yükselten gençlik olmuflsa, bunu baflar›yla
ilerleten, baflar›l› çözümlere kavuflturan ve
bu temelde ulusal, toplumsal özgürlü¤ü
daha üst düzeyde yaflan›l›r k›lan bir gelifl-

meyi ve mücadeleyi yine
gençlik yaratacakt›r. 

Bu temelde partimizin
yenilenme, de¤iflim, dö-
nüflüm süreci asl›nda bir
gençlik hareketi olarak
kendini yeniden flekillen-
dirme, yap›land›rma sü-
reci olacakt›r. Daha fazla
gençleflme, daha fazla
gençlik idealleri ve öz-
lemleriyle donanma, da-
ha fazla gençli¤in enerji-
sini, dinamizmini, eylem
ve örgüt gücünü kendi
bünyesinde birlefltirme,
böylece kendisini yepye-
ni bir hareket haline ge-
tirmeyi bilme olacakt›r.
Partisel geliflme, partilefl-
me, tamamen, gençli¤e
dayal› bir geliflmedir.

’90’lardan itibaren her
bak›mdan özgürlüksel
geliflmeyi sa¤layacak, bu
noktada çözümü gerçek-
lefltirecek mücadeleler de
tamamen gençli¤in
omuzlar›nda yürümüfltür.
fiimdi partimizin yenilen-

mesi, yeniden yap›lanmas›, kendisini her
bak›mdan köklü bir de¤iflim ve dönüflüm-
le önümüzdeki süreci baflar›yla yürüten
yeni bir parti haline getirmesi de tamamen
gençli¤in örgütlülü¤ü ve eylemlili¤iyle
olacakt›r. Partinin gençlik özüne uygun
olarak flekillenmesi, gençli¤in büyük kat›-
l›m›yla kendisi yeniden yap›land›rmas› an-
lam›na gelecektir. 

Bu çerçevede gençli¤in partimizdeki
yeri ve öneminden ziyade hareketin genç-
lik hareketi olma gerçe¤inden sözetmek
daha do¤rudur. Partimizin gençli¤e bak›fl›
da bafltan itibaren böyle olmufltur. Baflkan
Apo, “bizim her fleyimiz, bütün çabalar›-
m›z gençlik içindir. Bir gençlik çabas›d›r.
Biz gençlik hareketi olduk ve gençli¤in
yüce duygu, tutku ve temiz özellikleriyle
doluyuz. Büyük aray›fl›yla yüklüyüz” di-
yordu. Bundan böyle de PKK büyük bir
önderlik hareketi olarak kendisini bu ger-
çek özüne uygun olarak yürütmeyi esas
alacakt›r. 

––  Partinin Kurulufl y›llar›nda kurucular›n›n
Kürt ve Türk kökenli arkadafllardan
olufltu¤unu görüyoruz. Bu anlamda sizin
o günlerde yaflad›¤›n›z birliktelik, bu-
gün, özellikle gençlik cephesinde nas›l
yarat›labilir? Kürt gençli¤i Ortado¤u
gençli¤ine nas›l öncülük edebilir?
PPKKKK  ggeennççllii¤¤iinn  öönnccüü  ggüüccüüddüürr

––  Gençli¤in en önemli bir yan› da her
türlü ç›kardan, darl›ktan uzak büyük bir
evrenselli¤i, enternasyonalizmi ve kardefl-
li¤i tafl›yabilmesidir. Bütün toplumlarda,

“PKK her zaman bir gençlik 
hareketi olarak varolmufltur 
ve bir gençlik gücü olarak da 
varolacakt›r. PKK ancak bir 
gençlik hareketi olmaktan 
ç›kt›¤› zaman olmayacakt›r.
Bu, gençli¤in tafl›d›¤› yüksek
insani özelliklerle, PKK’nin 
tafl›d›¤› yaflam anlay›fllar›n›n,
ideallerinin ayn› olmas›ndan
ileri geliyor. Baflkan Apo,
PKK’yi tan›mlarken hep 
gençlik döneminin 
duygular›n›, düflüncelerini, 
özelliklerini, ölçülerini, 
varolan aray›fllar›n› dile 
getirmektedir. PKK’yi 
flekillendiren, PKK’yi vareden,
PKK’nin içine sinen ruh, 
duygu, düflünce  davran›fl 
ve yaflam gerçe¤i budur.”

Duran Kalkan yoldaşla yeni dönemde gençliğin görevleri üzerine yaptığımız röportaj
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toplumlar› birbirine en çok yak›n k›lan
gençliktir. Onun devrimci sosyalist özellik-
lerine uygun olarak önemli bir yan›, özel-
li¤i de  böyle bir enternasyonalizmi temsil
edebilmesidir. Bu, bütün toplumlarda böy-
lesi bir özellik tafl›yor.

Parti kuruluflunda Türk ve Kürt gençli-
¤inin, hatta birçok az›nl›k milliyetlerden

olan gençlerin bir araya gelmesi ve özgür-
ce birlikte kat›l›m›yla oluflmas› birçok
özelli¤e dayan›yor. Bunun önünde MMaahhiirr--
lleerr,,  DDeenniizzlleerr,,  ‹‹bbrraahhiimmlleerr  gibi büyük genç-
lik eylemcileri var. Onlar›n ’70’lerde yük-
seltti¤i büyük devrimci gençlik hareketi
var. Böyle devrimci eylemin sürdürücüsü
olarak Kürt-Türk gençlerinin artan say›da
ve daha büyük bir tutkuyla mücadeleye
at›lmalar› sözkonusu. Bu gençlerin Türki-
ye cephesinden izleyicileri olarak HHaakkii
KKaarreerr,,  KKeemmaall  PPiirr  gibi yoldafllar›n mücade-
leye, büyük devrimci öncülerin aç›t›¤› yol-
da kararl›l›kla, cesaretle yürüyebilme ger-
çekleri var.

Di¤er bir yan›yla böyle bir flekillenme-
yi Baflkan Apo’nun tafl›d›¤› özelliklerde,
bu özelliklerle flekillenen PKK gerçekli¤in-
de aramak gerekli. fiunu çok iyi bilmek la-
z›m; PKK ç›k›fl›, Önderlik ç›k›fl› Kürdistan’-
da, Kürt toplumunda her yönüyle yeni bir
ç›k›fl, yepyeni bir çizgidir. ‹lk defa halk›,
Kürt özünü, Kürt gerçe¤ini temsil eden,
buna evrensel, insani geliflmeyle ve halk-
lar›n bu temeldeki özellikleriyle birlefltir-
meyi bilen bir ç›k›flt›r. Türk egemen s›n›f›-
n›n çeflitli ara kesimlerin özellikleriyle, fle-
killenmeleriyle taban tabana z›tt›r. PKK’-
nin ideolojik, politik, örgütsel flekillenmesi
bunlardan ayr›, yeni bir çizgi flekillenmesi-
dir. ‹lkel milliyetçi çizgiden, Kürt egemen
s›n›f›n›n iflbirlikçi ilkel milliyetçi çizgisin-
den bütünüyle bir kopufltur. Ara kesimle-
rin teslimiyetçi, reformist, milliyetçi, eklek-
tik, ikircikli tutum ve davran›fllar›ndan, ör-
gütlenmelerinden köklü bir kopufltur. Kürt
halk›n›n ve ulusunun ç›karlar›n› temsil
eden bir devrimci çizginin ortaya ç›k›fl›d›r.
Yeni bir ulusal çizgi, bir halk çizgisi, yep-
yeni bir toplumsal özgürlük çizgisidir.

PKK bütün bu yönleriyle Kürt toplu-
munu her türlü gerili¤e, gericili¤e alet
eden duygu, düflünce ve anlay›fllarda ko-
pufltur. ‹flbirlikçili¤i red, ihanete karfl› sa-
vafl, her türlü dar, ilkel milliyetçi tutumdan
kopufltur. Bu yönüyle, Kürt toplumunda
ilk defa bir demokratik özgürleflme hare-
ketini ifade ederken, ayn› zamanda bunu
Türkiye’nin ve di¤er ülkelerin demokratik
hareketleriyle bütünlefltirme özelli¤ine sa-
hiptir. 

Bu yönüyle PKK, Türkiye demokratik
hareketinin dolay›s›yla ’70’lerde geliflen
büyük devrimci gençlik hareketinin do¤-
rudan bir devam›, bir parças› olarak do¤-
mufltur. PKK çizgisi, her zaman Türkiye
devrimci-demokratik hareketinin bir par-
ças› olmufl, onun iki aya¤›ndan birisi ola-
rak kendisini tan›mlam›flt›r. Türkiye aya¤›-

n›n yan›nda, büyük demokratik dönüflüm
hareketinin Kürdistan aya¤› olma amaç ve
hedefi ile ortaya ç›km›fl ve bugüne kadar
da eylemini bu temelde gelifltirmifltir.

PKK’nin duygu, düflünce, anlay›fl› ve
yaflam özelliklerinin dar ve bireycillikten
uzak olma, toplumsal anlamda birlikteli¤i,
ortakl›¤› gelifltirme, ulusal anlamda halkla-
r›n kardeflli¤i temelinde bir olma, bir ara-
da yaflama, bütünleflme yönleri vard›r. As-
l›nda bafltan itibaren büyük bir toparlay›c›,
birlefltirici, bütünlefltirici kuvvet olmufltur.
Ne kadar ayr›l›kç› gibi ifade edilse de bu
gerçek de¤ildir. Ayr›l›kç›l›k, sömürgecili-
¤in yaratt›¤› bask›, katliam ve sömürünün
toplum üzerindeki varl›¤›n› k›rmak için
varolan bir ayr›l›kç›l›k, ondan kopufltur.
Yoksa halklar›n, toplumun birbirinden
uzaklaflmas› de¤ildir. Bunu o zaman› yafla-
yanlar çok iyi bilirler. ’70’ler ç›k›fl›na karfl›
gelifltirilen 12 Mart darbesinin arkas›ndan
Türkiye gençlik hareketi içinde ortaya ç›-
kan bir parçalanma, yozlaflma, her hareke-
tin üç-befl parçaya bölünme gibi bir süreci
yaflad›¤› bir ortamda, PKK ve Baflkan Apo
bütün bunlara karfl› birlefltiricili¤ini, topar-
lay›c›l›¤›n›, ortakl›¤›n, kolektivizmin ve bir
arada iflleri götürmenin temsilcisi olmufl-
tur. ’70’lerin ortalar›nda Türkiye devrimci
demokratik gençlik hareketinin örgütlen-
mesinde hem düflünce, hem de pratik dü-
flünce düzeyinde önemli bir rolü do¤ru-
dan oynam›flt›r. Bu yönüyle asl›nda her
türlü da¤›lma ve parçalanmaya karfl› do¤-
ru bir halkç› çizgide birlik ve bütünleflme-
nin temsilcisi, savunucusu olmufltur.

Bu anlamda PKK, Türkiye devrimci
gençlik hareketi içinden ç›kan ve do¤ru-
dan devam› olarak geliflen bir harekettir.
Bunu birlikte, ortak örgütlenme içinde yü-
rütmek istemifltir. Fakat düflünce, çizgi ay-
r›l›klar›, en önemlisi de mücadele, örgüt
ve eylemine yön veren yaflam ayr›l›klar›
do¤al olarak böyle bir kopufla götürmüfl-
tür. Kopufl, asl›nda büyük bir flovenizmle
Kürt-Kürdistan gerçe¤ini, yine sosyalizmin
çarp›t›lmas› olgusunu daha iyi aç›¤a ç›kart-
mak, onlar› kendi gerçeklikleri üzerinde
do¤rudan varetmek, gelifltirmek, örgütle-
mek, yaflamsal k›lmak ve bu biçimde orta-
ma dayatmak amac›yla olmufltur. Bu, o za-
man›n güçleriyle birlikte yürütülemeyince
kendi örgütlülü¤ü içerisinde yürütülmeyi
zorunlu k›lm›fl, PKK bu temelde kendisini
di¤er hareketlerden kopartarak, kendi
do¤rular› temelinde geliflen yeni bir hare-
ket olarak yaratm›flt›r.

fiimdi de böyle bir düzey aran›yorsa, o
zaman PKK’nin do¤uflu döneminde yafla-
d›¤› özelliklere bakmak, çözümü, çareyi
orada bulmak gereklidir. Bu da Baflkan
Apo’nun duygusudur, düflüncesidir, yafla-
m›d›r, eylemidir, tafl›d›¤› yüksek özellikler-
dir. Bunlar›n anlafl›lmas›, kavranmas›, bun-
lara göre bir davran›fl›n, yaflam›n, çal›flma-
n›n sürdürülmesi olmaktad›r. Yoksa öyle
lafla, her türlü bireyci, ç›karc› yaklafl›mlar-
la olmaz. Türkiye’de çokça görüldü¤ü gibi
mezhepçi solun, takkeci, “benim klubüm
olsun da gerisi ne olursa olsun” yaklafl›-
m›yla olmaz. PKK hiçbir zaman böyle dar
yaklafl›mlara düflmemifltir, hiç de¤er biç-
memifltir. Lafla her fleyi söyle, onun prati-
¤ini hiç yerine getirme, yüzde yüz söyledi-
¤ine ters bir yaflam içerisinde ol, yaklafl›-
m›yla da bunlar olmaz. Her gün sosyalizm
ad›na her türlü ahkam› kes, ama en ileri
düzeyde kendi küçük yaflam›n› örgütle ve
onun içinde öyle bir yaflam› sürdürme tu-
tumuyla kuflkusuz hiç kimseye güven ve-
rilmez. Böyle bir yaklafl›ma hiçbir güç
inanmaz, ona de¤er biçmez, onunla birlik
olmaz. E¤er büyük bir gençlik birli¤i, or-
tak gençlik eylemi, özellikle Kürt gençli¤i-
nin büyük bir örgütlülü¤ü ve birli¤i ortaya
ç›kacaksa, onun gençlik özelliklerine uy-
gun bir çizgide gelifltirilmesiyle olacakt›r.

Yine Türk-Kürt gençli¤inin ve di¤er
az›nl›klardan gençli¤in en genifl ortak ey-
lemi, cephesi ortaya ç›kar›lacaksa, bu ta-
mamen PKK’nin do¤ufl özelliklerini ihtiva
eden gençlik özelliklerine uygun olarak
flekillenmeye ba¤l›d›r. Yoksa di¤er yakla-
fl›mlarla böyle bir birliktelik sa¤lanamaz,
tamamen kardeflli¤e, birlikteli¤e gençli¤in
büyük ideal tutkular›yla bir arada olmak,

büyük paylafl›mc›l›¤›, her türlü bireyci,
bencil, ç›karc› yaklafl›mdan uzak; duygu-
da, ruhta, yaflamda paylafl›mc›l›¤› esas
alan yaklafl›mlarla olur. Böyle yaklafl›l›rsa
ve buna uygun ideolojik, politik, örgütsel
yaklafl›m gösterilirse, baflkalar›n›n iyi mü-
cadeleleri kendi mücadelem olarak görü-
lürse o zaman her türlü birliktelik, bütün-
lük, ortak eylem, tabii herkesin kendisini
en özgür biçimde ifade etmesi, örgütleme-
si ve kat›l›m sa¤lamas› temelinde gerçek-
leflir. PKK bunun nas›l olaca¤›n› kan›tlam›fl
bir harekettir. 

fiimdi de PKK e¤itimiyle, Kürt gençli¤-
nin gerçek bir gençlik hareketi olarak
kendisini örgütlemesi, flekillendirmesi ve
böyle bir yaklafl›mla ancak baflar›ya gide-
cektir. Gençlik bu özünü korursa, partiden
ald›¤› bu özelliklere göre kendisini örgüt-
ler ve yürütürse o zaman Türkiye’deki her
türlü kesimden gençlikle bütünleflmesi, yi-
ne Ortado¤u ve dünya gençli¤ini etkile-
mesi, onlarla ortak hareket ve eylemlilik
içinde olmas› mümkün olacakt›r. 

Öncülük, ondan da öteye bütünlük, ta-
mamen böyle bir yaklafl›ma ba¤l›d›r. Yok-
sa do¤ru bir yaklafl›m olmasa gerçekten
bütünlü¤ü, birli¤i, kardeflli¤i her türlü bas-
k› sömürü ve eflitsizlikten uzak bir yakla-
fl›mla gelifltirme anlay›fl› olmazsa ortaya
hiçbir birlik ç›kmaz. Her fleyin yarat›labil-
mesi, demek ki her fleyden önce do¤ru bir
anlay›fla, yaklafl›ma, gençlik özüne uygun
bir düflünceye ve davran›fl gücüne ulaflma-
ya ba¤l›. Bunun yolu aç›lm›flt›r. Kürdistan’-
da PKK Kürt gençli¤ini böyle bir çizgiye
sokmufltur. Gençli¤i yönlendiren bir hare-
ket olarak da bunu bütün Türkiye ve Kür-
distan’la birlikte Ortado¤u’ya yaym›flt›r.
Gençlik bundan kopmaz. Bu düzeyi daha
ileri sürdürmek üzere temel özelliklere uy-
gun bir biçimde kendisini yürütürse, o za-
man öncülük düzeyinde hem Türkiye
hem Ortado¤u gençli¤i ile birlik bütünlük
oluflturur. Her türlü ortak eylemi, halklar›n
kardeflli¤ini yaratmak temelinde gelifltirilir. 

Yeni dönemde
YCK örgütlenmesi tayin edicidir 

–– Önderlik ““bbaarr››flfl  ssaavvaaflfl››  ssüürreecciinniinn  bbaaflflllaadd››--
¤¤››nn››””  söyledi. Gençlik mücadelesinde ba-
r›fl savafl› nas›l olmal›d›r? Bunu biraz açar
m›s›n›z? Kürdistan Gençlik Birli¤i’nin
bundan sonraki konumlan›fl›n›n, çal›fl-
malar›n›n çerçevesi nas›l olmal›d›r? Yani
YCK’nin eski örgütlenme tarz› bu döne-
me cevap verebilir mi? Vermezse nas›l
bir örgütlenme olmal›d›r? 

––  Partimiz ’70’ li y›llarda do¤an, ’80’li
y›llarda örgütlülü¤ünü ve eylemlili¤ini ge-
lifltiren, dolay›s›yla Kürt ulusal demokratik
hareketini örgütleyip büyük bir mücade-
leyle önemli bir geliflme düzeyine ulaflt›-
ran, ’80’lerden itibaren ise bu geliflmeyi
ulusal ve demokratik sorunun çözümüne
ulaflt›rma do¤rultusunda çaba harcayan bir
harekettir. Geliflimini, varl›¤›n› fliddet te-
melinde sa¤lad›. ‹deolojik ve eylemsel ola-
rak fliddetli bir mücadeleyi yaflad›. Bu,
onu Kürdistan’a, Kürt halk›na yeni bir yön
çizen hareket haline getirdi. 

Bu temelde ortaya ç›kard›¤› büyük ulu-
sal demokratik birikimi kal›c› bir yaflama
dönüfltürmek için, ’90’lar›n bafl›ndan itiba-
ren fliddetle çözüm bulma aray›fl› yan›nda,
demokratik, siyasi yöntemlerle çözüme
götürme aray›fl› ve çabas› içerisinde oldu.
Yine mücadele yol yöntemlerinde stratejik
düzeyde de¤iflim yapma, ulafl›lan düzeyde
Kürdistan’da, Türkiye ve dünyada sa¤la-
nan geliflmeler, Türkiye ve dünyada orta-
ya ç›kan de¤iflim ve yeni koflullar temelin-
de bir çözüm sürecini yeni mücadele stra-
tejisiyle, yöntemleriyle gerçeklefltirmeyi,
bunun gerektirdi¤i bir de¤iflimi dönüflümü
yaflamay› esas ald›. ’93’teki ateflkesle böyle
bir süreci bafllatt› ve hakim k›lmaya çal›flt›.
Ancak çetecili¤in sabotörlü¤ü nedeniyle
bu pratikte tam gerçekleflmedi, bofla ç›kar-
t›ld›. ’95’te yapmak istedi yine bofla ç›kar-
t›ld›. En son ’98’de 1 Eylül süreciyle bar›fl
ve demokratik dönüflüm sürecini bafllatt›-
¤›n›, siyasi örgütlenme ve mücadeleyi esas
mücadele olarak ele ald›¤›n›, alaca¤›n› ilan

etti. Bu temelde bir de¤iflime yöneldi. Bili-
niyor, buna uluslararas› komplo dayat›ld›.
Uluslararas› komplo ile partimizin böyle
bir de¤iflimi yaflamas› bofla ç›kart›lmak ve
önlenmek istendi. 15 fiubat korsanl›k ha-
reketi, Genel Baflkan›m›z›n hiçbir hukuk
anlay›fl›na uymayan bir biçimde denetim
alt›na al›nmas›na ve Türkiye’ye götürülme-
sine kadar vard›r›ld›. Böylece süreç bofla
ç›kart›lmak istendi.

Buna karfl› ‹mral› süreciyle birlikte Ge-
nel Baflkan›m›z daha önce bafllatt›¤› bar›fl
ve demokratik dönüflüm sürecini daha
h›zl›, yo¤un ve stratejik düzeyde gerçek-
lefltirmeyi esas ald›. O zamana kadar par-
ça parça taktik yaklafl›mlarla ulafl›lmak is-
tenen bu köklü de¤iflim, dönüflümü do¤-
rudan stratejik bir de¤ifliklikle sa¤lamak is-
tedi. Bu anlamda da de¤iflim dönüflüm sü-
reci çok keskin biçimde, büyük bir h›zla
ve yo¤unlukla gerçekleflti. Bu temelde ye-
ni süreç baflar›lmaya çal›fl›ld›, çal›fl›l›yor.
Halen de çeflitli ulusal, uluslaras› çevreler
hem Türkiye, hem Kürdistan, hem de
dünya düzeyinde parça parça ve iliflki içe-
risinde böyle bir dönüflüm geliflimini bofla
ç›kartmak, sabote etmek için ellerinden
geleni yap›yorlar. Komplo bu anlamda
kendini baflar›ya götürmek için çaba harc›-
yor. Buna karfl› paritimiz, demokratik de-
¤iflim-dönüflüm sürecini büyük bir h›zla ve
stratejik keskinlikle yaparak, buna göre
kendisini yenileyip dönüfltürerek, baflara-
rak komployu bofla ç›karmaya çal›fl›yor. 

Komployu bofla ç›kartman›n tek  ve bi-
ricik yönetemi bu de¤iflim ve dönüflümü
baflar›yla yapmakt›r. Bu noktada büyük
bir kararl›l›kla, cesaretle her türlü engeli
aflma temelinde de¤iflim dönüflüm çabas›-
n› sürdürüyor. Dönüflüm süreci bafllam›fl-
t›r. Kendini dönüfltürdükçe karfl›s›ndakini
de dönüfltürme, kendini yeniden flekillen-
dirirken Türkiye’ye de yeni bir flekil ver-
me çabas› içinde oluyor.

Bar›fl savafl›, demokratik dönüflüm mü-
cadelesi, bunu gerçeklefltirecek siyasi ör-
gütlenme ve mücadele etme biçiminde
bafllamak oluyor. Kuflkusuz bar›fl ve de-
mokratik dönüflüm mücadelesi, partimizin
25 y›ld›r yürüttü¤ü mücadelenin devam›-
d›r. Bu mücadeleyle ortaya ç›kard›¤› birki-
min daha da ileriye götürülmesi ve toplu-
mun kal›c› yaflam› haline getirilmesi çal›fl-
mas›d›r. Bu anlamda bir devam› ve sürek-
lili¤i var. Geçmiflin reddi, ondan kopufl
de¤ildir. Bütünüyle onun bir devam›, için-
de bulunulan koflullara göre yeniden dü-
zenlenmesi, koflullara uygun bir mücadele
stratejisine, takti¤ine, örgüt ve eylem tarz›-
na kavuflturulmas›d›r. ‹çinde bulunulan
koflullarda kitlelerin mücadele etmesinin
yolu yöntemi oluyor.

Elbette bu da gençli¤in büyük enerji
birikimi ve dinamizminin pratikleflme, ak-
tifleflme alan› haline geliyor. Bar›fl müca-
delesi, demokratik siyasi mücadele önemli
bir mücadeledir. Devrimci siyasal mücade-
lenin tek biçimi, kesinlikle silahl› mücade-
le, savafl de¤ildir. Bu, mücadele biçimle-
rinden sadece bir tanesidir. Koflullar onu
gerektirdi¤i zaman baflvurulursa büyük
geliflmeler ortaya ç›kar. Bunu PKK tarihi
çok parlak ve somut biçimde kan›tlam›flt›r.
Fakat koflullar silahl› mücadeleyi gerektir-
mezse, silahl› mücadeleyi uygulamaya kal-
k›flmak bir baflar› yaratmayaca¤› gibi a¤›r
tahribatlara yol açmak, yok oluflu dayat-
mak anlam›na gelir. Nitekim koflullara gö-
re bunu uygulamayan hareketler çok sa-
vaflt›klar›n› söylüyor olmalar›na ra¤men,
savafl›r konuma geçememifl küçük bir or-
du eylem ortaya ç›karamam›fl ve herhangi
bir geliflme yaratamam›flt›r. Türkiye’deki
birçok hareketin içinde bulundu¤u duru-
ma bakarak insan bunu rahatl›kla görebi-
lir. Sözle her fleyi yapt›klar›n›, yap›yor ol-
duklar›n› söylemelerine ra¤men 30 y›ld›r
ortada ne küçük bir ordu, ne ciddi bir sa-
vafl, ne eylem, ne de bir geliflme yarat›l-
m›flt›r. Sadece sapk›nl›k haline gelmifl bir
yakl›fl›m var ki, bu kitlelerin sosyalist, dev-
rimci-demokratik mücadelesine bir yarar
getirmiyor, tam tersine onunla ço¤u za-
man çelifliyor, zarar veriyor. 

fiimdi zaman›nda ve içinde bulunulan
koflullara uygun mücadele yöntemlerini

do¤ru seçebilmek büyük önem tafl›yor. Si-
lahl› mücadelenin gerekli oldu¤u koflullar-
da onu uygulayamayanlar, do¤ruyu bula-
mam›fllard›r. Gecmifl dönem böyleydi.
Do¤ru biçimde silahl› mücadele anlay›fl›n›
esas alan PKK oldu ve büyük geliflme ya-
ratt›.

fiimdi içinde bulunulan dünya, Türkiye
ve Kürdistan koflullar›nda, bu koflullara
uygun ve do¤ru mücadele yönteminin bu-
lunmas› da önemli. PKK tamamen bunu
yap›yor. Bu koflullarda silahl› mücadele
yaklafl›m› yerine siyasi mücadele a¤›rl›kl›
stratejik mücadeleyi esas al›yor ki, bu
önemli bir durum. Büyük bir mücadeleyi
bu koflullara uygun yürütme imkan›n› elde
etme durumudur. Siyasi mücadelenin di-
¤er biçimleri, kitle mücadelesi, her türlü
propaganda faaliyetleri, ideolojik ve kültü-
rel mücadelelerde gereklidir. Toplumsal
geliflmede, toplumsal dönüflümde önemli
roller oynarlar.

Bir mücadele biçiminin sonuç vermesi,
devrimci olmas›, do¤ru olmas›, onun için-
de bulundu¤u koflullar uygun olmas›na,
toplumsal dönüflümde rol oynamas›na
ba¤l›d›r. Yoksa hiçbir mücadele biçimi
kendi bafl›na her koflulda do¤ru ve dev-
rimci ve baz›lar› da  yanl›fl, reformist de-
¤ildir. Bu metafizik bir yaklafl›m olur. Tam
tersine koflullara uygun do¤ru, dönüfltürü-
cü mücadele biçimlerini bulmak diyalektik
bir yaklafl›md›r. Do¤ru öncülüklerin görevi
bunu tayin edebilmektir. PKK ve PKK ön-
derli¤i böyle bir öncülük oldu¤unu geçen
süreçte, yirmibefl-otuz y›ll›k mücadele tari-
hi içerisinde defalarca kan›tlam›flt›r. Kendi-
ni kan›tlamayan düz bir çizgide, metafizik
bir çizgide yürüyenler baflkalar›d›r. Bu an-
lamda yeni mücadele çizgimizde en az
flimdiye kadar olan mücadelelerimiz kadar
büyük ve anlaml›d›r. Görkemli sonuçlar
ortaya ç›karacakt›r. Hatta silahl› mücadele
tek yanl› bir mücadeleydi, dard›, kabayd›,
insan›n çok yönlü geliflimini bütün yete-
neklerini ortaya ç›kmas›n› gerçeklefltiremi-
yordu, yeterince imkan tan›m›yordu. Siya-
si mücadele di¤er bütün mücadele biçim-
leriyle birleflti¤inde çok yönlü, yarat›c›l›¤›
gelifltiren, insan›n yeteneklerinin daha faz-
la pratikleflmesine imkan veren bir müca-
deledir. Bu anlamda halk›n, bireyin ve mi-
litan›n yetenekleri flimdi bu mücadeleyle
daha fazla geliflecektir. Daha çok yönlü
militan ve halk eylemli¤inin geliflimi orta-
ya ç›kacakt›r. Gerçek militan, halk önderli-
¤i, büyük halk örgütçüleri ve eylemcileri
böyle bir mücadeleyle, siyasi kitle müca-
delesiyle ortaya ç›kacakt›r. Bar›fl mücade-
lesi, demokratik siyasi kitle mücadelesidir.
Her türlü iliflki, ittifakt›r. En yasal mücade-
leden her türlü kitle eylemine  kadar uza-
nan genifl bir yelpaze de çok çeflitli eylem
biçimlerini içine alan bir mücadele biçimi-
dir. Böyle bir mücadelenin en fazla gençli-
¤e uygulama pratikleflme alan› verece¤i
aç›kt›r. B›rakal›m gençlik karekteriyle kar-
fl›t olmas›n›, tam tersine gençlik mücadele-

“Önderlik ç›k›fl›
Kürt toplumunda her
yönüyle yeni bir ç›k›fl,
yepyeni bir çizgidir.
‹lk defa halk›, Kürt özünü,
Kürt gerçe¤ini temsil
eden, buna evrensel,
insani geliflmeyle ve
halklar›n bu temeldeki
özellikleriyle birlefltirmeyi
bilen bir ç›k›flt›r.
Türk egemen s›n›f›n›n
çeflitli ara kesimlerin
özellikleriyle,
flekillenmeleriyle taban
tabana z›tt›r. PKK’nin
ideolojik, politik, örgütsel
flekillenmesi bunlardan
ayr›, yeni bir çizgi flekil-
lenmesidir.”

“Bar›fl savafl›, demokratik
dönüflüm mücadelesi,
bunu gerçeklefltirecek
siyasi örgütlenme ve
mücadele etme biçiminde
bafllamak oluyor.
Kuflkusuz bar›fl ve
demokratik dönüflüm
mücadelesi, partimizin
25 y›ld›r yürüttü¤ü
mücadelenin devam›d›r.
Bu mücadeleyle ortaya
ç›kard›¤› birkimin daha
ileriye götürülmesi ve
toplumun kal›c› yaflam›
haline getirilmesi
çal›flmas›d›r. Bu anlamda
bir devam› ve süreklili¤i
var. Geçmiflin reddi,
ondan kopufl de¤ildir.”
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sinin daha fazla geliflmesine, anlam bul-
mas›na toplum için de daha etkili bir ön-
cülük, motor güc haline gelmesine yol
açac›kt›r.

Gençli¤in karakterinin yap›c› oldu¤unu
söylemek kesinlikle do¤ru de¤ildir. Genç-
lik, kuflkusuz y›k›c›d›r ama eskiyi y›k›c›d›r.
Her türlü toplumsal, özgürlükçü geliflme-
ye ters olan, onun önünde ayak ba¤› olufl-
turan anlay›fllar›, yaflam biçimlerini y›k-
makt›r. Bu anlamda ilericidir. Y›k›c›l›¤›
devrimcidir, geliflmeyi ifade eder. Fakat
kör bir tahripkarl›k kuflkusuz de¤il. Do¤ru
bir siyasi, ideolojik çizgi yönlendirmesi ol-
mad›¤›nda veya sapt›r›ld›¤›nda böyle
olumsuz sonuçlar vermeye aç›k olsa da,
asl›nda do¤ru bir çizgiyle, anlay›flla yön-
lendirildi¤i zaman en örgütçü, en büyük
dönüfltürücülü¤ü gençli¤in mücadelesi,
eylemi sa¤lar. Bu anlamda eskiyi y›kmada
büyük bir kuvvet oldu¤u kadar yeniyi
yapma, yeniyi kurma, yeni iliflkileri, yeni
yaflam›, yeni insan› ve öncü militan› orta-
ya ç›karmada öncü güç gençliktir, gençlik
hareketidir. Eski karfl›s›nda y›k›c› oldu¤u
kadar, yeni karfl›s›nda da yarat›c›l›¤›, yap›-
c›l›¤› vard›r. Bu gerçe¤i kesinlikle görmek
gerekli. Birini görmemek, sadece yenilik-
çili¤ini görüp, yap›c›l›¤›n› görmemek tek
yanl› de¤erlendirmektir, zarar getirir. Yine
salt yap›c› olarak görüpte eskiyi y›kma

karfl›s›nda oynad›¤› büyük mücadeleci ro-
lü, gençli¤in devrimcili¤ini görmemekte
ciddi bir yanl›fll›k olur. Do¤ru de¤erlendir-
me; gençli¤e, gençlik hareketini bu iki yö-
nüyle birlikte ele almay› içerir. Gençlik,
böyle bir bütünlü¤ü ideolojik, politik, ör-
gütsel, sosyal yaflamda, mücadelede orta-
ya koyar. Bu aç›dan gençlik mücadelesi
salt y›kmak, bunu da sert savaflla yapmak
gibi bir darl›k içerisine kuflkusuz itilemez.
Bu, bir sapma olur. Tersine gençli¤in ge-
nel karekterine uygun olarak, böyle bü-
tünlüklü bir mücadele içinde olmas› ve
bunu hertürlü yöntemle ortaya koyabilme-
sidir. Bunun da hayat buldu¤u yer genifl
siyasi mücadele alan›d›r. Büyük ordular›
da gençlik kurmufltur. Fakat büyük halk
eylemlerini, halk ayaklanmalar›n› hem ör-
gütleyen, öncülük eden hem de onun bü-
yük ordusunu oluflturan da gençlik olmufl-
tur.

fiimdi geçmifl süreçte Kürdistan’da
gençlik, gerillan›n temel gücü oldu. Parti-
miz öncülü¤ünde gerilla ordusu biçiminde
kendisini oluflturdu, flekillendirdi, eyleme
geçirdi. Büyük geliflmelerin, de¤iflimlerin
yarat›c›s› oldu. Esas örgütlenmesini ve
mücadelesini gerilla biçiminde ortaya koy-
du. Fakat bununla birlikte onun bir uzan-
t›s› olarak siyasi gençlik örgütlenmesi, kit-
lesel gençlik örgütlenmesi ve gençli¤in
kitlesel mücadelesi de uygun alanlarda or-
taya ç›kt›. YCK örgütlülü¤ü, hem yurtd›-
fl›nda hem Türkiye ve Kürdistan flehirle-
rinde geliflti. Bir kitlesel gençlik örgütlülü-
¤ü ve eylemi olarak ortaya ç›k›p geliflme
kaydetti. Fakat burada gerilla esast›, birin-
cil yand›. Gerilla d›fl›ndaki YCK örgütlülü-
¤ü ve eylemi ona ba¤l›, onun yaratt›¤› or-
tama dayanan, onun sa¤lad›¤› geliflmeleri
örgütlemeyi içeren ikincil bir yan oluyor-
du. Gerillaya ba¤l› ve ona hizmet etme te-
melinde gelifliyordu. Bu aç›dan gençli¤in
kitlesel örgütlenmesinin ve eyleminin so-
runlar› çok somut olarak gündemleflmedi.
YCK örgütlenmesi ve eylemi de bu sorun-
lar› somut olarak ortaya koyma, çözümle-
me ve onlar› çözme temelinde kendisini
gelifltirme biçiminden çok, daha fazla ge-
rillan›n yaratt›¤› birikimi örgütleme biçi-
minde oldu. Bu nedenle asl›nda kendi so-
runlar›n› derinli¤ine kavrama, çözme ve

onun üzerinde bir örgüt ve eylem yarat-
madan uzak kald›. Elbette bu, s›n›rl› bir
geliflmeydi. Kendi temelleri üzerinde orta-
ya ç›kan bir geliflme olma yan› zay›f kald›.
Daha çok gerilla karakterine, eylemine da-
yanarak ortaya ç›kan bir geliflmeydi.

Asl›nda flimdiye kadar YCK örgütlen-
mesi fazla oturmam›fl, kendi sorunlar›n›
çözme temelinde geliflmemifl, kendi çizgi-
sini tam olarak bulamam›fl bir hareket ola-
rak görmek, böyle de¤erlendirmek daha
do¤rudur. Bu nedenle eksikli¤i de, yeter-
sizli¤i de olsa gerilla eylemlili¤i taraf›ndan
tamamlanabildi. Gerillan›n gelifltirdi¤i çö-
züm, kendisi için de bir çözüm oldu.
Onun için tam bir örgütlenme haline gele-
medi. Taban›na tam oturup örgütsel kolla-
r›n›, örgüt tarz›n›, dolay›s›yla çok yönlü
eylem tarz›n› gelifltiremedi.

fiimdi bütün bunlar afl›l›yor. Asl›nda
gençli¤in kitlesel örgütlenme ve eylemlilik
bak›m›ndan, yine her türlü siyasi eylemi
bak›m›ndan somut koflullara uygun, kendi
gücüyle kendisini örgütleyip eyleme geçi-
rece¤i bir dönem flimdi aç›l›yor. Bu an-
lamda geçmiflteki durum, kuflkusuz flimdi
oldu¤u gibi sürmez, sürdürülemez. O yak-
lafl›mlarla gençlik mücadelesi yürütüle-
mez. Her fleyden önce o koflullar köklü
bir de¤iflime u¤ram›flt›r. Art›k dayanaca¤›
gerilla mücadelesi s›n›rlanm›flt›r. Gerillan›n

yaratt›¤› birikimler üzerinde kendini götür-
mesi gibi bir durum art›k sözkonusu ol-
mayacak. Tersine flimdiye kadar gerilla bi-
çiminde ortaya ç›kan gençlik mücadelesi,
flimdi kitlesel gençlik örgütlenmesi ve mü-
cadelesi biçiminde ortaya ç›kacak. Gençlik
örgütlenmesinin sorunlar›n›n bu biçimde
ele al›nmas› gençlik mücadelesinin çok
çeflitli biçimlerdeki yol yöntemlerin buna
göre ele al›n›p de¤erlendirilmesi ve bu te-
melde yeniden örgütlendirilmesi gerekir.

YCK’nin bu bar›fl ve demokratik dönü-
flüm sürecine cevap verecek bir örgüt ve
eylem gücü haline gelmesi, kesinlikle
böyle köklü bir dönüflümü yapabilmesine
ba¤l›d›r. Eski yaklafl›mlarla, örgütle, eylem
tarz›yla bu görevini yerine getiremez. Kal-
d› ki, eskisi gibi bir yaklafl›mla kendini ya-
flatamaz. Çünkü kendini yaflatacak bir da-
yanak, kendisine haz›r güç, kuvvet vere-
cek bir mücadele yok. Bütün bunlar› art›k
YCK’nin kendi örgütlülü¤ü içerisinde,
kendi eylem gücüyle yaratmas› gerekli.
Hem yurtd›fl›ndaki örgütlülü¤ü, hem Tür-
kiye ve Kürdistan kentlerindeki örgütlülü-
¤ünü ve eylem biçimlerinin buna göre ge-
liflmesi laz›m. Ö¤renci gençlik içinde, iflçi-
emekçi gençler aras›nda, köylü gençlik
içinde olur. Her alandaki gençlik çal›flma-
lar›n›n, bu de¤iflime uygun olarak köklü
bir de¤iflimi yaflamas› gerekli.

Bugüne kadar YCK örgütlülü¤ü ve mü-
cadelesi tali bir mücadeleydi, ikincil bir
mücadeleydi. fiimdi ise YCK örgütlenmesi,
eylemlili¤i, siyasal gençlik eylemlili¤i esas
örgüt ve mücadele, birincil örgüt ve mü-
cadele oluyor. Bu anlamda rolü esast›r, ta-
yin edicidir, görevleri birincildir. Buna gö-
re içinde bulundu¤umuz dönemin bu
özelliklerine uygun olarak her alandaki
gençlik çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi,
uygun toplant›larla, tart›flmalarla köklü bir
de¤erlendirmeye tabi tutulup içinde bulu-
nulan de¤iflim koflullar›na uygun olarak
yeniden düzenlenmesi mutlaka gereklidir.
Böyle bir de¤iflim, gençli¤i çok daha fazla
toplumsal geliflme ve mücadele de etkili
hale getirecektir.

Gerilla, gençlik gücüne dayanma teme-
linde ama öncü motor güç olarak toplum-
sal geliflmede gençli¤in belirleyici rol oy-
namas›n› sa¤lad›. Kuflkusuz bunu parti

öncülü¤üyle yapt›. Yine parti öncülü¤ü te-
melinde gençlik örgütlenmesi olacak. Ve
bunu flimdi de gençli¤in kitle örgütlenme-
si ve siyasi demokratik eylemlili¤ini gelifl-
tirmesi temelinde yapacak.

Ö¤renci gençlik kendi konumuna uy-
gun olarak koflullar›n› do¤ru de¤erlendir-
mesi, tahlili temelinde kendine bir örgüt
ve eylem çizgisi çizecek. Mahalledeki,
köydeki gençlik, iflçi-emekçi gençlik çok
de¤iflik alanlarda bunu yapacak. Bu te-
melde oluflacak gençlik örgütlülü¤ü; iflsiz,
gelecekten yoksun olan gençli¤in bilincini
do¤rultma, enerjilerini do¤ru bir eylem
çizgisine kanalize etme biçimde örgütleye-
rek toplumsal geliflmede rol oynar hale
getirme görevini yerine getirecektir.

Kürt gençli¤ini kutluyoruz

––  Önderli¤in uluslararas› bir komployla
Türk devletine teslim edilmesinden bu-
güne kadar geçen süreçte gençlik rolünü
oynayabilmifl midir? Yaflad›¤› eksiklikler
nelerdir?

––  15 fiubat’tan sonra yurt içinde ve d›-
fl›nda önemli bir direnifl gösterdi. Büyük
kitlesel mücadeleler ile birlikte düflman›,
komplocular› korkutan büyük eylemlilik-
ler yapt›. Biz, bunlara büyük anlam, de¤er
biçtik. Özellikle 15 fiubat arkas›ndan, her
fleyin çok karanl›k oldu¤u, her türlü katli-
am girifliminin gündemde bulundu¤u bir
dönemde geliflen büyük direnifller, bu ka-
ranl›¤› y›rtmada, uluslararas› komployu en
az›ndan kendi çizgisinde baflar›s›z k›lmada
büyük bir rol oynad›. Bunlar devrimci mü-
cadele tarihimizde önemli bir yere oturdu.

Böyle kritik süreçlerde büyük bir feda-
karl›k ve cesaretle eyleme kalkabildi¤i ve
halk› da eyleme geçirebildi¤i için Kürt
gençli¤ini kutluyoruz. O zamanda parti
olarak, Baflkanl›k Konsey’i olarak kutla-
d›k. Böyle tarihi süreçlere kahramanca ey-
lemlerle cevap veren flehitlerimizi burada
bir kez daha minnetle anmak isteriz.

Yine büyük direniflçilerin -ki, bir k›sm›
esir düfltü, sakatlananlar, yaralananlar ol-
du- hepsinin gösterdikleri kahramanca di-
reniflin böyle büyük bir rol oynad›¤›n› gö-
rerek kendi bilinçlerini, duygular›n›, dav-
ran›fllar›n› daha pak, daha devrimci, daha
fazla partileflmifl k›lmalar›n› isteriz. Büyük
ifller baflarm›fllard›r, anlam›n› bulmufltur.
E¤er bugün böyle bir mücadele hala süre-
biliyorsa, komplocular hala baflar› sa¤la-
mak için ç›rp›n›yorlarsa ve baflar› sa¤laya-
mam›fllarsa bu tamamen böyle tarihi bir
süreçte gösterilen büyük ve kahramanca
direnifllerle oldu.

Kuflkusuz flimdi de bunun devam etti-
rilmesi gerekli. Daha sonraki ‹mral› süreci,
yeni bar›fl ve demokratik dönüflüm süreci
içerisinde, siyasi örgütlülü¤ün ve mücade-
lenin gelifltirilmesi döneminde belli bir du-
raksama, zay›fl›k, içinde bulunulan de¤ifli-
me göre kendini büyük bir etkinlikle, akti-
vite ile dönüfltürememe, eyleme geçireme-

me gibi durumlar oldu, halen de yaflan›-
yor. Tutuculuk, darl›k, s›¤l›k ve tek yanl›-
l›k var. Bunlar dönüflümü engelliyor.
Özellikle de Türkiye’de marjinelleflmifl so-
lun, sosyal floven, rejime endekslenmifl,
rejimi de¤ifltirme yerine onun bir karfl›t›
ama bir parças› haline gelmifl olan solcu-
lu¤un etkileri ile, yine di¤er yandan Kürt
sorununda çözümü de¤il de çözümsüzlü-
¤ü ifade eden, Kürt sorununun çözümsüz-
lü¤ü içinde kendi afliret ve aile ç›karlar›n›
sa¤layan; yine Kürt halk›n› savaflt›rarak,
savafl a¤al›¤› yaparak kendine kazanç sa¤-
layan savafl rantç›l›¤›n›n, ilkel milliyetçi
çizginin etkileri nedeniyle içinde bulundu-
¤umuz koflullar›n gerektirdi¤i tarihi de¤i-
flikli¤i ve dönüflümü büyük bir etkinlikle
yapamama durumu yaflan›yor. Bu kesim-
lerinin yaratt›klar mu¤lakl›¤›n, kafa kar›-
fl›kl›¤›n›n gençlik örgütlenmesinde ve ey-
lemlili¤inde olumsuzlu¤a oynama durumu
kuflkusuz var. Her fleyden önce mu¤lakl›k,
kafa kar›fl›kl›¤› yaratt›. Dolay›s›yla zama-
n›nda gerekli de¤iflimi, dönüflümü yapa-
mamaya, bu konuda yavafl hareket etme-
ye, geç kalmaya yol açt›. Özellikle PKK
bilincini tam alamama, PKK özünü kavra-
yamama; s›¤, dar, ilkel milliyetçi ve sosyal
floven yaklafl›mlardan etkilenme durumla-
r›, genelde varolan tutuculuk, do¤matizm,
kal›pç›l›k gibi anlay›fllar böyle bir de¤iflimi
zay›f k›ld›, k›l›yor.

fiimdi bunlar›n köklü bir biçimde h›zla
afl›lmas› gerekiyor. Bu yaklafl›mlar›n dev-
rimcilikle, demokratl›kla, sosyalistlikle,
ulusall›kla, halkç›l›kla herhangi bir iliflkisi
yok. Asl›nda bunlar›n hepsi kesinlikle ba-
z›lar›n›n  kendi yaflamlar›n›, ailesel, afliret-
sel ç›karlar›n› örgütleme çabas›ndan baflka
bir fley de¤ildir. Unutmayal›m ki, ne Kür-
distan’da ne de Türkiye’de bu yaklafl›mlar-
la hiçbir de¤iflim ortaya ç›kmam›flt›r, ç›k-
mayacakt›r da.

Bu sol’la 12 Eylül rejimi birbirinin ta-
mamlay›c›s›d›r. T›pk› Güney Kürdistan’da-

ki Barzanicilikle Saddam yönetimi birbiri-
nin tamamlay›c› olmalar› gibi. Biri olma-
dan di¤eri de olmaz. Bu nedenle birlikte
vard›rlar, birlikte  varoluyorlar. Birbiriyle
çelifliyor görünmeleri, mücadele içinde ol-
malar› hiçbir fley de¤ifltirmez. Fakat bu
mücadele hiçbir zaman sonuca giden bir
mücadele de¤il. Asl›nda belirlenen çevre-
lerin toplumu birbirine vurdurtarak ya-
flamlar›n› sürdürmesinden baflka bir fley

de¤il. Egemen düzen içerisindeki bir çelifl-
kidir; toplumu aldatma çeliflkisi ve çat›fl-
mas›d›r. Bu gerçekleri aç›kça görmemiz
laz›m. ‹yi sorgulay›c› olmaya ihtiyaç var.
Bir fleyi de¤erlendirirken nereden kaynak-
land›¤›, neye dayand›¤›, neye hizmet etti-
¤i, prati¤inin ne oldu¤u, gerçekte hangi
rolü oynad›¤› sorular›n› sorup buna göre
de¤erlendirme gelifltirmemiz gerekli. Söy-
ledi¤i sözlere de¤il, yaflamda oynad›klar›
role bakarak gerçekliklerini de¤erlendir-
mek en do¤rusudur.

Bütün bu sapk›nl›klar›n gençlik hare-
keti üzerindeki olumsuz etkilerini aflmak
kuflkusuz çok çok gerekli. Bunu aflma te-
melinde dönemin gerektirdi¤i de¤ifliklikle-
ri, dönüflümü, yenilenmeyi herkesten ön-
ce, bütün alanlardan önce gençlik hareke-
tinin yapmas› kuflkusuz gereklidir, elzem-
dir. Gençli¤in karakterine uygun olan da
budur. E¤er gençlik bunu yapamazsa, ge-
ride kal›rsa o zaman gençlik hareketi ol-
maktan ç›kar. Yafl olarak belli bir kesimi
içine alsa bile özellik olarak, ruh olarak
kesinlikle ondan kopmufl olur. Bundan
dolayä gençli¤in bu konuda öncülük rolü-
nü oynamas›, gençlik hareketinin yeni sü-
recin öncü motor gücü olabilmek için
kendini herkesten önce yenileyip, yeni
koflullara göre örgütleyip eylem tarz›na
kavuflturmas› gerekli. Bu noktada kavray›fl
ve ideolojik eksiklikler var. Oysa süreç
çok etkili bir ideolojik mücadele sürecidir.

Örgütsel sorunlara çözüm arama nok-
tas›nda çaba eksiklikleri, geçmiflin al›flkan-
l›klar›na ba¤lanma var. Geçmiflte gerilaya
dayal› olan yaflam›n de¤iflti¤ini görememe,
anlayamama, buna göre derhal kendisini
de¤ifltirmek üzere bir çaba içerisine gire-
meme var ve bu tehlikeli. Di¤er yandan
eylemde yarat›c› olamama, siyasi mücade-
le, kitle mücadelesi yürütecek bir konuma
geçememe; çok yönlü, çok yarat›c› eylem
biçimleriyle mevcut sürece müdahale ede-
meme var. Elbette bunlar önemli eksiklik-

ler. Üzerinde çok yo¤un olarak durulmas›,
düflünülmesi, tart›fl›lmas›, en önemlisi de
ad›m ad›m pratikte gelifltirilmesi gerekli.

Pratik öyle birdenbire en üst düzeyde
ortaya ç›kmaz. En basitten, en küçük ey-
lemlerden bafllayarak giderek daha karma-
fl›klaflan, daha büyüyen, daha genifl güce
dayanan bir mücadele esas al›nmal›d›r.
Kürdistan’da mücadelenin do¤ru geliflim
çizgisi de böyledir. En üstten bafllama de-

“Gençlik, kuflkusuz y›k›c›d›r ama eskiyi y›k›c›d›r.
Her türlü toplumsal, özgürlükçü geliflmeye ters olan,
onun önünde ayak ba¤› oluflturan anlay›fllar›,
yaflam biçimlerini y›kmakt›r. Bu anlamda ilericidir.
Y›k›c›l›¤› devrimcidir, geliflmeyi ifade eder. Fakat kör bir
tahripkarl›k kuflkusuz de¤il. Do¤ru bir siyasi, ideolojik çizgi
ve anlay›flla yönlendirildi¤i zaman en örgütçü, en büyük
dönüfltürücülü¤ü gençli¤in mücadelesi, eylemi sa¤lar.”

“Bugüne kadar YCK örgütlülü¤ü ve mücadelesi
tali bir mücadeleydi, ikincil bir mücadeleydi. fiimdi ise
YCK örgütlenmesi, eylemlili¤i, siyasal gençlik eylemlili¤i
esas örgüt ve mücadele, birincil örgüt ve mücadele oluyor.
Bu anlamda rolü esast›r, tayin edicidir, görevleri
birincildir. Buna göre içinde bulundu¤umuz dönemin
bu özelliklerine ve de¤iflim koflullar›na uygun olarak
yeniden düzenlenmesi mutlaka gereklidir.”
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¤il, en iddias›z, en zay›f koflullarda en kü-
çük imkanlarla, en basit pratikleri yapma
temelinde bafllayarak; büyük bir tutku, id-
dia, fedakarl›k ve kararl›l›kla yürütelen ça-
bayla giderek dev gibi geliflmeleri ortaya
ç›kartan bir mücadeleye ulaflmak ancak
mümkündür. Kürdistan’da ifller böyle yü-
rür, böyle yürümüfltür, bundan sonra da
böyle yürüyecek. O aç›dan sonucu hemen
beklemek de¤il de veya en üsten baflla-
may› esas almak, böyle bir yaklafl›m için-
de olmak de¤il de varolan koflullarda h›z-
la, anlafl›labildi¤i kadar de¤ifliklik yapmak,
de¤ifliklik yap›ld›¤› kadar onlar› prati¤e
geçirmek böylece diyalektik bir süreçle,
yaklafl›mla yaflam›n canl›l›¤› içerisinde
hem de¤iflimi, hem de bunu pratiklefltir-
meyi içiçe götürmek en do¤ru gerçeklefle-
bilir tutumdur. Esas olarak böyle ele al›-
n›rsa, böyle yaklafl›l›rsa eksiklikleri aflmak,
kendini yenilemek, de¤ifltirmek zor olma-
yacakt›r.

GGeennççlliikk  aayydd››nnllaannmmaa  hhaarreekkeettiiddiirr

––  PKK’nin yirmi y›ll›k mücadele tarihinde
yaflam birçok yönüyle irdelenmifltir. Bu
temelde Kürdistan gençli¤i yeni dönem
çal›flmalar›nda, flimdiye kadar yaflad›¤›n›
aflmada yaflam›n› nas›l örgütleyebilir?

––  Kuflkusuz otuz y›ll›k bir önderlik ger-
çekleflmesi var. Bu, Kürdistan’da devrimci-
sosyalist militan›n, yurtsever insan›n flekil-
lenmesidir. Onun bütün özelliklerinin,
duygusunun, ruhunun, düflüncesinin, dav-
ran›fllar›n›n, çal›flma ve yaflam tarz›n›n or-
taya ç›kmas›d›r. Bunun d›fl›nda bir yurtse-
verlik, demokratl›k, devrimcilik, sosyalist-
lik ölçüsü yoktur. Yanl›fl yerde ölçü aran-
mamal›d›r. Bu anlamda Önderlik büyük
bir flekillenme, büyük bir gerçekleflme,
yaflamsal bir olgudur. Ulafl›lmayacak bir
gerçeklik de¤il, kesinlikle her militan›n,
her yurtsever ve demokratik insan›n an be
an yaflamas› gereken bir özellikler gerçek-
leflmesidir.

fiimdi herkesin önünde böyle bir dene-
yim, büyük bir gerçekleflme, geliflme ve bi-
rikim var. Bunu görmek, bundan sonraki
geliflmelerde de bunu örnek almak, her
türlü geliflmenin bu temelde olaca¤›n› bil-
mek ve buna göre çal›flmak gerekli. Kuflku-
suz dönemin önemli özellikleri var. Yine
birincil plana ç›kan ve ikincil plana düflen
çal›flma, mücadele yöntemleri var. Bunlar›
iyi görmemiz, do¤ru de¤erlendirmemiz,
do¤ru bir yaklafl›mla kendimizi buna göre
de¤ifltirmemiz gerekli. Her fleyden önce
ideolojik mücadele içinde bulundu¤umuz
dönemde öne ç›k›yor, birincil plana ç›k›-
yor. Yanl›fl düflünceleri aflmak, her alanda
ulusal demokratik mücadelemize yönelik
gelifltirilen sald›r›lar› öncelikle ideolojik dü-
zeyde, düflünce düzeyinde görmek, karfl›la-
mak, elefltirmek, mahkum etmek, kendinde
aflmakla birlikte toplumda da bu düflünce-
leri en etkili hale getirmek için büyük bir
ideolojik mücadele yürütmek zorunluluk-
tur. Çünkü sapk›nl›k var. Sapk›n düflünce-
lerle her alanda do¤ru devrimci düflünceye,
devrimci çizgiye, geliflmekte olan ve esas
plana ç›kan siyasi mücadele çizgimize karfl›
sald›r› var. Onu bofla ç›kartmak, sabote et-
mek, böylece yirmibefl y›ll›k mücadeleyle
ortaya ç›kan birikimi heder etmek isteyen
çevreler var. Bunu uluslararas› komplo isti-
yor. Partiyi tasfiye edip yok etmek istiyor.
Onlar›n uzant›s› biçiminde böyle sapk›n
anlay›fllarla de¤iflimi, dönüflümü önleyerek
siyasi mücadele do¤rultusunda çözüm sü-
recinin geliflimini bofla ç›kartarak asl›nda
bu birikimi heder etmek, tasfiye etmek gibi
bir role soyunuyor. Bunlar›, düflünce düze-
yinde görmemiz, elefltirmemiz, ne anlama
geldi¤ini iyi idrak etmemiz, iyi anlamam›z
ve bütün topluma da bunu benimsetme-
miz, özümsetmemiz gerekli. Böyle bir gö-
rev kuflkusuz herkesten önce gençli¤e dü-
flüyor. Özellikle ö¤renci gençli¤ine düflü-
yor. Yüksekö¤renim gençli¤i, üniversite
gençli¤i, liseli gençlik baflta olmak üzer ül-
ke içinde, ülke d›fl›nda bu durumlar› kavra-
yan bütün gençlere tarihi sorumluluk ve
görev düflüyor. Tarihi rolle yüzyüzeler, bu-
nu görmeleri gerekiyor. Çünkü içinde bu-

lunulan durumu en iyi onlar bilirler, onlar
tahlil ederler. Göremeyen, anlayamayanlar-
dan öncülük beklememek gerekli. Kim gö-
rüyorsa, kim iyi anl›yorsa o zaman derhal
kendi kavray›fl›n› baflkalar›na da mal ede-
rek, dolay›s›yla ayd›nlat›c›, e¤itici rollerini
oynamak, görevlerini yerini getirmek için
harekete geçmeliler. Bencil olunmamal›,
beklenmemeli, görev baflkas›n›n üzerine y›-
k›lmamal›, herkes tarih ve halk karfl›s›nda
yüksek bir sorumluluk duygusuyla haraket
ederek görevi kendi üstüne almal›, çareyi
kendinde üretmelidir.

Bu, gençli¤in temel özelliklerine uygun
bir yaklafl›m olur. Bu temelde olup biten-
leri anlamak, bunun için araflt›rmak, ince-

lemek, tart›flmak, düflünmek, büyük bir
bilinç ayd›nlanmas› içinde olmak, teorik
çal›flma yürütmek, ulafl›lan sonuçlar› yaz›-
l›, sözlü propagandayla topluma mal et-
mek, bu temelde büyük bir ideolojik mü-
cadele yürütmek, toplum bilincini kararta-
cak her türlü yanl›fl düflünce ve e¤ilimi bu
biçimde s›n›rland›rmak, mahkum etmek
önemli bir görev, önemli bir çal›flmad›r.
Gençlik hareketinin önemli bir görevidir,
çünkü bunu en çok ayd›n gençlik yapar.

Gençlik hareketi, her zaman öncü bir
hareket, ayd›nlanma hareketidir. Bu ne-
denle bu olgular› her fleyden önce, her-
kesten önce gençlik hareketi görür, gör-
meli. Böyle bir süreçte bu görevini, so-
rumlulu¤unu yerine getirmeli.

Yine büyük bir eylemsel, örgütsel mü-
cadelenin yürütülmesi gereken bir süreç.
Yeni eylem biçimlerinin, buna uygun yeni
örgüt biçimlerinin ortaya ç›kmas› gerekiyor.
Kitle örgütlülü¤ü, eylemlili¤inin yarat›lmas›
gerekli. Askeri eylemlilik, askeri örgütlen-
me yerine flimdi kitle eylemlili¤i, kitle ör-
gütlenmesi geçiyor. Bunlar Kürdistan’da
nas›l olacak, Türkiye’de nas›l olacak, kent-
lerde nas›l olacak, kasabalarda nas›l olacak,
ifl yerlerinde nas›l olacak, okularda nas›l
olacak? Her yerin koflullar›na göre düflü-
nülmesi, kendi somutlu¤u içinde araflt›r›la-
rak çözüm bulunmas› gereken sorunlar.
Fakat mutlaka bulunmas› gerekiyor. Birçok
ülke intifadalarla en büyük devrim hareke-
tini yürütmüyor mu? ‹flte Filistinliler, ’67’de
’73’te büyük savafllarda yapt›lar, gerilla or-
dular› kurdular, yüz binlere ulaflt›. On y›l-
larca savafllar verdiler. Fakat çözümü Filis-
tin çocuklar› yarat›yor. Filistin çocuklar›n›n
tafl devrimi Filistin sorununu çözen müca-

deleyi ortaya ç›kar›yor. Demek ki, her mü-
cadele kendi yerinde yürütülürse rol oynar,
geliflme yarat›r, anlam bulur. Onun için de
kesinlikle somut koflullara uygun mücadele
biçimlerini yaratabilmek, yarat›c› olmak,
kal›pç›, do¤matik, hayalci olmamak çok
çok önemli.

Bu aç›dan Kürdistan’da savafl rolünü
oynam›flt›r. Gerilla fazlas›yla yürütülmüfltür
ve rolünü büyük geliflmeler yaratarak
önemli oranda oynam›flt›r. Kuflkusuz farkl›
sonuçlar da ortaya ç›kabilirdi, ç›kmas› ge-
rekiyordu da o ayr› bir mesele, o tart›fl›la-
bilir. Ama temel ulusal bilinçlenme, ulusal
örgütlenme ve ulusal mücadelenin ortaya
ç›kart›lmas› görevlerini baflarm›flt›r gerilla.

Askeri olarak iktidar yaratma, zaferi yarat-
may› baflaramam›flt›r. Bunun, kendinden
kaynaklanan, dünyadan ve Türkiye’den
kaynaklanan nedenleri var. Bunlar de¤er-
lenderilebilir, elefltirilebilir, eksiklik görüle-
bilir fakat birçok ana görevin de gerçeklefl-
tirilmifl olmas› durumu var ki, bunu da
görmek bunun üzerinde yeni yaklafl›mlar,
yeni mücadeleleri ortaya ç›kartmak gerek-
li. Esas önemli olan noktalardan biri de
bu. Bu temelde ortaya büyük bir birikim
ç›km›flt›r. Bu birikimi yeni mücadele ve ör-
güt biçimleriyle pratiklefltirmek, hayata ge-
çirmek gerekli. Bunu sa¤layacak örgüt bi-
çimlerini, eylem biçimlerini bulmak, Kür-
distan’a, Türkiye’ye özgü kitle eylemlili¤i-
ni, gençlik eylemlili¤ini bulmak, bunu top-
lumun di¤er kesimlerine de öncü bir bi-
çimde maledebilmek laz›m.

Gençlik hareketinin bir de bu noktada
öncü rolünü hem örgütte, hem eylemde
t›pk› teorik çal›flma ve ideolojik mücadele-
deki gibi oynamas›, bütün topluma öncü-
lük etmesi gerekiyor. Bu konuda yarat›c›
olabilecek biricik öncü kuvvet gençliktir.
Parti öncülü¤ü, partiyi de bizzat kendisi
temsil ederek böyle bir yenilenme ve yeni
mücadele prati¤ini ortaya ç›karma görevi-
ni yerine getirebilmelidir. Kuflkusuz bunla-
r› yapabilmesi için kendisini, kendi özüne,
partimizin, Önderlik çizgimizin özüne uy-
gun örgütlemesi gerekiyor. Kendi militan-
l›¤›n› buna göre flekillendirmesi laz›m.
Gençlik örgütlenmesi, gençlik yaflam› bu
anlamda çok önemli. Örgütsel yaflam çok
önemli. Her türlü kariyerizmi, bireycili¤i,
bencilli¤i, özerkli¤i, laf dinlememeyi, bir-
birini çekememeyi, çekifltirmeyi, didifltir-
meyi bir tarafa atabilmeli. Çeflitli güçler,

çeflitli çevreler d›flardan gençlik içerisine
böyle sapk›n e¤ilimler ve anlay›fllar sok-
maya çal›fl›yorlar. Gençlik hareketini bu
biçimde zehirlemeye çal›fl›yorlar.

Yine de¤iflik siyasi ak›mlar, hareketler,
de¤iflik toplumsal çevreler böyle bozmaya
çal›fl›yorlar. Gençli¤i kendi özünden ko-
parmak, boflaltmak istiyorlar. Bu oyuna
gelinmemeli. Unutmayal›m ki, PKK bir ya-
flam felsefesidir, bir yaflam çizgisidir, ke-
sinlikle baflka bir fley de¤il. 1970’lerde
PKK’yi oluflturan gençlikti, gençlik özellik-
leriyle flekillendi. PKK yaflam›, Önderlik
yaflam› ’70’lerde nas›l flekillendiyse bugün-
de böyle sürüyor. Di¤er harereketlerden
PKK’yi ay›ran temel de buydu.

PKK’nin sosyalizmi de burada zaten.
Sosyalizm ulafl›lacak bir fley de¤ildir PKK’-
de. Anl›k, günlük yaflanan olgudur. ‹nsan,
sosyalist insan anl›k olarak yaflam›yla, ça-
l›flmas›yla sosyalizmini gösterir, pratikleflti-
rir. Yoksa sosyalizmi sonradan ulafl›lacak
bir hedef alarak hiçbir zaman önüne koy-
maz, koymam›flt›r. Öyle bir sosyalizm anla-
y›fl› kesinlikle do¤ru da de¤ildir. Mesela
PKK, ’70’lerde çok bütünlüklü, çok kolek-
tif ortak bir yaflam›, ortak çal›flmay› büyük
bir disiplin, örgütlülük, terbiye içinde yap-
may› esas ald›. Önderlik gerçekleflmesi,
Önderlik yaflam› buydu. PKK’de de bu fle-
killendi. Gençlik gere¤i, di¤er birçok hare-
ket de evler tuttular, gruplar oluflturdular,
bir araya geldiler ama aradan bir iki y›l
geçmeden bakt›k her biri bir ev kurdu, or-
tak yaflam› bir yana b›rak›p oradan ald›¤›
baz› kazançlarla kendini bireysellefltirerek
birey yaflam›n› öne alan, devrim davas›n›,
halk›n davas›n› da ona ba¤lay›p ikincil
planda tutan, hatta halk›n davas›ndan ç›kar
elde ederek kendini yaflatmak isteyen bir
yaklafl›m hakim oldu. Dolay›s›yla onlar bu
nedenle sosyalist hareket olamad›lar, gelifl-
me sa¤layamad›lar, da¤›ld›lar, parçaland›-
lar, birbirlerini dinlemediler, zor anlarda
kendilerini yaflatmak üzere zorluklar› yen-
meye yönelmediler, kaç›fl› yaflad›lar, kendi
bireysel durumlar›n› yaflatmay› esas ald›lar.
Hareketlerini ve mücadelelerini yaflatmaya
yönelmediler. PKK iflte bu noktada onlar-
dan, bütün di¤er hareketlerden ayr›ld›.
Hiçbir zaman böyle bir yaflama yönelmedi.
Her türlü bencilli¤i, bireyselli¤i, kendine
göreli¤i aflan, sosyalizmi, insan sosyalitesi-
ni, toplumsall›¤›n› en ileri düzeyde sa¤la-
yan, bunu örgütte, yaflamda, çal›flmada en

üst düzeyde gerçeklefltiren, böylece müt-
hifl bir yoldafll›k iliflkisini, ortak yaflam,
yoldafll›k yaflam›n› yaratan, kendinden ön-
ce yoldafl›n›, örgütünü, partisini, halk›n›
düflününen bir gerçekli¤i ortaya ç›kard›.
Yeni insan, PKK insan›, PKK militan› böy-
le olufltu ve bu tamamen gençlik özellik-
lerine uygundur. Bu, tamamen gençli¤in
özelliklerinden ç›kt›. PKK, gençlik özellik-
leriyle sosyalizmin özelliklerini birlefltire-
rek yeni bir yaflam felsefesi, yeni bir örgüt-
sel durum ortaya ç›kard›. En zor koflullar-
da, büyük bask›lar karfl›s›nda yenilmeyen,
geliflme sa¤layan bir parti, bir hareket iflte
böyle ortaya ç›kt›. PKK’nin büyük kuvveti,
yenilmezli¤i buradad›r. Baflka herhangi bir
kuvveti, gücü yok. Ne silah›, ne paras›, ne
insan›, ne de dünya da iliflkisi vard›. Hiçbir
fleyi yoktu. Hala da çok fazla yoktur. Hala
da büyük gücü, büyük kuvveti buradan
ileri geliyor. Yenilmezli¤inin, baflar›s›n›n
s›rr› burada. fiimdi gençlik hareketi ken-
dinde bunu oturtabilmelidir. E¤er yenile-
yecekse, büyük bir yenilenmeyi yaflaya-
caksa, bu süreçte rol oynayacaksa, bu, ke-
sinlikle böyle bir yaflam felsefesini esas al-
ma temelinde olacak. Örgütü, örgütsel
iliflkilerini buna göre kuracak. Bu temelde
kendisini flekillendirecek, dönüfltürecek, o
zaman bütün baflar›lar›n sahibi olacakt›r.
Her türlü sald›r›ya karfl› gö¤üs gerebile-
cek, hertürlü zorlu¤u yenebilecek, her tür-
lü ortamda, her türlü koflulda mücadele
etmeyi bilecek ve baflar› sa¤layacakt›r.
Böylece öncü olma, öncülük görevini ye-
rine getirme gerçekleflmifl olacakt›r. 

21. yüzy›la girerken yeni yüzy›l›n yeni
gençli¤i böyle olmal›d›r. Yeni yüzy›l, yeni
gençlik, yeni gençlik örgütlenmesi, yeni
gençlik yaflam› bu biçimde flekillenecek-
tir. Yeni bir yüzy›l› böyle karfl›lamal›y›z.
Böyle bir yüzy›lda gençlik, yine geçmifl
tarihi süreçlerde önemli dönemlere dam-
gas›n› vuran gençlik hareketlerinden biri-
sini yaratabilmelidir. 

Mesela ’68 Hareketi, yine ’70’lerin belli
dönemlerindeki gençlik hareketleri var.
2000’lerde ve yeni bir gençlik kufla¤›, ye-
ni yüzy›la damgas›n› vuran gençlik hare-
keti ortaya ç›kabilmelidir. E¤er belirti¤i-
miz öz ve felsefeyle, ilkeler temelinde ha-
reket edilirse o zaman en az›ndan Kürdis-
tan gençli¤i, Türkiye gençli¤i ile birlikte
Kürt, Türk ve di¤er halklardan gençlik,
ortak bir eylem içerisinde yeni yüzy›l›n
büyük yenilikler içeren, her türlü demok-
ratizm, bar›flç›l, bilimsel geliflme, toplum-
sal sorunlar›n çözümü, her alanda toplum-
sal mutlulu¤u ilerlemeyi yaratacak bir yüz-
y›l›n gelifltiricisi, yaflat›c›s›, öncüsü olur.

Kürt gençli¤i, PKK öncülü¤ünde böyle
bir görevi yerine getirebilir. Böyle tarihsel
bir sorumlulukla yüzyüzedir. Kürt gençli-
¤i, PKK öncülü¤üne, önderlik gerçe¤ine
s›k› s›k›ya sar›l›rsa, önderli¤in yaflam ve
çal›flma felsefesini kendine rehber al›rsa
her türlü zorlu¤u yenecek, her türlü enge-
li aflacak, topluma her koflulda öncülük
edecek, toplumsal mücadelede baflar›dan
baflar›ya koflacakt›r. ‹nanç bu olmal›, buna
yönelinmeli, bu tutkuyla yaflama sar›l›n-
mal›, bu temelde güvenli olunmal› ve ba-
flar›dan baflar›ya koflulmal›d›r.

“Yüksekö¤renim gençli¤i ve liseli gençlik baflta olmak üzer ülke içinde, ülke d›fl›nda
gençlere tarihi sorumluluk ve görev düflüyor. Tarihi rolle yüzyüzeler, bunu görmeleri
gerekiyor. Çünkü içinde bulunulan durumu en iyi onlar bilirler, onlar tahlil ederler.

Göremeyen, anlayamayanlardan öncülük beklememek gerekli. Kim görüyorsa,
kim iyi anl›yorsa o zaman derhal kendi kavray›fl›n› baflkalar›na da mal ederek, dolay›s›yla

ayd›nlat›c›, e¤itici rollerini oynamak, görevlerini yerini getirmek için harekete geçmeliler.”
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HH
amza yoldaş Botan’ın bir
köyünde, orta halli bir aile-
nin çocuğu olarak dünyaya

geldi. Ortaokula kadar okuyabildi. Da-
ha küçük yaştan başlayarak Kürt halkı
üzerinde yürütülen imha ve inkar siya-
setini, sömürgeciliği görerek buna kar-
şı bir tepki içinde oldu. Düşmanın hal-
kımız üzerindeki vahşi baskı ve uygu-
lamalarını gördü, yaşadı.

Botan eyaletimizde başlayan 15
Ağustos atılımı ve gerillalaşma kısa
sürede etkisini halk üzerinde  gösterdi.
Gerilla halkın beklentisine bir cevaptı.
Gelişen gerilla mücadesi Hamza yol-
daşın da ilgisini çekmeye başladımıştı.
Gerilla yaşamına ve dağlara ilgisi daha
da artıyordu. O ‘Kürtler varolmalı ve
özgürleşmek istiyorsa yapabilen her-
kes gerillaya katılmalı’ görüşüne inan-
mıştı. Gerilla o süreç için Kürt halkı-
nın tek şansı ve sorunlarına çözüm gü-
cüydü. Ve mutlaka Hamza orada olma-
lıydı. O sıradan biri olamazdı. Kimlik-
sizliği kabul edemizdi. O asimilasyonu
kabul edemezdi. Ve özgürlük çağrısına
hayır diyemezdi. Kanı kaynıyor, yüre-
ği kıpır kıpırdı.

Her gece yattığında kendini dağlar-
da ve eli silahlı düşünüyor, sabahlara
kadar uyuyamıyordu. Adeta gizli bir
güç onu çekiyordu. Ve yavaş yavaş
kendisini bulmaya başlamıştı. Uyku-
dan artık uyanmaya başlamıştı.  

O kararını vermişti. Köy yaşamı ar-
tık yetemezdi. Özgürlük için savaşma-
lıydı ve sonuna kadar da bu yolda iler-
lemeliydi. Hamza yoldaş sonuna kadar
da bu kararına bağlı kaldı.

Daha küçüklüğünden başlayarak
örgütleyici ve önder olma özellikleri
vardı. Çekiciydi. Çocuklar, gençler et-
rafına toplanıyor ve ondan birşeyler al-
mak istiyorlardı. Kişiliği ile kendini
kanıtlamıştı. Etrafında doğal olarak bir
grup oluşmuştu. Dağlara yanlız başına
gidemezdi. Arkadaşlarını düşmanın in-
safına terk edemezdi. Bu düşüncelerle

köyündeki arka-
daşlarına düşün-
celerini açtı. On-
ları da örgütle-
yerek ’90 yılın-
da rüyasındaki
dağlara ve geril-
laya kavuştu. 

Ağit yoldaşın
şehit düştüğü
Gabar dağı
Hamza arkadaş
tarafından kutsal
bir kabe gibi yıl-
larca bir üstlen-
me ve savaş ala-
nı oldu. Birlikte
katıldığı amcası-
nı da kutsal Ga-
bar tapraklarına
verdi. Cesareti
atikliği ve savaş
tarzındaki kur-
nazlığıyla düş-
manın korkulu
rüyası oldu. ’92
yılında Manga
komutanlığı gö-
reviyle düşman
mevzileri üzeri-
ne gitmeye de-
vam etti. Onun
parçaladığı yanlız düşman otoritesi de-
ğildi; herşeyden önce bir kişilik dönü-
şümünü de sağlayarak sürekli yenile-
niyor ve parti ile birlikte yürümede ve
bu temelde önderlikle bütünleşmede
taktikle bütünleşmede gelişmeler kay-
dediyordu. 

Bütün enerjisini  gerillalaşma ve
komutanlaşma da başarılı olmak için
kullanıyordu. Ve pratiğinde bunda ba-
şarılı olduğu için yoldaşları tarafından
aranan, sevilen, sayılan bir komutan
olmuştu. Hem kendini hem de dene-
timdeki yoldaşları eğitiyor ve partiyle
bütünleştirmeye çalışıyordu.

’93  yıllında Gabar alanında Takım
komutanlığı, ardından ’94 yılında da
Bölük komutanlığı görevini alarak
Kerboran alanına geçti. Bu alanda ba-
şarılı bir pratik yaşadı. Denetimindeki
güçleri hem geliştirdi, hem korudu,
hem eğitti, hem de savaştırdı. Yoldaş-
ları Ona büyük güven duyuyordu.
Onun olduğu yerde parti ve yoldaşlık
vardı. Cesaret vardı, ruh vardı, asker-
lik vardı ve görev adamı olma vardı...

Partimizin 5. Kongresine katılarak
süreci daha iyi kavramaya ve buna gö-
re bir yönelim içine girmeye başladı.
Kongreden sonra Mardin eyaletine ta-
bur ve bölge komutanı olarak gitti. Bu
eyaletimizde partiye ve halka büyük
zarar verilmişti. Hamza arkadaş çalış-
kanlığı, dürüstlüğü ve çalışma tempo-
suyla hem yoldaşlarına hem de halka
büyük bir güven verdi. Alanın yeniden
partiye açılmasında önemli bir rol oy-
nadı. 

’95 yılında TC ordu güçleri ile Ha-
bızbına alanında çok şiddetli bir çatış-
maya girdi. Karşı taraf Hamza arkada-
şın çatışmada olduğunu bildiği için ve
var gücüyle yönelerek arkadaşları
çembere alıyor. Hamza arkadaş ve ya-
nındaki bir takımlık güç çok şiddetli
bir çatışmaya girer. Tarihi bir diriniş
gerçekleşmektedir. Düşman kayıp üs-
tüne kayıp vermesine rağmen mutlaka
sonuç almak istiyor. –Daha sonra bu
çatışmada Mardin asayiş bölge komu-
tanının öldürüldüğü düşman tarafından
açıklandı– Arkadaşların cephanesi ar-
tık azalmıştır. Hamza arkadaş yarala-
nır. Cephanesi bittiği için tabanca ile
çatışmaya başlar. 

Kurtuluş im-
kanı yok gibidir.
Çatışma içinde
eyalet komutanı
ile cihazla ilişki
kurar. Şöyle der:
“Şu anda çem-
berdeyiz, cepha-
nemiz kalmadı,
kurtulma şansı-
mız hiç yok. Çem-
beri yarmaya ça-
lışacağız ancak
zordur. Bundan
sonra bağlantı-
mız belki olmaya
bilir. Tüm yoldaş-
lara başarılar di-
liyorum.”

Bu görüşme-
den sonra cihazı
ve üzerlerindeki
örgütsel malze-
meleri imha eder-
ler. Yaralı olduğu
için diğer arka-
daşların gitmele-
rini ister. Kendisi
orada kalarak on-
lara yük olmak
istememktedir.
Ancak arkadaşlar

bunu kabul etmez ve kendileriyle bir-
likte götürürler. Daha sonra uygun bir
yere bırakılır. Düşman televizyon ve
radyoları Hamza yoldaşın şehadet ha-
berini verir. Arkadaşların inancı da
böyledir. Bu yüzden Hamza arkadaşın
anısına askeri tören düzenlenir. Ama
Hamza arkadaş, kendisi için yapılan
bu askeri törene uzun ve sıkıntılı bir
yürüyüşten sonra yetişir. Elbette O
ölümsüzdür. Gelişi bütün yapıyı sevin-
ce boğmuştur. 

’96 yılında kendi önerisi ile Parti
Merkez okuluna gelir. O artık parti
içinde bir sembol olur. Kahramanlık
ve cesaret sembolüdür. Burada belli
bir yoğunlaşma ve eğitim sonrasında
tekrar ülke sahasına yönelir. Gittiği yer
yine Botan’dır.

Cudi alanında Bölge komutanlığı
görevini yapar. 1997-98 kışında yapı-
sını eğiterek sürece katma çabası için-
dedir. Akademiden ve Önderlikten al-
dıklarını yoldaşları ile paylaşır. Dene-
timinde bulunan yeni yapı içinde parti-
leşmeyi savaş ruhunu, cesareti, kararlı-
lığı geliştirir. Kişiliği, ataklığı, canlılı-
ğı ve yoldaş sevgisi ile dolu olmasıyla
herkesi partiye bağlamayı başarmıştır. 

Hamza yoldaş bir irade savaşçısıdır.
Yıllarca aç kalmış, açık kalmış ve
ölümlerle burun buruna gelmiştir..
Ama o hiç yılmamıştır. Mücadele az-
mini ve kararlılığını korumuştur. Do-
ğal bir asker, komutan ve öncü olmuş-
tur. En zor koşullarda çözümler bul-
muş ve yaratıcı olmuştur. 

’98 yılı baharında destan yazmaya
kararlıdır. Taktiği ve tarzı yakalama id-
diasındadır. Yaşamını buna adamıştır.
Başarmaya ve pratikleştirmeye girişir.
O tam bir pratik adamıdır. Az konuşur,
ancak konuştuğunu yapar. Deyim ye-
rindeyse sözünün eridir.

30 Nisan 1998 günü düşman Cudi
alanında çok kapsamlı bir operasyon
geliştirir. Onbinlerce  asker, küçükcük
bir coğrafya parçasına ve bir tabur ge-
rillaya karşı saldırıya geçer.

Cudi dağının dorukları tam bir sa-
vaş alınıdır. Safine, Mıla Berme, Seçe-

la ve Kox; havan, kleş, BKC,
B-7 sesleriyle inlemektedir. Kobralar
bir orayı bir vurmakta, Skorsky heli-
kopterleri beşer beşer indirme yap-
maktadırlar. Ancak komutan Hamza’-
nın taburu iyi mevzilenmiş ve iyi sa-
vaşmaktadır. Düşman adım atamaz.
Adım attığı yerde ölüsünü bırakır. Ça-
tışma gün boyu sürer. Cihat ve Nudem
yoldaşlar şehit düşer. Ancak düşmanın
kaybı bunun on katıdır.

Hamza yoldaş çatışma boyunca bir
maestro gibi savaşı yönetir. Çatışma
içinde soğukkanlılığı ve kararlılığıyla
yoldaşlarına ruh ve cesaret verir. 

“Dostlarım var benim
Yaşama gücü veren bana

Toprağa kök salmamı sağlayan
Hisediyorum sizi dostalarım
Olmasa da yüzünüz

Saklasanız da benden
Birlikte olmayacak mıyız?

Söz verdiğimiz gün
Sonsuz ve törensel

Ağaçsız bir orman gibi”

Geceyle birlikte tabur takımlara bö-
lünerek manevralar yapar. Hamza yol-
daş da bir takım ile birlikte hareket
eder ve üstünde savaştığı coğrafyayı
tanımamaktadır. Düşman termallerle
yerlerini tespit etmeye çalışır. Ancak
yerlerini tam belirleyemezler. Bu böl-
geyi iyi tanıyan çeteler izlerini bulur
ve düşmanı üzerlerine getirir. Artık ça-
tışmaktan başka çare yoktur. Bunun
sonucunda ilk vuruşu arkadaşlar yapar
ve bir çok asker ölür. Ancak üzerinde
savaştıkları arazi çatışmaya uygun de-
ğildir. Türk ordusu tekniğin gücüyle,
çatışma bulunan yoldaşlara karşı bir
çok ağır silah kullanırlar ve bunun so-
nucunda Hamza yoldaş ve yanındaki
10 arkadaş 2 Mayıs 1998 günü şehade-
te ulaşarak ölümsüzleşirler. 

Yanında şehit düşen yoldaşlar her-
biri bir cihan parçasıdır. Şehit Hamza’-
nın öğrencileridir. Düşman onlardan
ihanet beklemiştir. Ancak onlar Cudi
doruklarına direniş bayrağını dikmekte
asla tereddüt etmemişlerdir.

Hamza, Sipan, Partizan, Amed,
Merwan, Hamza, Beritan, Ayten, Şe-
vin ve Agiri yoldaşların yaşamları,
mücadele ve direnişleri her Kürt insanı
için esas alınması gereken bir örnektir.
İçinde asla tereddüt ve kararsızlık yok-
tur. Önderliğe, partiye şehitlere, yol-
daşlara ve halka sarsılmaz bir inanç
bağlılık vardır. Onlar şehadetleriyle
ölümsüzleştiler.

Bugün Cudi’nin dağında, taşında,
suyunda bu arkadaşlar vardır. Her ka-
rışında ağacında, taşında bize mücade-
le  dersleri vermektedirler. Onların
anısıyla yoğrularak geleceği mutlaka
kazanmalıyız. Bunları unutanlar insan-
lığa sırt çevirmiş ve lanetlidir.

Hamza yoldaş bir mücadele kişiliği,
olması ile sürekli yolumuzu aydınlata-
caktır. 

Hamza arkadaş 6. Kongre’de Parti
Merkezi Onursal üyeliğine seçilmiştir.
O bir ölümsüzdür. Onu temsil etme ve
yaşatma görevimiz vardır. Onun ruhu
ve partiyle bütünleşen özellikleri yaşa-
maktadır. Ve son nefesimize kadar da
yaşatacağız. Bu şehit Hamzalara ve di-
ğerlerine sözümüzdür.

Mücadele arkadaşları

DDaa¤¤llaarr››nn  kkaarrttaall››  vvee  yyoollddaaflflll››kk  aabbiiddeessii
Komutan Hamza

Ad›, soyad›::  ZZiivveerr  SSAARRIIYYIILLDDIIZZ
Kod ad›::  HHaammzzaa
Do¤um yeri ve tarihi::  EEmmeerriinnaa  
kkööyyüü--CCiizzrree,,  11996655
Mücadeleye kat›l›m tarihi::  11999900
fiehadet tarihi ve yeri::  22  MMaayy››ss  
11999988,,  CCuuddii  DDaa¤¤››

Aynı çatışmada şehit düşen Mardin’li Hamza yoldaş
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GGüzel insanı bulmak ve ya-
ratmak kolay değildir. Gü-

zel insan çok az gelir dünyaya. Fizi-
ki olarak aramızdan ayrılışları kolay
olsa da güzelleşmek isteyenler va-
roldukça yüreklerde uzun süre ya-
şarlar. Deyndar arkadaş da bu güzel
insanlardan biriydi ve fiziki olarak
aramızdan ayrıldı sıcak bir Haziran
gününde. 

Deyndar arkadaş ’79 yılında
Çukurca’nın Belat (Dutluca) kö-
yünde, fakir bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geliyor. Ailenin
hemen her işine koşturan, kenisini
ailesi karşısında sorumlu gören
Deyndar arkadaş okuduğu yatılı
okul bırakıp bir lokantada işe baş-
lıyor. Eğitim gördüğü yatılı okul
asimilasyon politikasının en çok
işlendiği, insanın kültüründen, di-
linden, türkülerinden hızla uzak-
laştırıldığı bir okuldu. Zindan ola-
rak belirlediği okulu terkedip, öz-
gür olmanın zorunluluğunu  sezi-
yordu. Aynı yıllarda bölgede geli-
şen gerilla hareketililiği Deyndar
arkadaşı da etkilemiş, ailesine ön-
cülük etmek için arkadaşlara mi-
lislik yapmaya başlamıştı. Bir yıla
yakın milislik yaptıktan sonra ’-
93’te kendi istemiyle fiili olarak
partiye katıldı. 

Savaşın yoğun olduğu ’94-95
yıllarında Botan’da kalarak savaş
tecrübesini ve zor koşullarda dire-
nerek yaşamasını öğrendi. Düşmana
saldırmanın sevincini de, acısını da
tatmıştı. Saldırılara giderken üç kez

yaralanmıştı. Zavite eyleminden,
Çiyayê Reşkê’den kurtulan dört ar-
kadaştan biriydi. Botan, Metina,
Zap ve Gare alanlarında bulundu.
En son gittiği Darye Bala eylemin-
de 4 Haziran 1998’de şehit düşerek
halkının yüreğine yerleşti. 

Gerillada kaldığı beş yıl boyun-
ca savaşta hep ön saflarda yer aldı.
İçindeki saldırı ruhu çocukluğunda
tanık olduğu ve Hakkari çöplükle-
rinde yiyecek arayan çocukların in-
tikamı alma isteminden geliyordu.
Düşmanın üstüne giderken göster-
diği cesaret ve hassasiyet onun sa-

vaş konusundaki derin yoğunlaş-
masından kaynaklanıyordu. Geli-
nen süreçle beraber ideolojik yön-
den eksikliğini görüyor ve bu konu-
da kendine yükleniyor, partiyi, Ön-
derliği tanımanın zorunluluğunu
hissediyordu. Deyndar arkadaşı
elinde kitapla görmeye tüm arka-
daşlar alışmıştı. Yaşamdaki ciddi-
yeti, savaşı ve partiyi içten yaşama
hissinden kaynaklanıyor, olgunlaş-
tırıyordu günden güne. 

Dili, türküsü, halayı yasaklanan
bir ülkenin çocuğu olarak bunun
acısını yıllarca yaşadığı için “En

büyük hayalim saz çalıp türkü söy-
lemek özgür bir ülkede. Aşığı ol-
mak istiyorum Kürdistan’ın” diye-
rek özüne olan özlemini dile geti-
riyordu. Bir eylem öncesi çekilen
dilan, gerillanın savaşa giderkenki
coşkusunu ve yaşamı yeniden üret-
me istemini gösterir. Büyük bir ti-
tizlikle dilana dururken herkesi bu
coşkusuna davet ediyordu Deyndar
arkadaş. Bir tek kişi kalmamalıydı
geride. Deyndar arkadaş çektiği
son dilanda yoldaşının gözlerinin
içine baka baka söylediği sevda
türküleriyle gitti mevziye. Son kez

arkasına dönüp el salladı “yine ge-
leceğim” sözünü verdi, Deyndar
arkadaş on dokuzunda kaldı, hep
öyle anılacak. 

Bu tarih nice kahramanlar yarat-
tı. Bazıları sessiz bir akıntı gibi
önümüzden akıp giderken, bazıları
da coşkun akan dereler gibi kayala-
ra çarpa çarpa gittiler. Kimi bir kış
sabahı, kimi bir Haziran akşamı, ki-
mi belli olmayan gün ve saatte.
Ama gidenler tarihe maloldu. Ve ar-
dındakiler de çağırdılar çekilen di-
lana. Evet Deyndar arkadaş da ya-
şamının en güzel yazında ayrıldı.
“Ben halkıma borçluyum. Bu ne-
denle aldım Deyndar ismini” diye-
rek, isminin gereklerinin bilincinde
hareket ederdi. Coşkuluydu, en
umutsuz anlarda umudu yitirmeyen-
di . Özlem doluydu. Toprağa olan
özlemi çekmişti onu dağlara. Bir
militan olarak kendine başka alter-
natif tanımayandı. 

Yaşama ve savaşa olan inancı
Onu düşmanın üstüne üstüne götür-
dü. Onbinleri uğurlarken ülkemizin
engin dağlarında, doğacak günle be-
raber yeni onbinlere “Merhaba” di-
yeceğiz. Ta ki yaşamın adı olana
dek. 

Evet yoldaş, bir şairin dediği gibi
“Haziran’da ölmek zor” ama o ölü-
me alışmak daha da zor. 

“Sana öyle bir şey vereyim ki
içinde sevgi, içinde özlem
ve içinde umut olsun
Yatarken yoldaşın derin 
uykuya üstünde gezdiğin 
toprak vatan olsun,
sevda olsun, yar olsun
Büyüyen yüreğin
Piriz olsun, 
Deyndar olsun”

Mücadele arkadaşları

Bir güzel insan:

Deyndar

ÖÖncesinin “ölü Canlar
diyarı” Kürdistan bugün,

21.yy’ın arifesinde “Kahramanlar
Diyarına” dönüştü. Bu defa tarih
egemenlerin elleriyle değil,
mürekkeple değil, kanla yazıldı.
Tarih yazıcıları olan  PKK
gerillaları Kürdistan’da sevgiyi
yaratmanın eylemcileriydiler.

Ölüme meydan okumanın
cesaretiyle, yiğitliğiyle, tarihi
sormluluk gereği kaygısızca üzerine
yürüdüler. Bu yangın yerinde
özgürlük tutkusuyla tutaşan canlar
bedel vermede geri durmadılar. Çok
analar ağladı, çocuklar yetim kaldı.
Bir çok defa halkın onuru çiğnendi
ama ağız dolusu gülebilmenin

hasretiyle bir an bile tetikte eller
titremedi. Çünkü zaten sömürgecilik
Kürdistan topraklarında onur
bırakmamıştı. En büyük onur
mücadele etmek ve yurtsever
olmaktı. Bedelsiz özgürlük
yaratılamaz  hiçbir halkın tarihinde
bu yoktur. Emek, çaba ve özveri
olmadan hiçbir şeye ulaşılamaz.
Zaten hak verilmez, alınır. 

İşte Heval Ciğerxwin’da bu
bedellerden biriydi. O, Kürdistan’ın
ne ilk ne de son şehidiydi. Toprağa
düşen onbinlerce özge yürekten
sadece bir tanesiydi. Siirt’in Perwari
ilçesinde bir köyde doğdumuştu.
Köy yaşamında belirli bir süre
kaldıktan sonra Metropol (Antep)
de de bulundu. Özel savaşın
gelişimine tepkileri giderek
olgunlaştı. Yurtsever özellikleri
daha küçük yaşlardan itibaren
gelişkindi. Bu yüzden kardeşi
Zindan gibi O da ordu saflarına
katılma kararı aldı. ’94’te Parti
Önderliği sahasına gelip eğitimden
geçti ve sonra ülkeye yöneldi. Bu
sahadan geçme ve Parti Önderliği’ni
görme şansı her gerillanın en büyük

istemiydi. Büyük Önderlerini, O
ulaşılmaz insanı görmek, Onun
yanında bulunmak, aynı nefesi
solumak sanki bir rüyaydı. Onun
yanında eğitimini aldı. Ve bağlılık
yemini etti. Şimdi sıra sözün pratiğe
kavuşturulmasındaydı. 

Ülkede Zağros, Kele Reş,
Başkale, Hakkari, Haftanin’de
bulundu. Yaşamda uyumlu fedakar,
savaşta ise cesaretli ve hep en
önlerdiydi. Uzun bir zaman Botan
ve Behdinan’ın çeşitli alanlarında
pratik savaş faaliyetlerine cesaretle
katıldı. Bir çok eylem ve çatışmaya
girdi, ölüme en yakın olan noktalara
geldi. Yaşam ile ölüm arasındaki o
ince çizgiye yaşayarak tanık oldu.
Ve olgunlaştı. Artık O ülkesinin
savunmasında rol alan deneyimli bir
gerilla ve daha sonra gerilla
komutanıydı.

Ulusal kurtuluş mücadelemiz
zaferin arifesini yaşadığı bu
süreçlerde emperyalizm ve onun
işbirlikçileri partimizin bu
gelişiminden iyice paniğe
kapılmıştı. Bunun sonucunda 1998
9 Ekim’inde geliştirilen uluslararası
bir komployla bu süreci durdurmak
istedi. Ve ardından 15 Şubat ’99’da
bu komployu doruk noktasına
ulaştırarak Parti Önderliği’mizi
Türkiye’ye teslim ettiler. Bu
gelişmeler bütün gerilla güçlerini ve
halkı kalbinden vurmuştu.
Cîgerxwîn arkadaşta diğer gerilla
yoldaşları gibi intikam ateşiyle
yanıp kavruluyordu. 

Yaşanan bu trajediye karşılık,
egemenlerin beklentilerinin tersine

sürece cevap olmada, bağlılığı
ispatlamada, tarihi ve güncel
sorumluluk gereği, vuruş
herzamankinden daha net ve keskin
olmalıydı. Bu aynı zamanda tarihi
bir görevdi de. Gerilla devrimci
şiddetiyle bu süreçe geriktiği gibi
katılmalı kendini ispatlamalıydı.
Bu duygular her gerilla birliğinde
dorukta iken Şehit Ekrem
Birliğinde de yaşanılanlar bunlardı
ve Tarih 16 Haziran’ı gösterdiğinde
herkes tam kadro verilecek
görevler için ayaktaydı. Keşif,
planlama herşey hazırdı. İçtima ile
yapı bir kez daha “Bi can, bi xwîn,
em bi terane ey Serok!” sloganını
attı. Birkez daha söz verildi Başkan
Apo’ya ve yola çıkıldı. Eylem
ihanetçilere, işbirlikçilere
hakkettikleri cevabı vermeyi
kapsıyordu. O gecenin sabahında
saat 6.30’u gösterirken ilk kurşun
patladı. Cîğerxwîn Heval pusu
grubundaydı ve yine en öndeydi.
Herşey hazırdı. Yapılması gereken
sadece düşmanı iyi takip edip, ona
göre hareket etmekti. Eylem
başladığında vurulan peşmergenin
üzerine gidip silah kaldıran Heval
Cîgerxwîn açılan ateş sunucu
vurulur. Hiç tereddüt etmeden
büyük bir kararlılık, cesaret ve
Apocu Ruh’la saldırıya katılmış ve
şehadete ulaşmıştı.

Her ne kadar yaşam, ölüme gebe
kasada, özgürlük tutkusu ve
inancıyla yapılması gereken
yapılmıştı.

Mücadele arkadaşları

Ad›, soyad›: ‹dris DEM‹RO⁄LU
Kod ad›: Deyndar
Do¤um yeri ve tarihi: Belat 
(Dutluca) köyü-Çukurca, 1979
Mücadeleye kat›l›m tarihi: 1993
fiehadet tarihi ve yeri: 4 Haziran 
1998, Deryê Bala-Garê

Adı, soyadı: Ahmet AKDOĞAN

Kod adı: Cîgerxwîn

Doğum yeri ve tarihi: Perwari, 1974

Mücadeleye katılım tarihi: 1994

Şehadet tarihi: 17 Haziran 1999, 

Deştıka Çiya-Haftanin

Soldan birinci şehit Deyndar
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e kadar ilginç değil mi?” He-
men arkasından gelmekte olan
kadın gerillaya seslendi.

“İlginç olan nedir?”
Hızla başka bir soru ile cevap aldı. 
“Görmüyor musun?”
“Neyi?”
Öfkelenmişti. Nasıl göremezdi.
“Neyi olacak. Şu tırmanmakta ol-

duğumuz kayalıklara baksana; ne ka-
dar düzenli, ne kadar orantılı. Sanki bi-
rileri cetvel ile ölçüp çizmiş bu basa-
makları.”

Diğer gerilla tırmanmaya ara verdi.
Terden sırılsıklam olmuştu. Omzunda
taşımakta olduğu on kilo ağırlığındaki
BKC silahını yere indirdi. Sarya bir
basamakta oturmuş onu izliyordu. Ya-
nına gitti. Onun gibi yapıp oturdu. Ve
ayaklarını aşağıya doğru boşluğa bı-
raktı. Tırmanmakta oldukları ve daha
tırmanmaları gereken kayalıkları izle-
meye koyuldular.

Gizemli bir şeyler vardı bu basa-
maklarda. Vadinin en alt bölümünden
başlıyor, en yukarıya, boğaza kadar
basamak basamak çıkılıyordu. Her ba-
samak özenle kesilmiş ve yerleştiril-
miş büyük kayalardan oluşuyordu. Ba-
samakların büyüklüğü ve genişliği bir
buçuk metreye ulaşırken, uzunluğu
yaklaşık beşyüz metre idi. Her basa-
makta daha sonradan ya-
pıldığı belli olan ufak ba-
samaklar bulunuyordu.
Sonradan yapıldığı bariz
şekilde anlaşılan bu basa-
makları gerillalar yapmıştı.
Ama diğerlerini kim yap-
mıştı ve neden yapmıştı?

Bunları düşündü ve dü-
şündüklerini yanındakine
anlattı. 

“Güneş daha fazla yük-
selmeden boğaza ulaşalım,
yoksa sıcaktan mahvolacağız” dedi di-
ğer gerilla ve ayağa kaltı. BKC’sini yi-
ne omzuna yerleştirdi. Ve tırmanmaya
başladı.

Sarya onu takip etti.
“Keşke basamakları saysaydım, aca-

ba kaç basamak vardı” diye geçirdi ak-
lından. 

Yolun yarısını tırmanmışlardı. Tek-
rar en alta inip saymaya başlamak pek
akıl karı değildi doğrusu. Bir daha bura-
dan geçersem mutlaka sayacağım diye
karar verdi.

Boğaz yaklaştıkça güneş de iyice
yükseliyordu. Sarı saçlarını o sabah
Avaşin’in buz gibi sularında yıkamıştı.
Ve güzelce örmüştü. Kadın gerillalar
arasında yeni bir örgü biçimi geliştir-
mişti. Genelde at kuyruğu biçimi örülen
saçlara yeni bir tarz eklemişti. Saçlarını
başının her iki tarafında alnına yakın
yerlerden başlayarak önden arkaya doğ-
ru örüyor, daha sonra bu iki örgüyü en
arkada birleştirip tek örgü haline getiri-
yordu. Bu şekilde başının etrafında ör-
güden yapılmış bir çember oluşuyordu.
Mitolojik çağlardaki tanrıçaların başla-
rına taktıkları, zeytin dallarından yapıl-
mış taçlara benziyordu.

Bu nedenle, “bu da Romalı gerilla
mı oluyor” diye erkek gerillaların takıl-
malarına neden olmuştu.

Bu saç modeli kadın gerillalar ara-
sında hızla yayılmıştı. Buna çok sevini-
yordu. Beğenilen bir şey yapmış olmak
kendisini memnun ediyordu.

Bu düşünceler içinde tırmanmaya
devam etti. Hava iyice ısınmıştı. Alnı-
nın her iki yanından terler akıyordu. Ter
damlaları yanaklarından süzülüp gömle-
ğine damlıyordu. Bu yaz epey sıcaklar-
da yürümüştü. Kızgın güneş altında
eyep terlemişti. Birkaç hafta sonra kış
başlayacak, yağmurlar karlar yağacaktı.
Şimdi yakındığı sıcakları ileride araya-
caktı.

“Ne garip” dedi kendi kendine. Ge-
rilla yaşamında öğrendiği şeylerden biri

şuydu:
“Her şeyin aşırısı çekilmezdir. Sıca-

ğın da, soğuğun da, yağmurun da, güne-
şin de...”

Boğaza ulaşmaya az bir mesafe kal-

mıştı ki ara verdiler. Sırt çantalarına
yaslanarak oturdular. Ne kadar çok ba-
samak çıkmışlardı. Basamaklar yukarı-
dan daha farklı görünüyordu.

Gerillaları düşündü. Ne kadar zengin
bir karışımın içine girmişti. Toplumun
her kesiminden, her sınıfından insanı bir
arada bulmak güzel bir his veriyordu in-
sana.

39 yaşındaki Sinan ile 14 yaşındaki
Necmi’yi hatırladı. Nasıl da hararetli
hararetli tartışıyorlardı geçen gün. Avu-
kat Cemal ile okuma yazma bilmeyen
Şiar birlikte erzak almaya gelmişlerdi
lojistiğe. Onları orada görmüşlerdi. Ne
kadar uyumluydular. Leyla nişanlan-
mıştı ve eşiyle birlikte katılmıştı gerilla
saflarına. Şimdi eşi Erzurum eyaletin-
deydi. Sosyalist Hamza’nın bir oğlunun
askere gittiğini ve tankçı olduğunu öğ-
renince çok şaşırmıştı.

Yol boyunca bunlara benzer daha
birçok olayı geçirdi aklından. Hepsinin
ilginç yaşam öyküleri vardı. Bunlar bir
romanın konusudur diye düşündü. Bir
gün mutlaka yazacaktı bu insanları.

Ya kendisi. Kendisi nerelerden gelip
bu dağlara ulaşmıştı. İşte, o da bunu se-
viyordu. Herkes bir şeyleri bırakmış, bi-
rilerinden ayrılmış ve dağlarda buluş-
muştu.

Bir ara pek yorgun olmadığını far-
ketti. Oysa iki saatlik bir süredir tırma-
nıyorlardı. Gerillaya ilk geldiği günler
ne kadar zorlanmıştı. Tepeleri tırman-
mak ona ölüm gibi geliyordu o zaman-
lar. Dizleri dayanmıyor bacakları kaldı-
ramıyordu. 

Zamanla nasıl değişmişti. Şimdi ne
kadar güçlendiğinin farkına vardı. Dağ-
lar güçlendirmişti onu.

Çantası eşya doluydu. Gece örtün-
mek için bir kefiye, yağmurdan korun-
mak için bir yağmurluk, ileriki çalışma-
lar için bir fotoğraf makinesi ve fotoğraf
pozları, üç adet not defteri -biri büyük
boy-, dört adet tükenmez kalem -biri si-
yah-, Murathan Mungan’ın Cenk Hika-

yeleri ve bir miktar tuz, şeker, ekmek. 
Hepsini taşıyabiliyordu.
Dağlardaki yaşamı kazanmayı başar-

mıştı. Bunu sadece fiziki anlamda değil,
ruhen de kazanmıştı. Bu yaşamın bir

yerlerinden tuttuğunu hissediyordu.
İçinden bir şeyler onun aslında buraya
ait olduğunu söylüyordu. Sanki yüzlerce
yıldır buralarda yaşamıştı. Bu dağlarda
doğmuş, bu dağlarda büyümüştü. Özüne
dönmüştü. Kendini bulmuştu. Yüzlerce
yıldır aradığı kendini bulmuştu.

Ve şimdi bunun mutluluğunu yaşı-
yordu.

Kazandığı başka bir şey daha vardı:
Güzel bir fiziğe sahip olmuştu. Gerilla
yaşamına geleli şunun şurasında ne ol-
muştu ki, yine de sivil yaşamında gün-
lerce uğraştığı fazla kilolarından bir çır-
pıda kurtuluvermişti. Bunun yanında
müthiş bir esnekliğe kavuşmuştu. Şimdi
belini daha iyi hareket ettirebiliyordu.

Son olarak gerillanın 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü vesilesiyle yaptıkları
kutlamada bir oyunda dansetmiş ve far-
kı görmüştü.

Dağların güzelleştirdiğine şimdi biz-
zat şahit olmuştu.

Önünde yürüyen gerillanın yavaşla-
dığını farketti. Ağır ağır yürüyordu, yo-
rulduğunu anladı. BKC taşımak kolay iş
değildi. BKC kalaşnikofa oranla daha
ağır bir silahtı, ama daha etkiliydi. Hem
daha seri ateş ediyor, hem daha uzun
menzilliydi.

BKC’yi bana ver, diye seslendi. He-
men ardından elini atıp BKC’yi yakala-
dı. Diğer gerilla “yok olmaz” dediyse
de Sarya ısrarlıydı ve BKC’yi omuzladı. 

Güzel bir duyguydu bu. Yoldaşlık
duygusu. Ona göre bu, ancak dağlarda
anlaşılabilirdi. Yoldaşından başka kim-
senin olmadığı yerde daha iyi hissedili-
yordu yoldaşlık duygusu.

Beraber yaşamak, beraber yapmak,
her şeyi birlikte paylaşmak çok anlam-
lıydı.

Bir çeyrek saat BKC’yi taşıdı. Diğer
gerilla dinlenmişti. Döndü BKC’sini ge-
ri aldı. Sarya “daha taşıyabilirim” de-
diyse de diğeri dinlemedi.

İlk başlarda oldukça geripsemişti bir
kadının silah taşımasını. Ona göre ka-

dınlar zarif, nazik varlıklardı. Nasıl olur
da soğuk, ölüm kusan silahlar ile bir
olabilirdi. İki zıt varlık nasıl biraraya
gelebilirdi.

Zamanla bu düşüncesi de değişmişti,

silah kadına çok yakışıyordu. Silah ka-
dını güzelleştiriyor, kadınsa silaha bir
anlam katıyordu. Bu iki zıt varlık sanki
biraraya geldiklerinde asıl amaçlarına
ulaşıyorlardı.

Böylece kadını daha iyi tanıdı. Aslın-
da kendini daha iyi tanıdı. Nasıl kadın
olunabilirdi? Bunu da dağlarda öğrendi.
Tam anlamıyla somut bir formülü yoktu
bunun. Anlıyordu, ama anlatamıyordu.
Öğrendiği şeyin doğru olduğuna inanı-
yor ve bunu hissediyordu.

Susuzluk kendini iyice hissettirdi.
Ancak boğazın öbür tarafında bir çeşme
vardı. Oraya kadar su bulamayacaklar-
dı.

Birden çantasındaki ufak matara aklı-
na geldi. En son Avaşin’in suyu ile dol-
durmuştu ve hiç kullanmamıştı. Hemen
durdu. Sırt çantasını indirdi. Matarayı
çıkardı. Matara su doluydu. Diğerlerine
seslendi. Matarayı gösterdi. 

“Evet yanlış görmediniz, su!”
“Şimdi size su ikram edeceğim” mu-

zip bir çocuğun gülümsemesi kaplamıştı
yüzünü. Önce arkadaşlarına ikram etti.
Altı gerilla bir matara suyu yudum yu-
dum paylaştılar. Matara şimdi bomboş-
tu. Tekrar çantasına koydu ve tırman-
maya başladılar.

Bu matarayı ona Kameraman Halil
vermişti. Ayda yılda bir işe yaramıştı.

Günlerce onu beklemişlerdi, ama gel-
memişti. Sözde birlikte karar vermişler-
di. Doğu hattına geçip savaşı görüntüle-
yecekler, gazetelere, televizyonlara sava-
şa ilişkin haberler geçeceklerdi. Ama
Halil’in son anda kamerası bozulduğu
için geride kalmıştı. Kamerayı tamir et-
tirdikten sonra arkadan gelen gruplara
katılacak ve ona yetişecekti.

Ama hala yetişmemişti. Her gelen
grup ise ‘ha geldi, ha gelecek’ diye onu
beklemişlerdi. Ama gelmemişti.

“Olsun o olmadan da çalışabileceği-
mizi görecek. Gidip bir kamera bulaca-
ğız, fotoğraflar çekip, röportajlar yapa-
cağız. Savaşın en şiddetli yerlerine ula-

şacağız ve savaşanlar ile konuşacağız”
diye ona sitem etti. 

Ama yine de; 
“Belki de arkadaş gruplardadır gelip

bize yetişir” diye geçirdi aklından.
Bu düşünceler içindeyken son bir-

kaç basamağı da aşıp düzlüğe ulaştı-
lar. Artık tırmanma sona ermişti. Ön-
lerinde beşyüz metre kadar bir düzlük
vardı. Düzlük diz boyu sarı otlar ile
kaplanmıştı. Düzlüğün sağ ve solunda
kayalıklar bulunuyordu. En uç nokta-
sında o ağaçlara ulaşacaklardı.

Boğazda kısa bir ara verdiler. Ter-
lerini silip nefeslendiler ve sıraya gi-
rip düzlüğe yürüdüler. Kuru otlar
ayaklarının altında çıtırdıyordu.

Sarya önden üçüncü sırada yürü-
yordu. Düzlüğün tam orta yerine ulaş-
mışlardı ki, bir anda onlarca silah sesi
duyuldu. Ne olduğunu anlayamadılar.
Gerillalardan biri “pusu” diye bağırdı.
Düzlüğün karşı ve yan tarafından
mermiler yağıyordu üzerlerine.

İlk defa pusuya düşüyordu. Önün-
deki iki gerillanın vurulduğunu gördü.
Yere düştüler. Arkasında bir “ahh!”
sesi geldi. Geriye bakma zamanı bula-
madan dizlerine mermiler saplandı.
Müthiş bir acı hissetti. Diz çöktü.
Gökyüzü ve toprağın yer değiştirdiği-
ni gördü. Yanıbaşında birkaç el bom-

basının patlaması-
nı duydu. Sol eli-
nin bütün parmak-
ları kırılmıştı ve
göğsünden kanlar
akıyordu.

Ölümü böyle
beklememişti. Da-
ha yapacağı, yap-
mak istediği çok
şey vardı. Daha ya-
zacağı yazılar, ya-
pacağı danslar, çe-

keceği fotoğraflar, konuşacağı insanlar,
göreceği yerler, tırmanacağı tepeler, kok-
layacağı çiçekler, dinleyeceği kuşlar var-
dı.

Ölüme değil, yarım kalan hayalleri-
ne üzüldü.

Saç örgüleri henüz bozulmamıştı.
Başını toprağa yasladı. Toprak sımsı-
caktı. Toprağın kokusunu derince solu-
du. Usulca gözlerini yumdu.

Ellerinde silahlar ile ağaçların ara-
sındakiler çıkıp geldiler, Sarya’nın kanlı
bedeni üzerinde durdu biri. Kadın olma-
sı onu daha da öfkelendirdi. Silahını ce-
nazeye çevirdi. Bütün mermilerini Sar-
ya’nın göğüsüne boşalttı. Sarya artık
acıyı hissetmiyordu.

Çantasını, fotoğraf makinesini, poz-
larını, not defterini, kefiyesini, yağmur-
luğunu ve Murathan Mungan’ın Cenk
Hikayeleri’ni ateşe verdiler.

Son birkaç basamağı geçip düzlüğe
ulaştı. Karşıdaki kayalıklara ve her iki
yanındaki ağaçlara baktı. Düzlüğün orta
yerine doğru ilerledi. Tam ortaya ula-
şınca durdu. Kendi etrafında bir kez
döndü. Kimse ateş etmedi. Kimse el
bombası kullanmadı. Oysa burada vu-
rulmalıydı.

Oysa şimdi Sarya’nın vurulduğu o
düzlükteydi. Hem de tam orta yerindey-
di. Ama vurulmamıştı. Bu defasında pu-
su yoktu.

Kahretti.
“Neden o, neden o vuruldu” diye ge-

çirdi aklından.
Olduğu yerde oturdu. Arkadan gelen

gerillaları bekledi. Birkaç dakika sonra
gerillalara ulaştılar.

Ve geçtiler.
Ayağa kalktı.
Kamera ve fotoğraf makinesinin bu-

lunduğu çantasını sırtladı. Gerillaların
arkasından yürümeye devam etti.

“Ona yetişmedim” diye söylendi
kendi kendine. 

Eylül 98 
Miros

Ölüme de¤il, yar›m kalan hayallerine üzüldü
Halil Uysal
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