
SERXWEBÛN
JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE

Sal: 26 / Hejmar: 304 / Nîsan 2007

SON BİR ŞANSSON BİR ŞANS

BARIŞABARIŞA

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



RÊBER APO DEĞERLENDİRİYOR

Par ti leş me cid di bir iş tir
Zih ni yet par ti nin an lam gü cü dür.

Par ti zih ni ye ti nin sos yal bi li mi çok iyi
kav ra ma sı ge re ği açık tır. Tüm bi lim sel
ge liş me yi kap sa yan, bi lim le rin en son
tam la ya nı ola rak sos yal bi lim, dö nüş -
tü rül mek is te nen top lu mun ay dın la tı cı
gü cü dür. Es ki den mi to lo jik, din sel ve
fel se fi ekol ler le ay dın la tıl ma ya ça lı şı -
lan top lum sal ol gu, uzun yü rü yü şün de
sı nır lı da ol sa sos yal bi lim sel bir iza ha
ka vuş ma ya yak laş mış tır. Top lu mu bi -
lim sel kav ra mak bü yük bir güç ve rir.
Bu an lam da sos yo lo ji yi sı nır lı da ol sa
kav ra mak, top lum sal dö nü şü mün en
güçlü ya nı dır. Fa kat bu yet mez. Şu hu -
su su iyi bil mek ge re kir ki, in san lık ta -
ri hin de ki tüm mi to lo jik, din sel, fel se fi
ve bi lim sel ça lış ma lar son tah lil de top -
lum sal kay nak lı dır ve top lu mun ger çe -
ği ni, so run la rı ve çö züm le ri ni ay dın -
lat mak ve ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek
için in şa edil miş ler dir. Top lum dan ay rı bir var lık la rı yok tur.
Top lu mu an la ma dan ne bi re yi, ne eş ya ve do ğa yı hak kıy la
kav ra mak müm kün dür. Top lu mun ba şı na ge len in san sal fe la -
ket le rin te me lin de –sa vaş ve ik ti dar lar, dev let– ce ha let ve zor -
ba lık yat mak ta dır. An cak top lu mu kav ra dık ça bu ce ha let ve
zor ba lık ku rum la rı nı aşa bi li riz. Dev let, ik ti dar ve sa vaş ana li -
tik ze ka nın sa pık ürün le ri ol du ğu hal de, aşıl ma la rı da an cak
ana li tik ve duy gu sal ze ka nın el ele ver me siy le müm kün ola -
cak tır. Dev let, ik ti dar ve sa vaş –do la yı sıy la ba rış– me se le siy -
le uğ ra şan lar, top lum kav ra mı nı mut la ka yet kin ve ye ter li kıl -
ma ya ön ce lik ver me li dir. 

Ah lak da par ti zih ni ye ti nin ay rıl maz bir par ça sı ol mak du ru -
mun da dır. Ah lak as lın da top lum sal öz gür lü ğün ge le nek sel leş miş
bi çi mi dir. Son tah lil de bi linç tir. Ah la kı kal ma mış top lu mun öz -
gürlüğü de bit miş de mek tir. Ah lak sız top lum bit miş top lum dur.
O hal de top lu mu dö nüş tür me ça ba la rın da ah la kı esas al mak, ah -
lak sız ol ma mak vaz ge çil mez bir il ke dir. Ah la ka yer ver me yen
sos yal akım la rın ka lı cı ol ma la rı bek le ne mez. Top lu mu dö nüş tür -
me ka rar lı lı ğı olan la rın öz gür lük ah la kıy la bağ la rı nı as la yi tir -
me me le ri ge re kir. 

Zih ni ye tin po li tik ira de ile iliş ki si ey lem sel lik le il gi li dir.
Kav ra mak, ah la ki lik an cak ey lem sel lik le bü tün leş ti ğin de de ğer
ta şır, çö züm gü cü ne ka vu şur. Po li ti ka sız ah la ki lik ve bi lim sel -
lik al dat ma ca lar la do lu dur. Ke sin lik le ege men ta hak kümcü
güç le rin adı na tes lim ol ma, ken di ni sat ma dır. İk ti dar bil me nin,
res mi ah la kın bir par ça sı ha li ne gel me dir. Bi lim ada mı ve bir -
çok bil ge sel tu tu mun et ki siz, hat ta amaç la rı na ters, top lu mun
aley hin de rol oy na ma la rı bu bağ lan tı yı ih mal et me le rin den ile -
ri gel mek te dir. Ça ğı mız da da ha da yay gın la şan sa de ce ah lak la,
bi lim le ve ya po li ti kay la il gi len mek, tüm fe la ket le rin ka pı sı nı
açık tu tan teh li ke li bir yak la şım dır. Bel ki de en çok ge rek li
olan, gü nü müz de bu ko puk lu ğu gi de re cek bir tu tu mu et kin kıl -

mak tır ki, bu nun da en açık ifa de si yet -
kin bir par ti zih ni ye ti ne ulaş mak tır. 

Bu an lam da yap tı ğı mız par ti zih ni ye -
ti ta nım la ma sı bü yük önem ta şı mak ta -
dır. Zih ni ye tin bu tar zı nı esas alıp uy gu -
la nır kıl ma dık ça, re el sos ya lizm, sos yal
de mok rat ve ulu sal kur tu luş çu la rın içi ne
düştüğü çık maz lar dan, sis te min ye dek
gücü ha li ne gel mek ten kur tu la ma yız.
Do la yı sıy la ye ni den ya pı lan ma ya gi der -
ken, par ti ta nı mı nın zih ni yet öğe si ne bi -
rin cil öne mi ve ri yo ruz. Par ti bu yö nüy le
zih ni yet ya pı sıy la ne ka dar güç lüy se,
prog ra mı nı yet kin stra te ji ve tak tik ler le
o den li güçlü, doğ ru ya ya kın yü rü te bi lir.
Ak si hal de en ka za nıl mış adım la rı tek rar
kay bet mek ten kur tu la maz. Hat ta ba şa -
rıl mış dev rim ler den son ra ku rul muş ya -
pı lan ma la rın yı kıl ma la rı nı ön le ye mez.
Sov yet sos ya liz mi bu yön le riy le de öğ -
re ti ci dir. Me se le sa de ce te o ri ve pra tik

bir lik te li ği de ğil dir. Na sıl, han gi içe rik te bir te o ri, bir par ti zih ni -
ye ti ne da ya na rak par ti yü rü tü yo ruz so ru su önem li dir. İçe ri ği net
ve ama ca gö re ta nım lan ma mış bir te o ri ve par ti zih ni ye ti, so nuç -
ta yol aça ca ğı pra tik te ki ha ta lı, yan lış ge liş me le rin et ke ni ne dö -
nüşmüş olur. Bu ne den le te o ri pra tik bir lik te li ği sağ lam dö şen me -
li dir. 

Te o rik sağ lam lık ken di ni prog ra ma yan sıt tı ğın da an lam lı ola -
bi lir. Bir par ti için prog ram top lum sal dö nü şü mün te mel kri ter -
le ri ni ifa de eder. Prog ram oluş tu ra ma yan, oluş tu rup da özüm se -
ye me yen bir top lu lu ğa par ti de mek zor dur. Ta rih bo yun ca tüm
bu ge le nek sel ha re ket le rin inanç la rı, ör güt le ri bi rer prog ram ve
ör güt de ğe rin de dir. Prog ram, üze rin de net an la şı lan, bağ lı ka lı -
nan, uy gu la ma de ğe ri olan top lum sal aki de ler dir. Ya ni il ke ha li -
ne ge ti ril miş dü şün ce ve inanç de ğer le ri dir. İl ke le ri ne en çok
bağ lı ol ma yı bi len ler, bu nu tüm ya şam la rın da ya şat ma yı ba şa -
ran lar dır. İl ke siz, prog ram sız ol mak, he def siz, her esen rüz ga ra
ka pıl mak, ken di ki şi sel za af ve hırs la rı na ka pıl mak an la mı na da
ge lir. O hal de ken di ni bü yük ça ba lar la edi nil miş bir te o rik, ah la -
ki ve po li tik zih ni ye te da yan dı ran, da ha so mut top lum sal dö nü -
şüm il ke le ri ola rak prog ra ma bağ la yan lar, par ti leş me de en
önem li bir adı mı at mış sa yı lır lar. Bu iki adı mı ata ma yan la rın
par ti leş me si sa kat tır ve ya sem pa ti zan lık tan öte ye git mez. Par ti -
leş me çok cid di bir iş tir. Bel ki de on lar ca yıl iç yo ğun laş ma yı,
ne fe si ni ter bi ye et me yi ve er dem, ye te nek ka zan ma yı ge rek ti rir.
Ör ne ğin din ler ve mez hep ler ta ri hin de kırk yıl bir ma ğa ra da ken -
di ni ter bi ye eden aziz ve azi ze le re rast la mak ta yız. Her üç bü yük
din de, Bu da cı lık ta bu yönlü ta ri hi ör nek le re bol ca rast lan mak ta -
dır. Par ti zih ni ye ti ve prog ra mı na bu ta rih sel ba kış açı sıy la yak -
la şıl ma lı dır. 

* Bu yazı Rêber Apo’nun 
“Bir Halkı Savunmak” kitabından alınmıştır.
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Geliflmeler gösteriyor ki bu dünyada
Kürt halk›n›n özgür ve demokratik ya-
flam hakk› yoktur. Kürtlere bu dünyada
yer bulunam›yor. Köle olarak bile yafla-
mam›z› kabul etmiyorlar. En a¤›r iflken-
ce koflullar›nda bile yaflatmay› çok gö-
rüyorlar. Eskiden Kenan Evren “asma-
yal›m da besleyelim mi?” demiflti. Böyle
beslemeyi bile fazla görüyorlar ve bu
dünyada kimli¤inizle olmamal›s›n›z di-
yorlar. Gerçek böyle olunca bizim ken-
dimizi koyuvermemiz, flu hakk›m›z, hu-
kukumuz var dememizin hiçbir anlam›
yoktur. Bunun gerçekle ve bu dünyan›n
iflleyen kanunlar›yla hiçbir alakas› yok-
tur. Gelinen aflamada Kürt halk›na, Ön-
derli¤ine ve Kürt özgürlük hareketine
dayat›lanlar karfl›s›nda mevcut pozis-
yonda kalmak art›k kendi kendimizi
kand›rmaktan dolay›s›yla da kaybetme
tehlikesini kendi elimizle yaratmaktan
baflka herhangi bir anlam tafl›maz. Si-
yasi durum de¤erlendirmesi böyle bir
sonuca varmam›z› gerektirmifltir. 

Bizim gibi hareketler aç›s›ndan siya-
sal durumu kendi durumumuz belirler.
Yani siyasal durum, siyaset nas›l seyre-
diyor de¤il de kendimiz ne durumday›z,
nas›l seyrediyoruz, hal ve duruflumuz
nedir, bunu sorgulamam›z laz›m. Çün-
kü siyaset burada belirleniyor. 

Halk›m›za dayat›lan bir imha kon-
septi var. ‹mha ve tasfiye plan› var.
Bunlar›n bütün yönleri aç›¤a ç›km›fl
durumda. Nereden kaynakland› bu im-
ha plan›? Tabii önce bunu netlefltirme-
miz gerekiyor. Hele hele komploya da-
yal› bir imha nas›l gündeme geldi. Ön-
derlik uzun süredir en a¤›r tecrit ve ifl-
kence ortam›nda tutulmas›na ra¤men
böyle koflullar›n kendi duruflunu orta-
ya koymas› aç›s›ndan engelleyici ola-

mayaca¤›n› göstermiflti. Önderli¤imizin
komployu bofla ç›karmak için büyük
çaba göstermesine ra¤men sekiz y›l
sonra yeniden bir imha hevesi nereden
ortaya ç›k›yor. Bu soruyu iyi cevaplan-
d›rmam›z laz›m. Siyaseti anlamaya ve
düzeltmeye götürecek olan fley bu so-
ruyu do¤ru sormak ve gerçekleri orta-
ya ç›karmakla mümkündür. 

Kürt halkı üzerinde 

bir soykırım sistemi yürütülüyor

Bütün prati¤imize ve gelinen aflama-
ya bakt›¤›m›zda karfl›m›zda bir düflman
gerçe¤i oldu¤u ve onunda kendine göre
özellikleri bulundu¤unu görürüz. Onu
da görmezden gelmememiz laz›m. Tek
yanl› de¤erlendirmek her zaman sak›n-
cal› ve tehlikelidir. ‹nkar ve imha siste-
minin özellikleri, kat›l›¤›, sald›rganl›¤›
vard›r. Türk sömürgecili¤i ve bunun
içinde yer ald›¤› sistem herhangi bir sis-
tem gibi bilinen bir bask› ve sömürü sis-
temi, iflgal sistemi de¤ildir. Önderlik bu-
nu bir soyk›r›m sistemi olarak ifade etti.

Kürt soyk›r›m› üzerinde kurulmak is-
tenen bir toplumsal kurulufl var. Bu çok
nettir, kesin bir hedeftir. Gerçeklefltiril-
mesi için de bir sistem oluflturulmufl ve
amaçlar do¤rultusunda kurumlaflt›r›l-
m›flt›r. Ordusu, polisi, ekonomisi, siya-
seti var. En kötüsü de yalan yanl›fl da
olsa bir bilinci, ideolojisi var. Tutars›z,
çeliflkili ve ça¤ d›fl› olabilir. Ama bir ide-
olojik sistem oldu¤u tart›flma götürmez
bir gerçeklik. Bütün tutars›zl›klar›na
ra¤men gece gündüz büyük mali kay-
naklar seferber edilerek insanlar›n be-
yinlerine enjekte ediliyor. ‹nsanlar pa-
pa¤anlaflt›r›l›yor. Kürtlerin yok say›ld›¤›
bir ideolojik sistemle kafalar doldurulu-

yor, yönlendiriliyor. ‹nsanlar üzerinde
bu düflüncenin derin bir etkisi var. Bu-
nu do¤rultu kabul edip, böyle yönelen
insanlar ve toplum var. Dolay›s›yla basi-
te almamak, baflka sistemlerle kar›flt›r-
mamak gerekiyor. Kürt’ün inkar› üze-
rinde oturtulmufl, I. Dünya Savafl›’yla
gelifltirilen sistemi baflka herhangi bir
sistemle kar›flt›rmak en büyük yanl›fla
düflmek olur. Dolay›s›yla zay›fl›k, ölçü-
süzlük, pasiflik yarat›r, sapmaya götü-
rür. Oradan da yenilgiye götürür. Geç-
miflte bu gerçeklik bilinmedi¤i için ya-
n›lg›lar yaflanm›fl, bu da Kürt halk› aç›-
s›ndan trajediyle sonuçlanm›flt›r. 

Neden flimdiye kadar bu sistem kar-
fl›s›nda ciddi bir durufl olamam›fl, irade
geliflmemifl, heves mi edilmemifltir? Ha-
y›r, heves eden çoktur. Yüzeysel bir bi-
çimde bu durumu görüp kendini bu or-
tam içinde lider haline getirmek isteyen
o kadar insan ç›km›fl ki isyanlara da
baflvurmufllar. Ama bilindi¤i gibi hepsi
ezilmekten, da¤›lmaktan, yenilmekten
kurtulamam›fllard›r. Çünkü iflin özünü,
sistemin gerçekli¤ini objektif bir flekilde
do¤ru yeterli tahlil edememifllerdir. So-
mut koflullar›n somut tahlilini yapama-
m›fllard›r. Ya anlamam›fllar ya da anla-
m›fllar ama, hesaplar›na gelmemifl, ken-
dilerini kand›rm›fllard›r. Gerçe¤i revize
etmifl, yumuflatm›fllard›r. Çünkü gerçek
ac›d›r, serttir. Onu kald›rmak yürek is-
tiyor, o yüre¤i gösteremeyince gerçe¤i
revize ederek, objektif olguya göre de¤il
kendilerine göre bir tan›m gelifltirtmifl-
lerdir. Sonuç, sistem gerçekli¤i karfl›s›n-
da hep ezilme, kaybetme olmufl, ayakta
kalamama olmufltur. K›sacas› temeli
Kürt inkar›na dayanan, kendisini top-
lumsal bir sistem haline getirmifl sö-
mürgeci sistem afl›lamam›flt›r. 

Ya demokratik çözüm gelişecek ya da 
Kürt halkı demokratik yaşamını kuracaktır

“PKK ilk günden günümüze kadar hep imhayla karşılaştı çünkü Kürt halkı hakkında verilmiş 

imha fermanına itiraz etti. Kürt halkının üzerindeki imha en başta ona itiraz edene imha olarak dönüştü. 

Onu imha ederek, ancak Kürt halkını imha edebilirlerdi. Çünkü PKK bir savunma gücü oldu, 

Kürt halkının imhaya karşı direnme gücü oldu ve savaşı kendi üzerine aldı. “PKK halktır halk burada” 

deniliyorsa, PKK’ye ulusal kimlik olarak sahipleniyorsa böyle bir direniş gücünden dolayıdır”
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Önderliğimiz üzerinde 

her zaman imha tehdidi vardı

‹nkar ve imha sisteminin do¤ru an-
lafl›lmas›n›n sistem gerçe¤iyle ba¤›
var. Tabii bir de bizim durumumuz
var. ‹lk defa Kürt toplumu ve siyase-
tinde PKK bu yan›lg›l› duruflu aflma
iradesi ve gücünü gösteren, bu duru-
mu böyle tahlil ederek, bunu aflmay›
hedefleyen bir hareket oldu. Bu çerçe-
vedeki tek Önderliksel ç›k›fl Önder
Apo’nun ç›k›fl› oldu. Gördük ki belli
düzey geliflti¤inde binbir türlü oyunla
ve bu Kürt kapan› içinde –iflbirlikçi
Kürtler dahil– rolleri olan birleflik güç-
le bunun daha da ileriye gitmesini en-
gellemek için sald›r›lar geliflti. Bu ka-
dar sald›r› oklar›n›n Önderli¤i hedefle-
mesi, öyle kendili¤inden olmuyor ve
anlafl›lmaz bir durum de¤il. Demek ki
genel zay›fl›k olarak de¤erlendirdi¤i-
miz, Önderlik ç›k›fl›n›n gerekçesi ve
aflmay› hedefledi¤i zay›f durufllar› biz
de hareket olarak bir yere kadar afla-
bildik, ama daha öteye gidemedik. 

Sekiz y›l sonra komplo hala yeniden
imha hedefiyle ortaya ç›k›yorsa, bu in-
kar ve imha sisteminin vahfletinden ön-
ce bizim zay›fl›¤›m›zla izah edilmelidir.
Önderli¤imizin uluslararas› komplo
sonras› yetersiz yoldafll›k, vefas›z dost-
lar dedi¤i gibi bugünkü imha konsepti-
ne yol açan da kendi zay›fl›klar›m›z, ira-
desizli¤imiz, örgütsüzlü¤ümüzdür. Ha-
reket olarak sa¤lam duramay›fl›m›z do-
lay›s›yla halk› bu biçimde etkileyemeyi-
flimizdir. Güçlü durumda olsayd›k mev-
cut durumla karfl›laflmazd›k. Güçlü bir
örgütsel durufl, sa¤lam bir anlay›fl ve
ideolojik durufl sergilemifl olsayd›k kim-
se elbette böyle yaklaflamazd›. Bu tür
hesaplar yapamazlar ve bugün biz böy-
le bir durumla yüz yüze gelmezdik. Bu
kadar çözümsüz olmazd› Kürt sorunu.
Bundan kimse kuflku duymamal›.

Önderli¤imiz üzerinde her zaman
imha tehdidi vard›. Bunu do¤ru anla-
sayd›k, zay›fl›klar›m›z bu düzeyde ol-
mazd›. Bu aç›dan öncelikle bizim ken-
dimizi güçlü bir sorgulamadan geçirip
düzeltmemizin gere¤i vard›r. 

Önderli¤imizin zehirlenmesinin or-
taya ç›kmas›ndan önce de geliflmeler
do¤rultusunda mücadelenin içine gir-
di¤i süreç bugünkü gibi öngörülmüfl-

tü. Dolay›s›yla da bu k›fl›n tüm örgüt-
çe bu süreç dikkate al›narak ciddi bir
haz›rl›k yap›lmas› gerekiyordu. Ancak
bu yeterince yap›lamad›.

HPG Konferans› gerilla cephesinde
bunu yürütmeyi sa¤lad›, böyle bir süreç
bafllatt›. Koflullar› karfl›layacak bir mü-
cadele çizgisi ve sorunlar›n çözüm yolu-
nu oraya koydu. Fakat di¤er alanlar bu
düzeyde duyarl› olmad›lar. Ayn› sorgu-
lamay› di¤er bütün örgütlerimiz, ayn›
ideolojik örgütsel yaklafl›mla yapamad›. 

PKK Geniflletilmifl Meclis Toplant›s›
örgüt ve kadro sorunlar›n› kapsaml›
tart›flarak bir düzeltme hareketi baflla-
tacakt›. Ne var ki Önderli¤in zehirlen-
me bilgileri gelince bu konu üzerinde
yo¤unlaflmak zorunda kald›k. 

Kürt halkı Önderliğine bağlı 

olduğunu bir kez daha ispat etti

Önderli¤imizin zehirlenmesinden
sonra öncelikle Newroz’a kadar bir sü-
reç tan›mlamas› gelifltirdik. Bu durumu
daha genifl kapsaml› net aç›¤a ç›kart-
mak, çözümlemek, bilgilerimizi gerçekçi
ve yeterli hale getirme gere¤i gördük.
Böyle bir durumun oluflmas›n›n nere-
den kaynakland›¤›, kimler ne yapmak
istiyorlar, kim ne kadar sorumlu bun-
dan? Bunlar› biraz daha iyi anlamam›z
gerekiyordu. Di¤er yandan zehirlenme
gerçe¤ini ortaya ç›kar›p, deflifre etmifl-
tik. Oyunu tersine çevirme imkan›n› el-
de etmifltik. Oyunu bozal›m, imha süre-
cini tersine çevirelim amac›yla, çok kat›
olmayan bir tutum gelifltirmek bafllan-
g›ç aç›s›ndan uygun olur dedik. 

Buna göre temel amac›m›z› tespit et-
tik. Önderli¤in muayene edilmesi ve te-
davisinin bafllat›lmas› öncelikli talebi-
miz olarak ortaya konuldu. Bunun ya-
p›lmas› imkan dahilindeydi. Planlama-
m›z›, bu amac›m›z› gerçeklefltirebilmek
üzere oluflturduk. Daha fazla da bilgi-
lenmemizi sa¤layacakt› böyle bir du-
rum. Bunun gerçeklefltirilmesi içinde

olay› deflifre etmeyi öngördük. Gerçek-
leri ortaya koyarak, yo¤un bir propa-
gandayla çeflitli çevreleri harekete ge-
çirmek istedik. Tüm bunlar› anlaml› k›-
lacak siyaset gündemine tafl›yacak olgu
olarak da halk›n demokratik eylemlili¤i
gelifltirmeyi öngördük. Bu yönlü çaba-
lar›m›z oldu. Newroz’a kadar böyle bir
süreç yaflad›k. Bu tutum gerekliydi.
Dolay›s›yla yanl›fl yap›lmam›flt›r. 

Düflman›n amac› imhad›r. Bunlar›n
varl›¤› ortam›nda bu tutum gerekliydi,
yerindeydi. Bunu yürütmede belli ek-
siklerimiz oldu. Bir düzeyde deflifre et-
tik, gündem oluflturduk; fakat kan›tlar›-
m›z› daha ileri düzeyde net ortaya koya-
mad›k. Belli bir propaganda çal›flmas›
yürüttük, teflhir ettik, ama parça parça
oldu, kopuk kopuk oldu. Zaman zaman
gündemi iyi tutturduk, zaman zaman
haz›rl›ks›zl›¤›m›z ve yürütme zay›fl›¤›-
m›zdan kaynakl› gündemden ç›k›fllar ol-
du. Bunlar› hep elefltirdik, düzeltmeye
çal›flt›k. Halk›n kitlesel eylemlili¤i belli
düzeyde geliflti. Kad›nlar›n tepkileri, öf-
keleri giderek artan bir oranda ortaya
ç›kt›. Newroz’da bu gerçekten doru¤a
ulaflt›. Mesai günü olmas›na ra¤men,
bu kadar bask› ve tutuklamalara ra¤-
men yine hepsinin ayn› gün yap›lmas›-
n›, düflman bir zorunluluk haline getir-
mifl olmas›na ra¤men etkinlikler güçlü
geçti. 21 Mart d›fl›nda, Newroz kutlama-
s›na özellikle kuzeyde izin vermek iste-
mediler. Bunlar engelleyici, daralt›c›
yaklafl›mlard›. Nicelik bak›m›ndan New-
roz’da halk›n kat›l›m› Kuzey’de, Güney-
bat›’da, yurt d›fl›nda ve yine di¤er parça-
larda güçlü oldu, etkili oldu. 

Güneybat›’da halk›n Önderli¤e sa-
hiplenmesi çok güçlü oldu. Durumun
PYD’lilerin söyledi¤i gibi olmad›¤› orta-
ya ç›kt›. Çünkü birkaç y›ld›r bize, halk
k›r›lm›flt›r, uzaklafl›yor, dolay›s›yla
halktan destek alma imkan›m›z eskisi
gibi yoktur deniliyordu. Bunlar› subjek-
tif, örgütü yan›lt›c› de¤erlendirmeler ol-
du¤u anlafl›ld›. Söyleyenlerin kendi ruh

“Sekiz yıl sonra komplo yeniden imha hedefiyle ortaya çıkıyorsa, 

bu inkar ve imha sisteminin vahşetinden önce bizim zayıflığımızla izah 

edilmelidir. Önderliğimizin uluslararası komplo sonrası yetersiz yoldaşlık, 

vefasız dostlar dediği gibi bugünkü imha konseptine yol açan da 

kendi zayıflıklarımız, iradesizliğimiz, örgütsüzlüğümüzdür”
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hallerini ve anlay›fl›n› yans›tan fleyler
oldu¤u ortaya ç›kt›. Zaten örgütümüz
de hiçbir zaman bu tür söylemlere
inanmam›flt›. Güney’de kendi durumu-
na göre kutlamalar oldu. Maxmur ileri
bir düzeyi ifade etti. Newroz öncesi ve
Newroz günü Do¤u’da yo¤un tutuklan-
malar oldu. Newroz öncesi operasyon-
lar Kuzey’den daha fazla oldu. Baflka
nedenlerin yan›nda bunlarda Do¤u
Kürdistan’da kat›l›m› zay›f b›rakt›.
Yurtd›fl› da belli bir düzeyi gösterdi.
Elefltirilecek yanlar› olsa da nitelik ba-
k›m›ndan halk tutumunu ortaya koy-
du, taleplerini ortaya koydu, öfkesini
gösterdi. Somut mesaj verdi. En karfl›t
olanlar bile 2007 Newrozu’na Önderli-
¤in damgas›n› vurdu¤unu söylemek zo-
runda kald›. Gerçek bir önderlik New-
roz’u oldu. Halk Önderli¤in ba¤›ms›z
heyet taraf›ndan muayene edilmesini
ve tedavi edilmesi talebini net ortaya
koydu. Halk›n tutumu bu bak›mdan
bir zirveyi ifade ediyordu. 

Türk hükümetinin yaklaşımları

birçok gerçeği ortaya çıkardı

Tabii örgütümüzün planlad›¤› farkl›
eylemler gelifltirmede zay›f kald›k. Et-
kili bir eylem durumuyla, ortam› zorla-
yan bir eylemlilik içerisinde olamad›k.
Bunu bafltan itibaren planlam›flt›k as-
l›nda. Özellikle Kuzey’de, yurtd›fl›nda
planlam›flt›k, ama gerçeklefltirilemedi.
Mevcut örgütsel duruflumuz buna güç
getiremedi veya söz konusu alan ör-
gütlerimiz böyle bir eyleme girmek is-
temedi. Onun yükünü, bedelini öde-
mek istemedi. Bu yönüyle halk›n tutu-
muyla örgütlü yap›m›z›n duruflu denk
olmad›. Tabii ki örgütten kast›m›z kad-
rolar›n durufludur. Bir örgüt yönetimi

dahil kadrolardan olufluyor. 
Yönetimimizin eylem yap›lmas›n di-

ye bir görüflü yoktur. Fakat eylem, ör-
gütleme ve yapt›rma gücü söz konusu
alan yönetimlerimiz ve kadrolar›m›z›n
duruflu nedeniyle gerçekleflmemifltir.
Örgütsel haz›rl›klar›n› ve örgütsel düze-
yini böyle eylemler yapt›racak düzeyde
gelifltirememifltir. Elbette uygulama yö-
netimleri sorumlu bundan. Tabii bütün
yönetimler de sorumlu. Öyledir diye üst
yönetimin sorumsuzlu¤u olamaz. De-
mek ki do¤ru örgüt kuramam›fl, sa¤lam
yönetim görevlendirememifl, etkili bir
yönetim ve yönetim duruflu ortaya ç›-
kartamam›fl ve kendisini boflta b›rak-
m›fl. Tarz gelifltirememifl. Bu bak›mdan
elefltirilmesi gereken yanlar var. Bunla-
r› gidermeye çal›fl›yoruz. 

Bütün yetersizliklere ra¤men sonuç-
ta Newroz’la birlikte bir tutumun olufl-
tu¤u kesin. Bu tutum Türkiye’nin Ön-
derli¤imizin zehirlenmesi konusunda
yap›lan eylemleri ciddiye almas›n› bera-
berinde getirdi. Ciddiye almad›¤›n› vur-
gulasa da gerçek böyle de¤ildir. Hükü-
met topland› heyet gönderdi, sonuçlar›-
n› yine hükümet topland›, de¤erlendir-
di. Ald›klar› karar hükümet sözcüsü ta-
raf›ndan aç›kland›. Bu durum nedenli
ciddiye al›nd›¤›n› gösteriyor. Heyet
oluflturuldu, ama daha yola ç›kart›lma-
dan hangi sonuçlar› ortaya ç›kartaca¤›
ilan edildi. Hükümetin tutumunda neyi
amaçlad›¤›n› yans›tt›. Bu aç›klama ger-
çek niyetleri ve izleyecekleri politikan›n
d›fla vurumuydu. Sonuçta gündemden
düflürmeyi, oyalamay›, zaman kazan-
may› öngören bir tutum ç›kt›. 

Türkiye hükümetinin bu tutumun-
dan baz› gerçekleri ortaya ç›kard›k, an-
lad›k. Kim yapm›fl olursa olsun hükü-
met bunun da sorumlulu¤unu üstlen-

mifl oldu. Art›k kendi ka-
rar›yla iflleri yürütür hale
geldi. Kendi tutumunu ta-
k›nd›, aç›klamalar› kendisi
yapt›, dolays›yla sürecin
yürütülmesinin sorumlu-
lu¤unu üstlenmifl oldu.
Ayr›ca da baz› sonuçlar
netleflti. Çete çevrelerin et-
kileri de olabilir, ama as-
l›nda hükümetin planl› bir
yaklafl›m›n›n var oldu¤u
anlafl›l›yor. Önderlik neo-

ittihatç›lar ve statükocular ittifak› diye
tan›mlam›flt›. Böyle bir ittifak›n bu ifli
planlay›p, yürüttü¤ü gerçe¤e en yak›n
oland›r. Bu konuda hükümet, genel-
kurmay ittifak›, uzlaflmas›, AKP, CHP
uzlaflmas› ortaya ç›kt›. Öyle baz› devlet
içindeki gruplar›n ve bir e¤ilimin ifli de-
¤il de yönetime hakim olan mevcut
odaklar›n, planl› ve örgütlü bir biçimde
yürüttü¤ü bir iflti. Henüz tereddütler
olsa da bu durum önemli oranda net-
leflmifltir. Ortaya ç›kan veriler ›fl›¤›nda
tereddütler yersizdir. Tereddütler sade-
ce niyetten kaynaklanan bir tutumu
ifade eder. Fakat sonuç itibariyle o bir
fley de¤ifltirmiyor.

Olacaksa pratik olmalı

sözün bir değeri yoktur artık

Ortaya ç›kan tüm bu sonuçlar›
Newroz sonras›nda de¤erlendirdik.
Newroz ertesinde geliflmeleri de¤erlen-
direrek, bizim cephemizde ortaya ç›-
kan eksiklikleri, hatalar› irdeleyerek,
yine karfl› taraf›n yaklafl›mlar›n› ince-
leyerek yeniden süreci yürütecek yeni
bir planlama yapt›k. Önderlik bizden
may›sa kadar ne olursa olsun sabret-
memizi aç›k ve net bir biçimde istedi.
Fakat Önderli¤in talebini yerine geti-
rirken de pasif, yerinde duran bir tarz-
da sürece yaklaflmak istemedik. Böyle
bir duruma düflmeden mücadelemizi
gelifltirerek, Türkiye ve ilgili güçler
üzerinde bask› oluflturarak sonuç al-
ma çabas› içinde bu süreci de¤erlen-
dirmeyi do¤ru bulduk. Dolay›s›yla es-
kiyi de aflacak yeni bir planlamam›z
olufltu. Daha sert ve net aç›klamalarla
bu tutumumuzu bas›na da aç›klad›k.

Bilgileri toplayarak tutumumuzu
daha da net hale getirme yaklafl›m›n›
gelifltirirken, bizim çevrelerimizden,
Türkiye’nin çeflitli çevrelerinden, hü-
kümetten, devletin çeflitli kademeleri-
ne kadar tart›flmalar yaflan›rken, bu
çevrelerle dolayl› dolays›z diyaloglar
sürdürülüyordu. Aç›klamalar›m›zdan
sonra da bize isteklerimizin belli bir bi-
çimde yerine getirilebilinece¤ini, soru-
nun çok alevlendirilmemesi gerekti¤i
yönünde telkinler de geldi. Avukatlar-
la da bu durumlar çözülebilir denildi.
Fakat bu söylemler prati¤e geçmedi.
Oyalama da olabilir, yapam›yor da ola-
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bilirler düflüncesinde olduk. Sonuçta
bizim için anlam› oyalamayd›. 

Bu konuda devlet içinde önemli bir
etkisi olan bu odaktan art›k net bir fley
bize söylemelerini istedik. Olacaksa
prati¤i olmal›, olmayacaksa sözün bir
de¤eri yoktur dedik. Bu temelde e¤er
pratik bir fley olmazsa yeni bir tav›rla
ortaya ç›kaca¤›m›z› ve diyalogu durdu-
raca¤›m›z› belirttik. Bu diyalogdan bir
sonuç ç›kmad›. Bu nedenle durum da-
ha çok 18 May›s’tan sonra netleflecek.
Bu temelde kendi tutumumuzu daha
net ortaya koyaca¤›z. Bütün örgüt ve
kadrolar olarak bir tutum koyaca¤›z. 

Apo’suz bir çözümü hiçbir güç 

aklından geçirmemelidir

Bilindi¤i gibi eskiden beri Aposuz bir
Kürt siyaseti ortaya ç›karma aray›fllar›
var. fiimdi bir yandan imha ve tasfiye
plan›, operasyonu var, di¤er yandan
Önderlik baflta olmak üzere baz› yöne-
timler yok edilmek istenerek yeni bir çö-
züm inisiyatifi yaratma hesaplar› da
var. Bunu hissediyoruz. Bu yönlü baz›
hareketlenmeler var. Yine çeflitli güçle-
rin birlik oluflturmalar›n›n alt›nda bu
tip bir durum yat›yor olabilir. Böyle bir
plan›n düzeyinin ve arkas›ndaki güçle-
rin ne oldu¤unu netlefltirmek istiyoruz. 

Ancak böyle bir fleyin gerçeklefleme-
yece¤ini flimdiden herkese deklere et-
mek istiyoruz. Aposuz bir çözümü hiç-
bir güç akl›ndan geçirmemelidir. Bu tür
planlar›n arkas›nda örgütü bölmeye,
parçalamaya ve farkl› inisiyatifler yara-
tamaya dönük hesaplar› varsa bunlar›
da flimdiden bozmam›z gerekiyor. Çeflit-
li kesimler ve çevreler, ‘art›k Apo konufl-
mas›n,’ diyorlar. Bu durum birçok hesa-
b›n varl›¤›n› ortaya koyuyor. Bu yönlü
halk› da etkilemeye çal›fl›yorlar. Tepkile-
rin azalmas›nda o da bir etkendir. Hare-
ketimize gevflek ba¤la ba¤l› baz› kesim-
ler, bu tür propagandalardan etkilenip
baz› etkinliklere kat›lmama durumuna
düflebiliyorlar. Bu tür olumsuz etkile-
meleri ortadan kald›rmak istiyoruz. 

Öte yandan karfl› taraf› zorlayacak
düzeyde bir eylemlilik ortaya ç›karmak
bizim aç›m›zda çok önemlidir. Önderli-
¤imizin zehirlenmesini aç›klamam›zdan
sonra yapamad›klar›m›z› ne pahas›na
olursa olsun yapmak temelinde gelifltir-

mek ve uyar›c› tutum ifade eden baz›
eylemler içinde olmak karar›nday›z.
Meflru savunma alan›n›n da bu süreçte
ateflkesi bozmadan misilleme yapma ve
tutum koyma çerçevesinde kalarak ey-
lemler gelifltirebilir. Kald› ki herkes de-
netimimizde de¤il. Her fleyi gerilla yap-
m›yor. Yapabilen baflkalar› da var.
Gençlik var. Özcesi mücadeleyi biraz
artt›raca¤›, bask›y› artt›raca¤›z. Bunlar›
yine Önderli¤in muayenesi ve tedavisi
amac› çerçevesinde gerçeklefltirece¤iz.
Bu temelde Önderli¤in muhatap al›na-
rak bu oyunun bozulmas›n› sa¤lamak
istiyoruz. Tüm çabalar›m›z ve bu süreç-
te ortaya konulacak eylemler sonuç
vermezse zaten ondan sonras›n› daha
ateflkes ilan edilirken Önderlik tan›mla-
d›, belirledi. Hareketimiz de ateflkes so-
nuç vermedi¤i takdirde önümüzdeki
süreci nas›l gelifltirmesi gerekti¤ini bir-
çok yönüyle kararlaflt›rd›. 

HPG Konferans› da en temel olarak
zaten böyle bir netlik ve kararlaflma
ortaya ç›kard›. Önderlik de ateflkes so-
nuç vermezse arkadafllar›mdan özür
diler, aradan çekilirim, 1993’ten beri
izlenen demokratik bar›fl stratejisi bi-
ter dedi. Yeni strateji de sürecin do¤a-
s› ve karfl› taraf›n tutumu gere¤i sava-
fl› ve çat›flmay› gerektirir. Topyekun
imhaya karfl› topyekun direnifl günde-
me girer. ‹mhan›n önüne ancak böyle
geçilir. Birlik stratejisi biter, ayr›l›k
stratejisi bafllar, 500 y›ll›k Kürt-Türk
iliflkisi art›k sona erer. E¤er belirledi¤i-
miz planlama dahilinde önümüzdeki
haftalarda gerekli pratik sonuca ula-
flamazsak, art›k gündeme bu gelecek-
tir. Bu tehlikelidir, a¤›r bedelleri ola-
cak. Art›k eski durumlar›m›z kaybola-

cak. O nedenle kolay karar vermek is-
temiyoruz. 

Türk devleti inkar ve imhada 

diretirse topyekun direniş 

gündeme girecektir

Önderlik bu konuda oldukça dikkat-
li bir tutum izliyor. Son k›r›nt›ya kadar
imkanlar› de¤erlendirmek istiyor, de-
mokratik çözüm yönünde. Öyle ki ken-
dimizi ve halk› ikna edelim. Yar›n flun-
lar› da yapsayd›k durum de¤iflebilirdi
demeyelim. Yap›lmas› gereken hiçbir
fley kalmas›n, her fleyi yapal›m, yap›la-
cak bir fley kalmam›fl olsun yaklafl›m›y-
la butün sald›r›lara ra¤men cumhur-
baflkanl›¤› seçimine kadar bekleyece¤iz.
Tarih flunlar› flunlar› yapabilirken yap-
mam›fllar biçiminde bir yarg›ya gitmesin
istiyoruz. Her fleyi yapm›fllar, her fleye
sab›r göstermifller, topyekun bir sava-
fl›m ortaya ç›kmas›nda sorumluluklar›
yok, güçleri ancak bu kadar›na yetmifl,
sorumlu di¤er taraft›r, herhangi bir çö-
zümleyici yaklafl›m göstermemifl, dola-
y›s›yla sonuçta topyekun direnifl, çat›fl-
ma ortaya ç›km›flt›r, topyekun direniflle
bu süreçler yaflan›larak yüz yüze gelin-
mifltir diyebilece¤imiz bir yaklafl›ml›m›-
z›n oldu¤una herkesin ikna olmas› aç›-
s›ndan bu tutum tak›n›lm›flt›r. Önderli-
¤in tutumunu böyle yorumluyoruz. 

Çünkü yaflan›lacak, bir ölüm kal›m
savafl› olacakt›r. Biz de yönetim olarak
bunu hayata geçirmeyi esas alan bir tu-
tum ve çal›flma içinde olaca¤›z. Bu ka-
rarl›l›¤›m›z› pratiklefltirmeden önce en
son imkanlar› bile kullanmay›, düflman
aç›s›ndan da uyar›c› olacak bir yakla-
fl›m olarak görüyoruz. Sonuç verirse ve-
rir, bu da çözüm oraya ç›karmazsa ar-
t›k eski biçimde bir çözüm yaratamaya-
ca¤›m›z kesinleflmifl olacakt›r. Bu ayn›
zamanda düflman›n imhada kararl› ve
›srarl› oldu¤unu gösterecektir. Baflka
herhangi bir fleyi kabul etmedi¤i görü-
lecek, iflte o zaman da belirtti¤imiz gibi
topyekun direnifl gelecektir. 

Meflru savunma strateji, çizgimizin
parças›d›r. Önderlik bunu ilkesel ola-
rak tan›mlam›flt›. HPG Konferans› da
bu temelde de¤erlendirmeyi yap›p,
böyle bir karara ulaflm›flt›r. HPG her
olas›l›¤a göre direnifle haz›rlan›lmas›
kararl›l›¤› çerçevesinde çal›flmalar›n›
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yürütüyor. Genel hareket olarak da
tüm parçalar olarak da bu durumu
de¤erlendiren, kararlaflt›ran ve kendi-
ni buna göre haz›rlayan bir süreç içine
yönelmemiz gerekiyor. Newroz sonras›
yönelimimiz de bu çerçevededir. 

Türk devletinin yaklafl›m› ve planla-
r› giderek daha da netlefliyor. Zaten
birçok yönleriyle bilinmiyor da de¤ildi.
Önderli¤e sald›r› bu durumu daha
aç›k hale getirdi. Düflman yönelimleri-
ni daha bütünlüklü anlamam›z› sa¤la-
d›. Bir bütünlük
durumu ortaya
ç›kt›. Bu sald›r›n›n
nereden geliflti¤ini,
nas›l gündeme gel-
di¤ini belirli boyut-
lar›yla ifade ettik.
Tabii bu durum te-
sadüf veya güncel bir durum de¤il, sis-
temle ba¤lant›l›d›r. Bu tür yöntemleri
iktidarc›, hiyerarflik devletçi sistemin
iktidar mücadelesinin her zaman kul-
land›¤› bilinir. 

PKK var olan sisteme 

bir itiraz olarak gelişti

Demek ki iktidarc›, sömürücü ve sö-
mürgeci zihniyetlerin özde çok fazla de-
¤iflti¤ini söyleyemeyiz. 21. yüzy›l›n ba-
fl›nda da ifller öyle yürüyor. Gerileme
güç kullan›m›nda daha da hoyratça ol-
may› beraberinde getiriyor. Amerika ek-
senli sistemin kulland›¤› yöntemler bu-
nu gösteriyor. Eskiden savafl›n da ku-
ral› ve ölçüsü vard›. ‹nsanlar birbirini
imha ediyorlard›, ama onu da bir kura-
la ba¤lam›fllard›. Büyük ölçüde dikkat
ediyorlard›. fiimdi 21. yüzy›l›n bafl›nda
ne yaz›k ki öyle kurallar kalmam›flt›r.
Ne ahlaki ölçü, ne hukuk kural› var. O
çok bay›ld›¤›m›z uluslararas› hukukun
ne oldu¤u gün gibi ortada. 

Bush baflkomutan olarak III. Dün-
ya Savafl› yürüttü¤ünü söylüyor, ama
kendisinin d›fl›nda hiçbir asker ya da
komuta tan›m›yor, herhangi bir savafl
kural›na uymuyor. Yak›yor, as›yor, y›-
k›yor. Dikkat edilirse, ba¤lay›c› bir hu-
kuk yoktur. Daha do¤rusu yapt›¤›n›
hukuk haline getiriyor. Neyi kararlafl-
t›r›rsa, siyasi ç›karlar› neyi gerektirirse
hukuk odur. Do¤ru odur, gücü var ve
uyguluyor. ‹nsani ölçüler vard›r ve

yerleflmifltir diye yan›lmayal›m. Biny›l-
lar›n yaratt›¤› mücadele imkanlar› ve
tecrübesi var. Bu temele dayanarak
mücadeleler daha da gelifliyor. Halkla-
r›n özgürlü¤ü ve demokrasisi aç›s›n-
dan zemin güçleniyor, ama iktidar
mücadelesi çok daha vahfli ve ince
yöntemlerle yürütülüyor. Bu gerçekli¤i
görmezden gelmemeliyiz. Kendimize
göre ayr› tan›mlar getiremeyiz. Olguyu
farkl› de¤erlendiremeyiz. Ayaklar ha-
vada kal›r, kaybederiz. 

Kürt toplumuna dayat›lan soyk›r›m
da benzer bir biçimde yürütülüyor. Za-
ten Önderlik tan›mlad›, askeri iflgal de-
di, ekonomik ve siyasi sömürgecilik,
kültürel soyk›r›m dedi. Öyle anlafl›l›yor
kültürel soyk›r›m ve asimilasyonla bir-
likte yeni katliamlar da uygulayacak bu
devlet. Bu imha dayatmas› baflka anla-
ma gelmiyor. Her yönteme baflvuraca¤›
aç›kt›r. Kendi ç›kar›na hizmet eden hiç-
bir yöntemi uygulamaktan geri durma-
yacak. fiimdi bu nereden ç›kt› demeye-
lim. Hiyerarflik devletçi sistemin iktidar
gerçekli¤inin sonuç almak için kullan-
d›¤› yöntem ve ölçüler böyledir. 

20. yüzy›lda Kürdistan’da yürütülen
iflgal ve imha operasyonlar›n›n savaflla-
r›n›n, sald›r›lar›n›n alt›nda yatan felse-
fe ve sald›r› mant›¤› da bu gerçek üzeri-
ne kurmufltur. 20. yüzy›l›n bafl›nda I.
Dünya Savafl› ile yarat›lan dünya siste-
minin Ortado¤u’da yaratt›¤› statüko-
nun, Kürdistan’a biçti¤i yer ve karar›n
gere¤i hala iflletilmektedir. Yok say›lan
ve yok edilmek istenen bir Kürdistan.
Buna çeflitli çevreler, Kuzey’de, Do-
¤u’da, Güney’de, itiraz etmek isteyince
derhal katliamlarla yüz yüze gelinmiflti.
‹tirazlar›n hepsi katliamlarla ezildi,
bast›r›ld›. O isyanlar, bizde var›z demek
istiyorlard›. Oysa sistem yok karar› ver-
miflti ve itiraz› derhal katliamlarla ezdi.
Hiçbir itiraz› kabul etmedi.

PKK de bir itiraz olarak geliflti asl›n-
da. Bu yok etme karar›na itiraz etme,
kabul etmeme yani var olmak isteme

durumuydu. Bu yok etmeyi gayri insa-
ni ve gayri ahlaki buldu. Canl›l›k türü-
ne de ayk›r› buldu. Yani bir canl› toplu-
luk olarak, insani topluluk olarak yok
etmeyi kabul etmemek gerekti¤ini, en
az›ndan direnmek gerekti¤ini, ç›rp›n-
mak gerekti¤ini varsayd› ve ölüme yat›l-
m›flken böyle bir itiraz hareketi olarak
ortaya ç›kt›. ‹mhay› önlemek, tersine
çevirmek, var olmay› sa¤lamak istedi.
Buna karfl› sistemin dayatmas›n›n hep
imha oldu¤undan bir kuflku duyma-

mak gerekir. Yani
ilk andan itibaren
sadece sözünü et-
mek bile sorgusuz
katledilmek için
yetti. Önderlik ve
hareket böyle bir
bask›yla karfl›laflt›. 

PKK Kürt halkının imhaya 

karşı direnme gücüdür

Önderlikte bu sald›r›lar›n bilincinde
olarak hep ona uygun davran›p onu bo-
fla ç›karacak bir hareket ve yaflam tar-
z›n› esas alarak mücadele etti. Yoksa
ilk günden yok edilirdi. Hiç san›lmas›n
ki farkl› imkanlar vard›. Hay›r, itirazla-
r›n› ortaya koyduktan ve bunu çevreye
propaganda etmeye bafllad›ktan sonra
hep imha edilece¤ini varsayd›. Dolay›-
s›yla da imhay› bofla ç›karacak tedbir
ve tarzla yaflamay›, hareket etmeyi esas
ald› ancak bununla bir fleyler yapabile-
ce¤ini bildi. Böyle bir tarz gelifltirdi. En
son Roma’daki konuflmas›nda da, “ha
cezaevinde olmuflum, ha d›flar›da, yir-
mi befl y›ld›r böyle yafl›yorum, benim
için hiçbir fark› yok ortamlar›n, sistem
karfl›s›nda ancak bu tarz bir yaflamla
imhay› bofla ç›kart›p geliflmeler yarata-
rak sonuç alabiliriz,” diyordu. 

PKK gerçekli¤ine daha propaganda
yap›l›rken imha dayat›ld›. 18 May›s
1977 Antep sald›r›s› (Haki arkadafl›n
katledilmesi olay›) bütün hareket için
bir imha operasyonuydu. Hareketin
geliflmesi bu tür katliamlarla durduru-
lamay›nca ard›ndan 12 Eylül faflist
darbesi geldi. Zindanlar kuruldu.
Amed Zindan›’ndaki sald›r› da bir im-
ha operasyonuydu. ‹tirafç›l›k, asimi-
lasyona dayal› soyk›r›m›n gerçekleflti-
rilmesini ifade eden bir dayatmayd›.

“PKK bir itiraz olarak gelişti. Yok etme kararına itiraz etme, 

kabul etmeme yani var olmak isteme durumuydu. İmhayı önlemek, tersine

çevirmek, var olmayı sağlamak istedi. Sistemin dayatması ise hep imha

oldu. Yani ilk andan itibaren sadece Kürt sözünü etmek bile sorgusuz 

katledilmek için yetti. Önderlik ve hareket böyle bir baskıyla karşılaştı”
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Özgürlükten, ulusal kimlikten, sosya-
lizmden, örgütten, önderlikten, ulusal
de¤erlerden, insanl›ktan vazgeç, bir fo-
sil gibi yafla dayatmas›yd›. Bunun bir
yaflam olmayaca¤› aç›kt›. Bütün bun-
lardan vazgeçen birinin her fleyi kay-
bedece¤i ortadad›r. Ölümden ölüm be-
¤enircesine bir uygulamad›r. 

15 A¤ustos At›l›m› sonras› gerillaya
karfl› verilen savafl›nda nas›l yürütüldü-
¤ü de bilinmektedir. O savafl›n hiçbir
savafl hukukuna uygun yönü var m›y-
d›? Kürdistan’da gerillaya karfl› yürütü-
len savafl›n hiçbir kuralla ba¤› yoktur. 

Uluslararas› komplo da bir imha
operasyonuydu. Önderlik k›rk defa
tahlil etti, sözle söyledi. Daha 15 fiu-
bat gerçekleflmeden böyle oldu¤unu
ifade etti. 9 Ekim komplosu bafllarken
temel amac› 10 Ekim’de Önderli¤in
imha edilmesiydi. 

PKK tarihi imhaya karşı 

direnmenin tarihidir

15 fiubat da bir imha operasyonuy-
du. Önderlik en son yine silahl› çat›fl-
maya dönüfltürmek ve imha etmek isti-
yorlard›, bofla ç›kard›m dedi. ‹mha bir
anda gerçekleflmeyince, baflar›lamay›n-
ca bunu için ‹mral› sistemi öngörüldü.
Onun ad›na da zamana yay›lm›fl öldür-
me dendi. Ölümden ölüm be¤endirterek
öldürme dendi. Her günü bin ölüme be-
del süreç dendi. Bunlar› düflman söyle-
di. Dolay›s›yla flunu söylemek istiyo-
rum. PKK ilk günden günümüze kadar
hep imhayla karfl›laflt› çünkü Kürt hal-
k› hakk›nda verilmifl imha ferman›na
itiraz etti. Kürt halk›n›n üzerindeki im-
ha en baflta ona itiraz edene imha ola-
rak dönüfltü. Onu imha ederek, ancak
Kürt halk›n› imha edebilirlerdi. Çünkü
PKK bir savunma gücü oldu, Kürt hal-
k›n›n imhaya karfl› direnme gücü oldu
ve savafl› kendi üzerine ald›. “PKK halk-
t›r halk burada” deniliyorsa, PKK’ye
ulusal kimlik olarak sahipleniyorsa böy-

le bir direnifl gücünden dolay›d›r. Bunu
yanl›fl anlamamak gerekir.

Uluslararas› komplonun amac› ko-
nusunda daha bafltan farkl› de¤erlen-
dirmeler ortaya ç›karmak istediler. ‘‹m-
ha de¤ildir, ABD Kürt sorununu çöz-
mek için bu tedbirleri gelifltiriyor.
Komploya karfl› direnilmez, ne derse
komploya uymak gerekir,’ gibi provaka-
tif, tasfiyeci görüfller ortaya ç›kt›. Bunla-
r›n hepsi komplo karfl›s›nda diz çökme
e¤ilimiydi. Beyin ve yürek olarak komp-
loyu aflamayan, komploya karfl› diren-
me gücü gösteremeyen teslimiyet dü-
flüncesiydi. Komploya meflruiyet kazan-
d›rma temelinde ihanet içinde yaflama
aray›fl›yd›. Bundan kuflku var m›d›r?
Zaten oraya gitti o düflünce sahipleri. 

Bunlar komploya teorik k›l›f uydur-
mak istiyorlard›. ‘‹mha etmek isteseler,
ederlerdi. Mücadele ile komplonun
amac› önlenemedi, önlenemez,’ diyor-
lard›. Bu e¤ilimler Önderli¤i, hareketi,
direniflin anlam›n› küçük görme yakla-
fl›m›yd›. Bu düflünceler her fley
ABD’nin elindedir, yaklafl›m›na dayan›-
yordu. Yanl›fl görüfllerdi, bunlar. Bunu
aç›kl›kla öne sürenler, içinden bunu
yaflayanlar kaçt›lar, gruplaflt›lar, örgü-
tü de oraya götürmek istediler. Ama ha-
la üzerimizde bu düflüncenin etkileri
var. Bu tür düflüncenin etkisinden ç›k-
mak için komployu do¤ru anlamam›z
gerekiyor, komplonun imha gerçekli¤ini
iyi bilmemiz, ‹mral› sisteminin imhac›
özelli¤ini iyi anlamam›z gerekir. 

Onun için geçen dönemde baz›lar›
hep Önderlik üzerinde sadece tecrit var
biçiminde bir çizgi tutturdu. Propagan-
da sadece buna dayand›r›ld›. Bir sapt›r-
mayd›, itiraz edildiyse de bu düflünceyi
de¤ifltirmede etkili olamad›k. Bu tür ya-
n›lg› ve sapt›rmalar ‹mral› sistemiyle
birlikte de yaflanabilece¤i durumunu
ortaya ç›kar›yordu. Komployu yaflana-
bilir, katlan›labilir bir rejim haline geti-
riyordu. Oysaki ‹mral› sistemi bir tecrit
falan de¤il bir imha operasyonuydu. ‹fl-

kence vard›, imha vard› orada, ama
böyle alg›lanmad›. Propagandan›n etki-
leri örgütümüz üzerinde de böyle kabul
etme al›flkanl›¤›n› yaratt›. Neredeyse
‹mral› ile de yaflanabilir, flekliyle kendi-
mizi tam al›flt›rm›flt›k. Birdenbire öyle
de¤il de, Önderli¤imiz yok edilmek iste-
niyor denildi¤inde flok yafland›. Öyle ki
alg›lamam›z ve al›flkanl›¤›m›zla buna
inan›lmak istenmedi. Demek ki propa-
ganda üzerimizde öyle etkide bulun-
mufl ki hesab›m›zda yokmufl bu du-
rum. Hesab›m›zda, böyle de ifller yürü-
yebilir biçiminde çok yanl›fl ve tehlikeli
bir düflünce varm›fl.

Önderlik İmralı savaşını kazandı

Önderli¤imizin zehirlenmesi ve bu
eksende sömürgeci sistemin imha
konseptini devreye sokmas›n›n için-
den geçti¤imiz tarihsel süreçle ba¤›
vard›r. PKK’nin yürüttü¤ü mücadele
gerçe¤iyle ba¤› vard›r. Oluflan bölge ve
dünya sisteminin uygulanmas› oluyor.
PKK ve Kürt halk› üzerindeki kapan
baz› yönleriyle gerileme durumu yafla-
sa da hala k›r›lmam›fl ve afl›lmam›flt›r.
Önderli¤imiz ekseninde Kürt halk›n›n
imha plan› bu gerçeklik içinde yeniden
devreye girmifltir. fiimdi yeni bir plan-
lamayla uygulanmak istenmektedir.
fiimdiye kadar bu planmalar› hep PKK
bozdu. PKK tarihinin hepsi imhaya
karfl› direnmenin tarihidir. Do¤ru bir
tarzda imhay› bozma tarihidir. 

PKK tarihi defalarca kan›tlam›flt›r
ki, do¤ru bir tarz olursa imha önlene-
biliyor, geliflme yarat›labiliyor. Zindan-
lar›n karanl›¤›nda bo¤ulmak bu temel-
de afl›ld›. Gerillaya imha operasyonlar›
bu anlay›flla k›r›ld› ve üzerindeki
komplolar bofla ç›kar›ld›. Do¤ru bir
tarz tüm komplolar› bofla ç›kard›. Öyle
s›radan bir durufl ve tarz ile bunlar ba-
flar›lmad›. Dolay›s›yla Önderlik tarz›
üzerinde yo¤unlaflmak onu özümse-
mek mücadele tarihimizin derslerini
bu do¤rultuda ç›kart›p günümüze ta-
fl›rmak büyük önem arz ediyor. 

fiimdi güncel planda da zehirlenme
gerçe¤i ortaya ç›kar›larak komplonun
imha hareketi önlendi, bofla ç›kart›ld›.
Komployla birlikte Önderlik yok edil-
mek isteniyordu. Bu baflar›lamay›nca
‹mral› sistemiyle sürece yayarak tasfiye

“Önderliğimizin zehirlenmesi ve sömürgeci sistemin imha konseptini

devreye sokmasının yaşadığımız süreçle, PKK’nin yürüttüğü mücadele

gerçeğiyle bağı vardır. Oluşan bölge ve dünya sisteminin uygulanmasıdır.

PKK tarihi imhaya karşı direnmenin tarihidir. Şimdiye kadar bu 

planmaları hep PKK bozdu. Doğru bir tarzda imhayı bozma tarihidir”
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etmeyi öngördüler. O da Önderli¤imizi
engelleyemedi. Önderlik ‹mral› savafl›n›
kazand›. Zamana yayarak imha etme
konseptini bofla ç›kard›. ‹mral›’da yeni-
den yenilenme ve de¤iflimi gerçeklefltir-
di, üçüncü do¤uflu ortaya ç›kard›. Ön-
derlik komployu anlayan, de¤erlendi-
ren komplonun bölgesel, uluslararas›
boyutlar›n› kapsaml› biçimde de¤erlen-
direrek komployu yaratan sistemi çö-
zen ve onu aflacak, ona alternatif yeni
bir sistem yaratt›. Böylece komployu,
imha sistemini ve bunlar›n dayand›¤›

hiyerarflik devletçi sistem gerçekli¤ini
çözmeyi, aflmay›, yenilgiye u¤ratmay›
düflünce düzeyinde sa¤lad›. 

Nas›l ki, 1982’de Amed Zindan›’nda
12 Eylül faflist askeri rejiminin dayan-
d›¤› inkar ve imhac› devletçi sistem
zindan direnifliyle tam bir ideolojik ye-
nilgiye u¤rat›ld›ysa, benzer bir durum
‹mral› direniflinde de gerçekleflti. PKK
hareketi ikinci kez sistemi ideolojik
olarak yenilgiye u¤ratmay› ideolojik
zafer kazanmay› baflard›. 

Bunu engellemek için sistem AKP’yi
devreye koydu. Bu çerçevede AKP, ha-
reketimiz üzerinde yürütülen tasfiye
konseptinin bir aktörüdür. Dolay›s›yla
AKP’yi sadece ortaya ç›kan bir islami
parti olarak de¤il, bir oyun olarak gör-
memiz önemlidir. AKP’nin bafl›ndaki-
ler sistem taraf›ndan kullan›lan bir çe-
tedir. Zaten kendi ideolojilerine de ta-
rihsel kapsamda bir ihanet içine girdi-
ler. Belki de devlet operasyonuyla ajan
olarak yetifltirilmifltir baz›lar›. Gizli bir
biçimde islami hareketi de revize et-
mek üzere böyle bir kadro ve yap›lan-
ma ortaya ç›kart›lm›flt›r.

AKP’nin gerçe¤i esas olarakda bize
karfl› bunlara verilen rolde çok iyi gö-

rülmelidir. Önderli¤imiz taraf›ndan ba-
flar›s›zl›¤a u¤rat›lan çürütme politikas›
karfl›s›n da inkar ve imha sisteminin
nefes borusu olmak üzere iktidara geti-
rildiler 2002 y›l›nda. Ortada bir parti
yoktu, Kongre de yapmam›flt›. Baz› in-
sanlar›n bu yönlü çal›flmalar› vard›.
Böyle bir oluflumu tek bafl›na hükümet
yapt›lar. Bize karfl› kitleleri ve d›fl ka-
muoyunu aldatmak böylece ‹mral›’da
yenilgiye u¤rayan inkar imha sistemi-
nin ömrünü uzatmak ona yeni bir nefes
ald›rmak için hükümet oldular. 

Bu plan AKP içinde yer alan kifliler-
den ba¤›ms›z olarak öngörülmüfl ve
uygulamaya geçilmifltir. Baz› kiflilerin
inand›klar› düflünceleri de olabilir. Ta-
yip Erdo¤an da inand›¤› baz› konular-
da flöyle böyle aç›klamalar da yapm›fl
olabilir. Hatta kendine kalsa ve bir ira-
desi olabilse belki de öyle de davrana-
bilirdi. 2005’teki aç›klamalar› öyle hep
uydurma filan de¤ildi. Çesitli güçlerle
iktidar mücadelesinde ve kendisine
verilen olanaklar› daha iyi kullanmak
için bu yolu da denedi. Böylece bize
dayanarak orduyu gerileterek iktidar›-
n›, inisiyatifini sürdürmek istedi. Ce-
saretli olsayd›, zay›f kalmasayd›, ordu
önlemeseydi belki söylemleri do¤rultu-
sunda baz› ad›mlarda atabilirdi. 

AKP eline geçirdi¤i iktidar› sürdür-
mek için her yolu mübah gören bir
zihniyete sahiptir. ‹ktidarc› ve rantç›
yaklafl›mda di¤erlerinden geri olmad›¤›
gibi daha aç gözlüdür. ‹ktidar›n› sür-
dürmek için Kürt halk›n›n özgürlük
hareketine karfl› tutumda “boynuz ku-
la¤› geçermifl” misali bir tutumun sa-
hibi olarak hareketimize karfl› oyun
içinde oldu¤u netleflince 1 Haziran At›-
l›m› geliflti. 

1 Haziran hamlesine karşı 

DEP’lileri devreye koymak istediler

Asl›nda Önderlik, AKP iktidara gel-
dikten sonra üç ay tan›nmal›, herhangi
bir ad›m at›lmazsa harekete geçilebil-
meli de¤erlendirmesinde bulunmufltu.
Dolay›s›yla 1 Haziran hamlesi tasfiyeci-
lik taraf›ndan önlenerek geciktirilmifl
bir ad›md›. ‹nkar ve imha sistemine
böyle bir nefes borusu açmak için Tür-
kiye’de ve Kuzey Kürdistan’da AKP’yi
hükümet yapmak, di¤er yandan Sad-
dam yönetimini devirip Irak’› tasfiyeci-
lik için bir zemin haline getirerek provo-
katif tasfiyeci sald›r› baflar›ya götürül-
mek istendi. Bu çok nettir ve iyi anlafl›l-
mas› gerekir. Bunun da bofla ç›kar›lma-
s› ve 1 Haziran At›l›m›’n›n gelifltirilme-
siyle birlikte görüldü ki çürütme politi-
kas› da afl›l›yor, AKP oyunu da bozul-
mufltur. Provokatif tasfiyeci dayatmalar
bofla ç›kar›lm›flt›r. Hareket Önderli¤in
düflünsel geliflimi temelinde kendini ye-
nileme ve özgürlük ve demokrasi müca-
delesini gelifltirme gücünü göstermifltir.
Yeni sald›r› hamleleri bu durum görüle-
rek devreye konulmufltur. 

1 Haziran hamlesine karfl› DEP mil-
letvekillerini devreye koymak istediler.
Baflka oyunlar tezgahlamaya yöneldi-
ler. Ne var ki tutmad›. 2005 Newro-
zu’nda Önderlik hiyerarflik devletçi sis-
temi aflan ekolojiye ve kad›n özgürlü¤ü-
ne dayal› demokrasi sistemini KKK’yi
ilan etti. Demokratik konfederalizmi ta-
n›mlad›. Yürütülen mücadelenin örgüt-
sel yap›lan›fl›n› ve halk›n demokratik
duruflunu yaratmak üzere demokratik
konfederalizm sistemini ilan etti. Buna
karfl› büyük tepkinin olufltu¤u bilini-
yor. Bayrak provakasyonu ve Genel-
kurmay merkezli sald›r›lar gerçekleflti-
rildi. Fakat Önderlik çizgisinde hareke-
timizin gelifltirilmesi durdurulamad›.
Hareket geliflti, halk direnifli ve meflru
savunma eylemlili¤i 2005 yaz›nda yeni
bir durum yaratt›. AKP bunu de¤erlen-
dirmek istedi ve halk›m›z›n mücadelesi-
ne dayanarak iktidar›n› korumak iste-
di. Biz de bir ayl›k eylemsizlik karar›yla
bu e¤ilimi destekleyip inkarc› imhac›
kli¤i aflmak istedik. 

Fakat 23 A¤ustos 2005’te MGK hü-
kümetin görüfllerini mahkum ederek 1
Haziran at›l›m›na karfl› topyekun sa-
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vafl konseptini TC yönetiminin politi-
kas› olarak kabul etti. Bu temelde bir
imha bafllat›lmak istendi. Kirli savafl
böyle devreye konuldu. Fakat bu fiem-
dinli’de kazaya u¤rayarak aç›¤a ç›kt›,
deflifre oldu. Bu yönelimin daha bafl-
lang›c›nda acemilik yapt›lar. Türkiye
yönetiminin yapmak istedikleri deflifre
oldu. fiemdinli’de, Gever, Hakkari,
Van ve bu eksenli tüm hat boyunca
halk›n serhildan› geliflti. Bu direnifle
demokratik güçlerin, sivil toplum ör-
gütlerinin, ayd›nlar›n ilgisi artt›. fiem-
dinli bir direnme merkezi haline geldi.
Uluslararas› kamuoyunun ilgisi artt›. 

Bütün bunlar topyekun savafl pla-
n›n›n hayata geçirilmesinde gedikler
açt›. ‹mha konsepti bu çerçevede zay›f-
lad›, zaman kayb›na u¤rayarak gecik-
meler yaflad›. Kendini yaflatmak için
Yaflar Büyükan›t “iyi çocuklar›m›z” de-
mek zorunda kald›. Bu da devlet so-
rumlulu¤unu gösterdi. Olaylar arka-
s›nda ordunun sorumlulu¤unu göster-
di. Bunun için biraz geriye çekildiler,
daha do¤rusu planlar›n› uygulayama-
d›lar. K›fl sürecinde acaba halk›n mü-
cadelesinde gerileme olmaz m› diye bi-
raz beklenti içine girdiler. Hele bir ba-
har› gözleyelim, dediler. 

2006 baharı güçlü halk 

serhildanlarının geliştiği süreç oldu 

Biz de bu süreci anlamaya ve gelifl-
meleri de¤erlendirmeye çal›flt›k. Süre-
cin ola¤anüstü özelliklerini görerek,
ona göre planlamalar ve haz›rl›klar
yapt›k. 2006 y›l›n› ola¤anüstü müca-
dele y›l› olarak tan›mlay›p kendimizi
bu temelde haz›rlad›k. Böyle bir haz›r-
l›k, 2006 fiubat›’ndan itibaren pratik-
leflmeye dönüfltü. Özellikle Viyan ar-
kadafl›n direnifli böyle bir süreci atefl-
leyen k›v›lc›m oldu. Sürecin güçlü bir
flekilde bafllat›lmas›n› gündeme getir-
di. 15 fiubat komplosunu protesto bu
temelde oldu. ‹lk defa örgüt ve halk
olarak art›k bu komplo gerçekli¤iyle
yaflamak istemedi¤imizi 2006 fiuba-
t›’nda ilan ettik. Bu süreçte biraz ken-
dimize geldik ve bir bütün olarak hal-
k›m›zla birlikte mücadele gelifltirme
gücünü ve iradesini ortaya koyduk. 

8 Mart’ta, Newroz’da ard›ndan geril-
laya yönelik imha sald›r›lar› karfl›s›n-

da halk direnifli doru¤a ç›kt›. 2006 ba-
har› güçlü bir halk serhildan›n›n gelifl-
ti¤i süreç oldu. Gerilla baflta biraz zor-
land›ysa da yaza giriflle birlikte bu di-
renifli meflru savunma cephesinde de
güçlü bir biçimde gelifltirmeye yöneldi. 

2006 yaz›na gelindi¤inde, bu müca-
deleler sonucu yeni bir durum ortaya
ç›km›fl oldu. Yeni ç›k›fl yapamazlar biçi-
mindeki TC yönetiminin beklentileri bo-
fla ç›km›fl oldu. Bunun üzerine temmuz
ay›nda kapsaml› tart›flmalar yapt›lar. O
dönemin tart›flmalar› belgelidir. Güney’e
operasyon yapma etraf›nda bir tart›fl-
mayd›, ama iflin esas› PKK’ye karfl› na-
s›l mücadele edilece¤i tart›fl›l›yordu. Bu
söz konusu imha ve tasfiye plan› bu tar-
t›flmalar içinde ortaya ç›kar›ld›. Mevcut
bilgiler bizim bu yönlü de¤erlendirmeler
yapmam›za bütünüyle do¤ruluyor. 

Abdullah Gül’ün baflkanl›k etti¤i
terörle mücadele kurulu toplant›s›
yap›ld›. Toplant› biter bitmez hiç ara
vermeden hükümet topland›, sonuç-
lar›n› de¤erlendirdi, daha sonra bu
sonuçlar MGK’ye götürüldü. Asl›nda
Önderli¤imizi zehirleme ekseninde
imha plan› o zaman yap›ld›. Çünkü
bu süreçle birlikte Abdullah Gül ve
Tayip Erdo¤an da çok net aç›klamalar
yapt›lar. Teröre karfl› mücadele konu-
sunda siyasi yönetimin almas› gere-
ken bütün kararlar› al-
d›k, dediler. Bu konuda
uygulamac› güçleri görev-
lendirdik, yetkilendirdik,
imkanlar› devrettik, bun-
dan sonra art›k AKP hü-
kümetinin terörle müce-
delede herhangi bir yeter-
sizlik yapt›¤›n› kimse söy-
leyemez, dediler. Bundan
sonra bas›nda ve çeflitli
odaklar taraf›ndan AKP
teröre karfl› mücadele et-
miyor, teröre karfl› müca-
dele anlay›fl› yanl›flt›r ya
da PKK ile uzlaflmak isti-
yor gibi ifadeler bundan
sonra b›çakla kesilir gibi
son buldu. 

Terörle mücadele kuru-
lu ve MGK’n›n ald›¤› karar
ve yapt›¤› planlamalar ta-
mamen topyekun imhaya
yöneliktir. Dolay›s›yla ya-

flanan geliflmeler 2005 A¤ustosu’nda
MGK Toplant›’s›nda al›nan kararlar›n
yaflama geçirilmesidir. 

Biz o zaman da acaba terörle müca-
dele kurulu ve hükümet hangi kararlar›
alm›fl olabilir fleklinde tart›flm›flt›k.
Çünkü Türkiye hükümetinin topyekun
bir savafl d›fl›nda almad›¤› hiçbir karar
kalm›flt›. Al›nsa al›nsa yönetimimize yö-
nelik imha ve vur karar› al›nm›flt›r, so-
nucuna varm›flt›k. Nas›l ki 1993’te Tan-
su Çiller hükümeti Önderlik için vur ka-
rar› ald›ysa, Temmuz 2006’da yönetimi-
miz için de böyle bir karar al›nm›flt›r. Bu
terörle mücedele kurulu ve hükümet
imha edilecekler listesi haz›rlad›. Bas›na
teslim edilmesi gerekenler, tutuklanma-
s› gerekenler ve interpol taraf›ndan ara-
nanlar listesi sunuyorlard›. Ama bir de
–gizli– imha edilecekler listesi vard›. bi-
zim de¤erlendirmelerimiz geliflmeler çer-
çevesinde do¤rulanm›fl oldu.

Yönetimimize karşı 

imha planı devreye sokuldu

O süreçte bu baflbakanl›k dan›flma-
n› Hakkarili iflbirlikçi Cüneyt Zapsu
bir günde ABD, ‹ngiltere, ‹srail, Al-
manya gibi birçok devletin elçileriyle
görüfltü. Çok ilginç bir görüflmeydi.
E¤er PKK’nin tasfiyesiyle ilgili görüflme
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olmasayd› bas›n ve çeflitli çevreler bu
görüflmeler üzerine gider, AKP ve Zap-
su’yu zor duruma sokarlard›. Nitekim
ilk gün bu yönlü de¤erlendirmeler ve
sald›r›lar yap›ld›. Ancak ikinci gün bir
daha bu görüflmelerden söz edilmedi. 

Zapsu bu görüflmelerin yap›ld›¤›n›n
akflam› bir TV’nin canl› yay›n›nda so-
nuçlar› de¤erlendirdi. Görüntüde gü-
ney operasyonu tart›fl›l›yordu, ancak
bu operasyon elli, yüz binlik operasyon
de¤ildir, kimse öyle beklememeli, bu
yanl›flt›r, diyordu. Bu bir özel kuvvet
operasyonu, bu anlamda da hedefler
belirlendi, görevlendirmeler yap›ld›, özel
timler harekete geçmifl, hatta baz›lar›
hedeflerine varm›fl durumdad›r, yak›n-
da sonuçlar› görülecektir, diyordu. Çok
net bir konuflmayd›. Asl›nda imha pla-
n›n›n bir bölümünü deflifre etmifl oldu. 

Temmuz sonu a¤ustos bafl›yd›, bu
plan› bas›n tart›flmak istedi. Sabah ga-
zetesinde bu yönlü de¤erlendirmeler
ç›km›flt›. PKK’ye karfl› yeni plan var,
Barzani’den, Talabani’den destek iste-
necek, onlar›n etkisi yetmezse ‹mra-
l›’ya gidilerek oradan ateflkes karar› al-
d›r›lacak, PKK’nin ateflkesi sonras› af
yasas› ç›kart›lacak, yönetim Norveç’e
götürülecek, di¤erlerinin de Türkiye’ye
dönüfllerine izin verilecek, böylece
PKK yok edilecek diyorlard›. Tabii ki
bu bir çözüm de¤il, PKK’yi bitirme pla-
n› olarak öngörülüp tart›fl›l›yordu. 

Bunlar bir bas›n toplant›s›nda Tayip
Erdo¤an’a soruldu. Denildi ki, hüküme-
tin PKK’yi tasfiye plan›n›n oldu¤u söyle-
niyor, bu do¤ru mudur? Baflbakan çok
sert tepki gösterdi, sen niye soruyorsun,
sen vatan haini misin? Bu soruyu sor-
may› ben vatan hainli¤i sayar›m, diye-
rek soru soranlar› susturdu. Bas›n sus
pus oldu ve kimseden ses ç›kmad›.
PKK’yi tasfiye plan›n› sormak neden va-
tan hainli¤i olsun. Belli ki gizli bir plan-
d›, bas›n sorunca aç›¤a ç›k›yordu. Tart›-
fl›ld›kça aç›¤a ç›kar, deflifre olur diye
korkuyorlard›. Demek ki en çok peflinde
koflulan da Önderli¤e yönelimdi. Yoksa
bu soru neden vatan hainli¤i olsun. Ön-
derli¤i ve PKK’yi tasfiye etmek Türki-
ye’de ulusal kahramanl›k say›l›yordu.
Baflbakan›n sert tutumundan anlafl›l›-
yor ki, bu konuda ald›klar› karar›n giz-
lili¤ini korumak istiyorlard›. Deflifre ol-
mas›ndan korkuyorlard›. PKK uyan›r,

tedbirler al›n›r, gizli operasyon bofla ç›-
kar kayg›s› içinde yafl›yorlard›. 

2006 A¤ustos bafl›nda hem Yürüt-
me Konseyi’nin hem de HPG Komuta
Konseyi’nin eflzamanl› toplant›lar› ol-
du. Bu toplant›larda böyle bir plan›n
var oldu¤unu de¤erlendirdik. Bunu
bas›na da yans›tarak biraz deflifre et-
mek istedik. Örgüt tasfiye edilmek iste-
niyor, yöntemleri ise yönetimi darbele-
mektir. Gerilla ateflkesle gevfletilip halk
üzerinde bask›lar oluflturulacak, panik
yarat›c› baz› sald›r›larla direnme odak-
lar›na ve yönetime yönelik örgüt içinde
kargafla, panik, güvensizlik yarat›p ira-
de k›r›lmas›na dolay›s›yla bir da¤›lma,
parçalamaya yol aç›lacak. Plan bu. 

Bu uygulamalarla örgüt küçültül-
mek, marjinal k›l›nmak, siyasal gün-
demi etkiler bir güç olmaktan düflü-
rülmek isteniyor. Örgüt bu duruma
getirildi¤inde Önderli¤e gidilip, art›k
örgüt de bitti, bofluna çal›fl›yorsun,
düflündüklerini uygulayacak bir güç
ortada yoktur, denilecekti. Tabii amaç-
lar›na ulaflamad›lar. Önderlik imha
edilemedi, ‹mral› s›n›rlar› içinde enge-
lenemedi. B›rakal›m engelenmeyi, im-
hay›, Önderlik, komployu bofla ç›ka-
r›p, örgütü ve halk› daha etkili k›lacak
düflünceler gelifltirdi. Önderli¤imizin
bu yeni düflünce sistemi az çok bu ör-
güt gücüyle pratiklefliyordu. 

Bu durumu gören inkar ve imha sis-
temi Önderli¤i örgütsüz b›rak›p yenilgi-
ye u¤ratma hedefine yöneldi. Bu de¤er-
lendirme yerindeydi, ama yetersizdi.
Çünkü Önderli¤in böyle bir planla im-
ha edilmek istenece¤ini akl›m›zdan ge-
çirmemifltik. Bu nedenle Önderlik ör-
gütsüz k›l›narak yenilgiye u¤rat›lmak
isteniyor diye de¤erlendirdik. 21. yüz-
y›lda böyle hukuk ve insanl›k d›fl› bir
sald›r›n›n olmayaca¤›na safça kendimi-
zi inand›rm›flt›k. Devletin ve hukukun
güvencesinde olan Önderli¤imize böyle
alçakça bir sald›r› yürütülece¤ini dü-
flünmüyorduk. Fakat bu görüfllerimizin

yanl›fll›¤› ve karfl›t sistemin afla¤›l›k
özellikleri b›rakmad›¤›n› böyle kahredi-
ci yönelimle anlam›fl olduk. Demek ki
tam anlam›yla sistemi kavrayamad›¤›-
m›zdan de¤erlendirmelerimizde yanl›fl-
l›klar ortaya ç›k›yordu. Halbuki karfl›t-
lar›m›z› daha do¤ru çözmemiz gereki-
yordu. Ancak o zaman do¤ru taktik ge-
lifltirebilir, tarz tutturabiliriz. Baflar›l›
mücadele edebiliriz. Karfl›t›m›z› do¤ru
çözemezsek, anlayamazsak, de¤erlendi-
remezsek nas›l baflar›yla mücadele ede-
ce¤iz. Onu yenilgiye u¤rataca¤›z. Bun-
lar› görmemiz gerekiyor. 

Hastalık tespit ediliyor

ama nedenleri bilinemiyor

Her fleye ra¤men baz›lar› Önderli¤i-
mizin sa¤l›¤› konusunda bizleri uyar-
d›lar. Türkiye’den baz› çevreler arac›l›-
¤›yla Özal’›n da bir plan dahilinde öl-
dürüldü¤ünü ve hala ölüm nedeninin
tespit edilemedi¤ini, benzer bir plan›n
Önderli¤e de uygulanmak istendi¤ini,
bu konuda gecikmeden araflt›rma ya-
p›lmas›n›n do¤ru olaca¤› konusunda
uyar›lar ald›k. 1993’te de Çiller hükü-
meti Önderli¤imize karfl› sald›r› karar›
al›nca Mesut Y›lmaz çevresi bu sald›r›-
y› bize s›zd›rm›flt›. 

Önderlik daha sonra böyle bir iddia
ve karar var diye, bu gerçe¤i dile getir-
miflti. San›yoruz flimdide Türkiye’nin iç
mücadelesi ortam›nda Özal’a yak›n çev-
reler olarak kendini tan›mlayanlar tara-
f›ndan bizlere böyle bir uyar› yap›lm›fl-
t›r. Biz de¤erlendirme yap›p tespit etti¤i-
miz imha plan› içinde bu durumu de-
¤erlendirememifltik. Çünkü planlama
hakk›nda veriler de henüz yeterince
oluflmam›flt›. Uyar›n›n söylem düzeyin-
de bile ciddi ve tüyler ürpertecek cins-
ten olmas› nedeniyle dikkate al›p, arafl-
t›rma yapmak istedik. Sonuçta bilinen
verileri elde ettik. Ayn› dönemde bir iflçi
gelip tan›nan bir kurum üzerinden avu-
katlara benzer bilgi veriyor. Önderli¤in

“Örgüt tasfiye edilmek isteniyor, yöntemleri ise yönetimi darbelemektir.

Gerilla ateşkesle gevşetilip halk üzerinde baskılar oluşturulacak, 

güvensizlik yaratıp irade kırılmasına dolayısıyla bir dağılma, parçalamaya

yol açılacak. Plan bu. Bu uygulamalarla örgüt küçültülmek, marjinal

kılınmak, siyasal gündemi etkiler bir güç olmaktan düşürülmek isteniyor”
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kald›¤› oda boyanacak, tamir edilecek,
boyaya zehirli kimyasal madde kat›la-
cak, haberiniz olsun, tedbir al›n, haberi
iletiyor. Bu uyar› avukatlara ulafl›yor,
ancak avukatlar duyars›z kal›yorlar.
Çok fazla ciddiye al›p araflt›rmaya girmi-
yorlar. Ancak aç›klama yap›p bu duru-
mu ö¤renip avukatlara sordu¤umuzda
hat›rlad›lar. Bir arkadafl o zaman bizi
uyarm›flt› dediler. Böyle bir fley var m›
diye soruldu¤unda Önderlik bunu do¤-
rulad›. Büyük bir ihtimalle zehirlenme
bu yolla gerçeklefltirilmifltir.

Hurflit Tolon ve birçok çevre böyle
bir zehirlenmenin olamayaca¤›n› söyle-
yerek bizim aç›klamam›z› yalanlad›lar.
‘Hiç kimse Apo’ya yaklaflamaz ve ondan
bir fley alamaz. Bu iddialar planl› pro-
paganda giriflimidir,’ dediler. Çünkü
dedikleri gibi ulafl›lmas› zor bir sistem
kurmufllar. Kuflkusuz bizim içinde zor
oldu, zamana yay›ld› ancak 6 saç teli-
nin elde edilmesi baflar›ld›. Saç telleri-
nin incelenmesi de zorluklar› nedeniyle
zamana yay›ld›. Birçok yerde tetkik edi-
lemedi, en sonunda Fransa’daki labo-
ratuvarda yap›labildi. Bu laboratuvar›n
en geliflkin tekniklere ve imkanlara sa-
hip oldu¤unu konuyla ilgili tüm otorite-
ler kabul etmektedir. 

‹flte uluslararas› itibar› olan bu labo-
ratuvar aç›klad›¤›m›z verilere ulaflt›. ‹ki
kimyasal madde vücutta fazla bulunu-
yor. Biri ikibuçuk kat biri dokuz kat faz-
lad›r. Bu kimyasal maddelerin özellikle-
ri çeflitli kanser türleri ve hastal›klar
yapt›ktan sonra zamanla vücuttan at›l›-
yorlar. At›ld›ktan sonra art›k o madde-
nin verilmifl oldu¤u tespit edilemiyor.
Hastal›k tespit ediliyor, ama nedenleri
bilinemiyor. Bu zehirlenme giriflimi böy-
le bir operasyondur. Herhalde Arafat’a
da öyle yapt›lar. Fransa’da öldü, ama
flimdiye kadar ölüm nedeni aç›klanama-
d›. Ya tespit edemiyorlar ya da bu du-
rumlar aç›¤a ç›kmas›n diye gizliyorlar.
Biz ise önceden tespit etti¤imizden hala
kesin ölüme götürecek düzeyde ilerle-
memifl olabilir. Önderlik flikayetlerini
belirtti. Bu flikayetlerin doktorlar›n söy-
ledikleriyle örtüfltü¤ü belirtiliyor. 

Uzmanlar›n de¤erlendirmesine göre
hastal›k henüz bütünüyle öldürücü
düzeyde geliflmemifl olabilir. Maddeler
halen vücuttan tümden ç›kmad›¤›na
göre müdahale imkan› vard›r, demek-

tedirler. Zehirlenmeyi erken aç›¤a ç›-
kararak müdahale etme imkan› yaka-
lad›k, iflte bunu için mücadele ediyo-
ruz. Baflar›l›r baflar›lmaz ayr› bir ko-
nu, fakat müdahale yapma imkan›n›
elde etmifl bulunuyoruz.

Dokuz aylık bir operasyon 

süreci ile karşı karşıyayız

Bu zehirleme giriflimiyle birlikte na-
s›l bir imha sald›r›s›yla yüz yüze oldu-
¤umuzu ve bu sald›r›n›n kimler tara-
f›ndan yürütüldü¤ünü ö¤renmifl ol-
duk. Bu operasyon ilerlese ve aç›¤a ç›-
karamasayd›k, sald›r› nereden geldi,
kim bizi imha etti bilemeyecek, dolay›-
s›yla do¤ru de¤erlendiremeyecektik.
Belki de bu operasyon bizim bölünüp
parçalanmam›za yol açacakt›. Böyle

tehlikeli bir operasyondu. Ama bu
oyunlar› flimdi bozduk. En az›ndan
düflman›m›z› net, kesin, tart›flmas›z
tan›r hale geldik. Tüm halka ve kamu-
oyuna bunu ilan ettik. Art›k kimse
farkl› fleyler söyleyemez. 

Dokuz ayl›k bir operasyon süreci ile
karfl› karfl›yay›z. Planl› bir operasyon
alt›nday›z, Önderli¤e sald›r› da ekle-
nince ifade etti¤imiz plan tamamlan-
m›fl oluyor. Böyle bir planlama teme-
linde bir imha ve tasfiye operasyonu
alt›nday›z ve sonuç al›nmak isteniyor.
Hükümetin tutumu ve sözleri, genel-
kurmay›n sözleri, generallerin konufl-
malar› buna dayan›yor. Maxmur, Av-
rupa operasyonlar› buna dayan›yor.
Türkiye’deki DTP operasyonlar› bu
plan›n parças›d›r. 

Bununla birlikte gerillaya yönelik bu
y›l hiç durmadan sald›r› oldu. Ateflkese
ra¤men operasyonlar›n düzeyi hep iki
üç kat artt›. B›rakal›m azaltmay› ateflke-
si kabul etmeyi tersinden artt›rd›lar.
Sanki biz ateflkesi ilan edince onlar sa-
vafl ilan ettiler. Belli ki ateflkesi de geril-
lay› imha operasyonunun bafllang›c›
olarak ele al›p, f›rsat görüp sald›r› yü-

rütmektedirler. Tayip Erdo¤¤an’›n ‘ope-
rasyon durduk yere olmaz’ sözü bofl laf-
tan ibaret kald›. Herkes de görmektedir
ki operasyonlar kar, k›fl, f›rt›na içinde,
h›z›ndan hiçbir fley kaybetmeden bütün
alanlarda artarak devam ediyor.

Operasyonlar›n niteli¤inde görüldü-
¤ü gibi bir genel bast›rma hareketi
içinde olduklar› aç›kt›r. 1994’te ve ba-
z› y›llarda yapt›klar› gibi tüm alan›
kontrol edip darbe vurmaya yönelik
askeri taktik uygulamaya çal›flt›klar›
gözleniyor. Bunun yan›nda özel kuvvet
operasyonlar› da sürmektedir. 

Bilindi¤i gibi MGK’da devletin politi-
kas› haline gelmesinden sonra ‹brahim
arkadafl flehit düfltü, Amed’de yedi ar-
kadafl zehirlendi. ‹brahim arkadafl›n
flehadetinden bugüne gelen özel kuvvet
operasyonu var. Zaman zaman bas›na

da yans›tt›lar. Özellikle böyle bir yöne-
lim ve s›zd›rma Kandil’de ortaya ç›ka-
r›ld›. Bas›n, ‘zehirleme oldu, altm›fl ki-
fli hastaneye kald›r›ld›,’ haberini verdi.
Cemal arkadafl›n yaraland›¤›n› Hew-
ler’de hastaneye kald›r›ld›¤›n› söyledi-
ler. Cuma arkadafl için de benzer fley-
ler yazd›lar. Belli ki bir hesap, bir bek-
lenti var, belki de talimat veriyorlar. 

Söylenenler bofl propaganda de¤il-
dir. Bunlar›n yap›lmas›n›n planland›¤›
görülüyor. Bir bölümünü aç›¤a ç›kar-
d›k, böylesi giriflimlerin. A¤›rl›kl› olarak
yeni savaflç› kat›l›m› üzerinden böyle
bir çaba geçen a¤ustostan bu yana yo-
¤un olarak sürdürülmektedir. Ele geçi-
rilenlerin tümü ayn› fleyi söylüyorlar ve
böyle bir planlamay› do¤ruluyorlar. Her
tarafta baz› giriflimler yapmak istemifl-
ler. Biraz tesadüfen biraz da örgütlü
duruflumuzdan bofla ç›km›fl bu giriflim-
ler. Baflar›s›z olmalar›n›n esas nedeni,
imkan vaat edilip, tehditle gönderilme-
leridir. Kendilerini kurtarma imkan› gö-
remiyorlar. Birkaç yerdeki baflar›s›zl›k-
tan dolay› uzak duruyorlar daha uygun
f›rsat ar›yorlar, ama bunu da yapam›-
yorlar. Aç›klamalar yap›lm›flsa biraz

“Dokuz aylık bir operasyon süreci ile karşı karşıyayız. Planlı bir

operasyon altındayız, Önderliğe saldırı da eklenince ifade ettiğimiz plan 

tamamlanmış oluyor. Böyle bir planlama temelinde bir imha ve tasfiye 

operasyonu altındayız ve sonuç alınmak isteniyor. Hükümetin tutumu ve

sözleri, genelkurmayın sözleri, generallerin konuşmaları buna dayanıyor”
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bunlara dayan›yor. Amaç bellidir. Ör-
gütsel yönetim gücümüz bu yöntemler-
le imha edilmek, gerilla da ateflkes orta-
m›nda ezilmek isteniyor. Halk bask› ve
tutuklamalarla y›ld›r›lmaya çal›fl›l›yor.
Demokratik mücadele yönteminin de
önü kapat›l›yor.

Modern ya da postmodern 

darbeler gündeme gelebilir

Maxmur’u kapatmak için ABD’ye
gidiyorlar. Edip Bafler generalken bir
fley yapamam›fl flimdi bütün yetkiler-
den ar›nm›fl halde baflar›l› olaca¤›n›
zannediyor. Bu tür sonuçsuz çabala-
r›n sahipleri olarak bir fley yapacakla-
r›n› iddia ederek Türkiye’nin imkanla-
r›n› yiyip içiyorlar. Amerikal› koordina-
tör de bilmem ne kadar ihale ald›, Tür-
kiye’deki bütün askeri sanayi ihalele-
rini götürdü. ‹flin içinde ç›kar ve Tür-
kiye’nin imkanlar›n› içerde ve d›flar›da
yeme de var. fiu gerçeklik anlafl›lm›fl-
t›r; Önderlik imha sürecine al›nm›fl ge-
rilla ateflkes ile gevfletilip operasyon-
larla darbelenmek isteniyor, Avrupa
bilinen biçimde çal›flmalara kapat›l-
maya çal›fl›l›yor. Türkiye’de, ‹ran’da
da, Suriye’de de tutuklanacaklar liste-
si var. Böyle bir ortamda birkaç sald›-
r› yapabilirlerse bu bir panik yaratabi-
lir hesab›ndalar. Bunun sonucu inanç
k›r›l›r, da¤›lma yarat›l›r peflindeler. 

Bu imha plan›yla ateflkes aras›nda
bir ba¤lant› kurduklar› ve ateflkesi bu
çerçevede de¤erlendirmek istedikleri
anlafl›lm›flt›r. Daha ilk günde Önderlik
söylemeden de hareketimiz ateflkesin
süresini ad›m at›lmad›¤› takdirde ma-

y›s ay› sonu olarak belirlemiflti. Atefl-
kesi imha plan›n›n içine oturtmak is-
teyenler süresiz olmas›nda ›srar etti-
ler. Bu yönlü çeflitli çevreler üzerinden
bizi etkilemek istediler. Biz kabul et-
meyince imha plan›n› yürütenler telafl
içine düfltüler. Türkiye’deki iç kavga-
lar biraz buradan aç›¤a ç›k›yor. Asl›n-
da cumhurbaflkanl›¤› sürecine giril-
meden bu plan›n baflar›l› olmas›n› ön-
görmüfllerdi. Muhtemelen de böyle bir
baflar›ya dayanarak türbanl› eflleri bu-
lunan AKP liderli¤i Çankaya’ya kurul-
mak istiyordu. Abdullah Gül terörle
mücadele kurulu baflkan› s›fat›yla,
imhay› gerçeklefltirmenin ödülü olarak
cumhurbaflkanl›¤› koltu¤unu çantada
keklik görmüfl olabilir. PKK’yi imha
eden, da¤›tan biri olarak seçime bile
girmeden cumhurbaflkan› koltu¤una
oturulabilirdi. AKP’nin hesab› buydu. 

Ne var ki evdeki hesap çarfl›ya uy-
mad›, Önderlik operasyonu deflifre ol-
du. Gerillaya yönelik operasyonlar ba-
z› darbelerle s›n›rl› kald›. Örgüte yöne-
lik operasyonlarda hiçbir sonuç ala-
mad›lar. Böyle bir ortamda cumhur-
baflkanl›¤› seçimi sürecine girildi. Ba-
flar›s›zl›¤›n yaratt›¤› çat›flma ve çeliflki-
yi yafl›yorlar. Birbirlerine o kadar çok
fley söylüyorlarsa bunun içindir. Cum-
hurbaflkan› askerlerle görüflüyosa bu-
nun içindir. Bas›na yans›t›lan darbe
planlar› da bir tehdit olarak kullan›l›-
yor. Tüm bu yaflananlar ortaya ç›kan
s›k›flm›fll›¤›n sonucudur. 

Başarının yolu 

direnişten geçecektir

Türkiye’nin nereye do¤ru gidece¤i
belli de¤ildir. Gergin bir siyasal ortam
söz konusudur. Modern ya da postmo-
dern darbeler gündeme gelebilir. Çok
sert tutumlar ortaya ç›kabilir. Süreç ka-
r›fl›k ve belirsizdir. Bu kar›fl›kl›¤› önleye-
cek, belirgin siyasal ortam sa¤layacak
iki yol vard›. Biri ateflkese dayal› Önder-
li¤in gelifltirdi¤i yoldu. Bu yol benimse-
nip demokratik çözüme yaklafl›lsayd›
Türkiye sorunlar›n› çözecek bir demok-
ratik ilerleme sürecine girebilirdi. 

‹kincisi bu imha plan›n› haz›rlayan-
lard›r. Bunlarda neoittihatç›larla statü-
kocular oluyor. Kesinlikle aralar›nda

bir uzlaflma var. AKP, CHP, ordu uzlafl-
mas›. Onlar›n plan›na göre de cumhur-
baflkanl›¤› seçimi bu sürece gelmeden
PKK imha ve tasfiye edilmifl olacakt›,
dolay›s›yla PKK’nin imhas› üzerinden
cumhurbaflkan›n› da seçeceklerdi. Ar-
d›ndan yeni seçimleri de yap›p hükü-
meti de oluflturacaklard›. Böylece
Kürt’ün inkar ve imha edildi¤i Türkiye,
floven milliyetçi ›rkç› tahakküm alt›na
tümüyle girecekti. Türkiye Kürt soyk›r›-
m›n› tamamlamay› yürüten yeni bir yö-
netime kavuflturulmufl olacakt›. fiimdi
ikisi de gerçekleflmifl de¤il. Belirsizlik ve
karmaflay› ortaya ç›karan bu durum-
dur. Durumun ne olaca¤› belli de¤il. 

Her türlü ihtimali içinde bar›nd›ran
çok kritik bir süreçten geçiliyor. Bizim
bütün bunlar› görüp dikkate alan bir
yaklafl›m içinde olmam›z gerekiyor.
Çok dikkatli ve tedbirli olmal›, güven-
lik tedbirlerimizi, örgütsel disiplinimizi
gelifltirmeliyiz. Tabii ki herhangi bir
pani¤e de kap›lmamal›y›z. Zaten düfl-
man›n bir amac› da budur. Örgütlü
olursak her fleyi çözeriz. Kendimizi
farkl› durumlara sokmaya gerek yok. 

Tabii ki may›s sonuna kadar müca-
deleyi yükselterek son f›rsatlar› da
kullanmal›y›z. Olacaksa mücadeleyi
artt›rarak bu haftalarda bir demokra-
tik bir çözümü dayatmal›y›z. Karfl›t bir
hamle yaparak Türkiye’de yeni bir fa-
flist bask› rejimi ile bize yönelik imha-
y› gerçeklefltirmek amac›yla bir sald›r›
süreci bafllat›lmak istendi¤i de unu-
tulmamal› ve tedbirleri al›nmal›d›r.
Baykal’›n dayatt›¤› budur. Baz› gene-
rallerin aray›fllar›nda bunun oldu¤u
ortaya ç›k›yor. Buna karfl›t olanlar da
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var. Dolay›s›yla ciddi bir iç çekiflme de
derinden derine yaflan›yor. 

Bu noktada mümkünse, olabilecek-
se dikkatli bir yaklafl›mla ve mücade-
leyle demokratik çözüm stratejisine ba-
flar› sa¤latmal›y›z. Böyle olmayacaksa
topyekun imhaya karfl› baflar›l› bir dire-
nifl yürütmeye haz›r olmal›y›z. Böyle bir
direniflin bedeli a¤›r olacak, baz› de¤er-
lerimizi kaybedece¤iz. Bu çok aç›k, bi-
zim için zor olan bir karard›r. Fakat yü-
rütme anlam›nda da bir imkan ve güç
birikimi var. Dolay›s›yla tereddüte düfl-
me yanl›fl›n› da yapmamal›y›z. Zor da
olsa, baz› kay›plar da olsa baflar›n›n yo-
lu direniflten geçecektir. 

fiunu söylemeliyiz ki Kürt toplumu
bar›fl› yürütmekte zorlan›yor, halbuki
savafl› yürütmekte bar›fl› yürütmek ka-
dar zorlanmad›. Kürt halk› zorluklarla

dolu olan topyekun imhaya karfl›,
topyekun bir savaflla topyekun bar›fl›
gelifltirebilir. Kürt halk›n›n böyle bir
potansiyeli fazlas›yla vard›r. Kürtler
kendi demokrasisini de savafl içerisin-
de ortaya ç›kartabilir. Bu temelde anti-
devlet olan demokratik konfederal sis-
temini yayg›n ve derinlikli, meflru ve öz
savunmalar›n› da gelifltirerek kurarlar.
Buna inanmak laz›m. Bunun koflullar›
ve ortam› var. ‹nkar ve imha cephesi
ise tarihinin en zay›f konumundad›r.
Bu bir abart› de¤ildir asl›nda bir ger-
çekliktir. Cumhurbaflkan› Sezer ve
Baykal’›n tehlikenin 1993’ten daha faz-
la oldu¤unu söylemesi anlaml›d›r.

PKK’nin tasfiyesinde 

bütün güçler hemfikir

‹nkar ve imha sistemi asl›nda fazla-
s›yla tecrit edilmiflti. Ama AKP biraz so-
lukland›rd›, baz› yönleriyle sistemi güç-
lendirdi. Ne var ki bunun d›fl›nda top-
lumsal temeli zay›flam›flt›r. Toplumu 1
Haziran Hamlesi sonras›nda gördük.
Genelkurmay›n ve hükümetin üzerine
yürüyorlard›. Aileler, dolay›s›yla toplum

savafl› kald›racak durumda de¤ildir. Or-
du da art›k böyle bir kirli savafl› uzun
süre sürdüremez. ‹lker Baflbu¤’un ikide
bir kabaday›lanmas› yan›ltmas›n. Kür-
distan’a hakim olmayan biridir. Boflluk-
tan Kara Kuvvetleri Komutan› oldu. Or-
dunun tüm tutumunun öyle olmad›¤›n›
görebilmeliyiz. Ordunun tutumunu Ke-
nan Evren’in sözleri ortaya koydu. 

Bu nedenle hükümet üzerinden yal-
var yakar Amerika’ya, Irak’a, KDP’ye,
YNK’ye bize yard›mc› olun, diyorlar.
PKK’nin tasfiyesi ve yürütülecek sava-
fl› baflkalar›na ihale etmek istiyorlar.
Tasfiye edeceklerini, sonuç alabilecek-
lerini bilseler bir gün bile beklemez he-
men harekete geçerler. Ne var ki böyle
bir güçleri yoktur. Tabii ki yapacaklar›
birçok fleyleri vard›r. Dayand›klar› sis-
tem halen Kürt halk›n›n inkar ve im-

has›na icazet veren durumdad›r. Yu-
kar›da s›kça belirtti¤imiz gibi gaflet içi-
ne düflerek kendimizi yan›ltmayal›m,
ama geçmifle göre çok zay›f olduklar›
da tart›flma götürmez. Savafl ve siyaset
anlam›nda da destekleri az. Mesela es-
kiden hep KDP’nin deste¤i ile bize kar-
fl› bu savafl› yürütmüfllerdi. fiimdi k›sa
sürede çözülmeyecek nedenlerden do-
lay› KDP ile karfl› karfl›yalar. 

KDP ve YNK’den destek almadan da
bize karfl› bir savafl yürütemezler. KDP
ve YNK’nin tarafs›z kalmas› ya da bir
savafl›n içine fiili girmemesi durumun-
da bile a¤›r kay›plara u¤ramaktan
kurtulamazlar. Kald› ki Kürt halk›n›n
ulaflt›¤› siyasal bilinç, özgürlük tutku-
su ve örgütlülü¤ü sald›r› nereden ge-
lirde gelsin, içinde ve d›fl›nda kimler
olursa olsun direnerek baflar›y› elde
edecek güçtedir. 

AB ikili oynuyor. Onlarla da Kürtler-
le de iliflkileri var. ‹ki taraf›n da savafl-
mas›n› istiyor. Türkiye’ye tek yanl› des-
tek vermiyor. Önderli¤imizin “tavflana
kaç taz›ya tut” diye belirtti¤i politika
bugün de Avrupan›n politikas›d›r. ABD
de benzer politika izliyor. Geçmiflte Tür-

kiye’nin Kürtlere dair ald›¤› her karar›
siyaseten ve askeri olarak desteklerdi.
fiimdi Amerika politikalar› farkl›laflt›.
ABD, Ortado¤u’da Türkiye’ye ihtiyaç
duyuyor, ama Kürtlere de ihtiyaç› var.
ABD politikas› Türkiye’ye flunu dayat›-
yor; Kürtlerle anlafl ve benim ‹ran ve
Irak politikam› destekle, bu konuda or-
taklaflal›m diyor. Herhalde Türkiye de
ABD’ye flöyle bir fley diyor; Güney Kür-
distan konusunda anlaflma sa¤layabili-
riz, ama Türkiye içinde baz› Kürtler var,
PKK var, onlar› birlikte tasfiye edelim, o
zaman anlaflabiliriz, diyor. 

Kürt halkı bedeli ne olursa olsun

özgürleşmede kararlıdır

Uygulamalardan görüldü¤ü üzere
fiili olmasa da ABD bu konuda büyük
olas›l›kla Türkiye’ye destek veriyor.
ABD de zaten PKK’den kurtulmak isti-
yor. Bu gerçekleflirse ABD bir taflla üç
kufl vurmufl olacakt›r. Böylece bir yan-
dan Türkiye ile Güneyli Kürtleri bar›fl-
t›rm›fl oluyor. Bir yandan da ‹ran poli-
tikas›nda Türkiye’nin deste¤ini sa¤la-
m›fl oluyor. Böyle bir taflla üç kufl vur-
may› ABD elbette ister. 

Ne var ki Türkiye sadece PKK’ye kar-
fl› savaflta ABD’nin deste¤ini almak için
aldatma politikas› izliyor. Bu nedenle
ABD biraz ihtiyatl›. Türkiye, Irak sava-
fl›nda oldu¤u gibi geçmiflte vermifl oldu-
¤u sözleri tutmam›fl bir ülke durumun-
dad›r. Önderlik Türkiye’ye verilirken bu-
nun karfl›l›¤› Irak savafl›na destek ver-
mek olacakt›. Türkiye sözünün gere¤ini
yerine getirmedi. ABD onun için ihtiyat-
l›d›r. Politik çeliflkileri var. Bu nedenler-
le Türkiye’nin politik ve diplomatik
alanda birçok zay›f yan› bulunmaktad›r. 

‹zah etti¤imiz Türkiye’nin durumu
karfl›s›nda bizim de zay›f ve güçlü yan-
lar›m›z var. En zay›f yan›m›z, 15 fiubat
komplosu ve bunun etkileridir. Önder-
lik bu gerçe¤i Orhan Pamuk’un sözü te-
melinde dile getirdi. Kendisinin rehin
tutuldu¤u ve üzerinde rehin politikas›
izlendi¤ini vurgulad›. Türkiye Önderli¤i-
miz üzerinde sekiz y›ld›r çok alçakça bir
rehin politikas› yürütmektedir. Bazen
arkadafllar öfke ve tepkiyle söylüyorlar,
niye flu bu yap›lm›yor diye. Önderli¤imi-
zin ortaya koydu¤u gerçeklik ›fl›¤›nda
her fley öyle kolay de¤il. Olgular› kendi

“İnkar ve imha sistemi fazlasıyla tecrit edilmişti. Ama AKP bazı yönleriyle

sistemi güçlendirdi. Bunun dışında toplumsal temeli zayıflamıştır. Toplum

1 Haziran Hamlesi sonrasında genelkurmayın ve hükümetin üzerine 

yürüdü. Aileler, dolayısıyla toplum savaşı kaldıracak durumda değildir.

Ordu da artık böyle bir kirli savaşı uzun süre sürdüremez”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN NNiissaann  220000771144

öfkemize göre de¤erlendiremeyiz. Öyle
normal bir siyasal ortam içinde de¤iliz.
Muhatab›m›zda herhangi bir düflman
de¤il. Karfl›m›zda Önderli¤imize karfl›
rehine politikas› yürüten insanl›k ve ah-
lak d›fl› bir sistem var. Biz onunla mü-
cadele halindeyiz, dolay›s›yla yöntemle-
rimizi çok do¤ru seçmemiz, zaman› çok
do¤ru belirlememiz gerekiyor. 

Di¤er zay›f yan›m›z ise, Türk toplu-
munda savafla karfl›tlar› ve demokrasi
yanl›lar› 1 Haziran at›l›m›na çok fazla
destek vermedi. Hatta Kürtler içinde de
baz› kesimler destek vermedi¤i gibi,
olumsuz tutum bile gösterdiler. Yine
kitlemiz üzerinde etkili olan baz› kesim-
lerde vard›r. Bunlar bütün gücümüzün
harekete geçmesini engelliyorlar. 

Belirtilen zay›fl›klar›m›z›n d›fl›nda,
halk›m›z baflta kad›n, gençlik olmak
üzere, direnifl de¤erlerine ve özgürlük
bilincine çok ba¤l›, bu konuda yeni
bir ruh ve durufl oluflmufl durumda.
Halk›m›z özgür ve demokratik bir ya-
flam›n bedelini ödemeye haz›rd›r. Hal-
k›n büyük bir kesimi bu çerçevede
destek veriyorlar. Gerillay› da inkarc›
sömürgeci sisteme karfl› göreve ça¤›r-
d›lar. Gençli¤in gerillaya kat›l›m›n› is-
tediler. Halk ne olursa olsun özgürlü-
¤ün elde edilmesinde kararl›d›r. En
son Newroz bunun bir kararlaflmas›
ve ilan edilmesi oldu. Bunun d›fl›nda
da bizim aç›m›zdan olumlu geliflmeler
bulunmaktad›r. Örgütsel anlamda da
zay›fl›klar›m›z bulunsa da birkaç y›l
öncesine kadar daha güçlüyüz, daha
derli topluyuz. 

Adım adım topyekun 

bir direniş gelişebilir

Güney’deki durum da bilinmelidir.
KDP ile YNK bir ittifak›m›z yok. Önder-
lik bu güçlerle iyi iliflki içinde olmam›-
z› ve ortak politika yürütmek için bir
araya gelmemizi söyledi. Bu gün itiba-
riyle bir ulusal stratejiyi ve askeri güç-
lerin dayan›flmas› oluflmasa da çat›fl-
mas› da yok. fiimdilik karfl›l›kl› belli
bir anlay›fl var. Daha ileriye götürmek
için çabalar da var. Geliflmeler o yönlü
de götürülebilir.

Kürt halk›n›n ulaflt›¤› politik bilinç,
örgütlülük düzeyi dünya ve Ortado-
¤u’daki politik geliflmeler gösteriyor ki,
Kürt toplumunun içte de d›flta da di-
renme potansiyeli güçlüdür. Mücadele
bir de bütün parçalarda var. Kuzey’de
mevcut pozisyonu sürdürüyoruz. Gü-
ney’de baz› geliflmeler var. Do¤u Kür-
distan yeni bir mücadele alan› olarak
aç›l›yor. Biz orada da önemli bir pozis-
yonu sa¤lam›fl›z. Türkiye sadece Gü-
ney’deki geliflmeleri ve bize tahammül
edemezken Do¤u Kürdistan’da da ben-
zer geliflmeler ad›m ad›m ortaya ç›k›yor.
‹kinci bir alan oluyor. Bu geliflmeler da-
ha çok kuflatm›fl oluyor Türkiye’yi. 

Özcesi ad›m ad›m topyekun bir dire-
nifl gelifltirebilir, y›llarca savaflabiliriz.
Önderlik böyle olmas›n› istemedi, tercih
etmedi. Örgütümüz de flimdiye kadar
Önderli¤i izledi, ama baflka bir yol b›ra-
k›lmaz da tek yol olarak bu kal›rsa böy-
le bir direnifl içine girmekten geri dur-
mamak laz›m. Kararl› olmak gerekir bu

konuda. Bir kere bafllay›nca da sonuç
almak için ›srarl› da olabilmek laz›m. 

Genel durum içerisinde bulundu-
¤umuz güncel duruma iliflkin de flun-
lar belirtebilir. ‹çerisinde bulundu¤u-
muz haftalar, yeni süreçlerin geliflece-
¤i haftalar olacakt›r. Ya demokratik
çözüm do¤rultusunda ad›mlar at›larak
on befl y›ll›k stratejimiz kal›c› sonuçlar
vermeye yönelecek ya da stratejik de-
¤iflime u¤rayarak, fliddetli savafl› içeri-
sinde bar›nd›ran yeni bir süreç günde-
me gelecek. Bu kadar kritik, gergin ye-
ni geliflmelere aç›k bir süreçteyiz. Se-
kiz ayd›r tasfiyeye yönelik bir operas-
yon vard›. Direndik ve ayakta kald›k.
Daha dikkatli durursak, daha haz›r-
l›kl› olursak, örgütlü olursak hem sal-
d›r›lar› bofla ç›karma gücünü gösteri-
riz, hem de Önderlik etraf›nda demok-
ratik çözümün geliflece¤i bir süreci da-
yatabiliriz. Olmazsa topyekun bir dire-
nifle haz›r oluruz. Bütün bunlar› anla-
mam›z gerekiyor, böyle karmafl›k çok
de¤iflken bir süreçteyiz. 

Mücadeleyi daha da baflar›l› yürüt-
mek için yaflananlar› do¤ru anlama-
ya, do¤ru durufl göstermeye ve örgüt-
lü olmaya her dönemden daha fazla
ihtiyac›m›z vard›r. Dolay›s›yla kadro
yap›m›z›n geliflmeleri çok iyi anlayan,
çok örgütlü duran, çok etkili bir mü-
cadele yürüten pozisyonda olmas› ha-
yati önemdedir. Bunu kadro örgüt
flahs›nda baflar›rsak imha bofla ç›ka-
r›l›r, yoksa tehlikelerle karfl› karfl›ya
kal›r›z. Zaten düflman›n plan› da bu-
na yöneliktir. Azalsa da imha umudu-
nu koruyor. Onun için can havliyle
sald›r›yor. Ç›lg›n gibidir, son noktada
bile sonuç almak istiyor. Biz de onla-
r›n oyunlar›n› bozup kendi çizgimizde
sonuç almak için elbetteki mücadele
ettik. De¤erli flehitler verdik, fedakar-
l›kta bulunduk, cesaret gösterdik, di-
rendik, flimdi de bu direnifli baflar›ya
götürmek için ne gerekiyorsa onu
yapmal›y›z. 

Tam bir final an› var. Finifl çizgisine
koflufl tarz›m›z sonucu belli edecek.
Sürecin hangi yönde evirilece¤i belli
olacak. Art›k kay›plar ne olursa olsun
halk›n baflar›l› olaca¤›na, Kürt halk›-
n›n bafllatm›fl oldu¤u özgürlük yürü-
yüflünün önümüzdeki süreçte de ba-
flar›yla yürütece¤ine inan›yoruz. 
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Türkiye’de siyasal durum de¤erlendi-
rmesi denilirken, esas olarak da Kürt
sorunu ekseninde geliflen siyasal gelifl-
me ve iliflkilerden söz etmek gerekir.
Türkiye, tüm dünya ve komflular›yla
iliflkisini, söz konusu ülkelerin Kürtlere
bak›fl› çerçevesinde de¤erlendirirken,
kendi içindeki siyasal denklemler de
Kürt sorununun ortaya ç›kard›¤› siyasal
sonuçlar temelinde oluflmaktad›r. Bu
aç›dan hiçbir siyasal durumu, Kürt so-
runundan ba¤›ms›z de¤erlendiremeyiz.
Böyle yaklafl›ld›¤› taktirde Türkiye ile il-
gili do¤ru siyasal de¤erlendirmeler, yak-
lafl›mlar ortaya konulabilir. Bu çerçeve-
de siyasal tutumlar›n, taktiklerin, gün-
cel uygulamalar›n ne anlama geldi¤i ya
da nas›l geliflece¤i anlafl›labilir. 

Bugün aç›kt›r ki Türkiye-ABD, Tür-
kiye-AB, Türkiye-Irak, Türkiye-Suriye,
Türkiye-‹ran, hatta Türkiye-Rusya ilifl-
kileri, yine bu ülkelerin Kürt sorununa
yaklafl›mlar› çerçevesinde belirlenmek-
tedir. Endenozya, Hindistan ya da Bre-
zilya, Japonya, Singapur vb ülkelerle
iliflkileri de esas olarak ekonomik ya da
Türkiye’nin baflka siyasal sorunlar›
çerçevesinde flekillenmektedir. 

Türkiye’nin dünya ve Ortado¤u’da
izledi¤i yak›n dönem politikalar›n›n is-
tikrarl› olmad›¤› söylenebilir. Bölgemiz-
de, dengeler daha oturmad›¤›ndan,
dengelerin oturma sürecinde her ülke
kendi pozisyonunu güçlendirmek için,
sürekli yeni taktikler, iliflkiler, ittifaklar
kurarak, güncel ve dönemsel politik
yaklafl›mlar belirlemeye çal›flmaktad›r.
Dünya ve bölge dengelerinde göreceli
de olsa bir statüko oluflmad›¤› takdir-
de, özellikle Türkiye gibi kritik bir co¤-
rafyada olan bir ülke bu tür politikalar

izleyecektir. Di¤er yandan Türkiye,
‘ben s›radan bir ülke de¤ilim, orta bü-
yüklükte bir ülkeyim, benim de dünya
politikas›nda belli düzeyde yerim olma-
l›’ diyerek, kendini a¤›rdan satma, da-
ha pahal› pazarlama, oluflacak dünya
ve bölge dengeleri içinde biraz daha yer
alma yaklafl›m› içindedir. Tabii Türki-
ye’nin istikrars›z politikalar›n›n esas
nedeni, Kürt sorununda aç›k ve net bir
politika izleyememesidir. 

Bu y›l›n bafl›nda M‹T müsteflar›n›n
belirtti¤i gibi, Türkiye Kürt sorununda
hala ‘bekle gör ve ona göre tutum al’
yaklafl›m› içindedir. Bu yaklafl›m›n
esas› da 150 y›l dünya ve bölge denge-
lerine dayanarak izledi¤i politikalar çer-
çevesinde, ‘benim jeopolitik konumum
önemlidir. Zaman ve f›rsatlar bana yeni
imkanlar tan›r’ diyerek, do¤rultusu
olan politikalar izlemek yerine, süreçle-
ri izleyerek ona göre politika belirleme
ya da politik sorunlar› bu flekilde yön-
lendirme tarz›na sahip olmas›d›r.

Türkiye’de milliyetçilik
alabildiğine körüklenmiştir

Türkiye’nin politik tarz›n› etkileyen
en yak›n bölgesel geliflme, ABD’nin Irak
müdahalesidir. Türkiye’nin 30 y›ld›r
bütün politikalar›n› belirleyen, tüm im-
kanlar›n› seferber etti¤i Kürt özgürlük
hareketini bast›rmaya, yok etmeye
yönelik çabalar›na, bu konuda yaflad›¤›
kayg›lara ve s›k›nt›lara Güney Kürdis-
tan’da yaflanan geliflmeler eklenince,
Türkiye’de tamamen Kürt sorununa
endeksli siyasal iliflkiler ve tepkiler or-
taya ç›kmaktad›r. Güney Kürdistan fe-
derasyonunu belirli düzeyde kabul etse

de, bu kabulün ancak kendi içindeki
Kürt sorununun bast›r›lmas› çerçeve-
sinde olabilece¤ini her gün tutumlar›y-
la göstermektedir. ABD’nin Irak baflta
olmak üzere Ortado¤u’da yaflad›¤› s›-
k›nt›y› giderme ve ABD’nin ‹ran’› s›k›fl-
t›r›p kendi politikas›na çekme yaklafl›-
m›nda kendisinden beklenen yard›m›n
Kürt hareketinin tümden bast›r›lmas›-
na destek verilmesiyle mümkün olaca¤›
mesaj›n›, çeflitli yollardan ABD’ye, Kürt
güçlerine ve Irak hükümetine vermek-
tedir. Bu yaklafl›m›n› aç›k söylemese de
tutum ve tepkilerinin bu eksen etraf›n-
da flekillendi¤i görülmektedir.

Bu temelde Türkiye’de Kürt karfl›tl›¤›
temelinde milliyetçilik alabildi¤ine kö-
rüklenmektedir. Bu milliyetçilik, Anka-
ra’daki cumhuriyet yürüyüflünde gö-
rüldü¤ü gibi, görünürde AB ve ABD kar-
fl›tl›¤› fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. As-
l›nda milliyetçili¤in k›flk›rt›lmas›, bizzat
devletin çeflitli kesimleri taraf›ndan ya-
p›lmaktad›r. Özellikle klasik Kürt inkar-
c›s› asker-sivil-bürokratik kesim ile
Kürt inkarc›l›¤›na dayal› milliyetçili¤i
politikas›n›n merkezine koyan partiler
baflrolü oynamaktad›r. Dikkat edilirse
bu kesimler, yak›n zamana kadar
ABD’nin iflbirlikçileri olan, onun iflbir-
likçili¤ini yapan, yine Avrupa ile iliflkile-
ri savunan, her türlü iflbirli¤ini geliflti-
ren ve bu güçlere dayanarak kendi için-
deki demokratik muhalefeti ve Kürt öz-
gürlük hareketini bast›ran siyasal ke-
simlerdir. Bugün ABD ve AB karfl›tl›¤›n›
k›flk›rtan bu kesimler, geçmiflte bu ilifl-
kiler temelinde ülke içindeki muhalefeti
bast›ran, d›fl politikada da bu güçlere
dayanarak kendilerini etkili k›lmaya ça-
l›flan güçlerdir. Bunlar her f›rsatta, ABD
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HALKIMIZA DAYATILAN ‹MHA SAVAfiININ
YEN‹LG‹YE U⁄RAMASI KAÇINILMAZDIR

“Mücadele stratejimiz ve siyasal yaklaşımımız değişecektir. Daha çok meşru savunmaya ağırlık veren, 

serhildan dahil tüm eylem biçimlerini daha etkili kılacak bir yaklaşım içinde olacağız. Yalnız mücadele

stratejimiz değil, siyasal stratejimizde de illa demokratik birlik, barışçıl çözüm yaklaşımı içinde olmayacağız.

Kendi özgürlük ve demokrasi mücadelemizle kendi özgürlük sistemimizi kurma doğrultusunda mücadelemizi

geliştireceğiz. Türkiye’nin demokratik çözüme yanaşmadığı, demokratik birlik yaklaşımımızı elinin tersiyle 

ittiği bir süreçte,tabii ki Türkiye’den kopuşa kadar gidecek bir siyasal mücadele yürüteceğiz”
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ve AB’nin Kürt politikas›n›n böyle bir
milliyetçi tepkiye yol açt›¤›n› vurgula-
maktad›r. Avrupa, AB’ye girifl sürecinde
zaman zaman Kürt sorunundan bahse-
diyor, bunu sürekli Türkiye’nin önüne
koyuyor denilerek, bu çerçevede AB’nin
Türkiye’yi bölmek istedi¤ini; AB’nin,
ABD’nin Türkiye’deki bölücülü¤e destek
verdi¤ini söyleyerek, toplumu ve çeflitli
siyasi kesimleri k›flk›rtmaktad›rlar. 

Türkiye’deki milliyetçilik 
Kürt düşmanlığı temelindedir

ABD, Güney Kürdistan’daki Kürtlere
yard›m ediyor, onlar› destekliyor. Irak’ta
ve Kerkük politikas›nda Türkiye’yi de¤il,
bu Kürtleri esas al›yor. Dolay›s›yla bu
Kürtleri fl›martarak, bize karfl› tutum
tak›nmalar›na yol aç›yor denilerek, ABD
karfl›tl›¤› temelinde bir milliyetçili¤i kö-
rüklüyorlar. Görüldü¤ü gibi Türkiye’de-
ki milliyetçili¤in alt›nda yatan gerçek,
Kürt kayg›s›d›r. 

Geçmiflte Türkiye’de ABD karfl›tl›¤›
vard›. Bu esas olarak, ABD’nin Türki-
ye’deki bask›c›, sömürücü rejimi, oligar-
fliyi destekledi¤i için ortaya ç›k›yordu.
Türkiye emekçileri, demokratlar, yine
Kürt halk›, Türkiye’deki gerici bask›c›
rejimi destekledi¤i için ABD’ye karfl›t
duruyor, anti Amerikanc› tutum göste-
riyordu. Türkiye’nin, politikalar›nda ba-
¤›ms›z olmas›, d›fl güçlere ba¤l› olmadan
politikas›n› yürütmesi temelinde, asl›n-
da demokratik ve ilerici bir öz tafl›yan
bir karfl›tl›kt›. Ancak Türkiye’de günü-
müzde geliflen anti Amerikanc›l›¤›n böy-
le ilerici ve demokratik bir özü yoktur.
Tamamen flovenist bir anlay›flla, Kürt
halk›n›n haklar›n› gaspa, Kürt halk›n›
fiziki bask› ve asimilasyona, yok etme
politikas›na bu ülkeler taraf›ndan yeteri
kadar destek verilmedi¤i için karfl›tl›k
yap›lmaktad›r. Dolay›s›yla Ankara’daki
cumhuriyet yürüyüflünde ya da baflka
siyasal partilerin ve gruplar›n zaman za-
man ortaya koydu¤u bu anti Amerikan-
c›l›k veya AB karfl›tl›¤›n›n içinde kesin-
likle demokratik ve ilerici bir öz yoktur. 

Görüldü¤ü gibi Türkiye’de geliflen
milliyetçilik, esas itibariyle Kürt halk›-
n›n ulusal demokratik taleplerini, öz-
gürlük iste¤ini bast›rmadan kaynak-
lanmaktad›r. Bu milliyetçili¤in alt›nda
Kürt’ü inkar ve imha siyaseti vard›r.

Kürt’ü insan yerine, bir halk yerine
koymama yaklafl›m› vard›r. 

Milliyetçilikler daha çok d›fl güçlere
yönelik biçimde gelifltirilir, k›flk›rt›l›r.
Türkiye’de ise tamamen Kürt düflman-
l›¤›na yöneliktir. Kürt’ün yok edilmesi-
nin diplomatik, siyasi ve sosyal çerçe-
vesini, sosyal temelini ortaya ç›kar-
mak için, devlet eliyle k›flk›rt›lmakta-
d›r. Nitekim bu milliyetçili¤in ABD ve
Avrupa’ya karfl› olmad›¤›n› göstermek
için her görüflmede, ‘Kürt özgürlük ha-
reketini bast›rmada bize yard›mc›
olur, destek verir, onlar› ezmede
yan›m›zda yer al›rsan›z, Türkiye hal-
k›ndaki ABD ve AB düflmanl›¤› da der-
hal biter, geçmiflte oldu¤u gibi ABD ve
Avrupa dost görülür’ demektedirler.
Yani Türkiye’de geliflen bu milliyetçili-
¤i aç›kça ABD’ye ve Avrupa’ya karfl›
flantaj olarak kullanmaktad›rlar.

Siyasal islamın yükselişi 
yürütülen özel savaşla ilgilidir

Türkiye’de geliflen milliyetçilik gibi
geliflen dincili¤in de Kürt sorununun
çözümsüzlü¤üyle ba¤› birebirdir. Tür-
kiye’deki klasik asker-sivil-bürokrat
kesimin ve klasik siyaset anlay›fl›n›n
islama karfl› oldu¤u dikkate al›n›rsa;
bu kesimlerin islam› kullanmas›, Kürt
sorunundaki kayg›lar›n›n ne düzeyde
oldu¤unu kan›tlar. Belki milliyetçilik
bu siyaset anlay›fl›n›n karakterinde es-
kiden beri vard›, ama islam yoktu.
Kürtlerin ulusal demokratik mücadele-
ye kaymas›n› engellemenin en kolay
yolu olarak dinin önünü açmak gördü-
ler. Dolay›s›yla Kürtlerin buraya yönel-
mesini sa¤layacak tarikatlar›n, siyasal
islam do¤rultusunda örgütlenen parti-
lerin geliflmesinin önünü açt›lar. 

E¤er Kürt sorununda büyük kayg›
yaflanmasayd› ya da Türkiye’nin en te-
mel kayg›s› Kürt sorunu olmasayd›, bu
kesimler Türkiye’de kesinlikle islam›n
önünü açmazd›. Kenan Evren’in 1980
y›l›nda mitinglerde ayetler okumas›, Ku-
ran ile gezmesi, islam tarikatlar›n›n
Kürdistan’da ve tüm Türkiye’de gelifl-
mesine göz yummas›, kesinlikle Kürt
halk›n›n taleplerini, düflüncelerini bu-
raya do¤ru yöneltmek içindi. Çünkü
Türkiye’deki hiçbir siyasal ideoloji, dü-
flünce, Kürtlerin ulusal demokratik ha-

rekete kaymas›n› engelleyememifltir. B›-
rakal›m sa¤ partileri, sol ve sosyalist
partiler bile Kürtlerin ulusal demokratik
harekete yönünü çevirmesini engelleye-
memifltir. Kürtlerin ulusal demokratik
mücadeleye yönünü çevirmesini engel-
leyecek tek etkenin din oldu¤u görüle-
rek, bu e¤ilimin geliflmesinin önü aç›l-
m›flt›r. Yaln›z Kürdistan’da de¤il, Türki-
ye’de de önü aç›lm›flt›r. Çünkü Kürdis-
tan ile Türkiye iç içedir. Art›k Türkler ve
Kürtler iç içe geçmifltir. Türkiye’nin en
önemli metropollerindeki Kürt yo¤unlu-
¤u düflünülürse, Kürtler için dinsel ge-
liflmenin önünü açmak, Türkiye’de ge-
liflmelerini teflvik etmek, geliflmelerine
hizmet etmekten baflka bir ifle yarama-
yacakt›r. Nitekim böyle de olmufltur.

Siyasal islam›n 1990’larda yükseli-
fle geçmesi, Kürt özgürlük hareketine
yönelik yürütülen özel savaflla, bu sa-
vaflta dinin en fazla kullan›lan araç ol-
mas›yla ilgilidir. Kürt özgürlük hare-
keti geliflim göstermeseydi, kesinlikle
ne Refah partisi ne de AKP, Türkiye’de
bu düzeyde geliflmezdi. Son zamanlar-
da ortaya ç›kan, en son Malatya’da gö-
rülen cinayetler, esas olarak Türki-
ye’nin Kürt özgürlük hareketine karfl›
yürüttü¤ü özel savafl›n dini kullanma-
s›n›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlard›r. 

Özellikle dinin kullan›lmas›, devle-
tin dini kullanarak Kürt özgürlük ha-
reketinin önüne geçme politikas›na
son y›llarda milliyetçili¤in k›flk›rt›l-
mas› da eklenince, Kürdistan d›fl›nda-
ki dini hareketlerin milliyetçilikle bü-
tünleflmesini veya Türk-islam sentezi
denen çok ba¤naz, milliyetçi bir e¤ili-

“Türkiye’de günümüzde gelişen 
anti Amerikancılığın ilerici ve 
demokratik bir özü yoktur. 
Şovenist bir anlayışla, Kürt 
halkını yok etme politikasına 
bu ülkelerce yeteri kadar 
destek verilmediği için karşıtlık 
yapılmaktadır. Türkiye’de gelişen 
milliyetçilik, Kürt halkının 
ulusal demokratik taleplerini, 
özgürlük isteğini bastırmadan 
kaynaklanmaktadır. 
Bu milliyetçiliğin altında Kürt’ü 
inkar ve imha siyaseti vardır”
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min ortaya ç›kmas›n› beraberinde ge-
tirmifltir. CHP’nin son zamanlarda
hem milliyetçili¤e sar›lmas›, hem isla-
mi duygulara seslenmesi tesadüfî de-
¤ildir. Liberal oldu¤unu iddia eden
ANAP lideri gitti¤i Batman’da, ‘cum-
hurbaflkan› bir defa cenaze namaz›
k›lsa, laiklik elden gitmez’ biçiminde
bir de¤erlendirme yapm›flt›r. Bunu ne-
den Ankara’da, ‹stanbul’da ya da ‹z-
mir’de söylemiyor da Kürdistan’da
söylüyor? Nedeni, Kürtlerin dini duy-
gular›n› istismar etme ve kendilerine
ba¤lama zihniyetidir.

Türkiye’de siyaset üretememenin
en somut alanı Kürt sorunudur

CHP’nin, özellikle Kürt sorunu ek-
senli ABD karfl›tl›¤› ile Irak’ta halk›n
ölümü üzerine duygusal ve istismarc›
söylemlerde bulunmas›, islamc› ve milli-
yetçi oylar› kendi yan›na çekme istemiy-
le ilgilidir. Türkiye’de hala sorunlar› de-
mokratik ve siyasi yollardan çözme yak-
lafl›m›, zihniyeti geliflmemifltir. Toplum-
dan oy alman›n klasik yollar› b›rak›lma-
m›flt›r; ya dine seslenerek halk›n dini
duygular›n› istismar edip oy toplama ya
da y›llarca toplumlarda yarat›lan milli-
yetçi paradigmay›, zihniyeti flu veya bu
nedenlerle k›flk›rtarak bu kesimlerin
oyunu alma kolayc›l›¤› hala sürmekte-
dir. Eskiden, ‘vatan, millet, Sakarya’
sözleriyle bu tür ucuz siyasetçili¤in zih-
niyeti ortaya konulmak istenirdi. Günü-
müzde de ‘vatan, millet, Sakarya’ ede-
biyat› oy toplaman›n en kolay ve ucuz
yolu olmaya devam etmektedir.

Türkiye’de siyaset üretememenin en
somut alan› Kürt sorunudur. PKK ön-

cülü¤ündeki özgürlük hareketi
ve Kürt Halk Önderli¤i bu soru-
nun çözümü aç›s›ndan Türki-
ye’ye her türlü kolaylaflt›r›c›,
makul yaklafl›m› gelifltirmesine,
demokratik siyasal bir çözüm
do¤rultusunda en uygun zemin-
leri yaratmak için her türlü feda-
karl›¤› göstermesine ra¤men
Türkiye, Kürt sorununu çözecek
basireti gösterememifltir. Halbu-
ki dünya ve bölgedeki geliflmelerin, yine
21. yüzy›l dedi¤imiz yeni bir ça¤a gir-
memizin de etkisiyle, Kürt halk›n›n
özellikle son 35 y›ld›r verdi¤i özgürlük
mücadelesi, Kürt sorununun çözü-
münü Türkiye’ye dayatm›flt›r. Kürt so-
runu, her boyutuyla çözülmesinin erte-
lenemeyece¤i bir düzeye gelmifltir. 

Kürt halk›n›n özgürlük mücadelesine
karfl› eski yaklafl›mlarla sürecin götü-
rülemeyece¤i birçok kesim görmüfltür.
Kenan Evren, Mehmet A¤ar, TÜS‹AD ve
baz› siyasal çevreler, Kürt sorununa çö-
züm bulmadan Türkiye siyasetinin içer-
ide ve d›flar›da yürüyemeyece¤ini dile
getirmifl, belirli bir aç›l›m getirmek iste-
mifllerdir. Ne yaz›k ki güçsüz oldukla-
r›ndan k›sa sürede sesleri kesilmifl, hat-
ta geri ad›m atm›fllard›r. 

Türkiye’deki tüm partiler
milliyetçilik yarışı içindedir

Mevcut durumda en güçlü e¤ilim,
Kürt sorununun çözümünde de¤il, in-
karc› zihniyette ›srar eden e¤ilimdir.
Bunlar da yeni bir yaklafl›m›n belirlen-
mesi, Kürt halk›n›n özgürlük mücade-
lesinin tamamen ezilmesi, bu temelde
Türkiye’nin içeride ve d›flar›da pozis-
yonunu güçlendirerek, yeni bir dönem
bafllatmas› gerekti¤ini belirtmektedir.
Önderli¤imiz, bunlar› ‘k›z›l elma itti-
fak›’ olarak de¤erlendirdi. Bunun için-
de MHP de, CHP de, ‹P de, BBP de bu-
lunmaktad›r. 

Bu siyasi kesimlerin yan›nda, devlet
içinde klasik asker-sivil-bürokrat kesi-
min ve bunlarla geçmiflten beri belirli
bir iliflki ve ittifak içinde olan, devlet fi-
deli¤inde yetiflmifl, devletten beslenen
ayd›nlardan ya da okumufllardan olu-
flan bir milliyetçi anti Kürt ittifak› var-
d›r. Bunlar tamamen inkarc› ve imhac›
siyasette ›srar etmektedir. B›rakal›m

Kürt sorununun çözümünü, aksine,
Kürtlerin bugüne kadar elde etti¤i ka-
zan›mlar›n bile tasfiye edilmesini, 80
y›ld›r yürütülen asimile ve inkar imha
politikas›n›n h›zland›r›larak, Türkiye’de
Kürt sorununun bir daha ortaya ç›k-
mamacas›na bast›r›lmas›n›, ezilmesini
ve hal edilmesini istemektedirler. 

Nitekim CHP, 80 y›lda bir ulus ya-
ratt›klar›n›, tek dil, tek kültür, tek ulus
yaratmada, ülkenin ve milletin bütün-
lü¤ünü ortaya ç›karmada geri ad›m
at›lmayaca¤›n›, geri ad›m atman›n iha-
net oldu¤unu söyleyerek, önümüzdeki
dönemin politikas›n›n kendileri aç›s›n-
dan ne olaca¤›n› aç›kça ilan etmifllerdir.
Bunlar›n, özellikle eski subaylar›n ön-
cülü¤ünde oluflturulan milliyetçi floven
derneklerle de iliflkisi bulunmaktad›r.
Bu inkarc› ve imhac› e¤ilim aç›kça flu-
nu söylemektedir: ‘Bu ifl sadece asker-
le, devletle olmaz, tüm Türk halk›, top-
lum aya¤a kalkarak bu bölücüleri, ha-
inleri ezmeli, tasfiye etmeli, Türkiye’yi
onlara dar etmeli, Hakkari’den Edir-
ne’ye kadar her yer bunlar için yaflan-
maz hale getirilmelidir.’ Bu yönüyle fa-
flizmi, devletle bütünleflmifl, tamamen
toplumsal bir y›¤›n hareketine dönüfl-
türmeyi hedeflemektedirler. Bu konuda
da belirli düzeyde mesafe ald›klar›, ör-
gütlendikleri görülmektedir. 

‹ktidarda bulunan mevcut siyasi is-
lam ise tamamen Kürt sorununun çö-
zümsüzlü¤ü üzerinden kendini yaflat-
mak istemektedir. Bu nedenle k›z›l el-
mac›larla milliyetçilik yar›fl› içine gir-
mifltir. Nitekim birçok ankette, en milli-
yetçi liderin AKP liderli¤i oldu¤u belirtil-
mektedir. Zaten son dönemlerde ortaya
ç›kan cinayetleri yapanlar›n milliyetçi
kimli¤in yan›nda islami kimli¤inin a¤›r
basmas›, hatta bunlar›n çevresiyle AKP
çevresinin iç içe geçmesi, AKP’nin siya-
sal yaklafl›m›yla ba¤lant›l›d›r.
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AKP hükümetinin tek amacı
iktidarını sürdürmektir

Önderli¤imiz AKP’yi statükocu ka-
nat olarak de¤erlendirdi. Statükocu
oldu¤unu, ‘düflünmezseniz Kürt yok-
tur, Kürt sorunu diye bir sorun yok-
tur, bu sorun çözülmüfltür, bu sorun-
da at›lacak herhangi bir ad›m bulun-
mamaktad›r’ gibi yaklafl›mlarla göster-
mifltir. Zaten ilericilik, gericilik, tutu-
culuk, statükoculuk, Kürt sorununa
yaklafl›mla do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bu
konuda aç›l›mc› olmayan, mevcudu
savunan kifli, en hafif deyimle statü-
kocudur. Hatta duruflu ve tutumuyla,
inkarc› ve imhac› siyaseti cesaretlendi-
ren, onlar›n de¤irmenine su tafl›yan
durumdad›r. 

Nitekim AKP hükümeti, befl y›lda iz-
ledi¤i politikalarla inkar ve imha siya-
setinin uygulay›c›s› olmufltur. Çünkü
AKP’den önce inkar ve imha siyasetini
yürütenler hem içte, hem uluslararas›
alanda teflhir olmufltu. Uluslararas›
alanda destek bulacak durumda de¤il-
lerdi. AKP, hem toplumsal deste¤i hem
de d›fl deste¤i alarak, son befl y›lda
Kürt sorununda hiçbir ad›m atmaya-
rak, inkar ve imha politikas›n› iyi yü-
rüterek, belirli düzeyde s›k›flan inkar
ve imhac› kesimlere nefes ald›rm›flt›r. 

AKP hükümeti olmasayd›, inkar ve
imhac› siyaset ne toplumdan ne de d›fl
dünyadan bu düzeyde destek al›rd›.
Ya da d›fltaki ve içteki demokratik ka-
muoyunu bu düzeyde oyalayamazd›.
Bu aç›dan inkarc› ve imhac› güçler ya-
pamad›klar›n› AKP’ye yapt›rm›flt›r.
AKP, eline geçen iktidar f›rsat›n› kendi
konumunu güçlendirmek için de¤er-
lendirse de, inkar ve imha siyaseti yü-
rütenlerin en hassas oldu¤u konuda,
onlar›n ufkunun d›fl›na ç›kmam›flt›r.

AKP hükümetinin esas amac›, ikti-
dar›n› sürdürmektir. ‹ktidar›n› sür-
dürmek için de inkar ve imhac› çevre-
lerin, statükocu, klasik iktidar odakla-
r›n›n tepkisini, yönelimini hafifletmek
için u¤raflm›flt›r. Bunun yolunun da
Kürt sorununda inkarc› ve milliyetçi
tutumdan geçti¤ini bildi¤inden, ne za-
man s›k›flsa, Kürt sorununda inkarc›
söylemde bulunarak ya da milliyetçi
söylemlerini artt›rarak, bu kesimler-
den gelen bask›y› bofla ç›karm›flt›r. 

Bilindi¤i gibi islami kesimler Türkiye
cumhuriyeti tarihinde hem siyasal, sos-
yal alandan hem ekonomik alandan
hem de kültürel alandan d›fltalanm›flt›r.
Bu yönlü sürekli bir bask› alt›nda tutul-
mufllard›r. Osmanl› döneminde ve ta-
rihte siyasal, sosyal, ekonomik ve kültü-
rel alanda belirli düzeyde güç olan bu
kesimler, cumhuriyet tarihi boyunca ise
bu konularda açl›k çekmifllerdir. Bu ne-
denle AKP iktidar›, seksen y›l sonra eli-
ne geçen ve büyük bir ço¤unlukla elde
etti¤i iktidar›, ekonomik, siyasal, sosyal
ve kültürel olarak palazlanmak için kul-
lanm›flt›r. Bu yönlü kendi yandafllar›na
önemli imkanlar da sunmufltur. 

Seksen y›l siyasal, sosyal, kültürel
açl›k çeken AKP hükümeti, iktidara
geldi¤i günlerdeki demokratik aç›l›mc›
söylemleri b›rakm›fl, iktidar› nas›l
ayakta tutar›m
yaklafl›m›n› esas
alm›flt›r. Bunun
için de Kürtlerin
s›rt›ndan iktida-
r›n› sürdürmeyi,
milliyetçilik yapa-
rak, klasik inkar
ve imha siyasetçi-
lerinin icazetini
al›p bir dönem
daha iktidar ol-
may› düflünmek-
tedir. Dolay›s›yla AKP’nin ne bugün ne
de yar›n Kürt sorununda demokratik
çözüm için ad›m atmas› beklenmeme-
lidir. Böyle bir kayg›s› yoktur. 

Demokrasi, aç›l›m dedi¤i de seksen
y›ld›r devletten d›fllanan, ekonomik ve
sosyal alanda ambargoya tabi tutulan
islami çevrelerin üzerindeki bask›y›
hafifletip siyasal, sosyal, ekonomik ve
kültürel alanlar›nda etkin olmalar›n›
sa¤lamakt›r. AKP hükümetinin de-
mokrasiden de aç›l›mdan da anlad›¤›
budur. Bunun d›fl›nda farkl› bir aç›l›m
da göstermemifltir. Baz› aç›l›mlar ya-
pm›fl olsa da dayand›¤› kesimin üze-
rindeki bask›y› hafifletmek ve önünü
açmak için olmufltur. Belki di¤er baz›
kesimler de dolayl› olarak bu tür aç›-
l›mlardan yararlanm›fllard›r. Bundan
öte bir demokratik yaklafl›m, aç›l›m ya
da sorunlar› siyasal yoldan çözmek,
demokratikleflmek diye bir derdi ol-
mad›¤›, befl y›l içinde görülmüfltür.

Dört y›ldan fazla hükümet olan bu ik-
tidar, zaman kredisini kullanm›fl, bu
zaman zarf›nda ne yap›p yapmayaca¤›
aç›kça görülmüfltür.

AKP ateşkese yönelik hiçbir
olumlu yaklaşım göstermemiştir

1 Ekim’de ilan edilen ateflkesi iste-
yenlerin bafl›nda AKP hükümeti geli-
yordu. AKP hükümeti dolayl› yollar-
dan, böyle bir ateflkesin ilan edilmesi-
nin Kürt sorununun çözümünde f›rsat
do¤uraca¤›n› iletmekteydi. Ayd›nlar, ifl
çevreleri, yine devlet içinde baz› ke-
simler de bir ateflkes yap›lmas›n› isti-
yordu. ABD’nin ve Güneyli Kürtlerin
de Türkiye ile yaflad›klar› gerilimin
azalmas› aç›s›ndan bir ateflkes istedik-
leri görülüyordu. Kürt özgürlük hare-

keti de son bir flans olarak demokratik
çözüm f›rsat tan›mak ve ne yapacakla-
r›n› görmek aç›s›ndan ateflkes ça¤r›la-
r›na olumlu cevap verdi. 

Ancak geçen yedi ay içinde AKP hü-
kümeti hiçbir olumlu yaklafl›m göster-
medi. Ateflkesin ilk gününde, ‘eylem ol-
mazsa, askerimiz de operasyona ç›k-
maz’ biçiminde bir de¤erlendirme yap-
mas›na ra¤men, bu de¤erlendirmelerin
arkas›nda durmad›¤› gibi, teröre karfl›
mücadelemiz sürecek yaklafl›m›yla, in-
kar ve imhac› siyasetçilerin uzant›s› ol-
du¤unu gösterdi. Yedi ayl›k süreç orta-
ya ç›kard› ki, hükümetten gelen atefl-
kes ça¤r›lar› da, devlet içinde gelen
ateflkes istekleri de tamamen inkar ve
imha konseptinin bir parças›d›r. 

Yine bu süreçte Önderli¤imiz zehir-
lenmifltir. Önderli¤imizin zehirlenme-
sinde, terörle mücadele kurulunun
bilgisi ve onay› vard›r. Terörle mücade-
le kurulu içinde asker de, hükümet

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



de, bize karfl› yürütülen kirli savafl›n
içinde olan kesimler de bulunmakta-
d›r. Terörle Mücadele Kurulu baflkan›
da D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül’dür.

Biz ateflkes boyunca demokratik ve
siyasal çözüm do¤rultusundaki yakla-
fl›m›m›za riayet ettik. 1993’ten bu ya-
na süren Kürt sorununun demokratik
birlik çizgisinde çözümü çizgisinde
Kürt özgürlük hareketi elinden gelen
her fleyi yapt›. Hiç kimsenin bekleme-
yece¤i kadar fedakarl›k gösterdi, flans
tan›d›, f›rsat verdi, makul davrand›. 

Ancak görülmüfltür ki sorun bizim
demokratik ve siyasal çözümden yana
olup olmad›¤›m›z, makul davran›p
davranmad›¤›m›z de¤ildir. Sorun,
Türk devletinin ve siyasi güçlerinin in-
karc› imhac› politikas›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Önderli¤imizi zehirleme
olay›nda görüldü¤ü gibi, Kürt sorunu-
nun çözümünün kendini dayatmas›
karfl›s›nda Türk devleti, sorunu çözme
yerine inkar ve imha ederek, bir daha
gündeme gelmeyecek biçimde hallet-
me yolunu tercih etmifltir. Önderli¤i-
mizi zehirleme, Kürt özgürlük hareke-
tini, Kürt halk›n› zehirlemedir. Türkiye
halk›yla, demokratik birlik politikas›-
n›n zehirlenmesidir. Kürt halk›na
karfl› fiziki bask› ve asimilasyon, her
türlü psikolojik savaflla yok etmenin
bafllang›c› ya da zemini olarak, Önder-
li¤imizin imha edilmesini seçmifllerdir.
Önderli¤imizin imhas›ndan bafllaya-
rak Özgürlük hareketini ortadan kal-
d›rmay›, Kürt halk›n› yok etmeyi he-
deflemifllerdir. 

Eski politika ve yöntemlerle
yürümenin imkanı kalmamıştır

Bu geliflmeler göstermifltir ki atefl-
kes de Önderli¤imizin zehirlenmesi sü-
recinde Kürt halk›n›n tasfiyesi için
kullan›lacak bir taktik süreç olarak
de¤erlendirilmek istenmifltir. Makul ve
sorumlu yaklafl›mlar›m›za, her türlü
k›flk›rtmalara ra¤men devam eden
ateflkese, Önderli¤imizin zehirlenmesi
ile cevap verilmesinin baflka türlü
izah› olamaz. Bu giriflimi, Türk devleti-
nin gelinen aflamada siyasi süreci es-
kisi gibi sürdürmesinin imkan›n›n kal-
mamas› ortam›nda, yeni bir siyasi
hamle olarak de¤erlendirmek gerekir. 

Bizim aç›m›zdan da art›k eski yön-
temlerle, politikalarla devam etmenin
imkan› kalmam›flt›r. Ya sorun çözüle-
cektir ya da sorunun çözümü için mü-
cadele yükseltilecektir. Türk devletinin
tutumlar›nda görüldü¤ü gibi, sorunu
çözme niyeti ve imkan› kalmam›flt›r.
Hareketimiz, cumhurbaflkanl›¤› seçim-
lerine kadar yine de iyi niyetini göstere-
cek ve ateflkese uyacakt›r. Cumhurbafl-
kanl›¤› seçimlerine müdahil olmamak,
yürüttü¤ümüz mücadelenin cumhur-
baflkanl›¤› seçimlerinde herhangi bir
kesime olumlu veya olumsuz etki yap-
mas›n›n önüne geçmek için, son güne
kadar verilen süre ve bu konuda verilen
söz yerine getirilecektir. Ancak cum-
hurbaflkanl›¤› seçiminden sonra da bir
sonuç ç›kmazsa, Kürt özgürlük hareke-
tinin eski pozisyonunu devam ettirmesi
söz konusu olmayacakt›r. 

Önderli¤imizin sa¤l›¤›na sald›r› ha-
reketimiz ve Kürt halk› için imha kara-
r›d›r. Halk›m›z›n flimdiye kadar yapt›¤›
eylemlilikler, serhildanlar ve gösterdi¤i
Önderli¤e sahiplenme yaklafl›m›, Ön-
derli¤imizin sa¤l›¤›n›n çok önemli ve
Kürt özgürlük hareketinin tutumunda
belirleyici etkiye sahip oldu¤unu gös-
termifltir. Buna ra¤men Önderli¤imi-
zin tedavi için ad›m at›lmamas›, Türk
devletinin Kürt özgürlük hareketini
bast›rma karar›n›n kesin oldu¤unu,
baflka bir politika üretebilecek ko-
numda olmad›¤›n›n kan›t›d›r. Önderli-
¤imizin zehirlendi¤i koflullarda hare-
ketimizin herhangi bir politika yürüt-
mesi ya da baflka bir talepte bulun-
mas› beklenemez.

Türkiye’de çirkin bir 
iktidar mücadelesi yaşanıyor

Türkiye’de Kürt sorununun demok-
ratik çözümü konusunda ne CHP’nin
ne AKP’nin ne de herhangi bir siyasal
gücün Kürt halk›nda demokratik çö-
zümde ›srar›, demokratik çözüm stra-
tejisinin devam ettirilmesini cesaret-
lendirecek hiçbir yaklafl›m› bulunma-
maktad›r. Aksine, 1992’de devreye so-
kulan kirli savafl›n bir benzeri uygu-
lanmaya bafllanm›flt›r. Her türlü bas-
k›yla DTP’nin susturulmas›, özgürlük
hareketiyle karfl› karfl›ya getirilmek is-
tenmesi, bas›n›n dünyan›n hiçbir ye-
rinde görülmeyecek kadar susturul-
mas›, günlük gazetenin sürekli topla-
t›lmas›, Türkiye’nin devreye soktu¤u
yeni konseptin bir parças›d›r. 

Bunun sadece herhangi bir kesimin
politikas› olmad›¤› aç›kt›r. Operasyon-
larla s›n›rl› bir sald›r› olsayd›, belki as-
keri kanad›n bir uygulamas› olarak gö-
rülebilirdi, ancak adalet bakanl›¤› ve
içiflleri bakanl›¤›n› ilgilendiren alanlarda
da inkar, imha ve bast›rma konsepti
devreye sokulmufltur. Hatta yöntemler
daha da inceltilerek, demokratik müca-
dele imkanlar› tümden ortadan kald›r›-
larak, özgürlük hareketi her taraftan s›-
k›flt›r›lmak, susturulmak istenmekte-
dir. Zaten genelkurmay›n aç›klamalar›,
cumhurbaflkan›n›n söylemleri baflka
türlü bir politikan›n olmayaca¤›n›n ka-
n›t›d›r. Bunlar herhangi bir kifli de¤il,
belirleyicilikleri olan kiflilerdir. 

CHP veya AKP aras›ndaki sürtüfl-
menin de demokratikleflmeyle ya da
Kürt sorununun çözümünde ad›m at›-
l›p at›lmamas›yla ilgili olmad›¤› aç›kt›r.
Tamamen AKP’nin kendi iktidar›n› sür-
dürme, di¤erlerinin de AKP’yi iktidar-
dan düflürme çal›flmas›d›r. Bunlar Tür-
kiye halk›n›, iki tane çözümsüz, kendi
yandafllar›na ç›kar sa¤layacak partilere
muhtaç hale getirmifltir. Cumhurbafl-
kanl›¤› seçimi konusunda da demokra-
siyle ya da demokratik mücadeleyle il-
gili bir gerilim yoktur. Burada da klasik
asker-sivil-bürokratlar›n kendileri aç›-
s›ndan en temel de¤er yarg›s› gördükle-
ri, cumhurbaflkan› eflinin baflörtülü
olup olmamas›na kilitlenmifltir. Burada
demokrasiyle demokrasi taraftar› olma-
yan güç odaklar›n›n yapt›klar› bir sür-
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“Bizim açımızdan da artık eski 
yöntemlerle, politikalarla devam 

etmenin imkanı kalmamıştır. 
Ya sorun çözülecektir ya da 

sorunun çözümü için mücadele 
yükseltilecektir. Türk devletinin 

tutumlarında görüldüğü gibi, 
sorunu çözme niyeti ve 

imkanı kalmamıştır. Ancak 
cumhurbaşkanlığı seçiminden 
sonra da bir sonuç çıkmazsa, 

Kürt özgürlük hareketinin eski 
pozisyonunu devam ettirmesi 
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tüflme yoktur. CHP için, efli türbanl› ol-
mayan bir cumhurbaflkan› yeterlidir.
Böyle bir cumhurbaflkan› olursa, devle-
tin klasik iktidar bloklar› bu cumhur-
baflkan›n› kendi hizmetlerine rahatl›kla
koflabileceklerdir. AKP’yi nas›l kullan›-
yorlarsa, onu da kullanacaklard›r. 

Burada, Atatürk’ün makam›n›n, efli
türbanl› biri taraf›ndan iflgal edilmesi-
ni kabul edememektedirler. Klasik ik-
tidar bloklar› için böyle bir durum ye-
nilgi olarak alg›lan›r. Bu nedenle geri-
limi yüksek tutmaktad›rlar. Anafl›l›yor
ki AKP de bu gerilimi t›rmand›racak
düzeyde ilkesel bir durufl içinde de¤il-
dir. Zaten AKP’nin ilkesi yoktur. Onun
tek derdi iktidar›n› sürdürmeye icazet
verilmesidir. Bu icazeti befl y›l alm›flt›r,
görmüfltür ki befl y›l daha iktidar›na
onay alabilir. Bu nedenle Erdo¤an’›n
cumhurbaflkanl›¤›na ç›kmada ›srar et-
meyece¤i aç›kt›r. 

Özgürlük hareketini her taraftan
kuşatmaya çalışmaktadırlar

Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde
AKP’nin gösterdi¤i aday›n seçilece¤i
aç›kt›r. AKP cumhurbaflkanl›¤› seçimi-
ni ald›ktan sonra, kendisini güçlü gö-
rüp Kürt sorununun çözümünde cesa-
retli bir ad›m atar m›, bilemiyoruz.
Mevcut siyasal ortamda böyle bir fley
yapmas› çok zay›f bir ihtimaldir.
Çünkü Türkiye’de var olan milliyetçili-
¤e karfl› AKP’nin bir tutumu yok. Mili-
yetçili¤i durdurmak, buna karfl› halk›
ve demokratik güçleri duyarl› hale ge-
tirerek milliyetçili¤i engellemek bir ya-
na, milliyetçilik yar›fl› yaparak, Türki-
ye’nin ak›l d›fl› politika girdab›nda mil-
liyetçilik yar›fl› yaparak iktidar›n› yü-
rütmeye çal›flmaktad›r. 

Türkiye’nin flu andaki konsepti bel-
li olmufltur. ‹çeride DTP ile bas›n
bask› alt›na al›nacak, demokratik mü-
cadele imkan› b›rak›lmayacak, Yaflar
Büyükan›t’›n tabiriyle, gerillay› besle-
yen milisler, yani flehirlerdeki yutse-
verler bask› alt›na al›nacak, oparas-
yonlar süreklilefltirilecek, içeride öz-
gürlük haraketinin hareket alan› da-
ralt›lacak, d›flar›da da ABD’ye,Güney
Kürdistan’a ve AB’ye bask› yap›larak
PKK’nin üzerine sürülecekler. Varsa
PKK’nin kulland›¤› alanlar kapat›la-

cak, böylelikle özgürlük
hareketi etkisizlefltirilecek.
Plan bu. Tabii bu plan›n ne
kadar iflleyip ifllemeyece¤i
ayr› bir konudur. 

ABD’nin Ortado¤u’da
zorland›¤› do¤rudur. Ancak
mevcut durumda PKK’ye
karfl› cephe açmay› kendi
hedefleri içerisine almas›
söz konusu olamaz. Hedef-
lerine ald›¤› takdirde, sonu-
cunun ne olaca¤›n› ABD de bilemez.
Çok ters sonuçlar verebilir. Irak’ta isla-
mi çevrelerin direnifliyle u¤rafl›rken, bu
defa da Kürt özgürlük hareketi direni-
fliyle karfl›laflabilir. ‹slami direniflçilerin
kazanma flans› yokken, pozisyonlar›
güçlü de¤ilken, hakl› pozisyonda bir öz-
gürlük savafl›na karfl› yürüttü¤ü savafl-
ta çok s›k›nt›l› sonuçlarla karfl›laflabilir. 

Güneyli güçlerin Türkiye’nin istedi-
¤ini yapmas› zordur. Güney Kürdis-
tanl› güçler de biliyor ki Türkiye, Ku-
zey Kürdistan’daki özgürlük hareketi-
ni ezerse, kendileri üzerindeki bask›y›
artt›racakt›r. Kürt sorunundan kur-
tulmufl bir Türkiye’nin hareket kabili-
yetinin artaca¤›, dolay›s›yla Güney
Kürdistan’da ortaya ç›kan imkanlar›n
tehlikeye girece¤ini biliyor. Bu yönüyle
de Güney Kürdistanl› güçler, k›sa va-
dede Türkiye’nin iste¤ine uymak bir
yana, Kürt sorununun Kuzey Kürdis-
tan’da çözülerek, Türkiye’nin Gü-
ney’deki geliflmeleri kendisi için bir
tehtit olarak görmekten ç›kmas›n› is-
temeleri her bak›mdan daha ak›lc› ve
mant›kl› bir yaklafl›m olur. 

‘Kürt’ü Kürt’e kırdırtma
artık mümkün değildir

Güney Kürdistan’a sürekli operas-
yon tehditinin yap›lmas› da asl›nda Gü-
ney Kürdistanl› güçleri s›k›flt›rmaya yö-
neliktir. E¤er böyle yaparsa, Güney
Kürdistan güçlerini PKK’nin üzerine
sürece¤ini sanmaktad›r. Kendine göre
‘Kürt’ü Kürt’e k›rd›rtma’ politikas›n› uy-
gulamak istiyor. Böyle bir durumda
yaln›z PKK’nin de¤il, tüm Kürtlerin za-
y›f duruma düflece¤ini hesaplamakta-
d›r. Güneyli Kürtlerin aç›klamalar› e¤er
PKK üzerinde pazarl›k yapma ve PKK’ye
karfl› tutum alman›n karfl›l›¤›n›n daha

fazla olmas›n› sa¤lama do¤rultusunda
yap›lm›yorsa, bu gerçe¤i yeterli olmasa
da gördüklerini göstermektedir. Orta-
do¤u’da yeni dengelere do¤ru gidilirken
dar taktiksel politikalar yerine stratejik
yaklaflmak, bütün Kürtlerin gücünü
arkas›na almak, böylece sömürgeci
güçler karfl›s›nda daha güçlü konuma
gelmek, flu anda Kürtlerin yapmas› ge-
reken en do¤ru politikad›r. 

Güneyli güçler de Türkiye’nin teh-
dit ve flantaj politikas› içinde oldu¤u-
nu görmektedirler. Türkiye her ne
kadar 1998’de Önderli¤in Suriye’den
ç›kar›lmas›na benzer bir bask› yarat-
mak istese de bunun sonuç vermesi
düflünülemez. Koflullar de¤iflmifltir.
Bu aç›dan Türkiye’nin yaklafl›m› Or-
tado¤u’da ortaya ç›kan yeni geliflme-
ler ve politikalar› bilmemek, buna gö-
re hareket etmemektir. 

Önderli¤imizin zehirlenmesinde gö-
rüldü¤ü gibi, Türkiye gerçekten kumar
oynamaktad›r. Geçmiflte pozisyonunun
güçlü oldu¤unu, d›fl imkanlar› kullana-
rak Kürt halk›n›n özgürlük mücadelesi-
ni bast›rd›¤›n› düflünen Türkiye, yine
ayn› fleyi yapabilece¤ini hesaplamakta-
d›r. Ne dünyaki, ne Kürt toplumundaki,
ne de bölgedeki geliflmeleri dikkate alan
bir politika izlemektedir. 

Ortado¤u ile ilgilenen büyük devlet-
lerin Türkiye’nin Kürtler üzerindeki
bask›s›na sessiz kalarak onay verdi¤i
bir gerçektir. Ancak bugün de¤iflen çok
önemli bir fley vard›r. O da Kürt halk›-
n›n özgürlük bilinci, örgütlülü¤ü ve
mücadele azmidir. Herhalde Türkiye’de
milliyetçili¤i gelifltirerek, içeriden mu-
halif güçleri susturarak, Kürt halk›n›n
özgürlük mücadelesini bast›rmaya
çal›flarak, kendisinin önemli bir ülke ol-
du¤unu, Irak veya bir baflka ülke gibi
üzerine gelinemeyece¤ini, bu nedenle
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de Kürtleri ezme, susturma politikas›n›
seyredeceklerini düflünmektedir. 

Türkiye, d›fl güçlerin bu politikas›n›
cesaretlendirici görse de, bu politika-
n›n yürümesi için de Kürt halk›n›n
sessiz kalmas›, direnmemesi gerek-
mektedir. Ne var ki Kürtler, 35 y›ll›k
mücadele ile ulaflt›klar› örgütlenme ve
mücadeleyi yürütme kararl›l›¤›yla her
türlü zoru, kirli oyunu bozacak düzey-
dedir. Kürtlerin mücadele gücü, örgüt-
lülük düzeyi olmasayd›, Türkiye’nin
düflündü¤ü gibi, uluslararas› güçler
siyasi ç›karlar› gere¤i sonuna kadar
Türkiye’ye destek verebilirlerdi. Ancak
mevcut durumda her türlü bast›rma-
ya, imha politikas›na aç›k çek verme-
leri düflünülemez.

ABD ve AB Türkiye’nin 
Kürt politikasına göz yummaktadır

Bugün ABD de AB de Türkiye’ye
destek veriyor. Ancak dünyan›n siyasal
durumu, Kürtlerin örgütlülük düzeyi ve
Ortado¤u’daki geliflmeler, mevcut des-
te¤i Türkiye aç›s›ndan yeterli k›lm›yor.
Zaten Türkiye’nin ABD ve AB ile aras›n-
daki sorunlar da bundand›r. Ne AB ne
de ABD PKK’yi, Kürt özgürlük hareketi-
ni destekliyor. Hatta terörist damgas›
vurarak, Avrupa’da örgütlenmesini s›-
n›rlayarak, diplomatik alanda siyasal
aç›l›m›n› engelleyerek, Türkiye’ye çok
yönlü destek veriyorlar. Önderli¤imizin
yakalanmas›nda bu deste¤i verdikleri
gibi, halk›m›z›n üzerinde uygulanan
antidemokratik uygulamalara, yine Ön-
derli¤imiz üzerinde uygulanan bask›la-
ra hala göz yummaktad›rlar. Kürdis-
tan’da uygulanan bu politika herhangi
bir Avrupa ülkesinde veya Balkanlar’da
uygulansayd›, AB ve ABD dünyay› aya-
¤a kald›r›rd›. Afrika’da ya da baflka bir
ülkede, bir halk›n özgürlük ve demok-
rasi mücadelesine bu kadar fliddetle bir
yönelim olsayd›; on binlerce insan› ce-
zaevine atsalard›, uluslararas› ilerici
kamuoyu denilen ya da uluslararas›
güçler denilen çevreler çok etkili bir bi-
çimde harekete geçerdi. Ne var ki söz
konusu olan yer Kürdistan olunca bu-
nu göremiyoruz. 

Ortado¤u’da islami güçlerce zorla-
nan ABD ve AB, do¤ru dürüst bir müt-
tefik, ittifak› olmad›¤› için Türkiye’yi

tümden gözden ç›karmak istemiyorlar.
Ekonomisiyle, kültürüyle, yaflam›yla
Bat›’ya yak›n olan bir Türkiye’ye birçok
yönüyle destek sunuyor, kendi halk›na
ve Kürt halk›na uygulad›¤› bask›lara
göz yumuyorlar. Ama Türkiye’nin iste-
di¤i düzeyde bir deste¤i vermeleri de
kolay de¤il. Ancak bu güçler, Önderli¤i-
mizin zehirlenmesinde oldu¤u gibi, yine
birçok uygulamada belli düzeyde des-
teklerini vermeye devam edeceklerdir. 

ABD’nin ve AB’nin politikas›, Kürt
sorununu çözme konusunda Türki-
ye’ye bask› yapma ya da teflvik etme
do¤rultusunda de¤ildir. 

Anlafl›l›yor ki Türkiye, her türlü pro-
testoyu ve tepkiyi göze alarak böyle bir
zehirlenme girifliminde bulunmufltur.
Asl›nda zehirlenmenin ortaya ç›kar›la-
ca¤›n› hesaplam›yorlard›. Kürtleri böyle
bir oldu bittiyle karfl› karfl›ya getirmeyi
düflünüyorlard›. Ne var ki hareketimiz
dikkatli, tedbirli, planl› davranarak, ze-
hirlenme giriflimini aç›¤a ç›kard›.
Bununla zehirlenmenin etkilerini gider-
me koflullar› olufltu. Ancak Önderli¤in
durumu hala tehlikededir. Tabii ki ha-
reketimiz, Önderli¤imizin sa¤l›k duru-
munun düzelmesi için her türlü tavr› ve
mücadeleyi gösterecektir. 

Çalışmalar ve eylem biçimleri
yeniden düzenlenmelidir

Bütün geliflmeler ortaya ç›karm›flt›r
ki, Türkiye ile yeni bir mücadele döne-
mine girilmifltir. Art›k eski mücadele ve
eylem biçimleriyle Türkiye üzerinde et-
kili olmak, Türkiye’yi geriletmek müm-

kün de¤ildir. Bu nedenle tüm kadrola-
r›m›z›n, çal›flanlar›m›z›n ve halk›m›z
bilmelidir ki, özellikle son y›llarda yü-
rüttükleri mücadele ve eylem biçimleri,
Türkiye’nin mevcut siyasal kararl›l›¤›n›
ve yürüttü¤ü topyekun savafl› karfl›la-
yacak düzeyde de¤ildir. Bu süreçte de
her ne kadar eylemler yap›lsa da Türki-
ye’yi geriletecek eylem etkinli¤ine, düze-
yine ulafl›lamam›flt›r. Mevcut eylem bi-
çimlerini aflarak, hem serhildanlarda,
hem her türlü mücadele yönteminde,
hem de meflru savunmada topyekun
imha savafl›n› karfl›layacak ve bunun
karfl›s›nda kendini koruyacak, yine sö-
mürgeci Türk devletini geriletecek bir
mücadele tarz›na, temposuna ulafl›l-
mas› gerekir. Sadece Türkiye aç›s›ndan
de¤il, ‹ran aç›s›ndan da benzer durum
ortaya ç›km›flt›r. Her iki devlet de Öz-
gürlük hareketini tümden bast›rma, et-
kisizlefltirme karar› alm›flt›r.

Tüm bunlarla birlikte, Önderli¤imi-
zin zehirlenmesine karfl› halk›m›z ciddi
bir durufl içinde olmufltur. Newroz’da
önemli bir sahiplenme yaflanm›flt›r.
Önderli¤in do¤um gününde de halk,
demokratik sahiplenme ve eylem gü-
cünü ortaya koymufltur. Ancak Türki-
ye’nin mücadelemizi bast›rma karar-
l›l›¤› karfl›s›nda bu tür eylem türlerinin
yeterince etkisi olmam›flt›r. Mevcut tarz
afl›l›p daha etkili eylem biçimlerine yö-
nelinmezse, bu eylem türlerinin ciddi
etkisi olmayacakt›r. Tabii ki bu eylem
türleri de yap›lacakt›r. Her türlü eylem,
mücadelenin parças› olarak sürecektir,
ama flimdiye kadar süren eylem türle-
rinden daha etkili serhildanlar ve mefl-
ru savunma gerçekli¤ini ortaya ç›kar-
mam›z gerekecektir. 

Örgütün, kadronun, çal›flanlar›m›-
z›n ve halk›m›z›n yeni durumu kavra-
malar›, bütün çal›flmalar›n› ve eylem-
lerini buna göre düzenlemeleri gerek-
mektedir. Eskisinden daha fazla feda-
karl›k gerekecektir. Çünkü Türk dev-
leti, 1993 konseptine benzer bir bas-
t›rma konseptini planlamaya alm›fl ve
prati¤e geçirmifltir. Tabii ki 1992-93 ve
1994’lerde yo¤un bir biçimde uygula-
nan savafl ve bast›rma konsepti bire
bir pratikleflmeyecektir. Birçok bak›m-
dan daha de¤iflik yöntemler devreye
sokacaklard›r. Bu aç›dan halk›m›z›n
bedel ödemeye haz›r olmas›, çal›flanla-
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r›m›z›n ve kadrolar›m›z›n da bütün ça-
l›flmalara ve örgütlemelere daha ciddi
yaklaflmas›, rehavet içinde ya da günü
kurtaran de¤il, tamamen düflman› ge-
rileten, düflman›n topyekun savafl›na
etkili cevap verebilecek bir yaklafl›mla
çal›flmalara kat›lmalar›, örgütlenmele-
ri ve eyleme geçirmeleri gerekecektir. 

Öte yandan, bu topyekun imha sa-
vafl› karfl›s›nda sadece bir parçan›n
de¤il, bütün parçalar›n Kürdistan hal-
k›n›n özgürlük mücadelesine kat›l-
mas› gerekmektedir. fiu ortaya
ç›km›flt›r ki, tüm Kürdistan parçalar-
›nda özgürlük ve demokrasi mücadele-
si gelifltirilmeden, tek parçada gelifl-
meleri sa¤latmak ve güvenceye almak
mümkün de¤ildir. ABD’nin himayesin-
de olan, desteklenen Güney Kürdis-
tan’›n bile tehdit edildi¤i aç›kt›r, orta-
dad›r. Bu aç›dan tüm parçalar›n –bu-
na Güney Kürdistan da dahil– ulusal
demokratik haklar›n› kazanmas›, sür-
dürmesi ve korumas›, tüm parçalar›n
olanaklar›n› kullanarak birbirlerine
destek olmas›ndan ve mücadeleye güç
vermesinden geçmektedir. 

Bölgenin ve dünyan›n siyasal denge-
lerinin de¤iflti¤i bir dönemde, Kürt hal-
k›, ulusal bir politika çerçevesinde
mücadele etmek zorundad›r. Bunun
için de dayan›flma içine girmeleri gerek-
mektedir. Önümüzdeki dönemin topye-
kun savafl›nda hiçbir parça, örgüt dar
yaklafl›m içine girmeden, bütün parça-
lar› dikkate alarak, tutumlar›nda ve si-
yasal yaklafl›mlar›nda di¤er parçalar›
gözeten bir tutum içinde olmal›d›r.

Kendi gücümüze dayanarak
mücadeleyi geliştireceğiz

Kürt özgürlük hareketi vasat yakla-
fl›mla yetinemez. Biraz geliflme ortaya
ç›kt›¤›nda bunu önemli görüp, tatmin
olamaz. Ne var ki kadrolar›n, çal›flan-
lar›n, sempatizanlar›n, halk›n yaflad›¤›
en büyük zaaflardan biri, biraz gelifl-
me bulunca tatmin olmas›d›r. Halbuki
bugünün f›rsatlar› yar›n bulunamaya-
bilir. Bir de Kürt özgürlük mücadelesi
baflka halklar›n mücadelesine benze-
memektedir. Sömürgeci güçler Kürt
halk›n› tamamen inkar etmekte, dola-
y›s›yla da özgürlük mücadelesini bas-
t›rma konusunda çok kat›, floven ve

despotik bir yaklafl›m içindedirler. Bu
güçler, Kürt halk›n›n mücadele im-
kanlar›n› görerek, planlamalar› ve sal-
d›r›lar›n› buna göre düzenlemektedir.
Bu nedenle bu güçlere karfl› verdi¤imiz
mücadelenin karakterinin de bu bas-
k›lar› gö¤üsleyecek ve onlar› gerilete-
cek düzeyde olmas› gerekir. 

Biz her zaman halklar›n kardeflli¤ine,
halklararas› dayan›flmaya inanaca¤›z.
Mücadelemizde milliyetçi bir yaklafl›mla
hareket etmeyece¤iz. Ama Türkiye’deki
demokrasi güçlerine, sol ve sosyalist
güçlere dayanarak sömürgeci Türk dev-
letini geriletmek, Kürdistan’› özgürlefl-
tirmek mevcut durumda olas› görülme-
mektedir. Bu nedenle daha çok da ken-
di imkanlar›m›za, halk›m›z›n gücüne
dayanarak mücadeleyi gelifltirece¤iz.
Tabii ki dostlar›m›zdan demokratik da-
yan›flmalar›n› isteyece¤iz, dostlar›m›z›
ço¤altaca¤›z, onlar› da özgürlük müca-
delemize katk› sunar hale getirece¤iz.
Onlar›n, Türkiye’deki demokrasi müca-
delesine güç ve destek verece¤iz, ama
Önderli¤imizin de belirtti¤i gibi, art›k
göbek ba¤›m›z› kendimiz kesece¤iz.
Kendi mücadelemizi kendimiz yürütüp,
ülkemizi özgürlefltirmeye çal›flaca¤›z. 

Burada baz› sorular akla gelebilir;
yeni mücadele stratejimiz bir devlet
kurmay› amaçlayacak m›? Ya da ikti-
darc› devletçi yaklafl›mla m› hareket
edilecek? Tabii ki bizim iktidarc› ve
devletçi olmayan ideolojik ve teorik
yaklafl›m›m›z, dönemsel de¤il, tama-
men ilkeseldir. Herhangi bir mücadele
stratejisi ve siyasal stratejiden ba¤›m-

s›z olarak ilkeseldir. Dolay›s›yla ilkele-
rimizden vazgeçmek mümkün de¤ildir. 

Ancak mücadele stratejimiz ve siya-
sal yaklafl›m›m›z de¤iflecektir. Daha
çok meflru savunmaya a¤›rl›k veren,
serhildan dahil tüm eylem biçimlerini
daha etkili k›lacak bir yaklafl›m içinde
olaca¤›z. Yaln›z mücadele stratejimiz
de¤il, siyasal stratejimizde de demokra-
tik birlik, illa da bar›flç›l çözüm yakla-
fl›m› içinde olmayaca¤›z. Kendi özgür-
lük ve demokrasi mücadelemizle kendi
özgürlük sistemimizi kurma do¤rultu-
sunda mücadelemizi gelifltirece¤iz. Tür-
kiye’nin demokratik çözüme yanafl-
mad›¤›, demokratik birlik yaklafl›m›m›z›
elinin tersiyle itti¤i bir süreçte, tabii ki
Türkiye’den kopufla kadar gidecek bir
siyasal mücadele yürütece¤iz. Kendi öz-
gürlük ve demokratik sistemimiz olan
a-devlet demokratik konfederalizmi,
mücadelemiz içinde kurumlaflt›r›p, yer-
lefltirece¤iz. Meflru savunmas›, öz sa-
vunmas› ve her türlü örgütlülü¤üyle
hiçbir gücün sald›r›yla y›kamayaca¤›
bir sistem haline getirece¤iz. 

Demokratik birlik ve mücadele
stratejimizden vazgeçiyoruz

1993’ten beri Önderli¤imizin yü-
rüttü¤ü demokratik birlik ve demokra-
tik mücadele stratejimizden vazgeçiyo-
ruz. Tabii bu, savafl tarz›m›zda meflru
savunma d›fl›na ç›kaca¤›m›z anlam›na
gelmiyor. ‹nkarc›, yok edici sisteme
karfl› halk›m›z›n özgürlü¤ünü kazan-
mak, bir meflru savunma savafl›d›r.
Bu, tamamen halk›m›z›n özgürlü¤ünü
korumaya yöneliktir. E¤er baflka mü-
cadele imkanlar› kalsayd›, meflru sa-
vunmay› bir mücadele stratejisi arac›
olarak kullanmayacakt›k. Ancak Kürt
halk› özgürlü¤ünü kazanana, Kürdis-
tan özgür olana kadar, inkar ve bast›r-
mac› sistemler karfl›s›nda halk›m›z›n
tüm imkanlar›n› kullanarak, meflru
savunma savafl›n›n, direniflinin süre-
ce¤i aç›kt›r. Bu mücadele sonucu, hal-
k›m›z tümden Türkiye’den kopufla da
gidebilir. Kopufl tabii ki yukar›da be-
lirtti¤imiz gibi, bir devlet kurma anla-
m›na gelmiyor. Demokratik konfederal
sistemle hem kendi ekonomik, siyasal,
sosyal, kültürel sistemimizi kurabilir
hem de meflru savunmam›z› sa¤layabi-
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liriz. Biz, örgütlü bir halk›n bunu yürü-
tece¤ine ve baflaraca¤›na inan›yoruz. 

Önderli¤imizin 1993’ten beri izledi¤i
siyasal stratejiyi b›rak›p yeni bir müca-
dele stratejisine girmemiz, tamam›yla
Türk devletinin inkar ve imhac› yakla-
fl›m› sonucudur. Bizim tercihimiz ola-
rak de¤il, bir zorunluluk olarak böyle
bir mücadele stratejisine girmifl bulun-
maktay›z. Bu mücadele stratejimiz,
baflta kad›n ve gençlik olmak üzere tüm
halk›m›z›n kendisini örgütleme ve her
konuda mücadele tarz›n› gözden geçir-
mesini gerektirmektedir. Her türlü fe-
dakarl›¤› göze alarak, Türk devletinin
topyekun savafl›n› bofla ç›karmada üze-
rine düfleni yerine getirecektir. 

Tabii fedakarl›¤› her fleyden önce
meflru savunma güçlerine kat›larak,
gerillay› büyüterek, yine flehirlerde öz-
savunmas›n› gelifltirerek, Türkiye’nin
savafl› sürdürmesinin arkas›ndaki eko-
nomik, siyasi kurumlara yönelerek,
Türk devletinin kirli savaflta kulland›¤›
imkanlara darbe vurarak, gerilla ile bü-
tünleflip Türk devletinin sömürgeci zih-
niyetini yenilgiye götürmeye çal›flacak-
t›r. Günümüzde ordular›n art›k büyük
bozgunlara u¤rat›lmas› gerekmemekte-
dir. Meflru savunma, özsavunma sava-
fl›n› ve halk serhildanlar›n› iyi yürütür,
yine bizim aç›m›zdan çok büyük güç
olan Türkiye’nin zay›f karn› durumun-
daki metropollerde ekonomik hedefler
baflta olmak üzere, sömürgeci kurum-
lara darbe vurursak, Kürdistan’›n öz-
gürleflmesi zor olmayacakt›r.

Milliyetçiliği geriletmek için keskin 
bir mücadele içinde olmalıyız

Türkiye’de geliflen milliyetçili¤e de
ancak böyle cevap verilebilir. Milliyetçi-
lik, sanki Kürt halk›na karfl› topyekun
savafl verilirse, sald›r›l›rsa, baflar›l› olu-
nurmufl gibi bir hava estirmektedir.
Sanki Türk devleti, Kürt halk›n›n özgür-
lük mücadelesini bast›rmada tüm im-
kanlar› kullanmam›fl; askeri, siyasi,
ekonomik her türlü zoru ve zulmü dene-
memifl gibi, e¤er daha fazla kullan›rlar-
sa, Kürt özgürlük hareketi yenilgiye u¤-
rat›l›r anlay›fl›yla milliyetçilik körüklen-
mektedir. Biz mücadeleyi gelifltirdikçe,
bu tür yaklafl›mlar›n bofl oldu¤unu,
Türkiye’nin milliyetçilikle, Kürt halk›

üzerinde inkar ve imha siyasetini yürüt-
mekle sonuç al›namayaca¤› gösterdik-
çe, milliyetçili¤in iradesi k›r›lacak, onun
yerine daha demokratik, daha sa¤duyu-
lu yaklafl›mlar ortaya ç›kacakt›r. Art›k
milliyetçili¤i geriletmenin çok keskin bir
mücadeleden baflka yolu kalmam›flt›r.

Herhalde milliyetçiler gelip Diyarba-
k›r’da, Urfa’da, flurada, burada ordu-
dan, polisten daha fazla halk›m›za
karfl› savaflacak de¤iller. Gelirlerse de
halk›m›z onlara karfl› da savafl› yürüt-
mesini bilecektir. Kald› ki Türkiye,
Kürt halk›n›n özgürlük mücadelesini
bast›rmak için, milyonlarca insan›
metropollere göçertti. E¤er milliyetçilik
daha da t›rman›rsa, Kürt halk› da ken-
disini her yerde savunacakt›r. 

Bazen en doğru yaklaşımlar 
bile yeterli olmaz

fiimdiye kadar PKK ve Kürt Halk
Önderli¤i, savafl›n daha düflük yo¤un-
luklu geçmesi için elinden gelen ça-
bay› gösterdi, dikkatli oldu. Kürt
halk›n›n içinde özellkle de milliyetçili-
¤in geliflmesini engellemeye çal›flt›.
Ancak Türk milliyetçili¤i bu kadar ge-
liflti¤i bir ortamda Kürt milliyetçili¤i de
geliflir, hatta biz önleyemez duruma
gelebiliriz. Zaten Türkiye’nin, ‹ran’›n,
Suriye’nin politikalar›, son y›llarda
Kürtler içinde milliyetçi bir e¤ilimin
geliflmesine yol açm›flt›. Bunlar dikka-
te al›nd›¤›nda, Türkiye’nin Kürt halk›-
na karfl› yürüttü¤ü topyekun savafl›n,
tersine dönme ihtimali yüksektir.
Kald› ki Kürt özgürlük hareketi de bu
sald›r›y› yaflad›¤› tecrübelerle, Kürt
halk›n›n mücadele karar›yla tersine
çevirecek güce sahiptir. Türkiye, geç-
mifl y›llardan daha güçlü de¤ildir. 

35 y›l süren mücadele Kürdistan’da
çok kapsaml› birikimler, özgürlük mü-
cadelesi içinde yürüyen bir kuflak or-
taya ç›karm›flt›r. Öyle ki, önümüzdeki
dönemde korucular› bile eskisi gibi sa-
vaflt›rmak zor olacakt›r. 

Bundan sonra halk›m›z ve Kürt öz-
gürlük hareketi bar›fl demeyecektir. Bü-
tün imkanlar›n› mücadeleye seferber
edecektir. Enerjimizi, potansiyelimizi
eski tarzda bir bar›fl mücadelesine ver-
meyece¤iz. Çünkü bu, hep zay›fl›k ola-
rak görüldü ve bu yönlü mücadeleleri-

miz, inkarc›, sömürgeci rejimi k›racak
düzeyde olmad›. Ortaya ç›km›flt›r ki
bar›fl› da, demokrasiyi de, demokratik
birli¤i de, özgürlü¤ü de her fleyi getire-
cek çok keskin bir mücadeledir. Çünkü
Kürtlere karfl› uygulanan inkarc›l›k ve
sömürgecilik, Latin Amerika’da, Afri-
ka’da, Uzakdo¤u’daki herhangi bir hal-
ka uygulanan sömürgecilik de¤ildir. Bu
nedenle dünyan›n di¤er yerlerindeki
mücadelelere bakarak kendi mücadele-
mize yön belirlemek, gaflet içine düfl-
mek olur. Türkiye’nin tutumu karfl›s›n-
da Önderli¤imiz, “ben art›k arkadaflla-
r›mdan özür dileyece¤im” demifltir. Ta-
bii ki Önderli¤imiz de hareketimiz de de-
mokratik mücadele stratejisini benim-
semede, demokratik siyasal çözüm ara-
y›fl›nda do¤ru yap›yordu. En do¤ru yak-
lafl›m içerisindeydi. Ancak bazen en
do¤ru yaklafl›mlar da yeterli olmuyor. 

Bu sekiz y›ll›k süreçte Türkiye’de
demokratik siyasal çözüm olabilirdi.
Bir taraftan bizim demokratik siyasal
mücadeleyi yeteri kadar örgütleyeme-
memiz, di¤er taraftan Türkiye’deki in-
karc› rejimin çok kat› olmas›, istedi¤i-
miz sonuçlara ulaflmam›z› engelledi.
Ancak bu sekiz y›l, halk›m›z ve bizler
aç›s›ndan önümüzdeki süreçte müca-
deleyi daha etkili, daha güçlü yürüt-
memiz için çok ciddi bir siyasal tecrü-
be oldu. Bu yönüyle geçen y›llar› kay-
betme y›llar› de¤il, kazan›m y›llar› ola-
rak de¤erlendiriyoruz. Baz› fedakar-
l›klar yapt›k ve önümüzdeki mücadele
döneminde karfl›l›¤›n› fazlas›yla alaca-
¤›m›za inan›yoruz. 

Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, Türki-
ye’de özellikle DTP’nin, yine baz› de-
mokratik kurumlar›n, rollerini kendi
kurumlaflmalar› çerçevesinde oynama-
lar› gerekir. Onlar demokratik mücade-
lelerini yine verebilirler, demokratik
mücadelelerini sürdürebilirler. Ama
Kürt halk›n›n meflru savunma ve öz-
gürlük savafl›n›n, yeni mücadele strate-
jisinin ve siyasal yaklafl›m›n›n hakl› ol-
du¤unu da görerek, bunu engelleyen
de¤il, demokratik birlik stratejisini bofla
ç›karan Türk devletine karfl› demokra-
tik mücadelelerini yükseltmeleri gere-
kir. Art›k Türkiyeli ve Kürdistanl› de-
mokratik güçlerin bizden isteyece¤i hiç-
bir fedakarl›k kalmam›flt›r. Herkesin
buna göre hareket etmesi gerekir. 
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4 Nisan’› Önderli¤imizin do¤um gü-
nü olarak kutluyoruz. Böylesi sembo-
lik bir do¤um günü d›fl›nda, elbette
Önderli¤imizin de bir gerçek do¤um
günü var. Fakat Önderli¤in dünyaya
gözünü açt›¤› koflullarda Kürdistan’›n
içinde bulundu¤u durum dikkate al›n-
d›¤›nda, böylesi günlere özel bir kay›t
düflmenin, böylesi günleri unutma-
mak üzere kayda geçirmenin anlams›z
oldu¤u rahatl›kla görülebilir. Baflka
bir deyiflle Önderli¤imizin do¤um tari-
hi net de¤ildir. Belki y›l, mevsim ve
hatta ay olarak bellidir; ama gün ola-
rak, saat olarak belli bir do¤um tari-
hinden bahsedilemez. Bu aç›dan 4 Ni-
san’›n anlam› semboliktir. Fakat Kürt
halk› onu bir yönüyle Önderli¤i’nin
gerçek do¤um günü olarak kabul et-
mekte, böyle de¤erlendirmekte ve bu-
na uygun tutum içine girmektedir. 

Kendisinin de dahil oldu¤u öteki iki
canl› türü d›fl›nda, insan türünün
kendine has özellikleri vard›r. Bitki ve
hayvanlarda da bir do¤um olay›ndan
söz edilebilir. Türün soyunu sürdür-
mesi böyle gerçekleflir. ‹nsan d›fl›ndaki
canl› türleri aç›s›ndan soy sürdürme-
de esas olan fley üremedir. Hayvan
ürer, bitki kendisini üretir. Ama insan
çok daha farkl›d›r. ‹nsan›n do¤uflu,
özü itibariyle yeni bir yarat›c›n›n do¤u-
fludur. O aç›dan insan d›fl›ndaki hiçbir
canl› türü kendine gelecek haz›rlaya-
maz veya gelecek kayg›s›yla hareket
edip soyunu sürdürecek olana özgür
bir gelecek b›rakmaya çal›flamaz. ‹n-
san da hep öteki canl›lar gibi soyunu
sürdürmeyi esas al›r. Ama bu soy sür-
dürme üremeye indirgenmifl bir soy
sürdürme de¤ildir. Bunun da ötesinde

bir yarat›c› yaratmay› esas alan, bu bi-
çimde hep yaflam› güzellefltirmeyi ön-
gören, bunun tasar›m›nda bulunan ve
bu biçimde çocuk dünyaya getiren bir
yaklafl›m› esas al›r. Bu, insan›n en gü-
zel yan›d›r. ‹nsan›n eflref-i mahlukat
olmas› da zaten bu nedenledir. Yarat›l-
m›fllar›n içinde en flereflisi olmak bu-
rada anlam›n› bulur. Üremeden önce
bir yarat›c› yaratmak, insan soyunun
en temel özelli¤idir.

Kürdistan’da yaflam 
ihanete u¤ram›flt›r

Önderli¤in gözlerini dünyaya açt›¤›
s›rada Kürdistan’›n koflullar›na bak›l-
d›¤›nda, bu ülkede insana yarafl›r
tarzda bir soy sürdürmenin bütün ko-
flullar›ndan yoksun olundu¤u görülür.
Kürt insan› o koflullarda adeta bir bit-
ki veya hayvana indirgenmifltir. ‹nsan-
ca bir yaflam›n idame edilmesini sa¤la-
yan bütün ekonomik, sosyal, siyasal
ve kültürel imkanlar ve zeminler orta-
dan kald›r›lm›flt›r. 

Oysa soy sürdürme esas itibariyle
bu tür koflullar›n varl›¤›n› gerektirir,
bunun için yeterli imkanlar›n oluflma-
s›na ba¤l›d›r. Bunlar olmadan insana
yarafl›r bir soy sürdürme mümkün de-
¤ildir. Bunlar›n d›fllanmas›yla Kürt in-
san›na b›rak›lan soy sürdürme alan›
yaln›zca cinsel alan olmufltur. Kürdis-
tan’da Kürt’e b›rak›lan yegane soy sür-
dürme biçimi budur. Yani basit cinsel-
li¤e indirgenmifl ve bu biçimde Kürt’ün
soyunu sürdürmesini öngören bir ze-
min ortaya ç›kar›lm›flt›r. Kürt’ün ülke-
si yoktur, Kürt’ün kendi örgütlülü¤ü
yoktur, Kürt’ün kültürü ve dili yoktur,

Kürt’ün do¤ru dürüst bir ekonomik
yaflam› yoktur. 

Tüm bunlar göz önüne getirildi¤in-
de, ülkesi, dili ve kültürü olmayan,
kendisi olmaktan ç›kar›lm›fl bir toplu-
lu¤un soyunu sürdürmesi, gerçekten
de onun bir hayvana veya bir bitkiye
indirgenerek bir üreme unsuru duru-
muna düflürülmesi anlam›na gelir. Za-
ten hayvanlaflman›n efli¤ine getirilmek
denen fley de budur.

Kendisine b›rak›lan yegane alan olan
cinsel alana dayanarak soyunu sürdür-
meye r›za göstermek, özünde hayvan-
laflmaya onay vermektir. Bu aç›dan da
Önderli¤in gözünü dünyaya açt›¤› dö-
nemde ülkemizin koflullar› alabildi¤ine
ürkütücüdür. Biz Önderlik gerçe¤ini ve
onun temsili olarak Abdullah Öcalan
kiflili¤ini anlamaya çal›fl›rken, O’nun
bir önderlik olarak gelifliminin bafllan-
g›c›n› esas olarak burada buluyoruz.
Öcalan kiflili¤i ülkenin içinde bulundu-
¤u bu insanl›k d›fl› koflullara ve deyim
yerindeyse bu pis batakl›ktaki insans›z
yaflama karfl› itiraz›n ad›d›r; buna kar-
fl› sesini yükseltmenin, bunu kabul et-
memenin ad›d›r; bunun düflüncesi ve
eylemidir. Bu da O’nun kendisini PKK
biçiminde somutlaflt›rmas›n›n, PKK bi-
çiminde kendisini bir örgütlülü¤e ka-
vuflturmas›n›n çok öncesinde yükseltti-
¤i bir itiraz anlam›na gelir. 

‹nsan asl›nda daha çocuk yafllarda
çevresini, içinde yaflad›¤› toplumu ve
aileyi anlamaya çal›fl›r, onlar› sorgula-
ma tutumu içine girer. Bu temelde bu
gerçeklerle tan›flarak yaflama karfl› tu-
tumunu belirler ya da onlarla birlikte
yaflamla iliflkiye girer. Bir yönüyle
kendi özünün fark›na var›r. Bu belki

ÖNDER APO
ANLAMIN VE H‹SS‹N YAfiATTI⁄I ‹NSAN

“Önderli¤in istedi¤i kiflilik zafer kiflili¤idir. Zafer kiflili¤i tarz›nda bir kiflili¤i kendisinde 
somutlaflt›ran, Zilan gelene¤ini sürdüren tek bir kad›n veya Kemal Pir gerçekli¤ini devam ettiren
tek bir erkek bile Önderlik için yeterlidir. PKK, zafer kiflili¤ini ve mücadelede yenilmezli¤i temsil

eden bir güçtür. Önderlik yenilmezli¤in temsilcisidir. Zilan ve Kemal Pir zafer kiflilikleridir. 
Bu kiflilikler var oldukça, kesinlikle sistem kaybetmifl, Önderli¤in sistemi kazanm›flt›r”
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de her çocu¤a has bir durumdur. El-
bette bu tan›ma ve tan›flma çok ileri
bir düzeyde de¤ildir. Önderli¤imizin
daha yedi yafl›nda itibaren, henüz aile
ile bile do¤ru dürüst tan›flmadan ve
toplumu tan›madan edindi¤i bir anla-
y›fl, gözlemleriyle vard›¤› bir sonuç, ya-
flam›n ihanete u¤rad›¤› ve mevcut ha-
liyle yaflanmaya de¤meyece¤i biçimde-
ki bir anlay›flt›r. Kürdistan’da yaflam
ihanete u¤ram›flt›r. Bu çok somuttur
ve verili yaflam gerçe¤inden yola ç›ka-
rak kendisine sunulan yaflam› yafla-
mak asla mümkün de¤ildir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, Öcalan kiflili¤ini daha
sonra önderliksel bir ç›k›fl haline geti-
recek olan, onu Kürdistan gerçekli¤in-
de do¤an, ama evrenselleflen bir ön-
derlik konumuna yükselten fley bafl-
lang›çtaki bu basit ç›k›flt›r. Yani yafla-
m›n ihanete u¤rad›¤› ve mevcut haliy-
le yaflanmaya de¤meyece¤i anlay›fl›d›r.
Bu anlay›fl Önderli¤i gerçek anlamda
büyüten, onu asl›nda özgür yaflam›n
k›blesi yapan en temel gerçekliktir. 

Önderli¤in temel ilkesi herkesin 
yaflad›¤› gibi yaflamamakt›r

Önder Apo Kürdistan koflullar›nda
do¤mufltur. Bu dehflet verici koflullar-
da do¤ufl, deyim yerindeyse bir çocu-
¤un hiç de yaflamaya haz›r olmad›¤›
bir dünyaya f›rlat›l›p at›lmas› demek-
tir. Bu aç›dan da bir çocu¤a yap›labi-
lecek en temel kötülüktür denilebilir.
Önderli¤in daha çocuk yafllardayken
Ortado¤u toplumlar›nda çokça önem-
senen ve insan›n en mutlu anlar› ola-
rak de¤erlendirilen gelinlik güveylik
anlar›n› daha sonraki süreçlerde bü-
yük günahlar›n bafllang›c› olarak de-
¤erlendirmesi bundand›r. 

Gerçekten de böylesi bir dünyaya
çocuk do¤urmak günahlar›n en büyü-
¤üdür, kötülüklerin en ac›mas›z›d›r.

Ne var ki do¤mak insan›n elinde de¤il-
dir. Dünyaya geliflte çocu¤a tercih
hakk› b›rak›lmaz. O aç›dan do¤al do-
¤ufl dedi¤imiz olay, asl›nda do¤acak
olan›n elinde olmayan, tercihini kendi-
sinin yapmad›¤› bir olayd›r. Bu gerçek
elbette Önder Apo için de geçerlidir. 

Fakat hemen hemen tüm çocuklar
yaflamaya haz›r olmad›klar›, yaflam›n
ihanete u¤rad›¤›n› fark ettikleri, bu ya-
flam›n yaflanmaya de¤mez oldu¤unu
anlad›klar› halde, yine de verili yaflam›
yaflamaya mecbur olduklar›n› hisseder
ve bu yaflam›n içine girerler. Ama Ön-
der Apo’da görülen fley bunun tam ter-
sidir. Önder Apo’da gördü¤ümüz fley,
bu yaflama bulaflman›n kesinlikle ka-
bul görmeyece¤i ve böylesi bir yaflam›n
yaflanmayaca¤› gerçe¤idir. Asla herke-
sin yaflad›¤› gibi yaflanmayacakt›r! Bu
en temel bir Önderlik ilkesidir ve yedi
yafl›nda itibaren çocuk Öcalan’›n temel
duruflu, onun topluma, aileye, ortama
ve sisteme karfl› duruflu budur.

Asl›nda bu belki de her çocu¤un bafl-
lang›çta fark›na vard›¤› bir durumdur.
Hiç kuflku yok ki, Önderlik kiflili¤inin
gaipten sesler duydu¤u, her fleyi her-
kesten çok de¤iflik hissetti¤i, Önderlik
kiflili¤inin adeta insanüstü bir varl›k ol-
du¤u fleklindeki tüm alg›lamalar asl›n-
da sahteli¤in ta kendisidir. Bu durum
önder kiflilikleri anlamaya yanaflmama,
onlar› anlay›p uygulama ve pratiklefltir-
me gücünü kendinde bulamaman›n d›-
flavurumudur; kendi çaresizli¤inin itira-
f› ve çözümsüzlü¤ünde ›srar etmektir. 

Oysa Önder Apo’da görüldü¤ü üze-
re, insan› büyük ç›k›fla götüren, yafla-
m›n mevcut halini do¤ru anlamak ve
ona karfl› tav›r belirlemektir. Her ço-
cuk bir bak›ma bunu görebilir. Örne-
¤in hepimiz verili yaflam›n hali pür
melalini görüyoruz. Bu dünyaya hepi-
mizin bir itiraz› var, verili sisteme he-
pimizin bir itiraz› var. Fakat bizim iti-
raz›m›zda ›srar yoktur. ‹tiraz sadece

itiraz olarak kal›yor. ‹tiraz› itiraza ko-
nu olan fleyin reddine dönüfltürme,
buradan yola ç›k›p onun alternatifini
oluflturma biçiminde bir çaba olma-
d›ktan sonra, böyle bir itiraz›n da hiç-
bir anlam› olmayacakt›r. Suça bulafl-
mak da iflte buradan bafllar; mevcut
yaflam›n suçuna bulaflmak, onun kiri-
ne pas›na bulaflmak buradan bafllar. 

Kürtler kendi cellad›na 
sevdalanm›fl bir topluluktu

Önderli¤in ikinci do¤ufl dönemi ön-
cesinde toplumda tan›fl›p konufltu¤u
insanlar vard›r; gençlik döneminde in-
sanlarla kurdu¤u iliflkiler içerisinde
Kürdistan gerçekli¤ini belki de kendi-
sinden daha çarp›c› biçimde izah
edenler bulunmaktad›r. Bunlar Kür-
distan’daki yaflam› kurumufl bir kütü-
¤e benzetirler. 

Ayn› flekilde Kürdistan’daki yaflam
adeta bir yük hayvan›n›n yaflad›¤› ya-
flama benzer. Ancak kuru kütük ye-
flermeyecektir. ‹nanç budur. Hayvan
insanlaflamayacakt›r. Gerçe¤i alg›lay›fl
ve tav›r al›fl biçimi budur. Yani insan-
lar›n itiraz› bellidir, tan›mlar› gerçekçi-
dir. Ama bu tan›mlar gerçe¤in bir yü-
zünü yans›tsalar da öteki yüzünde
varolan› ortaya koymay› baflarama-
maktad›r. Yani güncel insan›n en az›n-
dan biçim olarak insana benzedi¤i ve
dolay›s›yla e¤er bir yerde birazc›k in-
sani bir özelli¤i kalm›flsa o insani ger-
çekli¤i aray›p bulmak ve oradan onu
yakalayarak yeniden insanl›¤a çekmek
gerekti¤i biçimindeki bir durufl söz ko-
nusu de¤ildi. Fark buradayd›.

fiöyle de denilebilir: Elbette hep
1970’ler öncesinin, yani 1940 ile 1970
aras›ndaki tarihsel sürecin Kürdistan’›
aç›s›ndan bak›yoruz. 1940’lardan son-
ra Kürdistan’da yaflam sömürgecilik
bile diyemeyece¤imiz, sömürgecilik
sistemini bile oldukça geride b›rakan
bir yabanc› egemenlik alt›nda gerçek-
leflen, inkar ve imhaya dayanan bir
sistemdir. Bu sistem alt›nda gerçekle-
flen bir yaflam vard›r. Bu bir gerçeklik-
tir. Kürdistan yok say›lmakta ve yok
edilmektedir. Kürt toplumu daha ön-
cesinde gerçeklefltirilen soyk›r›m düze-
yindeki eylemlerle bast›r›lm›fl, ezilmifl

“Önder Apo’yu büyük ç›k›fla götüren, yaflam›n mevcut halini 
do¤ru anlamas› ve ona karfl› tav›r belirlemesidir. Her çocuk bir

bak›ma bunu görebilir, mevcut duruma itiraz edebilir. Tabii itiraz› 
itiraza konu olan fleyin reddine dönüfltürme, onun alternatifini

oluflturma olmad›ktan sonra, itiraz›n da hiçbir anlam› olmayacakt›r.
Suça, mevcut yaflam›n kirine, pas›na bulaflmak buradan bafllar”
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ve ard›ndan gerçeklefltirilen korkunç
bir pasifikasyon politikas›yla kendisini
tan›yamaz duruma getirilmifltir. 

Kürt toplumu üzerinde uygulanan
bu hayvana bile reva görülemeyecek
sömürgecilik sistemine karfl› tek bir
itiraz bile gelifltiremeyecek duruma
düflürülmüfltür. Dili yasaklanm›flt›r,
tarihi yok say›lm›flt›r. Kürt gerçe¤i
kendi tarihsel köklerinden kopart›lm›fl
ve iflgal ile birlikte bafllayan sömürge-
cilik tarihi Kürt’ün gerçek tarihi say›l-
m›flt›r. Yani adeta bir geçmifli yoktur. 

Özellikle bu süreçten bafllayarak,
kendi tarihini sömürgecili¤in tarihiyle
bafllatacak bir Kürt tipi ortaya ç›karm›fl-
t›r. Bu, devflirme bir tiptir. Bu, kendi
cellad›na sevdalanan bir tiptir. Önderli-
¤in do¤du¤u dönemde gelifltirilmek ve
sisteme eklemlenmek istenen nesil, do-
lay›s›yla yabanc›laflt›r›larak tarihsel
kökleriyle ba¤lar› olan Kürt’ün yerine
ikame edilmek istenen nesil böyle bir
nesildir. Bir devflirme nesildir, bir yeni-
çeri kufla¤›d›r. Bu, kendi cellad›na sev-
dalanmaya sevk edilen bir nesildir.

Yaflam yaflamaya de¤miyorsa 
nas›l yaflanabilir

Önderlik, bu neslin her çocu¤unun
yapt›¤› gibi bu devflirme yaflam›na onay
vermemifl, buna hay›r demifl ve ona
karfl› net bir ç›k›fl sergilemifl, burada
kendisine dayat›lan verili yaflam› yafla-
may› kesinlikle reddetmifltir. Önderli¤in
ç›k›fl noktas› budur. Bu son derece ba-
sit bir gerçektir. Çocuk Öcalan böyle
yaflamayacak, bu kirli somuta asla bu-
laflmayacakt›r. Kürdistan koflullar› ger-

çekten de mevcut haliyle adeta bir ke-
nefe benzemektedir. Önderli¤imizin de-
yifliyle, bu kenefte bir tek damla temiz
su yoktur. Bu kenefte bulunan su la-
¤›m suyudur. ‹nsanlar adeta o la¤›m
sular› içindeki bir yaflam› yaflamakta-
d›r. Bunu yaflamakla kalmamakta, bu-
nu adeta bir zorunlulu¤un gere¤i say-
makta, bunun da ötesinde her fleyiyle
bu kenefte varl›¤›n› sürdürürken kirli
sulardan içmekte, üstelik Önderli¤in
deyifliyle “oh be, ne temiz su!” demekte-
dir. Utan›las› gerçek budur. 

Önder Apo’nun yaflam›n pek de arzu-
lan›r gibi yaflamayaca¤›na dair gözlemi,
bu somut gerçeklikten yola ç›karak,
bundan hareket ederek geliflir. Yani var-
d›¤› sonuçlar bu somut gerçekli¤in göz-
leminden ç›kard›¤› sonuçlard›r ve buna
karfl› geliflen bir itiraz›n ad›d›r. fiöyle de
denilebilir: Mevcut Kürdistan koflullar›
dikkate al›nd›¤›nda, yaflam e¤er yaflan-
maya de¤meyecekse, o zaman di¤erleri
bunu nas›l yaflamaktad›r? Bu yaflam›n
d›fl›nda kalan tek bir insan yoktur, bu-
na ciddi bir itiraz bile yoktur. Bu anlam-
da yaflam e¤er ihanete u¤ram›flsa, her-
kes ihanete bulaflm›fl demektir. Herkes
ihanete u¤rayan yaflama evet diyorsa,
herkes bu ihanetin bir parças› olmufl
demektir. ‹hanete hay›r diyen, buna bu-
laflmayan yegane kiflilik çocuk Öca-
lan’d›r, O’nun kiflili¤idir. 

Kürdistan’da her yürek 
her beyin iflgal edilmifltir

Yaflam bir toplumsal zeminde ger-
çekleflir, ayn› zamanda bir toprak par-
ças› üzerinde vücut bulur. Yani anayur-
dunuz baflkalar›n›n mülkü olmuflsa,
üzerinde yaflam›n›z› sürdürece¤iniz ana
ata topraklar›n›z iflgal edilip elinizden
al›nm›flsa, bununla birlikte varl›¤›n›z›
sürdürece¤iniz bir toplumsall›¤›n›z söz
konusu de¤ilse, toplumunuz da¤›t›lm›fl-
sa, orada yaflam bitmifl demektir. Kür-
distan gerçekli¤inde varolan budur.
Kürt’ün toplumsall›¤› da¤›t›lm›fl, Kür-
distan topraklar› iflgale u¤ram›flt›r. Sa-
dece bununla da kal›nmam›fl, beyinler
ve yürekler de iflgal edilmifltir. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, bütün bu
olumsuzluklar› derinden hissetmek
önemlidir. Her yürek bunu hissetmez.

Bu aç›dan belki önderlikler esasen dü-
flünce dehas› olarak de¤erlendirilirler.
Ancak Öcalan kiflili¤indeki önderliksel
ç›k›flta, bafllang›çta son derece önemli
olan, kesinlikle onun duygusal deha bo-
yutudur. Güncel yaflama itiraz›n olma-
mas› flu anlama gelir: Asl›nda gözler hep
düflman›n istedi¤i gibi görür, kulaklar
düflman›n iflitmek istedi¤ini iflitir; yü-
rekler düflman›n gelifltirmek istedi¤i
duygular› dillendirmek ister. Yani man-
da derili yürekler hissetmez. Hissetmek
bu aç›dan önemlidir. Verili durumun ve
onun içindeki o yaflam›n korkunç tah-
rip olmufllu¤unun ac›s›n› hissetmek
herkese mahsus bir özellik de¤ildir. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda büyük
önem arz eden fley, çocukluk boyutun-
da da olsa, Önderliksel ç›k›fltaki yüre-
¤in büyüklü¤ünü görmektir. Önderli-
¤in yüre¤i büyüktür. Önderlik yüre¤i
büyük insand›r. Özellikle onu izleyen-
ler aç›s›ndan ifade edilirse, en baflta
esas almalar› gereken fley, onun duy-
gular›ndaki derinlik ve keskinlik, duy-
gular›n›n kazand›¤› do¤rultu ve bu
duygular›n çarp›c›l›¤›d›r. E¤er bu do¤-
ruysa, o zaman kazanma da, kaybet-
me de burada gerçekleflir. ‹nsanlar
bafllang›çta esas olarak duygular›nda
kaybederler. Bask›c› ve sömürücü sis-
temler öncelikle insanlar›n duygular›-
n› çarp›t›rlar. Zaten Önderli¤i büyük
Önderliksel ç›k›fla götüren, ondaki
duygular›n büyüklü¤ünün kendisini
soylu düflünceye do¤ru itmesi, yakala-
d›¤› soylu düflüncenin de kendisini ör-
gütlenmeye ve eyleme kald›rmas›d›r.
‹nsan› büyük düflünceye, büyük örgü-
te ve büyük eyleme götürmeyen duy-
gular›n befl paral›k de¤eri yoktur. 
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Toplumsall›k yoksa 
özgür birey de yoktur

fiu gerçe¤i ›srarla vurgulamak gere-
kir: Önderlikle ba¤lar›m›z›n zay›flama-
s›n›n kayna¤›nda duygular›m›zdaki sa-
katl›k vard›r. Ço¤u zaman sevgimiz sev-
gi de¤ildir, öfkemiz öfke de¤ildir, nefre-
timiz nefret de¤ildir. Hay›r deyiflimiz bi-
zi kopufla, evet deyiflimiz fethetmeye gö-
türmez. ‹flte burada sahte, yalanc›, iki-
yüzlü bir kiflilik vard›r. Bu bir abart› de-
¤ildir. Üzerinde derinli¤ine yo¤unlaflt›-
¤›m›zda, ulaflaca¤›m›z en çarp›c› sonuç
budur. Nitekim Önderli¤in verili yafla-
ma itiraz› o kadar keskindir ki, asl›nda
insansal varoluflta temel bir gerçeklik
olarak toplumsallaflman›n temel gücü
olan ana gerçekli¤inin toplumsallaflma
hakk›n› bile reddeder. 

Kuflkusuz ana çocu¤una bir fleyler
vermek istemektedir; ama verebilece¤i
bir fleyi yoktur. Örne¤in verebilece¤i
bir vatan yoktur, verebilece¤i bir özgür
yaflam yoktur, verebilece¤i herhangi
çarp›c› bir de¤er yoktur. Onun vermek
istedi¤i, Önderli¤in deyifliyle bir yaflam
tutama¤›d›r; bunu da kendisi yaflama-
y›p çocu¤una vermek istemektedir.
Önderli¤in itiraz› bunad›r. Anan›n ço-
cu¤u haz›rlad›¤› toplumsall›k yaflan-
maya de¤mez bir toplumsall›kt›r ve bir
kenef durumundad›r. Önderlik o ke-
nefe girmeyecektir, o kenefin içinde
yer almayacakt›r. Bu aç›dan itiraz›
esasta bunad›r. Anan›n toplumsallafl-
ma hakk›n›n reddi, onun öngördü¤ü
ve çocu¤u haz›rlad›¤› toplumsall›¤›n
yaflanmaya de¤meyece¤idir. 

‹nsan toplumsal bir varl›kt›r. Bunun
bir anlam› fludur: ‹nsan toplumsall›k
halinde var olur. Toplumsall›k insanl›-
¤›n varolufl biçimidir. Yani toplumsall›k
yoksa özgür birey de yoktur. Bu bak›m-
dan Önderlik mevcut toplumsall›¤› red-
dederek kendi toplumsall›¤›n› kurmaya
yönelir. Ama bir fley daha vard›r: Belki
anan›n toplumsallaflma hakk›n› redde-
der; ancak yine de yaflamas›n›n tek flar-
t›n›n anan›n namusu ve onurunu koru-
maktan geçti¤ini ve bir an için bile olsa
bu gerçe¤i unutmamas› gerekti¤ini çok
iyi bilir. Yani anan›n namusunu ve onu-
runu koruyacakt›r. Yaflamas›n›n yega-
ne koflulu budur. 

Peki, öyleyse o zaman anal›¤› do¤ru
anlamak gerekir. Anal›k nedir? Anal›k
sadece do¤urganl›k iflleviyle s›n›rl› bir
varl›k de¤ildir, ana bir kuluçka maki-
nesi gibi görülemez. Ne yaz›k ki uygar-
l›k sisteminin anal›¤› içine düflürdü¤ü
konum budur. Oysa anal›k toplumsal
bir güçtür, anal›k bir sistemdir. Anal›k
çocu¤u topluma haz›rlamak kadar, ay-
n› zamanda çocu¤u haz›rlad›¤› toplu-
mun da ana eksenidir, onun kurucu
ve yönetici gücüdür. 

Ama bu her dönemde böyle midir?
Kuflkusuz böyle de¤ildir. ‹nsansal
varolufl maceras›na bakt›¤›m›zda, mil-
yon y›llara yay›lan bu tarihsel geliflme
sürecinde anan›n bu özelli¤ini rahat-
l›kla görebiliriz. Ama do¤al toplumun
geriletilmesiyle ana kad›n flahs›nda
düflürülen bütün bir kad›nd›r ve onun
sistemsel gücü bir bütün olarak elin-
den al›nm›flt›r. Anan›n toplumsallaflt›r-
ma gücü elinden al›nm›flt›r, anan›n
toplumsall›¤› elinden al›nm›flt›r. Bu

aç›dan da anan›n namusunu ve onu-
runu korumak demek, onun belirleyici
güç oldu¤u, kendi toplumsall›¤›n› ger-
çekten yaflad›¤› ve yaflatt›¤› bir sistemi
oluflturmakt›r. Bu sistem yarat›lmad›¤›
müddetçe, gerçek anlamda anan›n na-
musunu ve onurunu korumaktan söz
edilemez. Neolitik toplumsal bilimsel
teknik temeller üzerinde yeniden kuru-
lup yaflamsal k›l›nmad›kça, anal›k
hakk› asla ödenmifl say›lamaz.

Önderlik görmek demektir

Kürdistan’da baya¤›laflan basit na-
mus anlay›fl›ndan bu tarzda ele al›nan
bir namus anlay›fl›na yükselifl, Önder-
li¤in daha çocuklu¤unda sergiledi¤i te-
mel bir özelli¤i olmufltur. Önderliksel
duruflun temel bir özelli¤i iflte budur.
Anas›yla ilk çat›flmas›ndan sonra Ön-
derli¤in bütün çabas› kendi toplumsal-
l›¤›n› kurmaya yönelifl biçiminde so-
mutlafl›r. Yaflamak istiyorsan›z e¤er,
yaflam toplumun varl›¤›n› gerektirdi¤i
için, bir toplumun sahibi veya onun bir
üyesi olarak yaflamak zorundas›n›z. 

Yaln›z insan yoktur. Ne kadar so-
yutlarsan›z soyutlay›n, yaln›z insan
bulamazs›n›z. Yaln›z birey afl›r›ya
vard›r›lm›fl bir soyutlaman›n, bir
ütopyan›n ürünüdür. O aç›dan da öz-
gür yaflamak isteyen insan, özgür bir
toplum yaratmak zorundad›r. Bu ne-
denle Önderlik daha çocuklu¤undan
itibaren kendi toplumsall›¤›n› kurma
çabas›na yönelir. Anayla bütün kav-
gas› da toplumsallaflma üzerinedir.
Kendi toplumsallaflmas›n› kendisi
kurmak ister. Bunu arkadafllar›yla
yapacak ve baflaracakt›r. 

Üveyfl Ana kendi çocu¤undaki ar-
kadafl ba¤l›l›¤›n› ve derin arkadafll›k
aflk›n› görmüfl, ancak O’nun bu denli
arkadafl canl›s› olmas›n›n kendi arka-
dafllar› taraf›ndan ayn› ciddiyet ve du-
yarl›l›kla karfl›lanmayaca¤›n› çok iyi
fark etmifltir. “Sen bir ahmaks›n; bun-
lar›n tümü kendi ç›karlar›n› düflünür
ve seni yar› yolda b›rak›rlar” der. Belki
çocuklu¤unda bu böyledir. Ama bu-
gün PKK biçimindeki somutlaflmada
da böylesi bir durum vard›r. Ne yaz› ki
hakl› ç›kan ana olmufltur. Önderlik,
en kritik anlarda akl›na gelenin hep
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anas›n›n bu sözleri oldu¤unu belirtir.
“En tehlikeli ve en zorlu anlarda ana-
m›n sözlerini hat›rlad›m” der. Korkunç
bir fleydir, ancak do¤rulanan anan›n
kehaneti olmufltur. 

Peki kendisini yar› yolda b›rakt›lar,
arkadafl diye bakt›klar›n›n birço¤u ge-
çici yol arkadafllar› ç›kt›lar diye Önder-
lik arkadafl aray›fl›ndan vazgeçti mi?
Hay›r, vazgeçmedi. O kendi toplumsal-
l›¤›n› yine kendi arkadafllar›yla kura-
cakt›. Yani yeni bir dünya kurman›n
yolu buradan geçiyordu. O özgür yafla-
m› yine onlarla birlikte kuracakt›. 

Son görüflme notunda varolan du-
rumu ve arkadafll›¤›m›zdaki zay›fl›¤›
gören Önderli¤imiz, “bana bir tek ka-
d›n veya erkek kals›n, beni izleyen ve
çizgiye ba¤l› tek bir kad›n ya da erkek
olsun, yeter” dedi. Bunun içindeki ac›
elefltiri ve müthifl sitemi görebiliyor
musunuz? Gerçekten bunun ac›s›n›
yüre¤inizde hissedebiliyor musunuz?
Peki, buna verece¤imiz karfl›l›k ne ol-
mal›d›r? fiu gerçe¤i asla unutmamal›-
y›z: Önderlik görmek demektir. 

Zihniyet insan›n ideolojik kimli¤idir

Önderlik ‹mral›’da dört duvar ara-
s›ndad›r; dört duvar›n da ötesinde,
belki de bir tabutlu¤un içindedir; belki
de çarm›h›yla birlikte bir tabuta ko-
nulmufltur. Ama orada bu haliyle bile
asl›nda bizim gerçekli¤imizin fark›nda-
d›r. Çünkü O Kürt gerçekli¤ini iyi tan›-
yor. Onun zay›fl›¤›n› ve zaaflar›n› iyi
biliyor. Bu anlamda Önderli¤in söyle-
di¤i fleyler bir gerçektir. 

Mevcut durumda verili yaflam›n ya-
flanmazl›¤›na karfl› keskin bir tav›r al-
ma konusunda zay›fl›klar›m›z vard›r.
Böyle de yaflanabilir diyenlere içimizde
de rastlayabilirsiniz. Durufllar› asl›nda
o anlama geliyor. Yaflam› ertelemeye-
ce¤inize göre, o zaman PKK’nin istedi-
¤i bir tarzda yaflam›yorsan›z, baflka
türlü yafl›yorsunuz demektir. E¤er Ön-
derli¤in gerçek bir arkadafl› olarak ya-
flam›yorsan›z, baflka türlü yafl›yorsu-
nuz demektir. O da PKK’ye mahsus bir
yaflam de¤ildir; sistemin dayatt›¤› ba-
ya¤› yaflam›n ta kendisidir, soluk al›p
vermeyi yaflama sanmakt›r. 

Bizler kimi zaaflar›m›z ve zay›fl›klar›-
m›zla adeta sistemin yaflatmak istedi¤i

gibi yafl›yoruz. Belki de potansiyel ola-
rak sistemin dayana¤› olan insan hali-
ne gelmenin maddi zeminlerini kendi
içimizde bar›nd›r›yoruz. Buna karfl› öy-
le derin bir itiraz›m›z fazla yoktur. Ön-
derlik gibi reddetmesini bilmiyoruz,
O’nun gibi reddetti¤imizin alternatifini
tutkuyla yaratmas›n› bilmiyoruz. Ön-
derlik daha çocukken bile “ben böyle
yaflamayaca¤›m, ben bu kirli somuta
bulaflmayaca¤›m, ben bu batakl›kta
yüzmeyece¤im, ben bu kenefte gezme-
yece¤im. O zaman ayk›r› olaca¤›m ve
bu yaflam›n alternatifini yarataca¤›m.
Bu kirli yaflam tarz›na, bu sisteme kar-
fl› ayk›r› olaca¤›m. E¤er alternatifini ya-
rat›rsam yaflayaca¤›m. Alternatifini ya-
ratamazsam, bunun imkanlar›n› olufl-
turamazsam o zaman soyut yaflamay›
tercih edece¤im. Bir takva sahibi gibi,
bir zikir sahibi gibi, bir dervifl gibi yafla-
yaca¤›m. Anlam›n ve hissin gücüne da-
yanarak yaflayaca¤›m” dedi. 

‹nsan›n zihniyeti neyse 
yaflam› da odur

Belki sonuç olarak da, bafllang›ç ola-
rak da Önderli¤in ilk cümleleri böyledir.
Son Savunmas›nda yapt›¤› insan tan›-
m› da bununla örtüflmektedir: Anlam›n
ve hissin yaflatt›¤› bir insan en güçlü
insand›r. Yoksa maddi zeminlere, flu-
nun bunun zeminine dayanarak yafla-
yan insan de¤il; olanaklar üzerinde var-
l›¤›n› sürdüren insan de¤il. Anlam›n ve
hissin gücü budur. Anlaml› insan, vic-
danl› insan, zihniyet sahibi insan bu-
dur. Di¤eri farkl› bir tür zihniyet temsil-
cisi olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Kuflkusuz sorun zihniyetin de¤ifl-
memesindedir. Bu tarzda bir yaflam
alg›lamam›z yoktur. Önderli¤in istedi-
¤i tarzda yaflama bak›p alg›lama söz
konusu de¤ildir. Alg›lamam›z, zihniye-
timiz, anlay›fl›m›z farkl›d›r. ‹nsan›n

zihniyeti neyse yaflam› da odur. ‹nsan
zihniyetine göre yaflar, sahip oldu¤u
zihniyetten farkl› tarzda yaflayamaz.
Zihniyet insan›n ideolojik kimli¤idir.
‹deolojik kimli¤iniz neyse, ona uygun
bir yaflam›n temsilcisi olarak ortaya ç›-
kars›n›z. Bir toplumsal sistem olufl-
madan önce, onun ideolojik kimli¤i or-
taya ç›kar›lmak zorundad›r. Onun için
ideolojik kimlik önemli bir olayd›r. ‹de-
olojik kimlik net olmad›ktan sonra,
ona uygun bir yaflam biçimi e¤reti bir
tarzda kurulsa bile, sonuçta sisteme
eklemlenmekten kurtulamaz. O siste-
min bir yede¤i olarak, adeta can simi-
di tarz›nda bir yede¤i olarak kullan›l-
maktan sak›namaz. 

O aç›dan ele al›nd›¤›nda, öncelikle
zihniyet alan›nda muazzam bir de¤ifli-
mi yaflamak zorunday›z. Bunun anla-
m› fludur: Asl›nda ben bu sistemi ya-
flamayaca¤›m diyorsunuz. Çünkü her
yaflam bir sistem içinde gerçekleflir.
Bu sistemler var, de¤il mi? Klasik kö-
lelik sistemini afl›yorsunuz, olgunlafl-
m›fl kölelik sistemi olarak feodal siste-
mi afl›yorsunuz, genelleflmifl ve derin-
leflmifl kölelik sistemi olarak kapitalist
devletçi toplum sistemine geliyorsu-
nuz. Bu sistemlerden biri di¤erlerin-
den daha etkili olabilir; afl›lan sistemin
kal›nt›lar› varl›¤›n› sürdürebilir. Ama
egemen olan bir tanesidir. Günümüz
dünyas› kapitalizmi yafl›yor ve dolay›-
s›yla ‘ben böyle yaflamayaca¤›m’ dedi-
¤inizde, ‘ben bu kapitalist yaflam›n içi-
ne girmeyece¤im’ diyorsunuz. 

Zaten Önderli¤imiz de daha çocuk-
lu¤undan bafllayarak ne afl›lmakta
olan feodal sistemin ne de verili kapi-
talist sistemin kendi kiflili¤inde vücut
bulabildi¤ini söyledi. Yani bunlar Ön-
derli¤in kiflili¤inde asla vücut bulma-
yacak olan sistemlerdir ve bunun da
karfl›l›¤› ‘ben böyle yaflamayaca¤›m’
cümlesinde ifadesini bulmaktad›r. Ön-
derlik hiçbir zaman bu sistemlerin in-

“‹nsan›n zihniyeti neyse yaflam› da odur. ‹nsan zihniyetine 
göre yaflar, sahip oldu¤u zihniyetten farkl› tarzda yaflayamaz. 

Zihniyet insan›n ideolojik kimli¤idir. ‹deolojik kimli¤iniz neyse, 
ona uygun bir yaflam›n temsilcisi olarak ortaya ç›kars›n›z. 

Bir toplumsal sistem oluflmadan önce, onun ideolojik kimli¤i 
ortaya ç›kar›lmak zorundad›r”
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san› olmad›. Ve bu temelde bakt›¤›m›z-
da, Önderlik hiçbir zaman ihanete bu-
laflmad› ve Kürdistan’da ihanete bu-
laflmam›fl yegane insan olarak kald›. 

fiöyle de denilebilir: ‹hanete bulafl-
mak, iflte sadece Kürt’ün yabanc›lafl-
mas›na bulaflmak, adeta ona onay ver-
mek anlam›nda da de¤erlendirilemez.
‹hanete bulaflmama bunun çok daha
ötesine götürülebilir ve götürülmelidir.
‹nsanl›¤a karfl› ilk ihanetin gerçeklefl-
mesi, insan bilincinin ilk defa tecavü-
ze u¤ramas› nerede bafllar? ‹hanet ve
insanl›¤›n laneti uygarl›k sisteminin
oluflumuyla, hiyerarflik ve devletçi top-
lum sisteminin do¤ufluyla birlikte bafl-
lar. ‹nsan bilinci ilk defa orada tecavü-
ze u¤rar. ‹lk defa orada yaflam ihanete
u¤rar. Yaflam›n içine yalan girer. Çün-
kü devletli toplum, devletçi uygarl›k
sisteminin kendisi yalana dayal› sis-
temdir. Yalana bulaflan ihanete de bu-
lafl›r. Bu aç›dan da devlet odakl› uy-
garl›k sistemine karfl› tav›r, ihanete
karfl› insanl›¤›n ihanete bulaflt›r›lma-
s›na karfl› tav›rd›r. 

Kürt kendi gerçekli¤inin 
haini durumuna gelmiflti

Sadece Kürt gerçe¤i de de¤il, tarih-
sel olarak köklerinizle buluflmaya do¤-
ru bir yolculu¤a ç›kt›¤›n›zda, bu gerçe-
¤i çok çarp›c› bir flekilde görebilirsiniz.
Asl›nda belki de insansal oluflumun ve
insani geliflimin kayna¤›nda Kürt ger-
çe¤i var. Hem insan olarak hem de
co¤rafya olarak Kürdistan gerçekli¤i
insanl›¤a befliklik ve anal›k yapm›flt›r.
Uygarl›¤›n geliflimi için gerekli bütün
verileri, uygarl›¤›n üzerinde yükselece-
¤i zemini haz›rlayan, Proto Kürtlerin
damgas›n› vurdu¤u ve insanl›k tarihi-
nin en büyük devrimi olan neolitik
devrim gerçekli¤idir. Bafllang›çta Kürt
insan› bu devrimin de¤erlerini savu-

nur, bunlar› korumak için direnifle ge-
çer. Ama daha sonraki süreçte, daha
çok da egemenlerinin uygarl›k güçleri-
ne teslim olmalar›, onlar›n bir ufla¤›
haline gelmeleri ve onlarla bütünlefl-
meleri sonucunda, ihanet Kürt top-
lumsal gerçekli¤ine de bulafl›r. Fakat
sonralar› bu öyle bir aflamaya gelir ki,
Kürt gerçekli¤inde ihanete bulaflma-
m›fl tek bir insan bile kalmaz. Kürt
adeta kendisinin ve kendi cinsinin ha-
inine dönüflür. 

O aç›dan insanl›¤›n befli¤inde Kürt
ve Kürdistan varsa, kaynak buras›ysa,
yarat›c›, oluflturucu, gelifltirici ve ko-
rumas› gereken güç de buysa, o za-
man öncelikle bundan uzaklaflmak ve
giderek kopmak, lanetin temsilcisi ola-
rak ortaya ç›kmakt›r. Herkes bu befli-
¤e ihanet edebilir; ama bu beflikte ger-
çekleflen de¤erlerin oluflturucusu, ge-
lifltiricisi ve koruyucusu olmas› gere-
kenler ona ihanet edemez. Çünkü on-
lar bu de¤erlerin gerçek sahibidir. Di-
¤erleri onun üzerinde vücut bulur. Na-
s›l bir ana asla kendi çocu¤una ihanet
etmezse, nas›l kendi yavrusuna ihane-
ti düflünmezse, karakterinde böyle bir
fley bulunmuyorsa, Kürt’ün de bu
noktada kendi de¤erlerine sahip ç›k-
mas› gerekirdi. Ama olmad›. Kürt ken-
di gerçekli¤inin haini durumuna geldi.
Ne yaz›k ki bizim halk türkülerimize,
a¤›tlar›m›za da yans›d›. Bizim ozanla-
r›m›z,  belki de bilimle hiç tan›flmam›fl
sanatç›lar›m›z bile, yaflanan bu düflü-
rülmüfllü¤ümüze bakarak, “Kürt hain-
dir” dediler. Kawus A¤a’n›n a¤›tlar›n›
dinleyin, “Kürt haindir” diye yak›n›r. 

Önderlik bu korkunç gerçe¤i gördü
ve itiraz›n› buna karfl› yapt›. Önderlik
ç›k›fl›nda en temel, en can al›c› nokta
budur. Herkes bu gerçe¤i görebilir de-
nilebilir. Yani görmenin sadece Önder-
li¤e mahsus bir durum olmad›¤› söyle-
nebilir ve bu do¤rudur. Abart›n›n iflte
burada olmamas›, Önderli¤in iflte tam

da bu noktada ilahlaflt›r›lmamas› ge-
rekir. Diyelim ki herkes bu gerçe¤i gö-
rür. Ama gerçe¤i görmek baflka, do¤ru
insan aray›fl›na ç›kmak baflkad›r; veri-
li durumu görmek baflka, onu redde-
dip aflacak insan› ortaya ç›karmak
baflkad›r. ‹tiraz edersiniz, ama reddet-
ti¤inizin içinde olursunuz. ‹tiraz eder-
siniz, ama g›rtla¤›na kadar içindesiniz-
dir; a¤lay›p s›zlars›n›z, ama çaresizli¤i
oynar ve a¤lad›¤›n›z› yaflars›n›z. 

Önderlik bunu yaflamad›. Onun far-
k› buradad›r. Önder Apo bunun gücü-
nü yaratt›. O kendi ifadesiyle belki de
bulundu¤u ortam›n en zavall› çocu-
¤uydu. Önderlik bu gerçe¤i çok net
sözcüklerle ortaya koydu. “Ben parti ve
partili olmak d›fl›nda asl›nda dünyan›n
en zavall› insan›y›m. Apo kiflili¤i, parti
olman›n ve parti ölçülerini esas alma-
n›n d›fl›nda dünyan›n en zavall› kiflili-
¤idir. Hatta bir hiçtir. O her iflte biraz
olsun örgütlenmeyi baflard›¤› ve gide-
rek partileflmeyi sa¤layabildi¤i için var-
d›r.  Bu ayn› zamanda bir Kürt kiflili¤i-
nin afl›lmas›, bitmiflli¤in ve ölümün
durdurulmas› ve yeni yaflam umudu-
nun yarat›lmas›d›r. Bunu sa¤layabildi-
¤i için Apo kiflili¤i vard›r” dedi. 

Bu topluma bu dünyaya 
kafa tutan insand›r Önder Apo

Demek ki Önderli¤in ç›k›fl›nda flu
var: ‹tiraz alternatifini oluflturmaya
götürür; reddetmek alternatifini yarat-
ma eylemine yöneltir. Hay›r diye hay-
k›rmak, evet demeyi de ortaya ç›kar›r.
Sadece baz› hay›rlar›n›z varsa, hay›ra
karfl› evetleriniz de mevcut de¤ilse, o
zaman siz a¤lamakl› bir kölesiniz de-
mektir. Ezop gibi anlafl›lmaz bir dil
kullanan, asl›nda daha yumuflat›lm›fl
bir köleli¤e r›za gösterebilecek günü-
müzün bir Ezop’u tarz›nda yafl›yorsu-
nuz. Oysa itiraz ve reddedifl sizi alter-
natifini yaratmaya götürmek zorunda-
d›r. Alternatifi oluflturma çabas› içeri-
sinde olur ve yaratabildi¤iniz ölçüde
onu yaflars›n›z. Yaratmazsan›z soyut
yaflars›n›z, duygular›n›za dayanarak
yaflars›n›z, düflünce ve anlam›n gücü-
ne dayanarak yaflars›n›z. Ama yine de
her fleye ra¤men alternatifini yarat-
mak zorundas›n›z ve bunu da tek ba-

“‹tiraz alternatifini oluflturmaya götürür; reddetmek alternatifini yaratma
eylemine yöneltir. Hay›r diye hayk›rmak, evet demeyi de ortaya ç›kar›r.

Oysa itiraz ve reddedifl sizi alternatifini yaratmaya götürmek zorundad›r.
Alternatifi oluflturma çabas› içerisinde olur ve yaratabildi¤iniz ölçüde

onu yaflars›n›z. Yaratmazsan›z soyut yaflars›n›z, duygular›n›za dayanarak
yaflars›n›z, düflünce ve anlam›n gücüne dayanarak yaflars›n›z”
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fl›n›za yapamazs›n›z. Alternatifini ya-
ratmak örgütlülükle olur.

Önderli¤in ilk eylemi içinde bile bir
örgütlülük vard›r, bir örgütlenme ya-
ratma durumu vard›r. Örgütlenmek ve

örgütlü yaflamak Önderli¤in en belirgin
özelli¤idir. Örgütlülük ortak bir amaca
ba¤lanm›fl ve ona do¤ru yürüyüfle ge-
çen baflka insanlarla birlikte yaflama-
s›n› bilebilmek, yeni yaflam›n insan›n›
ortaya ç›karabilmek, o insan› bulabil-
mek ve onunla bir olabilmektir. Önder-
lik kendi arkadafllar›yla çocuk oyunla-
r›n› bile bir örgütlülük zeminine dö-
nüfltürür. Orada bir örgütlülük vard›r. 

O aç›dan birinci do¤ufl dönemi de-
di¤imiz dönemin, asl›nda belki de da-
ha sonra PKK tarz›nda kendini ifade
eden örgütsel ç›k›fl›n bütün temel veri-
lerini kendi içinde tafl›d›¤› rahatl›kla
söylenebilir. Önderliksel do¤ufl gerçek-
te orada gizlidir. Onun bütün özellikle-
ri o çocuklukta, o çocu¤un duruflunda
gizlidir. Bu topluma, bu dünyaya kafa
tutan insand›r Önder Apo. Dünyaya
kafa tutan, sisteme kafa tutan, uygar-
l›¤a kafa tutan bir kifliliktir. Çocuk
yafltaki Abdullah Öcalan sisteme bu
tarzda kafa tutan, onun sundu¤u ya-
flam› reddeden biridir. Alternatif yafla-
m› oluflturmak için daha çocuk yaflta
denemelere giriflen, ilk toplumsallafl-
ma denemelerini çocuk oyuncaklar›yla
bafllatan bir insand›r. 

Bütün bunlar elbette hikaye de¤il-
dir, tersine yaflam›n en can al›c› ger-
çe¤idir. Bunlar Önder Apo’nun gerçe-
¤idir; o en güzel insan›n, kirlere bu-
laflmam›fl insan›n gerçe¤idir. Abdul-
lah Öcalan bizim ayak bas›lmam›fl, el
de¤memifl topra¤›m›zd›r; insanl›¤›n
peflinde kofltu¤u ayak bas›lmam›fl, el

de¤memifl toprakt›r. Yeni yaflam iflte
bu bereketli toprak üzerinde vücut
bulacakt›r. En güzel yaflam bu top-
rakta hükmünü icra edecektir. Çün-
kü orada kirlenmemifllik vard›r. Bu-

gün bu toprak geniflle-
tilmifltir. Nitekim Ön-
derlik örgütlülükle bir-
likte bafllar. 

Yaflamak için örgüt-
lenmek zorundas›n›z.
Toplumsall›k örgütlen-
menin ta kendisidir.
Toplumsall›k bir örgüt-
lülü¤ü ifade eder. Ör-
gütsüzlük toplumun da-
¤›t›lmas›d›r. Böyle bir
dönemde bile mevcut
durumda bakt›¤›n›zda,

Kürt’ten geriye kalan fleyin da¤›t›lm›fl
ailecik objeleri oldu¤unu görürsünüz.
Ortada toplumsall›k yoktur, bunu ye-
niden kurmak zorundas›n›z. Bizim
hareket olarak ç›k›fl›m›z›n kendisinde
bu vard›r. Yaflam, özellikle çözüm dö-
neminde istedi¤imiz yaflam, Önderli-
¤in çok net biçimde tan›mlad›¤› gibi,
yeni toplumsall›¤›m›z›n ta kendisidir. 

Do¤¤ru insan tan›m›n› yapmak 
çok önemlidir

Yaflam bizim yeni toplumsall›¤›-
m›zd›r. Biz bunu kurmaya gidiyoruz.
Böyle bir örgütlülük yarat›yoruz.
Bafllarken de özgür in-
sandan bafll›yoruz. Bireyi
özgürlefltiriyor, ona zihni-
yet kazand›r›yor, irade
haline getiriyoruz. Onun
duygular›n› keskinlefltiri-
yor, duygular›na do¤rultu
kazand›r›yor ve kendisini
yarat›c› eylemin içine so-
kup yeni bir toplumun te-
mel dayana¤› haline geti-
riyoruz. 

Ama biz partililer ola-
rak özgür bir toplumun te-
mel yap› tafl› olan özgür
bireyin çok daha ötesine, çok daha ile-
risine geçiyoruz. Asl›nda flu söylenebi-
lir: Parti Önderli¤i’nin daha sonraki
ikinci do¤ufl döneminin en temel un-
suru olarak gördü¤ü partileflme, bu

yeni toplumsall›¤›n çelik çekirde¤idir.
Partileflme PKK fedaili¤inin toplumsal-
l›¤›d›r, fedailerin toplumsall›¤›d›r, fe-
dailerin toplumsal yaflam›n›n ta ken-
disidir, onun en örgütlü öncü ifadesi-
dir. Bu tarzda bir parti alg›lamas› ye-
rindedir. Di¤eri kendi içerisinde ger-
çekten ciddi zaaflar ve zay›fl›klar tafl›r.
‹kinci do¤ufl döneminin en temel özel-
li¤i iflte budur. 

fiöyle diyelim: Nas›l yaflamak, nas›l
bir insan olmak istiyorsunuz? Önder-
likte temel soru budur. ‹nsan nedir?
Öncelikle do¤ru bir insan tan›m›na
ulaflacaks›n›z. ‹nsan tan›m›ndan yola
ç›kt›¤›n›zda, do¤ru bir toplum tan›m›-
na kadar gidersiniz. Çünkü insan top-
lumsal bir varl›kt›r. O zaman do¤ru
toplum nedir ve nerededir? Böylelikle
insan› bir de toplumun içindeki bir
varl›k, onun organik bir parças› boyu-
tuyla tan›mlars›n›z. Do¤ru insan tan›-
m› do¤ru toplum tan›m› demektir.
Do¤ru toplum tan›m› yap›lmadan do¤-
ru insan tan›m›na ulafl›lamaz. Öncelik-
le toplumu do¤ru tan›mlamak gerekir. 

Zaten Önderli¤in yeni paradigma-
s›nda da kilit nokta veya sihirli anah-
tar toplumun do¤ru tan›mlanmas›d›r.
Önderlik toplumu do¤ru tan›mlam›fl,
bu tan›m kendisini insansal varolufl
gerçe¤i olan do¤al topluma götürmüfl-
tür. ‹nsanl›¤›n büyük hakikati budur;
insanl›¤›n gerçekli¤i orada gizlidir.
Öteki toplum biçimleri birer sapmad›r,
insanl›ktan uzaklaflmad›r, insanl›¤›n

trajik düflüflüdür. Uygarl›k tarihi in-
sanl›¤›n yükselifli de¤ildir, özünde in-
sanl›¤›n düflüflünün tarihidir. Ama
ona karfl› direnen bir insanl›k gerçe¤i
de vard›r; komünal demokratik de¤er-
leri yaflatmak u¤runa mücadele eden
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asil bir insanl›k gerçe¤i vard›r. K›saca
bu etnisitedir; halklar, milliyetler, afli-
retler ve kabilelerdir. Bunlar›n hepsi-
nin direnifli en soylu direnifltir ve ger-
çek insanl›k bunlarda vücut bulur. 

Di¤er bir olgu peygamberlik gelene-
¤idir. Peygamberler de s›n›fl› topluma
karfl› direnirler. Bunlar›n eyleminin
özü devletçi uygarl›¤a karfl› direnifltir.
Bunlar da takip etmemiz, izlememiz
gereken soylu gerçekliklerdir. Bizim iz-
ledi¤imiz gerçeklik uygarl›¤›n gerçekli-
¤i de¤ildir. Biz ondan kopuflla kendi
sistemimizi kurmaya girifliyoruz. Yeni
bir toplumun kuruluflunda bafllang›ç
noktam›z budur. Uygarl›ktan kopma-
d›kça, insanl›¤›n gerçekle buluflma yü-
rüyüflünü do¤ru rotaya sokamay›z; öz-
gürlük, eflitlik ve adalet u¤runa bafl-
latt›¤›m›z yürüyüflü do¤ru rotada iler-
letemeyiz. O aç›dan do¤ru insan tan›-
m›n› yapmak çok önemlidir. 

‹lk insana ilkel demekten 
kurtulmad›kça do¤ru bir 

insan tan›m›na ulafl›lamaz

‹nsan nedir sorusuna cevap arar-
ken, Önderli¤in yapt›¤› belirlemeler son
derece çarp›c›d›r. E¤er ilkel denilen in-
sandan uzaklaflma varsa, ondan büyük
ölçüde kopufl gerçekleflmifl ve o insan-
dan çok daha farkl› bir insan ortaya
ç›km›flsa, günümüz insan›yla karfl›lafl-
t›r›l›p kim daha fazla insand›r diye bir
soru soruldu¤u zaman verece¤imiz ce-
vap bellidir: Elbette ‘ilkel’ insan daha
insand›r. Di¤eri insanl›ktan ç›km›flt›r. 

Kald› ki bu belirlemeler yeni paradig-
mayla da ba¤lant›l› de¤ildir. Daha
1997’de yay›nlanm›fl bir de¤erlendirme-
sinde, Önderlik, “bütünüyle güncel ol-
mak, bana göre önemli oranda insan ol-
maktan vazgeçmektir” dedi. Bütünüyle
güncel olmak ve özellikle kapitalizmin
s›n›rlar› içine hareket etmek, kesinlikle
insan olmaktan vazgeçmektir. Uygarl›-
¤›n s›n›rlar› içinde hareket etmek, insan
olmaktan vazgeçmektir. fiüphesiz bu
çok önemli ilkesel bir yaklafl›md›r. “Ken-
dini bugüne kapt›rmak, büyük insanl›k
kökeninden ayr›lmak demektir. Hatta
ça¤lar ve her ça¤›n flu aflamas› biçimin-
de tarihi böyle bölümlere ay›rmak, san-
ki ilkel bafllang›ç dönemi çok kötüymüfl
de ondan kurtuluyormufluz gibi bir fel-
sefi yaklafl›m son derece tehlikelidir. Bir
bitkiye bile bakt›¤›m›zda taze bir fidan
herhalde çürümüfl bir a¤açtan daha de-
¤erlidir ve yaflam vaat eder. Ne malum
ki bugünkü uygarl›k tamamen çürü-
müfl, güçten düflmüfl, meyve verme ye-
tene¤i olmayan bir a¤aç olmas›n?” 

Önderlik bunlar› söyledikten sonra,
kendisinin itiraz›n›n hep bu uygarl›k
de¤erlendirmelerine oldu¤unu belirtir.
Bu de¤erlendirmeler yeni paradigma-
dan çok daha önce yap›lm›flt›r. 1997’de
yapt›¤› bir de¤erlendirmedir. Önder
Apo, “uygarl›k de¤erlendirmelerine flid-
detli bir elefltirimiz vard›r. Çünkü hepsi
de insanl›¤›n bafllang›c›na bir sayg›s›z-
l›kt›r, hatta onu inkar etme yan› çok
a¤›r bas›yor. Her uygarl›k kendini mü-
kemmel say›yor. Her sonuç bir bafllan-
g›c› görmezlikten geliyor. Biraz daha so-
mut söylersek, insan bir tür olarak or-
tadan kalk›ncaya kadar büyük oranda
bafllad›¤› gibi olacakt›r. Oluflum süreci
onun bütün gelece¤ini belirleyecektir.
A¤›rl›kl› olarak bafllang›ç
özellikleri neler ise, sona öy-
le gidecektir. E¤er baflka bir
tür insandan ç›kt›ysa, o ar-
t›k insan olamaz. E¤er bu-
günkü insan ilkel insandan
çok farkl› ise, bana göre da-
ha insan ilkel insand›r. ‹n-
sandan uzaklaflan ise bu-
günkü insand›r” der. Bunlar
çok nettir. 

Yeni paradigma Miner-
va’n›n Zeus’un aln›ndan f›r-
lay›p ç›kmas› gibi, Önderli-

¤in kafas›n›n içinde birdenbire f›rlay›p
ç›kmad›. Bunun büyük insanl›k aray›-
fl›na dayal› bir maddi zemini vard›r ve
muazzam bir birikime dayanmaktad›r.
Yeni paradigma Önderli¤in aray›fl eyle-
minin sa¤lad›¤› birikimin bir sonucu ol-
du. Önderlik geçmiflte flunu ifade edi-
yordu: “‹lkellikten kopmamaya çal›fl›yo-
rum. Birçok yan›mla ilkel kalmay› bile-
rek tercih ediyorum.” O zaman son bir
cümleyi daha söylüyordu: “‹lk insana
ilkel demekten kurtulmad›kça, do¤ru
bir insan tan›m›na ulafl›lamaz.”

‹nsansal varolufl sürecinde o kendisi-
ni flekillendiren insan gerçekli¤i gerçek
insand›r. Onun oluflum özellikleri ken-
disini belirler. Bafllang›c› onu belirler,
tür olarak öyle flekillenir. Daha sonra
ondan ç›kar ve kendisinden farkl› bir
tür ç›k›p geliflirse art›k o kendisi de¤il-
dir. O aç›dan bafllang›ç her zaman
önemlidir. Demek ki insanl›k bafllang›ç-
tan itibaren toplum halinde yaflad›. Bu
nedenle toplumsal gerçeklikten kaçam›-
yorsunuz. Önder Apo’nun belirtti¤i gibi,
toplumsal gerçeklikten kaçmak zanne-
dildi¤inden daha zordur. 

Yaflam ancak özgür bir toplumsal
zeminde mümkün olabilir

Çevrenizi ve içinde yaflad›¤›n›z top-
lumsal koflullar› biraz olsun tan›maya
bafllar bafllamaz ‘ben böyle yaflamaya-
ca¤›m’ diyorsunuz. O zaman verili yafla-
m› bu kadar derinli¤ine anlamak iste-
yen bir insan, bunun tersini de arar. Pe-
ki, o zaman gerçek yaflam nerededir? Ya
da do¤ru olmadan yaflam olmaz ise, o
zaman do¤ru nerededir? Aray›fl zaten
budur, yani aray›fl bu do¤ruya ulaflma-
n›n aray›fl›d›r. Do¤rular› bulacak, do¤-
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rularla birlikte yaflayacaks›n›z. Alterna-
tifi yaratmak denilen eylem de iflte bu-
dur. Bunu bafllang›çta bulamazs›n›z.
Bu aç›dan da bafllang›çta soyut yafla-
mak zorundas›n›z. Bu anlamda bafllan-
g›çta gerçekten de verili yaflama bulafl-
madan, gerekti¤inde pek çok yönünüzle
ilkel yaflamay› tercih etmek durumun-
das›n›z. Aranan do¤ru, özgür yaflamd›r.
Yaflam› özgür k›lan her fley do¤rudur. O
zaman gerçekten özgür yaflam nerede-
dir? Soru budur. Önderlik bütün aray›-
fl›n› bu minval üzeri yürütüyor. 

Önderli¤in istedi¤i kiflilik 
zafer kiflili¤idir

Önderlik flunun çok iyi fark›ndad›r:
Yaflam ancak özgür bir toplumsal ze-
minde mümkün olabilir. O zaman ken-
disinin mevcut topluma itiraz› olacak-
t›r. Çünkü çözülen bu toplumda yaflam
ihanete u¤ram›flt›r. Birincisi, bu top-
lum de¤iflmek zorundad›r. ‹kincisi, ya-
flam ancak bir toprak parças› üzerinde
mümkün olabilir. O zaman özgür ya-
flam için yürüyüfl, Kürdistan’›n fethine
do¤ru olacakt›r. Yani Önderli¤in bütün
yürüyüflü bafl›ndan itibaren özgür bir
Kürdistan’a ve özgür bir topluma do¤-
rudur. Harekete geçifl noktas› budur,
bafllang›ç noktas› buras›d›r. Bu toprak-
lar, buradaki insan, Kürt toplumu öz-
gür olmak zorundad›r. Bu anlamda
Önderli¤imiz için en yüce de¤er, kiflinin
ne kadar topra¤›na göre oldu¤u ve öz-
gürlük anlam›nda halk›na ne verebildi-
¤iyle ölçülmektedir.

Ancak verili durum bunun tam ter-
sini göstermektedir. Kürdistan’daki bu
duruma müdahale edip de¤ifltirmeye
kalk›flmak mucizevi olan› baflarmaya
çal›flmakt›r. Çokça güncellikten bahse-
diyoruz ya, güncellik mucizevi olanla
çeliflir. Güncel gerçe¤i dikkate ald›¤›-
n›zda, mucizevi olan› asla baflaramaz-
s›n›z. Baflarmak için öncelikle güncel
olandan kopmak durumundas›n›z.
Mucizevi olan fley, güncel gerçekli¤e
batm›fl insan›n göremedi¤ini görmek,
duyamad›¤›n› duymakt›r, inanmad›¤›-
na inanmak ve eyleme geçmek, onun
hissedemediklerini hissedebilmektir.
Önderlik gerçe¤i iflte budur. 

Böyle bir ç›k›flla ifle bafllad›ktan son-
ra, Önderli¤in vard›¤› nokta fludur: Ye-

ni bir yaflam imkan› do¤urmasa bile,
köle bile denilemeyecek bir halk›n yafla-
m›na müdahale etmek ve sömürge bile
denilemeyecek bir ülkede bu halk› dire-
nifl konumuna getirmek son derece
onurlu bir davran›flt›r. Bu halk›n girifl-
ti¤i direnifl eylemi içinde tümüyle yok
olmas› bile verili durumdan çok daha
anlaml›d›r. Yani onuruyla savaflarak öl-
mek bile bu verili durumda yosun har-
c› bir yaflam›n mahkûmu olmaktan çok
daha de¤erlidir ve bunun kendisinin de
son derece büyük bir anlam› vard›r.
Kürt insan›n›n böyle ölece¤ine, onuruy-
la savaflarak ölmeyi seçmesi çok daha
önemlidir ve Kürt’ü bu noktaya getir-
mek oldukça de¤erlidir. 

Önderlik bize ne diyordu, biliyor mu-
sunuz? “Ben sizi sistemin istedi¤i gibi
yaflatmad›m. Sistem sizi bir biçimde ya-
flatmak istiyordu. Bu alçalt›c› bir ya-
flamd›. Ben buna müdahale ettim ve
sistemin sizi istedi¤i tarzda yaflatmas›na
izin vermedim. Belki bizim istedi¤imiz
gibi de yaflamad›n›z, ama olsun; siste-
min sizi istedi¤i tarzda yaflatmas›na izin
vermemek de benim için büyük bir ba-
flar›d›r. Sisteme bunu yapt›rmad›m. Do-
lay›s›yla istedi¤iniz gibi yaflamad›n›z.”
Soruyorum: Karfl›t sistemi yaflayabiliyor
muyuz? Hangimiz istesek bile PKK’nin
içinde karfl›t sistemi istedi¤imiz gibi ya-
flayabiliyoruz? Belli ki hiçbirimiz yafla-
m›yoruz. ‹flte bu da Önderli¤in baflar›s›-
d›r. Belki Önderli¤in istedi¤i tarzda ya-
flayam›yoruz, ama sistemin istedi¤i gibi
yaflamaktan da uza¤›z. Bu da Önderli-
¤in büyük bir baflar›s›d›r ve bunu da
görmek gerekir.  Bu onurlu bir fleydir,
ama bununla zafer olmaz. Bu noktadan
çok daha ileriye gitmek gerekir. 

Bu noktada gerçekten de Önderli¤in
istedi¤i tarza gelmek, bu sistemi de¤iflti-
rebilecek insan› ortaya ç›karmak ve za-
fer kiflili¤ini bu insanda gerçeklefltirmek
gerekmektedir. Eksik olan budur. fiu
anda da eksik olan ve Önderli¤in elefltir-

di¤i husus yine budur. Önderli¤in iste-
di¤i kiflilik zafer kiflili¤idir. Zafer kiflili¤i
tarz›nda bir kiflili¤i kendisinde somut-
laflt›ran Zilan gelene¤ini sürdüren tek
bir kad›n veya Kemal Pir gerçekli¤ini de-
vam ettiren tek bir erkek olsun, onlar
bile Önderlik için yeterlidir. Önderli¤in
elefltirdi¤i fley sahte durufltur. PKK zafer
kiflili¤ini ve mücadelede yenilmezli¤i
temsil eden bir güçtür. Önderlik yenil-
mezli¤in temsilcisidir. Ama burada ye-
nilgili kiflilik ortamlar› vard›r. Yenilgili
kifliliklerin hakim oldu¤u bir ortamda
zafer kiflili¤i boy vermez. Önderli¤in iti-
razlar› bunlarad›r. Zilan zafer kiflili¤idir,
Kemal Pir zafer kiflili¤idir. Bu kiflilikler
var oldukça, kim ne derse desin, kesin-
likle bu sistem kaybetmifltir. Yeni sis-
tem, Önderli¤in sistemi, özgürlü¤ü
mümkün k›lan sistem mutlak suretle
kazan›lacakt›r. Bu da bir gerçektir. Ön-
derli¤in itiraz› ve öfkesi bu gerçe¤in gö-
rülmemesinedir, bu nihilizmedir. 

Özgür toplumu kurmak 
özgür insanla mümkündür

Bunlar çok önemlidir. Fakat yine de
ç›k›fl noktas›na vurgu yapmak gerekir.
Verili yaflam› reddediyorsan›z, alterna-
tifini de kuracaks›n›z. Alternatif yaflam
da bir toplumsal zeminde gerçekleflir. O
zaman kendi toplumunuzu yaratacak
ve özgür topluma ulaflacaks›n›z. Özgür
toplumu kurmak özgür insanla müm-
kündür. O zaman özgür insan› yaratma
eyleminde mutlaka sonuç alacaks›n›z.
Özgür insan olmadan, çokça sözünü et-
ti¤imiz özgür birey olmadan, özgür top-
lum olunmaz. Yaflam yeni toplumsall›-
¤›m›zsa ve özgür yaflam›n tan›m› do¤ru
toplumsall›¤›n tan›mlanmas›ndan geçi-
yorsa, öncelikle bunu do¤ru tan›mlay›p
bu temelde yeni bir yaflam› yaratacak-
s›n›z. Onun öncü gücü kendisini Apocu
çizgide her yönüyle gerçeklefltiren bi-
reydir. Bu da kadrolaflmakla mümkün-

“Köle bile denilemeyecek bir halk›n yaflam›na müdahale etmek ve 
sömürge bile denilemeyecek bir ülkede bu halk› direnifl konumuna 
getirmek son derece onurlu bir davran›flt›r. Bu direnifl eylemi içinde

tümüyle yok olmak bile verili durumdan çok daha anlaml›d›r. 
Yani onuruyla savaflarak ölmek bile bu verili durumda 

yosun harc› bir yaflam›n mahkumu olmaktan çok daha de¤erlidir”
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dür, toplumda özgür yaflam›n temelleri-
nin at›lmas› bile özgür bireyle müm-
kündür. Orada özgür birey olmadan,
orada bireyi özgürlefltirip irade haline
getirmeden, onu kendine güven duygu-
suyla doldurmadan, onu ““yyaaflflaamm  oollaa--
ccaakkssaa  öözzggüürr  oollaaccaakk  yyaa  ddaa  hhiiçç  oollmmaayyaa--
ccaakk”” gibi bir anlay›flla donatmadan, as-
la demokratik kurulufla bafllayamazs›-
n›z. Özgür birey iflte budur; bu tarzda
donanm›fl insand›r.

Ancak kadro olmak ve PKK’lilik bu-
nun çok daha ilerisindedir. Kadro Kürt
halk›n›n demokratikleflmesinin ›fl›¤›d›r,
onun ikna gücüdür. ‹nsan› bu düzeye
getirmenin ikna edici kiflili¤i, ayd›nlan-
m›fl ve kendisini güneflten bir parti ha-
line getirmifl PKK içerisindeki insand›r.
O ›fl›kt›r, gerçe¤i ayd›nlat›r. O lamba tu-
tar ve gerçe¤i gösterir. Di¤eri ise gördü-
¤ü gerçe¤e uygun davran›r ve ona göre
kendisini düzenler. Toplumdaki insan
budur.  Birey olmak isteyen insan, top-
lumdaki insan odur. Özgür birey olmak
zorunda olan, toplumdaki insand›r.
Buna karfl›l›k partili özgür birey olmay›
da aflm›fl, daha da ileriye gitmifl ve ken-
disini fedai haline getirmifl insand›r. Zi-
lan, Kemal Pir de bir fedai kiflili¤idir. Bu
ortam›n içerisindeki insan Zilan ve Ke-
mal Pir olmak zorundad›r. Bunu yap-
mayan, bu noktaya gelmeyen, kölelik-
ten flikayet eden insan m›zm›z, çaresiz,
çözümsüz, yitik, bitik insand›r. 

Kuflku her zaman aray›fla yöneltir

Henüz Önder Apo ile tan›flmadan,
bir de¤erlendirmesinde okudu¤um Le-
nin’in bir belirlemesini hiç unutma-
d›m. Lenin, yaklafl›k olarak “hiç kimse
köle olarak do¤du diye suçlanamaz.
Ama kendi köleli¤inin bilincine varan
bir köle, bu köleli¤e karfl› mücadele
edece¤i yerde suskunlu¤a gömülüyor-
sa ya da o köleli¤ini meflru gösteren tu-
tumlar içine giriyorsa, böyle bir köle

her özgür insanda tiksinti ve nefret
duygular› uyand›ran afla¤›l›k ve asalak
bir hayvand›r” diyordu. Bu, Lenin’in
tan›m›d›r, benim tan›m›m de¤il. Tabii
bu bir bak›ma Önderli¤imizin de tan›-
m›d›r. Kölelik kabul edilemez ve siste-
min kendisi, uygarl›¤›n kendisi kölelik-
tir. Dolay›s›yla devlet odakl› uygarl›k
sistemi kabul edilemez. 

Önderli¤in sistemine girecekseniz
e¤er, gerçekten özgür yaflama girmek
istiyorsan›z, mevcut durumu sorgula-
man›z ve öncelikle yeni bir do¤ufl yara-
tarak yeni yaflama bir girifl yapman›z
gerekir. Bu yeni yaflam da öncelikle ge-
nelde devlet odakl› yaflamdan, özel ola-
rak da kapitalist modern yaflamdan ko-
puflla bafllar. Girifl noktas› budur. Ge-
nelde devlet odakl› yaflamdan, yani uy-
garl›k sisteminden kopmak, ikincisi ve
daha çarp›c› olarak kapitalist modern
yaflamdan kopmak, Önderlik paradig-
mas›na giriflin temel kofluludur. Bu ka-
p›dan ad›m atmadan Önderlik paradig-
mas›na girilemez. Bu aç›dan uygarl›k-
tan kopmak –Önderli¤in deyifliyle– en
büyük özelefltiridir. Bunlar Önderlik
gerçekleridir. Bu tarzda de¤erlendirme-
den, sorunu bu tarzda ortaya koyma-
dan, Önderlikle bütünleflemeyiz. 

Do¤al do¤ufl önderliksel ç›k›fl›n bü-
tün temel belirtilerini içinde tafl›r. Yedi
yafl›ndan sonra, özellikle ilkokula gi-
diflle birlikte bafllayan süreç ve okul
süreçleri, Önderlik aç›s›ndan asl›nda
bir uygarl›k orman›na girifltir. Aray›fl›
kendisini uygarl›k orman›na dal›fla gö-
türmüfltür. Önderli¤in yaflam felsefesi-
nin temelinde kuflku vard›r. Kuflku
her zaman aray›fla yöneltir. Kuflku flu-
dur: Do¤ru olan nedir diye bir soru
sordu¤unuzda, bu soruya do¤ru cevap
bulamad›¤›n›z müddetçe, kuflkular›n›z
devam edecektir. Yeni bir yaflam ar›-
yorsan›z, do¤ru olmadan yaflam olma-
yaca¤›na göre, o zaman do¤ru nerede
sorusuyla karfl› karfl›ya gelirsiniz. 

Önderlik her zaman do¤ru olan ne-
dir sorusuna yan›t arad›. Önderlik öy-
le bir kifliliktir ki, yüzeysel ve do¤rulu-
¤u kuflku götürür gerçeklerle de uzun
süre yaflayamaz. Diyelim ki do¤ru, ka-
pitalist gerçekli¤i reddetmek ve sosya-
lizme yönelmektir diyorsunuz. Kapita-
list gerçeklikten kopuyor ve sosyalizm-
le tan›fl›yorsunuz. Do¤ru sosyalizmin
içindedir diyorsunuz. Ama burada bile
kuflkular›n›z devam ediyor. Burada bi-
le yüzeysellikten uzaklafl›p gerekli de-
rinli¤i yakalayarak verili do¤ruyu sor-
gulamak ve gerçe¤i bütün özellikleriy-
le anlamak durumundas›n›z. Önderli-
¤in aray›fl› bu çerçevede devam ediyor. 

Önderli¤in uygarl›k ortam› içerisin-
de ortaokul ve lise dönemlerini düflü-
nelim. Görünürde hep sistemin içinde-
dir, adeta sistemin midesindedir; sis-
tem kendisini eritip ö¤ütmeye çal›fl›yor.
Ama eritemiyor, sistem Önderlik kiflili-
¤inde vücut bulam›yor, kendisini Ön-
derlikte somutlaflt›ram›yor. Dolay›s›yla
kusmak zorunda kal›yor. Ama Önder-
lik de bu süreçte kendi deyifliyle siste-
min midesini delemiyor. Aray›fl› devam
ediyor, ama verili dünyaya karfl› itiraz›-
n› çok daha yüksek düzeyde seslendi-
riyor. Bu anlamda lise s›ralar›ndayken
yazd›¤› bir kompozisyon yaz›s›n›n bafl-
l›¤› son derece ilginçtir: “Sen benim hiç
do¤mayan çocu¤umsun” diyor. Bunun
anlam› fludur: Özgür yaflam hala do¤-
mam›flt›r ve onun aray›fl› hala devam
etmek zorundad›r. Bu kifliyi müthifl
gerginlefltirir, onu zorlar. Bu noktada
Önderli¤in nas›l bir ruhsal gerilimi ya-
flad›¤› rahatl›kla anlafl›labilir. Ruhsal
gerilimin kendisi aç›s›ndan istenmeyen
bir durum de¤il, tersine kendisinin is-
tedi¤i bir koflul oldu¤u ortadad›r. 

Ruhunun gerilimini yitirenler asla
büyük aray›fllara yönelemezler. Gerçe-
¤i aray›fl yürüyüflü her zaman sanc›l›
ve ac›l›d›r. Bizler gerçe¤i ararken yal-
n›zca kendi kiflisel yazg›m›zla ilgilen-
miyoruz, bir bütün olarak insanl›¤›n
durumuyla ilgileniyoruz. Dolay›s›yla
ç›k›fl›m›zda evrensellik vard›r. ‹nsanl›-
¤›n yazg›s›yla ilgilenen, gerçek anlam-
da evrensel oland›r. ‹nsan kendi yazg›-
s›n› de¤ifltirmek isterken bile bunun
insanl›¤›n yazg›s›n› de¤ifltirmeye ba¤l›
oldu¤unu fark eder. Önderli¤in ç›k›-
fl›nda da bu vard›r. 

“‹nsansal oluflumu anlamak, bütün gerçekleri çözmekle eflde¤erdedir. 
Bunlar çözülmeden insani gerçe¤e ulafl›lamaz. Buna karfl›l›k insan 
gerçe¤ini çözerek de bu gerçeklere ulafl›labilir. Bu yüzden gerçe¤i

aray›fl yürüyüflü her zaman insana ac› verir. ‹nsanl›¤a dayat›lan kaderi 
de¤ifltirmek üzere eyleme geçmek insana her zaman ac› verir. Zaten 
kahramanl›k ya da soyluluk da bu ac›ya katlanma olgusunda yatar”
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Gerçe¤i aray›fl yürüyüflü 
her zaman insana ac› verir

Kürdistan’›n da elbette bir özgünlü-
¤ü söz konusudur. Ama evrensellik bu
özgünlü¤ün içinde gizlidir. Önderli¤in
ç›k›fl› zaten evrenseldir. Evrensel ol-
mak, kendi gerçe¤ini insan, toplum,
do¤a ve evrenle birlikte ele almak ve
bunlarla da ilgilenmek, bunlar›n ger-
çeklerini de çözmek anlam›na gelir. Za-
ten insansal oluflumu anlamak, bütün
bu gerçekleri çözmekle eflde¤erdedir.
Bunlar çözülmeden insani gerçe¤e ula-
fl›lamaz. Buna karfl›l›k insan gerçe¤ini
çözerek de bu gerçeklere ulafl›labilir.
Bu yüzden gerçe¤i aray›fl yürüyüflü her
zaman insana ac› verir. ‹nsanl›¤a daya-
t›lan kaderi de¤ifltirmek üzere eyleme
geçmek insana her zaman ac› verir. Za-
ten kahramanl›k ya da soyluluk da bu
ac›ya katlanma olgusunda yatar. 

Bir tafl›n alt›nda kald›¤› zaman, eli-
nizden gelen ac›ya dayanmay› bir soy-
luluk belirtisi sayamazs›n›z. Soyluluk
belirtisi, insan›n, toplumun, halk›m›z›n
yazg›s›n› de¤ifltirmeye çal›fl›rken karfl›-
laflt›¤›m›z zorluklardan kaynaklanan
ac›lara dayanma gücünde somutlafl›r.
Kahramanl›k budur, soyluluk budur.
Bütün flehit yoldafllar›m›z›n gerçe¤ine
bakal›m: Onlar neden bizim soy dama-
r›m›zd›rlar? HHaakkiilleerr,,  HHaayyrriilleerr,,  KKeemmaalllleerr,,
MMaazzlluummllaarr,,  ZZiillaannllaarr,,  AAggiittlleerr,,  BBeerriittaannllaarr,,
BBeerriivvaannllaarr neden soy damar›m›zd›rlar?
Çünkü onlar her türlü ac›ya karfl› ko-
yacak gücü kendilerinde yaratt›lar. On-
lar›n çektikleri ac› dar anlamda kendi
ç›karlar›n› gerçeklefltirmeye çal›flmak-

tan kaynaklanan bir ac› de¤ildi. Onlar
bedensel ve ruhsal varl›klar›n› halklar›-
na ve insanl›¤a adam›fl insanlard›. On-
lar kendilerini insanl›¤›n yazg›s›n› de-
¤ifltirmeye adam›fllard›. 

Soyluluk bu yazg›y› de¤ifltirmeye
çal›fl›rken yaflanan ac›lara dayanma ve
direnmeyi sürdürme gücü ve kararl›l›-
¤›nda billurlafl›r. Soysuzluk ise boyun
e¤mekle bafllar. Boyun e¤en, bilerek
veya bilmeyerek soysuzlu¤a ad›m at-
m›flt›r. Soysuzluk bafl e¤mifllikte ve
bencillikte ifadesini bulur. Soysuzluk
bencilliktedir, bafl e¤miflliktedir. Buna
karfl›l›k direnifl ise soyluluk belirtisi-
dir. ‹nsanl›¤›n yazg›s›yla ilgilenmek,
bencilli¤in tam karfl›t› olan› yapmak-
t›r. Bencillik, insanl›¤›n durumunu hiç
göz önüne getirmemektir. 

Umut özgürlü¤ün 
zorunlu varolufl kofluludur

‹nsanl›¤›n gerçe¤i aray›fl yürüyüflü
ne kadar ac›l› olursa olsun, o kadar da
heyecan vericidir. ‹nsanl›¤›n yazg›s›yla
ilgilenmeyenler, bir yazar›n deyifliyle
insan olman›n heyecan›n› yaflayamaz-
lar. ‹nsan olmak heyecan verici bir se-
rüvendir, ama ayn› zamanda ac›lara
yol açan sürekli bir eylemlilik halidir.
Burada ac› ve heyecan iç içedir. Bu
yolda hissedilen sadece ac› de¤ildir,
onun heyecan› da vard›r. Zaten en ac›
veren ortamlarda bile bir haz duyars›-
n›z. En ac› veren koflullarda bile o haz-
z› mutlaka duyumsars›n›z. ‹nsan ol-
man›n hazz›n› yaflamak güzeldir. 

Kemal Pir’in iflkence alt›nda düflma-
na tek bir kelime bile söylememesi, ‹b-
rahim Kaypakkaya’n›n tüm ç›lg›nca ifl-
kencelere ra¤men düflman karfl›s›nda
ser verip s›r vermemesi, zulme ve zor-
bal›¤a asla boyun e¤meyen bu güzel in-
sanlarda acaba nas›l duygular yarat-
m›flt›r? ‹nsan olman›n hazz›n› yaflamak
iflte budur. En insanl›k d›fl› iflkenceler
alt›nda direnirken mutlu oldu¤unuzu
söyleyemezsiniz, ama bir haz duyars›-
n›z. Büyük insan olman›n, düflmana
boyun e¤memenin, bencil davranma-
man›n hazz›n› duyars›n›z. Buna karfl›-
l›k ac›lar karfl›s›nda bencil davran›p
kendinizi kurtarmaya çal›flman›z da
mümkündür. Bu durumda arkadaflla-
r›n›z› ele verir, kendilerini düflmana sa-
tars›n›z. Bencil davran›r da ‘ben neden
öleyim, di¤erini de yakalas›nlar, hayat›-
m› kurtaray›m’ derseniz, o zaman in-
sanl›ktan ç›km›fl olursunuz. 

Ama onlar bencil davranmad›lar.
Onlar hayatlar›n› ortaya koydular ki,
di¤erlerinin hayatlar› kurtulsun, bafl-
kalar›n›n hayatlar› özgürleflsin, toplu-
mun hayat› özgürleflsin. Bunun için
kendi hayatlar›n› baflkalar› için feda
ettiler ve bunu yaparken ac› duymad›-
lar. Onlar insan olman›n o büyük he-
yecan›n›, o görkemli hazz›n› herkesten
daha fazla yaflad›lar. 

‹flte Önderlik gerçe¤i budur. Önder-
lik gerçe¤i böyle bir onuru ve gururu ya-
flaman›n temsilidir. Bunlar önemlidir,
bunlar yaflam›n gerçe¤idir, bunlar Apo-
cu gerçekliktir, bunlar Önder Apo reh-
berli¤inde bafllayan insan olma serüve-
ninde yaflananlar›n çok s›n›rl› bir özeti-
dir. Bunlar›n hepsi Apocu devrimci ger-
çekli¤in içinde vard›r. Apocu gerçekli¤in
içine girmek, zaten insan olman›n heye-
can›n› tatmakt›r. Apocu hareketin içine
gerçekten giren ve onunla bütünleflen
insan, insan olman›n hazz›n› en derin
bir biçimde yaflad›¤›n› mutlaka hissede-
cektir. Çünkü buras› bir heyecan ve
coflku yeridir. Burada y›lg›n insan›n,
çözümsüz insan›n, a¤lamakl› insan›n
yeri yoktur. Burada umutsuzlu¤a ve
inançs›zl›¤a yer yoktur, burada sorum-
suzlu¤a yer yoktur. Bir yazar›n dedi¤i
gibi, “sorumluluk bir bilinç ifli oldu¤u
kadar bir gönül iflidir. Her sorumlu, her
gerçek sorumlu sorumlulu¤unu sevinç
içinde gerçeklefltirir. Sorumluluk sevinç
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içinde yaflamakt›r... Her sorumluluk,
gelece¤e aç›lan bir yönelim olmakla bir
umudun ›fl›¤›nda heyecanlarla kendini
gerçeklefltirir. Sorumlu olmak umutlu
olmakt›r. Umut özgürlü¤ün zorunlu var
olufl kofluludur.”

Mücadele ve direnifl insan› 
her zaman ar›nmaya götürür

Önderlik gerçekleflmesinin ilginç ba-
z› özellikleri vard›r. Bütün soyluluk arz
eden eylemlilikler ve o eylemlerin sahi-
bi olan kiflilikler hep Önderlik etraf›nda
gerçekleflir. Ama ayn› zamanda cücelik-
ler de Onun etraf›nda geliflim gösterir.
Öfkeler de, sevgiler de O’na yönelir. Bü-
yük dostluklar da, büyük düflmanl›klar
da O’na yönelir. Cücelik de oraya ak›n
eder. Bu bir gerçektir. Önderlik gerçek-
leflmesi budur. Bu aç›dan bizim için
do¤ru olan, cüce kalmak yerine, o soy-
lu Önderlik gerçekleflmesinin en çarp›-
c› ifadesi olarak kendimizi de gerçeklefl-
tirmektir. Kendimizi Önderli¤in bir yol-
dafl› haline getirmek ne kadar zor olur-
sa olsun, insan olman›n heyecan›n›n
bu zorluklar› aflman›n içerisinde gizli
oldu¤unu bilerek partileflmeye ad›m at-
makt›r. Bu gerçekli¤in içine girmek, bu
yolda yürümektir. 

Hep PKK’liler çok fedakar insanlar-
d›r denir ya, bu tan›mlamay› tam be-
nimsedi¤imi söyleyemem. Fedakarl›k
bana hep sanki iyi bir fleyden vazgeç-
mekmifl gibi gelir. Bu anlamda Kemal
Pir fedakarl›k yapmad›, Mazlum Do-
¤an fedakarl›k yapmad› diye düflünü-
rüm. Mazlum istedi¤i gibi yaflad›, Maz-
lum herkesten daha iyi yaflad›. Çünkü
yaflaman›n en anlaml› biçimi onlar›n
yaflam›n›n ta kendisidir. Yaflamak, o
an neyi emrediyorsa ona cevap olmak-
t›r; dopdolu yaflamas›n› bilmektir. Ya-
flamak, dinin cennet olarak tarif etti¤i
bir mekanda, a¤açlar›n serin gölgesi

alt›nda, durgun akan bir suyun kena-
r›nda yan gelip yatmak, yiyip içmek is-
terken bile elini k›p›rdatmamak, sade-
ce arzu etmek, arzu edilen her fleyin
gerçekleflti¤ini görmek demek de¤ildir.
Bizim cennetimiz bu olamaz. Apocu
cennet bir mücadele zeminidir. 

Bunun ülke ve halk gerçekli¤imizle
ba¤›n› flöyle ifade edebilirim: Bir toplu-
lukta muazzam bir kirlenme varsa, ya-
flam alabildi¤ine kirletilmifl ve ihanete
u¤ram›flsa, öncelikle gerekli olan bu
kirlenmeyi ve ihaneti temizlemektir. Sa-
vafl›n atefli bu kirleri ve kötülükleri ya-
kan bir atefltir. Bu aç›dan mücadele ve
direnifl bizi her zaman ar›nmaya götü-
rür. Mazlum direniflinin zirvesidir. Di-
renmek yaflamakt›r diyoruz. Evet, ya-
flamak, ama nas›l bir yaflam istiyoruz?
Elbette en soylu ve onurlu tarzda yafla-
mak istiyoruz. Temel de¤erlere en ba¤l›
tarzda yaflamak istiyoruz. Mazlum,
Hayri, Kemal, Zilan ve bütün flehitleri-
miz iflte budur. Bu tarzda yaflamak s›-
radan bir yaflam de¤ildir. Ömrünü flu
kadar uzatma tarz›nda bir yaflam de¤il,
içine anlam katarak yaflamak önemli-
dir. Önemli olan budur. fiehitler gerçe-
¤imiz esas itibariyle bu anlama gelir. 

Önderlik gerçe¤i 
çözüm gerçekli¤idir

Evet, bütün bunlar da Önderlik ger-
çe¤i etraf›nda vücut bulur. Maz-
lum’un, Hayri’nin, Zilan’›n, k›sacas›
Haki’den bafllayan bütün flehitler ger-
çe¤imizin Önderlik etraf›nda gerçekle-
flen bir anlam yücelmesi oldu¤u kesin-
dir. Bütün soylu güzellikler Önderli¤in
etraf›nda gerçekleflir ve hepsi Önderli-
¤i kendisi için esas al›r. ‹nsan Önder-
li¤e bütün varl›¤›yla kat›lmal›d›r. Onu
düflüncesi ve eylemiyle, maddi ve ma-
nevi gerçekli¤iyle oldu¤u gibi kabul et-
melidir. Kat›lmak budur. 

Bunun ard›ndan s›ra Önderli¤i an-
lamaya gelir. Önderlik anlafl›lmak iste-
nir. Sorgulayarak Önderli¤e kat›l›m
sa¤lanamaz. Siz burada bir sistemi ve
onun yaflam›n› sorgulam›yorsunuz.
Ayr›ca bu Önderli¤e kat›lman›z için si-
ze bir dayatmada bulunulmuyor. Ön-
derlik gerçe¤i çözüm gerçekli¤idir. Çö-
züm sorgulanmaz, yaflan›r. ‹nsanlar
çözümü sorgulamazlar, insanlar çözü-
me kat›l›rlar hem de sorgulamadan ka-
t›l›r ve kendileri çözüm gücü olmak is-
terler. Niye çözüme kat›l›rlar? Kendile-
ri de çözüm gücü olmak istedikleri için.
Niye özgür insana kat›lmak isterler?
Kendileri özgür olmak istedikleri için. 

Bir yandan anlad›k deyip yine de Ön-
derli¤e kat›lmayanlar, kat›l›p da gerek-
lerini yapmayanlar da vard›r. Bu da as-
l›nda bir tür Önderli¤i sorgulama biçi-
midir, yani rettir. Baz› özellikler iflinize
geldi¤i için kabul ediyorsunuz, ama di-
¤erlerine kat›lmak zor oldu¤u için bun-
dan kaç›yorsunuz. Veya baz› özellikleri
o an sizin gerçe¤inizle çelifliyor, bu du-
rumda özünde ‘ben seni reddediyorum’
diyorsunuz. Uygulamamak da bir bak›-
ma reddetmektir. Sonuçta var›lacak
nokta budur. Öyle anlamad›k, anlam›-
yoruz demek hiç do¤ru de¤ildir. Gerçek
olan asl›nda bizim kavramak istememe-
miz, Önderli¤i anlamaya çal›flmamam›z-
d›r. Dedi¤im gibi önderlikler anlafl›lmak,
kavranmak ister. Önderlikler kendileri-
ne kat›l›m beklerler. Önderlik bunu çok
net belirtiyor. “E¤er bana biraz sayg› ve
ba¤l›l›k varsa, sizin bana kat›lman›z ge-
rekir, benim size de¤il” diyor. 

Önderlik kiflili¤i kan›tlanm›fl bir ki-
fliliktir. Önderli¤e kat›lmak ise ona bü-
tün benli¤inizle, ruhunuz, varl›¤›n›z ve
düflüncenizle evet demektir. Önderli¤e
kat›lmak, O’na aflk ilan etmektir. Ön-
derli¤e ba¤l›l›k aflk›n ta kendisidir.
Çünkü Önderlik sadece birey olarak
Abdullah Öcalan de¤ildir; O’nda dile
gelen bütün bir evrendir, insansal
varolufltur, toplumsal gerçekli¤imizdir.
Önderlik evrenin dilidir, aflk›n dilidir.
Buna kat›l›yor, bunu aflk kabul ediyor-
sunuz. Çünkü Önderlikte bunlar dile
geliyor. Yaln›zca kifli olarak Abdullah
Öcalan’a de¤il, O’nda dile gelen gerçe¤e
kat›l›yor ve ona aflk ilan ediyorsunuz. 

SSüürreecceekk

“Önderli¤e kat›lmak, O’na aflk ilan etmektir.Çünkü Önderlik sadece
birey olarak Abdullah Öcalan de¤ildir O’nda dile gelen bütün bir 
evrendir, insansal varolufltur, toplumsal gerçekli¤imizdir. Önderlik 

evrenin dilidir, aflk›n dilidir. Buna kat›l›yor bunu aflk kabul 
ediyorsunuz. Yaln›zca kifli olarak Abdullah Öcalan’a de¤il O’nda 

dile gelen gerçe¤e kat›l›yor ve ona aflk ilan ediyorsunuz”
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BBaa¤¤››mmss››zz  bbiirr  hheeyyeett  ttaarraaff››nnddaann  
ssaa¤¤ll››kk  aannaalliizzlleerriimmiinn  yyaapp››llmmaass››  ggeerreekkiirr

Adalet Bakanl›¤›’na cevaben söylü-
yorum, –gerçi Adalet Bakan› bu konu-
da kendinden emin konufluyor– devle-
ti suçlamak istemiyorum, fakat bura-
da devlet töhmet alt›nda kal›yor. E¤er
devlet, töhmet alt›nda kalmak istemi-
yorsa, bir an önce sa¤l›k analizlerimin
yap›lmas›n› sa¤lamal›d›r. Bunun ba-
¤›ms›z bir heyet taraf›ndan yap›lmas›
gerekiyor. Bir heyet geldi. Heyette bir
profesör ile iki doktor vard›. 

Heyette toksikolog yoktu. Oysa tok-
sikolog gelseydi iyi olurdu, ama gelme-
di. Gelen heyet sadece numuneleri al-
mak üzere gelmiflti, numuneleri al›p
gitti. Heyette önemli olan bir profesör-
dü. Kan, idrar ve saç örne¤i ald›lar.
Toplu görüfltüler. Bulundu¤um ortam-
dan, duvardan numuneler al›nmad›.
Rapor sonuçlar› al›nabilir. Yasal vekil-
lerim de bunlar› alabilir.

Bulundu¤um hücrenin duvarlar›,
bir-bir buçuk y›la yak›n süre önce bo-
yand›. Evet, geçen y›l bu vakitlerde
boyama olmufltu. Ben de boyay›
önemsiyorum, flüpheleniyorum. Bu
duvarlar, oda muhakkak incelenmeli,
müflahade edilmelidir. Gelen heyet,
burada biraz kal›p inceleme yapmal›-
d›r. Bir buçuk y›l önce odan›n mima-
risi de¤ifltirildi. Kap› ve pencere siste-
mi de¤ifltirildi, flu anda içeri hiç hava
alm›yor. Yani eskisi gibi pencereyi
açam›yorum. Pencere aç›ld›¤› zaman
tam aç›l›yor ve oda birdenbire so¤u-
yor. Pencereyi kapat›nca da oda ha-
vas›z kal›yor, odamdaki karbondiok-
sit oran› çok fazlalafl›yor, oksijen aza-
l›yor, nefessiz kal›yorum. Odamdaki

klimay› çal›flt›ram›yorum. Çal›flma-
mas› çal›flmas›ndan daha iyi, içeriye
birden hava veriyor. Bu s›k›nt›l› or-
tamda bu hava beni daha da rahats›z
ediyor. Önceki klima daha iyiydi, o
bozulduktan sonra bunu verdiler.
Son dönemlerde uyuyamama sorunu
daha da fazlalaflt›, uyku sorunu çeki-
yorum. Bo¤az›mdaki o ak›nt› her za-
manki gibi bo¤az›m› yak›yor, dilimde
dama¤›mda yanma var. Vücudumda
kafl›nt› var. Kafamda kafl›nt› var, sü-
rekli kafl›n›yor. Diz ve diz alt›nda ka-
fl›nt› ve deride beyaz, pul pul dökülme
var. Kollar›mda da kafl›nt› ve deride
dökülme var. Bir kula¤›mda da ç›nla-
ma var. ‹ki kula¤›mda olursa daha
kötü olur, ç›ld›rtacak boyuta gelir. 

O zaman kaos olacak. Bunun önü-
ne geçilmesi laz›m. Bunun için hükü-
mete sesleniyorum; bu olay› halletsin-
ler. Töhmet alt›nda kalmamak için ba-
¤›ms›z bir heyetin gelip inceleme ve
analizleri yapmas› laz›m. Ba¤›ms›z bir
heyet gelebilmelidir. 

Olay›n siyasi ve tüm yönleriyle ele
al›n›fl tarz›ndan dolay› söylüyorum.
Hükümetin bu olaylarda sanki ç›kar›
var gibi görünüyor. Bunlara dikkat
edilmelidir. Ba¤›ms›z bir heyetin gelip
inceleme yapmas› gerekir. CPT’ye bafl-
vurursunuz.

CPT’den görevliler daha önce de gel-
miflti. Bir rapor düzenlemifllerdi. Bu-
ran›n koflullar›n›n çok kötü oldu¤unu
dile getirmifllerdi. Tekrar ba¤›ms›z bir
heyetin gelmesi sa¤lanabilir. Bu heyet
sadece Avrupa’dan olmas›n. Özellikle
bu binan›n, benim odam›n yap›s›n›n
nas›l oluflturuldu¤unun, haz›rland›¤›-
n›n araflt›r›lmas›, bunun muhakkak
ortaya ç›kar›lmas› laz›m.

BBeenn  bbuurraaddaa  öözzeell  bbiirr  rreehhiinneeyyiimm

Bu cezaevi, Türkiye’deki cezaevleri
sisteminden çok farkl›d›r. Di¤er ceza-
evlerinin statüsü burada uygulanm›-
yor. Biliyorum, buran›n statüsü ve ya-
p›s› gizli bir anlaflmayla olmufltur. Bu
gizli anlaflma ABD’de, AB’nin de fikri
ve onay› al›narak yap›ld›. Guantana-
mo benzeri, hatta çok daha sistemli ve
a¤›r koflullara sahiptir. ABD, gizli an-
laflmalarla birçok yerde birçok cezaevi
kurdu. Bu cezaevi de ABD taraf›ndan
kurulan özel cezaevlerinden biridir.
Bu gizli anlaflmayla bu cezaevi kuru-
lurken, ayn› zamanda yap›s› ve koflul-
lar›n›n ne olmas› gerekti¤ini çizmifller.
Bu, iyi anlafl›lam›yor. 

Avukatlar›m, buran›n statüsünün
nas›l oluflturuldu¤unu ortaya ç›karmak
zorundad›r. Bu konuda muhakkak ça-
l›flma yapmal›, gerçekler ortaya ç›kar-
mal›d›r. Orhan Pamuk bunu anlad›¤›
için ona bu kadar sald›rd›lar. Orhan
Pamuk’un bir gazetede küçük bir söyle-
mi vard›. Akl›mdad›r, unutmuyorum.
Benim için ‘O, özel bir rehinedir’ demifl-
ti. Orhan Pamuk bunu öylesine söyle-
miyor, muhtemelen yurtd›fl›ndaki baz›
demokrat kesimlerden bu bilgiyi edin-
mifltir. Evet, Ermeniler konusunda söy-
ledikleri, ‘otuz bin insan öldürüldü’ de-
di¤i için, ama bir de benim hakk›mda
söyledikleri nedeniyle ona çok sald›rd›-
lar. Orhan Pamuk’un neyi kastetti¤ini
hemen anlam›fllard›, biliyorlard›. 

Ben burada özel bir rehineyim. Re-
hinelerin kullan›l›fl tarzlar› çok trajik-
tir. Benim kullan›l›fl tarz›m da çok
farkl›d›r. Sizlerin, herkesin bunu iyi
anlamas› laz›m. Bu flartlarda benim
örgüt yöneticili¤ini yapmam söz konu-

Abdullah Öcalan

““BBeenniimm  ddoollaayyll››  ddiiyyaalloogguu  ssüürrddüürrmmeemm  aarrtt››kk  mmüümmkküünn  ddee¤¤iillddiirr..  1188  MMaayy››ss’’aa  kkaaddaarr  ttaavvrr››mm››
ssüürrddüürreeccee¤¤iimm..  1188  MMaayy››ss’’ttaann  ssoonnrraa  aarrtt››kk  ççeekkiilleeccee¤¤iimm,,  kkiimmsseeyyee  kkaarr››flflmmaayyaaccaa¤¤››mm..  

1144  yy››llll››kk  ddoollaayyll››  ddiiyyaalloogg  ppoolliittiikkaamm››zz  bbaaflflaarr››ss››zz  oollmmuuflfl,,  ssoonnuuçç  aallmmaamm››flfltt››rr..  AArrtt››kk  bbuu  ttaarrzz  
öönnddeerrllii¤¤iimmllee  bbuunnddaann  bbööyyllee  bbuu  ssoorruunn  ççöözzüüllmmeezz..  PPKKKK’’nniinn  eesskkii  kkllaassiikk  öönnddeerrlleerriiyyllee,,  

oorrttaa  ddöönneemm  vvee  ggeennçç  öönnddeerrlleerrii  hheepp  bbiirrlliikkttee  kkeennddii  ppoolliittiikkaallaarr››nn››  bbuunnddaann  ssoonnrraa  kkeennddiilleerrii  
bbeelliirrlleeyyeecceekklleerrddiirr,,  aarrtt››kk  kkeennddii  kkaarraarrllaarr››nn››  hheepp  bbiirrlliikkttee  kkeennddiilleerrii  vveerreecceekklleerrddiirr””

ÇÇÖÖZZÜÜMMÜÜ  DDIIfifiAARRDDAA  AARRAAMMAAYYIINN
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su de¤ildir. Bana Önderlik vasf›n› bi-
çiyorlar. Her fleyden önce bir rehine-
yim, öyle de¤erlendirilmesi laz›m. Bu
flartlarda önderlik yapamayaca¤›m or-
tadad›r. Herkes buna göre kendisini
ayarlas›n. 

ÖÖzzggüürrllüükk  iiççiinn  mmüüccaaddeellee  eeddiiyyoorruuzz  
öözzggüürrllüükk  mmüüccaaddeelleecciilleerriiyyiizz

ABD beni teslim etmek isterken,
Türkiye’yi ça¤›r›p ‘gelin size Öcalan’›
verelim’ demifltir. Türkiye de ‘tamam’
deyip kabul etmifltir. Olay budur. Tür-
kiye, teslim edilmemdeki amac› hiçbir
zaman anlayamad›. Kenan Evren bile
‘Öcalan’› Türkiye’ye teslim etmekle,
Türkiye’nin bafl›na büyük bir bela ge-
tirdiler’ demifltir. Hatta Ecevit, Türki-
ye’ye niçin teslim edildi¤imi anlayama-
d›¤›n› söylemiflti. Ecevit’in Türkiye si-
yasetindeki yeri biliniyor. Buna ra¤-
men o bile ABD’nin bu konudaki plan-
lar›n› anlayamad›¤›n› söylüyor.
ABD’nin Ortado¤u’daki planlar› çok
gizlidir, kimse bu planlar› yeteri kadar
anlayam›yor, çözemiyor. 

Beni Türkiye’ye teslim ettikten son-
ra, Amerika’da bir think-thank kuru-
luflunun baflkan› Türk yetkililerine,
‘Öcalan’› ne zaman as›yorsunuz? Bir
an önce asman›z laz›m’ deyip as›lmam›
çok isteyen bir çaba içerisindeydi. O
zaman ‘kim bu adam? Bu adam›n
kimli¤i nedir’ diye sormufltum. Müthifl
k›flk›rt›c›yd›. 

O dönemin Genelkurmay Baflkan›
K›vr›ko¤lu ve baz› yetkililer sa¤duyulu
yaklaflm›fllard›. Bana sorguda, ‘bu
oyunu birlikte bozal›m’ demifllerdi.
Ben, ‘Ecevit de elinden gelen çabay›
sarfetmelidir’ deyince bir yetkili bana,
Ecevit ad›na da konufltuklar›n› söyle-
miflti. Benim mahkemede ›l›ml› konufl-
mam›n nedeni biraz da buydu. K›vr›-
ko¤lu da tehlikeleri alg›l›yordu, biraz

kavram›flt› ve tavr› biraz ›l›ml›yd›. Öz-
kök’ün de demokrasiye yönelik konufl-
malar› vard›. Ancak Yaflar Büyükan›t
farkl› davran›yor. Hat›rl›yorum, bir ko-
nuflmas›nda ‘‹mral›’y› susturmak la-
z›m’ diyordu. Daha önce de komutan-
lara mektup göndermifltim, onlara dü-
flüncelerimi aç›klam›flt›m. 

ABD ve AB’nin beni Bin Ladin gibi
‘terörist’ olarak ele almas›, çok tehlike-
lidir ve anlafl›lmaz bir durumdur. Bu
bilinçli bir ele al›fl tarz›d›r. Biz özgür-
lük için mücadele ediyoruz, özgürlük
mücadelecileriyiz. Ben hükümete ses-
leniyorum; ABD ve baz› Avrupa ülkele-
ri bana, ‘siz bizim siyaset çizgimize gi-
rin, biz de size her türlü yard›m›
yapal›m, sizi desteklemeye haz›r›z’ tek-
lifinde bulundular. Benim anlay›fl›ma
ve kiflili¤ime ters düfltü¤ü için bu tek-
lifi kabul etmedim. Bu nedenle beni o
tarihten bu yana bo¤mak istediler ve
halen de bo¤maya çal›fl›yorlar. 

DDTTPP’’yyee  yyöönneelliimmlleerr  aarrttaaccaakk

Baz› fleyleri de flimdi aç›klamak is-
temiyorum, iyi olmaz. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin dosyam hak-
k›nda bu kadar acele karar almas› da
onlar›n bu çabalar›n› gösteriyor. Ba-
kanlar Komitesi’nin karar›n› 15 fiubat
komplosunun y›ldönümüne denk ge-
tirmesi de bir tesadüf de¤ildir, prova-
kasyon amaçl›d›r. Avukatlar›m› bu ka-
dar uyarmam›n nedeni de budur: Beni
Yunanistan’dan alan uçak kimin uça-
¤›yd›, numaras› kaçt›? Mutlaka bunla-
r›n ortaya ç›kar›lmas› için çal›flma
yapmal› avukatlar. Neden baz› fleyler
anlafl›lm›yor? Bunlar bol bol gazeteler-
de, kitaplarda ifllenmelidir. 

ABD ve baz› Bat› ülkeleri beni de
Rudolph Hesse’ye benzetiyorlar. Bun-
lar büyük haks›zl›klar ve yanl›fllard›r.
Ben birçok fleyi öngördü¤üm için ko-

nufluyorum. Türkiye’de baz› gazeteci-
ler çok kötü ve haks›z yaz›yorlar. ‹çle-
rinden birisi benim için ‘geveze’ diyor.
Bunlar alçakt›r, flerefsizdir. Birtak›m
lobilere ba¤l› konufluyorlar. Bu lobiler
ne diyorsa onu söylüyorlar. Onun
hakk›nda dava aç›labilir. Ben geveze
de¤ilim. Birçok tehlikeyi bildi¤im ve
öngördü¤üm için bunlar› söylüyorum,
konufluyorum. Baz› gazeteciler, bil-
medikleri ve öngöremedikleri için hak-
s›zca yaz›yorlar. Radyoda dinledim,
Bahçeli de DTP’ye iliflkin birtak›m teh-
ditlerde bulunmufl. Onlar› vatan haini
ilan etmifl. fiimdi DTP bu süreci çok
iyi anlamal›d›r, kavramal›d›r. Onlar›n
lügat›na göre vatan haininin cezas›
bellidir. DTP’nin bunlar› iyi bilmesi
gerekir, ona göre de önlemlerini almak
zorundad›r. 

Anlam›yorum, bunlar ne yap›yorlar
anlam›yorlar m›? Böyle davrand›klar›-
na göre DTP’ye yönelecekler. Tekrar
faili meçhuller gündeme gelebilir. Ev-
ren’i bile suçlad›klar›na, bölücü ilan
ettiklerine göre, DTP’ye nas›l yönel-
mezler, daha kötü yönelirler. Sizlere de
Hrant Dink gibi yönelebilirler.
DTP’nin, hepinizin yeteri kadar önlem
alman›z gerekir. MHP, milliyetçilik,
yetmiflli y›llarda ABD’de Florida’da
özel e¤itildi. Bu e¤itimden sonra Türki-
ye’deki birçok örgüte yöneldiler, Sol’u
bitirdiler. Bunlar ABD’den destek gö-
rüyor. Bunlar bas›nda yo¤un olarak
ifllenmeli, üzerinde durulmal›d›r. 

Bizi tasfiye etmek istiyorlar. E¤er
bizi tasfiye ederlerse, baz› Kürt partile-
ri haz›rd›r. Devreye bunlar girecekler.
Daha fazla taleple Türkiye’nin önüne
gelirler. Bunlar› Türkiye’de elbette gö-
ren baz› kesimler var. Mehmet A¤ar bi-
raz görüyor. Önerdi¤i Benelüks mode-
li bence de uygundur, ben de kabul
ediyorum. Herkesin sorumlu davran-
mas› ve çözüm gelifltirmesi gerekir. Bi-
zim demokratik çözüm plan›m›zda
üniter devletle sorunumuz yoktur. mi-
sak-› milli s›n›rlar›n› tart›flm›yoruz. 

Bu genel de¤erlendirmelerden son-
ra, iki konuda düflüncelerimi aktar-
mak istiyorum. Birincisi, ulusçuluk
hakk›ndad›r. Ulusçuluk bütünüyle
millileflme de¤ildir. Ulusçulu¤un kur-
tar›c› bir fikir, bir yol olmad›¤›n› defa-
larca dile getirdik. Ne kadar ulusçu-

“Bizi  tasfiye  etmek  istiyorlar.  E¤er  bizi  tasfiye  ederlerse,  baz›  Kürt  

partileri  haz›rd›r.  Devreye  bunlar  girecekler.  Daha  fazla  taleple  

Türkiye’nin  önüne  gelirler.  Bunlar›  Türkiye’de  elbette  gören  baz›  

kesimler  var.  Herkesin  sorumlu  davranmas›  ve  çözüm  gelifltirmesi  

gerekir.  Bizim  demokratik  çözüm  plan›m›zda  üniter  devletle  

sorunumuz  yoktur.  Misak-›  milli  s›n›rlar›n›  tart›flm›yoruz”
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luk o kadar çat›flma, ne kadar çat›fl-
ma o kadar bölünme parçalanma, ne
kadar parçalanma o kadar d›fla ba-
¤›ml›l›k getirir. 

UUlluussççuulluukk  bbüüttüünnüüyyllee  
mmiilllliilleeflflmmee  ddee¤¤iillddiirr

Ortado¤u’da yirmi iki tane Arap
ulus devleti var. Araplar›n bu kadar
bölünmesi parçalanmas›, zay›fl›¤› çö-
züm müdür? fiimdi de FKÖ, halk›
için iyi mi yapt›? Ben de Arafat gibi
davransayd›m iyi mi olurdu? Hala
çat›fl›yorlar. Birlik oluflturam›yorlar.
‹srail de kat› bir ulus devletidir ve
yapt›¤› fleylerin kendi halk› yarar›na
olmad›¤›n› düflünüyorum. Yahudile-
re sayg›m var, daha önce de söyle-
mifltim; onlar›n da Ortado¤u’da yeri
ve haklar› vard›r, ancak siyonizmle,
kat› ulus devletle sorunlar› çözemez-
ler. Ulusçulu¤un, ulus devletçili¤in
ipleri ABD’nin elindedir. Eskiden
AB’nin elindeydi. fiimdi ABD’nin kon-
trolündedir. ABD, bunu AB ile birlik-
te yap›yor. Ulus devletlerin kontrolü
kesinlikle Rusya’n›n veya Çin’in elin-
de de¤ildir. Ulus devletler üzerinde
Rusya’n›n hiçbir etkisi yoktur.
Yetmifl y›l boyunca reel
sosyalizmi kulland›lar.
Yine bu flekilde flimdi
Rusya ve Çin’i kullan›-
yorlar, ortaya att›klar›
yedi yüz milyar do-
larla onlar› oyal›yor-
lar. 

Mustafa Kemal
için de ulusçuluk as-
l›nda bir ilke de¤il-
dir. Mustafa Kemal,
bir cumhuriyetçidir.
Sadece cumhuriyet-
çidir, o kadar, baflka
bir fley de¤ildir. O dö-
nemde sadece cumhuri-
yeti kurmas› gerekiyor-
du, o da kurdu. Cumhuri-
yetin, kurulufluyla birlikte
demokratikleflmesini, çok
partili sisteme geçilmesini
istiyordu, ama ömrü yetme-
di, yapamad›. Ben de iki ha-
ta yapt›m. Bunlar› aç›klamak
istiyorum. Birincisi, önceleri

reel sosyalizmin etkisinde kald›k, bu
etkiyle hareket ettik. 1990’lara gelin-
di¤inde bunu çözdük ve bu etkiden
kurtulduk. ‹kincisi, uluslar›n kendi
kaderini tayin hakk›n› (UKKTH) sade-
ce ulus devlet olarak alg›l›yorduk.
Baflka yol düflünmüyorduk. Y›llar
sonra, UKKTH’nin sadece devlet kur-
mak anlam›na gelmedi¤ini çözdük.
Ancak çözüm konusunda ne yapaca-
¤›m›za iliflkin bir aray›fl içerisindeydik.
Daha sonralar› derin analiz ve yo¤un-
laflmayla UKKTH sorununun demok-
ratik yolla çözülebilece¤ini kavrad›k.
Bilhassa ‹mral› sürecinde bu konuda
çok derinleflmemle çok genifl bir çö-
züm gücüne kavufltuk. Bu konuda
bütün çözüm yollar›, flekilleri bende-
dir. Kendime bu konuda s›n›rs›z güve-
nim var, çok iddial›y›m. S›n›rs›z çö-

züm önerilerim var.
Ulus ötesi flir-

ketlere, kapi-
t a l i z m i n e ,
ulusal fafliz-
me karfl› çö-
züm üretme
konusunda
kendime s›-

n›rs›z güvenim
var. Türk

solu bu gibi de¤erlendirmelerim üzeri-
ne olumsuz fikirler üretiyor.

TTüürrkkiiyyee’’yyii  yyöönneetteennlleerr  
hhaalleenn  tteehhlliikkeenniinn  ffaarrkk››nnddaa  ddee¤¤iill

Saddam, ABD’nin Ortado¤u’da ya-
ratt›¤› ulus devletlerin tipik bir temsil-
cisidir. Saddam’› bütünüyle onlar bes-
lemifl ve güçlendirmifltir. ABD’nin ulus
devlet konusunda ve di¤er baz› strate-
jileri hakk›nda kimse yeteri kadar bil-
gi sahibi de¤il. Saddam dahi ABD’nin
ne yapmak istedi¤ini anlayamad›. Dört
y›l önce, san›r›m 2003’tü, Irak’la ilgili
iki fley söylemifltim; 

1- Eski tip ulusal kurtulufla dayal›
milli devletler Saddam flahs›nda iflas
ettirilmifltir. Tasfiye olmufltur. 

2- Ortado¤u’da milliyetçi rejimler
ister islami, ister reel sosyalist, isterse
›rkç› temelde olsunlar, bunlar çözüle-
cek. Bunun yerine demokrasi anlay›fl›-
n›n kendisini haz›rlamas› gerekir. 

Söylediklerim oldu¤u gibi ortaya
ç›kt›. E¤er ben de ‹mral› sürecinde
Saddam gibi eski tarz direnifl içine gir-
seydim, sonuç Türkiye’nin Iraklaflmas›
olacakt›. Türkiye hala tehlikenin far-
k›nda de¤il. Kürtler de yar›n bir ulus
devlet haline gelecek. Irak’ta bir ulus
devlet kuruluyor. PKK’nin de güçlü ol-
du¤u söyleniyor. Siz de belirttiniz, her
türlü haz›rl›klar› ve silahlar› var. ‹ran’-
da güçlü kat›l›mlar var. Oradaki örgü-
tün, PJAK’›n da güçlü oldu¤u belirtili-

yor. ‹ran, demokratik çözümü gelifl-
tirmeye yönelirse, ‹ran’la demok-

ratik bir uzlafl› gerçeklefltirile-
bilir. Fakat ‹ran demokra-

tik bir çizgiyi esas al-
mazsa, oradaki

Kürtler de ge-
rekli önlemle-
rini al›r. Son

d ö n e m l e r d e
‹ran’dan gelen

Kürt mülteciler var. Bu mültecilerle il-
gilenilmeli ve onlar›n ‹ran’›n olas› sald›-
r›lar›ndan korunmas› için güvenli bir
bölge olan Bradost bölgesine yerleflme-
leri sa¤lanmal›d›r. ‹ran’›n Kürtlere ilifl-
kin dostlu¤una güvenilmez, sald›r›lar›
vahfli olur. Onlar› ‹ran’›n sald›r›lar›n-
dan korumak laz›m. 
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ÖÖllüümmüü  ccooflflkkuuyyllaa  kkaarrflfl››llaammaayyaa  hhaazz››rr››mm

Özellikle Kürtlerin büyük k›sm›, ana
gövde Türkiye’deki parçadad›r. Bir
Kürt-Türk çat›flmas› Türkiye’de yafla-
n›rsa, büyük bir felaket olur, art›k iflin
içinden ç›k›lamaz. Bu durumlar karfl›-
s›nda PKK önlemini al›r. PKK’nin de
üzerine gidilirse onlar da direnecektir.
Daha önce de size söylemifltim,
PKK’nin üç savunma anlay›fl› vard›r;
pasif savunma, aktif savunma ve top-
yekun aktif savunma. Ben bunlar› flim-
di öylesine söylemiyorum, bu savunma
anlay›fl› on befl y›l önce tart›fl›larak be-
lirlenmiflti. ‹ki ay sonra bir çözüm ge-
liflmezse ve PKK aktif savunma duru-
muna geçerse, daha sonra da topye-
kun aktif savunmaya geçerse ne ola-
cak? Kim bunun önüne geçecek, kim
durdurabilir bu çat›flmay›, savafl›?
Böyle bir durumda sa¤l›k koflullar›m
ne olursa olsun ben bile durduramaya-
bilirim. Onlar› art›k ahlaken ve vicda-
nen de durduramam. Böylesi bir duru-
mun bütün sorumlulu¤u hükümette-
dir, sorumlusu hükümettir. Ortado-
¤u’da çeflitli ittifaklar da geliflebilir. 

Irak’taki Kürtler, sünni Araplarla
da ittifaka girebilirler. Çünkü oradaki
Kürtler de sünnidir. Üç ittifak söz ko-
nusudur. Bir, Kürt-sünni Arap ittifak›.
‹ki, Kürt-flia ittifak›. (Talabani’nin
‹ran’la çok s›k› iliflkileri vard›r) Üç,
ABD-‹srail-Kürt ittifak›. E¤er PKK de
bu ittifaklar›n içerisinde yer al›rsa, o
zaman Türkiye için iflin içinden ç›k›la-
maz bir kaos olur. Ama Türkiye’yi yö-
netenler halen bu tehdidin, tehlikenin
fark›nda de¤iller. Bu tehlikelere karfl›
–daha önce de bahsetti¤im gibi– Kürt-
Türk demokratik ittifak›n› öneriyo-
rum. Diyarbak›r ‹l Baflkan›’n›n Ker-
kük, Diyarbak›r’a iliflkin söyledikleri
kutuplaflt›r›c› de¤il, bizim de savundu-
¤umuz demokratik birliktelik çerçeve-
sindedir. Misak-› milli s›n›rlar› çerçe-
vesinde de¤erlendirilebilir. Yine söylü-
yorum, arkadafllar may›sa kadar bek-
lemeli. Cumhurbaflkanl›¤› seçiminden
sonraya kadar beklenmeli.

‹kincisi, benim olmam, yaflay›p ya-
flamamam tek bafl›na önemli de¤il.
Ben ölümü coflkuyla karfl›lamaya ha-
z›r›m. Nietzche’nin bir sözü vard›:

“Ölümü coflkuyla karfl›lamak gerekir.”
Ben de ölümü coflkuyla karfl›lamaya
haz›r›m diyorum. Böyle trajik konufl-
mak istemiyorum, ama Naz›m Hik-
met’in “ölürsem, bir ç›nar a¤ac›n›n
alt›na gömün beni” dedi¤i gibi, ben de
ölürsem, Cudi da¤›na götürme imkan›
olursa iyi olur. Cudi da¤›nda güzel bir
yer olursa bana yeter, derim. 

18 May›s’a kadar baz› ad›mlar 
at›lmazsa aradan çekilece¤im 

Daha önce de belirtti¤im gibi, bura-
ya ba¤›ms›z bir sa¤l›k heyetinin gelme-
si iyi olur. Bu devleti de töhmet alt›nda
kalmaktan kurtar›r. Burada bana karfl›
böylesi bir yönelimin oldu¤una ihtimal
vermiyorum, ama daha önce de söyle-
dim, devlet içerisinde bir kli¤in yönel-
mesi olabilir. Bana yönelmek isteyenler
var. Ba¤›ms›z bir heyetin adaya gelerek
sadece toksik ile ilgili de¤il, kanserojen
hastal›klar da dahil olmak üzere kap-
saml› bir check up yapmas› gerekir. Bu
tarzda bir kontrol iyi olur. Bu, devleti de
töhmet alt›ndan kurtar›r.

Osman ve Nizamettin mücadelemiz
aç›s›ndan büyük tahribatlar yaratan
iki kifliliktir. fiimdi gidip baflkas›n›n
askeri oldular. Onlar›n gitmesi hiç
önemli de¤il, hepsi de gidebilir. Bana,
çizgiye ba¤l› dürüst bir tek Kürt k›z›
veya Kürt erke¤i de kalsa yeter. Benim
için özgürlük mücadelesi önemli. Be-
nim mücadelem özgürlükçü ve kendi
özgücüne dayanmad›r, kimsenin aske-
ri olmamad›r. Öyle para ile, ucuz
yaflam ile, kad›n ile sat›lacak bir mü-
cadele de¤ildir. 

fifieehhiitt  BBeerriittaann  ((GGüüllnnaazz  KKaarraattaaflfl))’’ › hiç
kimse unutmamal›d›r. YNK’liler bir
kayal›kta, uçurumun kenar›nda Beri-
tan’›n etraf›n› çeviriyor, çembere al›-
yor. Teslim ol diyorlar. Öyle teslim ol
derken de seni Türkiye’ye teslim ede-

ce¤iz diye de¤il, gel, kardefliz sana ifl-
kence etmeyece¤iz, gel, sadece aram›z-
da kal diyorlar. Ama Beritan bunun
gerçekten böyle olmad›¤›n› biliyor, öz-
gürlü¤üne düflkün, bu durumu kendi
onuruna yedirmiyor ve kendini kaya-
l›klardan afla¤› f›rlat›yor. Beritan, son-
suz özgürlük ve Önderlik çizgisine sa-
hipti. Benim için önemli olan, Beritan
çizgisinin savafl›m›d›r. Ben kimsenin
askeri olamam, benim mücadelem öz-
gürlük mücadelesidir. Bunlar›n amac›
PKK’yi Amerikan çizgisine getirmektir.
Bunlar kan siyaseti güdüyorlar. Bu,
çok vahfli bir durumdur. PKK’yi açl›k-
la s›nayacaklar. PKK’de iki tür açl›k ol-
du¤unu düflünüyorlar; birisi fiziki ka-
r›n açl›¤›, di¤eri cinsel açl›k. Da¤da aç
kalm›fl gerillalara biraz ekmek, biraz
para ve kar› verecekler, böylece onlar›
kendi yanlar›na çekecekler. Bu tarz
yaklafl›mlarla Kürtleri kendilerinin pa-
ral› askeri yapacaklar. Bunlar› zaten
flu anda Ba¤dat’ta paral› asker olarak
savaflt›r›yorlar. Bu tür politikalar tari-
hin görülmemifl en büyük ihanetidir.

Gerillay› da¤dan indirip, Türkiye’ye
teslim edilmesi karfl›l›¤›nda biraz para
kazanma çabalar› tehlikeli yaklafl›m-
lard›r. Kimse kendi gücünü aflan poli-
tikalar yapmas›n. Kürdistan’da daha
çok Barzani etkilidir. Barzani’nin
olumsuz yönelimlerinin olaca¤›n› san-
m›yorum. Yaklafl›mlar› daha olumlu-
dur. Bu temelde Say›n Barzani’ye be-
nim ad›ma bir mektup yaz›labilir. Geç-
miflte kendileriyle görüflmüfltüm. En
son 1996’da da görüflülmüfltü. O za-
man kendisiyle beraber çizdi¤imiz bir
çerçeve vard›. Bu çerçeve temelinde
iliflkilerimiz dostane temelde devam
edebilir ve gelifltirilebilir. Mektupta
bunlar kendisine iletilebilir. Kendileri-
ne, ba¤›ms›z devlet kurmalar› halinde
buna karfl› olmayaca¤›m›z, ancak ken-
dilerinin de bizim demokratik ulus an-

“Osman  ve  Botan  mücadelemiz  aç›s›ndan  büyük  tahribatlar  yaratan  iki

kifliliktir.  Gidip  baflkas›n›n  askeri  oldular.  Onlar›n  gitmesi  hiç  önemli  

de¤il,  hepsi  de  gidebilirler.  Çizgiye  ba¤l›  dürüst  bir  tek  Kürt  k›z›  veya

Kürt  erke¤i  de  kalsa  yeter.  Benim  mücadelem  özgürlükçü  ve  kendi  

özgücüne  dayanmad›r,  kimsenin  askeri  olmamad›r.  Öyle  parayla,

ucuz  yaflamla,  kad›nla  sat›lacak  bir  mücadele  de¤ildir”
❖

❖www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN NNiissaann  220000774400

lay›fl›m›za karfl› olmamalar› gerekti¤i
iletilebilir. Onlar›n ulus devlet anlay›-
fl›na karfl› de¤iliz.

NNaakkflfliicciilliikkllee  KKüürrtt  ssoorruunnuu  ççöözzüülleemmeezz

Erdo¤an, Ürdün’de Talabani ile
görüfltü. Bunlar›n ciddi güçleri, devlet
politikalar› yok, öyle bireysel olarak bir-
birlerine karfl›l›kl› sözler veriyor, bir
fleyler söylüyorlar, ‘senin düflman›n be-
nim de düflman›md›r’ diyorlar. Bunla-
r›n tarikat iliflkileri biliniyor, Nakflicilik-
le Kürt sorununu çözmeye çal›fl›yorlar.
Bu anlay›fl cumhuriyetin mant›¤›yla da
ba¤daflmaz. Deniz Baykal hükümete
çok yükleniyor, ama bu konuda biraz
hakl›. Öfkelenmemem gerekir, ama so-
runu bu flekilde çözmeye çal›fl›nca öf-
keleniyorum. Bunlar›n Türkiye’deki
Kürtlerini Zapsu temsil ediyor. Amerika
ba¤lant›lar› da biliniyor, Gülen de zaten
Amerika’da. Bir de milliyetçi kanattan
olanlar var. Bunlar›n yapmak istedikle-
ri, Türkiye’yi Afganistanlaflt›rmakt›r,
Iraklaflt›rmakt›r. Bu politikalar çok teh-
likelidir, Türkiye’nin de hayr›na de¤il-
dir. Bu tarz yaklafl›mlar›yla bunlar›n
yapt›¤› fieyh Saitçiliktir. fieyh Saitçilik
kendini koruyamaz. Zaten kendini ko-
ruyamad›, sonunda idam edildi. fiimdi
Erdo¤an bunlar› görmüyor. Deniz Bay-
kal için müflis tacir diyor ya, asl›nda
kendisi de afl›r› kar etmek isteyen bir
tacir görünümündedir. Müthifl kar h›r-
s› ile hareket eden bir tacirdir. Bir verip
on almak istiyor. Mevcut konumda so-
runlar› çözmekten ziyade, zamana ya-
yarak kendine avantaj sa¤lamak isti-
yor. Herhangi bir konuda net bir devlet
politikalar› yoktur. 

AKP, müthifl karars›z bir partidir.
Devlet politikas›nda en kötü fley karar-
s›zl›kt›r, siyasi istikrars›zl›kt›r. Erdo¤an
Kürt sorununda karar› Irak’ta Talabani
ile ABD’nin almas›n› bekliyor. Genel-
kurmay›n kendisi de özelefltiri yapt›.
Birçok yanl›fl politika izledi¤ini dile ge-
tirdi. Bu önemlidir. Bizim kendi aram›z-
da çözüm imkan›m›z olmal›d›r. Kürtler
ve Türkler olarak bu sorunu kendimiz
çözeriz, Bat›’n›n güdümüyle de¤il. Daha
önce belirtmifltim; Kürtlerin Türkiye ile
ittifak etmesi, Türkiye’ye büyük kazan-
d›racakt›r. Gerilla öz savunma güçlerini
devlete karfl› güçler olarak alg›lamaya
gerek yok. Bir çözüm geliflirse, bu öz
savunma güçleri Türkiye’nin de güven-
li¤ini sa¤layabilir. Bunlar, Türkiye hal-
k›na da söylenebilir, bunu böyle bilsin-
ler. Herkesin meflru savunma hakk›
vard›r. Farkl› kültürlerin kendisini dil
olarak, etnik olarak gelifltirme hakk›
vard›r. Herkesin kendi kültürünü, kim-
li¤ini yaflatma ve yaflama hakk› vard›r.
Ama Say›n Erdo¤an, Kürt sorununun
çözümünü Kuzey Irakl› Kürt liderlerde
ve ABD’de buluyor.

OOnnuurruu  vvee  flfleerreeffii  oollaann  
ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  ddiirreenniirr

Ne demek silah b›rak›n! Ben halk›n
can güvenli¤ini koruculara m› b›raka-
ca¤›m! Bizim mücadelemizde silah,
ulusal kurtulufl mücadelesinin bir ara-
c› de¤ildir. Bunu, Türkiye halk›n›n da
bilmesi gerekir. Bizim mücadelemiz,
kurtulufl savafl› gibi silahl› bir mücade-
le de¤ildir. Bizim mücadelemiz felsefik,
zihinsel anlamda özgürlük mücadelesi-
dir. Her zaman silah olacakt›r, ama bu,

kendi can güvenliklerini ve halk›n can
güvenli¤ini korumak içindir. Bunlar
Türkiye’ye karfl› güçler de¤il, öz savun-
ma güçleridir. Öz savunma güçleri her
yerde vard›r. Bunlar halk›n güvenli¤ini
korurlar. Yar›n görüflmeler olursa, si-
lahlar bir güvencedir. Silahlar Kürt
kimli¤inin, kültürünün korunmas›n-
da, geliflmesinde bir teminatt›r. Bölge-
ye 500 bin asker y›¤m›fllar, o halde sen
silah›n› b›rak, b›rakabilir misin! B›ra-
k›rsan seni bitirirler. 

PJAK’a dönük olarak söylüyorum;
ileriki süreçlerde ‹ran’a yönelim ola-
cakt›r. ‹ran, mevcut konumuyla dura-
maz ya kendilerini demokratik siyaset
temelinde yenileyecekler ya da afl›la-
caklard›r. PJAK’a ciddi bir kat›l›m ol-
du¤u bilinmekte. Bunu iyi de¤erlen-
dirmelidirler.

‹ran’a ABD ve ‹ngiltere taraf›ndan
sald›r›lmas› halinde ‹ran çok kar›flacak-
t›r. ‹ran adeta Iraklaflacakt›r, büyük
katliamlar olabilir. Fakat ‹ran büyük
bir devlettir, direnecektir. Bu nedenle
‹ran’a tam hakim olamazlar, ama ‹ran
çok kar›flacakt›r. Buna karfl› PJAK, ucu
aç›k demokratik bir siyaset gütmelidir.
Oradaki Kürtlerin can güvenli¤ini sa¤-
layacak önlemler almal›d›r. Katliam
olas›l›¤›na karfl›l›k oluflacak mültecile-
rin BM çat›s› alt›nda güvenli bölgelere,
özellikle Bradost bölgesinde kamplar
oluflturulabilir, buralara yerlefltirilebi-
lir. ‹ran’daki Azeriler, Beluciler ve Kürt-
lerin içinde yer ald›¤› demokratik bir
yap›lanma, olas› sald›r›lar› engelleyebi-
lir. ‹ran’da Irak benzeri etnik ve mez-
hepsel iç çat›flmalar›n yaflanmamas›
için PJAK orada Azeriler ve Beluciler ile
ucu aç›k demokratik bir iliflki gelifltir-
melidir. Yani ‹ran’›n da Irak gibi olma-
mas› için bir çaba içinde olmal›d›rlar.
‹ran daha büyük bir devlettir. Çat›flma-
lar Irak’takinden katbekat fazla olur.

Say›n Kenan Evren’in geçen gün
yapm›fl oldu¤u aç›klamalar› geç de ol-
sa gazetede okudum. Hasan Cemal’e
bahsetti¤i ‘kat› milliyetçili¤in’ çözüm
olmad›¤›n› o da görüyor. Taner de bu-
nu dile getirmiflti. Ben buna ulus dev-
let flovenizmi, ulus devlet faflizmi diyo-
rum. Ben Kenan Evren’e ‘dahi’ derken,
askeri stratejiden anl›yor demek iste-
dim. Sözümü bu vesileyle tashih edi-
yorum. Kenan Evren, basit bir kifli de-
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¤ildir. Devlet adaml›¤› tecrübesi var.
Yafl› ilerlemifl olsa da dinçtir, belli bir
etkinli¤i ve a¤›rl›¤› vard›r. Bu söyledik-
lerini askeriyenin içinde baz›lar› ile ko-
nuflarak m› dile getiriyor yoksa flahsi
görüflleri mi, onu bilemiyorum. Bu gö-
rüfllerini Büyükan›t’a, orduya ve ordu-
dan emekli olanlara anlataca¤›n› belir-
tiyor. Onlar› ne kadar ikna eder, bile-
miyorum. Ben bir aralar, ‘devletten bir
ses’ bekledi¤imi söylemifltim. Evren’in
aç›klamas› o sestir demiyorum, ama
tam denk düfltü. Bu konuda Leyla Za-
na ile görüflebilece¤ini söylemiflti. Gö-
rüflülebilir. Evren’in yan›nda kimler
var, onu bilemem. Birtak›m emekli ge-
neralin oldu¤u söyleniliyor. 

Türkiye’de bir milliyetçi kanat var.
Bu kanat›n yükselifli çok tehlikeli bir
durumdur. Evren bu yükseliflin ne teh-
likeler do¤uraca¤›n› görmekte. Ayr›ca
Evren, bahsetti¤i örgütlenmifl ‘kat› mil-
liyetçili¤in’ de Türkiye sorunlar›na çö-
züm getirmedi¤ini görmekte. Türki-
ye’deki bu ulus devlet faflizmi içinde
Yaz›c›o¤lu derin kanat› oluflturuyor.
CHP ve Baykal, bu ak›ma bal›klama at-
lad›. MHP zaten içinde, istese de kendi-
ni bundan kurtaramaz. Ben bunlara
k›z›l elma ittifak› demifltim. A¤ar ken-
dini bundan biraz uzaklaflt›rd›. Erkan
Mumcu’nun ne yapt›¤› ortada. Bu teh-
likeli ak›m asl›nda daralm›fl ve tecrit
olmufltur. Bunlar eskisi gibi TÜS‹AD,
AB ve ABD deste¤ini alamamaktad›r-
lar. Bu kesimler, milliyetçi ak›mdan
desteklerini çekmifltir. Bu ak›m, II.
Dünya Savafl›’ndan sonra Hitler fafliz-
mi gibi, AB rotas›nda befl-on y›l içeri-
sinde yarg›lanacak. Bunu kesin biliyo-
rum. Ama bunu görmüyorlar.

Son dönemlerde Erdo¤an’›n benim
hakk›mda ‘Say›n Öcalan’ deyip deme-
di¤i tart›fl›l›yor. Bana ‘Say›n Öcalan’
dedi mi bilmiyorum, ama ben kendisi-
ne ‘Say›n Erdo¤an’ diyorum. 

‹lginçtir, bu hükümet dönemindeki
gözalt›lar ve tutuklamalar Çiller döne-
mini dahi aflt›. fiemdinli patlamas›n-
dan sonra Kürtler kuflatma alt›na al›n-
mak istendi. ‹flte 500 bin askerle y›¤›-
nak yapt›lar, operasyonlar tam h›z de-
vam etti. Yine mikro krediler ile Kürt
halk› sat›n al›nmak istendi. AKP’ye
gel, kredi al! Bu yolla kendilerine ba¤-
lamak istiyorlar. Ben kredi almas›nlar

demiyorum, als›nlar. Ama onurlar›na
ve kimliklerine sahip ç›ks›nlar. Uzun
bir süredir bölgeye yat›r›m yap›lmaya-
rak Kürtler aç ve yoksul b›rak›lmakta.
Tunceli’de en ufak bir yat›r›m yap›lma-
m›flt›r. Özellikle Diyarbak›r ve Tunce-
li’de AKP mikro kredilerle Kürtleri sa-
t›n almak istemektedir. Kürtler için ta-
rihte ve flimdi en rezil durum parayla
sat›n al›nmakt›r. Bölgede, Ermenilerin
tehcirini geride b›rakan göçertilme po-
litikas› söz konusudur. Bundan iki ay
önce, Tunceli iskan kanununu geride
b›rakan bir yasa ç›kartt›lar. Bununla
amaç bölgenin insans›zlaflt›r›lmas›d›r.
Il›su baraj› yap›l›yor. Bu barajla, 99
köy baraj sular› alt›nda kalmakta. Bu
alanlar en verimli tar›m alanlar›d›r. Yi-
ne Kürt kültürü, tarihi aç›s›ndan
önemli yerleflim yerleridir. DTP bunla-
r› görmüyor mu? Bunlara karfl› neden
politikalar gelifltirmiyor.

BBuu  kkooflfluullllaarrddaa  rroollüümmüü  
ssüürrddüürrmmeemm  mmüümmkküünn  ddee¤¤iill

HPG’nin aç›klamas›na cevaben söy-
lüyorum. Tüm arkadafllara 14 y›ld›r
beni dinledikleri için teflekkür ediyo-
rum. Selam ve sayg›lar›m› iletiyorum.
14 y›ld›r bar›fl ve diyalog için çaba sarf
ediyorum. O zaman da yine mart ay›y-
d›, flimdi 15. y›l›na giriyor. Bar›fl ve di-
yalog için bafllatt›¤›m›z süreç o zaman
böylesine derinlikli de¤ildi. Ancak di-
yaloga çok önem vermifltik. Tabii dev-
let içinde de bu sorunu diyalog ve ba-
r›flla çözmek isteyenler vard›. 1990’lar-
da bir büyükelçi, fiam’da bizimle diya-
log kurmak istedi. Bunu bizi havaya
uçuracaklar›n› veya suikast yapacak-
lar›n› düflünerek kabul etmedim. ‹m-
ral› sürecinde ilgili büyükelçi görevlisi
savc›lar› telefonla arayarak, ‘Apo beni
hat›rl›yor mu? 1990’da kendisiyle gö-
rüflme talebinde bulunmufltuk’ demifl,
savc›n›n biri bunu bana soru olarak
sordu. Ben de hat›rl›yorum dedim ve
onlar›n diyalog aray›fl›nda oldu¤unu
anlad›m. Aram›zda dolayl› bir etkile-
flim, iliflki vard›. Diyalog sürecini o za-
man biz de tam kavrayamam›flt›k.
Özal bana ilk haber gönderdi¤inde, bi-
raz hayret ettim. Bu, Özal’›n kendi gü-
cü de¤il, onu bu flekilde harcarlar de-
mifltim. Daha sonra Özal’› ve ailesini

bitirdiler. Erbakan da haber yollad›.
Onu da devre d›fl› b›rakt›lar. 1999’dan
sonra, bar›fl ve diyalogu derinlemesine
çözümlemeye bafllad›k. 

14 y›ld›r sürdürdü¤üm bu bar›fl ve
diyalog çizgisinin art›k bir yarar› olma-
d›¤›n› görüyoruz, bunu çözdük. Bu 14
y›ll›k çizginin art›k ne devlete bir yara-
r› var ne de PKK’ye. Uzun bir zamand›r
bu konuda düflünüyorum, tavr›m›
netlefltirmeye çal›fl›yorum. HPG’nin
aç›klamas› önemlidir. 18 May›s’ta
cumhurbaflkan› resmen göreve baflla-
m›fl olacak. Danan›n kuyru¤u 18 Ma-
y›s’ta kopacak. Ancak ben yine de 18
May›s’a kadar bu çizgimi sürdürece-
¤im. Sözümden caymayaca¤›m, 18
May›s’a kadar sözümün arkas›nda-
y›m. Daha sonras›na kar›flmam. 18
May›s’tan sonra çekilece¤im. Bunu
derken ‘HPG sald›rs›n’ anlam›nda söy-
lemiyorum, kendilerinin bilece¤i ifl.
Ç›lg›nca bir savafl gelifltirirler veya ge-
lifltirmezler, sald›r›rlar veya sald›rmaz-
lar, onlar›n kendi karar›, kendi bilece-
¤i bir durumdur. Kendi göbek ba¤›n›
kendileri kesecekler. 

HPG’nin Türkiye içerisinde say›s›
ne kadard›r? Herhalde 1800-2000 ka-
dard›r deniliyor. Bunun art›r›laca¤›
söyleniyor.

Benim bu flekilde, bu koflullarda ro-
lümü sürdürmem mümkün de¤il. Be-
nim söylediklerime iliflkin bir sürü dos-
ya haz›rlam›fllar. Hepsini suç teflkil
eden konuflmalar olarak telakki ediyor-
lar. Zaten müdüriyet de beni uyard›. 

Hücre cezas› ve daha öncekiler için
söylüyorum. Biliyorsunuz, son hücre
cezas›n› daha uygulamad›lar, duruyor.
E¤er 18 May›s’a kadar baz› ad›mlar
at›lmazsa, aradan çekilece¤im, daha
çok teorik çal›flmalara yönelmeyi dü-
flünüyorum. Daha çok felsefi, kültürel
ve edebi konuflmalar yapaca¤›m. Siya-
si konularda da daha çok siyaset teo-
risiyle u¤raflmay› düflünüyorum. So-
mut ve pratik sorunlarla u¤raflmaya-
ca¤›m. 18 May›s’tan sonra devlet yet-
kilileri direkt benimle ba¤lant› kurup
arac›l›k yapmam› isterlerse ve baz› gü-
venceler verirlerse, yine söyleyecekleri-
mi cezai uygulamaya tabi tutmazlarsa,
örgütle ba¤lant› kurmama imkan sa¤-
larlarsa, o zaman arac›l›k yapabilir,
PKK ile görüflebilirim. 
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KKüürrttlleerr  KKCCKK  ssiisstteemm  aalltt››nnddaa  
bbiirr  aarraayyaa  ggeelleebbiillmmeelliiddiirr

Gazetede Sertaç Bucak’›n bana ilifl-
kin bir aç›klamas›n› okudum. Kendisi
Hak-Par baflkan›d›r. Benim için, ‘Apo’yu
derin devlet yönlendirmekte’ demekte-
dir. Cevap hakk›m› kullan›yorum; beni
kimse yönlendirmiyor, yönlendiremez.
Kendisi böyle diyor, ama o halde flunu
da aç›klas›n: Yüzlerce kez kendileri gö-
rüfltüler, toplant›lar yapt›lar. Kendisi
neye güvenerek bunlar› söylüyor? Arka-
s›nda Alman deste¤i var. Bunlar Alman
çizgisindedirler ve baz› AB devletlerinin
de deste¤i vard›r. DTP’yi de bu çizgiye
çekmeye çal›fl›yorlar. Ben buna izin ver-
mem. DTP bu çizgiye gider mi gitmez mi
bilemem, DTP bilir. Ben DTP’nin de-
mokratik politika yapmas› için yeteri
kadar proje ürettim. Halen her konuda
benden çözüm bekleniyor. Siyasette ço-
cuk gibi toydurlar. DTP, kendi demok-
ratik bar›fl ve siyasetini oluflturmal›d›r.
Bana ve PKK’nin taban›na güvenerek
bir yerlere gelmeyi, koltuk elde etmeyi
düflünüyor olabilirler. Bu mümkün de-
¤ildir. Tam bu noktada seçimlere ‹span-
ya ve ‹talya gibi sol bir ittifakla girilmesi
iyi olurdu, ancak 10 Aral›k hareketi kö-
tü bafllad›, Türkiye’de sol bir ittifak›n
geliflmesini engelledi. CHP’nin tutumu
biliniyor, milliyetçi çizgiye kayd›. Özel-
likle Karayalç›n’›n tutumu oluflabilecek
sol ittifak›n önüne engel oluflturdu. Bu
durumda DTP kendi karar›n› kendisi
verecektir. Ba¤›ms›z girebilirler seçime.
fiunu öneriyorum: Sivil toplum örgütle-
ri, sendikalar ve toplumun di¤er kesim-
leriyle birlikte bir ittifak yapabilirler. Bu
ittifakla %10 baraj›n› geçebileceklerine
inan›yorlarsa, bir parti ad›yla seçime gi-
rebilirler. Aksi halde ba¤›ms›z adaylarla
seçime girebilirler. 

Ortado¤u’ya gelince, Kürtler için
KCK sistemini öneriyorum. Komala Ci-
vaka Kurdistan ad›yla bir örgütlenmeye
gidilebilir. Bu örgüt kimsenin örgütü
de¤il, tüm Kürtlerindir. ‹çinde KDP,
YNK bulunabilir, bulunmal›d›r. Böyle
bir örgütlenme gerçekleflirse, bu örgüt-
lenme Kürtler ad›na herkesle görüflebi-
lir, ‹ran’la, Türkiye’yle, Irak’la oturabi-
lir, görüflülebilir. Talabani de bu çerçe-
vede herkesle görüflmeler yapabilir.
Kürtler bu sistem alt›nda bir araya ge-

lebilmelidir. Bütün Kürt partileri, ör-
gütleri ve Kürdistan’da sözü geçen siya-
si flahsiyetler bu sistemde bir araya ge-
lerek hem kendi iç sorunlar›na çözüm
bulabilmeli hem de bir diplomasi büro-
su oluflturularak belirlenecek bir Kürt
ulusal politikas› çerçevesinde bölge
devletleri ve uluslararas› güçlerle gö-
rüflmeler yapabilmelidirler. Ortado-
¤u’daki tüm bu sorunlar›n çözümü ola-
rak ‘Civaka Demokratik’ formülünü or-
taya atm›flt›m. Bu çözüm yönteminde
bu kent Kürt kenti, bu kent Türk ken-
ti, bu kent Fars kentidir denilmeksizin,
mevcut s›n›rlara da dokunulmadan,
ama bütün kültürel kimliklerin de ken-
dini özgürce ifade etti¤i bir sistem. Bu-
nu AB k›smen yap›yor. Asl›nda Fransa
milliyetçili¤i buna direniyor. ‹spanya ve
‹ngiltere bu sisteme biraz daha yak›n-
d›rlar. Ulus devleti aflmaya çal›fl›yorlar. 

Söyledi¤im gibi, 18 May›s’a kadar
bu tavr›m› devam ettirece¤im. 18 Ma-
y›s’tan sonra bahsetti¤im koflullar çer-

çevesinde ancak arac›l›k edebilirim.
Zaten kendi devlet adam› olan Kenan
Evren de uyard›. Say›n Evren’in çizdi-
¤i çerçevede de görüflebiliriz. Taner’in
de uyar›c› aç›klamalar› olmufltu, zaten
kendileri de flu an M‹T’te önemli bir
yap›land›rma içindedir. 

PJAK, ‹ran’daki geliflmelere karfl›
ucu aç›k demokratik bir siyaset gütme-
li. ‹ran devletinin olas› katliamlar›n› en-
gellemek için, gerekirse Bradost m›nt›-
kas› gibi yerlerde halk›n can güvenli¤i
sa¤lanmal›d›r. Irak’ta PÇDK Kürtlerin
demokratik bir partisidir, kendi demok-
ratik siyasetini yaps›nlar. Kendi öz sa-
vunma gücü vard›r, olmal›d›r. 

Daha önce Diyarbak›r’da bir Kültür
Sanat Merkezi’nin oluflturulmas›n›
söylemifltim. Bu merkezin içerisinde
cami, spor sahalar›, kütüphaneler, ka-
d›n› da yans›tacak yap›lar, sanatsal et-
kinliklerin yap›laca¤› yerler olmal›.

Hatta M›s›r Piramitleri ve Sümer Zig-
guratlar› ile bugünü temsil edecek fle-
kilde yap›lar olmal›d›r. Bu proje, Orta-
do¤u’da bir ilk olmal›d›r.

SSaavvaass  KKaallaannddeerriiss’’iinn  
kkoommppllooddaakkii  rroollüü  ççookk  bbeelliirrggiinnddii

Adalet Bakanl›¤›’n›n görevlendirdi¤i
heyet raporu ile önceki raporlar› önem-
li de¤il. Ben bunlara, bu tür fleylere
fazla inanm›yorum. Bunlar çok önemli
de¤il. As›l tehdit siyasi olarak vard›r.
Ya flöyle ya böyle davranacaks›n, ya bi-
zim istedi¤imiz gibi konuflursun ya da
biz seni öldürürüz, yok ederiz mesaj›-
d›r önemli olan. Burada bu mesaj var-
d›r. fiimdi burada önemli bir konuda
k›saca konuflmak istiyorum. Beni de
Saddam gibi yok edebilirler. Böyle bir
durum var ortada. Biliyorsunuz, Sad-
dam’› son ana kadar ellerinde tuttular.
Asl›nda tekrar Saddam’dan yararlan-
mak istiyorlard›. Ama Saddam, iktidar›

Kürtlerle, kimseyle paylaflmak isteme-
di. Bu nedenle onu saf d›fl› b›rakt›lar.
Saddam son ana kadar ABD’ye güveni-
yordu. Beni de bir flekilde tasfiye et-
mek, yok etmek istiyorlard›. 

Esasen beni daha Türkiye’ye teslim
etmeden önce, Kenya’da Yunan Büyü-
kelçili¤i’nden ç›karmak istiyorlard›.
Sabaha kadar beni ç›karmak için u¤-
raflt›lar. Bana bir tabanca verdiler.
Normalde bir lider benim yerimde ol-
sa, bu tür durumlarda kendini koru-
mak için çat›flmaya girer, silah›n› çe-
ker ve kendini silahla korumaya çal›-
fl›rd›. Hatta Dilan onlar bunu anlama-
d›klar› için ›srarla bana, ‘Baflkan›m
kendini koruman laz›m, yan›na ta-
banca al’ dediler, ama ben komployu
bildi¤im için, yan›ma tabanca alma-
d›m, binadan da ç›kmad›m. Kendimi
adeta koyuverdim. Bana, ‘Güney Afri-
ka’ falan diyorlard›, ‘seni Hollanda’ya

“Savas  Kalanderis’in  komplodaki  rolü  çok  belirgindi.  Ondan  

flüpheleniyordum.  Komploda  en  büyük  rolü  kendisi  oynad›.  Belki  

o  olmasayd›,  komplo  süreci  farkl›  flekilde  geliflirdi,  bize  ihanet  etti.  

Ben  bu  nedenle  ona  13.  Havari  demifltim.  Kendisi  askerdi,  albayd›.  

Asl›nda  kendisi  ikircikliydi.  Bize  karfl›  olmak  istemiyordu.  Fakat  ona  

öyle  emretmifllerdi.  Üstten  müthifl  bask›  geliyordu  ona”
❖

❖
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götürece¤iz’ diyorlard›. Yalan söyle-
diklerini kesin biliyordum. Çünkü be-
ni oraya götüren uçak, NATO uça¤›y-
d›. Bu komployu gördükten sonra da
dedim ki bu komployu bofla ç›karmak
ve boyutlar›n› ö¤renmek için de olsa
yaflamam laz›m. Türkiye taraf› bunu
gözü kara karfl›lad›lar. Meseleyi anla-
m›yorlard›. Herkesle anlaflma içerisi-
ne giriyorlard›. Doksan devlet ile ilifl-
kideydi ve onlarla anlafl›yorlard›. Yu-
nanistan’la da anlaflm›fllard›. K›br›s
ve Ege adalar›yla ilgili Yunanistan’a,
‘siz bize Avrupa’da engel ç›karmay›n,
biz de K›br›s’ta, Ege de size kolayl›k
sa¤lar›z, kar›flmay›z’ demifllerdi. K›b-
r›s konusunda verilen tavizlerin sebe-
bi budur. Yunanistan’›n komplodaki
rolü çok önemlidir. Yunanistan bir AB
üyesidir, kendi hukukunu, dolay›s›yla
AB hukukunu çi¤nemifltir. 

Savas Kalanderis’in komplodaki ro-

lü çok belirgindi. Ondan flüpheleni-
yordum. Komploda en büyük rolü
kendisi oynad›. Belki o olmasayd›,
komplo süreci farkl› flekilde geliflirdi,
bize ihanet etti. Bu nedenle ona 13.
havari demifltim. Kendisi askerdi, al-
bayd›. Asl›nda ikircikliydi. Bize karfl›
olmak istemiyordu. Fakat ona öyle
emretmifllerdi. Üstten müthifl bask›
geliyordu ona. Asker oldu¤u için gelen
emri yerine getirmek zorundayd›. Aksi
halde ya kendini imha edecekti ya da
bizi tasfiye etmeye çal›flacakt›. Onu da
bu vesileyle uyarmak laz›m. E¤er
onun biraz flerefi varsa ç›kar mahke-
meye gerçekleri anlat›r.

11999999’’ddaa  yyaarr››mm  kkaallaann  kkoommppllooyyuu  
ttaammaammllaammaakk  iisstteeyyeebbiilliirrlleerr

Yunanistan davam mutlaka aç›lma-
l›. E¤er avukatlar›mda ufak bir insan-
l›k varsa, halka sayg›lar› varsa, bu da-
vay› açarlar. Sadece davan›n aç›lmas›
da önemli de¤il, tan›klar›n ayarlanma-
s› laz›m. Hemen bu dava aç›lmal›d›r.
Bu dava, iflin püf noktas›d›r. Daha ön-
ce haz›rlad›¤›m bir savunmam vard›,
Yunanistan’la ilgili. F›rsat›m olursa
onu daha da geniflletece¤im. Bu dava,
bu aç›dan da çok önemlidir. Benim
ad›ma Yunan gazetelerine böyle güzel
manfletlerle, benim bu davaya önem
verdi¤im, önemli aç›klamalarda bulu-
naca¤›m belirtilebilir. Komploda yer
alan asl›nda Yunan hükümeti ve bur-
juvazisidir, Yunan halk› de¤ildir. Yu-
nan burjuvazisi ve bir k›s›m elit kesim,
hiçbir zaman Yunan halk›n›n menfaa-

tini düflünmemifltir, hatta Pontusla-
r›n, Ege’deki ‹yonyalar›n ve daha bir-
çoklar›n›n katledilmesinde Yunan bur-
juvazisi direkt rol oynam›flt›r. Biraz
menfaat u¤runa bize karfl› da komplo-
da rol alm›flt›r. Tabii iflin gerisinde ‹n-
giltere ve esas itibariyle de ABD vard›r.

fiimdi de 1999’da yar›m kalan
komployu tamamlamak isteyebilirler.
Zehirlenme olay› bu aç›dan da bir teh-
dittir. Zehirlenme giriflimi siyasi teh-
dittir. Biz seni istedi¤imiz zaman ze-
hirleyebiliriz, öldürebiliriz, yok edebili-
riz demek istiyorlar. Yaparlar m› bilmi-
yorum, ama yapabilirler. Türkiye’den
de beni yok etmek isteyenler var, onla-

r› da anlayabiliyorum. Saddam’› öldür-
dükleri zaman onu tekmelemifllerdi.
Bahçeli onlar da ‘Apo’nun derisinden
kösele yapaca¤›z’ demifllerdi. Beni
Türkiye’ye teslim eden, ABD ve ‹ngilte-
re’dir. Böyle bir fley yapmak isteseler
bile ABD’den onay almak zorundad›r-
lar. Zehirlenme olay› da ayn› flekilde.
Bana bir yönelim varsa veya yoksa,
ABD’nin kesin bilgisi dahilindedir. 

fiimdi komplodaki esas noktay› be-
lirtiyorum: Kuzey Kürdistan’daki Kürt
mücadelesinin zay›flat›lmas›na veya bi-
tirilmesine karfl›l›k Güney ile iflbirli¤i
yap›ld›. Komplonun özü budur. fiimdi
bu konuda genelkurmay baflkan› da
özelefltirisini veriyor. Sadece özelefltiri
yetmez. Daha fazlas› gereklidir, daha
fazlas›n› yapmal›lar. Türkiye bize karfl›
Talabani ve Barzani’yi sürekli destekle-
di. Bu tarzla bizi bitirmeye çal›fl›yorlar-
d› ve bitireceklerini san›yorlard›. Bu fle-
kilde Barzani’yi kendi adamlar› yapmak
istiyorlard›. Fakat Barzani, ikili davra-
n›yordu, hem Türkiye ile iliflkileniyordu
hem de bizimle iliflkileri vard›. Barzani
flimdi Kürt devlet baflkan›d›r, Talabani
de Irak cumhurbaflkan›d›r. Bunun kar-
fl›s›nda Türkiye adeta floke olmufltur.
Bu nedenle özelefltiri yap›yorlar. Türki-
ye, Kuzey Irak politikas›yla bugüne ka-
dar bizi hep bitirmeye çal›flt›. Öyle bir-
kaç yüz adam› bizden koparmakla, bir-
kaç gerillam›z› teslim almakla ve öldür-
mekle bunu sa¤layacaklar›n› düflüne-
rek seviniyorlard›, ama 1990’lar›n ba-
fl›ndan itibaren ABD’nin Kuzey Irak’ta
yapmak istedi¤ini Türkiye anlayam›yor-
du. Ankara Anlaflmas›’yla bizi tasfiye
karfl›l›¤›nda Güney’e desteklerini sun-
dular, onlara birçok imkan verdiler.

Ben Amerika ile iliflki kurulmas›n
demiyorum, iliflki kurulabilir, kurul-
sun da fakat kimsenin kuklas› olma-
s›nlar diyorum. Türkiye sorunun esa-
s›yla u¤raflmak yerine, birkaç PKK’liyi
öldürmekle, teslim almakla u¤rafl›yor.
Genelkurmay flimdi özelefltiri yap›yor,
M‹T de daha önce uyarm›flt›. Bu duru-
ma gelinmesinde kim sorumludur?
Kim Türkiye’nin menfaatine daha çok
zarar vermifltir, ortaya ç›kar›ls›n. 

Devlet, Kuzey Irak’taki bu politikala-
r›yla ç›kmaza girmifltir. Ben sorumlulu-
¤umu biliyorum, kabul ediyorum, ama
kim daha çok zarar verdi, kim hain,
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kim de¤il ortaya ç›kar›ls›n. As›l, Türki-
ye’yi bu flekilde ABD’ye ba¤›ml› hale ge-
tirenler Türkiye’ye ihanet etmifltir. Tür-
kiye, 1985’ten itibaren de Almanya ile
büyük bir iliflkiye girdi. Almanya bu ta-
rihten itibaren bize cephe almaya bafl-
lad›. Türkiye bu tarihte dünyan›n en iyi
ekonomilerinden birine sahip olan Al-
manya’ya bütün kap›lar›n› açt›. Alman-
ya, Türkiye’deki birçok ticari noktalara
hakim oldu. Halen de Türkiye, en bü-
yük ekonomik iliflkisini Almanya ile yü-
rütmektedir. 1990’lardan itibaren de
devreye ABD ve ‹srail girmifltir ve Tür-
kiye’ye birçok taviz karfl›l›¤›nda müthifl
yard›m etmifllerdir. 

Dönemin Genelkurmay› Gürefl, ‹n-
giltere ve ABD taraf›ndan bize yeflil ›fl›k
yak›ld›, demiflti. Bunun üzerine Gürefl,
‘art›k PKK’yi bitirebiliriz’ demiflti. ‹ngil-
tere bir yandan da PKK’ye hakim olmak
istiyordu. Yani PKK’yi kendi çizgisine
çekmek istiyordu. Melik F›rat’la ‹ngiliz-
lerin derin iliflkileri vard›. fiemdin Sak›k
üzerinden bize hakim olmaya çal›fl›yor-
du. Tabii Tilki Selim de (Selim Çürük-
kaya) vard›. fiemdin o dönem bizi müt-
hifl zorluyordu. 33 asker olay› da bir
provokasyon eylemiydi. fiemdin ile Me-
lik F›rat aras›nda o dönem böyle kenet-
lenmifl bir iliflki vard›. Bunu 1992’de,
fiam’da fark ettim. 

Bu tür politikalara alet olmam,
kimsenin kuklas› olmam. ‹ran’da hal-
k›m›z flimdi bana ba¤l›l›k gösteriyor-
lar. Suriye’de de halk›m›z bana ba¤l›-
d›r. Kuzey Kürdistan’daki durum za-
ten ortadad›r. Irak’ta da durum ayn›
yöne do¤ru gidiyor. Orada PÇDK daha
da güçlenecektir. Orada eninde so-
nunda halk›m›z bize yönelecektir. Her
tarafta önderli¤imi kabul ediyorlar,
bana ba¤l›l›klar›n› gösteriyorlar. Be-
nim asl›nda öyle Önderlik, mevki, ma-
kam gibi bir sevdam da yoktur, önem-
li olan Kürt sorununun demokratik

tarzda çözümüdür. Elli-altm›fl y›ld›r
büyük devletler ve Ortado¤u’daki dev-
letler, birlikte Kürt halk›n› ellerinde
tutuyorlard›. Kürt halk›n› onlar›n elin-
den ald›¤›m için bana çok k›zg›nlar.
Çünkü biz özgücümüze dayan›yoruz.
Biz kimse için politika yapmad›k, kim-
senin kuklas› olmad›k. 

DDeevvlleettiinn  bbiirrççookk  öönneemmllii  nnookkttaass››nnddaa  
NNaakkflfliibbeennddiilliikk  hhaakkiimmddiirr

Barzanilerin ‹srail ile iliflkileri uzun
bir süreden beridir devam ediyor.
1946’da Mahabat Kürt Cumhuriyeti ku-
ruldu¤unda, Barzani bu cumhuriyetin
as›l gücüydü. Daha sonralar› da Kürt li-
derli¤ine oynad›lar. Nakflibendilik, top-
lumda çok güçlü bir tabana sahiptir.
Biz PKK’nin ideolojisini olufltururken,
Nakflili¤in bu kadar güçlü oldu¤unun
fark›na varamam›flt›k. Nakflibendilik,
dinin yan›nda, hatta dinden de çok si-
yasettir. Devletin birçok önemli nokta-
s›nda Nakflibendilik vard›r. Kürtlerde de
Mevlana Halid-i Ba¤dadi taraf›ndan çok
yay›ld›, 1826’dan beri siyasette de rol
oynad›lar, bilhassa II. Mahmut’tan iti-
baren daha da güçlendiler. Hamidiye
Alaylar›’nda da büyük güce sahiptiler ve
rol oynad›lar. Hatta Seyit Abdulkadir,
fiuray› devlet baflkan›d›r. 

Daha sonralar› Nakflibendili¤i Said-i
Nursi devam ettirmifltir. fieyh Sait de
Nakflidir. Birisi Bitlislidir, birisi de Palu-
Genç-H›n›s taraflar›ndand›r. Said-i Nur-
si, yeni cumhuriyette devlet içinde Nak-
flili¤i uygulatamad›¤› için Mustafa Ke-
mal ile ters düflmüfl ve Mustafa Kemal’e
küsmüfltür. Daha sonralar› sürgüne
gönderilmifl ve hapis yatm›flt›r. fieyh Sa-
it olay›nda Kürtçülük vard›r, fakat esas
Kürtçü, Bitlis mebusu Yusuf Ziya, Nuri
Dersimi ve di¤erleridir. O dönem, Kürt
burjuvazisine evrilmekte olan önemli bir
Kürt elit kesimi ve çevreleri vard›. Kürt

Nakflili¤i, cumhuriyette iktidardan pay
almak istedi, cumhuriyetle anlaflmak
istedi, anlaflamay›nca da Kürt hareke-
tiyle birlikte isyan ettiler. 

Cumhuriyet, Nakflili¤in gücünü k›rd›
ve Nakflili¤i geriletti. fiimdi de AKP’de
Nakflilik çok etkindir ve AKP eliyle ikti-
dardalar. AKP eliyle toplum dönüfltürü-
lüyor, Kürtleri de yanlar›na almak isti-
yorlar. AKP’den Abdulkadir Aksu, Cü-
neyt Zapsu, Hüseyin Çelik ve Mehmet
Mir Dengir F›rat eliyle Kürtleri yanlar›na
çekiyorlar. Mesela Mir Dengir F›rat, çok
tecrübelidir, Almanya ile ba¤lant›lar›
var, Almanya’da ve di¤er baz› yerlerde
çok örgütlüdürler. Ben bunu flimdi da-
ha iyi fark ediyorum. Melik F›rat da bu
iflleri çok iyi biliyor. ‹ngiltere bunlar›n
bu gücünü çok iyi biliyor. KDP de Nak-
flidir. ABD, bunlar› destekliyor. 

ABD, Ortado¤u’da eski tarz yönetim-
leri, klasik ulus devlet modellerini ve
yöneticilerini y›kmak istiyor. Bunlar›n
yerine biraz liberal demokrat liderleri ve
yöneticileri getirmek istiyor. Bu, Orta-
do¤u’daki her devlet için geçerlidir. Af-
ganistan’da kat› bir fikre ve yönetime
sahip olan Taliban’› tasfiye ettiler. Tali-
ban, asl›nda Afgan ulusçulu¤unu öne
ç›kar›yordu. Bu nedenle Afganistan’da
onlar tasfiye edilip, Karzai devlet bafl-
kanl›¤›na getirildi. Karzai, biraz liberal
birisidir. Irak’ta eski ulus devlet yöneti-
mi y›k›ld›. Saddam’›n idam karar›n› da
veren, görünüflte Maliki’dir, ama asl›n-
da Maliki bir kuklad›r. Saddam’›n idam
karar›n› veren ABD’dir. ‹ran’da da Ah-
medi Necat, yapt›klar›yla, söyledikle-
riyle, her fleyiyle ABD’nin politikalar›na

“KCK,  aç›l›m›  Komalya  Civaka  Kurdistan’d›r.  KCK  sistemi,  

demokratik  toplumsal  diyalektik  bir  sistemdir.  Kürtler  bulundu¤u  her  

parçada,  o  devletlerle  demokratik  bir  diyalog  ve  yöntem  gelifltirirler.  

Bunlar  birbirlerinin  karfl›t›  gibi  ak  ve  kara  de¤ildir.  Özellikle  Kürtler,  

demokratik  ulus  anlay›fl›yla  mücadele  yürütürler.  

Bu  nedenle  KCK,  tüm  Kürtleri  temsil  eder”
❖
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hizmet ediyor. ABD’nin ajanl›¤›n› bile
geçiyor, ileride bu ortaya ç›kacak, göre-
ceksiniz. ‹ran’a sald›r› olursa ‹ran çok
kar›flacak. Ortado¤u’daki bütün devlet-
ler, ABD’nin Ortado¤u politikalar›n›
dikkate almak zorundad›r. Eski ulus
devlet anlay›fl›yla sorunlar›n çözüleme-
yece¤i çok aç›kt›r, ortadad›r. 

Ben bu nedenle KCK sistemini
önermifltim. Zaman›m›z olmad›¤› için
her fleye k›sa de¤iniyorum, buna da
k›saca de¤inece¤im. KCK, biliyorsunuz
aç›l›m› Komala Civaka Kurdistan’d›r.
KCK sistemi, demokratik toplumsal
diyalektik bir sistemdir. Kürtler bu-
lundu¤u her parçada, o devletlerle de-
mokratik bir diyalog ve yöntem geliflti-
rirler. Bunlar birbirlerinin karfl›t› gibi
ak ve kara de¤ildir. Ben Sovyet sosya-
lizmini bu aç›dan elefltiriyorum. Çün-
kü bu sistemde, Sovyet sosyalizminde,
her fleyi ak ve kara görme anlay›fl› ha-
kimdi. Fakat benim öngördü¤üm top-
lumsal diyalektikte mesela Kürtler ve
bulunduklar› devletler birbirlerinin
yan›nda yaflarlar, birbirleriyle müca-
dele ederler, fakat birbirlerini ak ve
kara gibi görüp imha etmezler. Özellik-
le Kürtler, demokratik ulus anlay›fl›yla
mücadele yürütürler. Bu nedenle
KCK, tüm Kürtleri temsil eder. Ve her
parçada Kürtler ad›na politika üretir.
KCK, ‹ran’la, Suriye’yle, Türkiye’yle
hatta Irak’ la Kürtler ad›na görüflmeler
yapabilir ve onlarla demokratik diyalo-
gu gelifltirir. KCK hakk›nda çok daha
derin felsefi çözümlemelerim var, an-
cak flimdilik burada bitiriyorum. Beni
KCK Onursal Baflkan› olarak seçmifl-
lerdi herhalde.

TTüürrkk  hhaallkk››  hhiiççbbiirr  zzaammaann  
ssooyykk››rr››mmcc››  oollmmaamm››flfltt››rr

Türkiye e¤er sorunu d›flar›da de¤il
de bizimle çözmeye çal›fl›rsa, biz de ar-
t›k dolayl› görüflme yapmay›z. Türkiye
çözümü art›k d›flar›da aramamal›d›r,
gerçekleri görmelidir. Say›n Evren,
kendisi de bunu görüyor ve belirtiyor.
Türkiye’de bir ulus faflizmi anlay›fl›
hakimdir. Bunlar esas olarak 1906’da
etkili olmaya bafllad›lar. Biliyorsunuz,
bunlar ittihatç› anlay›fl›d›r. fiimdikile-
re de ben neoittihatç›lar ve k›z›l elma-
c›lar demifltim. Bunlar›n yüz y›ll›k bir
tarihi vard›r, baflka da tarihi yoktur.
Bunlar› Türk halk›ndan ay›rmak la-
z›m. Türk halk› hiçbir zaman soyk›-
r›mc› olmam›flt›r. Türk halk›n›n bun-
larla bir ilgisi yoktur. 

Say›n Evren önemli bir devlet ada-
m›d›r. Söylediklerinde iki önemli hu-
sus vard›. Bir, biz hata ettik. ‹ki, afl›-
r› milliyetçilik zararl›d›r. Evren’in
söylediklerinin geri kalan› laf-› güzaf-
t›r. Önemli olan bu iki husustur ve
yeterlidir de. Mehmet A¤ar da bunu
flimdi görüyor ve kendisini bu neoit-
tihatç›lardan uzak tutmaya çal›fl›yor.
Mehmet A¤ar, 1990’larda iflledi¤i gü-
nahlar› flimdi temizlemek istiyor.
A¤ar, Benelüks modelini ortaya att›.
Bu model yetersiz, ama gelifltirilebi-
lir. M‹T müsteflar› Cevat Önefl de bu
tehlikeleri dile getiriyor. Böylece dev-
letten üç ses ç›kmaktad›r. Birincisi,
‘afl›r› milliyetçilik zararl›d›r’ diyen Ev-
ren, ikincisi, ‘düz ovada bay›rda siya-
set yap›ls›n’ diyen A¤ar, üçüncüsü,
tehlikeleri dile getiren M‹T müsteflar›

Önefl’in sesi. Bu üç ses de önemlidir.
Bu üç sesin belirtti¤i çerçevede bir
diyalogun ve çözümün gelifltirilmesi
önemlidir. 

Türkiye’de geliflen bu neoittihatç›-
l›k ak›m›n›n zerre kadar Mustafa Ke-
mal ile de bir iliflkisi yoktur. Biliyor-
sunuz Mustafa Kemal, ittihatç›lar-
dan uzak durmufltur. Onlar›n bir
k›sm›n› tasfiye etmifltir, hatta Musta-
fa Kemal’in kendisine yap›lan iki su-
ikastin gerisinde ittihatç›lar vard›r.
Mustafa Kemal’in 1920’de çizmifl ol-
du¤u strateji önemlidir ve herkesin
ç›kar›nad›r. Hani deniliyor ya, Mus-
tafa Kemal ‘yedi düveli muazzamaya
karfl› savaflm›flt›r’, bu savafl› Yalç›n
Küçük de belirtiyor, ‘h›ristiyanlarla
yahudiler aras›ndaki savaflt›r.’ Bu,
do¤ru bir tespittir. Mustafa Kemal,
cumhuriyeti kurduktan alt› ay sonra
‹ngilizlerle hemen iliflkiye geçmifl ve
iliflkilerini gelifltirmifltir. Mahir Kay-
nak da ‘Derin Devlet’ kitab›nda bun-
lar› dile getiriyor, bu iliflkileri iyi bili-
yor. Türkiye bu neoittihatç› tehlikesi-
ni görmelidir. 

fiimdi de iktidarda bulunan AKP ile
CHP aras›nda kesin bir anlaflma var-
d›r. Bu anlaflma gere¤ince, iktidar,
mümkün oldu¤unca ya onda olacak
ya da di¤erinde olacak. AKP ve CHP,
savafl k›flk›rt›c›l›¤›n› yap›yorlar. Türki-
ye’nin etraf›nda yap›lan politikalar da
her iki partiden birisine toplumu mec-
bur etmektedir.

Bu iki parti d›fl›nda Türkiye’de iki
siyasi anlay›fl vard›r. Birincisi, ulus
faflizmine dayanan bir anlay›flt›r ki,
bunu neoittihatç›lar temsil etmekte-
dir. ‹çinde Perinçek de vard›r. Perin-
çek onlar, objektif olarak Ameri-
ka’n›n ajanl›¤›n› yapmaktad›r. Dik-
kat edin ben, Perinçek Amerikan aja-
n›d›r demiyorum, ‘objektif’ olarak
Amerikan ajanl›¤› yap›yor diyorum.
Bu objektif olarak böyledir. Türki-
ye’deki ikinci siyasi anlay›fl ise, bizim
savundu¤umuz demokratik ulus an-
lay›fl›d›r. Demokratik ulus anlay›fl›,
toplumun çok genifl kesimlerine hi-
tap eden, demokratik dönüflümü
esas alan bir anlay›flt›r. Türkiye’ye
bir Chavez laz›md›r. Yeterlidir demi-
yorum, ama Türkiye’de bir Chavez ol-
sayd› umut olurdu. 
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DDeevvlleett  bbeenniimmllee  ggöörrüüflflmmeekk  
iisstteerrssee  ddiirreekktt  ggöörrüüflflmmeelliiddiirr

Bölgeye 500 bin kiflilik ordu y›¤m›fl-
lar. Bölgeyi ekonomik aç›dan kendile-
rine ba¤lam›fllar, bölge ekonomik sö-
mürge haline getirilmifltir. Yine bölge-
de kültürel soyk›r›m vard›r. Binlerce
çocuk, ana okullar›yla annelerinden
kopart›lmakta, Kürtçe’den uzaklaflt›-
r›lmakta, böylece Kürtçe silinip süpü-
rülmektedir. Yine çok tehlikeli bir ge-
liflme yaflan›yor. Bölgenin tarihi kültü-
rel zenginlikleri barajlarla sular alt›n-
da b›rak›larak yok ediliyor. Bunlarla
ilgili yasalar ç›kar›l›yor. Bahsetmifltim,
yeni bir iskan kanunu var. Dersim is-
kan kanunu genellefltiriliyor. Bunlar
önemli konulard›r, ama flimdilik k›sa
k›sa geçiyorum. 

Bu flekilde dolayl› diyalogu sür-
dürmem art›k mümkün de¤ildir. Ben
yine 18 May›s’a kadar tavr›m› sürdü-
rece¤im. 18 May›s’tan sonra art›k çe-
kilece¤im, kimseye kar›flmayaca¤›m.
14 y›ll›k dolayl› diyalog politikam›z
baflar›s›z olmufltur. Özal ilk olarak
diyalog kurmak istedi, ama Özal’› ve
ailesini bu sebeple bitirdiler. Erba-
kan bizzat flahs›ma mektup gönder-
di. E¤er siz silahlar› susturursan›z,
biz de demokratik paketler devreye
sokaca¤›z, bu sorunu çözmeye çal›-
flaca¤›z dediler. Ama o da bir fley ya-
pamad›, elde edemedi, sonra onu da
devre d›fl› b›rakt›lar. Buraya Ecevit’in
temsilcisi gelmiflti. Af falan ç›karaca-
¤›z diyorlard›. Erdo¤an’a sesleniyo-
rum. O da temsilcisini göndersin. Yi-
ne daha önce askeri kanattan birisi
gelmiflti. Bunlar› k›sa k›sa söylüyo-
rum. M‹T müsteflar› da benimle gö-
rüflmüfltü, yine görüflsün diyorum.
Bunlar hep dolayl› diyaloglard›.
1997-98’de birçok yerden üzerimize
müthifl gelmifllerdi, her taraftan ku-
flat›lm›flt›k. Biraz da çaresizdik, çok
fazla yapabilece¤imiz bir fley yoktu.
Dolayl› diyaloglar o zaman önemliydi.
Art›k bu dolayl› diyaloglar›n bir çö-
züm getirmedi¤i ortadad›r. Devlet
bundan sonra benimle görüflmek is-
terse direkt görüflmelidir. Ve böyle
bir görüflme olursa ben de onlarla
ancak KCK Onursal Baflkan› s›fat›yla
görüflürüm. 

TTüürrkkiiyyee  KKüürrtt  ssoorruunnuunnddaa
ççöözzüümmüü  dd››flflaarr››ddaa  aarraammaammaall››

14 y›ll›k dolayl› diyalog politikam›z
sonuç almam›flt›r. Benim art›k bu tarz
önderli¤imle bundan böyle bu sorun
çözülmez. PKK’nin eski klasik önderle-
riyle, orta dönem ve genç önderleri hep
birlikte kendi politikalar›n› bundan
sonra kendileri belirleyeceklerdir, ar-
t›k kendi kararlar›n› hep birlikte ken-
dileri vereceklerdir. Ayn› flekilde DTP
de kendi politikas›n› bundan böyle ba-
¤›ms›z olarak belirleyecektir. Zaten
DTP’yi daha da tasfiye etmek isteye-
ceklerdir, DTP’ye daha fazla yönele-
ceklerdir. Daha flimdiden çok say›da
gözalt› ve dört yüz tutuklu var.

Belediye baflkan› tutuklan›yor, bir di-

¤eri ceza ald›. Çok aç›k ki DTP’nin yöne-
ticilerini tasfiye edecekler. Sorun çözül-
mezse 18 May›s’tan sonra herkes kendi
karar›n› kendisi verecektir. S›n›rda ha-
z›rl›k yapm›fllar, PKK’ye ciddi yönelecek-
ler. Kesin bitirmek isteyeceklerdir. Belki
de bitirirler, bilemiyorum. Onlar da tabii
ki kendilerini savunacaklard›r. Zaten
yüz kifliyi da¤a kald›rm›fllar, s›zmalar
oldu¤u söyleniyor. Yedi gerillan›n öldü-
rülmesi bir s›zmayd› de¤il mi? 

Bunlara karfl›, onlar da kendilerini
savunacaklard›r dedim. Ç›lg›nca bir sa-
vafl gelifltirebilirler mi, bilemiyorum. Her
tarafta kaos olur. Yabanc› flirketler tara-
f›ndan Türkiye’de sat›n al›nan yerler
var, oralar canl› bombalara dönüflürse
ben kar›flmam, insanlar kendilerini
bomba yap›p oralara sald›rabilirler de.
Tabii böyle bir durumu ben istemiyo-

rum, sadece olabilecekleri söylüyorum.
Daha önce de birçok kifli kendisini can-
l› bomba gibi intihar eylemlerine sürük-
lüyordu. Bunlara gerçekten talimat ver-
memifltim, onaylam›yor, tasvip etmiyor-
dum, hatta onlar› durdurmak istedim,
ama kendileri buna yöneliyorlard›. 

Bir sürü kontrolsüz olaylar da geli-
flebilir. fiahin vard›, özgürlük kartallar›
m›yd›, flahinleri miydi, onlar turistik
bölgelere, her yere sald›r›rlarsa ne ola-
cak? Kim durduracak bunlar›? Ben
durduramam. O turistlere de söylen-
meli, gelip boflu bofluna ölmesinler.
Ben bunlar› istemiyorum, ama bunla-
r›n hepsi olabilir. Tekrar ediyorum; 18
May›s’tan sonra PKK, PJAK, KONGRA-
GEL, Halk Savunma Güçleri, DTP ve
di¤er bütün örgütler, kendi kararlar›n›,
politikalar›n›, kaderlerini kendileri be-
lirleyeceklerdir. Burada hükümete de
devlet yetkililerine de sesleniyorum;
e¤er sorunu çözmek, benimle direkt
görüflmek isterlerse, ben, tek bir sila-
h›n dahi patlamas›na f›rsat vermeden
yine devreye girebilirim, fakat bunun
için iki fleyi yapmalar› laz›m: Benim,
Türk Tabipler Birli¤i, devletten doktor-
lardan oluflan ba¤›ms›z bir sa¤l›k heye-
ti taraf›ndan detayl› muayeneden geçi-
rilmem ve Kürt sorununun çözümünde
önemli güvenceler verilmesi laz›m.

Burada hükümete tekrar sesleniyo-
rum; söyledi¤im çerçevede diyalog yolu-
nu açs›nlar. TÜS‹AD’a da sesleniyorum;
Türkiye’nin bu sorunu çözmek için
ad›m atmas›n› sa¤lay›n, inisiyatif al›n.
Türkiye, Kürt sorununda art›k çözümü
d›flar›da, baflka yerlerde aramas›n. Bize
karfl› tehlikeli yollara girmesin. ‹ran’la
bu konuda anlaflmaktan vazgeçmesi la-
z›m. fiimdi de Suriye ile iliflkiler kurul-
maya çal›fl›l›yor. Bu, çok tehlikelidir.
Yetkililere sesleniyorum; derhal bundan
vazgeçilmelidir. Bunlar çok tehlikeli
oyunlar›n içine giriyorlar, fark›nda bile
de¤iller. E¤er sorunu çözmek için direkt
benimle görüflmek isterlerse, biz bunu
konufluruz. Evren’in söyledi¤i çerçevede
bile olsa diyalog önemlidir. Evren’in çiz-
di¤i çerçeve en az›ndan diyalog için elve-
rifllidir. Mehmet A¤ar’›n Benelüks mo-
deli yetersiz de olsa diyalog için iyidir.
M‹T müsteflar›n›n çizdi¤i çerçeve diyalog
için iyidir. Bunlar› bile gözetseler, uygu-
lasalar diyalog için iyidir. 
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Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-
lan’›n 15 fiubat 1999’da uluslararas›
bir komplo ile Türk devletine teslim
edilerek ‹mral› tek kiflilik cezaevine ko-
nulmas›ndan sonra, Türk devleti ve
onun d›fl destekçileri taraf›ndan baflla-
t›lan ve flimdiye kadar hiçbir tutukluya
dayat›lmam›fl uygulamalar mevcuttur.
Bu insanl›k d›fl› uygulamalar ile Önder
Apo’ya ya intihar etmesi ya akli denge-
sinin bozulmas› ya da biyolojik olarak
yavafl yavafl imhas› amaçlanm›flt›r.
Türk devletinin baflta AB olmak üzere
ABD’nin de onay› ile özellikle son bir
buçuk y›ll›k insanl›k d›fl› yöntemleri
Önder Abdullah Öcalan’›n içinde tutul-
du¤u hücrenin mimarisinin de¤ifltiril-
mesi ile yeni bir boyut kazanm›flt›r.

Bir buçuk y›l önce Önder Apo’nun
tutuldu¤u hücre zehirli maddeler ile bo-
yanm›fl ve kaplanm›flt›r. Bu de¤ifliklik-
lerle beraber Önder Apo’nun tutuldu¤u
hücrenin içindeki hava dengesinin bo-
zulmas› sa¤layacak, temiz havan›n yete-
rince içeriye girmesini engelleyecek bir
mimari biçim de verilmifltir. Bu mimari
de¤ifliklikle büyük olas›l›kla amaçlanan
boya içine kar›flt›r›lm›fl zehrin hava ile
temas›n› sa¤layarak reaksiyona geçme-
sini sa¤lamak ve insan bünyesi üzerin-
de öldürücü olmas›na yol açmakt›r. 

D›flardan hava almak için bir klima
konulmufl bu klima da öyle ince ayar-
lanm›flt›r ki, klima aç›ld›¤›nda hücrenin
içi aniden dayan›lmayacak kadar so¤u-
maktad›r. Bir penceresi olan bu özel
hücrenin penceresi de ayn› klima gibi
düzenlendi¤inden ya hücreyi havas›z
b›rakmakta ya da aç›ld›¤›nda tümüyle
aç›lmakta ve hücreyi dayan›lmayacak
kadar so¤utmaktad›r. Ayr›ca bu hücre

24 saat sürekli kameralarla kontrol al-
t›ndad›r. Bu hücreyi ayd›nlatan ›fl›klar
ise bir insan›n psikolojisini bozacak
özelliklerdedir. Gündüzleri bir renk, ge-
celeri ise baflka bir renk olmaktad›r. 

D›flar› ile iliflkilenmek bir insanla fi-
ziki olarak temasa geçmek, elini s›k-
mak dahi mümkün de¤ildir. Tek bir
radyo kanal› ile haberleri dinlenmekte,
gazeteler de düzensiz verilmektedir.
Ancak son birkaç ayd›r avukatlar ve
ailesinin düzenli görüfle gitmesi ile bil-
gi al›fl verifli gerçeklefliyorsa da, bu da
haftada bir saat ile s›n›rl› ve tüm gö-
rüflmeler bir devlet görevlisinin deneti-
minde olundu¤undan her fley aktar›l›p
söylenmemektedir. 

RReebbeerr  AAppoo  ddüüflflüünncceelleerriiyyllee  
hhaallkk››  ddeerriinnddeenn  eettkkiilleemmiiflflttiirr

8 y›l› aflk›nd›r bu koflullarda tutulan
Önder Abdullah Öcalan’a karfl› bu flekil-
de bir uygulamaya neden baflvurulmak-
tad›r? Tutuklu bir insana bunca psiko-
lojik ve en son zehirlenme yoluyla biyo-
lojik iflkence neden uygulanmaktad›r?
PKK’nin 1970’lerden bu yana bafllatt›¤›
partileflme mücadelesi yine 1984’ten bu
yana yürüttü¤ü gerilla mücadelesi ile
her zaman Türkiye halklar›yla bar›fl ve
kardefllik istem ve amac›n› dile getirmifl
olmas›na ra¤men, bu hareketin Önder-
li¤ine bu yaklafl›mlar cevapland›r›lmas›
gereken temel ve önemli sorulard›r. Biz
Kürtler için oldu¤u kadar Ortado¤u
halklar› ve tüm insanl›¤›n anlamas› ge-
reken hususlard›r da. 

Bu insanl›k d›fl› yöntemlerin hem
uluslararas› hem de direkt Türk devle-
tinden kaynaklanan yanlar›na bak›ld›-

¤›nda bu yönelimlerin temelde iki sebe-
bi ve amac› oldu¤u görülecektir. Önder
Abdullah Öcalan’a yönelik son zehirle-
me yönelimi ile can›na kast etme sald›-
r›s›n›n flimdiye kadar ortaya ç›kan so-
nuçlar›na bak›ld›¤›nda bu insanl›k d›fl›
sald›r›lar›n bu iki temel nedenlerini
flöyle izah etmek mümkündür. Bu ne-
denlerden birincisi Reber Abdullah
Öcalan’›n felsefesi ve ideolojisi ile ken-
disinde gerçeklefltirmifl oldu¤u önder-
liksel düzey ve bunun PKK gibi bir ha-
reketi yaratmas› ile beraber Kürdis-
tan’da ezici bir halk kesimini etkileme-
sidir. Sald›r›lar›n özünde bu önderliksel
gerçekleflme oldu¤u için bu konuya da-
ha yak›ndan bakmak gerekmektedir.

Ortado¤u toplumlar›ndan ç›kan ön-
derlerin hem içinden ç›kt›klar› toplum-
lar›na hem de evrensel çapta öncülük
edebilecek temel baz› özellikleri vard›r.
Bu özellikler dünyan›n baflka yerlerin-
de çok fazla görülmez. Ortado¤u’da ç›-
kan halk önderleri yaflam›n her alan›-
na, toplumun tüm kesimlerine ve so-
runlar›na, hatta tek tek insanlar›n dav-
ran›fllar›n›n yeniden flekil kazanmas›na
yol açacak kadar etkili bir düflünsel
dünyaya ve prati¤e sahip olmufllard›r. 

Bu karakteristik özellikler gösteren
önderler hem kendi toplumlar›n› hem
de baflka toplumlar› köklü de¤iflikli¤e
u¤ratacak çok yeni siyasal ve toplum-
sal sistemlere öncülük etmifllerdir. Bu
önderler yeni sistemlerinde toplumsal
tüm kesimlerin nas›l konumlanacak-
lar›, halklar›n birbirileri ile nas›l iliflki-
lenecekleri gibi daha birçok konuda
plan ve projeler gelifltirmifl ve pratik-
lefltirmifllerdir. Bu biçimiyle bu önder-
ler tüm insanl›¤›n kazan›mlar›n› art›r-
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KKÜÜRRTT  HHAALLKKIINNIINN  DDEEMMOOKKRRAATT‹‹KK  BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹  
VVEE  KKAAZZAANNIIMMLLAARRIINNII  SSAAHH‹‹PPLLEENNMMEEKKTT‹‹RR
“HHaallkk  oollaarraakk    RReebbeerr  AAppoo  hheerrhhaannggii  bbiirr  kkiiflflii  ddee¤¤iill,,  mmiillyyoonnllaarrccaa  KKüürrtt’’üünn  öözzggüürrllüükk  iirraaddeessiiddiirr..  ÖÖzzggüürrllüükk  aakkll››  
vvee  vviiccddaann››dd››rr..  ÖÖzzggüürrllüükk  zziihhnniiyyeettiiddiirr..  ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyaa  ssaahhiipplleennmmeekk  hhaallkk  oollaarraakk  ddeemmookkrraattiikk  kkaazzaann››mmllaarr››mm››zz››  

bbüüyyüüttmmeekk  vvee  ggüüvveenncceeyyee  aallmmaakk  ddeemmeekkttiirr..  BBuunnuunn  iiççiinn  ÖÖnnddeerr  AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann’’aa  ssaahhiipp  çç››kkmmaakk  ssaaddeeccee  bbiirr  lliiddeerr
kkiiflfliillii¤¤iinnee  ssaahhiipp  çç››kkmmaakk  ddee¤¤iill,,  OO’’nnuunn  flflaahhss››nnddaa  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  bbuuggüünnüünnee  vvee  ggeelleeccee¤¤iinnee  ssaahhiipp  çç››kkmmaakktt››rr”

AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann  SSoossyyaall  BBiilliimmlleerr  AAkkaaddeemmiissii

RREEBBEERR  AAPPOO’’YYAA  SSAAHH‹‹PPLLEENNMMEEKK
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m›fl sorunlar›n› adalet ölçüleri içinde
çözmeyi baflarm›fllard›r. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo  yyoollddaaflflllaarr››nnaa  hhaallkk››nnaa  
aannllaamm  ggüüccüü  kkaazzaanndd››rrmm››flfltt››rr

‹flte Önder Abdullah Öcalan’da Or-
tado¤u’da Kürtler içinden ç›km›fl böy-
lesine evrensel bir önderliktir. Top-
lumsal yaflam›n her alan›na yönelik
dile getirdi¤i ve onlarca kitap halinde
yay›mlanm›fl çözümlemeleri mevcut-
tur. En son kaleme ald›¤› Sümer Rahip
Devletinden Demokratik Uygarl›¤a,
Özgür ‹nsan Savunmas› ve Bir Halk›
Savunmak adl› eserleri Önder Abdul-
lah Öcalan’›n bu evrensel önderlik
özelliklerinin vard›¤› düzeyi gözler
önüne sermektedir. Önder Abdullah
Öcalan’›n nas›l bir önderlik oldu¤unu
daha ayr›nt›l› ve derinlikli anlamak is-
teyenler baflta belirtti¤imiz bu üç kita-
b› olmak üzere daha önce yay›mlanm›fl
onlarca kitab›na bakabilirler. Yine
PKK bir parti olarak bu evrensel ön-
derlik gerçekleflmesinin bir sonucu
olarak ortadad›r. 

Önder Apo kendini yaratarak an-
lam kazanan, yoldafllar›na halk›na
anlam gücü kazand›ran toplumsal il-
keyle kendisini ve çevresini büyüten
bir önderliktir. Onun için esas olan
insand›r, insanl›¤›n sorunlar›n›n çö-
zümüdür. Bu sorunlar›n insanca yön-
temlerle çözümlenmesidir. Kendisini
bu düzeyde bir önderliksel geliflmifllik
ile ele almam›z baflta Kürt insan›n ya-
flad›¤› sorunlar olmak üzere tüm Or-
tado¤u halklar›n›n yaflad›¤› sorunlara
getirdi¤i çözüm yöntemleri nedeniyle-
dir. O, Kürt merkezli ve orijinli insan-
l›¤a yeni bir demokrasi ve eflitlik siste-
mini öngörmektedir. Daha da detay-
land›r›labilecek bu önderliksel özellik-
lerini baflta Kürdistan olmak üzere
Ortado¤u halklar›n›n yüzy›llard›r de-
vam eden sorunlar›n› çözüme götür-
me aflamas›nda uluslararas› bir

komplo ile durdurulmas› O’nun bu
özelliklerinden ileri gelmektedir. 

Dolay›s›yla Önder Apo ne Kürdis-
tan’da ne de Ortado¤u’da bulunan
herhangi bir siyasal önderlik gibi de-
¤ildir. Böyle ele al›namaz. Devlet bafl-
kanlar› ya da partilerin siyasal lider-
likleri baflkad›r. Onlar bir dönem var,
bir dönem yokturlar. Siyasal geliflme-
lere göre güç olur ve ortadan kalkar-
lar. Bu tür liderlikler dayand›klar› s›-
n›flar›n ç›karlar› için bir dönem siya-
sal bir anlam tafl›yabilirler. Örne¤in
Ortado¤u liderliklerinin hemen hemen
hepsi siyasi koflullar›n yaratt›¤› güç
dengelerinin imkanlar› ile vard›rlar.
Yine bu önderlikler, ellerinde büyük
paralar, ordular, istihbarat ve polis
güçleriyle kendilerini ayakta tutmak-
tad›rlar. Bir baflka anlamda bunlar
zoraki liderliklerdir. Bu zorakilikten
kast›m›z bu önderliklerin sadece fiziki
ve manevi bask› araçlar›na dayanarak
kendilerini toplumlara dayatmas› de-
¤ildir. Toplumsal bir ihtiyac›n sonucu
olarak olmas› gereken siyasal yap›lan-
ma ihtiyaçlar›n›n bir zorunluluk oldu-
¤u dönemlerde toplumun alternatif-
siz, örgütsüz b›rak›larak bunlara
mahkum b›rak›lmas›d›r. 

Fakat Önder Apo tarz›nda halk ön-
derlikleri tamam›yla insanl›¤a yeni bir
yaflam ve toplumsal sistem gelifltirme-
yi sa¤layacak felsefe, ideoloji ve pratik
üzerinden güç olmufllard›r. Kendilerini
ve kendileriyle beraber toplumlar›n›
yaratm›fllard›r. Onun ne paras›, ne evi
çocuklar›, ne de büyük ordusu ve is-
tihbarat örgütü vard›r. Tüm bunlara
ra¤men kendisine candan inanan mil-
yonlar›n oldu¤u tart›flmas›zd›r. O’nun
öngördü¤ü hayat felsefesine göre bir
yaflam›n özellikle Kürt toplumu ve Or-
tado¤u halklar› için de geliflmesi için
can›n› vermeye haz›r binlerce fedaisi
de vard›r. Bunun ne demek oldu¤unu
15 fiubat 1999’daki komploda herkes
kendi gözleriyle gördü. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo  eevvrreennsseell  ççaappttaa  
rrooll  ooyynnaayyaabbiilleecceekk  bbiirr  öönnddeerrlliikkttiirr  

Dolay›s›yla Önder Apo bilinen ve her
gün görülen tipte ve karakterde bir ön-
derlik de¤ildir. Bunun için özellikle
Kürtler içinde bir kesim taraf›ndan çok-
ça dile getirilen “Abdullah Öcalan da bir
Kürt lideridir” gibi do¤ru, ama eksik bir
de¤erlendirme ile Önder Apo tan›mlana-
maz. Tan›mlanamayaca¤› gibi içinde tu-
tuldu¤u koflullar ve maruz kald›¤› bar-
barca sald›r›lar da anlafl›lamaz. 

‹flte hem 15 fiubat 1999 komplosu
hem de bu son zehirleme sald›r›s›n›n
temelinde kesinlikle Önder Apo’nun
bu önderliksel düzeyi vard›r. Baflta
ABD olmak üzere birçok Bat›l› güç Or-
tado¤u’da böyle bir önder kiflili¤in ç›-
karak buradaki halklara öncülük et-
mesini istememektedir. Bunun için
Türk devletinin Önder Apo’ya ve
PKK’ye sald›r›lar›na do¤rudan ve do-
layl› destek sunmaktad›rlar.

Önder Apo’nun bölgesel ve evren-
sel düzeyde bir önderlik oldu¤unu ki-
mi Kürt çevrelerinden ve Ortado-
¤u’nun ayd›n, sanatç› ve siyasal yap›-
lar›ndan önce fark edenler Bat›l› dev-
letler oldu. Baflta AB ülkeleri olmak
üzere ABD 1990’dan sonra bunu aç›k
ilan ettiler. Özellikle reel sosyalizmin
y›k›l›fl›ndan sonra Reber Apo’nun
sosyalizme, devlete ve topluma iliflkin
derinleflen çözümlemeleri bunun ya-
n›nda Kürt halk›nda uyanan demok-
ratik ulus bilinci bu devletleri PKK ve
Kürdistan’da yaflanan toplumsal de-
¤iflimi özel bir flekilde inceleme gere-
¤ini duymalar›na neden olmufltur. 

Bu inceleme ve araflt›rmalar›yla
vard›klar› sonuç; Önder Apo’nun ev-
rensel çapta rol oynayabilecek bir
önderlik, PKK bu çerçevede etkili ol-
ma ihtimali güçlü bir parti, Kürtlerin
de Ortado¤u’da bu önderlikle 20.
yüzy›lda Ortado¤u’da yarat›lm›fl tüm
suni dengeleri bozacak kadar güç sa-
hibi olabilece¤i ve Ortado¤u’yu tüm-
den de¤ifltirebilece¤i gerçe¤idir. Bu
tespitlerle vard›klar› sonuçlar›n ken-
di kurulu sistem ç›karlar›n› tehlikeye
düflürür endiflesi, bu kesimlerin Ön-
der Apo’ya ve PKK’ye karfl› sald›r›
konseptlerini pefl pefle devreye koy-
malar›na götürdü.

“Önder Apo kendini yaratarak anlam kazanan, yoldafllar›na halk›na 
anlam gücü kazand›ran toplumsal ilkeyle kendisini ve çevresini büyüten bir

önderliktir. Onun için esas olan insand›r, sorunlar›n çözümüdür. Bu sorunlar›n
insanca yöntemlerle çözümlenmesidir. Baflta Kürt halk› olmak üzere tüm 
Ortado¤u halklar›n›n yaflad›¤› sorunlara çözüm yöntemleri gelifltirmifltir”
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OOrrttaaddoo¤¤uu  ssttaattüükkoossuunnuu  oolluuflflttuurraann  
vvee  aayyaakkttaa  ttuuttaann  AABB’’ddiirr

Kimi çevrelerin dile getirdi¤i gibi da-
ha 1950-60’lardan beri Ortado¤u’ya
yönelik hesaplar içinde olan ABD için
PKK’nin bu durumu ve özgünlü¤ü s›ra-
dan geçifltirilecek bir mevzu olamazd›.
11 Eylül 2001 sald›r›lar›ndan flimdiye
kadar yaflanan geliflmeler ve bu gelifl-
melere yol açan mücadele taktiklerin-
den anlafl›ld›¤› gibi, uluslararas› ser-
maye güçleri ve onun temsilcisi ABD,
bu co¤rafyada kendisinden daha ilerici
ve halklar› daha da özgürlefltirici bir
gücü ç›karlar›na ters görmektedir. 

Yine yaflanan geliflmelerden anlafl›l-
d›¤› kadar›yla ABD Ortado¤u’nun belli
bir kesiminde baz› gerici güçleri besle-
yerek bu alana yapaca¤› müdahalelere
gerekçe yapmak için haz›rlam›flt›r. Ta-
liban, El Kaide, Ortado¤u’nun gerici ve
statükocu devletlerini müdahale gerek-
çesi için besledi¤i flimdi çok daha net-
tir. Kuflkusuz ki ABD bu güçleri daha
önce desteklerken, “siz daha sonra ba-
na karfl› mücadele edin, ben de bunu
gerekçe yaparak Ortado¤u’yu iflgal ede-
ce¤im” dememifltir. Fakat birçok ABD’li
ayd›n, yazar ve çizerin de belirtti¤i gibi
bir noktaya kadar Saddam rejimi de
içinde olmak üzere flimdi Ortado¤u’da
ABD’ye karfl› olan dinci örgüt ve devlet-
ler, Ortado¤u’nun diktatörlükleri –bu-
na Türk devleti de dahildir– bir dönem
ABD’nin beslemeleri idi. 20. yüzy›l yön-
temleriyle olmasa da ABD’nin kimi
Arap devletleri ve Türk devleti ile iliflki
düzeyi halen de böyledir. 

Belirtti¤imiz tüm bu iliflki ve çelifl-
kiler içinde ayr› ve özgün bir yeri olan
Önder Apo ve PKK’nin nereye konul-
mas› gerekti¤i sorusuna da cevap ver-
mek gerekir. De¤iflik çevrelerce belir-
tilenlere göre kendisini daha 1950-
60’lardan bu yana Ortado¤u’da ege-
men k›lmak için haz›rlam›fl ABD ve
onunla hareket eden di¤er güçler, Or-
tado¤u’ya müdahale ederken iki te-
mel gücü hedeflemifllerdir. Bunlar-
dan birincisi 21. yüzy›lda Ortado¤u
sorunlar›n› bölgenin tarihsel toplum-
sal dinamikleriyle çözmek isteyen öz-
gürlükçü demokratik yap›lard›r. ‹kin-
cisi ise 20. yüzy›l›n iki kutuplu dün-
yas›n›n güç dengeleri içinde oluflmufl

statükocu ulus devletler ve bölgenin
bask›n kimli¤i islami karakterdeki ör-
güt ve devletleridir.

Ortado¤u sorunlar›n› Ortado¤u’nun
tarihsel ve toplumsal zemini üzerinden
halklar›n demokratik ç›karlar› temelin-
de çözmek isteyen, bunun için mücade-
le eden önderlikler, partiler, örgütler
ABD’nin Ortado¤u müdahalesinin bafl-
l›ca hedefleri oldular. Bu tür müdahale
kapsam›na giren bafll›ca güç Önder
Apo, PKK ve Kürtler olmufltur. Çünkü
PKK önderli¤indeki mücadele ile hakla-
r›n› kazanmak isteyen Kürtlerin siyasal
çözüm istemleri ABD’ninkinden daha
ilerde ve ondan daha çok Kürtlerin ve
Ortado¤u halklar›n›n siyasal ve top-
lumsal ç›karlar›na göredir. 

Ortado¤u müdahalesinde hedef
olan bafll›ca üç ülke Irak’ta, ‹ran’da,
Suriye’de yine Türkiye’de Kürtlerin
toplumsal de¤iflimin ve yeniden yap›-
lanman›n temel dinami¤i olmas›, PKK
ve Önderli¤ini ABD için büyük bir ra-
kip yapmaktad›r. Irak’a müdahale
edilmeden önce uluslararas› komplo
ile Önder Apo’nun esaret alt›na al›n-
mas›n›n temel nedeni budur. 

Kim, hangi güç nas›l de¤erlendirirse
de¤erlendirsin bu günefl kadar net ve
berrak bir durumdur. PKK ve Önderli-
¤ine karfl› komplo tarz›nda geliflen sal-
d›r›lar ve tecrit edilerek “terörist” bir
örgüt olarak neredeyse dünyan›n her
yerinde kabul edilmez bir güç olarak
ele al›nmas›, PKK mücadele yöntemle-
rinin fliddeti de içeriyor olmas›ndan
kaynaklanmamaktad›r. 

Çünkü PKK tüm mücadelesini geril-
la savafl› ile yürüttü¤ü bir dönemde

herkes taraf›ndan “terörist” bir örgüt
olarak de¤erlendirilmemekteydi. Ne za-
manki PKK mücadele stratejisinin
merkezine siyasal demokratik mücade-
le yöntemlerini ald›, Kürt sorununu
bar›flç›l demokratik yöntemlerle çözme,
fliddeti salt meflru müdafaa düzeyinde
baflvurulacak bir yöntem olarak seçti
iflte o zaman adeta bir merkezden yön-
lendirilircesine herkes “PKK terörist bir
örgüttür” demeye bafllad›. Bu konuda
baflta da AB ülkeleri bafl› çekti. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo  flflaahhss››nnddaa  zzeehhiirrlleenneenn  KKüürrtt  
vvee  OOrrttaaddoo¤¤uu  hhaallkkllaarr››nn››nn  ggeelleeccee¤¤iiddiirr

Dolay›s›yla Önder Apo’ya ve PKK’ye
yaklafl›m O’nun mücadele yöntemle-
rinden de¤il, stratejik hedeflerinden
kaynaklanmaktad›r. En son Önder
Apo’ya zehir verilerek imha edilmek is-
tenmesi de kayna¤›n› Önder Apo’nun
evrensel önderlik gerçe¤inden, O’nun
Kürt halk›n›n demokratik birli¤ini sa¤-
layan temel güç olmas›ndan ve bu
özellikleri kendi ç›karlar›na tehlike arz
etti¤ine inanm›fl insanl›k d›fl› bir zihni-
yetten almaktad›r. 

Bu, Kürtlere ve Ortado¤u halklar›na
yeni bir sald›r› dalgas›n›n bafllat›lmas›
anlam›na gelmektedir. Kürtler ile baflta
Türk halk› olmak üzere di¤er Ortado¤u
halklar›n› birbirileri ile savaflt›rma ham-
lesinin bafllat›lmas› anlam›na da gel-
mektedir. Önder Apo’nun esaret alt›na
al›nmas›nda birinci dereceden sorumlu
devletlerin de bu barbarca sald›r› karfl›-
s›nda sesiz kalmalar› ve hatta destekler
kimi aç›klama ve kararlar almalar› da
Kürtlere yönelik yeni bir uluslararas›
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sald›r›n›n gündemde oldu¤unu, Kürtle-
rin Ortado¤u’da yeniden flekillenmekte
olan siyasal dengelere tekrardan kur-
ban edilebilece¤ini göstermektedir. Bu-
nun için Önder Apo flahs›nda zehirle-
nen Kürtlerin gelece¤idir. 

Bu realitenin ne kadar do¤ru oldu-
¤unu Kürt halk›n›n kültürel kimli¤ine
ve de¤erlerine, onun demokratik mü-
cadelesine karfl› üç maymunlar› oyna-
yan sözüm ona demokratik devlet ve
siyasal, toplumsal kesimlerin sesiz ka-
lan yaklafl›mlar› her gün defalarca is-
patlamaktad›r. Yine hayvanlar›n hak-
lar›yla korunmas›n›n güvence alt›na
al›nd›¤›, yerlere tükürmenin ve çöp at-
man›n da ay›ptan say›l›p yasakland›¤›
bir k›tada kendisini yakan, açl›¤a yat›-
ran her gün ayakta olan bir halk›n ç›¤-
l›¤›n› duymayanlar›n yaklafl›mlar› hal-
k›m›z›n mücadele azmini k›rmay›
amaçlayan bir zehirleme yöntemidir. 

Halk olarak flunu asla unutmamal›-
y›z; bizler ne günahkar›z ne de lanetli-
yiz. Suçumuz baz›lar› gibi insanl›k de-
¤erlerine düflman olmamam›zd›r. Bu
da suçtan say›lacaksa bunun da nede-
ni özgürlük, adalet ve eflitlik de¤erleri-
ne düflman, bu de¤erler karfl›s›nda gü-
nahkar ve suçlular›n egemen oldu¤u
bir dünyada yaflamam›zd›r. Onlara
benzemeyiflimiz kültürel fark›m›z ve
varl›k gerekçemizdir. 

TTüürrkk  ddeevvlleettii  vvee  eeggeemmeennlleerr  
iiççiinn  ‘‘eenn  iiyyii  KKüürrtt  ööllüü  KKüürrtt’’ttüürr’’  

Önder Apo’nun zehirleme yoluyla ca-
n›na kast edilmesinin ikinci nedeni ise
Türk devletinin ve egemenlerinin son
iki yüzy›ll›k Kürtlere düflmanl›¤›ndan
kayna¤›n› almaktad›r. 1806 Babanzade
Kürt ayaklanmas›n›n Süleymaniye’de
Osmanl›lara karfl› bafllamas›ndan bu
yana tam 201 y›l geçmifltir. O günden
bu yana Kürt hakl› ile Türk egemenleri
aras›nda çok uzun bir çat›flma ve fliddet
dönemi yaflanm›flt›r. 

Kürtlerin hak talebi bu son 201 y›l-
l›k süreç içerisinde a¤›rl›kta Türk ege-
menlerine karfl› geliflmifltir. Kürtlerin
Arap ve Fars egemenlerine karfl› verdik-
leri hak mücadelesinde de Türk ege-
menleri her zaman aç›k ve gizli Arap ve
Fars egemen güçlerine Kürtler haklar›-
n› elde etmesinler diye destek olmufllar-

d›r. Bunun en iyi örne¤i S›mko ayak-
lanmas›n›n bast›r›lmas›, 1958-14 Tem-
muz Irak devriminde Kürtlere verilen
otonominin bofla ç›kar›lmas›d›r. Yine
Saddam rejimini sürekli ayakta tutmak
istemesi, Saddam’› Kürtler üzerindeki
sald›r›s›na destek sunmas›, Halepçe’de
kullan›lan kimyasal gazlar›n Saddam’›n
eline geçmesinde ispatland›¤› gibi Türk
devleti, Güney Kürdistan’daki bütün
katliamlarda ve bask› politikalar›nda ya
birebir ortak ya da destekçisi olmufltur. 

En son Kerkük’ün statüsünün belir-
lenmesinde görüldü¤ü gibi Türk devle-
tinin bütün siyaseti Kürt düflmanl›¤›
üzerinden yürümektedir. Geçen y›l
Amed’de halka yönelik gelifltirilen bom-
bal› sald›r›n›n ard›ndan Türk devletinin
gizli silahl› güçlerinden olan Türk ‹nti-
kam Tugaylar›’n›n yay›nlad›¤› bildiride
de yaz›ld›¤› gibi Türk devletinin büyük
bir kesimi için ‘en iyi Kürt ölü Kürt’tür.’ 

1923’te kurulan Türkiye Cumhuriye-
ti devletine göre Kürtler olmamas› gere-
ken bir halkt›r. Bu devlet için güçlü ol-
mak Kürtleri bitirmekten geçer. Dolay›-
s›yla dünyan›n neresinde olursa olsun
bir Kürt kendi ulusal kimli¤i için bir ta-
lepte bulunursa bu Türk devleti için bü-
yük bir tehdit olarak alg›lanmaktad›r.
Türk devletine göre Kürtler geri, ilkel ve
hiçbir hakka sahip olmamas› gereken
bir halkt›r. En son PKK ile mücadele ko-
ordinatörü Orgeneral Edip Bafler’in DTP
Diyarbak›r il baflkan› Hilmi Aydo¤-
du’nun Kürtlerin ulusal birli¤ini ifade
eden ‘Kerkük’e sald›r› Amed’e sald›r›d›r’
sözünden sonra “o yarat›k” demesinden
de anlafl›ld›¤› gibi ‘hayvand›rlar.’ 

TTüürrkk  ddeevvlleettiinnee  ggöörree  KKüürrttlleerr  
oonnllaarraa  hhiizzmmeett  eettttiikkççee  ddee¤¤eerrlliiddiirr

Türk devletine göre Kürtler insani
hiçbir özellik göstermez; düflünemez,
kendi diliyle konuflamaz, kendini ör-
gütleyerek haklar›na sahip ç›kamaz.
Hangi düzeyde olursa olsun ona göre
Kürt kendisince tan›mlad›¤› Kürt’tür.
Türk devletinin en çok sevdi¤i Kürtler
Cüneyt Zapsu, Abdulkadir Aksu gibi
soyu Kürt ama Kürtlere düflman olmufl
hain ve inkarc› Kürtlerdir. Türk devleti-
ne yerleflmifl özellikle devflirmelerin ka-
fas›nda Kürtlere karfl› oluflmufl böylesi-
ne düflmanca bir zihniyete göre kendi
kimli¤ine sahip ç›kan Kürt yaflamama-
l›d›r. Hele hele böylesine bir Kürt’ün or-
taya ç›kmas›na yol açan kifli bir önder-
lik ise bu mutlaka imha edilmelidir. 

Tarihimizde Türk devlet eliyle idam
edilmifl, sürgüne gönderilmifl birçok
Kürt önder ve flahsiyeti vard›r. ‹flte en
son Önder Apo’ya Türk devlet eliyle ve-
rilen zehir onun halk›m›za karfl› olan bu
düflmanca zihniyetinin intikam alma gi-
riflimidir. Çünkü Türk devletine göre
‘Kürtler bitirilmiflken birden bire Apo di-
ye bir adam ç›kt› ve Kürtler diye ne ol-
du¤u belli olmayan bir milleti yaratarak
bafl›m›za bela etti’ demektedirler. 

Türk devletinin Kürtlere yaklafl›m›-
n›n daha iyi anlafl›lmas› için verilecek
bir örnekte Türk devlet yöneticilerinin
Güney federe hükümetine ve onun si-
yasi liderliklerine yaklafl›m›d›r. Daha
önceleri PKK’ye karfl› mücadelesinde
KDP ve YNK Türk devletine destek ol-
duklar› için hem federe hükümet bafl-
kan› olan Mesut Barzani hem Irak dev-
let baflkan› olan Celal Talabani defalar-
ca Türkiye ye davet edilip cumhurbafl-
kan› düzeyinde karfl›lanm›fllard›. De¤i-
flen dengeler ile bu iki Kürt partisinin
flimdilerde biraz daha fazla ulusal de-
¤erleri dillendirmeye bafllamas› bu li-
derlere karfl› Türk devlet nezdinde ren-
cide edici sözlerin sarf edilmesine ne-
den olabilmektedir. Mesut Barzani ve
Celal Talabani için ‘afliret reisleri, onla-
ra postalar›m›z› temizletiyorduk’ deme-
ye bafllamas› Türk devlet gelene¤inde
Kürtlere karfl› olan düflmanl›¤›n nas›l
bir karakterde oldu¤unu gösterir. Çün-
kü Türk devletine göre Kürt olan onla-
ra hizmet ettikçe de¤erlidir. 
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ÖÖnnddeerr  AAppoo  KKüürrttlleerriinn  öözzggüürrlleeflflttiirriiccii  
aakkll››  vvee  vviiccddaann››dd››rr

Türk devletinin Kürtlere olan düfl-
manl›¤›n›n özelliklerini de¤iflik boyut-
larda da ele almak mümkündür. Türk
devleti Kürtleri defalarca toplu katli-
amlardan da geçirmifltir. Türk devleti-
nin en son Önder Apo’yu zehirlemesiy-
le düflmanca yaklafl›mlar›na yak›fl›r
barbarl›¤›n›n kendi içinde çok önemli
mesajlar› da vard›r. 

Bir kere önder Apo Türk devletinin
20. yüzy›lda bafllatt›¤› devlet stratejisi-
ne göre tümüyle asimile edilmesi gere-
ken Kürtleri yeniden dirilterek onlar›n
yüzy›ll›k düflmanca rüyalar›n› bofla ç›-
karm›flt›r. Dört parça Kürdistan’da ulu-
sal birli¤i sa¤layacak bir demokratik
Kürt bilinçlenmesini yaratarak sadece
Kuzey Kürdistan’da de¤il tüm Kürtlerde
21. yüzy›l da kendi haklar›na nas›l sa-
hip ç›k›lmas› gerekti¤inin yolunu gös-
termifltir. PKK gibi bir öncülü¤ü yarata-
rak Kürt iradeleflmesinin ve yenilmezli-
¤inin nas›l korunaca¤›n›n yol ve yön-
temlerini de tüm Kürtlere göstermifltir. 

Önder Apo gelifltirdi¤i düflünsel ve
pratiksel duruflla Kürt halk›n›n uzun
y›llar kendini nas›l bir yaflamsal ve siya-
sal sitemle koruyup gelifltirece¤inin alt
yap›s›n› da güçlü bir flekilde döflemifltir.
Baflta kad›n özgürleflmesi konusunda
olmak üzere Kürt bireyinde yaratt›¤› bi-
linçlenme düzeyiyle Kürt toplumunun
demokratikleflmesinde de çok önemli
bir mesafe al›nmas›n› sa¤lam›flt›r. Tüm
bu geliflmeler sayesinde bölgesinde
Kürtler komflu halklarla kendi toplum-
sal de¤erlerinin özgürlefltiren gücüyle
karfl›l›kl› sayg› ve sevgi ölçüleriyle yafla-
man›n yoluna girdiler. Komflu haklar›n
demokratik de¤erleri için tehlike de¤il
güç veren bir örgütlülü¤e kavuflarak
komflu halklar›n demokrasi mücadele-
lerinin büyük destekçileri hata yol gös-
tericisi düzeyinde –yetersizliklerine ra¤-
men– örgütlenmifl bulunmaktad›r. 

Bütün bu geliflmelerin önderli¤i olan
Reber Apo Kürt toplumu için yeni bir
Kürt kiflili¤i yaratan önderlik olmakta-
d›r. Tüm bunlar önder Apo’yu toplum-
sal bir yap›n›n varl›¤› için gerekli olan en
önemli de¤erleri ne ise onlardan biri
yapm›flt›r. Zaten sosyoloji bilimi, top-
lumlar› bu kapsamda de¤ifltirme gücü
gösteren önderlerin toplumun de¤ifli-
minde en gerekli bir olgu oldu¤unu söy-
ler. Bu özellikleri gösteren önderlikler,
içinden ç›kt›klar› toplumlar›n akl› ve
vicdan›d›rlar. Dolay›s›yla Önder Apo
Kürtlerin özgürlefltirici akl› ve vicdan›-
d›r. Bu ne bir abart› ne de bir propagan-
dad›r. Tamam›yla sosyolojik bir gerçek-
liktir. Zaten önder Apo’nun ne abart›l-
maya ne de propaganda edilmeye ihti-
yac› vard›r. Bu belirtti¤imiz gerçeklik
bugün olmasa da yar›n herkes taraf›n-
dan bir flekilde mutlaka görülecektir. 

Önder Apo’nun yeterince anlafl›lma-
mas› onun herkesim taraf›ndan farkl›
yorumlanmas› kendisinin t›pk› di¤er ta-
rihsel önderliklerde yafland›¤› gibi, geç-
mifl ile bugünün sentezini yaparak gele-
ce¤in kuruluflunu sa¤layan evrensel ön-
derlik gerçekli¤inden dolay›d›r. Çünkü
tarih çok az bir insan gurubu d›fl›nda
bu karakterde önderliklerin yaflad›¤› dö-
nemlerde yeterince anlafl›l›p yaflamsal
k›l›namad›¤›na da tan›kt›r. 

Yukarda belirtmeye çal›flt›¤›m›z ger-
çeliklerden hareketle özelikle biz Kürtle-
rin Türk devletinin Önder Apo’yu zehir-
leme sald›r›s›na karfl› nas›l bir tutum
tak›nmam›z gerekti¤i de ortaya ç›kar-
maktad›r. Türk devletinin Önder Apo’ya
sald›r›s› tüm toplumsal de¤erlerimize ve
gelece¤imize sald›r›s›d›r. Bu zehirlemey-
le bir mesaj verilmek istenmektedir.
Türk devleti biz Kürtlere, ‘birlik olmay›n,
demokratik uluslaflman›z› gelifltirmeyin
ve her zaman birilerin ve benim kölem
olarak yaflay›n’ demek istemektedir. En
son Türk Genelkurmay›n›n ‘emir name-
si’ bu istemlerinin yerine getirilmedi¤i
için nas›l yeniden bir topyekun sald›r›

dalgas›na gireceklerini ilan etti. 
Bunu kabul mü edece¤iz? Etmiyor-

sak bu barbarca sald›r› karfl›s›nda
onurlu bir Kürt’e yak›fl›r tavr›m›z› orta-
ya koymal›y›z. Bu sald›r›y› bir kifliye ya
da Kürdistan’›n bir parças›na yap›lm›fl
gibi sayarsak yan›l›r›z. Çünkü Reber
Apo herhangi bir kifli de¤il milyonlarca
Kürt’ün özgürlük iradesidir. Özgürlük
akl› ve vicdan›d›r. Özgürlük zihniyetidir.
Ayr›ca Türk devleti sadece Kuzey Kür-
distan Kürtlerine düflmanl›k besleme-
mektedir. Bunun en iyi örneklerini Gü-
neyin federe hükümetini tan›mamakla
yine Kerkük meselesindeki siyasetin de
bizzat göstermektedir.

Buraya kadar belirttiklerimizden ç›-
kan en özlü sonuç, bugün Kürdis-
tan’da yurtseverli¤in temel ölçüsünün
Önder Apo’ya sahiplenmekten geçti¤i
gerçe¤idir. Kürtler olarak kendi ç›kar-
lar›m›z› savunmak için elimizde en
önemli güç kayna¤›m›z›n ulusal birli-
¤imiz oldu¤unu bilmek durumunda-
y›z. Bizler için ulusal birlik dört parça
Kürtlerin her anlamdaki dayan›flmas›-
d›r. Kader birli¤idir. Bu kader birli¤ini
de ulusal bir konferans ile resmiyete
kavuflturmalar›d›r. 

Özellikle Kuzey Kürdistan’›n toplum-
sal ve siyasal olarak Kürt demokrasisi
ve ulusal birli¤indeki a¤›rl›¤› göz önün-
de bulunduruldu¤unda yine bu parça
üzerinde Türk devleti gibi düflman bir
devletin varl›¤› göz önüne getirildi¤inde
bu parçayla dayan›flma içinde olmak
ulusal ç›karlar›m›z›n savunulmas› için
çok önemli olmaktad›r. Bugün Güney
Kürdistan’a yönelik en ciddi tehlikenin
Türk devletinden kaynaklanmas› gerçe-
¤i de içinden geçti¤imiz sürecin ve Ön-
der Apo’ya sald›r›n›n nelere yol açaca¤›-
n› göstermektedir. Güney Kürdistan’a
yönelik tehdit sadece Güneye askeri bir
operasyon yap›p yapmama ile ba¤lant›l›
de¤ildir. Fakat Türk devletinin Kürt kar-
fl›tl›¤›n›n deflifrasyonu ve tüm niyetleri-
nin d›fla vurulmas› aç›s›ndan önemlidir.
Dolay›s›yla Önder Apo’ya sahiplenmek
ayn› zaman da halk olarak demokratik
kazan›mlar›m›z› büyütmek ve güvence-
ye almak demektir. Bunun için Önder
Abdullah Öcalan’a sahip ç›kmak sadece
bir lider kiflili¤ine sahip ç›kmak de¤il
onun flahs›nda Kürt halk›n›n bu günü-
ne ve gelece¤ine sahip ç›kmak demektir.
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“Bugün Kürdistan’da yurtseverli¤in temel ölçüsünün Önder Apo’ya 
sahiplenmekten geçti¤i gerçe¤idir. Kürtler olarak kendi ç›karlar›m›z› savunmak

için elimizde en önemli güç kayna¤›m›z›n ulusal birli¤imiz oldu¤unu bilmeliyiz.
Bizler için ulusal birlik dört parça Kürtlerin her anlamdaki dayan›flmas›d›r. 
Kader birli¤idir. Bu da ulusal bir konferans ile resmiyete kavuflturmalar›d›r”
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Özgürlük ve demokrasi mücadelemi-
zin son derece kritik bir dönemeçte ol-
du¤u ve siyasi sürecin oldukça gergin
hale geldi¤i bilinmektedir. ‹nkarc› Tür-
kiye yönetiminin 23 A¤ustos tarihli
MGK Toplant›s›’nda kararlaflt›rd›¤› top-
yekun savafl konsepti temelinde imha
amaçl› sald›r›lar› devam etmektedir.
Önder Apo’ya yönelik gelifltirilen alçak-
ça zehirleme olay›na karfl› halk›m›z›n ve
Özgürlük hareketinin gelifltirdi¤i tutum,
yapt›¤› uyar›lar ve ortaya koydu¤u ta-
lepler oyalama politikas› ile bofla ç›kar-
t›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 

AKP hükümetinin yapt›rd›¤› sahte
tetkik giriflimi herhangi bir sonuç ver-
medi¤i gibi, sorumlulu¤un daha çok
hükümete yüklenmesini sa¤lam›flt›r.
Halk›m›z›n Newroz’da milyonlar halin-
de gelifltirdi¤i Önderli¤iyle bütünleflme
tutumuna ve ba¤›ms›z bir heyet tara-
f›ndan muayene edilip tedavi alt›na
al›nmas› talebine sessiz kalan hükü-
met ve devlet, oyalama yöntemleri ile
bu insanl›k d›fl› cinayeti ifllemeye de-
vam etmektedir. 

Di¤er yandan, Özgürlük hareketi-
nin 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren
ilan etti¤i 5. Ateflkes sürecine AKP hü-
kümetinden ve devlet yönetiminden
kayda de¤er olumlu hiçbir yan›t veril-
memifltir. Tersine gerillaya yönelik im-
ha operasyonlar› k›fl boyu devam etti-
rilmifltir. Maxmur halk›na karfl› bask›
gelifltirilerek, Avrupa’daki Kürt de-
mokratik kurum ve kurulufllar›na yö-
nelik bask›lar artt›r›lm›fl, çeflitli tutuk-
lamalar yap›lm›flt›r. Baflta DTP olmak
üzere Kuzey Kürdistan ve Türkiye’deki
halk›m›z üzerinde tam bir terör furya-
s› estirilmifl ve Güney Kürdistan’daki
halk›m›z sürekli tehdit edilmifltir. Her
alan da artan bask›larla Kürt halk›n›n

özgürlük hareketini imha ve tasfiye ça-
balar› sürdürülmüfltür. Halk›m›z›n de-
yimi ile 5. Ateflkes giriflimimiz Önderli-
¤imizin zehirlenmesi temelinde imha
edilme çabas› ile karfl›lanm›flt›r. 

Bütün bunlar inkarc› Türkiye yöneti-
minin Kürt özgürlük hareketini imha ve
tasfiye amac›nda ›srarl› oldu¤unu, bar›fl
ve demokratik çözüm çizgisinde Önder
Apo’nun ve Özgürlük hareketinin yürüt-
tü¤ü bütün çabalara ra¤men imha sal-
d›r›lar›n›n sürdürdü¤ünü, bu konuda
Türkiye toplumundan ve d›fl kamuo-
yundan gelen demokratik çözüm ça¤r›-
lar›na da kulak asmad›¤›n› göstermek-
tedir. Özgürlük hareketini imha ve tas-
fiye amac› do¤rultusunda Türkiye’deki
neoittihatç›larla AKP’de temsilini bulan
statükocular aras›nda bir uzlaflman›n
varoldu¤u iyice aç›¤a ç›km›flt›r. Karars›z
AKP hükümeti, neoittihatç›lar›n inkar
ve imha amaçlar›na karfl› ç›kamad›¤› gi-
bi, makyevelist bir tutumla iktidar›n›
bunlarla uzlaflmada görüp, inkar ve im-
ha sistemine nefes ald›ran ve ömrünü
uzatan bir rolün sahibi olmufltur. 

Türkiye yönetimi imha 
ve inkarda ›srarl›d›r

Mevcut durumu ile Türkiye yönetimi-
nin Kürdistan özgürlük hareketini imha
ve tasfiye etmeyi amaçlayan bir plan da-
hilinde hareket etti¤inden kuflku yok-
tur. Her ne kadar bu plan do¤rultusun-
da sonuç alamamas›n› ve Kürt sorunun
çözememesinin yaratt›¤› derin bir krizi
yafl›yor olsa ve bu kriz cumhurbaflkan-
l›¤› seçimi sürecinde daha da derinlefl-
mifl bulunsa da, Türkiye yönetimi inkar
ve imhada ›srarl›d›r. Bu durum Türkiye
siyasetini çok daha karmafl›k ve çözüm-

süz hale getirmifltir. Bunu giderecek bir
politikan›n mevcut partiler taraf›ndan
gelifltirilemeyece¤i ve demokratik güçle-
rinde etkili bir siyasal ç›k›fl yapamaya-
ca¤› da anlafl›lmaktad›r. Sonuç, Türkiye
yönetimin inkar ve imha girdab›nda
dönmesi olmaktad›r. 

Türkiye yönetiminin ilan edilen atefl-
kese cevap vermeyen ve Önder Apo’nun
zehirlenmesi temelinde hareketimize ve
halk›m›za imhay› dayatan politikalar›-
n›n bölgede ve uluslararas› alanda fazla
itiraz görmedi¤i ve hatta baz›lar› taraf›n-
dan k›smen desteklendi¤i görülmekte-
dir. Tüccar siyasetini iyi bilen AKP hü-
kümeti, Türkiye’nin her fleyini pazarla-
yarak söz konusu imha ve tasfiye plan›-
na destek bulmaya çal›flmaktad›r. Bu
konuda baflta ‹ran ve Suriye olmak üze-
re bölge devletlerinin k›sm› deste¤ini
sa¤lam›flt›r. Baflta Almanya olmak üze-
re AB devletlerinden de k›sm› destek
alabilmektedir. Amerika ile yürüttü¤ü
PKK ve ‹ran pazarl›¤› temelinde ABD’nin
deste¤ini sa¤lamaya çal›flmaktad›r.
Tüm bu bölgesel ve uluslararas› gücünü
kullanarak ve Kerkük’ü tam bir tehdit
arac› haline getirerek, KDP ve YNK’nin
de Özgürlük hareketi ve gerillaya karfl›
sürdürdü¤ü imha  hareketi için askeri
deste¤ini almak istemektedir. 

Kuflkusuz Türkiye yönetimi içinde
bulundu¤umuz bölge ve dünya koflulla-
r›nda Kürt inkar› ve imhas› politikas›na
eskisi kadar güçlü destek bulamamak-
tad›r. Örne¤in, bütün bask› ve tehdit gi-
riflimlerine ve çeflitli tavizler vermelerine
ra¤men eskisi gibi Güneyli güçleri hare-
ketimize karfl› savafl içine çekememek-
tedir. Bunda Kürdistan’›n genelinde ge-
liflen ulusal demokratik tutumun rolü
oldu¤u gibi, Güney yönetimi ile Türkiye
aras›nda hala çeliflkili durum da devam

Yeni sürecin görev ve sorumluluklar›na
Apocu ruhla sahip ç›kal›m 

“Öyle anlafl›l›yor ki, ilan edilen tek yanl› ateflkesleri Özgürlük hareketinin bir zay›fl›¤› olarak alg›layan 
Türkiye yönetimi, özgürlük ve demokrasi hareketinin baflar›s› için ateflkes ve demokratik birlik 

çözümünden baflka bir alternatif çözüm yolunun olmad›¤›n› sanmaktad›r. Oysa bu büyük bir yan›lg› 
ve yanl›flt›r, Kürt halk›n›n mücadele potansiyelini görmemektir. Bu onun alternatifsizli¤inden de¤il, 

tersine bar›fla ve birlik çözümüne olan inanc›ndan ve tercihinden kaynaklanm›flt›r”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛNNNiissaann  22000077 5533

etmektedir. Yine PKK öncülü¤ündeki
Kürdistan özgürlük hareketine karfl› it-
tifak yapabilseler de, bölgesel etkinlik ve
uluslararas› sorunlar konular›nda ‹ran
ile çeliflkileri sürmektedir. Her ne kadar
baflta Almanya ve Fransa olmak üzere
AB devletleri Türkiye’ye destek verseler
de, onlar›n politikalar› ikilidir, Türki-
ye’ye yaklafl›mlar› ekonomik kazanç
sa¤lama do¤rultusundad›r. Terör kav-
ram›n› kullanarak Özgürlük hareketine
karfl› ABD’nin k›sm› deste¤ini alm›fl ol-
salar da ABD’nin bölge politikalar›n›
Kürt karfl›t› çizgiye tamamen çekmeleri
mümkün olmamaktad›r.

Bütün bunlar Türkiye yönetiminin
arad›¤› d›fl deste¤i tamamen bulamad›-
¤›n› göstermektedir. Ancak bir yandan
AKP hükümeti tüccarl›k maharetini
göstererek bu durumu tersine çevirme-
ye çal›fl›rken, di¤er yandan Türkiye ile
çeliflkili olsalar da bölge ve dünya politik
güçlerinin mevcut politikalar› Kürt so-
runun çözümünü içermemektedir. Tür-
kiye yönetimi iflte bu durumlardan ya-
rarlanarak uluslararas› komployu de-
vam ettirmeye ve inkar imha sisteminde
›srarl› olmaya çal›flmaktad›r. 

Türkiye yönetimi mevcut iç ve d›fl
politikalar› ile ciddi biçimde zorlansa
da, ›rkç› floven milliyetçi çizgi, inkar ve
imha siyasetinde de¤ifliklik yap›lmas›-
na izin vermemektedir. Irkç› floven mil-
liyetçi zihniyetin devlette ve toplum
üzerinde despotik bir hakimiyeti vard›r.
Çeteci örgütlenme biçimde kendini ku-
rumlaflt›rm›fl olan bu hakimiyet, inkar
ve imha politikas›n›n nihai baflar›s› için
bir yandan Türkiye’nin imkanlar›n›
kullan›rken, di¤er yandan da önemli bir

zemin ve k›smi bir destek bulmaktad›r.
‹çte ve d›fltaki bu durum k›r›lmad›kça
Kürt sorunun demokratik çözümü yö-
nünde ciddi ve kal›c› bir ad›m›n at›lma-
yaca¤› anlafl›lmaktad›r. 

Bu gerçe¤i derinli¤ine tahlil edip de-
¤erlendiren Önder Apo, bundan sonra
ancak taraflardan kendisinin devreye
girmesi yönünde bir talep oldu¤unda
demokratik çözüm yönünde rol oyna-
mak üzere bar›fl ve demokratik çözüm
noktas›nda duraca¤›n› aç›klam›flt›r. 

Kürt sorununda 

kal›c› bir ad›m at›lmamaktad›r

Özgürlük hareketinin yeni bir strate-
jik bir mücadele sürecine girdi¤i aç›kt›r.
Özgürlük hareketi cumhurbaflkanl›¤›
seçimine kadar Kürt Halk Önderi’nin
ateflkes ve demokratik çözüm ça¤r›s›na
uyaca¤›n›, ancak bunun pasif bir ko-
numda sürdürülmeyece¤ini tersine Ön-
der Apo’nun belirledi¤i tedavinin yap›l-
mas› ve demokratik çözüm yönünde gü-
vencelerin verilmesi amac› do¤rultusun-
da aktif bir halk mücadelesini gelifltirme
temelinde yürütece¤ini ilan etmifltir. Yi-
ne do¤rudan diyalogun sa¤lanmas›
amac›yla tek muhatab›n Önder Apo ol-
du¤unu aç›klam›flt›r.

Türk devletinin cumhurbaflkanl›¤›
seçimi sonras› da baflta Önderli¤imizin
sa¤l›¤›n›n ve yaflam›n›n güvenceye al›n-
mas› olmak üzere Kürt halk›n›n  talep-
lerine cevap vermeyece¤i görülmektedir.
Dolay›s›yla bu zay›f ihtimal gerçeklefl-
medi¤i durumda Özgürlük hareketinin
yeni bir stratejik sürece girece¤i anlafl›l-

maktad›r. Böylece Kürt Halk Önderli¤i-
’nin 14 y›ldan bu yana gelifltirmek iste-
di¤i Türkiye’nin birli¤i içerisindeki de-
mokratik çözüm stratejisi art›k gün-
demden ç›km›fl olacakt›r. Çünkü Kürt
halk›n›n tüm çabalar›na ra¤men de-
mokratik çözüm ça¤r›s›na olumlu yan›t
vermeyen Türk devleti zorunlu bir bi-
çimde Kürt halk›n› kendi gücüyle soru-
nu çözme seçene¤ine yöneltmifl olacak-
t›r. Bu da yeni bir mücadele sürecinin
bafllamas› anlam›na gelmektedir. 

Bu yeni stratejik süreç Kürt halk›-
n›n ve tüm özgürlük güçlerinin yeni
geliflecek mücadele sürecine her ba-
k›mdan haz›rl›kl› olmas›n›, pratik ör-
gütsel haz›rl›klar›n zaman geçirmeden
ve güçlü bir biçimde yapmas›n› gerek-
li k›lmaktad›r. Baflta ideolojik politik-
örgütsel ve askeri çal›flmalar›n bu te-
melde yürütülmesi ve gelifltirilmesi
gerekmektedir. Yine tüm çal›flma alan-
lar›da böyle bir mücadeleyi karfl›laya-
cak düzeyde kendisini haz›rlamal›d›r.
Art›k çal›flma alanlar›n›n çok parçal›
olmas› yerine bir birine yak›n çal›flma
alanlar›n›n ortak yönetime kavuflarak
yönlendirilmesi, baflar›l› bir pratik için
vazgeçilmez hale gelmifltir. Dolay›s›yla
tüm örgüt ve kurumlar›n, kadro ve ça-
l›flan yap›n›n süreci bu temelde derin-
li¤ine kavrayarak, düflünsel ve örgüt-
sel her bak›mdan kendini toparlamas›
ve haz›rlamas› gerekti¤i aç›kt›r. 

Kürt özgürlük mücadelesinin böyle
bir sürece girmesi kuflkusuz somut
durumdan kopuk ve istenen bir tercih
olmam›flt›r. Her fleyden önce Özgürlük
mücadelesinin yeni bir stratejik duru-
ma geçmesi somut durumla, bar›flç›l
ve demokratik çözüm stratejisinin tam
sonuç almamas›yla ve Türkiye yöneti-
minin inkar ve imha politikas›nda ›s-
rarl› olmas›yla ba¤lant›l›d›r. Nitekim
tek yanl› ateflkes ve demokratik çö-
zümde bu denli ›srar edilmesine ra¤-
men Türkiye yönetiminin Özgürlük
hareketini imha ve tasfiye plan›ndan
vazgeçmedi¤i aç›kt›r. Böyle bir durum-
da Kürt özgürlük hareketinin ve halk›-
m›z›n varl›¤›n› ve özgürlü¤ünü aktif di-
renifl içerisinde korumas› ve kazanma-
s›ndan baflka bir yol kalmam›flt›r. 

Kürt Halk Önderli¤i’nin ve Özgür-
lük hareketinin, bar›flç›l ve demokra-
tik çözüm çizgisinde Mart 1993’ten bu
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yana 14 y›ld›r her türlü çabay› harca-
d›¤›, büyük fedakarl›klarda bulundu-
¤u ve son derece tutarl› davrand›¤› bi-
linmektedir. 

Bu 14 y›ll›k süre içerisinde befl kez
tek tarafl› ateflkes ilan edilmifl, yüzlerce
flehit verme fedakarl›¤› göze al›narak
ateflkeslerin baflar›s› için ›srar edilmifl-
tir. Ancak bar›fl ve demokratik çözüm
amaçl› bütün ateflkesler Türkiye yöne-
timi taraf›ndan bir zay›fl›k olarak alg›-
lanm›fl, taktik yap›l›yor diye de¤erlendi-
rilmifl, daha da ötesi Kürt özgürlük ha-
reketinin ezilmesi ve tasfiye edilmesi
amac›yla bir f›rsat olarak ele al›n›p çe-
flitli oyunlar gelifltirilmifltir. ‹lan edilen
her ateflkes Türkiye yönetimi taraf›n-
dan Önder Apo’ya, halk›m›za ve hare-
ketimize karfl› daha fazla sald›r› biçi-
minde de¤erlendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

1995 Aral›¤›’nda ilan edilen 2. Atefl-
kes sürecinde 6 May›s 1996’da Önder
Apo’ya yönelik imha amaçl› sald›r› dü-
zenlenmifltir. 3. Ateflkes sürecindeyken
imha amaçl› uluslararas› komplo hare-
kete geçirilmifltir. Nitekim Önder Apo’yu
zehirleme giriflimi de 5. Ateflkes süreci
tart›fl›l›p, gelifltirilmeye do¤ru gidilirken
yap›lm›flt›r. Türkiye yönetimi Kürt Halk
Önderli¤i’ne, halk›m›za ve gerillaya kar-
fl› bu denli sald›rgan davranmas›na ra¤-
men, Kürt Halk Önderli¤i ve Özgürlük
hareketi bar›flç›l ve demokratik çözüm
çizgisinde sonuna kadar ›srarl› ol-
mufltur. Bu do¤rultuda en küçük imka-
n› bile kullanmay› esas alm›flt›r. Önder-
li¤imiz ‹mral› iflkence ve imha süreci
karfl›s›nda bile bu tutumunda ›srar et-
mifltir. Ancak art›k bu temeldeki bütün
imkanlar tükenmifl sabr›n sonuna ge-
linmifltir. Özgürlük hareketi ve halk›m›-
za için özgür ve demokratik yaflam› ge-
lifltirme do¤rultusunda daha aktif mü-
cadele süreçleri içine girmekten baflka
yol b›rak›lmam›flt›r. 

Öyle anlafl›l›yor ki, ilan edilen tek
yanl› ateflkesleri Özgürlük hareketinin
bir zay›fl›¤› olarak alg›layan Türkiye yö-
netimi özgürlük ve demokrasi hareketi-
nin baflar›s› için ateflkes ve demokratik
birlik çözümünden baflka bir alternatif
çözüm yolunun olmad›¤›n› sanmakta-
d›r. ‹mha ve tasfiyede bu kadar ›srarl›
olmas›n›n bir nedeni onun ›rkç› floven
milliyetçi zihniyeti olurken, di¤er bir ne-
deni de bu anlay›fl› olmaktad›r. Oysa bu

büyük bir yan›lg› ve yanl›flt›r, somut
gerçekleri ve Kürt halk›n›n mücadele
potansiyelini görmemektir. E¤er Kürt
özgürlük hareketi ve Önderli¤imiz on
dört y›l boyunca bar›flç›l ve demokratik
birlik çözümünde ›srar etmiflse, bu
onun alternatifsizli¤inden de¤il, tersine
bar›fla ve birlik çözümüne olan inanc›n-
dan ve tercihinden kaynaklanm›flt›r.

Herkes bilmelidir ki Kürt halk› ve Öz-
gürlük hareketi alternatifsiz ve çözüm-
süz de¤ildir. Çözümsüz olan inkar ve
imha sisteminin kendisidir. Kürt özgür-
lük hareketi ve halk›m›z aktif meflru sa-
vunma savafl› ve her türlü meflru serhil-
dan›yla Kürt sorunun çözümünü sa¤la-
yabilecek, kendi demokrasisini kurabi-
lecek, özgür yaflam›n› gelifltirebilecek
güçtedir. Dünyada savaflma gücü en

yüksek halklardan biri Kürt halk›d›r.
Özgürlük ve demokraside ›srarl› ve cid-
di bir öncülük Kürt halk›n› her zaman
savaflt›r›r ve mücadelesini gelifltirebilir.
PKK’nin 35 y›l yürüttü¤ü mücadeleyle
bu potansiyel aç›¤a ç›kart›lm›flt›r. 

Savafl Türkiye için 

bir çözüm de¤ildir

Ancak Kürt özgürlük hareketi aç›kla-
d›¤› gibi demokratik çözüm ve bar›fl çiz-
gisinin gelifltirilmesinin olanaklar›n› so-
nuna kadar kullanmak istemektedir.
E¤er may›s ortalar›na kadar Türk devle-
ti taraf›ndan herhangi bir ad›m at›lmaz,

Önderli¤imize karfl› gelifltirilen zehirlen-
meye karfl› tedbir al›nmaz, operasyonlar
ve bask›lar durdurulmazsa yeni sürecin
otomatik biçimde gündeme girmesi ger-
çekleflecektir. Çünkü, Kürt özgürlük
hareketinin kamuoyuna aç›klad›¤› gibi
halk›m›z›n özgürlük özlemlerine karfl›
gelifltirilen sald›r›lara karfl› kendini sa-
vunma zorunlulu¤uyla beraber gelifltiri-
len imha konseptini bofla ç›karma göre-
vi ve sorumlulu¤u vard›r.

Bu durum karfl›s›nda Kürt özgürlük
hareketinin, tüm kadrolar›n, çal›flanla-
r›n, bir bütün olarak halk›m›z›n bu ta-
rihsel süreçte yeni dönemi baflar›yla
karfl›lamas› ve kendi görevlerini lay›-
k›yla yerine getirmesi için flimdiden ha-
z›rl›klar›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu
aç›dan flimdiden tüm özgürlük ve de-
mokrasi güçlerinin ve dostlar›n›n önü-
müzdeki süreçte geliflmesi art›k yük-
sek bir olas›l›k olan yeni mücadele sü-
recinin gereklerine göre kendini haz›r-
lamas› ve yeni dönem görevlerine haz›r
hale gelmesi gerekmektedir. 

‹nkar ve imha sistemi karfl›s›nda Öz-
gürlük hareketinin ve halk›m›z›n meflru
savunma çizgisi temelinde aktif savun-
ma savafl›n› gelifltirme gücü ve imkan›-
n› devreye sokaca¤› aç›kt›r. Daha da
ötesi düflman›n topyekun imhaya ve
soyk›r›ma yönelmesi durumunda top-
yekun savunma direniflini gelifltirme
potansiyeline de sahiptir. Yeni dönem-
de geliflecek olan direnifl süreci halk›-
m›z›n tafl›d›¤› dinamikler ve ulusal ve
uluslararas› koflullar direniflin baflar›
olanaklar›n› artt›rm›fl bulunmaktad›r.

Zorlanan, çözümsüz kalan, savafl
ve çözüm gücünden düflen asl›nda
Türk inkar ve imha sisteminin kendi-
sidir. Nitekim Türkiye toplumu ve kay-
naklar› yeni bir savafl sürecini uzun
süreli kald›racak güçte de¤ildir. Kür-
distan’da kirli savafl› en çok yürütmüfl
olan Kenan Evren ve Mehmet A¤ar gi-
bilerinin de ifade etti¤i gibi, savafl Tür-
kiye için bir çözüm de¤ildir ve ordu-
nun savafl azmi de iyice zay›flam›flt›r.

2007 y›l› cumhurbaflkanl›¤› ve mil-
letvekili seçimlerinin yap›laca¤› dolay›-
s›yla iç tart›flmalar›n ve çeliflkilerin en
çok yaflanaca¤› bir y›ld›r. En çok da-
yand›¤› 20 yüzy›l Ortado¤u statükosu
Irak’ta parçalanm›flt›r ve dolay›s›yla
‹ran ve Suriye deste¤i kendisi için ye-

“‹nkar ve imha sistemi
karfl›s›nda Özgürlük 

hareketinin ve halk›m›z›n
meflru savunma çizgisi

temelinde aktif savunma
savafl›n› gelifltirme gücü ve
imkan›n› devreye sokaca¤›
aç›kt›r. Düflman›n topyekun

imhaya ve soyk›r›ma 
yönelmesi durumunda 

topyekun savunma
direniflini gelifltirme 

potansiyeline de sahiptir”
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terli olmayacakt›r. AB’ye girifl süreci
neredeyse durmufltur, dolay›s›yla iki-
yüzlü politika izleyen AB’nin geçmifl-
ten daha fazla Türkiye’ye destek ver-
mesi mümkün de¤ildir. 1980’li ve
1990’l› y›llarda PKK’ye karfl› tamamen
ABD deste¤i ile savafl yürüten Türkiye
Cumhuriyeti devleti, ABD deste¤ini
ayn› oranda art›k bulamamaktad›r.
Her ne kadar ABD yönetimi Ortado¤u
stratejisini yürütmekte Türkiye’ye ihti-
yaç duysa ve önem verse de, mevcut
Türkiye politikalar› bununla tam
uyuflmamakta, çeliflkili ve k›smen ça-
t›flmal› bir durum yaflanmaktad›r.

Buna karfl›l›k aktif savunma savafl›
yürütmekte Kürt halk›n›n imkanlar› ve
potansiyeli daha güçlüdür. Kürt halk›
özgür ve demokratik yaflamda kararl›-
d›r, Önder Apo’nun bu temelde yaratt›¤›
güçlü bir özgürlük ruhu bilinci ve örgüt-
lülü¤ü vard›r. 1 Haziran At›l›m sürecin-
de Özgürlük hareketi meflru savunma
savafl›n›n özelliklerine uygun güçlü bir
tecrübe kazanm›flt›r. Güneybat› Kürdis-
tan ve yurtd›fl›ndaki halk›m›z Özgürlük
hareketine güçlü deste¤ini sürdürür-
ken, Güney ve Do¤u Kürdistan’daki ge-
liflmeler Kürdistan’da bütünlüklü bir
mücadele ve geliflme durumunu ortaya
ç›karmaktad›r. ‹ran ve Suriye yönetim-
leri mücadelemize karfl›t konumda olsa-
lar da, Irak’ta eski statükonun parça-
lanm›fl olmas› mücadelemiz için bir
avantaj teflkil etmektedir. Eskisi gibi
Kürt halk› içindeki farkl› e¤ilimleri birbi-
riyle çat›flt›rma zemini zay›flam›flt›r. 

‹kili politika yürüten Avrupa’n›n ko-
numu fazla de¤ifliklik arz etmezken,
ABD’nin izledi¤i politikalar yeni bir du-
rum ortaya ç›karm›flt›r. Günümüz ABD
politikalar› Ortado¤u’da Türkiye ye ihti-
yaç duydu¤u kadar Kürtlere de ihtiyaç
duymaktad›r. Her ne kadar PKK’ye ve
Kuzey Kürdistan’a yaklafl›m› de¤iflme-
mifl olsa da, özellikle Güney ve Do¤u
Kürdistan için mevcut politikalardan
yararlanma imkan› vard›r.

Görülüyor ki, yeni bir savafl sürecini
götürmede Kürt halk› ve Özgürlük hare-
ketimiz Türkiye’ye göre çok daha avan-
tajl› konumdad›r. Bunlara bir de ekolo-
jiye ve kad›n özgürlü¤üne dayal› demok-
rasi çizgisi ve soyk›r›ma karfl› olma gibi
hakl› yönleri eklenirse, gücünün daha
da büyük oldu¤u aç›kça görülür. 

Elbette en hafifinden bile olsa sava-
fl›n zorluklar› vard›r, mutlaka bir bedel
ister, cesaret ve fedakarl›k gerektirir.
Kürdistan gibi askeri iflgal, ekonomik
ve siyasi sömürgecilik ve kültürel soyk›-
r›m alt›nda olan bir ülkede yürütülecek
meflru savunma savafl›n›n daha çok
bedel isteyece¤i, daha çok fedakarl›k ve
cesaret gerektirece¤i aç›kt›r. Bu neden-
le baflta militan kadro ve gerilla güçleri
olmak üzere tüm halk›m›z›n böyle bir
meflru direnme savafl›n›n bedelini öde-
meye haz›r olmas› gerekir. Unutmaya-
l›m ki, bu bedel göze al›n›r, cesaret ve
fedakarl›k gösterilirse aktif meflru sava-
fl› süreci Kürt sorunun çözümünü sa¤-
layacak, ülkemizin ve halk›m›z›n özgür-
lü¤ünü kazanacakt›r. 

Kadrolar öncülük görevlerine 
do¤ru sahip ç›kmal›d›r

Bilindi¤i gibi meflru savunma stra-
tejisinin iki temel aya¤›ndan biri halk
serhildan›n gelifltirilmesidir. Bir yan-
dan gerillan›n büyütülmesi için çal›fl›r
ve onu desteklerken, di¤er yandan de-
mokratik konfederalizm ilkeleri teme-
linde halk›n örgütlenmesini ve eylemi-
ni gelifltirmek esas olmaktad›r. Kufl-
kusuz demokratik komünal örgütlen-
menin ve eylemin öncülü¤ünü kad›n
ve gençlik yapmaktad›r. Bu nedenle
baflta kad›n ve gençlik örgütlerinin ge-
lifltirilmesi olmak üzere, en genifl kitle-
leri örgütlemeye ve eylem içine çekme-
ye çal›flmak gerekir. Bu süreçte bütün
eylemleri Önderli¤imizin sa¤l›¤›, gü-
venli¤i ve özgürlü¤ü üzerinde odaklafl-
t›rmak ve kitle eylemli¤ini her alana
yay›p gelifltirmek esast›r.

Meflru savunma stratejisinin di¤er
aya¤› kuflkusuz ki gerillad›r. Bu süreçte
HPG IV. Konferans sonuçlar› temelinde
gerillan›n büyütülmesi, e¤itim ve haz›r-
l›klar›n› gelifltirilmesi, do¤ru tarz ve tak-
tik içine çekilmesi hayati önem arz et-
mektedir. Yine gerilla mevzilenmesinin
alanlar›n özelliklerine göre do¤ru geliflti-
rilmesi ve her alana rolünün yetkin bir
biçimde oynat›lmas› önemlidir. 

Özellikle inkarc› ve imhac› güçlerin
Medya Savunma Bölgeleri’ne yönelik
sald›r›lar›n› gelifltirmeye çal›flt›klar› bu
süreçte Medya Savunma Bölgeleri’ndeki

yaflam, üstlenme ve çal›flma tarz›n› sa-
vunma savafl›n›n gereklerine uygun ha-
le getirilece¤i aç›kt›r. Bu nedenle de-
mokratik mücadele stratejisi dönemin-
deki örgütlenme ve mevzilenmesinde
de¤ifliklikler yap›lacak dolay›s›yla üst-
lenme ve yaflam tarz› yar› hareketli hale
gelecektir. Savunma bölgelerine yönelik
s›zmalar› önleyebilmek için gereken ara-
zi denetimi sa¤lanacak, içten komplocu
aray›fllar› bofla ç›karmak için gereken
düzen ve disiplin oturtulacakt›r. HPG
Konferans› kararlar› ve KKK aç›klama-
lar›ndan bu gerçekli¤i görmekteyiz. 

Elbette sürecin gerektirdi¤i bütün bu
görevleri baflar› ile yürütmek her fleyden
önce kadrolar›n sürecin derinli¤ini kav-
ramas›na ve dönem görev ve sorumlu-
luklar›na güçlü bir biçimde sahip ç›k-
mas›na ba¤l›d›r. Tüm kadro yap›s› ve
çal›flanlar›n Kürt Halk Önderli¤i’ne, Öz-
gürlük hareketine ve halk›m›za yönelen
imha amaçl› sald›r›lar› derinden hisse-
derek ve bunlara karfl› Apocu fedai çiz-
gisinde bunlara karfl› mücadele etme-
nin görevi oldu¤unu bilerek hareket
edece¤i aç›kt›r. Bunun için her türlü
mu¤lakl›k, dedikodu ve pasifizim özgür-
lük ve demokrasi mücadelesi zeminin-
den temizlenmeli herkes daha fazla gö-
rev ve sorumluluk yar›fl›na girerek, gö-
revsiz hiçbir kadro, çal›flan ve yurtsever
birey kalmamal›d›r. Bu temelde yo¤un
bir iç sorgulamayla tam bir netleflme ve
kararlaflmaya ulafl›l›p, halka öncülük
görevleri baflar›yla yerine getirilmelidir. 

Yeni mücadele sürecimizin baflar›yla
gelifltirilmesi herkesin görev ve sorum-
luluklar›n›n gere¤ini yerine getirmesine
ba¤l› olaca¤› aç›kt›r. Militan kadro ön-
cülük görevlerine do¤ru ve yeterli sahip
ç›karsa, gerilla baflar›yla savafl›rsa,
halk serhildan› her alanda yükseltirse
ve bütün bunlar Önder Apo’nun sa¤l›¤›,
özgürlü¤ü ve Kürt sorunun çözümü
noktas›nda birlefltirilerek, kahraman
flehitlerimizin izinde kararl›l›kla müca-
dele edilirse, yeni mücadele sürecimizin
zaferle noktalanaca¤› kesindir. Bu te-
melde tüm kadro yap›m›z ve çal›flanlar
yeni süreci anlamal›, Apocu çizgide
kendini yenileyerek dönem sorumlu
luklar›na baflar›yla sahip ç›k›p, flehitle-
rimizin izinde zafer ruhu ve baflar› iddi-
as› ile sürece yüklenmelidir. Dönemin
görevi budur. 
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“Bir hain her fleye karfl› haindir.
Sevgi ve sayg› aramay›n onda. ‹hanet
kiflili¤i sevgi ve sayg›ya karfl› sald›r-
ganl›kt›r, düflmanl›kt›r. ‹hanet her za-
man arkadan vurmaz, insan›n iki ka-
fl›n›n aras›ndan vurur.” 

((fifi..  EEsseerr  AAlltt››nnookk))

‹nsanl›k kendine ihanet eder hale
getirilmifltir. Gerçek insan tan›mla-
mas› yap›ld›¤›nda günümüz insan›
kendine, kimli¤ini oluflturan öz de¤er-
lerin yarat›ld›¤› toplumsallaflmaya,
bunu sa¤layanlara, gerçek tarihe ve
bilince karfl› bir ihanet içindedir. Do-
¤an›n içinden muhteflem bir yarat›m
olarak oluflan insana ve onun de¤erle-
rinin kavramlaflt›r›lmas› olan insanl›-
¤a karfl› ihanet edenler, insanl›¤› ken-
dine ihanet eder hale getirmifllerdir.

‹hanet bencilli¤in en dibe vurdu¤u
and›r. Bu nedenle bencilli¤i kendi gen-
lerinde bar›nd›rmam›fl, özel ç›karlar
çerçevesinde flekillendirmemifl, bozul-
mam›fl, kirli ellerin bulaflmad›¤› ger-
çek toplumsallaflma da ihanete yer
yoktur. ‹nsanl›¤›n ilk dönemleri sade,
yalans›z, hilesiz, aldatmas›zd›r. Bu
toplumsallaflma da bencilli¤e yer yok-
tur. Birey ve toplumsall›k birbirine
düflman olgular de¤ildir. Birbirini güç-
lendiren, birbirinden beslenen olgular
oldu¤undan, bunlar›n birbirine s›rt
çevirmeleri, birbirine ihanet etmeleri
söz konusu olmaz. ‹nsanlar›n ihanet
edecekleri olgular› yoktur. Onlara iha-
neti dayatacak birileri de yoktur. 

Zira ihanet, geneli düflünmek yeri-
ne kendini düflünmektir, bu hem iha-
net eden aç›s›ndan hem de birilerini
ihanete sürükleyenler aç›s›ndan da

böyledir. Bu yönüyle ihanet, gerçek
toplum ve gerçek insan olunan do¤al
toplumda olmayan bir fleydir.

Önderlik her zaman ilk toplum olan
do¤al topluma yani kök topluma vurgu-
lar yapar. ‹nsanl›¤›n oluflmaya bafllad›¤›
süreçtir. ‹nsan›n genlerinin belirlendi¤i,
onu do¤an›n di¤er bileflenlerinden ay›-
ran farkl› yönlerinin aç›¤a ç›kt›¤›, insan
kimli¤inin olufltu¤u süreçtir. ‹nsan ne-
dir, kimdir sorular›na en do¤ru cevab›n
verilebildi¤i dönemdir. ‹nsan› insan ya-
pan, toplumu toplum yapan de¤erler
orada oluflturulmufltur. Bu de¤erler tes-
pit edildikten sonra insanlaflmadan
uzaklaflt›ran olgular daha net olarak gö-
rülmektedir. Dolay›s›yla biz, do¤al top-
lumu kendimize referans alarak neyin
do¤ru, ahlaki, toplum ve insanl›k için
yararl› olabilece¤ine karar verece¤imiz
gibi, neyin de insanl›k gelifliminden bir
sapma, bir yanl›fl ve insanl›ktan uzak-
laflt›ran fleyler oldu¤unu bilebiliriz. O
aç›dan do¤al toplum hem do¤ru hem de
yanl›fl, hem esas al›nmas› hem de uzak-
lafl›lmas› gereken olgular aç›s›ndan ger-
çek bir aynad›r. 

Uygarl›k esas›nda ihanet üzerine 
kurulu bir yap›lanmad›r

Do¤al toplumun insanlaflt›ran, terbi-
ye eden, eflitlikçi, özgürlükçü, komü-
nal, birbirini tamamlayan ve herkesin
insan olman›n do¤al de¤erini sonuna
kadar yaflad›¤› ve bugün devlet d›fl›
kalm›fl halk kesimlerinin cennet ya-
flam› veya ütopya diye arzulad›¤› insan
ve toplum gerçekli¤ine karfl› suç ifllen-
mifltir. Yani insanlaflmaya, toplumsal-
laflmaya, özgürleflmeye, komünaliteye,

do¤al, temiz ve do¤ru olan her fleye
karfl› suç ifllenmifltir. Bu yaflam›n yeri-
ne özellefltiren, egemenlik alt›na almak
isteyen, her fleyi kendisinde bafllatacak
denli bireyci yaklaflan, tüm anlaml› bü-
tünlükleri parçalayarak kendini parça-
lar›n üzerindeki hakim yapmak isteyen
bir yaflam› oluflturmak için suç ifllen-
mifltir. Bu suçu iflleyenler tarihin ilk
ihanetçileridir. Bu ihanet, geneli dü-
flünmek yerine kendini düflünmenin
bir sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu
ihanet, kendi kaderini genelin kaderine
ba¤lamayan, kendini normal seyrinde
topluma katamayan ve daha çok kendi-
lerini yaflatmalar›n›n yolunu arayanlar-
ca gerçeklefltirilmifltir. 

Önderlik bunlar› ana kad›n›n top-
lumsallaflt›ran, terbiye eden evcil dü-
zenine tam kat›lamayan, onun d›fl›nda
kalan yafll›lar; aldatmaya, yan›ltmaya
dayanan bir u¤rafl içinde olan flaman-
lar ile tarihin belki de ilk sapmas› biçi-
minde geliflen ve canl› yaflam›n› son-
land›rma veya canl›y› yaralamaya da-
yanan, güç gösterisini kutsayan ve te-
mel motivasyonu benlik duygusu olan
avc› savaflç›lar olarak belirledi.  

Birilerinin içine yerleflen ihanet to-
humu art›k kendisini yaymak için
elinden geleni yapar, bu ihanet insan-
l›¤›n karfl›s›na hiyerarflik devletçi top-
lum, yani s›n›fl› uygarl›k olarak ç›kar.
Uygarl›k esas›nda ihanet üzerine ku-
rulu bir yap›lanmad›r. Kurumlaflmas›
öyle gerçekleflti¤i gibi kendini devam
ettirebilmesinin tek yolu olarak da
ihanetçi bir birey ve toplum yaratmay›
temel besini olarak bellemifltir. Zaten
iktidarlar güçlerini, toplumu ve onu
oluflturan bireyi kendi istedikleri çer-

‹‹‹‹hhhhaaaa nnnneeee tttt     iiii nnnnssssaaaannnn llll ›››› kkkk tttt aaaannnn     ddddüüüü flflflflüüüü flflflfl     
PPPPKKKK KKKK    ggggeeee rrrr ççççeeee kkkk     iiii nnnnssssaaaannnnaaaa     ddddöööönnnnüüüü flflflfl tttt üüüürrrr

“Egemenler bilirler ki sistemlerini ayakta tutmalar›n›n esas güvencesi insanlar›n zihnen fethedilmeleridir. 
‹nsanl›k, çarp›lan zinhinlerle kendi de¤erlerine yabanc›laflm›fl bir toplum içinde kendine ihanet eder. 

‹hanetçi-yalanc› kiflilikler, elit bir kesimin ç›karlar›n›n güdümledi¤i fethedici u¤rafl içinde yarat›l›r. Ve buna 
bulaflmad›¤› tek bir kifli yoktur. Verili hiyerarflik devletçi iktidarc› sistemlere karfl› her muhalif ç›k›fl 

iflte bu kire bulaflm›fl insan olmaktan kurtularak gerçek insan olma ve insan yaratma u¤rafl›d›r”
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çevede flekillendirebilme gücünden
al›rlar. Bu insanl›ktan uzaklaflt›ran
ihanetin ard›ndan organik, sade, ho-
mojen olan toplum da ikiye bölünmüfl
olur. Bir baflka deyiflle verili toplumun
d›fl›nda yeni bir toplum, hiyerarflik
devletçi toplum, ortaya ç›kar ve bunlar
birbirlerinin tez ve antitezi olurlar. 

‹nsanlar ilk ihanetin yaratt›¤› top-
lumsal gerileme ard›ndan, kendi içle-
rinde bu tez ve antitezi birlikte yaflar
hale gelmifllerdir. Çünkü kendi do¤al
yaflamlar›na, de¤erlerine müdahale
edilmifltir. Art›k insanlar›n içinde do-
¤al toplumun de¤erleri ile hiyerarflik
devletçi toplumun de¤ersizlikleri çat›-
fl›r. Tüm tarih art›k gerçek toplum ol-
ma ›srar› ile ihanetçi insan olma ve in-
sanlar› ihanetçilefltirme çabalar› ara-
s›nda geliflim katetmektedir. 

SS››nn››ffll››  ttoopplluumm  ggüüccüünnüü  
iihhaanneettiinn  kkuurruummssaallllaaflflmmaass››nnddaann  aall››rr

Gerçek insan ve gerçek topluma ya-
p›lm›fl ihanetin yarat›m› olan hiyerar-
flik devletçi sistem kendini o kadar ku-
rumlaflt›r›r ki, tohumunu ekmedi¤i tek
bir insan bile b›rakmaz. El atmad›¤›,
fethetmeye çal›flmad›¤› tek bir birey ve
toplum b›rakmaz. ‹hanet odaklar›, ger-
çek toplumsallaflman›n yarat›c›lar›
olan kad›n›, eksik, erke¤in bir türeme-
si ve uzvu, fleytan, uzak durulmas› ge-

reken olarak bakar. Cennetten kovul-
mam›za neden oldu¤u için her zaman
suçlu kalacak olan, kafas› çal›flmayan,
bafltan ç›karan, erke¤e hizmet etmek
için yarat›lm›fl bir hükümlü olarak ele
alarak, bunu topluma kabul ettirmeye
çal›fl›r. Böylelikle düflmüfl, gerçek in-
san olmaktan uzaklaflt›r›lm›fl kad›n ve
erkekler yarat›l›r. 

Bu yönüyle erkek toplumu, toplum-
sal cinsiyetçilikle asl›nda insanl›¤›n
hem biyolojik hem de toplumsal kayna-
¤›na karfl› ihanet etmeye bafllam›flt›r.
Kad›n toplumu düflürmenin arac› hali-
ne getirilir. Erkek de her tür bask› ve
zülum alt›nda en güçsüzünün bile ken-
disini üzerinde güç görece¤i köle bir ka-
d›na sahip olman›n yaratt›¤› yan›lsa-
mayla kendini güç ve iktidar san›p,
düflkünlü¤ün en dip noktas›n› yaflaya-
rak ömür tüketir, yani yaflad›¤›n› zan-
neder. Özcesi toplumsal cinsiyetçili¤in
de¤er(sizlik)leriyle en basitinden kad›na
karfl› ihanetçi bir birey ve toplum yara-
t›l›r. Kad›n da dile gelenin esasta gerçek
insan ve toplumu oluflturan tüm de-
mokratik komünal de¤erlerin toplam›
ve bir sistemin oldu¤unu gözönünde
bulundurdu¤umuzda, yap›lan ihanetin
esas›nda insanl›¤a karfl› ifllenmifl oldu-
¤u daha aç›k hale gelir. S›n›fl› uygarl›k
bu yönüyle ihanetçilefltiren bir gerçekli-
¤e dayan›r, onun kurumlaflt›r›lmas›n-
dan gücünü al›r. 

‹nsanl›¤a karfl› suç iflleyenler bere-
ket da¤›tan, koruyan, gö-
zeten, yol gösteren, ilk in-
sanlar›n kutsal ve her yö-
nüyle canl› do¤as›n›; vah-
fli, kör, düflman ve zalim
oldu¤undan tahakküm
alt›na al›nmas› gereken,
insanl›¤a hakim oldu¤un-
dan fethedilmesi gereken,
insan›n her tür tasarrufu-
na aç›k olan cans›z nesne-
ler toplam›na dönüfltüre-
rek, esas›nda ikinci bü-
yük ihaneti de gerçeklefl-
tirmifl olmaktad›r. Böyle-
likle do¤aya düflman,
onunla uyum içinde yafla-
mak yerine tüm gücünü
onu sömürmek için sefer-
ber eden ve kendini evre-
nin merkezine koyan suç-

lu bir insan tipi yaratt›l›r. Bunun sonu-
cu do¤adaki tüm ekosistemlerin –insan
da dahil– ortadan kald›r›lmas› veya teh-
likeyle yüz yüze gelmesidir. Daha da
önemlisi ekolojik toplumdan uzaklafl-
man›n yaflanmas›d›r. 

EEkkoolloojjiikk  iillkkeeyyllee  ooyynnaayyaann  hheerr  ccaannll››  
ttüürrüünnüünn  ssooyyuu  ttüükkeennmmiiflflttiirr

Ekolojik toplum, insan›n ekosistemi-
ni oluflturur ve onun do¤all›¤›n› ortaya
koydu¤u gibi, do¤a içinde bir canl› ola-
rak nas›l yaflamas› gerekti¤inin s›n›rla-
r›n› çizer. Ekolojik gereklilikleri yerine
getirmeyen ve ekolojik ilkeyle oynayan
her canl› türünün soyunun tükenmesi
kaç›n›lmazd›r. Yaflanan ekolojik y›k›m
ve do¤an›n verdi¤i pek çok beklenilmez
tepki, esas›nda dengesiyle oynanan do-
¤an›n verdi¤i karfl›l›kt›r. Ve bunun suç-
lusu da ekoloji ilkesine ayk›r› davranan
insand›r. Tabii kastedilen insan, her
tür genel ç›kar› ve duyarl›l›¤› kendi dar
ç›karlar›na kurban eden egemen, sö-
mürücü kesimlerdir. 

‹nsanl›¤a karfl› suç iflleyenler, kök
toplumda birbirini tamamlayan, daya-
n›flan, yard›mlaflan, komünal, eflitsiz-
lerin eflitli¤ini gerçeklefltiren, herkesin
tüm gücünü topluma ak›tt›¤› ekolojik
toplum gerçekli¤i yerine; birilerin üs-
tün, birilerinin afla¤›, birilerinin ege-
men, birilerinin ezilen oldu¤u, anlaml›
bütünlüklerin ortadan kald›r›larak
toplumun kadavra misali parçalara
ayr›flt›r›ld›¤› yaflam›n› gelifltirerek top-
lumun organik özüne ihanet ettiler.
Bu yeni zihniyet ve sistemde kimileri
tanr› olacak denli kudretli iken, kimi-
leri de onun d›flk›s›ndan yarat›lacak
kadar afla¤›l›kt›r. Birileri dünyadaki
tüm fleylerin sahibi iken, birilerinin
gölgelerine bile sahip olmas› mümkün
olmamaktad›r. Toplumda yarat›lan bu
parçal›l›k zihinlere nakfledilir, insanlar
buna inand›r›l›r, bununla amaçlanan
da esas›nda egemenlerin kendi ç›kar-
lar›n› devam ettirmeleri ve sistemlerini
meflrulaflt›rmalar›d›r. 

Egemenlerce at›lan her ad›m›n gaye-
si insanlar›n kendilerine muhtaç hale
getirilmesi ve gerçekleri bilmesinin en-
gellenmesi olmaktad›r. ‹nsanlar›n ade-
ta beyinleri y›kan›r. Çünkü egemenler
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bilirler ki sistemleri-
ni ayakta tutmalar›-
n›n esas güvencesi
insanlar›n zihnen
fethedilmeleridir. ‹n-
sanl›k, çarp›lan zin-
hinlerle kendi de¤er-
lerine yabanc›laflm›fl
bir toplum içinde
kendine ihanet eder. ‹hanetçi yalanc›
kiflilikler, elit bir kesimin ç›karlar›n›n
güdümledi¤i fethedici u¤rafl içinde ya-
rat›l›r. Ve buna bulaflt›r›lmayan tek bir
kifli yoktur. Verili hiyerarflik devletçi-
iktidarc› sistemlere karfl› her muhalif
ç›k›fl iflte bu kire bulaflm›fl insan ol-
maktan kurtulman›n u¤rafl›s›d›r. 

Önderlik daha çocuk yaflta toplum-
daki mevcut yaflama duydu¤u tepki-
nin ve içine girdi¤i aray›fl›n kendisini
götürdü¤ü nokta olan yeni insan ve
toplum yaratma mücadelesinde boflu-
na “kendine ihanet ettirilmemifl tek bir
Kürt yoktur!” dememifltir. Her toplu-
mun belli özgünlükleri olsa da, esas›n-
da bu tespitin s›n›fl› uygarl›k döne-
minden günümüze tüm toplumlara
uyarlanabilece¤ini belirtebiliriz. 

Tarih boyunca insanl›¤›n özünden
gelen de¤erlerle hiyerarflik devletçi sis-
temin yaratt›¤› ihanetçilefltiren özellik-
ler hem bireyde hem de toplumda bir
ikili yap› oluflturarak, sürekli bir mü-
cadeleye sahne oldu¤unu söylemifltik.
‹hanetçili¤in tümden baflar›ya ulafl-
mas› diye bir fley söz konusu olamaz.
Olmas› toplum için ölüm, sona erifl de-
mektir. Yani insanl›¤›n, toplumun ken-
dini var etmesinin mümkün olama-
mas› anlam›na gelir. Tarihte yürütülen
toplumsal mücadeleler bu çeliflkiden
kaynaklanmaktad›r. Günümüzde de
s›n›fl› uygarl›¤›n en azm›fl dönemi olan
kapitalist aflama toplumsall›¤a dair ne
varsa tasfiye ederek, onlar› ortadan
kald›rarak kendini var etmeye çal›fl-
maktad›r. Köksüz, doyumsuz, bencil-
likte azg›nlaflan bireyciliklerle, toplu-
mu bir arada tutan, ortak de¤erler ya-
ratan, birbiri için yaflamay› esas alan
komünaliteyi tasfiye ederek, kendini
kurumlaflt›rmak istemektedir. 

Bu yönüyle ana kad›n›n evcil düze-
nine karfl› bir karfl› devrim ve karfl›t
harekat olarak bafllat›lan ilk ihanetten
günümüze kadar devam eden egemen-

likli sömürücü sistemle, ona karfl› yü-
rütülen her türden mücadele esas›nda
insan kalmaya çal›flmakla, insan ol-
maktan uzaklaflt›rma aras›nda bir mü-
cadeledir. Bir baflka deyiflle gerçek in-
san olma ya da ihanetçileflme olgular›
aras›ndaki bir mücadeledir. Ve siste-
min etkisi nedeniyle insanlar›n pek de
fark›nda olmad›¤›, birçok yöntemle
edindi¤i hiyerarflik devletçi sistemin et-
kileri sonucu herkeste yaflanan bir ger-
çeklik ve olgu olmaktad›r. Her iyinin
içine bir kötülük tohumu ekilmifltir.
Her kötünün içinde de ilk toplum ve
insanlardan gelen ve insan› insan ya-
pan özden bir tutam bulunur. Bunlar
bir mücadeleye giriflir, bireyin yaflam›-
na yans›yan da bu taraflar›n mücade-
lesindeki baflar› performans›d›r. 

PPKKKK  yyeennii  bbiirr  ttoopplluumm  yyaarraattmmaa  
hhaarreekkeettiiddiirr

Sistem karfl›t› tüm kiflilikler, ç›k›fllar,
hareketler, dinler vb esas›nda sistemin
yaflam›n› reddetmeyi ve bu ret ile insani
öze daha yak›n bir yaflam› kurmay›
amaçlarlar. Sistemi reddeden bir alter-
natif aray›fl›ndad›rlar. Bunu da yarat-
t›klar› insan ve toplum tipiyle baflar›rlar
ya da bunu yaratamad›klar›ndan bafla-
r›l› olamazlar. Kullan›lan en sonuç al›c›
ve esasl› yöntem de her zaman uygarl›-
¤›n yaratt›¤› olumsuz etkilerden ar›nma
faaliyeti olmufltur. Kötülüklerden ar›na-
rak kendini yeniden yaratma, yeninin
kurulmas›n›n tek yoludur. Bu nedenle
tüm alternatif ç›k›fllar nefs mücadelesi-
ni en büyük ve en yap›lmas› gereken
mücadele olarak ele alm›fl, bunu önem-
semifltir. fiu görülmüfltür; uygarl›k kir-
letmifltir ve bu insanlar›n temizlenmesi,
özleriyle buluflturulmas›, e¤itilmesi ve
bu yönüyle yenilenmesi gerekiyor. 

Bu gerçeklikler ›fl›¤›nda Önderli¤i-
mizin yaflam›na bakt›¤›m›zda, daha
çocuk yaflta kabul etmedi¤i mevcut
toplumsal yaflam›n yerine kendi top-

lumsall›¤›n› kurman›n
yo¤un aray›fl› içine gir-
mifltir. Toplumun ken-
disine dayatt›¤› yafla-
ma, kölelefltirici, ehli-
lefltirici ve reddedilene
benzeten tüm yakla-
fl›mlara karfl› her za-
man kendi itiraz›n› ge-

lifltirerek, alternatif aray›fl›ndan bir an
bile vazgeçmez. Yaflanacaksa e¤er, an-
laml› ve özgür bir yaflam›n gerçeklefl-
mesini sa¤lamaya çal›fl›r. Sistem içi-
leflmeyen, sistem içinde erimeyen ara-
y›fllar› O’nu, ait oldu¤u toplumsal ger-
çekli¤in kurtuluflu için PKK fleklindeki
örgütlenmeye kadar götürür. 

PKK ile esas›nda varl›¤› bile tart›fl-
ma konusu olan, kendinden utanan,
bir toplumun kimli¤ini oluflturan tüm
de¤erlerden kaçan, toplumsallaflmay›
yaratanlar›n evlatlar› olmalar›na ra¤-
men ona lay›k olamad›¤› gibi lanetli bir
gerçekli¤i yaflayan bir halk olgusun-
dan, gerçek bir halk ve toplum kur-
may› amaçlar. Bu yönüyle PKK, esa-
s›nda yeni bir toplum yaratma hareke-
tidir. Dar ailecikler içinde enerjisini tü-
keten, da¤›lm›fl bir halk gerçekli¤in-
den, hiyerarflik devletçi sistemle her
yönüyle büyük bir savafl›m içine giren,
kendi alternatif sistemini kuran bir
halk gerçekli¤i yaratm›flt›r. Yeni insan
ve toplum da verili olan›n her yönüyle
çözümlenmesi, elefltirilmesi, ona itiraz-
lar›n gelifltirilmesi ve ard›ndan da bu
elefltirilen hususlar›n yeni toplum tem-
silcilerinde afl›lmas› suretiyle gerçekle-
flebilir. Önderlik elefltiri özelefltiri diya-
lekti¤i biçiminde ele al›nabilecek olan
bu durumu flöyle de¤erlendirir: “Elefl-
tiri düflüncesi geliflmenin diyalektik ifl-
leviyle ilgilidir. Diyalektik iflleyifl tarz›
uygun olmayan› aç›¤a ç›kar›p giderme-
yi amaçlar. Geliflmenin mecras›nda ol-
mas›n›, do¤as›na uygun ak›fl›n› esas
al›r. Özelefltiri düflüncesi ise, geliflme-
nin öznesi aktif sa¤layan›- durumunda
olan›n olmas› istenen, sa¤lanmas› ge-
rekenle uyuflmayan, amaca tafl›mayan
durumlara, olaylara, süreçlere yönelik
düflünceyi ifade eder. Yani diyalektik-
sel geliflmeye denk düflmeyen baflar›s›z
düflünce, tasar›, tav›r ve hareketlere
son verip do¤ru olan düflünce ve prati-
¤e ba¤lanmay› ifade eder.”

“Demokratik komünal de¤erlerin yeniden canland›r›lmas› temelinde 
yeni bir insan ve toplumun yarat›lmas›n›n hareketi olan PKK, tüm gücünü 
hiyerarflik devletçi sisteme yöneltti¤i elefltirilerden, onu reddetmekten ve 
bunlar›n yerine yeni tip insan ve toplumunu yaratmas›ndan almaktad›r. 
Devletçi iktidarc› sistem de esas›nda PKK’yi, Apocu çizgiyi alternatif bir 

yaflam yaratabilme kabiliyetinden dolay› tasfiye etmek istemektedir”
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PPKKKK’’nniinn  ggüüccüü  
hhiiyyaarreerrflfliikk  ttoopplluummuunn  rreeddddiiddiirr

Tarihin sapmas› biçiminde geliflen ve
insan da dahil tüm do¤an›n do¤al yap›-
s›na müdahale eden egemenlikli, sö-
mürülü sistemin Önderli¤in belirtti¤i
do¤al ak›fl anlam›na gelen diyalektik ifl-
leyiflle örtüflmedi¤i aç›kt›r. S›n›fl› uy-
garl›¤›n yaratt›¤› kirlerden ar›nma, de-
mokratik komünal de¤erlerin yeniden
canland›r›lmas› temelinde yeni bir in-
san ve toplumun yarat›lmas›n›n hare-
keti olan PKK, tüm gücünü hiyerarflik
devletçi sisteme yöneltti¤i elefltirilerden,
onu reddetmekten ve bunlar›n yerine
yeni tip insan ve toplumu yaratmaya
çal›flmaktan almaktad›r. Devletçi ikti-
darc› sistem de esas›nda PKK’yi, Apocu
çizgiyi alternatif bir yaflam yaratabilme
kabiliyetinden dolay› tehlikeli ve tasfiye
edilmesi gereken olarak görmektedir. 

Güncel olarak da halk›m›za dayat›-
lan bir soyk›r›md›r. Nas›l ana kad›n›n
evcil düzeni hiyerarflik devletçi güçler-
ce bir seferberlik ve ittifak halinde he-
def haline getirilerek sald›r›lara maruz
b›rak›lm›flsa ve iktidarc› sistem nas›l
ki, demokratik komünal de¤erlerin
bast›r›lmas› oran›nda kendini kurum-
laflt›rm›flsa, bugün de bu de¤erlerin
temsilcisi konumunda olan ve gerçek
insan ve toplum yarat›m› peflinde ola-
rak insanl›¤›n maruz kald›¤› ihanetçi-
lefltirmeyi yenmeyi amaçlayan PKK ve
onun Önderli¤i, topyekün imha kon-
septleriyle yok edilmek, soyk›r›mlara
tabi tutulmak istenmektedir. 

Tarihin en büyük suçu ve sonraki
tüm suçlar›n temel nedeni olan hiyerar-
flik devletçi zihniyetin yaratt›¤› ihanet-
ten ar›nd›rma ve insanl›¤› tekrardan
gerçek özüne kavuflturma mücadelesi
yürüten PKK, bunu kendi içini ar›nd›-
rarak yapmaktad›r. PKK, insanl›¤a
karfl› suç ifllemeyen, lanetten kurtul-
mufl, bununla da yetinmeyerek suçlu-
lar›, lanetlileri kurtaran, suçsuz hale
getiren bir mücadele yürütmektedir.
PKK gerçekli¤i, kirlerinden ar›nmak
için kendini ateflle y›kayan Eser Alt›-
noklar›n felsefesine ve prati¤ene dayan-
maktad›r. Ancak bu, hiç de kolay olma-
maktad›r. Çünkü, hiyerarflik-devletçi
zihniyet ve kurumlaflmas›n›n yaratt›¤›

birey ve toplum gerçekli¤i de kendini
yaflatmaya devam etmek istemektedir. 

Önderli¤imiz bu konuyu flöyle de-
¤erlendirmektedir: “E¤er PKK somu-
tunda dönüflüm çok sanc›l› oluyorsa,
bunun temel etkeni dayanmak istedi¤i
toplumsal zemindir. E¤er örgütsel ya-
p›lanma demokratik özellikler tafl›yor-
sa, toplumsal zeminden birçok etkinin
örgüt içine s›zarak yeni oluflan bireyi
etkileyece¤i ve kendisinin bir uzant›s›
durumuna çekece¤i beklenebilir. Bu
durumda ya toplumsal özelliklerde hiç
etkisi olmaz, duyars›z kal›n›r, o zaman
örgütün toplumdan tecridi kaç›n›lmaz
olur, ya da örgütsel yap› oldu¤u gibi
toplumsal uzant›lar›n bir yans›mas›,
benzeri olur; o zaman da örgüt hasta-
l›kl› olur veya de¤ifltirilmek istenen
toplumdan bir fark› kalmaz. Dengeli ve
arzulanan konum ise, toplumsal ze-
minden gelen etkileri örgütün devrim-
ci de¤ifltirici etkileriyle sentezleyip da-
ha zengin bir üst olufluma s›çramak-
t›r. Devrimci örgütle de¤ifltirmek iste-
di¤i toplum aras›ndaki diyalektik ge-
liflme bu çerçevede gerçekleflir.”

‹‹hhaanneett  
ddüüflflüülleebbiilleecceekk  eenn  ddiipp  nnookkttaadd››rr

Kendisi olmaktan uzaklaflt›r›lm›fl
toplumdan gelen bu yans›malar›n öte-
sinde, kirli ç›karlar›n motivasyonunda
üretilen her türden yöntem de egemen-
lerce kullan›lmaktad›r. Ajan s›zd›rma-
lardan tutal›m, en hain planlarla so-
nuç almaya çal›flmaya kadar ifl bafl›n-
dad›r düflman. Mücadele tarihimizin
her döneminde bu tip yöntemlerle belli
sonuçlar›n al›nmas› hedeflenmifltir.
Özünü kötülüklerin oluflturdu¤u bu
giriflimler, büyük oranda PKK’nin iyi-
lik, güzellik, yenilik ve ölçü yaratan ya-
flam›n›n do¤rular›na çarpm›fl ve etkisiz
k›l›nm›flt›r. Ancak bu süreçte halk›m›-
z›n ve onun özgürlük mücadelesinin
topyekün imhas›n› hedefleyen konsep-
tin bir parças› ve etkili k›l›nmaya çal›-
fl›lan yöntemi olarak yeniden, ama yo-
¤unca uygulanmaya çal›fl›lmaktad›r.
Tarihin tüm alçakça yöntemlerini, na-
mertliklerini, esas› korkakl›k olan ha-
inliklerini tüm ahlaki ölçüleri bertaraf
ederek kullanmaktad›rlar. 

Önderli¤imizin en afla¤›l›k bir flekil-
de zehirlenmesine paralel olarak, ya-
k›n zamanda Amed’de yedi gerillay›
gözünü k›rpmadan katlettikten sonra,
her fleyleriyle insanl›¤a karfl› ihanet
içinde olanlara büyük bir ifl baflarm›fl
olman›n verdi¤i fleref(sizlik)le kat›lan
ihanetçiyi herkes duydu. ‹flte bunlar
sadece kal›p olarak insand›r, öz anla-
m›nda insan olmaktan ç›km›fllard›r.
Nas›l ki içi bofl bir bu¤day tanesi ger-
çek bir bu¤day tanesi de¤ilse ve on-
dan yeni, sa¤lam bu¤daylar olufla-
mazsa, bu kal›ptan da insan ç›kmaz,
bunlar eksiktir, yaland›r, hiledir, al-
datmad›r, korkakl›kt›r, namertliktir.
Yunan mitolojisinde tanr› Zeus in-
sanl›¤› cezaland›rmak için tüm tanr›-
lar› seferber ederek, Pandora adl› bir
“kad›n” yarat›r. Erkek sisteminin tan-
r›lar› ve gerçek kad›n olmaktan uzak-
laflt›r›lm›fl, erkeksilefltirilmifl tanr›ça-
lar en kötü yönlerini birlefltirerek, kö-
tülüklerin toplam› anlam›na gelmek
üzere Pandora’y› yarat›rlar. Pandora
insanl›¤› düflürmek için art›k haz›rd›r.
Epimetheus, tanr›lar›n kendisine ar-
ma¤an olarak sunduklar›, ama esa-
s›nda insanl›¤› kötülüklere bo¤may›
amaçlayan Pandora’n›n kutusunu
aç›nca tüm kötülükler de yeryüzüne
yay›l›r. ‹flte Pandora soyundan gelen,
göründükleri surette olmayan bu
maskeler, sistemin yaratt›¤› tipin en
çarp›c› örnekleridir. Bunlar›n insanl›k
kategorisinde en afla¤›larda bile yerle-
ri yoktur, alçak bile olamayan içi bofl
kal›pt›r onlar. 

Tarihin tüm kirlenmiflliklerine, al-
çakl›klar›na savafl açm›fl olan, her gün
yaflam yaratan gerillaya bu denli düfl-
man olabilmek, düflülebilecek en dip
noktad›r. Bunlar gerillan›n yüceli¤i
karfl›s›nda cüce bile olamayacak denli
küçüktürler. Bunlar›n gerillada temsi-
lini bulan tüm güzelliklere ve insanl›k
de¤erlerine düflman olmalar›, insana
olan düflmanl›klar›ndan kaynaklan-
maktad›r. ‹nsana da düflman olan›n
hiç kimseye yarar› olmaz. Beslendikle-
ri sofray› pisleten bu yarat›klar›n düfl-
mana bile bir faydalar›n›n dokun-
mad›¤› gibi, insan olma mücadelesini
asla engelleyemedikleri, engelleyeme-
yecekleri bugüne kadarki tüm hainle-
rin prati¤inde fazlas›yla görülmüfltür.
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Kültür politikas›, kültüre yaklafl›-
m›m›z, sanat ve sanatç› duruflu, üze-
rinde durulmas› gereken önemli olgu-
lard›r.  

Kapitalist sistem, sömürüsü ve top-
lum üzerindeki hakimiyetini sürdür-
mek için her türlü kültür sanat faali-
yetini kullanmaktad›r. Tarihte, sömü-
rücü egemen sistemler içinde kültür
sanat› kendi egemenli¤i için bu düzey-
de kullanan baflka bir sistem yoktur.
Kapitalizm her fleyi çürüttü¤ü, yozlafl-
t›rd›¤› gibi kültürü, sanat›, sanatç›y›
da bu çürütmenin, yozlaflt›rman›n ak-
törü haline getirmifltir. Hatta her türlü
toplumsal faaliyeti tüketim ve sömürü
konusu haline getirmifltir. 

Bugün kapitalist sistem egemenli-
¤ini, sömürüsünü siyasi, askeri, eko-
nomik gücünden çok, kültürel gü-
cüyle benimsetiyor. Kapitalist sömü-
rücü sistem en fazla da kültürünü
yerlefltirerek oradaki varl›¤›n›, etkin-
li¤ini kal›c› k›l›yor ve sa¤lamlaflt›r›-
yor. Dolay›s›yla insanl›¤› her bak›m-
dan yozlaflt›r›c› bu sisteme karfl› en
fazla mücadele verilmesi gereken
alan kültür alan›d›r. 

Kültür alan›nda kapitalist sisteme
karfl› mücadele yürütmeden bu siste-
me karfl› yürütülen mücadelede bafla-
r› kazanmak, geriletmek, halklara ait
özgürlükçü ve demokratik bir sistem
kurmak mümkün de¤ildir. Adil, eflit-
likçi, komünal demokratik bir sistem,
kapitalizmin kültür politikas›na, sanat
ve sanatç›lar üzerinde uygulad›¤› poli-
tikaya karfl› durufl göstermeden, alter-
natif kültür sanat ve sanatç› yaklafl›m›
gelifltirmeden kurulamaz. 

Sanatç›lar her zaman 
halktan yana olmufltur

Sömürücü sistemin kültür sanat,
sanatç› politikas› o kadar güçlü ve et-
kilidir ki sisteme karfl› en radikal mü-
cadele etti¤ini söyleyen topluluklar
bile sistemin bu kültürel politikas›n›n
etkisinden kurtulamamaktad›r. Dola-
y›s›yla sistemin mezhebi olmaktan ç›-
kacak bir konuma gidememektedir.
E¤er bugünkü yetersiz durufl afl›la-
mazsa, sisteme karfl› en radikal du-
ruflu gösteren, kapitalist sömürücü
sistemden ayr›, kendi demokratik ve
özgürlükçü sistemini kurmak isteyen
tüm hareketler –buna bizim hareketi-
miz de dahil– sistemin mezhebi ol-
maktan kurtulamaz. Yine halk›n kül-
tür sanat anlay›fl›n›, komünal demok-
ratik kültür sanat yaklafl›m›n› pratik-
lefltiren sanat ve sanatç›lar gerçe¤i
ortaya ç›kar›lmadan kendi sistemimi-
zi kurma iddias›nda bulunmak ham
hayalden öteye gidemez. 

Bir toplumsal sistem kendi kültür
yap›s›n› kurdu¤u takdirde kal›c›lafla-
bilir, geliflebilir, alternatif bir sistem
haline gelebilir. Bu, genel bir do¤ru-
dur. Ancak bu genel do¤ru, günümüz-
de katbekat do¤ru olan bir gerçeklik-
tir. Bu nedenle de demokratik komü-
nal sistemi kurmak isteyen hareketi-
miz aç›s›ndan do¤ru bir kültür sanat
yaklafl›m› ve bunun sanatç›l›¤›n› orta-
ya ç›karmak yaflamsal önemdedir.

fiunu belirtebiliriz: Tarih içindeki
sanatç›lar›n, sanat ve kültürle u¤ra-
flanlar›n önemli bölümü her zaman
halktan yana olmufltur. Hatta iz b›ra-

kan kültür ve sanat insanlar›, ezici bir
ço¤unlukla halktan yana olan, halk›n
duygular›n›, taleplerini dile getiren sa-
natç›lar olmufltur. Bu yönüyle de esas
olarak sanat ve sanatç› demek, kültür
demek, yeniyi temsil etme, yeninin ya-
n›nda olma, bu yönüyle de eski olana
karfl› durma yaklafl›m ya da pozisyo-
nunda olmak demektir. Özellikle de
insanl›¤›n, halklar›n özgürlük müca-
delesi, demokrasi mücadelesi gelifltik-
çe sanatç›lar›n daha fazla özgürlük ve
demokrasi mücadelesinden yana oldu-
¤u, tercihlerini bu çerçevede ortaya
koyduklar› görülmektedir.

Sanatç›lar, esas olarak maddi ifllerle
u¤raflan, maddi hedefleri, özlemleri olan
insanlar de¤il, daha çok adalet, eflitlik
ve özgürlükten yana özlemleri ve duygu-
lar› olan, gelecek için düflünce ve proje
üreten, yeni yaflam aray›fl› olan insan-
lard›r. Egemen sistem için de sanat ve
kültürle u¤raflan kesimler olmufltur.
Bunlar, yapt›klar› sanat›n karfl›l›¤›nda
egemen sistem içinde belli düzeyde pay
alm›fllard›r. Kuflkusuz egemen sistemle-
rin de kendini yaflatmas› için manevi ve
moral de¤erlerine ihtiyac› vard›r. Sanat
ve sanatç›lar›n, onlar›n dünyas›n› zen-
ginlefltirmesine, buna dayanarak da sis-
temlerini sürdürmelerine ihtiyaçlar›
vard›r. Bu yönüyle sanatç›lara hizmetle-
ri karfl›l›¤›nda belli bir maddi de¤er ver-
dikleri bilinir. Günümüzde sanatç›
sadece maddi yaflam peflinde koflar du-
ruma düflürülmüfltür. Tarihte bunun
bir benzeri daha yoktur. 

Burada halka ait, özgürlük ve de-
mokrasiden, adalet ve eflitlikten yana,
yeni yaflam özlemlerini güçlü biçimde

Kültür sanat yaflam› yeniden üreten 
sanatç› yaflam› yeniden yaratand›r
“Popüler kültür, insan›, toplumu bitiren kültür sald›r›s› var m›d›r yok mudur? Kapitalist kültür ve 

onun bencil yaflam biçimi böyle bir sald›r› içinde midir de¤il midir? Kad›na yönelik, kad›n› cinsel bir 
meta olarak kullanan, erkek egemenlikli sistemin duygular›na, zevklerine seslenen, onun hizmetine 
koflan bir kültür sald›r›s› var m›d›r yok mudur? Bunlar ortadaysa, bu sald›r›lara karfl› mücadele etme

cephesinde, mevzisinde kültür sanat insanlar›n›n da olmas› gerekmektedir”
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ortaya koyan, bu temelde halk›n gele-
cek için yaflama moralini ortaya ç›ka-
ran sanatç›lar›, halk sanatç›lar›n›, top-
lum sanatç›lar›n›n nas›l olmas› gerek-
ti¤ini de¤erlendirmek istiyoruz. Bu sa-
natç›lar maddi de¤erlerin de¤il, adalet,
eflitlik, özgürlük ve demokrasi gibi ma-
nevi de¤erleri üretme peflinde koflan
sanatç›lard›r. Halk›n sanatç›lar› ol-
maktan kaynaklanan rollerinden dola-
y› da maddi de¤erleri önemsemeyen,
manevi de¤erleri öne ç›karan sanatç›-
lard›r. Bu, sanatç›lar aç›s›ndan tarih-
sel bir gerçekliktir. 

Özgürlük mücadelesinde esas 
emeklerden birisi sanatç›lar›nd›r

Egemenlerin yapt›¤› gibi, sanat tari-
hini sadece kendilerine hizmet eden
sanatç›larla s›n›rlayan bir sanat tarihi
de¤il de sömürüye, zulme, bask›ya
karfl› ç›kan sanatç›lar tarihi yaz›l›rsa,
sanat ve kültürün, sanatç›n›n esas ifl-
levinin sömürüye, maddiyata ya da
maddi de¤erlere de¤er veren her türlü
ölçüyü, de¤er yarg›lar›n› elefltiren bir
pozisyonda oldu¤u rahatl›kla görülür.
Zaten kültürün, sanat›n, sanatç›n›n
tan›m› da bunu gerektiriyor.

Kültür sanat yaflam› yeniden üret-
me faaliyetidir. Dolay›s›yla sanatç›,
yaflam› yeniden yaratand›r. Yaflam›
yeniden üretirken de eskiyi tekrarla-
yan de¤il, eskisinden daha güzel, da-
ha özgürlükçü, daha demokratik,
eflitlikçi ve adaletli düflünceleri, duy-
gular› toplumda gelifltirenler gerçek
anlamda sanatç›lard›r, kültür insan-
lar›d›r. Günümüzde özgürlü¤ün, de-
mokrasinin düflünce düzeyinde zafe-
rinden söz ediyorsak, bu ayn› zaman-
da tarih içindeki kültür ve sanatla
u¤raflan sanatç›lar›n adil, demokra-
tik, özgürlükçü duygu ve düflünceleri
güçlü biçimde bugünlere kadar tafl›-
malar› ve üretmeleri sonucunda

gerçekleflmifltir. Özgürlük ve demok-
rasi bugün herkesin savundu¤u bir
fikir ise bunun alt›nda yatan en bü-
yük emeklerden birisi kültür ve sanat
insanlar›na aittir. 

Kültür ve sanat alan›nda, halk›n,
toplumun be¤enilerinde zafer kazan-
mayan demokrasi ve özgürlük kendini
bu kadar etkin k›labilir miydi? Hay›r.
Kültür ve sanat insanlar›n›n tarih için-
deki büyük çabalar›, emekleri demok-
rasi ve özgürlük, adalet ve eflitlik ko-
nusundaki duygular›, fedakarca çal›fl-
malar› ve hedefleri olmasayd›, bugün
özgürlük ve demokrasi insanl›¤›n di-
linde, yüre¤inde, beyninde en güzel
de¤erler haline gelemezdi. Kültür sa-
nat ve insanl›k tarihinde, kültür in-
sanlar›n›n a¤›rl›kl› olarak da bu yönlü
rol oynad›klar› belirtilmelidir.

Özellikle 19. ve 20. yüzy›lda sanat-
ç›lar›n tamamen özgürlük, demokrasi,
adalet ve eflitlikten yana düflüncele-
rin, ideolojilerin savunucular› olmala-
r› tesadüfi de¤ildir. Onlar›n tarihsel
rollerinin, özlemlerinin ve duygular›-
n›n gere¤idir. 19. ve 20. yüzy›lda sa-
natç›lar›n % 90’› sosyalist düflünceye
sahip olduklar› gibi, bu örgütlemeler
içinde yer alm›fllard›r. Sosyalizm mü-
cadelesinde tav›rlar›n› aç›k ortaya
koymufllard›r. Hatta herkesten daha
fazla adaletten, özgürlükten, eflitlik-
ten yana kesin tav›r göstermifllerdir.
Bunu yanl›fl m› yapm›fllard›r? Kesin-
likle de¤il. 19. ve 20. yüzy›lda sanatç›-
lar›n tamamen sosyalist, komünist
partilerin yan›nda yer almas›, onlar›n
mücadelesine destek vermesi, bu mü-
cadelede taraf olmalar› do¤ru bir ta-
v›rd›r. Hiç kimse sanatç›lar›, kültür
insanlar›n›, sanatla u¤raflan insanla-
r›, neden sosyalizm mücadelesinden,
sosyalist partilerden, komünist parti-
lerden yana tav›r ald›lar diye elefltire-
mez. Aksine, böyle bir tav›r içerisinde
olmasalard› elefltirilirlerdi.

Sanatç› özgürlük ve demokrasi
mücadelesinin bir neferidir

20. yüzy›ldaki bütün özgürlük ve
eflitlik, sosyalizm, ulusal kurtulufl mü-
cadelelerinde kültür insanlar›, sanat-
ç›lar kesinlikle kapitalist ve bask›c›
sistemlere karfl› mücadelede yerlerini
alm›fllard›r. Dolay›s›yla 19. ve 20.
yüzy›lda bask›dan, zulümden en fazla
ac› çeken, cezaevlerine giren, iflkence
gören, öldürülen yine sanatç›lar ol-
mufltur. Ayd›nlar›n ve sanatç›lar›n 19.
ve 20. yüzy›lda bask›c›, faflist, dikta-
töryel rejimlerin zulümlerine u¤rama-
lar› tesadüfî de¤ildir. 

fiimdi önümüzde böylesi bir gerçek-
lik durmaktad›r. Demek ki sanatç›la-
r›n, sanat insanlar›n›n ruhlar›nda
böyle bir yaklafl›m, e¤ilim, tav›r var.
Daha do¤rusu, bu tav›rlar› koymadan
sanatç›, edebiyatç›, özgürlükçü ola-
mazlar. Adaletten, eflitlikten, özgür-
lükten, demokrasiden yana olamazlar. 

Reel sosyalizmin ideolojik alandaki
paradigmas›ndaki yetersizlikler onun
teorisine, örgütlenmesine ve mücade-
leyi kazand›ktan sonra yaratt›klar› sis-
teme yans›m›flt›r. Reel sosyalizmin ik-
tidarc› devletçi bir sisteme dönüflmesi,
halklar›n, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n öz-
lemlerine tamamen cevap verememesi
ayr› bir konudur. Burada elefltirilecek
konu, bu sosyalist ideolojinin, teorinin
paradigmas›yla, örgütlenme ve müca-
dele yöntemleridir, ayd›nlar›n, sanat-
ç›lar›n tavr› de¤il. 

Ayd›nlar›n, sanatç›lar›n tavr› biny›l
da yüzbin y›l da geçse, her zaman eflit-
likten, adaletten, sosyalist, toplumsal
düflüncelerden yana olmal›d›r. Yan›nda
de¤il, mücadelenin içinde yer almas›
gerekir. Bu konudaki tavr›n› aç›kça or-
taya koymal›d›r. Bask›c›, otoriter, zu-
lüm eden ve sömüren sistemlere karfl›
tavr›n› koymal›, gerekirse bedel ödeme-
sini de bilmelidir. Bunu 19. ve 20.
yüzy›lda yapm›fllard›r. Bu, kültür sanat
insanlar›n›n tarih içinde ortaya koy-
duklar› onurdur. Burada onlar›n tavr›-
n›, tutumlar›n› yanl›fl bulma yerine, söz
konusu teori ve pratik elefltirilmelidir.
Nitekim sosyalist ve komünist partilere
en fazla destek veren, içerisinde yer
alan sanatç›lar oldu¤u gibi, reel sosya-
lizmin halklar›n demokrasi ve özgürlük

“Ayd›nlar›n, sanatç›lar›n tavr› biny›l da yüzbin y›l da geçse, her zaman 

eflitlikten, adaletten, sosyalist, toplumsal düflüncelerden yana olmal›d›r. 

Yan›nda de¤il, mücadelenin içinde yer almas› gerekir. Bu konudaki tavr›n›

aç›kça ortaya koymal›d›r. Bask›c›, otoriter, zulüm eden ve sömüren 

sistemlere karfl› tavr›n› koymal›, gerekirse bedel ödemesini de bilmelidir”
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özlemine, adalet ve eflitlik özlemine ye-
terince cevap vermedi¤ini ilk görenler
ve elefltiren de sanatç›lar olmufltur. Bu
elefltirilerini de tutumlar›n› ortaya ko-
yarak göstermifllerdir.

Ayd›n ve sanatç›lar›n 
sömürüye karfl› tavr› ilkeseldir

Reel sosyalizmin çözülüp y›k›lmas›
ve kapitalizmin hakim olmas›ndan son-
ra, özellikle kapitalist sistemin burjuva
ayd›nlar› ve bu sistem do¤rultusunda
düflünüp yaflayan insanlar, ortaya ç›-
kan geçmifl olumsuz pratikten dolay›
‘ayd›nlar, sanatç›lar siyasetle u¤raflma-
mal›, ideolojik olmamal›’ biçiminde bir
yaklafl›m› topluma, ayd›nlara ve sanat-
ç›lara benimsetmeye çal›flm›fllard›r.
Egemen sömürücü s›n›flar bununla ay-
d›nlar›n ve yazarlar›n egemen s›n›flarla
halk aras›nda geçen mücadelede tav›r-
s›z, edilgen, izleyen bir konumda kal-
mas›n› istemektedirler. 

Geçen yüzy›lda ve tarihte görüldü¤ü
gibi, ayd›nlar, sanatç›lar, kültür insan-
lar› bir sisteme karfl› tav›r koyduklar›n-
da o sistemin meflruiyeti sorgulanmak-
ta, böylelikle hakimiyet ve sömürülerini
sürdürmekte zorlanmaktad›r. Bu ne-
denle sanatç›lar›n, ayd›nlar›n toplum-
lara, insanlara herhangi bir hedef gös-
teren, tav›r koyan, bu konuda öncülük
yapan bir konumda olmamas› gerekti-
¤ini vaaz etmektedirler. Sadece sorun-
lar› dile getirip ortaya koymalar›n›, ama
insanlara hedef gösteren, hatta bu ko-
nuda tercih yapmay› sa¤latan bir yak-
lafl›m içinde olmamalar›n› ö¤ütlemekte-
dirler. Nitekim kapitalist sistemin 19.
ve 20. yüzy›ldaki modernist yaklafl›mla-
r›n› ve özgürlük, demokrasi , ekonomik,
sosyal, kültürel alanda yapt›¤› bütün
yanl›fll›klar› belirli düzeyde elefltiren
postmodern ak›mlar ve bunun kültür
anlay›fl›na sahip olanlar, kültürün, sa-
nat›n, kültür sanat insanlar›n›n toplu-
ma öncülük yapacak, onlara tercih
yapt›racak bir durumda olmamalar› ge-
rekti¤ini vurgulamaktad›rlar.

Bu tür de¤erlendirmelerin sistemin
yanl›fll›klar›n›, eksikliklerini elefltiren,
ama sömürücü, bask›c›, iktidarc› ka-
pitalist sistemin afl›lmas›n› de¤il de
düzelmesini, törpülenmesini isteyen
yaklafl›mlar oldu¤u aç›kt›r. Bu yakla-

fl›m›n günümüzde kültür sanat politi-
kalar›n›, dolay›s›yla kültür sanat in-
sanlar›n› etkiledi¤i görülmektedir.
Özellikle geçmifl yüzy›lda reel sosyaliz-
min ortaya koydu¤u hedeflerin, özlem-
lerin gerçeklefltirilmemesi, hatta yer
yer özgürlük ve demokrasi mücadele-
sini daraltan, bu yönüyle olumsuzluk-
lar› ortaya ç›karmas›n› gerekçe göste-
rerek, kültür sanat›n, kültür sanat in-
sanlar›n›n tarihsel rolünü tersine çe-
virmek istedikleri görülmektedir. 

Bu olumsuzluklardan yola ç›karak
halklar›n özgürlük ve demokrasi özlemi-
nin, bunun mücadelesini verenlerin ar-
kas›ndaki kültür sanat deste¤inin; kül-
tür sanat insanlar›n›n bu mücadeleye
verdi¤i deste¤in ortadan kald›r›larak bu
mücadelelerin zay›f b›rak›lmas› amaç-
lanmaktad›r. Bu konuda belirli düzeyde
baflar›l› olduklar› da görülmektedir. 

Toplumsal dinamizm 
kültür sanat dinamizmidir

Devrimci mücadeleler, özgürlük ve
demokrasi mücadeleleri tarihte hep
sanat ve kültürün önünü açm›fllard›r.
Tarihsel zamanlar incelenirse, kültü-
rün, sanat›n en fazla geliflti¤i dönem-
lerin toplumun devrimci mücadeleye
giriflti¤i, egemen, iktidarc›, sömürücü,
devletçi, bask›c› sistemlere karfl› mü-
cadelenin yükseldi¤i dönemler oldu¤u
görülecektir. 

Devrimci hareketler, mücadeleler
hiçbir zaman kültür sanat›n önünü
kapatmam›flt›r. Aksine, kültür sanat›n
esas olarak önünü açan dönemler, dev-
rimci hareketlerin ortaya ç›kt›¤› ve öz-
gürlük hareketlerinin geliflti¤i dönem-
lerdir. Özgürlük ve demokrasi mücade-
lesinin zay›flad›¤›, halklar›n devrimci
mücadelelerinin devletçi iktidarc› siste-
me karfl› geriledi¤i dönemler, ayn› za-
manda halklar›n kültür sanat faaliyetle-
rinin geriledi¤i dönemlerdir. Çünkü kül-
tür sanat, her fleyden önce toplumsal
dinamizmi yans›tan, toplumsal dina-
mizmin yeni verileriyle de¤erlerin, ölçü-
lerin yeniden ve daha yüksek düzeyde
yarat›lmas›n› sa¤layan faaliyettir. 

Dolay›s›yla toplumsal dinamizm ay-
n› zamanda kültür sanat dinamizmi-
dir. Kültür sanat insanlar›n›n rolünü
en fazla oynad›¤› ya da kültür sanat

ürünlerini yapmak için zemin, mater-
yal buldu¤u, iflleyecek konu buldu¤u
dönemler bu zaman dilimleridir. 

Bu nedenle sanatç›lar›n özgürlük ve
demokrasi mücadelelerinin özlemlerini,
isteklerini yans›tma, mücadelenin ideo-
lojik do¤rultusunda kültür, sanat yap-
malar›n›n, bu mücadelenin ortaya koy-
du¤u yaflam ve mücadele felsefesini
kültür ve sanat üretimine dönüfltürme-
lerinin kültür sanat tarihi ve yaflam›
aç›s›ndan olumsuzluk yaratt›¤›n› söyle-
mek tam anlam›yla bir uydurmad›r. Ya
da kapitalist sistemin yapt›¤› propagan-
dalar›n fazlas›yla etkisinde kalmakt›r.
Hatta kapitalist sistemin yapt›¤› propa-
gandan›n etkisinde kalmak bir yana,
kapitalist sistemin sömürücü, maddi-
yatç› ve tüketici toplumunun cazibesi-
ne kap›larak, bu yaflam biçiminin bir
parças› haline gelmektir. 

Biz, sanatç›lar›n, kültür sanat in-
sanlar›n›n hepsinin partimizin üyesi
olmas›n›, partimizin üyesi olarak par-
timizin ideolojisini, teorisini benimse-
yerek bu çerçevede hem sanat yapma-
lar›n› hem de parti içindeki mücadele-
nin, düflüncenin, duygunun, kiflili¤in
geliflmesinde rollerini oynamalar›n› is-
teriz. Bir ideolojik hareket, topluma
öncülük eden bir hareket olarak bunu
istememiz do¤ald›r. Topluma böyle bir
öncülük yap›lmadan, özgürlük ve de-
mokrasi de¤erlerini durufluyla, yafla-
m›yla en yüksek düzeyde kendisinde
somutlaflt›ran kadrolar ve bunlar›n ör-
gütlendirilmesi olmadan özgürlük ve
demokrasi mücadelesinin do¤ru çizgi-
de yürümesi, komünal demokrasi, de-
mokratik komünal yaflam dedi¤imiz
sistemin yerleflmesi mümkün de¤ildir. 
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Halktan kopmak 
sanatç› için ölümdür

Partisiz herhangi bir demokratik ko-
münal sistemin, demokratik komüna-
lizm ya da somut olarak Koma Koma-
lên Kürdistan sisteminin kurulaca¤›n›
düflünmek bir yan›lg›d›r.  Çünkü ko-
münal demokratik düflünceleri esas
alan bir ideolojik yaklafl›m, teorik çö-
zümleme ve bunun partileflmesi olma-
dan yap›lacak bütün çal›flmalar, kapi-
talist sistemin mezhebi olmaya, sonun-
da ona yedeklenmeye mahkumdur. Bu
aç›dan bir parti öncülü¤ünün örgüt-
lenmesi, bunun her alandaki politika-
lar›n›n, yaklafl›mlar›n›n topluma ha-
kim k›l›nmas›, komünal demokratik
sistemin olmazsa olmaz bir kofluludur.
Biz bu çerçevede sanatç›lar›n 19. ve
20. yüzy›lda, yine tarihte oldu¤u gibi
hep bu örgütlenmeler, mücadeleler
içinde aktif yer almas›ndan yana olu-
ruz ve ça¤r›m›z› da bu temelde yapar›z. 

Tabii bu, ayr› bir konudur. Tercih
sorunudur. Sanatç›lar böyle bir tercihi
yaparlar yapmazlar, bu onlar›n bilece¤i
bir durumdur. Ancak yapacaklar› sa-
nat›n, kültür faaliyetinin, bunlar›n or-
taya koydu¤u de¤erlerin kesinlikle ko-
münal demokratik, halk›n özgürlük ve
demokrasisinden yana olma zorunlulu-
¤u vard›r. Kültür sanat faaliyeti yürü-
türken, komünal demokratik ürün yap-
ma konusunda yo¤unlaflmalar›, bunu
esas almalar› misyonlar› gere¤idir. Böy-
le bir kültür sanat faaliyetinin yan›nda,
tabii ki buna uygun bir yaflam, yakla-
fl›m içinde olmalar› da önemlidir. 

Toplumda denildi¤i gibi, ‘imam›n
söyledi¤ini yap, yapt›¤›n› yapma’ gibi
bir yaklafl›m içinde olunamaz. Bizim
için do¤ru kültür sanat faaliyeti, ko-
münal demokratik olan, halk›n öz-
gürlü¤ü ve demokrasisinden yana
olan bir kültür faaliyetidir. Do¤ru bir
sanatç›l›k da bunlara uygun durufl
gösteren sanatç›l›kt›r. Biz tabii ki bu-
nu bekleriz. Bunun mutlaka yap›lma-
s›n› isteriz. Bunu yapmayan sanatç›-
n›n halktan, özgürlükten yana bir sa-
natç› olamayaca¤›n›, onun yaratt›¤›
kültür ve sanat› da halktan ve özgür-
lükten yana bir sanat de¤il, toplumu,
bireyi sömürücü sistem içinde yaflat-
maya yönelten ya da bu sistemi ka-

bullenmesini sa¤latan bir faaliyet ola-
rak de¤erlendiririz.

Baz› kiflilerin ve sanatç›lar›n, kültür
insanlar›n›n, özgürlük ve demokrasi
mücadelesi bizi engelliyor, darlaflt›r›yor
vb yaklafl›mlar› kesinlikle demagoji ve
çarp›tmad›r. Tabii ki ideolojik yakla-
fl›mlar›m›zla, tutumumuzla onlar›n sis-
temin bir parças› olmas›n› engelliyoruz.
Sistemi yaflayan yanlar›n› elefltiriyoruz.
Böyle bir mücadele yürüterek, onlar›n
asl›nda halktan ve özgürlükten yana
kalmalar›n› sa¤l›yoruz. Bu yönlü eleflti-
ri ve de¤erlendirmelerimiz olmazsa
halktan kopacaklar, halk›n sanatç›s›
olmak yerine, sömürücü, bireyci, bencil
kapitalist sistemin hizmetine giren sa-
natç›lar olacaklar. 

Biliyoruz ki bugün en fazla da siste-
min yeniden üretilmesinde, meflruiye-
tinin sa¤lanmas›nda, kendisini yaflat-
mas›nda kültür sanat faaliyeti kulla-
n›lmaktad›r. Kültür sanat insanlar›,
tarihte hiç olmad›¤› kadar kapitalist
sistemin, sömürücü sistemin yede¤ine
düflmektedir. Kapitalist sistemin o tü-
ketici yaflam›n›n par›lt›l› cazibesine,
kelebe¤in kendini atefle atmas› gibi ko-
flarak, onun çekicili¤ine kap›larak
halktan, halk›n yaflam›ndan kopuk,
sisteme hizmet eden, sistemin de¤erle-
rini üreten kültür sanat faaliyeti yap-
maktad›rlar. Bu, bir söylem de¤il,
yaflanan bir gerçektir. Bugün kültür
sanat insanlar› için hakim olan durum
budur ve bu konuda verilen mücadele
de gerçekten yetersizdir. 

Halklar, sömürüden, bask›dan yana
olmayan insanlar, topluluklar, örgütler
e¤er kapitalizmin kültür sanat politika-
s›na, onun yaratt›¤› kültür sanat insan-
lar›na karfl› mücadele etmezse, sistemin
de¤erleri içinde ezilmekten kurtulamaz-
lar. E¤er biz, kültür sanat politikas› ko-
nusunda elefltiri yap›yorsak, de¤erlen-
diriyorsak, sanatç›lar› ve kültür insan-
lar›n› elefltiriyorsak, böyle çirkin bir sis-
temin içinde erimelerini engellemek
içindir. Hala halktan, özgürlükten yana
durufllar› varsa, tümden kapitalist sis-
temin parças› haline gelmemifllerse, bit-
memifllerse, tükenmemifllerse, bunun
nedeni, partimizin, Önderli¤imizin orta-
ya koydu¤u özgürlükçü ve demokratik
sistemin varl›¤›, bu konuda özgürlük ve
demokrasi ölçüleri çerçevesinde elefltiri-

yi süreklilefltirmesidir. Bu ölçüleri orta-
ya koyarak, sanatç›lar›n ve edebiyatç›la-
r›n aynaya bakarak biraz kendilerine
çeki düzen vermesini sa¤latmas›d›r.

Sanatç› yarat›lan de¤erler
üzerinde yaflayamaz

Parti, hareket içinde partinin üyesi
olan, buna tamamen uyan sanatç›lar
olabilir bu de¤erlidir, anlaml›d›r. Kültür
sanat insanlar›n›n böyle bir ideolojik ve
örgütsel çizgiye göre hareket etmeleri-
nin onlar› güçlendirece¤ini, daha iyi sa-
nat, edebiyat yapacaklar›n› düflünürüz.
Tabii bu konuda illa gelsinler partimi-
zin üyesi olsunlar demiyoruz. Üye olsa-
lar da militanl›klar›n› belirtti¤imiz çer-
çevede kültür sanat yapmalar›, bu do¤-
rultuda yaflam ölçülerini tutturmalar›
yönünde istenir, istenecektir. 

MMiizzggiinnlleerr,,  SSeeffkkaannllaarr,,  SSeerrhhaattllaarr,,  AAllii
TTeemmeelllleerr,,  HHoogg››rrlleerr hem sanatlar›n› yap-
m›fllar hem de mücadelede yer alm›fl-
lard›r. Bu tutumlar›yla sanatç›lar›n
onurunu kurtarm›fllard›r. Bugün e¤er
sanatç›lar›n, sanat yapanlar›n Kürt
toplumu içinde onuru, de¤eri, sayg›nl›-
¤› varsa, bunda flehit sanatç›lar›n, kül-
tür insanlar›n›n rolü belirleyicidir.
Bunlar böyle bir tav›r koyarak, tüm
Kürt sanatç›lar›n›n onurunu kurtar-
m›fllard›r. fiimdi bu kültür sanat insan-
lar› elefltirilecek midir, yoksa övülecek
midir? Tabii ki bunlar övülmeye de¤er
durufllard›r. Sanatç›lar›m›z›n, edebiyat-
ç›lar›m›z›n en fazla da bu de¤erli sanat-
ç›lar ve onlar›n ölçüleri üzerine sanat ve
edebiyat yapmas›, gerekir. Bu arkadafl-
lar›m›z toplumun önüne örnek, model,
ölçü olarak konulmas› gereken arka-
dafllar›m›z, yoldafllar›m›zd›r. 

Belirtti¤imiz gibi, herkesin böyle bir
tavr› koymas›n› da beklemiyoruz. ‹lla
da böyle yaps›nlar, hepsi gelsin flöyle
yaps›n, gerilla içinde kals›nlar demiyo-
ruz. Ama kültür sanat faaliyeti yap›la-
caksa da devrimci mücadelemizin ya-
ratt›¤› de¤eri sahiplenme ve öngörülen
toplumsal yaflam biçimini benimsetme
yönünde olmal›d›r. Kültür sanat insa-
n›n›n tarihteki rolü budur.

Tarihte toplumsal olaylar, dinamizm
geliflti¤inde kültür insanlar› rolünü oy-
nar ve bu dinamizm içindeki özlemleri,
duygular› sanatla kültürle yeniden üre-
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tirler. Böylece o toplumsal mücadeleyi
yürütenler kadar toplumsal geliflim de-
¤iflimde ve yeni yaflamda rol oynarlar.
Sanatç›lar›n rolü budur, varolan› dil-
lendirmek ya da insanlar› e¤lendirmek
de¤il. Özgürlük ve demokrasi mücade-
lesinin ortaya ç›kard›¤› duygular› dil-
lendirmek de yetmez. Bu mücadelenin
yaratt›¤› kitleye, hofllar›na gidecek baz›
fleyleri seslendirip, ama onlar›n top-
lumsal dinamizmde rol almalar›n› sa¤-
latacak duygular›n geliflmesine katk›
yap›lam›yorsa buna, yarat›lan de¤erler
üzerinde yaflamak denir. B›rakal›m ka-
pitalist kültürü elefltirmeyi, mücadele-
nin yaratt›¤› de¤erleri dillendirmekle de
istenen sanatç›l›k yap›lamaz. Bunlar›
dillendirmenin yan›nda, bu de¤erlere
sahiplenecek düzeyde yeni duygular
yaratmak, duygular› daha da gelifltir-
mek, insanlara bu de¤erlere sahip ol-
man›n heyecan›n› ve duygusunu ver-
mek önemlidir. Sadece de¤erleri yans›t-
mak de¤il, buna sahiplenecek bir top-
lum ve birey ortaya ç›kartmak da sa-
natç›lar›n görevidir.

Özellikle de bizim gibi kimli¤i yok
say›lan, özgür ve demokratik ülkede
yaflamayan bir toplumun sanatç›lar›
bir ürün üretti¤inde, her zaman flunu
düflünmelidir:  Benim üretti¤im de¤er-
ler halk›, gençleri, kad›nlar› bu de¤er-
lere daha fazla sahiplenir hale getiriyor
mu, bu de¤erler için yaflayacak hale
getiriyor mu? Hatta bu de¤erler için
bedel ödeyecek bir gençlik, kad›n ve
toplum yaratabiliyor muyum? Yarat›-
lan ürünler gençli¤i, kad›n› bu müca-
deleden kopar›yorsa, bu mücadele için
bedel ödeyen, fedakarl›k yapan bir du-
rumdan ç›kar›yorsa, gençli¤in yüzünü
mücadeleye döndermiyorsa, ister fle-
hirde, ister da¤da olsun mücadele ve-

recek, bedel ödeyecek kad›n ve gençlik
ortaya ç›karm›yorsa, böyle bir toplum
gerçe¤inin ortaya ç›kmas›na katk›s›
olmuyorsa, do¤ru bir kültür sanat faa-
liyeti yap›lm›yor demektir.

Kürt halk› var olma  savafl› veriyor

Kürt halk›, hala kimli¤i inkar edilen,
varl›¤› yok say›lan bir topluluktur. Kim-
li¤ini ve varl›¤›n› güvenceye almas› ön-
celikli görevi olan bir halkt›r. Var olma
savafl› veriyor. Bu savaflta kültürcüle-
rin duruflunun ve üretiminin var olmak
için gereken de¤erleri sahiplenecek bir
halk, toplum, kad›n ve gençlik yarat-
mas› gerekiyor. E¤er bu sanatç›lar ya-
ratt›klar› de¤erlerle gençli¤in ve kad›n›n
yüzünü mücadeleye döndürmüyorsa,
daha da ileri götürelim deyip, gençli¤in
yüzünü gerillaya do¤ru çevirecek bir
heyecan yaratm›yorsa, bu kültür sanat
faaliyetinin kimin hizmetinde oldu¤unu
sorar›z. Mevcut düzeni kabullenen,
mevcut düzen içinde yaflamay› benim-
seyen, bu yaflam› yaflam olarak kabul
eden bir Kürt toplumu, genci, kad›n›
ortaya ç›kar›yorsa ya da topluma, ka-
d›na, gence, Kürt’ü inkar eden, zamana
yay›lm›fl soyk›r›ma götüren sistem için-
de yaflamay› kabul ettiriyorsa, tabii ki
bu kültür sanat ürünlerinin sorgulan-
mas› gerekiyor. Baz› ürünlerde, müzik
ya da herhangi bir edebiyat, sanat ürü-
nünde gördü¤ümüz  fludur: Onu dinle-
yen, izleyen, okuyan bu sistemin içinde
yaflamay› rahatl›kla kabul edebilir. Sis-
teme karfl› bir durufl ortaya koymaz, bu
sistemle yaflanabilece¤ini düflünür
veya öyle yaflar. Bizim kültür ve sanat›-
m›z böyle olamaz. 

Bizim mücadelemizden önce birey ve
topluluklar bir fley yapm›yordu, müca-

dele etmiyordu, ama ken-
dine Kürtüm, yurtseverim
diyordu. Özgürlü¤ü, de-
mokratik yaflam için mü-
cadele etmeden, mevcut
düzenden büyük rahat-
s›zl›k duymadan, onunla
bar›fl›k yaflamay› da Kürt-
lük, hatta yurtseverlik
olarak görüyordu. Bizim
özgürlük mücadelemiz bu
sahte yurtseverli¤i, Kürt-
lü¤ü, kendini kand›ran

Kürtlü¤ü ortadan kald›rarak, gerçek
Kürtlük ve yurtseverli¤in ancak müca-
dele veren, bu sistemi kabul etmeyen,
sisteme karfl› duran bir tutum ve pra-
tikle olaca¤›n› ortaya koymufltur. An-
cak mücadele edenlerin bu halk›n ger-
çekten genci ve kad›n› olabilece¤ini vur-
gulam›flt›r. Dolay›s›yla halk› ve ülkesi
için bir fley yapmadan kendini yurtse-
ver ya da Kürt gören bu geri düflünce-
nin afl›lmas›nda fiehit Sefkan’›n, fiehit
Mizgin’in, fiehit Serhat’›n, fiehit Ali Te-
mel’in ve bugün hala sanat yapan in-
sanlar›m›z›n rolü vard›r.

Sanatç› sorgulayand›r

Ne var ki dün bu konuda rol oyna-
yan baz› arkadafllar›m›z flimdi dünya-
daki sanat ve sanatç› modas›na uya-
rak, toplumun yeni de¤erler kazanarak
de¤iflip dönüflmesindeki rollerini bir ke-
nara b›rakarak popüler kültüre yöneli-
yorlar ve sistemin yaflam›na ayak uy-
durmaya çal›fl›yorlar. Bir aya¤› sistem-
de bir aya¤› halk›n içinde sanatç›l›kla
ifli yürütmeye çal›fl›yorlar. ‹yimser yak-
laflsak bile, halk›n özgürlük, demokrasi
ve yeni yaflam konusundaki de¤erlerini
sömüren, sistemin kabul edebilece¤i
bir sanatç›l›k gerçe¤inden söz edilebilir.
Bu yaklafl›m elefltirilmez ve düzeltil-
mezse, bir aya¤› sistemde olmaktan ç›-
kar tümden sistemin sanatç›s› haline
gelinir. Sistemin bu gücü var. Sistemin
ideolojik, kültürel sald›r›lar›, sosyoeko-
nomik yap›lanmas› her tarafta oldu¤u
gibi bizde de sanatç›lar› kendi parças›
haline getirebilir. Bu yönüyle belki de
en fazla elefltirilmesi, tart›fl›lmas› gere-
ken konu kültür politikas›d›r. 

Nas›l bir sanatç›l›k, nas›l bir kültür,
nas›l bir ürün konular› tart›flma gün-
demimizde olmal›d›r. Her fleyden önce
sanatç›lar›n flunu düflünmesi gereki-
yor: Bugün kendini dinleyen bir top-
lum, halk varsa, dün Kürdistan’da
Kürtçe müzik yapan yirmi-otuz kifliy-
ken –ço¤u da  bulundu¤u köyde, kasa-
bada, flehirde bunu yaparken– bugün
milyonlarca insan Kürt müzi¤ini dinle-
me talebinde bulunuyorsa, böyle bü-
yük bir talep ortaya ç›km›flsa, bu talep
çerçevesinde nerdeyse her köyde, ka-
sabada, flehirde sanatç›lar ve gruplar
ortaya ç›km›flsa, bunu tabii ki müca-
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deleye borçluyuz. Neden önceden bu
kadar dinleme, müzi¤e ilgi yoktu? Bu
talebi mücadele yaratt›. 

Kültür rafine ideolojidir

Eskiden Kürtçe kaset dinlemek bile
yasakt›. Bu yasa¤›n kald›r›lmas› da
mücadeleyle olmufltur. Bütün bunlar
ortadayken inkarc› olmamak çok
önemlidir. B›rakal›m toplumda s›radan
bir insan›, en fazla da kültür sanatla
u¤raflan insanlar hak ve k›ymet bilmek,
bir fleyin hakk›n› vermek zorunda. Ada-
letli olmak, yarat›lan de¤erleri takdir et-
mek zorunda. Zaten sanatç›lar birde
böyle ölçüler vermek zorundad›r. Ken-
dilerinin de misyonlar› gere¤i böyle öl-
çülerde birey olmalar› gerekmektedir.

Herkese adalet ölçüsü vereceksin,
do¤ruya do¤ru dedirtme mücadelesi ve-
receksin, hak ve adalet ölçülerini top-
lum ve bireyde gelifltirmeye çal›flacak-
s›n, ama kendin, yarat›lan de¤erleri
kim vermifltir, nas›l ortaya ç›karm›flt›r,
bunu takdir etmeyeceksin! Bu, kabul
edilemez. Bunun ad› yozlaflmad›r. Biz,
sanatç›lar›m›z›n böyle oldu¤unu dü-
flünmüyoruz. Tabii ki konufluldu¤unda
taktir ediyorlar, görüyorlar, ama sadece
takdir etmek yetmiyor, bir de bu hare-
ketin yaratmak istedi¤i yaflama uygun
sanat kültür ürünleri yaratmaya devam
etmeleri gerekir. Komünal demokratik
kültürü, komünal anlay›fl›, do¤rudan
ve halkç›, toplumcu demokrasi anlay›-
fl›n› gelifltirmelidirler. Komünal ve de-
mokrasi anlay›fl› verilirse, insanlar ister
istemez özgürlük mücadelesine koflar-
lar, demokrasi mücadelesi verirler ve
sistemi reddederler. 

Bunlar› vermek çok önemli ve de-
¤erlidir, ama bunlar›n iyi verilip veril-
medi¤inin ölçüsü de insanlar›n yüzü-
nü özgürlük mücadelesine, demokrasi
mücadelesine çevirip çevirmedi¤iyle
ölçülür. Ölçü budur. Sanatç›lar›m›z›n
yaratt›¤› ürünler gerçekten bu etkiyi
ne kadar yarat›yor, bu konuda rolleri-
ni ne kadar oynuyorlar? Bunlar› ken-
dilerinin ve toplumun sorgulamas›,
sorgulamam›z gerekir.

Sanatç›lar›n en önemli görevi, top-
lumu, mevcut düzeni elefltirmesidir.
Bu nedenle bir elefltiri grubudur. Sa-
nat ve edebiyat›n en önemli ifllevi elefl-

tirisel olmas›d›r. Tabii ki elefltirisel
olan bu topluluklar, gruplar kendileri-
ni elefltirenlere de tahammül edecek-
ler. Toplum taraf›ndan, hareketimiz
taraf›ndan, özgürlük ve demokrasi
mücadelesi yürütenler taraf›ndan
elefltirileceklerdir. Özgürlük ve demok-
rasiyi en fazla kendisinde somutlaflt›-
ran kimdir? Gerillalard›r, bu yaflam›
ortaya koyanlard›r. O zaman bunlar›n
elefltirileri dikkate al›nacakt›r. 

Alternatif sistemin kurulmas›nda
kültürün rolü önemlidir

Çünkü özgürlük ve demokraside öl-
çüyü en yüksek düzeyde bunlar temsil
ediyor, en fazla bunlar sahipleniyor, öz-
gürlük ve demokrasi ölçülerini en yük-
sek düzeyde temsil etmek istiyorlar.
E¤er bu hareket, bu gerillalar böyleyse,
bu örgüt ve bu örgütün kadrolar› böy-
leyse, o zaman yap›lan elefltiriler de dik-
kate al›nacakt›r. Tabii ki bu hareket,
toplumdaki bir bireyden ya da kesim-
den daha fazla ideolojik yaklafl›r. Ger-
çekten özgürlük ve demokrasi içeri¤i ta-
fl›yor mu tafl›m›yor mu, de¤erlendirebi-
lir. Hiç kimse kültürün ideolojiyle alaka-
s› yoktur, kültür ayr› ideoloji ayr›d›r di-
yemez. Kültür rafine ideolojidir. Hatta
ideolojik durufllar›n, olgular›n en etkili
biçimde verilifl tarz›d›r. Kültür, bir ter-
cihtir, yaflam biçimidir, yaflam aray›fl›-
d›r, yaflam tarz›d›r. ‹deolojilerin esas› da
budur. Yap›lan kültür, herhangi bir ide-
olojinin öngördü¤ü yaflam biçimine
denk düfler. Bu aç›dan kültür sanat in-
sanlar› ideolojiden uzak dururlar, kül-
tür ve sanata ideolojik yaklafl›lamaz,
ideolojik çerçevede elefltirilemez denile-
mez. Bu, kapitalist sistemin postmo-
dern kültür anlay›fl›n›n, sanat anlay›fl›-
n›n sanatç›larda yaratt›¤› olumsuz et-
kidir. Bunun böyle görülmesi gerekir.

Postmodern sanat nedir? Halk›n öz-
gürlük ve demokrasi özlemini veren,

onlar› yönlendiren sanat nedir? Sanat-
ç›lar›m›z›n bunlar› tart›flmalar› ve ka-
falar›n› netlefltirmeleri gerekiyor.
Postmodern sanat ve kültür anlay›fl›,
sanatç›lar toplumlar› yönlendirmeme-
li, toplum ad›na topluma hedef göster-
memeli diyerek, tarihte sanatç›lar›n
oynad›¤› rollerin tersine bir tan›mla-
mada bulunmaktad›r. 

Tarihte sanatç›lar do¤ru yapm›flt›r;
hep hedef, yön göstermifllerdir, yaflam
ölçülerini koymufllard›r. Ya bunu
demeyece¤iz ya da art›k sanatç›lar›n
böyle bir rolü yoktur, sadece varolan›
dile getirirler, onlar› bir yaflam tercihi-
ne yöneltmezler, bu konuda bir so-
rumluluklar› yoktur diyece¤iz. Bunu
do¤ru bulmuyoruz. Bu da kapitalist
sistemin kendi içinde ortaya ç›kard›¤›
kapitalizmi elefltiren, ama sorunlara
sistem içi çözüm bulmak isteyen, sis-
tem içi bir demokrasi ve özgürlük an-
lay›fl› yaratmak isteyen postmoderniz-
min yaklafl›m›d›r ki bunu do¤ru bul-
muyor, kabul etmiyoruz.

Bu mücadelenin yaratt›¤› de¤erleri
kullanacaklar, bu mücadelenin yarat-
t›¤› büyük taleplerden memnun ola-
caklar, bu konuda yüzbinlerce, mil-
yonlarca insan onlar› dinleyecek, ama
bunu yaratanlara karfl› da ‘bize eleflti-
ri getirilmesin, bize kar›fl›lmas›n’ deni-
lecek. Bu, do¤ru bir yaklafl›m de¤il. Bi-
zim her konuda siyasal, sosyal, askeri,
toplumun her alan›yla ilgili görüflü-
müz oldu¤u gibi, kültürel alanla da il-
gili görüflümüz vard›r. 

Biliyoruz ki komünal demokratik,
özgürlükçü kültürü yaratmadan ko-
münal demokratik sistemi oturtama-
y›z. Sadece yürüyüfl yaparak, örgüt
kurarak, silahl› mücadele verilerek de-
mokratik komünalizm kurulamaz. Sis-
tem y›prat›labilir, hatta y›k›labilir,
ama alternatif sistem kurulamaz. Al-
ternatif sistemin kurulmas›n›n tek yo-
lu, her türlü mücadele yönteminin ya-

“Sanatç›lar›n en önemli görevi mevcut düzeni elefltirmesidir. 

Bu nedenle bir elefltiri grubudur. Sanat ve edebiyat›n en önemli 

ifllevi elefltirisel olmas›d›r. Elefltirisel olan bu gruplar, kendilerini 

elefltirenlere de tahammül edecekler. Toplum, özgürlük ve 

demokrasi mücadelesi yürütenler taraf›ndan elefltirileceklerdir”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN NNiissaann  220000776666

n›nda bu sistemi kal›c› hale getirecek,
bir yaflam biçimi haline getirecek kül-
tür faaliyetinin de olmas›d›r. Bu faali-
yeti yürütecek kültür insanlar›n›n da
ortaya ç›kmas› gerekiyor. Bu olmazsa
mücadele eksik kal›r. 

Kültür faaliyetinin ifllevi
yaflamsald›r

Özgür ve demokratik sistemin ku-
ruluflunda bütün mücadelelerden da-
ha fazla kültür sanat çal›flmalar›n›n,
komünal demokratik kültürün rolü
olacakt›r. Bizim beklentimiz de bu
yönlü bir rol oynanmas›d›r. Biz, neden
kurumlarda demokratik kültür yap›l-
m›yor, neden yap›lan eserler komünal
demokratik de¤erleri esas alm›yor, öz-
gür iradeli bireyi, özgür kad›n› ortaya
ç›karma konusunda rolünü oynam›yor
diyoruz. Bunu deme hakk›m›z da var. 

Yap›lan her türlü kültür sanat faa-
liyeti mutlaka bir topluma hizmet edi-
yor, bir yaflam biçimine hizmet ediyor-
dur. Bizim cevab›n› arad›¤›m›z konu,
ortaya ç›kar›lan ürünlerin hangi ya-
flam biçimine hizmet etti¤idir. 

Yaflamdan kopuk bir kültür olabilir
mi? Siyasi, askeri faaliyetler zaman za-
man yaflam›n ihtiyac›na cevap vermez
ya da yaflam d›fl› kalarak da varl›klar›-
n› sürdürebilirler. Ancak kültür faali-
yetleri mutlaka bir yaflam biçimini, tar-
z›n› esas almak ya da ona seslenmek
durumundad›r. Bunu yapmad›¤› tak-
dirde kimse ona kültür sanat faaliyeti
diyemez. Böyle olunca da yap›lan kül-
tür faaliyetlerinin nas›l bir yaflamsal ifl-
levi oldu¤unu, nas›l bir yaflam biçimini
öngördü¤ünü, topluma, bireye hangi
ölçüleri kazand›rd›¤›n› düflünmemiz,
bu çerçevede kültür faaliyetlerini de-
¤erlendirmemiz en do¤al yaklafl›md›r. 

Çünkü Özgürlük hareketimiz ve
partimiz bu mücadeleyi bir yaflam bi-
çimini ortaya ç›karmak için vermekte-
dir. Bir dünya görüflü, yaflam felsefesi
do¤rultusunda bir yaflam tarz›n›n or-
taya ç›kmas› için mücadele yürütül-
mektedir, yoksa bir eflk›ya hareketi
olurdu. Amaçtan, yaflamdan, yaflam
projesinden kopuk bir ifl yapmak olur-
du ki böyle olmad›¤› da herkes taraf›n-
dan bilinmektedir. 

Kürt Halk Önderi, Özgürlük hareke-

timizin sadece bir askeri, siyasi hareket
olmad›¤›n›, ayn› zamanda bir kültür ha-
reketi oldu¤unu, yeni toplum ve birey
anlay›fl›n› –özgür birey, demokratik top-
lum anlay›fl›n› ifade ediyor– yaratmay›
esas ald›¤›n› vurgulamaktad›r. 

Bu hareket, ilk günden itibaren hem
toplum iliflkilerinde yeni yaflam biçimi-
nin ortaya ç›kmas›n› gözetti hem de
kendi iliflkilerinde özgür ve demokratik
yaflama öncülük edecek bir yaflam ve
iliflki biçimini yerlefltirmeyi öngördü.
Böylelikle PKK ve kadrosu kendisinden
bafllayarak iradesi k›r›lm›fl, özgüveni
kalmayan, özgür ve demokratik yaflam-
dan uzak, kendisini aile ve afliret yafla-
m›n›n dar s›n›rlar›na s›k›flt›rm›fl, sö-
mürgeci egemenli¤i de bask›s›n› da ka-
bul etmifl, hatta içsellefltirmifl bir Kürt
toplumundan, birey gerçekli¤inden öz-
gürlü¤üne afl›k, ülkesine sevdal›, müca-
delesinde kararl› bir özgürlük ahlak›,
kültürü, özgür ve demokratik yaflam
anlay›fl›n› gelifltirdi. Bugün Kürt halk›
aya¤a kalk›fl içindeyse, her türlü bask›-
ya karfl› direniyorsa, bunda Kürt halk›-
na verilen özgürlük ahlak›n›n, kültürü-
nün rolü belirleyicidir. Bu konuda öz-
gürlük hareketin duruflu, tutumu, yak-
lafl›m› çok önemli etki yapm›flt›r. 

Hareketimizin ideolojisi ve yaflam
felsefesinin etkisinde kalan, kendisini
bu mücadelenin sempatizan› ya da
kadrosu gören sanatç›lar da Özgürlük
hareketinin yaratmak istedi¤i toplum
ve birey anlay›fl›n› yaratmak, yayg›n-
laflt›rmak, kal›c›laflt›rmak için üzerle-
rine düfleni yapm›flt›r. Ancak son y›l-
larda giderek ‘biraz yapt›k, baz› de¤er-
ler katt›k, art›k biraz da kendimiz için
çal›flal›m’ anlam›na gelen tutumlar gö-

rülmektedir. Toplumda derler ya, biraz
bu dünya, biraz da öteki dünya için
çal›flmak. Bu sanatç›larda da biraz
halk, ülke için biraz da kendisi için ça-
l›flmak gibi bir yaklafl›m ortaya ç›k-
maktad›r. Bu durum do¤ru elefltiril-
mez, düzeltilmezse, toplumdaki özgür-
lük ve kültür ahlak› yerine sistemin öl-
çüleri ve ahlak›n›n etkili olmas› söz
konusu olur. Dolay›s›yla bu hareketin
yaratt›¤› mücadeleci halk gerçekli¤i,
Önderli¤imizin belirtti¤i gibi “Newroz
halk›, serkeftin halk›” gerçe¤i yerine,
yeniden kendi üzerindeki bask›ya, sö-
mürüye, inkarc›l›¤a karfl› duyars›z, bi-
raz mücadele eden, ama bu sistemi
k›rma gücünü gösteremeyen, dolay›-
s›yla sistemin politikalar›n›n devam
etmesine f›rsat veren bir ahlak ve kül-
tür yaklafl›m› ortaya ç›kar. 

Bu aç›dan tabii ki hareketimiz kül-
tür politikalar›yla, kültür sanat insan-
lar›n›n yaratt›¤› ürünlerle yak›ndan il-
gilenmektedir. Çünkü kültür sanat fa-
aliyeti bir yönüyle bütün mücadelenin
özü ve yarat›lan de¤erlerin tümüdür.
Bu mücadelenin kal›c›laflmas› ancak
kültür sanat faaliyetiyle olabilir. 

Kültür sorunu bir halk›n temel 
yaflam sorunudur

Kültür sorunu bir halk›n temel ya-
flam sorunudur. Mücadele gerçekli¤i-
miz aç›s›ndan nas›l ki ölüm kal›m mü-
cadelesi veriliyorsa, kültür de özgür-
lük ve demokrasi mücadelesi, yine
Kürt halk› aç›s›ndan ölüm kal›m de¤e-
rin olan bir faaliyettir. 

Sistem, yaratmak istedi¤imiz öz-
gürlük ve demokrasi kültürünü tele-
vizyonla, diziyle, gazeteyle, farkl› mü-
zikle barajlamaya, bunu afl›nd›rmaya
ya da sapt›rmaya, yozlaflt›rmaya çal›-
fl›yor. Dolay›s›yla kültür sanat insan-
lar›n›n da buna karfl› mücadele için-
de olmas›n› bekleriz. Özgürlük müca-
delemizin inkarc› sisteme ve bunun
özel savafl›na karfl› meflru savunma
cephesinde, siyasi cephede veya bafl-
ka cephede yürüttü¤ü mücadeleye,
kültür sanat insanlar›n›n da kültür
sanat alan›nda kat›lmas› gerekiyor. 

Bu mücadelenin kültür sanat cep-
hesinin eksik ve yetersiz kald›¤›n› dü-
flünüyoruz. Sadece Kürtçe yapmakla
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ya da baz› de¤erleri ifllemekle bu mü-
cadele yeterince verilemez. Bu müca-
delenin sürekli, ilkeli ve özgürlükçü,
demokratik komünal de¤erlerin, siste-
min yaflam biçimi karfl›s›nda güçlü,
etkili verilmesi gerekiyor. Aksi durum-
da, sadece siyasi ve askeri mücadele
de¤il, kendisini en fazla da kültür ha-
reketi olarak ifade eden bir hareketin
ya da halk›n mücadelesinin bu boyu-
tunun kültür sanat insanlar› taraf›n-
dan yerine getirilmedi¤i söylenir. Bu
bofllu¤un doldurulmas›, kültür sanat
insanlar›n›n sorumlulu¤udur.

Kürt kültür ve sanatç›lar›n›n daha
etkili ve kal›c› ürün vermesinden ya-
nay›z. Toplumun ony›llar›n›, yüzy›l-
lar›n› de¤ifltirecek bir anlay›fl, yaflam
kültürü vermesinden yanay›z. Bu ta-
rihsel toplumsal dönüflümde rol alma-
lar›ndan yanay›z. Onlar› ifllevsiz, rol-
süz b›rakmak de¤il, aksine, sanatç›la-
r›n tarihte oldu¤u gibi, bugün de top-
lumun en sayg›n insanlar›, toplumsal
de¤erlere en güzel de¤erleri katan in-
sanlar olmas›n› istiyoruz. 

fiimdi kal›c› olmayan, anl›k, günlük
duygulara seslenen, toplumun özgür-
lük ve demokrasi heyecan›n› yaratma-
yan eserler daha fazla öne ç›k›yor. Ya-
ni kal›c› duygulara hitap eden, kal›c›
duygular yaratan, bireyin, toplumun
duygular›n› de¤ifltiren eserler çok az
üretiliyor. Bunu büyük bir eksiklik
olarak görüyoruz. Bireyde, toplumda o
anda varolan baz› duygular var, onla-
ra sesleniliyor. Halbuki sanatç›n›n,
kültür insan›n görevi, bu duygular›
de¤ifltirmek, dönüfltürmektir. 

Sanatç›lar 
tarihsel rollerini oynamal›d›r

Türk devlet sistemi kültürüyle, sa-
nat›yla propaganda yaparak yaln›z
Türk toplumunda de¤il, Kürt toplu-
munda da özgürlükten, demokrasiden
uzak, günlük düflünen, yaflayan, ka-
d›n erkek iliflkilerinde sadece tüketici
olan bir yaflam biçimini hakim k›lmak
istiyor. Bu, belirli düzeyde etkili de
oluyor. Sanatç›lar›m›z›n bugünkü
yanl›fl e¤ilimleri düzeltilemezse, Türk
devletinin özel savafl›n›n hizmetindeki
kültür sanat insanlar›n›n, kültür sa-

nat faaliyetlerinin ortaya ç›kard›¤› içe-
riksiz, anl›k duygulara seslenen kültür
yaklafl›m›na biz de hizmet etmifl olu-
ruz. Yani onlar›n parças› haline geliriz. 

Halbuki bizler, onlar›n yaratmak is-
tedi¤i toplum ve birey anlay›fl›n› tersi-
ne çevirmek istiyoruz. Bu yönüyle sa-
natç›lar, tarihsel rollerini oynamal›d›r.
B›rakal›m kültür sanatta daha etkin
olmalar›n› engellemek, frenlemek, ge-
riye çekmek, aksine, flu andaki du-
rumlar›n›n kendilerini geriye çekti¤ini,
kültür sanat insan› olarak ifllevlerini
oynamad›klar›n›, bu yönüyle kal›c› iz
b›rakan faaliyetlerin zay›f kald›¤›n›
söylüyoruz. Bizim yaklafl›mlar›m›z, iti-
razlar›m›z bunlard›r. 

B›rakal›m toplumu de¤ifltiren, kal›c›
izler b›rakan, yeni yaflam anlay›fl›, fel-
sefesi veren, komünal demokratik de-
¤erleri derinlefltiren, böyle bir sistemi
oturtacak özgür ve demokratik bireyin
ortaya ç›kmas›n› sa¤layan bir üretimin
olmas›n›, toplumu heyecanland›ran,
coflturan, mücadeleye sevk eden, bu
yönüyle halk›n öfkesini, tepkisini dile
getiren, özgürlük ve demokrasi müca-
delesinin topluma yay›lmas›nda rol oy-
nayan, toplumda heyecan yaratan, yani
en az›ndan mücadeleyi yans›tan eser-
lerde de gerileme vard›r. Geçmiflte bu
tür eserler üretiliyordu. Ama flimdi bu
konuda büyük bir eksiklik var. Sanat-
ç›n›n böyle bir ifllevi olan ürünleri orta-
ya ç›karma görevi de vard›r. 

Sanatç›, toplumu de¤ifltiren, kal›c› iz
b›rakan eserler yarataca¤› gibi, ölüm
kal›m anlam›na gelen büyük bir müca-
dele sürdü¤ü için buna uygun eserler
de yapmal›d›r. Toplumu itekleyen, aya-

¤a kald›ran eserler de üretmelidir. Ta-
rihte birçok mücadelenin, isyan›n atefl-
leyicisi kültür sanat insanlar› olmufltur.
Halk› isyana teflvik eden, heyecanland›-
ran, coflturan her ürün de de¤erlidir. 

Geçmiflte Mahsuni vard›. Onun
eserlerinin bir ço¤unun böyle özellikle-
ri vard›. E¤er bugün kifli olarak kal›-
c›ysa, iz b›rakm›flsa, bu, sadece toplu-
mu de¤ifltiren dönüfltüren, sanat yönü
çok güçlü eserler üretti¤i için de¤il,
toplumu aya¤a kald›ran, coflturan
eserlerinin de çok güçlü olmas› nede-
niyledir. Toplumda iz b›rakman›n bir
yolu budur. Bu da art›k önemsiz, ge-
reksiz, yetersiz görülüyor. Bu da sa-
natç›lar›n heyecan›nda yaflanan eksik-
likten kaynaklanmaktad›r.

Popüler kültür toplumun 
geri duygular›na seslenmektedir

Günümüz dünyas›nda sanat kül-
tür, sanatç›l›k böyle yap›l›yor, biz de
öyle yapmal›y›z, öyle yapsak ne olur
biçiminde yaklafl›mlar görülmektedir.
Hatta sistemin sanatç›lar›n›n yapt›kla-
r›n› yapmamak yanl›flm›fl gibi bir e¤i-
lim geliflmektedir. Bu, çok yanl›fl bir
yaklafl›md›r. E¤er hareketimiz ilk ç›k-
t›¤›nda Kürt toplumu, ayd›n›, insan›
içindeki genel e¤ilime boyun e¤seydi,
onu do¤ru bulsayd›, hiçbir ad›m ata-
mazd›, geliflme ortaya ç›karamazd›. 

Toplumu de¤ifltirmeyen, dönüfltür-
meyen, mevcut e¤ilimlere, kültürel de-
¤erlere seslenen bir kültür yaklafl›m›
verili olana teslim olmakt›r. Zaten mev-
cuda seslenmek bir yönüyle popüler
kültür oluyor. Popüler kültürün yakla-
fl›m› da esas olarak budur. Yani toplu-
mun geri duygular›na, sistemin top-
lumda yaratt›¤› verili de¤erlere, ölçüle-
re seslenmek, onu yans›tmak, böylelik-
le haz›r izleyici bulmak, ataerkil, sö-
mürücü, bask›c› sistemin yaratt›¤› ha-
z›r olan izleyicilere seslenmektir. Bu,
özellikle günümüz müzik dünyas›nda
genel bir e¤ilimdir. Yine dizi filim gerçe-
¤inde böyle bir e¤ilim vard›r. 

Bizde de baz› sanatç›lar ‘biz de böyle
yapal›m, böyle yapsak ne olur’ demek-
tedir. Bu anlay›fllar elefltirildi¤inde de
bu elefltiriler ya çok ideolojik görülmek-
te ya da dünyadaki genel duruma ayak
uyduramama biçiminde de¤erlendirilip,
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kendilerini do¤ru, elefltiri yapanlar›
haks›z gören bir yaklafl›mla yanl›fl e¤ili-
minde ›srar eden bir durum görülmek-
tedir. Bu, kesinlikle kabul edilecek bir
durum de¤ildir. Böyle bir kültür sanat
anlay›fl›na, kültür politikas›na ne halk›-
m›z ne de özgürlük hareketi teslim ola-
maz, pirim veremez. 

Kültür sanat al›m sat›m 
konusu yap›lamaz

Çünkü Kürt halk›n›n mücadeleyle
hem sömürgecilikten hem de her türlü
sömürücü, bask›c› toplumsal yaflam bi-
çiminden kurtulmas› gerekiyor. Kürt
halk› tamam›yla özgürlü¤e, demokrasi-
ye kilitlenerek bir fleyler elde edebilecek
bir halkt›r. Bu aç›dan dünyada sanatç›-
l›k böyle oluyor, sanat böyle yap›l›yor
denilerek bencil, bireyci, sadece kendi-
sini, popülaritesini düflünen ya da yap-
t›¤› ürünün ne kadar sataca¤›n› hesap-
layan, yaratt›¤› eserin toplumda yaratt›-
¤› etkiyle, sonuçlarla hiç ilgilenmeyen
bir yaklafl›m çok yanl›flt›r. Hatta müca-
delemizin yaratt›¤› de¤erlerle  ortaya
ç›kan Kürt müzi¤ine ilgiyi, Kürt toplu-
munun Kürtçe diliyle söylenen ya da bi-
raz Kürt motifleri tafl›yan de¤erlere gös-
terdi¤i ilgiyi sömürmek anlam›na gelir. 

Nitekim bunu Türk devletinin özel
savafl› da yap›yor. Kürt toplumunda
Kürt müzi¤ine ve yaflam›na ilgi gelifl-
tikçe, onlar da bu e¤ilimi farkl› biçimde
sömürmeye çal›flmaktad›r. Ya da Kürt
halk›nda geliflen kendi kimli¤ini tan›-
ma, kimli¤inin fark›na varma, de¤erle-
riyle yaflama e¤ilimini dizilerle yozlaflt›-
r›p, çarp›tarak reyting toplamaya çal›fl›-
yorlar. Bu da popüler kültürün bir biçi-
midir. fiunu vurgulamal›y›z ki genifl kit-
leler taraf›ndan izlenmeyen bir ürün za-
ten popüler olmaz. Nitekim reyting yap-
mayan dizileri yay›ndan kald›r›yorlar.
Çünkü amaç izleyiciyi bulmak, bu yolla
hem para kazanmak hem de sistemin
yaflamas›na güç katacak verili kültürü
yeni biçimde yaratmakt›r.

Her olgu ve olay ticaret konusu ya-
p›labilir, ama kültür sanat ticaret ko-
nusu olamaz. Ne var ki kapitalist sis-
temin kar, ç›kar konusu yapmad›¤›
hiçbir de¤er kalmam›flt›r. Tabii ki kül-
tür sanat insanlar› da yaflam›n› sür-
dürecek, aç, susuz kalmayacakt›r.

Ama bu ihtiyaç nedeniyle ne kültürel
eserler al›m sat›m konusu yap›labilir
ne de böyle bir amaç gözetilerek kültür
sanat üretimi yap›labilir. Kültür sanat
insanlar› kendi faaliyetlerini bir al›m
sat›m konusu yapamazlar. Bu, bafll›
bafl›na kültür anlay›fl›n›n yozlaflmas›-
d›r. Nitekim bugün, kültür de¤erleri
tamamen kapitalist bir mal gibi al›m
sat›m konusu yap›lm›flt›r. Kültür ku-
rumlar› ve faaliyetleri tamamen kar
amaçl› kurulan bir fabrika, herhangi
bir üretim yeri gibi görülüyor. 

Sanatç›n›n güzel eserler yapmas› da
emek ve de¤er üretmektir. Dolay›s›yla
herhangi bir emekçi gibi bu da karfl›l›-
¤›nda bir de¤er bulur. Sanatç›n›n kendi
yaflam›n› ve sanat›n› yeniden üretebil-
mesinin ve sürdürmesinin karfl›l›¤› ola-
bilir. Bu, ayr› bir fleydir. Burada, al›m
sat›m ya da pazar için bir üretim söz ko-
nusu de¤ildir. Hiç kimse sanatç› aç kal-
s›n, sürünsün demiyor, sanat ve edebi-
yat ürünleri al›m sat›m konusu yap›la-
maz deniliyor. Kültür sanat›n kapitalist
bir mal gibi al›m sat›m konusu yap›ld›¤›
yerde en büyük yozlaflma geliflir. 

Kapitalizm, tüketim toplumuyla top-
lumu, kad›n› tüketiyor, her fleyi al›m
sat›m konusu yap›yor, hatta bir fley
gördü¤ünde de¤eri ne kadard›r diyor ve
ölçüyü, karfl›l›¤›nda verece¤i para ola-
rak görüyor. Bu yozlaflmaysa kültürü
al›m sat›m konusu yapma en büyük
yozlaflma ve çürümedir. Bir kültür in-
san› kültür yaparken bunu pazarlar
duruma düflmemelidir. Böyle bir yakla-
fl›m kültürcüyü, sanat insan›n› düflü-
ren bir yaklafl›md›r. Bu durum sanatç›-
y› de¤ersiz k›lar. Sanat›n› pazarlayarak
biraz birikim, para elde etmesi, kapita-
list toplumun arabas›n›, evini, lüksünü
elde etmesi, bunun için baz› ürünler
yapmas› kültür sanat insanlar›na yap›-
lan en büyük kötülüktür. Bunlar daya-
t›lsa bile kültür sanat insanlar›n›n bun-
lardan uzak durmas› ve kaçmas› gere-
kir. Büyük sanatç›l›k budur. Ya da bü-
yümek isteyen sanatç› böyle davran›r.

Popüler kültüre yönelenler, esas ola-
rak haz›r olan dinleyici kitlesine ya da
kitlenin belirli geriliklerine seslenerek
kendisini dinletmek isteyenlerdir. Kase-
tini, CD’sini satmak, bu temelde para
kazanmak hedeflenmektedir. Sanatç›-
l›k, kültür insanl›¤› böyle olmaz. Hele

özgürlük savafl› veren, yeni bir toplum
yaratmak isteyen sanatç›lar bunun ya-
n›ndan geçmeye bile tenezzül etmez.
Yeni bir özgürlük ve demokratik ahlak›,
yine insan iliflkilerini yaratmak istiyo-
ruz. Böyle bir görevin ve sorumlulu¤un
oldu¤u yerde b›rakal›m bizim sanatç›la-
r›n popüler kültüre koflmas› ve ilgi duy-
mas›, aksine, ona karfl› mücadele için-
de olmalar› gerekir. 

Kad›na yaklafl›m 
özgürlü¤e yaklafl›md›r

Di¤er önemli bir konu, günümüzde
kapitalist sistem merkezlerinden baflla-
yarak tüm dünyada üretilen müzik
kliplerinde, dizilerde kad›n›n cinsel me-
ta olarak kullan›lmas›d›r. Kad›n her
türlü pazarlaman›n, sat›fl›n süsü, onu
pazarlaman›n bir parças› haline gelmifl-
tir. Nas›l ki otomobil fuarlar›nda, rek-
lamda kad›n öne ç›kar›l›yorsa, kültür
sanat da pazar konusu yap›ld›¤› için di-
zilerde, müzik kliplerinde kad›n kulla-
n›lmaktad›r. Yani flimdi dünya böyle
yap›yor diye, dünyada böyle kullan›l›-
yor diye biz de böyle yapamay›z. 

Bizim hareketimiz, kad›n›, toplumu
yönlendiren, toplumda yeni iliflkilerin
düzenleniflini özgür ve iradeli kad›n
durufluyla sa¤layan, toplumdaki bü-
tün iliflkilerin özgürlük ve demokrasi
ekseninde oluflmas›n› sa¤layan bir
cins olarak görmektedir. Kürt kad›n›
özgürlük mücadelesiyle böyle bir cins
duruflunu tüm dünyaya örnek olarak
gösterirken baz› Kürt sanatç›lar›n›n
kültürel ürünlerini pazarlamak için
kad›n› bir promosyon unsuru olarak
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kullanmas›, sat›fl› etkili hale getirecek
biçiminde de¤erlendirmesi, kabul edi-
lemez. Bu, erkek egemenlikli sistemin
kad›n› erkek için, erke¤in duygular›na
hitap eden bir cins haline getirmesinin
yaratt›¤› e¤ilim ve kültür ortam›nda
kad›na verilen bir roldür. Normaldir,
herkes böyle yap›yor, biz de yapar›z,
bunun ne sak›ncas› var denilemez. 

Bu tür ürünlerde ifllenen kad›n bir
edebiyat›n, sanat›n konusu de¤ildir.
Yeni bir toplum, yeni de¤erler yarat-
mak için ortaya ç›kar›lan sanat›n bir
parças› de¤ildir. Sanat›n bir parças›
olarak yer alm›yor. Böyle olsayd› de-
¤erli, anlaml› olurdu. Burada kad›n,
verili duygular›n, geri duygular›n top-
luma yedirilmesi, özellikle k›flk›rt›lm›fl
erkekli¤in, ataerkilli¤in etkin oldu¤u
toplumda bu ürünleri satmak, pazar-
lamak için kullan›lmaktad›r. Bu ürün-
lerde yap›lan, kad›n erkek aras›ndaki
belirli de¤er yarg›lar›na, ölçülere daya-
l› bir iliflkinin, aflk›n, sevginin ortaya
konulmas› kesinlikle de¤ildir. 

Birçok halk türküsünün do¤al, top-
lumdaki kad›n erkek iliflkilerini belirli
biçimde yans›tan motifleri vard›r. Bu
içerikte halk destanlar› da hikayeler de
vard›r. Mem û Zin, Leyla ile Mecnun,
Ferhat ile fiirin, Siyabend ile Xecê, Ke-
rem ile Asl› vard›r, yine Önderli¤in çok
sevdi¤i Dervêflê Evdi destan› var. Bizim
elefltirdi¤imiz, ürünlerde bu tür duygu-
lar›n ya da toplumsal yaflamdaki do¤al
iliflkilerin ifllenmesi de¤ildir. 

Dolay›s›yla yap›lanlar›, toplumun bir
parças› ve gerçekli¤i olarak de¤erlendi-
remeyiz. Çünkü ifllenenler böyle bir ger-
çekli¤i ifade etmemektedir. Aksine, ka-
pitalist sistemin yaratmak istedi¤i kad›n
ve erke¤i, birbirini tüketen ya da kapita-
list düzenin difllisi olan bencil, bireyci
erke¤i ve kad›n› yans›tmaktad›r. Bu tür
ürünler, kad›n› cinsel bir meta olarak
kullanan ataerkil sistemi üretmeye,
meflrulaflt›rmaya yöneliktir.

Kad›n› cinsel meta olarak kullanan
bu e¤ilim her tarafa yans›m›flt›r. Öyle ki
özgürlük ve demokrasi do¤rultusunda
yay›n yapan Kürt televizyonlar›nda bile
kabul edilmeyecek ve sindirilmeyecek
biçimde, kad›n› cinsel meta olarak kul-
lanan ürünler görülmektedir. Halk›m›-
z›n ve Önderli¤imizin mücadelesiyle ya-
rat›lan de¤erlerle yap›lan yay›nlarda

bunlar görülmektedir. Yine de¤erli ka-
d›n yoldafllar›m›z›n, fedai yoldafllar›m›-
z›n, özgür kad›n, özgür toplum yarat-
mak, mevcut kad›n erkek iliflkilerini,
kapitalist toplumun yaratt›¤› kad›n›
reddetme temelinde verdi¤i mücadele
sonucu ortaya ç›kan de¤erlerle bunlar
yap›lmaktad›r. Bir nevi kad›n özgürlük
hareketinin yaratt›¤› de¤erlerle kad›n
özgürlük hareketi vurulmaktad›r. Kad›n
vurulmaktad›r. Bunlar kabul  edilemez.
Bunlar elefltirmek kimsenin kültür ve
sanat yapmas›n› engellemek de¤ildir.
Aksine, kapitalist sisteme, sömürücü
sisteme alet olan kültür sanat›n önüne
geçmektir. Kendini alet olmaktan kur-
tarmas›n› sa¤lamakt›r. 

Kapitalist uygarl›k sistemine 
hiçbir alanda teslim olmayaca¤›z

Bizim kültür sanat politikam›zda,
kültür sanat›n kapitalist sistem tara-
f›ndan kullan›lmas›na kesinlikle sert
ve karfl› bir durufl olmal›d›r. Bizim du-
ruflumuz, yaklafl›m›m›z ve mücadele-
miz budur. Bunun do¤ru anlafl›lmas›,
herkesin de bunu do¤ru sorgulamas›
gerekiyor. 

Bu söylediklerimizi kimse anlamaz-
l›ktan gelemez. Bir kulaktan girip di-
¤erinden ç›kamaz. ‹deolojik söylem,
klasik söylem, dünyadaki geliflmelere
ayak uyduramama gibi de¤erlendirile-
mez. Bunlar geri de¤erlendirmelerdir,
gericili¤in de¤erlendirmeleridir. Neden
kapitalist sisteme, uygarl›k sistemine
teslim olmuyorsunuz de¤erlendirmele-
ridir. Önderli¤imiz ve bu hareket söz
konusu uygarl›k sistemlerine teslim ol-

mad› ve olmayacakt›r. Dünya böyleyse
biz böyle olmayaca¤›z. Böyle bir dünya-
ya karfl› mücadele verece¤iz. Bu müca-
dele, mevcut duruma ayk›r› olacakt›r.
Nitekim ayk›r› olarak karfl›lan›yor. Ön-
derli¤imize komplo bunun için gerçek-
lefltirilmifltir. Hala hareketimize karfl›
yap›lan sald›r›lar, sömürücü bask›c›,
Kürt inkarc› sistemi kabul etmedi¤imiz
içindir. Bunu herkes anlayacak, kül-
türcüler de anlayacak. Bizi ilgilendir-
mez, biz okuruz, söyleriz, yapt›¤›m›z
kültürün, sanat›n, edebiyat›n neye ya-
rad›¤› önemli de¤ildir denilemez. 

Kürt halk›n›n özgürlük ve demokra-
si mücadelesiyle, yeni bir yaflam biçi-
minin zemini güçlü biçimde oluflmufl-
tur. Bu zemin kültür sanat eserleriyle
daha da gelifltirilmelidir. Hem yarat›-
lan de¤erleri korumak hem de özgür-
lük ve demokrasi mücadelemize kültü-
rel cepheden yap›lan sald›r›lar› bofla
ç›karmak için, mücadele ve yaflam fel-
sefesini güçlendiren, bu duyarl›l›¤›
artt›ran eserler üretilmelidir. Kültür
sanatla u¤raflanlar›n, halk›m›za karfl›
kültürel bir sald›r›n›n olup olmad›¤›n›
iyi tespit etmesi gerekir. 

Soruyoruz, popüler kültür, insan›,
toplumu bitiren kültür sald›r›s› var m›-
d›r yok mudur? Kapitalist kültür ve
onun bencil yaflam biçimi böyle bir sal-
d›r› içinde midir de¤il midir? Kad›na yö-
nelik, kad›n› cinsel bir meta olarak kul-
lanan, erkek egemenlikli sistemin duy-
gular›na, zevklerine seslenen, onun hiz-
metine koflan bir kültür sald›r›s› var
m›d›r yok mudur? Bunlar ortadaysa,
bu sald›r›lara karfl› mücadele etme cep-
hesinde, mevzisinde kültür sanat in-
sanlar›n›n da olmas› gerekmektedir. 

Bu gerçeklik ›fl›¤›nda kültür sanat
insanlar›m›z›, sanatç›lar›m›z›, fiehit
Sefkanlar›n, Serhatlar›n, Mizginlerin,
Ali Temellerin, Hog›rlar›n ve tarihte ege-
menlikçi, sömürücü, devletçi, hiyerar-
flik erkek egemenlikli sisteme karfl› mü-
cadele eden, bu konuda ac› çeken, kat-
ledilen, zindanlara at›lan bütün sanat-
ç›lar›n an›s›na ba¤l›l›¤›n gere¤i olarak,
özgürlük ahlak›n›, kültürünü komünal
demokratik de¤erleri gelifltirerek, sis-
tem karfl›t› mücadelede kültür cephe-
sinde yer almaya, geçmiflte oldu¤u gibi
görevlerini yerine getirmeye ça¤›r›yoruz.
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1999 Önderli¤in esaretinden sonra
örgütümüz üzerinde birçok çevrenin
hesap yapt›¤› biliniyor. Zaten uluslara-
ras› komplo da Önderli¤imizi, hareketi-
mizi tasfiye etmek için esaret alt›na al-
m›flt›. Bu esaretle birlikte bütün top-
lum, dostlar›m›z ve kadrolar›m›z üze-
rinde yo¤un bir psikolojik savafl yürü-
tüldü. Bu savafl çok boyutlu sürdü.
‹deolojik örgütsel, siyasi, sosyal, kültü-
rel her alanda kadrolar›m›z, halk›m›z
bir sald›r›yla karfl› karfl›ya geldi. Amaç
özgürlük hareketini tamamen tasfiye
etmekti. Böyle bir dönemde kapsaml›
bir savafl karfl›s›nda kadro ve örgüt
olarak ayakta kalmak, büyük bir mü-
cadelenin sonucunda gerçekleflti. 

Sorxwin yoldafl da uluslararas›
komplo sonras› d›fltan ve içten gelen
her türlü bask› ve tasfiyeci e¤ilime
karfl› kadro duruflunu, özgürlük ve
militan duruflunu ›srarla koruyan ve
bu konuda hiç tereddüte
düflmeyen bir yolda-
fl›m›zd›. Bu tür
yoldafllar, hare-
k e t i m i z i n
ayakta kalma-
s›n›n temel
yap› tafllar› ol-
dular. Örgütü
ve mücadele
azmini koruma-
da b›rakal›m

çabalar›n›, sadece durufllar› ile bile
önemli rol oynad›lar. Sorxwin yoldafl
da böyle bir yoldafl›m›zd›. Hareketi-
mizi tasfiyecili¤e karfl› mücadele du-
rufluyla ayakta tutmada rol oynar-
ken, bu mücadele içinde flehit düfltü.
Bu aç›dan Sorxwin yoldafl›m›z büyük
bir direnifl flehididir. 

Tarihte flehitlerimiz dönemlere göre
farkl› roller oynam›fllard›r. Baz› fleha-
detler gerçekten tarihsel önemdedir.
‹deolojik, örgütsel ve direnifl anlam›
çok kapsaml›d›r. fiehit Sorxwin yol-
dafl›n flehadeti de bu çerçevede de¤er-
lendirilmelidir. 

DDoo¤¤aall  dduurruuflfluu  
ddaavvrraann››flflllaarr››nnaa  yyaannss››rrdd››

Ben bu yoldafl› ülkeye gelir gelmez
tan›d›m. Önceden Avrupa’da da be-
nimle karfl›laflm›fl, ama tan›yamam›fl-
t›m. Ülkeye geldikten sonra bir dönem

ayn› alanda kald›. ‹lk geldi¤inde de
Sorxwin yoldafl›n coflkusu, heye-

can›, duruflu ne idiyse her gör-
dü¤ümde bu heyecan›n›, cofl-
kusunu daha da artm›fl ola-
rak gördüm. Coflkusundan,
heyecan›ndan bir fley kay-
betmedi¤i gibi bunu ideolo-
jik, örgütsel olarak daha da

derinleflerek gelifltirmiflti. 
Ayr›ca Sorxwin yoldaflta her

zaman çocuksu bir yan
da gördüm. Ço-

cuklar nas›l
ki çocuk kal-
d›¤› müddet-
çe çok fazla
de¤ iflmez -
lerse, Sorx-

win yoldafl da benim gözümde hiçbir
zaman de¤iflmedi. Her gördü¤ümde
ayn› Sorxwin’i gördüm. Öyle bekledim.
Öyle de buldum. Bir yan› buydu. Di¤er
yan› da tam bir Dersim k›z›yd›. O yö-
nüyle Dersim’in do¤al özelliklerini, üs-
lubunu, reflekslerini korumufltu. Av-
rupa’da kalm›fl olmas›na ra¤men Der-
sim kültürünün özelliklerini kendisin-
de her zaman yans›tan bir arkadafl›-
m›zd›. Hatta flivesi bile de¤iflmemiflti.
fiivesinden bile Dersimli oldu¤unu ra-
hatl›kla anlayabilirdiniz. Dersim flive-
sinin inceliklerini, vurgular›n›, hangi
kelimenin, hangi harfin nas›l kullan›l-
d›¤›n› bilenler rahatl›kla Sorxwin
yoldafl›n Dersimli oldu¤unu anlayabi-
lirdi. Ben bu yönüyle o arkadafl›n bu
do¤al özelliklerini korumas›n› çok an-
laml› buldum, çok sevdim. 

Herhalde kiflilik özelliklerinde ilk
göze çarpan nedir denilirse bu do¤al
özellikleridir denilebilir. Bu yönüyle
hem Kürt gençli¤ini hem de Dersim’in
özgürlük ve demokrasi özlemi duyan
tüm genç k›zlar›n› temsil eden bir du-
ruflu vard›. Bu aç›dan da gerçekten
her zaman hat›rlanmaya, irdelenmeye
ve örnek al›nmaya de¤er bir arkadafl-
t›. Bu özellikleriyle kendisini sevdir-
miflti. Çünkü Sorxwin yoldafl nereye
giderse kendini sevdirecek özelliklere
sahipti. Çünkü özlüydü. Do¤al duru-
flu davran›fllar›na yans›rd›. Özlü ve
do¤al duruflunu hareketimizin kültü-
rüyle birlefltirerek yaflayan bir arka-
daflt›. Elinden geldi¤i kadar Önderli¤i
ve hareketimizi anlamaya, izlemeye,
takip etmeye, ö¤renmeye çal›flm›flt›.
Anlad›¤› kadar›yla kiflili¤inde bunu
somutlaflt›rmaya yönelmiflti. Önderli-
¤i, hareketi do¤ru anlayan bayan ar-
kadafllardan birisiydi. 

““fifieehhaaddeettlleerree  ddee¤¤eerr  vveerrmmeekk,,  OOnnllaarr››nn  ÖÖnnddeerrllii¤¤ee  bbaa¤¤ll››ll››¤¤››nn››  aannllaammaakk  vvee  ÖÖnnddeerrlliikk  ççiizzggiissiiyyllee  

yyüürrüümmeekk  ddeemmeekkttiirr..  ÖÖnnddeerrllii¤¤ee  bbaa¤¤ll››  vvee  öönnddeerrlliikk  ççiizzggiissiinnii  ddeerriinn  oollaarraakk  yyüürree¤¤iinnddee  

hhiisssseeddeemmeeyyeennlleerr  flfleehhaaddeettlleerrii  ddee  aannllaayyaammaazzllaarr..  BBuu  flfleehhiittlleerriinn  ggeerrççeekk  yyoollddaaflflllaarr››  oollaammaazzllaarr..  

DDoollaayy››ss››yyllaa  öözzeelllliikkllee  mmüüccaaddeelleemmiizziinn  ççookk  zzoorrlluu  bbiirr  ddöönneemmddeenn  ggeeççttii¤¤iinnii  bbiilliiyyoorruuzz..  

BBuu  zzoorrlluu  ssüürreeccii  kkuurrttaarraannllaarr  ddaa  flfleehhiittlleerriimmiizz  oollmmuuflflttuurr””

PPKKKK mmiilliittaannll››¤¤››nn››nn öözzüü:: SSoorrxxwwiinn
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DDaa¤¤  sseevvggiissii  
öözzggüürrllüükk  sseevvggiissiiddiirr

Önderli¤imiz yak›n za-
mandaki görüflme notlar›n-
dan birinde herkes da¤lar›
b›raksa da kad›nlar›n b›rak-
mamas› gerekti¤ini, da¤lara
sevdal› olunmas› gerekti¤ini
vurgulam›flt›. Asl›nda Sorx-
win yoldafl Önderli¤in bu
mesajlar›n›, emrlerini, pers-
pektiflerini daha önce anla-
yan, kavrayan ve pratikleflti-
ren bir militand›. Bu nedenle
sürekli savafl alanlar›nda
kald›. Kimli¤ini, kiflili¤ini sa-
vafl alanlar›nda ancak bulabiliyordu.
Bir nevi Dersim da¤lar›n›n özlemini
Kürdistan’›n da¤lar›nda savaflarak, bir
gerilla olarak gideriyordu. Bu yönüyle
da¤la, gerilla yaflam›yla bütünleflen
özellikleriyle de bütün genç k›zlara,
bütün Kürt kad›nlar›na örnek olmas›
gereken bir yoldafl›m›zd›r. 

Da¤ sevgisi özgürlük sevgisidir.
Kürdistan da¤lar›n› sevmek Kürt hal-
k›n› sevmektir. Kürt tarihini, vatan›
sevmektir. Demokratik bir toplum ya-
ratma sevdas›n› derinli¤ine yaflamak,
yaflatmakt›r. Sorxwin yoldafl da tüm
bunlar›n bilincinde olarak da¤daki ya-
flama anlam vermifltir. Da¤ yaflam›n›n
tafl, kaya ve ormanl›klardan öte, ideo-
lojik,  kültürel, düflünsel, ruhsal, psi-
kolojik bir anlam› oldu¤unu gören, bu-
nu yaflayan bir yoldafl›m›zd›. 

Önderli¤imiz yine son görüflme notla-
r›nda “Kürtlerde da¤ bir kültürdür Kürt-
leri, bu da¤lardan sökmek mümkün de-
¤ildir, da¤lar Kürtlerin birli¤i özgürlü¤ü-
dür, yenilmezli¤idir” biçiminde bir de-
¤erlendirmede bulunmufltu. Herhalde
bu de¤erlendirmenin kad›nla ilgili yan›-
n› en iyi temsil eden yoldafllar›m›zdan
biriydi. Bu aç›dan da Sorxwin yoldafl›
Kürt halk›, Kürt kad›n› her zaman seve-
cektir. Kültürünün, duygular›n›n önem-
li bir parças›n› bu durufltan alacakt›r. 

Kürt kad›n› bugün Kürdistan’da,
Kürt halk›n›n bütün yaflad›¤› yerlerde
özgürlük tutkusunu sürekli gelifltiri-
yorsa, özgürlük ve demokrasi mücade-
leleri veriyorsa bunda Sorxwin yoldafl›n
yaflad›¤› duygularla yaflayan, mücadele

eden, flehit düflen kad›n yoldafllar›m›-
z›n, arkadafllar›m›z›n duruflunun pay›
belirleyicidir. Bu özgürlü¤e sevdal› du-
rufllar, bu boyun e¤meyen militan kifli-
likler olmasa Kürt kad›n›n›n özgürlük
ve demokrasi mücadelesini bu düzeyde
sürdürmesi söz konusu olamaz. 

Bu yönüyle Kürt halk›n›n özgürlük
mücadelesi nas›l Kürdistan halk›n›n
özgürlük da¤lar›nda üretildiyse, Kürt
halk›n›n özgürlük ve demokrasi müca-
delesi de kad›n yoldafllar›m›z›n duru-
flu ve mücadelesiyle üretilmifltir. Bun-
lar›n sembol kifliliklerinden biri de
Sorxwin yoldafl›m›zd›r. Sorxwin yol-
dafl›m›z sadece bireysel bir savaflç› de-
¤ildi.  Her duruflunun, her ad›m›n›n,
bu da¤larda yaflamas›n›n, Kürt kad›-
n›n›n bilinci oldu¤unu, Kürt kad›n›n›n
özgürlük ve demokrasi mücadelesinin
geliflmesi anlam›na geldi¤ini bilerek
hareket etmifltir. Hem PKK ruhunu,
örgütünü, Önderlik gerçe¤ini koruya-
rak bunu yapm›flt›r hem de mücadele-
nin en zor alanlar›nda öncü rolü oyna-
yarak Kürt halk›n›n ve Kürt kad›n›n›n
yürüyüflünün süreklileflmesini ve
kahramanca olmas›n› sa¤lam›fllard›r. 

Dolay›s›yla Sorxwin yoldafl›m›z›n du-
ruflu çok bilinçliydi. Tarihsel anlam›n›,
de¤erini bilerek mücadele ediyordu.
Nas›l ki cezaevinde 14 Temmuz direnifl-
çileri ölüm orucu içinde yapt›klar› eyle-
min anlam›n› iyi biliyorsa, bunun geti-
rece¤i sonuçlar›n daha o zaman fleha-
dete gitmeden önce fark›ndaysalar, ay-
n› biçimde Sorxwin yoldafl da Botan
da¤lar›nda silah› omzunda bir gerilla

olarak meflru savunma mü-
cadelesi içinde olurken,
böyle bir gerçekli¤in parças›
oldu¤unu bilen ve ona göre
hareket eden bir yoldafl›-
m›zd›r. Bu nedenle duruflu,
yürüyüflü her zaman tarih-
sel anlamda, bu ciddiyette,
bu sorumlulukta olmufltur. 

PPKKKK  mmiilliittaannll››¤¤››  öözzüü  
SSoorrxxwwiinn  dduurruuflfluudduurr

Kad›n özgürlük çizgisini,
özgür kad›n duruflunu tüm
Kürt halk›n›n mücadelesi-
ne somutlayarak, örgütü

bir bütünüyle güçlü tutarak yürütme-
sini bilmifltir. Bu nedenledir ki bir ta-
raftan kad›n özgürlük mücadelesinin
temsilcisi olurken di¤er taraftan Kürt
halk›n›n ve insanl›¤›n özgürlük müca-
delesinin ideolojik öncüsü ve örgütü
olan PKK Meclisi’nde yer alm›flt›r.
Sorxwin yoldafl›n PKK Meclisi’nde yer
almas›n› sa¤layan en temel etken,
O’nun durufludur, ciddiyetidir, mili-
tanl›ktaki süreklili¤idir. O’nun militan
duruflunda, duygusunda, kararl›l›¤›n-
da, mücadelesinde, temposunda, dev-
rimci heyecan›nda hiçbir zaman kesin-
ti olmam›flt›r. Zaten PKK’li olman›n en
temel özelliklerinden biri de bu duygu-
yu kesintili de¤il, kesintisiz ve sürekli
yaflayarak, yaflatarak ve çevresinde bu
duygular› yayarak yaflanmas›d›r. PKK
militanl›¤› özünde budur. 

Dolay›s›yla PKK militanl›¤› özü
Sorxwin durufludur, Sorxwin militan-
l›¤›d›r. Bunu baflta kad›n yoldafllar›-
m›z olmak üzere hareketimiz ve halk›-
m›z bilmek durumundad›r. Sorxwin
yoldafl Kürdistan da¤lar›nda halk›n,
Kürt kad›n›n›n özgürlük mücadelesini
verirken sadece kendi ad›na savaflan,
yürüyen bir arkadafl olmam›flt›r. Bü-
tün yoldafllar› ad›na savaflt›¤›n›, bü-
tün yoldafllar› ad›na özgürlük müca-
delesini temsil etti¤ini ve bu duyguyu
tafl›d›¤›n› çok iyi biliyoruz. 

Mücadele içinde her zaman özlemini
de, hasretini de, duygular›n› da bütün
ad›m›na, bütün eylemine tafl›m›flt›r. Bir
y›l, iki y›l görmedi¤i arkadafllar›n› gör-
me özlemiyle yan›p tutuflmufltur. Yol-
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dafll›k duygusu da bu kadar güzel olan,
yoldafll›k duygusunu sadece yan›ndaki
yoldafllarla de¤il, göremedi¤i yoldafllar-
la da paylaflan, yoldafll›¤›n bir bütün
olarak bütün yoldafllar› sevme, sayma,
onlar› yüre¤inde tafl›ma oldu¤unu bilen
bir arkadafl olarak da flehit düflerken,
görmedi¤i yoldafllar›n hayal ve hasretiy-
le flehadete ulaflm›flt›r. 

Sorxwin yoldafl’›n 14 Temmuz fle-
hitleri gibi flehadete giderken moral
düzeyinin, mutlulu¤unun zirvesine
ulaflt›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. fie-
hadet an›n› hissetmesi O’nun görevini
yapman›n, sorumlulu¤unu yerine ge-
tirmenin; yoldafl, örgüt ve önderlik
sevgisinin zirveleflti¤i an oldu¤unu, ta-
n›yan tüm arkadafllar rahatl›kla söyle-
yebilir. Herhalde flehadet öncesi en
sonda Önderli¤imizin hayalini gör-
müfl, O’na ba¤l›l›k yeminini flehadete
giderken de bir daha yapm›flt›r.

YYaaflflaadd››¤¤››mm››zz  ssüürreeccii  kkuurrttaarraannllaarr  
flfleehhiittlleerriimmiizz  oollmmuuflflttuurr

Sorxwin yoldafl ile iliflkilerimizde çok
fazla resmiyet olmazd›. O s›cak duygu-
lar›n›, o içten duygular›n› tümüyle yan-
s›t›rd›. Ben de Sorxwin yoldafl ile karfl›-
laflt›¤›mda sanki bütün ömrümüz bera-
ber geçmifl gibi, yan yana olmufluz gibi,
bir ailede on y›llarca yan yana yaflayan
kardefller gibi, birbirini tan›yan öyle do-
¤al duygular›n› yans›tan bir iliflki düze-
yimiz vard›. Durufluyla, tutumuyla say-
g›s›n› ve sevgisini belli ederdi.  Karfl›lafl-
t›¤›m›zda heyecanla duygusunu, sayg›-
s›n›, sevgisini nas›l d›fla vuracak pek bi-

lemezdi. Böyle heyecanl› olan, heyecana
kap›lan özellikleri bulunan bir yoldafl›-
m›zd›. Tabii böyle tan›man›n, zaman za-
man bu tür yak›nl›klar› hissetmenin
duygusuyla hala flehadetine inanam›yo-
rum. Sanki bir gün bir yerde hala karfl›-
laflaca¤›m› düflünüyorum. Sorxwin
yoldafl›n flehadetinden sonra hep bu
duygular› yaflad›m. fiimdi bu de¤erlen-
dirmeyi, bu duygular›m› anlat›rken bile
böyle bir olas›l›¤› hisseder gibiyim. 

‹lk baflta da belirtti¤im gibi flehit
Sorxwin yoldafl›m›z tasfiyecili¤e karfl›
kahramanca direnen yoldafllar›m›zdan
birisidir. Örgütü en zor dönemde fleha-
detleriyle ayakta tutanlardand›r. E¤er
örgütümüz ayakta kal›yorsa, mücade-
le sürüyorsa, Kürt sorununun demok-
ratik çözümü için bugün örgütümüz,
halk kendini tüm dünyaya kabul etti-
ren bir hareket ise bunda bu dönem
flehitlerimizin direnifli belirleyicidir.
Tasfiyecili¤i tasfiye eden, her türlü tas-
fiyeci e¤ilimleri bofla ç›karan sadece ve
sadece bu flehitlerimizdir. Bu flehitleri-

mizin çabas›d›r. Bu flehitlerimiz Ön-
derli¤imizin esaret koflullar›nda Ön-
derli¤imizin umutlar›n›, özlemlerini,
on y›llarca yürüttü¤ü çabalar›n›n ba-
flar›s›zl›¤a u¤ramamas› için yemin
eden, Önderlikle bu yönlü özgürlü¤ü
mutlaka kazanman›n sözleflmesini ya-
pan yoldafllar›m›zdand›r. Bu yoldaflla-
r›m›z Önderli¤i anlayan, gerçek an-
lamda ba¤l›l›k tafl›yan yoldafllar oldu-
¤unu aç›kça söylemek gerekiyor. 

fiehadetlere de¤er vermek, Onlar›n
Önderli¤e ba¤l›l›¤›n› anlamak ve Ön-
derlik çizgisiyle yürümek demektir.
Önderli¤e ba¤l› ve önderlik çizgisini
derin olarak yüre¤inde hissedemeyen-
ler flehadetleri de anlayamazlar. Bu
flehitlerin gerçek yoldafllar› olamazlar.
Dolay›s›yla özellikle mücadelemizin
çok zorlu bir dönemden geçti¤ini bili-
yoruz. Bu zorlu süreci kurtaranlar da
fiehitlerimiz olmufltur. 

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››  aadd››nnaa
MMuussttaaffaa  KKAARRAASSUU

“Ben sözümü tuttum” demiyorum

yine kan ter kokacakt› geceleri

bir izli mermi düflecektir yoluna

belki günefli görmeyeceksin bir daha

nas›l savaflt›¤›n› bilmezler belki de

vurulursun düflersin topra¤a bir bahar vakti

bir bahar vakti, ben düfllerimi

ben izlerimi sana b›rakt›m

flafaklara sor gecelerimi

geceleri uykun kaçarsa e¤er

bir gerilla tütünü sar, duman›n› savur y›d›zlara

ama sak›n a¤lama

ben sesimi kurflun yapar

yine gönderirim sana

“Ben sözümü tuttum” demiyorum

yine hasretin gelip dayanacak

yüre¤imin ince çizgilerine

b›çak gibi kesecek geceyi yoklu¤un

haberini da¤lar›n arkas›na

b›rak da git

ben de bir gün çekip gidece¤im b dünyadan

silah›m› ve çantam› da götürece¤im

belki de 

yaln›zca bir resmin olacak yan›mda

özgür bir ülke b›rak›p da sana

flu da¤lar›n arkas›n› afl›p

orada ölece¤im
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‘Görüflürüz’ demifltin ömrümüzün
baki olan ayr›l›klar›nda. fiimdi söyle-
yeceklerim dudaklar›mda yar›m birer
sözcükten ibaret. Halbuki bir dahaki
buluflmam›z için söylemek istedikleri-
mi biriktiriyordum senin için. fiimdi
resimlerdeki sana bakarak, an›lar›m›z›
topluyorum bir bir. Belki de sadece
bizlerin bildi¤i hikayeler vard› o resim-
lerde. O zamanlar yaflayan›yken flimdi
anlat›c›s›y›m o hikayelerin. Ve “yine
bir gün görüflece¤iz” diyorum anlat›-
m›n sonunda. Belki o çok aflikar oldu-
¤umuz Bingöl da¤lar›nda; Star’da, Pü-
lümür’de, Sülbüs’de ya da Tari’de. Bel-
ki de Peri suyunun k›y›s›nda ya da La-
meç vadisinin derinliklerinde bir yer-
de. Belki de an›lar›m›z›n olmad›¤›,
ama baflka arkadafllar›n gölgesinin
düfltü¤ü bambaflka bir alanda. Ama
mutlaka görüflece¤iz diyorum. Hep bu
umutla geçip giden ayr›l›k zamanlar›n›
topluyordum. fiimdi ise birlikte geçir-

di¤imiz günlerin, aylar›n, y›llar›n an›-
lar›n› topluyorum. Bugün, flimdiki za-
man avuçlar›mda tuz buz oluyor. 

‘Görüflürüz’ derken, bir gün seni
böyle anlatabilece¤imi hiç düflünme-
mifltim. Sadece nerede ve nas›l görü-
flece¤imizin heyecan›yla tir tir titrerdi
yüre¤im. Aradan geçen zaman›n iflle-
medi¤i bir merhaba olacakt› her za-
manki gibi. Yine kald›¤›m›z yerden
devam edecektik sonu gelmez patika-
larda yürümeye. Gecenin karanl›¤›n-
da sessizce süzülüp göreve gidecek-
tik. S›rt›m›zda yük, sonbahar ya¤-
murlar›nda s›r›ls›klam ›slanacakt›k.
Pusulara girecek ve yaflad›klar›m›z›
ilk molada anlatmaya bafllayacakt›k
umursamazca. Karda iz ç›karmadan
yürümenin teorilerini üretecektik yi-
ne. Gecenin sessizli¤ini dinleyecektik
nöbet saatimizde. 

Bendeki resimlerine bak›yorum tek
tek. fiimdi elimde satranç oynad›¤›n›z

resim var. Oyunun galibi oldu¤un du-
ruflundan, elinde zafer edas›yla tuttu-
¤un çay barda¤›ndan belli. Bir sonraki
hamlenin ne olaca¤›n› hesaplam›fl ol-
man›n rahatl›¤› içindesin. Rakibin de-
rin derin düflünüyor. Asl›nda bu kare,
sonraki zaman diliminin bafllang›c›n›
da sakl›yor içinde. Bir de sakinli¤ini.
Bir de çevrene yayd›¤›n pozitif enerjiyi.

Ben flimdi seni nereden anlatmaya
bafllayaca¤›m. 

Biliyorum ki dört bir yanda seni
tan›yanlar›n yüre¤i seninle at›yor. Yi-
ne biliyorum ki mekana tak›lmadan,
nerede olursa olsunlar yüreklili¤inle,
yoldafl canl›s› yan›nla, ölümüne sev-
di¤in ve  s›rt›n› dayad›¤›n da¤larla
dopdolu duruyor yoldafllar›n. Geçip
gidecek zamana ra¤men bir a¤aç gibi
dimdik duracaks›n hayatlar›m›z›n
ortas›nda.

Biliyorum, Peri flu an yoklu¤una
kan a¤l›yor. Sülbüs ve Tari ac›lar için-
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“Görüflürüz derken, yoklu¤unu anlatabilece¤imi hiç düflünmemifltim. Sadece nerede ve nas›l 
görüflece¤imizin heyecan›yla tir tir titrerdi yüre¤im. Aradan geçen zaman›n ifllemedi¤i bir 
merhaba olacakt›. Kald›¤›m›z yerden devam edecektik sonu gelmez patikalarda yürümeye.

Gecenin karanl›¤›nda sessizce süzülüp göreve gidecektik. Sonbahar ya¤murunda s›r›ls›klam 
›slanacakt›k. Pusulara girecek ve yaflad›klar›m›z› ilk molada anlatmaya bafllayacakt›k 

umursamazca. Karda iz ç›karmadan yürümenin teorilerini üretecektik yine”

OO ddaa¤¤llaarr››nn ççooccuu¤uuyydduu

Ad›, soyad›: HHaacc››  GGÜÜLLBBAAHHÇÇEE
Kod ad›: CCiihhaatt  BBAANNDDOOZZ
Do¤um yeri ve tarihi: KKaarraakkooççaann
11997711
Mücadeleye kat›l›m tarihi: 11999955
PPaarriiss

fiehadet tarihi ve yeri: 8  Nisan
2007,  Lameç  vadisi/Dersim

Ad›, soyad›: AAyydd››nn  DDEEMM‹‹RR

Kod ad›: AAgg››rr  BB‹‹NNGGÖÖLL

Do¤um yeri ve tarihi: KKaarraakkooççaann

11998811

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 22000044

fiehadet tarihi ve yeri: 88  NNiissaann

22000077,,  LLaammeeçç  vvaaddiissii//DDeerrssiimm

Ad›, soyad›: ÖÖzzbbeeyy  YYAALLÇÇIINN

Kod ad›: BBoottaann  BBEEHHDD‹‹NNAANN

Do¤um yeri ve tarihi: MMuuflfl,,  11998800

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 22000011

fiehadet tarihi ve yeri: 88  NNiissaann

22000077,,  LLaammeeçç  vvaaddiissii//DDeerrssiimm

Ad›, soyad›: RRaammaazzaann  KKAAPPLLAANN

Kod ad›: HHaakkii  DDAARRAA

Do¤um yeri ve tarihi: ‹‹ssttaannbbuull

11998833

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 11999999

fiehadet tarihi ve yeri: 88  NNiissaann

22000077,,  LLaammeeçç  vvaaddiissii//DDeerrssiimm
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de olup bitenleri izliyor. Ve
Star, Pülümür’ü göz yaflla-
r›na bo¤uyor. Hani Sülbüs
az kucaklamam›flt› bizi. Az
koruyup ba¤r›na basma-
m›flt›. Da¤lar seni tan›-
m›flt›, sevmiflti. 

‹z b›rakt›¤›n yerlere sa-
r›lan Star’›n yüre¤i nas›l
dayanacak yoklu¤una?
Y›ld›zlar küsmeyecek mi
flimdi, bir y›ld›z seli baflla-
mayacak m› Bingöl da¤la-
r›nda. 

Star belki 1998’deki gi-
bi öfkesini püskürür düflmana. Kürt
halk›n›n umutlu yürüyüflüne, mermi-
lerle parçalanan bahar mevsimine, söz
verip da¤lar›n yolunu tutan genç yü-
reklere da¤lar, da¤lar›n tan›kt›r heval! 

Kula¤›ma son sözlerini f›s›ld›yorsun
yine. 

Bingöl gücü içinde da¤lardan ne za-
man söz edilse, sen konu¤u olurdun
sohbetlerin. Da¤lar›n çocu¤u diyordu
herkes sana. Seni tan›yanlar bilir da¤
yürekli oldu¤unu, da¤lar› ne denli sev-
di¤ini ve yitik ülkene sevdan›. Ve ben
seni tan›d›¤›m için mutluyum heval
Cihat. Gidiflinle tarifi imkans›z bir s›z›
olsa da sol yan›mda, bu, bendeki, biz-
deki yerinin derinli¤indendir. 

Dersim il s›n›r›nda, bir cennet olan
Bingöl da¤lar›na vurgundun. Ülkede
ilk pratik alan›nd› buralar. Eme¤inle
güzellefltirdi¤in ve güzelleflti¤in da¤-
lar... Bahar›n coflkusuyla do¤a tüm
güzellikleriyle yeryüzüne do¤ru f›flk›-
r›yorken Lameç vadisinin derin kuy-
tular›nda, sen, vurgunu oldu¤un cen-
net ülkende ve o çok sevdi¤in da¤lar-
da bahar› avuçlayan da¤
yürekli bir gerillayd›n
hevalim. Yaflam›n gibi
flehadetin de meydan
okumayd› bahar tad›n-
da. Gözlerinde özgür ya-
r›nlara hissetti¤in umu-
dun ›fl›lt›s›, yüre¤inde
da¤lara nakflolmufl sev-
dan, Peri suyu gibi geçit
vermeyen direniflinle
düfltün topra¤a. 

Daha dün seni and›m
biliyor musun? Baba Ci-
hat’› ve o düflündüren

esprilerini anlatt›m dinleyicilere. Seni
anlatt›kça karfl›mdakilerin gözleri
parl›yordu, ben seni tan›m›fl, birlikte
uzun y›llar pratikte kalm›fl olman›n
gururuyla seni anlat›rken, onlar da
seni bir gün tan›yabileceklerinin, se-
ninle görüflebileceklerinin umuduyla
sevinçliydiler. Dün gece de beni ne-
fessiz b›rakan, yüre¤imi tekleten ac›
haberi ald›m. Cihat Bandoz ve 3 yol-
dafl›, AAggiirr  BBiinnggööll  ((AAyydd››nn  DDeemmiirr)),,  BBoo--
ttaann  BBeehhddiinnaann  ((ÖÖzzbbeeyy  YYaallçç››nn))  vvee  HHaakkii
DDaarraa  ((RRaammaazzaann  KKaappllaann)),, Lameç vadi-
sinde flehit düfltü diyordu haber bül-
teni. Bugün yoktu benim için, son ve-
dalaflmam›zdaki görüflürüz sözün
ç›nl›yordu kula¤›mda. Keflke diyorum
inanmamak gerçekli¤in hükmünü
bozabilseydi. Keflke diyorum zaman›
geri alma kudretim olsayd› flimdi.

Bir yerden bafllamal›y›m seni anlat-
maya. Ayr›l›klar›n ortas›nda daimi
olan özgür yar›nlara umudunu, da¤la-
ra sevdan›, hiç tan›mad›¤›n baflka ço-
cuklar özgür yaflas›n diye henüz küçü-
cükken  b›rakt›¤›n, belki de b›rakmak

zorunda kald›¤›n Mazlum
ile Do¤an’›n babas› olarak
seni anlatmal›y›m. 

Çocuklar›n, Mazlum ve
Do¤an’›n yüre¤i de flimdi
s›zl›yordur özleminle. Peki
ya o çocuklar›n yüre¤i na-
s›l dayanacakt› babalar›n›
kaybedifle. Evet, da¤larda
savaflan babalar da vard›
ve onlardan birisi de sen-
din heval Cihat. Hani diyo-
rum flimdi çocuklar›n›n
yan›nda olabilseydim de o
koca yürekli babalar›n›,

da¤lar›n çocu¤unu anlatabilseydim
onlara. Onlar›n yan›nda olmay›, seni
onlara anlatmay› ne kadar da ister-
dim. fiüphesiz da¤ yürekli ve gerilla
bir baban›n çocuklar› olman›n k›van-
c›yla doludur yürekleri. Ac›lar›na ra¤-
men seninle gurur duyuyorlard›r yol-
dafllar›n gibi.

Keflke anlatt›¤›m her karede teker
teker yaflam› durdurabilseydim.  

1971 y›l›nda Elaz›¤’›n Karakoçan
ilçesinde dünyaya gelmifltin. Ailen de
birçok Kürt ailesi gibi geçimini çiftçi-
likle sa¤l›yordu. Ekonomik durum-
lar› iyi olmasa da, kötü de say›l-
mazd›. Kürdistan’da özgürlük müca-
delesinin yükselifli senin aileni de et-
kilemifl ve saflar›n› daha o zamandan
netlefltirmifllerdi. 

Liseyi bitirdikten sonra, 1990 y›l›n-
da evlenmifl ve iki çocuk sahipi olmufl-
tun. Mazlum Do¤an’›n diyar›ndand›n
ve O’na duydu¤un sevgi sayg› kelime-
lerle anlat›lacak gibi de¤ildi. Bunun
için de Mazlum Do¤an’›n ismini her iki
çocu¤unda toplam›flt›n. Birinin ad›n›

Mazlum, di¤erininki Do-
¤an koymufltun.

Savafl›n gittikçe yük-
seldi¤i y›llard›r bu y›llar.
Ülkemizin topraklar›n›n
her kar›fl topra¤›nda
tüm fliddetiyle sürmek-
tedir. 1992 y›l›nda 10
gerilla kahramanca dire-
nerek flehit düfler Der-
sim da¤lar›nda. Düflman
zafer naralar atarak her-
kes adeta kan kusturur.
Bu olay devlete, ezilmifl-
li¤e bilinçli tepkinin de
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ilk ad›m› olur. Her gün bask›, iflkence
alt›nda olman›n, horlanman›n, afla¤›-
lanman›n ad› yaflam olamazd›. Baflka
bir yerde insanca yaflanabilecek bir
hayat olabilir düflüncesiyle 1993
A¤ustosu’nda Almanya’ya ç›km›flt›n.
Geldi¤in bu yeni k›ta, buradaki ya-
flamda da umdu¤unu bulamam›flt›n.
Herkesin demokrasisi kendineydi. Sen
de bir fleyler yapmal›yd›n. Can›ndan
can alan 10 arkadafl›n flehadeti karfl›-
s›nda derin bir sorumluluk duygusu
geliflmiflti sende. Bir fleyler yapmal›y-
d›n. Kendin için, ülkendeki insanlar
için ve çocuklar için...

Bu sorumlulukla 1995 y›l›nda
PKK’ye kat›lm›flt›n. Bu kat›l›m ben de
var›m hayk›r›fl›yd›.  Paris ve Bre-
men’de aktif bir biçimde bölge düze-
yinde faaliyetler yürütmüfltün. Ama en
büyük istedi¤in kendi topraklar›na
dönmek, da¤lar›nda savaflmakt›, geril-
la olmakt›. 1998 y›l›n›n bafl›nda niha-
yet istedi¤in gerçekleflir, art›k seni
zaptetmek mümkün de¤ildir. Parti
Merkez Okulu’nun son devresine ka-
t›lma flans›n› yakalam›flt›n. Bu e¤itim
devresi Önderli¤in Ortado¤u’daki son
e¤itim devresidir. Bu e¤itimden ald›k-
lar›n› büyük bir kararl›l›kla ve güçle
kiflili¤inde yaflamsallaflt›rm›flt›n. 

E¤itim devresini bitirmifl, ülkeye
geçme zaman›n gelmiflti. 1998 A¤us-
tosu’nda, ‹smail arkadafl›n grubuyla
ülke sahas›na geçmifltin, üstelik daha
kat etmeniz gereken uzun bir yol vard›
ülke topraklar›nda. Siz Erzurum gru-
buydunuz. 

Ben seni orada tan›d›m. Erzurum
eyaleti, en zor alanlardan birisiydi. Bü-

tün bu zorlu pratiklerde büyük feda-
karl›kla çal›flt›n. ‹fl bitiricilik, hassasi-
yet ve kendini besleyen azmin en belir-
gin özelliklerindi. Burada geçen yo¤un
pratiklerin ard›ndan Güney’e geçmifl-
tik. Her yerde yap›lmas› gerekenler var
mant›¤›yla yaklafl›rd›n yaflama. Gü-
ney’de akademi ve kurum çal›flmalar›n-
da faaliyetlere kat›lm›flt›n. Her zamanki
gibi örgütsel duruflun, pratik al›flkan-
l›klar›n ve siyasi süreci de¤erlendirme-
deki k›vrak zekanla burada güven afl›-
lam›flt›n çevrene. Hem pratik sahada
hem de teorik alanda etkinli¤ini çabu-
cak hissettiren kiflili¤inle, buradaki ça-
l›flmalarda da izini b›rakm›flt›n. 

2006 y›l›nda, ilk gerillal›k yapt›¤›n
alan olan Erzurum’a gitme önerisini
gelifltirmifltin. Önerin kabulü karfl›s›n-
da coflkun bir ›rma¤a dönüflmüfl yüre-
¤in. Coflkulu bir kalabal›¤›n tek bir yü-
rek, tek bir istem ve büyük umutlarla
yolcu etti¤i grubuna öncülük ederken,
bafl›n dik, güvenle, gururla etraf›na
bak›yordun. ‹ki y›ll›k bir aradan sonra
an›lar›n› tazeleyece¤in mekana, Erzu-
rum’a tekrar döndü¤ünde, eski tecrü-
belerine yenilerini katm›flt›n. Hayat›n
her an›ndan bir fleyler ö¤renmifltin. 

Erzuruma giderken ki o uzun yolda
komutanl›k yapt›¤›n gruptaki arka-
dafllara en büyük morali sen vermifl-
tin. Coflku yollar› k›salt›rd› bizim da¤-
larda. Ve biz nice uzun yollar› aflm›fl-
t›k. Moral verirken, tedbir ve disiplini
de elden b›rakmayan hassasiyetini o
zaman oldu¤u gibi flimdi de konufluyor
yol arkadafllar›n, canlar›n, gidiflinle
yar›mlarla bölünen hevallerin. 

Bitmez san›lan yollar da bitiyordu.

Onca badire atlatm›fl, Erzurum’a
ulaflm›fls›n›z. Burada hemen aktif bir
prati¤in içine girmiflsiniz. Derken k›fl
mevsimini de hiç kay›p vermeden at-
latmay› baflarm›flt›n›z. Bu rahat bir
nefesti biz uzaktakiler için. K›fl›n na-
s›l çetin oldu¤unu bilirim çünkü ora-
larda. 

Bahar gelip kap›s›n› çalm›flt› da¤la-
r›m›z›n. Art›k avantaj bizde dedi¤imiz
dönemdi. Düflman›n k›fl mevsimi bo-
yunca durdurak bilmeyen operasyon-
lar›na yeni operasyonlar eklenir. fiid-
detli çat›flmalar yaflan›r Kürdistan
da¤lar›n›n dört bir yan›nda. Bütün yü-
reklerden bir tek slogan yükseliyordu,
direnmek... 

Düflman içine girdi¤i çaresizlikle
hep bafl vurdu¤u bir fleyi yapacakt› bu
operasyonlar›n birinde. Ve kim bilir
daha kaç defa baflvuracakt› bu yönte-
me. Baflar›s›zl›¤›n› kimyasal silah kul-
lanarak örtmeye çal›flacakt›. 8 Nisan
2007 tarihinde Lameç vadisinde var
güçleriyle direnen gerillalar›n direnifli-
ni k›ramay›nca, kimyasal silah kulla-
nacakt›. Ne yaparlarsa yaps›nlar bü-
yük olan bizdik, insan olan bizdik ve
yar›nlar bizim olacakt›. Karanl›k ile
ayd›nl›¤›n mücadelesinde galip gelecek
olan ayd›nl›k olacakt›. 

Mazlumlar›n umuda yolculu¤unun
bir yolcusu da sendin. Devrimci haya-
t›na damgas›n› vuran bu umuttu.

Sizin flahs›n›zda tüm devrim flehit-
lerini an›yor, an›n›z önünde sayg›yla
e¤iliyoruz. Ve yolunuzda daha güçlü
yürüyece¤imizin sözünü yineliyoruz.

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››  aadd››nnaa
RRêêzzaann  VVaarrttoo
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S›cak bir yaz günü cennet gibi du-
ran Anitos köyünde süt beyaz akan
suyun kenar›nda evcilik oynuyordu
Küçük Mercan. Koflar ad›m ona do¤ru
gelen kendisinden birkaç yafl büyük
olan arkadafl› Mercan’› bir kenara çe-
kip heyecanl› heyecanl› konufltu. Mer-
can’›n arkadafl› olan Zelal sadece ar-
kadafllara olan sempatisiyle, tan›ma-
d›¤› partiye kat›l›m karar› alm›fl ve ay-
n› karar› ona da teklif etmiflti.

Mercan anne ve babas›n› çok sevdi-
¤i gibi, sürekli evlerine gelen, s›cak
sohbetler eden arkadafllar› da çok sev-
miflti. Ama onlarla yaflamay› düflün-
memiflti hiç. Devrimin f›rt›nal› yaflam›-
n› hiç hesaba katmadan tekrar ailesi-
ne döner umuduyla çok sevdi¤i arka-
dafllar›n›n karar›na güvenerek ‘evet’
demiflti bu teklife. ‹leride onu bekleyen
devrimcili¤in zorlu¤unu hayal bile et-
meden, son akflam can›ndan çok sev-
di¤i annesinin kuca¤›nda uyudu. An-
ne flefkatini ömür boyu unutmamaca-
s›na sinesine çekti. Her fleyden haber-
siz, çilekefl annesine de unutulmas›
zor nemli bir an› b›rakm›flt› o akflam.

Ertesi gün oyuncak bebeklerini sev-
di¤i arkadafllar›na vermifl ve Anitos
kay›tl› an›lar›n› yüre¤ine gömerek kü-
çük an›larla yol alm›flt› Géra-bera-
nan’a. ‹ki k›z arkadafl›yla birlikte ilk
kez annesinden gizli ifl yapman›n ver-
mifl oldu¤u heyacan ve fl›mar›kl›kla yol
al›rlarken, Sarya inatla erimeyen kar
parçac›klar› üzerinden sürekli kay›p
düflüyordu. Ufac›k naylon potini ve
sürekli aya¤›na dolanan fistan› ise da-
ha bir güçlefltiriyordu yürüyüflünü.
Ama o hiç ald›rmadan her kay›fl›nda
çocuklar gibi bas›yordu kahkahay›,
son kay›fl›nda çok yorulmufl olacak ki

yukar› ç›kmaktansa oturup kar yeme-
yi tercih edecekti. Daha sonra yorgun-
lu¤unu fark eden gerilla arkadafllar
onu s›rtlar›nda tafl›mak istediklerin de
abisi gibi sevdi¤i arkadafllar›n bu öne-
rilerini hiç itirazs›z, hatta sevinerek
karfl›lam›flt›. O ileride anne ve babas›-
na hesap vermeyecek maceral› bir
oyun oynuyordu nas›lsa. O, arkadafl-
lar›n›n bu yard›mseverli¤ini bir daha
hiç unutmamacas›na an›lar›na yerlefl-
tirecekti ileride. Yafl›ndan dolay› gör-
dü¤ü itibar ve ilgiyle ba¤lanm›flt› arka-
dafllar›na k›sa bir süre içerisinde. 

Güney’e geçmifl, bar›fl havas›ndaki 

(93 ateflkes süreci) yüzlerce arkadafl›
düzen ve disiplin içerisinde gördü¤ün-
de flok olmufltu. Sarya, arkadafllar› da
küçük bir aile gibi düflünürken, gör-
dükleri ciddi bir ifle giriflti¤ine dair yo-
¤unlaflt›rm›flt›. Zaman zaman annesini
özledi¤i günler olurdu. Ama yavafl ya-
vafl anne sevgisini yoldafl sevgisiyle
birlefltirmeye bafllayacakt›. Gördü¤ü
e¤itimlerden bir fley anlamasa da onu
sürekli koruyacak gücün Apo oldu¤u-
nu ö¤renmiflti. Ve bu ismi belle¤ine
kaz›yacakt›. O çok korktu¤u bomba ve
silahlar› kullanmay› ö¤renmifl, prati¤e
haz›rlanm›flt› art›k.

‹lk prati¤i zorlu Za¤ros alan›nda
bafllam›flt›. Erkenden yaflam ve prati¤e
adapte olmufl ve bütün arkadafllar›n
sempatisini kazanm›flt›. Henüz on ya-
fl›nda oldu¤undan eylemlere kat›l›m
izni verilmiyordu Ona. Ama Sarya yol-
dafl yan› bafl›nda flehit düflen yoldaflla-
r›n›n intikam›n› alabilmek için kap-
saml› eylemlerin uzak savunmalar›nda
alm›flt› yerini. Arkadafllar›n kendisine
afl›r› korumac› mant›¤›na çok öfkeleni-
yor, düzenlemeler ile alan de¤ifltirildi-
¤inde yafl›n› hep oldu¤undan büyük
göstermeye çal›fl›yordu. Ama o çocuk
yüzü sessizce bofla ç›kar›rd› kendisini.
Sarya yoldafl, ne denli öfkelense de on
yafl›ndaki bu küçük yoldafla gerilla ar-
kadafllar›n›n tavr› hiç de¤iflmeyecekti.

Sarya yoldafl, heyecanl› ve kab›na
s›¤maz yafl›tlar›na karfl›n, oldukça sus-
kun ve içe kapan›kt›. En sevdi¤i arka-
dafllar›na dahi hep kapal› kal›r, her fle-
yini paylaflmaktan çekinirdi. Çünkü O,
devrimcili¤in zorlu¤unu görmüfl ve
kendi çocuklu¤unu yaflay›p yans›tarak
aktif bir militan olamayaca¤›n› henüz
kat›ld›¤›nda anlam›flt›. Bundand› Sarya

ÇÇÇÇooooccccuuuukkkk     ggggüüüüllllüüüüşşşş llll eeeerrrr iiiinnnnddddeeee     ssssaaaakkkk llll ıııı ssss ıııınnnn     sssseeeennnn
“OO,,  ççooccuukklluu¤¤uunnddaann  iittiibbaarreenn  zzoozzaannll››kk  aallaannllaarr››nn  yyeeflfliilliinnee  vvee  bbuuzz  ggiibbii  ddiiflfl  ss››zzllaattaann  ssuullaarr››nnaa  aaflfl››kk  oollmmuuflflttuu  

bbiirr  kkeezz..  SSaarr››  öörrggüülleerriinniinn  aarraass››nnaa,,  kkeennddiissii  ggiibbii  nnaarriinn  ssooss››nn  vvee  ppaappaattyyaallaarr  ttaakkmmaayy››  aall››flflkkaannll››kk  eeddiinnmmiiflflttii  

kkeennddiissiinnee..  YYoollddaaflflllaarr››nn››nn  öözzeennee  bbeezzeennee  öörrddüü¤¤üü  ssaarr››  öörrüükklleerrii  ffaarrkkll››  bbiirr  dduurruuflfl  kkaazzaanndd››rr››rrdd››  oonnaa..  

YYüüzzüü  hheepp  ççooccuukk  kkaalldd››,,  hheepp  ggüüzzeell  kkaalldd››,,  ddeevvrriimmiinn  zzoorrlluukkllaarr››nnaa  iinnaatt  oo  hheepp  ggüüzzeell  kkaalldd››..  

BBuunnuu  ssaaddeeccee  bbiizz  ddee¤¤iill  ddüüflflmmaann  bbiillee  ffaarrkk  eettmmiiflflttii”
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yoldafl›n kendinden büyük bir yaflam
düzeni seçmesi. 95 y›l›nda Zap’ta genç
arkadafllar›n geliflimi için oluflturulan
gençler bölü¤üne kat›l›rken de tutucu
yanlar›n› aflmak art›k kendisi için de
zorunluydu. Bunu her geçen gün daha
fazla hissediyordu. Ta ki ikinci Kuzey
hamlesine kadar da bu durum böyle
devam etti. O hep olgun, kendi yafl›n-
dan büyük davranan bir arkadafl ola-
rak kalacakt›. Mutlulu¤u ta yüre¤inin
derinliklerinde hissetmesine ra¤men,
bunu mutlaka çevresine yans›tma gere-
¤i duymad›¤› gibi öfke ve tasalar›n› de
örgüt d›fl›nda kimseye açmazd›. O böy-
le davranarak çevresindekileri kendi-
siyle meflgul etmek ve kendisini kimse-
nin gündemine koymak istemedi¤inin
mesaj›n› verirdi. Bu da hiç birimizin ba-
flaramad›¤› örgüt militanl›¤›yd› elbette.

Sarya yoldafl, partide gelifltirdi¤i
okuma yazmas›yla Önderli¤e hitaben
yaz›lar ve fliirler yazard›. Son yazd›¤›
günlü¤ünü de Önderli¤e ve annesine
atfen yazm›flt›. Önderli¤in çeflitli çö-
zümlemelerini okumak-
la birlikte özellikle Ön-
derli¤in ‘Nas›l Yaflamal›’
çözümlemesini hep ya-
n›nda tafl›rd›. Özellikle
zorland›¤› zamanlarda
bir kuran gibi kendi yal-
n›zl›¤›yla o kitaba sar›l›r
ve yaflananlara anlam
vermeye çal›fl›rd›. Yo-
¤unlaflmalar›n› da çev-
resiyle tart›flarak akta-
r›rd›. En çok iliflkilendi-
¤i arkadafllar Önderlik
sahas›ndan gelen arka-
dafllard›. Onlardan Ön-
derli¤i uzun uzad›ya
dinler ve Önderli¤in en
küçük yaflam ayr›nt›la-
r›n› bile sorard›. Önder-
li¤i dinlerken tüm ba-
k›fllar›n› bir noktada
toplar ve eriflilmez ütop-
yalara dalard› o an. Kim
bilir bir gün Önderli¤i
görürse, Önderli¤in ona
neler söyleyece¤ini, Ön-
derlikle nas›l konuflaca-
¤›n›n hayalini kuruyor-
du belki de...

1995-1997 y›llar›n-

dan itibaren art›k güçler içerisinde
tecrübeli ve olgun bir militan olarak
yerini almaya bafllam›flt› bile. 1995-97
y›l› Güney Savafl›’nda onlarca kez
ölüm tehlikesini atlatarak tecrübe ve
deneyim kazanm›flt›. Kendisinden yafl-
ça büyük ama tecrübesiz arkadafllara
deneyimlerini aktar›rken son derece
mütevazi davran›yor ve bir an evvel
karfl›s›ndakini deneyim sahibi k›lmak
istiyordu. Alm›fl oldu¤u tecrübe ve ör-
güte vermifl oldu¤u güvenle beraber,
Sarya manga komutanl›¤›na atand›.
Ancak heval Sarya terfilendirildi¤ini
duyunca kahkahalar›na hakim olama-
m›flt›. Mangas›ndakilerle ilgilenirken,
yönetimde yap› sorunlar›n› tart›fl›rken
hep gülerdi haline. Oysa örgüt ve de-
netimindeki arkadafllar onun kendisi-
ne yaklaflt›¤› gibi yaklaflm›yor, ona gü-
ven duyuyorlard›. 

Sarya arkadafl› ilk tan›d›¤›mda dik-
katimi çeken bir özelli¤i vard›. Ve bu
özellik son ana kadar da hakimdi on-
da. Küçük yaflta olmas›na ra¤men ke-

mikleflmifl bir gurura sahipti. Yafla-
m›nda kimsenin kendisini elefltirme-
mesi ve uyarmamas› için hep tetiktey-
di, büyük bir itinayla yaklafl›rd› görev-
lerine. Ama insan hatas›z olmad›¤›na
göre Sarya yoldafl›n da zaman zaman
hatalar› olurdu. Yapt›¤› hatalar› kimse-
nin elefltirmesine zaman tan›madan
çocukça tav›rlar sergiler küser, a¤lar ve
bu yönleriyle cezaland›r›rd› kendisini.

Metina’da güzel bir bahar günüydü.
Genç bedenlerin berrak kan›yla sula-
nan do¤a daha bir canl› duruyordu.
Sarya yoldafl radyosunu aç›p araziye
ç›km›flt›. Ö¤lene do¤ru geldi¤inde kefi-
yesini doldurup getirdi¤i otun sürekli
yedi¤imiz ‘sifref’ otu olmad›¤›n› söyle-
diysek de kabul ettiremedik. Belki daha
tecrübelidir diye ya¤da k›zart›p, o otu
afiyetle yedik yemesine de, yaklafl›k iki
üç saat sonra tak›mca koro fleklinde
ba¤›rmaya bafllad›k. Korkunç derecede
sanc›lan›yorduk. Koflup yard›ma gelen
erkek arkadafllar maalesef zehirlendi¤i-
mizi söylediler. ‹flin ilginç yan› biz san-

c›lar içinde k›vran›rken Sar-
ya arkadafl oldukça dinçti,
sanc›lar›m›z karfl›s›nda fal
tafl› gibi aç›lan gözleriyle bize
bak›p habire h›zl› h›zl› ko-
fluflturuyordu. Neyse ki ak-
flam bast›¤›nda az çok ken-
dimize gelmifltik. Hepimizin
tek düflüncesi iyileflmek,
Sarya hevalden hesap sor-
makt›. Ama tehlikeyi atlatt›-
¤›m›z› gören Sarya heval or-
tal›kta yoktu. Erkek arka-
dafllar›n tüm alan› tarama
faaliyetine karfl› Sarya arka-
dafl bulunamam›flt›. Onu
çok iyi tan›d›¤›m›zdan, art›k
a¤r›lar›m›z› bir kenara b›ra-
k›p onun telafl›na düfltük.
Sabahleyin iki saat uza¤›-
m›zda bulunan bölükten bir
arkadafl›n, Sarya arkadafl›n
kendi bölüklerinde oldu¤u-
nu söylemesinden sonra ra-
hat bir nefes ald›k. Gitti¤i
bölükte üç gün boyunca hiç
yemek yememifl, hiç konufl-
mam›flt›. Dördüncü gün ta-
k›m komutanlar›n›n eflli¤in-
de gelen bar›fl heyeti onu zar
zor gelmeye ikna edebilmiflti.
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Geldi¤inde ise tüm s›cak karfl›lamalar›-
m›za ve ba¤›fllad›¤›m›za dair konuflma-
m›za ra¤men ikna edememifltik. Bu
tavr›n› bir aya kadar da sürdürdü. ‹hti-
yac› d›fl›nda kimseyle konuflmay›p ken-
disini cezaland›rd›. Onun bu gururu-
nun toplumla ba¤lant›s› vard› elbette,
ama as›l neden yaflam tarz›ndan ve Ön-
derli¤e yazd›¤› yaz›lardan anlafl›ld›¤›
kadar›yla, yaflam› ö¤rendi¤i bu büyük
ailesinde en ufak bir hatay› bile reva
görmüyordu asl›nda Sarya yoldafl, hep
lay›k olabilmenin büyük aray›fllar›n›
yafl›yordu. Kendisiyle ve sessizce...

2002 y›l›nda Kuzey’e tekrardan gi-
dilece¤ini duydu¤unda o da birçok yol-
dafl gibi oldukça umutlanm›fl ve heye-
canlanm›flt›. Israrl› dayatmalar sonu-
cu kendisini Kuzey için haz›rlananlar
listesine ald›rtarak, Botan yürüyüflü-
ne bafllad›. 2003 bahar›nda amac›na
ulaflmas›na ra¤men o heyecanl› yürü-
yüflte, hasret ve hüzün rüzgarlar› esi-
yordu Sarya’n›n yüre¤inde... On y›l
önce, mini ad›mlar›yla kendisini ne tür
bir gelece¤in bekledi¤ini bilmeden, ço-
cuk fl›mar›kl›¤›yla yürüdü¤ü bu pati-
kalardan bu kez niçin yaflad›¤›n› ve
savaflt›¤›n› bilerek yürüyordu gerisin
geriye... Hele o insan sesleriyle c›v›l c›-
v›l bir cenneti and›ran Anitos köyünü
kimsesiz ve y›k›k harabeler fleklinde
görünce, korkunç bir ac› sapland›
yüre¤ine... Dünyaya gözünü ilk açt›¤›,
çocuk dünyas›yla dolu dolu yaflad›¤›
an›lar, bu evler içinde yaflanmam›flt›
sanki. Zorlukla hat›rlad›¤› an›lar› bir
bir geçerken, düflüncelerinden o son
akflamki anne kuca¤›n›n kokusu bir
türlü gitmedi. Çevresinde Suvaré Xelé,
Kato, Asteng ve Anitos vadisi hep an-
nesi kokuyordu sanki. An›larla sar-
mafl dolafl, raxt› ve silah›yla yürürken
›l›k bir gözyafl› damlas› akt› Marinos
patikas›na, bahar ya¤muruyla Mari-
nos suyuna ve oradan annesi kokan
Anitos suyuna kar›fls›n diye. 

An›larla dolu yolculu¤u Besta’da
sonuçlanm›flt›. Sarya, an›lardan son-
ra baflkalaflm›flt› art›k, suskun ve içe
kapan›k Sarya gitmifl, ‹mral›’ya bir
nebze de olsa yak›nlaflman›n verdi¤i
coflkuyla flen flakrak, genç ve dinamik
Sarya gelmiflti.

Besta’ya giden tak›mlar›n en canl›,
en dinamik ve moral kayna¤›yd› Sarya,
yoklu¤u hemen hissedilirdi arkadaflla-
r› aras›nda. Masiro ve Kato alanlar›n-
da kalm›flt›. Ama en çokta Masiro’yu
sevmiflti. Çünkü O, çocuklu¤undan
itibaren zozanl›k alanlar›n yefliline ve
buz gibi difl s›zlatan sular›na afl›k ol-
mufltu bir kez. Sar› örgülerinin aras›-
na, kendisi gibi narin sos›n ve papat-
yalar takmay› al›flkanl›k edinmiflti
kendisine. Yoldafllar›n›n özene bezene
ördü¤ü sar› örükleri farkl› bir durufl
kazand›r›rd› ona. Yüzü hep çocuk kal-
d›, hep güzel kald›, devrimin zorlukla-
r›na inat o hep güzel kald›. Bunu sade-
ce biz de¤il düflman bile fark etmiflti.
Gerilla hayat›m boyunca ilk kez bir ce-
nazeyle oynanmad›¤›n› görmüfltüm.

11 Nisan 2005 y›l›nda Besta’da ilk
kez kapsaml› bir operasyonun en s›-
cak mevzisinde yerini alm›flt›. Y›llar›n
biriktirmifl oldu¤u öfkeyle çat›flarak,
mevzisini ele geçirmeye çal›flan düfl-
man› geri püskürtmek için bütün yete-
neklerini kullanm›flt›. ‹lk kez içindeki
tüm öfkeyi boflaltma keyfiyle çat›flt›.
Gülüyordu Sarya... Yoldafl›n› kurtar-
mak için kendi can›n› feda edece¤i o
an› beklerken kahkahalarla gülüyor,
alay ediyordu ölümle. Etraf›ndaki ar-
kadafllara özellikle kafalar›na dikkat
etmelerini söylerken, tek bir merminin
bofla gitmemesi için kendisine siper et-
ti¤i a¤aç gövdesinden aral›klarla bafl›-
n› kald›r›p, niflan al›yordu.

Çat›flma sabah›n dokuzundan, ak-
flam›n alt›s›na dek devam etti¤i bir es-
nada, kallefl bir kurflun suikast sonucu
tam aln›n›n ortas›na isabet etti. Sarya

yüzündeki tebessümü hiç bozmadan
sar› saçlar›n› k›nalayan o al kan›yla ya-
vaflça uzand› toprak anan›n koynuna.
Mevzi almaya çal›flan asker bile dona
kalm›flt›. Mevzisinde kahramanca çat›-
flan fedainin kendisi gibi özel e¤itilmifl
bir özel tim oldu¤unu beklerken, gör-
dü¤ü manzara korkunç bir ürperti ver-
miflti ona. O Sarya flahs›nda yenilmez
PKK ruhunun, insan› nas›l güçlü k›ld›-
¤›n› gördü¤ünden, ürkmüfltü ve o en
kapsaml› operasyonunda düflman
99’dan bu yana en büyük darbeyi al-
m›flt›. Çünkü tüm yap› 2004-2005 k›-
fl›nda, Günefl’in savunma tezleriyle yo-
¤unlaflm›flt›. ‹flte düflman bu gerçekli¤i,
a¤›r darbe al›p, gerisin geriye giderken
anlam›flt›. Karfl›l›¤›nda ise gencecik 7
can yoldafl›m›z› kaybetmifltik. Tüm ce-
nazelerle vahflice oynam›flt› düflman,
ama Sarya’n›n cenazesiyle hiç oynama-
m›flt›. O çok sevdi¤i k›rm›z› renkli ayna-
s›, k›rm›z› tara¤›, k›rm›z› mendili ve
kendisi kadar hofl kokan, yan›nda hiç
eksik etmedi¤i kokulu sabununu bile
baflucuna koymufltu düflman. Sarya,
sanki uzanm›fl uyuyordu. Sarya’n›n yü-
zündeki tebessümü, halen canl›yd›, be-
bek gibi güzel yüzü daha bir güzellefl-
miflti. Acaba düflman Sarya’n›n güzelli-
¤ine dokunmaya m› cesaret edememifl-
ti, yoksa say›s› 20’yi aflan özel güçler,
karfl›lar›ndaki o çocuk yüzü gördükle-
rinde utanm›fllar m›yd›? Bu yüzy›l ada-
letsizli¤inden, kimbilir belki eflitsizlerin
eflit oldu¤u bu yüzy›l gerçekli¤inden
ürkmüfllerdi hücrelerine dek...

Kahramanca gülerek gitti Sarya...
Daha birçok yoldafl›n›n flehit düflme-
mesi için feda etmiflti gencecik bedeni-
ni. Zelal, Delal, Agiri, Cihan, Dilan ve
daha nice yi¤it kad›nlar›n koynunda
uyudu¤u Besta topra¤›na büyük bir
huzurla gitti Sarya. Peflinden on iki y›l-
l›k mücadele miras› ve dolu dolu geçen
an›lar›n› b›rakt› bizlere. Öyle an›lar ki
lay›k olunmad›¤› takdirde vicdanlar› as-
la rahat b›rakmayacak an›lar.

Rahat ve huzurlu uyu gerçek yol-
dafl, yar›nlar›n yar›nlar›m›z, ütopyala-
r›n vicdan borcumuz olacak. Seni asla
unutmayaca¤›m›z ve hep yaflataca¤›z
yüre¤imizde. 
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Yürekte tarifsiz kabar›fl›n yafland›¤›
mekan ve zamanlar vard›r. 

Coflkun ›rmaklar gibi akan hayatlar
ve zaman›n anlam›n› yitirdi¤i diyarlar
vard›r uzak diye tabir edilen o yerlerde.

Ezgilerin ayn› anda yüzlercenin di-
linden döküldü¤ü diyarlar vard›r. Her
bir yüre¤in kabar›fl›yla söylenen ezgiler,
ayr› bir hikayenin ve tutkunun dili olup
dökülür dudaklardan. Dudaklardan
dökülen her kelime Kürt halk›n›n yafla-
d›¤› ac›lar› ilmek ilmek dokusa da çeki-
len ac› de¤ildir o an. Anlat›lan da uzak-
ta bir yerde bilinmeyen bir duygunun
hikaye de¤ildi. O diyarlarda dudaklar-
dan dökülen ezgiler özgürlü¤e sevdal›
yüreklerin at›fl›yd›. O diyarlar› mesken
eyleyenlerin avuçlar›na her gece ya¤an
y›ld›zlard›. Her günün flafa¤›nda sela-
ma durdu¤umuz gidenlerimizin hikaye-
leriydi. Bedel olarak gencecik bedenleri-
ni yüreklerinin tüm s›cakl›¤›yla ortaya
koyanlar›n türküleriydi onlar. Umudun
yürekten yüre¤e dolafl›m›yd›.

O diyarlar›n her kar›fl›nda an›lar›n›
toplay›p duruyoruz gidenlerin. Da¤›n
yamac›ndan ‘arkadafllar, mola verelim’
diyen sesini duyuyoruz Agit’in. Tepe-
den iniflte, kendi kendine en çabuk
kim inecek yar›fl›n› yap›p, kimseye
çakt›rmadan koflar ad›m inen Hogir’›n
muzipçe gülüflüyle gülüyoruz yine.
Nas›l gölge yapsam acaba düflüncesiy-
le yarat›c›l›¤›n› kullan›p a¤ac›n dallar›-
na kefiyesini ba¤lay›p, yapt›¤›yla kendi
kendini kutlayan en gencimiz Helin,
›fl›l ›fl›l gözleriyle bak›yor yine o a¤ac›n

yan›nda. Yaz›n kavurucu s›ca-
¤›nda mola verdi¤imiz p›nar›n
bafl›nda içti¤i sudan doymay›n
bafl›n› suyun içine sokan Gula-
n›m›z›n isyanc›l›¤›, isyan›m›z›
büyütüyor hala. Hayat›n her an›
an›lar›na, umutlar›na aç›l›yor.
Bizi bizimle yüzlefltiriyorlar ne-
rede olursak olal›m. 

Ac›lar›, özlemleri, yitimleri ve
gözyafllar›n› en derinden yaflayan top-
lumlar, yaflanan kahramanl›klarda
ulafl›lan kazan›mlar› sürekli anarken,
kendini bulmaya çal›fl›r, kendimizi ye-
niden ve yeniden bulmaya çal›fl›yoruz.
Her gidenin, her özlemimizin, her ya¤-
mur damlas›n›n, her k›r çiçe¤inin
kendi yaflam›nda ulaflt›¤› gerçek tut-
kunun anlam›n› ve flifresini çözmeye
çal›fl›rken, kendimizi bulmaya çal›fl›-
yoruz. Bir ad›m daha kendimize yak-
lafl›yoruz. Ad› yasak, dili yasak ve
kendi olmas› yasaklanan Kürt’ün, ‘ya-
flanacaksa e¤er, böyle yaflanmal›’ di-
yen hayat hikayelerinde buluyoruz
kendimizi. Nefes alabilmek için, haya-
ta tutunabilmek için, umudu yar›nla-
ra tafl›mak için, hayalleri kaybetme-
mek için, yar›nlara s›ms›k› sar›labil-
mek için, hayat›n anlam›n› ortas›na,
bir kelebe¤in ateflin ortas›na dalmas›
gibi dalabilmek için tüm zamanlara

inat, mekanlara tak›lmadan an›yoruz
durmadan gidenleri. Çünkü onlar
umudun ›fl›¤›.

Bugünümüzü ve yar›n›m›z› yaratan
bir cengaverin öyküsü anlat›rken, an-
lat›lan hikayenin yüre¤imize, gözleri-
mizle, benli¤imize dokunmas›yla yeni-
den sars›l›yoruz. Anlat›lan bizim gibi,
bizden biri olan insanlar›n anlam ara-
y›fl›d›r, baflkald›r›s›d›r. Yüre¤inde an-
bean büyüyen sevdad›r. Da¤lara vuru-
lan ve da¤larda vurulan parçam›z›n
hikayesidir. En anlaml› noktas›ndan
yaflama sar›lmad›r. 

Bizler de onlar›n hayata dair yarat-
t›¤› t›ls›mla sar›lmaya çal›flmaktay›z
yar›nlara umutla.

Yaflama sar›ld›¤›m›z bir yan›m›z›n
ad›yd› Ethem, da¤lara söz verdikten
sonra ise R›zgar koymufltu ismini. Bu
ismi kendi mi istemiflti, yoksa birileri
mi  ‘ismin R›zgar olsun’ demiflti, bile-
mezsem de, biliyorum ki O’nun da
herkes gibi bir hikayesi vard›. 

Hikayesi, 1969 y›l›nda Hekim-
han’da bafllam›flt›. Hayatlar›n çevresi-
ne kendini inkar›n çitleri örülüyordu.
Farkl›l›klar›n bir arada yaflamamas›
gerekti¤i mührü vurulmaya çal›fl›l›yor-
du toplumsal iliflkilere. Bunlar› göre-
rek, ama k›y›s›nda kalmay› tercih ede-
rek, nerede nas›l oldu¤unu bilemese
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de baflka yaflamlar›n da oldu¤unu ha-
yal ederek büyüdü. 

Bu topraklarda yaflayan insanlar›n
hayatlar›, hayalleri, özlemlemleri,
beklentileri birbirine benzerdi. O’nun
hikayesi, hayat›n bir yerinde, da¤a
gönül vermifl insanlar›n öyküsüyle
birleflecekti. 

1986 y›l›nda girdi¤i üniversite s›-
navlar›nda, ‹stanbul Üniversitesi ‹leti-
flim Fakültesi Radyo Televizyon Bölü-
münü kazan›r. Kendi gerçekli¤ine ya-
banc› oldu¤unun ayr›m›na burada va-
racak, burada çocuklu¤undan beri ya-
flam›n›n her karesinde büyüyen, ama
anlam veremedi¤i çeliflkileri büyüye-
cek, aray›fllar› derinleflecektir. Burada
soru iflaretleri yavafl yavafl cevap bula-
cakt›r. Büyüdü¤ü topraklardaki yakla-
fl›m›n, sistemin kendi mutlakiyetini
dayatmak istemesinin bir sonucu ge-
liflti¤ini de burada anlayacakt›r. 

Ve ilk bilinçli tepkisi burada ortaya
ç›kar. Düzene ve onu devam ettiren
yürütücülere tepkisi, çeflitli aray›fllara
sürükler O’nu. Bilinç düzeyi O’nu de-
rin bir sorgulama götürür. Okuyabil-
mek için yar›m günlük ifllerde çal›fl›r-
ken, aray›fllar›n› dizginlenemeyecek
kadar derinleflir. Aray›fllar›, O’nu önce
dini gruplara yöneltir. Buran›n arad›¤›
yer olmad›¤›n› anlamas› için uzun bir
zamana ihtiyac› olmayacakt›. Geliflen
mücadelenin de etkisiyle, devrimcili¤e
sempati duyar. O dönem, yurtsever
gençlik potansiyeli henüz örgütlü ge-
liflmedi¤inden, sempatisi O’nu Türk
sol gruplar›na götürür. Bu mücadele,
yüre¤ini saran özgürlük f›rt›nas›n›
dindiremeyecek kadar k›s›rd›r. Kendi-
ni bulmaya ihtiyac› vard›r O’nun. Her
zamankinden daha yak›c›d›r flimdi bu
iste¤i, aray›fllar› çoflkun bir ›rma¤a dö-
nüflmüfltür sol yan›nda. Ve izini sürer
hayalindeki hayat›n.

‘Hayat›n bana arma¤an›’ diyece¤i ve
ömrüne damgas›n› vuracak insanlarla
tan›flacakt›. 1989 y›l›nda, okuldaki ve
yurttaki yurtsever ö¤rencilerle tan›fl›r.
Bu tan›flma, Ethem hevalin hayat›nda
dönüm noktas› olur. Arad›¤›n› bul-
mufltur, içindeki f›rt›na yerini huzurlu
bir dinginli¤e b›rak›r. Sömürgecili¤e,
faflist düzene duydu¤u tepkiyi hayk›-
raca¤› yeni bir mücadele alan›yla ta-
n›flm›flt›r. Burada k›sa sürede gençlik

çal›flmalar›nda faal duruma gelir.
Atak, özverili, fedakar ve cesur bir pra-
ti¤in sahibi olur. 

Tüm zaman›n› yurtsever gençlik ça-
l›flmalar›na ay›r›r. Giriflken, tuttu¤unu
koparan bir pratik sergilerken, bilinçle
ayd›nlanan yaflam›nda büyük de¤iflim-
ler yaflan›r. Yüz hatlar› O’nun yafl›n›n
çok alt›nda gösteriyordu. Prati¤iyle bu
izlenimin etkisini güçlü bir biçimde si-
ler. O, kendisini her yönüyle dinletebi-
len bir öncüdür art›k. Ne zaman bofl
bir an yakalasa okurdu. Ö¤renmek en
büyük hobisidiydi. Kürt tarihi konu-
sunda nerede bir materyal bulsa bir
solukta okurdu. Ö¤rendikçe çal›flmala-
r› geliflirdi. Okuldaki gençlik çal›flmala-
r›n›n yay›lmas›nda en önemli pay sa-
hiplerinden birisiydi Ethem heval. 

Mücadeleyi tan›d›¤›ndan beri hep
da¤lara özlem duymufltu. Orada sava-
flan yoldafllar› vard›. Orada, o uzak
da¤ bafllar›nda, kendin olarak var ol-
man›n hayat› örülüyordu ilmek ilmek.
Bahara aç›lan ömürler vard› hayat›
paylaflan. ‹flte onlardan birisi olmak
istiyordu, bütün arzusu buydu. Bu ar-
zu, hayat›n›n en orta yerinde dalgala-
n›yordu. Gitmeliydi, yoksa yar›m kala-
cakt›. Gitmeli ve güneflin do¤uflunu
da¤lar›n doruklar›ndan seyretmeliydi. 

ARGK saflar›nda yer alacakt›. Ne is-
tedi¤ini biliyordu. Hayat arma¤an›n›
vermiflti. Bu arma¤anla da¤lara yürü-
mek için inan›lmaz sab›rs›zd›. Hani
elinde olsa kanat ç›rp›p uçacakt› özlem
duydu¤u da¤lara. Mücadeleyi tan›d›¤›
gün asl›nda karar›n› da vermiflti. ARGK
saflar›nda savaflan bir gerilla olacakt›. 

Kader diye belletilen hayat›n ortas›-
na özgür yar›nlar› dikmek için 1991’in
Nisan’›nda Amed eyaletindeki gerilla
saflar›nda yerini al›r. Mezopotamya ço-
cu¤u olarak da¤ yaflam›na al›flmakta
hiç zorlanmad›. Çok k›sa bir süre içeri-
sinde yaflam›n her alan›nda kendini
hissettirdi. Hayat›n bilmedi¤i yönlerini
burada keflfetti. O, iyi bir keflifçiydi. 

O, art›k bir gerillad›r, yaflam› yeni-
den yaratmaya karar vermifl bir sanat
ustas›d›r. Her taraftan kuflat›lan Kürt
halk›n›n meflru savunma mekazimas›
olan ordunun bir neferidir. Apoculuk
sanat›nda derinleflmek, onu yaflam›-
n›n her an›na dokumak için ç›km›fl
günefl ülkesinin da¤lar›na. Ezilenlerin

Demirci Kawas›n›n takipçisi olacakt›r.
Kimliksizli¤e, ads›zl›¤a ve tarihsizli¤e
karfl› savafl›mda yer alman›n gururuy-
la yaflama sar›lacakt›r. Yaflam› en ince
ayr›nt›s›na kadar incelerken, hevalle-
rinden ö¤rendi¤i tüm güzelliklerin ko-
rucusu olma noktas›nda ant içecektir. 

Da¤lar›m›zda yaz›lan nice ezgiler-
den biri olmak için, büyük bir karar-
laflma ve azimle yaflama sar›l›r. O, en
önde olmal›d›r. Da¤lar›n doruklar›nda
zirveleflen yaflam› yudum yudum so-
lurken, nefessiz kald›¤› y›llar›n adeta
intikam›n› almaktad›r. Emekle, al›n
teriyle yaflam› ilmek ilmek dokuman›n
ustas›d›r art›k. 

Yürüdü¤ü her kar›fl toprakta atalar›-
n›n ac›s›n› içinde hissederken, esen
rüzgar›n dalgas›nda analar›n feryad›na,
bebeklerin korkuyla att›¤› ç›¤l›klara ta-
n›kl›k eder. ‘Ez Kurdim’ diyememenin
dilsizli¤ine dil olur da¤ bafllar›nda. 

Sonbahar gelip kap›ya dayanm›flt›r.
Tarihler 24 Eylül 1994’ü gösteriyordur.
R›zgar hevalin içinde yer ald›¤› grup
Çermik k›rsal›nda düflman taraf›ndan
çembere al›n›r. Herkes yan›ndaki heva-
lini kurtarman›n aray›fl›ndad›r. Heval-
lerini kurtarma için dört hevaliyle bir-
likte en ön saflara at›l›r. fiiddetli çat›fl-
malar yaflan›r, ne pahas›na olursa ol-
sun vazgeçmeyeceklerdir. Son mermile-
rine kadar aral›ks›z çat›fl›rlar, bir tek
amaçlar› vard›r hevallerinin kurtulma-
s›. Biliyorlard› ki hevalleri hayallerini
gerçe¤e dönüfltürecekti, umutlar›n› hep
diri tutacakt›. Rehevallerinin yaflam›
için att›klar› her mermide direnifl bay-
ra¤›n›n düflmeyece¤ini düflmana bir
kez daha gösterirler. Hayat› pahas›na
da olsa hevallerini kurtarmay› baflar›r.
Hevalleri çemberi yarmay› baflar›rlar.
R›zgar heval arkadafllar›n› savunmak
için orada kal›r, son mermisine kadar
direnir ve flehitler kervan›na kat›l›r.

R›zgar hevalin hikayesi buydu iflte.
Hayat›n arma¤an›na s›ms›k› sar›lma-
n›n, yürek kab›na s›¤mayan sevdan›n
hikayesiydi. Aradan geçen bunca y›la
ra¤men, hala hayata sar›ld›¤›m›z yan›-
m›z›n hikayesi. Dikti¤in bayrak hepi-
mizin yüre¤inin en orta yerinde dalga-
lan›yor flimdi ve dalgalanmaya da de-
vam edecek, sana söz veriyoruz.

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››
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Adı soyadı: Mehmet HEMO

Kod adı: Aziz AFRİN

Doğumyeri ve tarihi: Afrin 1974

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim 

Adı soyadı: Bahattin ŞADMEHR

Kod adı: Lezgin SEYİT

Doğumyeri ve tarihi: Mılgever 1983

Şehadet tarihi ve yeri:
12 Nisan 2007, Besta 

Adı soyadı: Ekber YEGANE

Kod adı: Rojhat SALMAS

Doğumyeri ve tarihi: Salmas 1986

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim 

Adı soyadı: Seyitxan KARAKUŞ

Kod adı: Seyitxan GIRAVİ

Doğumyeri ve tarihi: Afrin 1974

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim

Adı soyadı: Ümit BAŞKURT

Kod adı: Diyar BOTAN

Doğumyeri ve tarihi: Makü 1980

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim

Adı soyadı: Abdullah AKTÜRK

Kod adı: Felat

Doğumyeri ve tarihi: Nusaybin 1984

Şehadet tarihi ve yeri:
12 Nisan 2007, Besta 

Adı soyadı: Doğan ŞENGÜN

Kod adı: Erdal

Doğumyeri ve tarihi: Pazarcık 1978

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim

Adı soyadı: Jehat BİNİCİ

Kod adı: Faik SURUÇ

Doğumyeri ve tarihi: Suruç 1979

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim

Adı soyadı: Bilal SALAM

Kod adı: Kawa

Doğumyeri ve tarihi: Nusaybin 1982

Şahadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim

Adı soyadı: Mehmet İBRAHİM

Kod adı: Botan FIRAT

Doğumyeri ve tarihi: Kobani 1979

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim

Kod adı: Çekdar NURHAK

Adı soyadı: Aydın GELERE

Doğumyeri ve tarihi: Mardin 1982

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim

Adı soyadı: Hafız KARAASLAN

Kod adı: Çemşit TATVAN

Doğumyeri ve tarihi: Tatvan 1976

Şehadet tarihi ve yeri:
14 Nisan 2007, Dersim

“Onlar ülkelereni, onlar tarihlerini, onlar sevgilerini, 

onlar kendilerini aradılar ve şehadetleriyle hepsini kazandılar” Önder Apo
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