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RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

“Devlet partileri gelene¤i”
Devlet ad›na adeta kendisini unu-

tan ve kendisine erdem tan›mayan
toplum, do¤al olarak sivil toplum,
hukuk, ekonomik güç ve yarat›c› si-
yaset kurumlar› gelifltiremez. Türk-
lerdeki bu devlet yaklafl›m› en kötü
etkisini kriz süreçlerinde göstermek-
tedir. Devlet krize düfltü¤ünde, bafl-
ka çözüm gücü devreye girmedi¤in-
den felaket olarak de¤erlendirilmek-
te; ölüm kal›m an› say›lmaktad›r.
Halbuki her fleyi devletten bekleme-
den, devleti yük olmayacak bir s›n›r-
da tutmak, hem devlet hem de top-
lum için ça¤dafll›¤›n temel ölçütle-
rindendir. Avrupa devlet anlay›fl›n›
bu çerçevede düzenleyerek en verim-
li statüyü tutturabilmifltir. 

Bafll› bafl›na bir konu olarak ifl-
lenmesi gereken devlet ve siyasal partiler sorunu çok da-
ha vahimdir. ‹stisnas›z tüm partiler ya bilinçli ya da ob-
jektif olarak devlet odakl› olmay› esas almaktad›r. Top-
lum gibi partiler de birinci önceli¤i devlete vermekle fonk-
siyonlar›n› bafltan yitirmektedir. Partiler toplum talepleri-
ni devletle dengeleme kurumlar›n›n baflta gelenleri olup,
sürekli toplumu esas alma, bilinçlendirme ve örgütlemey-
le görevli olmalar› gerekirken, hep devletten ya devrim
beklemekte, ya politik destek aramakta, daha çok da dev-
leti rant kap›s› olarak görmektedir. Bu yaklafl›m demok-
rasiler için vazgeçilmez kurumlar olarak partileri bafl›n-
dan itibaren antidemokratik k›lmaktad›r. Partileri adeta
ikinci bir gölge devlet haline getirmektedir. Bir devlet yet-
miyormufl gibi, her parti bir devlet modeli olmaktad›r.
Herkes kendini devlet adaml›¤› yerine koymaktad›r. Dola-
y›s›yla kendisini ve etraf›n› devletle beslemeyi esas alarak
asl›nda devleti de a¤›rlaflt›rmakta ve zarar›n› daha da ar-
t›rmaktad›r. 

Hiçbir ülkede Türkiye’de oldu¤undan daha güçlü ‘dev-
let partileri’ gelene¤i yoktur. Olsa da bu kadar yayg›n ve
içten de¤ildir. Tüm de¤erlerin merkezine devleti koymak
partilerin siyaset üretme, ekonomik politika gelifltirme,
demokrasiyi gelifltirip güçlendirme, topluma en az devlet
kadar çözümleyici bir araç sunma yeteneklerini köreltir.
Dolay›s›yla hem devlet hem toplum için ifllevsiz hale ge-
lirler. Halk da bu durumlar›n fark›nda oldu¤u için, her
devleti kurtarmak isteyen partiyi seçimlerde sand›¤a gö-
merek gereksizliklerini kan›tlar. 

Partiler bunal›m çözümleyici de¤il bunal›m› gelifltirme
araçlar› olmufllard›r. Özellikle II. Dünya Savafl› sonras›nda
demokrasinin ça¤dafl ölçülerde geliflmeyiflinde, partilerin
bu tür güdümlü olmalar› temel bir etken olmufltur. Top-
lumda da demokrasi kültürünün geliflmeyifline, her fleyi

devletten beklemeye yol açm›flt›r.
Günümüzde partiler s›n›rl› dönem-
ler –muhalefetteyken– d›fl›nda hep
devletçi olmakla günümüz siyasi ve
ekonomik krizlerinin temel nedeni
olmufllard›r. Cumhuriyetin kurucu
partisi CHP bugün siyasi daralma
ve muhalefet gelifltirememenin te-
mel nedenidir. Bu durum özellikle
PKK’ye ve daha önce de devrimci sol
hareketlere karfl› tümüyle devlet
politikalar›n›n gönüllü savunucula-
r› olmalar›ndan kaynakl›d›r. Sorun-
lar için politika üretmek yerine,
devletin propaganda ve ajitasyon
kolu olmalar›n› tercih ederek, hem
kendilerini hem de devleti çözüm-
süz b›rakarak sorunlar›n da¤ gibi
büyümesine yol açm›flt›r. 

Türklerde devletin bu tarz oluflum ve iflleyifl tarz› ken-
dini en çok Kürt olgusu ve sorununda gösterir. Kürt olgu-
su ve sorunu devleti anlamak aç›s›ndan en gizli, aç›k gös-
tergelerin bafl›nda gelmektedir. Devlet fark›n› ortaya ko-
yuflundan sorunsall›¤›na kadar Kürtleri tam bir güvenlik
sorunu olarak alg›lar. Yaklafl›m ya Kürtleri yok saymak-
ta, ya da en ufak bir özgürlük taleplerinde bafllar› ezilme-
si gereken korkunç bir tehdit olarak alg›lamaktad›r. 

Devletin bu yaklafl›m›n›n alt›nda milliyetçi ideoloji-
nin ç›kmaz› yatmaktad›r. Milliyetçilik bir hastal›k ola-
rak bulaflmasayd›, Kürt olgusuna bu yönlü bak›lmaz-
d›. Tarihte de görüldü¤ü gibi, yak›n birliktelik e¤ilimi
daha güçlüdür. Kürtlerin devlet yaklafl›m› Türkler ka-
dar olmasa da, d›fl tehditlere karfl› devleti ortak bir
araç olarak benimseme e¤ilimindedir. Osmanl› dönemi
ve cumhuriyetin kurulufl y›llar›nda bu durumu gör-
dük. Milliyetçili¤e dayal› tek tarih, tek dil, ulus ve dev-
let anlay›fl›, isyanlar›n da etkisiyle Kürtlerin pay›na zo-
raki asimilasyonun düflmesine yol açm›fl; sistemin
ekonomik, sosyal ve siyasal geliflmelerinin d›fl›nda tu-
tulmay› getirmifltir. Art›k Kürtler her bak›mdan bir
tehlike kayna¤› olarak görülecektir. En iyi Kürt ölü
Kürt’tür. Yüzde yüz Türklerin lehine çözüm bile bu
tehdit anlay›fl›ndan kurtulamaz. Kürtlerin en ufak k›-
p›rdan›fl›, sosyal ve siyasal istemleri ‘bölücülük’ olarak
damgalan›r. Bu yaklafl›mda bilimsellik, ça¤dafll›k, hat-
ta ortaça¤l›k bile yoktur. Bu, milliyetçili¤in en ufak bir
farkl›l›¤› ya tehdit ya da yutma nedeni saymas›ndan
baflka bir fley de¤ildir. Dolay›s›yla tüm askeri, siyasi ve
ekonomik, sosyal ve kültürel araçlarla mücadele edil-
mekten baflka bir çare düflünülmez. 

* Bu yazı Rêber Apo’nun 
“Bir Halkı Savunmak” kitabından alınmıştır.
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Kürt halkı alternatifsiz değildir

16-22 Mayıs tarihleri arasında KONGRA GEL V. Olağan Ge-

nel Kurulu gerçekleştirildi. Yeni sürece ilişkin hareketimizin

gerekli olan kararlaşması bu genel kurulla somutlaştı... (12’de)

KCK’nin sistem sorunları ve örgütsel görevlerimiz

Reel sosyalizmin çözülmesinin öncesine dayanan Önderliğin

reel sosyalizme yönelik eleştirileri ve... (21’de)

22 Temmuz seçimleri ve görevlerimiz

Sömürücü kapitalist sistemde seçimler, daha çok yeni yönetim

gücü kim olacak onun belirlenmesi için yapılır. Halkın iradesi-

nin örgütlenmesi... (33’te)

Kürtler özgürlük mücadelelerinden asla taviz vermeyecek

Türkiye’nin Kürdistan’a yönelik operasyon söylemi ve Kerkük

konusunda yaptığı siyasi baskılar uzun süredir gündemde tutul-

maktadır. Türkiye, eskiden beri kendisinin stratejik konumu-

nun... (46’da)

Moral bilinç ve ruhun en iyi bilişkesidir

Parti saflarında bir devrimci militana hakim olması gereken,

genelde ona karakter kazandıran ve özelde en önemli özü oluş-

turan moral ve ahlak etkenini temsilde son derece yetmezlikle-

re düşülüyor... (51’de)

Kürt halkının öz savunmasını örgütlemesi 

vazgeçilmez ve ertelenemez bir tarihi görevdir

Türkiye cumhuriyeti devletinin Kürt halkına dönük inkar ve

imha siyasetindeki ısrarı ve Türk ordusunun artan saldırıları,

Kürt halkını meşru savunma konumunda yeni... (55’te)

Zilan tarzı her birimiz için esas alınması gereken 

bir doğrultudur

Zilan yoldaşı şehadetinin on birinci yıldönümünde anarken,

O’nun Başkan Apo’yu anlayan ve uygulayan büyüklüğü karşı-

sında saygıyla eğiliyor ve tüm özgürlük şehitlerine bağlılığımı-

zı belirtiyoruz... (65’te)

21. yüzyılda kadın özgürlüğü ve cins mücadelesi

Önderliğimizin geliştirdiği kadın özgürlük ideolojisi eksenli

demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü paradigmanın felsefe-

ye, tarihe ve onun bilincine getirdiği yeni açılımlar, kadın açı-

sından muazzam bir özgürlük alanını açmaktadır... (70’te)

Sanatçı aşılmayan insandır

İnsanın davranış, ruhsal yapısı, yaşam ilişkileri, hayal ve üto-

pyalarının biçimlendirilmesinde kültür ve sanatın payı belir-

leyici önemdedir... (75’te)

Tarihe geri dönüş - II-

Demokratik konfederalizmin gelişimi içinde Kürt toplumunda

ne tür değişiklikler, yapılanmalar olacak konusu ... (78’de)

Yolunuz ve yüreğiniz açık olsun

Bu günlerde, yine bir hareketlilik ve koşuşturmadır almış başı-

nı gidiyor. Telaş yok, ancak heyecan oldukça büyük... (88’de)

Renas FARQİN (Murat EKSİN), Rezan 

(Abdullah KEMALOĞLU) arkadaşların anı yazısı (90’da)

Direnifli  ulusal  demokratik  birli¤i  ve  
KCK’nin  inflas›n›  gelifltirerek  zafere  yürüyelim

“Mücadele tarihimizin bu kritik aflamas›nda
önümüze konulan bu temel görevlerin, Ön-
derlik çizgisinde partileflen kadrolar›n, mil-
yonlar›n direnifl, örgütlenme ve serhildan›
gelifltirme taleplerine do¤ru öncülük yap-
makla baflar›laca¤› unutulmadan, tüm kad-
rolar kendilerini hem geçmifl süreç karfl›s›n-
da sorgulamal› hem de yeni döneme haz›r-
l›k temelinde güçlü bir elefltiri özelefltiriyle
gözden geçirmelidir. Tarihimizin en kritik
süreçlerinin böylesine militan kararlaflma-
larla afl›ld›¤› bilinmektedir. Düflman›n vahfli
sald›r›lar› göz önüne al›nd›¤›nda, büyük ka-
zanma olas›l›¤› kadar, ciddi tehlikelerin ol-
du¤unu da görmek gerekmektedir.” (2’de)

‹çindekiler
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DDee¤¤eerrllii  yyoollddaaflflllaarr
Kürdistan halk›n›n demokratik irade-

sini temsil eden KONGRA GEL V. Genel
Kurulu, halk ve mücadele tarihimizin en
kritik döneminde, süreci de¤erlendir-
mek ve halk›m›z›n gelece¤ini özgürlük
temelinde kurmak üzere dönemi karfl›-
layacak kararlar› almak, gerekli örgüt-
lenmelere ve planlamalara gitmek üzere
16-22 May›s tarihleri aras›nda Medya
Savuma Bölgesi’nde toplanm›flt›r. 

1 Ekim 2006’dan itibaren tek tarafl›
olarak ilan etti¤imiz ateflkese ra¤men
imha operasyonlar›n›n devam etti¤i,
Önder Apo’nun Türk sömürgeci özel
savafl rejimi taraf›ndan uzun vadeye
yay›lm›fl bir yöntemle zehirlenmesinin
aç›¤a ç›kt›¤›, çat›flmalar›n fliddetlendi-
¤i, Avrupa’da Önder Apo’nun yeniden
yarg›lanmas›n›n reddedildi¤i, demok-
ratik kurum ve kurulufllara karfl› sin-
dirme ve teslim almay› hedefleyen sal-
d›r›lar›n geliflti¤i ve Türk devletinin
Güney Kürdistan’a yönelik operasyon
haz›rl›k ve tehditlerinin yo¤unlaflt›¤›
bir süreçte gerçeklefltirilen KONGRA
GEL V. Genel Kurulu, gerekli karar,
örgütlenme ve planlamalara ulaflarak
çal›flmalar›n› baflar›yla tamamlam›flt›r. 

Bilindi¤i gibi 2006 sonbahar›ndan
itibaren Kürdistan halk meclisi olan
KONGRA GEL için yeni üyelerin seçim-
leri, koflullar›n el verdi¤i ölçüde de-
mokratik tarzda yap›lmaya çal›fl›lm›fl
ve baflar›yla sonuçlanm›flt›. KONGRA
GEL V. Genel Kurulu’nun Türkiye,
‹ran, Suriye, Irak ve tüm Kürdistan
parçalar› ile yurtd›fl›nda seçilmifl Kür-
distanl›lar› temsil eden toplam 213 de-
legenin kat›l›m›yla, Türk devletinin sal-
d›r›lar›n›n yo¤unlaflt›¤›, önemli riskle-

rin bulundu¤u bir süreçte toplanmas›
ve baflar›yla sonuçlanmas› halk›m›z ve
mücadelemiz aç›s›ndan önemli bir ba-
flar› olmufltur. Halk›m›z›n demokratik
iradesi, örgütlülük, özgüven, kararl›-
l›k, gelece¤i kazanmadaki ›srar› ve Ön-
der Apo’nun çizgisindeki netli¤i ortaya
koymas›n›n yan› s›ra alm›fl oldu¤u ka-
rarlar göz önüne al›nd›¤›nda, halk, ha-
reket ve mücadele tarihimiz bak›m›n-
dan yeni bir süreci bafllatan bir genel
kurul niteli¤ini kazanm›flt›r. 

V. Genel Kurul, devrim flehitleri
için yap›lan sayg› duruflundan ve aç›-
l›fl konuflmas›ndan sonra, yeni meclis
üyelerinin tek tek yemin etmeleriyle
bafllam›flt›r. Bir baflkan ve dört yar-
d›mc›dan oluflan KONGRA GEL Bafl-
kanl›k Divan›’n›n yeniden seçilmesi-
nin ard›ndan, gündem oluflturularak
çal›flmas›na bafllam›flt›r.

Oluflturulan gündemler çerçevesin-
de öncelikle Önder Apo’nun sürece ve
sisteme iliflkin genel perspektifleri bir
politik rapor olarak kabul edilmifltir.
Bu eksende meclisin bir önceki se-
çimde seçti¤i kurumlar›n iki y›ll›k ça-
l›flma raporlar› Genel Kurul bileflimi-

ne sunulmufl ve ard›ndan raporlar de-
¤erlendirilmifltir.

Genel Kurulumuz birçok önemli ka-
rar›n yan› s›ra, sistemin ad›nda da bir
de¤ifliklik yapmay› gerekli görmüfltür.
KKoommaa  KKoommaalleenn  KKuurrddiissttaann  ((KKKKKK))  ismi
yerine, toplum, demokrasi ve demokra-
tik ulus anlay›fl›n› daha iyi ifade eden,
yine sistemimizin di¤erlerinden özden
kaynakl› farkl›l›klar›n› belirtmek için
KKoommaa  CCiivvaakkeenn  KKuurrddiissttaann  ((KKCCKK))  ismi ka-
bul edilmifltir. KONGRA GEL III. Genel
Kurulu’nda yap›lan KKK Sözleflmesi, iki
y›ll›k prati¤in kazand›rd›¤› tecrübeler
›fl›¤›nda gözden geçirilerek, diyalektik
anlay›fla ve de¤iflimin ruhuna uygun
olarak düzenlenmifl, toplumsal kurulu-
flun ilkelerini ve özünü gelifltirmek ka-
rarl›l›¤›yla ihtiyaca cevap verecek tarzda
zenginlefltirilmifltir. Yine önümüzdeki
iki y›l boyunca dönem icraat›n›n sorum-
lulu¤unu tafl›yacak olan Yürütme Kon-
seyi Baflkan› ile beraber 30 üyeden olu-
flan Yürütme Konseyi, V. Genel Kurulu-
muzda seçimle belirlenmifltir. KONGRA
GEL Daimi Komisyonlar›’n›n seçimi ve
ard›ndan yap›lan kapan›fl konuflmas›y-
la V. Genel Kurul tamamlanm›fl ve tüm

DDiirreenniiflflii  uulluussaall  ddeemmookkrraattiikk  bbiirrllii¤¤ii  vvee  
KKCCKK’’nniinn  iinnflflaass››nn››  ggeelliiflflttiirreerreekk  zzaaffeerree  yyüürrüüyyeelliimm
“1188  MMaayy››ss  mmüüccaaddeelleemmiizzddee  yyeennii  bbiirr  ssüürreecciinn  bbaaflflllaammaass››dd››rr..  EEnn  tteemmeell  öözzeellllii¤¤ii  iissee,,  bbiirr  ççöözzüümm  vvee  
bbaaflflaarrmmaa  ssüürreeccii  oollmmaass››dd››rr..  BBuu  aannllaammddaa  bbiirr  ffiinnaallddiirr..  BBuunnuu  bbaaflflaarrmmaakk  iiççiinn  ddee  öörrggüüttsseell  ssiisstteemm  
ddaahhaa  ddeerrllii  ttoopplluu  hhaallee  ggeettiirriillddii..  SSöözzlleeflflmmeeddeekkii  yyeetteerrssiizzlliikklleerr  aaflfl››llaarraakk  ddaahhaa  iiyyii  bbiirr  nneettlleeflflmmee  
ssaa¤¤llaannmm››flfl,,  ddoollaayy››ss››yyllaa  ssiisstteemmddee  bbiirr  ttooppaarrllaannmmaa  ggeelliiflflmmiiflflttiirr..  BBuu  aannllaammddaa  VV..  GGeenneell  KKuurruull,,  
ÖÖnnddeerrllii¤¤iinn  öözzggüürrllüü¤¤üü  vvee  KKüürrddiissttaann››nn  ÖÖzzggüürrllüü¤¤üünnüünn  kkaarraarrllaaflfltt››¤¤››  bbiirr  zziirrvvee  oollmmuuflflttuurr”

KCK Yürütme Konseyi
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üyeler al›nan kararlar› ve yap›lan plan-
lamalar› hayata geçirmek üzere görevle-
rinin bafl›na büyük bir moral ve karar-
l›l›kla dönmüfllerdir.

KONGRA GEL V. Genel Kurulu, dün-
ya, bölge ve Kürdistan’daki siyasal gelifl-
meleri kapsaml› ve derinlikli bir biçimde
tart›flarak önemli tespitler yapm›fl, buna
göre önümüzdeki dönemde izleyece¤i
politikalar› belirlemifltir. Bu kapsamda,
içinde bulundu¤umuz kritik ve önemli
süreci karfl›lamak, özellikle de 2007 y›-
l›n› kazanmak için siyasal, örgütsel,
sosyal ve meflru savunma alan›nda ge-
rekli planlamalara gitmifltir.

SSiiyyaassaall  dduurruumm

Kapitalist devletçi sistemin yaflad›¤›
kaos aral›¤› derinleflerek devam etmek-
tedir. Sistemin sorumlusu olarak ken-
disini gören ABD, kaostan ç›kmak için
dünyay› kendi imparatorluk sahas›
olarak görmekte ve bu temelde dünya-
n›n farkl› bölgelerine çeflitli müdahale-
lerde bulunmaktad›r. Jeo stratejik ko-
numu ve dünya petrollerinin % 60’›na
yak›n›n›n bulunmas› nedeniyle Orta-
do¤u’ya hayati derecede bir önem ver-
mektedir. Bu nedenle de Ortado¤u’ya
Irak merkezli yap›lan müdahaleyle böl-
genin kangrenleflen sorunlar›n› çöz-
mekten çok, art›k küresel sermayenin
istemlerine yan›t vermeyen ulusal dev-
letleri, küresel sermayenin ç›karlar›na
göre BOP temelinde yeniden düzenle-
mek istemektedir. Öngörülen bu hede-
fin gerçekleflmesi için Afganistan’dan
bafllayarak yap›lan müdahale, Irak ile
devam etmifltir. Tüm bölgenin de¤iflti-
rilmesi hedeflenmesine ra¤men bölge

statükoculu¤unun direnifli, ABD’yi gi-
derek zorlamaktad›r. Bafllang›çta, ade-
ta domino tafllar› gibi ilk vuruflla hep-
sinin pefl pefle düflece¤i gibi bir varsa-
y›m ile hareket edilirken, karfl›lafl›lan
direnifl nedeniyle ABD daha farkl› ara-
y›fllara girmifl bulunmaktad›r.

ABD, Irak’ta yaflad›¤› zorlanmalar
nedeniyle ‹ran ve Suriye’ye karfl› daha
farkl› bir politika yürüterek sonuç al-
mak istemektedir. Suriye’yi Lübnan’dan
ç›kar›p ard›ndan ‹srail’i Lübnan’a yönel-
terek hem Hizbullah’› darbelemek iste-
mifl hem de Suriye’yi önemli oranda s›-
n›rlay›p bask› alt›na alarak, reformlarla

düzenlemeye çal›flm›flt›r.
Bununla hem Suriye’yi
Irak’taki direniflten uzak
tutmay› hem de ‹ran’› böl-
gede yaln›zlaflt›rmay› he-
deflemektedir. Bölgede
statükoculu¤un esas di-
renç noktas›n›n ‹ran ol-
du¤u gerçe¤ini göz önüne
alan ABD, tek bafl›na de-
¤il, ‹ran’a karfl› uluslara-
ras› güçleri de yan›na ala-
rak çeflitli ekonomik ve si-
yasi yapt›r›m kararlar› ç›-
karmak istemektedir. Öte
yandan da ‹ran’a müda-

hale için zemin oluflturmaya çal›flmak-
tad›r. Irak’ta baflar›l› oldukça ‹ran’a da-
ha do¤rudan yönelmeyi ve bu temelde
sonuç almay› planlamaktad›r. ‹ran is-
lam rejimi de bu gerçe¤in fark›nda ola-
rak, ABD’yi Irak’ta oyalamaya çal›flmak-
tad›r. Irak’ta flii etkinli¤ini sa¤lamak için
elinden geleni yapmaktad›r. Yine bölge-
de Suudi Arabistan’›n bafl›n› çekti¤i
sünni ittifak karfl›s›nda flii ittifak›n› ge-
lifltirmeye çal›flmaktad›r. 

KKüürrtt  ssoorruunnuunnuunn  ççöözzüümmüü  
OOrrttaaddoo¤¤uu  kkaaoossuunnuunn  ççöözzüümmüüddüürr

ABD’nin Türkiye ile iliflkileri, bölge-
sel politikalar› çerçevesinde iliflkili ve
çeliflkili bir biçimde devam etmektedir.
Irak alan›nda tek dayand›¤› güç Güney
Kürtleri oldu¤u için Türkiye ile karfl›
karfl›ya gelirken, ‹ran ve di¤er islami
kesimlerin geliflmesi karfl›s›nda ise
Türkiye’yi yan›na almaya çal›flmakta-
d›r. Türkiye ise ABD’nin bölgedeki zor-

lanmalar›n› görerek zaman zaman ya-
n›nda, Kürt sorunu konusunda ise
karfl›s›nda yer almakta ve sonuç almak
için de yapay bir biçimde ABD karfl›tl›-
¤›n› gelifltirmeye çal›flmaktad›r. 

Türkiye, ‹ran ve Suriye’nin ABD
politikalar›na karfl› direnmesi çok s›-
n›rl› olarak kendi güçlerine dayan-
makla birlikte, belli bir zamandan bu
yana da ABD’nin tek bafl›na dünyada
hegemon güç olmas›na itirazlar›n›
yüksek sesle dile getiren, Rusya’n›n
merkezinde oldu¤u fianghay Befllisi
adl› yap›lanmadan da objektif olarak
güç almaktad›rlar.

‹ran ve Suriye devletleri, Türki-
ye’nin bölgede gelifltirmeye çal›flt›¤›
anti Kürt ve anti PKK ittifa¤›na kat›l-
maktad›r. ‹ran ve Suriye rejimleri, Ön-
derli¤imizin Kürt sorununu demokra-
tik konfederalizme dayal› çözme yö-
nündeki ça¤r›lar›n› duymazdan gele-
rek, Kürdistan’daki egemenliklerini
sürdürmek istemektedir. Özellikle ‹ran
rejimi, hareketimizi tasfiye etmek için
Türkiye ile siyasi ve askeri alanda ifl-
birli¤i yapmaktad›r. ‹ran rejimi, Do¤u
Kürdistan’da meydana gelen Kürt halk
hareketlili¤i karfl›s›nda, Do¤u Kürdis-
tan’da yo¤un bir bask› eflli¤inde koru-
culaflt›rma ve ajanlaflt›rma politikala-
r›na a¤›rl›k vermektedir. 

Ortado¤u kaosunun çözümü, Kürt
sorununu demokratik konfederalizm
esaslar›na göre çözmekten geçmekte-
dir. Kürtler, geçen yüzy›ldaki örgütsüz-
lük, öncüsüzlükten kaynakl› etkisiz
konumlar›n›n tersine, bugün Ortado-
¤u’nun yeniden yap›lanmas›nda önem-
li bir stratejik güç olarak ortaya ç›k-
maktad›rlar. Bu geliflmenin temelinde,
Önder Apo’nun otuz dört y›ll›k müca-
delesi sonucu öncelikle dirilifli gerçek-
leflen, ard›ndan da kendi demokratik
çözümünü dayatan bir düzeye gelmifl
olan Kürt halk gerçekli¤i bulunmakta-
d›r. Bugün bu gerçeklik, Kürdistan ve
Ortado¤u ile ilgili olan tüm güçler tara-
f›ndan dikkate al›nmaktad›r.

V. Genel Kurulumuz bunlardan ha-
reketle ‹ran ve Suriye devletlerine çö-
zümsüzlük politikalar›ndan vazgeçme,
Türk devletinin bölge halklar›na da
düflmanl›¤› içeren ›rkç› ve anti Kürt si-
yasetiyle ittifak yapmamalar›, demok-
ratik dönüflüm ve halklar›n kardeflli¤i
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temelinde Kürt sorununda bölgesel
çözüm gelifltirmeleri ça¤r›s› yapm›flt›r.

V. Genel Kurulumuz, Kürt halk›n›n
özgürlük davas›na karfl› sald›r›lar› ve
tehlikeleri bertaraf etmek, kazan›mlar›
koruyarak imkanlar› de¤erlendirmek
için, ulusal demokratik birlik çal›flma-
lar›n›n zaman geçirilmeden pratikleflti-
rilmesinin öneminin alt›n› çizmifltir. Bu
temelde, tüm Kürdistan parçalar›n›n
ç›kar›n› ve özgürlü¤ünü gözeten ulusal
demokratik birlik anlay›fl›n›n do¤ru bir
programa ve kurumlaflmaya kavufltu-
rulmas›n›n tarihi bir sorumluluk oldu-
¤u karar›na varm›flt›r. Daha önce KON-
GRA GEL III. Genel Kurulu’nun yapt›¤›
Ulusal Konferans ça¤r›s›n› V. Genel Ku-
rulu da yinelemifltir.

AB’nin bölge politikas›, bir taraftan
tek tek ülkeler baz›nda Irak’tan çekilme
olurken, di¤er yandan Afganistan’a as-
ker göndermeyerek ABD’yi yaln›z b›rak-
ma biçiminde pratikleflmektedir. F›rsat
buldukça, ABD’nin içine girdi¤i zorlan-
malardan yararlanarak, kendisini bir
alternatif olarak sunmaktad›r. Ancak
ABD’nin askeri ve ekonomik gücü karfl›-
s›nda bir alternatif oluflturamad›¤›n-
dan, ABD’nin siyasetlerine –‹ran’da gö-
rüldü¤ü gibi– eklemlenmekten kendisi-
ni çok fazla kurtaramamaktad›r. 

AB, Önderlik ve hareketimize karfl›
olumsuz tutumunu sürdürmektedir.
Avrupa Bakanlar Komitesi’nin
A‹HM’in vermifl oldu¤u Önder Apo’nun
yeniden yarg›lanmas›na iliflkin karar›
iptal etmesinin yan›nda, Önderli¤imi-
zin zehirlenmesine iliflkin –elde somut
belgeler olmas›na ra¤men– flimdiye ka-
dar sessizli¤ini sürdürmesi bunu ka-
n›tlamaktad›r. Genel olarak uluslara-
ras› güçler iflas etmesine ra¤men, ha-
la ‘PKK’siz ve Öcalans›z’ çözümden
medet ummaya devam etmektedirler.
AB’nin, Türkiye’den özellikle PKK’nin
tasfiyesi karfl›l›¤›nda önemli ihaleler
ald›¤› ve bu temelde anlaflt›¤› art›k çok
net görülen bir husustur.

V. Genel Kurulumuz, Kürdistan’›n
di¤er parçalar›n›n varl›¤›, gelece¤i ve
sorunun çözümü konusunda Türk
devleti olumsuz anlamda etkili oldu-
¤undan, Türk devletinin politikalar› ve
bunun karfl›s›ndaki tutumumuz üze-
rinde kapsaml›ca durmufltur. 

Türk devletinin yaflad›¤› çeliflkiler,
sorun ve s›k›nt›lar geçici de¤il, köklü ve
yap›sald›r. Önderli¤imize karfl› gelifltiri-
len tecrit ve zehirleme sald›r›s›, Türk
devletinin Önder Apo, hareketimiz ve
halk›m›z karfl›s›nda içine düfltü¤ü za-
y›fl›¤› ve çözümsüzlü¤ü ifade etmekte-
dir. Bu, asl›nda Türk devletinin art›k
bir yol ayr›m›na geldi¤ini de göstermek-
tedir. Bilindi¤i gibi Türkiye cumhuriye-
ti devleti, tek ulus, tek dil ve tek devlet
yaratmay› esas alan bir sistemdir. Ku-
ruluflu, Kürt halk›n›n ve iradesinin in-
kar› ve imhas› temelinde olmufltur.
Kürt halk›, Önder Apo öncülü¤ünde,
yok edilmenin efli¤inden dirilifli baflar-
m›fl bir halk gerçekli¤ine ulaflm›flt›r. 

Cumhuriyetin kurulufl sürecinde
d›fllanan islami kesimler, AKP vas›ta-
s›yla cumhuriyet tarihinde ilk kez tek
bafllar›na hükümet olmufl, giderek sis-
temin tüm kritik noktalar›n› ele geçir-
me imkan›na sahip duruma gelmifller-
dir. Yüzy›l olarak da ulus devletin ar-
t›k afl›lmayla yüz yüze gelmesi nede-
niyle sistem ideolojik olarak bofllu¤a
düflmüfl, dolay›s›yla art›k bir dönemin
sonuna gelinmektedir. 

‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözüne
karfl› olan herkesin düflman olarak
ilan edilmesi, Türk devletinin çözüm-
süzlü¤ünü, içinde bulundu¤u s›k›fl-
m›fll›¤› ve halk›m›z karfl›s›ndaki katli-
amc› plan ve hedeflerini göstermekte-
dir. Gelinen aflamada Türk devleti ya
varolan tarihsel, toplumsal gerçekli¤i
kabul edecek ve buna göre gerekli
anayasal, yasal düzenlemeleri yapa-
cak ya da bir kez daha, 1920’li y›llar›n
bafllar›nda oldu¤u gibi, bast›rma ve
katliam yolunu seçecektir. 

TTüürrkkiiyyee  ddeevvlleettii  
yyooll  aayyrr››mm››nnaa  ggeellmmiiflflttiirr

Türk devletinin 1 Ekim’de ilan et-
ti¤imiz ateflkese hiçbir olumlu karfl›-
l›k vermemesi, Önder Apo’yu zehirle-
mesi, operasyonlar›n› aral›ks›z sür-
dürmesi, yurtsever demokratik ku-
rumlara yönelik gelifltirdi¤i sald›r›lar,
halka dönük uygulad›¤› yo¤un bask›
ve tutuklamalar, Kürt halk›na ve ha-
reketimize karfl› topyekün savafl ka-
rar›yla bast›rma ve katliam yolunu
stratejik bir karar olarak tercih etti-
¤inin ifadesidir.

Kürdistan’da izlenen politika sö-
mürgecilik esaslar›na dayanmaktad›r.
Kürdistan halk›na açl›k, iflsizlik, yok-
sulluk reva görülmektedir. Kültürel
anlamda ise yo¤un bir asimilasyon yü-
rürlüktedir. Askeri olarak da Kürdis-
tan adeta yeniden iflgal edilmektedir.
Bugün ülkemize yüz binlerce askerin
y›¤›lmas›n›n baflka anlam› da yoktur.
Kürdistan’da izlenen ekonomi politika-
s›, Kürt toplumunun demokratik ko-
münal de¤erlerini çözmeye ve ortadan
kald›rmaya dönüktür. Bunun özü ise
Kürt bireyini ekonomik olarak zay›fla-
t›p iflsiz b›rakarak açl›kla terbiye etme
ve her bak›mdan kendisine muhtaç
duruma getirmeye dayanmaktad›r.
AKP, böylesine yoksullaflt›r›lm›fl birey
ve aileleri mikro kredi politikas›yla
kendisine ba¤lamaktad›r. Metropollere
tehcir edilen milyonlarca Kürdistanl›,
en kötü yaflam koflullar›nda yaflamaya
mahkum edilmektedir.

Devrimimizin gelifltirmeye çal›flt›¤›
özgür demokratik yaflam› bofla ç›kar-
ma temelinde gelifltirdi¤i uyuflturucu,
fuhufl, spor sektörü ile sanat ad› alt›n-
da en çok bireyi düflüren, kendi ger-
çekli¤ine yabanc›laflt›ran diziler, klip-
ler özel savafl kapsam›nda bilinçli ge-
lifltirilmektedir. Kürt dili ve kültürü
üzerinde yo¤un asimilasyoncu bir po-
litika sürdürülmektedir. 

Bunlar›n yan›nda halk›m›z mezhep-
sel temelde yeniden parçalanmak is-
tenmektedir. 1990’l› y›llarda nas›lki
hizbullah ve nakflilik yoluyla sünni ke-
simleri çeflitli biçimlerde etkileyerek
hareketimizden kopartmaya veya bu
kesimleri hareketimize kapatmaya ça-
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l›flt›larsa, bugün de çeflitli sivil toplum
örgütleri vas›tas›yla bu politika her
alanda gelifltirilmeye bafllanm›flt›r. 

Devletin el att›¤› di¤er kesim ise
alevilerdir. Hemen hemen her gün bir
TV kanal› oluflturularak, bunun üze-
rinden alevi kesimleri etkilemeye,
Kürt ulusal birli¤inden kopartmaya
çal›flmaktad›r. 

Son y›llarda cumhurbaflkan›, genel-
kurmay baflkan› ile CHP ve MHP gibi
partilerin oluflturdu¤u k›z›l elma ittifa-
k›n›n gelifltirmifl oldu¤u tav›r ve tutum-
lar, Türkiye’nin oluflum sürecindeki
milliyetçilerin tutumunu ortaya koy-
mufltur. Hem bir kez daha Türkiye’deki
demokrasi söylemlerinin aldatmaca yö-
nünü hem de toplumsal kesimler karfl›-
s›ndaki tutumunu göstermifltir.

ÖÖnnddeerrlliikk  dduurruuflfluuyyllaa  ddüüflflmmaann››nn
yyöönneelliimmlleerriinnii  bbooflflaa  çç››kkaarrmm››flfltt››rr

Uluslararas› komplo, Önderli¤imizi
fiziki olarak imha edemedi¤i gibi, an-
lamca da tasfiye edememifltir. Önderlik,
durufluyla düflman›n yönelimlerini bofla
ç›kard›¤› gibi, gelifltirdi¤i yeni paradig-
ma ile hareketimizi uluslararas› komp-
loya karfl› direnebilir, bofla ç›karabilir ve
geliflme yaratabilir bir konuma ulaflt›r-
m›flt›r. 1 Haziran karar› ve bunun pra-
tik yürütülüflü, ihanetçi çetenin tasfiye-
si, KKK’nin ilan›, PKK’nin yeniden infla-
s›, KJB’nin kuruluflu, halk serhildanla-
r› gibi geliflmeler, Önder Apo’nun öncü-
lük etti¤i Özgürlük hareketimizi düflma-
n›n tasfiye edemeyece¤ini ve gerileteme-
yece¤ini net olarak göstermifltir. 

2006’n›n ortalar›na gelindi¤inde, tüm
eksik ve yetmezliklerine ra¤men gerek
meflru savunma çizgisi temelinde geli-

flen gerilla direnifli, gerekse halk›m›z›n
gelifltirdi¤i serhildanlar temelinde hare-
ket olarak sa¤lad›¤›m›z geliflmeler, Türk
devletini ciddi bir biçimde zorlam›flt›r.
Bu geliflmeler karfl›s›nda Türkiye’deki
çeflitli çevrelerin, baz› uluslararas› ve
Güney Kürdistanl› güçlerin, sorunun
demokratik yöntemlerle ve diyalogla çö-
zümü için bir ateflkesin taraf›m›zdan
yap›lmas› ça¤r›lar› olmufltur. Hatta
Türk devlet sistemi içindeki baz› ku-
rumlar›n ayn› paralelde giriflimleri ol-
mufltur. Tüm bu geliflmeleri de¤erlendi-
ren hareketimiz, Önder Apo’nun ça¤r›s›
üzerine 1 Ekim’den itibaren geçerli ola-
cak tarzda ateflkesi ilan etmifltir. Atefl-
kes karar›, siyasal mücadele etme kara-
r› olmas›na ra¤men, baz› s›n›rl› eylem ve
etkinlikler d›fl›nda etkili bir mücadele
ortaya konulamam›flt›r. Hareketimize
bar›fl, ateflkes ça¤›r›s› yapanlar›n da
ciddi bir çabas› görülmemifltir.

Türk genelkurmay› ise ilk günden
itibaren, ‘tek bir fert kalmay›ncaya ka-
dar operasyonlar sürecektir’ aç›klama-
s›yla tutumunu göstermifl, hareketi-
mizi ve ortaya ç›kan halk iradesini ez-
me konseptinde baflar›ya ulaflmak için
Önderli¤in tasfiyesini planlam›fllard›r.
Zehirleme bu çerçevede yeni bir kon-
sept olarak gelifltirilmifltir. Aralar›nda-
ki tüm çeliflkilerine ra¤men, Önderli¤i
tasfiye etme konusunda öncülük ya-
pan kesim, ordu baflta olmak üzere,
cumhurbaflkan›, CHP ve MHP’dir. AKP
hükümeti de esas olarak Önderli¤in
imhas› ve hareketimizin tasfiyesi kar-
fl›l›¤›nda bu güçlerle bir uzlaflmaya
varm›flt›r. Ancak Önderli¤imizin ve ha-
reketimizin tasfiyesi karfl›l›¤›nda uz-
laflmalar›na ra¤men, AKP ve ittihatç›
kanat aras›ndaki çeliflkiler cumhur-

baflkanl›¤› seçiminde de görüldü¤ü gi-
bi giderek derinleflmektedir.

AKP’nin sistemi kendi ç›karlar›na gö-
re düzenleme istemi karfl›s›nda genel-
kurmay baflkan›n›n gelifltirdi¤i askeri
muht›ra niteli¤indeki aç›klaman›n
ard›ndan cumhurbaflkanl›¤› seçiminin
ertelenmesi, erken seçim karar›n›n al›n-
mas›, sistemin esas güç merkezinin kim
oldu¤unu bir kez daha somut olarak or-
taya ç›karm›flt›r. Demokrasi, kuvvetler
ayr›l›¤›, hukuk devleti, seçme seçilme
özgürlü¤ü, siyasal irade vb kavramlar›n
tümüyle halk› aldatmaya yönelik olarak
üretildi¤i ve ordu d›fl›nda var olan tüm
kurumlar›n da esas olarak ordunun be-
lirledi¤i siyaseti pratiklefltirmekle so-
rumlu oldu¤u gözler önüne serilmifltir.
Türk genelkurmay baflkanl›¤›n›n belir-
leyici, ba¤lay›c› bir fetva kurumu oldu-
¤u, askeri vesayetin kald›r›ld›¤› veya za-
y›flat›ld›¤›na iliflkin aç›klamalar›n asl›n-
da d›fl ve iç kamuoyuna yönelik bir göz
boyama oldu¤u netleflmifltir. 

Genelkurmay›n yönlendiricili¤inde,
›rkç›l›k milliyetçilik ekseninde gerçek-
lefltirilen son kitlesel mitinglerde de gö-
rüldü¤ü gibi, bir ulus faflizmi gelifltiril-
mek istenmektedir. Bununla hem met-
ropollerdeki Kürt halk›n›n sindirilmesi
hem de Kürdistan’da yürütülen topye-
kün savafla kal›c› toplumsal deste¤in
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Kürt
halk›n› ve demokratik güçleri sindir-
mek, olas› bir Türk-Kürt savafl›na ha-
z›rl›k için gelifltirilen bu faflist ›rkç› dal-
ga toplumu önemli oranda sarm›flt›r.
E¤er böyle devam ederse, linç giriflim-
leri tehlikeli bir biçimde Türk-Kürt top-
lumsal savafl›n›n fitilini tutuflturacak-
t›r. Neo ittihatç›lar, bu politikayla art›k
afl›lan Türk ulus devletini korumaya
yönelik bir çizgiyi savunmaktad›r. Bu
kesimlerin sabetayc›lar denilen kesim
taraf›ndan etkilenip yönlendirildi¤ini
de belirtmek gerekir.

Neo ittihatç› kesimin siyasetinin
esas›, hiçbir tereddüde yer b›rakmaya-
cak biçimde ortaya ç›km›flt›r. Önderli-
¤in tasfiyesiyle birlikte gerillay› ezme,
legal demokratik kesimleri teslim alma
ve halk›n özgürlükçü iradesini k›rmay›
hedeflemektedirler. Elbette bununla ye-
tinmeyeceklerdir. Güney Kürdistanl› si-
yasi güçleri hareketimize karfl› kullan-
mak için zorlayabilecekleri kadar zorla-
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yacaklar›, bunun olmamas› halinde de
Güney Kürdistan’daki kazan›mlar› tas-
fiye etmek için harekete geçecekleri, s›-
n›ra yap›lan y›¤›naklardan da anlafl›l-
maktad›r. Bununla Güneyli güçleri
Kerkük konusunda geriletmeyi, Türk-
menler üzerinden o alanda kendi siya-
setini etkili k›lmay›, böylelikle Irak’›n
yeniden yap›lanmas›nda söz, karar sa-
hibi olarak, bölgedeki etkinli¤ini gelifl-
tirmeyi hedeflemektedir. 

Öte yandan Türk devleti, haz›rl›¤›n›
yapt›¤› Güney Kürdistan’a yönelik ope-
rasyonlarda Güneyli güçlerin kat›lma-
mas› halinde sonuç almayaca¤›n›, hat-
ta büyük bir darbe yiyece¤ini iyi bildi-
¤inden, çeflitli biçimlerde Güneyli güç-
lere bask› yaparak hareketimize karfl›
harekete geçirmeye çal›flmaktad›r.

AAtteeflflkkeess  ssoonnaa  eerrmmiiflflttiirr

KONGRA GEL V. Genel Kurulu’nun
18 May›s’ta yapt›¤› en temel siyasi de-
¤erlendirmelerden biri de Önderli¤imi-
zin 1993 y›l›ndan itibaren Kürt soru-
nunu demokratik birlik temelinde ve
bar›flç›l yöntemlerle çözme çabalar›n›n
sonuçlar›n›n de¤erlendirmesi olmufl-
tur. Bunun için at›lan ad›mlar ve Türk
devletinin bu ad›mlar karfl›s›ndaki in-
kar ve imhac› yaklafl›mlar› bilinmekte-
dir. V. Genel Kurulumuz, en son ilan
etti¤imiz beflinci ateflkes süreci karfl›-
s›nda Önder Apo’nun zehirlenmesi,
imha operasyonlar›n›n artt›r›lmas›,
halk›m›za yönelik bask›lar›n daha da
gelifltirilmesi ve Güney Kürdistan’a
girme haz›rl›klar› karfl›s›nda ateflkesin
art›k anlam›n› yitirdi¤i tespitini yap-
m›flt›r. Bu nedenle de mücadelemizin
18 May›s 2007 tarihiyle birlikte baflla-
yan bu yeni döneminin kader belirleyi-
ci bir dönem oldu¤unu vurgulam›flt›r.
Bununla birlikte, Türk devletinin de-
mokratik birlik çözümümüzü görmez-
den gelerek, Kürt halk iradesini ezme,
yok etme politikas› karfl›s›nda Türk
devlet s›n›rlar› içerisinde çözüm ara-
man›n tek çözüm olmad›¤›, Kürdistan
halk›n›n buna mahkum olmad›¤›,
Türk devletinin ›srar›n› sürdürmesi
halinde, özgür Kürdistan’› demokratik
konfederalizm esaslar›na göre kuraca-
¤›n› kararlaflt›rm›flt›r. 

Bu karar›n, KCK sisteminin daha
güçlü bir biçimde örgütlendirilmesi ve
halk›m›z›n 34 y›lda ortaya ç›kan ulu-
sal demokratik de¤erlerini savunmak
için, kendi savunma güçlerini nicelik
ve nitelik olarak büyütmeyi gerekli k›l-
d›¤›n› belirtmifltir. 

Di¤er temel bir görev olarak da
Kürdistan’›n tüm parçalar› aras›nda
ulusal birli¤in gelifltirilmesi için mü-
cadele edilmesi ve ulusal bir konfe-
rans›n toplanmas› için çal›flmalar›n
yürütülmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Halk›-
m›z›n varolma ve özgürleflme mücade-
lesinde bir final dönemi olarak tespit
edilip planlanan bu önemli dönemde
savunma kuvvetlerinin güçlü tutul-
mas› ve halk›m›z›n gelifltirdi¤i serhil-

danlar›n daha da güçlendirilmesi
gerekti¤i karar alt›na al›nm›flt›r. 

Yukar›da ortaya konulan siyasal
tablo, baflta 2007 y›l› olmak üzere
önümüzdeki birkaç y›l› kritik ve has-
sas hale getirmektedir. Sömürgeci
Türk devletinin Ortado¤u’daki gelifl-
meleri de gözeterek Kürt sorununu de-
mokratik temelde çözme yerine, topye-
kün savaflta ›srar edece¤i aç›¤a ç›k-
m›flt›r. Bu yönelimler karfl›s›nda hare-
ket ve halk olarak kendimizi uzun so-
luklu bir direnifle haz›rlamam›z gerek-
ti¤i aç›kt›r. Dolay›s›yla gündemde ola-
n›n bir ölüm kal›m savafl› oldu¤u bili-
nerek, yönetim, kadro ve çal›flanlar›n
da bu tarihsel görevlerin bilincinde
olmas›, gevflekli¤e izin vermemesi, ör-
gütsel ortam› ve kadroyu liberalize
eden yaflam ve iliflki durufllar›na karfl›
ciddi bir mücadele yürütmesi gerekti¤i
kararlaflt›r›lm›flt›r. 

YYeennii  ddöönneemmddee  KKCCKK’’nniinn  iinnflflaa
ssoorruunnllaarr››  vvee  ggöörreevvlleerriimmiizz

KONGRA GEL V. Genel Kurulu, si-
yasal gündemde sürecin de¤erlendir-
mesi ve bunun karfl›s›nda izleyece¤i-
miz çizgiyi belirlerken, faaliyetlerin de-

¤erlendirilmesine ba¤l› olarak esasta
III. Genel Kurul’dan itibaren demokra-
tik konfederalizmin infla sürecini ve te-
mel sorunlar›n› tart›flm›fl, içine girilen
yeni süreçte sistemin kendisini nas›l
örgütlemesi gerekti¤ini belirlemifltir. 

Gelifltirilen her evrensel, toplumsal
proje, uyguland›¤› ülkenin, halk›n ve
kültürün rengini al›r. Ülkenin, halk›n
içinde bulundu¤u somut sosyal, kül-
türel, siyasal, ekonomik koflullar göz
önünde bulundurulmadan genel geçer
formülasyonlarla bir sistemi infla et-
meye kalk›flmak, ancak baflar›s›zl›kla
sonuçlan›r veya çok zorlan›rsa, siste-
min kurulamazl›¤›na iliflkin bir inanç
geliflir. Kürdistan hala Türk, Arap ve
Fars devletleri taraf›ndan yo¤un ola-

rak askeri iflgal alt›nda bulundurul-
makta, siyasal alanda sömürgecili¤e
tabi tutulmakta, özellikle Türk sömür-
gecili¤i taraf›ndan kültürel soyk›r›ma
u¤rat›lmak istenmektedir. Böyle bir
ülkede demokratik konfederalizmin
inflas›na yönelmek önemlidir. Elbette
bu sistemi gelifltirecek olan birey, tüm
bu gerçekliklerin fark›nda olan, kendi-
sinde bu zihniyet ve vicdan devrimini
gerçeklefltirmifl, özgür yurttafl olma bi-
lincine ulaflm›fl bireydir. 

Demokratik konfederalizm, 2004
y›l›n›n sonlar›nda gündemimize gir-
mifltir. Önderlik, 2005 Newroz’unda
KKK’yi ilan etmifl, III. Genel Kurul’da
haz›rlanan sözleflmeyle de demokratik
konfederalizmin hukuku ve iflleyifli or-
taya konulmufltur. 

Bu temelde bafllayan çal›flmalarda,
demokratik konfederalizmin inflas› ve
örgütlenmesi konusunda önemli say›la-
bilecek tarzda bir temel at›lm›flt›r. Her
bak›mdan yeni bir sistem olan demok-
ratik konfederalizmin inflas›na yönelir-
ken birçok yetersizlik de yaflanm›flt›r. 

V. Genel Kurul’a sunulan ve esas
olarak sistemin icra organ› konumun-
daki Yürütme Konseyi’nin onaylanan
raporunda yönetimlerden, sistemden ve

““HHeerr  eevvrreennsseell,,  ttoopplluummssaall  pprroojjee,,  uuyygguullaanndd››¤¤››  üüllkkeenniinn,,  hhaallkk››nn  vvee  kküüllttüürrüünn  rreennggiinnii  aall››rr..

SSoommuutt  ssoossyyaall,,  kküüllttüürreell,,  ssiiyyaassaall,,  eekkoonnoommiikk  kkooflfluullllaarr  ggöözz  öönnüünnddee  bbuulluunndduurruullmmaaddaann  bbiirr

ssiisstteemmii  iinnflflaa  eettmmeeyyee  kkaallkk››flflmmaakk,,  aannccaakk  bbaaflflaarr››ss››zzll››kkllaa  ssoonnuuççllaann››rr..EEllbbeettttee  bbuu  ssiisstteemmii

ggeelliiflflttiirreecceekk  oollaann  bbiirreeyy,,  bbuu  ggeerrççeekklliikklleerriinn  ffaarrkk››nnddaa  oollaann,,  kkeennddiissiinnddee  bbuu  zziihhnniiyyeett  vvee  

vviiccddaann  ddeevvrriimmiinnii  ggeerrççeekklleeflflttiirrmmiiflfl,,  öözzggüürr  yyuurrttttaaflfl  oollmmaa  bbiilliinncciinnee  uullaaflflmm››flfl  bbiirreeyyddiirr””
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kadrodan kaynakl› sorunlar kapsaml›
bir biçimde ele al›nm›fl, çözüm de öne-
rilmifltir. Meclis üyelerinin tamamlay›c›
elefltiri ve de¤erlendirmeleri, yaflad›¤›-
m›z sorunlar›n kayna¤›n› ve çözümünü
daha net bir biçimde ortaya koymufltur. 

V. Genel Kurul, sorunlar› temel
noktalar biçiminde ortaya koymufltur.
Bu sorunlar›n bafl›nda gelen, demok-
ratik konfederalizmi anlama ve uygu-
lama sorunlar›d›r. Bu sorunlar›n en-
gelleyici ve a¤›r olmas›n›n temelinde
ise paradigmal de¤iflimin hareketimi-
zin tart›flma gündemine girdi¤i dö-
nemde, ihanetçi tasfiyeci grubun de¤i-
flimi çarp›tmas›, hareketimizi küresel
sermayenin bir uzant›s› haline getirme
istemi, bunun için de yaflam ve militan
ölçülerle oynama giriflimleri bulun-
maktad›r. Geçifl ve de¤iflim süreçlerin-
de do¤ru ve sa¤l›kl› tart›flmak büyük
öneme sahiptir. Ancak tasfiyecili¤in
iflin içine kar›flmas›, demokratik kon-
federalizmin kurulufl sürecinin sa¤l›k-
l› geliflmesini de önemli oranda zorla-
m›flt›r. Günümüzde yaflanan zorlan-
malar›n bir yan›n› da tasfiyeci sürecin
kal›nt›lar› oluflturmaktad›r.

Bu anlay›fl sorunlar›n›n bafl›nda ise
demokratik konfederalizmi sanki öncü-
süz ve militan ölçüleri gereksiz k›lan ve
kendili¤inden kurulabilecek bir sistem-
mifl gibi ele alan yaklafl›mlar gelmekte-
dir.  Kürdistan’›n statüsü ve Kürt halk›-
n› aç›kça düflman ilan ederek üzerinde
yok etme planlar› gelifltiren düflman
gerçekli¤i göz önüne getirildi¤inde, bu-
nun yanl›fl oldu¤u kadar bir çarp›tma
oldu¤u da görülecektir. Oysa parti ön-
cülü¤ü ve militan›n öncülük misyonu
burada çok daha önemli olmaktad›r.
Konfederalizm, devletçi, iktidarc›, erkek
egemenlikli bir sistem olan kapitalizm
karfl›s›nda alternatif bir sistem gelifltir-
meyi ön görürken, militanl›¤›n ve öncü-
lü¤ün rolünü zay›flat›p, gereksiz k›lma-
maktad›r. Tam tersine, daha fazla art-
t›rmaktad›r. Bu anlay›fl giderilmeden,
partileflme ve parti militanl›¤›n›n öncü-
lük etti¤i milyonlar kazan›lmadan, e¤i-
tilmeden ve onlar›n eme¤i olmaks›z›n
demokratik konfederalizmi Kürdis-
tan’da kurmak mümkün de¤ildir. 

Di¤er temel bir sorun ise KCK siste-
mi içindeki konfederal örgütlenmelerin
durumudur. Bu yap›lar a¤›rl›kl› olarak

kendileriyle s›n›rl› kalmakta, yerelleflme
geliflmekte, adeta kendini di¤er çal›flma-
lara karfl› sorumlu görmemekte, siste-
min bütünlü¤ünü gözetmemektedir. Bu
nedenle de yeni hedef kitleler belirleme,
aç›l›m sa¤lama ve kat›l›m› gelifltirme ko-
nusu ciddi bir gündem konusu yap›l-
mam›flt›r. Sömürgeci güçlerin hareketi-
mizi marjinallefltirme ve kat›l›m› engel-
lemeye yönelik kapsaml› projeleri göz
önüne getirildi¤inde, bunun nas›l tehli-
keli bir yaklafl›m oldu¤u kendili¤inden
anlafl›lmaktad›r. Durum bu iken, kim
kime nas›l bir hukukla ba¤l› olacak tar-
t›flmas› yo¤unca yürütülmüfl, ancak
sistemin inflas›na ciddi bir biçimde yö-
nelinmemifltir. Bu yap›lanmalarda orta-
ya ç›kan di¤er bir e¤ilim, alan›n› bir ik-
tidar alan› haline getirmek olmufltur.
Böyle bir durumda da do¤al olarak bir-
birini tamamlama de¤il, birbirini etki-
sizlefltirme gündeme gelecektir.

En önemli sorunlardan birisi de
parti kadro ölçülerini esas alma yeri-
ne, neredeyse her komite ve koordi-
nasyon kendisine göre bir kadro yak-
lafl›m› içine girmifltir. Dolay›s›yla da
hareketin ortak kadro ölçüleri önemli
oranda afl›nd›r›lm›flt›r.

Yerelleflmeye ba¤l› olarak, hareke-
tin esas gündemini ortaklaflt›rmada
ciddi sorunlar yaflanm›fl, hemen he-
men her komite ve koordinasyonun
kendi öncelikli gündemi öne ç›km›fl,
daha çok bunun arkas›ndan gidilmifl-
tir. Sistemin esas gündemi yeterince
ortaklaflt›r›larak, takip edilememifltir.
Böyle olunca ortak tepki ve ortak ref-
leksler gelifltirilememifl, gelifltirilenler
ise uzun vadeli, istikrarl› olamam›flt›r.

V. Genel Kurul, demokratik konfe-
deralizmin gelifltirilip güçlendirilmesi-
nin önündeki bu anlay›fllarla mutlak
anlamda ideolojik mücadele edilmesi-
nin gereklili¤ini belirtmekle birlikte,
giderilmesi için sözleflmede de baz› de-
¤iflikliklere gitmifltir.

Yürütme Konseyi, sistemin pratik
yürütmesinden sorumlu organ olarak,
yaflanan yetersizliklerden dolay› yap-
m›fl oldu¤u özelefltiriyi Genel Kurul’a
sunmufl oldu¤u raporda belirtmifltir.
Asl›nda yönetim yaflanan bu yetersiz-
likleri önemli oranda görmüfl, çözüm-
lemifl ve belli oranda bir mücadele de
yürütmüfltür. Yönetimin yaflad›¤›

temel yetersizlik, karar ve planlamala-
r› yaflama geçirmede gösterdi¤i zay›fl›-
¤›n yan› s›ra, demokratik konfederaliz-
mi yetersiz, yanl›fl anlayan, kendine
göre ele alan ve uygulamada da¤›n›kl›-
¤a, parçal› durufllara yol açan, kadro-
lar›n enerji ve yeteneklerini etkisiz b›-
rakan anlay›fllara karfl› yeterli ve etki-
li bir anlay›fl mücadelesi yürütmemifl
olmas›d›r. Bunun sonucunda da birbi-
rini tamamlamayan, genelleflmeyen,
ben merkezci, egemenlikçi ve çal›flma
alan›n› adeta kendi mülkiyeti gibi gö-
ren yaklafl›mlar kendisini dayatm›flt›r.
Yeterince denetim ve hesap sorma da
olmay›nca, sorunlar gerekti¤i kadar
çözülememifltir.

Sürecin özellikleri göz önüne getiril-
di¤inde, böyle bir yönetim tarz›yla
düflman bofla ç›kar›larak, V. Genel
Kurul’un önümüze koydu¤u temel gö-
revler olan direnifl, savunma güçlerini
büyütme, KCK’yi infla etme ve ulusal
demokratik birli¤i gerekti¤i kadar ge-
lifltirme mümkün olmayacakt›r. Bu
nedenle seçim kanununda yap›lan bir
de¤ifliklikle, seçilen yönetim üyeleri
adeta güven oylamas›ndan geçirilerek
seçilmifllerdir. 

Yürütme Konseyi’nin geçmifl tecrü-
belerden de yararlanarak V. Genel Ku-
rul’a sundu¤u örgütlenme ve çal›flma
sistemini 11 komite biçiminde de¤il de
birbirine yak›n olan çal›flma alanlar›-
n›n birlefltirilmesi temelinde, befl ayr›
alan çal›flma merkezi biçiminde örgüt-
me önerisi genel kabul görmüfl, bu te-
melde sözleflme de de¤ifltirilmifltir. Bu-
na göre ideolojik alan, siyasal alan,
sosyal alan, savunma alan›, maliye ve
ekonomi alan merkezleri olarak bir ör-
gütlenmeye gidilmifltir. Bu alan mer-
kezlerinde komiteler ortadan kald›r›l-
mam›fl, alan merkezleri bünyesinde
bir araya getirilmifltir. Her alan merke-
zi say›lar› 7 ile 13 aras›nda de¤iflen yö-
netim gücüne kavuflturulmufltur.
Bunlar kendi içlerinde üçer kiflilik ko-
ordinelerle çal›flmalar›n› yürütecekler-
dir. Buna göre 

‹deolojik  Alan  Merkezi: KCK siste-
mini, Önderlik çizgisi temelinde gere-
ken teorik çal›flma ve ideolojik müca-
deleyi örgütleyip yürütmekten sorum-
lu kurum olarak tan›mlanm›flt›r. Bün-
yesinde Bilim Ayd›nlanma Komitesi,
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Kültür Komitesi, Bas›n Komitesi bu-
lunmaktad›r.

Siyasi  Alan  Merkezi:  Kürdistan üze-
rindeki inkar ve imha siyasetine karfl›
ulusal demokratik siyasetin belirlenip
uygulanmas›ndan, Kürdistan parçala-
r›ndaki ve yurtd›fl›ndaki siyasi çal›flma-
lar›n örgütlendirilmesinden, demokratik
ekolojik toplumu kurma çal›flmalar› için
örgütlenme ve eylem bilincinin olufltu-
rulmas›ndan sorumlu k›l›nm›flt›r. Bu
Alan merkezinin bünyesinde de Siyasi
Komite, Ekoloji ve Yerel Yönetimler Ko-
mitesi, Hukuk Komitesi, D›fl ‹liflkiler Ko-
mitesi, Az›nl›klar ve ‹nanç Gruplar› Ko-
mitesi bulunmaktad›r.

Sosyal  Alan  Merkezi: Cinsiyetçi, s›-
n›fl› toplum sisteminin alternatifi
olan demokratik ekolojik toplum sis-
teminin yarat›lmas›, tüm toplumsal
kesimlerin bilinçlendirilip örgütlendi-
rilmesinden, halk sa¤l›¤›n›n korun-
mas› ve anadil e¤itimini gelifltirmek-
ten sorumludur. Bünyesinde Sosyal
Komite, Halk Sa¤l›¤› Komitesi, Dil ve
E¤itim Komitesi, Emekçiler Komitesi,
Komalan Ciwan Koordinasyonu, Ye-
kitiye Jinên Azad, Özgür Yurttafll›k
Koordinasyonu bulunmaktad›r.

Halk  Savunma  Alan  Merkezi: Kür-
distan halk›n›n temel hak ve özgürlük-
lerinin korunmas›, KCK Önderli¤i’nin
yaflam›n›n ve özgürlü¤ünün güvence
alt›na al›nmas›, genel demokratik ka-
zan›mlar›n korunmas›, meflru savun-
ma çizgisi do¤rultusunda halk›n sa-
vunma bilincinin ve örgütlülü¤ünün
gelifltirilmesi, halk savunma kuvvetle-
rinin örgütlendirilip yeterli k›l›nmas›n-
dan ve savunma politikalar›n›n olufl-
turulmas›ndan, Halk Savunma Kuv-
vetleri ile KCK sistemi içindeki di¤er
örgüt ve organlarla iliflkileri düzenle-
mekten sorumlu k›l›nm›flt›r.

Ekonomik  Alan  Merkezi: KCK siste-
minin maliye ve ekonomi politikas›n›,
toplumun ihtiyaç duydu¤u ekonomik,
mali örgütlenmeleri ve istihdam amaç-
l› projeleri gelifltirmekle sorumlu k›l›n-
m›flt›r. Bu aflamada bu çal›flma ala-
n›n›n ihtiyaca cevap olabilmesi için,
söz konusu projelerin gereklerini yeri-
ne getirebilme düzeyine ulaflmas› önü-
ne hedef olarak konmufltur.

KJB, koordinasyonun bir çat› örgü-
tü oldu¤undan herhangi bir merkeze

dahil olmamakla
birlikte, kendisi-
ne ba¤l› tüm
güçler sistemin
ilgili merkezle-
rinde yer al›p ça-
l›flmalar›n› yürü-
teceklerdir.

Bunun d›fl›n-
da Önderlik Ko-
mitesi vard›r. Bu
komite de bu
merkezlere dahil
olmay›p, direkt
Yürütme Konseyi Baflkanl›¤›’na ba¤l›
olarak çal›flmalar›n› sürdürecektir.
Bu komitenin esas amac›, Önder
Apo’nun sa¤l›¤›, güvenli¤i, özgürlü¤ü
ve hukuki sorunlar›n› uluslararas›
kurumlar›n gündemine sokmak baflta
olmak üzere, Önderli¤i uluslararas›
alanda tan›tmak, Önderli¤i Sahiplen-
me Komite ve Komisyonlar›n›n örgüt-
lenmesini gelifltirmektir. 

11 Komite, parça ve yurtd›fl› koor-
dinasyonlar› üzerinden yürütülen ça-
l›flmalar, belirtilen sorunlarla bera-
ber belli düzeyde çok bafll›l›¤a ve da-
¤›n›kl›¤› yol açmaktayd›. Bizim gibi
imha sald›r›lar›yla yüz yüze olan ül-
kelerde böyle bir tarzla sonuç almak
zordu. Sözleflmenin bu temelde V.
Genel Kurul’da de¤ifltirilmesiyle sis-
temden de kaynaklanan sorunlar gi-
derilmeye çal›fl›lm›fl, zorlu ve yüksek
bir mücadele temposuyla geçece¤i
kesin olan dönemin kazan›lmas› için
gerekli düzeltmeler yap›lm›flt›r. Bu-
nunla amaçlanan sistemi ve örgütü
zor koflullara haz›rlama ve önümüz-
deki sürece daha derli toplu girme
imkan›n› yaratmakt›r.

Sistemin gelifltirilip oturtulmas›n-
da yönetimin rolünün yan› s›ra, kad-
rolar›n da yaflad›¤› önemli yetersiz-
likler olmufltur. Kadrolarda görülen
yetersizliklerin bafl›nda, ideolojik ve
örgütsel ölçüler temelinde sistem ve
örgüt ortam›nda mücadele yürütme-
me, yanl›fll›klarla mücadele etme ye-
rine uzlaflma ve görmezden gelme
durumudur. Liberal, gevflek ve ka-
zand›rmayan bu yaklafl›m oldukça
zorlay›c› olmufltur. Önder Apo’nun
zehirlendi¤inin aç›klanmas› üzerine
yüzlerce kadronun fedai eylemi için

baflvuruda bulunmas›, önemli bir
kadro kesiminin kendisini bu ko-
numdan ç›karmaya yönelik ciddi bir
ad›m att›¤›n› göstermifltir. Ancak ha-
la eski zorlay›c› konumunu sür-
dürenler de bulunmaktad›r. E¤itim,
ikna yöntemi ve ideolojik mücadeley-
le kadro içinde bir netleflmenin gelifl-
tirilmesi gerekti¤i kendisini ciddi bir
biçimde dayatmaktad›r.

Kadrolar›n mücadelemizdeki yeri,
önemi göz önüne al›narak, geçmifl ye-
tersizliklerinden kurtulmufl, paradig-
man›n özünü, ruhunu kavram›fl,
bunu kendi kiflili¤inde somutlaflt›rm›fl
kadrolar›n yarat›lmas› için öncelikle
yönetimin do¤ru ve ortak bir kadro po-
litikas› gelifltirmesi ve öncülük rolünü
oynamas› gerekti¤i sonucuna ulafl›l-
m›flt›r. Aksi taktirde süreci gelifltirmek
mümkün olmayacakt›r.

Demokratik konfederalizm eylemsiz
düflünülemez ve infla edilemez. Ancak
yürütülen çal›flmalarda eylem çizgisin-
de ciddi yetersizlikler yaflanmaktad›r.
Dönemi karfl›lamayan, düflman irade-
si üzerinde etki yaratmayan, savun-
mac›, pasif, risk almayan eylemler ter-
cih edilmektedir. Bir de meflru eylem-
lili¤ini gelifltirme yerine, daha çok ya-
sall›kla kendini s›n›rlama bir e¤ilim
olarak kendisini göstermifltir. Eylem-
sel alanda yaflanan bu yetersizliklerin
afl›lmas› için, öncelikle bu tarz›n b›ra-
k›larak süreci kazand›racak, düflman
iradesini de¤iflime zorlayacak halk öz-
gürlük iradesinin ortaya ç›kmas› teme-
linde, meflru savunma çizgisinin bir ge-
re¤i olarak gerillan›n paralelinde ser-
hildanlar›n da daha etkili, süreklili¤i
olan tarzda gelifltirilmesi gerekti¤i ka-
rar alt›na al›nm›flt›r.
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ÖÖzzggüürrllüü¤¤ee  kkiilliittlleennmmiiflfl  
kkaaddrroo  dduurruuflfluu  yyaarraatt››llmmaall››

Sistemin kavrat›lmas› ve propagan-
da edilmesinde de ciddi sorunlar ya-
flanmaktad›r. Sistemi içinde bulundu-
¤u kaostan ç›karacak tek do¤ru çözüm
alternatifine sahip olmam›za, bu ko-
nuda görsel, iflitsel, yaz›nsal ve inter-
net alan›nda önemli imkanlar›m›z ol-
mas›na ra¤men, hala etkili bir ideolo-
jik, örgütsel ve sistemsel mücadele yü-
rütülememektedir. Kadro ve halk yete-
rince e¤itilememekte, d›fl›m›zdaki çev-
relere hareketimiz ve Önderlik yeterin-
ce yans›t›lamamaktad›r. Bu alan kad-
rolar›n›n, partimizin ideolojik do¤rul-
tusu ve militan ölçüleri yerine, daha
çok kendini mesleki olarak ele almak-
tan kaynaklanan yaklafl›mlar› da za-
y›fl›¤›n di¤er temel bir nedenidir. 

‹deolojimizin, siyasetimizin, ahlak
ve yaflam ölçülerimizin günlük yaflam
diline tercüme edildi¤i bas›n yay›n sa-
has›nda öncelikle kadrosal niteli¤ini
gelifltirmek gerekti¤i aç›kt›r. Yine daha
çok tasifiyecilik sürecinin savrulma-
lar›n›n bir sonucu olarak hiçbir ihtiya-
ca karfl›l›k vermeyen birçok yay›n ç›-
kar›lm›fl, bunlar bugün de devam etti-
rilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bunlar›n için-
de ifllevsizleflenler kapat›larak, ifllevli
olanlar›n daha da güçlendirilmesi ve
tüm yay›n araçlar›n›n ideolojik, politik
do¤rultumuzu daha etkili yans›tacak
tarzda kendisini örgütlemesi gerekti¤i
karar alt›na al›nm›flt›r.

Her sistemin ruhu, onun sanat ve
kültüründe dile gelmektedir. Kapitalist
sistem bugün sanata tarihinin en bü-
yük karfl› devrimci rolünü oynatmakta-
d›r. Bunun birey ve toplum üzerinde
yaratt›¤› etki sars›c› olmaktad›r. Bunun
etkileri içimize kadar yans›maktad›r.
Kültür sanat faaliyetlerimizin özü, bu
sald›r›lar› bofla ç›karan devrimimizin
birey ve toplumunu yaratmakt›r. Ancak
bu alan çal›flmalar› bu konuda ciddi ye-

tersizlikler yaflam›flt›r. Toplumu komü-
nal temelde örgütlemeye çekecek, öz-
gürlük ve demokrasi mücadelesine du-
yarl› hale getirecek ürünler yeterince
ortaya ç›kar›lamam›flt›r.

Demokratik konfederalizmin ruhu,
onun sanat›yla yarat›lacakt›r. Bu
perspektif temelinde alan kadrosunun
gelifltirilmesi, örgütlülü¤e kavuflturul-
mas› esas bir görev olarak belirlenmifl,
mücadelemizi en genifl kitlelere ulaflt›-
racak kültürel etkinliklerin ve çal›fl-
malar›n yap›lmas› yönünde bir karar-
laflmaya gidilmifltir. 

Kuzey Kürdistan ve Türkiye sahas›
KCK’nin en iyi örgütlenece¤i bir alan
durumundad›r. Ancak yaflanan çeflitli
örgütsel sorunlar nedeniyle bu misyona
uygun ve yeterli bir rol oynayamam›fl-
t›r. Bu nedenle hem koordinasyon hem
de tek tek kurumlar, geçmifl süreçte de-
mokratik konfederalizmin inflas›na gir-
medeki yetersizlikleri giderme konu-
sunda önemli sorumluluklar tafl›mak-
tad›rlar. Bütün çal›flma alanlar›ndaki
grupçuluk, hesapç›l›k afl›larak, KCK
sisteminin istenilen düzeyde örgütlen-
dirilmesine çal›fl›lmal›d›r. Önümüzdeki
dönemde belli düzeyde yarat›lan komi-
teleflmelerin ve birkaç yerde oluflturu-
lan meclis ve komünlerin yayg›nlaflt›r›l-
mas› gerekmektedir. Toplumla bütün-
leflme aç›s›ndan, komün ve meclislerin
her yerde oluflmas› konusundaki çaba-
lar artt›r›lmal›d›r. Bunun için de halk-
laflmayan, egemen siyaset tarz›n› be-
nimseyen anlay›fllar afl›lmal›d›r.

Kuzey Kürdistan ve Türkiye saha-
s›nda yap›lan siyasal eylemlerin yeni
örgütlenmeleri gelifltirme ve yeni kitle-
lere aç›lmaya dönüfltürülmesi gerek-
mektedir. Bu alanda eylem, örgütlen-
me, iliflki ve diyalekti¤inin gelifltirilme-
si gerekti¤i aç›kt›r. Bu yönlü zay›fl›klar
giderilerek, Kuzey Kürdistan ve Türki-
ye’de fazlas›yla varolan örgütlenme ve
eylem potansiyeli aç›¤a ç›kar›larak,
Türk devletinin soyk›r›m politikas›na

güçlü cevaplar verilebilmelidir. Bunun
yap›lmas› için her fleyden önce afl›n-
maya u¤rayan kadro anlay›fl› düzelti-
lerek, özgürlü¤e ve demokratik yafla-
ma kilitlenmifl bir kadro duruflu orta-
ya ç›kar›lmal›d›r. 

Bu alanda kad›n ve gençlik baflta
olmak üzere, di¤er tüm kesimler örgüt
ve eylem anlay›fl›nda düzeltmeye gide-
rek, yeni mücadele döneminin öncü
güçleri olma rolünü yerine getirmeli-
dir. Gençlik ve kad›n örgütlenmede
da¤›n›k, eylemde etkisiz kald›kça, bu
durum tüm toplumsal tabakalar›n ör-
gütsel zay›fl›¤› ve eylemde silikli¤i biçi-
minde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Dolay›-
s›yla kad›n, gençlik, emekçilerin yan›
s›ra, toplumu tabandan örgütlemesi
ve eylem gücünü aç›¤a ç›karmas› gere-
ken özgür yurttafl hareketi, örgütsel ve
eylem hamlesini gelifltirmelidir.

EEmmeekkççii  öörrggüüttlleennmmeelleerriimmiizz  
kkllaassiikk  ttaarrzzllaarr››  bb››rraakkmmaall››dd››rr

Emekçi örgütlenmelerimizin her
fleyden önce Türkiye ve dünyada varo-
lan klasik sendikac›l›k ve bürokratik
tarz› b›rakmalar› gerekmektedir. Sade-
ce ücretini yükseltmeye yönelten anla-
y›fl› aflarak, tamamen tabana dayal›
demokratik örgütlenme zihniyetiyle
toplumun tümünün demokratiklefl-
mesinde ve özgürlük mücadelesinin
gelifltirilmesinde rol oynayan bir tarza
ulaflabilmelidir. 

Kürt sorununun çözümünde kilit ro-
le sahip olmas› nedeniyle Türkiye ve Ku-
zey Kürdistan sahas›n›n üzerinde
önemle durmak, öncü ve örgütlülük dü-
zeyinin düflman›n topyekün sald›r›lar›n›
karfl›lay›p bofla ç›kararak, zafer yaratma
düzeyinde gelifltirilmesi için, meflru sa-
vunma çizgisinin bir gere¤i olarak, geril-
lan›n paralelinde serhildanlar›n da ayn›
düzeyde yükseltilmesi gerekmektedir.
Sosyal alanda gençlik, kad›n, emekçiler,
inanç gruplar›n›n, ulusal az›nl›klar›n
özgür yurttafll›k perspektifi temelinde
yaflam›n komün ve meclis esaslar›na
göre örgütlendirilmesinde, halk›n temel
sorunlar› olan e¤itim, sa¤l›k, yoksulluk,
açl›k, iflsizlik vb sorunlar›n› çözmede
önemli zay›fl›klar yaflamaktad›r. 

Sosyal alan, demokratik ekolojik cin-
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siyet özgürlükçü paradigman›n hayata
geçirildi¤i bir aland›r. Yerel yönetim im-
kanlar›ndan da yararlan›larak güçlü
meclisleflmeleri gelifltirerek, özel sava-
fl›n toplumda gelifltirmek istedi¤i açl›k,
fuhufl, uyuflturucu vb sorunlar›, yine
halk›n sa¤l›k ve e¤itim sorunlar›n› çöze-
cek imkanlar› iyi de¤erlendirerek so-
mut, pratik örgütlenmelere kavuflmal›-
d›r. Bir örgütlenme, eylem ve toplumu
infla sahas› olan sosyal alan, atalet ko-
numundan ç›kar›larak harekete geçiril-
melidir. Baflta kad›n ve gençlik olmak
üzere di¤er toplumsal kesimlerin gerek-
ti¤i gibi örgütlendirilmemesinin nedeni
olan halka inmeyen, konfederalizmin
inflas›na pratik olarak yönelmeyen, da-
ha çok üstte kalan kadro duruflu afl›l-
mal›d›r. Sosyal alan çal›flmas›na rolünü
oynatmas› için, yeni düzenlemeyle öz-
gür yurttafl, e¤itim ve dil komitesi çal›fl-
malar› da dahil edilmifltir. Özellikle
Kürt dilinin gelifltirilmesi, savunulmas›
ve korunmas› için oto asimilasyona
karfl› mücadele edilmesi ve bu temelde
Kürt dilinin gelifltirilmesi üzerinde de
önemle durulmufltur. Esas olarak KCK
sisteminin örgütlendirilmesi, serhildan-
lar›n gelifltirilmesi ve kat›l›m›n en fazla
gelifltirilece¤i bir alan haline getirilmesi
gerekti¤i kararlaflt›r›lm›flt›r.

Do¤u, Güney ve Bat› Kürdistan ko-
ordinasyonlar›n›n çal›flmalar›nda orta-
ya ç›kan en temel sorun, her üç alanda
da farkl› neden ve gerekçelerle demok-
ratik konfederalizmin inflas›na yönel-
mede ciddi bir yetersizli¤in yaflanm›fl
olmas›d›r. Bu alanlarda ciddi tarz so-
runlar›n›n öncelikle düzeltilmesi gerek-
mektedir. Öncülü¤ün do¤ru gelifltiril-
mesi, olanaklar›n yetkince de¤erlendi-
rilmesi ve gerekli olan örgütlenme ve
mücadele tarz›n›n gelifltirilmesi halinde

ciddi geliflmelerin yafla-
naca¤› aç›kt›r. Özellikle
Do¤u Kürdistan’da
muazzam geliflme ola-
naklar› söz konusudur.
Burada sorun, kitlesel
örgütlenmenin geliflti-
rilmesi sorunudur. Do-
lay›s›yla siyasi çal›flma
ve örgütsel faaliyetleri
öne ç›karmak gereki-
yor. Bat› Kürdistan’da
ise son y›llarda geliflen
kitlesel hareketlilik, ge-

nel toparlanma, gerçekleflen KCK Roja-
va Kongresi ve parça halk›n›n Önderli-
¤e yüksek düzeyde ba¤l›l›¤› güçlü
umutlar vermektedir. Esas sorun, öncü
gücün ve kadronun do¤ru temelde ro-
lünü oynamamas›d›r. Güney’de de her
fleye ra¤men çizgimiz giderek geliflme
zemini bulmaktad›r. Burada da ›srarl›,
kararl› bir öncülü¤ün gelifltirilmesine
ciddi bir ihtiyaç vard›r. Bu sorunun çö-
zülmesi burada geliflmeye yol açacakt›r.

TTeemmeell  ssoorruunn  öönnccüü  kkaaddrroonnuunn  
rroollüünnüü  ooyynnaammaammaass››dd››rr  

Kürt sorununun her zamankinden
daha fazla çözümünün gündeme gel-
di¤i bir dönemde, siyasal çizgi netli¤i
önemli olmaktad›r. Bu aç›dan her üç
alanda da esas olarak parça koordi-
nasyonlar›n›n temel çal›flmalar›n›n
KCK sistemini örgütleme, kat›l›m›
artt›rma ve ulusal demokratik birli¤i
gelifltirme, Do¤u Kürdistan’da serhil-
danlar› gelifltirme gerekti¤ini karar
alt›na al›nm›flt›r. 

Maxmur, savafl ve direnifl içerisin-
de kendisini yaratm›fl bir aland›r.
Alan›n bu esas özelli¤ini ortadan kal-
d›rmak için uluslararas›, bölgesel
güçler ve Türk devleti çok yönlü bir
çaba içindedir. Maxmur sorunu, Kürt
sorununun bir parças›d›r. Dolay›s›yla
Kürt sorunu çözülmeden Maxmur
mülteci sorunu da çözülemez. Max-
mur halk›n›n Önderlikten ve hareket-
ten yana tutumu nettir. Alan›n gü-
venlik, siyasal, sosyal, sa¤l›k, e¤itim
ve kültürel sorunlar›n›n çözülmesi
için mücadele edilmelidir.

Mücadelemizin temel alanlar›ndan

birisi konumundaki Avrupa’da demok-
ratik konfederalizmin inflas› oldukça
önem kazanmaktad›r. Sözleflmede Av-
rupa da dahil tüm yurtd›fl› alanlar› bi-
rer parça gibi ele al›narak, örgütsel sis-
temin buna göre oluflturulmas› karar›-
na var›lm›flt›r. Bunun için en genifl
halk kesimlerine ulaflmak, baflta genç-
lik ve kad›n olmak üzere tüm toplum
kesimlerine ulaflarak, emekçilerin,
inanç gruplar›n›n, az›nl›klar›n örgütlü-
lü¤ünü gelifltirmek gerekmektedir. E¤i-
timle örgüt ve kadrodaki yetersizlik-
lerle afl›nmalar›n önü al›narak, bir
hamle yap›larak, KCK sistemi gelifltiril-
melidir. Son süreçte Önderli¤in zehir-
lenmesine karfl› gelifltirilen eylemlerde
belli bir geliflmenin sa¤lanmas›, önü-
müzdeki dönemde hamle için güçlü bir
zemin yaratm›flt›r. Bu nedenle önü-
müzdeki dönemde hem Avrupa siste-
minden kaynaklanan olumsuz etkiler
hem de Avrupa’da geliflen burjuva mil-
liyetçi etkilerden uzak durarak, müca-
deleci, risk göze alan bir örgüt ve eylem
çizgisi yakalanmal›d›r.

Son iki y›l içinde belli bir toparlan-
may› yaflayan BDT ve Rusya alan çal›fl-
malar›, mücadelemizin yeni sürecinde
üzerine düflen görevleri artan oranda
yerine getirmelidir. Alan imkanlar›,
Kürt halk›n›n demokratik konfederal
sistemini örgütlemesine güçlü bir ze-
min sunmaktad›r. Baflta kat›l›m olmak
üzere her bak›mdan ülkeyle ve döne-
min görevleriyle bütünleflen bir örgüt-
lenme ve eylem düzeyi yakalanmal›d›r.
Hareketimizin bölge dengelerini etkile-
yen düzeyi göz önüne getirildi¤inde,
BDT sahas›ndaki Kürt halk›n›n özgür-
lük mücadelesini destekleyen diploma-
tik çal›flmalar› yürütmesinin imkanlar›
geçmifle göre daha fazla artm›flt›r. Er-
menistan’daki örgütlülü¤ümüzün de
ulaflt›¤› belli bir örgütlülük düzeyi bu-
lunmaktad›r. Bunu daha da ilerlete-
rek, hem kat›l›m hem de daha genifl
kesimlere ulaflma ve özgücünü yo¤un-
laflt›rma görevlerini yerine getirmelidir.

Kürt sorununun uluslararas› karek-
terinden dolay› diplomatik çal›flmalar›n
önemi de artmaktad›r. Bu nedenden
dolay› tüzüksel olarak her ne kadar si-
yasi alan bünyesinde düzenlenmifl olsa
da Yürütme Konseyi Baflkanl›¤›’na
ba¤l› ayr› bir komite olarak örgütlendi-
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rilmesi karar› al›nm›flt›r. Özgücümüzü
ve ba¤›ms›z, ideolojik, siyasi çizgimizi
esas alan ve tüm diplomatik çal›flmala-
r› bir merkezde toplayan, derli toplu,
aktif bir çal›flma ile mücadelenin di¤er
sahalar›n› tamamlayan bir düzeyin ya-
kalanmas› hedeflenmifltir.

V. Genel Kurul’un ortaya koydu¤u
en temel görevlerden birisi olan
KCK’nin infla çal›flmalar› kapsam›nda
hem Kürdistan’›n dört parças›nda
hem de yurtd›fl› alanlar›nda halk›m›z,
komün ve meclisler temelinde yaflam›-
n› özgürce ve özgücüne dayal› olarak
kurup gelifltirmelidir. Halk öncüleri
ç›kmal›, emek verenler infla sürecine
daha aktif kat›lmal›, yönelimler görü-
lerek özsavunma gelifltirilmeli, her yer-
de kendi kendine yeterli ekonominin
örgütlendirilmesi için çal›fl›lmal›d›r. 

Diplomatik faaliyetlerimizin bir yö-
nü de Önderli¤imizin ortaya koydu¤u
siyasi çizgi ve demokratik konfederal
sistemin baflta Ortado¤u halklar› ol-
mak üzere dünyan›n di¤er halklar›na
tan›t›lmas› olmaktad›r. Diplomatik ça-
l›flmalar›n di¤er önemli çal›flma alan›
da Kürdistanl› tüm siyasi güçlerle ulu-
sal birlik projemizin somut ifadesi olan
Ulusal Konferans’›n gelifltirilmesi için
çal›flmalar yürütmektir.

V. Genel Kurul, savunma alan›na
iliflkin de yap›lan süreç de¤erlendir-
mesine ba¤l› olarak baz› temel karar-
lar alm›flt›r. Geçmifl iki y›lda kat›l›mla
direkt ilgili olan çal›flma birimlerinin
d›fl›ndaki komite ve koordinasyonlar›n
birço¤unun kat›l›m çal›flmalar›n› ken-
di görevi olarak görmeyen yaklafl›mla-
r›n elefltirilmifl, bu temelde KCK bün-
yesinde yer alan tüm çal›flma birimle-
rinin kat›l›m› dönemin en temel görevi
olarak ele almas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Sözleflmede yap›lan di¤er temel bir
de¤ifliklik de ‹dari Adalet Divan›’n›n tek
bafl›na tüm sistemin hukuk sorunlar›n›
çözmedeki yetersizli¤i, iflleyifl ve prati-
¤inde ortaya ç›kan sorunlar› gidermek
için Yüksek Adalet Divan›, disiplin ve
görev düzenini korumaktan görevli ‹da-
ri Mahkemeler ve halk içindeki sorunla-
r› çözmekle görevli Halk Mahkemeleri
olmak üzere üç ayr› yarg› kurumunun
oluflturulmas› karar› al›nm›flt›r.

V. Genel Kurul’da çeflitli toplumsal
kesimlere, Kürdistan’da egemenli¤ini

sürdüren devletlere ve uluslararas› güç-
lere önemli ça¤r›lar da yap›lm›flt›r. De-
mokratik ekolojik paradigman›n iki te-
mel dinamik öncü gücü olan kad›n ve
gençli¤e, misyonlar›na denk bir örgütlü-
lükle öncülük görevlerini yaparak, mü-
cadelenin her alan›nda kendisini daya-
tan görevleri baflarma ve gerilla saflar›-
na kat›l›m ça¤r›s› yap›lm›flt›r. Kürdis-
tan’› egemenlikleri alt›nda bulunduran
devletlere, Kürdistan üzerindeki politi-
kalar›na son vererek, Kürdistan halk›-
n›n özgür iradesini tan›ma, sorunlar›
bölgesel olarak diyalog ve bar›flç›l yön-
temlerle çözme ça¤r›s› yap›lm›flt›r. Ulus-
lararas› güçlere de Kürt sorununun çö-
zümü konusunda parçal› de¤il, bütün-
lüklü yaklaflma, zorlay›c› de¤il, çözüm-
leyici olma ça¤r›s› yap›lm›flt›r.

Sonuç olarak,  Önder Apo’nun gelifl-
tirdi¤i ideoloji, politika, örgüt, direnifl
ve özgür yaflam çizgisi Kürdistan’da öz-
gün halk iradesini aç›¤a ç›karm›flt›r.
Bugün bu irade, ulaflt›¤› siyasal, örgüt-
sel, kültürel ve direnme gücü itibariyle
bölgesel ve uluslararas› güçler taraf›n-
dan ister karfl›tl›k temelinde, ister yan-
dafll›k temelinde olsun, dikkate al›nan
bir güç konumuna ulaflm›fl bulunmak-
tad›r. Ancak baflta sömürgeci Türk
devleti olmak üzere baz› devletler bu
iradeyi ›srarla tan›mamakta ve ittifak
halinde ezmeye, tasfiye etmeye çal›fl-
maktad›r. Özellikle Türk sömürgeci
devleti bu siyasette öncülük ve koordi-
ne görevini görmektedir. Türkiye’de
egemen olan ittihatç› zihniyet, tam bir
faflist ›rkç› zihniyetle Kürt halk›n› kat-
liamdan geçirme, hareketimizi tasfiye
etme konusunu Türkiye cumhuriyeti
devletinin varl›k yokluk sorunu haline
getirmifltir. Bu nedenle de sald›r›lar›n›
daha fazla artt›racakt›r. 

Bunun karfl›s›nda Önder Apo’nun
sa¤l›¤›, güvenli¤i ve özgürlü¤ü ile hal-
k›m›z›n kendi özgücüne dayanarak 18
May›s’ta V. Genel Kurul’da ald›¤› ken-
di demokratik konfederalizmini kurma
karar› temelinde büyük direnece¤i ve
tüm de¤erler sistemini ölümüne savu-
naca¤› kesindir. Bu her zamankinden
daha fazla meflru savunma çizgisi te-
melinde direnifli gelifltirip süreklilefltir-
meyi ve zafere gitmek için gerilla safla-

r›na kat›l›m› ve halk serhildanlar›n›
daha örgütlü ve süreklili¤i olan tarzda
gelifltirmeyi gerekli k›lmaktad›r. 

18 May›s, mücadelemizde yeni bir
sürecin bafllamas›d›r. En temel özelli¤i
ise bir çözüm ve baflarma süreci olma-
s›d›r. Bu anlamda bir finaldir. Bunu
baflarmak için de örgütsel sistem daha
derli toplu hale getirildi. Sözleflmedeki
yetersizlikler afl›larak daha iyi bir net-
leflme sa¤lanm›fl, dolay›s›yla sistemde
bir toparlanma geliflmifltir. Bu anlam-
da V. Genel Kurul, Önderli¤in özgürlü-
¤ü ve Kürdistan’›n özgürlü¤ünün ka-
rarlaflt›¤› bir zirve olmufltur.

Mücadele tarihimizin bu kritik afla-
mas›nda önümüze konulan bu temel
görevlerin, Önderlik çizgisinde partile-
flen kadrolar›n, milyonlar›n direnifl,
örgütlenme ve serhildan› gelifltirme ta-
leplerine do¤ru öncülük yapmakla ba-
flar›laca¤› unutulmadan, tüm kadrolar
kendilerini hem geçmifl süreç karfl›s›n-
da sorgulamal› hem de yeni döneme
haz›rl›k temelinde güçlü bir elefltiri
özelefltiriyle gözden geçirmelidir. Tari-
himizin en kritik süreçlerinin böylesi-
ne militan kararlaflmalarla afl›ld›¤› bi-
linmektedir. Düflman›n vahfli sald›r›la-
r› göz önüne al›nd›¤›nda, büyük ka-
zanma olas›l›¤› kadar, belirtilen görev-
lerin gereklerinin tam bir sorumluluk
bilinciyle yap›lmamas› halinde ise cid-
di tehlikelerin oldu¤unu da görmek ge-
rekmektedir.

Bu nedenle öncelikle herkesin yafla-
nan tarihsel geliflmelerin fark›nda ola-
rak, önümüze ç›kan f›rsatlar›n de¤er-
lendirilmemesinin sonuçlar›n›n ne ola-
ca¤›n› görerek, kat›l›m›n› fedailik dü-
zeyine ç›karmas› bir zorunluluk haline
gelmifltir. ‹çine girdi¤imiz mücadele
süreci ancak böyle bir kat›l›mla zafer-
le taçland›r›labilir.

Bu temelde tüm halk›m›z›n, kadro
ve çal›flanlar›m›z›n Önderlik çizgisi
etraf›nda, KONGRA GEL V. Genel Ku-
rulu’ndan al›nan güç ve moral ile her
zamankinden daha fazla kenetlenip
örgütlenerek sürece yüklenecekleri-
ne, halk›m›z ad›na büyük kazanacak-
lar›na olan inanc›m›zla selaml›yor,
yeni mücadele döneminde üstün ba-
flar›lar diliyoruz.
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16-22 May›s tarihleri aras›nda
KONGRA GEL V. Ola¤an Genel Kurulu
gerçeklefltirildi. Yeni sürece iliflkin hare-
ketimizin gerekli olan kararlaflmas› bu
genel kurulla somutlaflt›. 1 Ekim
2006’da ilan edilen tek tarafl› ateflkese
ve Önderli¤imize yaklafl›m kapsaml› ir-
delenerek, önümüzdeki dönemin politik
do¤rultusu belirlendi. Bu beflinci atefl-
kes sürecinin temel özelli¤i; 1993’ten bu
yana yürütülen çal›flmalar›n stratejik
aç›dan hangi sonuçlar› yarat›p yarat-
mad›¤›n›n, bundan sonra nelere yol
aç›p açmayaca¤›n›n de¤erlendirilmesi,
bir hükme kavuflturulmas›yd›. 

KONGRA GEL V. Genel Kurulu ile
ateflkes sürecini bu perspektif do¤rultu-
sunda de¤erlendirdik ve bu de¤erlendir-
meler sonucunda 18 May›s kararlaflma-
s›na ulaflt›k. 18 May›s kararlaflmas›
mücadele tarihimiz aç›s›ndan, yeni do¤-
makta olan Özgürlük hareketimize da-
yat›lan imha sald›r›lar› karfl›s›nda, par-
tileflme, direnme, özgürlük mücadele-
sinde ›srarl› olma karar›n›n verilmesiy-
di. ‹nkar ve imha sisteminin yeni do¤-
makta olan özgürlük çabalar›n› karart-
maya, yok etmeye dönük yönelimine
karfl› özgürlük bilincini ve eylemini ge-
lifltirmekte kesin kararl›l›¤a ulaflmakt›.
Bunun istedi¤i cesaret ve fedakarl›k dü-
zeyini kazanmakt›. 

1188  MMaayy››ss  kkaarraarrllaaflflmmaass››  
yyeennii  ddöönneemmiinn  rruuhhuudduurr  

Biliyoruz 18 May›s 1977 sald›r›s› sa-
dece Haki arkadafla yönelik bir sald›r›
de¤il, tümüyle yeni flekillenmekte olan
özgürlük hareketine, onun ideolojik

grup yap›lanmas›na yöneltilen sald›r›y-
d›. Bir bütün olarak Kürt halk›n›n Ön-
der Apo’yla, Apocu hareketle yeniden
tomurcuklanmakta olan özgürlük
umutlar› yok edilmek istenmiflti. 

Bu sald›r› karfl›s›nda Önder Apo’nun
gelifltirdi¤i bir kararl›l›k var. Bütün par-
ti ve mücadele tarihine iliflkin yapt›¤›
de¤erlendirmelerde bu noktaya önemle
dikkat çekti. “Bafl›m›zdan afla¤›ya kay-
nar su dökülmüfl gibi hissettik” dedi.
“Bu sald›r›n›n, bir ad›m öte giderseniz
yok olursunuz tehdidi oldu¤unu iyi an-
lad›k” dedi. Son savunmalarda, böyle
bir katliam olmasayd›, PKK’nin daha
sonraki geliflim sürecinin bu biçimde
olup olmayaca¤› belli de¤ildi, tespitini
yapm›flt›r.  Bu olay›n karakterine uygun
bir biçimde de halk ad›na tarihsel bir
kararl›l›¤› Önder Apo ortaya ç›kard›.
Partileflme karar› temelinde parti prog-
ram›n›n Haki arkadafl›n an›s›na haz›r-
land›¤›n› söyledi. Bu sald›r›yla birlikte
direnme kararl›l›¤›n›n geliflti¤ini ifade
etti. Bunu baz› yerlerde intikam duruflu
olarak da tan›mlad›. Dolay›s›yla PKK ge-
liflimini flehitlerin an›s›na ba¤l›l›¤›n bir

gere¤i, onlar›n intikam›n›n al›nmas› ola-
y› olarak da tan›mlad›. Böylece daha ye-
ni filizlenmekte olan hareketimize karfl›
yöneltilen imha sald›r›s› karfl›s›nda ha-
reketimizde netleflme ve kararlaflma du-
rumu ortaya ç›kt›. 

Sald›r›y› yapanlar, hareket ve Önder-
lik böyle bir kararl›l›k düzeyine ulafls›n,
büyüsün amac›nda de¤illerdi. Onlar›n
amac› daha tomurcuk halindeyken öz-
gürlük umutlar›n› sert bir darbe ile ku-
rutmak, yok etmek, dolay›s›yla Kürt
toplumu üzerindeki inkar ve imha siste-
mini baflar›ya götürmekti. Bu tutum
Türkiye devlet literatüründe, ‘y›lan›n
bafl›n› küçükken ezmek’ biçiminde ta-
n›mlan›r. Daha sonraki süreçte, bir
postal alt›nda ezilebilecek kadar zay›f-
ken ezilemedi, yok edilemedi biçiminde
hay›flanm›fllard›r. 18 May›s sald›r›s›, y›-
lan›n bafl›n› küçükken ezmek tabirinin
pratikte devlet taraf›ndan gerçekleflme-
sini ifade ediyordu. Yapanlar›n amac› ve
yaklafl›m› kesinlikle buydu. 

Böyle bir sald›r› karfl›s›nda do¤ru tu-
tum, yurtsever tutum, devrimci demok-
ratik tutum, halkç› tutum ne olabilirdi?

“Kürt  sorununun  çözümü  için,  Kürt  halk›n›n  özgür  ve  demokratik  iflleyifli  için  ne  gerekiyorsa  
o  yap›lacakt›r.  Ne  kadar  direnifl  gerekiyorsa  o  kadar  direnilecektir.  Meflru  savunma  çizgisinde  

ne  kadar  savafl  gerekiyorsa  o  yürütülecektir.  Ne  kadar  bar›fl  gerekiyorsa  o  çal›flmalar  içinde  olunacakt›r.
Fakat  Kürt  sorununun  çözümü,  Kürt  halk›n›n  özgür  demokratik  yap›lan›fl›,  yaflam›  ve  

kendi  özgür  iradesi  temelinde  yürüyüflü  sa¤lanacakt›r”

KKÜÜRRTT  HHAALLKKII  
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Türk devleti mesaj›n› çok aç›k vermiflti;
hareketimizin imha edilece¤i, yok edile-
ce¤i mesaj›yd› bu.  18 May›s sald›r›s›
bütün hareketi ve kadrolar› kendilerini
her bak›mdan yeniden gözden geçirmek
zorunda b›rakt›. Sadece Önder Apo için
sürecin a¤›rl›¤›n› iliklerine kadar his-
setmek ve köklü bir durum de¤erlendir-
mesi yapmak söz konusu de¤ildi. Bü-
tün kadro adaylar› ve hareketin tümü
aç›s›ndan mesaj oldu¤u gibi, tutum da
ortak olmak zorundayd›. PKK gruplafl-
mas› içinde yer alanlardan baz›lar› bu
sald›r›dan ürkerek saflar› terk etti. Za-
ten sald›r›n›n amac› da oydu. Kaç›rt-
mak, vazgeçirtmek, da¤›tmakt›. Sald›r›
karfl›s›nda ürkerek, sald›r›n›n amac›na
denk düflecek davran›fllar gösterenler
de oldu. Bunun yan›nda tehlike ne ka-
dar büyük olursa olsun, Önder Apo
flahs›nda  do¤ru yurtsever, devrimci de-
mokratik tutum ve karar› verme yaflan-
d›. Bu da böyle bir imha tehdidi karfl›-
s›nda özgürlük ve demokrasi çizgisinde
Kürt halk›n›n varl›¤› ve duruflu nas›l
sa¤lan›r sorusuna cevap vermekti. 

ÖÖrrggüüttlleenniipp  ddiirreenneerreekk  iimmhhaa  
ssaalldd››rr››llaarr››  bbooflflaa  çç››kkaarrtt››llaabbiilliirr

Bunu direnmek olarak tan›mlad›
Önderli¤imiz. Koflullar ne kadar a¤›r
olursa olsun, imha tehdidi ne kadar
güçlü olursa olsun partileflerek, bunun
gerektirdi¤i cesaret ve fedakarl›¤› göste-
rerek bu imha sald›r›lar›n›n baflar›s›z
k›l›nabilece¤i, bu temelde halk›n özgür
ve demokratik varl›¤›n›n yeniden yara-
t›labilece¤i de¤erlendirildi. PKK bu bü-
yük tarihsel kararl›l›k, bu derin bilinç
ve güçlü öngörü temelinde ortaya ç›kt›.
Bu karar›n, siyasi ortam›n, Kürt halk›-
n›n durumunun derin de¤erlendirilme-
sine dayanan tarihsel bir karar oldu¤u
daha sonraki süreçte ortaya ç›kan ge-
liflmelerle görüldü.

Hiçbir fley kendili¤inden olmad›,
hiçbir fley kolay kazan›lmad›. Her fley
büyük emekle, çabayla, kanla, a¤›r be-
deller ödeyerek elde edildi. Bedel öde-
me, mücadele etme gücünün gösterildi-
¤i yerde kazan›labilece¤i de aç›kça orta-
ya ç›kt›. Bu bak›mdan tarihsel olarak
do¤ru, onurlu, somut koflullara uygun
ve Kürt halk›n›n ihtiyac› olan›n, Önder
Apo’nun verdi¤i partileflme ve direnme

karar› oldu¤u, geçen otuz y›ll›k tarihsel
süreçle, bu süreçte yürütülen mücade-
le ve ortaya ç›kart›lan geliflmelerle ka-
n›tland›. Kürt halk› aç›s›ndan milat de-
nilebilecek dönüm noktas› böyle baflla-
t›ld›. ‹nkar ve imha sisteminin dayat-
malar› do¤rultusunda yaflanan ulusal
yok olufl süreci tersine döndürülerek,
ulusal dirilifl devrimi böyle bafllat›ld›. 

Bunu sa¤latan o kahramanca müca-
deleler verildi. Partileflme, gerillalaflma,
kitleselleflme ve halk›n ulusal demokra-
tik cepheleflmesi böyle bir tarihsel ka-
rar temelinde yürütülen mücadele içe-
risinde ortaya ç›kt›. Kürt halk›n›n özgür
iradeli duruflu yarat›ld›. Bu temelde
Kürt halk›n›n hem komflu halklarla
hem de insanl›kla tan›flmas›, iliflkilen-
mesi sa¤land›.

KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  öözzggüürrllüü¤¤üü  iiççiinn  
nnee  ggeerreekkiiyyoorrssaa  yyaapp››llaaccaakktt››rr

Bu büyük olay›n ve tarihsel karar-
laflman›n otuzuncu y›ldönümünde Öz-
gürlük hareketimiz yeniden benzer bir
tart›flma ve kararlaflma içerisinde oldu.
18 May›s kararl›l›¤› derken kastetti¤i-
miz, yaflad›¤›m›z sürecin ve bunun kar-
fl›s›nda ald›¤›m›z karar›n 1977 y›l›na
benzer yanlar›n›n bulunmas›d›r.  Bu 18
May›s’ta da yeniden y›llara yay›lacak
bir mücadele sürecini gelifltirmek üzere
hareketimiz, t›pk› otuz y›l önce Önder
Apo’nun halk ad›na karar vermesi gibi
bir kararl›l›¤› hem Önderlik, hem örgüt,

hem de halk düzeyinde bu genel kurul-
la ortaya ç›kard›. 

1977’de halk›n özgürlük kuvvetleri
zay›ft›, özgürlük bilinci henüz fazla ge-
liflmemiflti. Bütün bunlar› temsil eden,
kendinde somutlaflt›ran güç Önder
Apo’ydu ve tarihsel karar› yaln›z bafl›na
da olsa vermekten geri durmad›. Bugün
yaflanan büyük geliflmeler sonucu halk
meclisimiz, KONGRA GEL Genel Kuru-
lu böyle bir tarihsel karar› ortaya ç›kar-
ma gücüne ulaflm›flt›r. Bunu demokra-
tik sistemimizin bütün kurumlar›, ör-
gütleri düzeyinde yürütülen tart›flma-
larla ortaya ç›karm›flt›r. Bunun anlam›
fludur: Kürt sorununun çözümü ve öz-
gürlü¤ün kazan›lmas› için ne gereki-
yorsa o yap›lacakt›r. Ne kadar direnifl
gerekiyorsa o kadar direnilecektir. Mefl-
ru savunma çizgisinde ne kadar savafl
laz›msa o yürütülecektir. Ne kadar ba-
r›fl gerekiyorsa o çal›flmalar içinde olu-
nacakt›r. Kürt halk›n›n özgür demokra-
tik yap›lan›fl›, yaflam› ve kendi özgür
iradesi temelinde yürüyüflü sa¤lana-
cakt›r. 2007 y›l› bahar›nda, may›s›nda
hareket olarak ulaflt›¤›m›z kararl›l›k
düzeyi bu oluyor.

Neden böyle bir tarihsel kararl›l›k
düzeyine ihtiyaç duyuldu? Çünkü ge-
çen dönemde yürütülen mücadeleler,
harcanan çabalar büyük geliflmeler or-
taya ç›kard›. Kürt sorununun çözümü-
nü belli biçimlerde siyasi gündeme da-
yatt›. Fakat çeflitli aflamalardan geçilse
de tüm bu geliflmeler bar›fl içerisinde
demokratik temelde toplumun kendi
yaflam›n› gelifltirmesini, örgütleyip yü-
rütmesini sa¤layacak bir durumu orta-
ya ç›kartamad›. Gerilla mücadelesiyle
dirilifl devrimi tamamland›ktan sonra,
Önderli¤imiz, sorunun demokratik çö-
zümü için yeni bir yaklafl›m gelifltirdi.
Ne var ki ulusal özgürlük ve toplumsal
demokrasinin yarat›lmas› bak›m›ndan
1990’l› y›llarda bar›flç›l ve demokratik
çözüm stratejisi biçiminde tan›mlay›p
gelifltirdi¤imiz çabalarla da istenilen so-
nuca ulafl›lamad›. Yani Kürt halk›n›n
kendi iradesini özgür, demokratik ör-
gütlülü¤ü temelinde ortaya koymas›n›n
zemininin oluflmas› gerçekleflmedi. ‹n-
kar ve imha siyasetinden vazgeçil-
medi¤i için bar›fla, istikrara, demokra-
tik yaflama dayal› özgür demokratik
Kürt yaflam› ortaya ç›kar›lamad›.

“HHiiççbbiirr  flfleeyy  kkeennddiillii¤¤iinnddeenn  oollmmaadd››,,  

kkoollaayy  kkaazzaann››llmmaadd››..  HHeerr  flfleeyy  bbüüyyüükk

eemmeekkllee,,  ççaabbaayyllaa,,  kkaannllaa,,  aa¤¤››rr  bbeeddeelllleerr

ööddeeyyeerreekk  kkaazzaann››lldd››..  AAmmaa  bbeeddeell  

ööddeemmee,,  mmüüccaaddeellee  eettmmee  ggüüccüünnüünn  

ggöösstteerriillddii¤¤ii  yyeerrddee  kkaazzaann››llaabbiilleeccee¤¤ii  ddee

aaçç››kkççaa  oorrttaayyaa  çç››kktt››,,  ggöörrüüllddüü..  

BBuu  bbaakk››mmddaann  ttaarriihhsseell  oollaarraakk  ddoo¤¤rruu  

oollaann››nn,,  oonnuurrlluu  oollaann››nn,,  ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn

vveerrddii¤¤ii  kkaarraarr  oolldduu¤¤uu,,  ppaarrttiilleeflflmmee  vvee  

ddiirreennmmee  kkaarraarr››  oolldduu¤¤uu  yyüürrüüttüülleenn  

mmüüccaaddeellee  vvee  oorrttaayyaa  çç››kkaarrtt››llaann  

ggeelliiflflmmeelleerrllee  kkaann››ttllaanndd››”
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GGeelliiflflttiirrddii¤¤iimmiizz  bbaarr››flfl  vvee  
ddeemmookkrraattiikk  ççöözzüümm  ttaalleepplleerrii  
zzaaffiiyyeett  ssaann››lldd››

Mart 1993’ten bu yana Önderli¤i-
mizin ve hareketimizin gelifltirdi¤i de-
mokratik birlik temelindeki bar›flç›l
demokratik çözüm yaklafl›m› baflta
Türkiye devleti olmak üzere tüm mu-
hataplar› taraf›ndan hep bir zay›fl›k
olarak de¤erlendirildi. Hatta bir taktik
yapma olarak tan›mland›. Dolay›s›yla
gerekli karfl›l›¤› bulmad›. Geçen 15
y›ll›k dönem içerisinde bu temelde yü-
rütülen mücadele sürecinde befl kez
ilan edilen tek yanl› ateflkes süreçleri
sonuç vermedi. Tek yanl› ateflkeslerle
uzat›lan bar›fl eli hep havada kald›.
Demokratik çözüm ilkelerine itibar
edilmedi. Bunlar›n sonucu da inkar
ve imha sistemini baflar›ya götürmek
için hep sald›r›larla karfl›l›k buldu.
Hareketimiz bar›fl ve demokratik çö-
züm için büyük fedakarl›klar› göze
alarak tek yanl› ateflkes ilan ederken,
baflta Türkiye yönetimi olmak üzere
Kürt sorunuyla ilgili güçler, mücade-
lemizin pasif savunmada bulunma
durumunu f›rsat bilerek Özgürlük ha-
reketimizi imha ve tasfiye etmeyi he-
deflediler. Bunun için her türlü oyuna
baflvurdular. En karanl›k, komplocu
yöntemlere baflvurdular.

1 Ekim 2006 y›l›ndaki ateflkes de
benzer flekilde de¤erlendirildi. Önder-
li¤imize, gerillaya, halka karfl› her
türlü sald›r› ve oyun içinde oldular.
Hemen hemen herkesle iliflki kurdu-
lar. ‹ttifak yaratmaya, birlik olufltur-
maya, herkesin deste¤ini PKK’ye kar-
fl›, Kürt özgürlük hareketine ve Kürt

halk›na karfl› mücadele için almaya
çal›flt›lar. Öyle ki, Kürt’ü teflhir ve
tecrit eden yok sayan bir dünya ya-
ratmak için Türkiye’nin bütün im-
kanlar›n› seferber ettiler. Baz› güçleri,
terör örgütüdür, hayduttur, ayr›l›kç›-
d›r diyerek kendi politikalar›n›n par-
ças› haline getirdiler.  Baz›lar›na aç›k
rüflvetler vererek yapt›lar. D›flta ve
bölgede tüm devletleri, örgütleri Kürt
halk›na ve PKK’ye karfl› örgütlemeye
çal›fl›rken, içte de Önderli¤imize, ha-
reketimize, gerillaya, halka karfl› top-
yekün savafl kapsam›nda her türlü
provokatif, komplocu yöntemi de ön-
gören sald›r›lar› yürüttüler. 

1993 Newrozu’nda PKK tek yanl›
ateflkes ilan etmifl, Türkiye’yi siyasi
diyaloga, Kürt sorununun Türkiye’nin
demokratikleflmesi temelinde bar›flç›l
çözümüne ça¤›r›rken bunun nas›l sa-
bote edildi¤ini biliyoruz. Bu ateflkes
bofla ç›kar›ld›ktan sonra, 1993 ve
1994 y›llar›nda topyekün savafl kap-
sam›nda azg›n bir imha sald›r›s›n›n
Kuzey Kürdistan’da nas›l gelifltirildi¤i-
ni gördük. Dört bine yak›n köy yak›l-
d›, y›k›ld›, boflalt›ld›. Binlerce yurtse-
ver insan sorgusuz sualsiz katledildi.
On binlercesi tutukland›, iflkenceden
geçirildi. Gerillaya karfl› tank, top,
uçak dahil her türlü savafl arac›n›
kullanan kapsaml› bir sald›r› yürütül-
dü. Gerillay› imha etmek, Kürdistan’›
boflaltmak, insans›zlaflt›rmak için ne
gerekiyorsa o yap›ld›. Bu dönemde
ifllenen ve her biri insanl›k suçu olan
karanl›k olaylar hala ayd›nlat›lmam›fl-
t›r. Türkiye devleti bu dönemde yapt›-
¤› karanl›k ifllerin hala vebali ve so-
rumlulu¤u alt›ndad›r. 

ÇÇöözzüümm  ççaabbaallaarr››mm››zzaa  hhiiççbbiirr  
ggeerrççeekkççii  yyaann››tt  vveerrmmeeddiilleerr  

Daha sonraki süreçlerde de ateflkes
karfl›s›ndaki yaklafl›mlar›n› biliyoruz.
‹kinci ateflkese karfl›, 6 May›s 1996’da
Önderli¤imizi imha etmeyi hedefleyen
sald›r›yla cevap verildi. Üçüncü ateflke-
se karfl› uluslararas› komplo harekete
geçirildi. 1996’da imha edilemeyen Ön-
der Apo bu sefer bütün dünya güçleri
flu veya bu biçimde örgütlendirilerek
imha edilmek istendi. Bütün bu imha
ve tasfiye amaçl› sald›r›lara ra¤men Ön-
derli¤imizin ve hareketimizin bar›flç›l ve
demokratik birlik çözümünde ›srar›na
ise ‹mral› sistemi ve çürütme politikas›
diye tan›mlad›¤›m›z bir politika ile ce-
vap verildi.

15 fiubat komplosuyla PKK zay›fla-
t›lm›fl, güçsüzlefltirilmifl, yok edilme sü-
recine getirilmifltir, yaklafl›m›yla son bir
darbe vurulmak istenmifltir. Sürece ya-
y›lm›fl çürütme politikas› uygular, örgüt
içinde de provokatif tasfiyeci e¤ilimleri
tahrik edip dayat›rsak, PKK’yi parçala-
y›p da¤›tarak tasfiyeyi gerçeklefltirebili-
riz hesab›n› yapt›lar. Sadece Kürt halk›-
n›n de¤il, baflta Türkiye halk› olmak
üzere tüm Ortado¤u halklar›n›n yarar›-
na olan çözüm programlar›na, çabalar›-
na hiçbir gerçekçi karfl›l›k vermediler.
Sadece oyalay›c›, inkar ve imha siste-
mini yeni koflullarda sürdürmeyi sa¤la-
yacak ve imhaya hizmet edecek göster-
melik baz› ad›mlar att›lar. Hareketimi-
zin, a¤›r bedelleri olmas›na ra¤men sa-
b›rla ve ›srarla Önderli¤i izleyen tutu-
muna karfl›, provokatif tasfiyeci yakla-
fl›mlar› çok çeflitli yöntemlerle dayat›p
sonuç almak istediler. Bu politikadan
vazgeçmeleri için yapt›¤›m›z hiçbir ça¤-
r›y› ciddiye almad›lar.  Bu politikalar›-
n›n do¤ru olmad›¤›n›, bu yöntemlerle
Türkiye devletinin sonuç alamayaca¤›-
n›, Önder Apo’nun ve PKK’nin zay›f
düfltü¤ü, çözümsüz oldu¤u, taktik yap-
t›¤› yönündeki yaklafl›mlar›n kendileri-
ni kand›rmak oldu¤unu göstermek için,
1 Haziran 2004 sonras› baflvurdu¤u-
muz aktif meflru savunma duruflumu-
za da topyekün savafl karar› alarak kar-
fl›l›k verdiler. Gerillan›n ve halk›n öz-
gürlük ve demokrasi mücadelesindeki
kararl›l›¤›n› ortaya koymas› karfl›s›nda
bir çözüm gelifltirmek yerine, tüm Kürt
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isyanlar›nda yapt›klar› gibi kapsaml›
imha konseptini uygulamaya koydular.
18 May›s 1977’den beri PKK’ye karfl›
yürütülen imha yöntemlerinin bir ben-
zerini ve daha geliflmiflini 2005-2006
y›llar›nda devreye koyup uygulamaya
çal›flt›lar. 2005 y›l›n›n 23 A¤ustos’un-
daki MGK toplant›s›nda böyle bir kara-
ra ulaflt›lar. 2006 bahar›nda yeni bir
imha ve tasfiye plan› ortaya ç›kard›lar. 

TTüürrkkiiyyee  ddeevvlleettiinniinn  
aatteeflflkkeessee  vveerrddii¤¤ii  kkaarrflfl››ll››kk  oorrttaaddaadd››rr

Bu yaklafl›mlar›n do¤ru olmad›¤›n›,
PKK’nin taktik yapmad›¤›n›, bar›fla ve
demokratik birlik çözümüne inanarak
ve dürüfltçe yaklaflt›¤›n› bir kere daha
göstermek ve çözüm zemini yaratmak
için 1 Ekim 2006 tarihinde yeniden
ateflkes ilan ettik. Bu beflinci ateflkes
sürecine karfl› geçmifl ateflkeslerden
farkl› olmayan, hatta daha fazla sald›r-
gan bir tutum tak›nd›lar. Verdikleri ya-
n›t imhay› daha vahfli yöntemlerle yü-
rütmek oldu. Bütün bu olup bitenlere,
uluslararas› komplo sald›r›lar›na ra¤-
men bar›fl ve demokratik çözümdeki ›s-
rar›m›z, en hukuk d›fl›, en komplocu,
vahfli sald›r›yla karfl›laflt›. Yaflam› dev-
letin güvenli¤i alt›nda olan Önderli¤i-
miz, hukuk ve evrensel normlar hiçe
say›larak zehirlenip imha edilmeye çal›-
fl›ld›. Gerillaya karfl› imha amaçl› sald›-
r›lar ateflkes ilan›ndan sonra birkaç kat
artt›r›ld›. Halk üzerinde bask›, iflkence
daha da büyütüldü. Bunlar sadece
Türkiye, ‹ran, Suriye s›n›rlar› içinde tu-
tulmad›. Her türlü diplomatik iliflki
devreye konarak d›flar›ya da tafl›r›ld›.
Avrupa’da tutuklamalar gelifltirildi. 

Ateflkese verilen karfl›l›k ortadad›r.
Türkiye yönetimi Kürt sorununun de-
mokratik çözümünde ad›m atacak po-
zisyonda de¤ildir. Sadece Kürt sorunu-
nu çözmek istememe gibi bir durum
söz konusu de¤ildir. Kürt’ü tamamen
reddedip inkar ve imhada ›srarl›d›r, ka-
rarl›d›r. Dolay›s›yla bar›fl ve demokratik
çözüme girebiliriz biçimindeki bütün
e¤ilimler, davran›fllar, asl›nda inkar ve
imhada ›srar eden stratejiye hizmet
üzerine gelifltirilen oyunlar olmaktan
öteye gitmemifltir. Bu tür istekler Tür-

kiye’yi yeni bir siyasi sürece sokmam›fl,
tam tersine inkar ve imhada hizmet
eden güçlerin oyununun bir parças›
haline gelmifltir. Böyle davranan güçle-
rin tam istekleri, kararlar› bu olmasa
da mevcut durumda isteklerini politi-
kaya dönüfltürememeleri ve Türkiye si-
yasetinin gündemine koyup ona yön
verir hale gelememeleri, nihayetinde
kendilerini inkar ve imha siyasetine
hizmet eden, onun uzant›s› olan konu-
ma düflmekten kurtarmam›flt›r. 

Hareketimiz beflinci ateflkes sürecini
son bir çözüm zemini olarak tan›mlad›.
Bir kere daha, çok umutlu olmasa da
sürecin netleflmesi aç›s›ndan böyle bir
ateflkes ilan etmeyi gerekli gördü. Bir
yandan bar›flç›l demokratik çözüm için
imkan yaratmay› gerekli görürken, di-
¤er yandan da asl›nda sürecin ayd›nla-
t›lmas›, netlefltirilmesi için böyle bir du-
rumu gerekli gördü. Buna verilen karfl›-
l›k, ateflkes sürecinden de yararlanarak
imhay› baflarmak için topyekün sald›r›-
y› yürütmek olmufltur. Art›k Türkiye
genelkurmay› bu politikay› gizlemiyor.
‘Bir tek nefer kalmay›ncaya kadar sava-
flaca¤›z, ne mutlu Türküm demeyen
herkes düflman›m›zd›r’ diyorlar. Otuz
milyon Kürt’ü hain ve düflman ilan edi-
yorlar. Düflmanla da savafl›l›r. Düfl-
manla yan yana durulmaz. Hain ve
düflman demek, imha edip ortadan kal-
d›rmay› beraberinde getirir. 

Türkiye’nin politikalar›n› belirleyen,
Türkiye’de devlet gerçe¤ini oluflturan or-
dunun kendisidir. Ordunun bafl› da ka-
rar›n›, görüflünü böyle aç›klad›¤›na gö-
re, devlet ad›na verilmifl karar›n bu ol-
du¤u net. Bunun d›fl›nda sözlenen söz-
ler, tutumlar asl›nda bofl, ifllevsiz, hatta
aldatmaya dönük olmaktan öteye gitmi-
yor. Böyle bir durum karfl›s›nda 18 Ma-
y›s kararlaflmam›z, bu imha konseptini
karfl›lamay› hedefleyen bir yaklafl›m ve
uygulama kararl›l›¤›na sahiptir.

KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  ddiirreennmmee  hhaakkkk››  vvaarrdd››rr

KONGRA GEL V. Genel Kurulu’nun
kararlaflmas›, ayn› zamanda Kürt so-
rununun çözümünü yeni alternatifler-
le gelifltirmeyi öngören bir perspektife
sahiptir. Mademki inkar ve imhada bu
kadar ›srar var, demokratik birlik çö-

zümüne yaklafl›lm›yor, bar›fl istenmi-
yor, o zaman Kürt halk›n›n direnme ve
özgür demokratik yaflam›n› yeni bir
yaklafl›mla sa¤lama hakk› vard›r. Dire-
nifl içerisinde Kürt sorununun çözü-
münü, kendi ba¤›ms›z özgür iradesini
demokratik örgütlülü¤e kavuflturarak
sa¤lama gücü vard›r. 

Kürt toplumunun Ortado¤u’da
önemli bir yeri oldu¤u gibi, Kürdistan’›n
da bölgede önemli bir co¤rafi konumu
bulunmaktad›r. Dolay›s›yla hiçbir co¤-
rafyada olmad›¤› kadar çözüm seçenek-
lerini ba¤r›nda tafl›maktad›r. Bunun gö-
rülmemesi, anlafl›lmamas› asl›nda bölge
gerçe¤inin anlafl›lmamas› anlam›na ge-
liyor. Kürt halk›n›n demokratik birlik is-
te¤i bir zafiyet de¤ildi. Asl›nda bunu an-
lay›p de¤erlendiremeyen Türkiye devlet
zihniyeti ve sistemi zafiyet içindedir.
Türk devleti bizim baflka bir seçene¤imi-
zin olmad›¤›n›, farkl› alternatiflere yöne-
lemeyece¤imizden san›p inkar ve imha
sistemine mahkum oldu¤umuzu dü-
flündü. Dolay›s›yla Kürt halk›n›n gücü-
nü ve alternatiflerini görmedi. Asl›nda
anlam›yorlar ve göremiyorlar dersek,
kendimizi yan›ltm›fl oluruz. Anl›yorlar,
ama kendi ç›karlar›na uygun bulmuyor-
lar. Onun için de zararlar›na oldu¤unu
düflündükleri bu durumu ortadan kal-
d›rmak için her f›rsat› de¤erlendirip da-
ha çok imhada ›srar ediyorlar.

1 Ekim ateflkesi sonras› bir yandan
bar›flç›l demokratik çözümü yaratabil-
mek için tek yanl› yo¤un bir fedakarl›k
göstererek çaba harcarken, di¤er yan-
dan da süreci kendi içimizde kapsaml›
de¤erlendiren tart›flmalar yapt›k.
KONGRA GEL V. Genel Kurulu bu tar-
t›flma ve kararlaflma toplant›lar›n›n en
üst zirvesini, halk ad›na en güçlü irade-
yi ve karar düzeyini ortaya ç›kard›. Ar-
t›k yeni bir mücadele sürecinin gelifl-
mesi gerekti¤ine karar verdi. Ald›¤›m›z
kararlar baflta HPG olmak üzere tüm
kurumlar›m›z›n ortak duygusunu ifade
etmektedir. Bu ortak duygu, V. Genel
Kurul’da kendisini zirvelefltirerek gös-
termifltir. Mademki baflta Türkiye yöne-
timi olmak üzere inkarc› güçler bar›flç›l
demokratik çözüme karfl›d›rlar, inkar
ve imhada ›srarl›d›rlar ve 1993 baha-
r›ndan bu yana hareketimizin gelifltir-
di¤i demokratik birlik çözümüne gerek-
li yan›t› vermiyorlar, o zaman hareketi-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN HHaazziirraann  220000771166

miz de hakl› ve meflru olarak yeni çö-
züm yöntemleri gelifltirebilmelidir. 

Bu çerçevede propaganda, ajitasyon
alan›nda daha çok düflman›n faflist, ge-
rici uygulamalar›n› teflhir edici çaban›n
hem Kürt halk› içinde, Türkiye halk›
içinde hem de uluslararas› kamuoyuna
dönük gelifltirilmesi ve yeni çözüm yak-
lafl›m›m›z›n hem kendi toplumumuza,
hem Ortado¤u halklar›na hem de dün-
yaya kavrat›lmas› karar›na ulafl›lm›flt›r. 

KKüürrttlleerr  öözzggüürr  yyaaflflaammddaa  
eenn  ççookk  ››ssrraarr  eeddeenn  ttoopplluummdduurr

Bir kere flunun bilinmesi ve kavrat›l-
mas› gerekiyor: Kürtler, Türkiye’ye,
‹ran’a, Arap’lara muhtaç topluluk de¤il-
ler. Onlar Kürtlere muhtaçt›rlar. Görü-
nen o ki Kürtlerin bar›flç›l, kardeflçe bir
arada yaflama yaklafl›mlar› bir muhtaç-
l›k gibi de¤erlendiriliyor. Oysa öyle de¤il-
dir. Bölgenin en kadim halk›, uygarl›k
tarihinin yarat›l›p gelifltirilmesinde yeri
olan bu halk bölge dengelerini her za-
man etkilemifl, yönlendirmifl olan bir
toplum gerçekli¤ine sahiptir. Ne var ki
bu özelli¤ine kendi içinde ve d›fl›nda en
az ra¤bet gösterilen bir toplum olmufl-
tur. Özgür yaflamda en çok ›srar eden,
özgürlük ruhundan en az kopan Kürt
toplum gerçe¤inin do¤ru anlafl›lmas›,
analiz edilmesi büyük önem arz ediyor.
Tarihsel gerçekli¤i irdelendi¤inde, Kürt
halk›n›n kendi özgürlü¤ünü örgütlülü-
¤üne dayanarak sa¤lama imkan› vard›r.
Buna koflullar› ve tarihsel birikimi f›rsat
veriyor. Öte yandan çok de¤iflik güçlerle
iliflki kurma imkan› bulunmaktad›r. 

Ne var ki 1993 bahar›ndan beri de-
mokratik çözümde ›srarl› olmay›, Tür-
kiye yönetiminin Kürtlerin baflka çare-
sinin olmad›¤› yönünde de¤erlendirdi-
¤ini görüyoruz. Bu büyük bir yan›lg›-
d›r. Türkiye yokken de Kürtler bu böl-
gedeydiler. Türklerle iliflki kurmadan
önce de Kürtlerin stratejik iliflki kur-
duklar› topluluklar vard›. Araplarla da
Farslarla da bu yönlü iliflki kurdular.
‹ran ile ittifak kurduklar› zaman ‹ran
‹mparatorlu¤u’nun s›n›rlar› Akdeniz’e
kadar uzan›yordu. Türkler de Kürtler-
den ald›¤› destekle Anadolu’ya girdiler.
Malazgirt Savafl› böyle oldu. Kürtlere
dayanarak islamiyeti korudular, bir

Ortado¤u toplumu olarak var oldular.
Haçl› Seferleri de böyle yenilgiye u¤ra-
t›ld›. Osmanl›lar Kürtlere dayanarak,
Ortado¤u’ya aç›ld›. Kürtlerle iliflki ku-
rup ittifak yapmasalard› bir Osmanl›
‹mparatorlu¤u var olamayacakt›. 400-
500 y›ll›k bölge imparatorlu¤u kesin-
likle oluflmayacakt›.

20. yüzy›l›n ilk çeyre¤indeki kurtu-
lufl savafl›n›n durumu da ortadad›r.
fiimdi ulusal kurtulufl savafl› verdik
diyorlar. Bu nerede oldu, nerede bafl-
lad›? Nerede örgütlendi, kime dayan-
d›? Ve nerede savaflt›? Bunun kimin
deste¤iyle oldu¤u ortadad›r. Gerçekler
bu kadar aç›kken, flimdi Kürtlerin
kendilerine sonuna kadar muhtaç ol-
du¤unu düflünmek kadar gafil bir dü-
flünce olamaz. Çok dogmatik, kaba
materyalist, inkarc› Türk zihniyeti ve
buna dayanan ›rkç›, floven, faflist, mil-
liyetçi ideolojik yaklafl›m bu gerçekleri
görmekten uzakt›r. O kadar uzak ki
geçenlerde Y. Büyükan›t, ‘PKK faflist
bir örgüttür’ diyordu. Bavyera’n›n da
bir bayra¤›n›n olabilece¤ini ancak Mü-
nih’e gidince ö¤renip anlayabilen K.
Evren’in ard›l› ancak böyle düflünebi-
lir. Siyaset bilinci, ideolojik bilinci o
kadard›r. Duymufl faflist diye bir keli-
me, ama ne anlama geldi¤ini bilmeye-
cek kadar da cahildir. Oysa faflist ken-
disinin ruhudur. Faflizm kendi devleti-
ni yönlendiren ideolojidir. Ne mutlu
Türküm demeyeni düflman ve hain
ilan edenin faflistli¤ini ortaya koymak
için baflka hiçbir kan›ta gerek yoktur. 

KKüürrttlleerr  ggeerreekkiirrssee  sseellff  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  hhaakkkk››nn››  kkuullllaann››rr

Herkes 12 Eylül askeri darbesine fa-
flist dedi, bunu da kimin yapt›¤›n› her-
kes biliyor. Y. Büyükan›t’› e¤itenin de
12 Eylül faflist darbesi oldu¤u tart›flma
götürmeyen bir gerçektir. Diyarbak›r
Cezaevi’nde tüm tutuklulara Türküm
dedirttiren, demeyeni iflkence yap›p öl-
dürenler Y. Büyükan›t ve arkadafllar›y-
d›. Bu kadar gerçekten uzak, cahil,
sapt›r›c›, inkarc› bir zihniyetin demok-
ratik olmas› beklenemez. Sadece
Türküm demeyenleri de¤il, insan hak-
lar› ve özgürlükten bahsedenleri de
düflman ve hain görüyor. Bu düflünce-
de olanlar›n herhangi bir siyasal çözüm
üretmesi söz konusu olamaz. Gerçek-
ten de bu zihniyeti mücadeleyle de¤ifl-
tirmek, de¤iflime zorlamak gerekiyor. 

Bu zihniyet ya mücadeleyle de¤ifltiri-
lir ya da gerekirse Kürtler self determi-
nation hakk›n› kullan›rlar. Yani ayr›l-
ma hakk› hiç kimsenin yok sayamaya-
ca¤› bir hakt›r. Gerekiyorsa ayr›larak
da kendi özgürlü¤ünü, demokratik ya-
flam›n› sa¤layabilir. Stratejik düzeyde
Farslarla da ittifak kurabilir, Araplarla
da ittifak kurabilir. Kürt özgürlük hare-
ketinin bu yaklafl›m› zay›fl›¤›ndan de¤il,
ideolojik duruflu ve halklar›n kardeflli-
¤ine olan inanc›ndand›r. Türk ve Kürt
halklar›n›n yarar›na, bar›fla ve demok-
rasiye inand›klar› için sorunlar›n bu
yöntemle çözülmesini do¤ru bulmufl-
lard›r. Ama bütün ›srarlar›na ra¤men
böyle bir çözüm gerçekleflmiyorsa, o za-
man baflka alternatifler de gündeme gi-
rebilir. Yeni kararlaflmam›z, Kürt soru-
nunun çözümü için yeni alternatifler
ortaya koyma, gelifltirme kararl›l›¤›d›r.

Meflru savunma direniflini yeni
yöntemlerle daha fazla gelifltirme ka-
rarl›l›¤› ortaya ç›km›flt›r. 1993
Mart’›ndan bu yana birçok zaman uy-
gulanan pasif savunma gerekli ve
muhtaç olunan bir konum de¤ildir.
Bar›flç›l demokratik çözüme zemin
sunmak için gelifltirilmifl bir savunma
pozisyonudur. Kürt halk›n›n savaflma
potansiyelinin zay›fl›¤› nedeniyle pasif
meflru savunma konumuna girilme-
mifltir. Tam tersine, Kürtler savafl› da-
ha kolay yapan, savafl potansiyeli da-
ha güçlü olan ama bar›fl› baflka araç

“YYeennii  bbiirr  mmüüccaaddeellee  ssüürreecciinniinn  

ggeelliiflflmmeessii  ggeerreekkttii¤¤iinnee  kkaarraarr  vveerriillddii..  

MMaaddeemmkkii  bbaaflflttaa  TTüürrkkiiyyee  yyöönneettiimmii  

oollmmaakk  üüzzeerree  iinnkkaarrcc››  ggüüççlleerr  bbaarr››flflçç››ll  

ddeemmookkrraattiikk  ççöözzüümmee  kkaarrflfl››dd››rrllaarr,,  

iinnkkaarr  vvee  iimmhhaaddaa  ››ssrraarrll››dd››rrllaarr  vvee  

11999933  bbaahhaarr››nnddaann  bbuu  yyaannaa  

hhaarreekkeettiimmiizziinn  ggeelliiflflttiirrddii¤¤ii  ddeemmookkrraattiikk

bbiirrlliikk  ççöözzüümmüünnee  ggeerreekkllii  yyaann››tt››  

vveerrmmiiyyoorrllaarr,,  oo  zzaammaann  hhaarreekkeettiimmiizz  ddee

hhaakkll››  vvee  mmeeflflrruu  oollaarraakk  yyeennii  ççöözzüümm  

yyöönntteemmlleerrii  ggeelliiflflttiirreebbiillmmeelliiddiirr”
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ve imkanlarla yaratmada zorlanan ve
zorluklarla karfl›laflan bir toplumdur. 

Reel sosyalizmin çözülüflü ard›n-
dan, 1993 bahar›ndan itibaren Ön-
derli¤imizin gelifltirdi¤i yeni meflru sa-
vunma anlay›fl› temelinde izlenen po-
litikalar bir zafiyet, yorgunluk, direne-
meme gibi alg›land›. En büyük yan›lg›
zaten buradayd›. fiimdi baz› eylemler
geliflince hayretle bak›yorlar. Hatta
gerillay› ve Kürtleri savafl›n istedi¤i
bedeli veremez biçimde de¤erlendir-
mifller. Oysaki en zor koflullarda bü-
yük kahramanl›klar gösteren, gözünü
k›rpmadan mücadeleye giren, her tür-
lü bedeli ödeyen bir harekettir PKK.
Mevcut gerilla çizgisi bir fedai çizgisi-
dir ve bu çizgiyi pratiklefltirmede hiç-
bir tereddüde düflmeyecek bir yap›ya
sahiptir. 25 y›ld›r kesintisiz süren bu
gerilla duruflu ve kahramanl›k örnek-
leri, Türk devletine hiç de¤ilse bu ger-
çe¤i ö¤retmeliydi. Anlafl›l›yor ki daha
çok uluslararas› komploya dayand›-
lar. Mücadele edemeyece¤ini, direne-
meyece¤ini varsayd›lar.

Bizim zay›fl›klar›m›z›n bu tür anla-
y›fllara cesaret verdi¤i de bir di¤er ger-
çektir. Kürt toplumunun, Kürt insan›-
n›n zay›fl›klar› var m›, var. Bunlar› iyi
çözmüfller. Halk olarak, birey olarak en
büyük zay›fl›k nedir? Süreklilikten
yoksunluktur. Direnifli isyanc› çizgide
gelifltirebiliyor. Ama onu siyasete dö-
nüfltürme, örgüte dönüfltürme ve uzun
süreli k›lmada zorlan›yor. Bu durumu

iyi hissetmifller, onun için ne kadar ›s-
rarl› olur, üzerine gidersek, daralt›rsak
bir yerde iradesini k›rar, vazgeçirtiriz
ya da intihara veya teslimiyete sürük-
leriz hesab› yap›yorlar. Bunun umudu
içindeler. Oysa Apocu çizgi, Kürt insa-
n›n›n ve halk›n bu zafiyetini ortadan
kald›rma çizgisidir. Onun için Önder
Apo bu konudaki tutumunu net ortaya
koydu; “ne yaparsan›z yap›n beni ne
teslim alabilirsiniz ne de intihar ettire-
bilirsiniz” dedi. ‹ki duruma karfl› da do-
nan›ml› oldu¤unu, Kürt insan›n›n zaa-
f›n› yendi¤ini, dolay›s›yla da PKK ile
Önder Apo ile ortaya ç›kan yeni Kürt
bilincinin ve flekillenmesinin art›k o za-
aflar› aflm›fl bir flekillenme oldu¤unu
ifade etti. Dün de bugün de prati¤iyle
bu gerçekli¤i hem örgüte, hem topluma
gösterdi. Bu konuda halk› ve yoldaflla-
r›n› e¤itti. Türkiye devleti hala bunun
böyle olmad›¤› ve sald›r›lar› sürdüre-
rek, savafl› uzatarak Kürt iradesini k›-
rabilece¤i umudu içindedir. Türk dev-
letinin dayatt›¤› savafl olgusunu ve
içinde bulundu¤umuz durumu bu çer-
çevede anlamland›rmal›y›z. 

TTooppyyeekküünn  ssaalldd››rr››yyaa  ttooppyyeekküünn  
bbiirr  ddiirreenniiflflllee  cceevvaapp  vveerrmmeelliiyyiizz

Bar›flç›l çözüm olsa, bar›fl içerisinde
Kürt halk› kendi demokratik haklar›n›
kullanabilseydi iyiydi, tercihimiz buy-
du. Ama böyle olmuyorsa, Kürt halk›
kendi savunmas›n› örgütleyerek de
kendi demokrasisini kurabilir. Diren-
me içinde kendi demokratik yaflam›n›
örgütleyecek bir savunma duruflu or-
taya ç›kartabilir. Bunun için de bar›fl-
ç›l çözümü öngören pasif savunma du-
ruflundan, kendi direnifliyle demokra-
tik yaflam›n› örgütlemeyi öngören aktif
savunma durufluna geçmeyi kararlafl-
t›rm›flt›r. HPG Konferans› da daha ön-
ce, beflinci ateflkes süreci gerekli kar-
fl›l›¤› bulmazsa, sürece aktif savunma
durufluyla karfl›l›k verilece¤i, buna
karfl› da imha amaçl› topyekün sald›r›
gelifltirilirse, topyekün direnifl içinde
olunaca¤› yönünde çok net ve bütün-
lüklü bir karara ulaflm›flt›.  O kararl›-
l›k Kürt halk›n›n en üst özgürlük du-
ruflunu ifade eden KONGRA GEL V.

Genel Kurulu taraf›ndan da onay gör-
müfltür. Böylece meflru savunma stra-
tejisinde yeni bir süreç yeni bir durufl
gündeme gelmifltir.

Aktif savunma duruflunun geçmiflte-
ki o çat›flmal› dönemlerden fark› vard›r.
Onlar pasif savunma duruflu stratejisi
içerisindeki taktik çat›flmalard›. fiimdi
kendini, sald›r›lar karfl›s›nda direnerek
savunmay› öngören bir çözüm strateji-
sini uygulamay› hedefliyoruz. Böyle bir
kararl›l›¤a ulaflt›k. Bu da savunma po-
zisyonunu daha çok güçlendirmeyi, sa-
vunma güçlerini büyütmeyi, savunma
sistemimizi daha fazla gelifltirmeyi ge-
rektiriyor. Halk savunma güçlerinin da-
ha büyük, daha e¤itimli, örgütlü daha
çok yönlü olmas›na ihtiyaç duyuyor.
Aktif savunma duruflunun gereklerine
uygun bir mevzilenme, taktik yaklafl›m,
eylem tarz› gerektiriyor. Bunlar›n hep-
sinin dikkate al›n›p pratik haz›rl›klar›n
HPG taraf›ndan yap›lmas›, halk›m›z›n
da bu aktif meflru savunma stratejisi-
nin baflar›s› için kendi sorumluluklar›-
n› yerine getirmesi gerekiyor. Bu duru-
mu halka en iyi biçimde kavratmal›y›z.
Herkesin de bu durumu böyle bilmesi
ve buna göre kendini konumland›rmas›
ve sorumluluklar›n› yerine getirmesi
gerekmektedir.

TTüümm  ppaarrççaallaarr  oorrttaakk  bbiirr  ssttrraatteejjii  
tteemmeelliinnddee  kkeennddiinnii  öörrggüüttlleemmeellii

Önderlik ve halk olarak bar›flç›l ve
demokratik çözümde çok ›srarl› olduk.
Önder Apo hala bu çizgidedir ve bu
noktada duruyor. Zaten kendisinin bu
stratejide durdu¤unu ve her zaman
böyle bir stratejiyle hareket edece¤ini
söyledi. Önderlik gerçe¤imiz bu strateji-
dedir, ama buna gerekli karfl›l›k veril-
miyorsa, bu bir çözüm yolu olarak dik-
kate al›nm›yor, bu temelde bir pratik
geliflmiyorsa, o zaman hareket ve halk
olarak bizim baflka yol ve yöntemlerle
de Kürt sorununun çözümünü gerçek-
lefltirme hakk›m›z bulunmaktad›r. Bu-
nun için de Kürt halk› kendi demokra-
tik iradesi ve sistemi olan demokratik
konfederal örgütlülü¤ünü yaratma ve
bu temelde demokratik yaflam›n› özgür
iradesiyle sürdürme gücünü gösterme-
lidir. Bunu herkese göstermek ve bu te-
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melde art›k bir halk yaflam› yaratmak
bizim temel görevimiz oluyor. ‹çine gir-
di¤imiz sürecin temel özellikleri, karak-
teri bu çerçevededir.

Demokratik ve özgürlükçü yaflam›-
m›z› bu temelde kurma mücadelemiz
Türkiye siyasetini, bölge siyasi güçleri-
ni derinden etkileyecektir. En fazla da
Kürdistan’›n di¤er parçalar›n› etkileye-
cektir. Kuzey Kürdistan’daki mücadele
ve etki düzeyimiz Kürt toplumu için bü-
tünlüklü bir yeni stratejik duruflu ifade
ediyor. Ancak sadece bir parçaya özgü
bir strateji de¤ildir. Ama güncel politika
aç›s›ndan de¤iflik parçalardaki yap›la-
n›fl› farkl›d›r. Güneybat› Kürdistan’da
güncel koflullarda prati¤e dönüflmesi
farkl›d›r, Do¤u Kürdistan’da biraz daha
farkl›d›r. Güney Kürdistan’da yine fark-

l›l›klar tafl›yacakt›r. Ama bütün Kürdis-
tan parçalar› için ortak bir stratejik du-
rufl oldu¤u da kesindir. Tüm parçalar›n
böyle bir stratejik durufla göre kendisi-
ni örgütlemesi, faaliyetlerini planlamas›
gerekiyor. Zaten böyle bir durumun et-
kisi bütün Kürdistan’da flimdiden görü-
lüyor. Güney Kürdistan daha fazla bir
iddia ve irade kazan›yor. Do¤u Kürdis-
tan’daki halk›n örgütlenme ve eyleme
geçifli daha yo¤undur. Güneybat› Kür-
distan’da da yeni bir ruh ve mücadele
ç›k›fl› geliflmektedir. Yurtd›fl›ndaki Kürt
halk›n›n da yeniden bir ruh ve dina-
mizm ile mücadelede hamle yapma sü-
reci yaflan›yor. Bütün bunlar asl›nda
içine girdi¤imiz bu yeni stratejik süreç-
le, mücadele süreciyle ba¤lant›l›d›r. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  tteekk  kkaarraarr  ggüüccüü  
ggeenneellkkuurrmmaayy  bbaaflflkkaannll››¤¤››dd››rr

Yeni mücadele dönemi ve bunun ya-
ratt›¤› sonuçlar›n sömürgeci siyaset
üzerinde etkileri de yo¤undur. Y. Bü-
yükan›t önceden bu durumlar› ifade
etti. PKK flöyle güçlüdür, bu kadar as-
keri gücü var, diyordu. Biz belki ger-
çekleri görerek bunlar› söylüyor diye
düflünüyorduk. Ancak bunlar›, Türki-
ye toplumunu ürkütüp kendi imha
konseptini devreye koymak için söyle-
di¤i anlafl›ld›. PKK flu kadar güçlü,
Türkiye tarihinin en zor dönemini yafl›-
yor, bu nedenle bir kurtar›c›ya ihtiyaç
oldu¤unu söyleyerek, bir kurtar›c› gibi
ortaya ç›kmak istedi¤i görülmüfltür.
Bizi ezece¤ini sanarak kolay yoldan
kahraman olaca¤›n› düflünmüfltür. Ne
var ki flimdi hareketimizin ve halk›n
güçlü mücadeleci durufluyla karfl› kar-
fl›ya gelince flafl›rm›fl gözüküyor. Bu
nedenle de sald›rgand›r. Sa¤a sola çok
fazla sald›r›yor. Bu durumun Türkiye
siyaseti üzerinde etkisi var. Son iki ay›
aflk›n bir süredir Türkiye’de yaflanan-
lar tamamen bununla ba¤lant›l›d›r. 

Bir yandan biz böyle bir kararlaflma
ortaya ç›kart›rken, yani beflinci ateflkes
süreci bizim için bir netleflme, kararlafl-
ma durumunu yarat›rken, di¤er yan-
dan Türkiye devlet gerçe¤ini de bir kere
daha ç›plak biçimde gözler önüne ser-
mifltir.  Ne ç›kt› ortaya? Ç›plak bir aske-
ri rejim. Ortada hükümet ya da baflka
kurumlar ve karar gücü yok. Sadece
ordu var. Di¤er tüm kurumlar bu ger-
çe¤in biçimsel örtüsü haline gelmifltir.
Hatta di¤er kurumlar›n tümü genelkur-
may kararlar›n›n uygulay›c›s› duru-
mundad›rlar. Güya ulus ad›na karar
veren yer, TBMM’ydi. Bir ç›rp›da yok
edildi, ortadan kald›r›ld›. Karar veren
güç olmad›¤› ortaya ç›kt›. Sözde cum-
hurbaflkan› seçecekti, seçemedi. Çün-
kü meclis ve hükümet, cumhurbaflkan›
seçiminden önce almas› gereken sonu-
cu alamad›¤› için cumhurbaflkan›n›
seçmeye de yetkili k›l›nmad›. Halbuki
hükümet ve genelkurmay aras›nda
PKK’nin imhas› üzerinde bir uzlaflmaya
var›lm›flt›. Orduyla hükümet, neo itti-
hatç›larla statükocular aras›nda böyle
bir uzlaflman›n yap›lm›fl oldu¤u kesin-
dir. Biz bu konuda birçok fleyi çözümle-

dik, birçok gerçe¤i ortaya ç›kard›k.
Temmuz 2006’da oluflturulan inkar ve
imha plan›n›n bütün yönlerini aç›¤a ç›-
kard›k, deflifre ettik. 

fiöyle bir fleyi aç›kça gördük: Cum-
hurbaflkan› seçimine gelmeden önce
PKK’nin imha ve tasfiyesinin gerçeklefl-
tirilmesi öngörülmüfltür. O gerçekleflir-
se, hükümet ile ordu aras›ndaki uzlafl-
ma temelinde cumhurbaflkan› seçimini
yapacaklard›. Her iki taraf›n da planla-
r›, hesaplar› farkl›yd›.  Ordunun hesab›
AKP’yi kullanarak PKK’yi cumhurbafl-
kan› seçiminden önce imha ettirmek,
sonra da AKP’nin kula¤›ndan tutup
atarak istedi¤i cumhurbaflkan›n› seç-
tirmekti. Böylece klasik cumhuriyeti
PKK’nin ezilmesi temelinde sürdürmeyi
hesaplam›flt›r. Buna karfl› AKP hükü-
metinin hesab› da orduya dayanarak
PKK’yi tasfiye edebilirsem, PKK’yi tasfi-
ye etmifl bir yönetim olarak ordu üze-
rinde siyasal etkinli¤im artar, böylece
cumhurbaflkanl›¤› seçimini kazan›r ve
bu temelde cumhuriyetin içine kendimi
a¤›rl›kl› olarak yerlefltiririm biçiminde
olmufltur. PKK’yi tasfiye etmeyi baflar-
m›fl bir hükümet olarak hiç kimse cum-
hurbaflkan› seçmemin önünde dura-
maz diye düflünmüfltür. 

PKK tasfiye edilmedi¤i için bu uzlafl-
ma ve hesaplar bozulmufl, kavgan›n öne
geçti¤i bir süreç bafllam›flt›r. Her iki ta-
raf da PKK’nin tasfiyesi ortam›nda,
cumhurbaflkanl›¤› seçimi öncesi birbiri-
ni bitirecek kavgaya girifleceklerdi. An-
cak ikisinin de hesab› tutmay›p kendile-
rini güçlendiremediklerinden, geçici uz-
laflma sonras› hesaplad›klar›, büyük
kavgay› daha s›n›rl› tutmak zorunda
kalm›fllard›r. Yanl›fl hesap Ba¤dat’tan
dönermifl derler ya AKP’yle genelkurma-
y›n yanl›fl hesab› da Kandil’den döndü
diyelim. MHP Baflkan› ‘Erzurum’da bay-
rak tafl›mak yetmez, yi¤itsen bayra¤›
Kandil’e dik’ diyordu. MHP anlam›yor ki
bayra¤› Kandil’e dikme hesab›, Kan-
dil’den döndü, PKK’den döndü. PKK ka-
zara direnmese veya ezilmifl olsa Türki-
ye’de orduyla AKP aras›ndaki çat›flma
flimdikinin birkaç kat› fazla olacakt›.
Hatta ordu baflar›l› bir güç olarak AKP’yi
rezil rüsva ederek düflürecekti. Hatta
Özal’›n, Menderes’in bafl›na neler getir-
diyse belki de Tayyip Erdo¤an’›n bafl›na
onu getirecekti. fiimdi hala ayakta yeni
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bir seçime giriyorsa Tayyip Erdo¤an ve
AKP, bunu PKK’ye borçludur. PKK’nin
bu plan› bofla ç›kartmas›, direnmesi,
kendi aralar›nda ortaya ç›kacak çok bü-
yük çat›flmay› s›n›rland›rd›.

Her iki taraf›n hesaplar›n›n bozul-
mas›, ayn› zamanda her ikisinin cum-
hurbaflkan› seçim hesaplar›n›n bozul-
mas›n› beraberinde getirdi. Cumhur-
baflkanl›¤› seçiminin t›kanmas›n›n ne-
deni budur. Mevcut durumda sistemi
cumhurbaflkan› seçemez bir duruma
düflürdü. Çünkü mevcut sistemin
cumhurbaflkan›n› seçtirip bu cumhuri-
yeti sürdürebilmesi için karfl›t›n› yok
etmesi gerekiyordu. O da PKK’nin imha
edilmesi, Kürtlerin bast›r›lmas›yla ola-
bilirdi. Bu olmay›nca cumhuriyet reji-
minin krizi aç›¤a ç›kt›. AKP buna ra¤-
men biraz güçlendi¤ini hisse-
derek kendi aday›n› cumhur-
baflkan› yapmak isteyince, or-
du buna müdahale etti. Meclis
ve hükümet olarak o hakk› ka-
zanmad›n, dedi.  Ordu da
AKP’yi tümden tutup atabile-
cek durumda de¤ildi. Hükü-
met saf d›fl› kalsa, kendisi de
PKK karfl›s›nda zor duruma
düflecekti. Dolay›s›yla hala
AKP’ye biraz muhtaç oldu¤unu
hissetti, çat›flma s›n›rl› oldu. 

Meclis karar ald›, seçime gi-
dilecek, Türkiye’nin krizi çözülecek di-
yorlar. Bu tür de¤erlendirmeler do¤ru
de¤ildir. Seçim karar›n› meclis de¤il,
Anayasa Mahkemesi ald›. Bu da genel-
kurmay baflkanl›¤›n›n verdi¤i muht›ra
do¤rultusunda oldu. Dolay›s›yla bu, re-
jimin krizini çözecek bir seçim olamaz. 

ÖÖrrttüüllüü  yyaa  ddaa  ppoossttmmooddeerrnn  bbiirr  
aasskkeerrii  ddaarrbbee  ssöözz  kkoonnuussuu

Ortada örtülü ya da postmodern bir
askeri darbe söz konusudur. Art›k dar-
beler eskisi gibi olmuyor, muht›ralar
eskisi gibi verilmiyor. Dolay›s›yla se-
çimlerin sorunlara derman oldu¤u sivil
bir demokratik rejim ortada yoktur.
Demokratik sivil rejim de¤il ki seçimler
çözüm olabilsin. Bunu kendileri de bi-
liyorlar. Buna ra¤men niye ordu seçi-
me yöneltti. Asl›nda mecliste aritmetik
de¤iflir, seçim bir çözüm olur diye de-
¤il. Biraz AKP’yi s›n›rland›rmak ve re-

habilite etmek için bu yola zorlad›lar.
CHP ve DSP’yi bunun için birlefltirdi-
ler. K›smen AKP’yi zay›flatsalar da yine
birinci parti, hatta tek bafl›na hükümet
AKP olabilecektir. Bu durumda
AKP’nin gücünü meclis anlam›nda
kaybetmeyece¤i aç›kt›r. 

O halde flimdi cumhurbaflkan› seçe-
meyen meclis, seçimden sonra da s›-
k›nt›lar yaflayacakt›r. Seçim yine de
AKP’yi eski pozisyonundan ç›karacak
ve ehlilefltirecektir. Refah Partisi( RP)
içinde Tayyip kli¤ini ç›kararak befl y›l›
bu klikle götürdülerse, flimdi de bu kli-
¤i ehlilefltirip bir süre daha bunlar› kul-
lanmaya çal›flacaklard›r. RP içinde
bunlar› terbiye edip önlerine görev koy-
mufllard›. Ne var ki bu klik kendisine
verilen görevi tam baflaramad›¤› gibi,

meclisteki say›s›n› kullanarak güç ol-
mak isteyince, s›n›rlar›n ne oldu¤unu
yeni biçim bir darbeyle gösterdiler. 

Devlet bir yandan bunlara hala muh-
taç, di¤er yandan ise bunlar cumhuri-
yetle bar›fl›k olmad›klar› için sorun ç›-
karmaktad›rlar. Çünkü kendi adamlar›-
n› devlet içine koyuyor dolay›s›yla reji-
min karakterini de¤ifltiriyor. Bu anlam-
da rejim hem AKP’ye muhtaç hem kar-
fl›t. Muhtaçl›ktan vazgeçemeyince, mev-
cut durumda bask›yla AKP’yi politik eh-
lilefltirmeye tabi tutup cumhuriyete da-
ha az zarar verecek bir noktaya çekme-
ye çal›fl›yorlar. Asl›nda operasyonun
amac› budur. Yap›lan seçim filan de¤il,
yap›lan AKP’de politik de¤ifliklikler orta-
ya ç›kart›p cumhuriyet rejimiyle çok çe-
liflmeyen bir konuma çekebilmektir. 

Bir yandan da iktidar kavgas›d›r bu
yaflananlar. Farkl› güç odaklar› aras›n-
da iktidar dengesi yeniden yarat›lmak
isteniyor. ‹ktidar imkanlar›n›n yeniden

paylafl›m› yap›l›yor. Siyasal islam›n
seksen y›l ekonomik, siyasi, kültürel
yaflamdan d›fllanmas› söz konusu
olunca, ortaya paylafl›m mücadelesi ç›-
k›yor. Bu aç›k bir gerçek. 

Bu durumda seçim bir çözüm üre-
tecek mi? E¤er AKP kendi islami kim-
li¤inden biraz daha uzaklaflt›r›l›rsa,
cumhuriyet rejimi için yeni bir iktidar
gücü olabilir. Biraz rahatlatabilir onu.
Ama öyle olmazsa, tabii klikler aras›n-
daki kavga sürecektir. Fakat her iki
taraf da flunu gördü: AKP cumhurbafl-
kan› seçemeyerek gördü ki, ordu ile
çok fazla çat›flmamas› gerekiyor. Daha
çok dikkate almal›. Asl›nda Tayyip Er-
do¤an bu yaklafl›m içindeydi, ama
partide baflkalar› onu bu durumdan
biraz uzaklaflt›rd›lar. 

Ordu da gördü ki, 2002’de
Ecevit hükümetine yapt›¤›n›n
bir benzerini T. Erdo¤an hü-
kümetine yapamaz. Yaparsa
zarar görür, AKP’ye biraz da-
ha muhtaçt›r. Onun için da-
ha çok AKP’yi politika de¤ifl-
tirecek bir operasyona tabi
tutuyorlar. Bu anlamda yeni
bir uzlaflma yaratmaya çal›fl›-
yorlar. T. Erdo¤an ile Y. Bü-
yükan›t görüflmesi bu temel-
de oldu. 2006 bahar›nda gö-
rüfltüler, ard›ndan Diyarba-

k›r’da, Batman’da sivil halka dönük
katliamlar gündeme geldi. Y. Büyüka-
n›t’›n genelkurmay baflkanl›¤› bu gö-
rüflme üzerinden flekillendi. fiimdi
PKK’ye karfl› mücadele ekseninde ye-
ni bir uzlaflma yaratmak istiyorlar.
Büyük ihtimalle de bunu sa¤layacak-
lar. Bizim de yeni mücadele sürecine
yaklafl›m›m›z› bu gerçe¤i görerek ge-
lifltirmemiz önemlidir. Bu güçler ara-
s›ndaki çatla¤› gelifltirmeliyiz. Çeliflki-
leri derinlefltirmeye çal›flmal›y›z. Ama
esas olarak kendi gücümüze güven-
meliyiz. Kendimizi böyle büyük bir
mücadeleye haz›rlamal›y›z. 

SSeeççiimm  ssttrraatteejjiikk  bbiirr  öönneemm  ttaaflfl››mm››yyoorr

Asl›nda seçim, taktik bir durum,
stratejik bir önem tafl›m›yor. Zaten or-
du seçim istiyor mu istemiyor mu ger-
çekten belli de¤il. Türkiye’de bu tart›fl›-
l›yor. Seçim isteyen bir güç bu kadar
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Irak’a dönük operasyon söylemini gün-
deme getirmez. Mevcut durumda Tür-
kiye’nin ortam› çok gergin. Seçime çok
aç›k da de¤il. Ama savafl içerisinde de
seçim yapabilirler. Zaten ayr› alanlar-
d›r. Biçimsel yönetim farkl›, prati¤i yü-
rüten güç farkl›d›r. Hem cumhurbaflka-
n› seçiminde gördük hem de seçim ola-
bilirse orada daha net görece¤iz ki, as-
l›nda seçilen meclis karar organ›d›r,
ama ona çok ihtiyaç yok. Türkiye’de bir
karar gerekti¤inde onu alan merciler
var. Ordu o karar› alabiliyor. Türkiye’de
ha hükümet olmufl ha olmam›fl, hükü-
met olmasa da yönetim sürer. Çünkü
hükümet yönetmiyor, iktidar de¤ildir.
‹ktidar baflka gücün elinde ve o güç var
zaten. Hükümet, asl›nda hükümeti
elinde tutan gücün bir memuru gibi ça-
l›fl›yor. Ekonomik diplomatik çal›flma-
lar yürüten kurumudur. ‹ktidar›n ordu
oldu¤u, Türkiye’deki devletin ordu ör-
gütlenmesi oldu¤u tart›flmas›zd›r. De-
mirel’e derin devlet var m› diye sormufl-
lard›?  O da ‘Görmüyor musunuz ordu-
dur’ cevab›n› vermiflti. 

Ordu sadece devletin askeri gücü
olarak örgütlenmifl de¤ildir. ‹deolojik,
sosyal, siyasi ve her türlü güç oda¤›
olarak örgütlenmifltir. Bütün alanlar-
da kurumlar› var. Cumhuriyet miting-
lerini yapt›ran da orduydu. Onun ar-
kas›nda kesinlikle özel kuvvetleri var-
d›r. Geçen dönemlerde özel kuvvetler-
de görev alm›fl birçok generali, subay›
emekli ettiler. Oysa Türk ordusunda
özel kuvvetlerden emekli olmak yok-
tur. Ölünceye kadar hizmet etmek var-
d›r. Ne yapt›lar? Görev alan›n› de¤ifltir-
diler. Askeri görevden ç›kard›lar sivil
görev yürütmek üzere düzenlediler.
Örgütlenmifl birçok Atatürkçü dernek
var, kuvay-› milliye derne¤i var. Bun-
lar›n hepsinin arkas›nda özel kuvvet-
ler komutanl›¤› vard›r. AKP bu duru-
mu bildi¤inden, hiçbirine cevap ver-
medi¤i gibi karfl› miting gelifltirmedi.
Onlar› yapan CHP olsayd›, onun üç
kat› miting yapard›, ama yapmad›.
Çünkü arkas›nda ordu vard›. Yapsay-
d› orduyla daha ileri düzeyde çat›flma-
ya girebilirdi, girmemek için yapmad›. 

Türkiye’de rejimin krizi var. Cum-
hurbaflkan› da genelkurmay baflkan› da
böyle bir kriz oldu¤unu dillendirdi.
fiimdi dillendirilen bu kriz aç›¤a ç›km›fl

durumda. Planlanan imha ve tasfiye ha-
reketiyle PKK’nin yok edilememesi, reji-
min içinde var olan krizi bir kere daha
alevlendirdi. Sistemi sarsarak ifllemez
k›ld›. Yoksa kriz yeni ortaya ç›kmad›,
oluflmad›. Bu kriz yap›sald›r, cumhuri-
yetin içinde bafl›ndan beri vard›r.  Bu
krizin dayand›¤› temel de cumhuriyet
rejiminin inkarc› zihniyetidir. Kültürle-
re, milliyetlere karfl› inkarc›l›k var, tekçi
despotik bir zihniyetle ve zorla bu inkar-
c› rejimi ayakta tutma var. Çok floven,
faflist, milliyetçi bir zihniyettir bu. Türk
d›fl›nda hiçbir fleyi kabul etmiyorlar.
1930’larda ‘günefl dil teorisi’ vard›. Son-
ra bakt›lar ki bu çok anormaldir, kimse-
ye bunu kabul ettiremezler. Bu teoriden
genel olarak vazgeçseler de esas olarak
Kürdistan üzerinde buna dayanarak in-
karc›, imhac› siyaseti gelifltirdiler. 

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  llaaiikklliikk  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  llaaiikklliikk  
ddiinn  iinnkkaarrcc››ll››¤¤››nnaa  ddaayyaann››yyoorrddiinn  iinnkkaarrcc››ll››¤¤››nnaa  ddaayyaann››yyoorr

Di¤er kriz nedeni, kendi toplumsal
gerçe¤ine uymayan laiklik anlay›fl›d›r.
Bu laiklik din inkar›na dayanmaktad›r.
Dinler do¤uran co¤rafyada böyle bir la-
iklik anlay›fl›n›n kriz etkeni olaca¤›
aç›kt›r.  Türkiye’deki laiklik anlay›fl› din
inkarc›l›¤›na dayanan kaba materyalist
bir anlay›flt›r. Bu, çok yanl›fl bir yakla-
fl›md›r ve bunun alt›nda reel sosyalist
anlay›fl var. Hala Türkiye bunda direni-
yor. Dünyada var olan bu tür rejimler-
den bir tanesi de Türkiye olmaktad›r. 

Önderlik, din çözümlemesi yapm›flt›.
Dinin tarihsel toplumsal bir olgu oldu-
¤unu ortaya koymufltu. Dini siyasi gö-
rüfllerle nitelemek ayr›, kaba materya-
listlerdeki gibi din inkarc›s› olmak ayr›
bir fleydir. Bu anlay›fl do¤al olarak din-
dar bir toplumu da inkar ediyor. Böyle
halklar›n mozai¤inin oldu¤u co¤rafyada
farkl› milliyetleri inkar et, dinleri inkar
et. O zaman cumhuriyet rejimi toplumu
inkar eder hale geliyor.  Nitekim mevcut
devlet, toplum inkar› üzerine kurul-
mufltur. Kendini topluma dayatan bir
devlet gerçe¤i var. Onun için toplumla
her zaman çeliflki halindedir. Her türlü
kültür ve milliyetle çat›flma halindedir.
Bunlar›n en büyük temsilcisi olarak
Kürtlerle çat›flma halinde. Bunu yürü-
tebilmek için de ç›plak bir savafl rejimi
olmak zorunda. Her zaman bu güçler

üzerinde bask› uygulayarak, onlara
karfl› savafl durumunu örgütleyerek
kendini ayakta tutmaktad›r. 

Meclise ‘egemenlik kay›ts›z, flarts›z
milletindir’ yaz›s›n› büyükçe yazm›fllar.
Halbuki ordu kararlar al›yor, halk› da
sizin iradeniz olan meclis kararlar al›-
yor, diye kand›r›yorlar. Türkiye bu bi-
çimde demokratikleflemez. Sivil örgüt-
lülük yok, askeri örgütlülük var. Sivil
örgütlülük onun üzerine geçirilmifl bir
maske, bir elbise gibidir. Gövde asker-
dir, bütün kurumlar›yla örgütlenmifl
durumdad›r. Görüntü sivildir, özü ise
askerdir. Onun için cumhurbaflkanl›¤›
seçimleri kriz olmaktad›r. Rejim, kendi
temsilini cumhurbaflkan›nda buluyor.
Ondan dolay› cumhurbaflkan›n›n kifli-
lik duruflu, siyasi kiflili¤i önemlidir.
AKP ne yapsa da klasik iktidar odakla-
r›yla uzlaflmadan ne genel seçimde ne
de mecliste istedi¤i aday› seçtiremez.

Türkiye’de ne Kürtler ne de Türk
halk› seçimlerden herhangi bir demok-
ratik aç›l›m beklememelidir. Kürt hal-
k›na karfl› inkar ve soyk›r›m› hedefle-
yen yeni bir mücadele döneminin bafl-
lang›c› olacakt›r. AKP eskisinden daha
fazla inkar ve imha siyasetinin savu-
nucusu olacakt›r. Bu durum karfl›s›n-
da, Türkiye’nin demokratikleflmesi ve
Kürt sorununun çözümü mücadeleyle
sa¤lanabilir. Mücadelenin yaratt›¤› so-
runlardan kaçmak için mücadeleden
kaç›nmak, dün oldu¤u gibi yar›n da
demokrasi karfl›t› güçlerin ifline yara-
yacakt›r. Dolay›s›yla demokrasi müca-
delesinde kararl› ve ›srarl› olarak, tüm
güçlerin gerçek yüzlerinin aç›¤a ç›k-
mas› temelinde do¤ru bir özgürlük ve
demokrasi mücadelesi vermek, tüm
demokratik devrimci güçlerin tarihsel
sorumlulu¤udur. Bu sorumlulu¤u ye-
rine getirmek için de baflta meflru sa-
vunma güçlerine kat›l›m olmak üzere,
meflru savunma direniflini güçlendir-
mek, demokratik serhildanlar› gelifltir-
mek, bu temelde özgürlük irademiz ve
sistemimiz olan demokratik konfede-
ralizmi kurumlaflt›rmal›y›z. demokra-
tik Türkiye, özgür Kürdistan’a ulafl-
man›n baflka yolu yoktur. Kürt halk›-
n›n kendi özgürlük sistemini kurmas›
yaln›z Türkiye’nin de¤il, tüm Ortado-
¤u’nun da demokratikleflmesinin te-
mel tafl› ve güç kayna¤› olacakt›r.
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Reel sosyalizmin çözülmesinin ön-
cesine dayanan Önderli¤in reel sosya-
lizme yönelik elefltirileri ve sonras›nda-
ki aray›fllar› 1990’l› y›llar boyunca sür-
müfl, 2000’li y›llarda köklü ve derin bir
yeni paradigmaya kavuflmufltur. Tari-
hin, toplumun, felsefenin, ideolojinin,
bilimin ve siyasetin yeniden de¤erlen-
dirilmesine dayanan demokratik kon-
federalizm, salt Kürdistan’a özgü bir
toplumsal proje olarak de¤il, devletçi
kapitalist sistemden zarar gören ezilen
halklar, s›n›flar, kültürler, cinsler ve
tüm topluluklar›n özgürlü¤ünü hedef-
leyen 21. yüzy›l›n demokratik sosya-
lizm mücadelesinin bir ifadesi fleklinde
gelifltirilmifltir. Devletçi kapitalist siste-
min insanl›¤a yaflatt›¤› bugünkü kaos-
tan da ancak bu temelde ç›k›labilece¤i-
ni göstermifltir.

Ulus devletin yaflad›¤› sorunlar›n fa-
turas› halklara, emekçilere, kad›nlara
ve gençlere a¤›r olmaktad›r. Yine küre-
selleflme ile birlikte artan ekonomik
krizlerin bir sonucu olarak gelir da¤›l›-
m›ndaki afl›r› eflitsizlikler, iflsizlik, aç-
l›k, konut sorunu, hastal›klar, e¤itim
ö¤retim imkanlar›n›n daralmas›, milli-
yetçilik, ›rkç›l›k, mezhepçilik, savafllar
ve çat›flmalar›n günlük yaflam›n bir
parças› haline gelmesi, artan do¤a tah-
ribinin ekolojik dengeyi ciddi bir biçim-
de bozmas› gibi temel sorunlar, ulus
devleti reforme veya restore ederek çöz-
meyi mümkün k›lmamaktad›r. Çünkü
çevre dengesi öylesine bozulmufltur ki,
bunu s›radan dar çevreci önlemlerle
düzeltmek veya sorunu çözmek zordur.
Yine kad›n›n yaflad›¤› tarihi, toplumsal,
ruhsal ve zihniyet alan›ndaki sorunlar

köklü bir kad›n devrimi yap›lmadan çö-
zülemez; çözülmedi¤i için de insanl›¤›n
temel sorunlar› devam edecektir. Özce-
si demokrasi ihtiyac›n›n her bak›mdan
kendini dayatmas›, kad›n ve ekoloji
alan›nda sorunlar›n ulaflt›¤› boyut, top-
lumsal sorunlar›n s›radan reform veya
restorasyonlarla çözülmesini çoktan
aflm›flt›r. Bu nedenle de her üç alanda
da köklü devrimler gereklidir. Yani de-
mokrasi devrimi, kad›n devrimi ve eko-
loji devrimi sorunlar›n çözümünde tek
yol durumuna gelmifltir. 

Demokratik ve özgürlükçü sistem 

mücadele ile kurulacaktır

Reel sosyalizmin, sosyal demokrasi,
ulusal kurtuluflçuluk ve devlet sosyaliz-
mi biçimlerinin de insanl›k sorunlar›n›
çözmeye yetmedi¤i görülmüfltür. Art›k
devlet ve iktidar merkezli olmayan,
meflru savunmay› esas alan, halk›n ta-
bandan komün ve meclis örgütlenmele-
rine kavuflarak tüm yaflam› üzerinde
söz, karar, denetim hakk›na sahip oldu-
¤u demokratik konfederalizmin tek do¤-
ru çözüm oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Özcesi,
ulusun devlet biçiminde de¤il de de-
mokratik tarzda kendini örgütledi¤i bir
sistemin toplumlar›n siyasal, sosyal,
kültürel ve ekonomik sorunlar›na çare
olaca¤› bir ça¤a girmifl bulunuyoruz.

Bu projenin dayand›¤› tarihsel, top-
lumsal, kültürel ve ahlaki temeller ol-
dukça güçlüdür. Devletçi toplum neoli-
tikten kalan demokratik ve komünal
de¤erleri tümden tasfiye etmek isteme-
sine ve kapitalizmin bu konuda son de-
rece pervas›z yönelmesine ra¤men hala

olanca dirili¤iyle yaflamas› bunun aç›k
ifadesi olmaktad›r. 

Özellikle kaosun en fazla derinleflti¤i,
küresel sermayenin tüm sald›r›lar›na
ra¤men direnen Ortado¤u’nun tarih,
toplum ve kültür gerçekli¤i aç›s›ndan
ulus, az›nl›k, kültür, din, mezhep, ka-
d›n, çevre gibi temel sorunlar›n› çözecek
olan yegane toplumsal proje demokratik
konfederalizm olmaktad›r. Önderli¤imi-
zin belirtti¤i gibi, öngördü¤ümüz sistem
do¤ayla sürdürülebilir diyalektik iliflkiyi
kurmufl, kendi içinde tahakküme da-
yanmayan, ortak yarar› do¤rudan de-
mokrasiyle sa¤layan, cinsiyet özgürlük-
çü ve ahlaki bir sistemdir. Demokratik
konfederalizm öncelikle bir zihniyet, ki-
flilik ve öncülük sorunudur. Kesinlikle
ertelenmeyi de¤il, bugünden kurulmay›
gerektirir. Bu da sistemden en büyük
darbeyi yiyen, çeliflkiyi yaflayan, iktidar-
dan ve devletten en çok uzak olan kad›n
ve gençlik baflta olmak üzere, ezilen ve
yoksul kesimlerden bafllatmay› gerekli
k›lmaktad›r. Özcesi halka karfl› duyu-
lan derin sorumluluk ve sevgi temelinde
halk›n komünlerde örgütlendirilmesi ve
meclislerde temsile kavuflturulmas› ge-
rekir. Elbette yurtsever ve halkç› olun-
madan da bunlar yap›lamaz. Buna ön-
cülük edecek olan ise öncelikle demok-
ratik sosyalizme derinden inanm›fl, bu-
nun gerektirdi¤i bilinç, ahlak ve iradeyi
kazanm›fl, sistemin kurmay örgütü olan
PKK’li militan kadrolard›r.

Gelifltirilen her evrensel toplumsal
proje uyguland›¤› ülkenin, halk›n ve
kültürün rengini al›r. Ülkenin ve halk›n
içinde bulundu¤u somut sosyal, kültü-
rel, siyasal ve ekonomik koflullar göz

“Başarı ancak kadroların ve yönetim rolü üstlenen kadroların birbirini tamamlaması ile gerçekleşebilir.

Kaldı ki yeni paradigma gerçeğimiz her zamankinden daha fazla kadroların kendini sorumlu görmesi ve

katmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla ne her şey yönetimlerden beklenmeli ne de yönetimler sorumlu 

tutulmalıdır. Ortak çalışma ve ortak sorumluluk bizim gibi özgücüne dayanan hareketler açısından 

olmazsa olmaz bir çalışma tarzı olmak zorundadır”

❖
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önünde bulundurulmadan, genel geçer
formülasyonlarla bir sistemi infla etme-
ye kalk›flmak ya baflar›s›zl›k ortaya ç›-
kar›r ya da sistemin kurulamazl›¤›na
iliflkin bir inanç gelifltirir. 

Kürdistan’da günümüzde üçüncü
dünya savafl›n›n verildi¤i bir co¤rafyada
Türk, Arap ve Fars devletleri taraf›ndan
askeri iflgal temelinde siyasal, ekono-
mik sömürgecilik uygulan›rken, özellik-
le Türk sömürgecili¤i taraf›ndan kültü-
rel soyk›r›m yürütülmektedir. Böyle bir
ülkede demokratik konfederalizmi ge-
lifltirmek elbette herhangi bir ülkeyle
k›yaslanamaz özgünlükler içerecektir.
Bir Macaristan’da ya da Brezilya’da yü-
rütülen özgürlük ve demokrasi müca-
delesiyle Kürdistan’da ne özgürlük ve
demokrasi kazan›l›r ne de konfederal
sistem kurulabilir. Dili, kimli¤i yok sa-
y›lan, hiçbir alanda kendisini ifade et-
mesine tahammül edilemeyen, her gün
imha operasyonlar› ile karfl› karfl›ya ka-
lan, her türlü antidemokratik uygula-
man›n günlük yaflam›n›n bir parças›
haline gelen bir sömürgecilik ortam›n-
da bu sistemi gelifltirme mücadelesini
verdi¤imizin fark›nda olmak zorunda-
y›z. Bu bilinç ve yaklafl›mla hareket et-
memek, kendini aldatmaktan baflka
anlama gelmez. Daha do¤rusu bu bi-
linçle mücadele etmeyenlerin teslim
olarak kendilerini satmas›ndan baflka
bir sonuçla karfl›laflmalar› düflünülme-
melidir. Dolay›s›yla demokratik ve öz-
gürlükçü sistemi mücadele ile kuracak
birey ve toplum, tüm bu gerçekliklerin
fark›nda olan, kendisinde bu yönlü zih-
niyet ve vicdan devrimini gerçeklefltir-
mifl nitelikte olmal›d›r. 

Demokratik konfederal sistem 

en demokratik sistemdir

Demokratik konfederalizm yerellere
ve tabana dayan›r, ancak yerel ile genel
aras›ndaki do¤al organik ba¤› reddet-
mez; bu sistemde herhangi bir alan
kendisini genele kapatmaz, genelle olan

iliflkilerini sistemin baflar›s› ve birbirini
tamamlayan temelde gelifltirir, kendi
biriminde yerel iktidar gelifltirmez ve
kendisini bu temelde ba¤›ms›z bir
prenslik haline getirmez. 

Demokratik konfederal sistem, yu-
karda da belirtti¤imiz gibi, demokratik
sosyalizmin özü ve biçimiyle en uyum-
lu ve uygulanabilir demokratik model-
dir. Tarihsel özellikleri nedeniyle her
yerden daha fazla Kürdistan koflulla-
r›nda uygulanabilir niteliktedir. Kür-
distan koflullar›nda uygulama avantaj›
bulunmas›na ra¤men, sistemi anlama
sorunu kadar uygulama sorunlar› da
ortaya ç›km›flt›r. Bu sorunlar›n engel-
leyici ve a¤›r olmas›n›n temelinde ise,
paradigma de¤ifliminin hareketimizin
tart›flma gündemine girdi¤i dönemde
tasfiyecili¤in kavramlarla oynayarak
de¤iflimi çarp›tma çabalar›n›n etkili ol-
mas› yatmaktad›r. Bunlar iradeli bir
hareket ve kadro duruflu göstermeyi
bir yana b›rakal›m, hareketi küresel
kapitalist sistemin pespaye bir uzant›-
s› haline getirmek istemifllerdir. Ulus-
lararas› komplonun örgüt içindeki za-
ferini bu biçimde sa¤latmak için de en
baflta yaflam ve militan ölçüleriyle oy-
nanm›flt›r. Yeni paradigma, her fleyden
önce de uluslararas› komplo ile daha
iyi mücadele etmeyi öngörürken tersin-
den ele al›narak, uluslararas› komplo-
nun istedi¤i örgüt gerçe¤ini yaratma-
n›n aleti yap›lmak istenmifltir. Bu tür
e¤ilim ve uygulamalar, daha bafl›ndan
de¤iflimi sakatlam›flt›r. Böylece yeni
paradigma ve öngördüklerinin do¤ru
bir zeminde tart›fl›lmas› ve sistemi ya-
p›land›rman›n Önderlik çizgisinde ge-
lifltirilmesi sabote edilmifltir. 

Tasfiyecili¤in bafl›n› çekenler hare-
ket içinden tasfiye edilmelerine ve d›fl›-
m›zda da hiçbir etkileri kalmamas›na
ra¤men, bu sürecin yaratt›¤› etkiler ör-
güt içindeki varl›¤›n› zay›flayarak da
olsa bugüne kadar sürdürmüfltür.
KCK sistemi elbette kendili¤inden ku-
rulan bir sistem de¤ildir. Kürdistan’›n

statüsü ve Kürt halk›n› aç›kça yok et-
me planlar› gelifltiren bir düflman ger-
çekli¤i karfl›s›nda bunun kendili¤in-
den kurulamayaca¤› aç›kt›r. Parti ön-
cülü¤ü sorunu ve dolay›s›yla militan›n
öncülük misyonu bu kuruluflta çok
önemli rol oynayacakt›r.

Konfederalizm devletçi, iktidarc›, er-
kek egemenlikli bir sistem olan kapita-
lizm karfl›s›nda alternatif bir sistem ge-
lifltirmeyi öngörürken, militanl›¤›n ve
öncülü¤ün rolünü önemsemektedir.
Çünkü dayand›¤› felsefi yaklafl›m ken-
dili¤indencili¤e, determinist kadercili¤e
de¤il, seçenekler içinde toplum için en
do¤rusunu yaflamsallaflt›racak öncülü-
¤e ve militanl›¤a gerekli rolü vermekte-
dir. Dolay›s›yla inisiyatifin ve öncülü-
¤ün bu sistemi kurmada olmazsa ol-
maz bir yeri bulunmaktad›r. 

Demokratik konfederalizmin 

inşası öncü duruş ister

Biz, devletçi sömürücü bir dünyada
demokratik özgürlükçü bir sistem kur-
mak istiyoruz. Önderli¤imizin belirtti¤i
gibi, tam demokrasinin var oldu¤u bir
ça¤da yaflam›yoruz. Bu gerçeklik top-
lumsal dönüflümü kendi kendine yü-
rüyen bir olgu haline getirinceye kadar,
kapitalist sistem alt›nda yaflad›kça ge-
reklidir. Gerçeklik böyle olmas›na ra¤-
men, sanki demokratik konfederalizm
kendili¤inden kurulabilir veya bunu
infla etmek için militan durufl ve ölçü-
ler gerekli de¤ilmifl gibi yaklafl›mlar
aç›kt›r ki tasfiyecili¤in a¤›r etkilerini ta-
fl›maktad›r. Bu anlay›fl kendisini uzun
süre önemli oranda sürdürmüfltür.
Sistemin kurulmas›na öncülük edecek
kadro ölçülerinin ve militanl›¤›n gerek-
siz görülmesi ya da gerekti¤i kadar bu
ölçülere dikkat edilmemesi, KCK siste-
minin öngörülen düzeyde geliflmemesi-
ni beraberinde getirmifltir.

Buna ba¤l› olarak di¤er temel sorun
ise, KCK sistemi içindeki konfederal ya-
p›lar›n kendini ele al›fl ve sistem içinde-
ki yerlerini tan›mlama biçimidir. KCK
sistemi içindeki konfederal örgütlenme-
ler demokratik komünalizm ruhundan
önemli oranda uzaklaflm›fl, sistemin or-
ganik bütünlü¤ünü gözetmeyerek kar-
fl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve birbirini tamamla-

“Demokratik konfederal sistem, demokratik sosyalizmin özü ve biçimiyle 

en uyumlu ve uygulanabilir modeldir. Tarihsel özellikleri nedeniyle her

yerden daha fazla Kürdistan koşullarında uygulanabilir niteliktedir. 

Kürdistan koşullarında uygulama avantajı bulunmasına rağmen, 

sistemi anlama sorunu kadar uygulama sorunları da ortaya çıkmıştır”
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ma ilkesine göre çal›flmam›flt›r.
‹ktidarc›l›ktan kurtulal›m derken,
çok say›da iktidarc›klar oluflmaya
bafllam›fl ve bunlar iktidarc›l›¤›n
vermifl oldu¤u ruh haliyle birbir-
leriyle tamamlay›c› iliflkiler kur-
ma yerine, birbirlerini etkisizlefl-
tirmeye çal›flan iktidar odaklar›na
dönüflmüfllerdir. Enerjinin önem-
li bir bölümü kim kime ba¤l› ola-
cak, bunun hukuku nedir tart›fl-
malar› içinde tüketilmifltir. ‘Ben-
den olsun, ne olursa olsun’ yakla-
fl›m›ndan hareketle hiçbir ortak
kadro anlay›fl› ve ölçüsü yarat›lama-
m›flt›r. Özetle belirtmek gerekirse bir
yerel fetiflizm geliflmifltir.

Yerel fetiflizme ba¤l› olarak sistemin
gündemini ortaklaflt›rmada ciddi so-
runlar yaflanm›fl, hemen hemen her ko-
mite ve koordinasyonun kendi öncelikli
gündemi öne ç›km›fl ve daha çok bu-
nun arkas›ndan gidilmifltir. Sistemin
esas gündemi yeterince ortaklaflt›r›la-
rak takip edilememifltir. Varl›¤›m›z› yok
sayan sömürgeci bir sistem alt›nda ya-
flan›ld›¤› gerçe¤i göz ard› edilince ortak
tepki ve refleksler gelifltirilememifl, ge-
lifltirilenler ise uzun vadeli ve istikrarl›
olamam›fl, bir süre sonra herkes kendi-
li¤inden iç gündemine dönmüfltür. Ge-
nel hatlar›yla ortaya koydu¤umuz siste-
min bu sorunlar›, yönetimlerin ve kad-
ronun demokratik konfederal bir anla-
y›fl› sorumluluklar›n›n merkezine koy-
mamas›ndan kaynaklanm›flt›r. 

Yönetim, örgüt, kadro, yaflam, e¤i-
tim vb temel sorunlar›n di¤er önemli
bir kayna¤› da sistemimizin örgütsel
düzenlenifli ve nas›l bir mücadele po-
zisyonunda oldu¤uyla ilgili yan›lg›lar-
d›r. fiekillenen sistem kendini daha
çok sivil siyaset yapma ve bar›fl ortam-
lar›na cevap verecek biçimde örgütle-
mifl, düzenlemifl ve planlam›flt›r. Hal-
buki imha ile yüz yüze olan bir halk
gerçekli¤iyle karfl› karfl›ya bulunmak-
tay›z. Bu nedenle on bir komite biçi-
minde ortaya ç›kan örgütlenme siste-
mi ve bunu Kürdistan’›n tüm parçala-
r›nda ve yurtd›fl› alanlar›nda pratiklefl-
tirme çabalar›, yine Kad›n hareketinin
öncü güç olma misyonunu oynamada-
ki zay›fl›¤›, gençli¤in ise kendini yete-
rince örgütleyememesi göz önüne geti-
rildi¤inde, son derece parçal›, birbirin-

den kopuk, özerk, hatta ba¤›ms›z ha-
reket eden yap›lanmalar ortaya ç›k-
maktad›r. Bu durum hem mücadele-
mizin zor koflullar alt›nda sürmesi
hem de anlay›fltaki yanl›fll›klar nede-
niyle bizleri ciddi sorunlarla karfl› kar-
fl›ya getirmektedir. Bu da uluslararas›
komplocu güçler ve sömürgecilerin yö-
nelimlerini bofla ç›karmada ve döne-
min acil hayati çal›flmalar›n› baflarma-
da ciddi boflluklar›n ve yetersizliklerin
yaflanmas›na yol açmaktad›r.

Yönetimlerin en temel sorunu, bir
örgütün olmazsa olmaz› olan denetim
ve hesap sorma sistemindeki yetersizli-
¤idir. Yaflanan ciddi yetersizlik ve so-
runlar karfl›s›nda sadece s›n›rl› bir elefl-
tiri ve de¤erlendirmeyle yetinilmifltir.
Kendisini dayatan geri anlay›fl ve yakla-
fl›mlara karfl› denetleyici ve hesap soru-
cu olunamam›flt›r.

Ortak bir kadro politikası 

yakalanmalıdır

Demokratik konfederal sistemin ku-
ruluflunu zorlayan etkenlerden biri de
yönetimlerimizin kolektif bir çal›flma
tarz›n› tutturamamas›d›r. Ya bireysel
tarzlar yönetim olmay› önlemifl ve etki-
siz k›lm›fl ya da uzlaflmalar biçiminde
yürüyen yönetimler sorunlara yarat›c›
çözüm bulma gücü gösterememifltir.
Bu bak›mdan hem tart›flan hem de
uyumlu bir ekip çal›flmas›yla kolektif
ruhlu yönetim haline gelmek, sistemin
sa¤l›kl› kurulmas›nda ve gelifltirilme-
sinde önemli bir yere sahiptir. 

Yönetimler ortak kadro politikas›
oluflturma ve sürdürmede yetersiz kal-
m›flt›r. Neredeyse her komite ve koordi-
nasyon kendisine göre bir kadro yakla-

fl›m›n› gelifltirmifltir. Bir yerde bir
yanl›fla karfl› mücadele verilirken,
bir baflka yerde bunun mücadele-
si verilmemifltir. Kimi yerlerde ya-
flam›n kendili¤indencili¤e b›rak›l-
mas›, örgüt ölçülerine dikkat edil-
memesi, hatta biçimde bile gözle
görülür farkl›l›klar›n olmas›, yö-
netimlerin farkl› kadro ve örgüt
anlay›fl›n›n d›flavurumu olarak
görülmüfltür. Bunun en temel ne-
deni de hemen hemen her komite
ve koordinasyonun Merkezi Kadro
Okullar›na kadro gönderme yeri-

ne, kendi yan›nda e¤itimi gelifltirme
yaklafl›m› içine girmesidir. Farkl› tarz-
larda yürütülen e¤itimlerin farkl› kad-
ro flekillendirece¤i aç›kt›r. Ortak anla-
y›fl ve reflekslerdeki zay›fl›k esas olarak
da bu yanl›fl e¤itim ve kadro anlay›fl›n-
dan kaynaklanm›flt›r.

Öte yandan kadrolar›n pratik içinde
de e¤itime ihtiyac› oldu¤unu görüp, bu
yönlü bir çal›flma ve düzeltme içine gi-
rilmemesi de önemli bir eksiklik olarak
aç›¤a ç›km›flt›r. Bu durum yönetimleri-
mizi sadece kadrolara ifl veren ve plan-
lama yapan bürokratlara ya da ‘ifl koor-
dinesi’ne dönüfltürmektedir. Bu yanl›fl
e¤ilimi ‘biz insan yönetimi de¤il, ifl yö-
netimiyiz’ diyerek meflrulaflt›ran yöne-
timler olmufltur. Bunun tasfiyecili¤in
e¤itim, kadro ve örgüt anlay›fl›n›n yafla-
t›lmas› anlam›na geldi¤i aç›kt›r. 

Önderliğin başarısı ideolojik ve 

örgütsel faaliyetten kaynaklıdır

Oysa Önderli¤imizin tüm çal›flmalar›
ve yaflam› kadro yaratmay› hedefleyen
ideolojik ve örgütsel çal›flma olmufltur.
Önderlik ancak bu görevler yerine geti-
rildi¤inde o birey ve kuruma yöneticilik
s›fat›n› lay›k görmüfltür. 

Önderli¤imiz her zaman yaflamda
ortaya ç›kan tüm davran›fllar›, durufl ve
sorunlar› ideolojik mücadele yöntemleri
ile netlefltirip aflarak, ideoloji yaflam
denklemini temel bir diyalektik yöntem
olarak ustaca kullanm›fl ve bu temelde
de örgütsel ve siyasal mücadelede hep
baflar›l› olmufltur. Önderlik kendi bafla-
r›s›n›n esas›n› her f›rsatta ideolojik ve
örgütsel faaliyetten kaynakland›¤›n›
vurgulam›flt›r. Önderlikteki bu müca-
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dele diyalekti¤i önemli bir kadro niteli¤i
ortaya ç›kard›¤› gibi, halk gerçekli¤i-
mizde de bir dirilifli sa¤latm›flt›r. D›fl
sald›r›lara karfl› bir mücadele yürütür-
ken, esas olarak da ideolojik ve örgütsel
gücüne dayanarak baflar›l› oldu¤u gibi,
içimizdeki zay›fl›klara karfl› da bu tarz-
da mücadelesini sürdürmüfltür. 

Hareketimiz kendi tarihinde d›fl sal-
d›r›lar›n yan› s›ra, kayna¤›n› bizim za-
y›fl›klar›m›zdan alan ve d›fl sald›r›lar›n
bir tamamlay›c› unsuru olan iç tasfiye-
ci e¤ilimlerle karfl›laflm›flt›r. Bu e¤ilim-
lerin ortaya ç›k›fl›n› Önderlik her za-
man bir ideolojik durufltan kaynakl›
olarak ele alm›fl, bu tür e¤ilimlere kar-
fl› ideolojik mücadelenin süreklili¤ini
hiçbir zaman ihmal etmemifltir. E¤ilim-
leri sadece kiflisel zay›fl›klara ba¤lama-
m›fl, zay›fl›klar›n kendisini de, Kürt
toplumunun kendi ç›kar›na tekabül
eden bir ideolojiye sahip olamamas›
dolay›s›yla baflka ideolojilerin derin et-
kisiyle ba¤lant›l› ele alm›flt›r. Bu içi-
mizdeki tasfiyecili¤e karfl› ideolojik mü-
cadelenin bizdeki kanunu haline gel-
mifltir. Bu anlamda tasfiyecili¤e karfl›
mücadele sadece söz konusu bireylere
ve kesimlere de¤il, ayn› zamanda ken-
di benli¤imizde var olan zay›fl›klar›m›-
za karfl› verilen bir mücadele olarak
yürütülmek durumundad›r. 

Tarihimizdeki bütün tasfiyecilerin
ideolojik ve örgütsel sald›r›lar›n›n top-
lam› olan son tasfiyecilik, komplonun
da temel hedeflerinden olan, Önderli-
¤e, örgüte, kadroya karfl› bir kuflku ve
güvensizlik yaratmay› bir noktaya ka-
dar baflarm›flt›r. Negatif bir üslupla ör-
gütte aksayan yanlar hep ön plana ç›-
kar›larak, bunlar›n yeni paradigmayla
örtüflmedi¤i, yeni paradigmaya giril-
meyerek klasik kal›nd›¤› fleklinde bir
dillendirme yayg›n bir flekilde yap›l-
m›flt›r. Yeni paradigmadan anlad›kla-
r›ysa, Önderli¤in ortaya koyduklar› de-
¤il, burjuva liberal ya da postmodern
süzgeçten geçirilenlerdir. 

Özellikle ‘olay ve olgular› karfl›tlafl-
t›rmamal›y›z, karfl›tl›k üzerine ideolojik
ve siyasal durufl göstermeyelim’ denile-
rek, bilinçli bilinçsiz bir mücadelesizlik
ortam›m›za dayat›lmak istenmektedir.
Oysa ‘karfl›tlaflt›rmayal›m’ diyen anla-
y›fllar›n kendisi, Önderli¤imizin ve fle-
hitlerimizin ölçülerini, ortaya koydu¤u

yaflam ve mücadele çizgisini esneterek,
kendine göre bir yaflam alan› yaratmak
amac›yla yine bu anlay›fl›n flemsiyesi
alt›na girerek, PKK’ye karfl›tl›k temelin-
de yo¤un bir mücadele içindedir. Bu
anlay›fl kendisine karfl› mücadelesiz
kal›nmas›n› isteyen kifliliklerin baflvur-
du¤u bir teori olmaktad›r. 

İlkesiz duruşlar her türlü 

münafıklığa yol açar

Evrende ve do¤ada de¤iflimin ve ha-
reketin kayna¤› maddi gerçekliklerde-
ki düalizm, yani karfl›tlar›n varl›¤›d›r.
Çeliflkinin varl›¤› ve z›tl›¤›n›n birbirini
yok etmemesi biçimindeki karfl›tlar
mücadelesi mücadelesizlik ya da kar-
fl›tlar›n birbirini karfl›t olarak görmek-
ten vazgeçmesi de¤ildir. Bu tür anla-
y›fllar karfl›s›nda yönetimlerimizin ide-
olojik mücadele yerine, içimizde var
olan bu tür hassasiyet ve kayg›lar›
dikkate alarak hareket etmeleri ideolo-
jik mücadeleyi zay›flatmakta, bu da
kadroyu ve örgütü güçlendirmeyen so-
nuçlar ortaya ç›karmaktad›r. 

Yeni bir sistem kurarken ortaya ç›-
kan yanl›fll›klara karfl› ideolojik ve ör-
gütsel mücadele vermek, bireyi yok et-
mek ya da ezmek olarak görülemez.
Hatta kurulufl sürecinde eksiklikler ve
yetersizlikleri ideolojik ve örgütsel mü-
cadeleyle sürekli düzeltmek gerekir ve
do¤ru olan da budur. Apocu hareketin
k›sa sürede güç olmas› ve inkarc› sö-
mürgecili¤e karfl› mücadele eder konu-
ma gelmesinin böyle bir ideolojik ve ör-
gütsel hassasiyetin sonucu ortaya ç›k-
t›¤› unutulmamal›d›r. Önderli¤imizin
“çözülen an de¤il tarih, birey de¤il top-
lumdur” belirlemesi bu bak›mdan çok
ö¤reticidir. Önderli¤in yanl›fll›klara kar-
fl› mücadele diyalekti¤i bilinmesine ra¤-
men, yanl›fll›klara karfl› ortak durufl ve
ortak kadro politikas›na ulaflm›fl de¤i-
liz. Bu yaklafl›m örgütsel ve kadro du-
ruflunun parçal› olmas›n›, dolay›s›yla
kadro ve çal›flanlar›n bu gerçekli¤e veya
bir yerlere dayanarak zay›fl›klar›n› ya-
flatmas›na neden olmaktad›r. 

‹lkeli durufllar yerine hesapç› yakla-
fl›mlardan da söz edebiliriz. Toplumsal-
laflmam›z› zay›flatan, ortak ruh birli¤i-
ni yakalamay› engelleyen bireyci, ben-

cil ve örgüt d›fl› tutumlar karfl›s›nda ta-
v›rs›zl›k bunun sonucudur. Kadroyu ve
çal›flan› zay›flatan, moralsizlefltiren,
örgütü güçten düflüren, kuflkular
uyand›ran tutum ve davran›fllar›n, ide-
olojimiz ve örgütsel gerçe¤imizle yak›n-
dan uzaktan bir iliflkisi yoktur. Kendi-
ne dokundurmamay› hak olarak belle-
me, elefltiriye kapal› olma, özelefltiri
vermeme gibi yaklafl›mlar, tasfiyecili-
¤in en güçlü oldu¤umuz alanlar olan
yaflam, yoldafll›k, örgütsel anlay›fl ve
kadro duruflumuzda yaratt›¤› olumsuz
etkilenmelerin bir ürünüdür. 

Elefltiri özelefltiri tasfiyecilik taraf›n-
dan irade olman›n önündeki engel ola-
rak ele al›nd›. Hatta örgüt kültürümüz-
den ve gündemimizden ç›kar›lmak is-
tendi. Kadro da bu mekanizmay› derin-
li¤ine ve yeterince özümsemedi¤inden
buna kendini yat›rd›, raz› oldu. Bu te-
melde ideolojik ve örgütsel çizgi hassa-
siyetleri zay›flad›¤›ndan yap›lan yanl›fl-
l›klara müdahale edilmemekte, tav›r
konulmamaktad›r. ‘Bana m› kalm›fl?’
yaklafl›m› tercih edilmektedir. ‹çimizde
böyle bir kadro profili de ortaya ç›km›fl-
t›r. Böyle ilkesiz durufllar›n da her tür-
lü münaf›kl›¤a yol açaca¤›, örgüt orta-
m›n› zehirleyen bir fitne olarak örgütü-
müzü zay›f b›rakaca¤› aç›kt›r.

Kadrosunu yaratamayan ideoloji ve

felsefelerin geleceği yoktur

Görev ve sorumluluk üstlenmede
ciddi eksiklikler yaflanmaktad›r. Ken-
dini geri çekmeler, iddias›zl›klar görül-
mektedir. Bunlar›n tümü ideolojik za-
y›fl›k veya çeflitli burjuva düflünce
ak›mlar›ndan etkilenmeyle ilgilidir.
‘Yap›m yöneticilik yapmaya elveriflli de-
¤ildir. Hiyerarfliyi sevmiyorum, yönetici
olmadan da istenilen her tür çal›flmay›
yapar›m’ yaklafl›mlar› bir anlay›fl biçi-
minde kendini dayatmaktad›r. Bu esa-
s›nda partiyi hiyerarfli ve iktidar yara-
tan, devlet gibi gören bir yaklafl›md›r.
En iyimser söylemle hareketimizin pa-
radigma de¤ifltirdi¤ine inanmamakt›r.
Öncülük kavram›n› anlayamama, onu
gereksiz görme yaklafl›m›d›r. Bu yakla-
fl›mda görev almak, ama sorumluluk
alt›na girmemek gibi Önderli¤imizin
çokça elefltirdi¤i memurvari zihniyet
vard›r. En genel anlam›yla da Önderli-
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¤imizin ortaya koydu¤u sorumlu kadro
durufluna gelmemek vard›r. Vurgula-
mal›y›z ki, iddia sahibi olmak, sorum-
luluk alt›na girmek ve görev üstlenmek
tabaka oluflturmak de¤ildir. Yeniden
yap›lanan PKK’de partileflmek ve görev
almak demek, devletsiz toplum kurma-
n›n öncüsü olmak için ilk baflta da
kendini devletçi zihniyetin tüm kal›nt›-
lar›ndan kurtarmak ve bu konuda her-
kese örnek olmak demektir.

Bu tür yaklafl›mlar, Önderli¤in ilk
günden bafllayarak Kürt insan›na so-
rumluluk kazand›rma mücadelesi ve
bu konuda yaratt›¤› geliflmelere sald›r-
mak ve Önderli¤in çabalar›n› geriye çe-
kerek, Kürt toplumunu PKK öncesi so-
rumsuz ve kendine göre durufl içine
sokmakt›r. Ya da bireyci ve dar sorum-
luluk duygusuyla s›n›rl› bir kat›l›m› ör-
gütte ve toplumda meflrulaflt›rmakt›r.
Hangi örtüyle kamufle edil-
meye çal›fl›l›rsa çal›fl›ls›n, bu-
nun örgütsel tasfiyecilik, do-
lay›s›yla da teslim olma ve
kendini satma oldu¤u aç›kt›r.

Yönetimlerin yaflad›¤› di-
¤er bir yetersizlik de karar ve
planlamalar› yaflama geçir-
mede gösterdi¤i zay›fl›kt›r.
Karar ve planlamaya gitmede
yönetimlerimizin ciddi bir so-
runu yoktur. Ancak onun
pratiklefltirilmesi ve örgütlen-
dirilmesi aflamas›nda yeter-
sizlikler yaflanmakta, bu da birçok gö-
revin ortada kalmas›na yol açmakta ve
sistemimizde zay›fl›klara yol açan bofl-
luklar yaratmaktad›r.

Yönetimler ve kadrolar›m›z, demok-
ratik konfederalizmi yetersiz, yanl›fl an-
layan, kendine göre ele alan ve uygula-
mada da¤›n›kl›¤a, parçal› durufllara yol
açan, kadrolar›n enerji ve yeteneklerini
etkisiz b›rakan anlay›fllara karfl› yeterli
bir mücadele yürütmemifltir. Do¤al ola-
rak yönetimlerin bu duruflu tüm kadro-
lara yans›m›flt›r. Bunun sonucunda ise
birbirini tamamlamayan, genelleflme-
yen, benmerkezci, egemenlikçi ve mül-
kiyetçi bir yaklafl›m farkl› düzeylerde de
olsa birçok alanda kendini dayatm›flt›r.

Sistemin istenildi¤i gibi gelifltirilip
oturtulmas›nda yönetim ya da koordi-
nasyonlar›n rolünün yan› s›ra kadrola-
r›n da yaflad›¤› önemli yetersizlikler ol-

mufltur. Bu da elbette kadrolar› yete-
rince ayd›nlatmayan, yanl›fl yetersiz
yaklafl›mlar›yla öncülük rolünü oyna-
may›p liberal ve idareci kalan yöneti-
min sorunudur. Ancak kendi gerçe¤ini
görmesi aç›s›ndan kadronun duruflu-
na de¤inmek gerekmektedir.

Her fleyi koordinasyon ve yönetim-
lerden bekleyen kadro duruflu yanl›fl-
t›r. Baflar› ancak kadrolar›n ve yönetim
rolü üstlenen kadrolar›n birbirini ta-
mamlamas› ile gerçekleflebilir. Kald› ki
yeni paradigma gerçe¤imiz her zaman-
kinden daha fazla kadrolar›n kendini
sorumlu görmesi ve katmas›n› gerek-
tirmektedir. Dolay›s›yla ne her fley yö-
netimlerden beklenmeli ne de yönetim-
ler sorumlu tutulmal›d›r. Ortak çal›fl-
ma ve ortak sorumluluk, bizim gibi öz-
gücüne dayanan hareketler aç›s›ndan
olmazsa olmaz bir çal›flma tarz›d›r.

Her dava yaratabildi¤i kadrosunda
ifadeye kavuflur, onunla yaflam bulur.
Kadrosunu yaratamayan hiçbir ideolo-
ji ve felsefenin gelece¤i yoktur. Bu ne-
denle Önder Apo’nun destans› çal›fl-
mam dedi¤i çal›flmalar›n en önemlisi
kadro çal›flmas› olmufltur. Uluslarara-
s› komplo sonras› ve tasfiyecili¤in ken-
disini dayatma sürecinde kadro da cid-
di afl›nmalar yaflanm›flt›r.

“Demokrasinin dili eylemdir” 

Günümüzde kadronun en temel so-
runlar›ndan birisi, yeni paradigmay›
anlamada yaflad›¤› ideolojik, felsefi ve
teorik alandaki yetersizli¤i ve yüzeysel-
li¤idir. Bu nedenle istenilen düzeyde
pratikleflme de sa¤lanamamaktad›r.
Kendine göre anlama ve pratiklefltirme
ise, tarz farkl›l›klar›n› yaratmakta ve

kendisiyle birlikte farkl› sorunlara ze-
min oluflturmaktad›r. Bunun önemli
bir nedeni de baflar› ve baflar›s›zl›¤›n,
ideolojik ve örgütsel anlay›fl›m›z›n ne
olup olmamas› gerekti¤inin ö¤renilme-
sinin Önderlikten, örgütümüzden, do¤-
ru pratikleflen flehitlerimizden, parti ve
mücadele tarihimizden de¤il de, ideolo-
jik, teorik yaklafl›mlar›m›z› kavramada
yard›mc› olacak baflka kaynaklardan
gerçeklefltirilmesidir. 

Kadrolarda görülen di¤er bir yeter-
sizlik de, ideolojik ve örgütsel ölçüler
temelinde sistem ve örgüt ortam›nda
bir mücadele yürütmeme, yanl›fll›klar-
la mücadele etme yerine uzlaflma ve
görmezden gelme durumudur. Olduk-
ça liberal, gevflek ve kazand›rmayan
bu yaklafl›m günümüzün en tehlikeli
kadro durufludur.  Bu ise ortam›m›zda
afl›nmalar›n ortaya ç›kmas›n›, birçok

insan›n heyecan›n› ve müca-
dele s›cakl›¤›n› yitirmesini ve
birçok gerili¤in beslenmesini
beraberinde getirmektedir. 

Bunun en temel nedeni de
Önderlik ve flehitler gerçe¤in-
de bir kadro duruflu gösterme
yerine yaflan›lan yere göre fle-
killenen bir kadro duruflunun
ortaya ç›kmas›d›r. Her koflul-
da ve her yerde çal›flacak bir
güce ve yetene¤e sahip olmas›
gerekirken, kadrolar bulundu-
¤u alan›n özelliklerine, zay›f-

l›klar›na ve de¤ifltirmek istedi¤i siste-
min etkilerine göre flekillenmektedir.
Neredeyse ölçüleri, yaflam ve mücade-
le felsefesi birbirinden farkl› olan Tür-
kiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Maxmur,
meflru savunma alan›nda ise gerilla
alan› ve siyasi alan kadro biçimlemesi
ortaya ç›km›flt›r. Böyle yanl›fl e¤ilimle-
rin ortaya ç›kmas›, elefltirilip gideril-
mesi gerekirken, hareketimize dayat›-
l›p meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bu nedenle önümüzdeki dönemin en
temel görevlerinden biri, e¤itim ve
kadro anlay›fl›nda ortaklaflmay› sa¤la-
y›p, her alanda geçerli olan, ama öz-
gün pratikleflen ortak kadro ölçüleri-
ne ulaflmak olacakt›r. 

Sistemimizin en temel sorunlar›n-
dan birisi de eylem çizgisidir. Önderli¤i-
miz “Demokrasinin dili eylemdir” de-
mektedir. Ancak son y›llarda eylem çiz-
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gisinde daha çok savunmac›, pasif, risk
almayan, sonuç alma ve düflman irade-
si üzerinde etki yaratma yerine, adeta
‘eylem yap›ld›’ demek için eylemler ya-
pan ve yasall›kla kendini s›n›rlayarak
sistem içileflen bir e¤ilim geliflmektedir.
Bunu baflta gençlik, kad›n ve emekçi
kesimlerinde görmek mümkündür. Bu
toplumsal kesimlerin KCK sisteminin
hem kuruluflunda hem mücadele gü-
cünde öncülük gerçeklikleri dikkate
al›nd›¤›nda, eylem çizgisinde düzeltil-
mesi gereken çok ciddi bir sapman›n
var oldu¤u görülmektedir. 

Koma Civaken Kurdistan (KCK) sis-
teminin Önderlik ve PKK çizgisinde
kurumlaflmas›, mücadelenin yükseldi-
¤i toplumsal örgütlenme zemini haline
gelmesi aç›s›ndan ideolojik çal›flmalar
belirleyici öneme sahiptir. Geçen dö-
nemde parçal› olan ideolojik çal›flma-
lar›n bu dönemde daha bütünlüklü ve
etkili olmas› için bir merkezden yöne-
tilmesi ve yönlendirilmesiyle ideolojik
çal›flmalar›n ve bu yönlü mücadelenin

ortaklaflt›r›lmas› ve etkin k›l›nmas› en
do¤rusu olmaktad›r.

‹deolojik çal›flman›n zay›fl›¤›, demok-
ratik konfederalizmin yanl›fl anlafl›l›p
bununla ba¤lant›l› olarak yanl›fl uygu-
lanmas›na yol açmaktad›r. ‹deolojik ça-
l›flma her fleyden önce de anlay›fl ve
tarz birli¤ini sa¤lamada önemli role sa-
hiptir. KCK sistemi gibi yeni bir kuru-
luflta anlay›fl ve tarz birli¤inin sa¤lan-
mas›n›n yaflamsal oldu¤u tart›flmas›z-
d›r. Dolay›s›yla anlay›fl ve tarz birli¤ine
ulaflmak, toplumun her türlü gücünün
ve potansiyelinin KCK sistemine ak›t›l-
mas› anlam›na gelecektir. ‹deolojik ça-
l›flmalar›n zay›fl›¤› her türlü imkan›n
çarçur olmas›na, hatta var olan gücün
da¤›lmas›na yol açacak olumsuzlukla-
r›n önünün aç›lmas›n› beraberinde ge-
tirir. Tüm bunlardan anlafl›ld›¤› üzere,
mücadelenin de ciddi bir dönemeçten
geçti¤i düflünülürse, ideolojik çal›flma-

lar›n güçlendirilmesi baflar›n›n temina-
t› olacakt›r. Bu alandaki çal›flmalar›n
zay›fl›¤› ise, özgürlük hareketinde so-
runlar›n varl›¤›n›n devam etmesi, hatta
derinleflerek çürütücü ve tüketici etke-
ne dönüflmesine neden olur. 

Sistemin kavratılmasında ciddi 

sorunlar yaşanmaktadır

Bu gerçekler ›fl›¤›nda ideolojik çal›fl-
malar›n bir bütün olarak eski içerik ve
tarz› aflmas› ve yeni aç›l›mlarla kendini
güçlendirmesi gerekmektedir. E¤itim
çal›flmas›n›n kadro, halk önderleri ve
halk e¤itimini kapsayacak biçimde ge-
lifltirilerek, KCK sisteminin ruhunun
güçlendirilmesi önemlidir. 

Akademi çal›flmalar›n›n baflta Tür-
kiye ve Avrupa’da üzerinde durularak
örgütlendirilip ifllevsel hale getirilmesi
ihtiyac› vard›r. Tüm parçalarda en
az›ndan bir ideolojik yay›n ç›kar›lmal›,
olanlar da güçlendirilmelidir. Medya
Savunma Alanlar›’nda ideolojik müca-

dele amac›yla ç›kar›lan yay›n organla-
r›n›n sa¤l›kl› da¤›t›m›n› sa¤layacak bir
mekanizma oluflturulmal›d›r. Irak, Su-
riye ve ‹ran s›n›rlar› içinde yay›nlar›n
da¤›t›m sorunlar›n›n çözülmesi de ide-
olojik mücadelenin etkin k›l›nmas›
aç›s›ndan gereklidir. 

‹deolojik alanda yürütülen çal›flma-
lar daha çok dergiler bünyesinde ente-
lektüel temelde kalmas› afl›larak, daha
kapsaml› bir ideolojik mücadele plat-
formuna ve araçlar›na kavuflturulmal›-
d›r. Eski planlamalar›n ve tarz›n afl›la-
rak ideolojik çal›flmalar›n a¤›rl›¤›n›n
hissettirilmesi önümüzdeki dönemin
temel görevi olacakt›r. Öte yandan ha-
reketin yaflad›¤› ideolojik sorunlar›n
tespit edilerek, bunlar›n talimat konu-
su yap›l›p tart›flt›r›larak gündem belir-
lemede inisiyatif al›nmal›d›r. Bu alan
kadrolar›n›n iyi seçilip var olanlarla
birlikte örgütlendirilerek verimli k›l›n-

mas› da önümüzdeki dönemde üzerin-
de durulmas› gereken konudur.  

‹deolojik çal›flmalar›n yaln›z Türki-
ye ve Avrupa’da de¤il, Kürdistan’›n
tüm parçalar›nda gelifltirilmesi gerek-
ti¤i aç›kt›r. Bu nedenle her dile hakim
kadrolar›n örgütlendirilmesi ve bunla-
r›n sadece bir ideolojik çal›flma alan›n-
da yo¤unlaflmas› daha verimli sonuç-
lar ortaya ç›karacakt›r.

Sistemin kavrat›lmas› ve propagan-
das›nda da ciddi sorunlar yaflanmak-
tad›r. Bu konuda görsel, iflitsel, yaz›n-
sal ve internet alan›nda önemli imkan-
lar olmas›na ra¤men, hala etkili bir
ideolojik, örgütsel ve sistemsel müca-
dele yürütülememektedir. Kadro ve
halk gerekti¤i kadar e¤itilememekte,
d›fl›m›zdaki çevrelere hareketimiz ve
Önderlik yeterince yans›t›lamamakta-
d›r. Baflta görsel olmak üzere kurumla-
r›m›zda hareketimizin ideolojik, örgüt-
sel ve pratik ihtiyaçlar›na cevap verme-
de duyarl›l›k istenilen düzeyde gösteril-
memifltir. Bu durum, bu nitelikteki ça-
l›flma alanlar›m›zdaki kadrolar›n ideo-
lojiye, görevlere yaklafl›m ve örgüte
karfl› sorumluluk duymada gösterdi¤i
zay›fl›klardan kaynaklanmaktad›r. 

Basın çalışmalarında kapitalist 

sistemin basın etkileri görülüyor

‹çine girdi¤imiz yeni süreçte bas›n›n
demokratik komünal sistemin özüne
uygun çal›flmalar› yayg›nlaflt›rmas›
için ideolojik hassasiyeti gözetmesi ge-
rekmektedir. Bas›n alan›nda bir ideo-
lojik birlik ve hassasiyetin kesinlikle
yakalanmas›, ortaklaflman›n olufltu-
rulmas› sa¤lanarak, tüm bas›n›m›z›n
ayn› gündemlere odaklanmas› üzerin-
de durulmal›d›r. TV’de gösterilen klip-
lerde, kad›n›n toplumsal cinsiyetçi bir
bak›fl aç›s›yla cinsel meta olarak kul-
lan›lmas›n›n önüne geçilmesi için ör-
gütsel bir müdahalenin yap›lmas›
flartt›r. Bunun önüne geçilememesinin
kad›n özgürlük çizgisine sald›r› halin-
de bulunan hakim kültüre teslim olma
anlam›na gelece¤i aç›kt›r.  

Birçok yay›n organ›m›z var; bunla-
r›n ideolojik içeriklerinin güçlendiril-
mesi, propaganda etkilerinin artt›r›l-
mas› gerekmektedir. Herhangi bir ihti-
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yaca cevap vermeyen, içeri¤i zay›f olan
yay›n organlar›n›n kapat›lmas›, bura-
lara verilen de¤erin ve eme¤in di¤er
yay›n organlar›na aktar›lmas› en do¤-
rusudur. Bir y›ldan fazlad›r ç›kar›lma-
s›n› istedi¤imiz ama ç›kar›lamayan ka-
d›n ve gençli¤in ideolojik dergilerin
ç›kmamas› önemli bir eksikliktir.

Bas›n yay›n alan›nda da çal›flmala-
ra ideolojik yaklaflmaktan çok kapita-
list sistem içindeki bas›n yaklafl›m›n›n
derin etkileri görülmektedir. Bu du-
rum yönetimlerin, kadronun, çal›flan-
lar›n kendilerini do¤ru tan›mlay›p do¤-
ru tarzda çal›flmalar›n› zorunlu k›l-
maktad›r. ‹flçi patron iliflkileri, flirket
yöneticili¤i, teknik eleman olma, mes-
leki yönü ön plana ç›kararak ideolojik
temsili esas almama, buna ba¤l› ola-
rak yaflamda büyük afl›nmalar› yafla-
ma gibi topluma iyi örnek olmama du-
rumundan kurtulunmal›d›r.  

KCK sistemi içindeki kültür faaliyet-
lerimizde de ciddi yetersizlikler yaflan-
maktad›r. Kültür ürünlerine karfl› ideo-
lojik hassasiyetler fazlas›yla zay›flam›fl-
t›r. Toplumu ve bireyi KCK sistemine
çekecek, özgürlük ve demokrasi müca-
delesine duyarl› hale getirecek ürünlere
de¤il, popüler ve bireyleri s›radanlaflt›-
ran ürünlere ilginin artmas›, bu alan-
daki çal›flmalar›n zay›fl›¤›n›n sonucu-
dur. Ürünlerde Kürtçe dili kullan›lsa
da, toplumu özgür ve demokratik yafla-
ma duyarl› hale getirme yerine, verili
yaflama entegre eden ve özendiren
ürünlerin iflitsel ve görsel yay›nlar›m›z-
da yer almas› kültür politikam›zdaki
yanl›fll›¤›n d›flavurumudur. 

Kültür sanat faaliyeti rafine ideolo-
jik çal›flmalard›r. Bir toplum esas ola-
rak da kültür sanat faaliyetiyle flekil-
lendirilir. Önderli¤imizin net olan bir
kültür anlay›fl› ve politikas› vard›r. Ne
var ki bu netli¤in reel çal›flma-
lar›m›zda bulunmad›¤›, bunun
da demokratik komünal kültü-
rün oturmas›n› zay›flatt›¤› aç›k-
t›r. Demokratik konfederal kül-
tür anlay›fl›n›n oturtulamama-
s›, kültür ve sanat yapanlar›n
kendine göre bir tarz tutturma-
lar›n› beraberinde getirmifltir.
Hatta özgürlük ve demokrasi
kültürünü geriye çeken bir rol
oynad›klar› da söylenebilir. Öte

yandan örgüt içinde de seçicilikte cid-
di bir afl›nmay› yaflad›¤›m›z görülmek-
tedir. Bu izlenen TV programlar›ndan,
filmlerden ve dinlenen müziklere ka-
dar kendini göstermektedir. Bir taraf-
tan halka, sanatç›lara ölçü dayat›rken
öte taraftan elefltirdi¤imiz hususlar ör-
gütümüz içinde yaflanmaktad›r. Bu
yaklafl›m esas›nda kendini toplum üs-
tü görmek fleklindeki bak›fl aç›s›n›n
sonucu ortaya ç›kmaktad›r. 

Kültür sanat çal›flmalar› aç›s›ndan
ajitasyon ve propaganda düzeyinin ne-
redeyse hiç kalmad›¤› görülmektedir.
Devrimimizin de¤erlerinin ifllenmesi-
nin en aza indi¤i de di¤er bir gerçektir.
Yap›lan çal›flmalar›n bu kayg›dan çok,
piyasada görece¤i de¤ere odakland›¤›,
amaçtan bir kopman›n yafland›¤›, dü-
zendekilere önemli oranda bir benzefl-
menin geliflti¤i, bu yönlü bir rekabet
içinde olundu¤u, komünal kültürden
uzaklafl›ld›¤›, bu nedenle de dökülme-
ler ve kopmalar›n en fazla bu alanlar-
da gerçekleflti¤i görülüp gereken dü-
zeltmeler yap›lmal›d›r. 

Gençliğini harekete geçiremeyen bir

hareketin geleceği olamaz

Gençlik hareketi bir mücadelenin
geliflmesi aç›s›ndan her zaman belirle-
yici öneme sahiptir. Gençli¤ini hare-
kete geçiremeyen bir hareketin gelece-
¤i de olamaz. Ne var ki son iki y›lda
gençlik hareketinde geliflmeden söz
edemeyiz. Gençlik hareketinin yeter-
siz kalmas›n›n ve dinamizminin zay›f-
lamas›n›n temel nedenlerinden biri,
kendini bu hareketin sahibi görmek-
ten çok, oturmufl herhangi bir sistem-
deki gençlik hareketi gibi görmesidir.
Bizim gibi varl›k yokluk sorunu olma-
yan baz› ülkelerde demokratik müca-

dele vard›r, çeflitli toplumsal kesimler
demokrasi mücadelesinde yerini al›r.
Gençlik de bu demokrasi mücadele-
sinde kendine göre bir yer tutar. Bi-
zim gençlik hareketimizin içinde yer
alan gençlerin önemli bölümünün
yaklafl›m› ve ruh hali bizim gerçekli¤i-
mizi ifade etmeyen böyle bir durumu
yaflar gibidir. Bu durum gençli¤in
kendi pozisyonuna bak›flta ya da hal-
k› ve ülkesinin durumunu alg›lay›fl›n-
da yetersizli¤i ifade etmektedir. Dola-
y›s›yla kendi konumunu alg›lay›flta bu
geri durumdan ç›kmas›, öncülük po-
zisyonunda oldu¤unu bilmesi ve buna
göre hareket etmesi gerekir. 

Önderli¤imiz gençlik ve kad›n›, öz-
gürlük ve demokrasi mücadelesini de-
rinlefltiren, kapsaml›laflt›ran, ona di-
namizm veren, ruh kazand›ran iki te-
mel sosyal kesim olarak de¤erlendirdi.
Gençli¤in dinamizmi ve kad›n›n özgür-
lük ruhunun birleflerek bu hareketi
baflar›ya götürece¤ini belirtti. Ne var ki
gençlik hareketi böyle bir rolü üstlen-
mekten çok, herhangi bir toplumsal
tabaka gibi görevini yerine getirmeye
çal›fl›yor ya da ‘ben de bir fleyler yap-
t›m’ diyor. Gençlik ‘ben de bir fleyler
yapt›m’ diyemez. Vicdan›n› böyle ra-
hatlatamaz. Gençlik bu hareketin
umut y›ld›z›, dinamizmi, halk›m›z› yok
etmek isteyenlerin umut ve cesaretini
k›ran irade gücü ve halk›n özgürlü¤ü
için her fleyi yapma ve üstlenme so-
rumlulu¤unu tafl›mas› gereken bir
sosyal kesimdir. Ne var ki flimdi böyle
bir rolü oynayamamaktad›r.  

Hareketimize karfl› tasfiye konsepti-
nin devreye sokuldu¤u günümüzde, bu
tasfiye girifliminin Önderli¤imizi yok et-
meyle tamamlanmak istenmesi karfl›-
s›nda, gençli¤in art›k kendi rolünü
pratikte oynayarak bir devrimci hamle-

ye yönelmesi gerekmektedir.
Gençlik bu türlü hamleleri yap-
mas› için her fleyden önce ken-
disini kapitalist sistemin yaflam
tarz›ndan, onun ideolojik ve kül-
türel etkisinden tamamen ko-
parmal›d›r. Özgürlükçü, demok-
ratik komünal bir yaflam tarz›
içinde olmal›d›r. 

Gençlik kapitalist sistemin
ö¤ütücü, bencillefltirici, bireyci-
lefltirici, tüketime koflturucu,
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tüketim sisteminin bir parças› haline
getirici etkisinden kendini kurtara-
mazsa, beklenen devrimci rolünü yeri-
ne getiremez. E¤er gençlik hareketine
komünal demokratik sistemi kurma
öncülü¤ü veriliyorsa, bu konuda Apo-
cu hareketin ortaya ç›k›flta sistemle
yaflad›¤› kopuflu görmesi gerekiyor.
Sistemin bir difllisi haline gelen, siste-
min yaflam tarz›n›, kültür anlay›fl›n› ve
iliflki biçimini reddetmeyen bir gençlik,
komünal demokratik sisteme de öncü-
lük yapamaz. Ancak sistemin ekono-
mik, kültürel ve sosyal alanda belli yu-
muflamalar yapmas›n› sa¤layacak bir
etkisi olabilir. Dünyada görüldü¤ü gibi
gençlik böyle eritiliyor ve sistemin par-
ças› haline getiriliyor. Sisteme karfl› ç›-
kan de¤il, sistemi en fazla idame etti-
ren, sistemi kendinde yaflayan bir ke-
sim haline geliyor. Mevcut kapitalist
sistem bugün her türlü insani de¤eri
yok etmekte, do¤ay› ve kad›n› bitir-
mektedir. Gençlik ütopya, amaç sahibi
olmal› derken, bu tür çirkinliklere kar-
fl› duran bir tutumun sahibi olmas›n-
dan söz edilmektedir.

Gençli¤in flu andaki duruflu baz›
yönleriyle mücadeleden kopuk ve lafa-
zan, baz› yönleriyle de parçal›d›r. Ge-
reksiz gündemler peflinde yönünü fla-
fl›rmaktad›r. Özgürlük ve demokrasi
mücadelesine bir fley katmam›fl, halka
karfl› var olan sorumlulu¤unu yerine
getirmemiflken, toplumsall›ktan uzak,
kapitalizmin bireyci ve bencil etkisiyle
halk›n durumundan çok, kendi pozis-
yonunun ne olaca¤›n› düflünen yakla-
fl›mlar görülmektedir. Bu nedenle de
gençlik kendi içinde bir bütünlük sa¤-
layam›yor. Bu gençlik, flu gençlik par-
ças› kendi aras›nda sorun yafl›yor.

Kendi içinde bile örgüt-
lenmede ve bir hedefe
yönelmede zorlanmalar
yafl›yor. Demokrasi ve
özgür irade neredeyse
örgütsüzlük, eylemsizlik
ve kendine görelik ola-
rak anlafl›lmaktad›r.
Sistem gerçekli¤inden
kaynaklanan bu tür
tahrikler ve provokatif
yaklafl›mlar da var. Bu
tür anlay›fllar›n ve tu-
tumlar›n Önderli¤in ye-

ni paradigmas›yla, özgür irade ve öz-
gür duruflla, gençli¤e özgürlük ve de-
mokrasi sistemi içinde verdi¤i rolle
hiçbir alakas› yoktur. Bu tür yanl›fl
e¤ilimlerin giderilmesi, yüzünü daha
fazla örgütlenme ve mücadeleye dönen
bir gençlik duruflunun ortaya ç›kar›l-
mas› gerekiyor. Apocu hareket tari-
hinde görüldü¤ü gibi, gençli¤in bu ko-
nuda gücü fazlas›yla vard›r.

Bir daha belirtiyoruz: Gençlik dün-
yan›n herhangi bir yerindeki mücade-
leyi vermiyor, herhangi bir sosyal ke-
sim ve sivil toplum örgütü de¤ildir.
Kendisi fluraya buraya bakmayacak,
herkes gençli¤in yaflam›na ve mücade-
lesine bakacakt›r. Halk›m›z ve bütün
toplumsal kesimler Kürt gençli¤inin
mücadelesine göre kendisini ayarlaya-
cakt›r. Gençlik böyle bir rol ve ifllevle
gelece¤e yönelmeli, gerillaya kat›l›mda
oldu¤u gibi her alandaki eylemsellikte
de öncülü¤ü üzerine almal›d›r. Böyle
bir yaklafl›mla genifl kitlelere ulaflmal›-
d›r. Amaç, tarz, yöntem, üslup, yakla-
fl›m do¤ru konursa tüm gençlik kesi-
mine ulaflmak zor olmayacakt›r.

Gençlik mücadelenin öncüsüdür

1993’ten bu yana sürdürdü¤ümüz
demokratik birlik politikas›na karfl›
verilen cevap inkar ve imha olmufltur.
Aç›kça yok etme politikas› izlenmekte-
dir. Böyle bir dönemde gençlik s›radan
ve yetersiz yaklafl›mlar› aflarak halk›-
na, ülkesine ve insanl›¤a karfl› sorum-
lulu¤unu yerine getirebilir. Gençli¤in
sistemin içinde nas›l yer alaca¤› ve ko-
numunun ne olaca¤› sorusu bir sap-
t›rmad›r. Gençlik mücadelenin öncü-
südür. Halk›n özgürlü¤ünü sa¤lama-

dan da gençlik aç›s›ndan anlaml› hiç-
bir konumdan söz edilemez. Dolay›s›y-
la Apocu hareketin ilk ç›k›fl›nda genç-
lik hangi sorumlulu¤u duymufl, nas›l
örgütlenmifl ve eyleme geçmiflse bu-
gün de yap›lmas› gereken budur ve
bunlar bilinmektedir. 

Kad›n hareketi gençlikle birlikte sis-
temimizin temel dinamik öncü güçle-
rindendir. Ancak kad›n hareketinin
geçen süreçte bu rolü iyi oynamad›¤›
söylenebilir. Sorun kad›n taban›n›n
var olup olmamas› sorunu de¤ildir.
Her 8 Mart’ta ve toplumun duyarl› ol-
du¤u özel günlerde kad›n›n önde ve di-
namik bir biçimde kendini gösterdi¤ini
biliyoruz. Esas sorun PAJK, YJA Star,
YJA ve bir bütün olarak KJB çat›s› al-
t›nda birleflen kad›n örgütlerimizin ta-
banla buluflmada, taban› örgütleyip
harekete geçirmede beklenen perfor-
mans› gösterememeleridir. Bunun da
tabana do¤rultu verecek ve örgütleye-
cek kadro yetersizli¤inden kaynaklan-
d›¤› aç›kt›r. Özcesi, örgütlerimizle ta-
ban aras›nda kopukluk bulunmakta-
d›r. Özellikle Türkiye ve Avrupa’daki
sorunlar›m›z›n varl›¤› böyle ele al›n-
mal›d›r. Bir ideolojik yay›n organ› ç›-
kar›lmamas› bu durumun hem nedeni
hem de sonucudur. ‹deolojik çal›flma
dolay›s›yla kadro çal›flmas› yetersizli¤i,
tabandaki kad›n› örgütleme zay›fl›¤›
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Di¤er yandan tasfiyeci provokatörle-
rin yeni paradigmam›z›n temel kavram-
lar› olan demokrasi ve bireyin irade ol-
ma gerçekli¤ini çarp›tarak bireyci, ben-
cil ve kendine göre kadro anlay›fl›na ze-
min sunmas›, kad›n hareketi içindeki
kadrolarda da önemli y›pranma ve
afl›nma ortaya ç›karm›flt›r. Sorunlar
karfl›s›nda ideolojik ve örgütsel çizgi
mücadelesi verilmemesi, daha do¤rusu
mücadeleyi gerekli görmeyen yaklafl›m-
lar sorunlar› artt›rm›flt›r. Di¤er yandan
örgütsel sorunlarda liberal, idareci bir
tarz›n a¤›rl›¤›n› hissettirmesi, bunu afl-
mak için çözümleyici bir tarz gelifltirile-
meyince idari tedbirlerle olumsuzlukla-
r›n önünü alma yaklafl›mlar› görülmüfl,
bu da sorunlar›n çözülmesine yetme-
mifltir. Bütün bu yetersizlikler, kad›n›n
öncü güçlerden biri olmas› nedeniyle
KCK sisteminin oturtulmamas›na ve
zay›f kalmas›na yans›m›flt›r.
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İdeolojik çizgide pratikleşmesinin

güvencesi PKK’dir

Örgütsel yaflam ve pratik içinde or-
taya ç›kan yetersizliklerin en temel
nedeni partileflme ve kadro olma bilin-
cindeki zay›flamad›r. Önceden belirt-
ti¤imiz gibi KCK sisteminin do¤ru ide-
olojik, teorik çizgide pratikleflmesinin
güvencesi PKK’dir. Çünkü bu siste-
min kurulufl felsefesi baflta olmak
üzere, yap›lanma gerçe¤i PKK’nin ide-
olojik teorik çizgisinin yaflamsallaflt›-
r›lmas› olarak gündeme gelmifltir. Do-
lay›s›yla PKK’nin durumuyla sistemin
kuruluflu aras›nda birebir ba¤ vard›r.
Partileflmek ayn› zamanda sistemin
do¤ru kuruluflunu güvenceye almak
ve do¤ru temellere oturtmakt›r, parti-
nin var olma gerekçelerini kiflili¤ine
yedirme temelinde görevlere en yük-
sek düzeyde sahiplenme bilincine
ulaflmakt›r. Partileflmede ve militan
ölçülerde yaflanan yetersizlikler, do¤-
rudan do¤ruya KCK sisteminin yeter-
sizlikleri ve sorunlar› olarak karfl›m›-
za ç›kmaktad›r. PKK’nin yeniden ya-
p›lanmas›n›n yetersiz düzeyde de ol-
sa gerçekleflmesinin sonucu ideoloji,
örgüt ve kadro ölçülerinin netleflme-
si, örgütümüzün toparlanmas› ve
mücadelenin geliflmesinde yapt›¤› et-
ki bu gerçekli¤in kan›t›d›r. Partilefl-
me esas olarak da Önderlik çizgisin-
de kadrolaflma gerçe¤ini ifade etmek-
tedir. KCK sisteminin ideolojik öncü-
sü ve ruhu PKK oldu¤una göre, ruhun
varl›¤› ve etkinli¤i prati¤in öze, yani
özgürlük ve demokrasi çizgisine göre
geliflmesinin güvencesidir. 

Komünlerin oluflmas›, komün ya-
flam felsefesi ve prati¤ine büyük inanç-
la yaklafl›m gösteren, Önderlik çizgi-
sinde yetiflmifl PKK’li kadrolar›n öncü-
lü¤üyle gerçeklefltirilebilir. Önderlik
s›k s›k komünler ve meclislerden söz
etmesine ra¤men, halen istenilen say›-
da ve nitelikte komünler ve meclislerin
yarat›lamamas› partileflme ruhunu ve
görevlerini sahiplenecek kadro duru-
flunun zay›fl›¤›ndan ileri gelmektedir.
Komünler ve meclisler ifllevsel taban
çal›flmas›n› gerektirmektedir. Taban
çal›flmas› hala halka giderek propa-
ganda ve ajitasyon yapma, baz› do¤ru-
lar› kavratma ve çeflitli zamanlarda ey-

leme ça¤r› olarak anlafl›lmaktad›r. Hal-
buki taban çal›flmas› halk›n sosyal,
ekonomik ve kültürel yaflam›n› kurma
ve bu temelde toplumsal siyaseti gelifl-
tirip özgürlü¤ün ve demokrasinin ka-
zanmas›n› sa¤layacak eylem gerçe¤ine
ulaflmakt›r. Ne var ki, yasal siyasal ze-
minde ya da çeflitli kurumlarda çal›fl›p
bir memur gibi ifl sahibi olmak tercih
edilmektedir. Bu tür anlay›fllar giderek
toplumdan ve halktan kopan elit kadro
profilini ortaya ç›karmaktad›r.

Ele al›n›p de¤erlendirilmesi gereken
önemli konulardan biri de hukuk ve
yarg› anlay›fl›m›z ve bunun nas›l pratik-

leflti¤i hususudur. Demokratik konfe-
deral sistemimizin ve tüm faaliyetlerin
bir hukuka ya da Önderli¤imizin vur-
gulad›¤› gibi yerleflmifl ahlaki de¤erlere
sahip olmas›, sistemimizin kal›c›laflma-
s› ve güvenceye kavuflmas› aç›s›ndan
çok önemlidir. Hukuk ya da ahlaki de-
¤erler sistemine kavuflmak, ideolojik,
siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve
di¤er tüm yaflam alanlar›nda netleflmek
ve do¤ru pratikleflmek anlam›na gel-
mektedir. Bunun da ne kadar yaflamsal
ve anlaml› oldu¤u aç›kt›r. Ne var ki en
az netleflti¤imiz ve kurumlaflt›¤›m›z
alan hukuk ve yarg› alan› olmufltur.
Çünkü hala do¤ru bir demokratik kon-
federal hukuk felsefesine, bunun yap›-
lanma ve uygulanma gerçe¤ine ulaflm›fl
de¤iliz. Bu konuda pozitif burjuva hu-
kuk ufku afl›lamam›flt›r. En baflta da

yasama, yürütme ve yarg›n›n sistem
içindeki yeri konusunda burjuva litera-
tür ve ufku sistemimize eklemlenmek
istenmekte, bu da alan›n sorunlarla
karfl›laflmas›n› beraberinde getirmekte-
dir. Yasama, yürütme ve yarg› ayr› ifl-
levleri olan alanlard›r. Ancak bizdeki
yürütmeleri Bat› Avrupa hukukunda
yer alan yürütmeler gibi görmek, bizde-
ki yasamay› oradaki yasamalara ben-
zetmek, yarg›m›z› ve hukukumuzu ora-
daki kuvvetler ayr›l›¤› prensibine göre
ele almak daha bafltan sistemimizi bur-
juva hukukunun ve siyasal sisteminin
s›n›rlar› içinde tutmaya götürür. 

Tabii ki halklar›n mücadelesi so-
nucu ortaya ç›kan olumlu de¤erleri
alaca¤›z ya da kendi sistemimiz için-
de de¤erlendirece¤iz. ‹ster siyasal
alan, ister hukuksal alan, ister sosyal
alan olsun, insanl›¤›n tarihsel biriki-
mi aç›s›ndan olumlu olan ne varsa,
bunlar›n kapitalist devletçi sistemin
ufku ve etkisi alt›nda kalan yanlar›n›
atarak de¤erlendirece¤iz. Ancak Av-
rupa’n›n ya da devletçi kapitalist sis-
temin, devletli demokrasinin ihtiyac›
olan ve olmas› gereken kuvvetler ayr›-
l›¤› prensibini ve bu kuvvetlerin rolü-
nü bizim sistemimizin felsefesini ve
yap›lanma gerçe¤ini göz ard› ederek
sistemimize monte etmek yanl›flt›r.
Yanl›fl oldu¤u gibi demokratik konfe-
deral hukuk felsefesiyle kan uyufl-
mazl›¤›n› yaflatmak anlam›na gelir. 

Kuvvetler ayr›l›¤› prensibinin Bat›
Avrupa’da ortaya ç›k›fl biçimi bu siste-
min arkas›ndaki tarihsel toplumsall›k-
la ilgilidir. Bir yönüyle devletçi sistem-
le halk aras›ndaki mücadelenin sonu-
cu, egemen güçlerle halk aras›nda or-
taya ç›kan dengelenmeyi ifade etmek-
tedir. Asl›nda halk›n elinde olsayd›,
daha bafltan meclisleri esas güç yapar,
yürütmeyi demokratik konfederal sis-
temin öngördü¤ü gibi bir koordinas-
yon rolünde tutard›. 

Ancak devletçi kapitalist sistem yü-
rütmeyi güçlü tutarak bunun önüne
geçmifltir. Yine sistemi elinde tutan güç
olarak yarg›y› tamamen toplumun de-
netiminden, ahlaki ve hukuksal gücün-
den uzak tutarak ayr› bir kuvvet haline
getirmifltir. Burada ba¤›ms›zl›ktan çok,
halktan kopar›lm›fl ayr› bir kuvvet ger-
çe¤inden söz etmek daha do¤rudur. Ör-
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ne¤in Amerika’da ilk dönemler halk jü-
rilerinin etkisi çok fazlayken, daha son-
ralar› giderek s›n›rland›r›lm›flt›r. Mon-
tesquieu kuvvetler ayr›l›¤›n› burjuva
hukuk devletinin bir parças› yaparken,
pozitif hukukun temel kaynaklar›ndan
olan Roma hukukunda ilk bafllarda
halk›n hukuk ve yarg›lama gücü bu-
lundu¤unu, ama bunun giderek ege-
men güç taraf›ndan s›n›rland›r›l›p ken-
di etkisi alt›ndaki ve kendi de¤er yarg›-
lar›n› toplumda yerlefltirmeyi hedef
alan bir yarg›ya devredildi¤ini çok iyi
bilmektedir. Bunlar tümüyle araflt›r›l-
mas› gereken konulard›r. 

Tabii ki hukuk sistemimizi bugün-
den yar›na tamamen öngördü¤ümüz
sistemin felsefesi temelinde hakim k›l-
mak kolay olmayacakt›r. Ancak, de-
mokratik konfederal sistemin farkl› bir
hukuk felsefesi, yap›lanmas› ve uygu-
lamas›n›n olaca¤› aç›kt›r. Bu nedenle
önümüzdeki dönemde demokratik
konfederal sistemin hukuk felsefesinin
ne olaca¤› ve pratikte uygulamas›n›n
nas›l olmas› gerekti¤i üzerinde yo¤un-
laflarak flimdiye kadar yaflad›¤›m›z ka-
r›fl›kl›klar giderilmelidir. 

Hukuk anlayışımız ahlaki değerler

sistemi haline getirilmeli

Demokratik konfederal hukukun
önemli ifllevlerinden biri de, kendi
sistemimizi oturtmak ve devletçi ka-
pitalist sistem kaynakl› d›fltan ve iç-
ten gelen her boyuttaki sald›r›lara
karfl› demokratik konfederal sistemi
korumakt›r. En önemlisi de hukuk
anlay›fl›m›z› ahlaki de¤erler sistemi
haline getirerek, bu de¤erlerle yafla-
yan ve sorunlar›n› bu temel-
de çözen bir ahlaki sistem
haline gelmektir. 

Geçmifl dönemde örgüt
içinde ortaya ç›kan sorunla-
r›n önemli bölümünün yarg›-
ya havale edilerek çözülmesi-
ni bir sapma ve mücadelemi-
zin yaratt›¤› do¤ru de¤erler-
den geriye düflme olarak gör-
mek, de¤erlendirmek ve bunu
düzeltmek gerekmektedir.
Do¤ru hukuk ve sorunlar›
do¤ru çözme aç›s›ndan de-
mokratik konfederal sistemi-

mizin felsefesine uygun bir yaklafl›mla
hukuka bakma gereklili¤i kendisini
aç›kça ortaya koymaktad›r. Di¤er yan-
dan tüm kurum ve kurulufllar›m›z›n
pratikleflirken keyfilikten uzak, KCK
Sözleflmesi’ni dikkate alan bir tutum
içinde olmas›, sistemimizin oturmas›
ve halk gücü haline gelmesi aç›s›ndan
çok önemli olmaktad›r. En üst yöne-
timden en alt çal›flan›na kadar siste-
mimizin kabul etti¤i hukuk belgelerine
göre hareket edilmesi, sistemimizi gi-
derek daha verimli ve etkili k›lacakt›r. 

Di¤er bir gerçeklik de, sömürge bir
toplum ve bu gerçeklik içinde mücade-
le yürüten bir hareket olarak hala öz-
gür düflünme, özgür tart›flma, özgür
karar alma ve çeflitli eylem biçimleriyle
bu irademizi toplum içinde ortaya koy-
ma imkanlar›m›z›n k›s›tl›l›¤›d›r. Bu ne-
denle halk›m›z içinde ideolojik ve örgüt-
sel öncülü¤ü güçlü biçimde yap›p, sis-
temimizi kurma imkanlar›ndan büyük
oranda yoksun bulunmaktay›z. Örgüt-
sel varl›¤›m›z d›fl›nda, toplumsal yafla-
m›n bulunmad›¤› gerilla alanlar›nda
konfederal sistemi kurma gerçekli¤in-
den, gerçek anlamda söz etmek müm-
kün de¤ildir. PKK’nin örgütsel olarak

yaflad›¤› mevcut illegal konum, demok-
ratik konfederal sistemin Türkiye baflta
olmak üzere, halk›m›z›n yaflad›¤› alan-
larda sorunlara yol açan ve istedi¤imiz
düzeyde kurumlaflmas›n› engelleyen et-
kenlerden biri olarak görülmelidir. Bir
toplum kurumlaflmas› olan demokratik
konfederalizm ile özgürlük hareketi
aras›ndaki bu gerçekli¤in de gözden
uzak tutulmamas› gerekmektedir. 

Yaflanan tüm bu sorunlara ra¤men,
demokratik konfederal sistemin otur-
tulmas›nda girifl anlam›nda bir ad›m da
at›lm›flt›r. Bu pratik ad›m›n ortaya ç›-
kard›¤› geliflme sorunlar› da olmufltur.
Yaflanan tecrübenin ›fl›¤›nda yap›lacak
olan düzeltmelerle sistem çok daha
güçlü bir biçimde pratikleflebilir.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’›n mü-
cadelemizin en temel sahas› oldu¤u bi-
linmektedir. Kitlemizin en yo¤un oldu-
¤u ve KCK’nin en iyi örgütlenece¤i bir
alan durumundad›r. Ancak yaflanan
çeflitli örgütsel sorunlar nedeniyle bu
misyona uygun bir rol oynayamam›fl-
t›r. 2003, 2004 sürecinde hareket için-
de gelifltirilen ihanet çizgisinin en çok
üzerinde oynamak istedi¤i bir sahad›r.
Bu nedenle hareketin gelifltirmek iste-
di¤i toparlanma süreci çok a¤›r iflle-
mifltir. Yaflanan gruplaflmalar, imkan-
lar›n bulundu¤u yerel yönetimlerin et-
raf›nda kümelenilmesi, kimsenin kim-
seyi dinlememesi, gelifltirilen a¤›r de-
dikodu ortam› örgütsel kaosu daha
fazla derinlefltirmifltir. Ancak III. Genel
Kurul’la birlikte bu sürece son verme-
ye yönelik çal›flmalar yap›lm›fl ve belli
bir ilerleme sa¤lanm›flt›r. Hem geçmifl
dönemdeki yerel yönetimlere yaklafl›-
ma iliflkin yap›lan soruflturman›n ta-

mamlanmas›yla bu alana do¤-
ru yaklafl›lmas› konusunda
ad›mlar at›lm›fl, hem de eski
çeteci, bozguncu kesimlere
karfl› tav›rlar al›narak bir ör-
gütsel sistem gelifltirilmeye ça-
l›fl›lm›flt›r. Tüm bu çabalar so-
nucu herkesin dinleyebilece¤i
bir yürütme erkini aç›¤a ç›kar-
ma konusunda belirli bir gelifl-
me sa¤lanm›flt›r. Önümüzdeki
dönemde bu geliflmenin daha
da kurumlaflt›r›larak, Türkiye
ve Kuzey Kürdistan sahas›n›n
dönemsel politikalar› tespit
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edilip uygulama gücüne kavuflmas›
öngörülen hedeflerimizdendir. 

KCK çal›flma merkezlerinin Türkiye
içinde koordinasyonunun güçlendiri-
lerek birbirlerini tamamlamalar› ör-
gütlenme ve eylemlili¤e güç katacakt›r.
Belli düzeyde bir kurumlaflma olsa da,
hala çal›flma alanlar›n›n birbirini ta-
mamlamas›n› ve güçlendirmesini sa¤-
lamada eksiklikler yaflanmaktad›r. Bu
nedenle tek tek kurumlara bu yeter-
sizliklerin giderilmesi konusunda so-
rumluluklar düflmektedir.  

Demokratik yaşama kilitlenmiş bir

kadro duruşu oluşturulmalı

Siyasi parti faaliyetleri yeni anlay›-
fla uygun olarak yeniden örgütlenmek
istenmiflse de, tamamen toplumun ör-
gütlendirilmesine dayand›r›lm›fl de-
mokratik siyaset gerçe¤i yeterince or-
taya ç›kar›lamam›flt›r. Sadece siyasal
partide de¤il, genelde grupçulu¤un,
hesapç›l›¤›n afl›larak KCK sisteminin
istenilen düzeyde örgütlendirilmesi
geliflmemifltir. Önümüzdeki dönemde
belli düzeyde yarat›lan sorumlu çal›fl-
ma birimleflmeleri ve birkaç yerde
oluflturulan meclis ve komünlerin
yayg›nlaflt›r›lmas›, sistemimizin ol-
mazsa olmaz çal›flmalar› olmak duru-
mundad›r. Toplumla bütünleflme aç›-
s›ndan komün ve meclislerin her yer-
de oluflmas› konusundaki çabalar art-
t›r›lmal›d›r. Eylemliliklerin de ancak
bu tür örgütlenmelerin geliflmesiyle
yükselip etkili hale gelece¤i düflünü-
lürse, bu çal›flmalar›n ne kadar önem-
li oldu¤u anlafl›l›rd›r. Asl›nda bu ça-
l›flmalar› güçlendirecek yeterince biri-
kim olmas›na ra¤men, e¤ilimin a¤›r-
l›kl› olarak siyasal parti alan›na göste-
rilmesi nedeniyle, sistemimizin gerek-
li k›ld›¤› topluma dayal› demokratik
siyaset anlay›fl›n› gelifltirme sanc›l› ol-
maktad›r. Dolay›s›yla bu e¤ilimin
mahkum edilerek, toplumu örgütle-
meye dayal› siyaset anlay›fl›n›n geliflti-

rilmesi, Türkiye’deki tüm çal›flmalar›n
ivmesini belirleyecek ve baflar›n›n dü-
zeyini ortaya ç›karacakt›r.

Türkiye’deki di¤er bir sorun da ya-
p›lan eylemlerin sonuçlar›n›n yeni ör-
gütlenmeler ve daha geliflkin eylemler
biçiminde de¤erlendirilememesidir. Ya
da yap›lan eylemlere dayan›larak, ay-
lar hatta y›llar rehavet içinde geçiril-
mifltir. Önderlik referandumu, Gemlik
yürüyüflü, fiemdinli eylemi, 2006
Newroz’u ve Kahramanl›k Haftas›’nda
baflta Amed olmak üzere, birçok fle-
hirde geliflen büyük serhildanlar›n
daha sonra yayg›n örgütlenme ve ey-
lemlere dönüflmemesi bunu kan›tla-
maktad›r. Dolay›s›yla bu yönlü zay›f-
l›klar›n giderilerek Kuzey Kürdistan ve
Türkiye’de fazlas›yla var olan örgüt-
lenme ve eylem potansiyelinin aç›¤a
ç›kar›larak, sömürgeci Türk devletinin
soyk›r›m politikas›na güçlü cevaplar
verilebilmelidir. Bunun yap›lmas› aç›-
s›ndan her fleyden önce afl›nmaya u¤-
rayan kadro anlay›fl›n›n düzeltilerek,
özgürlü¤e ve demokratik yaflama kilit-
lenmifl bir kadro duruflu ortaya ç›ka-
r›lmal›d›r. Bu temelde toplumcu de-
mokratik siyaset ve buna dayal› mü-
cadele yükseltilmelidir. 

Türkiye’de kadrolar özellikle son
dokuz y›lda ortaya ç›kan rehavet orta-
m›n›n flekillendirdi¤i durufltan ç›ka-
rak, yeni dönemde geliflecek aktif
meflru savunma mücadelesinin ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak kadro haline
gelmelidir. Yaln›z kad›n, gençlik de¤il,
tüm kurumlar›m›z baflta gerillaya ye-
ni savaflç› katmak olmak üzere, yeni
dönem mücadelesinin ihtiyaçlar›na
uygun örgütlenme ve eylem çizgisine
kavuflabilmelidir.

Kadro anlay›fl›nda afl›nmalar›n gi-
derilmesi aç›s›ndan ortak kadro politi-
kas› ve ölçülerinin yerlefltirilmesi ge-
liflmelerin olmazsa olmaz› durumun-
dad›r. Bu nedenle bafllat›lan kadro
çal›flmas› ilerletilir ve akademik çal›fl-
malar gelifltirilirse, Önderlik gerçe¤in-

de mücadele ve yaflam felsefesine sa-
hip kadrolardan oluflan bir örgütlen-
me gerçe¤ine ve demokratik konfede-
ral sisteme ulafl›labilir.

Serhildanlar gerillayı beslemelidir

Baflta kad›n ve gençlik olmak üzere
örgüt ve eylem anlay›fl›nda düzeltmeye
giderek, yeni mücadele döneminin ön-
cü güçleri olma rolünü oynamal›d›r.
Gençlik ve kad›n örgütlenmede da¤›n›k,
eylemde etkisiz kald›kça, bu durum
tüm toplumsal tabakalar›n örgütsel za-
y›fl›¤› ve eylemde silikli¤i biçiminde kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla kad›n,
gençlik, emekçiler yan›nda toplumu ta-
bandan örgütlemesi ve eylem gücünü
aç›¤a ç›karmas› gereken çal›flmalar hiç-
bir gerekçeye s›¤›nmadan, örgütsel
hamlesini ve bu temelde eylemsel mü-
cadelesini yükseltmelidir.

Emekçi örgütlenmelerimizin her fley-
den önce Türkiye ve dünyada var olan
klasik sendikac›l›k ve bürokratik tarz›
b›rakmalar› gerekmektedir. Kendisini
sadece ücretini yükseltmeye yönelten
anlay›fl› aflarak, tamamen tabana daya-
l› demokratik örgütlenme zihniyetiyle
toplumun tümünün demokratikleflme-
sinde ve özgürlük mücadelesinin gelifl-
tirilmesinde rol oynayan bir tarza ula-
flabilmelidir. Dolay›s›yla klasik sendi-
kac›l›¤›n tabandan örgütlenmeyi de¤il
de, örgütlerin merkezini ele geçirme
yaklafl›m› sonucu ortaya ç›kan didiflme
ve çekiflmeye son vererek, dayan›flmay›
ve birbirini tamamlamay› esas alan ve
taban çal›flmas›na dayanan, demokra-
tik zihniyeti hakim k›l›p beklenen rolü-
nü oynamal›d›r. Geçen dönemde ger-
çekleflen yo¤unlaflma, elefltiri ve özelefl-
tiri böyle bir geliflme sa¤latmal›d›r. An-
cak böyle bir tarzla sömürü ve bask›n›n
ortadan kald›r›ld›¤› demokratik sosya-
list topluma ulafl›labilir. 

Kürt sorununun çözümünde kilit
role sahip olmas› nedeniyle Türkiye
ve Kuzey Kürdistan’da, öncülük ve
örgütlülük düzeyinin düflman›n top-
yekun sald›r›lar›n› karfl›layarak ve
bofla ç›kararak zafer yaratma düze-
yinde gelifltirilmesi, serhildanlar›n ge-
rillay› besleyecek düzeyde yükseltil-
mesi gerekmektedir. 
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Üzerinde durulmas› gereken çal›fl-
ma alanlar›ndan biri de etnik az›nl›k-
lar ve dinsel topluluklar›n örgütlenme
sorunlar›d›r. Özellikle dini toplulukla-
r›n inkar ve imha siyaseti yürüten ke-
simler taraf›ndan özel savafl yöntem-
leriyle mücadelemizden kopar›lmak
istendi¤i bilinmektedir. Halk›m›z›n is-
lam, alevi ve ezidi inan›fla sahip olma-
s›, bizlerin de bu gerçekli¤i dikkate
alarak bunlar›n sorunlar›yla ilgilen-
me, özgürlük ve demokrasi mücadele-
sinin gücü haline getirme sorumlulu-
¤umuz bulunmaktad›r. Yurtsever
‹mamlar Birli¤i’nin daha da örgütlü
hale getirilmesi, halk›m›z›n dini inan-
c›n›n siyasi islam ve tarikatlar taraf›n-
dan istismar›n›n önüne geçilmesi ge-
rekmektedir. Halk›m›z›n dini inan›fl›-
na her zaman sayg›l› olan ve anlam
veren bir hareket olarak, halk›m›z
üzerinde bu yönlü oynanan oyunlar›
bofla ç›karmak için dine do¤ru bir
yaklafl›m›n gerekti¤i aç›kt›r. Din sade-
ce tanr› ile insan aras›nda bir iliflki ya
da baz› de¤erlere inanma gibi soyut
bir olgu de¤ildir. Tarihsel gerçekli¤i
içinde gördü¤ümüz gibi tamamen so-
mut sosyal bir olgudur. Bu bak›mdan
da toplumsal bir sorun olarak ilgisiz
kalaca¤›m›z bir alan de¤ildir.

Di¤er yandan Kürt halk›n›n önemli
bölümünü teflkil eden alevi halk›m›z›n
birçok dernek ve kanal taraf›ndan mü-
cadelemizden ve ulusal kimli¤inden
kopar›lmak istenmesi karfl›s›nda, do¤-
ru bir yaklafl›mla alevi halk›m›z›n ör-
gütlendirilmesi ve özgürlük mücadele-
sine seferber edilmesi önemini koru-
maktad›r. Bu konuda Kürdistan Alevi-
ler Birli¤i’nin daha do¤ru ve yarat›c›
bir çal›flma yürüterek, Kürt alevilerini
ulusal duyarl›l›¤› göz ard› eden dernek
ve TV kanallar›n›n etkisinden ç›kar-
mas› sorumlulu¤u vard›r. Öte yandan,
Kürt aleviler üzerinde özel savafl uygu-
lamalar›n›n bofla ç›kar›lmas› aç›s›n-
dan da alevi olan halk›m›zla daha s›k›
iliflkilenilmeli, dinsel, kültürel ve sos-
yal alanda uygulanabilir projeler ya-
flamsallaflt›r›lmal›d›r. Son zamanlarda
ulusal duyarl›l›klar› azalan ezidi Kürt-
lerin dar mezhepçi kabu¤una çekilme-
sinin önüne geçilmeli, ezidi Kürtler
geçmiflte oldu¤u gibi mücadelemizin
onurlu ve de¤erli kopmaz bir parças›

haline getirilmelidir. Ulusal kültürü-
müzün en temel kayna¤› olmalar› ve
birçok flehit ezidi yoldafllar›m›z›n an›-
lar› da bunu gerektirmektedir.

Eskiden Kürdistan’daki ulusal
az›nl›klarla iliflkimiz daha geliflkindi.
Son zamanlarda azalan bu ilgi ve ilifl-
kisizlik afl›lmal›; Araplar, Asuriler ve
Türkmenler baflta olmak üzere bu ulu-
sal topluluklarla ilgilenilmeli, ülkemi-
zin de¤erli zenginlikleri olarak siyasal,
sosyal, ekonomik, kültürel yaflam›m›z-
da yerlerini almal›d›rlar.

Yeni süreç aktif meşru 

savunmayla karşılanabilir

Sonuç olarak, Kürt özgürlük hare-
keti yürüttü¤ü büyük mücadeleyle de-
mokrasiyi, özgürlü¤ü ve baflar›y› sa¤-
layacak önemli birikimler ve imkanlar
ortaya ç›karm›flt›r. Kürt halk›n›n köle-
li¤i üzerine kurulu Ortado¤u ve dünya
statükosunun afl›ld›¤› bir dönemde,
güçlü birikim ve imkanlara sahip ol-
mak büyük tarihsel bir avantajd›r. An-
cak Ortado¤u’nun yeniden flekillendi¤i
süreçte uluslararas› ve bölgesel tüm
güçler de kendini avantajl› k›lmak için
var güçleriyle yüklenmektedirler. Do-
lay›s›yla böyle bir süreçte ancak güçlü
mücadele verilerek özgür ve demokra-
tik bir ülkeye kavuflulabilir. Bu da öz-
gürlü¤ü kazanma finalinin yaflanaca¤›
bir mücadele sürecine girdi¤imiz anla-
m›na gelmektedir. Her final nas›l per-
formans›n en yüksek düzeyde gösteril-
mesini gerektiriyorsa, özgürlük finali-
nin yaflanaca¤› mücadele sürecinde
baflta kadrolar›m›z ve sempatizan çal›-
flanlar›m›z olmak üzere tüm halk›m›-
z›n ve dostlar›m›z›n finale lay›k bir
mücadele temposuyla zaferi yak›nlafl-
t›racaklar›na inan›yoruz. 

Önderli¤imiz Türk ve Kürt halk›na,
Ortado¤u halklar›na ve insanl›¤a duy-
du¤u sorumlulu¤un gere¤i olarak,
Kürt sorununun bölge halklar›n› ve ül-
kelerini y›pratan bir çat›flma konusu
olmaktan ç›kmas›, halklar›n kardeflli¤i
ve demokratik yaflam› temelinde bölge
ülkelerini güçlendiren bir olgu haline
gelmesi için bugüne kadar makul de-
mokratik çözümde ›srar etmifltir. Çün-
kü Kürt sorununun demokratik çözü-
münün ayn› zamanda Ortado¤u’nun

özgürlü¤ü ve demokratikleflmesi anla-
m›na geldi¤ine derinden inanmakta-
d›r. Önderli¤imizin inanc› ve düflünce-
si bugün de böyle olmas›na ra¤men,
sömürgeci zihniyetin b›rakal›m buna
de¤er vermesini, Türkiye’nin tutu-
munda oldu¤u gibi rehine konumunda
zehirlenme, tecrit ve teslimiyet dayat-
mas›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Aç›k-
t›r ki, en makul çözüm öneren bir Ön-
derli¤e bu yaklafl›m Kürt halk›n› tüm-
den imha etme karar›d›r. Hareketimiz
Önderli¤imiz flahs›nda ortaya konulan
bu imha karar›n› bofla ç›karmak ve
halk›m›z›n özgürlü¤ünü gerçeklefltir-
mek için aktif meflru savunma d›fl›nda
baflka bir yol kalmad›¤›n› yaflayarak
en iyi biçimde ö¤renmifltir. 

‹nkar ve imha karfl›s›nda çözümsüz
olmad›¤›m›z, mücadeleyi yükselterek
demokratik konfederalizmi kurup, öz-
gür Kürdistan’› yaratacak güç ve ka-
rarl›l›kta oldu¤umuzu bir daha vurgu-
luyoruz. Kürt özgürlük hareketi olarak
her türlü fedakarl›¤› yaparak üzerimi-
ze düflen sorumlulu¤u en mütevaz› ve
makul biçimde yerine getirebilece¤imi-
zi rahatl›kla belirtebiliriz. Kürt soru-
nunun demokratik birlik temelinde
çözülmesi için Türkiye’de köklü bir
zihniyet de¤ifliminin olmas› ve bunun
prati¤e yans›mas›n›n bir zorunluluk
oldu¤unu ve bunun art›k tüm kesim-
lerce görülmesi gerekti¤i aç›kt›r. 

Bu gerçekler ›fl›¤›nda tüm örgütle-
rimiz, kadrolar›m›z, çal›flanlar›m›z,
halk›m›z ve dostlar›m›z mücadelesiz-
li¤in yok olma ve tarihten silinme an-
lam›na geldi¤ini bilerek, tüm imkan
ve yeteneklerini mücadeleye seferber
etme sorumlulu¤uyla yeni döneme
cevap vermelidir. Bunun d›fl›ndaki
her yaklafl›m ve yol kendini ölüme
yat›rmakt›r. 

Aya¤a kalkamaz ve beton mezara
konulmufl denilen Kürt halk›, nas›l
Önderli¤imizin öncülü¤ünde uçuru-
mun kenar›nda kanatland›ysa, bugün
de imha tehdidi karfl›s›nda Önderli¤i-
mizin özgürlük çizgisi, k›r›lmayan di-
renifl iradesi ve flehitlerin yaratt›¤› de-
¤erlerden ald›¤›m›z güçle, yaflanan bu
irade k›rma savafl›nda ayakta kal›p
onlar›n sömürgeci ve gerici iradesini
k›rarak özgürlü¤e ve demokrasiye
ulaflma gücünü gösterelim.
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Sömürücü kapitalist sistemde se-
çimler, daha çok yeni yönetim gücü
kim olacak onun belirlenmesi için ya-
p›l›r. Halk›n iradesinin örgütlenmesi,
temsilcilerinin seçilerek halka ait bir
yönetimin aç›¤a ç›kmas› söylemleri, ik-
tidarc›, devletçi, sömürgeci sistemlerde
bir kand›rmadan öteye gitmemifltir.
Yönetimini sadece zorla sürdüren ikti-
darc›, devletçi sistem, halklar›n özgür-
lük ve demokrasi mücadeleleri sonu-
cunda yeni yönetim gücünü ortaya ç›-
karmada seçim yöntemine baflvurmay›
gerekli görmüfltür. Bu, bir yönüyle de
y›pranan yönetimin seçimlerle birlikte
meflruiyetini yenilemesi, yeni güç ka-
zanan bir yönetimle ifllerini yürütmesi
anlam›na geliyor.

Kapitalist devletçi sistemde seçimler
ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve
silahl› güç yap›lanmas›n›n do¤al sonu-
cu olarak, egemen s›n›f ad›na kimlerin
yöneticilik yapaca¤›n›n tespit edilme-
sinden baflka bir de¤er üretmemekte-
dir. Avrupa’da hala kapitalist tekellerin
ç›kar›na göre düzenlenen bir siyasi,
ekonomik ve sosyal yap› oldu¤u tart›fl-
mas›zd›r. Buralarda sosyal demokrat
olan bir parti iktidardan düfler, yerine
h›ristiyan demokrat bir parti gelir.
Hepsi de kapitalist sistemi kendi mefl-
replerinde en iyi biçimde sürdürmeye
çal›flan siyasi odaklard›r. 

Tabii ki hem halklar›n mücadelesi
sonucu hem bilimsel teknik devrimin
getirdi¤i sosyal, ekonomik, kültürel
geliflmeler toplumu ve bireyi güçlen-
dirme imkanlar›n› ortaya ç›karm›fl,
bu durum da günümüzde art›k halka
ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal
alanda nefes ald›rmadan devletçi sis-
temlerin ömürlerini sürdürmelerini

zorlaflt›rm›flt›r. Halklar›n binlerce y›l-
d›r yürüttü¤ü özgürlük ve demokrasi
mücadelesi sonucu, her yerde halk
ile egemen güçler aras›nda bir denge
oluflmufltur. Kapitalizmin hakim ol-
du¤u ülkelerde seçimler hala bu den-
genin nas›l oluflaca¤›n› belirleyen bi-
çimsel araçlard›r. Tabii ki seçim yön-
temi demokrasinin özüyle de ilgili bir
olgudur, ama demokrasinin özü esas
olarak halklar›n geçmiflten bugüne
kadar vermifl olduklar› mücadeleyle
belirlenir. 

Halklar›n mücadelesi, Bat› Avru-
pa’da esas› temsile dayanan parla-
mentonun seçimle belirlenmesi biçi-
minde s›n›rl› bir demokratik düzey or-
taya ç›karm›flt›r.  Bu yönüyle seçim
sisteminin niteli¤i, olufl biçimi, seçim
sonras› yap›lanmalar asl›nda halk›n
mücadelesiyle yarat›lm›fl demokratik
de¤erlerle diyalektik bir iliflki içinde-
dir. Halklar›n mücadelesi güçlü ol-
mufl, toplumun demokratik iradesi
geliflmiflse, bu durum seçim sistemi
ve bunun ortaya ç›kard›¤› yap›lanma-
lar›n daha fazla demokratik içerik ka-
zanmas›n› beraberinde getirmifltir.
Seçim sistemi ve bunun getirdi¤i yap›-
lanman›n demokratik niteli¤i s›n›rl›y-
sa, bu, ayn› zamanda arkas›ndaki de-
mokratik mücadelenin de s›n›rl›l›¤›n›
ifade eder. Dolay›s›yla birinin durumu
di¤erini izah etmektedir. 

Demokratik de¤erlerle seçimin 
durumu benzerlik arz eder

Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, Türki-
ye’deki demokratik de¤erlerin duru-
muyla seçimin durumu benzerlik arz
etmektedir. Hatta seçimle parlamen-

toda ço¤unlu¤u sa¤layanlar›n güçsüz
kalmas› da Türkiye’deki demokrasi
mücadelesinin yetersizli¤inin ya da
toplumun demokratik örgütlenmesi-
nin zay›fl›¤›n›n ifadesidir. Türkiye’de
seçimler, askeri darbelerle gerçekle-
flen kesintiler d›fl›nda zaman›nda ya-
p›lm›flt›r. Türkiye’deki seçim siste-
minin arkas›nda Bat› Avrupa’daki gi-
bi emekçilerin ve halklar›n güçlü bir
mücadelesi olmad›¤›ndan, seçimle ifl
bafl›na gelen hükümetler ülkeyi yö-
netmekte zorlanm›fllard›r. Egemen
sistemin esas yönetim zihniyeti de-
¤iflmedi¤inden, yap›lan seçimler de-
mokratikleflme anlam›na gelmez, bu
durum da halk›n demokratik ve öz-
gürlükçü taleplerini gündeme geti-
rmez. Bu nedenle de s›k s›k seçimler
rafa kald›r›l›yor, yönetimin seçimlerle
tazelenmesi de¤il de darbelerle de¤i-
flip toplumun, ekonomik, siyasi, sos-
yal, kültürel alan›n düzenlenmesi yo-
luna gidiliyordu. Bu durum bile bafll›
bafl›na Türkiye’deki seçimlerin Bat›
Avrupa’daki egemen s›n›flar›n içine
sindirdi¤i toplum mücadelesiyle,
halkla egemen s›n›flar aras›ndaki bir
dengenin oluflumunun d›fla vurumu
biçiminde yap›lmad›¤›n› göstermekte-
dir. Dolay›s›yla seçim sistemi ve olu-
flan yap›lanma gerçe¤i, Türkiye’deki
mevcut siyasal, sosyal, ekonomik,
kültürel de¤erleri veya özü ifade et-
mektedir. 

Türkiye’de toplum, mevcut yöne-
tim gerçe¤ine karfl› rahats›zl›klar›n›
her zaman dile getirmifltir. 1946’dan
sonra geçilen çok partili rejimde de
halk›n mücadelesi, eylemlili¤i, rahat-
s›zl›¤› bir türlü dinmemifltir. Bunlar›
kontrol edebilecekleri zamanlarda se-

“Esas mücadele toplumun demokratik talepler etraf›nda aya¤a kalkaca¤› serhildanlar ve 

di¤er demokratik mücadele  yöntemleriyle sürecek olsa da meclise girecek olan ba¤›ms›z adaylar 

gerçekten tarihi bir rol oynayacaklard›r. Özellikle inkar ve imha siyasetinin Kürt halk›n› soyk›r›ma 

tabi tutma yaklafl›mlar›n› teflhir etme, bunlar› bofla ç›karma konusunda önemli bir rolü olacakt›r”
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çim yaparak iktidar› de¤ifltir-
mifllerdir. Seçimle iktidar› de-
¤ifltirerek bu tür sorunlar›n
üstesinden gelinemeyece¤ini
gördüklerinde ise askeri dar-
belerle sert ve buyurucu bir
yönetimle iflleri yürütmeye
çal›flm›fllard›r. Bu tür du-
rumlarda devletin de tama-
men bask›c› özüne göre hare-
ket etti¤ini söylemek gerekir. 

Türkiye’de seçimler ço¤u
zaman ola¤an zaman›nda ya-
p›lmam›flt›r. 1970’li y›llarda emekçi-
lerin ve gençlerin mücadelesi sonucu
sürekli ekonomik, sosyal ve siyasal
krizler yafland›¤›ndan, seçimler hiçbir
zaman belirlenen tarihte yap›lmam›fl-
t›r. 12 Eylülden sonra istikrar için 5
y›ll›k seçim süresi belirlenmiflti. An-
cak Kürt özgürlük hareketinin silahl›
mücadeleyi bafllatmas›yla, 5 y›lda bir
öngörülen seçimler de her zaman ge-
riye al›nm›flt›r. Özellikle de 1990’l›
y›llar›n bafllar›nda mücadelemizin
yükselmesiyle birlikte hep krizli, koa-
lisyonlu hükümetler ortaya ç›km›fl ve
seçimler zaman›nda yap›lmam›flt›r. 

22 Temmuz seçimi 
sorunlara çözüm bulmayacakt›r

22 Temmuz seçimi de Türkiye aç›-
s›ndan yeni bir ç›k›fl olamaz, sorunla-
ra çözüm bulamaz. Bu seçimde hiçbir
partinin herhangi bir program ortaya
koymamas› bu gerçe¤in ç›plak ifadesi-
dir. Partilerin birbirini s›n›rlamak d›-
fl›nda bir hedeflerinin olmad›¤›, esas
olarak da AKP’yi s›n›rlay›p klasik siya-
si güç odaklar›n›n çizgisine çekme ve
flovenizmi kitlesellefltirerek Kürt öz-
gürlük hareketini ezmenin toplumsal
zeminini oluflturmak için bu seçime
gidildi¤i her gün daha iyi anlafl›lmak-
tad›r. Seçimi AKP istememifl, AKP’ye
dayat›lm›flt›r. Terbiye edilmifl bir

AKP’nin, Türkiye’de hakim olan siyasi
zihniyete daha iyi hizmet edece¤i dü-
flünülmektedir. Ya da bu zihniyeti
pratiklefltirmek aç›s›ndan MHP ile
CHP koalisyonunun hükümet olmas›
öngörülmektedir. 

4,5 y›ll›k hükümeti boyunca tad›n›
ald›¤› ekonomik, sosyal imkanlar› b›-
rakmak istemeyen AKP de bir dönem
daha iktidarda kalmak isteyecektir.
Gelinen aflamada s›n›rland›r›lm›fl ve
i¤difl edilmifl AKP’nin, demokratiklefl-
meyi gerçeklefltirme olana¤› kalma-
m›flt›r. ‹slami güçleri yapabildi¤i kadar
sosyal, siyasal, ekonomik yaflam içine
sokmufltur. Asl›nda demokrasiden an-
lad›¤› da istedi¤i de buydu. 

S›ra Kürt sorununun çözümüne
gelinde ise di¤erleri kadar oportü-
nist, hatta inkarc›d›r. Kendisi de
ma¤dur oldu¤u için, Kürt sorununa
daha yumuflak yaklafl›m içinde oldu-
¤unu ortaya koyuyordu sadece. Daha
do¤rusu, söylemi demokratikleflme
oldu¤u için, ister istemez bu konuya
yumuflak yaklaflacakt›. Mevcut du-
rumda bu yaklafl›mlar› da b›rak-
m›flt›r. Art›k vatan›n, milletin birli¤i
içinde, kendi yandafllar›n›n siyasal,
sosyal, ekonomik, kültürel gücünü
korumak ve gelifltirmek istiyor. Önü-
müzdeki dönemde siyasette en bü-
yük de¤ifliklik, AKP’nin bu yönlü di-
zayn edilmesi olacakt›r. 

Demokratikleflme ancak 
Kürt sorununun çözümüyle olur

AKP’nin yan›nda CHP ve MHP
de mecliste bulunacakt›r.
ANAP’la birleflme baflar›s›zl›¤›n-
dan sonra A¤ar’›n partisinin
meclise girmesi zor gözükmekte-
dir. DTP mecliste bir grup kura-
bilir. Özümüzdeki dönemde AKP
ile di¤er sömürgeci partiler ara-
s›nda siyasi, ekonomik ve sosyal
alanda paylafl›m mücadelesi sür-

se de s›ra Kürt sorununa geldi¤inde
birlefleceklerdir. fiimdiye kadar gö-
rüldü¤ü gibi, bu partiler aras›ndaki
mücadelenin s›n›r› bu çerçevede çi-
zilmifltir. Belirlenen konularda ikti-
dar ve paylafl›m mücadelesi verebilir-
siniz, ama s›ra Kürt sorununa geldi-
¤inde, mevcut zihniyeti de¤ifltiremez-
siniz. Yine islami güçlere kamu için-
de k›smi yer verilse de Türkiye’nin 80
y›ll›k dengelerini ve siyasi kimyas›n›
köklü de¤ifltirecek bir durum ortaya
ç›karamazs›n›z demektedirler. Dola-
y›s›yla önümüzdeki dönemde, bu
çemberi k›r›p Kürt sorununun de-
mokratik çözümü aç›s›ndan baflta
meflru savunma ve serhildanlar› ge-
lifltirmek olmak üzere, mücadeleden
baflka yol görülmemektedir. Seçime
gidifl nedenlerini, sonuçlar›n› ve bi-
zim aç›m›zdan neler getirece¤ini böy-
le de¤erlendirmek önemli olmaktad›r. 

AKP ile ordu aras›nda, AKP ile kla-
sik asker, sivil bürokratlar aras›nda
belirli düzeyde çeliflki vard›r. Bu çelifl-
ki ve çat›flmalar› esas olarak da Türki-
ye’nin en hassas konusu olan Kürt
sorunu konusunda birleflme ve bu ko-
nuda ayr›ks› düflmeme noktas›ndad›r.
Dolay›s›yla bu çeliflkilerin demokra-
tikleflme yarataca¤›n› düflünmek yan-
l›flt›r. Demokratikleflme, ancak Kürt
sorununun çözümüyle olabilir. Mev-
cut çeliflkilerde Kürt sorununu çözme
önemli bir yer tutmamaktad›r. Bu ne-
denle siyasal yelpazede DTP ve sosya-
list oldu¤unu söyleyen baz› partiler
d›fl›nda, Türkiye’nin temel siyasal pa-
radigmas›n›n de¤iflmesi gibi bir gelifl-
meyi ortaya ç›karacak bir çeliflki diya-
lekti¤i yoktur. 

AKP, meclisteki say›s›na dayanarak
devlet içindeki pozisyonunu güçlendir-
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“AKP ile ordu ve klasik asker, sivil bürokratlar aras›nda belirli düzeyde 

çeliflki vard›r. Bu esas olarak da Türkiye’nin en hassas konusu olan Kürt 

sorunu konusunda birleflme ve bu konuda ayr›ks› düflmeme noktas›ndad›r.

Dolay›s›yla bu çeliflkilerin demokratikleflme yarataca¤›n› düflünmek 

yanl›flt›r. Demokratikleflme, ancak Kürt sorununun çözümüyle olabilir”
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me çabas› içine girdi¤inden, frenlene-
rek terbiye edilme sürecine sokulmufl-
tur. Her ne kadar genelkurmay›n bildi-
risine karfl› belli düzeyde tepki vermifl
gibi görünse de gerçekte ise dayand›¤›
kitlenin iradesinin k›r›lmamas› ve ka-
muoyu aç›s›ndan bu tepkiyi
yans›tm›fl, ama esasta bu güçlerin is-
temlerini yerine getirmifltir. 

Önümüzdeki dönemde de AKP ile
bu güçler aras›nda dozaj› eskiye na-
zaran çok düflmüfl bir gerilim süre-
cektir. Çünkü AKP siyasi, ekonomik,
sosyal, kültürel alanlar›n› gelifltir-
mek isteyecektir. Art›k onlar da kapi-
talist zemin üzerine oturmufltur ve
bu zihniyetle hareket etmektedir. Ka-
pitalist zemin üzerine oturan siyasal
güçlerin de mutlaka çekiflmesi ola-
cakt›r. Bu yüzden AKP’yi sadece isla-
mi gelenekleri temsil eden ve bunun
üzerinden di¤er kesimlerle çat›flan
bir güç olarak görmek yanl›flt›r.
AKP’nin klasik iktidar güç odaklar›
d›fl›nda ayr› bir siyasi güç oldu¤unu,
ayr› bir ekonomik güç merkezi olma-
ya çal›flt›¤›n› görmek; bu çeliflkinin
bundan sonra devam edece¤ini, ama
bu çeliflkinin s›n›rl› düzeyde demok-
ratik bir de¤eri oldu¤unu anlamak
gerekir. Bu çeliflkiden zaman zaman
yararlan›lsa da demokrasi güçlerinin
ve Kürt özgürlük hareketinin kendi
stratejisini, takti¤ini, gelecek planla-
malar›n› bu çeliflkiye göre belirlemesi
söz konusu olamaz. Buna göre bir
plan, proje, konsept belirlemek, in-
kar ve imha siyaseti karfl›s›nda yan›l-
g›ya düflmeyi ve kaybetmeyi berabe-
rinde getirir. 

Seçimlerin belki de en önemli yan›,
flovenizmin bu kadar k›flk›rt›ld›¤›,
Kürt halk›na karfl› inkar ve imha kon-
septinin yeni bir aflamaya vard›r›ld›¤›
bir dönemde, Kürt demokratik aday-
lar›n meclise girme ihtimalidir. % 10
baraj› önceki seçimlerde çeflitli neden-
lerle afl›lmad› ya da aflt›r›lmad›. Bara-
j›n afl›lamamas›nda siyasi alanda mü-
cadele veren Kürt demokrasi güçleri-
nin yetersizli¤i yan›nda, inkarc› sö-
mürgeci güçlerin Kürt siyasetini mec-
lise sokmama çabas› vard›. % 10’luk
baraj olmasayd›, Kürdistan ve Türki-
ye’de seçilen yüz civar›nda milletveki-
li parlamentoya girerdi. Bu da siyasi

dengeleri de¤ifltiren bir olgu olurdu.
Daha önce neden ba¤›ms›z aday-

larla seçime girilmedi denilebilir. Bu
konuda flunu belirtmek gerekir: Ön-
ceki seçimlerde parti ad›na çal›flma,
parti ad›na yürütülen kampanyalarla
% 10’luk baraj› aflma mücadelesi,
Kürt demokratik siyasi güçlerini de-
mokratik bir siyasi hareket haline ge-
tirdi. Belki partiler sürekli kapat›ld›,
ama seçimlere parti kimli¤iyle kat›l-
ma, Kürt demokratik güçlerini siyasi
hareket haline getirmede önemli rol
oynad›. Daha ilk süreçte ba¤›ms›zlar-
la seçime girme yaklafl›m› benimsen-
seydi, bir siyasi hareket olma gücü
zay›f kalabilirdi. Çünkü bir parti ola-
rak seçime girmek ortak çal›flmay›,
ortak ruhu ve hedefi daha güçlü hale
getirir. Bu da hedefe ulaflmak için da-
ha duyarl› bir seçim
dönemi ortaya ç›kar-
d›¤›ndan, örgütlenme
ve mücadele aç›s›n-
dan önemli bir tecrü-
be ortaya ç›karm›flt›r.

Bunun için de ne-
den geçmifl dönemler-
de ba¤›ms›z girilmedi,
f›rsatlar kaç›r›ld›, de-
nilmemelidir. Belki de
o mücadeleler, baraj›
aflma çabalar› –e¤er
çal›fl›l›rsa tabii– bugün
ba¤›ms›z adaylarla baraj› delip meclise
girme imkan›n› ortaya ç›karm›flt›r.
Dolay›s›yla geçmifl dönemdeki seçim
kampanyalar›n›n bu seçimdeki baflar›-
n›n temellerinden biri oldu¤unu de¤er-
lendirmek yanl›fl olmayacakt›r. 

Türkiye’yi kapsayacak bir seçim 
ittifak› ortaya ç›kmal›yd›

fiunu belirtmek gerekir ki, seçim-
lere ba¤›ms›z adaylarla girmek, sade-
ce baz›lar›n› meclise sokmak de¤ildir.
Ba¤›ms›zlarla seçime girme karar› da
bir siyasi stratejiyi, ittifak› ve bu yön-
lü güçlü bir çal›flmay› gerektirmekte-
dir. Ancak ba¤›ms›z adaylarla seçime
girme karar›n›n tam bir siyasi strate-
ji haline getirilemedi¤i görülmekte-
dir. Ba¤›ms›zlarla seçime girme kara-
r›n› sadece milletvekilinin seçildi¤i
bir platform olmaktan ç›kar›p, Türki-

ye’de demokrasinin geliflmesi için bir
mücadele süreci haline getirme pers-
pektifiyle hareket edilmemifltir. Bu-
nun sonucu hem ba¤›ms›z adaylar›n
seçiminde belli yetersizlikler görül-
müfl hem de özellikle Türkiye’deki
sol, sosyalist, demokrat birçok kesi-
mi içine alabilecek ve bütün Türki-
ye’yi kapsayacak bir seçim ittifak› or-
taya ç›kmam›flt›r. 

Belki 3 Kas›m 2002’deki seçim itti-
fak›nda eksiklikler, yetersizlikler var-
d›, daha kapsaml› bir ittifak›n geliflti-
rilmesi gerekirdi. ‹ttifak içine giren
baz› güçlerin, oluflumun siyasi özüne,
perspektifine uygun davranamamas›
söz konusuydu. Bu ittifak›n hedefle-
di¤i demokratik de¤iflimin siyasi özü
ve özgürlük çizgisini kendi durufluyla
bütün Türkiye’ye yayma konusunda

bileflenlerin eksiklikleri vard›. Ama
bütün eksikliklerine ra¤men bir rüz-
gar estirmiflti. Hatta oy günü öncesi
herkeste, % 10 seçim baraj›n› rahat-
l›kla aflar umudu geliflmiflti. Bu yö-
nüyle baflar›l› bir seçim kampanya-
s›yd›. Ama ittifak eksikli¤i, ittifak bi-
leflenlerinin yetersiz yaklafl›mlar›n-
dan dolay› istenilen sonucu alamad›.
Bu sonuca ra¤men güçlü ve iz b›ra-
kan bir seçim dönemi olmufltur.
Önemli bir tecrübe kazan›lm›flt›r.
Türkiye’deki siyasi güçlerle yap›lan
ilk ciddi seçim ittifak›yd›. Yine ilk de-
fa çok say›da kad›n aday›n yer alma-
s› nedeniyle, kad›nlar›n güçlü biçim-
de seçim kampanyas›na kat›lmas› söz
konusu olmufltur.

Bu seçimde de Önderli¤imizin uya-
r›lar›na ra¤men, demokratik güçlerle
ittifak yapma konusunda zay›fl›klar
ve gerilikler ortaya ç›km›flt›r. Demok-

SERXWEBÛNHHaazziirraann  22000077 3355

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ratik güçleri bir araya getirme, Türki-
ye genelinde bir siyasi hareket ortaya
ç›karma esprisi zay›f kalm›flt›r. ÖDP
Genel Baflkan› Ufuk Uras, EMEP Ge-
nel Baflkan› Levent Tüzel ve Ak›n Bir-
dal’›n aday gösterilmesi, olumludur.
Ama Kürt adaylar biraz daha fedakar-
l›k yap›p, daha do¤rusu siyasal çizgi-
mizin gere¤i anlay›fll› yaklaflarak,
Türk demokrasi güçlerinden daha
fazla aday meclise sokabilirlerdi. Bu,
ileride iki halk›n demokratik güçleri-
nin mücadele birli¤ini yaratmada bir
zemin olabilirdi. Dolay›s›yla ba¤›ms›z
adaylarla seçime girme yaklafl›m›nda,
esprisinde, perspektifinde yanl›fll›klar
oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Sadece
bir k›s›m Kürt demokratik yurtsever
adaylar› seçtirmek gibi kolayc› bir
yaklafl›m içine girilmifltir. Halbuki bi-
zim gibi özgürlük ve demokrasi soru-
nu olan hareketlerin, sadece baz›
adaylar› meclise sokmak de¤il, her
seçimi demokratik güçlerle bir ittifak
sorunu haline getirme görev ve so-
rumluluklar› vard›r.

Tabii ki Kürt demokratik adaylar›-
n› elden geldi¤ince fazla seçime sok-
mak ve Kürt sorununu mecliste gün-
demlefltirmek önemlidir. Ancak bu-
nun yan›nda Türkiye s›n›rlar› içinde
çözüm arama yaklafl›m›n› dayat›lmak
isteniyorsa –bu seçenek zay›flam›fl da
olsa– demokratik güçlerle ittifak›
daha da gelifltirmek, bu ittifak teme-
linde daha çok aday belirleyip parla-
mentoya girmelerini sa¤lamak gere-
kirdi. Bu konuda siyasal çizgimiz ye-
terince gözetilmemifl, klasik particili-
¤in meclise milletvekili gönderme an-
lay›fl›yla hareket edilmifltir. 

DTP seçime yeteri kadar 
haz›rl›k yapmam›flt›r 

Mücadelemizden önce Kürdistan’da
CHP ve AP’den belirli insanlar meclise
girerdi. Hatta baz›lar›n›n yurtsever öz-
leri de vard›. Günümüzde meclise gir-
meyi bu biçimde ele almak gerçekten
geri bir yaklafl›md›r. Biz, DTP’nin ba-
¤›ms›z adaylarla seçime girme strateji-
si konusunda iyi bir haz›rl›k yapmad›-
¤›n›, haz›r yurtsever oylara dayanan
milletvekili seçtirme yaklafl›m›n› afla-
mad›¤›n› görüyoruz. Bir siyasi strateji-
den yoksun bu yaklafl›m, DTP’nin par-
ticilik anlay›fl›ndaki eksiklikle ilgilidir.
Hem topluma dayanma eksikli¤i hem
de Kürt sorununu Türkiye’nin demok-
ratikleflmesiyle diyalektik ba¤ içinde
ele almama yaklafl›m› bu tür gerilikle-
ri ortaya ç›karm›flt›r. Özellikle baz› yö-
neticilerin böyle bir seçimde seçilme
garantisinin bulunmas›, nas›l olsa bir
yerlerde seçiliriz yaklafl›mlar›ndan
kaynakl› ba¤›ms›z adaylarla seçime
girmeyi hem daha fazla milletvekilini
parlamentoya sokmak hem de Türkiye
siyasetini daha fazla etkilemek aç›s›n-
dan ele almama durumu ortaya ç›k-
m›flt›r. Bu yönlü seçim öncesi süreci
elefltirmek, hiç de¤ilse gelecek aç›s›n-
dan sonuçlar ç›karmak için gereklidir. 

DTP’nin, Önderli¤i-
mizin notlar›nda ve sa-
vunmalar›nda ortaya
koydu¤u biçimde ör-
gütlendi¤ini söyleye-
meyiz. Tabana dayal›
toplumcu demokratik
siyaset anlay›fl› DTP’de
istenilen düzeyde ya-
flam bulmam›flt›r. Bu
konuda önemli eksik-
likler vard›r. ‹lk baflta
il ve ilçe örgütlerini be-
lirleme temelinde ta-

ban örgütlenmesinde belli bir çal›flma
yap›lsa da bu, sadece bir kurulufl ça-
l›flmas› olarak kalm›fl, topluma dayal›
bir parti haline gelerek, demokratik si-
yaseti yapan, gücünü toplumdan alan
bir yaklafl›m DTP’de hakim olmam›fl-
t›r. Hatta tabandaki örgütlenmelerin
geliflmesini neredeyse kendisine bir al-
ternatif ve gücünü zay›flatan bir olgu
olarak gören yaklafl›m tam olarak afl›-
lamam›flt›r. Bu, asl›nda hiyerarflik
devletçi anlay›fl›n parti yap›s›na yans›-
mas›d›r. Dolay›s›yla DTP’nin tabana
dayal› toplumcu demokratik örgüt an-
lay›fl›na ve siyaset çizgisine ulaflt›¤›
söylenemez. Bu nedenle DTP hala par-
çal› bir durufl göstermektedir. 

DTP’de hakim olan, 20. yüzy›ldaki
cephe anlay›fl›n›n demokratik siyaset
alan›na yans›mas›d›r. Bilindi¤i gibi
20. yüzy›lda oluflan cephelerin temel
esprisi hepsinin iktidar odakl› olma-
s›yd›. Biz, 20. yüzy›ldaki ulusal kur-
tulufl hareketlerinin bu cephe anlay›-
fl›n› bugün elefltiriyoruz. Onun, halk-
lar›n özgürlük ve demokrasisi için
yeterli sonuç getirmedi¤ini söylüyo-
ruz. Belki iktidar› ele alm›fllard›r, bir
güç birikimini sa¤lam›fllard›r, ama
bu güç birikimi asl›nda halk›n de-
mokratik iradesini ortaya ç›karmak-
tan çok, devletçi ve iktidarc› zihniyet-
le örgütlenen kesimleri ve bireyleri
güç yapmayla sonuçlanm›flt›r. 

Topluma dayanmayan hiçbir 
siyasal oluflum baflar›l› olamaz

DTP eski paradigman›n ufkunu
aflamad›¤›ndan, devletçi iktidarc› zih-
niyeti ve bunun örgütlenme modeline
yans›mas›n› tam olarak k›ramam›flt›r.
DTP içinde, topluma dayal› siyaset
yapma u¤rafl› içinde olanlarla, klasik
AP ve CHP particili¤iyle örgütlenip si-
yaset yapanlar yan yana çal›flmakta-
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d›r. ‹deolojik olarak, demokratik ulu-
sal e¤ilimle milliyetçi e¤ilimin iç içe ol-
du¤u bir parti görünümündedir.

Toplumcu siyaset kendini örgütle-
yip çok güçlü bir hale getirmedi¤i ve
toplumun sesinin önemli güç oldu¤u
bir siyaset anlay›fl›n› egemen k›lmad›-
¤› sürece, devletçi iktidarc› zihniyeti
aflamam›fl topluluk ve çevrelerin de
belli düzeyde etkisi olacakt›r. Yine ikti-
darc› devletçi zihniyetle yaflamay› ka-
bul etmifl, ama iktidarc› devletçi siste-
min toplumun geri kalan kesimi üze-
rinde tam hakimiyet kurmas›n› çok
fazla kabul etmeyen orta s›n›f›n siya-
set anlay›fl›n›n da DTP’de önemli dü-
zeyde var oldu¤u di¤er bir gerçektir.

Öte yandan içinde yaflad›¤›m›z Or-
tado¤u, günümüzde dünya siyasal
dengelerinin en fazla flekillendi¤i bir
yerdir. Bu bölgedeki iç siyasi yap›lar,
bölge ve dünya siyasetlerinden çok
fazla etkilenmektedir. Bu aç›dan DTP
içinde halk›n gücünü esas alan ve bu-
na dayal› siyaset yapanla, ABD’yi, Av-
rupa’y› dikkate alan, hatta Güney
Kürdistan’da burjuva milliyetçili¤e ev-
rilen Kürt egemen s›n›flar›n elindeki
imkanlar›n etkisiyle kula¤›n› oraya ve-
ren kesimler de bulunmaktad›r. Art›k
bunlar› bir gerçeklik olarak de¤erlen-
dirmek gerekiyor. 

Türk devletinin özgürlük mücade-
lesini bast›rmak için tüm gücünü se-
ferber etti¤i, tüm toplumsal kesimle-
ri üzerimize sürdü¤ü bir dönemde,
Kürt demokratik siyasetinin de daha
genifl çevreleri içine alma istemi an-
lafl›l›rd›r. Topluma dayal› siyaset an-
lay›fl› hakim olsayd›, bunlar elbette
yine DTP içinde yer alabilirdi, o
zaman ça¤dafl topluma dayal› de-
mokratik siyasetin daha etkili oldu¤u
demokratik toplum gerçe¤i ortaya ç›-
kard›. Bu durum da DTP’yi daha faz-
la güçlendirece¤i gibi, herhangi bir
seçimde daha fazla oy almas›n› sa¤-
lard›. Mevcut milletvekili seçimindeki
çekiflme azal›rd›. DTP’yi daha fazla
güç yapacak tabana dayal› demokra-
tik siyaset hakim olmay›nca, taban-
dan daha fazla güç alal›m, birbirimi-
zi besleyelim, dayan›flal›m, bununla
daha fazla milletvekili ç›kar›r›z, daha
fazla güç oluruz anlay›fl› hakim olur.
Bu noktada da ister istemez milletve-

killi¤i ya da yönetimleri
paylaflarak güç, imkan
ele geçirme yaklafl›m› or-
taya ç›kmaktad›r. Bu da
milletvekili adaylar›n›n
tespitinde oldu¤u gibi,
belli s›k›nt›lar, zorluklar
ve çekiflmeler yaratmak-
tad›r. Dolay›s›yla aday
seçiminin sorun olma-
mas› gerekirken, toplu-
ma dayal› demokratik si-
yaset imkanlar› ço¤alt›la-
mad›¤› için çok s›n›rl› olan milletve-
killi¤i adayl›¤› üzerinden çekiflmeler
olmufltur. Hatta herkes, yönetimler,
daha çok kendi yak›n›n› aday göster-
me anlay›fl› içinde olmufltur.

Tabana dayal› demokratik 
sistem kazand›r›r 

Daha fazla emek verecek, toplumla
buluflacak, toplumla daha iyi ba¤ ku-
racak adaylar olabilirdi. Ne var ki
DTP’nin baz› adaylar› AKP’nin adayla-
r›ndan çok farkl› de¤ildir. Tabii ki de-
mokratik yurtsever özellikleriyle onlar-
dan daha iyi ve tercih etti¤imiz aday-
lard›r, onlarla karfl›laflt›r›lmas› bile
düflünülemez, ama siyaset tarz› aç›-
s›ndan çok büyük farkl›l›klar› da gö-
rülmemektedir. 

Bu nedenle bu kiflilerin ve bunla-
r›n siyaset tarz› seçimden seçime kit-
leye gitmedir. Topluma dayanmaz. Bi-
raz demokratt›r, yurtseverdir, buna
dayanarak gidip halktan oy isterler.
Halbuki halk›m›z›n demokrat yurtse-
ver duygular›n› örgütleyen, güç ya-
pan, onlar› tabanda etkin bir güç ya-
pabilen örgüt ve siyaset anlay›fl› ha-
kim k›l›n›p toplumcu demokratik si-
yasetle halka gidilseydi, bugün DTP
içinde ‘sen seçildin ben seçilmedim’
yaklafl›m›ndan çok, birbirini tamam-
layan büyük bir dayan›flmac› ruh or-
taya ç›kard›. Biri aday gösterilmedi-
¤inde hiç önemsemez, di¤er aday›
desteklerdi. Çünkü topluma dayal›
demokratik zihniyette önemli olan
milletvekili göndermek de¤il, topluma
dayal› örgütlenmeyle güç olup de-
mokratik siyaset yapmakt›r. Topluma
dayal› demokratik siyaset aç›s›ndan
esas önemli olan, toplumdaki, taban-

daki örgütlenmenin ne kadar güçlü
oldu¤udur. Bu olduktan sonra, mec-
lise milletvekili gider ve elbette bun-
lar›n en iyi temsil edenler içinden
gönderilmesi tercih edilir. Ama bugün
oldu¤u gibi, biri seçildi di¤eri seçilme-
di, nitelik fark› oldu diye bir kavgaya
götürmez. Sadece bir di¤er seçimde
adaylar belirlenirken, halk›n daha
duyarl› olmas› beklenir. 

Bu defa koflullar elvermedi¤i için
adaylar› halk›n do¤rudan seçmesi
mümkün olmad›. Bu konuda DTP’yi
elefltirmek, suçlamak mevcut durum-
da söz konusu de¤ildir. Elefltirilecek-
se, DTP’nin örgütlenme modelinin
tabana dayal› demokratik sisteme
girememesi elefltirilmelidir. Yoksa bu
k›sa sürede adaylar› neden halk seç-
medi gibi yaklafl›m yanl›flt›r. Kald› ki
ba¤›ms›z adaylar› destekleme komis-
yonu elinden geldi¤i kadar halk›n
nabz›n› tutarak adaylar› belirleme yo-
luna gitmifltir. Eksiklikler, yetersizlik-
ler olsa da seçimin genel olarak do¤ru
ve isabetli oldu¤unu kabul etmek, ba-
¤›ms›z adaylar› destekleme komisyo-
nunun objektif bir yaklafl›mla adayla-
r› belirledi¤ini görmek gerekiyor. 

DTP içinde aday seçimlerinden do-
lay› belli sorunlar›n olmas› do¤ald›r.
Ne kadar do¤ru seçilse de bunlar ola-
cakt›. Bunlar› bir dönem anlay›flla
karfl›lamak gerekir. Ancak adaylar tes-
pit edildikten sonra bu tür tart›flmala-
r› yürütmek do¤ru de¤ildir.

DTP’nin ittifak anlay›fl›nda 
ciddi yanl›fll›klar var

Hangi aday›n seçilip seçilmedi¤i
tart›flmalar›ndan çok, Türkiye metro-
pollerinde, Kürtlerin yo¤un oldu¤u
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yerlerde a¤›rl›kl› olarak Türkiye
toplumu taraf›ndan tan›nan
Türkiyeli demokratlar›n aday
gösterilmesi daha do¤ru olurdu.
Bu yaklafl›m gösterilseydi, Tür-
kiye’de demokratik çözüm ya-
ratma, Türkiye s›n›rlar› içinde
demokratik çözüm siyaseti izle-
me anlay›fl›m›z ve bu yönlü me-
saj›m›z daha güçlü biçimde ve-
rilmifl olurdu. Bu konuda dar,
milliyetçi yaklafl›mlar içinde
olundu¤unu söyleyebiliriz. Yeri
geldi¤inde demokratik yollarla so-
runlar› çözelim, ateflkes olsun, Tür-
kiye’deki demokratik güçleri yan›m›-
za alal›m diyenler, s›ra Türkiye’deki
adaylar›n belirlenmesine geldi¤inde
bu konuda çok cimri, eli s›k› davran-
m›fllard›r. 

Önderli¤imiz her zaman demokra-
tik, sosyalist, sosyal demokrat kesim-
lerle ittifak› önemsemifltir. Sürekli
‹talya’daki Zeytin Dal› ve Brezilya’da-
ki Lula örne¤ini vermifltir. Ne var ki
bizde, özelde de DTP’de bu yönlü dar-
l›klar var. Yani bir grubun say›s› çok
az, bunlar›n gücü fazla yok gibi bir
yaklafl›mla sadece bir iki milletvekili
aday› göstererek ittifak yap›lm›fl gö-
rüntüsü vermek, sorunu dar bir bi-
çimde ele almak olur. Zaten ‹talya’da
ve baflka yerlerde bu tür oluflumlar
çok güçlü oldu¤u için bir araya gelip
seçimi kazanmam›fllard›r, zay›f, kü-
çük güçleri de toplayarak, onlar›
önemseyerek, onlara kendi güçlerin-
den daha fazla yer vererek bu iflleri
yapm›fllard›r. Yoksa her yerde büyük
ve güçlü olanlar, flu küçüktür, flu
flöyledir deseydi, ne Zeytin Dal› olur-
du, ne Lula iktidara gelirdi, ne de
benzer baflka bir oluflum ortaya ç›-
kard›. Bunu böyle bilmek ve görmek
gerekmektedir.

Türkiye’de kesinlikle ittifak anlay›-
fl›nda bir yanl›fll›k var. Sorunu say›
ve maddi bir büyüklük olarak görme
hakim. Bu da seçimlerde demokratik
güçlerin do¤ru bir ittifak›na götürme-
mektedir. En son DYP ile ANAP bir-
leflmesi olay›nda da görüldü¤ü gibi,
iki parti birleflti¤inde baraj› aflabile-
cekken, sen az milletvekili verdin, se-
nin say›n az gibi tart›flmalara girilin-
ce birleflme olmad› ve baraj› aflama-

yacak düzeye geldiler, hatta bundan
daha kötü bir duruma düfltüler. ‹tti-
faklar›n böyle oluflmad›¤›n› anlamak
gerekiyor. 

Geçen dönemde ‹smail Cem ve Ke-
mal Dervifl’in içinde oldu¤u oluflum
iktidar adad›yken, Kemal Dervifl’in
ayr›lmas›yla birden dibe vurdu. Ke-
mal Dervifl bir kifliydi, siyasi gücü de
fazla de¤ildi. Ne var ki ayr›l›nca olu-
flan ittifak›n ifli bitti. Demokratik si-
yaset yapanlar bu gerçe¤i görerek ha-
reket etmelidir. 

Türkiye’deki demokrat kesim ve 
güçlerle ittifak önemlidir

Adaylar seçildi, bu nedenle kimin
seçildi¤i üzerinde durman›n flu anda
bir anlam› yok, ama ittifaklar konu-
sunda bir darl›¤›n oldu¤unu kabul
etmek gerekiyor. Bir iki Kürt aday› az
olsayd›, bir iki Türk demokrat aday›
fazla olsayd›, bu durumun Türk ka-
muoyunu, ayd›nlar›n›, yazarlar›n› et-
kileme düzeyi daha fazla olurdu. Bir
iki Kürt aday›n kazanmas›n›n getire-
ce¤i siyasal etkilerden çok daha fazla
bir siyasal sonuç do¤ururdu. Ne var
ki DTP içinde seçim siyaseti yürüten-
lerin, ba¤›ms›zlarla seçime girme
stratejisi içinde olanlar›n bu strateji-
nin hangi taktiklerle, nas›l bir siyasi
felsefe ve anlay›flla yürütüldü¤ünü
yeterince anlamad›klar› görülmekte-
dir. Bunlar› söylerken seçim sürecini
küçümsemiyoruz. DTP adaylar›n›n
kazanmas›n›n ve grup kurmalar›n›n
Türkiye’deki siyasette çok önemli de-
¤ifliklikler ortaya ç›karaca¤›n› gör-
mezlikten gelmiyoruz. Bu seçimlerde
DTP’nin baflar›l› olmas›n› çok önem-
siyoruz. Dolay›s›yla flu eksiklikler ol-

du diye elefltiren, suçlayan bir
yaklafl›m içinde kesinlikle de¤i-
liz. Bu tecrübenin daha iyi an-
lafl›lmas›, gelecekte ister parti
ad›na ister ba¤›ms›z adaylarla
seçime girilsin, do¤ru bir seçim
stratejisinin izlenmesi gerekti¤i
için bunlar› belirtiyoruz. 

Baz› Kürt gruplar›yla neden
ittifak yap›lmad› gibi yakla-
fl›mlar› ileri sürenler, hatta
daha çok Türkiyeli demokrat›n
aday gösterilmemesini, di¤er

Kürt partilerinden aday gösterdik mi
ki bunlardan da gösterelim biçiminde
gerekçe göstererek normallefltirenler
olmufl. Kürdistan’da sözü edilen
gruplar›n, kiflilerin herhangi bir siya-
si art› getirecek yaklafl›mlar› da güç-
leri de yoktur. Öte yandan bizim ge-
nel yaklafl›m›m›z, esas olarak Türki-
ye’deki demokrat kesim ve güçlerle
birlik stratejisidir. Türkiyeli demok-
ratik güçlerle ittifak yapmay› böyle
bir strateji çerçevesinde ele al›yoruz.
Dolay›s›yla Türkiye parlamento se-
çimleri söz konusu oldu¤unda, Tür-
kiyeli demokratlara ayr› bir önem
vermemiz anlafl›l›rd›r. Çünkü Türki-
ye parlamentosuna girmek, bu te-
melde demokratik siyaset yapmak,
bir yönüyle de Türkiye s›n›rlar› için-
de Kürt sorununu çözme seçene¤ini
–bugün eskisine nazaran zay›flam›fl
görülse de– devam ettirmek ve gün-
deme getirmek anlam›na gelmekte-
dir. Söz konusu Kürt partileri ve kifli-
ler böyle bir stratejiye karfl›d›rlar.
Türkiye’de Kürt sorununun demok-
rasi güçleriyle, demokratik birlik
içinde çözülmesinden yana de¤iller-
dir. Bu yönüyle DTP’nin Kürt soru-
nunu demokrasi s›n›rlar› içinde çöz-
me yaklafl›m›yla örtüflmeyen e¤ilim-
leri var. 

Seçimi bir siyasal stratejinin parça-
s› olarak ele ald›¤›m›zda, ‘neden flu
Kürtler aday gösterilmiyor da Türkiye-
li demokratlar önemseniyor’ demek,
çok yanl›fl bir yaklafl›md›r. Siyasal an-
lay›fl›m›z ve stratejimiz gere¤i, bir iki
Kürt’ü daha parlamentoya gönderme
yerine, siyasal stratejimizin pratiklefl-
mesinde rol oynayacak birkaç demok-
rat aday› meclise göndermek daha ras-
yonel bir davran›flt›r. 
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Demokratik siyaset yapan 
çevrelerin meclise girmesini 
yanl›fl bulmuyoruz

Di¤er Kürt partilerinden ya da kifli-
lerden baz›lar› meclise girse, bunlar
sadece Kürt sorununu dile getiren
konumda kal›rlar. Kendi güçlerini
göstermek için baz› ç›k›fllar yaparlar.
Ama bu yapt›klar› bir siyasal strateji
veya Türkiye’de sorunlar› demokratik
güçlerle çözme de¤il, sadece Kürt so-
rununu dile getirmeyle s›n›rl› kalan
bir durum olur. Bunu da herhangi bir
Kürt aday› yapabilir. Bu yönüyle bu
kesimlerle neden ittifak yap›lm›yor
yaklafl›m› yanl›flt›r. Bunlar aday gös-
terildi mi ki, Türkiyeli sol ve sosya-
listleri aday gösterelim söylemi, Tür-
kiye’deki demokrasi güçleriyle yap›-
lan ittifak› sabote etme ya da bu güç-
lerle belirli bir demokratik ittifak te-
melinde Kürt sorununu Türkiye s›n›r-
lar› dahilinde çözme yaklafl›m›na tep-
kiyi ifade ediyor. Biz de Türkiye s›n›r-
lar› içinde Kürt sorununun demokra-
tik temelde çözme yaklafl›m›m›za bir
cevap verilmedi¤ini, bunun giderek
zay›flad›¤›n› düflünüyoruz. Buna ra¤-
men Türkiye’de demokratik siyaset
yapan çevrelerin meclis içine girmesi-
ni yanl›fl bulmuyoruz. 

Tabii ki di¤er Kürt çevreleriyle de it-
tifak yap›labilirdi. Ama onlar bizim ha-
reketimizin ideolojik, siyasi yaklafl›m›-
na karfl› çok sayg›s›zd›rlar. En az›ndan
ittifak yapt›¤›m›z Türkiyeli demokratik
çevreler Kürt özgürlük mücadelesine,
Önderli¤ine, de¤erlerine belirli düzey-
de sayg› gösteriyorlar. En az›ndan da-
ha dikkatli bir dil kullan›yorlar. Sa¤da
solda her gün bize küfür eden, kuyu-
muzu kazmak isteyen, Kürt sorununu
çözme konusunda bir mücadele birli¤i
içinde de¤il de, bize karfl› mücadele et-
meyi hedef alm›fl bu kesimlerle seçim
ittifak›n›n olmamas› da anlafl›l›rd›r.

Sorun bizden de¤il onlar›n tutumla-
r›ndan kaynaklanm›flt›r. Onlar bizlerle
seçim ittifak› yapacak yaklafl›m› hiçbir
zaman ortaya koymam›fllard›r. Bunu,
Önderli¤imize ve hareketimize karfl›
bütün yaklafl›m ve tutumlar›nda her
gün görüyoruz. Bu yaklafl›mlar›n›n ne
oldu¤unu burada belirtmeyi bile Ön-
derli¤imize, flehitlerimize, halk›m›za ve
hareketimize sayg›s›zl›k olarak de¤er-
lendiriyoruz. Kald› ki Kürdistan’da
yurtsever insanlar›m›z ve aday olan in-
sanlar›m›z emek vermifllerdir, dolay›-
s›yla seçilmeleri haklar›d›r. Di¤erleri-
nin emekleri olmad›¤› gibi, buna güç
gösterecek potansiyelleri de yoktur. 

Türkiyeli demokratlar›n aday göste-
rilmesi konusu bir siyasal stratejinin,
bir siyasal zihniyetin sonucudur. Bun-
lar›n parlamentoya girmesi Kürt soru-
nunun gündemlefltirilmesi, demokra-
tik çözümün dayat›lmas› aç›s›ndan
önemli oldu¤undan, olguyu sadece
birkaç kifliyi aday gösterme olarak de-
¤il, bir stratejik, taktik yaklafl›m ola-
rak görmek gerekir. Zihniyetimizle,
ideolojimizle ilgili oldu¤undan bunlar-
la Türkiye’de ittifak yapmay› baz› Kürt
gruplar›ndan adaylar›n gösterilip gös-
terilmemesiyle k›yaslamak yanl›flt›r. 

Ba¤›ms›z adaylarla seçime girmek 
do¤ru bir taktiktir

Biz tabii ki bütün Kürt gruplar›n›n
ortak tutum tak›nmas›n›, siyaset izle-
mesini, bu yönüyle Türk devletinin in-
karc› politikas›na karfl› birbirini ta-
mamlay›p güçlendirmesini isteriz. Bu
bizim eskiden beri var olan yaklafl›m›-
m›zd›r. Ne var ki Kuzey Kürdistan’daki
söz konusu çevrelerin bu yaklafl›m
içinde olmad›¤›n›, hatta birçok yönüy-
le bize karfl› devletin ve AKP’nin kul-
land›¤› söylemlere benzer söylemler
içinde olduklar›n› görmekteyiz. 

Özellikle meflru savunma direniflimiz

karfl›s›ndaki tutumlar› tamamen olum-
suzdur. Kürt özgürlük mücadelesinin
bugün inkar ve imha siyaseti karfl›s›n-
daki en önemli duruflu da meflru savun-
ma durufludur. Kürt halk›n›n meflru sa-
vunmas›na, gerillas›na olumsuz yakla-
flan kesimlerle nas›l ittifak yap›labilir ki!
Sorunun bizim ile de¤il, onlar›n ideolo-
jik zihniyeti ve politik yaklafl›m›yla ilgili
oldu¤unun görülmesi gerekir. 

Ba¤›ms›z adaylarla seçime girmek
bu süreçte do¤ru bir taktikti. Hem za-
man s›k›fl›kl›¤› vard› hem de geçen se-
çimlerdeki tecrübeler ›fl›¤›nda % 10
baraj›n› aflma konusu riskliydi. Tabii
ki Kürdistan’da ve Türkiye’de do¤ru
bir seçim stratejisi izlendi¤i takdirde
% 10 baraj› afl›labilir. Özellikle Türki-
ye’de demokrasi güçleriyle do¤ru bir
ittifak yap›ld›¤›nda bu baraj› aflmak
daha da kolaylafl›r. Seçim haz›rl›kla-
r›n›n yetersizli¤i ve do¤ru bir ittifak
politikas›n›n önceden sa¤lanmamas›,
do¤al olarak baraj› aflma konusunda
kuflkular ortaya ç›karm›flt›r. Zaten
geçen seçimlerde ortaya ç›kan tecrü-
beler ›fl›¤›nda, yap›lacak seçimlerde
ba¤›ms›z adaylarla girme e¤ilimi a¤›r-
l›k kazanm›flt›. 

Bu seçimde de meclise parlamenter
gönderilmeseydi, baz›lar›nda ‘bu parti
niçin var, neden meclise girmiyoruz’
vb tutumlar görülecekti. Kald› ki biz
meclise de girmek istiyoruz, yerel yö-
netimlerde de güçlü olmak istiyoruz.
Hele inkar ve imha siyasetinin soyk›-
r›m politikas›n› dayatt›¤› bir dönemde
mecliste bu oyunlar› bozacak bir gru-
bun olmas› Kürt özgürlük hareketi
aç›fl›ndan çok önemlidir. Bu aç›dan
Türk devletinin koydu¤u % 10 baraj›-
n› bofla ç›kararak, bu sistemin antide-
mokratik yüzünü göstermek ve mec-
liste Kürt sorununu gündemlefltirmek
aç›s›ndan ba¤›ms›zlarla seçime gir-
mek zorunluluk haline gelmiflti. Ya
DTP gibi partilere sadece propaganda
yapma, örgütlenme, Kürt halk›n›n ta-
leplerini dile getiren s›n›rl› bir misyo-
na sahip parti olarak bakacakt›k ya
da bunlar›n yan›nda, parlamentoya
milletvekili de tafl›yan bir mücadele
mevzisi olarak görüp ba¤›ms›zlarla se-
çime girecektik. Bütün bunlar› irdele-
yerek ba¤›ms›zlarla seçime girmek
yerinde bir karard›r. 
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Baraj sistemi yeni fikirlerin 
ortaya ç›kmas›n› engeller

Parti veya ittifaklarla bir parti amb-
lemi alt›nda seçime girmek daha do¤-
rudur. Partilerin, ideolojik ve siyasi
kimlikleriyle seçim kampanyalar› yap-
mas› siyasal mücadele aç›s›ndan en
do¤ru olan›d›r. Ne var ki % 10’luk ba-
raj sisteminin oldu¤u Türkiye gibi yer-
lerde ba¤›ms›z adaylarla seçime girme
bir zorunluluk haline gelmifltir.

Zaten % 10’luk baraj nereden bak›-
l›rsa bak›ls›n antidemokratik bir uy-
gulamad›r. Demokrasiyi, parlamento
oluflturup halk›n iradesini yans›tma
rejimi olarak gören yerlerde bile % 10
baraj asl›nda yeni siyasal fikirlerin,
partilerin daha bafltan önünü kesmek
olarak de¤erlendirilir. Düflünceler top-
lumun bütününe birden hakim ola-
mazlar. ‹lk önce % 1, % 2 olur, giderek
mücadele ederek, kendisini tan›tarak
toplumun ço¤unlu¤unu yanlar›na çe-
ken siyasal bir güç olurlar. Baz› uygun
koflullar›n bir araya gelmesi d›fl›nda,
yeni fikirler ad›m ad›m toplum içinde
geliflir ve etkili hale gelir. Dolay›s›yla %
1, % 2 olmadan % 10, % 20 de oluna-
maz. ‹nsanlar bir partinin sadece
program›na bakmazlar, pratiklerine de
bakarlar. Bu baraj sistemi ise yeni fi-
kirlerin, siyasetlerin ortaya ç›kmas› ve
kendini göstermesini engellemektedir. 

Toplum farkl› kesimlerden oluflu-
yor. % 10 baraj› nedeniyle bu kesim-
ler kendi ideolojik politik yaklafl›mla-
r›n› kendi partileriyle yans›tma yerine,
kendi ç›karlar›n› baflkalar›na yaman-
mada görüyorlar. Bu nedenle farkl› ve
yeni fikirlere sahip olan parti veya bi-
reyler gidip güçlü olan partilerin se-

çim listelerinden aday oluyorlar. Tür-
kiye’de görüldü¤ü gibi, Ertu¤rul Gü-
nay, Zafer Üskül AKP’ye, Lütfullah
Kayalar ve ‹lhan Kesici CHP’ye gidi-
yor. Kendi düflünceleriyle örtüflmedi¤i
halde baraj sorunu oldu¤undan, yeni
bir siyasi güç olamayacaklar›n› dü-
flündüklerinden gidip baflka partilere
yaman›yorlar.

Seçimler burjuva anlamda da olsa
topluma ekonomik, sosyal, kültürel an-
lamda nefes ald›r›p, egemenlerle halk
aras›nda belli bir denge oluflturmak
aç›s›ndan önemseniyorsa, bu seçim
sisteminin böyle bir dengeyi kurmay›
engelleyerek, tamamen mevcut güç
odaklar›n›n egemen oldu¤u dengeleri
korumaya yönelik bir siyasal sistemi
yaflatmaya hizmet etti¤i görülmelidir.
Nitekim Türkiye’de böyle olmaktad›r.
Türkiye’de geleneksel siyasetin temsil-
cileri CHP ve AP’ydi. CHP’nin yerine ba-
zen DSP, AP’nin yerine de ANAP ve AKP
geçiyor. Yani baflka küçük partiler, ye-
ni fikirler ortaya ç›km›yor. Türkiye’de
AP ve CHP gelene¤ine mahkum olmufl
k›s›r siyaset bir türlü afl›lam›yor. 

Türkiye’de demokrasi ancak 
toplumsal mücadeleyle geliflir

Türkiye’de, yeni siyasi ak›mlar›n
ortaya ç›kmas›na f›rsat verilmedi¤i
bir ortamda, her yönüyle ayr› özelli-
kleri olan Kürt demokratik adaylar›n
herhangi bir sömürgeci partiye ya-
manmalar› düflünülemezdi. Zaten ne
onlar yamanabilirlerdi ne de baflkala-
r› onlar›n yamanmas›n› kabul ederdi.
Bu yüzden ayr› bir ideolojik ve politik
çizgi sahibi olarak, ba¤›ms›zlarla se-
çime girerek kendi kimliklerini ortaya

koymalar› beklenirdi. Bu
yönüyle seçimlere ba¤›m-
s›zlarla girmenin elefltirile-
cek hiçbir yan› yoktur. Ba-
¤›ms›zlarla meclise girme
bir yönüyle de % 10 baraj›-
n› kald›rma mücadelesinin
parças› olarak görülmeli-
dir. Özellikle bu konuda
AKP ve bütün partilerin de-
mokrasi karfl›t› yüzlerinin
teflhir edilmesi parlamento
ortam›nda daha fazla
mümkündür. 

Ba¤›ms›z adaylarla seçime girip
parlamentoya milletvekili tafl›mak,
Kürt özgürlük hareketi aç›s›ndan
önemli bir mücadele mevzisi olacak-
t›r. Tabii ki Kürt demokrat ve Türki-
yeli demokratlardan oluflan 30-40 ki-
flilik bir grubun, özellikle ordunun
muht›ralarla, siyasal alana bask›c› ve
flovenist söylemlerle müdahale etti¤i,
ekonomik, siyasal, sosyal yaflama
elindeki bütün imkanlar› kullanarak
balans ayar› yapt›¤› bir yerde, seçim-
lerin Kürt sorununun çözümüne,
Türkiye’nin demokratikleflmesine ve-
sile olaca¤›n› beklemek hayaldir.
Hatta AKP’nin zay›flat›ld›¤›, CHP’nin
güçlü k›l›nd›¤›, MHP’nin meclise so-
kuldu¤u bir Türkiye’de b›rakal›m de-
mokratikleflmenin geliflmesini, mecli-
sinden en alt kurumlar›na kadar an-
tidemokratik bir rüzgar›n esmesi
beklenmelidir. 

Bu sonuç ne anlama gelmektedir?
Meclise milletvekili göndermekle ne
Türkiye demokratikleflebilir ne de Kürt
sorunu çözülebilir. Türkiye’de demok-
rasi ancak toplumsal mücadeleyle ge-
liflebilir. Geçen y›llarda görüldü¤ü gibi,
AKP demokratik söylemleri kullanarak
büyük bir say› ço¤unlu¤uyla meclise
girdi¤inde bile, topluma dayanmad›¤›,
topluma dayal› bir siyaset yaklafl›m›
benimsemedi¤i, Kürt sorununda ad›m
atma ve Türkiye’nin demokratikleflme-
si konusunda cesaretli olmad›¤› için
meclis say›s›n›n bir anlam› olmam›fl-
t›r. Bu yönüyle önümüzdeki dönemi
meclis içindeki demokratik güçlerin
iradesi de¤il, meclis d›fl›nda kalan top-
lumsal kesimlerin demokratik müca-
delesi belirleyecektir. Bunu böyle be-
lirlemek gerekir. 

Kürt sorununu 
gündemlefltirmede meclis farkl›
imkanlar› ortaya ç›karacakt›r

Esas mücadele toplumun demokra-
tik talepler etraf›nda aya¤a kalkaca¤›
serhildanlarla ve di¤er demokratik
mücadele yöntemleriyle sürecek olsa
da, meclise girecek olan ba¤›ms›z
adaylar gerçekten tarihi bir rol oyna-
yacaklard›r. Özellikle inkar ve imha si-
yasetinin Kürt halk›n› soyk›r›ma tabi
tutma yaklafl›mlar›n› teflhir etme,
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bunlar› bofla ç›karma konusunda bu
grubun rolü önemli olacakt›r.

Belki de Türkiye’de böyle bir gru-
bun oluflmas›n›n önü al›nacakt›r. Ge-
çen seçimlerde Mersin’de ve baflka
yerlerdeki oylar›n önemli bir k›sm›n›n
iptal edilmesi, böyle bir olas›l›¤›n var
oldu¤unu gösterir. Geçen gün Avni
Özgürel bir itirafta bulunuyordu ya
da bir bilgisini aktar›yordu. Bir se-
çimde ‹nci Baba, Urfa’dan aday olu-
yor ve milletvekili seçiliyor. Derin
devlet hemen ‘bir mafya babas›n›n
meclise girmesi söz konusu olamaz’
diyerek müdahale ediyor ve oylar
kaybettiriliyor. ‹nci Baba meclise gi-
rip ne Türkiye’nin siyasal dengelerini,
ne ideolojik dengelerini, ne ekonomik,
sosyal dengelerini etkileyecek bir mil-
letvekili olacakt›. Belki meclis yoluyla
baz›lar›n› etkileyerek, gayri meflru ka-
zand›¤› paralar› yasallaflt›racakt›. Bu-
na tahammül edemeyen bir sistemin,
ba¤›ms›z adaylar›n meclise girmesini
sindirmesi kolay olmayacakt›r. Çün-
kü DTP’nin destekledi¤i ba¤›ms›z
adaylar›n meclise girmesi, Türki-
ye’nin 80 y›ll›k rejiminde Kürt demok-
ratik siyasetinin meclise tafl›nmas›
anlam›na gelecektir. Belki 1991’de
Hatip Dicle ve Leyla Zana’n›n içinde
oldu¤u grubun da böyle bir etkisi ol-
du, ama o zaman k›yas›ya bir savafl
sürmekteydi. Türkiye meclisinde de
birçok yerde de demokratik mücadele
yapma olanaklar› çok s›n›rl›yd›. 15
y›ldan bu yana bu konuda de¤ifliklik-
ler olmufl, tecrübeler kazan›lm›flt›r. 

Meclise girmek antidemokratik
yasalara karfl› mücadele 
etme imkan› sa¤lar

Bu çerçevede san›r›z Türkiye’deki
Kürt sorununu gündemlefltirme, an-
tidemokratik yasalara karfl› mücadele
etme imkanlar› ortaya ç›kacakt›r. Bu
yönüyle bak›ld›¤›nda, meclise girmek
bir kazan›m olacakt›r. En az›ndan
Türkiye toplumuna seslenme imkanla-
r› artacakt›r. Türk bas›n›, televizyonla-
r› ne kadar gizlese de, bu grubun me-
sajlar›n› k›smi de olsa Türkiye toplu-
muna tafl›yacakt›r. Özellikle grup ol-
du¤u takdirde, o grubun siyasi demeç-
lerinin, de¤erlendirmelerinin her gün

bas›na yans›mas› söz konusu olacak-
t›r. Tabii ki engellemeler olacakt›r. Bu-
na ra¤men eskisinden daha fazla Kürt
halk›n›n talepleri ve yaklafl›m› Türkiye
kamuoyuna aktar›lm›fl olacakt›r. 

Daha flimdiden bu engellemelerin
yap›laca¤›n›n iflaretlerini güçlü biçim-
de görüyoruz. En son yap›lan dar kat›-
l›ml› terör zirvesinden sonra baflba-
kan, yak›n zamanda genelkurmay
baflkan› ile birlikte hem bas›n ile hem
de siyasal parti liderleriyle ortak top-
lant› yapacaklar›n› aç›klad›. Tüm bu
aç›klamalar›n özgürlük mücadelesini
ezme, demokratik siyasal alan› özgür-
lük mücadelesine kapatmayla ilgili ol-
du¤u tart›flmas›zd›r. Kuzey Irak ve
tampon bölge konusu ise bu esas gün-
demin örtüsü olacakt›r. Bu toplant›-
larda bas›n› ve siyasileri yönlendire-
ceklerdir. Bunlar›n hepsi Kürt sorunu
ile ba¤lant›l›d›r. Seçim süresince de bu
toplant›larda tespit edilen çerçeveye
herkes dikkat edecektir. 

Kürt sorunuyla ilgili oldu¤u tak-
dirde hükümetin, devletin, sömürge-
ci siyasi partilerin, bas›n›n, üniversi-
tenin hepsinin ortak davrand›¤› aç›k-
t›r. ‹yi bir grup, özellikle günümüz
dünya koflullar›nda Türkiye’deki in-
kar ve imha rejiminin bu politikalar›-
n› ve pratik uygulamalar›n› teflhir
edebilir, Kürt sorununun makul de-
mokratik çözümü aç›s›ndan bir aç›-
l›m yapabilir. Türkiye toplumu, Kürt-
lerin bölücü olmad›¤›n›, Türkiye’yi
bölmek istemedi¤ini, Kürt halk›n›n
temel demokratik haklar›n›n ve-
rilmesi halinde, Kürtlerin mevcut si-
yasal s›n›rlar içinde yaflama karar›n-
da oldu¤unu, çat›flmalar›n, asker ka-
y›plar›n da art›r›lan operasyonlar›n
sonucu ortaya ç›kt›¤›n› daha iyi ö¤re-
nebilir. Meclisteki bu grup bunu yan-
s›t›r ve Kürt sorununun Türkiye bö-
lünmeden demokratik bir yaklafl›mla
çözülece¤ine Türkiye toplumunu
inand›r›rsa, önemli sonuçlar ortaya

ç›kabilir. Kürt halk›n›n taleplerini
asl›nda siyasiler de, devlet de, bas›n
da biliyor, ama susuyorlar. Bu aç›-
dan bu grup belki onlar› aflarak, Kürt
halk›n›n makul yaklafl›m›n›n, Türki-
ye toplumuyla buluflma imkanlar›n›
ortaya ç›karabilir.

Art›k mecliste ba¤›ms›z adaylar biz
Kürdüz diyeceklerdir. Kendileri Kürt
ve Kürtçe’nin varl›¤›ndan söz edebile-
cektir. Mecliste bir milletvekili benim
kimli¤im, etnik aidiyetim Kürt’tür di-
yebilecektir. En az›ndan herkes
Türk’tür söyleminin, bu grubun varl›¤›
ve tutumu ile mecliste anlams›z hale
gelmesi tescillenecektir. Zaten bu mil-
letvekillerin varl›¤› bunun esas tescili
olacakt›r. Çünkü bu milletvekilleri göz
önündedir. Anayasa ve meclis tüzü¤ü
çerçevesinde belirli haklar› da vard›r.
Bu aç›dan s›radan bir insandan daha
fazla sorunu dile getirme, kendini ifa-
de etme avantaj› olacakt›r.

Kürt milletvekilleri 
bir köprü vazifesi görebilir

Bilindi¤i gibi, HEP milletvekillerinin
meclise girdi¤i 1992 y›l›nda Kürtler,
da¤da yürürken ‘kart, kurt’ sesi ç›ka-
ran da¤l› Türkler olarak de¤erlendirili-
yordu. Her ne kadar Demirel ‘Kürt re-
alitesini tan›yorum’ demifl olsa da bu,
bir anl›k söylenmifl söz olarak kald›. O
y›llarda, her yerde Kürtlerin ayr› bir
topluluk olarak görülmesinin d›fl güç-
lerin icad› oldu¤u söyleniyordu. fiimdi
yasal olmasa da farkl› diller denilerek,
mitinglerde, panellerde Kürt, Laz, Çer-
kez vatandafllar denilerek ayr› kimlik-
ler fiili olarak kabul edilmektedir. 

Meclisteki bir grup, Kürt sorunu-
nun Türk devleti ile çözümü konu-
sunda dolayl› bir araç ve imkan hali-
ne gelebilir. Önümüzdeki dönem flid-
detli bir mücadele dönemi olarak gö-
rülse de Türkiye’de sorunun fliddetle
çözülemeyece¤ini düflünen taraflar
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aç›s›ndan Kürt milletvekilleri, Kürt
özgürlük hareketi ile devlet aras›nda
bir köprü vazifesi görebilir. Belediye
baflkanl›klar› daha çabuk görevden
al›nabildikleri için, bunlar›n üzerinde
devlet bask›s› daha fazlad›r. Meclis-
teki milletvekillerini veya bir grubu
Diyarbak›r’da Sur belediye baflkan›-
n›n görevden al›nmas› gibi, meclisten
atmak kolay de¤ildir. Öte yandan
mecliste kürsü özgürlü¤ü diye bir ol-
gu vard›r. Siyasal düflünceler rahat-
l›kla burada dile getirilebilir. 

Bir daha vurgulamal›y›z ki, bunlar
önemli olmakla birlikte, parlamentoda-
ki demokratik grubun özgürlük müca-
delesinin tek arac›, yöntemi, mücadele
gücü olaca¤› gibi bir yan›lg›ya düflül-
memelidir. 30-40, hatta 100 kiflilik bir
grup olsalar bile Kürt sorununu mev-
cut zihniyet var oldu¤u müddetçe sa-
dece parlamentoda çözmek mümkün
olamaz. Ya da parlamentoya girdik, ar-
t›k di¤er mücadele yöntemleri gereksiz-
dir, yanl›flt›r, önemsizdir demek, sö-
mürgeci Türk devletinin Kürt özgürlük
mücadelesini tasfiye etme yaklafl›m›na
alet olmak olur. Buna özellikle herke-
sin dikkat etmesi gerekir. 

Kürt halk›n›n, Kürt özgürlük müca-
delesinin, bütün Kürt siyasetçilerinin
her fleyden önce inkarc›, imhac›, asi-
milasyoncu faflist Türk sömürgecili¤i-
nin karakterini çok iyi bilince ç›kar-
mas› gerekiyor. Türkiye’de var olan bu
rejimi dünyan›n herhangi bir ülkesin-
deki sömürgeci rejimler gibi de¤erlen-
dirmek, Kürdistan’› da böyle bir sö-
mürge statüsünde görmek büyük ya-
n›lg›lara götürür. 

‹smail Beflikçi, ‘Kürdistan sömürge
bile de¤ildir’ diyerek bu gerçe¤i ifade
ediyordu. Çünkü klasik sömürgeci
güçler hiçbir zaman bir halk›n kimli¤i-
ni reddetmezler. O kimli¤i bask› alt›n-
da tutarlar, egemen ulus kendi kimli-
¤ini birinci kimlik olarak görür, ama
bu kadar retçi, asimilasyoncu baflka
bir rejim dünyada görülemez. 

Türkiye Kürt sorunu çözülmeden 
hiçbir soruna çare bulunamaz

Öte yandan Türk devleti bu rejimini
kabul ettirmek, tek dil, tek ulus, tek
kimlik politikas›n› sonuca götürmek
için çok kapsaml› bir özel savafl yönte-
mi uygulamaktad›r. Türk devletinin
bütün diplomatik, ekonomik, sosyal,
siyasal, kültürel imkanlar› bu hedefi
gerçeklefltirmeye yöneliktir. Bunun
Kürt siyasetçileri ve halk› taraf›ndan
b›rakal›m bir gün, bir saat bile unutul-
mamas› gerekir. Bu nedenle parla-
mentoda bir grup olarak yer almay› ne
fazla abartmak, ne tek mücadele arac›
olarak görmek, ne de baflka yöntem ve
imkanlar› göz ard› etmek gerekir. 

Kürt sorununun çözümü konusun-
da devletine bask› yapmayan, devletini
suçlamayan, inkarc›, imhac› rejime
karfl› mücadele etmeyenler neredeyse
her gün, her yerde Kürt ayd›nlar›na,
siyasetçilerine seslenerek, neden
PKK’ye terörist demiyorsunuz, niye
PKK’ye karfl› tav›r alm›yorsunuz ça¤r›-
s› yap›yorlar. PKK’ye tav›r almazsan›z
ayd›n ya da demokratik siyasetçi kim-
li¤iniz kabul görmez biçimindeki söy-
lemle sürekli olarak onlar› töhmet ve

bask› alt›nda tutuyorlar. Özel-
likle AKP yanl›s› baz› yazarlar,
nas›l ki AKP Kürt sorunu, de-
mokratikleflme konusunda
toplumu aldatm›flsa, bu islam-
c› yazarlar da Kürt ayd›nlar›n›,
siyasetçilerini bas›n yay›n›n,
özel savafl›n bütün imkanlar›n-
dan yararlanarak bu yönlü
bask› alt›nda tutup, Kürt öz-
gürlük hareketine karfl› k›fl-
k›rtmaya çal›flmaktad›rlar.
Hatta Fehmi Koru, Taha Akyol,
Hasan Cemal, Hadi Uluengin,
Cengiz Çandar gibi yazarlar
neredeyse bu rolü, özel savafl›n

bir görevi olarak kabul etmifller ve sü-
rekli yerine getirmektedirler. Bu yüz-
den hem seçim döneminde hem de se-
çim sonras›nda demokratik adaylar›n
–ister seçilsin ister seçilmesin– bu özel
savafl sald›r›lar›na, psikolojik savafla
dikkat etmeleri gerekir. 

AKP, genelkurmay, bas›n, di¤er par-
tiler bir araya gelirken herhalde masa
sohbetleri ya da yemek sohbetleri yap-
m›yorlar. Kesinlikle hepsi Kürt demok-
ratik güçlerinin, adaylar›n›n meclise
fazla say›da girmeleri nas›l engellenir
konular›n› tart›fl›yorlar. E¤er grup ku-
rulursa, bu sefer de bunlar› nas›l sus-
tururuz, bunlar›n çal›flmalar› nas›l s›-
n›rland›r›l›r, PKK’ye karfl› nas›l kullan›-
labiliriz diye tart›flacaklard›r. Kürt hal-
k›n›n ve milletvekili adaylar›n›n bu ger-
çe¤i bilmesi ve buna göre davranmas›
gerekir. Bunu bilmeden Kürdistan’da
siyaset yapmak, yurtseverlik, demok-
ratl›k yapmak mümkün de¤ildir. 

Bu aç›dan meclis zemini do¤ru an-
lamland›r›lmal›d›r. Buras›n› çok fazla
abart›r, üzerine çok fazla yüklenilirse
yanl›fll›klara düflülür. Hatta geçmiflte
oldu¤u gibi do¤ru de¤erlendirememe
gibi sonuçlar ortaya ç›kabilir. Bu yüz-
den ne basite almak ne de fazla abart-
mak gerekir. Seçilen parlamenterler
tüm mücadelenin yükünü kendi
omuzlar›nda görürlerse, ciddi yanl›fl-
l›klara düflerek hem özel savafl›n
oyunlar›na gelirler hem de mevziyi
do¤ru kullanmama durumu ortaya ç›-
kar. Baz› floven kesimler en küçük f›r-
satta bu mevziyi ortadan kald›rmaya
çal›flacaklard›r. Bu yönüyle dikkatli
bir tarz, üslup, yöntemin kullan›lmas›
önemlidir. Tabii ki s›radan, sa¤ ve tes-
limiyetçi yaklafl›mlara düflülemez. 

Türkiye’nin temel sorunu demokrasi
sorunudur. Bu da ancak Kürt sorunu-
nu çözümüyle mümkündür. Kürt soru-
nu çözülmeden ne ekonomik sorunlar,
ne sosyal ve kültürel sorunlar çözülebi-
lir. Baz›lar› ‘meclise girersek yaln›z Kürt
sorunuyla de¤il, Türkiye’nin temel so-
runlar›yla da ilgilenece¤iz’ diyorlar. Bu
sorunlarla tabii ki ilgilenilecektir. An-
cak esas olarak Kürt sorunuyla ilgilen-
meden, Kürt sorununu çözmeden hiç
kimse Türkiye’nin di¤er ekonomik, sos-
yal, kültürel kaynakl› sorunlar›n› çöze-
mez, Türkiye’yi düzeltemez. 
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AKP verdi¤i hiçbir sözü tutmad›

Temel sorun olan Kürt sorunu çö-
zülmeden di¤er sorunlar› çözece¤ini
iddia eden söylemler demagojiden
öteye bir anlam ifade etmez. ‹flsizlik,
e¤itim, sa¤l›k, sorunlar› da var, bun-
lar› herkes belli oranda çözebilir de
ancak bunlar köklü çözülmüyor,
Türkiye bu konularda yüzy›ld›r s›k›n-
t› yafl›yorsa, bunun temelinde yatan
sorunu bilmek ve esasta bunun üze-
rine yo¤unlaflmak gerekir. Yok, biz
meclise girece¤iz, sadece Kürt soru-
nuyla de¤il, insanlar›n esas sorunla-
r› –iflsizlik, e¤itim vb– olan di¤er so-
runlarla u¤rafl›p çözece¤iz demek,
asl›nda Türkiye’deki tüm sorunlar›n
kayna¤›nda Kürt sorununun oldu¤u-
nu görememek ve bu konuda çeflitli
güçlerin propagandas›n›n etkisinde
kalmak demektir. 

Adaylar›n bu seçim sürecinde Kürt
halk› ve demokrasi güçleri aç›s›ndan
üzerinde özellikle durmas› gereken en
temel konu, Kürt halk› üzerindeki in-
kar ve imha politikas›n›n yeni bir kon-
septle soyk›r›mla tamamlanmak iste-
mesini sürekli propaganda ederek, bu
konuda Kürt halk›n› ve demokratik
güçleri bilinçlendirmeleridir. Bu aday-
lar›n her fleyden önce de bu politikay›
bofla ç›karmak için meclise gittiklerini
belirtmek gerekiyor. 

Elbette bu konsepti tek bafllar›na
tümden bofla ç›karacak de¤iller. Ama
seçim kampanyas›ndan bafllamak
üzere, bu yeni konseptin teflhir ve tec-
rit edilerek püskürtülüp yenilgiye u¤-
rat›lmas›nda rol oynayacaklar›n› orta-
ya koymalar› gerekiyor. Yeni dönem-
deki meclis, DTP, ÖDP, SDP ve
EMEP’in destekledi¤i adaylar d›fl›nda,
öncekine nazaran daha gerici, daha
tutucu, demokrasiye kapal› bir bilefle-
ne sahip olacakt›r. 

Önceki mecliste büyük ço¤unlu¤u
olan AKP, demokrasi söylemiyle oy al-
m›flt›. Seçilen AKP milletvekillerinin
önemli bölümü de demokratik aç›l›m-
lar› destekleyebilirdi. Ama AKP yöne-
timi muhafazakar yaklafl›mla halk› ve
kendi milletvekillerini dinlemekten
çok, inkar ve imhac› sistemi dinledi.
Kendi yandafllar›n›n ekonomik, sos-
yal imkanlara sahip olmas› d›fl›nda

demokrasi ve özgürlük sorunlar›yla
fazla ilgilenmedi. AB’ye girifl temelin-
de kimi paketlerle baz› konularda s›-
n›rl› yumuflamalar sa¤lad›ysa da de-
mokratikleflme ve Kürt sorunu konu-
sunda bu meclis rolünü oynamad›.
Koflullar› varken bile demokratiklefl-
me do¤rultusunda hiçbir ad›m atma-
d›. Demokraside ilerleme sa¤layaca-
¤›m, Kürt sorununu çözece¤im diye-
rek, Türkiye toplumundan ve Kürt
toplumundan destek alarak kendi ko-
numunu güçlendiremedi. 

Demokratik ve toplumcu söylemler-

le seçime girdi, oy ald›, ama bu söy-
lemlerin gere¤ini yerine getirmedi.
Çünkü meclisteki say›s›n› toplumsal
destekle tamamlayan bir yaklafl›m
içinde olmad›. AKP bile koflullar› var-
ken ciddi hiçbir fley yapamam›flsa, da-
ha fazla gerici ve tutucu olacak yeni
meclisten bir fley beklenmemelidir.
Hatta Kürt’e yaklafl›m konusunda da-
ha floven ve inkarc›, antidemokratik
zihniyette bir meclisle karfl›laflaca¤›z. 

Seçilen adaylar›n toplumu 
bilinçlendirme görevi vard›r

Bu gerçeklik dikkate al›narak, esas
olarak da önümüzdeki dönemde top-
luma mücadele ederek bu durumun
afl›labilece¤ini vurgulamal›y›z. Seçile-
cek olanlar, Türkiye toplumunda eski
generallerin örgütlendirmesiyle ger-
çekleflen mitinglerle yarat›lan flove-
nizme karfl› bir demokrasi mücadele-

si gerekti¤ini, kendilerinin de bu mü-
cadelenin parças› olaca¤›n›, ama tek
bafllar›na de¤il, toplumdaki di¤er mü-
cadele biçimleriyle birlikte kendileri-
nin de bu mücadeleyi yürütece¤ini
bilmeleri gerekir. 

Bu aç›dan, bu seçim dönemini Kürt
toplumunu olas› bir soyk›r›ma, katlia-
ma karfl› duyarl›, daha do¤rusu böyle
bir inkar ve imha konseptinin soyk›-
r›mla tamamlanmas› konseptine karfl›
mücadeleci bir durufl sergilemesi ko-
nusunda bilinçlendirme dönemi ola-
rak görmelidirler. Kürt halk›n›n bu in-
kar ve imhay› ancak mücadeleci durufl
göstererek engelleyebilece¤ini uygun
biçimde topluma aktarabilmelidirler.
Milletvekili adaylar› ve tüm demokra-
tik örgütlenmeler, bu seçim kampan-
yas› süresince toplumu bu konularda
bilinçlendirme rollerini oynamazlarsa,
yanl›fl bir yaklafl›m içinde olurlar. Bu
kampanyay› sadece vekil olmak için
de¤il, ayn› zamanda vekilli¤i arkas›nda
toplumsal bilinci olan, tehlikeler karfl›-
s›nda duyarl› olan, demokrasi müca-
delesi gelifltirme karfl›s›ndaki görev ve
sorumluluklar›n› bilen bir kitle yarat-
ma konusunda de¤erlendirmelidirler.
Bunu yapmazlarsa bu seçim kampan-
yas›n› do¤ru kullanmam›fl olurlar.
Klasik sömürgeci parti adaylar›n›n
yapt›¤› gibi biraz vaatte bulunurlar,
demagojik propaganda yaparlar, ama
meclise gittikten sonra taban›ndan ve
toplumdan koparlarsa, güçsüz kal›rlar
ve Türkiye’nin herhangi bir sorununa
çözüm olamazlar.

Böyle bir aday profili de seçim
yaklafl›m› da olmamal›d›r. Topluma
giderken, toplumu bilinçlendirme
perspektifi de topluma söylenecek
sözler de dar ve günlük olmamal›.
Toplumun ufkunu açan, özellikle
Kürt halk› gibi sömürgecilik alt›nda
olan bir halk için, gelecek ile ilgili so-
rumluluklar›n› ve mücadele do¤rul-
tusunu gösteren bir yaklafl›m içinde
olunmal›d›r. Yani klasik AP, CHP
particili¤inin propaganda tarz› yeri-
ne, toplumu önümüzdeki dönem teh-
likeleri konusunda bilinçlendiren ve
gelecek aç›s›ndan da sorumluklar›n›
hat›rlatan bir yaklafl›mla, toplumla
bütünleflme sa¤layan bir seçim kam-
panyas› yürütülmelidir. 
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Miting alanlar› faflizme karfl› 
koyuflun platformu olmal›

Türkiye’de seçime kat›lan adaylar da
Türkiye halk›n›, baflta Kürt halk› olmak
üzere Türkiye toplumu üzerinde an-
tidemokratik, bask›c› uygulamalar›n
gelifltirilece¤i konusunda duyarl› hale
getirmesi gerekir. Özellikle inkar ve im-
ha sisteminin Kürt toplumuna karfl›
katliam ve soyk›r›m izleme politikas›
konusunda Türk toplumunu uyarmal›-
d›rlar. E¤er Türkiye’de Kürtlerle bir bir-
lik ve kardefllik olacaksa, bunun Türki-
ye halk›n›n devletin inkar ve imha poli-
tikalar›na karfl› ç›kmakla sa¤lanabile-
ce¤i ortaya konulmal›d›r. Çünkü bu ko-
nuda güven vermesi ve kardeflli¤in na-
s›l olmas› gerekti¤ini ortaya koymas›
gereken Türkiye halk›d›r. Türkiye’deki
demokratik adaylar›n böyle bir yakla-
fl›m içinde olmas› gerekir. Kürt halk›,
Türkiye’de s›n›rlar çerçevesinde, de-
mokratik birlik içinde özgürce yaflama
iradesini defalarca ortaya koymufltur.
Buna Türkiye cephesinden cevap gel-
memifltir. Dolay›s›yla Türkiyeli demok-
rat, sol, sosyalist adaylar, Türkiye top-
lumunda böyle bir duyarl›l›¤› yaratacak
bir seçim kampanyas› yürütebilmelidir.

Türkiye’deki inkarc› ve imhac› güç-
ler toplumu nas›l floven duygularla
yönlendiriyor, aya¤a kald›r›yorsa, de-
mokrasi mücadelesi veren adaylar›n
da flovenizme karfl› halklar›n kardeflli-
¤i ve özgürlü¤ü temelinde toplumu
aya¤a kald›rmas› gerekiyor. Gelinen
aflamada toplumda bu duyarl›l›¤›n ya-
rat›lmas› çok önemlidir. 

Önümüzdeki bir ay› adaylar›n kendi-
ni seçtirme mitinglerine dönüfltürerek,
bu seçim kampanyas›n› s›radanlaflt›r-
malar› çok yanl›flt›r. Sömürgeci partile-
rin Türkiye’de yapt›¤› mitinglerde asl›n-
da genelkurmay›n toplum aya¤a kalk-
s›n, teröre tepki versin yaklafl›m› çerçe-
vesinde herkes bayrak kald›r›yor. Bu-
nun anlam›, Kürtler baflta olmak üzere
80 y›ld›r sürdürülen kimlikleri ve kül-
türleri inkar politikas›n› sürdürece¤iz
yaklafl›m›n› önümüzdeki döneme de da-
yataca¤›z olmaktad›r. fiovenizm dalgas›
bütün mitinglerde yükseltilecektir. Bü-
tün mitinglerin temel konusu ‘vatan
millet Sakarya’ olacakt›r. 

Hiç kimse ekonomik, sosyal, kültürel

sorundan bahsediyor mu? Herkes ne
kadar vatan millet sahipli¤i yapt›¤› üze-
rinden propaganda yap›yor. Herkes ben
daha fazla milliyetçiyim, daha fazla va-
tan›n sahibiyim, daha fazla tek dil, tek
kültür, tek millet savunucusuyum di-
yor. Bütün mitingler asl›nda Kürt halk›-
na karfl› yap›lacak bir soyk›r›m›n, bir
katliam›n toplumsal temelini haz›rlama
biçiminde yürütülüyor. Bu floven dalga
seçimler f›rsat bilinerek daha fazla
gelifltirilip, Kürtlerin bu co¤rafyadan sil-
inmesi için gereken ideolojik, psikolojik
ve toplumsal zemin haz›rlanmaktad›r.

E¤er Türkiye’de seçim mitingleri ve
toplant›lar› flovenizmin yükseltildi¤i,
Kürt toplumunun bo¤untuya getiril-
mek istendi¤i bir ulusal faflizmle öz-
gürlük ve demokrasi karfl›t› platform-
lara dönüfltürülüyorsa, bizim miting-
lerimiz de özgürlü¤ün, demokrasinin,
kitlesel faflizme karfl› koyuflun plat-
formlar› haline getirilmelidir. 

Ba¤›ms›z adaylar sadece seçiliyor
muyuz, seçiliyorsak tamamd›r, yeterli-

dir dememelidirler. Ya da bir yerde flu
kadar oy al›rsak yeterlidir dememelidir.
Kürdistan’›n birçok yerinde bir-iki mil-
letvekili ç›karmak kolayd›r. Seçim kam-
panyalar› döneminde böyle bir yaklafl›m
kabul edilemez. Bunun yerine, floveniz-
me, inkar ve imha sisteminin cumhuri-
yete sahiplenme ve terörü lanetleme mi-
tingleri ile toplumu aya¤a kald›rmas›na
karfl› Kürt halk›n›n iradesinin ortaya
konuldu¤u bir seçim kampanyas› orta-
ya ç›kar›lmal›d›r. Onlar, Türk halk› flöy-
le terörizme karfl›d›r, Türk halk› milli
birli¤ine ve laikli¤e flöyle sahipleniyor,
iflte Türk halk›n›n iradesi budur diyor-
larsa, Kürt halk› da kendi diline, kültü-
rüne, kimli¤ine, demokrasisine sahip-
lendi¤ini, bu cumhuriyetin demokratik-
leflmesi gerekti¤ini göstererek, benim
iradi tutumum da budur diyebilmelidir.
Bu seçim kampanyas›na yurtsever de-
mokratik adaylar, sol, sosyalist, demok-

ratik adaylar böyle yaklaflmal›d›r. Yoksa
karfl› kampanyalar içinde bo¤ulurlar.
Seçilseler bile karfl› kampanyalar›n ya-
ratt›¤› floven dalga ortam›nda demokra-
si ve özgürlük rüzgar› zay›f kal›r. Dolay›-
s›yla bu floven dalgaya, vatan›n birli¤i,
bölünmezli¤i, vatan, millet Sakarya,
bayrak mitinglerine karfl› ‘Kürt halk›na
özgürlük Türkiye’ye demokrasi’ temelin-
de halklar›n kardefllik, bar›fl ve birlikte
yaflam sloganlar› hayk›r›lmal› ve bu ira-
de güçlü biçimde ortaya konulmal›d›r. 

Gelecek yüzy›llar› etkileyecek 
bir duruflun ortaya konulmal›d›r

Bin Umut Adaylar› meclise girerlerse
ne yapmal›d›rlar konusu erkendir. fiu
anda kampanya döneminde nas›l yap›l-
mas› gerekti¤i, toplumun bu kampan-
yaya nas›l kat›lmas› gerekti¤i üzerinde
yo¤unlaflmak daha do¤rudur. Meclise
girdikten sonra nas›l bir yaklafl›m içinde
olunmas› gerekti¤i konusunda çok k›sa
baz› fleyler belirttik. Tabii ki seçildikten

sonra herhangi bir milletvekili olmaya-
caklard›r. Bir AP, bir CHP, bir ANAP
milletvekili gibi olunmayacakt›r. Oraya
sadece 4 y›l için seçilmifl milletvekili ola-
rak gidilmemektedir. Gelecek yüzy›llar›
etkileyecek bir duruflun ortaya konul-
mas› gerekiyor. fiimdiden böyle bir ha-
z›rl›k ve sorumluluk duygusu gerekiyor.
Bir de oras›n›n zorlu bir demokratik
mücadele alan› olarak görülmesi gereki-
yor. Her türlü s›k›nt›ya, zorlu¤a, psiko-
lojik bask›ya haz›rl›kl› olmalar› gereki-
yor. Toplumun nabz›n› tutan ve Özgür-
lük hareketini dikkate alan bir duyarl›-
l›¤a sahip olmal›lar. 

Bu demokratik mücadele imkanla-
r›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n›n bilincinde
hareket edilmesi gerekiyor. HEP ve di-
¤er demokratik partileri ortaya ç›ka-
ran ve yaflatan serhildanlar›n nas›l ve
kimler taraf›ndan yarat›ld›¤›n›n bilin-
mesi gerekiyor. Yani demokratik mü-
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“Türkiye’deki inkarc› ve imhac› güçler toplumu nas›l floven duygularla 

yönlendiriyor, aya¤a kald›r›yorsa, demokrasi mücadelesi veren adaylar›n da

flovenizme karfl› halklar›n kardeflli¤i ve özgürlü¤ü temelinde toplumu 
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cadele gerçekli¤ini, dolay›s›yla kendi
gerçekliklerini ortaya ç›karan tarihe
sayg›l› olmalar› gerekiyor. Kendilerini
bugünkü düzeyde var eden kendi is-
tekleri de¤ildir. Biz gücümüzle ve flu
imkanlarla buraya geldik demek, ken-
dini kand›rmakt›r. ‘Bak, ben ne biçim
adam olmuflum’ diyen Pir Sultan Kati-
li H›z›r Pafla durumuna düflmektir.

Herkes kendini bilecek kendi 
gerçe¤inin bilincinde olacakt›r

1989’larda bafllayan serhildanlar ge-
liflip, genifl kitlelere dayanan dirilifl dev-
rimi olmasayd›, demokratik siyaset ya-
pacak platformlar da ortaya ç›kmazd›.
HEP, DEP, HADEP, DEHAP bunlar›n
hepsi on y›llarca verilen mücadelelerin,
halk serhildanlar›n›n yaratt›¤› siyasal
oluflumlard›r. Dolay›s›yla kendisini or-
taya ç›karan ve meclise tafl›yan bu ira-
denin, bu halk gerçe¤inin, duygular›n
ve özlemlerin gere¤i yap›lacakt›r. Bu-
nun d›fl›nda baflka bir yaklafl›m tabii ki
kendi gerçe¤ini bilmemek olacakt›r. Her
fleyden önce oraya gidenler kendini bi-
lecektir. Büyük dervifllerin, kemale
eren bilge insanlar›n ““kkeennddiinnii  bbiill”” de-
mesi gibi, herkes kendini bilecek, kendi
gerçe¤inin bilincinde olacakt›r. Yoksa
ben kendi yeteneklerimle seçildim, ben
flöyle çal›flt›m da seçildim demek, ken-
dini bilmemek anlam›na gelir. 

Hepimize çal›flma zeminleri haz›rla-
yan ve elimize mücadele araçlar› veren
büyük mücadele ve flehadetler gerçe¤i
vard›r. Demokratik halk gerçe¤i ortaya
ç›km›fl, kurumlar oluflmufl, mücadele
mevzileri yarat›lm›fl, bizler de buralar-
da mücadele ediyoruz. Bu mevzilerde
nas›l yer ald›¤›m›z›n yan›nda, bu mev-
zilerin nas›l yarat›ld›¤›n› da düflünmek
çok önemlidir. Hem seçim öncesi hem
de seçim sonras› tüm adaylar bunlar›
düflünmelidir.

Seçim sürecinde DTP ve halka dü-
flen en temel görev, bu seçim sürecinde
birliklerini daha fazla pekifltirmeleridir.
fiu seçildi, bu seçilmedi, flu aday göste-
rilmedi, bizim memleketli de¤ildi vb
yaklafl›mlarla özel savafl›n yaratt›¤› k›fl-
k›rtma ve bölünmelere kesinlikle dü-
flülmemelidir. Aksine, bir Türk’ün Kürt
flehrinde, bir alevinin sünni flehrinde,
bir sünninin alevi flehrinde aday olma-

s›, bir Bitlislinin Van’da, bir Mardinli-
nin Siirt’te, bir Urfal›n›n Antep’te aday
olmas› bizim aç›m›zdan sorun olamaz.
Asl›nda bu bizim mücadelemizin geldi¤i
düzeyin güzelli¤i ve yüceli¤idir. Biz as-
l›nda bugüne kadar bir yönüyle de bu-
nu yaratmak, bu duygular› ortaya ç›-
karmak için mücadele ettik. Böyle bir
aday gerçe¤i varsa bundan rahats›z ol-
mak de¤il, aksine Kürt halk› için gerek-
li olan duygu birli¤ini, ulusal düflünce
birli¤ini, inanç olarak, etnik olarak
farkl›l›klar›n birli¤ini, birbirine sayg› ve
birlikte yaflama güzelli¤ini ö¤renmek ve
yerine getirmek aç›s›ndan gurur duy-
mal›y›z. Bu böyle anlafl›l›rsa DTP de
halk da do¤ru yaklaflm›fl olur. 

Di¤er yandan art›k seçim süreci
bafllam›flt›r. Aday›n iyili¤i kötülü¤ün-
den çok, bu adaylar›n meclise tafl›n-
mas› ve en yüksek oyla seçilmesi üze-
rinde yo¤unlafl›lmal› ve gerekleri yeri-
ne getirilmelidir. Art›k adaylar üzerin-
de hiçbir spekülasyon yap›lmamal›d›r.
Birli¤imizi, bütünlü¤ümüzü bozan her
türlü tutumun özel savafla hizmet
eden, Türk devletine hizmet eden, in-
kar ve imha sistemine hizmet eden bir
tutum oldu¤u bilinmelidir. 

Tüm Kürtler her yerde seçim kam-
panyalar›na kat›lmal›lar, o flehirden bu
flehre gitmeliler. Nas›l ki 2002 seçimle-
rinde büyük bir kampanya yürüttüler-
se, bunun on kat› fazlas› güçlü bir
kampanya yürütmelidirler. Bir parti
kampanyas› gibi olmal›d›r. Bütün Kürt
demokratik güçleri bu kampanyada
rollerini oynamal›d›r. Bütün DTP ör-
gütlerinin aya¤a kalkmas› ve bu kam-
panyaya kat›lmas› gerekiyor. Bizim
bekledi¤imiz aday seçildi seçilmedi de-
meden tüm DTP’liler, parti ve özgürlük
mücadelesi için bu kampanyada en
yüksek düzeyde yerlerini almal›d›r.

Her türlü birlik yaklafl›m›n› bozan 
adayl›k tutumlar› kabul edilemez 

Yurtsever halk›m›zdan ve demokra-
tik güçlerden oy isteyen baflka adaylar
da bulunmaktad›r. Onlar da biz Kür-
düz, yurtseveriz diye, halk›m›zdan oy
istemektedir. Kesinlikle onlara tek bir
oy ç›kmamal›d›r, onlara giden her oy
halk›m›z›n gücü aç›s›ndan bölücülük-
tür. fiu anda inkar ve imha tehdidi

karfl›s›nda halk›m›z›n birlik tutumu
çok önemli hale gelmifltir. Bu birlik tu-
tumunu bozacak her türlü aday olma
giriflimi kesinlikle yurtsever yaklafl›m
de¤ildir. O adaylara tek bir oy gitme-
meli, hatta halk, tutumuyla onlar›n
adayl›ktan çekilmesini sa¤lamal›d›r.
Bu tür adaylar halk›m›z›n karfl›s›na ç›-
k›p propaganda yapamamal›d›r. 

Tabii DTP ve tüm halk›m›z sand›kla-
ra sahip ç›kmal›d›r. Türkiye’de her tür-
lü hile olabilir, oylar çal›nabilir. Bu ko-
nuda sand›k gözlemcilerinin iyi örgüt-
lenmesi gerekir. Hatta di¤er partiler
içinde varsa dürüst kifliler, onlarla iliflki
gelifltirilerek, onlar›nda bu iflleri takip
etmesi istenebilir. Sand›¤a sahiplenmek
önemlidir. Yine okuma yazma bilmeyen-
lerin nas›l oy kullanacaklar› hepsine en
iyi biçimde gösterilmelidir. Halk ba¤›m-
s›z adaylar›n s›ras› konusunda e¤itilme-
lidir. Bunu DTP örgütleri örgütlemelidir.
Bu ifl küçümsenmemelidir. Önderli¤i-
miz “halk okuma yazma bilmiyorsa, ge-
rekirse bunun için okuma yazma ö¤re-
nir” dedi. Bir tek oyun bofla gitmemesi
için gereken çaba gösterilmelidir. 

Halk›m›z da oyunu do¤ru kullan-
mak için çabas›n› ve dikkatini artt›r-
mal›d›r. Bu yönlü tatbikatlar ya da
al›flt›rmalar önemlidir. Nas›l ki savaflta
bir tatbikat o eylemin, savafl›n baflar›-
l› geçmesini sa¤larsa, örnek oy pusu-
larlar› üzerinden tatbikat yapmak, bu
konuda halk› e¤itmek çok yararl› olur.
S›ralar önceden bilindi¤i için, bu yön-
lü yo¤un bir çaba göstermek gerekiyor.
Yoksa birçok oy heba olabilir. 

Yine iki aday›n gösterildi¤i yerlerde
herkes seçim komisyonlar›n›n önce-
den belirledi¤i bölge adaylar›na oy ver-
melidir. Bu konuda dürüst olmas› ge-
rekir, hangi bölgede ad› tespit edilen
Bin Umut Aday›’na oy verilecekse, ona
verilmelidir. Ben bu aday› de¤il, di¤eri-
ni kabul diyorum diye belirlenen ada-
ya oy vermemek, do¤ru bir yurtsever-
lik ve demokratik yaklafl›m olmaz. Ta-
bii ki tüm bunlar halk›m›za söyleni-
yordur, ama Kürt özgürlük hareketi
olarak biz de halk›m›z› bu konuda du-
yarl› olmaya, yap›lan uyar›lar› dikkate
almaya ça¤›r›yoruz. Bu temelde halk›-
m›za ve Bin Umut Adaylar›na demok-
rasi ve özgürlük için yürüttükleri bu
mücadelede üstün baflar›lar diliyoruz.
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Türkiye’nin Kürdistan’a yönelik ope-
rasyon söylemi ve Kerkük konusunda
yapt›¤› siyasi bask›lar uzun süredir gün-
demde tutulmaktad›r. Türkiye, eskiden
beri kendisinin stratejik konumunun
her fleye kadir oldu¤unu düflünüyor. Bu
yönüyle kimsenin müdahale edemeyece-
¤i k›rm›z› çizgilerimiz var diyordu. Gü-
ney Kürdistan’da Kürtlerin hakim olma-
s› bir k›rm›z› çizgisiydi. Kerkük’ün Kürt-
lere ait hale gelmesi ha keza. Bunlar›
stratejik konumuna dayanarak ve kendi
ekonomik, siyasi, sosyal gücünü kulla-
narak önleyebilece¤ini düflünüyordu.

Bilindi¤i gibi, ABD’nin Irak’a müda-
halesi sonras› Güney’de bir Kürt fede-
rasyonu olufltu. Kerkük a¤›rl›kl› olarak
Kürtlerin kontrolüne girdi. Ancak Tür-
kiye bu konularda ciddi bir giriflim ya-
pamad›, durumu de¤ifltirecek bir etki-
de bulunamad›. Hatta Türk kamuo-
yunda bile k›rm›z› çizgilerimiz bitti, ha-
ni k›rm›z› çizgilerimiz, denilerek Kürt
federasyonu ve Kerkük’ün Kürtlere ait
olmas›n›n bir k›rm›z› çizgi olmaktan
ç›kt›¤› hat›rlat›ld›. Tabii kendi etkisi d›-
fl›nda, böyle bir Kürt federasyon oluflu-
munu da, Kerkük’te Kürtlerin a¤›rl›kta
olmas›n› da kabul edemezdi. Ancak
ABD’nin Güney Kürdistan ile iliflkileri
ve Güney Kürdistan’›n Irak içinde belli
bir istikrarl› bölge durumunda olmas›
karfl›s›nda yapacak bir fley bulunmu-
yordu. Giderek Türkiye’deki siyasi ve
askeri çevreler de Güney Kürdistan fe-
derasyonuna yapacak bir fleyimiz yok,
bu objektif bir gerçekliktir, bunu kabul
etmemiz gerekir, demeye bafllad›lar.
Mevcut uluslararas› ve bölgesel siyasi
koflullarda Güney Kürdistan federas-
yonuna bir fley yapamayacaklar›n› res-
mi olmasa da fiili olarak kabul ettiler.
Hatta resmi heyetler gönderip, Güney

Kürdistan’da sizlerin bir otonom bölge
kurmas›na karfl› de¤iliz dediler. 

Güney Kürdistan federasyonunu bu
kabul etme yaklafl›mlar› Kerkük konu-
sunda olmuyordu. Kerkük’ün Kürtlere
ait oldu¤unu kabul edemeyiz, Kerkük,
Araplara, Türklere, Kürtlere ait bir Irak
flehridir, denilerek siyasi bask›lar›n›
sürdürmeye devam ettiler. Bu konuda
Arap dünyas› ve ‹ran’›n deste¤ini al-
d›klar› için Kerkük konusunda bu yön-
lü ›srarlar›n› sürdürdüler. Halen de
sürdürüyorlar. Nitekim Kerkük refe-
randumunu tart›fl›l›r hale getirdiler.

Türkiye mevcut siyasal durumda
Güney Kürdistan ve Kerkük’e yönelik
askeri bir müdahale yapamayacaklar›n›
kabul etmifl durumdad›r. Güney Kür-
distan federasyonunu hedef alan bir
operasyonun ya da Kerkük’e dolayl› ya
da dolays›z bir müdahalenin ABD tara-
f›ndan kabul edilemeyece¤ini ve Güney
Kürdistanl› güçler taraf›ndan tepki ile
karfl›lanaca¤›n›, bu nedenle kendisinin
yenilgisi ile sonuçlanacak bir batakl›k
haline gelece¤ini anlam›flt›r. 

TTüürrkkiiyyee  iikkii  yy››lldd››rr  yyüürrüüttttüü¤¤üü  
ppoolliittiikkaayyllaa  ssoonnuuçç  aallaammaamm››flfltt››rr

Bu gerçekli¤i gören ve kabul eden
Türkiye, Güney Kürdistan ve Kerkük
konusunda siyasi bask›s›n› sürdürüp,
PKK oradan besleniyor, diyerek ABD ile
Güneyli Kürtleri PKK üzerine sürmeyi
hedeflemifltir. fiimdilik bu hedefine ula-
flamayan Türk devleti, yaratt›¤› bask›
sonucu Kürt özgürlük hareketinin bas-
t›r›lmas› için yap›lan her türlü sald›r›ya
sessiz kalmalar›n› sa¤lama ve s›n›r›n iki
yakas›n› içine alacak biçimde tampon
bir bölge oluflturmay› amaçlam›flt›r. 

Nitekim polis ve seferberlik yasas›n›n

de¤ifltirilmesi, fiili ola¤anüstü hal uygu-
lamas›, yasakl› bölgelerle halk› yerinden
yurdundan sürmeyi önüne koymas›, bir
tampon bölge oluflturmayla birlikte her
türlü sald›r›lar›n› artt›r›p Kürt halk›n›
sindirip, teslim almay› hedefleyen bir
konseptin pratikleflmesidir.

Türkiye uluslararas› güçlerin ses-
sizli¤ini sa¤lay›p, Türkiye s›n›rlar› için-
de gerçeklefltirdi¤i siyasi ve sosyal ku-
flatmayla, Kürt özgürlük hareketini s›-
k›flt›r›p askeri darbelerle bitirmeyi dü-
flünmektedir. Bu durum, inkar ve im-
ha hareketinin soyk›r›mla tamamlana-
ca¤› bir konseptin planlama tasla¤›
olarak görülmelidir. E¤er böyle bir
konseptin en önemli hedefi olan PKK’yi
tasfiye ederse siyasal, ekonomik, sos-
yal, kültürel olarak rahatlam›fl bir Tür-
kiye’nin, daha sonra ABD ve Güneyli
Kürtler üzerinde bask›lar›n› artt›r›p,
Güney Kürdistan ve Kerkük konusun-
da istedi¤i politikalar› –tümden olmasa
da– kabul ettirme konumuna ulaflaca-
¤›n› düflünmektedir. Bu amaçla bir iki
y›ld›r ABD ve Güneyli güçlerin üzerine
yo¤un bask› uygulam›flt›r. 

Türkiye kamuoyunda milliyetçili¤i ve
ABD karfl›tl›¤›n› gelifltirerek, sizin PKK
karfl›s›nda bir fley yapmaman›z bunlara
yol aç›yor, Güneyli Kürt liderlere ve ora-
daki oluflumlara karfl› toplumda büyük
bir tepki olufluyor, bunlar› gidermek
için gelin PKK konusunda bizimle ortak
davran›n, bask›s›n› yaparak hedeflerine
ulaflmaya çal›flm›flt›r. Bu politikayla bu
güçleri PKK’n›n üzerine sürmede bir so-
nuç almam›flt›r. 

Bunu gören Türkiye bu amac›n› terk
etmemekle birlikte, bask›lar›n sonucu
s›n›rl› nitelikteki operasyonlar ve bir
tampon bölgeyi oluflturmay› bu güçlere
kabul ettirmifltir. Elde etti¤i bu imkanla-

KKKKüüüürrrr tttt llll eeee rrrr     öööözzzz ggggüüüürrrr llll üüüükkkk     mmmmüüüücccc aaaaddddeeee llll eeee llll eeee rrrr iiii nnnnddddeeeennnn
aaaa ssss llll aaaa     tttt aaaa vvvv iiii zzzz     vvvveeee rrrrmmmmeeeeyyyyeeeecccceeeekkkk

““‹‹nnkkaarr  vvee  iimmhhaa  kkoonnsseeppttii  aannccaakk  mmeeflflrruu  ssaavvuunnmmaa  mmüüccaaddeelleessiinniinn  ggüüççllüü  ttuuttuullmmaass››  vvee  sseerrhhiillddaannllaarr››nn  ggeelliiflflttiirriillmmeessiiyyllee  
bbooflflaa  çç››kkaarr››llaabbiilliirr..  BBuu  aaçç››ddaann  ttüümm  KKüürrtt  ttoopplluummuunnuunn  mmeeflflrruu  ssaavvuunnmmaa  mmüüccaaddeelleessiinnii  vvee  sseerrhhiillddaannllaarr››  aaçç››kkççaa  

ddeesstteekklleemmeessii  ggeerreekkiirr..  BBaaflflttaa  mmeeflflrruu  ssaavvuunnmmaa  ggüüççlleerriinnee  kkaatt››ll››mm  oollmmaakk  üüzzeerree,,  mmaaddddii  vvee  mmaanneevvii  ggüüccüünnüü  sseeffeerrbbeerr  
eettmmeelliiddiirr..  BBuu  ttüürr  ddöönneemmlleerrddee  ffaarrkkll››  sseesslleerriinn  çç››kkmmaass››  hheerr  zzaammaann  ssöömmüürrggeeccii  ggüüççlleerriinn  iiflfliinnee  yyaarraamm››flfltt››rr””
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r›n inkar ve imha konseptini soyk›r›mla
tamamlama konusunda bir ad›m olaca-
¤›n› düflünmektedir.

KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinnii  flfliiddddeettllee  
eezzmmee  ppoolliittiikkaass››nnddaa  oorrttaakk  kkoonnsseepptt  vvaarr

Dikkat edilirse, Güney Kürdistan s›-
n›r›na büyük bir askeri y›¤›nak vard›r.
‹çerde kapsaml› operasyonlar vard›r.
fiimdi ilan etti¤i güvenlik bölgelerini se-
çim sonras› bir tampon bölge oluflturma
ve birçok köyü boflaltma temelinde ta-
mamlay›p Kürdistan’› insans›zlaflt›rma-
y› gündeme sokacakt›r. ABD, Avrupa ve
Güneyli güçlerin, Irak’a kar›flma içerde
ne yaparsan yap, yaklafl›m› bu uygula-
malar için cesaret verici olmufltur. Za-
ten uzun süredir Türkiye’de askeri ope-
rasyonlar yo¤unlaflt›r›larak sürdürül-
mektedir. Yasal ve hukuki de¤ifliklikler-
le halk üzerinde her türlü bask›y› yap-
man›n yolu aç›lm›flt›r. Dünyan›n baflka
yerinde yap›lsa, Avrupa’n›n ve baflka ül-
kelerin k›yamet koparacaklar› uygula-
malar, Türkiye taraf›ndan yap›l›nca bu
kesimlerden ç›t ç›kmamaktad›r. Ya da
kendini rahatlatma ve Kürtleri kand›r-
mak için hiçbir de¤eri olmayan demeç-
lerle bu bask›lar› es geçmektedirler. 

Türkiye’deki tüm siyasi partiler,
–buna AKP de dahil– Kürt özgürlük
hareketini fliddetle ezme politikas›na
destek vermifllerdir. Özellikle terör ko-
nusunda baflar›s›zl›k var, cumhuriye-
tin niteliklerini de¤ifltiriyor, denilerek
derin devletin, özel harp dairesinin ör-
gütledi¤i yürüyüfllerle siyaset üzerinde
bask› yap›larak, baflta AKP olmak üze-
re, tüm siyasi partiler inkar ve imha
siyasetinin parças› haline getirilmifltir.
Baflbakanla genelkurmay›n Dolma-
bahçe’de görüflmesi, daha sonra Bafl-
bakan Erdo¤an, Gül, içiflleri bakan› ve
genelkurmay baflkan›yla baz› kuvvet
komutanlar›n›n kat›ld›¤› gizli toplant›-
lar›n yap›lmas› ve daha sonra Tayip

Erdo¤an’›n a¤z›ndan ‘yak›nda genel-
kurmay baflkan›m›zla birlikte, hem si-
yasal partilerle hem bas›nla ortak top-
lant› yapaca¤›z’ de¤erlendirmesinde
bulunmas› siyasal kesim, ordu ve ba-
s›n› ile birlikte Kürt özgürlük hareketi-
ni ezmek için bir ortak konsepte an-
laflm›fl olduklar›n›n kan›t›d›r. Bu tür
toplant›lar bu konseptin nas›l pratik-
leflece¤i konusunda yap›lan tart›flma
gündemlerini içermektedir. 

Genelkurmay baflkan›n›n, bütün
toplum teröre karfl› aya¤a kalks›n, de-
mesi askeri, siyasi, diplomatik kuflat-
man›n toplumsal kuflatmayla tamam-
lanmas› anlam›na gelmektedir. Nitekim,
seçim kampanyalar›nda yap›lan bütün
mitinglerde herkes ne kadar vatan sa-
hipli¤i yapt›klar› konusunda yar›flmak-
ta, bayrak sembolüyle Kürt özgürlük
hareketinin bo¤ulmas›n› sa¤layacak kit-
lesel faflist taban haz›rlanmaktad›r. 

Bu konseptin bir amac› da, bütün
Kürdistan parçalar› aras›ndaki iliflki,
mücadele ve dayan›flma birli¤ini ko-
parmakt›r. Bu aç›dan Türkiye, Güney
ve Do¤u Kürdistan s›n›r›nda tampon
bölgeler yaratmay› hedeflenmektedir.
Tampon bölgeler bir taraftan Kürdis-
tan’›n di¤er parçalar› aras›ndaki iliflki-
leri koparmay› hedefledi¤i gibi, di¤er
taraftan tehcir politikas›n› yeni boyut-
lara tafl›man›n araçlar› haline getirile-
cektir. Böylece Kürdistan insans›zlafl-
t›r›l›p, Kürt özgürlük mücadelesi güç-
ten düflürülmeye çal›fl›lacakt›r. 

Bilindi¤i gibi, bir dönem gerillan›n
halkla iliflkilerini koparmak için da¤-
l›k köyler ve da¤l›k alanlara yak›n ova
köyleri boflalt›ld›. fiimdi de bütün s›-
n›r köyleri boflalt›lacakt›r. Zaten
önemli bölümü 1990’l› y›llar›n baflla-
r›nda boflalt›lm›flt›. Böylelikle Kürdis-
tan k›rsal alanda insans›zlaflt›r›lmaya
çal›fl›l›rken, flehirde ise sosyal, kültü-
rel, ekonomik politikalarla Kürt kim-
li¤i bask› alt›nda tutularak teslim al›-

n›p, inkar ve imha siyaseti soyk›r›mla
tamamlan›lmak isteniyor. Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde güvenlikli ve
tampon bölge oluflumunu böyle de-
¤erlendirmek gerekir.

SSeeççiimmddeenn  ssoonnrraa  ttaammppoonn  bbööllggeenniinn  
rreessmmii  iillaann››  ggeerrççeekklleeflfleebbiilliirr  

Türkiye’nin ABD, Avrupa ve Güney-
li Kürtler üzerindeki siyasi ve diploma-
tik bask›s›n›n önemli bir amac›n›n bu-
na ulaflmak oldu¤u bugün daha iyi
anlafl›lmaktad›r. 

Kuzey Kürdistan’da Kürt halk›n›n
özgürlük mücadelesi ezilir, güçten dü-
flürülürse, Türkiye, ABD’yi kendine
muhtaç edebilir, Güneyli Kürtler üze-
rinde de bask› kurabilir. Böylece Güney
Kürdistan üzerinde bugün sa¤layama-
d›¤› etkiyi ve hakimiyeti sa¤lama imka-
n›na kavuflabilir. ‹nkar ve imha politi-
kas›nda baflar›l› oldu¤u için, ‹ran ve
Suriye’yi yan›na alabilir. Türkiye’nin in-
kar ve imha politikas›ndaki baflar›s›n-
dan güç alan ‹ran ve Suriye kendi s›n›r-
lar› içindeki Kürtlerin yok edilmesi sü-
recini bafllatabilir. Türk devletinin ge-
nel olarak orta ve uzun vadede izledi¤i
politikalar›n bu çerçevede de¤erlendiril-
mesi, buna karfl› alaca¤›m›z tedbirlerin
nas›l olmas› gerekti¤ini gösterir. Buda
inkar ve imha siyasetini bofla ç›kar›p
özgürlük mücadelesini gelifltirmede bi-
ze avantajlar sa¤lar.

Tampon bölgenin resmi ilan edilmesi
herhalde seçimden sonra olur. Seçim-
den güç alm›fl, yenilenmifl bir hükümet
taraf›ndan ilan edilecektir. Seçim döne-
mine kadar bu haz›rl›klar›n tamamlan-
mas›, seçim sonras› ise s›n›r› aflarak,
baz› bölgeleri kontrol alt›na alan bir
tampon bölge oluflturulacakt›r. Bu tür
ad›mlar yaln›z Kuzey Kürdistan ile Gü-
ney Kürdistan aras›nda de¤il, Türkiye
‹ran s›n›r›nda da benzer uygulamalar
yap›lacakt›r. Zaten ‹ran ve Türkiye ara-
s›nda böyle bir anlaflma bulunmakta-
d›r. Bu iliflkilerin bir k›sm› aç›k bir k›s-
m› gizli olarak sürdürülmektedir. Türki-
ye, ‹ran ile iliflkilerini çok fazla s›klaflt›-
r›rsa, bunun ABD’de bir rahats›zl›k ya-
rataca¤› ve kendisine bu nedenle zor-
luklar ç›kar›laca¤›n› düflündü¤ünden
baz› iliflkileri gizli sürdürmektedirler.

Türkiye, Güney Kürdistan’da ve

““TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ttüümm  ssiiyyaassii  ppaarrttiilleerr,,  KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinnii  flfliiddddeettllee  eezzmmee  

ppoolliittiikkaass››nnaa  ddeesstteekk  vveerrmmiiflfllleerrddiirr..  ÖÖzzeelllliikkllee  tteerröörr  kkoonnuussuunnddaa  bbaaflflaarr››ss››zzll››kk  vvaarr,,

ccuummhhuurriiyyeettiinn  nniitteelliikklleerriinnii  ddee¤¤iiflflttiirriiyyoorr,,  ddeenniilleerreekk  ddeerriinn  ddeevvlleettiinn,,  öözzeell  hhaarrpp  

ddaaiirreessiinniinn  öörrggüüttlleeddii¤¤ii  yyüürrüüyyüüflfllleerrllee  ssiiyyaasseett  üüzzeerriinnddee  bbaasskk››  yyaapp››llaarraakk,,  

ttüümm  ssiiyyaassii  ppaarrttiilleerr  iinnkkaarr  vvee  iimmhhaa  ssiiyyaasseettiinniinn  ppaarrççaass››  hhaalliinnee  ggeettiirriillmmiiflflttiirr””
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Kerkük’te yapamad›¤› müdahaleyi Ku-
zey Kürdistan’a fazlas›yla yüklenerek
telafi etmeye çal›flmaktad›r. Burada
tampon bölge kurup halk› yerinden
yurdundan ederek, göç ettirerek, eze-
rek, sindirerek Kuzey Kürdistan’da
Kürt sorununu çözebilirse, bu onun
aç›s›ndan di¤er hedeflerine ulaflmada
da önemli bir ad›m olacakt›r. 

Bu temelde Güney Kürdistan fede-
rasyonunu ortadan kald›rma dahil, di-
¤er parçalardaki Kürt sorununu bast›r-
may› önüne koyacakt›r. Tüm bu hedef-
lerine ulaflmasa da di¤er parçalarda
Kürt sorununu ortadan kald›r›p, Güney
Kürdistan’› küçük bir Ermenistan du-
rumuna düflürüp tecrit etmeyi hedefle-
yecektir. Küçük bir Ermenistan kurul-
mas› gibi küçük bir Kürdistan’›n Orta-
do¤u’da yaflamas›n› istemeyerek kabul
edecektir. Türk devletinin böyle planlar
yapmad›¤›n› düflünmek yan›lt›c› olur.

Mevcut ortaya konan pratikler, uy-
gulamalar, diplomatik ve siyasi çal›flma-
lar mevcut konseptin esas›n›n Kürt hal-
k›n›n uluslararas› alanda deste¤ini en-
gelleme, Kürdistan parçalar› aras›ndaki
iliflkiyi koparma, içeride de Türkiye ve
Kürt toplumunu susturup sonuca ulafl-
mak oldu¤unu göstermektedir. Dikkat
edilirse, Kerkük konusu referandum
günü yaklaflmas›na ra¤men gündemin
biraz gerilerine düflmüfl bulunmaktad›r.
Anlafl›l›yor ki, Türkiye bu konuda kimi
baflar›lar elde etti¤ini düflünüyor. 

Özellikle tüm Arap ülkeleri ve
‹ran’›n deste¤ini alarak, Kerkük konu-
sunda ABD ve Avrupa’ya bask› yap›p
referandumu erteletme politikas› izle-
mifllerdir. ABD referandumun zama-
n›nda yap›lmas› konusunda tereddüte
girmifl bulunmaktad›r. Dolay›s›yla flu

an Kerkük referandu-
mun olup olmayaca¤›
belli de¤ildir. Her güç
siyasal geliflmelere gö-
re hareket etmeyi ter-
cih etmektedir. Kürtler
ise referandum yap›l-
mas› için ellerinden
gelen çabay› göster-
mektedirler. Çünkü
referandumun ertelen-
mesi demek, bir nevi
Arap, Fars ve Türk tez-
lerinin belli düzeylerde

dikkate al›nd›¤› anlam›na gelir. Sömür-
gecilerin belli düzeyde sonuç ald›¤›n›
ortaya koyar. Bu da Kerkük’ün daha
sonraki statüsünde, Kürtlerin etkisinin
bugünkünden daha fazla s›n›rl› olma-
s›n› ortaya ç›karabilir. 

TTüürrkkiiyyee  KKeerrkküükk  kkoonnuussuunnuu  PPKKKK’’yyii  ttaassffiiyyee
eettmmee  ppaazzaarrll››¤¤››nnaa  ddöönnüüflflttüürreecceekk

Tabii ki Kerkük’ün Kürt nüfusunun
yo¤unluklu oldu¤u bir flehir olmaktan
ç›kar›lmas› zordur. Asl›nda Kürt halk›-
n›n nüfusun ço¤unlu¤unu teflkil etti-
¤ini herkes kabul etmektedir. Ama
Güney Kürdistan federasyonunun
parças› olmas›n› engelleme çal›flmalar›
bulunmaktad›r. Bu durum karfl›s›nda
Güney Kürdistanl› siyasi güçler de
Kerkük konusundaki duyarl›l›klar›n›n
petrolün varl›¤›ndan de¤il de, buran›n
Kürt a¤›rl›kl› bir flehir olmas›ndan ile-
ri geldi¤i tezini güçlendirmek için Ker-
kük petrollerinin bütün Irakl›lar ara-
s›nda paylafl›lmas›n› kabul etmifltir.
Ne var ki Türk devleti, Araplar ve ‹ran
bu tezi Kerkük Kürtlerin eline geçebilir
diye kabul etmemektedir. 

Kerkük üzerinde yo¤un bir müca-
dele ve pazarl›k yürütülmektedir. Tür-
kiye’nin Kerkük konusunu PKK’yi tas-
fiye etme pazarl›¤›n›n bir parças› hali-
ne getirece¤i aç›kt›r. Zaman zaman bi-
zim Kerkük politikam›z ayr›, PKK poli-
tikam›z ayr› deseler de asl›nda Ker-
kük’ü PKK konusunda bir pazarl›k ko-
nusu yapacaklar› aç›kt›r. 

Saddam döneminde Türkmenler
üzerinde bask› ve göçertme uygulamas›
olmas›na ra¤men, Kerkük konusunda
Irak’la Türkiye aras›nda hiçbir çekiflme
yaflanmam›flt›r. Irak’›n Kürt sorunu ko-

nusunda Türkiye devletine paralel poli-
tika izlemesi kendileri için yeterli görül-
müfltür. Nitekim Irak hükümeti Kürtle-
rin ulusal demokratik haklar›n› reddet-
ti¤i için, Türkmenler üzerinde yo¤un
bask› yap›lmas›na ra¤men ne Kerkük
ne de Türkmen sorununu gündeme ge-
tirmifltir. Dolay›s›yla Türkiye için en te-
mel sorun olan PKK sorunu konusun-
da Güney Kürdistanl› Kürtler ve ABD
Türkiye’ye yard›mc› olursa, Türkiye bu
Kerkük ve Türkmen sorununu rahat-
l›kla unutabilir ve unutmaya haz›rd›r. 

Türkiye, Güney Kürdistanl› güç-
lerden destek almadan s›n›r› geçerek
yapaca¤› herhangi bir operasyon hiç
bir zaman baflar›ya ulaflamaz. Hatta
Güneyli güçlerin deste¤ini almayan
bir tampon bölgede k›sa sürede bir
bozgunla sonuçlanabilir. E¤er Türki-
ye sonuç alaca¤›na inansayd›, defa-
larca s›n›r› geçer operasyon yapard›.
Geçmifl operasyonlardan biliyor ki,
KDP’nin ve YNK’nin desteklemedi¤i
bir operasyonun sonucu bozgundur.
Bu nedenle Türkiye, gerilla için Gü-
ney Kürdistan’a yönelik kapsaml› ve
uzun süreli bir operasyon yaparsa
herkes bilmelidir ki, KDP ve YNK’nin
deste¤i al›nd›¤› için yap›lm›flt›r. Çün-
kü KDP ve YNK’nin deste¤ini alma-
dan Türkiye herhangi bir sonuç al-
mayaca¤›n› bilir. Tabii ki hava ope-
rasyonlar›, uzun menzilli toplarla
vurmalar ve nokta bask›nlar›n› her
zaman yapabilir. Ancak bunlar›nda
tesadüfler ve büyük gafletler d›fl›nda
sonuç almas› mümkün de¤ildir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye içe-
rideki güçlerimizi tampon bölge olufl-
turup s›n›rlar› kapatarak, uluslararas›
alandan ve Kürdistan’›n di¤er parçala-
r›ndan kopararak, içerde ezmeyi, Tür-
kiye d›fl›ndaki güçlerimizi de mülteci
durumuna düflürmeyi planlamakta-
d›r. Böyle bir gücün siyasi etkisinin ol-
mayaca¤› bilinmektedir.

KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinnii  yyookk  eettmmee  
ppoolliittiikkaass››  bbeenniimmsseennmmiiflflttiirr

ABD, Avrupa ve Güneyli güçleri
içerdeki bast›rma hareketine sessiz
kalmalar›n› sa¤lay›p, tampon bölge
kurma konusunu önemsemesinin ne-
deni budur. Daha önceleri ABD, Gü-
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neyli Kürtleri bize sald›rtmak, kendisi-
de ‹ran ile birlikte güçlerini üzerimize
sürerek, bir k›skaç yaparak hareketi-
mizi ezmeyi hesapl›yordu. Buna sar-
mafl›k hareketi de diyorlard›. Ama
ABD ve Güneyli güçler bu plana dahil
olmay›nca bu defa tampon bölge kur-
ma, her türlü bask›y› uygulama, Kürt-
leri göçe zorlama, böylelikle Kürdis-
tan’› insans›zlaflt›r›p Kürt özgürlük
hareketini farkl› bir konseptle yok et-
me politikas›n› benimsemifltir.

Bu, çok tehlikeli bir giriflimdir.
Bilindi¤i gibi, tarihteki bütün Kürt is-
yanlar›na içeride de her türlü bask› uy-
gulanm›fl, uluslararas› güçler bu bas-
k›ya sessiz b›rak›lm›fl, dört parçada da
Kürtler birbirine yard›m edemez duru-
ma getirilerek ezilmifltir. fiimdi Kürt is-
yanlar›n› ezme konseptinin 21. yüzy›l
versiyonu pratiklefltirilmek istenmek-
tedir. ‹çerde de her türlü ezme gücüm
var, ama farkl› yerlerden besleniyor,
denilerek inkar ve imha politikas›n›
soyk›r›mla tamamlama politikas›n›n
önemli bir unsurunu itiraf etmifl bu-
lunmaktad›rlar. 

Dünyan›n küçük köy oldu¤u, ileti-
flimin bu kadar geliflti¤i, s›n›rlar›n gi-
derek anlams›zlaflt›¤› bir dünyada
Türkiye devleti gerçekten Kürt özgür-
lük mücadelesini Kürdistan’›n di¤er
parçalar›ndan koparabilir mi? Tüm-
den uluslararas› alana kapatabilir mi?
30 y›ll›k mücadeleyle büyük bir de-
mokratik güç haline gelen Kürt halk›-
n› sindirebilir mi? Türkiye toplumu ve
demokratik güçleri bu bast›rma süre-
cinde kendi demokratik, sosyal, eko-
nomik, kültürel haklar›n›n yo¤un bir
biçimde k›s›tlanmas›na ve Kürtlerin
aç›kça imha edilmesine sessiz kalabilir
mi? Bunlar ayr› konulard›r. 

Tabii ki bu yönüyle Türkiye’nin yeni
konseptinin belli dezavantajlar› vard›r.
Ama ABD’nin bölgedeki s›k›fl›kl›¤› kar-
fl›s›nda Türkiye’yi kullanmak istemesi,

Güney Kürdistanl› güçlerin ve baz› Kürt
siyasal yap›lanmalar›n›n Kürdistan’›n
bütün parçalar›na de¤il de sadece Gü-
ney’de bir devlet kazanm›fl›z, bir imkan
kazanm›fl›z buna sahip ç›kal›m diyerek,
Kürdistan’›n en önemli parças› olan
Kuzey Kürdistan konusunda ilgisiz kal-
malar› ya da böyle bir gaflet içinde ol-
malar› da bu konseptin uygulanmas›
aç›s›ndan Türkiye’ye avantaj sa¤layan
unsurlar olarak görülebilir.

Tabii ki Güney Kürdistanl› güçler ve
di¤er siyasi Kürt oluflumlar›, burjuva
milliyetçi e¤ilimleri nedeniyle tüm Kür-
distan parçalar› üzerinde hakim olmak
ve imkanlardan yararlanmak isterler.
Hatta böyle bir imkan›n ele geçirilmesi
için halklar›n birbirini bo¤azlamas›n›,
hatta sömürgeci güçlerin ad›na hare-
ket ettikleri halklar›n tümden yok ol-
mas›n› isteyebilirler. Ancak zorland›k-
lar›nda mücadele güçleri olmad›¤›ndan
üzerinde yaflay›p imkanlar›n› kullan-
d›klar› küçük bir ülkeye de raz› olurlar.
Bu nedenle küçük Ermenistan’›n Kürt-
lere de kabul ettirilmesi tehlikesi her
zaman bulunmaktad›r. 

TTüürrkk  ddeevvlleettii  kkaattlliiaamm  vvee  
yyookk  eettmmee  ppoolliittiikkaass››nnddaa  uuzzmmaanndd››rr

Türk devletinin, 20. yüzy›ldaki bü-
tün politikas›n›n Kürt halk›n› inkar ve
imha temelinde yok etmek oldu¤u bi-
linmektedir. Bugün Türkiye’de geliflti-
rilen flovenizmin amac› da budur. fio-
venist bir kitle temeli yaratarak, Kürt
toplumu, tarihte Ermenilere yap›lan
uygulamalar›n 21. yüzy›l versiyonuyla
ortadan kald›r›lmak istenmektedir.
Türk devleti bu konuda tecrübelidir.
Özellikle siyasal koflullar›, f›rsatlar›
de¤erlendirerek, halklar› ezme, yok et-
me politikas›nda uzmanlaflm›flt›r. 

Anadolu gibi farkl› kültürlerin var ol-
du¤u bir co¤rafyaya yerlefltiklerinden
dolay›, Türklü¤ü hakim unsur haline

getirmek için baflta zor yöntemi olmak
üzere, özel savaflla di¤er halklar›n nas›l
tasfiye edilece¤i konusunda büyük tec-
rübe kazanm›fllard›r. Uluslararas› güç-
lerin ç›karlar› söz konusu oldu¤unda,
nas›l bir halk›n katliam›na göz yumduk-
lar›n› Ermeni katliam› ve Kürt isyanlar›-
n›n bast›r›lmas›ndan bilinmektedir.
Türkiye co¤rafyas›n›n her zaman tarih-
sel bir önemi olmufltur. Türkiye bu bas-
t›rma yöntemlerini pratiklefltirirken jeo-
politik önemini de her zaman kullan-
m›flt›r. Tabii ki Türkiye’nin jeopolitik ko-
numu, Bat› aç›s›ndan bundan 30-40 y›l
öncesi gibi önemli de¤ildir. Ama yine de
önemi devam etmektedir. 

Türkiye tüm deneyimlerini bugün
Kürtleri ezme politikas›nda kullanmak-
tad›r. Kürtçe konusunda bu kadar has-
sas olmalar›n› bu çerçevede anlamak
gerekir. Çünkü bir toplumun kendini
en temel koruma mevzisinin dil ve kül-
tür oldu¤unu bilmektedir. Bu yönüyle
kültürü asimile etmekte, kendi kültü-
rünün parças› haline getirmeye çal›fl›r-
ken, dil konusunda tamamen yasakç›
davranmaktad›r. Diyarbak›r Sur beledi-
ye baflkan›n›n görevden al›nmas›n›n
baflka izah› olmaz. Bir taraftan biz
kurslara, flunlara bunlara serbestlik
verdik diyorlar, ama en hassas oldukla-
r› hala dil konusudur. Kürtçe davetiye
ve ça¤r›lara bile ceza veren bir Türki-
ye’nin, dil serbestli¤i sa¤lam›fl›m deme-
si tamamen demagojidir. Dil konusun-
da serbestlik tan›sa inkar ve imha poli-
tikas›n› bu düzeyde sürdürmez. Kürt
halk›n›n kimli¤ini kabul ederek, Kürt
sorununda demokratik bir çözüm bu-
lur. Ancak dil konusundaki kat› tutu-
mu inkarc›l›¤›n›n mihenk tafl› oldu¤un-
dan, inkar ve imha politikas›nda kat›
davranmaktad›r. Dil konusundaki tu-
tumu Kürtlerin bir soyk›r›mla ortadan
kald›r›lma planlamas› içine sokuldu¤u-
nu kan›tlar. Dolay›s›yla kitlesel faflizm
bofluna yarat›lmamaktad›r. Böyle bir
yok etmenin sosyal temeli yap›lmak is-
tenmektedir. Hatta gerekirse, Kürt
Türk çat›flmas› ç›kar›larak Kürtler sin-
dirilecektir. Sonuçta da bir devletin
katliam› olarak de¤il de, toplumun, top-
lumsal çat›flmalar›n sonucu yaflanan
ölümler olarak dünyaya lanse etmeye
çal›flacakt›r. Türk floven güçleri gerekir-
se bu yola da baflvuracaklard›r. 

“TTaarriihhtteekkii  bbüüttüünn  KKüürrtt  iissyyaannllaarr››nnaa  hheerr  ttüürrllüü  bbaasskk››  uuyygguullaannmm››flfl,,  uulluussllaarraarraass››  ggüüççlleerr
bbuu  bbaasskk››yyaa  sseessssiizz  bb››rraakk››llmm››flfl,,  ddöörrtt  ppaarrççaaddaa  ddaa  KKüürrttlleerr  bbiirrbbiirriinnee  yyaarrdd››mm  eeddeemmeezz

dduurruummaa  ggeettiirriilleerreekk  eezziillmmiiflflttiirr..  fifiiimmddii  KKüürrtt  iissyyaannllaarr››nn››  eezzmmee  kkoonnsseeppttiinniinn  2211..  yyüüzzyy››ll
vveerrssiiyyoonnuu  pprraattiikklleeflflttiirriillmmeekk  iisstteennmmeekktteeddiirr..  ‹‹ççeerrddee  ddee  hheerr  ttüürrllüü  eezzmmee  ggüüccüümm  vvaarr,,
aammaa  ffaarrkkll››  yyeerrlleerrddeenn  bbeesslleenniiyyoorr  ddeenniilleerreekk  iinnkkaarr  vvee  iimmhhaa  ppoolliittiikkaass››nn››  ssooyykk››rr››mmllaa
ttaammaammllaammaa  ppoolliittiikkaass››nn››nn  öönneemmllii  bbiirr  uunnssuurruunnuu  iittiirraaff  eettmmiiflfl  bbuulluunnmmaakkttaadd››rrllaarr”
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Tüm bunlar karfl›s›nda Kürt toplu-
munun büyük bir direnifl içerisine gir-
mesi gerekmektedir. Önümüzdeki dö-
nem, baflta meflru savunma olmak
üzere, serhildanlar›n yükseltilerek,
Türk devletinin bu inkar ve imha poli-
tikas›n› soyk›r›mla tamamlama kon-
septine güçlü bir cevap verilmesi zo-
runludur. Bir toplum sindikçe daha
fazla üzerine gitme ve ezme Türk devle-
tinin karakteridir. Bütün bask›c› sis-
temleri böyledir, ama bu Türk devleti
için daha fazla geçerlidir. Dolay›s›yla
geri ad›m atmak, susmak, güçlünün
bar›fl›n› kabul etmek, kesinlikle bask›
ve zulmü insafa getirmeyecek, aksine
daha da cesaretlendirerek, Kürt halk›-
n› yok etmek için sald›r›s›n› artt›racak-
t›r. Bu gerçe¤in bilinmesinde fayda var. 

Bunun için her fleyden önce Kürt
halk› kendi birli¤ini güçlü tutmal›d›r.
Di¤er parçalardaki Kürt demokratik
güçleriyle iliflkilerini güçlendirerek mü-
cadelesini yükseltmelidir. Bu mücade-
leye sadece bir parçan›n de¤il, dünya-
daki tüm Kürtlerin destek vermesi gere-
kiyor. Dar siyasal yaklafl›mlar ve dö-
nemsel ç›karlarla ulusal demokratik
birlik politikas› do¤ru pratikleflmez ve
Kürt halk›n›n gelifltirdi¤i mücadele tüm
Kürtler taraf›ndan desteklenip güçlen-
dirilmezse, Türk devleti, Kürt halk›n›
yok etme umudunu dolays›yla cesareti-
ni sürdürecek, bu da Kürt halk› aç›s›n-
dan daha ac›l› ve sanc›l› bir sürecin
geçmesini beraberinde getirecektir. 

Ortaya koydu¤umuz inkar ve imha
konsepti ancak meflru savunma müca-
delesinin güçlü tutulmas› ve serhildan-
lar›n gelifltirilmesiyle bofla ç›kar›labilir.
Bu aç›dan tüm Kürt toplumunun mefl-
ru savunma mücadelesini ve serhildan-

lar› aç›kça desteklemesi gerekir. Baflta
meflru savunma güçlerine kat›l›m ol-
mak üzere, maddi ve manevi gücünü
seferber etmesi gerekir. Bu tür dönem-
lerde farkl› seslerin ç›kmas› her zaman
sömürgeci güçlerin ifline yaram›flt›r. 

Bütün demokratik çözüm ›srarlar›-
m›za ra¤men, Kürt sorununu tasfiye
etmede ›srar eden devletin tutumuna
karfl›, Kürt özgürlük hareketi zamana
yay›lm›fl çürütme politikas›n› engelle-
mek, Kürt halk›n›n özgürlük umudu-
nu tasfiye edilmesinin önüne geçmek
aç›s›ndan 1 Haziran 2004’te meflru sa-
vunma hamlesi bafllatm›flt›r. Ne var ki,
AKP’nin hatta AKP ile iliflki içinde olan
Güneyli güçlerin etkisinde kalan Tür-
kiye’deki kimi Kürt çevreleri, 1 Hazi-
ran hamlesinin karfl›s›nda durmufllar,
bu da nereden ç›kt› demifllerdir. 1999
y›l›nda Kürt gerillalar› neden s›n›r d›fl›-
na ç›kt›, niye ateflkes yapt› diyerek
PKK’yi suçlayanlar, bu defa da neden
1 Haziran hamlesi oldu diye Kürt öz-
gürlük hareketini suçlam›fllard›r. 

Bunlar› dillendirenler daha çok
Türkiye’de geliflen kapitalizmin ya-
ratt›¤› ekonomik, sosyal imkanlardan
yararlanan çeflitli Kürt çevreleridir.
AKP ile iliflki içinde, ekonomik ve
sosyal olarak belli bir imkan› olan bu
çevreler gerillan›n meflru savunmas›-
n›n getirece¤i sars›nt›lar karfl›s›nda,
ekonomik, sosyal imkanlar›n› kay-
betmemek için, Kürt özgürlük hare-
ketinin 1 Haziran meflru savunma
hamlesini engellemeye çal›flm›fllar-
d›r. Bu konuda aleyhte bir kampanya
yürütülmüfltür. Bunlar bir yönüyle
de AKP’nin iste¤ini yerine getiren
çevrelerdir. Hatta 1 Haziran hamlesi-
nin genelkurmay›n iste¤iyle Önderli-

¤imiz taraf›ndan bafllat›ld›¤› gibi al-
çakça de¤erlendirmelere gitmifllerdir. 

KKüürrtt  hhaallkk››  öözzggüürrllüü¤¤üünnddeenn  
aassllaa  vvaazzggeeççmmeeyyeecceekk

Tabii ki bu sald›r›lar karfl›s›nda ha-
reketimiz ve gerilla sa¤lam durmufl, 1
Haziran hamlesini baflar›yla sürdürüp
gelifltirmesini bilmifltir. Ancak bu tür
söylemelerin 1 Haziran hamlesinin da-
ha etkili olmas›n› da s›n›rlad›¤› söyle-
nebilir. Bu tür yaklafl›mlar olmasayd›,
bütün Kürtler ve tüm parçalardaki si-
yasal güçler 1 Haziran hamlesine daha
do¤ru yaklaflsayd›, bugün Kürt soru-
nun çözümü aç›s›ndan daha güçlü ge-
liflmeler ortaya ç›kabilirdi. 

Bu aç›dan tüm Kürt halk›, dostlar›
ve çeflitli siyasi çevreler bilmelidir ki, in-
kar ve imha siyasetinin imha sald›r›la-
r›na karfl› mücadeleyi yükseltmemize,
Türk devleti, AKP ve Türkiye genelinde
geliflen kapitalizmden nemalanan baz›
çevreler çeflitli biçimde karfl› ç›kacak-
lard›r. Mücadelemizi bofla ç›kar›p, in-
kar ve imha siyasetinin kolayca hük-
münü icra etmesini sa¤lamaya çal›fla-
caklard›r. Bu aç›dan tüm Kürt özgürlük
hareketinin kadrolar›n›n, çal›flanlar›-
n›n, halk›n ve dostlar›n›n bu gerçe¤i bi-
lerek Türk devletinin yeni konsepti kar-
fl›s›nda sa¤lam durmal›d›rlar. Sa¤dan
soldan gelen ideolojik, siyasal sald›r›lar
karfl›s›nda durufllar›n› gevfletmemeli-
dirler. Ancak mücadele yükseltildi¤i
taktirde, bu imha konseptinin bofla ç›-
kar›l›p Kürt halk›n›n özgürlük ve de-
mokrasiye kavuflaca¤›n› bilmelidirler. 

Bir tampon bölgenin, tehcirin, ku-
flatman›n, ezmenin gündeme geldi¤i,
bu temelde tüm Kürdistan parçalar›n-
da Kürt halk›n›n özgürlük umudunun
bitirilmek istendi¤i bu dönemde, Ön-
derli¤imizin büyük çabas›yla ortaya ç›-
kan kadro gerçe¤inin, halk gerçe¤inin,
dost gerçe¤inin Türkiye’nin nas›l bir
konsept içinde oldu¤unun derin bilin-
ciyle 35 y›ll›k tarihimizde oldu¤u gibi,
bundan sonrada her türlü fedakarl›¤›
yaparak büyük geliflmelere damgas›n›
vurmal›d›r. Önderli¤imiz öncülü¤ünde
Kürt özgürlük hareketinin tarihine ya-
k›flan da bu mücadeleyi yükseltmek ve
Kürt halk›n› özgürlü¤e ve demokrasiye
kavuflturmak olacakt›r. 

SERXWEBÛN HHaazziirraann  220000775500
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SERXWEBÛNHHaazziirraann  22000077 5511

Parti saflar›nda bir devrimci milita-
na hakim olmas› gereken, genelde ona
karakter kazand›ran ve özelde en
önemli özü oluflturan moral ve ahlak
etkenini temsilde son derece yetmez-
liklere düflülüyor. Yan›m›za bile yak-
laflt›rmamam›z gereken ve geçmiflle
ba¤lar› olan di¤er s›n›flar›n etkilerinin
özelliklerinden kurtulmak gerekiyor.
Bu etkiler, saflar›m›zda son derece
bozgunculu¤a, güvensizli¤e ve cesaret-
sizli¤e yol aç›yor. 

Genelde bütün devrimcilerde temsil
kabiliyeti yüksek olan moral ve yüksek
ahlaki vas›f, politik ve askeri kurulufl-
larda önemle ele al›n›r ve bu konuda
güçlü temsil etme özelli¤i önemli bir öl-
çü olarak kabul edilir. Temsil durumu-
na göre de görevler belirlenir. Görev ve-
rilirken, bu özelli¤e çok dikkat edilir.
Bizim gibi bir oluflumun içinde, her za-
man seçkin, yüksek, etrafa sürekli
umut, cesaret ve iyimserlik afl›layan
bir moral olmadan saflarda bulunmak
san›ld›¤›ndan da kötü etki yapar, gü-
vensizli¤e yol açar. Böyle birlikler için-
de bozgunculuk kolay geliflir. Birçok
faaliyetimizin her ne kadar kurallar›
aç›k bir ihlali olmasa bile, yine de boz-
guncu bir etki yapar. Tasfiyesi zor olan
da¤›n›kl›¤a, koy vermiflli¤e ve tembelli-
¤e götürür. 

Devrimci morali gerekti¤i 
gibi yaflamak gerekir

Bir bütün olarak yaflam›m›zda yeri
olmamas› gereken bu özellik, önemli
bir tarihsel aflamada, bireyin rolünü

azami derecede oynamas› gereken bir
dönemde bu konuya a¤›rl›k vermemek
a¤›r kay›plara yol açabilir. Bunu çok
yüksek bir moralle gidermemiz gerekti-
¤i ortadad›r. Bu konuda gerçek ölçüle-
ri oturtmak, bu ölçüleri gözetmek bü-
yük önem tafl›yor. ‹ster zor koflullarda,
kritik anlarda, ister zafer anlar›nda ol-
sun, tümüyle sa¤lam olmak ve morali
elden b›rakmamak, sürekli olarak onu
temsil etmek çok önemlidir. Bu konu-
da her ö¤emizi tek tek ele ald›¤›m›zda,
elefltirilecek birçok hususun var oldu-
¤unu görürüz. Bunlar da biçim ve üs-
luba yak›nen ba¤l›d›r. Karakter bozuk-
lu¤u, biçim noksanl›¤› önemli oranda
moralin geliflmeyifline,  dolay›s›yla da
devrimcili¤in en somut ifadesi olan,
kendini sürekli yüzeye vuran bu özelli-
¤i yans›tmas›n›n gereklerini yerine ge-
tirmemesine götürür. 

Her ne kadar yaz›l› kurallar› yoksa
da devrimci morali gerekti¤i gibi yafla-
mak gerekir. Bu, bir bitkinin çiçeklen-
mesi, bir a¤ac›n meyve vermesine ben-
zer. Bunsuz edemeyiz. Her önemli
ak›m ve eylemde, seçkin moral özelli¤i
öncülere yans›r. Herhangi bir devrim
ya da toplumsal kurtulufl hareketinin
temsilcilerine bakal›m, ahlak ve moral
üstünlü¤ünün onlarda oldu¤unu gö-
rürüz. Bir yerde ahlak ve moral, gele-
ce¤e büyük umudun bir göstergesidir.
Kendimize olan güvenimize, davam›zda
ufac›k bir tereddütümüzün olmamas›-
na iflaret eder. Bunlar çok aç›kt›r. Da-
valar›n›n do¤rulu¤undan kuflkulu
olanlar, zafer konusunda inançs›z
olanlar, son derece y›k›k bir moralin,
karamsar bir ifadenin sahibi olurlar.
Bunlar da geriye dönüflün, da¤›n›kl›-
¤›n, da¤›lman›n temeli haline gelirler. 

Moral de¤erlerin insan 
yaflam›nda önemi çok büyüktür

Yak›n dönemde, pratik faaliyetleri-
mizde bu konuda birçok olumsuz ö¤e-
nin aç›¤a ç›kt›¤›n› iyi biliyoruz. Hatta
gelen birçok de¤erlendirmede, halk›n
yan› bafl›ndaki militana bakarak, ‘bu
mu bizi kurtaracak, onun ayakta du-
racak hali yok, yüzünden öfke saç›yor,
karamsarl›k okunuyor, bu önder ola-
maz, kendini bile zor idare ediyor’ dedi-
¤i yaz›l›yor. Böyle olunca halk›n deste-
¤i durur. Halk›n öncüye olan güveni,
inanc› azal›r. Militan›m›z bunun far-
k›nda bile de¤il. Bu konuda bu tip ör-
nekler yaflanm›flt›r. Hatta daha da faz-

MMOORRAALL B‹L‹NÇ  VE  RUHUNB‹L‹NÇ  VE  RUHUN
EN  ‹Y‹  B‹LEfiKES‹D‹REN  ‹Y‹  B‹LEfiKES‹D‹R

“Moral, ayn› zamanda bilinç ve ruhun en iyi bileflkesidir. Bilinci çok sa¤lam olanlar›n, 

ruhunda yüceli¤i gerçeklefltirenlerin, duruflu sa¤lam olur. Bireyin duruflu bu tarzda geliflti¤inde, 

kiflili¤inde zaferi yakalam›fl demektir. Zaten kiflili¤inde zaferi yaratamayanlar›n pratik çabalarda 

baflar› kaydetmeleri beklenmemelidir. Kendi iç dünyas›n› sa¤lam yo¤uranlar, kendilerine hakimiyet 

gelifltirirler. Kendilerine hakimiyeti gelifltirenler yüksek bir morale ulafl›rlar”

Önder Apo’nun Haziran 1988 tarihli de¤erlendirmesi

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



las› görüldü. Yine birçok alandan ge-
len de¤erlendirmelerde halk›n de¤er-
lendirmesi var. Partinin militan› geçin-
di¤i halde, bir lidere yak›flmas› son de-
rece mümkün olmayan, hatta sokak-
taki bir insan›n bile tak›namayaca¤›
tav›rlara, çocukça hareketlere, üslup
ve hitaptan kopuk davran›fllara giren,
sa¤› solu belli olmayan bu tipler, bü-
yük davalar›n temsilcisi olamazlar. Biz
de bunlar›n etraf›nda, bunlar›n önder-
li¤inde fazla ileriye gidemeyiz. 

Bizim gibi, halk›n daha çok önderin
kiflisel konumuna bakarak karar verdi-
¤i, teorik seviyenin geri oldu¤u, gözüyle
gördü¤üne de¤er biçti¤i bir toplumsal
gerçe¤in hakim oldu¤u, ölçülerin böyle
geliflti¤i bir ortamda baz› davran›fllar
nas›l sergilenebilir? Gösterifle kaçal›m
demeyece¤iz, ama sa¤lam moral ve ah-
lak› çok üstün bir yetenekle temsil et-
mek büyük önem tafl›yor. Kendi dene-
yimimizde bunu net olarak gördük. Bir-
çok fleyin gere¤ini yerine getirdi¤iniz
halde, sa¤lam bir moralin sahibi ola-
mamaktan ötürü yitirdi¤iniz de¤erlerin
az olmad›¤›n› iyi bilmeniz gerekir. Moral
de¤erin insan›n çok önemli bir ö¤esi ol-
du¤unu iyi anlamam›z gerekiyor. 

Morali ders seviyesinde
ele almak istedik

Morali, e¤itim faaliyetleri-
mizde bir ders seviyesinde
ele almak istedik. Moral, ge-
nelde dinin ve felsefenin de
üzerinde çok durdu¤u bir
konudur. Bugün bütün
önemli sosyo ekonomik dü-
zenlerde ve düzenlemelerde he-
men hemen tüm örgütler bu ko-
nuya önemli yer verirler. Ahlak-
s›zl›k da hiçbir toplumda ve
buna öncülük eden ak›mda
söz konusu olamaz. Mora-
lin ve ahlak›n en düflük ol-
du¤u yer neresidir? Top-
lumlardan izole olmufl,
toplumsallaflmada flans›
kalmam›fl, da¤›lmaya mah-
kum, son derece karanl›k, geri-
ci bir oluflumun saflar›nda orta-
ya ç›kar veya art›k nesli tüken-
mifl, kendini ayakta tutamayacak
çok ilkel yarat›klar›n toplumsal alt

seviyelerinde ortaya ç›kar. Bu iki du-
rumda da ahlaks›zl›k had safhada
olur. Kurallar alt üst olur. Toplumu
meydana getiren de¤er yarg›lar› müt-
hifl afl›l›r, anarfli had safhadad›r, in-
sanlar birbirine girmifltir, alt üst olufl
son haddindedir. Böylesi bir toplulu-
¤u da herhangi bir güç ufak bir dar-
beyle y›kar. Onlar› ya kölelefltirir ya
da yok eder, silip süpürür. 

Toplumsal koflullar›m›zda böylesi
bir kaosun hüküm sürdü¤ü, karakter-
den bahsetmek flurada kals›n, sa¤lam
bir kimli¤in bile edinilemedi¤ini düflü-
nürsek, kimli¤ine bile sahip ç›kmayan
y›¤›nlar›n karakteri geliflmez, morali
çok zay›f olur. Nitekim kendi gerçekli-
¤imize bakal›m, moral ad›na fazla bir
fleyden bahsedemeyece¤iz. Dertli in-
sanlar, ac› içinde yo¤rulmufl, gözyafl›y-

la gününü gün eden,
küfürle sa¤› solu

hizaya getir-
mek isteyen
kiflilerin ufak
bir imkan
buldu¤unda
kendini kur-
tarmak için

satamaya-
c a ¤ › ,

f e -

da edemeyece¤i hiçbir fleyi yoktur.
Böyleleri insanl›k davas›nda sa¤lam
ölçülerin sahibi olmaz, en ufak bir ge-
liflme istidad› göstermezler. 

PKK moralsizli¤i morale 
dönüfltüren bir gerçekliktir

Bu tip topluluklara her türlü sö-
mürgecili¤i, faflizmi uygulamak, bun-
lar› her türlü gericili¤e alet etmek ko-
layd›r. Nitekim geri toplum koflullar›-
m›zda halk y›¤›nlar›m›z faflist hareke-
te eleman vermekte, faflist orduya gö-
nül r›zas›yla veya son derece çarp›k,
aldat›lm›fl bir biçimde girmektedir.
Yine muazzam bir iflsizler ordusu
oluflturmakta, yar›na iliflkin hiçbir
umudu ve güvencesi olmad›¤› halde,
çok uyduruk beklentilerle, incir çe-
kirde¤ini dolduramayacak gerekçeler-
le kendini avutmas› durumu vard›r.
Yaflama bu kadar egemen olan olum-
suzluklara ra¤men, baflkald›r› gere¤i
bile duymaz. Bu durum toplum ola-
rak moralsizli¤in ne kadar geliflti¤ini
gösterir. Moral aç›s›ndan bu yap›y›
de¤erlendirirsek, yürekler ac›s›d›r.
Bu moral bozuklu¤u, bütün toplum-
sal pratik yaflama damgas›n› vurur.
Her alana, Kürdistan’›n en ücra köfle-
sine kadar yans›r. ‹nsanlar›n da¤›n›k-
l›ktan, öfkeden, karamsarl›ktan, sa¤›
solu küfre bo¤maktan, inançs›zl›¤›
yaymaktan, küfür içinde bulunan bir
toplum olmaktan kurtulamayacaklar›
ve nitekim önemli oranda bu duru-
mun yaflad›¤› bir gerçektir.

Partimizin oluflumu, moral aç›s›n-
dan bu tip olumsuzluklara bir tepki-
dir. Partimizin, moralsizli¤i morale
dönüfltürmeyi dile getiren durumu,

karamsarl›¤›, umutsuzlu¤u, kö-
tümserli¤i, inançs›zl›¤› güçlü
umuda, iyimserli¤e, ayd›nl›¤a,

kendine güvene, sa¤lam bir inanca
kavuflturmada da bireyi büyük bir rol
oynamaya iter. Partimiz, bu konuda
daha ilk ö¤elerinde en seçkin temsile
ulaflan, son nefeslerine kadar bu tutu-
mu terk etmeyen örneklerle doludur.
PKK’nin direnifl prati¤inde ve flehitle-
rinde de moralin yüksek ifadesini he-
men hemen her ö¤emizde tespit etmek
zor de¤ildir. Moral üstünlük, özellikle
de devrimci gelene¤imizin en önemli
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parças›d›r. En ufak bir moral bozuklu-
¤unun bile olmamas›, bizim gelece¤i
nas›l yaratmam›z gerekti¤ini, hangi s›-
n›ftan ve hangi temel özellikli karakter
yap›s›yla kazanaca¤›m›z› aç›kça ortaya
koymaktad›r. A¤lama ve s›zlama yok-
tur, piflmanl›k yoktur. Büyük bir dire-
niflçilik vard›r. Bunlar da bizim mora-
limizin ayr›lmaz parçalar›d›r. 

Partimizin bütün mücadele sahala-
r›nda, en kritik alanlarda, her fleyin yi-
tirildi¤inin san›ld›¤› anda bile iyimser-
li¤i elden b›rakmamak, büyük umudu
bir an için bile olsa içimizden eksik et-
memek ve bütün koflullarda bunu ya-
flamak gerekir. Bunun bu biçimde
temsil edilebilece¤ini unutmamak ge-
rekir. Bunu üstün bir ifadeyle sürekli
yans›tmak, devrimcilerin en temel
özelli¤i oluyor. Bunun tersi durumda,
partimiz içinde olup partiye temelde
ba¤l›l›¤›n› yitirmifl, dolay›s›yla hemen
umutsuzluk, inançs›zl›k, güvensizlik
ve giderek örgütsel da¤›n›kl›k, yozluk
ard›ndan da kaç›fl ve teslimiyetin ge-
liflti¤i bilinmektedir. Parti karakteri ve
morali terk edildi¤inde ortaya ç›kan
durum budur. 

Ruhunda yüceli¤i 
gerçeklefltirenlerin 
duruflu sa¤lam olur

Bütün bunlar›n ayr›m›nda, bizim
yerimizin ne olmas› gerekti¤i soru-
lacak olursa, hangi morali esas al-
mam›z gerekti¤i aç›k ortadad›r. Bunu
nas›l bütün yaflam›m›za egemen k›la-
ca¤›m›z tart›flma götürmez bir biçim-
de karfl›m›zdad›r. Bu konuda her ar-
kadafl, özellikle üzerinde eski toplu-
mun kal›nt›s› olan duygu ve düflünce
atmosferini da¤›tmal›d›r. Son derece
çarp›k bir gelene¤in ürünü olarak
kendini sa¤lam bir ifadeye kavufltur-
mama, üslubu güçlü k›lmama, kitle-

lere sürekli zarar veren yaklafl›mlarla
iyimserli¤i, coflkuyu, inanc› götürme-
me durumlar›na son vermek gerekir.
Bunun yerine, yüksek bir bilinçlen-
menin ifadesi olarak kendine güven-
menin, güçlü olan›n sürekli tafl›d›¤›
meziyet ve kendi flahs›nda gelece¤in
zaferini garantileyen, bu konuda ge-
rekti¤inde tek bafl›na sisteme karfl›
direnebilmeyi mümkün k›lan bir
özelli¤i en iyimser ifadeyle ve en sa¤-
lam üslupla savunan, bu konuda
gözyafl› dökmeyen bir tipi mutlaka
temsil etmek, bunu yaflatmak önem-
lidir. Abart›l› ve gösterifle kaçan bir
durumda da mücadele etmeyi bilmek
gerekir. 

PKK bu aç›dan tipik bir harekettir.
Belli bir tipolojisi vard›r. Tipoloji ne
demektir? Tipoloji ulaflmak istedi¤i-
miz tipin bilimini gelifltirmek demek-
tir. Bunun bilimsel ölçülerini ortaya
koyuyoruz. Herhangi bir tip yüzde
yüz böyledir diyemeyece¤iz. Kimisi
yüzde on, kimisi de yüzde doksan
yaklafl›r. ‹dealimiz, ezici bir ço¤unlu-
¤umuzun yükseklerde seyretmeden
bir tipte karar k›lmas› olup, onu her
ne pahas›na olursa olsun sürdürme

sanat›d›r. Asl›nda bu bir bilimdir. Ay-
n› zamanda bir sanat inceli¤ini uygu-
layarak yerine getirmemiz gereken,
k›saca bofla ve kendili¤indenli¤e terk
etmememiz gereken, sürekli yo¤ura-
rak, incelterek yükseltmemiz gereken
bir hususiyetimizdir. 

Moral, ayn› zamanda bilinç ve ru-
hun en iyi bileflkesidir. Bilinci çok
sa¤lam olanlar›n, ruhunda yüceli¤i
gerçeklefltirenlerin, duruflu sa¤lam
olur. Bireyin duruflu bu tarzda gelifl-
ti¤inde, kiflili¤inde zaferi yakalam›fl
demektir. Zaten kiflili¤inde zaferi ya-
ratamayanlar›n pratik çabalarda ba-
flar› kaydetmeleri beklenmemelidir.
Her birinizin flu andaki psikolojisi in-
celendi¤inde, bu konuda yetenekleri-
mizi veya inceleme ve araflt›rmam›z›
gelifltirdi¤imizde flu tespiti yapmam›z
zor olmuyor: Ne kadar yürüyebilir,
gelece¤i ne kadar kazanabilir ve ne
kadar kaybettirebilir. Sa¤lam tip in-
celemesi, bu sonucu afla¤› yukar›
belli eder. Her örgüt yöneticisi, elin-
deki malzemeyi bu yönüyle inceleme-
sini bilecektir. Mevcut eleman ulusal
kurtulufl tipine ne kadar ulaflm›flt›r,
onda bilinç geliflimi, ruhun geliflimi,
k›saca moral ne durumdad›r, bu mo-
ralle toplum ve halk aras›nda nelere
ulaflabilir, parti içinde hangi özellik-
leri gelifltirir? Bu özellikleri belli bafl-
l› bafll›klarla sayabilirsek, ölçüsüne
kadar inebiliriz ve sonuçta ‘bu ele-
man flu görevi yapabilir’ deriz. Dola-
y›s›yla kendisine görev vermekte te-
reddüt etmeyiz. Bu da sa¤lam bir ça-
l›flma demektir. 
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Yüksek moral militan›n 
kararl›l›¤› ile ba¤lant›l›d›r

Konuyu bu tarzda açmam›z›n nede-
ni, bu konuda kendili¤indencili¤e ta-
hammül olmamas›ndand›r. Çok biçim-
siz, karaktersiz, yarars›z yap›larla yol
alamayaca¤›m›z› iyi bilmemizdendir.
Kendi iç dünyas›n› sa¤lam yo¤uranlar,
kendilerine hakimiyet gelifltirirler. Ken-
dilerine hakimiyeti gelifltirenler yüksek
bir morale ulafl›rlar. Kendini çözmemifl
olanlar, özellikle bin bir önyarg›yla geç-
miflin ve d›fl otorite güçlerinin etkisi al-
t›na olanlar, neden sa¤lam bir kiflili¤e
ulaflamaz? Çünkü bunlarda karakter
geliflmemifltir, sürekli eskinin kulu kö-
lesi, maddi veya manevi olarak da d›fl
güçlerin esiridirler. Sürekli onlar›n
buyruklar›na göre yaflarlar. Burada da
bir kifliliksizlik vard›r, ancak kendine
özgü temsil edece¤i fazla bir fleyi yok-
tur. Sürekli güdülürler. Baflkas›n›n ön-
derli¤inin esiridirler. Yüzy›llar›n fosil-
leflmifl veya son derece kal›plaflm›fl bir
afliret üyesi, bir dinin, bir kültürün ge-
leneksel temsilcisidirler. Bunlarda dev-
rimci moral, kiflilik flurada kals›n, yeni
bir olufluma, yükselifle do¤ru gitme-
mizde konumlar› terstir. Bunlar›n
mutlaka afl›lmas› gerekiyor. 

Öyle anlafl›l›yor ki sa¤lam moral,
ayn› zamanda özgürlü¤e kalkan mili-
tan›n mutlaka ulaflmas› gereken bir
düzeydir. Buna ulaflmayan›n devrim-
cili¤inden flüphe etmek gerekiyor. Bu-
nun eskinin bir kal›nt›s› olma ihtimali
yüksektir. Kendine güveni yoktur.
Kendine güveni olmayan karar ç›kar-
tamaz, savunamaz, uygulayamaz.
Yüksek bir moral sahibi olman›n tar-
t›flmas› yüksektir. Karar konusunda

söyleyecek sözleri vard›r, o uygulama-
ya dikkat eder ve gelece¤i kazanmada
iddial›d›r.

Bütün bunlardan da anlafl›l›yor ki,
devrimci mücadelede moralden vazge-
çemeyiz. Bu konuda eskinin kendili-
¤indenci ölçülerini, ‘sa¤lam ölçülerdir’
deyip kabul edemeyiz, bununla yetine-
meyiz. Tek tek her ö¤emizin, e¤itim
aday›m›z›n, bu konuda kendini gözden
geçirmeye fliddetle ihtiyac› vard›r. Ken-
dini s›k s›k gözden geçirerek, moral
aç›s›ndan eskinin etkisinden kurtul-
ma ve partinin yüksek moral kiflili¤ine
ulaflmaya büyük ilgi duymas› ve buna
ulaflmak için de prati¤ini günlük ola-
rak sürekli k›lmas› önemlidir. 

Bunlar bir dersin gereklerinin yerine
getirilmesidir. Türkiye’de harp okulla-
r›nda moral dersi sürekli verilen bir
derstir. Yine düflman subaylar› da her
zaman en güçlü morali gösteriyorlar.
Bu kesin bir kurald›r. Hiçbir subayda
en zay›f bir moral belirtisine rastlana-
maz. Bu, Türklerde çok yüksek bir ge-
lenektir. Dolay›s›yla bizim kendi safla-
r›m›zda ordu gelene¤imizi sa¤lamlaflt›-
r›rken, moralli tipi çok özenle yarat-
mam›z kaç›n›lmaz bir görevimiz oluyor. 

fiehitlerimiz 
son nefeslerine kadar en üstün
moralle yaflamas›n› bilmifllerdir

Önemli direnifl flehitlerimizden baz›-
lar›n›n çok seçkin ahlaklar› vard›r. Bi-
liyorsunuz, zindan direniflçilerimizin
morali sürekli yüksekti. MMaazzlluumm  DDoo--
¤¤aann, KKeemmaall  PPiirr, HHaayyrrii  DDuurrmmuuflflllaarr››nn, yi-
ne d›flar›da da bütün önde gelen dire-
niflçilerimizin durumu böyleydi. MMaahh--
ssuumm  KKoorrkkmmaazz, MMeehhmmeett  KKaarraassuunngguurr,

HHaakkii  KKaarreerr gibi say›s›z direnifl flehitle-
rimiz, son nefeslerine kadar en üstün
moralle yaflamas›n› bilmifllerdir. fiehit-
lerimizin gelene¤ine ba¤l› kalman›n bir
gere¤i olarak her flart alt›nda, her za-
man ve her aflamada üstün bir morali
kendimizde gerçeklefltirmeliyiz. Bunu
partileflmenin tutarl› bir ifadesi olarak
görmek, bununla çeliflen bütün özellik-
leri ortadan kald›rmak, e¤itimle ve dev-
rimci mücadele prati¤iyle giderek yük-
selterek, muazzam çekici güç haline,
toplumu aya¤a kald›r›c› ö¤e haline gel-
mek, bir önder olmak, önderlikle bu-
nun gereklerini yerine getirmek flartt›r. 

Bu konuda da birçok olumsuzluk
yaflanm›flt›r. Bunun yaln›z basit ma-
nevi sorun olmad›¤›n› bu ö¤elerimizin
bilmesi gerekir. Kendi iç sorunlar› ne
olursa olsun, o sorunlar› iyice bilince
ç›kararak, parti gerçe¤i alt›nda dönü-
flüme u¤ratarak, eskinin karamsarl›¤›-
n›, umutsuzlu¤unu ifade eden, zafere
güvensizlikten baflka bir anlama gel-
meyen kal›nt›lar›n kölesi olan bu tutu-
ma son verilmelidir. 

Bir yaflam› gerçeklefltirmekte sonsuz
bir çaban›n sahibi olan, bu konuda top-
lumumuzda, halk›m›z›n tarihinde en
önemli geliflmeyi yaratabilen, partiye
lay›k olan, bunun ispat›n›n defalarca
sa¤land›¤›n› gören, bu konuda kendini
yetkinlefltiren, yetkinlefltirme zorunlu-
lu¤unu duyan bir militan olmak esas-
t›r. Hiçbirimiz bundan vazgeçemeyiz. 

Tüm gücümüzle kendimizi, çevre-
mizi ve parti ortam›n› bu konuda iste-
nilen ölçülere getirme görevimizi bir an
olsun göz ard› etmemeliyiz. S›k› bir gö-
zetim ve denetim, bu konuda görevle-
rimizin gere¤ini, tarz›n› yerine getirme
biçiminde olmal›d›r.
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Türkiye cumhuriyeti devletinin Kürt
halk›na dönük inkar ve imha siyase-
tindeki ›srar› ve Türk ordusunun artan
sald›r›lar›, Kürt halk›n› meflru savun-
ma konumunda yeni bir süreçle yüz
yüze getirmifl bulunmaktad›r. Baflta
Türkiye genelkurmay baflkanl›¤› olmak
üzere ordunun belli bir kesimi ile CHP
ve MHP gibi güçler, yeni ittihatç›lar ko-
numunda Kürt halk› üzerinde bir imha
operasyonu yürütmekte ›srarl› görün-
mektedir. Bunu ordunun ve polisin ar-
tan sald›r›lar›, yine mahkemelerin ve
iflkencehanelerin bask›lar› biçiminde
yürüttükleri gibi, paramiliter güçlerin,
›rkç›, floven, faflist sivil güçlerin Kürt
halk›na dönük linç giriflimleri, imha
sald›r›lar› biçiminde de yürütmeye
bafllad›klar› gözükmektedir. 

Nitekim yeni kuvay› milliye örgüt-
lenmeleri, Atatürkçü düflünce örgüt-
leri, Türkiye’yi savunma güçleri veya
Türk intikam tugay› vb biçimde gizli
aç›k, dar genifl önemli bir toplumsal
kesimin örgütlendirilmifl oldu¤u gö-
rülmektedir. En son Ankara’dan bafl-
lat›l›p çeflitli kentlere yay›lan cumhu-
riyet mitingleri, bu çaban›n genifl bir
kitlesel kesime yay›ld›¤›n›, ›rkç›, flo-
ven, milliyetçi çizgide, dar ulusalc›
devletçi çizgide önemli bir kitle kesi-
minin oluflturuldu¤unu ve örgütlendi-
rildi¤ini ortaya koymufltur. 

Tek ulus, tek dil, tek bayrak edebi-
yat› alt›nda her türlü kültürel zenginli-
¤e karfl›t oldu¤unu aç›kça ortaya ko-
yan bu gösterilerin arkas›nda Türk or-
dusunun oldu¤u, bütün bunlar›n ge-
nelkurmay baflkanl›¤›na ba¤l› özel
kuvvetler komutanl›¤› taraf›ndan orga-
nize edildi¤i, yani özel kuvvetler komu-
tanl›¤›n›n toplumla iliflkiler bölümü ta-
raf›ndan yönlendirildi¤i tart›flma gö-

türmez bir gerçektir. Bu yönüyle de da-
ha çok önemsenmesi, ciddiye al›nmas›
gereken konumdad›r. Baz› kiflilere ya
da gruplara dayanan bir hareket ol-
maktan öteye, devlet olarak örgütlen-
mifl, asl›nda siyasi erki elinde tutan or-
duya dayan›yor olmas› önemini katbe-
kat art›rmaktad›r. Çünkü bu miting-
lerde yap›lanlar›n, söylenenlerin hepsi,
esas itibariyle ordu taraf›ndan yönlen-
dirilmifltir ve ordu üst yönetiminin gö-
rüfl ve istekleridir. 

Bununla birlikte daha dar bir çerçe-
vede de olsa çat›flmada vurulan asker-
lerin cenaze törenlerinde ortaya konan
tutumlar, yap›lan gösteriler, cumhuri-
yet mitinglerinin dar, floven, milliyetçi
tekçi zihniyetten de öte, baz› kesimle-
rin özellikle Kürt halk›na dönük son
derece sald›rgan, floven ruhlu, imha
amac› güden bir zihniyete kadar geti-
rildi¤ini aç›kça göstermektedir. Cenaze
törenleri gittikçe daha fazla anti PKK
ve Kürt gösterilerine dönüfltürülmekte-
dir. ‹ster MHP yönlendirmesi alt›nda
olsun, ister CHP’nin etkisini tafl›s›n, yi-
ne özel kuvvetler ve çeflitli istihbarat
örgütlerinin yönlendirmesiyle olsun,
bu durum, Türk ve Kürt halklar›n›n
ortak yaflamda bir arada bar›flç›l bir te-
melde bulunup, kardeflçe yaflam sür-
dürmesi noktas›nda ciddi bir tehdidi
ifade etmektedir.

YYüüzzyy››llllaarraa  ddaayyaannaann  KKüürrtt--TTüürrkk  

iittttiiffaakk››  ççaatt››rrddaammaakkttaadd››rr

500 y›ll›k Türk-Kürt ittifak›, iliflkile-
ri, birli¤i çat›rdamaktad›r. Kürt halk›-
n›n en demokratik haklar›, yine varol-
ma hakk› karfl›s›nda bile baflta ordu
yönetimi olmak üzere iktidarda rol sa-

hibi olan tüm güçlerin gösterdikleri flo-
ven, inkarc› ve retçi tav›r, çoktan Türk-
Kürt iliflkilerini koparm›fl durumdad›r. 

Bunu yeniden düzenlemek, bar›fl,
demokrasi, kardefllik, özgür iliflkiler,
eflitlik temelinde, demokratik birlik
çizgisinde yeniden organize etmek için
Kürt halk›n›n, onun öncülü¤ü olarak
PKK hareketinin ve Önder Apo’nun
yürüttü¤ü yo¤un çabalar, milliyetçi,
floven kamplaflman›n s›n›rl› kalma-
s›nda veya yavafl ilerlemesinde önem-
li bir rol oynam›flt›r. Tüm bu çabalar
hem bu durumun oluflmas›n› önleye-
memifl hem de demokratik birlik çö-
zümü yönünde bir sonuç ortaya ç›ka-
ramam›flt›r. Bu da Türk-Kürt iliflkile-
rinin bozulmas› yönündeki sürecin gi-
derek daha fazla h›zlan›p derinleflme-
sine, dolay›s›yla buna dayal› olarak
Türk-Kürt kamplaflmas›n›n oluflmas›-
na yol açm›flt›r. 

Türk genelkurmay baflkanl›¤› ve
özel kuvvetler komutanl›¤› taraf›ndan
yönlendirilen bu sürecin, Kürt halk›
aç›s›ndan ciddi bir katliam ile imha
tehdidi içerdi¤i tart›flma götürmez bir
gerçektir. Bu söylediklerimiz sadece
bir iddia, bize ait bir görüfl olmaktan
öteye, Genelkurmay Baflkan› Yaflar
Büyükan›t’›n, Kara Kuvvetleri
Komutan› ‹lker Baflbu¤’un, CHP Ge-
nel Baflkan› Deniz Baykal’›n, Onur
Öymen’in, çeflitli kuvay› milliyeci, Ata-
türkçü dernek ya da kurum yönetici-
lerinin her gün aç›ktan ifade ettikleri
gerçeklerdir. 

Ordu üst yönetiminin, ‘tek bir nefer
kalmay›ncaya kadar savafl› sürdürece-
¤iz’ aç›klamas›n› defalarca yapt›¤› ma-
lumdur. Yine genelkurmay baflkanl›¤›-
n›n, ne mutlu Türküm demeyen herke-
sin cumhuriyetin düflman› oldu¤unu
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ilan etti¤i bilinmektedir. Düflman as-
keri bir kelimedir. Karfl›tl›¤› ve savafl›
ifade eder. Düflmanl›k vuruflmay› ölme
ya da öldürmeyi gerektirir. Dolay›s›yla
Türk genelkurmay›n›n Kürt halk›na
dönük yok etme savafl›na karar
verdi¤i, bu aç›klamalarda netçe görül-
müfltür. Bununla yetinilmeyerek, as-
l›nda Türkiye’deki tüm kesimler PKK’-
ye karfl›tl›k ad› alt›nda Kürt toplumu-
na karfl› sald›r›ya ça¤r›lm›flt›r. Bizzat
genelkurmay baflkanl›¤› taraf›ndan ya-
p›lan bu ça¤r›n›n, medya kuruluflla-
r›nca allan›p pullanarak topluma su-
nulmas›, iflin daha da vahim oldu¤unu
herkese göstermektedir. 

YYeennii  bbiirr  KKüürrtt  tteehhcciirrii  

ppllaannllaannmmaakkttaadd››rr

Yine genelkurmay›n fi›rnak, Siirt ve
Hakkari bölgelerinde ‘güvenlikli bölge’
ad› alt›nda veya ‘askeri yasak bölge’
sözcükleri aras›nda gelifltirmek iste-
di¤i tampon bölge giriflimi, gerçek an-
lamda yeni bir Kürt tehcirinin plan-
lanmakta oldu¤unu göstermektedir.
Türkiye-Irak s›n›r›n›n iki yakas›nda
bulunan Kürt köy ve kasabalar› her
türlü askeri sald›r› kullan›larak boflal-
t›lmak ve Kürt halk›n›n kalan kesim-
leri de bu biçimde Kürdistan’dan sü-
rülmek istenmektedir. 

Bu noktada sadece Kürt halk›n›n
özgürlük umutlar› tehdit edilmemek-
te, özgürlük mücadelesi imha sald›r›-
s›yla karfl› karfl›ya kalmamaktad›r,
Kürt halk›n›n toplumsal varl›¤›, katli-
am ve sürgün yöntemleriyle da¤›t›l›p
yok edilme tehdidiyle yüz yüzedir. Da-
ha da vahimi, Türkiye cumhuriyeti
devleti bunu yaln›zca kendi örgütlü
güçleri, yine yönlendirdikleri toplum-
sal kesimleri yönetmekle yapmamak-

ta, bu planl› katliam ve tehcir hareke-
tini baflta ‹ran ve Suriye devletleri ol-
mak üzere, Ortado¤u’nun statükocu,
milliyetçi kesimleriyle birlikte ortakla-
fla ve ortak bir plan dahilinde gelifltir-
mek istemektedir. Nitekim yasak as-
keri bölge plan›n›n sadece Türk ordu-
suna ait olmad›¤›, ‹ran ordusunun da
benzer plan›n›n bulundu¤u, Türk ve
‹ran ordular›n›n ortak bir tampon böl-
ge plan› do¤rultusunda birlikte hare-
ket etti¤i, Güney Kürdistan’a yönelik
gelifltirdikleri planl› ortak topçu sald›-
r›lar›yla netçe ortaya ç›km›flt›r.
Dolay›s›yla Kürt halk› üzerindeki kat-
liam ve tehcir tehdidi yaln›zca Türki-
ye’den gelmemekte, ‹ran, Suriye vb
güçler de ayn› tehdidi Türkiye yöneti-
miyle iflbirli¤i içinde gelifltirmektedir. 

Bütün bunlar, Kürt halk› üzerin-
deki soyk›r›m tehlikesini daha kap-
saml›, daha büyük ve daha güncel
hale getirmifltir. Bunu görmemek,
görüp de anlamamak tehlikelidir.
Körlükten, bilinçsizlikten de öteye
duyars›zl›¤›, duygusuzlu¤u, düflkün-
lü¤ü ifade eder. Bu bak›mdan Kürt

halk›n›n öncü güçlerinin, ge-
rillas›n›n halk varl›¤›na yönel-
tilen bu imha tehdidini derin-
li¤ine hissetmesi, buna karfl›
bilincini, gücünü ayakland›-
rarak, demokratik konfedera-
lizm çizgisinde ba¤›ms›z ve
özgür varl›¤›n› direnerek ko-
rumay›, savunmay› ve gelifl-
tirmeyi esas almas› vazgeçil-
mez ve ertelenemez tarihsel
bir görevi konumundad›r. 

Kuflkusuz Halk Önderli¤i-

miz, öncü güçlerimiz, gerillam›z bu
tehdidin derin bilincine haizdir. Do-
lay›s›yla sald›r› tehditleri karfl›s›nda
savunma görevlerini daha fazla anla-
maya ve sahiplenmeye çal›fl›rken, ay-
n› biçimde halk›n da görevleri konu-
sunda ayd›nlat›l›p örgütlendirilmesi
ve kendi savunmas›n› gelifltirmek
için yo¤un bir çaba içine girmesi do¤-
rultusunda önemli bir planl› çal›flma
yürütmektedir. 

KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  mmeeflflrruu  ssaavvuunnmmaass››  

cciiddddii  bbiirr  tteehhddiittllee  yyüüzz  yyüüzzeeddiirr

fiunu içinde bulundu¤umuz koflul-
lar gere¤i net olarak ifade etmemiz ge-
rekiyor: Kürt halk›, son 80 y›ld›r üze-
rinde uygulanan yok etme operas-
yonlar›n›n en kritik süreçlerinden biri-
ni yaflamaktad›r. Kürt özgürlük hare-
keti, bar›flç›l demokratik çözüm çizgi-
sinde yürüttü¤ü bütün çabalara ra¤-
men, Kürt sorununun demokratik bir-
lik çözümünü sa¤lamada istenilen so-
nuca ulaflamam›flt›r. Antidemokratik
ve soyk›r›mc› bir yaklafl›mla Kürt hal-
k›n›n varl›¤›n› asimilasyon, katliam ve
tehcir yöntemleriyle yok etmek isteyen
soyk›r›m sald›r›lar›na karfl›, ulusal
varolufl ve özgürleflme direniflini etkili
bir biçimde gelifltirmekle yüz yüzedir.
Bu nedenle Kürt halk› için kendini sa-
vunma, meflru savunma en temel gö-
rev konumundad›r. Çünkü meflru sa-
vunmas› ciddi bir tehditle yüz yüzedir. 

20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inden bu ya-
na, Kürdistan’›n bölünüp parçalanma-
s› ve egemenlik alt›na al›narak geliflti-
rilmeye çal›fl›lan inkar ve imha süreci
flimdi sonuca götürülmek istenmekte-
dir. Buna karfl› son otuz y›lda Önder
Apo ve PKK öncülü¤ünde geliflen ulu-
sal direnifl ve demokratikleflme hare-
keti, topyekün sald›r› ile imha ve tasfi-
ye edilmek istenmektedir. Bu, sadece
öncü bir kesimin imhas› olmamakta,
ayn› zamanda Kürt halk›n›n toplum-
sal varl›¤›n›n tümden yok edilmesi, çe-
flitli yöntemlerle imhaya tabi tutulma-
s›d›r. Gerçeklefltirilmek istenen
budur. Bu da Kürt halk› aç›s›ndan var
olabilmek için direnmeyi zorunlu, vaz-
geçilemez, ertelenemez en kutsal bir
görev haline getirmektedir. 

Direnmek, direnerek kendini sa-
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vunmak, meflru savunmas›n› öz gücü
ve örgütlülü¤üyle yapmak, Kürt halk›-
n›n kendi gelece¤i aç›s›ndan vazgeç-
meyece¤i hususlard›r. ‹nkar imha teh-
didi, asimilasyon, katliam ve tehcir da-
yatmalar›, askeri operasyonlar, linç gi-
riflimleri, Kürt toplumunu Kürdistan’-
dan metropollere oradan da dünyan›n
dört bir yan›na savurarak da¤›t›p yok
etme çabalar› da ancak Kürt halk›n›n
vazgeçemeyece¤i bu kutsal kavramla-
ra dört elle sar›larak giderilebilir. Kürt
halk›n›n fiziksel ve toplumsal varl›¤›,
özgürlük umutlar›, demokrasi aray›fl›,
insanl›k alemi içerisinde varolma ve
görevlerini yerine getirme durumu an-
cak böyle bir kutsal duruflla gerçeklefl-
tirilebilir. Bu da bizi meflru müdafaa
kavram›n›n daha iyi anlafl›lmas›, mefl-
ru savunma görevlerine daha fazla sa-
hip ç›k›lmas›n›n gerekli oldu¤u nokta-
s›na götürmektedir. 

DDoo¤¤aaddaa  yyaaflflaayyaann  hheerr  ccaannll››nn››nn  

mmeeflflrruu  mmüüddaaffaaaa  hhaakkkk››  vvaarrdd››rr  

Peki, meflru savunma nedir? Meflru
müdafaa hakk› nas›l oluflur? Bunun
de¤iflik unsurlar› nelerdir? 

Bu konuda Önder Apo’nun gelifltir-
di¤i çok kapsaml› çözümlemeler mev-
cuttur. Yine Özgürlük hareketimizin
kapsaml› de¤erlendirme ve kararlar›
vard›r. KONGRA GEL genel kurullar›,
Kürt halk›n›n kendi öz savunmas›n›
örgütlemesi ve meflru savunma direni-
flini gelifltirmesi yönünde kapsaml› ka-
rarlar alm›flt›r. Gerilla gücümüz olan
HPG’nin bu konuya iliflkin kapsaml›
de¤erlendirme, tart›flma ve kararlaflma
düzeyi bulunmaktad›r. Ancak var
olanlarla yetinmek, tarihsel süreç iti-
bariyle güncel görevlerin baflar›lmas›n›
sa¤lamamaktad›r. Hem söz konusu
örgüt ve kurumlar›n kendi bilinç, ör-
gütlülük ve eylem düzeylerini gelifltir-

me ihtiyac› hem de bu bilinç ve örgüt-
lenme çabas›n›n Kürdistan’›n dört
parças›ndaki ve yurtd›fl›ndaki Kürt
halk›na etkin bir biçimde tafl›r›lmas›
gere¤i mevcuttur. 

Çok iyi bilinir ki, do¤ada bulunan
her canl›, kendisine yönelen tehdit
veya tehlike karfl›s›nda tepki gösterir.
Kendi varl›¤›na yönelen tehlikeye kar-
fl› ise savunma refleksi gösterir. ‹flte
meflru müdafaa denen unsurun özü
budur. Yani canl› olarak kalma, canl›
olma, canl› olarak yaflama en kutsal,
dokunulamaz ve yok edilemez bir
hakt›r. Do¤ada yaflayan her canl›n›n
bu hakka sahip oldu¤u tart›flma gö-
türmez bir gerçektir. Canl› türleri içe-
risinde kuflkusuz insan›n da böyle bir
temel hakk› vard›r. Dolay›s›yla canl›
varl›k olarak varolma ve yaflama hak-
k›n›n kutsall›¤›, bunun en temel hak
oldu¤u tart›flmas›z, kesin bir do¤ru-
dur. Bu anlamda da canl› varl›¤›n yok
edilmesine yönelen her türlü sald›r›,
gerçekte en kötü, en tehlikeli ve acil
durdurulmas› gereken bir sald›r›d›r.
Ne yaz›k ki tarih boyunca var olabil-
mek için canl›lar birbirlerinin yafla-
m›na kast etmeyi sürdürmüfllerdir.
Kendi yaflamlar›n› baflkalar›n›n yok
olufllar›nda görmüfllerdir. Bunu ol-
dukça örgütlü ve sald›rgan bir konu-
ma da getirmifllerdir. 

Her canl› aç›s›ndan oldu¤u gibi, in-
san ve toplumlar aç›s›ndan da canl›
varl›¤›na yönelen tehdit ya da tehlike
karfl›s›nda refleks gösterme, tepki ver-
me, giderek kendini savunma en temel
insan ve toplum hakk›d›r. Bu hak, ge-
liflen hukuk sistemi içerisinde –ister
AB, ister BM sistemi içinde olsun– te-
mel bir kanuni hak konumuna getiril-
mifltir. Bu bak›mdan temel insan hak-
k› olarak yaflama hakk›, temel toplum
hakk› olarak özgür varl›¤›n› koruma
hakk›, bunlara yönelen imha sald›r›la-

r› karfl›s›nda kendini savunma ve di-
renme hakk› en temel haklar say›lm›fl-
lard›r. Bunlar, özgürlük ve demokrasi-
nin birinci maddesi olmufltur. 

ÖÖzz  ssaavvuunnmmaa  ccaannll››nn››nn  vvaarrll››¤¤››nn››  

kkoorruummaakk  iiççiinn  ggöösstteerrddii¤¤ii  

ddoo¤¤aall  rreefflleekkssttiirr

Varl›¤›na yönelen sald›r› tehdidi
karfl›s›nda tepki veya refleks göstere-
rek kendi varl›¤›n› korumaya çal›flma-
n›n esas›, öz savunma demektir. Yani
varl›¤›n›, canl›l›¤›n›, yaflam›n› ona kast
etmek isteyen tehlike karfl›s›nda kendi
bilinciyle ve gücüyle savunmak, koru-
mak anlam›na gelmektedir. Öz savun-
ma, bireyin, bir kesimin veya toplu-
mun kendine yönelen imha tehdidi
karfl›s›nda, öz bilincine ve öz gücüne
dayanarak kendini savunmas› demek-
tir. Bu da meflru savunman›n özü ol-
maktad›r. Meflru müdafaa hakk›n›n
temelini ifade etmektedir. 

Kuflkusuz bir toplumun kendi varl›-
¤›n› savunabilmesi için imha sald›r›la-
r› karfl›s›nda refleks, tepki göstermesi
yetmeyebilir. Özellikle de hiyerarflik
devletçi toplum sisteminin geliflti¤i,
savafllar›n en temel insan eylemi oldu-
¤u, ordular›n, bask› ve zulüm örgüt-
lenmesini ifade eden devletin temelini
oluflturdu¤u, dolay›s›yla savunma ad›
alt›nda her türlü iflgal, imha, talan ve
sald›r›lar› öngören devlet sisteminin
var oldu¤u bir ortamda, herhangi bir
halk›n, s›n›f›n, cinsin, kesimin sadece
öz savunmayla kendi varl›¤›n› savun-
mas›, ç›karlar›n› korumas›, kendi öz-
gür ve demokratik duruflunu sa¤lama-
s› elbette mümkün olmaz. Çünkü bu
düzey, sadece tepki veya reflekse da-
yanan düzey ya da salt bireyin kendi
gücüyle gösterdi¤i savunma düzeyi,
mevcut örgütlü sald›rganlara karfl› o
varl›¤› korumak için yeterli olmaz. 

Bu bak›mdan da öz savunman›n
daha da büyütülmesi, gelifltirilmesine,
örgütlendirilmesine, daha yayg›n, ge-
nifl ve daha nitelikli bir düzeye getiril-
mesine ihtiyaç vard›r. Bu da bir top-
lum veya halk aç›s›ndan savunma
güçlerini örgütlemek, toplumsal varl›-
¤›n› savunacak düzeyde bu güçleri
e¤itmek, donatmak anlam›na gelmek-
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tedir. Ancak bunlar› yapt›¤› ölçüde bir
halk, bir toplum kendi meflru savun-
mas›n› sa¤layabilir. Yoksa iflgalci, ta-
lanc›, imhac› sald›rgan güçler taraf›n-
dan, bask›c› ve sömürücü güçler tara-
f›ndan yönetilen sald›r›lar karfl›s›nda
ezilip yok olmaktan, köleleflmekten
kendini kurtaramaz. 

Demek ki öz savunma ya da daha
genifl deyimiyle meflru müdafaa, her
fleyden önce bir reflekstir, bir tepkidir.
Canl›n›n varl›¤›n› korumak için göster-
di¤i do¤al reflekstir. Bununla birlikte
geliflen bilinçtir. Tabii tepki ve refleks
do¤adaki genel canl›lar aç›s›ndan ge-
çerlidir. Hayvanlar alemi, bitkiler ale-
mi için söz konusudur. So-
run insanlar alemine gel-
di¤inde, sadece tepki ve
refleksle yetinmek, elbette
çok geri ve ilkel bir düzeyi
ifade eder. ‹nsanlaflmak,
düflünmek ve tasar› yap-
maksa, o zaman meflru
müdafaa ya da öz savun-
ma anlam›nda sadece tep-
ki ve refleksle insanlaflma
oluflamaz. Bunun giderek
bir bilince dönüflmesi ge-
rekir. Bu anlamda öz sa-
vunma veya genel itibariy-
le meflru savunma, insan-
lar ya da toplumlar için her fleyden ön-
ce bir bilinçtir; kendini savunma, ko-
ruma, var etme bilincidir. Böyle bir
varolmaya dair inançt›r, kararl›l›kt›r.
Güçtür, iradedir. Daha öteye gitti¤i-
mizde, elbette meflru savunma örgüt-
lülüktür, güçtür. 

Bireyin oluflturdu¤u bilince göre
kendini e¤itip donatmas›, örgütlü k›l-
mas›, bir toplumun ya da halk›n ken-
di öz savunmas›n› ya da meflru savun-
mas›n› gelifltirecek düzeyde kendisini
e¤itmesi, örgütlendirmesi, silahlan›p
donatmas› gerekir. Demek ki meflru
savunma veya öz savunma, bilinç
d›fl›nda bir örgütlülü¤ü ve donan›m›
gerektirir. Daha da ötesi, oluflan bilinç
temelinde, kendi varl›¤›na yönelen im-
ha tehditleri karfl›s›nda sadece kendi
varl›¤›n› savunmak üzere eyleme geç-
mek demektir. Bireysel düzeyde de
toplumsal düzeyde de öz savunma bi-
linç ve örgütlülü¤ü, imha sald›r›rlar›
karfl›s›nda bir savunma eylemi halini

al›r. Bu da giderek bilimsel anlamda
bir strateji ve onu baflar›l› k›lacak tak-
tiklerle de ifadeye kavuflur. Söz konu-
su olan bir toplumsa, elbette kendini
savunmas›n›n öz savunmas›n›, meflru
savunma gücünü göstermesi gerekir.
Bunun da bir stratejisi ve o stratejiyi
baflar›ya götürecek taktikleri oluflur.
Yani güç mevzilenmesi nas›l olacakt›r?
Hangisini ne oranda ve nas›l konum-
land›r›p, mevzilendirip harekete geçi-
recektir? Ne tür sald›r›lar karfl›s›nda
hangi savunma eylemlerini, ne tür he-
deflere karfl› hangi kurallar› uygu-
layacakt›r? Bunlar›n bilinmesini, bir
teorik çerçeve haline getirilmesini ifa-

de eder. Meflru savunma çizgisi bütün
bunlar›n oluflmas› demektir. 

KKüürrtt  ttaarriihhii  ssaalldd››rr››llaarraa  kkaarrflfl››  

ddiirreennmmee  ttaarriihhiiddiirr

Bütün bu genel kavram ve tan›mla-
r› Kürt birey ve toplumuna indirgersek
ortaya ne ç›kar? Her fleyden önce flunu
ifade edelim: Son yüzy›la bak›larak
Kürt ve Kürdistan tarihi hakk›nda, yi-
ne toplumsal gerçekli¤i hakk›nda karar
vermemek gerekir. Tersine, Kürt tarihi
oldukça ö¤retici derslerle dolu bir ta-
rihsel çizgiye sahiptir. Kürt halk›, tari-
hin en kadim halk› konumundad›r.
Kürtler, tarihin en eski s›n›fl› toplum
uygarl›¤›n›n do¤ufluna befliklik etmifl
neolitik devrimle uygarl›¤›n geliflimi
için her türlü veriyi ortaya ç›karm›fl bir
toplumdur. Tarih boyunca Kürdistan’-
›n say›s›z iflgal ve istilaya u¤rad›¤›, sü-
rekli bir savafl alan› oldu¤u do¤rudur.
Ancak tüm bunlara karfl› Kürt bireyi-

nin ve toplumunun sürekli bir direnifl
halinde oldu¤u, kendi özgür varl›¤›n›
korumak için da¤a çekilerek sürekli bir
direnifl konumunu gelifltirdi¤i de en az
onun kadar gerçektir. Nitekim Kürt
toplum örgütlenmesinin temelini olufl-
turan afliret düzeni, Kürt halk›n›n böy-
le bir direniflçi yaflam sürdürmesi için
elveriflli olan, uygunluk arz eden bir ör-
gütlenifl düzeni oldu¤u için uzun bir
tarihsel kesit boyunca var olmufltur.
Kürt afliret düzeni, toplumun ekono-
mik, sosyal yaflam özelliklerini ihtiva
etti¤i gibi, her türlü sald›r› karfl›s›nda
afliret toplumunun kendini savunma
düzenini de içermektedir. 

Kürt aflireti bir ekonomik
sosyal yaflam birimi oldu¤u
kadar, savunma birimidir de.
Kürt afliret kuvvetleri, afliretin
savunma gücü olmay› bilmifl-
lerdir. Tüm afliret üyeleri ge-
rekti¤i yerde ekonomik sosyal
yaflama kat›lm›fl, çal›flm›fl,
üretimde yer alm›fl, afliretin
yaflamas› için gerekli de¤erler
üretimine katk› sunmufl, yeri
geldi¤inde de kad›n erkek do-
nan›p iflgal, istila ve imha sal-
d›r›lar› karfl›s›nda afliret varl›-
¤›n› korumak için savafl›p di-
renmifllerdir. Afliretin savun-

mas›n› yapm›fllard›r. Bu bak›mdan
Kürt toplumu, afliret düzeni itibariyle
öz savunmaya yatk›n bir toplumdur.
Kesinlikle öz savunmaya yabanc›, onu
bilmeyen, onu hiç uygulamam›fl bir
toplum de¤ildir. 

Kabile ve afliret topluluklar› ekono-
mik sosyal birimler oldu¤u kadar, öz
savunma birimleridir de. Kendilerine
göre bir meflru savunma birimleri, ör-
gütlülükleri ve yeri geldi¤inde kahra-
manl›k destanlar› biçiminde günümü-
ze kadar tafl›nm›fl olan direnifl destan-
lar› vard›r. Bütün bu yönleriyle Kürt
afliret toplumu, ister kendi içinde ol-
sun, ister d›fl›ndan gelsin devletleflme-
ye en az yer veren, devletleflmeyle
kendini ifade eden bask› ve sömürü
düzenine en çok karfl› ç›kan, dolay›-
s›yla da öz savunmay› en fazla uygu-
layan, özgürlü¤üne en düflkün top-
lumdur. Tarih boyunca en çok iflgale,
istilaya, devlet sald›r›lar›na maruz
kalmas›na ra¤men bunlara karfl› dire-
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nen, öz savunmas›n› gelifltirip direni-
flini gerekti¤inde da¤lara s›¤›narak,
gerekti¤inde da¤larla bütünleflerek
sürdüren, bunu baflar›ya götürmeye
çal›flan, bu temelde yaflam›n› günü-
müze kadar sürdürmüfl bir toplum-
dur. Bu aç›dan Kürt tarihinin do¤ru
anlafl›lmas›, hem özgürlükler aç›s›n-
dan hem de öz savunma bilinci ve ör-
gütlülü¤ü aç›s›ndan tarihsel derslerin
derinli¤ine kavranarak günümüze ta-
fl›r›lmas› önem arz etmektedir. 

AAflfliirreettççii  ttoopplluumm  ddüüzzeeyyiinniinn  yyaaflflaadd››¤¤››

zzaayy››ffll››kk  kkaayybbeettmmee  nneeddeenniiddiirr

Köleci devlet sistemine oldu¤u kadar
feodal devlet sistemine karfl› da bu tarz
bir örgütlülükle kendini savunan Kürt
birey ve toplumu, kapitalist devletçi sis-
temin sald›r›lar› karfl›s›nda kendi varl›-
¤›n› ve özgürlü¤ünü savunma gücünü
gösterememifltir. Neden? Çünkü do¤ufl
ve geliflme döneminde, Osmanl› ve ‹ran
‹mparatorluklar› taraf›ndan kapitaliz-
me kapal› tutulmufltur. Kapitalizmle
emperyalist savafl aflamas›nda tan›fl-
m›fl, dolay›s›yla kendini o denli örgüt-
lemifl ve güçlendirmifl sistem karfl›s›n-
da Kürt afliret toplum düzeni kendini
savunma ve varl›¤›n› koruma gücünü
gösterememifltir. Bunun sonucunda I.
Dünya Savafl› içerisinde bütün gücü-
nün ezilmesi, bu temelde Kürdistan’›n
bölünüp parçalanmas›, emperyalist ve
sömürgeci devletler taraf›ndan paylafl›l-
mas› gerçeklefltirilmifltir. 

20. yüzy›l›n ikinci ve üçüncü çeyre-
¤inde, kapitalist devletçi toplum siste-
minin yutma giriflimlerine karfl› isyan
etmiflse de afliretçi toplum düzeni her
bak›mdan yaflad›¤› zay›fl›ktan kay-
nakl› kapitalist emperyalist sistem
güçleri karfl›s›nda varl›k göstereme-
mifl, dolay›s›yla bütün isyanlar ezil-
mek ve yenilmekten kurtulamam›flt›r. 

Bu durum Kürt birey ve toplumun-
da önemli bir k›r›lmay›, de¤er ve ölçü-
lerden uzaklaflmay›, özgürlük ve top-
lumsal de¤erlerden kopuflu getirmifl,
dolay›s›yla da bireycili¤i, ailecili¤i, kö-
lecili¤i, ç›karc›l›¤› ortaya ç›karm›flt›r.
Toplumda yo¤un bir parçalanma, yoz-
laflma, toplum özelliklerini kaybetme,
Önder Apo’nun deyimiyle, atomlar›na
kadar parçalanm›fl, örgütsel sistemini,
dolay›s›yla toplumsal iradesini yitir-
mifl, düflürülmüfl bir toplum gerçe¤i
ortaya ç›kart›lm›flt›r. 

Bu, Kürt tarihinin 20. yüzy›ldaki
bölümüdür. Bu da bir gerçektir, ama
Kürt toplum tarihinin çok az bir za-
man dilimini ifade etmektedir. Yine
emperyalist devletçi sistemin karfl›s›n-

daki tarihsel kesiti içermektedir.
Elbette bunun da de¤erlendiril-
mesi, anlafl›lmas›, birey ve toplu-
mun zihninde, bilincinde, örgüt-
lülü¤ünde, yaflam ölçülerinde, il-
ke ve amaçlar›nda ortaya ç›kar-
d›¤› de¤iflikliklerin görülmesi ge-
rekir. Ama Kürt birey ve toplu-
munu sadece 20. yüzy›ldaki du-
ruma bakarak, özellikle de bu
yüzy›l›n üçüncü çeyre¤indeki du-
ruma bakarak ifadelendirmek ye-
tersiz olur. Daha da ötesi haks›z-
l›k olur. Kald› ki 20. yüzy›l›n
üçüncü çeyre¤inde içine düflü-
rüldü¤ü örgütsüz, savunmas›z,
her türlü köleli¤e aç›k duruma
karfl› da Kürt ayd›n ve gençlik
kesimi, 20. yüzy›l›n dördüncü

çeyre¤inde büyük bir duyarl›l›k ve de-
rin bir düflünsel bak›flla yeni bir öz-
gürlük bilinci, iradesi, örgütlülü¤ü ve
eylemini ortaya ç›karm›flt›r. 

PPKKKK  KKüürrtt  ttaarriihhiinnddee  

bbiirr  mmiillaatt  oollmmaayy››  bbaaflflaarrmm››flfltt››rr

Nitekim günümüzde insanl›¤a yön
veren bir önderliksel geliflmenin do-
¤ufl ve ilk ad›mlar› bu dönemde at›la-
bilmifltir. Önder Apo’nun do¤uflu ve
geliflimi, PKK’nin flekillenmesi, 20.
yüzy›l›n ikinci ve üçüncü çeyre¤inde
Kürt toplumunun içine düflürüldü¤ü
tüketmeye, yok etmeye, da¤›tmaya,
onursuzlaflt›rmaya, kölelefltirmeye,
iradeden yoksun b›rakmaya, kendini
inkara ve kendinden kaç›fla karfl› öz-
gürlük, eflitlik ve demokrasi çizgisi
do¤rultusunda Kürt bireyinin ve top-
lumunun yeniden bir ruh, bilinç, fel-
sefe, irade, örgütlülük ve eylem ka-
zanmas› demektir. 

Kürt ayd›n ve gençli¤i, kapitalist
emperyalist devletçi sistemin Kürt bi-
rey ve toplumuna dayatt›¤› yok olufla
karfl› yeni bir özgürlük bilinci ve dire-
nifli gelifltirmekte geç kalmam›flt›r.
Hem bütün olumsuzluklara ra¤men
böyle bir bilinç gelifltirme gücünü gös-
termifl hem de direnifline aktarmas›
gereken cesaret ve fedakarl›¤› ortaya
ç›karm›flt›r. Her türlü sald›r›ya karfl›
özgür, iradeli Kürt birey ve toplumu-
nun duruflunu tam bir kahramanl›k
çizgisinde ortaya ç›kartan ve var eden
bir eylem çizgisini, direnifl çizgisini
PKK hareketi var etmifltir. 

Bu çerçevede flu tan›mlar› rahatl›k-
la yapabiliriz: Önder Apo ve PKK ger-
çe¤i, Kürt özgürlük tarihinin günümü-
ze tafl›nmas›, Kürt özgürlük iradesinin
günümüzde yeniden yarat›lmas›, Kürt
öz savunmas›n›n kapitalist emperya-
list sald›rganl›¤a karfl› yeni bir bilinç
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ve irade temelinde yeniden yarat›lmas›
demektir. K›saca, Önder Apo ve PKK
gerçe¤i Kürt toplumu ve bireyi aç›s›n-
dan yeni bir felsefe, yeni bir ideoloji,
yeni bir siyaset, toplumsal örgütlülük
oldu¤u kadar, yeni bir öz savunma bi-
linci, iradesi ve Kürt halk›n›n emper-
yalist devletçi sisteme karfl› meflru sa-
vunma çizgisi kazanmas› demektir. 

Nitekim Önder Apo ve PKK’nin do-
¤ufluyla birlikte, 20. yüzy›lda Kürt bi-
reyine ve toplumuna dayat›lan inkar
ve imha temelindeki yok olufl tarihi
tersine çevrilmifltir. PKK, Kürt tarihin-
de bir milat olmay› baflarm›flt›r. Bafl
afla¤›ya gidifli ifade eden yok olufl tari-
hini 180 derece tersine çevirerek, ulu-
sal bilincin, ruhun, örgütlülü¤ün ve
eylemin do¤uflunu yaratm›fl, bu te-
melde ulusal dirilifl devriminin bafla-
r›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Kürt halk›n› öz-
gürlük, eflitlik ve demokrasi çizgisin-
de, yeniden do¤an insanl›k alemine
katm›fl, 21. yüzy›l›n bafl›nda da tüm
insanl›¤a büyük özgürlük coflkusu ve
heyecan› veren yeni bir halk konumu-
na getirmifltir. Özgürlü¤ü için, de-
mokrasi için, kardefllik için her türlü
cesaret ve fedakarl›l›¤› göstererek
kahramanca savaflan, direnen ve bu
de¤erlerden asla vazgeçmeyen, bu yö-
nüyle 21. yüzy›l›n bafl›nda Kürt bireyi
ve toplumunu tarihsel geçmifliyle bu-
luflturan ve Kürt tarihinin en temel
özelliklerini günümüz koflullar›nda
yeniden yaratarak, bunlar›n güncel
planda hayata geçirilmesini sa¤layan
bir geliflme olmufltur. 

AAppooccuu  ççiizzggii  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  

yyeennii  bbiilliinncciinnii  iiffaaddee  eettmmeekktteeddiirr

Kuflkusuz bu, Kürt toplumunun ye-
niden afliret düzenine dönmesi, afliret
toplumunu canland›rmas› anlam›na
gelmemektedir. Da¤›lm›fl, ezilmifl afli-
ret toplumunu yeniden diriltmenin ve
günümüz dünyas›nda yaflatman›n im-
kan› da gere¤i de yoktur. Ama Kürt
afliret toplumunun komünalizm, de-
mokrasi, özgür yaflam, öz savunma ve
kolektif iradenin ortaya ç›kmas› bak›-
m›ndan tafl›d›¤› –ilkel de olsa– temel
özellikleri alarak günümüzde ulusal
düzeyde özellikler haline getirip bunla-
r› yeniden topluma vermenin, bu te-

melde yeni bir toplum yaratman›n da
ad› ve kimli¤i olmay› PKK baflarm›flt›r. 

Apocu çizgi bu bak›mdan di¤er
alanlarda oldu¤u gibi öz savunma ala-
n›nda da Kürt halk›n›n yeni bilincini
ifade etmektedir. Kürt birey ve halk›
için öz savunma bilincinin, örgütlülü-
¤ünün, donan›m›n›n ve eyleminin na-
s›l olmas› gerekti¤ini Önder Apo ortaya
ç›karm›fl, PKK de bir çizgi halinde
bunlar› karar ve plana kavuflturmufl-
tur. Önderlik ve PKK gerçe¤i her türlü
bask› ve sald›r›ya karfl› direnme karar-
l›l›¤›n›, ruhunu, fedakarl›¤›n›, cesare-
tini ve kahramanl›¤›n› yaratt›¤› gibi,
her türlü inkarc›l›¤a, teslimiyete,
uflakl›¤a, düflkünlü¤e karfl› da ulusal
halk onurunu, bilincini, yaflam felsefe-
sini, iradesini, ilkelerini, k›saca onur-
lu, flerefli, direngen, kendini savunma
cesaret ve fedakarl›¤›na sahip, bu do¤-
rultuda örgütlenmifl ve donanm›fl bir
insan ve toplum gerçe¤i yaratmay› ba-
flarm›flt›r. fiimdi uluslararas› komplo
çerçevesinde Önder Apo’ya, PKK’ye
sald›r›larak, en baflta bu bilinç, irade,
iddia, özgür durufl yok edilmek, k›r›l-
mak, ezilmek istenmektedir. 

Dolay›s›yla Kürt halk›n›n son otuz
y›lda halk kahramanl›¤› biçiminde ge-
lifltirdi¤i bütün bu de¤erler ortadan
kald›r›larak, yok edilerek, yeniden
Kürt toplumuna 20. yüzy›l ortalar›nda
gelifltirilen inkar ve imha süreci daya-
t›lmak istenmektedir. Bu bak›mdan
Önder Apo’ya yönelen sald›r› esas ola-
rak bütün Kürt halk›na, Kürt toplu-
munun varl›¤›na yönelen sald›r›d›r.
PKK’ye yönelen sald›r› tüm halka yö-
neltilmifltir. 

PKK’nin ideolojisine, eylem çizgisine
yöneltilen sald›r›, Kürt halk›n›n özgür-
lük iradesine, bilincine, durufluna ve
eylemine yöneltilen sald›r› konumun-
dad›r. Sald›rganlar›n bir bölümü ‘biz
Kürt’e karfl› de¤il de asl›nda PKK’ye
karfl›y›z’ demektedir. Bu, bir yan›ltma-
d›r, aldatma giriflimidir. PKK’ye karfl›
olup da Kürt’ü kabul etmek mümkün
de¤ildir. Köle, uflak, düflkün Kürt’ü
kabul etmek anlam›na gelmektedir ki
zaten o da Kürt de¤ildir. Önder Apo’-
nun deyimiyle, tarihin çürütülmüfl, fo-
sillefltirilmifl toplulu¤unu ifade etmek-
tedir ki, bu da hiçbir zaman yüzy›llar
boyunca afliret düzeni içinde da¤lara

s›¤›nan, özgür yaflam›n› göçebe toplu-
mu biçiminde, kendi öz savunmas› te-
melinde sa¤layan Kürt birey ve toplu-
munu temsil etmemektedir. 

KKüürrtt  hhaallkk››  PPKKKK  vvee  ÖÖnnddeerr  AAppoo  

iiçç  iiççee  ggeeççmmiiflfl  bbiirr  ggeerrççeekklliikkttiirr

Bu bak›mdan çeflitli yan›ltmalara al-
datmalara karfl› duyarl› olmak gereki-
yor. PKK’ye, Önder Apo’ya karfl› olmak,
sald›rmak demek, esas olarak Kürt’e,
özgür Kürt’e karfl› olmak ve sald›rmak
demektir. Önder Apo’yu ve PKK’yi yok
etmek demek, özgür Kürt’ü birey ve
toplum olarak yok etmek demektir. Bu
nedenle asl›nda Önderlik gerçekli¤ine,
parti öncülü¤üne ve halk gerçekli¤ine
dönük imha tehdidi ve sald›r›s› güncel
planda hala canl› biçimde vard›r. 

Bunun baflar›lmas› için de en kolay
görülen yol, Önder Apo’ya ve PKK’ye,
onun yaratt›¤› özgür birey ve toplum
sistemine özgür, iddial›, iradeli birey
ve toplum durufluna sald›r› olmakta-
d›r. Bunun için Önderlik ve parti ger-
çe¤imiz terörist say›lmakta, eflk›ya,
haydut olarak görülmekte, emperya-
list devletçi sistem taraf›ndan, süper
sermaye sistemi taraf›ndan bu dün-
yada yaflayamaz bir konuma getiril-
mek istenmektedir. Bu da gayet aç›k
ve anlafl›l›r bir durumdur. Çünkü Ön-
der Apo ve PKK gerçe¤i, Kürt’ü yutmak
ve yok etmek isteyen emperyalist dev-
letçi sistem karfl›s›nda özgür ve iradeli
Kürt duruflunu, Kürt birey ve toplu-
munun geliflimini ifade etmektedir. 

Kürt’ü yok etmek isteyen, her fley-
den önce Önderlik gerçe¤ini ve PKK’yi
yok etmekle bu ifle bafllamay› gerekli
görmektedir. Bu da Önderlik ve parti
gerçe¤iyle özgür Kürt halk gerçekli¤i-
nin ne denli iç içe geçti¤inin, bütünlefl-
ti¤inin ayr›lmaz bir kimlik haline geldi-
¤inin aç›k bir göstergesi olmaktad›r.
Bir kere Kürt halk› için, Kürt bireyi
için öz savunma bilinci ve meflru sa-
vunma çizgisi Önder Apo ve PKK tara-
f›ndan yarat›lm›flt›r. Hem de en kap-
saml› bir biçimde bu çizgi stratejik ve
taktik olarak tan›mlanm›flt›r. 

Meflru savunma çizgisinin pasif sa-
vunma, aktif savunma ve topyekün
savunma durufllar› Önderlik gerçe¤i-
miz taraf›ndan kapsaml› bir biçimde
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tan›mlanm›flt›r. Pasif savunma
duruflunun geçen on befl y›l-
daki prati¤i çok yönlü de¤er-
lendirilerek günümüze tafl›n-
m›flt›r. Aktif savunmada he-
defler, siyaset tarz›, propagan-
da ve askeri durufl bütün yön-
leriyle izaha ve ifadeye kavufl-
turulmufltur. K›saca hem birey
ve toplum için gerekli öz sa-
vunma bilinci anlam›nda hem
de bir bütün olarak emperya-
list devletçi sistemin sald›r›lar›
karfl›s›nda toplumun kendisini
savunmas›n› ifade eden meflru savun-
ma çizgisi bak›m›ndan gerekli ayd›n-
lanma yap›lm›fl ve bunun birey ve top-
lumda öncü örgütlenme düzeyinde ci-
simleflmesi sa¤lanm›flt›r. 

ÖÖzz  ssaavvuunnmmaa  hhaallkk››nn  

kkeennddii  kkeennddiissiinnii  ssaavvuunnmmaass››dd››rr

fiimdi gerekli olan, bu bilincin bü-
tün halka tafl›r›lmas›, bu örgütlülü¤ün
tüm Kürt halk›n› kucaklayacak flekil-
de gelifltirilmesidir. Ancak böyle olursa
bir halk düzeyinde kitlesel öz savun-
madan söz edilebilir. Yine toplumun
meflru savunmas›n› güçlü ve baflar›l›
bir biçimde yapmas› söz konusu olabi-
lir. ‹flte bu noktada öz savunmay› her-
kesi içine alan, kad›n erkek, yafll› ço-
cuk bütün Kürt toplumunu bir bilinç,
örgütlülük düzeyi, yaflam ve durufl
düzeyi olarak tan›mlamam›z gerekiyor.
Ancak böyle olursa bir halk düzeyinde
kitlesel öz savunmadan söz edilebilir. 

Öz savunma, tan›m› gere¤i kendini
savunma ise o zaman halk›n öz savun-
mas› da bütün halk›n kendini savun-
mas› anlam›na gelmektedir. Tüm ke-
simleriyle halk›n öz savunma bilinci-
ne, örgütlülü¤üne ve donan›m›na ka-
vuflturulmas›n› ifade etmektedir. Kim
bunu yapacakt›r? Elbetteki parti ya-
pacakt›r, PKK yapacakt›r. Halka öncü-
lük eden örgütlü güç yapacakt›r. Kim
bu bilinci yaratacakt›r? Kuflkusuz
Önderlik yaratacakt›r. Gelifltirecek ve
halka sunacakt›r. Önderlik kapsam›n-
da gereken görevler yerine getirilmifl
midir? En kapsaml› biçimde getiril-
mifltir. Önder Apo’nun yüzlerce ciltlik
kitab›, çözümlemesi, en son ‹mral›’da
gelifltirdi¤i tarihi savunmalar Kürt hal-

k›n›n öz savunma bilincinin en derin
biçimde gelifltirilmesini ifade etmekte-
dir. Dolay›s›yla da Önderlik düzeyinde
yap›lmas› gereken görevler fazlas›yla
yerine getirilmifltir. Geriye bu bilincin
do¤ru ve yeterli bir biçimde kad›n er-
kek, genç ihtiyar bütün Kürt insan›na,
toplumuna tafl›r›lmas›, bu temelde bi-
rey ve toplumun e¤itilmesi, örgütlendi-
rilmesi görevi kalmaktad›r ki, bu da el-
bette topluma öncülük eden militanla-
r›n, kadrolar›n iflidir. Onlar›n örgütü
olan partinin iflidir. 

Bu anlamda halk›n öz savunmas›-
n›n gelifltirilmesi, örgütlendirilmesi
noktas›nda en baflta parti öncülü¤üne
önemli ve tarihi görevler düflmektedir.
Bilinç ve e¤itim olmadan, insanlar na-
s›l örgütlenip kendilerini savunacakla-
r›n› bilmeden elbetteki kendi öz savun-
malar›n› gelifltiremezler. ‹flte bu bilinç
de parti demektir. Topluma bu bilinci
ancak parti verebilir. 

Demek ki halk›n öz savunmas› bi-
lincinin gelifltirilmesinde birinci temel
görev partiye düflmektedir. Önderli¤i
öz savunma bilincini oldu¤u gibi tüm
topluma tafl›rma, toplumu bununla
e¤itme, bu temelde kitlesel düzeyde
örgütleme ve bütün sald›r›lar karfl›-
s›nda öz savunma strateji ve taktikle-
ri do¤rultusunda halk›n kendi varl›¤›-
n› koruma, direnifl eylemini etkili bir
biçimde gelifltirme görevi, partinin gö-
revidir. Partiyle birlikte, halk›n öz sa-
vunmas›n› bilinç ve örgütlülük düze-
yinde gelifltirmesi, özellikle öz savun-
ma e¤itiminin yap›lmas›, öz savunma
ruhunun, duygusunun gelifltirilmesi,
bu temelde güven, kararl›l›k verilmesi
noktas›nda gerillaya da önemli tarih-
sel görev düflmektedir. 

GGeerriillllaa  mmeeflflrruu  ssaavvuunnmmaann››nn  

öönnccüü  vvee  ççeekkiirrddeekk  ggüüccüüddüürr

Gerilla, esas itibariyle parti-
nin öz savunma bilinç ve ör-
gütlülü¤ünü kitle düzeyinde
gelifltirme görevini birinci
planda yapmas› gereken bir
örgütsel kesim olmaktad›r.
Gerilla, asl›nda meflru savun-
ma çizgisinin çekirdek gücü-
dür. Bilinç ve eylem gücüdür,
e¤itim gücüdür, öncü gücü-
dür, koordine gücüdür. Dola-

y›s›yla bir yandan kendi gücüne daya-
narak Kürt halk›n›n meflru savunma-
s›n› yapma görevi varken, di¤er yan-
dan öz savunma bilinç ve örgütlülü¤ü-
nü gelifltirerek, tüm kitleleri örgütleyip
imha sald›r›lar› karfl›s›nda kendini sa-
vunacak bir mücadele içerisine çekme
görevi de gerilla örgütümüz olan HPG’-
nin en temel misyonu konumundad›r. 

Bu anlamda günümüzde Kürt hal-
k›na, Önderlik ve Özgürlük hareketi-
miz temelinde dayat›lan imha sald›r›-
lar›na karfl› en büyük öz savunma gö-
revi partiye ve gerillaya düflmektedir.
Öz savunma ruhunun, bilincinin ge-
lifltirilip tüm halka tafl›r›lmas›nda,
partinin, bu bilincin büyük bir güven,
kararl›l›k, istek çaba haline gelmesin-
de ve sald›r› tehditleri karfl›s›nda ken-
di örgütlü profesyonel gücüyle sald›r›-
lar› k›rma gücünü, eylemini gösterme-
si itibariyle de gerillan›n kapsaml› ta-
rihsel görevleri mevcuttur. 

Gerilla meflru savunman›n öncü ve
çekirdek gücüdür. Meflru savunma
çizgisini gelifltiren, yar› profesyonel
askeri güç konumunda, daha yetkin
ve bir strateji ve taktik bilimine daya-
l› olarak imha sald›r›lar›n› bofla ç›kar-
tacak direnifli gelifltirmekle sorumlu
ve görevlidir. Elbette bir yandan bunu
kendi gücüyle gelifltirirken, di¤er yan-
dan da halk›n öz savunmas›n› geliflti-
rip tüm kitleyi, halk› imha sald›r›lar›
karfl›s›nda direnifl konumuna çeke-
rek, imha tehditlerini, sald›r›lar›n›
bofla ç›kartmay›, halk›n varl›¤›n› ko-
ruyup gelifltirmesini sa¤lamay› ger-
çeklefltirmek de gerillan›n en temel
görevleri olmaktad›r.

Parti ve gerilla taraf›ndan geliflti-
rilmesi gereken halk›n öz savunmas›
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çal›flmalar›nda halk öncülerine, milis
güçlere önemli görevler düfltü¤ü gibi,
baflta gençlik olmak üzere tüm top-
lumsal kesimlere, bireylere de önemli
görevler düflmektedir. Bu, baz›lar›
ad›na baz› kiflilerin, kesimlerin yapt›-
¤› bir savunma de¤ildir. O, savunma-
n›n baflkalar›na devredilmesi anlam›-
na gelmektedir ki, daha da ilerletilir-
se ordulara devretmek, dolay›s›yla
devlete devretmek ortaya ç›kacakt›r.
Bu da bir baflkas›na karfl› kendimi
savunurum derken, devlet gibi bir
bask› ve sömürü arac› karfl›s›nda
kendini kölelefltirme, bütün direnme
gücünü kaybetme sonucunu ortaya
ç›karacakt›r. 

Dolay›s›yla öz savunma, baflkalar›-
na havale edilemez bir savunma göre-
vidir. Bizzat bireyin ve toplumun ken-
disi taraf›ndan yap›lmas› gereken bir
savunma görevidir. Bu anlamda da
Kürt halk›n›n öz savunmas›n› gerilla
de¤il, halk›n kendisi yapmal›d›r. Geril-
la sadece buna öncülük eder, bilinç
verir, araç gereç verir, e¤itim yapar,
cesaret verir. Fedakarl›k kazand›r›r,
güven verir, kararl›l›k afl›lar. Öz sa-
vunma, bütün halk›n kat›ld›¤› bir sa-
vunma anlay›fl›d›r. 

Bu anlamda Kürt halk› yaflamak,
özgür olmak istiyorsa, geçmiflte afliret
düzeninde oldu¤u gibi flimdi de ulusal
düzeyde kendi öz savunma bilincini ve
örgütlülü¤ünü yaratmak zorundad›r.
Böyle bir görev ve sorumlulu¤unun ol-
du¤unu bilmek, buna göre bir toplum-
sal yaflam ve örgütlülük ortaya ç›kar-
mak durumundad›r. 

ÖÖzz  ssaavvuunnmmaa  hheerrkkeessiinn  

kkaatt››lldd››¤¤››  bbiirr  öörrggüüttllüüllüükkttüürr

Demokratik komünalizm böyle bir
örgütlülü¤ü ifade ediyor. Demokratik
konfederalizm, tabanda halk›n komü-
nal düzen içerisindeki yaflam› tam da
öz savunmaya uygun düflmektedir.
Bafllang›çta ideolojik çal›flmalar, siyasi
çal›flmalar, kültürel çal›flmalar, sa-
vunma çal›flmalar› biçiminde örgütlen-
meler, iflbölümleri geliflse de asl›nda
herkesin giderek öz savunma bilincini
edinmesi ve öz savunma örgütlülü¤ü
içine çekilmesidir. 

Geçmifl tarihi dönemde nas›l ki afli-

ret toplulu¤u ekonomik, kültürel ya-
flam için çal›flmak gerekti¤inde onu
yapm›fl, sald›r›lara karfl›s› kendini sa-
vunmak için de yediden yetmifle hare-
ket ederek, da¤lara çekilerek ve belli
bir iflbölümü temelinde herkes mevzi-
lenerek kendini savunmuflsa, flimdi de
Kürt ulusal birli¤i böyle bir demokratik
komünal düzeni yaratmak zorundad›r. 

Öyle ki herkes ekonomik, sosyal,
kültürel yaflam›n yarat›lmas›na eflit,
özgür demokratik temellerde kat›ld›¤›
gibi, bir imha sald›r›s› karfl›s›nda ken-
dini savunmak gerekti¤inde de yedi-
den yetmifle tüm ulus uygun bir örgüt-
lülük ve mevzilenme temelinde kendi-
ni savunma direnifline kat›lmak zo-
rundad›r. Do¤ru ve yeterli bir öz sa-
vunma durumu ancak böyle geliflir.
Devletçi sistemlerin Kürt toplumu ve
Türk toplumunu ezerek, Kürdistan’›n
zenginliklerini sömürmek için egemen-
lik alt›na almak amac›yla gelifltirdikle-
ri imha sald›r›lar›, iflgaller, istilalar
ancak böyle topyekün bir savunmayla,
halk›n öz savunmas›yla k›r›labilir. 

Kuflkusuz tüm toplumu içine alan
öz savunma örgütlülü¤üne ulaflmak
bir zaman meselesidir. Çaba gerekti-
rir. Belli bir süreci alan yo¤un ve ör-
gütlü bir çal›flmayla ancak buna ula-
fl›labilir. Dolay›s›yla demokratik konfe-
deralizmin infla sürecinde, böyle bir
kapsamda öz savunma örgütlülü¤ünü
de ad›m ad›m gelifltirme gere¤i vard›r.
Örne¤in bir alanda demokratik komü-
nalizm örgütlenirken nas›l ki toplum-
sal yaflam›n çeflitli alanlar›na dair ifl-
bölümleri yap›l›yor, komiteler, komis-
yonlar örgütlendiriliyorsa, ekonomik,
sosyal, kültürel yaflama, sa¤l›¤a, e¤iti-
me iliflkin yap›l›yorsa, ayn› flekilde öz
savunmaya iliflkin de iflbölümleri ol-
mak, öz savunma komisyonlar› veya
komiteleri, birlikleri örgütlemek, e¤it-
mek gereklidir. 

KKeennddii  cceellllaadd››nnaa  yyaallvvaarrmmaakk  

ççaarreessiizzlliikkttiirr

Bu, demokratik komünalizmin ör-
gütlendi¤i her alanda olmal›d›r. Hatta
en önde örgütlenen birkaç komisyon-
dan birisi ve en sa¤lam› öz savunma
komitesi olmal›d›r. Çünkü Kürt halk›
imha tehdidi alt›ndad›r. Her gün haka-
rete u¤ramaktad›r, küfürle karfl›lafl-
maktad›r. Tehdit edilmektedir, sald›r›-
ya maruz kalmaktad›r. Polis tutukla-
makta, asker kurflunlamakta, iflgalci
ve sömürgeci güçler ‘en iyi Kürt ölü
Kürt’tür’ fliar›yla Kürt toplumuna yak-
laflmaktad›r. Böyle bir durumda da
Kürt halk›n›n kendi varl›¤›n› korumak
için en bafla öz savunma örgütlülü¤ü-
nü almas› en do¤al durumdur. 

Bunun için de bir köyün, kasaba-
n›n, mahallenin, flehrin, okulun, ifl-
yerinin en dinamik gücü, en fedakar,
cesur insanlar› gençleri, genç erkek
ve kad›nlar› öz savunma görev ve so-
rumlulu¤unu üstlenmelidir. Öz sa-
vunma komisyonlar› ya da bürolar›
biçiminde kendilerini örgütlemeli,
e¤itmeli, donatmal›, en az›ndan kendi
alanlar›na, komünlerine, bölgelerine
yönelen sald›r›lar karfl›s›nda kendi
direnifl mücadelelerini bu örgütlülük
temelinde gelifltirmelidirler. Bu, her
yerde yap›labilir. Çok zor de¤ildir. An-
cak günümüz koflullar›nda yap›lm›fl
da de¤ildir. Henüz köylerde, sokak-
larda, mahallelerde Kürt toplumunun
ve gençli¤inin böyle bir bilinci edindi-
¤i söylenemez. Dolay›s›yla böyle bir
örgütlülük içinde oldu¤u da söylene-
mez. Çok c›l›z ve zay›f bir bilinç var-
d›r. Baz› yerlerde ilkel canl›n›n tepki-
si veya refleksi düzeyinde direnifl tep-
kileri gösterilebilmektedir. 

Baz› yerlerde ise o bile gösterileme-
mektedir. Ölmüfl bir durum yaflan-
maktad›r. Daha da ötesi, kendi cellad›-
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na yalvaran, kendi savunmas›n› cella-
d›ndan bekleyen bir tutum flu veya bu
biçimde gözükmektedir. ‹flte devlet ne-
rede, güvenlik kuvvetleri ne yap›yor,
can güvenli¤imiz tehlikede, fluyumuz
savunulmuyor, flu hakk›m›z verilmi-
yor, flu ifllerimiz yap›lm›yor diye gün
geçmiyor ki bir bas›n yay›n organ›nda
Kürdistan’›n herhangi bir yerinde hal-
k›n bir yakar›fl›n› duymayal›m. Bunlar
üzüntü verebilir, bunlar hakl› olabilir.
Bu insanlar›n ça¤r›lar›n›n bir anlam›
olabilir, ama kesinlikle günümüz ko-
flullar›nda gerçekçi de¤ildir. Gerçek-
leflmesi asla mümkün de¤ildir. Bir
çarp›tmay› ifade etmektedir. Öz gücü-
nü örgütleyece¤i, öz savunmas›n› ya-
rataca¤›, bu temelde kendini yürüte-
ce¤i yerde, kendi celladd›ndan bunlar›
isteme gafletini, bilinçsizli¤ini yafla-
maktad›r. Bu bir bilinç çarp›tmas›, du-
rufl çarp›tmas› anlam›na gelmektedir.
Bir kere en baflta bunun kesinlikle dü-
zeltilmesi gerekiyor. 

Herkes iyi bilmeli ki zaten o devlet
bunu istiyor. Devlet senin örgütsüz
kalman›, iflsiz kalman›, aç kalman›,
susuz kalman›, yozlaflman›, çürüme-
ni, lümpen olman› istiyor. Bunun için
örgütlü politikalar gelifltiriyor, bir y›¤›n
paralar döküyor. Bu tür yaklafl›mlar,
olgunun bir yan›n› görüp di¤er yan›n›
görmemek demektir. Toplumda yafla-
nan olumsuzluklar› birey ve toplumun
içine düflürüldükleri durumu görmek,
ama bunun nedenlerini görmemek,
anlamamak, dolay›s›yla onlar› gidere-
cek bir tutumun sahibi haline geleme-
mek demektir. Yanl›flt›r, bu durumun
kesinlikle afl›lmas›, giderilmesi gerekli-
dir. Bu da do¤ru bir bilinçlenme iflidir.
Öz savunma bilincini, meflru savunma
çizgisini do¤ru ö¤renmek, toplum ol-
ma, ulus olmak bilincini do¤ru kavra-
mak, bu ulusun nas›l bir tehdit ve teh-
like alt›nda oldu¤unu görerek buna
göre bir tutum almay› gerektirir. 

Bu gösteriyor ki bilinçte çarp›tma-
lar var. Özellikle 20. yüzy›l›n o kölelefl-
tirme döneminin, bask›, ezme ve katli-
am döneminin bilinçte yaratt›¤› çarp›t-
malar var. Daha sonraki süreçte, özel-
likle kapitalizmin insan›n ruhunu kö-
lelefltiren sald›r›lar› karfl›s›nda adeta
kendini kaybetme, ölçülerini ve özel-
liklerini yitirme durumu yaflanm›flt›r.

Kendi cellad› kapitalist sistemken on-
dan kurtulufl bekleyen, bask› yap-
may›, kölelefltirmeyi ve yok etmeyi is-
teyen devletken devleti kurtar›c› gibi
gören mant›k, düflürülmüfllü¤ün
mant›¤›d›r. Öncelikle bu gerçe¤i görüp
düzeltmek gereklidir. Ancak bu yap›l-
d›¤› ölçüde bir öz savunma örgütlülü-
¤ü ve duruflu geliflebilir. 

DDoo¤¤rruu  yyaaflflaamm  iillkkeelleerriiyyllee  ddee  

öözz  ssaavvuunnmmaa  yyaapp››llaabbiilliirr

Bu noktada gerçekten birçok yerde
pratikteki zay›f durufllar söz konusu-
dur. Bilinç do¤ru olmazsa elbetteki ör-
gütlenme de olmamakta, eylem de ge-

liflmemektedir. Örne¤in birçok kasa-
bada, mahallede yurtseverlikle, de-
mokratl›kla, halk›n özgür demokratik
durufluyla çeliflen birçok söz, davran›fl
olmas›na ra¤men bunlara karfl› hiçbir
ses ç›kart›lmamaktad›r. Yaflam dina-
miklerini bozmak, parçamak için ege-
men devletçi sistem taraf›ndan geliflti-
rilen birçok yozlaflt›r›c› politika, çeteci-
lik, fuhufl, kapkaçç›l›k, lümpenizm
benzeri sald›r›lar adeta tepkisiz karfl›-
lanmaktad›r. Oysa ki bunlar oldukça
örgütlü gelifltirilmektedir. Nas›l ki ka-
pitalist sömürgeci sistem toplumsal
örgütlülü¤ü da¤›tmak için katliamlar
uygulam›fl, insanlar› örgütsel düzenle-
rinden koparm›flsa, flimdi de asimilas-
yoncu düzen ve yozlaflt›rma sistem, bi-
reyi her türlü toplumsal de¤erden ko-
partarak, böylece toplumun örgütsel

gözeneklerini parçalay›p toplum olma
bilincini yok ederek, tüm direnme da-
marlar›n› kesmek, k›rmak amac› güt-
mektedir. En büyük katliam ve imha
tehdidi Kürt toplumuna karfl› bu bi-
çimde yürütülmektedir. Öz savunma
esas olarak bunlar karfl›s›nda da bir
savunmay› ifade etmektedir. 

fiuras› yanl›fl anlafl›lmamal›: Öz
savunma bir yaflam çizgisidir, bir du-
rufltur, bir ideolojidir, bir siyasettir,
bir örgütlülüktür. Yoksa öz savunma
öyle sadece silahl› sald›r›lar karfl›s›n-
da kendini silahl› savunma de¤ildir.
‹deolojik sald›r›lar karfl›s›nda kendi-
ni savunmak, felsefi sald›r›lar karfl›-
s›nda kendini savunmak, kültürel
sald›r›lar karfl›s›nda kendin savun-
mak öz savunman›n özünü olufltur-
maktad›r. Örne¤in asimilasyona kar-
fl› Kürt dilini, kültürünü savunmak
ve gelifltirmektir. Örne¤in fuhufla, çe-
tecili¤e, yozlaflt›rmaya karfl› toplu-
mun özgür demokratik yaflam›n›, ör-
gütlülü¤ünü korumak öz savunmak
esas›d›r. Bu bak›mdan da toplumun
ideolojik, örgütsel ve askeri bak›m-
dan imha edilmesine dönük bütün
sald›r›lara karfl› toplumun kendi öz-
gür demokratik bilincini, örgütlülü-
¤ünü ve yaflam›n› korumas›na öz sa-
vunma diyoruz. Bu da tüm halka,
topluma, elbetteki herkese önemli
görevler yüklemektedir. 

Birçok Kürt yerleflim yerine her
türlü yozluk, bireyi ve toplumu tüke-
ten özellikler dayat›l›yor. ‹nsanlar
al›n›p sat›l›yor. Birey ve toplum sa¤-
l›¤›n› bozacak her türlü ifller yap›l›-
yor. Buna karfl› sessiz kal›n›yorsa,
iflte orada öz savunma yok demektir.
Bilinç olarak da örgütlülük olarak da
öz savunma yok demektir. Oysa ki öz
savunma, iflte öyle bir yerde, toplu-
ma ve bireye zarar veren tüm bu sal-
d›r›lar karfl›s›nda birey ve toplumun
özgür yaflam›n› savunma bilinci ve
eylemi demektir. Bunu da herkes ya-
pabilir. Kötüye yanl›fla, insan›, toplu-
mu çürüten her türlü de¤ere sald›r›-
ya karfl› do¤ruyu görmek zor de¤ildir.
Do¤r görülürse, bunu gerçeklefltir-
mek için mücadele etmek de zor
olmayacakt›r. Rahatl›kla üç befl in-
san bir araya gelerek, gençlik grupla-
r› örgütlendirilerek, belli bir bilinç
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e¤itim verilerek bu tür sald›r›lar kar-
fl›s›nda öz savunma görevleri yerine
getirilebilir. 

Her fleyden önce do¤ru yaflam ilke-
leri ortaya konarak öz savunma görevi
yerine getirilebilir. Kötülükleri geliflti-
renler uyar›larak ve toplum bu tür sal-
d›r›lar karfl›s›nda örgütlendirilerek öz
savunma görevleri yerine getirilebilir.
Dahas›, nas›l ki kötülükler sald›rgan-
sa, özgürlü¤ü, demokrasiyi temsil
edenler de mücadeleci olurlarsa, bu
görevler rahatl›kla yerine getirilebilir. 

BBaaflflkkaass››nnddaann  bbeekklleeyyeenn  

yyaakkllaaflfl››mm  ddoo¤¤rruu  ddee¤¤iillddiirr

Herkes kendi köyünü örgütleyip te-
miz tutabilir. Herkes kendi mahallesi-
ni, soka¤›n›, okulunu, iflyerini, her
fleyden önce akraba çevresini temiz tu-
tabilir. Öz savunma bilincine uygun
hale getirebilir. En az›ndan oralarda
kötülüklere karfl› mücadele edebilir.
Bundan da uzak durulursa, oralarda
teslimiyet vard›r, kötülük vard›r, düfl-
künlük vard›r. Yaflam emarelerini kay-
betme vard›r. O duruma düflen bir
toplumun da yaflam gücü olamaz. 

Kürt toplumu böyle bir duruma
düflürülmek istenirken, bu sürece
Önder Apo taraf›ndan müdahale edil-
di. PKK, Kürt toplumuna dayat›lan
bu tarz yok etme biçimine karfl› öz-
gürlük, eflitlik ve demokrasi çizgisinin
bir müdahalesi olmaktad›r. Önder
Apo öncülü¤ünde geliflen bu müda-
hale, topluma dayat›lan bütün yok
edici kötülükleri ortaya ç›kartarak,
Kürt toplumunun özgür, demokratik
yaflam ölçülerini, bilincini, örgütlülü-
¤ünü ve eylemini gelifltirmifl, böylece
yeni bir Kürt bireyi ve toplumu, onu-
runa, özgürlü¤üne, eflit ve demokra-
tik yaflama düflkün, bu de¤erlere sa-
hip, bunlar› en yüce de¤er bilen ve
bunun d›fl›nda yaflam tan›mayan ye-
ni bir Kürt tipi ve halk› yaratm›flt›r. 

Do¤ru halk, do¤ru durufl böyle bir
durufltur. Bunu esas almak, ulafl-
mak, bunu her tarafa yaymak günü-
müzün en temel görevidir. Dolay›s›yla
baflkas›ndan bir fley bekleyen, hep
devletten ya da gerilladan, Önderlik-
ten bir fleyler uman bir yaklafl›m
yeterli de¤ildir. Do¤ru olan, Önderli-

¤imizin de hep ifade etti¤i gibi, insan-
lar›n ve toplumun kendi yaflam bilin-
cine ulaflmas›, kendi özgür ve demok-
ratik yaflaman› kendi gücü ve çaba-
s›yla yaratmas›d›r. Bu da halk›n de-
mokratik komünal örgütlülü¤üdür,
demokratik serhildan› gelifltirmesidir. 

Her alanda kapitalist devletçi sis-
temin ister yozlaflt›r›c› sald›r›lar›na,
ister askeri sald›r›lar›na karfl› olsun,
meflru savunma çizgisinde öz savun-
ma bilincini, örgütlülü¤ünü gelifltire-
rek toplumun kendini savunmas›, ge-
lece¤in kazan›lmas› aç›s›ndan gerekli
ve zorunludur. Asl›nda Kürt toplu-
muna güncel planda dayat›lan imha
sald›r›s›na karfl› do¤ru durufl bu ol-
maktad›r. Meflru savunmay› sadece
Türk ordusunun veya polisinin gelifl-
tirdi¤i sald›r›lar karfl›s›nda ele almak
yetersizdir. Kuflkusuz o da önemlidir,
gelifltirmek gerekir. 

ÖÖrrggüüttllüüllüükk  

bbüüttüünn  ssaalldd››rr››llaarr››  bbooflflaa  çç››kkaarrtt››rr

Bu anlamda gerillay› büyütmek,
gelifltirmek gerillaya kat›l›ma teflvik
etmek, k›z olsun, erkek olsun bütün
gençleri da¤a, özgürlük alanlar›na ç›-
karak gerillalaflmaya yöneltmek el-
bette gerekli ve do¤ru yurtsever tu-
tumdur. Bu olam›yorsa da en az›n-
dan her genç oldu¤u yerde do¤rulu-
¤u, adaleti, güzelli¤i, eflitli¤i temsil et-
mek, bunlar› örgütlemek, bunlar te-
melinde yaflamak ve bunlara yönelen
sald›r›lar karfl›s›nda kendini örgütle-
yerek direnifl içerisinde olmak gibi bir
tutumu gelifltirmelidir. 

Kürt toplumu böyle olursa, toplum
her alanda bu biçimde direnifle geçer-
se, o zaman istedi¤i kadar Türk ordu-
su ve polisi sald›rs›n, o sald›r›lar hep
bofla ç›kar, sonuçsuz kal›r. Askeri sal-
d›r›lar, esas olarak ideolojik, sosyal,
kültürel sald›r›lar›n varl›¤› ortam›nda
ve ona karfl› direnilemedi¤i bir ortam-
da tehlikeli olmaktad›r. 

‹deolojik olarak kendimizi do¤ru ya-
flam çizgisinde tutarsak, kültürel de-
¤erlerimizi gelifltirirsek, kapitalizmin
her türlü yozlaflt›r›c› çabas›na karfl›
uyuflturucusuna, fuhufluna, çetelefl-
tirmesine, ç›karc›l›¤a, her türlü fleyi
al›p satmas›na, böylece insan›n ruhu-

nu tüketme giriflimine karfl› temel in-
sanl›k de¤erlerini, Kürt ulusal kültürel
de¤erlerini sa¤lamca koruyan bir ko-
numda olursak, toplum her alanda
böyle bir durufl sahibi olursa, o zaman
istedi¤i kadar asker ve polis sald›r›s›
olsun baflar›s›z kal›r. ‹stedikleri kadar
tüm Ortado¤u gericili¤ine güvenerek
bu sald›r›lar› Kürt halk›na karfl›
gelifltirsinler, kendisini bu biçimde ör-
gütlemifl, temel de¤erleriyle bütünlefl-
mifl, bu konuda sa¤lam bir durufl sa-
hibi olan Kürt toplumu karfl›s›nda bü-
tün bu sald›rganlar yenilmekten kur-
tulamaz. Do¤ru olan da böyle bir ko-
numu yaratmakt›r. 

PKK, böyle bir toplum yaratman›n
çizgisidir, Önder Apo’nun demokratik
konfederalizm çizgisi tüm toplumu
böyle bir örgülülü¤e kavuflturma çiz-
gisidir. Görev, tüm devrimci demok-
rat kifliler aç›s›ndan en temel görev,
bu bilinci herkese yaymak, tüm top-
lumu bu temelde e¤itmek, bununla
da yetinmeyerek ad›m ad›m her alan-
da bu bilinç temelinde yeni bir top-
lumsal örgütlülü¤ü yaratmakt›r. Bu
baflar›ld›kça Kürt halk› öz savunma-
s›n› sa¤lamlaflt›rm›fl olur. Dolay›s›yla
her türlü tehlike karfl›s›nda öz irade-
siyle özgür ve ba¤›ms›z temelde ken-
dini yöneten bir toplum haline gelir.
Bu da demokratik konfederalizm çiz-
gisinde örgütlenen Kürt halk›n›n ye-
nilmezli¤idir. Sa¤lam durufludur. Öz-
gürlü¤e ve demokrasiye ba¤l›l›¤›d›r.
Bu temelde tüm toplumlarla kardeflçe
iliflki ve iflbirli¤i kurarak gelece¤i ya-
ratma durumudur. 

Demek ki günümüzde topluma da-
yat›lan imha tehdidi ve bu temelde ge-
lifltirilen sald›r›lar ne kadar amans›z
ve fazla olursa olsun bunlar› bofla ç›-
kartman›n yegane yolu, öz savunma
bilinci ve örgütlülü¤ünü gelifltirmektir.
Demokratik komünalizm çizgisinde,
tüm Kürt toplumunu bulundu¤u her
yerde kendi ç›karlar›n› kendi örgütlü-
lü¤ü temelinde koruyan, bu anlamda
da her türlü ideolojik, kültürel, askeri
sald›r›lara karfl› kendini savunmay›
bilen bir toplum haline getirmektir.
Konfederalizm çizgisinde örgütlenen
Kürt toplumu demokrasinin öncüsü
olacak, her türlü sald›r› karfl›s›nda ye-
nilmezli¤i sa¤layacakt›r.  
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Zilan yoldafl› flehadetinin on birinci
y›ldönümünde anarken, O’nun Bafl-
kan Apo’yu anlayan ve uygulayan bü-
yüklü¤ü karfl›s›nda sayg›yla e¤iliyor ve
tüm özgürlük flehitlerine ba¤l›l›¤›m›z›
belirtiyoruz. 

Önderli¤imizin de ifade etti¤i gibi,
“Zilan yoldafl kiflili¤inde ve eyleminde
ölümü alt etti.” Ölüme giderken bile
büyük yaflam yürüyüflü halindeydi. Zi-
lan arkadafl, büyük bir bilinç derinli¤i
içinde ye-
r i n d e ,
z a -
ma-

n›nda harekete geçmenin sembolü
olurken, Önderli¤in Kürt halk› için in-
sanca ve onurluca bir yaflam aç›s›ndan
belirleyicili¤ini, önemini anlam›fl ve
buna cevap olman›n eylemini gerçek-
lefltirmifltir.

Bu eylem, öyle duygusal ve yaln›z
bir sürece cevap olma anlam›nda ger-
çeklefltirilen bir eylem de¤ildir. O aç›-
dan hala güncelli¤ini koruyan tarihsel
bir eylemdir. ‹nsanca var olman›n ve
yaflaman›n eylemi olarak geçerlili¤ini

korumaktad›r. Bize dayat›lan
imha inkar politikalar›na

karfl› bir durufltur. Na-
s›l yaflamal› ve müca-
dele edilmeli sorular›na
bir cevap niteli¤ini tafl›-

maktad›r. 

ZZiillaann  dduurruuflfluuyyllaa  ssüürreeccee
cceevvaapp  vveerrmmeellii  

vvee  kkaazzaanndd››rrmmaall››yy››zz  

Zilan arkadafl›n eylemi,
insanca bir yaflam flans›-

n›n verilmedi¤i bir ülkede
halk olarak kimli¤ini kazan-

ma savafl›m›d›r. Öyle bir anl›k
ve s›radan bir eylem de¤ildir. Bu

aç›dan hem Zilan arkadafl›n
kiflili¤ini hem de eyleminin
amac›n› çok köklü ve derin-
li¤ine sorgulamak gerek-

mektedir. 
Tarihin derinliklerinden sü-

zülüp gelen sevginin, güzelli-
¤in, bilinç derinli¤inin ad›

olan Zilan kiflili¤i ve dire-
niflçili¤ini anlamak, ça¤-

r›s›na cevap olmak kolay olmasa da
vasiyetinin gereklerini iyi anlamak ve
günümüz koflullar›nda gereklerini ye-
rine getirmek, her birimize büyük so-
rumluluklar yüklemektedir. 

Zilan eylemlili¤i, düflman›n s›n›r
tan›mayan sald›r›lar›na karfl› bir ce-
vap, uluslararas› komploya karfl› bir
uyar›y› ifade etmektedir. Bu kapsam-
da Zilan arkadafl›n eylemi bir yandan
düflman›n Önderlik ve halk›m›z üze-
rindeki sald›r›lar› bofla ç›karmak
iken, bir amac› da uluslararas› komp-
lo karfl›s›nda örgüt kadrolar›n› düfl-
man›n tehlikeli politikalar›n› görmeye
ve bunun karfl›s›nda etkili mücadele
tarz›n› yakalamaya yöneltme, yafla-
nan duyars›zl›klara karfl› uyar›c› ol-
makt›r. Özgür militan kiflili¤i yakala-
madaki k›staslar› kendi kiflili¤inde
ortaya koyarken, eylem tarz›ndaki t›-
kanman›n afl›lmas›nda eylem tarz›,
örgütleyicili¤i, kararl›l›¤›yla taktik
önderli¤in nas›l olmas› gerekti¤ini or-
taya koymufltur. 

Zilan duruflu ve ça¤r›s›n› do¤ru
anlamak ve bunu yaflam›n her ala-
n›nda esas almak, kazand›r›c› bir tar-
za sahip olmay› getirir. Yoksa hiçbir
biçimde insana yaflam hakk› tan›ma-
yan, dilini, kültürünü yok sayan, in-
kar ve imhada ›srar eden politikalara
karfl› yaflam flans› yoktur. ‹nkar imha
politikalar›na eylemiyle ‘dur’ diyen Zi-
lan yoldafl, Türk devletinin 1995 y›-
l›nda gerçeklefltirdi¤i topyekün sava-
fl›mla, bu y›l› PKK’nin bitifl y›l› olarak
belirlemesi karfl›s›nda eylemiyle düfl-
man› sarsm›flt›r. Özgürlük hareketini
imha etme, geriye kalanlar› ise onur-
suz bir yaflam içinde tutman›n amaç-

ZZiillaann  ttaarrzz››  hheerr  bbiirriimmiizz  iiççiinn  ZZiillaann  ttaarrzz››  hheerr  bbiirriimmiizz  iiççiinn  
eessaass  aall››nnmmaass››  ggeerreekkeenn  bbiirr  ddoo¤¤rruullttuudduurreessaass  aall››nnmmaass››  ggeerreekkeenn  bbiirr  ddoo¤¤rruullttuudduurr

“Zilan  yoldafl›n  vasiyetini  ve  Önderli¤e  olan  ba¤l›l›¤›n›  anlayan,  bunu  kendisi  için  esas  alan  onlarca  yoldafl,  onu  
bir  yaflam  felsefesi  ve  kayna¤›  olarak  yüreklerinde  tafl›d›lar.  Amaç  ve  hedefe  kilitlenirken  hep  O’nu  düflünerek  
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O’nu  kendileri  için  bir  yaflam  gücü  ve  iradenin  zaferi  olarak  ele  alarak  baflar›n›n  s›rr›n›  çözdüler”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



land›¤› ve bunu gerçeklefltirmek için
milli birlik söylemleriyle flovenizmin
alabildi¤ine körüklendi¤i bir süreçte
Zilan arkadafl, bu politikalara ‘dur’
demesini bilmifltir. 

ZZiillaann  ttaarrzz››  ÖÖnnddeerrllii¤¤ii  ddoo¤¤rruu
aannllaammaakk  vvee  hhiisssseettmmeekkttiirr  

Zilan kiflili¤ini, yaflam ve eylem tar-
z›n› güncellefltirmemiz bugün her dö-
nemden daha fazla önem tafl›makta-
d›r. Türk genelkurmayl›¤› baflta olmak
üzere devlet kurumlar› ‘tek bir fert kal-
may›ncaya kadar bu
mücadele devam
edecek’ aç›klamala-
r›yla, inkar imha po-
litikalar›nda ›srarl›
olacaklar›n› ortaya
koymaktad›r. Türk
genelkurmay› aç›k-
lamalar› ile tam bir
floven dalga estire-
rek, Türk halk›n›
Kürt halk›n› linç etmeye ça¤›rmakta ve
bunun üzerinden Kürt halk›n›n imha-
s›nda baflar›ya ulaflman›n çabas›n›
sergilemektedir. Neoittihatç›lar›n ‘ne
mutlu Türküm’ diyenlerin d›fl›nda hiç
kimseye yaflam hakk› tan›mayan imha
politikalar›, hareketimize ve halk›m›za
karfl› imha giriflimlerini Önderli¤imizin
zehirlenmesiyle t›rmand›rmaktad›r. 

Son dönemlerde Kürdistan k›rm›z›
çizgiler içine al›narak, topyekün savafl
karar› daha etkili bir biçimde devreye
konulmaktad›r. Bu sald›r›lar ve imha
politikalar› karfl›s›nda Zilan kiflili¤i ve
durufluyla süreci do¤ru anlamak ve
karfl›lamak her militan›n görevi olmak-
la birlikte, Türkiye’nin götürülmek is-
tendi¤i noktaya karfl› durmak, bunun
bilinci içerisinde olmak önem tafl›r. 

Önderli¤imizin “Türkiye Iraklaflt›r›l-
mak isteniyor” noktas›nda duyarl› ol-
mam›z›, bar›fl ve demokrasi mücadele-
sini sürdürmemizi istedi¤ini unutma-
dan, onurluca, insanca yaflam›n duru-
fluna ba¤l› kalarak Zilan direniflçili¤ini
esas almal›y›z. Bar›fl ve demokrasinin
nas›l olmas› gerekti¤i konular›nda
pratik politikada ne yap›lmas› gerekti-
¤ini ortaya koyan Önderli¤imizin, yal-
n›z Kürt halk›n›n de¤il, Ortado¤u

halklar›n›n da özgür birliktenlik içinde
ve kardeflçe bir arada yaflama felsefe-
sini esas almal›y›z. Y›llard›r Kürt hal-
k›n›n sergiledi¤i sab›rl›, sa¤duyulu ve
bilinçli demokrasi mücadelesine karfl›-
l›k, Türk devleti ‘tek bir fert kalana ka-
dar savafl›r›z’ mant›¤›yla fliddeti t›r-
mand›r›rken, Önderli¤imizi ‹mral›’da
tutsak etmekle yetinmedi, zehirleyerek
imha etme amac›n› bir kez daha en üst
düzeyde ortaya koydu. 

Gelinen aflamada imha politikas›
t›rmand›r›larak ve derinlefltirilerek
beynimize ve yüre¤imize zehir verile-
rek sonuç al›nmak isteniyor. S›n›r ta-

n›mayan bir yönelim ve sald›r› karfl›-
s›nda sessiz kalmayan Kürt halk› ve
özgürlük hareketi, yeni bir mücadele
aflamas›n›n bafl›nda Zilan arkadafl›n
yaflam tarz› ve duruflu karfl›s›nda bir
kez daha kendisini sorgulayarak,
Önderli¤ine sahip ç›kman›n ve etra-
f›nda kenetlenmenin derinli¤i içinde
olmal›d›r. 

Zilan tarz›; Önderli¤i do¤ru anla-
mak ve hissetmekse, halka ba¤l› bir
özgürlük militan› olmaksa, bu yap›l-
mak durumundad›r. 

KKoommpplloollaarr››  bbooflflaa  çç››kkaarrttmmaakk  
ZZiillaann  ttaarrzz››nn››  aannllaammaakkllaa  mmüümmkküünnddüürr

Zilan yoldafl, Önderlik üzerindeki
imha sald›r›lar›n› o y›llarda hissederek
harekete geçer ve mektubunda “her
halk›n tarihine bak›ld›¤›nda özellikle
devrim süreçlerinde mücadele veren
ve baflar›yla kurtulufla götüren, yafla-
d›klar› döneme damgas›n› vuran ön-
derlikler vard›r. Tarih öndersiz hiçbir
ulusal ve s›n›fsal hareketin gerçek an-
lamda da baflar›ya gitmedi¤ini do¤ru-
lamaktad›r. Önder; yaflat›lmak istenen
yenilik ve geliflmeleri en üst düzeyde

temsil eden, yani yeni insan, yeni top-
lum düflüncesine denk, bütün yafla-
m›n› bir halk›n yaflam›na göre düzen-
leyen, kendi kaderini halk›n kaderinde
bulan ve o halk›n ac›lar›n›, duygu ve
taleplerini en derinden yaflayan ve
kurtulufl için pratik görevleri en üst
düzeyde omuzlayand›r” tan›mlamas›n›
yaparak, Önderli¤imize yönelik sald›r›-
lara karfl› derin bir bilinç ve duyarl›l›k-
la karfl› koymufltur. Önderli¤imizin
kendini halk›na ve insanl›¤›n yaflam›-
na adayan büyüklü¤ünü görmüfl ve o
y›llarda kaleme ald›¤› mektubunda
düflüncelerini en yal›n ve aç›k bir bi-

çimde dile getirmifltir. 
Zilan arkadafl mektu-

bunda, “‹nsanl›k tarihine
bakt›¤›m›zda, gerek ulu-
sal, gerek s›n›fsal kurtu-
lufl mücadelesini veren
halklar›n, devrimin ger-
çekleflme olana¤›n› yara-
tan tarihi, sosyal, siyasal
ve kültürel bir zemini ve
birikimi vard›r. Kürt hal-

k›na karfl› olan ulusal inkar bu halk-
lara karfl› yoktur. Kiflilik sorunlar›
bizdeki gibi derin de¤ildir. Tarihleri
bizdeki kadar çarp›t›lmam›flt›r. Kad›n
cinsi bu kadar sömürülmemifltir. Dini
olgular bizdeki kadar kötü tarzda ifl-
lenmemifl ve halklara karfl› kullan›l-
mam›flt›r. O halklar›n mevcut konum-
lar›na karfl› bilinçli bir tepkileri vard›r.
Özgürlük ve eflitlik düzeylerinde gelifl-
meler vard›r. Önderlerinin güç ald›¤›
belli bir ayd›n kesim vard›r. Kürdistan
devriminde ise bu belirtilen hususla-
r›n tümü bitmifl bir durumdayd›” di-
yerek, Önderlik gerçekli¤ine yaklafl›-
m›n› bu cümlelerle ifade etmifltir.
Uluslararas› komplonun planland›¤› o
süreçte, Önderli¤in nas›l hedeflendi¤i
ve nas›l sahiplenilmesi gerekti¤i hu-
susunda bilinçli net bir tavr›n sahibi
olmas›n› bilmifltir. 

Bu anlamda özgürlük hareketimi-
zin geldi¤i aflama ve mücadele gerçe¤i-
mizin bir gere¤i olarak Zilan direniflçi-
li¤ini anlamaya çal›flarak, Önderli¤i-
mize yönelik sald›r›n›n alt›nda yatan
gerçe¤i görmek durumunday›z. Türk
devletinin ve uluslararas› güçlerin ne-
den ‘Apo’suz, PKK’siz Kürt çözümünü’
öngördüklerini ve y›llarca süren ulus-
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lararas› komplo konseptleri ile uygula-
ma ve politikalar›n› çözümleyerek, sü-
rece do¤ru kat›l›m› sa¤lamak ve etkili
mücadele yürüterek, bu sald›r›lar› bo-
fla ç›karmak Zilan yoldafl› anlamakla
mümkündür. 

O, daha y›llar önce büyük bir öngö-
rü ile Önderli¤e ve PKK’ ye karfl› sald›-
r›lar›n alt›nda yatan gerçe¤i görerek,
bofla ç›karman›n eylemlili¤i içine gire-
biliyorsa, bizler günümüzde deflifre
olan, ad›m ad›m bofla ç›kar›lan ve bü-
yük bir direniflle karfl›l›k verilen ulus-
lararas› komplonun son ç›rp›n›fl ve po-
litikalar›na karfl› özgürlük mücadele-
mizi yükselterek cevap olmal›y›z. 

DDeevvrriimm  vvee  ddeevvrriimmccii  dduurruuflfl  ddüüflflüünnccee  
ddeerriinnllii¤¤ii  iiççiinnddee  öörrggüüttlleennmmee  iisstteerr  

Bu konuda Önderli¤imiz “Zilan kifli-
li¤i ile yaln›z düflman› de¤il, her türlü
basit duygular›, ucuz yaflamlar› ve ye-
nilgi kiflili¤ini yerle bir ettik” diyerek,
Zilan yoldafl›n büyük yaflam ça¤r›s›na
nas›l cevap olunaca¤›n› çözümlemele-
riyle ortaya koymufltur. Amaçta ve
kavray›flta yo¤unlu¤un, netli¤in bireyi
nas›l güçlü k›ld›¤›n› ve sonuç al›c› ol-
du¤unu göstermifltir. S›radan kat›l›m
ve yürüyüflün yo¤un bir sald›r› alt›nda
olan halk gerçekli¤imize cevap olun-
mayaca¤› aç›kt›r. Devrim olay›n›n öyle
s›radan duygu ve düflüncelerle karfl›-
lanamayaca¤› ortaya ç›km›flt›r. 

Baflta Zilan arkadafl olmak üzere on
binlere varan flehitler gerçe¤imizde is-
patland›¤› gibi, devrim ve devrimci du-
rufl; düflünce derinli¤i içinde örgütlen-
me, bireyin kendisini netlefltirme,
ar›nd›rma, kendisini bulma ve etkili
bir mücadeleci kiflili¤e ulaflma olay›-
d›r. Kazanmaya, baflar›ya kilitlenmeyi
gerektirmektedir. S›radan bir yaflama
raz› olan, çabas›z, emeksiz kendisini
yaflatanlar›n yenilgisi kaç›n›lmazd›r.
Bunu do¤allaflt›ran ve ortama daya-
tanlara karfl› mücadele etmek, Zilan
yoldafl›n an›s›na ba¤l›l›¤›n bir gere¤i-
dir. O’nun ça¤r›s›; yeni bir yaflam›n
nas›l yarat›laca¤›n›n ve halka nas›l la-
y›k olunaca¤›n›n ça¤r›s›d›r. Baflta Ön-
derli¤imizin yetmez yoldafll›k belirle-
mesi ve uluslararas› komploya karfl›
duruflun do¤ru sorgulanmas›, Zilan

yoldafl›n ça¤r›s›n› anlamaktan geçer. 
Zilan yoldafl, kad›n kurtulufl ideolo-

jisi çerçevesinde kad›n›n düflünsel, si-
yasal ve felsefi anlamda özgürleflmesi
aç›s›ndan Önderli¤in sarf etti¤i eme¤e
karfl›l›k “keflke can›mdan baflka vere-
cek bir fleyim olsayd›” sözleriyle ifade
ederken, tarihi ve vicdani sorumlulu¤u-
nun derinli¤ini de ortaya koymufltur. 

Zilan çizgisinde yürümenin kararl›-
l›¤›n› tafl›yan ve bunun pratik uygula-
y›c›s› olman›n çabas›n› vermeye çal›-
flan kadrolar olarak, kendimizi hem
Önderli¤imizin kad›na duydu¤u sevgi,
güven hem de Zilan arkadafl flahs›nda
tüm flehitlerimiz karfl›s›nda sorgula-
mal›, onlar› anlamal› ve uygulamal›y›z. 

Önderli¤imiz, ‹mral›’da sürdürdü¤ü
ideolojik, felsefik çal›flmalar›yla bar›fl ve
demokrasi mücadelesinin yol ve yön-
temlerini, örgütlenme esaslar›n› belirle-
yerek, bizlere yeni bir ufuk kazand›ra-
rak, nas›l bir yaflam, nas›l bir topluma
ulaflmam›z gerekti¤ini de ortaya koy-
mufltur. Savunmalar özgür birey, özgür
toplum gerçekli¤i kadar insanl›¤›n kay-
betti¤i ve sürüklendi¤i kaosun afl›lmas›
için nas›l bir mücadelenin yürütülmesi
gerekti¤ini de her aç›dan belirlemifltir.
Önderli¤in kad›n militanlar› olarak,
Önderli¤in bar›fl ve özgürlük çabalar›
karfl›s›nda do¤ru bir kavray›fl kadar uy-
gulama gücü de göstermeliyiz. Aksi
takdirde hem flehitlere karfl› verdi¤imiz
sözleri yerine getiremeyiz, hem de Ön-
derli¤imizin emeklerine lay›k bir prati-
¤in sahibi olamay›z. Bunun için özgür-
lük militanlar› olarak her fleyden önce
militanl›¤›n ön gördü¤ü kiflilik, müca-
dele ve yaflam tarz›n› yakalamak duru-
munday›z. Bu da Zilan kiflili¤ini anla-
mak ve uygulamaktan geçer. 

Zilan tarz›, yaflamak ve baflarmak
için her birimizin esas almas› gereken
bir do¤rultudur. Ayn› zamanda da
Önderli¤in “Zilan büyük bir sözleflme-
dir” belirlemesine ba¤l› kalarak, O’nu
kendimiz için nas›l somut bir yaflam
gerçekli¤ine dönüfltürece¤iz nokta-
s›nda yo¤unlaflmal›y›z. Bunun sava-
fl›m›n› ideolojide, pratikte, ruhta, bi-
linçte güçlü vererek sonuç alabiliriz.
Zilan yoldafl› anlamak ideolojide net-
li¤i gerektirir. Amaca kilitlenmeyi,
yanl›fl yaflam ve tutumlara karfl› mü-
cadeleyi flart koflar. 

Zilan kiflili¤i, yaflam› anlaml› k›l-
mak, iradede keskinlik ve çaba büyük-
lü¤ü ile zorluklar›n üstesinden gel-
mektir. O, Dersim’in asi ve bir o kadar
da özgür da¤lar›nda devrimci mücade-
leye kat›l›rken, elinde silah tuttu¤u ka-
dar Önderli¤i okumaya ve anlamaya
da büyük önem vermifltir. K›sa bir za-
man dilimi içinde de olsa Önderli¤in
çözümlemelerini okumufl, ruh ve dü-
flünce güzelli¤ini kayna¤›ndan içerek
susam›fll›¤›n› gidermesini bilmifltir.
Bununla yetinmemifl, anlad›¤›n› eyle-
me dönüfltürmüfltür. Kiflili¤i ve prati-
¤iyle Dersim’in savaflla kurtulmufl top-
raklar›na bir su gibi akm›fl ve duru-
fluyla da¤lar›na bir o kadar heybet kat-
m›flt›r. Ve Zilan iflgal edilmifl bir ülke-
de, yaflam›n kölece de¤il, özgürlük sa-
vaflç›s› olarak nas›l yaflan›laca¤› nok-
tas›nda bir ses olup yank›lanm›flt›r. Bu
aç›dan, Zilan kiflili¤inde yaln›z düflma-
n›n iflgaline dur denilmedi¤i, yenilgili
kiflili¤in ucuz yaflam aray›fllar›n›n ve
basit duygular›n PKK’de yaflam hakk›
bulamayaca¤›n› göstermifltir. 

ZZiillaann’’››  aannllaammaakk  
bbüüyyüükk  yyaaflflaammaakk  ddeemmeekkttiirr

Uzun y›llar saflarda, içimizde kal-
mas›na ra¤men, sorunlu ve çözümsüz
durufllar yaflan›yorsa, bunun militan
durufl aç›s›ndan neyi ifade etti¤i nok-
tas›nda sorgulanmas› gerekmektedir.
Oysa Zilan’› anlamak büyük yaflamak
demektir. Kendini gelifltirmeyen, kat-
mayan ve flikayetlerle kendini gerek-
çelendirenlere ve ‘bunald›m, daral-
d›m, yaflam beni s›k›yor’ diyenlere ne
denebilir? Bunlar, yaflam iddias› za-
y›f, iradi duruflu kendinde yaratama-
yan ve militan duruflta kararl› olma-
yan bireylerdir. Bu da Zilan’› anlama-
makt›r, yaflamamakt›r.

Önderli¤imizin bu konuda belirtti¤i
gibi, “Zilan’›n di¤er bir vasiyeti de bu-
dur. Büyük eylemi ile büyük yaflam is-
temini ilan ediyor. Bu da sizin için flu
anlama geliyor; özgür iradeye, büyük
yaflam ifadesine uygun olacak kimlik-
ler ortaya ç›k›ncaya kadar ustaca ve
büyük eylemlilikle mücadeleye devam
demektir.” Bu durufl, özgür iradeyle
yaflamda ve çal›flman›n her sahas›nda
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baflar›l› olmak demektir. Ancak bunun
karfl›s›nda içimizde buna ters pratikler
veya buna denk düflmeyen kadrosal
durufllar mevcuttur. 

Aç›kt›r ki, Zilan gerçekli¤i karfl›s›n-
da bu durufllar kabul edilemez. Y›llar-
ca birey iradesi diyerek, özgürlük mü-
cadelesinde ad›m atmada zay›f kalan
ve yetmezliklerini, ben özgürüm ad› al-
t›nda sürdüren durufl ve pratiklerin
örgüt gerçe¤imiz ve flehitlerin ard›l› ol-
makla bir ilgisinin olmad›¤› aç›kt›r.
Özgürlük bedel ister, özgür olman›n,
özgür karar vermenin de kurallar› var-
d›r. Öyle toplumun ç›karlar›n›, baflka-
s›n›n da hukukunu ve en önemlisi de
örgütsel ihtiyaç ve gereklilikleri gözet-
meden, birey toplum iliflkisini do¤ru
kurmadan, sözle özgür olunamaz, mi-
litan durufl sergilenemez. Özgürlük id-
dias› büyüklük ister, yarat›c›l›k, emek
ve çaba ister. Yarat›lan özgürlük de-
¤erlerini korumay› ve daha ileri boyut-
lara götürmeyi zorunlu k›lar. Ki, binle-
rin eme¤i, kan› ve çabas› ile yarat›lan
özgürlük de¤erlerine ucuz yaflam al›fl-
kanlar›yla ve kendine göre özgürlük
tan›mlamalar›yla yaklafl›lmayaca¤› ve
özgürlük savaflç›s› olunamayaca¤› gi-
bi, büyük ve çaba gerektiren özgürlük
mücadelesi de verilemez. ‹flte Zilan
gerçekli¤i bize bunu ö¤retmektedir. 

ZZiillaannccaa  yyaaflflaamm  ssaaddeelliikkttiirr
ddoo¤¤rruulluukkttuurr  aazziimmddiirr  iirraaddeeddiirr

Zilan yoldafl, büyük yaflaman›n ve
özgür kad›n militan› olman›n gücünü
ortaya ç›kar›rken, Önderli¤in felsefesini
kavrayarak, k›sa zamanda nerede ve ne
zaman harekete geçilmesi gerekti¤ini de
eylemi ile ortaya koyman›n ad›d›r. 

Yaflam› liberalize
eden, genel do¤rular›
okuyup kendine göre yo-
rumlayan, yetmezlikleri-
ni bu tarzda örtbas edip
gerekçelendiren yakla-
fl›m ve tutumlar›n, Zilan
tarz› ve durufluyla çelifl-
ti¤ini ve özgürlük hare-
keti içinde yaflam hakk›
bulamayaca¤› aç›kt›r.
Yarat›lan de¤erler nas›l
korunur sorusundan
çok, kendimi nas›l yafla-

t›r›m denilirse, bunun sorgulanmas›
gerekir. Bu tarz tutum ve yaklafl›mlar
içimizde yaflam hakk› buluyorsa, dev-
rimci yaflamda ve ideolojik mücadele-
de yetersizlik var demektir. Bu konuda
militanlaflmayan kiflilik özelliklerinin
normalleflmesi ve ‘öyle de böyle de ya-
flanabilir, ben öyle  düflünüyorum, ben
özgürüm’ diyerek, özgürlük mücadele-
sine kendini katmayan ve her fleyi s›-
radanlaflt›ran tutumlara karfl› tav›r al-
mamak, bu yanl›fl anlay›fl ve durufllar-
la bir arada yaflaman›n dengelerini
oluflturmak, Zilanca yaflamaya ve Zi-
lan’la büyük sözleflmeye cevap olma-
ma anlam›na gelir. Çok aç›kt›r ki, Zi-
lanca yaflam sadeliktir, do¤ruluktur,
azimdir, iradedir. Önderlik gerçe¤ini
anlamak ve uygulamakt›r. Bu gün her
kad›n militan›n buna göre yaflamas› ve
kendini örgütleyerek mücadele etmesi
en temel sorumluluktur.

Bu gün Türk özel savafl rejimi Gü-
ney Kürdistan’a yönelik sald›r› haz›r-
l›klar›n› sürdürmekte, Kuzey Kürdis-
tan boydan boya operasyonlarla tam
bir askeri iflgal alt›na al›nmakta, Kür-
distan’daki tüm siyasi ve halk temsilci-
leri tehdit alt›nda tutularak, Kürt hal-
k›n siyasi iradesi k›r›lmak istenmekte-
dir. Türk devleti Önderli¤imizin zehir-
lenmesi, gerillaya yönelik operasyonla-
r› ve halk›m›za karfl› yürüttü¤ü bu bas-
k›larla özgürlük hareketimize karfl› ön-
gördü¤ü imha sürecini pratiklefltirir-
ken, bu sald›r›lar karfl›s›nda Zilan tar-
z›n› ve duyarl›l›¤›n› yakalamam›z ge-
rekmektedir. Ve bu sald›r›lar› bofla ç›-
karmak ancak kararl› ve iradeleflmifl
bir militan gerçekli¤i gerektirmektedir.
Bu tarz bir durufl ve mücadeleyle sal-
d›rlar karfl›s›nda sonuç alabilir. 

Bu dönemde tereddüt, kendine göre
yaklaflmak, yaflamak de¤il, yüksek bir
kararl›l›k ve direnifl sonuç alacakt›r.
PKK’ ye yönelik tasfiye giriflimleri ve
çabalar›n›n sonuçsuz kalmas› ve ba-
flar›n›n s›rr› militan ve iradi durufltan
geçer. Zilan tarz›, yaflamak, örgütlen-
mek, büyük söz ve eylemin sahibi ol-
mak, tüm imha, tasfiye ve sald›r›lar›n
panzehiri olamakt›r. 

Bu aç›dan normalleflen, s›radanla-
flan, liberalize edilen tüm tutum ve
yaklafl›mlardan uzaklaflarak ve buna
karfl› ideolojik mücadele yürüterek,
öncü kadro tutum ve durufluyla örgüt
ortam›m›z› her türlü geri, yetmez ve
mücadeleden al›koyan durufllardan
ar›nd›rarak düflman› bofla ç›karabili-
riz. Ki, bu güç ve irade her zamankin-
den daha fazla vard›r ve nas›l yaflan-
mas›, mücadele edilmesi gerekti¤i her
zamankinden daha anlafl›l›r k›l›nm›fl-
t›r. Bunun örnekleri aç›k bir biçimde
belleklerde ve yaflanan pratiklerde ifl-
lenmifl ve gerekli sonuçlar bilince ç›-
kar›lm›flt›r. 

Önderli¤imizin bu konuda belirtti¤i
gibi; “e¤er hepiniz Zilan tarz›nda o ça¤-
r›ya yaflam›n›zla, savafl›m›n›zla ve en
önemlisi de ideolojiyle, gerekti¤i yerde
siyasal, örgütsel ve yönetimsel yeterli-
likle cevap olabilirsiniz.” Önderlik bu
belirlemesiyle kadrolara düflen görev
ve sorumluluk anlay›fl›na dikkat çeke-
rek, Zilan tarz›ndaki ça¤r›ya nas›l yak-
lafl›lmas› ve kendinde somutlaflt›rmas›
hususlar›na de¤inmektedir. 

Örgüt militanl›¤› ve çizgi devrimcili-
¤i temelinde yaflam duruflu kadar çiz-
gi ölçülerinde nas›l bir tutum sahibi
olunmas› gerekti¤i de önemlidir. “Zilan
bir büyük sözleflmedir” belirlemesi te-
melinde ideolojik mücadelede ne ka-
dar etkiliyiz, ideolojik çal›flmalarda ne
kadar ideolojik perspektifle sorunlar›
ele al›yor ve çözümlüyoruz konusu
üzerinde yo¤unlafl›lmas› gerekmekte-
dir. Çünkü içimizde yer yer ideolojik
çarp›tma ve ortaya ç›kan sorunlara
karfl› mücadelesizlik vard›r. Hatta bu
tür yaklafl›m ve tutumlara karfl› mu¤-
lak ve çaresiz kalma durumlar› yafla-
n›yor. Önderli¤imizin aile, birey, top-
lumsal sorunlara iliflkin perspektifleri-
ni yaflama geçirme ve örgüt ortam›nda
hakim hale getirmede zay›fl›klar mev-
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cuttur. Bu aç›dan da
ideolojiden kopufl,
farkl› aray›fl ve yaflam
tarzlar› bazen ortam›-
m›zda kendisini ko-
nuflturabilmektedir.
Bütün bunlara karfl›
ideolojik mücadele ve-
rilmiyor, örgüt iflletil-
miyorsa ve tav›r sahibi
olunam›yorsa, bu her örgüt militan›
için sorgulanmas› gereken bir duruflu
ifade etmektedir. 

Elefltiri özelefltiri ile ortak ruh, duy-
gu refleksini yakalamak durumunda-
y›z. Bu aç›dan, ideolojik perspektifi bu
kadar net olan özgürlük hareketimizin
militanlar› olarak, Zilan tarz›nda üret-
ken ve kapsay›c› olmak kadar, ideolo-
jik bak›fl aç›s›yla sorunlara yaklaflmak
ve ideolojik mücadeleyi keskinlefltir-
mek zorunday›z. Esneklik ad› alt›nda
ortam›m›za dayat›lan liberalizm e¤ili-
mine karfl› mücadele etmek önem arz
etmektedir. Çal›flma sahalar›nda tarz
ve tempoda aktif olmayan, dar yakla-
flan tutumlara karfl› ideolojik yakla-
fl›mdan çok, siyaset ve politik yakla-
fl›mlar söz konusu olabilmektedir.

Tüm bunlardan hareketle bireysel
tarz ve durufllara ‘dur’ demek ve do¤ru
kat›l›m tarz› ile sorumlulu¤u esas al-
mak, bir militanl›k ölçüsüdür. Zilan çiz-
gisine ba¤l› ve Önderli¤e karfl› duruflu-
nu sorgulayan binlerce örgüt kadrosu-
nun özgürlük ölçülerinde ›srar› vard›r,
ancak yeni ve özgür yaflam›n yarat›lma-
s›nda da öncülü¤ün bu temelde gelifl-
mesi gerekmektedir. Ve Zilan tarz›na
ancak bu yaklafl›mla cevap olunabilir. 

Yine siyasal ve toplumsal çal›flma
alanlar›nda örgütsel sistem örgütlen-
dirilirken, meclisleflme, kitle hareketi-
ni gelifltirme, serhildanlara öncülük
etmede ve halk›n demokratik, bar›flç›l
istemlerine cevap olmayan yaklafl›m
ve pratikler kabul görmez. 

HHaallkkaa  sseess  oollmmaa  vvee  uummuutt  oollmmaa  
aannccaakk  ZZiillaann  ttaarrzz››nnddaa  ggeelliiflfleebbiilliirr

Özel savafl rejimine karfl› halk› ko-
rumak, örgüt militan›n›n görevleri ara-
s›ndad›r. Köy, kent her yerde halkla
buluflmak ve öncülük yapmak, s›ra-

dan bir görev de¤ildir. Halka ses olma
ve umut olma ancak Zilan tarz›nda ge-
liflebilir. Bu da iflin siyasal, sosyal bo-
yutlar›nda yo¤unlaflmay› gerektirir ve
en kapsay›c› plan, projelerle yeni bir
toplum ve yaflam›n öncülü¤ü temelin-
de geliflmeyi öngörür. Bununla ancak
geliflme yarat›labilir. Yoksa katliamlar-
la, linç olaylar›yla karfl› karfl›ya olan
bir halk ve gerçekli¤ini görmezden gel-
me, al›fl›lagelmifl tarzda siyasi ve top-
lumsal çal›flma yürütme, gelinen afla-
mada fazla sonuç vermeyece¤i gibi,
bununla tarihsel sorumluluklar da ye-
rine getirilemez. Halk›m›za karfl› tam
bir askeri iflgal ve kültürel soyk›r›m
yaflat›lmaktad›r; etkili bir mücadele
yürütülmezse bu katliamlar durduru-
lamaz. Bu nedenle Zilan tarz›nda bir
örgütsel, siyasal yeterlilik düzeyini ya-
kalamak, her zamankinden daha yak›-
c› bir biçimde önümüzde durmaktad›r. 

Önderli¤imiz yeni bir süreç tan›mla-
mas› yapt›. Stratejik düzeyde bir mü-
cadele de¤iflikli¤i yaflan›yor. Bu aç›dan
kendimize göre de¤il, siyasal do¤rultu-
ya uygun sürece yaklaflmak önemlidir.
Önderli¤imizin on dört y›ll›k diyalog ve
bar›fl aray›fl›na karfl›l›k, topyekün sa-
vafl ilan edildi. Türk devletinin PKK’
nin imhas›na dönük izledi¤i politika-
lar, yeni konseptlerle tek tek uygulan-
d› ve uygulanmaya devam ediliyor. 

ZZiillaann’’››nn  yyaaflflaamm  ffeellsseeffeessiiyyllee  iimmhhaa  
ssüürreecciinnii  bbooflflaa  çç››kkaarraabbiilliirriizz  

Önderli¤imizin ideolojik mücadelesi
ve çözüm projelerine karfl›l›k etkili bir
siyasal çal›flma, örgütsel durufl aç›k
ki, tüm yönelimleri ve planlar› bofla ç›-
karacakt›r. Demokratik birlik çözümü
fliddetli bir mücadeleyi gerektirir. Bu
aç›dan kad›n ve gençli¤in toplumsal
alana girerek, sürece daha fazla cevap
vermelidir. Öncülük misyonlar›n› oy-

namalar› halinde düfl-
man›n karfl› faaliyetleri
durdurulabilir. 

Bürokratik, ruhsuz,
mu¤lak tarzlar afl›larak,
öncülük misyonuna uy-
gun rol oynamak süreci
tersine çevirebilir. Yok-
sa dayat›lan imha süre-
ci, topyekun savafl ilan›,

halklar›n birli¤ine, kardeflli¤ini tehlike
alt›na sokarak, tam bir toplumsal sa-
vafla dönüflür. Bunu önlemek ve görev
ve sorumluluklara do¤ru yaklaflmak,
aç›k ki kazand›racakt›r. 

KCK sistemini oturtmak önemlidir.
Ulus devlet sisteminin h›zlanan çökü-
flüne alternatif demokratik ulus tan›m-
lamas›n› esas alarak, demokratik Orta-
do¤u projesine dönüfltürmek, halklar›n
birli¤i ve kardeflli¤i fliar› etraf›nda bir
arada yaflamak, toplumsal bar›fl› sa¤-
lamak, yo¤un bir çal›flma temposunu
gerektirir. Ancak bu temelde Zilan çiz-
gisinde yürüyüflü, yaflam tarz›n› kendi-
mizde bafllatarak, tüm çal›flma alanla-
r›m›zda baflar› sa¤layabiliriz. Bu temel-
de an›s›na ba¤l›l›¤›n gereklerini yerine
getirebiliriz. Baflta Önderli¤imize yöne-
lik imha sald›r›s›n› bofla ç›karmak üze-
re, Zilan’la büyük sözleflmenin uygula-
y›c›lar› haline gelebiliriz. Zilan’la söz-
leflmek, özgürlük ölçülerine ba¤l› kal-
man›n ve yaflam ilkelerini uygulama-
n›n bir gere¤idir. 

Zilan yoldafl›n vasiyetini ve Önderli-
¤e olan ba¤l›l›¤›n› anlayan, bunu ken-
disi için esas alan onlarca yoldafl, onu
bir yaflam felsefesi ve kayna¤› olarak
yüreklerinde tafl›d›lar. Amaç ve hedefe
kilitlenirken hep onu düflünerek so-
nuç al›c› olabildiler. Zilan’›n yaflam fel-
sefesini ve k›sa zaman kesitine s›¤d›r-
d›¤› büyüklük ve bilinç derinli¤ini
anlayan yoldafllar, kendilerini çal›fl-
malara katarken tereddütsüz oldular.
Ve zor olan› baflard›lar. Onu kendileri
için bir yaflam gücü ve iradenin zaferi
olarak ele alarak baflar›n›n s›rr›n› çöz-
düler. Evet, Zilanca yaflam felsefesine
ba¤l› kalarak bizlere dayat›lan inkar
imha politikalar›n› bir kez daha bofla
ç›karaca¤›m›za olan inançla, Zilan’›n
yaflam yürüyüflünü sürdürece¤iz.
Tanr›ça Zilan’a ancak bu temelde lay›k
olabilir ve an›s›na ba¤l› kalabiliriz. 
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Önderli¤imizin gelifltirdi¤i kad›n öz-
gürlük ideolojisi eksenli demokratik
ekolojik cinsiyet özgürlükçü paradig-
man›n felsefeye, tarihe ve onun bilinci-
ne getirdi¤i yeni aç›l›mlar, kad›n aç›-
s›ndan muazzam bir özgürlük alan›n›
açmaktad›r. Kad›n, bedeninden tuta-
l›m diline, yaflamla olan ba¤lar›na, dü-
flünce yap›s›na, felsefeyle, sosyal bilim-
lerle olan iliflkisine kadar tam bir öz-
gürlük alan› haline gelmektedir. Kad›n
bedenine, kad›n düflüncesine, duygu-
suna, onun sosyalitesine ve iradesine
yaklafl›m, özgürlü¤e yaklafl›m›n temel
parametresi olmaktad›r.

Tarihin hiçbir aflamas›nda kad›n bu
denli ikinci do¤a olarak tan›mlanan
toplumsall›¤›n, özgürlü¤ün, insan-do-
¤a-evren bütünlü¤ünün ve özgürce bir
aradal›¤›n öznesi haline gelememifltir.
S›n›fl›, devletçi tarih boyunca kad›n,
kültürün, din ve felsefenin, bilimin, si-
yasetin, t›bb›n ve psikolojinin, toplum-
sal alan olarak tan›mlanan bütün ol-
gular›n bir iktidar nesnesi olagelmifltir.
Özellikle kapitalizmin geliflimiyle bir-
likte kad›n, bedeni ve ruhuyla sistemin
gelifliminde ‘en üretken nesne’, ‘en ve-
rimli hammadde’ veya ‘en çok kar geti-
ren sermaye’ biçiminde her türlü kul-
lan›ma aç›k hale getirilmifltir. 

Ortaça¤ karanl›¤›n›n bilinen kapat-
ma yöntemi, yeniça¤›n iktidar› fleffaf-
laflt›rma, geçirgen k›lma, beden ve ruh-
tan geçirme ve vitrinden sunma yönte-
mine dönüflerek, kad›n köleli¤i daha da
derinlefltirilmifltir. Daha do¤rusu kad›n
üzerinde bafltan beri uygulanan derin
kölelik ve iktidar, yine kad›n yoluyla
toplumsal zeminde genellefltirilmifl ve
derinlefltirilmifltir. Bu, kad›n gerçekli-

¤inde oldu¤u kadar toplum gerçekli¤in-
de de daha ciddi bir kirlenmeyi ve zede-
lenmeyi yaratm›flt›r. ‹ktidar›n bilinen
kurumsall›¤›ndan, gözle görülür, s›n›fla
ve ç›karlar›yla izah edilir net tan›mlan›r
yan›ndan giderek genelleflen, yayg›nla-
flan, tanr›y› da kulu da, katili de kurba-
n› da bireyin kendi bedenine ve ruhuna
yerlefltiren bir iktidara dönüfltü. Siste-
min iç çeliflkileri bir anlamda bireyin
içine yerlefltirildi. 

Kölelili¤in en yo¤unlaflm›fl 
hali kad›na dayat›land›r

Ak›lc›, kontrollü, kendine hükmede-
bilen, kendi kendisinin gözetleyicisi,
kendisini pazarlama noktas›nda en ve-
rimli hale getirebilen, kendisinden en
üst düzeyde istifade edebilen, yaln›zl›k,
stres, öfke, nefret ve hatta sevgi gibi
duygular›n›n, korku, cinsellik gibi güdü-
lerinin, bedeninin en iyi pazarlay›c›s› ko-
numundaki birey, iktidar›n hem öznesi,
hem de nesnesi haline gelmifltir. Birey,
kendinde iktidar› üretmektedir. Bu, top-
lumsall›¤›n haf›zalardan silinmesi ve öz-
gürlük bilincinin çarp›t›lmas›d›r.

Kad›n gerçekli¤inin, tarihinin ve ka-
d›n köleli¤inin çözümlenmesi bu an-
lamda tam bir anahtar rolünü oyna-
maktad›r. Ya da kad›n›n ilk köleleflti-
rilmesi ile toplumun son kölelefltiril-
mesi aras›ndaki ba¤ çarp›c›d›r. ‹lk kö-
lelefltirme düzeyini çözebildi¤in oran-
da, hem kendini, hem toplumu, hem
de dayat›lan kölelik tarihini çözüyor-
sun. Kölelili¤in en yo¤unlaflm›fl hali
kad›na dayat›land›r. Dolay›s›yla öz-
gürlü¤e de en çok konu ve zemin olan
yine kad›nd›r. Özgürlü¤ün tan›m›,

toplumsall›¤›n tan›m›, hatta demokra-
sinin, özgür yurttafll›¤›n tan›m› kad›n-
s›z asla olamaz. Kad›n kendisini ta-
n›mlayamadan, kendisini özgürce ku-
ramadan ne toplum tan›mlanabilir ne
de özgür bir toplum kurulabilir. 

K›sacas›, sorun bir çeliflki üzerinden
iki ayakl› yükselmiyor. Çoklu bir çelifl-
kiler a¤› içerisinde seyretmekte, top-
lumsal cinsiyetçilik boyutu ile toplum-
sal demokratik ve toplumsal ekolojik
boyut çok iç içe geçmifltir. ‘Kad›n soru-
nu’ olarak tan›mlad›¤›m›z cins çeliflki-
sinin ça¤›m›zda ald›¤› görünüm, bu-
nun ideolojik, felsefik arka plan› ve
düzlemi hala Kad›n özgürlük hareketi
aç›s›ndan bir de¤erlendirme ve tart›fl-
ma konusudur. Çünkü sorun, cins çe-
liflkisinin kendi özgün zeminini, örgüt-
lülü¤ünü aflarak çok daha genelleflmifl
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Daha somut bir genelleme yaparsak;
cins çeliflkisi, günümüze kadar temel
çeliflki olarak de¤erlendirilen s›n›f ulus
çeliflkilerini adeta yutmufl, onlar› orta-
dan kald›rmam›fl, fakat kendi içerisine
alm›flt›r. Kad›n özgürlük sorununun
tarihsel geliflim diyalekti¤i ve dünya fe-
minist hareketin oluflum ve geliflimi, yi-
ne özgün örgütlülü¤ünün ve kad›n mi-
litanlaflmas›n›n geliflimi bu genel de¤i-
flimin a¤›r etkisindedir.

Dünya kad›n hareketinin geliflim
düzeyi ve günümüzde yaflad›¤› sorun-
lar dünya devrim hareketlerinin yafla-
d›¤› sorunlarla çarp›c› bir paralellik arz
ediyor. Hatta denilebilir ki devrim ha-
reketlerinin ç›kmazlar› kadar bu ç›k-
mazlardan ç›k›fl da dünya kad›n hare-
ketinin durumuna önemli oranda kilit-
lenmifl durumdad›r. Bu belirleyicilik,
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“Kad›n ve siyaset olgusunun daha sistemsel bir çözümlenmeye ihtiyac› vard›r. 
Kad›n hareketinin bu gerçeklik karfl›s›nda siyaseti bir toplumsal ifade ve çözüm yöntemi olarak 

toplumsal bir perspektifle yeni bafltan ve kendi renginde tan›mlamas› gerekirken, 
kendi özgürlük perspektifinden ve örgütlülü¤ünden uzak bir flekilde bu sahaya kaymas›, 

sisteme entegre olmaktan ve eklemlenmekten baflka bir sonucu do¤urmamaktad›r”
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dünya kad›n hareketinin pratik siya-
sal düzeydeki geliflmiflli¤inden veya et-
kinli¤inden kayna¤›n› almamaktad›r.
Zira dünya kad›n hareketi devrimci
hareketlerden çok daha geride bir da-
ralm›fll›¤› ve içe büzülmeyi yaflamakta-
d›r. Fakat dünya kad›n hareketinin
belirleyicili¤i, 21. yüzy›l›n sistemsel
çeliflkileri ve kad›n olgusunun tarihsel
gerçekli¤iyle alakal›d›r. 

Özgürlü¤ün do¤rultusunu 
ve perspektifini kad›n oluflturmak 

durumundad›r

Modernist sistemin kendisini üzerin-
de bina etti¤i çeliflkiler ve geçirdi¤i sar-
s›nt›lar, geçmifl yüzy›llarda oldu¤u gibi
yüzeyde seyretmiyor art›k. Bina yüzey-
deki veya tavandaki çatlaklarla salt
ekonomik, siyasal düzeylerde sars›lma-
maktad›r. Sistem, çok daha kökten ve
temel yap› tafllar›ndaki çatlaklarda çök-
me durumunu yaflamaktad›r. Üzerinde
kendisini infla etti¤i temel düflünce ve
kiflilik formasyonlar›ndan tutal›m sos-
yal, toplumsal iliflki, davran›fl, ahlak ve
yaflay›fl biçimlerine kadar, sistem –top-
lum dokusu– deyim yerindeyse ilikleri-
ne kadar sars›lmaktad›r. Kad›n gerçek-
li¤i ve etraf›nda örülen sistemin yaflad›-
¤› bu çöküfl, kad›n› bir toplumsal tarih-
sel olgu olarak yap›sal çöküflün de ama
ondan ç›k›fl›n da temel unsuru haline
getirmektedir. En dinamik tarihsel ve
toplumsal potansiyeldir. Dipte alttan
alta kabaran ve kaynayan bir fleydir.

Kaos süreçlerinde potansiyeller ve
olas›l›klar her türlü yap›laflmalar›n ve
zorunluluklar›n önüne geçer. ‹çerisin-
de en yüksek düzeyde özgürlük potan-
siyelini bar›nd›ran kaos süreçleri, her

boyutta yepyeni iliflki ve çeliflkilerin de
rahmi konumundad›r. Potansiyellerin
ve olas›l›klar›n kendisini en ileri dü-
zeyde gerçeklefltirebilece¤i bir zemin. 

Geliflimin do¤rultusu tarihsel top-
lumsal gerçeklik içerisinde tümden bir
muamma de¤ildir kuflkusuz. Toplum
ve tarih olgular›n› tan›mlama ve tan›ma
düzeyiyle sosyal bilimlerin geliflmifllik
düzeyi, oluflturaca¤› toplumsal pers-
pektif ve ideolojik formasyon gelecek
yüzy›llar›n, hatta biny›llar›n özgürlük
düzeyini de belirleyecektir. ‹nsanl›¤›n
kaosu karfl›lama düzeyi, onun kendi
gerçekli¤ini ve geliflimini olabildi¤ince
bilimselli¤e yak›n tan›ma ve tan›mlama
düzeyi ile ba¤lant›l›d›r. Erke¤in üzerin-
de kiflilik ve tan›m buldu¤u, flekillendi-
¤i zeminin yalanc›l›¤›, yan›lt›c›l›¤› ve ya-
banc›laflt›r›c›l›¤›, onun için çok önemli
bir dezavantaj konumundad›r. Kaosun
erkek aç›s›ndan en zorlay›c› ve sars›c›
yönü budur belki, ama en özgürlefltirici
ve heyecan verici yönü de bu kiflilik for-
masyonunun çözülüflü olsa gerek. Ege-
men erkekli¤in bu yalan dünyas›n› de-
flifre etmek, daha özgürlükçü, do¤as›na
daha yak›n bir erkeklik tan›m›n› yap-
mak sosyal bilimlerin belki de en önem-
li görevleri aras›ndad›r.

‹flte burada en dipte seyreden, en ve
ilk ezilen, ilk kölelefltirilen, en çok ikti-
dar›n hammaddesi haline getirilen,
üzerinde devasa ve kompleks bir ege-
menlik sisteminin kuruldu¤u kad›n,
kendisini tan›ma ve tan›mlama düzeyi
ölçüsünde sistemi çözücü reaksiyo-
nun tetikleyicisi konumundad›r. Bu
bir defa devrimci ve özgürlükçü bir ko-
numdur. Özgürlü¤ün do¤rultusunu ve
perspektifini kad›n özgürlük perspek-
tifi oluflturmak durumundad›r. 

Dünya feminist hareketinin, ayn› za-
manda Kürt feminist hareketinin de

belki de en çok de¤erlen-
dirilmesi gereken ve en
çok zorland›¤› nokta, ka-
d›n özgürlük perspektifini
bu toplumsal tarihsel ör-
gü içerisine oturtmada ya-
flad›¤› darl›k ve yetersizlik-
tir. Özellikle 1980’lerden
sonra dünya feminist ha-
reketinin bu denli elit aka-
demik bir flekillenmede
kal›fl›, marjinalli¤i aflama-

mas›, kendisini toplumsal bir harekete
dönüfltürememesi, dolay›s›yla da çok
parçal› oluflu, kad›n özgürlük perspek-
tifini yerli yerine oturmamas›ndan ve
sistemin yüzeylerinde seyrediflinden
kaynaklanmaktad›r. Dünya kad›n ha-
reketinin marjinalleflmesi, yine parçal›
duruflu, genel bir elefltiri konusudur k›-
sacas›. Fakat bunun yeterli olmad›¤›,
bunun nedenlerine daha derinli¤ine
inilmesi gerekti¤i aç›kt›r.

Sisteme benzeflme kad›n hareketi
aç›s›ndan kabul edilemez

Dünya feminist hareketinin kendi
oluflum ve geliflimini tarihsel ve top-
lumsal ba¤lam içerisinde ele almas› ve
kendisini bu ba¤lama oturtmas›, bu
örgü içerisinde tan›mlamas›, yeni yüz-
y›l›n beraberinde getirdi¤i çeliflkiler ve
iliflkiler sistemati¤ini kavramak ve çö-
züm gücü olmak aç›s›ndan da önemli
olmaktad›r. Bu aç›dan do¤al diyalektik
felsefeye en çok ihtiyaç duyan ve ayn›
zamanda bunu en çok gelifltirebilecek
potansiyele sahip olan kad›nd›r. 

Ça¤›m›z›n temel çeliflkileri ve top-
lumsall›k düzeyi parça bütün, temel
tali, merkez çevre gibi modernist para-
digman›n parçalay›c›, kutuplaflt›r›c› ve
tekçi belirlenimci mant›k yap›s›n› zor-
lamaktad›r. Daha bütünlüklü, orga-
nik, daha örgüsel ve kapsay›c› bir dü-
flünce formasyonu ve felsefe anlay›fl›
insan iliflkilerinde, yaflam›nda, bilim
teknikte, siyasette hemen her sahada

“Ça¤›m›z›n temel çeliflkileri ve 
toplumsall›k düzeyi parça 

bütün, temel tali, merkez çevre
gibi modernist paradigman›n 
parçalay›c›, kutuplaflt›r›c› ve 

tekçi belirlenimci mant›k yap›s›n›
zorlamaktad›r. Daha bütünlüklü,
organik, örgüsel ve kapsay›c› bir
düflünce formasyonu ve felsefe

anlay›fl› insan iliflkilerinde, 
yaflam›nda, bilim teknikte, 
siyasette hemen her sahada 
kendisini dayatmaktad›r”
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kendisini dayatmaktad›r. Bu, ayn› za-
manda oluflum ve geliflim yasalar›n›
da etkilemektedir. Bir fleylere göre ol-
mak veya olmamak, bir fleylerin karfl›-
s›nda olmak veya olmamak, ya o ya da
bu olmak; tüm bunlar özgürlük düze-
yinin çok az oldu¤u, zorunlulu¤un ve
tahakkümün çok a¤›r bast›¤› kimlik-
leflme biçimleridir. 

Asl›nda oluflumun ve geliflimin çok
daha karmafl›k ve ikililik içerisinde de¤il
de çokluk içerisinde, yine her fleyin ken-
di do¤as› ve kökleriyle, tarihle çok daha
s›k› bir ba¤ içerisinde oldu¤u anlafl›l›-
yor. Düflüncenin oluflum ve geliflimin-
den tutal›m toplumun, toplumsal hare-
ketlerin, insan›n, maddenin oluflum ve
geliflimine kadar, iflin gerçekli¤inin öyle
olmad›¤› günümüz biliminin ulaflt›¤› ki-
mi verilerden de anlafl›lmaktad›r. Her
birinin oluflumunda ve gelifliminde ta-
rihten, kökten gelen, kendi do¤as›ndan
farkl›laflmayla ulafl›lan, çevreyle iliflki-
sinde, ayn› zamanda çeliflkisinde de de-
¤iflime u¤rayan, ama onunla hep bir bü-
tünlük arz eden bir gerçeklik vard›r. Bu
bütünlü¤ün kopar›lmas›, tek yanl› bir
oluflumun ve geliflimin dayat›lmas›
özünde mümkün de¤ildir. Bir patoloji
olarak faflizm bunun en uç örne¤ini tefl-
kil ediyor. Bu gerçeklik toplumsal hare-
ketler söz konusu oldu¤unda çok daha
geçerli ve çok daha önemli olmaktad›r.

Toplumsal hareketlerin oluflum sü-
reçlerinde bütün karfl›tl›klara ra¤men
benzeflme, uçlar›n birbirine yak›nl›¤›,
üzerinde boy verdi¤i zeminden beslen-
me daha a¤›r basar. Farkl›laflma e¤er
do¤ru gelifltirilmezse, kimlik kazanma
kendi do¤as› üzerinden de¤il de salt
karfl›tl›k üzerinden geliflirse,
orada uçlaflma, toplumsall›-
¤›n do¤as›n› zedeleyen bir ge-
liflim olarak ortaya ç›kacakt›r
ki bu, tersinden bir ayn›lafl-
may› getirecektir. Bütün dev-
rimci hareketlerin yaflad›¤›,
dünya feminist hareketin de
nihayetinde yaflad›¤› bir du-
rumdur bu. Toplumsal hare-
ketlerin kendini kendi tarih-
sel toplumsal zemininde,
onunla s›k› bir ba¤ içerisinde
gelifltirememesi, tan›m›n›
bunun üzerinden yapama-
mas›, onlar› mevcut sistemin

çeperlerine atacakt›r ki önemli oranda
yaflanan da budur. 

Kad›n hareketi aç›s›ndan bu çok da-
ha geçerli bir durumdur. 18. yüzy›l
sonlar›ndan itibaren daha çok da Bat›
eksenli, kapitalizmin geliflkin aflama-
s›nda ortaya ç›kan, kapitalizmi ve asl›n-
da sistemi çok fazla çözümleyemeyen
feminist hareket, ilk etapta sistem için-
de kad›na yer açma, seçme, seçilme,
yurttafll›k, e¤itim veya çal›flma gibi eflit-
likçi haklar elde etme temelinde gelifl-
mifltir. Bu, çok ters bir durum de¤ildir.

Sistemin içinde, ondan beslenerek,
onun zemininde geliflmesi çok do¤ald›r.
Sistemden bir anda, hemen iflin bafl›n-
da bir kopuflun geliflmesi, kad›n hare-
ketinin kendi tarihsel geliflim ve toplum-
sal gerçekli¤i üzerinden ve evrensel nite-
likte geliflmesi beklenemezdi, bu diya-
lektik bir yaklafl›m da olmazd›. Sorunun
kayna¤› da o de¤ildir zaten. Ama bütün
sistemle benzeflme ve ondan beslenme
gerçekli¤ine karfl›n, kökeni, do¤as›, tari-
hi ve toplumsal niteli¤iyle farkl›laflma
potansiyeli en fazla olan hareket olmas›
itibariyle, bu do¤rultudaki geliflimi ve
perspektifi çok zay›f kalm›flt›r. 

Kad›n parçalay›c› de¤il 
birlefltirici bütünlefltiricidir

Erkek egemenlikli, tek tanr›l› ve s›-
n›fç›, devletçi sistemi önemli oranda
çözümledi¤i ve daha radikal bir kopufla
yöneldi¤i sonraki y›llarda, kendisini
kad›n tarihi içerisinde tan›mlama, bir
kad›n bilincini tarihsel ba¤lam içerisin-
de oluflturma ve ekolojik bir bak›fl ka-
zanma durumu biraz daha geliflmifltir.

Kad›n›n tarih bilincindeki ve kiflilik fle-
killenmesindeki karanl›k noktalar bi-
raz daha giderilmifltir, ayd›nlat›lm›flt›r.
Hatta gittikçe anarflizmle ba¤lar› gelifl-
mektedir. Emma Goldman gibi güçlü
kad›n kiflilikleri ortaya ç›kmaktad›r.

68 Gençlik Hareketi’yle birlikte
dünya feminist hareketinin k›sa süre-
de yayg›nlaflmas›, hiyerarflik devletçi
yap›lanmay› en çok sorgulayan ve sar-
san bir konuma gelmesi, onu toplum-
sal niteli¤i daha geliflkin bir hareket
olmaya götürmüfltür. Kad›n, bar›fl,
gençlik ve çevre hareketi bu dönemin
en dinamik ve toplumsal niteli¤i en
yüksek hareketleridir. Avrupa gibi top-
lumsall›¤›n önemli oranda atomize
edildi¤i bir merkezde, bir ç›rp›da befl
yüz binleri yürütebilen hareketler ko-
numundad›rlar. Neredeyse 1970’li y›l-
lar›n ortalar›na kadar bu geliflim az
çok devam etmektedir. 

Tam bir sosyal, siyasal ve kültürel
çözülmedir yaflanan; sosyal iliflkiler
sorgulanmakta, aile olgusu reddedil-
mekte, daha özgürlükçü iliflki aray›flla-
r› geliflmekte, siyaset elit konumundan
indirilerek, do¤rudan eylem anlay›fl›yla
günlük yaflam›n önemli bir parças› ha-
line getirilerek, yeni yaflam aray›fl›n›n
ifadesi konumuna yükseltilmekte, kül-
tür ve ahlak bütün gelenekselli¤inden
ve ezicili¤inden ar›nd›r›lmak istenmek-
tedir. Yine de elefltirilecek ve elefltiril-
mesi gereken yönleri vard›r kuflkusuz.
Birincisi, Bat› eksenli yaklafl›m›n›,
onun zihniyetini ve bireycili¤ini aflama-
m›flt›r, Avrupa ve Kuzey Amerika çap›n-
da s›n›rl› kalm›flt›r. ‹kincisi, kapitalizm
flahs›nda sistemi özellikle iktidar ve ka-

d›n iliflkisini derinlikli çözüm-
leyememifltir. Üçüncüsü, ken-
di içindeki parçal›l›¤› aflama-
m›flt›r, kad›n özgürlü¤ünde ör-
gütselli¤in önemini yeterince
kavrayamam›flt›r. Bu elefltiri-
ler daha da uzat›labilir. Ki ya-
p›lmas› da gerekiyor.

1980’lerin özellikle ikinci
yar›s›ndan sonraki dönem,
dünya kad›n hareketi aç›s›n-
dan ayr›ca ele al›nmay› gerek-
tirir. Genelde dünya devrim ve
ulusal kurtulufl hareketlerin-
de yaflanan daralma ve gittik-
çe marjinalleflme, kad›n hare-
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keti için de geçerlidir. Gittikçe bir der-
nekleflme düzeyini aflmayan, daha a¤›r-
l›kl› olarak teorik akademik düzeyde
kalan, topluma nüfuz etmeyen ve en
belirgin özellik olarak da parçal›l›¤›n
derinleflti¤i bir hareket konumuna düfl-
müfltür. Toplum, do¤a ve kad›n gerçek-
li¤ini zorlayan, toplumsall›¤› zedeleyen,
toplumsal cinsiyetçili¤i cinsel tercih ve-
ya özgürlük ad›na tersinden daha da
derinlefltiren ve besleyen uçlaflmalar
daha a¤›rl›kl› olarak bu süreçte radika-
lizm ad›na boy vermektedir. Sekterlik,
s›¤ ve dar çat›flmalarla kad›n hareketi
gittikçe kendi içindeki kapsay›c›, bü-
tünlefltirici ve dönüfltürücü niteli¤ini
yitirir. Karfl›tlaflman›n feminist hareket
aç›s›ndan ulaflabilece¤i son ve genel ol-
masa da uç nokta olarak cinsiyetçili¤in
kad›nc›l›kla derinlefltirilerek özünde
sistemin beslenmesidir.

Kad›n kad›n de¤ildir
erkek de erkek de¤ildir

Kad›n›n do¤as›ndan ve gerçekli¤in-
den kaynakl› toplumsallaflt›r›c›l›¤›, bu-
nun düflünsel, ruhsal ve biyolojik yap›-
lanmas›n› tam da sistemin en çok gelifl-
tirmek istedi¤i derin bir bireycilikle red-
detmeyi feminizm olarak de¤erlendir-
mek do¤ru olmayacakt›r elbette. Binler-
ce y›ll›k erkek egemen fliddetinin ve ta-
hakkümünün kad›n do¤as› üzerindeki
etkileri ve sonuçlar› mutlaka daha de-
rin araflt›r›lmak durumundad›r. Çünkü
tahribatlar› çok fazlad›r. Fakat erkek
egemenli¤ini reddetme ad›na, cins ger-
çekli¤ini, do¤as›n› ve farkl›l›¤›n› yads›-
yacak denli toplum karfl›tl›¤›nda ›srar
ve sapk›n bir yaklafl›m elbetteki do¤ru

olamaz. Bu feminizm de-
¤ildir, bir uçlaflmad›r, top-
lumsall›kla bütün ba¤la-
r›n kopar›l›fl›d›r. Bunun
da do¤ru çözümlenmesi
gerekmektedir. 

Kad›n› do¤a ile özdefl-
lefltirmek çok yanl›fl olma-
makla birlikte, binlerce y›l-
l›k egemen erkek sistemi
alt›nda flekillenen kad›n›
bir veri olarak kabul et-
mek, kad›n köleli¤ini de-
rinlikli çözmeden, erke¤in

de çok özüne inmeden, onu salt siste-
min ona atfetti¤i tan›mlar ve roller üze-
rinden ele almak, toplumcu bak›fl› en
çok zedeleyen bir yaklafl›m olmaktad›r.
Bir kere kad›n kad›n de¤ildir, erkek de
erkek de¤ildir. Her ikisi de baflkalafl›ma
u¤ram›flt›r. Do¤al evrimsel geliflimini ya-
flayamamaktad›rlar, her ikisi de kendi-
sine ve birbirine yabanc›laflm›fl. Her iki-
sinin de yeniden tan›mlanmas› ve top-
lumsal tarihsel olarak yeniden kurul-
mas› gerekmektedir. 

Kad›n, toplum ve tarih karfl›s›nda
nedir? Erkek nedir? Biz erke¤i biyoloji-
sinden öte en do¤al haliyle nas›l tan›m-
layaca¤›z? Nas›l bir erkek, nas›l bir ka-
d›n? Bunlar› derinlikli çözümlemeden,
her ikisini de verili kabul etmek, bu-
nun üzerinden sonuçlara gitmek do¤ru
de¤ildir. Fakat bu durum genel dünya
kad›n hareketinin mevcut durumunu
ve genelini izah etmemektedir tabii.

Dünya kad›n hareketinin içerisinde
bulundu¤u durumu daha derinlikli ele
alma, özellikle felsefik ideolojik düz-
lemde yaflad›¤› sorunlar› derinli¤ine
çözme ihtiyac› var. Sorunu salt ‘femi-
nist miyiz, de¤il miyiz’ gibi çok dar ve
ak kara mant›¤› içerisinde ele alman›n
fazla yararl› olmayaca¤› aç›kt›r.

Kad›n ve siyaset olgusunun 
sistemsel bir çözümlenmeye 

ihtiyac› vard›r

1968’ler sonras› dünya kad›n hare-
ketinde yaflanan radikalleflme ve top-
lumsall›k düzeyi 1980’lerle birlikte
önemli oranda geriledi. Bunun belki de
en önemli nedenlerinden birisi, dünya
feminist hareketinin sistemin d›fl çeper-

lerinden, yüzeyinden giderek derinlikle-
rine ve merkezine do¤ru bir kay›fl› yafla-
mas›d›r. Ne ilginçtir ki ayn› kay›fl› çevre
hareketi de yaflar. Özünde toplumsal
zemin üzerinden yükselen ve önemli bir
potansiyel olarak ortaya ç›kan feminist
hareket, bu tarihten itibaren bu zemin-
den siyaset zeminine bir kay›fl› yafla-
m›flt›r. Siyaset, egemen iktidarc› siste-
min kendisini en çok yaflatt›¤›, karfl›t›n›
kendisine en çok benzefltirdi¤i ve ba¤la-
d›¤›, üzerinden iktidar›n› en çok pekifl-
tirdi¤i bir saha konumundad›r. Kad›n
erkek iliflkisinin ve çeliflkisinin bu sü-
reçten sonra siyasetin temel bir malze-
mesi haline getirildi¤i, toplumsal çelifl-
kilerin bunun üzerinden daha da derin-
lefltirilerek siyasetin beslendi¤i bir ze-
mine dönüfltürüldü¤ü bilinmektedir.

Dünya kad›n hareketinin bu denli
kendisini toplumsal zeminden kopar-
mas› ve sistemin kendisini yeniden
üretti¤i temel bir zemine kaymas›
onun iktidarla olan iliflkisinin önemli
bir göstergesi konumundad›r.

Kad›n ve siyaset olgusunun daha sis-
temsel bir çözümlenmeye ihtiyac› var-
d›r. Kad›n hareketinin bu gerçeklik kar-
fl›s›nda siyaseti bir toplumsal ifade ve
çözüm yöntemi olarak toplumsal bir
perspektifle yeni bafltan ve kendi ren-
ginde tan›mlamas› gerekirken, kendi öz-
gürlük perspektifinden ve örgütlülü-
¤ünden uzak bir flekilde bu sahaya kay-
mas›, sisteme entegre olmaktan ve ek-
lemlenmekten baflka bir sonucu do¤ur-
mamaktad›r. Kad›n gerçekli¤ini toplum-
sal tarihsel ba¤lamdan kopararak, salt
karfl›tl›k üzerinden veya salt ezilmifllik
ve eflitlik üzerinden siyasete konu yap-
mak, onu her fleyden önce iktidar olgu-
suna bulaflt›rmak ve marjinallefltirmek
anlam›na geliyor ki, zaten yaflanan da
budur. Kad›n gerçekli¤ini toplum ve ta-
rih sahas›ndan koparmak, giderek onu
devletçi bir zemine çekmektir ki bu, ka-
d›n›n bütün özgürlükçü ve devrimci po-
tansiyelinin eritilmesi anlam›na gelmek-
tedir. Bir dönem dünya kad›n hareketi-
ne de çevre hareketine de öncülük eden
en radikal kifliliklerin flimdi devlet siya-
setinin merkezinde yer almas›, neolibe-
ralizmin kad›n cephesinden ideologlu-
¤unu yapmas› bu anlamda bofluna de-
¤ildir. T›pk› 68 Gençlik Hareketi’nin ön-
de gelen isimlerinin flimdi sistemin mer-
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kezlerinde içiflleri veya d›fliflleri bakan-
l›klar›n› yürütmesi veya sistemin önde
gelen ideologlar› haline gelmesi gibi.
Benzerlik çok çarp›c›d›r. Dünya kad›n
hareketi bu sürece biraz daha geç, da¤›-
n›k ve parçal› girifl yapt›, ama kesinlikle
önemli oranda liberalize edildi, bütün
radikalli¤inden, yenilikçi, toplumcu ve
özgürlükçü niteliklerinden ar›nd›r›ld›.

Toplumsall›¤›n zemini
kad›n›n da yaflam zeminidir

Dikkat edilirse, dünya kad›n hare-
ketinin çok daha çarp›c› bir flekilde
yaflad›¤› oluflum ve geliflim diyalekti¤i
ve sonuçlar›, Kürt feminist hareketin
oluflum ve geliflim karakteriyle önemli
benzerlikler göstermektedir. Kürt ka-
d›n özgürlük hareketi bu süreçleri
dünya kad›n hareketi kadar aç›k ve
çarp›c› bir flekilde yaflamad› belki,
tümden ayn› sonuçlara ulaflmad› bel-
ki, daha do¤rusu daha çekirdeksel,
kadrosal düzeyde yaflad›, fakat geli-
flim duraklar›, yine yaflanan t›kanma-
lar›n ortak ve ayr›flan yönlerini iyi tes-
pit etmek gerekiyor. Dünya feminist
hareketinin yaflad›¤› sorunlar› aflmak
baflka türlü mümkün görünmüyor.

Bu çerçevede bak›ld›¤›nda, dünya
kad›n hareketinin yaflad›¤› sorunlar›
özellikle felsefik ideolojik aç›dan daha
derinlikli tart›flmaya ihtiyaç duyulmak-
tad›r. Güçlü yeni bir toplumsal pers-
pektife oturmam›fl, ideolojikleflmeyi da-
ralt›p salt bir çeliflki üzerinden tan›mla-
may› aflamam›fl bir feminist hareketin,
21. yüzy›l›n sorunlar›na ve çeliflkilerine
çözüm oluflturmas› düflünülemez. 

Kald› ki ne toplum do¤as› ve geliflim
çizgisi ve ne de kad›n do¤as› ve tarihsel
geliflim karakteri salt ikili bir dünya an-
lay›fl› içerisinde, bir çeliflki üzerinden
tan›mlanamaz. Tan›mlaman›n çok da-
ha ekolojik ve do¤al diyalektik bir felse-
fik bak›flla yap›lmas› gerekir. Kad›n öz-
gürlük perspektifinin bu anlamda ken-
disini ataerkil, tekçi zihniyet yap›s›n-
dan ve iktidarc› mant›ktan ar›nd›rmas›
önemli bir noktad›r. Kad›n›n da toplu-
mun da düflünce geliflimi, dünyay› alg›-
lay›fl ve yaflay›fl biçimleri farkl›d›r. Bu-
nun felsefik ifadesi ve gelifltirece¤i çö-
züm yöntemleri ve geliflim esaslar› da

bir farkl›l›k arz etmek durumundad›r. 
Bu noktada dünya feminist hareke-

tinin özellikle Bat› eksenli kal›fl› veya
Bat› eksenli geliflimi önemli bir deza-
vantaj konumunu yarat›yor olabilir.
Bak›fl aç›m›z› ve yaklafl›m tarz›m›z›,
kendimizi ele al›fl biçimimizi etkiliyor
olabilir. Do¤u’da kad›n gerçekli¤i kendi
do¤as›na Bat›’da oldu¤u kadar yaban-
c›laflmam›fl, bir toplumsal kültür ve
yaflay›fl tarz› olarak ana kad›n hala çok
diri bütün ezilmiflli¤ine karfl›n, ancak
toplumsall›kla veya toplumsall›¤›n› ya-
flayabildikçe kendisini var edebildi¤i-
nin haf›zas› çok canl›. Toplum olabil-
menin zeminleri Do¤u’da bütün ataer-
kil, devletçi ve tek tanr›l› sistem dayat-
malar›na karfl›n hala ortadan kald›r›la-
mam›flt›r, hatta toplumsal doku gücü-
nü hala belli oranda korumufltur. Res-
mi devletli toplum yan›nda çok güçlü
etnisite, cemaat kültürü yaflamaktad›r. 

Toplumsall›¤›n zemini, kad›n›n da
yaflam zeminidir. Dikkat edilirse, top-
lumsal kültürün en güçlü oldu¤u, koru-
nabildi¤i sahalarda güçlü feminist ka-
d›nlar ortaya ç›kabilmekte. M›s›r’da,
Hindistan’da feminizm bir toplumsal
yaflam ve kültür olarak vard›r, yaflam›n
en gizli sakl› ayr›nt›s›na bile nüfuz et-
mifltir. Kendisini ideolojik, siyasal, ör-
gütsel bir ifadeye kavuflturmam›flt›r, ör-
ne¤in dernekleflmemifl, partileflmemifl
veya bir birlik haline gelmemifltir. Fakat
kad›n ortakl›¤›, bak›fl› ve refleksleri de-
rinden ve kendili¤inden bir komünalite
içerisinde ifllemektedir. Biz, ‘Do¤u’da fe-
minist kültür yoktur’ diyemeyiz. Ana
tanr›ça kad›n kültürünün insan bilinci-
ne ve yaflam›na bu denli nüfuz etti¤i bu
alanda, devletin ve egemen erkek siste-
minin her fleye ra¤men tahrip edemedi-
¤i, insan haf›za ve duygu dünyas›nda si-
lemedi¤i ana gerçekli¤i, feminizmin en
güçlü zemini konumundad›r. Kad›na
dönük recm, sünnet, namus cinayeti gi-
bi fliddetin bu denli dizginsiz geliflmesi
bu anlamda bofluna de¤ildir.

Fark›m›z ideolojik 
felsefik çerçevemiz olmaktad›r

Dolay›s›yla biz feminizmi ele al›r-
ken, onu flu veya bu feminist grubun
bak›fl aç›s›n› yorumlayarak tan›mlaya-

may›z. Kendimizi de ille flu veya bu
gruba yak›n veya uzak görerek tan›m-
layamay›z. Özgünlü¤ümüz, kad›n öz-
gürlük ideolojisini yeni bir toplumsal
paradigman›n ana eksenine oturtmufl
olmam›z. Fark›m›z, ideolojik felsefik
çerçevemiz olmaktad›r. Feminizmi bir
toplumsal yaflam ve kültür olarak ele
ald›¤›m›zda, sorunun kad›n erkek eflit-
li¤ini yaratmak veya salt bir cinsin
kurtuluflu sorunu olmaktan çok öte
oldu¤u daha iyi anlafl›lmaktad›r.

Sorun, bu yaflam ve kültür zemi-
nin toplumsal siyasal zeminde kendi
rengini yaratmas›nda, kendi temsilin-
de ve örgütlendirilmesinde yaflan-
maktad›r. Toplumsal siyasal zemine
kayan kad›n militan gerçekli¤i, erke-
¤in iktidar zeminine kaymakta, ona
benzeflmekte, ondan do¤ru bir kopu-
flu ve do¤ru bir farkl›laflmay› yarata-
mamaktad›r. Dolay›s›yla Önderli¤in
çizdi¤i çok güçlü ideolojik felsefik çer-
çevenin içini dolduramamaktad›r. So-
run biraz da bu olmaktad›r.

Feminizmi çok güçlü bir elefltiri öze-
lefltiri ve kendi gerçekli¤ine, kendi do-
¤as›na ve toplumsall›¤›na dönüfl hare-
keti olarak tan›mlamak gerekir. Bu çer-
çevede kad›n militanl›¤›n›n ve partilefl-
mesinin yeniden yeniden ele al›nmas›
gerekmektedir. Kendi do¤as›na ve top-
lumsall›¤›na dönüflü yapamam›fl, de¤i-
flimi bu anlamda kendi bünyesinde ge-
lifltirememifl olan bir kad›n militan›n
veya kad›n özgürlük partisinin toplum-
sal de¤iflim ve dönüflümün en önde ge-
len dinami¤i olmas› düflünülemez.

Özgürlü¤ümüz farkl›l›¤›m›z, fakat bu
farkl›laflma nas›l olmal›, özgürlü¤ü bu
anlamda nas›l tan›mlamal›y›z? Cins
mücadelesini bu çerçeveye nas›l oturta-
ca¤›z, stratejimiz ne olmal›d›r.

Erkek egemenli¤i kadar kad›n gele-
nekselli¤inin, kat›l›ms›zl›¤›n›n, cins
mücadelesi üzerindeki etkisi nedir? Tek
yanl› karfl›tl›k sa¤l›kl› de¤il, radikallik
de de¤ildir. Radikal olmak nedir?

Cins mücadelesinin amac› nedir?
Kad›n lehine büyük cinsel k›r›lma,
de¤iflim nas›l olmal›?

Tüm bunlar ve daha baflka sorular
ve sorunlar kad›n cephesinden çok
güçlü bir ayd›nlanmay›, bilinç yük-
seltmesini ve tart›flma zeminlerinin
yarat›lmas›n› istiyor.
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‹nsan›n davran›fl, ruhsal yap›s›,
yaflam iliflkileri, hayal ve ütopyalar›-
n›n biçimlendirilmesinde kültür ve
sanat›n pay› belirleyici önemdedir.

Pedagojik evreden bafllayarak insa-
na karakter kazan›m› sa¤layan kültü-
rel zeka, kültürel al›flkanl›klar, davra-
n›fl biçimleri bir anlamda her kültürün
kendisine ait olan insan› yaratmakta
oldu¤unu göstermektedir.

En eskisinden günümüze de¤in çe-
flitli formasyonlarda nitelik kazanan
kültür sanat, her toplumun bir an-
lamda hem geçmiflini izah ederken,
bugününe bir biçim vermekte ve gele-
ce¤inin nas›l olaca¤›na ya da olmas›
gerekene do¤ru evirilmesinde yarat›m
mayas› konumundad›r. 

Dünyada ve bölgemizde yaflanan
kaos gerçekli¤i göz önüne al›nd›¤›nda,
sanat›n halklar›m›z›n ayd›nlanmas›n-
da, yeniden yap›land›r›lmas›nda yeri
tart›fl›lmazd›r. Bu anlamda insanl›k,
tüm tarihi ve toplumsal biçimlerinde
kültür sanat› ihmal etmeyip –ki ede-

mezdi de– neredeyse ç›karlar›n vazge-
çilmez bir arac›na dönüfltürmüfltür.

‹nsan özlemlerinin, sevinçlerinin,
hayallerinin, kayg›lar›n›n vb insani
tüm verilerin canland›r›lmas›nda, ya-
flamsallaflt›r›lmas›nda, hatta kurum-
laflt›r›lmas›nda sanat›n rolü küçüm-
senemez.

‹nsan ve toplum yaflam›na böylesi-
ne hakim durumdaki sanat›n hangi
elden ç›karsa ç›ks›n kendisine hiz-
met eder durumda olaca¤› bellidir.
Sanat›n geliflim trendi ayn› zamanda
o insan toplumunun geliflme düzeyini
de ele verir. 

Sanat kad›n› kad›n da 
hep sanat› ça¤r›flt›rm›flt›r

Burada en önemli husus, sanat›n
kimlik tan›m›nda sa¤l›kl› bir do¤rultu-
nun tutturulmas›d›r. ‹nsani yarat›m
olarak sanat, yaratan›n kimli¤ini tafl›r-
ken, öte yandan evrensel temalarla da
kendisine genelleflen bir paylafl›m ka-

rakteri vermekte-
dir. Bu temelde
tarihinde iki cin-
sel k›r›lmay› ya-
flayan kad›n›n
sanatsal çal›fl-
malarda kendini
yaratmas›n›n ne-
denleri daha faz-
lad›r. Kad›n›n
cins olarak duy-
gusal zekaya do-
¤al sahipli¤inden
ötürü de sanata
katk›s›n›n önemi
büyüktür. Kad›-
n›n tarihsel dü-
flü r ü l ü flü n d e ,

onun sanatsal yetene¤inin de kul-
lan›ld›¤›n› belirtebiliriz. Özellikle günü-
müzde popüler kültür alan›nda kad›-
n›n bir süs eflyas› olarak sunuma ko-
nularak deforme edildi¤i aç›kt›r. 

Özgür sanat düflüncemizi, sanat ba-
k›fl aç›m›z› olumluya dönüfltürebile-
cek, sanat› kendi öz de¤erleriyle bulufl-
turabilecek olan kad›nd›r. Kürtçe’de
güzel olan, estetik olan, göze ve duygu-
ya hitap eden, yaflamdaki ifllevi aç›s›n-
dan olumlulu¤u ça¤r›flt›ran fleylerin is-
mi diflildir. Bu da gösteriyor ki halk
olarak geçmiflimizi gelece¤e tafl›rmada
kad›n›n rolü büyüktür. Sanat kad›n›,
kad›n da hep sanat› ça¤r›flt›rm›flt›r.

Ne var ki sanat›n yarat›m kimli¤i-
nin yan› s›ra, ötekinin varl›¤›na, varo-
lufluna dair bir kimliksizlefltirme, ya-
banc›laflt›rmada kullan›labilecek es-
neklik ve yetenekte oldu¤unu da vur-
gulamak gerekir.

Dolays›yla sanat kendi do¤as›na
ters düflürülen bir konuma itilerek,
egemenlik kurman›n bir arac› olarak
ifllevlendirilmekle karfl› karfl›ya b›rak›l-
m›flt›r. Sanat giderek egemen güçlerin
kendilerini hakim k›lmada bafl s›raya
getirilmifltir. ‹nsan›n iç dünyas›n›n en
çarp›c› ve en kolay d›flavurumunu ger-
çeklefltirebilen sanat, bu anlam›yla ya-
banc›laflt›rmada ve ötekiyi kendisine
benzefltirmede en derinden ve insan›n
ruhuna temas kurabilen düzeyde etki-
lemeyle sapt›r›lm›flt›r. Postmodern tar-
z›n günümüzde revaçta tutulmaya ça-
l›fl›lmas›n›n alt›nda yatan etken, finans
dünyas›n›n besledi¤i tüketim kültü-
rüdür. Özellikle yeni aray›fllar içinde
olanlara bir haz›r reçete, bir kurtar›c›
gibi avangard sanat yaklafl›m› kendi
orijinli¤inden kopuflu sa¤lamaya çal›fl-
maktad›r.

SANATÇI AfiILMAYAN ‹NSANDIR
“Özgür sanat düflüncemizi, sanat bak›fl aç›m›z› olumluya dönüfltürebilecek,

sanat› kendi öz de¤erleriyle buluflturabilecek olan kad›nd›r. Kürtçe’de güzel olan,
estetik olan, göze ve duyguya hitap eden, yaflamdaki ifllevi aç›s›ndan olumlulu¤u

ça¤r›flt›ran fleylerin ismi diflildir. Bu da gösteriyor ki halk olarak geçmiflimizi gelece¤e 
tafl›rmada kad›n›n rolü büyüktür. Sanat kad›n›, kad›n da hep sanat› ça¤r›flt›rm›flt›r”
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Kendisi olma, kendisini ifade et-
mede demokratik bir rol tafl›yabilen
sanat, kimliksizlefltirmede antide-
mokratik bir seviyeye düflürülebil-
mektedir. 

K›sacas› insan ve toplumlar›n ya-
rat›m›nda sanat belirleyici rol oynar-
ken, ayn› zamanda insan ve halkla-
r›n kendilerine yabanc›laflt›r›lmas›n-
da da kullan›labilmektedir.

‹flte hem bölgemiz hem de ülkemiz
için kendi kimli¤iyle evrensel de¤er-
lerle buluflmada sanat›n ifllevi kadar
tan›mlanmas› da önemlidir.

Sisteme alternatif bir 
sanat anlay›fl› yarat›lmal›d›r

Sanat çal›flmalar›, tarihsel kökleri
üzerinde sa¤lad›¤› düzeyi bir yandan
elefltiriye tabi tutarken tümden inkar
edici, yabanc›laflt›r›c› yaklafl›mlara
da yan›t olabilmelidir. Evrensel kaza-
n›mlardan yararlanmak kadar, he-
gemonik heveslerle çabalara karfl› da
alternatif olabilmeyi hedeflemek du-
rumundad›r. Kendisini hem gözden
geçirmede, hem de yeniden yap›lan-
d›rmada insanl›¤›n sanatsal de¤erle-
rine kendi renginde bir farkl›l›kla ka-
t›lma göreviyle karfl› karfl›ya oldu¤u-
nu görmek gerekir. 

Bir baflka deyiflle, egemenlik pe-
flindeki güçlerin, halklar›n sanatsal
çal›flmalar› ve de¤erlerini küçümseyi-
ci, d›fllay›c› ve finansal gücüyle ezici-
li¤ine karfl› bir direnifl içinde olmakla
karfl› karfl›ya oldu¤unu da bilmek
durumunday›z. Güçlü finans dünya-
s›n›n kendisi d›fl›nda kalan ya da al-
ternatif konumdaki sanatsal yap›lan-
malara karfl› kendi sistemine özendi-
rici, onu geliflmenin kutbu gösterme
çabalar›n› küçümsemek do¤ru ola-
maz. Söylemde alternatif olmak, so-
runun ad›n› koymak için gerekebilir.
Ancak alternatif olma gibi bir misyon

kabullenildikten sonra, adil olmayan
bir dünyada özgürlük e¤iliminin ül-
kemiz somutunda kendisini gerçek-
lefltirmesinin elbette katlan›lmas› ge-
reken bedelleri olacakt›r. Bundan ya-
k›nman›n bir sanatç› duruflu ve öz-
gürlük e¤iliminin tutkunlu¤una denk
düflmedi¤i bilinir. Bu, sanatsal ve di-
¤er çal›flmalar›n güçlendirilmesi için
aray›fllar içinde olmamak anlam›na
gelmemektedir.

Apocu halk özgürlük e¤ilimimiz,
kendi kimli¤iyle ve kendisi olma ger-
çekli¤iyle yaflaman›n bir gere¤i olarak
yaflam›n her alan›nda kendisini olufl-
turma, kurumlaflt›rma perspektifiyle
kuflkusuz ki hareket etmektedir. Sa-
natsal çal›flmalarda belirli çabalar olsa
da hareketin di¤er alanlarda yaratt›¤›
kazan›mlara denk olmad›¤› da bir ger-
çektir. Bu konuda çeflitli s›k›nt›lar›n
yafland›¤› muhakkakt›r. 

Ancak yaflanan s›k›nt›lar›n pers-
pektif ya da teorik aç›lardan olmad›-
¤›n› da vurgulamak gerek. Hareketi-
miz, siyasal, askeri vb di¤er alanlar-
da yürüttü¤ü çal›flmalar› ayn› para-
lelde sanatsal çal›flmalar için yapa-
mam›flt›r. Bu bir tercih olmaktan zi-
yade, mücadele koflullar›n›n sertli-
¤inden kaynaklanm›flt›r. Ancak özel-
likle bu süreçte bu gerekçelere yas-
lanmak gerçekçi olamaz. Çünkü bu
kez de hareketin yeni paradigmaya
geçiflinin getirdi¤i zorlanmalar› ge-
rekçelendirmek olas›d›r. Amaç gerek-
çeleri s›ralamak olmay›p, eksiklik ya
da hatan›n boy verdi¤i düflünsel nok-
tay› tespit etmekten geçecektir. 

Hangi yaflam çizgisi olursa olsun
birey düflüncede önce bir netli¤e son-
ra da derinli¤e ulaflmad›¤›nda, yafla-
m›n ne edebiyat›n›, ne kültürünü ne
de sanat›n› yaratabilir. Böyle olunca
b›rakal›m alternatif bir sistem ya da
sanat modeli kurmay›, varolana tabi
olmaktan kurtulamaz. Belki de hare-

ketin düflünsel dünyas›na yeterli bir
girifl yapamaman›n getirdi¤i, çokça
dillendirdi¤imiz ‘anlayamad›m, kav-
rayamad›m’la özetlenen yaklafl›mla-
r›n öncelik kazand›¤›n› belirtmek
mümkündür. 

Parti adeta sanat çal›flmalar› 
önünde engel gibi görülüyor

Sanat çal›flmalar›m›zda önemli bir
sorun da sahne al›flkanl›¤›n›n yo¤un
geliflmifl olmas›d›r. Asl›nda sahne
al›flkanl›¤›m›z bizi giderek halktan ve
komünal de¤er yarg›lar›ndan uzak-
laflt›r›yor. Halktan uzak, ama halka
yap›lan sanat da fazla anlam ifade et-
miyor. Kültür çal›flmalar›m›z›n oldu-
¤u tüm alanlarda halktan, halk ger-
çekli¤inden ve de¤er yarg›lar›ndan
kopukluk var. Sovyet Devrimi’ni ya-
ratan tiyatro devrimi var. Tiyat-
rocular küçük gruplar biçiminde köy
köy gezerlerdi, mahallerde, fabrika
önünde gösteriler yaparlard›. Onlar
devrim yapt›lar. Çok büyük salonlar-
da m› kitleyi etkilediler? TV kanallar›
m› vard›, radyo kanallar› m› vard›,
gazeteleri mi vard›? fiimdi bizde du-
rum çok farkl›d›r. Her fley imkans›z-
l›klara, maddiyata ve neredeyse ör-
güte mal ediliyor. Örgüt adeta sanat
çal›flmalar› önünde engel gibi görülü-
yor. Bunlar yanl›fl oldu¤u gibi, sana-
t›m›z›, kültürümüzü de gelifltirme-
mektedir. 

Bir de sanatç›yla ilgili bir tan›mla-
ma vard›r: Sanatç› afl›lmayan insan-
d›r. Sanatç›n›n en temel özelli¤i
budur; sürekli aflan, ama hiçbir za-
man afl›lmayan insand›r. 

Sanat›n uyum yöntemleri ayr› tar-
t›fl›labilir. Apocu sanat kuram› yar›m
kalm›flt›r. Bir tart›flma süreci baflla-
t›lm›flt› geçmiflte, teorik, entelektüel
olarak bu tart›flmay› yeniden bafllat-
mak gerekiyor. Kültür sanat alan›
bunu yapabilir. Apocu sanat kuram›-
n›n teorik ve entelektüel çerçevesini
oluflturmak gerekiyor. Bu sanatç›
cephesinden acil bir ihtiyaçt›r. 

Kültür alan›nda parçal›l›k, da¤›n›k-
l›k, kendine görelik var ve bu durum,
sanatç›lar içinde daha fazla yaflan-
maktad›r. Daha da önemlisi, kültür
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“Hem bölgemiz hem de ülkemiz için, kendi kimli¤iyle evrensel 

de¤erlerle buluflmada sanat›n ifllevi kadar tan›mlanmas› da 

önemlidir. Sanat çal›flmalar› tarihsel kökleri üzerinde sa¤lad›¤› 

düzeyi bir yandan elefltiriye tabi tutarken, tümden inkar edici, 

yabanc›laflt›r›c› yaklafl›mlara da yan›t olabilmelidir”
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kurumlar›n›n demokratik ekolojik cin-
siyet özgürlükçü sistem içinde kendi
görevlerini, yerlerini, rollerini do¤ru ve
yeterli anlamama, onun gere¤ine göre
hareket etmeme durumlar› var. 

Kültür çal›flmas› en temel ideolojik
çal›flmalardan birisidir. Ama sistem
taraf›ndan sürekli flu öne ç›kar›lmak-
tad›r: Kültür çal›flmalar› ve buna ben-
zer çal›flmalar ideolojik çal›flmalar de-
¤il, sanatsal çal›flmalard›r. Sistem, bu
e¤ilimi güçlendirme çabas› içindedir.
Geçmiflten günümüze kadar sanatç›-
lar ve edebiyatç›lar kendi ideolojileri-
ni esas alarak yeni sanat düflüncesi
ve sanat ak›mlar›n› gelifltirdiler. ‹deo-
lojisiz kültür ve sanat› dayatan anla-
y›fl ise popüler kültür ve egemen sis-
temin içsellefltirmeye çal›flt›¤› bir an-
lay›fl ve yaflam biçimidir. Bunun
alt›nda yatan anlay›fl da halkla-
r›n ideolojilerinin küçümsenme-
si ve özgürlük mücadelelerinin
yok say›lmas›d›r. Bu gibi yakla-
fl›mlar› bizim çal›flmalar›m›zda
da görmek mümkündür. Tabii
bunlar yeni sistemimize ve para-
digmam›za terstir. 

Hiçbir kültür 
ideolojisiz olamaz

Bizim için esas olan ideoloji-
mizdir. Kültür ve ideolojinin bir-
birinden kopuk ele al›nmas› da
bizce suni bir tart›flmad›r. Bugüne ka-
dar yap›lan tart›flmalarda ya reel sos-
yalist yaklafl›mlar öne ç›km›fl ya da
anarflist yaklafl›mlar gündemimize ha-
kim olmufltur. Her iki yaklafl›m da as-
l›nda bize kültürel ve sanatsal olarak
kaybettiriyor. Oysa Önderli¤in istedi¤i
sanat ve sanatç› anlay›fl› bu de¤il.
Tüm tart›flmalar›m›z›n özüne oturtma-
m›z gereken anlay›fl, demokratik sos-
yalizm içinde kültür sanat anlay›fl›n›n
nas›l geliflece¤i olmal›d›r. Esas tart›fl-
mam›z ve üzerinde duraca¤›m›z anla-
y›fl ve düflünce biçimi bunlard›r. 

Hiç bir kültür ideolojisiz olamaz.
Her kültür kendi ideolojisi ile vard›r.
E¤er ideoloji ve kültürü birbirinden
kopar›rsak, karfl›t ideolojiler bizim
yaratt›¤›m›z ideolojik boflluklar› ken-
di ideolojileri ile doldururlar. Bu sü-
reçte, ideolojik alanda yaratt›¤›m›z

boflluklardan dolay›  egemen güçler
kültürel sald›r›lar›n› daha da artt›r-
m›fl durumdad›r. Ve sald›r›lar› so-
nuç da almaktad›r. Yüreklerimiz,
duygular›m›z ve düflüncelerimiz fet-
hedilmifl durumdad›r. Kültürel sald›-
r›ya karfl› demokratik kültür sanat
mücadelesini yükselterek, her alan-
da demokratik kültürel hamle baflla-
taca¤›m›z bir dönemde bulunuyoruz.

Sanat çal›flmalar›m›z›n geliflme-
mesinin tabii siyasal, örgütsel nedeni
de var. Düflman›n a¤›r yönelimleri
var. Fakat esas olarak bizim örgüt-
lenmelerin zay›fl›¤› söz konusu. Bu
tür örgütlenmeler gerçekleflmedi, ya-
flanmad› yani pratikleflmedi. Toplu-
mun bütün çal›flma yerlerinde temel
belirleyenlerden birisi de kültür sa-

natt›r. Önderli¤imizin Koma Gel’ler
biçiminde ortaya koydu¤u yeni ya-
flam kültüründe, yeni yaflam proje-
sinde kültürün rolü, önemi daha da
artmaktad›r. 

Yeni toplumu yaratmada
kültürün önemi büyüktür

Böyle bir sistemi kurmakta kültü-
rün ifllevi daha fazla öne ç›k›yor. Kül-
türün böyle bir örgütlenmeye zemin
olacak birey davran›fl›n›, toplum dav-
ran›fl›n› ortaya ç›karmas› gerekiyor.
‹flte bu olmad›. O dönemdeki ulusal
demokratik devrimin ve onun ortaya
ç›kard›¤› ulusal demokratik kültürün
düzeyi, bu düzeyde yeni bir yaflam›
örgütleyecek nitelikte de¤ildir. Yani
aya¤a kalkma, isyan etme, reddetme
bunlar geliflti. Fakat bu aya¤a kalk›fl,

isyan ve reddedifller yeni yaflam biçi-
mini kurma yetene¤ini ortaya ç›kara-
cak düzeyde de¤ildi. Burada da orta-
ya ç›k›yor ki kültür faaliyetleri çok
önemlidir. Yeni toplumu yaratmada
kültür belirleyici etkiye sahip. Hatta
bu tür yaflam projeleri gündeme ge-
tirseniz, olufltursan›z bile, e¤er onun
kültürünü oluflturamazsan›z eski ya-
flam aray›fllar›na, iliflki biçimlerine
belli düzeyde dönme kaç›n›lmaz olur.

Demokratik konfederalizm projesi,
yeni projeleri, en fazla da yeni kültü-
rü gerektiriyor. Hele yeni paradigma,
demokratik ekolojik cinsiyet özgür-
lükçü toplum pradigmas› sistemden
kopuflu öngörüyorsa, sistemin mez-
hebi olmamay› öngörüyorsa, bunu
biny›llar›n büyük devrimci hamlesi

olarak ortaya koyuyorsa,
bu kadar köklü dönüflüm
ancak zihniyet devrimi ve
onun ortaya ç›karaca¤›
kültürle mümkündür. Ta-
bii Önderlik buradaki ko-
puflu, reel sosyalizmde ol-
du¤u gibi bir duvar örmek
de¤il, halklar›n kendi ya-
flam biçimlerini örgütlen-
mesi olarak ifade etti. 

Bu çerçevede ele ald›¤›-
m›zda, acil olarak önümüz-
de duran temel bir görev de
KKK sisteminin ya da de-
mokratik konfederalizmin

kültürünü yaratmakt›r. Çünkü bu
kültür birçok yönüyle yenidir. Tarih
içinde neolitik toplumda varolmufl, er-
kek egemenlikli devletçi sistemin ya-
n›nda ya da onu gölgesi gibi takip ede-
rek bugünlere kadar gelmifl, bugün de
belli düzeyde varl›¤›n› sürdüren bir
kültürün ya da bir yaflam biçiminin
yeni koflullarda yeniden üretilmesi,
tekrar canland›r›larak tüm toplumla-
r›n yaflam biçimi haline getirilmesi
düflüncesi olarak ortaya ç›kt›. Bu yö-
nüyle tarihle güçlü ba¤› var. Ondan
kopuk de¤ildir. E¤er böyle bir iddia
varsa, bu iddialar kapsaml› özgürlük
ve demokrasi iddias›ysa ve bu ideolo-
jik, teorik bir söylemden bireylerin ya-
flam›ndan, toplumun yaflam›ndan
bafllayarak pratikleflecekse, bununla
mutlaka kültürel de¤erlerin ortaya ç›-
kar›lmas› gerekiyor.
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SSeerrxxwweebbûûnn:: Demokratik konfederal
sistemde Kürtler toplum ve ulus olarak
nas›l bir statüde olacaklar? Kürtler bu-
na ne kadar haz›rd›rlar?

DDuurraann  KKaallkkaann:: Demokratik konfede-
ralizmin geliflimi içinde Kürt toplumun-
da ne tür de¤ifliklikler, yap›lanmalar ola-
cak konusu önemlidir. Çok k›sa formü-
lasyonlar olarak flunlar› ifade edebiliriz:
birincisi, bir kere Kürdistan toplumu
Kürdistan’› kapsayacak flekilde örgütlü-
lük kazanacak. Dolay›s›yla flimdi var
olan örgütsüz toplum ortadan kalkacak.
‹kincisi, Kürt ulusal örgütlülü¤ü ortaya
ç›kacak. Ulusal düzeyde Kürt toplumu-
nun örgütlenmesi yarat›lacak, bu de-
mokratik ilkeler üzerinde olacak ve de-
mokratik bir ulus yarat›lacak. Kürdis-
tan’da yaflayan, yine dünyan›n çeflitli
yerlerinde temsilcileri olan, demokratik
ilkeler temelinde örgütlendirilmifl bir
ulus varolacak. Di¤er yandan toplumun
iç örgütlülü¤ü geliflecek. Bütün toplum-
sal kesimler örgütlenecekler, örgütsüz
birey ve topluluk kalmayacak. Bu da her

kesimin kendi örgütlü gücüne dayana-
rak, öz iradesiyle toplum yaflam›na ka-
t›lmas› demektir. Dolay›s›yla halk›n bu
düzeyde bir örgütlülü¤ü geliflecektir. 

Kürtlerle birlikte farkl› topluluklar
da örgütlenecekler. Kürdistan’da varo-
lan kültürel, ulusal, etnik ve dini top-
luluklar örgütlenecekler. Farkl› mez-
hepler, farkl› etnik gruplar, yine farkl›
toplumsal kesimler örgütlenebilecek-
ler. Herkesin kendi toplumsal örgüt-
lenmesini özgürce yaratabildi¤i bir or-
tam geliflecek. Bu da çok kültürlü, de-
mokratik iflleyifle dayal› bir Kürdistan
toplumu ortaya ç›karacak. Kürt de-
mokratik uluslaflmas› kendi iliflkilerini
komflu ve birlikte yaflad›¤› ulusal top-
luluklarla kardeflçe, demokratik daya-
n›flma ve birlik içinde sürdürecek. 

Kürdistani olmak 
devlet olmak de¤ildir

Bu konuda esas iki önemli konu or-
taya ç›k›yor. Birincisi, ‘devlet olmazsa
ulus olmaz’ deniliyor, bu bir sapt›rma-

d›r. Devlet ile ulus ayn› de¤ildir, bir de-
fa ayn› kategori de¤ildir. Biri siyasi, di-
¤eri sosyolojik bir kategoridir. ‹kincisi
efl zamanl› de¤illerdir. Devlet baflka bir
zamanda varolmufltur. Ulusun varolu-
flu, geliflimi baflka bir zamanda ve bafl-
ka yollarla olmufltur. Üst üste binme-
mifllerdir. Sadece kapitalizm ça¤›nda
pazar birli¤i çerçevesinde ulus yarat-
may› öngören devletleflmeler yaflan-
m›flt›r. Onlar da flimdi her türlü gelifl-
menin önünde engel oluflturan yap›lar
durumundad›r. Bu bak›mdan Türki-
ye’de örne¤ini gördü¤ümüz anlams›z
olan, kendini de inkar eden, bilime de
ters düflen yaklafl›m olarak ulus ve
devleti ayn› sayamay›z.

Kürtler aç›s›ndan da ayn› fleyi söyle-
yemeyiz. E¤er devletle ulus ayn› dersek
o zaman bir Kürt ulusundan bahsetme-
meliyiz. Çünkü devleti yoktur, devletsel
geliflmesi yoktur. Oysaki öyle de¤il, ger-
çekte bir Kürt uluslaflmas› var hem de
çok güçlü bir biçimde var. Bütün sald›-
r›lara karfl› varl›¤›n› korumufl, ama dev-
letsiz korumufl. Devletleflmeden geliflen
bir uluslaflma, devletlerin sald›r›lar›na
direnerek var olan bir uluslaflma, devle-
te ra¤men geliflmifltir. Dolay›s›yla Kürt
uluslaflmas›n›n tarihsel geliflme diya-
lekti¤ini do¤ru anlamam›z laz›m. En
çok devletten zarar gören, en çok devlet-
lerin sald›r›lar›na maruz kalan, en fazla
devletten kaçan, en çok devlete ra¤men
var olan bir halka ‘devletin olmazsa sen
var olamazs›n, tek kurtar›c›n devlettir’
diye bir anlay›fl dayat›l›yor, bu yanl›flt›r
ve tarihsel gerçeklikle de çelifliyor. Oy-
saki devletler Kürt’ü kurtarmad›, aksine
yok etmeye çal›flt›. Tarihte hep istila, ifl-
gal ve imhalarla yok etmeye çal›flt›lar.
20. yüzy›l devletleri de Kürt’ü inkar ve
imha politikalar›yla yok etmeye çal›flt›. 

““ÖÖnnddeerr  AAppoo,,  hhiiyyeerraarrflfliikk  ggeelliiflflmmeeyyii,,  ddeevvlleettlleeflflmmeeyyii  iinnssaannll››kk  ggeelliiflfliimmiinnddee  bbiirr  ssaappmmaa  

oollaarraakk  ddee¤¤eerrlleennddiirrddii..  ZZoorruunnlluu  bbiirr  iilleerrlleemmee  oollaarraakk  ggöörrmmeeddii,,  bbööyyllee  ttaann››mmllaamm››yyoorr..  BBuu  ssaappmmaann››nn  aaflfl››llmmaass››nn››,,

oorraaddaa  vvaarr  oollaann  kkaazzaann››mmllaarr››  ddaa  aallmmaa  tteemmeelliinnddee,,  aammaa  eessaass  oollaarraakk  ttaarriihhiinn  bbaaflflllaanngg››cc››  ddeeddii¤¤ii  ddoo¤¤aall  kkoommüünnaall

öözzeelllliikklleerrii  aallaarraakk,,  ddeemmookkrraattiikk  ssoossyyaalliizzmmii  yyaarraattmmaayy››  öönnggöörrüüyyoorr..  BBuu  aannllaammddaa  ssoossyyaalliizzmmddee  vvaarr  oollaann  

ddeevvlleettççiillii¤¤iinn  aaflfl››llmmaass››nn››  bbiirr  tteeoorrii,,  iiddeeoolloojjii,,  aayynn››  zzaammaannddaa  ssttrraatteejjii  vvee  ttaakkttiikk  hhaalliinnee  ggeettiirrddii””

TAR‹HE GER‹ DÖNÜfi -II-
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– Peki, Kürt uluslaflmas› neyle ve
nas›l var oldu?

–– Kürt uluslaflmas› bu da¤lar›n
kuytuluklar›nda, doruklar›nda kendi-
sini var etti. Kendi demokratik örgüt-
lülü¤üyle var oldu. Do¤al komünal de-
¤erlerini koruyarak oldu, afliret, aile,
kabile düzenlerini korumakla oldu, ce-
maat düzenini, mezhebini koruyarak
oldu. Bunlar geliflti ve bir halk haline
geldiler. Gerçekten de devletlerin yok
edici sald›r›lar› karfl›s›nda bu yap›lar
ayakta kald›lar. Kürt’ü, Kürt uluslafl-
mas›n› bunlar temsil ediyorlar. O ne-
denle ‘ancak bir devlet Kürt uluslafl-
mas›n› gerçeklefltirir’ demek yanl›flt›r.

Tersine, devlet, Kürt uluslaflmas›n›
bo¤abilir. Mevcut koflullarda devleti
dayatmak çözüm üretmedi¤i gibi tehli-
keli de oluyor. Bu da milliyetçi çat›fl-
malara, devletleraras› çat›flmalara,
toplumlar›n ac› çekmesine, komflu
toplumlarla çat›flmaya girmesine, im-
ha sürecine al›nmas›na ve reddedilme-
sine yol aç›yor. ‹yi komfluluk iliflkileri-
ni, içinde kardeflçe yaflayan, iç içe ulu-
sal topluluklar›n geliflmesini de¤il de
birbirini bo¤azlayan, yok etmek iste-
yen bir durumu ortaya ç›kar›yor. 

Bu nedenle Kürdistani olmak devlet
olmak de¤ildir. Bir co¤rafyaya yay›lm›fl
ulusal bir topluluk haline gelmektir.
Kürdistan bir devlet ismi de¤ildir.
‘Co¤rafyad›r, co¤rafya ulusla ba¤l›d›r’
deniliyor, kesinlikle öyle de¤ildir. fiim-
di Türkiye, Kürdistan’› egemenlik alt›-
na alm›fl, ama yok edebiliyor mu, yok
sayabiliyor mu? Sayam›yor. Di¤er yan-

dan devlet olmamak uluslaflmamak
anlam›na gelmiyor. Halk›n demokratik
örgütlülü¤ü var olursa, toplumun bü-
tün kesimleri ulusal düzeyde örgütlen-
meler haline gelebilir. Demokratik
konfederalizm çat›s› alt›nda bir ulusal
birlik yarat›labilirse, her demokratik
örgütlülük demokratik uluslaflmay›
ortaya ç›karabilir. 

Kürt toplumunda komünal 
yaflama bir yatk›nl›k var

Bin bir türlü komün örgütlülü¤ün-
den, demokratik kurum ve kurulufltan
Kürdistani düzeyde ortaya ç›kan ör-
gütsel birliklere Kürdistan Demokratik
Konfederalizmi diyoruz. Yani demok-
ratik Kürt uluslaflmas› oluyor. Kürt
ulusunu bunlar temsil ediyor. Bu de-
mokratik, özgür ve ba¤›ms›z ulus an-
lam›na geliyor. Kendi örgütlenmesine
dayanarak kendini özgürce temsil
eden, böyle bir irade kazanan bir ulus,
demokratik ulus oluyor. Kürtler, böyle
bir statü alt›nda devletlerin yaratt›¤›
de¤il de demokrasinin yaratt›¤› bir
ulus olacak. Bu ne kadar geliflirse
Kürtlerin kendi iç özgürlük ve demok-
rasileri o kadar geliflecek.

–– Bu tarzda bir örgütlenmeye, çeflit-
li kurum ve kurulufllar oluflturmaya
devletler ne kadar izin ve f›rsat vere-
cekler? 

–– Bu da bir mücadele iflidir. Mevcut
devletleri geriletecek, daraltacak, s›-
n›rland›racak, reformdan geçirecek
bir mücadeleye ihtiyaç var. Bir de
Kürtleri bu konuda haz›rlayacak, e¤i-
tecek bir mücadeleye ihtiyaç var.
Kürtler buna ne kadar haz›r konusu
burada önem kazan›yor. Bir temel var
asl›nda, yatk›nl›k var, ama çok iyi ha-
z›rlanm›fl, kendi e¤itimini alm›fl, güç-
lü bir geliflme düzeyini yafl›yor demek
de çok do¤ru olmaz. 

Fakat d›flar›dan bakarak hiç haz›r
de¤iller demek de do¤ru olmaz. Kürt
toplumunda komünal yaflama do¤al
ve kültürel bir yatk›nl›k var. Do¤al
toplum de¤erleri, etnisite örgütlülü¤ü
varl›¤›n› koruyor. Bunlar›n hepsi bu-
na temeldir. Çeflitli cemaat, afliret,

mezhep örgütlülükleri, ortak yaflama
kültürü, demokratik komünal yaflam›
yaratmak, örgütlemek için bir temel
oluflturuyor. Mesela Kürtlerin bu ör-
gütlülü¤ünü kendi içinden geliflen bir
devlet ezmemifl. D›fltan, katliamdan
geçirilmeye çal›fl›lm›fl, ama toplum bu
de¤erleri korumufl. D›fl güçlerin sald›-
r›lar› bu de¤erleri ve örgütlülü¤ü da-
¤›tamam›flt›r. ‹çten devletleflme olsay-
d› belki da¤›labilirdi, ama sald›r› d›fl-
tan geldi¤i için toplum bunlar› koru-
mufl. Devlet d›fltan geldi¤i için toplum
kendini savunmaya alm›flt›r. Dolay›-
s›yla toplum bunlar› önemli ölçüde
temsil ediyor, yafl›yor, yaflat›yor. As-
l›nda demokratik konfederalizm ör-
gütlülü¤ü için bunlar önemli zemin-
lerdir, avantajlard›r. 

Bu yönlü de¤erleri var, fakat e¤itim-
sizdir, bilinçsizdir. Bu tür iliflkiler ilkel
iliflkilerdir, yani çok bilinçli ve örgütlü
hale gelmemifl, bütünlüklü de¤ildir.
Parça parça, bir amaç do¤rultusunda
birleflmemifl, bu konuda toplum biraz
ezilmifl, genelleflme konusunda tecrü-
besi eksik, katliamdan geçirilmifl, biraz
da k›r›lm›flt›r. Tam haz›rl›k ifade etme-
yen, zay›fl›k olarak de¤erlendirece¤imiz
hususlar da var. Ama flunu söyleyebi-
liriz: Bir bilinçlenme ve örgütlenme ça-
l›flmas› yürütülse, Kürt toplumunun
mevcut durumu demokratik konfede-
ral örgütlenmenin gelifltirilmesi, de-
mokratik komünalizmin infla edilmesi
için elverifllidir. Fakat öyle bir bilinç-
lendirme ve örgütlenme çal›flmas›
planl› bir biçimde yürütülmezse kendi-
li¤inden olacak bir fley de de¤ildir. Sü-
reç bu yönde ifllemiyor, bu anlamda da
haz›rl›ks›z olma durumu var. Her fley
biraz öncü çal›flmaya ba¤l›d›r.

Demokratik konfederalizmde 
yönetim iktidar olmayacakt›r

–– Demokratik konfederalizmde ikti-
dar sorunu nas›l çözümleniyor? Hangi
dereceye kadar halk iktidar›n› kurum-
laflt›r›p, kendi iradesiyle temsilini ger-
çeklefltirebiliyor?

–– Demokratik konfederalizm devlet-
le birlikte var oldu¤u sürece iktidar ol-
gusunu tan›mlamak gerekli. Devlet ar-
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t› demokrasi sürecinde iktidar, devlet
cephesinde vard›r. Fakat s›n›rland›r›l-
m›fl, daralt›lm›fl, görevleri genel güven-
lik ve kamu yönetimiyle s›n›rland›r›l-
m›fl bir iktidardan söz edilebilir. On-
dan öteye bir iktidar konumu yoktur.
Demokrasi alan›n›n yani demokratik
konfederalizmin içinde iktidar olmaz.
‹ktidar bir ç›kar grubunun yönetimi
ele geçirmesi ve yürütmesi demektir ve
bu da devleti do¤urur. Devletle birlikte
vard›r. Demokratik konfederalizmde
yönetim, iktidar olmayacakt›r. ‹ktidar
ister iflçi s›n›f›, ister halk, ister demok-
rasi ad›na olsun bir yerde bir nedenle
varsa, orada bir ç›kar grubu, onun
egemenli¤i, sömürüsü ve bask›s› var-
d›r. Sonunda bu da devleti do¤urur.
Hiyerarflik devletçi sistemle bütünle-
flir. O nedenle demokratik konfedera-
lizmde iktidar olmayacakt›r. Halk ad›-
na ya da iflçiler, ezilenler ad›na iktidar
olmayacakt›r. Bunun yerine yönetim
olacakt›r. Yönetim nedir, alan›, ölçüsü
nedir? Önder Apo bunu ““iiflfl  vvee  rrooll  kkoooorr--
ddiinnaassyyoonnuu”” olarak tan›mlad›. Yani ça-
l›flmay› örgütleyecek, koordine edecek,

çeflitli güçlere rol oynatacak. Öyle ken-
di ç›kar›na göre imkanlar› bölüfltüren
bir yönetim de¤il. Buna iktidar deni-
yor. Tam tersine, toplumun ihtiyac›na,
çal›flma durumuna göre görevleri, rol-
leri da¤›tan, koordine eden bir yönetim
düzeyi olacak. Demokratik konfedera-
lizmin iktidar anlay›fl› bu düzeydedir.
Böyle olunca da halk›n bütün kesimle-
ri kendi iradelerini katarlar, temsil
ederler. 

Bu, demokratik konfederalizm zih-
niyeti gelifltikçe, örgütsel yap› oluflup,
iflledikçe geliflebilir. ‹çinde hatalar, ek-
siklikler olabilir, bunlar ayr› konular,
ama teorik olarak olmas› gerekeni söy-
lüyoruz. Böyle olunca herkes kendi
iradesini temsil eder. Edemezse zaten
orada demokratik konfederalizm yok-

tur demektir. Birilerinin di¤erinden
daha fazla söz sahibi oldu¤u yerde de-
mokrasi ve eflitlik olmaz. Birileri kat›-
lamazsa oras› konfederalizm olmaz. O
bak›mdan yönetim bir ifl ve rol koordi-
nasyonudur ve herkesin yeri vard›r.
Kat›l›m› vard›r. Çünkü herkes rolünü
böyle bir kat›l›mla oynayabilir. Bu ba-
k›mdan demokratik konfederalizmde
yönetim herkes için kapsay›c›d›r. 

Demokratik konfederalizm 
zenginlikler hareketidir

–– Din, mezhep, tarikat, halk, ulus-
etnisite bir diyalog ve uyum içerisinde
olmay› nas›l bir mekanizma ile baflara-
bilir? 

–– Bütün bu kesimler kendi örgüt-
lenmeleri temelinde ve örgütlendikleri
mekanda demokratik konfederalizme
kat›l›m gösterirler. Zaten demokratik
konfederalizmin günümüzde çok kar-
mafl›k hale gelmifl olan ve baflka bi-
çimlerde çözümlenemeyen sorunlar›

çözümleyecek güçte olmas› da bura-
dan ileri geliyor. Örne¤in nerede ko-
münal örgütlenmeyi ifade eden bir et-
nik grup veya bir grup varsa, o orada-
ki konfederalizme kat›l›r. ‹lla devletler
gibi, devlet s›n›rlar› içinde olan, dev-
letin her yerinde var olan temsil edi-
lir, olmayan ise yok olacak gibi de¤il.
Kimileri üniter sistemi biraz öyle ta-
n›ml›yorlar. Ama demokratik konfe-
deralizmde öyle de¤ildir. Bir kentte ya
da kasabada bir etnik topluluk olabi-
lir. Bir mezhep, bir tarikat, bir milli
grup var olabilir. Orada kendi örgüt-
lenmesini sa¤layarak kat›l›m göstere-
bilir. Genel aç›s›ndan kat›l›r, kendi
toplumsal yaflam›n› böyle bir örgüt-
lenmeye dayal› olarak özgür iradesiy-
le temsil eder ve bunu di¤er topluluk-

larla da demokratik dayan›flma içinde
sürdürür. Böyle olunca her yerde so-
run çözümlenebilir. 

En küçük birimde de bölgesel dü-
zeyde de ulusal düzeyde de sorunlar›
çözümleme imkan› vard›r. Hepsinde
çözüm üretilebilir. Federasyonun çö-
zemedi¤i birçok sorunu demokratik
konfederalizm anlay›fl›, sistemi çöze-
bilir. Çünkü federalizmde ya vars›n ya
yoksun. Demokratik konfederal sis-
tem yerelde de en küçük yerleflim bi-
riminde de var olan özgünlüklerin ör-
gütlenmesine imkan veriyor. Bu ne-
denle bütün bu topluluklar bulun-
duklar› yerde küçük büyük olmalar›-
na bak›lmadan demokratik konfede-
ralizme kat›labilirler ve kimliklerini
sürdürüp, gelifltirebilirler. 

–– Demokratik konfederal sistemde
kimlik ve toplumsal aidiyet sorunu na-
s›l çözülecek?

–– Mesela bir kasabada iki üç etnik
grup olabilir. Kürt, Asuri, Ermeni
olabilir, burada örgütlenebilirler ve
demokratik konfederalizme kat›l›rlar.
Diyelim ki Kürdistan genelinde veya
onun içinde yer ald›¤› genelde olma-
yabilirler. Ama orada kendi kimlikle-
rini tafl›rlar. Genelde yoklar, genele
kat›l›m olmuyor diye kimlikleri yok
say›lmaz, inkar edilmez, yok edilmez.
Kendi ulusal, kültürel, dinsel, mez-
hepsel aidiyetlerini korurlar. Bu yok
etmeyi ortadan kald›r›r. Demokratik
konfederalizmin en önemli bir özelli¤i
de ‘sen küçüksün, sen az›nl›ks›n,
yok ol, git’ yaklafl›m›n› ortadan kal-
d›rmas›d›r. Bu yok ol, bir merkezilefl-
me, bir tekleflme oluflsun de¤il, tersi-
ne herkes var olsun yaklafl›m›d›r.
Herkese var olma ve geliflme hakk›
tan›nmal›d›r ki herkes birbirine sayg›
içinde, özgür iradesiyle kendini ör-
gütleyerek yaflama kat›ls›n ve bir
zenginlik olufltursun. Demokratik
konfederalizm bu anlam›yla zengin-
likler hareketidir. Farkl›l›klar› yok et-
me de¤il de onlar›n özgür örgütlülü-
¤ünü sa¤layarak, demokratik kat›l›m
içinde kendilerini iradi temsile ka-
vuflturma ve var etme sistemi oluyor.
Bu bak›mdan herkesin kendini gelifl-
tirebilece¤i bir sistemdir.
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“Federasyonun çözemedi¤i birçok sorunu demokratik 
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Demokratik konfederalizm 
en büyük sivil toplumdur

–– Sivil toplum kurulufllar› ile siyasi
partilerin demokratik konfederalizm
içerisinde rollerini nas›l oynamalar›
gerekiyor? 

–– Elbette demokratik konfederaliz-
min en önemli örgütlenmeleri, sivil top-
lum kurumlar› yan›nda siyasal partiler-
dir. Yani bir yerde sosyal ve siyasal ala-
n›n örgütlenmeleri anlam›na geliyor.
Partiler ve sivil toplum kurulufllar›, top-
lumun siyasal, sosyal örgütlülü¤e ka-
vuflturulmas› oluyor. Bütün toplumu
kucaklayacak en temel örgütlenmeler-
dir. Sosyal ve siyasal alana ait temel ör-
gütlenmelerdir. Bir parti, toplumun dü-
flünsel ve siyasi iradesini ortaya ç›ka-
ran bir organizasyon oluyor. Asl›nda en
büyük sivil toplum odur. Di¤er yandan
dernekler, vak›flar, sendikalar, birlikler
sosyal ve kültürel alanda en genifl ör-
gütlülü¤ü ifade ediyorlar. Onun d›fl›nda
kalanlar ekonomik örgütlenmelerdir.
Bunlar da bir yerde sivil toplum örgüt-
leri say›l›r. Gerisi devlet cephesidir ya
da savunma örgütlülü¤üdür. Onun d›-
fl›nda kalanlar sivil toplum kurumlar›n›
ve siyasi partileflmeyi oluflturdu¤u için
toplumun örgütsel kucaklan›fl› bu tür
örgütlenmelerle oluyor. Sivil toplum ör-
gütleri ve siyasi partiler ne kadar geli-
flirse, toplum o kadar çok örgütlenmifl-
tir ve demokratik konfederalizm o ka-
dar geliflmifl demektir. 

– Genel hedeflerle bu örgütlerin he-
defleri aras›nda nas›l bir denge sa¤la-
nacak?

–– Bir kere demokratik konfedera-
lizm toplumun sosyal, ekonomik, kül-
türel, siyasi yaflam›n›n örgütlendirilip,
yürütülmesidir. Herhangi bir kurum
veya kuruluflun buna kat›lmas› de-
mek, bu genel amaca ba¤lanmas› ve
do¤rultu kazanmas› demektir. Birbir-
leriyle dayan›flma içinde olmas›, des-
tek olmas› ve güç katmas› anlam›na
geliyor. Tabii ne kadar böyle bir ortak
amaçla ba¤lan›rsa kendi etkinli¤ini de
o kadar çok gelifltirir. E¤er kendi hede-
fiyle çeliflkili olursa o zaman oraya ka-

t›lmaz. Ya da hangi ölçüde kat›laca¤›n›
belirler. ‹lla tüm gücüyle kat›lma zo-
runlulu¤u yok. Belli ölçüde destek bo-
yutunda kat›labilir. Çeflitli kurum ve
örgütlerin demokratik konfederalizm
sistemine kat›l›mlar› da çok de¤iflik ve
çok yönlü olacakt›r. 

Diyelim ki üretim birlikleri, kültür
kurumlar› veya siyasi partilerin amaç-
lar› var, kendi alanlar›nda özgün hedef-
lerine dönük çal›flma yürütüyorlar. Öz-
gün amaçlar›yla, demokratik konfede-
ralizmin genel amaçlar›n› göz önünde
tutabilirler, bunlar birbiriyle çok çelifl-
mez. Fakat bazen kimi örgütler bu
amaçlarla tümüyle buluflmayabilir. Ör-
ne¤in flimdi Türkiye’deki bütün sivil
toplum kurum ve kurulufllar›n›n bir ça-
t› alt›nda toplanmas›n› önerdi Önderlik.
“Böyle yaparlarsa büyük bir güç yara-
t›rlar” dedi. Hepsi bu güce dayanarak
kendi özgün amaçlar›n› daha etkin yü-
rütebilir. Parça parça kal›nca zay›f ko-
numa düflüyorlar. Her ne kadar çok saf
gibi kalsalar da güçleri yok, ifl yapma
etkinlikleri yoktur. Önderlik bu ortam-
da nas›l ifl yapabilirler sorusuna da
aç›kl›k getirdi. “En genel birlik olufltu-
rabilirler, baz› konularda birleflebilirler”
dedi. Yani baz›lar› daha ileri düzeyde
iliflki ve ittifak içinde olabilir, baz›lar› da
kimi konularda birlik sa¤layabilir.

Konfederalizm zaten bu tür bir ilifl-
ki sistemi demek. Buna f›rsat verdi¤i
için çözümleyici oluyor. Bir de özgür
iradeyi temsil ediyor. Bu anlamda her-
kesin kendi ba¤›ms›z ve özgür iradesi-
ni korudu¤u bir sistem oluyor. Denili-
yor ya 21. yüzy›lda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
esast›r. Birileriyle iliflkileneceksin,
ama özgür iradeni de koruyacaks›n.
Bunun sistemi konfederalizmdir. Kon-
federal sistem buna izin veriyor. Ne
herkesten kopuk, daralm›fl, içe kapan-
m›fl oluyorsun, ne de birilerine ba¤›m-
l› olup özgünlüklerini kaybediyorsun. 

Bu anlam›yla en özgürlükçü ve ba-
¤›ms›zl›kç› durufl konfederal durufltur.
Hem birbiriyle iliflkilenmeye, iflbirli¤i-
ne, ortak çal›flmaya izin veriyor hem de
kendi özgünlü¤ünü korumaya izin ve-
riyor. ‹stedi¤in kadar yap›yorsun, iste-
medi¤ini de yapm›yorsun, uzak duru-
yorsun, yani herhangi zorlay›c›, ba¤la-
y›c› bir etken yok. Bu bak›mdan da
herhangi bir zorlama yoktur. Herkes

kendi amac› ve hedefi ne ise demokra-
tik konfederalizmin genel amac›yla
uyufltu¤u kadar ve uyufltu¤u yerde ka-
t›l›m gösterir. Uyuflmad›¤› yerde kendi
özgünlü¤ünü sürdürür. Bu özgür dav-
ranmaya, herkesin kendi do¤rultusu-
nu yürütmesine imkan verdi¤i gibi, en
güçlü ve en genifl birli¤i yaratmaya da
imkan veriyor. Dolay›s›yla baflkalar›yla
iflbirli¤i yaparak, onlardan güç ve des-
tek alarak kendi gücünü art›rma ve da-
ha etkili ifl yapma imkan› veriyor. Bu
bak›mdan sivil toplum sisteminin en
güçlü iflleyifli demokratik konfederaliz-
me ulaflmakla olur. 

Mesela Türkiye’yi örnek alal›m,
birçok örgüt var, ama herhangi bir bir-
likleri yok. Parça parçad›rlar ve devlet
karfl›s›nda zay›f ve etkisiz konumda-
d›rlar. Neredeyse devlet taraf›ndan
yönlendiriliyorlar. Biraz kendilerini
yürütmek isteseler, devlet tehdit edi-
yor ve onun karfl›s›nda etkin bir dire-
nifl gösteremiyorlar. Çünkü güçleri
yok, yaln›zd›rlar, zay›ft›rlar. Oysa bir
bütünlük içinde olsalar, devlet d›fl›nda
bir konfederal sistem örgütleseler, bu
muazzam bir güç ortaya ç›kar›r, ken-
dilerini güçlendirir ve devlet de onlar
üzerinde istedi¤i gibi bask› uygulaya-
maz, s›n›rland›ramaz. Dolay›s›yla dev-
let onlar› daha fazla dikkate almak,
onlar karfl›s›nda bir ölçü belirlemek ve
ölçülü davranmak zorunda kal›r.

Demokratik ekolojik cins 
özgürlü¤üne dayal› toplum

–– Ekolojik yaklafl›m Önderli¤imizin
felsefesinde esas noktalardan birisini
oluflturuyor. Neden ekoloji felsefesi bu
kadar esas al›n›yor? 

–– Özel olarak ekoloji felsefesi ya da bi-
limi üzerinde inceleme yapm›fl de¤ilim,
bu konuyla ilgili tart›flmalar› da fazla ta-
kip etmedim, ama Önderli¤imizin mev-
cut toplumsallaflmay› de¤ifltirmeyi
amaçlayan ekolojik bir bilinç olufltur-
maya çal›flt›¤›n› söyleyebilirim. Burada
toplumu ne düzeltme ne de y›kma söz
konusudur. Çünkü düzeltme demek var
olan› reforme etmeyi ifade ediyor. Oysa
do¤adan kopufl, do¤a-toplum dengesiz-
li¤i ve dolay›s›yla toplumun iç dengesiz-
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li¤i çok fazlad›r. Baz› reformsal düzelt-
melerle olabilecek gibi de¤il. Hiyerarflik
devletçi toplumdan bir kopuflu gerekti-
riyor. Öte yandan bu bir y›kma da de¤il.
Hiyerarflik-devletçi toplumdan kopufl
bir y›kma anlam›na gelmiyor. Y›kma,
20. yüzy›l devrimlerinde vard›. Devletle-
ri y›kmay› ifade ediyordu, yerine yeni bir
devlet koymay› gerektirdi. Mevcut sis-
temden kopufl o devleti y›kmakla olmu-
yor, y›ksan da yenisini kurup ona dönü-
yorsun, bu da ihtimal dahilindedir ve
y›kma da sonuç vermiyor bu anlamda.
Tabii var olan devletçi sistemi reforme
etme de yetmiyor. Köklü de¤ifliklik ge-
rekli, hiyerarflik devletçi sistemden ko-
pufl gerekli. Bu anlamda ekolojik devri-
mi hiyerarflik devletçi sistemden kopufl
ve köklü bir de¤iflim biçiminde tan›mla-
mak daha do¤rudur. Düzeltme ya da
y›kma kavram› yerine bu kavramlar›
kullanmak daha do¤ru olur.

–– Do¤aya geri dönüfl, insan› do¤a-
dan koparan toplumsallaflmay› düzelt-
meyi mi amaçl›yor, yoksa var olan top-
lumsallaflmay› y›kmay› m›?

–– Do¤a konusu önemli. Do¤ay› ken-
disi için var sayma, dolay›s›yla istedi¤i
gibi kullanma insanl›kta bir sapma
olarak ortaya ç›kt›. Bu s›n›fl› cinsiyet-
çi toplumla birlikte geliflti. Baflka top-
lumlar ve insanlar üzerinde egemenlik
kurma hakk›n› kendinde görme, onla-
r› kölelefltirme anlay›fl› ile do¤ay› öyle
görme ve kullanma anlay›fl› birlikte ge-
liflmifltir. ‹ster kad›n› kullanma olsun,
isterse çeflitli s›n›flar yaratma ve onla-
r› kullanma olsun, ister ulusal toplu-
luklar üzerinde sömürgecilik yürütme

olsun, isterse de do¤aya hükmetme
yaklafl›m› olsun hepsinde ayn› mant›k
geçerlidir. Dolay›s›yla da toplum içi çe-
liflkilerle, do¤a-toplum çeliflkisi birbiri-
ne benzerdir. Ortak anlay›fla dayan›-
yor, bir iç içe geçmifllik var. Ortak ge-
liflmifltir ve birbirinden destek al›yor. 

Günümüzde kapitalist devletçi top-
lum sisteminin geldi¤i kaos durumu,
kendi içinde bu kadar çeliflkili, yozlafl-
m›fl çat›flmal› duruma gelmesi ile do-
¤an›n tüketilmesi ayn›d›r, eflzamanl›-
d›r. Do¤aya sald›r›, do¤an›n bitirilifli
ayn› oluyor ve k›rk y›l sonra mevcut
insanl›¤› doyurabilmek için yeni bir
dünya gerekiyor. Tabii bu toplumlar›
doyurmak için de¤il, bu toplumlar
üzerinde egemenlik kurmufl kapitalist
devletçi üst toplumu doyurabilmek
için. Bunlar insanl›¤›n çok küçük bir
kesimidir. Bu dünyay› yiyorlar, yine de
yetmiyor ‘yeni bir dünya gerekecek’ di-
yorlar. Bu kadar tüketici, do¤ay› kirle-
tici, bitirici, do¤ayla çeliflkili hale gel-
mifl bir durumdad›r. Her bak›mdan
böyledir, yani çevre bak›m›ndan da
zenginliklerin tüketilmesi bak›m›ndan
da böyledir. Yaflanan bu durum ozon
tabakas›n› delmeye kadar gitti. Günefl
sistemi içinde neredeyse dünyan›n ye-
rinin tehlikeye girmesine kadar varan
bir bozulma durumu yaflan›yor. 

Do¤an›n kirletilmesi had safhadad›r.
Kapitalizmin kirleri, art›klar›, bo¤ucu
gazlar do¤an›n dengesini bozuyor, do-
¤al yaflam› parçal›yor, binlerce canl› tü-
rü yok oluyor, sular kirleniyor, toprak
ölüyor, hava zehirli hale geliyor. Geçen
y›llarda ‘deli dana’ hastal›¤› vard›, bu y›l
‘kufl gribi’ ortaya ç›kt›. Baz›lar› buna
‘k›fl gribi’ baz›lar› ‘kufl gribi’ dedi, ama
asl›nda kapitalizmin gribiydi. O nokta-
ya kadar geldi. Kapitalizmin do¤ay› ze-
hirleyici etkisi canl› türlerini yok etme-
ye, yeni hastal›klar›n do¤mas›na kadar
geldi. Bu, çok tehlikelidir. Son y›llarda
dünyan›n afl›r› ›s›nd›¤›ndan söz edili-
yor. Buzullar eriyor, böyle olursa dün-
yan›n dengesinin tehlikeye girece¤i be-
lirtiliyor. Mevsim normalleri afl›l›yor,
sel, rüzgar felaketleri art›yor, s›caklar
art›yor, ya¤›fllar dengesizlefliyor. Tufan-
lar gündeme gelebilir. Tarihte Nuh tufa-
n›ndan bahsedilir. Birçok felaket var,
bunlar›n hepsi bir yerde hiyerarflik dev-
letçi toplum sisteminin geliflimiyle ba¤-

lant›l›d›r. Do¤al dengedeki bozulman›n
yaratt›¤› sonuçlard›r. Bu bozulmay›
toplumlar üzerinde hakim olan sistem-
ler yarat›yor. Onlar›n do¤ay› kullanma
biçimleri yarat›yor.

–– Peki böylesi bir tehlike karfl›s›nda
insanl›¤›n nas›l bir bilinç edinmesi ge-
rekir?

–– Bu bak›mdan ekolojik devrim en
temel olgulardan oluyor. ‹nsanl›¤›n ge-
lece¤i tehlikeye girebilir. Sadece bir
çevre sorunu de¤il, bafll› bafl›na haya-
ti, bilimsel yaklafl›lmas› gereken, çev-
reyi çok aflan bir konu. Dolay›s›yla in-
san›n do¤ayla var olan düflmanl›¤›n›n,
çeliflkisinin giderilmesi, do¤ayla birlik-
te var olacak bir anlay›fla çekilmesi
önem arz ediyor. Bu bir kültür, bilinç
ve örgütlülük meselesidir. Dolay›s›yla
bu kapitalizmin her fleyi ye, yut, yak,
yok et, tüket mant›¤›n›n sonucu. Do-
¤ay› da tüketen budur. 

Bugünü de¤il, yar›n› da gelece¤i de
düflünen, imkanlar› do¤ru kullanmay›
bilen, ölçülü, örgütlü, do¤a gerçe¤ini
ve insan d›fl›ndaki tüm canl› organiz-
may› gelifltirecek, koruyacak, sayg›
gösterecek, geliflimine hizmet edecek
bir bilinç ve kültür düzeyinin yarat›l-
mas› gerekiyor. Bu bir anlay›fl mesele-
sidir. Asl›nda sosyalizm ilk geliflirken
kapitalizmi böyle tan›mlad›lar ve ‘ya
sosyalizm ya barbarl›k’ dediler. Tehli-
ke olarak gördüler ve sosyalizm olmaz-
sa dünya y›k›l›r, adeta dinlerde oldu¤u
gibi, k›yamet kopar dediler. Yüzy›l so-
nunda gelinen nokta böyle bir tehlike-
yi iflaret ediyor. Dolay›s›yla ekolojik
devrim, demokratik devrimin çok
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önemli bir yan›n› oluflturuyor. Demok-
ratik sosyalizmin en önemli boyutla-
r›ndan biri oluyor. Ekolojik devrim ol-
madan, insanlar do¤a karfl›s›ndaki bi-
lincini ve duruflunu de¤ifltirmeden,
birbirleriyle iliflkilerini ve yaflamlar›n›
da de¤ifltiremez. Ekolojik devrim bu
denli önem arz ediyor.

–– Kürt Halk Önderi, kad›n özgürlü-
¤ünü felsefesinin özü olarak tan›ml›-
yor. Hatta bir ulus gibi ele al›yor. Ne-
den kad›n özgürlü¤ünü felsefesinin
özü olarak ifade ediyor? 

–– Önder Apo’nun özgürlük felsefesi-
nin temelinde kad›n özgürlü¤ünün ol-
du¤u bir gerçek. Bunun için de kad›n›n
çözümlenmesi, tan›mlanmas› gerekir.
Kad›n› bir s›n›f, bir ulus gibi tan›mlad›.
Bu tan›mlar› kullanmas›n›n ana amac›
ayr› bir sosyal kesim oldu¤unun bilin-
mesini sa¤lamakt›. Hem erke¤in bunu
kabul etmesini sa¤lamak, hem kad›n›n
bunu kendine kabul ettirmesini sa¤la-
mak içindi. Çünkü böyle bir bilinç
oluflmam›flt›. Kad›n›n bu boyutta bir
sosyal düzey oluflturdu¤u bilinmiyor-
du, kabul edilmiyordu. Hem devletçi
toplum sisteminin gelifltirdi¤i hem de
onlardan etkilenen sol sosyalist kesim-
lerin savundu¤u ‘Toplum, kad›n ve er-
kekten var oluyor, bunlar› ay›rmak top-
lumu bölmektir. Bu anlamda cins çe-
liflkisi öyle çok öne ç›kar›lacak bir çelifl-
ki de¤ildir’ biçiminde görüfller vard›.
Bunlar›n do¤ru olmad›¤›n› göstermek
ve afl›lmas›n› sa¤lamak için Önderlik
bu ifadeleri kulland›. Kad›n›n ayr› bir
sosyal kesim olarak kabul edilmesini
amaçlad›. Bu ruh ve duygu dünyas›yla,
düflünce yap›s›yla böyledir. 

Analitik zeka ve duygusal zekadan
bahsediliyor ve kad›nda duygusal zeka-
n›n daha fazla oldu¤u art›k genel bir
do¤ru olarak kabul görüyor. Fiziki ola-

rak böyledir. Kapitalizm de kad›n› böy-
le ay›r›yor, ama bunu fizi¤ini sömürü
arac› yapmak için ay›r›yor. Bu, asl›nda
sömürü sisteminin hizmetinde bir ay-
r›md›r. Sosyalizmde ‘kapitalizm de böy-
le yap›yor, ay›r›yor o zaman ayr›mc›l›k
do¤ru de¤il’ gibi bir yanl›fl anlay›fl vard›.
Önderlik, bunun do¤ru olmad›¤›n›, bu
tür yaklafl›mlar›n küçük burjuva sos-
yalizmine götürdü¤ünü tan›mlad› ve
kad›n›n varl›¤›n› bir meta olarak kul-
lanmak amac›yla de¤il, ayr› bir durufl
olarak ele ald›. Kad›n›n ayr› bir sosyal
kesim oluflturdu¤unu, toplum içine, hi-
yerarflik devletçi düzen mant›¤›yla bir
kölelik statüsüne al›nd›¤›n›, kölenin kö-
lesi haline getirildi¤ini ifade etti. Bunu
kad›n›n tan›nmas›n›, bir sosyal kesim
olarak anlafl›lmas›n›, bir psikoloji, bir
birey, bir sosyal kesim olarak anlafl›l-
mas›n› sa¤lamak için yapt›. En son sa-
vunmalar›nda da kad›n tan›m› ve çözü-
mü çok yönlü olarak yer al›yor. 

Bunlar› cins çeliflkisini aç›¤a ç›ka-
rabilmek, di¤er yandan bu cins çelifl-
kisi temelinde kad›n özgürlük felsefe-
sini, ideolojisini, örgüt ve eylemini ya-
ratabilmek için yapt›. Bütün özgürlük-
lerin temelinde kad›n özgürlü¤ünü
gördü ve böyle tan›mlad›. Kad›n özgür-
lü¤ünü, özgürlüklerin anas› olarak ifa-
de etti. Bütün sosyal çeliflkilerin çözü-
münün, ekonomik sosyal çeliflkileri
çözüme götürmenin temelinde de cins
çeliflkisinin çözümünü gördü. Onun
için sadece bir s›n›f, bir ulus demedi,
“en temel s›n›f kad›n s›n›f›d›r, en temel
ulus kad›n ulusudur” dedi ve cins çe-
liflkisini tüm çeliflkilerin anas› olarak
de¤erlendirdi. Bu yeni bir özgürlük
çizgisi gelifltirmek aç›s›ndan önem ta-
fl›yor. Böyle bir özgürlük çizgisi ve bu-
na dayal› bir örgüt ve eylem gelifltire-
bilmek için de çeliflkiyi do¤ru tan›mla-
yabilmek, bu noktada kad›n› do¤ru ta-
n›mlay›p, çözümlemek gerekiyordu. 

Cins çeliflkisi esas çeliflkidir

Tabii bunun yan›nda da erke¤i ta-
n›mlay›p çözümlemek gerekiyordu ki
kad›n çözümü gerçekleflebilsin. Böyle-
ce hem kad›n, hem erkek cinsini ayr›
sosyal kategoriler olarak ele ald› ve çö-
zümledi. Önderlik bunlar› yapt›¤› ölçü-
de cins çeliflkisini de tan›mlad› ve ora-
dan bir özgürlük ideolojisi oluflturdu.
Bu, baz› sosyalist araflt›rmalarda da
vard›. Kad›n›n kölelefltirilmesi, hiye-
rarflik devletçi sisteme ad›m at›fl, s›n›f-
laflmaya, bask› ve sömürü düzenine
ad›m at›flla eflit oluyor. 

fiöyle de denebilir: S›n›flaflma, hiye-
rarflinin ve devletleflmenin geliflimi, yani
bask› ve sömürünün ortaya ç›k›fl› kad›n
köleli¤i üzerinde yükseliyor. Kad›n›n
meta haline getirilmesi, sahiplenilmesi,
erke¤e hizmetçi k›l›nmas› süreci, her
türlü s›n›flaflman›n bask› ve sömürü-
nün geliflti¤i süreç oluyor. Bütün bunla-
r›n temelinde kad›n köleli¤i var. Dolay›-
s›yla devletçi sistemin temelinde kad›n›
kölelefltiren aile düzeni var diyoruz. Bu-
radan ileri geliyor diyoruz. Burada aile,
devlet ve özel mülkiyet bütünlü¤ü var.
Kad›n› kölelefltirme de mülk edinme
yaklafl›m›ndan geliyor. Kölelefltirmek
mülklefltirmektir. Yetkiyi ele geçirme,
ekonomik kaynaklar› ele geçirme, kad›-
n› ele geçirme iç içe ve birlikte gelifliyor.
Asl›nda hepsi biraz da kendi varl›¤›n›
gittikçe derinleflen kad›n›n kölelefltiril-
mesinde buluyor. Bu tarih içinde olu-
flan bir gerçekliktir. Savafl araçlar›na
sahip olmakla, belli bir güç yaratmakla,
zor kullanmakla, düflünceyi ve bilgiyi
bir zor arac› gibi kullanmakla karakteri-
ze oluyor, bütün buralardan kayna¤›n›
al›yor ve bu biçimde cins çeliflkisi orta-
ya ç›k›yor, kad›n köleli¤i olufluyor. Kos-
koca hiyerarflik devletçi toplum sistemi
bu çeliflki üzerinde flekilleniyor. Kad›n
köleli¤i üzerinde varl›k buluyor. 

Bu nedenle cins çeliflkisini çözmeyi
öngörmeyen, kad›n köleli¤ini temel veri
olarak al›p, onu aflmay› temel bir çal›fl-
ma olarak öngörmeyen tüm özgürlük
aray›fllar› düzeni k›smen aflabilir, refor-
me edebilir, ama hiyerarflik devletçi sis-
temden kopamaz, onu de¤ifltiremez
ak›mlar olarak kal›yor. S›n›rl› özgürlük-
çü de¤iflimler yapan hareketler oluyor.
Bütün s›n›fsal ve ulusal çeliflkiden do-
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“S›n›flaflma, hiyerarflinin ve devletleflmenin geliflimi yani bask› ve 

sömürünün ortaya ç›k›fl› kad›n köleli¤i üzerinde yükseliyor. Kad›n›n 

meta haline getirilmesi, sahiplenilmesi, erke¤e hizmetçi k›l›nmas› 

süreci, her türlü s›n›flaflman›n bask› ve sömürürün geliflti¤i süreç 

oluyor. Bütün bunlar›n temelinde kad›n köleli¤i var. Dolay›s›yla 

devletçi sistemin temelinde kad›n› kölelefltiren aile düzeni var”
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¤an bask› ve kölelefltirme gibi her fleyin
çözüme kavuflmas›, kad›n köleli¤inin
ortadan kald›r›lmas›na ve özgürlefltiril-
mesine dayan›yor. Bu noktada en temel
çeliflki olmas› itibariyle de kad›n özgür-
lük hareketi tüm özgürlük mücadelele-
rinin temelini oluflturuyor. Birinci plan-
da geliyor. Cins çeliflkisini çözmek üzere
geliflen kad›n özgürlük hareketi, bütün
özgürlük hareketlerinin temelinde yer
alan, önünde gelen bir hareket oluyor. 

‹flte reel sosyalizmde s›n›f çeliflkisi
böyle görüldü. S›n›f çeliflkisi böyle gö-
rüldü¤ünden dolay› iflçi s›n›f› ve iflçi
s›n›f› hareketleri bütün özgürlük mü-
cadelelerinin öncü güçleri olarak ta-
n›mland›. Bu tan›mlama yetersizdir.
Toplumsal gerçekli¤i tam ifade etmi-
yor. Tersine, esas çeliflkiyi cins çeliflki-
si oluflturuyor. Dolay›s›yla da cins çe-
liflkisi temelinde mücadele yürütecek
kad›n ve onun özgürlük mücadelesini
ifade eden Kad›n özgürlük hareketi
bütün özgürlüksel devrimlerin öncü
gücüdür. Hem anlay›fl bak›m›ndan,
hem eylem bak›m›ndan do¤rular› orta-
ya ç›karacak ve uygulama etkinli¤ini
yaratacak bir güç olarak tan›mlan›yor. 

–– Daha önceden proletaryaya biçi-
len öncülük rolünü kad›n yerine geti-
rebilir mi?

–– Getirdi¤i ölçüde özgürleflir, top-
lumsal de¤iflim yaflan›r. Zay›ft›r kuflku-
suz, çünkü çok a¤›r kölelefltirme var.
Özellikle kapitalist ça¤da bu çok ileri
götürüldü. Önderlik savunmada bunu
tan›mlad›, “kad›n paramparça edildi,
ruhu, duygular› parçaland›, fizi¤i par-
çaland›, her fleyi parçalanarak meta
halinde pazara sunuldu” dedi. Eskiden
bunlar bir bütün olarak pazara sürülü-
yordu, flimdi her fley paramparça edile-

rek, pazara sürülmüfl du-
rumda. Dolay›s›yla bunun
sonunda kad›n›n çok zay›f
düfltü¤ü bir gerçek. Ama ne-
rede zay›fl›k varsa oradan da
güçlenme bafllar. Onun kar-
fl›t› olarak güçlenme ortaya
ç›kar. Kad›n›n bu denli zay›f
düflürülmesinin bilince ç›-
kar›lmas›, örgüte ve eyleme
dönüfltürülmesiyle güçlü öz-
gürlük hareketini yarata-

cakt›r. Kad›nda bunun potansiyeli, di-
namizmi var. Baflka türlü de kad›n›n
geliflmesi, köleli¤i aflmas› ve özgürlefl-
mesi mümkün de¤il. 

O bak›mdan ‘kad›n böyle bir rolü
yerine getirebilir mi’ diye sormak yeri-
ne, getirmesi önünde ne tür engeller
var, bunlar› nas›l aflacak, öncülük ro-
lünü baflar›yla nas›l yerine getirecek
sorular› üzerinde kafa yormak, bu ko-
nudaki eksikleri, engelleri, kad›n› böy-
le bir rol oynamada zay›f b›rakan et-
kenleri görmek ve onlar›n afl›lmas› için
çal›flmak gerekiyor.

Feminizm kad›n sorununun 
çözülmesinde yeterli de¤ildir

–– Feminizm deneyimi büyük de¤er-
ler yaratmas›na ra¤men tam olarak
baflar›l› olamad› ve mevcut sistem içe-
risinde eridi. Feminizm neden bu du-
ruma geldi? 

–– Çok ayr›nt›l› bir incelemeye sahip
olmamakla birlikte, feminizmin reel sos-
yalizm prati¤ine denk düflen bir kad›n
hareketlili¤i oldu¤unu düflünüyorum.
Felsefesi, anlay›fllar›, hedefleri öyledir.
Reel sosyalizm o karakteriyle küçük
burjuva sosyalizmini aflamad›. Femi-
nizm de küçük burjuva özgürlük anlay›-
fl›n› aflamad› asl›nda. Kim yürütürse
yürütsün, nereden gelirse gelsin, yine
bir küçük burjuva ak›m› düzeyinde kal-
d›. Küçük burjuva özgürlükçülü¤ünün
dayand›¤› eflitlik anlay›fl›na, salt eflitlik-
çilik deniyor. Bir anlamda erkekle yar›fl-
mak, kad›n›n cins olarak toplumda her
tür köleli¤i aflm›fl, toplumsal yaflama
kendi cins özelli¤iyle özgürce kat›l›m›n›
sa¤lama de¤il de erke¤in var olan hakla-
r›n›n kad›na da tan›nmas›n› sa¤lamay›
öngören bir eflitlik anlay›fl›d›r bu. Avru-

pa toplumlar›nda bu var. Sosyal demok-
rasi bunu k›smen yaratt›. 

‹lginçtir, ama Alman sistemi hukuki
olarak tam da bunu içeriyor. Böyle mut-
lak bir eflitlik var. Son y›llarda kad›nlar
bunu aleyhlerine görerek, de¤ifltirilmesi
için mücadele ediyorlar. Çünkü bu an-
lay›fl kad›n› erkek gibi de¤erlendiriyor,
kad›n olarak de¤erlendirmiyor, cins ay-
r›m› yapm›yor. Oysa ki cins ayr›m› var-
d›r. Cins ayr›m› demek, öbür cinsi köle-
lefltirmek de¤ildir. Ruhsal, duygusal
olarak, düflünce dünyas›yla, fizi¤iyle ka-
d›n›n farkl›l›klar›n› görmemek, erkek gi-
bi olacaks›n demek do¤ru bir özgürlük
anlay›fl› ve kad›n›n do¤ru tan›mlanmas›
de¤ildir. Cins çeliflkisinin do¤ru ortaya
konmas› de¤ildir. Feminizm biraz bu
düzeyde kald› ve bunu aflamad›. Yani
erkekleflme hareketi gibi oldu. Erke¤in
haklar›na sahip olmak, çal›flma ve ya-
flam alan›nda kad›n› erke¤e benzefltirdi.
Oysaki kad›n›n özgürleflmesi erke¤e
benzemesi de¤ildir. Köle kad›n›n üzerin-
de hükmeden erke¤in özgür oldu¤u söy-
lenemez. Öyle erke¤e a¤a deniliyor. O
zaman a¤al›k özgür kiflilik say›labilir.
Bu do¤ru de¤ildir. Özgürleflen kad›n,
özgürleflmek için de¤iflimi yaflayan ka-
d›n, özgürleflen erke¤i yaratabilir. 

Bu bak›mdan feminizmin elefltiril-
mesi gereken yanlar› var. Özgürlük fel-
sefesi, özgürlük ilkeleri, buradan do¤an
mücadele ve örgütlenme yöntemlerinin
afl›lmas› laz›m. Kad›n sorununun çö-
zülmesinde yeterli de¤ildir. Nas›l ki reel
sosyalizm hiyerarflik devletçi sistemi
aflamad›, onun bir mezhebi oldu ve
onunla bütünleflti ise feminizm de kü-
çük burjuva özgürlük çizgisini aflama-
yarak asl›nda sistemi aflamad›, onun
bir parças› haline geldi ve gücünü kay-
betti. Çünkü birçok yerde belli baflar›-
lar gerçekleflti, ama gerçekleflen kad›n
özgürlü¤ü olmad›. Kad›n haklar› devlet-
ler içinde hukuk düzenine de girdi, ama
gerçek anlamda kad›n› kurtulufla, öz-
gürlü¤e götürmedi, kad›n›n meta ola-
rak kullan›m›n› ortadan kald›rmad›.
Kad›n› biraz gelifltirdi, k›smen iradeli
k›ld›, bireysel düzeyde gelifltirdi, ama
toplumsal özgürlü¤e ve kurtulufla gö-
türmedi. Avrupa toplumlar›nda kad›n
etkindir, ekonomik, sosyal, kültürel ya-
flama etkin de kat›l›yor, ama birey ola-
rak öyledir. Cins olarak öyle de¤il.
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–– Kad›n ad›na verilen mücadelelerin
bugünkü düzeyi nedir?

–– Yaflanan düzey eskisi gibidir dene-
mez, ama bir özgürlükçü durum da de-
¤ildir. Yaflanan süreç toplumsal bir öz-
gürlü¤ü getirmedi. Eflitlik, özgürlük so-
rununu çözmedi, devleti s›n›rland›rma-
d›, bask› ve sömürüyü ortadan kald›r-
mad›, aksine devlete hizmet eder bir ha-
le geldi. Öte yandan kad›n›n en ileri me-
ta haline getirilmesi bu ça¤da oldu, onu
engelleyemedi. Kapitalizm kadar kad›n›
gerileten, sömüren, düflüren, köleleflti-
ren baflka bir sistem yok. Bunu ‘özgür-
lük veriyorum, irade kazand›r›yorum’
diyerek yap›yor. Kad›na yönelimini bu
biçimde maskeliyor. O bak›mdan tehli-
keli. Oysaki do¤ru özgürlük anlay›fl›,
kad›n›n cins olarak, duygu, düflünce ve
fizik gücü bak›m›ndan özgürce ve kendi
rolüne uygun bir flekilde toplum yafla-
m›na kat›lmas› ve toplumun kad›n›n bu
biçimde kat›l›m›na göre düzenlenmesi-
dir. ‹nan›yorum ki böyle bir durum olsa
mevcut toplumsal iliflkiler çok yönlü de-
¤iflecektir. Çok klifleleflmifl, anlay›fl gibi
görünen birçok yaflam kal›b› de¤iflecek-
tir. Özgürleflen kad›n etraf›nda oluflacak
bir yaflam düzeni, iliflki sistemati¤i hem
erkek egemenlikli düzenden hem de er-
kekle kad›n› erkek ölçülerinde eflitleflti-
ren kal›plardan çok farkl› olacakt›r.
Böyle oldu mu, her türlü bask› ve sö-
mürüyü aflan, her alanda özgürlükleri
gelifltiren bir düzen ortaya ç›kacakt›r. 

Önder Apo bu çizgide derinleflmifltir,
bu gerçekleri aç›¤a ç›karm›fl ve çözüm-
lemifltir bunlar›. Gittikçe de derinlefltiri-
yor “destans› çal›flmam” diye tan›mlad›
kad›n özgürlük çal›flmas›n›. Bu konuda

herhangi bir komplekse kap›lmadan,
basit ç›karlar peflinde koflmadan, irade-
li ve özgür bir duruflla olay ve olgular›
çözümleyerek, özgürlük çizgisini geliflti-
riyor. Bu bak›mdan Önder Apo’nun ge-
lifltirdi¤i özgürlük çizgisi, di¤er çizgiler-
den çok ayr›d›r, çok köklüdür, tüm top-
lumsal iliflkilerin de¤iflimini öngörmek-
tedir. Kad›n özgürlü¤üne dayanan bir
sosyalizm anlay›fl›, asl›nda her türlü
eflitlik ve özgürlü¤ün var oldu¤u demok-
ratik sosyalizm anlay›fl›na götürüyor. 

–– Ortado¤u’da aktif bir feminist ha-
reketin geliflebilme imkan› var m›?

–– Feminizm Ortado¤u’ya uymaz. Or-
tado¤u’ya denk düflecek özgürlük çiz-
gisi demokratik konfederalizmdir.
Onun için bunlar› izah etme gere¤i
duydum. Nas›l ki Avrupa’n›n laikli¤i ve
demokrasi anlay›fl› Ortado¤u’ya uy-
muyorsa, feminizm anlay›fl› da terstir.
Öyle bir kad›n erkek eflitli¤i ve kad›n
özgürlü¤ü anlay›fl›yla Ortado¤u’da ka-
d›n üzerinde hükmeden feodal, köle-
lefltirici zihniyeti y›kmak mümkün de-
¤ildir. Çünkü bu anlay›fl erkek ege-
menli¤ini körüklüyor, tahrik ediyor.
Bireysellik Avrupa’da egemen oldu¤u
için bireyi geriletti ve erkek ölçülerinde
bir kad›n erkek eflitli¤i yaratt›. En
az›ndan ka¤›t üzerinde yapt› bunu.
Ortado¤u’da öyle bir bireysellik yok-
tur, toplumsall›k egemendir, toplum-
sall›k esas olunca, erkek ölçülerinde
bir kad›n erkek eflitli¤i yarat›lamaz. 

Bu yüzden feminizmin baflar› flans›
yoktur. Ancak mevcut erkek egemen
sistemi zihniyette, pratikte geriletecek
olan, kad›n gerçe¤ini dolay›s›yla erkek
gerçe¤ini ve var olan toplumsal gerçekli-
¤i bölge halklar›n›n özelliklerine uygun
bir biçimde çözümleyen, her türlü geri-
li¤i ve kölelefltirici etkeni ortaya ç›karan,
mahkum eden, onun özgürlük temelin-
de afl›lmas›n› sa¤layan bir çizgi, Ortado-
¤u toplumlar›nda yer edebilir, baflar›
kazanabilir. Ancak böyle bir yaklafl›m
kad›n› özgürlük bilincine, örgütlülü¤ü-
ne ve eylemine kavuflturabilir. Erke¤i
geriletebilir, erkek egemenli¤ini aç›¤a ç›-
kar›p, mahkum edebilir. Bu nedenle de
Ortado¤u toplumlar›nda feminist hare-
ketlerin geliflmesi zordur. Koflullar› za-
y›ft›r. Onun yerine demokratik sosyaliz-

min özgürlük çizgisine uygun bir kad›n
özgürlük hareketinin geliflmesinin ko-
flullar› daha fazlad›r. Önderli¤in, kad›n
özgürlük çizgisi tümüyle Ortado¤u top-
lumlar›n›n özelliklerine göre oluflmufl
bir çizgidir. Ortado¤u kad›n›n› en çok
etkileyecek, erke¤ini en fazla çözümleye-
rek de¤iflime u¤ratacak olan çizgi, Ön-
der Apo’nun kad›n özgürlük çizgisidir. 

Demokratik sosyalizm

–– Sol hareketlerin Ortado¤u ve Kür-
distan’da 70 y›ll›k deneyimi olmas›na
ra¤men bugün en zay›f hareketlerdir.
Bunlar reel sosyalizmin y›k›lmas›ndan
sonra tam bir da¤›lmay› ve k›r›lmay›
yaflad›lar. Bu k›r›lma zihinsel mi yok-
sa pratikle mi ilgili? 

–– Klasik sol hareketler üzerinde ye-
ni bir demokratik sosyalizm hareketi
yaratmak için u¤rafl›yoruz, ama ilerle-
miyor. Bunun yarat›lmas›n›n çok zor
oldu¤u anlafl›l›yor. Ortado¤u geneline
bakt›¤›m›zda aç›kça flu görünüyor: Bu
sol ak›mlar›n miras› üzerinde yeni bir
demokratik sosyalizm hareketi yarat-
mak de¤il de, bunlar›n elefltirisi üze-
rinden bir hareket yaratmak hem da-
ha mümkündür -bu daha mant›kl› ve
bu türlü çabalar sonuç da veriyor-
hem düflünce düzeyinde sonuç veri-
yor, bölge toplumlar›n›n gerçe¤ine uy-
gun bir ideolojik geliflmeyi sa¤l›yor
hem de örgüt ve eylem alan›nda insan-
lar› ikna ediyor, kendine çekiyor. 

Bu sol ak›mlar marjinallefltiler. Top-
lumdan kopmufllard›r, bir mezhep ya
da tarikat gibidirler. Kendi içine kapan-
m›fl birer mezhep gibidirler. Bunun ne-
denini Ortado¤u toplumsal gerçe¤ine
yabanc› olmalar›nda, onu tan›mamala-
r›nda, onunla bütünlüklü olmamalar›n-
da arayabiliriz. Gerçekten de 20.
yüzy›lda Ortado¤u ülkelerinde geliflen
sol hareketler, komünist ve sosyalist
partiler çok fazla Avrupa ve Sovyet teo-
risini, yine örgüt ölçülerini ve prati¤ini
esas ald›lar. Adeta Avrupa’dan ihraç
edilen milliyetçilik gibi, yine demokrasi
anlay›fl› gibi bir sosyalizm anlay›fl› da it-
hal edilmeye çal›fl›ld›. Nas›l ki Avrupa
menfleli milliyetçilik ve demokrasi anla-
y›fl›n› Ortado¤u kültürü reddettiyse, bu
solculu¤u da reddetti, içine almad›. 
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–– Bu, Ortado¤u’nun sola ve sosya-
lizme kapal› olmas›ndan m› kaynak-
land›?

–– Hay›r, kesinlikle hay›r. Tarihe ba-
kal›m, bugün sosyalizm olarak ifade et-
ti¤imiz özgürlük ve eflitlik ak›mlar› tarih
boyunca hep Ortado¤u toplumlar›nda
var oldular. Ad›na sol denilmedi, ama
hep sol oldu, Ortado¤u toplumlar›, top-
lumsal yaflam›n solunu oluflturdu. Bu
bir gerçektir. Hep bunun çat›flmas›n›
yaflad›lar. Sol felsefe, sol ideoloji, sol ey-
lem, sol toplum yaflam› hep burada var
oldu. Özgürlükçü, eflitlikçi felsefe, ideo-
loji, örgüt ve eylem Ortado¤u’daki top-
lumlar›n çeflitli biçimlerde en çok gelifl-
tirdikleri ve yaflatt›klar› bir olgu oldu.
Demek ki buna bir kapal›l›k yok, ama
Avrupa’da geliflen solculu¤a, sosyaliz-
me bir kapal›l›k var. Bu, toplumsal ger-
çeklikle uymad›, çok fazla bireyci ve bü-
rokratik. Her ne kadar eflitlik, özgürlük
ve toplumsall›ktan söz etse de, asl›nda
toplumdan kopuktur. O yüzden her bi-
ri bürokratik, kal›pç›, marjinal ak›mlar
olarak kald›lar. Düflüncede dogmatik
ve ezberci, örgütlenmede marjinal ve
kal›pç› bir konumu ifade ettiler. Bir bü-
rokratik yap› olarak kald›lar ve Ortado-
¤u toplumlar›na giremediler. Birçok
toplumda bunu aflmaya çal›flan, Orta-
do¤u orijininden ç›kmayan, bunu Orta-
do¤u orijiniyle birlefltirmeye çal›flan ba-
z› giriflimler etkili oldu. Türkiye’de örne-
¤in Ecevit, ‘ortan›n solu’ kavram›yla et-
kili oldu bir dönem. Ama hep Türkiye
gerçe¤inden yola ç›kmaya çal›flt›. Yine
1971 gençlik direniflçili¤i öyledir. Reel
sosyalizmi aflan 1968 devrimci gençlik
hareketinin etkilerini tafl›d›¤› için, bir
de Türkiye gerçe¤ini bir düzeyde çö-
zümledi¤i için biraz etkili olabildi. 

Önderlik sosyalizmi 
düzen solundan kurtard›

Arap toplumlar›nda Sovyet destekli
de olsa küçük burjuva radikalizmleri,
ordu kaynakl› giriflimler en az›ndan si-
yasette etkili oldular. Güce dayand›lar,
halka inemediler, ama belli bir etkinlik-
leri oldu. Yemen benzeri yerlerde top-
lumda özgürlük, eflitlik çizgisinde bir
de¤iflimi tam yaratmad›, ama toplumla

kaynaflt›. Sol, sosyalist, komünist parti-
ler ise böyle yapmad›lar. Çok kopuk kal-
d›lar, Ortado¤u toplumlar›nda sanki
baflka yerden ›smarlanm›fl memurlar gi-
bi durdular. Toplumla en çok uyuflabi-
lecekleri halde, toplumlardan tecridi ya-
flad›lar. Onun yerine bu süreçte özgür-
lük, eflitlik, adalet gibi söylemlerle isla-
mi ak›mlar geliflti. Örne¤in ‹ran’da islam
devrimi böyle geliflti. Asl›nda bir sol dev-
rimin olmas› gereken bir yerde, toplu-
mun buna ihtiyaç duydu¤u bir yerde
solla da iflbirli¤i yaparak, solun argü-
manlar›n› ve söylemlerini devralarak is-
lami devrim yap›ld› ve yirmi befl otuz se-
nedir iktidar› elinde tutuyor. 

Türkiye’de yine öyle. Birçok çevre
AKP’yi sol olarak tan›ml›yor. Do¤u
Akdeniz’de Filistin, Lübnan solculu¤u
öyledir. ‹slami ak›mlar bu özgürlük,
eflitlik, bask› ve sömürüye karfl› olma
kavramlar›n› esas alarak toplumla
birlefltiler, bütünlefltiler. Sol söylem-
ler toplumla çok etkili bütünlefliyor,
Ortado¤u buna çok yabanc› de¤il. Fa-
kat bu klasik sol söylem ve durufl Or-
tado¤u toplumsal gerçekli¤ine ayk›r›.
Somut yap›n›n çözümlenmesinden
kaynaklanm›yor, adeta d›flar›dan ta-
fl›nma oluyor. Baflkalar›n›n koflullar›-
na göre oluflmufl bir teori, ideoloji Or-
tado¤u’da tutmuyor, yabanc› görülü-
yor, herkes reddediyor. Çeflitli sa¤ ve
devletçi ak›mlar da basit bir propa-
gandayla sol ak›mlar› toplum nezdin-
de iyice teflhir ve tecrit ederek marji-
nal konuma getirdiler ve toplumsal
yaflamda ciddi etkileri olmayan bir
konuma düflürdüler. 

–– Solculuk ve sa¤c›l›k aras›nda
Önderlik düflüncesinin yeri neresidir? 

–– Geçmiflten gelen bu klasik sol sa¤
kavramlar önümüzdeki süreçte ne ka-
dar kullan›lacak, solculuk sa¤c›l›k
kavramlar› ne kadar yer edecek bile-
miyorum. Bu tart›flmal› bir husus. Bu
klasik durufl afl›labilir. Çünkü her fley
gibi bunlar da de¤ifliyor. Fakat bu so-
ru kapsam›nda flunu söylemem gere-
kiyor: Önder Apo’nun marksizme elefl-
tirileri soldan elefltirilerdir. Baflka yer-
den de¤il. Sa¤ sistemle, hiyerarflik
devletçi düzenle birleflti¤ini ortaya ko-
yan ve o paradigmay› aflan bir düflün-
ce düzeyini ifade ediyor. Dolay›s›yla
Önder Apo’nun reel sosyalizme eleflti-
risi soldan bir elefltiri ve duruflu sol bir
durufltur. Bu kesindir. Asl›nda sosya-
lizmi hiyerarflik devletçi sistemin sol
ucu yapan sa¤ anlay›fl› mahkum ede-
rek, sosyalizmi hiyerarflik devletçi sis-
temden kopartan, devletçi ve iktidarc›
paradigmadan kurtararak özgürlükçü
ve eflitlikçi çizgiye kavuflturan bir dü-
flünce sistemini ifade ediyor. Bu an-
lamda Önderlik, sosyalizmi düzen so-
lundan kurtard›. Sistemden kurtard›.
Sosyalizmi devletten, iktidardan, sa-
vafltan kurtararak, demokrasiyle bü-
tünlefltirerek, içeri¤ini özüyle uyumlu
hale getirdi. Bu bak›mdan Önderlik
düflüncesi sol bir düflüncedir. E¤er
solculuk diye tan›mlanacaksa bu sol-
culuktur, ama sistemin sol ucu de¤il.
Bu bak›mdan hiyerarflik devletçi sis-
tem içinde de¤erlendirilemez.

Önder Apo, hiyerarflik geliflmeyi,
devletleflmeyi insanl›k gelifliminde bir
sapma olarak de¤erlendirdi. Zorunlu
bir ilerleme olarak görmedi, böyle ta-
n›mlam›yor, bir sapma ve gerileme ola-
rak de¤erlendiriyor. Bu sapman›n afl›l-
mas›n›, orada var olan kazan›mlar› da
alma temelinde, ama esas olarak tari-
hin bafllang›c› dedi¤i do¤al komünal
özellikleri alarak, demokratik sosyaliz-
mi yaratmay› öngörüyor. Bu anlamda
sosyalizmde var olan devletçili¤in afl›l-
mas›n› bir teori, ideoloji, ayn› zaman-
da strateji ve taktik haline getirdi. Bu
gerçekli¤i böyle görmemiz laz›m. Dola-
y›s›yla sosyalizm, özgürlük, eflitlik, de-
mokrasi anlay›fl›nda köklü yenilikler
var. Her fleyden önce demokrasiyi dev-
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letten ve iktidardan kurtard›. Özgür-
lük ve eflitlikle bütünlefltirdi. Sosya-
lizmle demokrasiyi kaynaflt›rd›. 

Özgürlüksüz ve eflitliksiz 
demokrasi olmaz

– Sosyalizm, demokrasi ve özgürlük
anlay›fl›n› nas›l ele al›yorsunuz? 

–– Önderli¤in formülü var; “özgürlük
+ eflitlik + demokrasi = sosyalizm” di-
yor. Demokratik sosyalizmi böyle ta-
n›ml›yor, devletle iliflkisi yok. Yeni bir
paradigmad›r bu. Halk›n demokratik
sivil toplum örgütlülü¤üne dayanan,
iktidar kabul etmeyen bir örgütlü top-
lumsal var oluflu kabul ediyor. De-
mokratik sistem diye tan›mlad›¤› bu-
dur. Bu bak›mdan sosyalizm, demok-
rasi, eflitlik ve özgürlük kavramlar›
Önderlikte yeni anlamlar kazand›,
özüyle bütünleflti. Bu kavramlar› dev-
letçi sisteme yamayan durumlar orta-
dan kalkt›. Devletçi sistemden bunlar›
kurtard› ve ayr› bir sistem haline de
getirdi. Onun güncel geliflme biçimi
olarak demokratik konfederalizmi ta-
n›mlad›. Burada özgürlük, kad›n öz-
gürlü¤üne dayan›yor ve her türlü köle-
li¤in afl›lmas›n› ifade ediyor. Eflitlik,
salt eflitlik de¤il, herkesin konumuna,
özelli¤ine göre var olan bir eflitlik.
Farkl›l›klar› görmeyen, herkesi ayn›-
laflt›ran bir eflitlik de¤il. Sovyetlerde
oldu¤u gibi herkese bir tas çorba eflit-
li¤i de¤il. O köleci düzeyde bir eflitlik-
tir. Köleci sistemde bütün kölelere ay-
n› ölçüde çorba veriliyordu. Bu ters bir
eflitlik anlay›fl›d›r. 

Önemli bir yön de flu: Özgürlük ve
eflitli¤i mülkiyetten kurtard›, egemen-
likten kurtard›, sahip olmadan kurtar-
d›, komünalize etti, kolektiflefltirdi.
Dolay›s›yla mutlak, salt, herkesin ayn›
kal›ba kondu¤u eflitlik anlay›fl›n› yok
etti. Yine çarp›k özgürlük anlay›fllar›-
n›, bireysellefltirilmifl özgürlük kav-
ramlar›n›, toplum özgürlü¤üyle bü-
tünleflmeyen, toplum karfl›s›nda birey
sorumlulu¤uyla birleflmeyen özgürlük
anlay›fllar›n› ortadan kald›rd›. Mülki-
yet özgürlü¤ü çok tehlikelidir. Mülki-
yeti paylaflma anlam›ndaki eflitlik de
tehlikelidir. Paylaflt›rma eflitli¤i de¤il,

herkesin ihtiyac›na kadar kulland›¤›
bir eflitlik. Mülkiyet özgürlü¤ü de¤il,
mülkiyetin özgürlü¤ü oldu¤u yerde öz-
gürlük olmaz. Sahiplenme olur, o da
köleli¤in temelidir. Mülkiyet olmaktan
ç›kan, herkesin çal›flabildi¤i kat›labil-
di¤i bir mülkiyet durumu ve buna da-
yal› bir özgürlük. Demokrasi iflte bun-
lar›n toplam›n› ifade ediyor. 

Demokrasiyi de özgürlük art› eflitlik
olarak tan›mlad›. Özgürlüksüz ve eflit-
liksiz demokrasi olmaz. Dolay›s›yla da
mülkiyet dünyas›nda gerçek demokra-
si olmaz. Özel mülkiyet dünyas›n›n
afl›lmas›yla, o bireyci, bencil, hükmet-
meye, h›rs›zl›¤a yol açan bireyci özel
mülkiyet dünyas›n›n afl›lmas›yla an-
cak gerçek özgürlük, eflitlik ve demok-
rasi ortaya ç›kabilir. Demokratik sos-
yalizm de böyle bir anlay›fla dayan›yor.
Önderlik bu kavramlar› tan›mlad› ve
genifl izahlara kavuflturdu.

“PKK tarihi yarg›lama 
hakk›n› kullanacakt›r” 

–– Özgürlük hareketi aç›s›ndan hu-
kuk önemli bir yere sahip. Önderli¤i-
miz hukuku nas›l ele al›yor? Hak ve
adalet anlay›fl›n›n Ortado¤u’da gerçek-
leflebilecek boyutu nas›l olabilir? Ba-
t›’n›n pragmatik yaklafl›m› karfl›s›nda
kendi özünü nas›l koruyor?

–– Ortado¤u’da hak ve adaletin alla-
ha ba¤land›¤› ütopik bir durumun ya-
fland›¤› bir gerçek. Devletler bunu al-
lah ad›na yerine getiriyorlar. Böylece
de kendi ifllevlerini güçlendirmifl olu-
yorlar. Bat›’n›n ise hak ve adalet olay›-
n› çok kliflelefltirdi¤i, dolay›s›yla da as-
l›nda özünden ç›kararak, bir usul hali-
ne getirdi¤i ortada. Zaten yarg› sistemi,
adalet kurumu Bat›’da daha çok usul
üzerinden iflliyor. Çok fazla yap›lanla-
r›n özüne ve içeri¤ine bak›lm›yor. Bü-
tün bunlara karfl› Önder Apo’nun yar-
g›lama iflini ciddiye ald›¤› bir gerçek.
Hukuku önemsiyor, dolay›s›yla hukuk
mücadelesini de önemsiyor. Asl›nda
bafltan itibaren Kürdistan üzerindeki
hukuksuzlu¤u elefltirdi. Hiçbir statüye
ba¤l› olmayan, sadece egemenlerin dü-
flündü¤ü ve istedi¤i gibi yapt›¤›, Kürt
ve Kürdistan gerçe¤inin ise görülmedi-

¤i, yok say›l›p bu temelde hareket edil-
di¤i durumu elefltirdi. “Öldürülmek is-
teniyorsak, hiç de¤ilse yerimiz, ismimiz
belli olsun” dedi. Bask›ya, iflkenceye
maruz kal›yorsak bunun ne için yap›l-
d›¤› bilinmelidir. Mesela ‘bölücüdürler,
yok edilmeliler’ dendi. Bu, sadece Ku-
zey ile s›n›rl› de¤il, geneldir. ‹nkarc›l›k
buna yol aç›yor. 

Türkiye Güney’de de hala Kürt kav-
ram›n› kullanmaz. 1980’li y›llarda,
peflmerge diyorlard›. Toplumu, kimlik-
siz k›lmak için, Kürt diyeceklerine pefl-
mergeler geldi, peflmergeler gitti diyor-
lard›. KDP ve YNK’ye afliret örgütleri
gibi bak›yorlar, liderlerine afliret reisle-
ri biçiminde bakt›lar. Bu durumdan
yola ç›kan Önderlik, bafltan itibaren
PKK’nin kendi kimli¤ini esas alma ve
sahiplenme temelinde bir hukuk hare-
keti oldu¤unu söyledi. Bu kadar ta-
n›ms›zl›k ve hukuksuzluk ortam›nda
PKK’nin Kürt gerçe¤ine uygun bir ta-
n›m ve hukuk kazand›rma hareketi ol-
du¤unu ifade etti. Bir de yarg›lama
hakk›n›n kullan›lmas›ndan söz etti.
“PKK, tarihi yarg›lama hakk›n› kulla-
nacakt›r” dedi. 15 A¤ustos At›l›m› te-
melindeki ç›k›fl böyle olmufltur. 

Yarg›lama demek, sadece mahkeme
etmek, hapse koymak ya da idam et-
mek de¤ildir. ‹deolojik olarak da yarg›-
lama vard›r. Önderlik, Kürdistan üze-
rindeki sistemi çözümledi, de¤erlen-
dirdi, elefltirdi, uygulamalar›n ne ka-
dar zalimane oldu¤unu, soyk›r›mc› ve
katliamc› oldu¤unu ortaya koydu. Bu
biçimde yarg›layarak mahkum etti.
Ona karfl› Kürt ve Kürdistan gerçe¤i-
nin özgürlük temelindeki varl›¤›n› or-
taya ç›kard›. Bu büyük mücadele ora-
dan ortaya ç›kt›. Örgüt çal›flmalar›m›z
buna dayand›. Gerçekten de toplumda
yeni bir yaflam, hak ve adalet gerçe¤i-
ni yaratt›. Örgütlenmemiz böyle bir
toplum yaflam› ortaya ç›karmay› ifade
etti. Gerilla gerçekte biraz da hak ve
adalet kavramlar›n›n gereklerini yeri-
ne getirmeyi ifade etti. Tarihin bu zali-
mane, yok edici sald›r›lar›na karfl› bir
halk›n hakk›n›, hukukunu savunma
direnifli oldu. Gerilla hareketimiz tepe-
den t›rna¤a böyledir. Bir yerde hesap
sorman›n tarz›n› ifade etmifltir. 

devam  edecek...
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Bu günlerde, yine bir hareketlilik ve
kofluflturmad›r alm›fl bafl›n› gidiyor.
Telafl yok, ancak heyecan oldukça bü-
yük. Birileri geliyor, yerine yeni birile-
ri gidiyor. Bu gidifller asl›nda bahar
aylar›nda bafllam›flt› ve halen aral›ks›z
sürüyor. Kimin nereye, ne zaman, ni-
çin, nas›l gitti¤ini bilmiyorum. Bildi-
¤im bir tek fley var; bir anda birilerinin
ç›k›p gelip üzerine sinen yorgunlukla
‘merhaba’ dedi¤i ve gitmek üzere olan
birilerinin ›fl›ldayan gözlerle vedalafl-
mak için yan› bafl›mda bitti¤i...

Bu gidifl gelifllerin yabanc›s› de¤iliz,
asl›nda nereden gelip nereye gittikle-
rinin de. Ama yine de tam olarak bil-
miyorum. Bilmek de istemiyorum. Ne-
reye giderlerse gitsinler bir daha geri
geleceklerinin, bir daha görüflece¤imi-
zin umudu içinde oldu¤um için bil-
mek istemiyorum. Nihayetinde da¤›n
bir yerinden gelip bir baflka yerine gi-
diyorlar. Ülkemin bir güzelli¤ini b›ra-
k›p bir baflka güzelli¤iyle buluflmaya
gidiyorlar. fiimdiye kadar varl›klar›n-
dan haber olduklar› ama tan›mad›k-
lar› bambaflka güzel insanlarla tan›-
flacaklar gidecekleri yerde. Gidilen ve
gelinen yerlerin isimleri de¤iflse de
hepsi de mesken bildi¤imiz da¤lar›n
birer parças›yd›. Tüm patikalar izleri-
mizi tafl›yordu, tüm ormanlara gölge-
miz düflmüfltü. 

Yine de bu gidifllerde yüre¤imizin
çeperlerine inceden inceye vuran, s›z-
latan bir fleyler vard›. 

Her giden ard›nda bir fleyler b›raka-
rak gidiyordu. 

Kimisi bir not b›rak›yor, kimisi ya-
r›m ay tad›nda bir gülüfl, kimisi bir
mendil, kimisi hüzünlü bir bak›fl, ki-
misi son kez uzatt›¤› bir bardak çay›n

tad›n›, kimisi son sözlerini ve kimisi de
gerillan›n her fleyi olan albümünü b›-
rak›p gidiyor...

Umutlar›n›, ruhunu, güzelliklerini
koru, sevgini büyüt sözleriyle bafll›yor
ayr›l›klar gerillada.

YYüükklleerrii  aa¤¤››rr......
‘Giden gerillalar›n yükleri a¤›r olur.

A¤›rl›¤›n büyük bir bölümü hüzün
olurken, di¤er bölümü ise çantalar›
olur.’ Bugün yan›m›zdan ayr›lan gru-
bun içindeki bir arkadafl›n söyledi¤i bu
sözler derinden sarsm›flt› yüreklerimizi.
Çantalar›n› ne oldu¤unu merak edip
sordu¤umuzda da, ‘asl›nda pek bir fley
yok. Selam,  kelam ve birkaç ihtiyaç
malzemesinden baflka bir fley yok. Ama
yine de a¤›r geliyor iflte. A¤›rl›¤› da için-
deki selam, kelam ve notlardan. Y›llar›n
özleminin sakl› oldu¤u bu emanetler
a¤›rd›r. Öyle kolay kolay tafl›nmazlar.
Bu emanetler, sa¤lam bir flekilde sa-
hiplerine ve yar›n›n çocuklar›na ulaflt›-
r›lmal›’ dedi. Gözü yolda, yüre¤i yoldafl-

lar›n›n sevgisinde olan gerillan›n bu
sözleri biz u¤urlayanlar› derinden etki-
ledi ve bir o kadar da düflündü. Ema-
netler... Yar›nlara ulaflt›r›lmas› gereken
emanetler ne olabilirdi ki!

Gerillan›n umudu, sevgisi, özgürlük
tutkusu, yar›nlar› simgeleyen bak›fl-
lar›, yar›m gülüflü ve s›cac›k yüre¤idir
bu kutsal emanetler. Notlarda ve se-
lam kelamlar›n hepsinde bunlar›n
vurgusu vard›. Bunun için de kutsal
emanetlerdi, bunun için de a¤›rd› gi-
denlerin yükleri... 

Bir baflka gerilla da ‘bu ay, ayr›l›k-
lar›n ayd›r. Onun için yazmak gerekir’
diyor. Bu k›sa sohbetin ard›ndan, bu
alana geldi¤imde tan›flt›¤›m ve arka-
dafllar› aras›nda Piro Mazlum olarak
tan›nan gerilla gelip oturuyor yan›ma.
Piro Mazlum, da¤lara ve y›llara mey-
dan okurcas›na geçirmifl y›llar›n›. Y›l-
lardan beridir gerillada. Kürdistan’›n
ad›m basmad›k topra¤›, koklamad›¤›
çiçe¤i, geçmedi¤i bir da¤›n bo¤az›, ç›k-
mad›¤› bir zirve kalmam›fl gibi. Onun-

“Her giden ard›nda bir fleyler b›rakarak gidiyordu. Kimisi bir not b›rak›yor, kimisi yar›m ay

tad›nda bir gülüfl, kimisi bir mendil, kimisi hüzünlü bir bak›fl, kimisi son kez uzatt›¤› 

bir bardak çay›n tad›n›, kimisi son sözlerini ve kimisi de gerillan›n her fleyi olan 

albümünü b›rak›p gidiyor. Umutlar›n›, ruhunu, güzelliklerini koru, 

sevgini büyüt sözleriyle bafll›yor ayr›l›klar gerillada”

Yolunuz  ve  yüre¤iniz  aç›k  olsun
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la buralara geldi¤imde tan›flt›m. Bu
arada birlikte birkaç kez de k›sa yü-
rüyüfllere ç›kt›k. Bu sefer ise bensiz
bir yürüyüfle ç›k›yordu. Gidece¤i yer
çok fazla uzak de¤ildi. Belki yak›n bir
zamanda görüflecektik de ama neden-
se gidifli dokunuyordu yüre¤ime. Da-
ha gitmeden özlem dalgas›na tutul-
mufltum bile. ‘Evet yoldafl, gidiyorum,
ama bu kez sensiz bir yolcu¤a ç›kaca-
¤›m’ diyordu. 

Zaman›m›z k›sa da olsa, yakalad›-
¤›m›z f›rsat› de¤erlendirerek koyu bir
sohbete dald›k. Çok geçmeden, birlik-
te gidece¤i arkadafllar ‘Pirimiz gidiyo-
ruz’ dediler. Piro o zaman avucunun
içinde tuttu¤u hazi-
nesini, ‘al sende kal-
s›n. Bir dahaki sefere
görüfltü¤ümüzde ve-
rirsin’ diyerek, birkaç
fotodan oluflan albü-
münü uzatt› bana.
Bu, onun hazinesiy-
di, çünkü y›llar›n›,
yollar›n› ve da¤lar›n›
anlat›yordu o albüm.
Hazinesiydi, çünkü
toprakla buluflan yol-
dafllar›n›n gülüflü
sinmiflti o albüme.
Hazinesiydi, çünkü
gelece¤in flen çocuk-
lar›n›n foto¤raflar›
vard› o albümde. Pi-
ro’nun albümünü al-
d›m. S›ms›k› tutarak getirip çantama
koydum. Onlar da  vedalaflarak ayr›l-
d›lar. Bir parça daha kopmufltu sol
yan›m›zdan. Yolunuz aç›k olsun diye-
bildik artlar› s›ra sadece. Evet yollar›
ve yürekleri aç›k olsun. Onlar› güzel
yar›nlara tafl›s›n. Bundan baflka diye-
cek bir sözümüzde yok ya...

GGiiddeennlleerrii  bbiirr  ddaahhaa  
ggöörreebbiilleecceekk  mmiiyyiizz??
Piro’yla vedalafl›rken, birkaç gün

önce ç›kt›¤›m birkaç günlük yolculuk-
tan geri dönerken, bize rehberlik ya-
pan Akif ad›ndaki arkadafl›n söyledik-
leri geldi akl›ma. Dar bir patikadan
geçiyorduk. Yolumuzun üzerindeki
çeflmeye yaklaflt›¤›m›z s›rada, gidece-
¤imiz yönden gelip bir baflka yere git-
mekte olan bir grup gerillayla karfl›-

laflt›k. K›sa süren bir selamlaflma ve
vedalaflma fasl›ndan sonra, yolumuza
devam ettik. O s›rada Akif bize döne-
rek “Eskiden gidenler geri dönüyordu.
Ama flimdi gidenler çok fazla geri dön-
müyor. Gidifl yolundayken onlarla ve-
dalaflma bazen son görüflme oluyor.
‹flte bu insana dokunuyor” dedi. ‹çin-
deki dalgalanma bu sözcüklerle dökü-
lüvermiflti birden bire. Merakl› bak›fl-
lar›m›z› görünce, konuflmas›na devam
etti. “Bunun iki nedeni var. Birincisi,
çal›flma alanlar›n›n kapsam› eskiye
oranda daha da geniflledi. Art›k giden-
ler orada daha uzun y›llar kalacak.
Bunun için de bir dahaki görüflmeler

ancak y›llar› al›r. ‹kincisi ise, ç›plak
bir gerçek olan savafl ortam›nda olma-
m›zdan kaynakl›. Yani hiç beklemedi-
¤in bir anda, beklemedi¤in bir yerde
bir merminin gelip seni bulmas›....”
diyerek, savafl›n ac›mas›zl›¤›na vurgu
yap›yor. Bir sessizlik kaplad› o an tüm
benli¤imizi. Akif’in o gün söyledikleri
Piro’nun bugünkü gidifli kadar bir f›r-
t›na koparm›flt› içimde. Çünkü ben de
u¤urlad›klar›m›, gördüklerimi bir da-
ha görmeyi çok istiyorum. 

Acaba bir daha görebilecek miyim
onlar› sorusunu soruyorum kendime
bazen sessizce. ‹nsan›n her istedi¤i
gerçekleflmiyordu, bunu hayattan ö¤-
renmifltik, hele de Kürdistan’da bu
çok daha zordu. 

fiimdilerde içimde en çok ‘acaba bir
daha görüflecek miyiz? sorusu var.

Cevab›n› bilmiyorum bu sorunun.
Belki de dönecekler. Ama bu kez arka-
lar›nda b›rakt›klar›n› göremeyecekler.
Ya da göremeyecekler. ‹flte bu da bir
baflka ac› gerçek oluyor gerillada.

AArrtt››kk  bbeennddee  ddee  
oonnllaarr››nn  kkuuttssaall  eemmaanneettlleerrii  vvaarr
Çekip gittiler. Bulutlar›n arkalar›na

do¤ru gittiler. Ufuklarda siluetleri gö-
rünmeden geçip gittiler. Her giden yi-
ne arkas›nda bir fleyler b›rakt›. Belki
onlar al›fl›kt›r bu habersiz gitmelere,
ama ben hiç de¤ilim. O yüzden de ay-
r›l›k gidenlerin ad›d›r dedim. Bu yüz-
den bu gidifller bu kadar dokundu,

dokunuyor yüreklerimi-
ze. En çok da Piro Maz-
lum’un gidifli dokundu. 

Önce, içindeki selam,
kelam ve notlar ile bir
de hüzünden ötürü
‘a¤›r yükümüz’ dedikleri
çantalar›n› s›rtlad›lar.
Sonra omuzlar›na si-
lahlar›n› as›p ç›kt›lar. 

Ve çekip gittiler yol-
lar›n ve da¤lar›n ard›na
do¤ru. Onlar, özlemle-
riyle buluflmaya do¤ru
gidiyorlard›.

Bu kez bana da baz›
kutsal emanetlerini b›-
rakarak gittiler. Art›k
bende de onlara ait kut-
sal, ama ulaflmam›fl

emanetler var. Gidifllerinden sonra Pi-
ro Mazlum’un gülüflü ile albümü, ki-
minin yar›m bak›fl›, kiminin özlem do-
lu yüre¤inin sesi, kiminin göremedik-
lerine iletmem üzere b›rakt›klar› se-
lam ve kelamlar›, kutsal emanet ola-
rak bende kald›. Art›k bu günden iti-
baren ben de onlar›n kutsal emanetçi-
siydim.

Arkalar›ndan yolunuz aç›k olsun
özgürlük yolcular› diyerek özlemimizi
dile getirdik...

Gidenlerle belki birkaç gün sonra
bir baflka mekanda ve zamanda görü-
flece¤iz. Ama bugünkü gidifller dokun-
du bana. En çok dta Piro Maz-
lum’un...

Yolun aç›k olsun Pirom...
Hazinen, yani albümün emin eller-

de. Hiç merak etme...

SERXWEBÛNHHaazziirraann  22000077 8899
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Sevvgili  Renas  binlerce  kezz  
merhaba

Seni yazmaya karar verene kadar
ne çok zaman geçti¤ini, kaç kez Hel-
kiz’in keskin kayal›klar›na gidip
temmuz s›ca¤›nda kavruldu¤umu
bir bilsen. Kaç kez dayan›lmaz ac›-
larla Mereto’ya, Zoveser’e, Golavê’ye
u¤rad›¤›m› ve kaç kez an›lar›n gir-
dab›nda kaybolma korkusuyla ora-
lardan kaçarcas›na uzaklaflt›¤›m›...
Ne yapt›ysam olmad› güzel yolda-
fl›m, ertelemelerin yüre¤imdeki ac›-
y› dindirmeye yetmedi¤ini, geçen
zaman›n yaralar› sa¤altmad›¤›n› ya-
flayarak ö¤rendim. 

Nereden bafllayaca¤›m› bilemesem
de yazmam gerekti¤ini biliyorum.
Belki yazd›klar›m eksik kalacak, bel-
ki seni anlatabilecek kelimeleri bul-
makta zorlanaca¤›m. Aff›na s›¤›n›yo-
rum bunun için. An›lar›n o fliddetli
dalgalar›n›n aras›ndan o anlar› defa-
larca tekrar tekrar yaflayarak, 13 y›l
öncesine bir yolculu¤a bafll›yorum
yüre¤imde sa¤almayan ac›larla ve
y›llara meydan okuyan özlemle. 

Ne de çok zaman geçmifl. O di-
yarlara bir daha gitmek, hayalleri
yar›m kalm›fl yoldafllar›n siluetleri
aras›nda yürüyüp Helkiz’e ç›kmak

flimdi nas›l da zor. Yapamad›klar›-
m›z›n, lay›k olamay›fl›m›z›n utan-
c›ndand›r belki de. 

Sevgili Renas, senin hakk›nda ya-
z›lan bir yaz›y› Serxwebun’un fiubat
2007 say›s›nda okudum. Yazan kifli
kardeflin olmal›, soyadlar›n›z birdi
çünkü. Ama flehit düfltü¤ün çat›fl-
may› yanl›fl duymufllar san›r›m. Oy-
sa bunu bizim gibi çat›flmaya tan›k
olmufl yoldafllar›n›n çok daha önce-
den yapmas› gerekirdi. fiimdiye ka-
dar yapmam gerekip yapamad›kla-
r›mdan dolay› baflta senden ve senin
gibi güzel bir insan› dünyay› getiren,
büyüten annenden özür diliyorum. 

Biz hep ‘analar›n yüre¤ini anla-
mak gerekir’ deriz demesine de, bir
haber alman›n onlar için ne kadar
önemli oldu¤unun sorumlulu¤uyla
hareket etmeyiz. Ne olursa olsun, s›-
ralad›¤›m gerekçeler san›r›m yazma-
mam›n hakl› gerekçeleri olamaz. 

Biliyorsun, 1993 y›l›nda Sason

bölgesinde tan›flm›flt›k. Arkadafllar
seni genelde Farqin diye ça¤›r›rd›.
Manga komutan›yd›n. Fark etti¤im
ilk fley, arkadafllar taraf›ndan çok
seviliyor olmand›. 

Sonra zaman geçti, mevsimler
de¤iflti, yeni bir y›la girdik. 1994,
yol arkadafll›¤›m›z› s›nayaca¤›m›z
y›l olacakt›. Helkiz-Mereto-Gom›ka
alan›nda fi. Melle Abdullah bölü-
¤ünde beraberdik. O süreçte ise ta-
k›m komutan›yd›n, ben de senin ta-
k›m›nda manga komutan›yd›m. O
dönemde bayan arkadafllar› geri an-
lay›fl ve yaklafl›mlarla zorlamayan
ender insanlardand›n. Sorumluluk
sahibi, fedakar bir insan olarak,
birçok göreve ilk olarak gidenler-
den, hesaps›z ç›kars›z kat›lanlardan
oldu¤unu hat›rl›yorum. Burada da
bölükteki tüm yoldafllar taraf›ndan
seviliyordun, senden hoflnut olma-
yan kimseyi hat›rlam›yorum. Araya
giren bunca zaman›n an›lar›n› sile-
memesi, gidiflinin ac›s›n› dindire-
memesi belki de bundand›r. 

Dürüsttün, sadeydin, genç yafl›na
ra¤men olgun bir duruflun vard› ve
tabii ki mütevaz›yd›n. Garzan’›n sa-
vafl koflullar›ndan kaynakl› çok fazla
ideolojik, siyasal e¤itim görme im-
kanlar›m›z olmasa da sen inand›¤›n
do¤rular› savunan, s›cak gülüfllü,
insan sevgisiyle dolu bir yoldaflt›n.

Evet güzel insan, beraber geçirdi¤i-
miz süreçte yaflananlar› anlatmaya
romanlar bile yetmez. Seni anlatacak
kelimeleri zor buluyorken, tüm o y›lla-
r› anlatacak kelimeleri nereden bula-

Ad›, soyad›: Murat  EKS‹N

Kod ad›: Renas  FARQ‹N

Do¤um yeri ve tarihi: Batman

11  Nisan  1978

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 

2  Ocak  1992

fiehadet tarihi ve yeri: Temmuz

1994  Helq›z/Garzan

““SSeennii  yyaazzmmaayyaa  kkaarraarr  vveerreennee  kkaaddaarr  nnee  ççookk  zzaammaann  ggeeççttii¤¤iinnii,,  kkaaçç  kkeezz  HHeellkkiizz’’iinn  kkeesskkiinn  
kkaayyaall››kkllaarr››nnaa  ggiiddiipp  tteemmmmuuzz  ss››ccaa¤¤››nnddaa  kkaavvrruulldduu¤¤uummuu  bbiirr  bbiillsseenn..  KKaaçç  kkeezz  ddaayyaann››llmmaazz  aacc››llaarrllaa

MMeerreettoo’’yyaa,,  ZZoovveesseerr’’ee,,  GGoollaavvêê’’yyee  uu¤¤rraadd››¤¤››mm››  vvee  kkaaçç  kkeezz  aann››llaarr››nn  ggiirrddaabb››nnddaa  kkaayybboollmmaa  
kkoorrkkuussuuyyllaa  oorraallaarrddaann  kkaaççaarrccaass››nnaa  uuzzaakkllaaflfltt››¤¤››mm››......  NNee  yyaapptt››yyssaamm  oollmmaadd››  ggüüzzeell  yyoollddaaflfl››mm,,  

eerrtteelleemmeelleerriinn  yyüürree¤¤iimmddeekkii  aacc››yy››  ddiinnddiirrmmeeyyee  yyeettmmeeddii¤¤iinnii,,  ggeeççeenn  zzaammaann››nn  yyaarraallaarr››  
ssaa¤¤aallttmmaadd››¤¤››nn››  yyaaflflaayyaarraakk  öö¤¤rreennddiimm””  

HHeellkkiizz  ddaa¤¤››  ddaa  sseennii  
uunnuuttmmaamm››flfltt››rr  bbiilliiyyoorruumm......  

Özür:  fiubat  2007  say›m›zda
yaz›s›n›  yay›nlad›¤›m›z  fiehit
Murat  Eksin  (Renas)  arkadafl›n
flehadetine  iliflkin  bilgileri
düzelterek  yeniden  yay›nl›yoruz
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bilirim bilmiyorum. Bunun için tekrar
o koca yüre¤ine s›¤›narak, kahredici o
uzun ve damaklar›m›z› kurutan s›cak
temmuz ay›na gelmek istiyorum. 

Biliyorsun, 1994 y›l›n›n bütün
haziran ay›n› Zoveser alan›nda ge-
çirmifl ve nihayet temmuz bafllar›n-
da alan›m›z olan Helkiz da¤›na gel-
mifltik. O Helkiz ki Mereto’ya sevda-
l›, ama kavuflamazlar bir türlü. Ara-
da engeller var, arada bin y›llar›n
ihanetini kendinde toplayan iflbirlik-
çili¤in so¤uk gölgesi var. Arada düfl-
man›n silinmeyen ayak izleri var.
Belki de bu yüzden birbirine sevdal›
bu iki da¤› yaln›z b›rakmaya gönlü-
müz el vermiyordu, ne dersin! Dö-
nüp dolafl›r gene yönümüzü Helkiz
ve Mereto’ya çevirirdik. 

Bu sefer de alan›m›za geliflimiz
çok zorlu geçmifl, birçok tehlikeyi
atlatm›flt›k ulafl›ncaya kadar. Onca
zorlu¤un içinde en büyük sevinçle-
rimizden biri de Kemal arkadafl›n
Önderlik sahas›ndan tekrar Sason
bölge sorumlusu olarak gelmesiydi.
Evet alan›m›za gelmifltik, ama kimi-
mizin üzerinde elbise, kimimizin
aya¤›nda ayakkab› kalmam›flt›.
Ayaklar›na telis torbalar ba¤layarak
yürüyen arkadafllar›n ulaflt›¤›m›z
noktalarda ilk ifl olarak ayaklar›n-
daki dikenleri ç›karmaya bafllama-
lar› hala gözümün önünde. Bu yüz-
den alana gelir gelmez çal›flmalar›-
m›z bafllam›flt›. 

Eylem her fleyden önce geldi¤in-
den, ilk baflta eylem keflfi için bir
grup ç›kar›lm›flt›. Ertesi gece ise biz
bir grup arkadafl gidip cephanemi-
zin yerini de¤ifltirmifl ve kendi ihti-
yac›m›z kadar›n› da noktaya getir-
mifltik. Noktaya geldi¤imizde hala
uyan›k olan fiehit Tekoflin, manga-
m›zdan Helkiz ve fiilan arkadaflla-
r›n tepeci olarak gitti¤ini söyledi. O
an ilk tepkim, ‘ama Helkiz’in ayak-
kab›s› yoktu, onu nas›l gönderdiniz’
oldu. Helkiz arkadafl da Zoveser
alan›ndan bizim bölü¤e yeni düzen-
lenmiflti, benim yard›mc›md›. Genç
yafl›na ra¤men çok azimli, fedakar
bir arkadaflt›. Me¤erse genç, güzel
Batmanl› Helkizimiz, bir erkek ar-
kadafl›n ayakkab›s›n› ödünç alarak
tepeye gitmifl. ‘Neyse az kald›, ya-
k›nda onun bütün ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lar›z’ diyorum. 

Bölük komutan›m›z›n da içinde
bulundu¤u bir grup arkadafl, siparifl
edilen acil ihtiyaçlar›m›z› getirmek
için köye inmiflti. Fakat sabah ö¤-

rendik ki köye giden grup hala dön-
memifl. O gün bölgenin genel lojistik
birimi de bölü¤ümüze gelmiflti. O
gecenin sabah›, yani 10 Temmuz sa-
bah› hepimiz uyanm›fl, kahvalt›m›z›
yapm›flt›k. Biliyorsun sevgili Renas,
Helkiz’de iki yerde su vard›. O gün,
kaninin oldu¤u çukur noktada oldu-
¤umuzdan, nöbet yerimiz de epey
uzakt›. Saat 8’e do¤ru nöbetçi arka-
dafllardan biri koflarak afla¤›ya inip,
Xerbex ve Goxh köylerinin korucula-
r›n›n araziye ç›kt›¤›n› ve bize do¤ru
geldiklerini söyledi. Sevgili Renas,
sen hemen toparlanmam›z› söyle-
din. ‹hanetçiler gelmeden Helkiz’in
tepecilerimizin de ç›kt›¤› en yüksek
kayal›klar›na ç›kacakt›k. O uzun, s›-
cak Temmuz gününde çat›flma en
son arzumuz olsa bile, kendimizi ça-
t›flmaya haz›rlanmaktan baflka da
bir yol yoktu. Sonunda hepimiz ka-
yal›klara ç›kmay› baflard›k ve sen
tak›m komutan›m›z olarak bizi ora-
da mevzilendirdin. 

Bir flut›k parças›yla aln›n› ba¤la-
m›flt›n, kumral saçlar›n aln›na düfl-
müfltü. Kleflin elinde, mevzileri teker
teker dolafl›yordun. Bölük komuta-
n›n›n olmay›fl›, sana ve di¤er tak›m
komutan›na daha fazla sorumluluk
yüklüyordu. Sonunda arzu etmedi-
¤imiz çat›flma bafllad›. 

Keskin kayal›klar›n aras›nda tem-
muz s›ca¤› daha da kavuruyordu.
Helkiz’in vadisindeki T›mok köyünde
bulunan karakolun askerleri de her
iki yan›m›z› sarmaya bafllam›flt›. Ça-
t›flma bütün fliddetiyle devam ediyor-
du. Temmuz s›ca¤›nda barut koku-
su genzimizi daha çok yak›yordu. Da-
ha çabuk yoruyordu bedenlerimizi. 

F›rat arkadafl tam arkam›zda fle-
hit düflünce, tepecilerimizin çok
zor durumda olduklar›n› anlad›k.
Goyi Salih arkadafl tepe komuta-

“Keskin kayal›klar›n aras›nda temmuz s›ca¤› daha da 

kavuruyordu. Helkiz’in vadisindeki T›mok köyünde bulunan 

karakolun askerleri de her iki yan›m›z› sarmaya bafllam›flt›. 

Çat›flma bütün fliddetiyle devam ediyordu. Temmuz s›ca¤›nda 

barut kokusu genzimizi daha çok yak›yordu. Daha çabuk 

yoruyordu bedenlerimizi”
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n›yd› ve savaflta güçlü bir arkadafl-
t›. Herkes bulundu¤u yerde var gü-
cüyle hem s›ca¤a hem de düflmana
karfl› direniyordu. 

Tepeciler takviye ve cephane iste-
mifllerdi. Sen mevzileri tek tek dola-
fl›p fazla bombalar› topluyordun. Bi-
zim mevzimize de geldin de¤erli he-
valim. Sen ve Amedli fiahin arkadafl
takviye olarak gidecektiniz tepeye.
Çantan› bana emanet ettin. 

Gün boyunca çat›flma bütün flid-
detiyle devam ederken, akflam ka-
ranl›¤›n›n çökmeye bafllamas›yla he-
men yan taraf›m›zda bulunan tepe-
nin kayal›klar›ndan üzerimize mer-
miler ya¤maya bafllad›. Di¤er tak›m
komutan› arkadafl geri çekilmemizi
istedi. Sizden haber yoktu, baflka bir
kolda bulunan Felat arkadafl›m›z›n
da flehit düfltü¤ünü ö¤rendik o s›ra-
da. Geri kalan bütün arkadafllar
topland›ktan sonra, Felat ve F›rat
arkadafllar›m›z›n cenazelerini getirip
Helkiz’in köy taraf›na bakan uçuru-
munun kenar›nda bulunan bir ma-
¤araya koyduk. Bir ara tepedeki ar-
kadafllara ne oldu¤unu sorduk; siz-
lerin tepenin öbür taraf›ndan kendi-
nizi afla¤›ya b›rakt›¤›n›z›, bize sonra
ulaflaca¤›n›z› söylediler. Dört bir ya-
n›m›z tutulmufltu, geri çekilme için
yaln›zca uçurumlu taraf kalm›flt›.
Uzun bir u¤rafl›n sonunda afla¤›ya
inmeyi baflard›k. Düflman›n her ay-
d›nlatma fifle¤i at›fl›nda dikenlerin
içine uzan›yor, karanl›k olan k›sa
aral›klarda kalk›p kofluyorduk. 

Yorgunduk ve susuzluktan, silah
seslerinden, barut kokusundan ser-
semlemifltik. Her yere pusu att›kla-
r›ndan, o gece geri dönüp köy bah-
çesinin içinde kald›k, oralar› bilirsin
ya sevgili hevalim, alan dard›r, sana
çok fazla seçenek sunmaz. Sabah
arkadafllar beni ve fiehit Tekoflin’i
nöbete kald›rd›lar, ben hemen kal-
k›p nöbet yerine gittim. Köyün yuka-
r› mahallesine panzerler geldi. Arka-
dafllara haber vermeye geldi¤imde,
bakt›m ki bütün arkadafllar otur-
mufllar, bana e¤ilmemi iflaret edi-
yorlar. Tekoflin arkadafl, gece arazi-
de kal›p, sabah çat›flma yerinden
dönen askerlerin bahçenin içine gel-
diklerini görünce tüm arkadafllar›

benden önce uyan-
d›rm›flt›. Yerime
döndü¤ümde, nö-
bet yerimin birkaç
metre ilerisinde as-
kerlerin durdu¤unu
gördüm. O gün çok
dar bir alanda, çok
k›sa bir mesafe
içinde askerlerle
tekrar temas sa¤la-
madan kald›k. Ak-
flama do¤ru, gece
bölü¤e gelmeyen
bölük komutan›-
m›zla beraberindeki
grup geldiler. Bir
arkadafl yan›ma ge-
lip bölük komutan›-
n›n senin çantan›
istedi¤ini söyledi.
Çantan› bana ema-
net etmifltin, ver-
mek istemedim. Bir
arkadafl, yönetime
ait baz› fleyler olabi-
lir, versen iyi olur
dedi. Bunun üzerine istemeyerek de
olsa verdim. Bölük komutan›na za-
ten çok k›zg›nd›m. Gerekçesi ne
olursa olsun bölü¤üne dönmemekle
büyük bir hata yapm›flt›. 

Sevgili Renas, karanl›k çökünce
Golavê’ye do¤ru yola ç›kt›k. Önden
parola geldi; parolam›z “Renas-fia-
hin.” O an her duyan arkadafl, bü-
yük bir flaflk›nl›k ve üzüntüyle ‘ne
Renas-fiahin mi!’ diyordu. 

Yola ç›km›flt›k art›k, önümüzde
zorlu ve uzun bir yol vard›. Gecenin
karanl›¤›na pusular gizlenmiflti. Ç›¤-
l›klar›m›z› yüre¤imize gömdük sevgi-
li hevalim... Buna mecburduk. Re-
nas, fiahin, Salih, Felat, fiilan, Hel-
kiz, Ceng, F›rat, Nuhat... O gece he-
piniz Helkiz’in tepesinden bize bak›-
yordunuz eminim. Yüreklerimize
nas›l da bir a¤›rl›k çökmüfltü. Ben
a¤lamamaya yeminliydim o zaman-
lar. Ç›¤l›klar›m›zla beraber gözyaflla-
r›m›z› da yüre¤imize ak›tarak yürü-
dük. Yine hain pusular ç›kt› karfl›-
m›za, pusularla yüre¤imizdeki ç›¤-
l›klar›n›z bölündü. O gece de geçe-
medik pusular›. Geri döndük, kara-
kola on dakika uzakl›kta olan bah-

çenin içinde bir gün daha geçirdik.
O gün köylülerden, askerlerin hepi-
nizin cenazesinin o ma¤arada oldu-
¤unu söylediklerini ö¤rendik. Tuzak
haz›rlanm›fl olabilir diye, köylülerin
gidip bakmas›na izin verilmedi. 

Sonraki gece vurduk gittik Gola-
vê’ye dipdiri ac›n›zla ve özleminizle
beraber. Bölük komutan› Agit, so-
ruflturmaya al›nd›ktan bir süre son-
ra gidip düflmana teslim oldu. Bölü-
¤ümüze takviyeler yap›ld› ve biz ge-
ne alan›m›za döndük. Tek amac›m›z
vard›; en k›sa zamanda intikam›n›z›
almak... Uzun bir keflif çal›flmas›n-
dan sonra ad›na “intikam eylemi”
dedi¤imiz ilk eylemimizi yapt›k. Ne o
zaman ne de daha sonra yapt›¤›m›z
eylemler, araya giren zaman ac›n›z›
hafifletmedi, sizi geri getirmedi. Ve
sizsiz bir tek an yaflamad›m araya
giren zamana inat. 

Orda oldu¤um sürece bir daha o
çat›flma yerine gidemedik... Ama ge-
lece¤im bir gün oraya, mutlaka tek-
rar gelece¤im sevgili Renas.

Mücadele  arkadafllar›  ad›na
Nuwelatt  Adiri
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Oralar yüksek rak›ml› yer-
ler diye geçer co¤rafyada.
Oralarda kufllar erken göç
eder. Oralarda k›rlang›çf›rt›-
nas› geç eser. Oralarda ses-
sizce eser f›rt›nalar. Oralarda
en karas›ndan yaflan›r k›fllar.
Oralarda k›fl ile bahar aras›n-
da döner mevsimler. Rüzgar›n
sesi, ormanlar›n u¤ultusu,
sular›n derinli¤inin sesi en
çok oralarda duyulur. 

Oralarda en dolusundan
yaflan›r hayat. En çok günefl
orada yakar tenleri, en çok
oralarda so¤uk olur sular. En
çok oralarda özgürlük du-
yumsan›r, en çok orada yafla-
ma s›ms›k› sar›n›l›r. 

En çok oralar küskündür
ihanete. En çok orada yürek-
ler yang›nlarda y›kan›r.

Hayat insan› en çok oralar-
da s›nar. En çok oralarda bilinç ve
vicdan verilen sözlerle ar›n›r. En çok
oralarda insanlar içlerinin karanl›k
yan›n› ayd›nl›kla y›kar...

Hayatlar ac›larla örülüdür oralar-
da. Ve birer anlat›c›d›r orada yafla-
yanlar. Hayal gücünün tetikledi¤i
hayatlar›n anlat›m› de¤ildir onlar›n.
Destans›, ama gerçek hayatlar›n, za-
manlar›n anlat›m›d›r dillerindeki. 

Ölümlerin iz sürdü¤ü o co¤rafya-
da isyan bayra¤›n› kald›ranlar da
vard›. Da¤lar›n kuytuluklar›na göl-
gelerini, flahikalar›na siluetlerini,
rüzgar›na kokular›n›, patikalar›na
izlerini, sular›na seslerini b›rakm›fl
serüvencilerdi onlar. En çok da onlar
yak›fl›rd› oralara...  

Baharla birlikte k›r çiçekleri ile
bezenen asi, ama sevgi dolu o da¤-
larda yaflamak, yaflamay› bilmek ve
oralar› taçland›rmak en çok umudu
kat›k eyleyen gerillaya yarafl›rd›.

Gerilla da en çok Kox da¤›na
yak›fl›rd›. 

Bütün güzelli¤ini uygarl›k-
tan alm›fl, hep ezilmifl, ama
hep iyili¤i, güzelli¤i, do¤rulu-
¤u savunmufl, kayna¤›n› Me-
zopotamya’n›n hayat kaynak-
lar›ndan alan Kox’ta masum
gülüfllerle karfl›lan›r güneflin
do¤uflu. Güzelli¤e, isyana
ça¤r› yapan Kox’ta güneflin
do¤uflunu karfl›laman›n duy-
gusu tarifsizdir. Kox’ta yaflam
sevdad›r, umuttur, yüceliktir.
Kox’ta yaflam sadeliktir.
Kox’ta yaflam tüm bu güzel-
likleri yok etmek isteyen zali-
me karfl› direnifltir, savaflt›r. 

Oralar› bir kez görmek,
oralarda bir anl›¤›na da olsa
nefes al›p vermek bir ömür
unutmamak, hep anmak ve
hayal etmek için yeterlidir.

Bir solukluk nefes bir ömrü doldur-
maya yeter. Art›k dünyan›n neresine
giderseniz gidin, bilirsiniz ki asl›nda
sizin ait oldu¤unuz yer oras›d›r. ‹n-
sana kendisinden bile daha yak›nd›r
oralar. Hayalleri büyüten, yar›nlar›n
umuduna gebe yerlerdir oralar ve
oralar› mesken eyleyen gerillalar.

Bir yan› Erzurum, bir yan› Mufl,
bir yan› Bingöl ve Aras’ta Murat neh-
ri ile birleflir Kox da¤›n›n. Çavrefl’an
ve fierefdin da¤lar›yla kol kola girmifl
s›k ormanl›kl› bu da¤larda yaflamak
hangi kelimelerle anlat›labilir bilmi-
yorum. Oralar› kaleme almak bile
yüre¤imi heyecandan coflturuyor.
Hele oralarda gerilla olmak, dünya-
n›n en güzel insanlar›yla bir hayat›

“Emek insan› güzellefltiriyordu, O da eme¤in güzellefltirdi¤i insanlardand›. Hayat› tan›maya, 

anlamaya bafllad›ktan sonra en çok arkadafll›¤a de¤er verdi. Bu da hayat›n›n ilkelerinden 

birisi olacakt›. Bu sevgi anlay›fl›, O’nu bulundu¤u yerlerde arkadafll›k sevgisinin sembolü 

yapm›flt›. Belki hayat karfl›s›nda do¤ru olaca¤›m, dürüst olaca¤›m diye bir söz vermemiflti, 

ama hep do¤ru neyse onu söyledi, onu yaflad›”

EEEEnnnn     çççç ooookkkk     ggggüüüünnnneeee flflflfl iiiinnnn     ddddoooo¤¤¤¤uuuuflflflfluuuunnnnuuuu     ssss eeeevvvveeee rrrrdddd iiiinnnn

Ad›, soyad›: Abdullah 
KEMALO⁄LU
Kod ad›: Rezan
Do¤um yeri ve tarihi: Hendekan 
köyü/Tekman, 1978
Mücadeleye kat›l›m tarihi: 
Eylül 1993
fiehadet tarihi ve yeri: 30 May›s
1994, Erzincanwww.a
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paylaflmak, onlar› tan›mak, onlarla
birlikteyken bile onlar› özlemek... 

Do¤a bu güzelli¤i görmeyi sade-
ce onu gencecik bedenleriyle kut-
sayan, bu topraklar› özgürlefltir-
mek için kendilerine bahfledilen bir
yaflam› ellerinin tersiyle iten, ha-
yallerine ve ç›plak yüreklerine sar›-
lan çocuk gülüfllü, nazl› gerillalara
bahfletti. Onlar da buralara kendi
hikayelerini yazd›lar ve flimdi ülke-
min anlat›c›lar› onlar›n hikayele-
riyle büyütüyor bugünün çocukla-
r›n›. Ormanlar›n u¤ultusuna gülü-
flünü, rüzgar›na ›sl›¤›n› asan o ç›p-
lak yürekli gerillalardan birisi de
Rezan hevaldi.

Rezan heval, herkesin kader diye
belledi¤i o gayya kuyusu hayat›n ka-
der olmad›¤›n› gösterecek olanlar-
dand›. Hayat›n karfl›s›na ç›k›p onu
istedi¤i gibi yaflaca¤›n› hayk›ranlar-
dan olacakt›. 

Orta halli bir ailenin çocu¤u ola-
rak Erzurum’un Tekman ilçesine
ba¤l› Hendekan köyünde do¤mufltu.
Aile çevresinin yurtsever oluflu,
O’nu halk sevgisiyle daha küçük
yafllarda tan›flt›rm›flt›. ‹leriki y›llarda
bu sevgi bilinçle yo¤rulacakt›. 

‹lkokulu köyünde okumufl, orta-
okulu da Tekman yat›l› bölge oku-
lunda bitirmiflti. Daha küçük yafl-
larda hayatta izler b›rakmaya bafl-
lam›flt›. Hayat›n tembellerinden de-
¤il, çal›flkanlar›ndand›. “Çal›flma
saatlerinde yapt›klar›n›z kiflili¤inizi,
bofl zamanlar›n›zda yapt›klar›n›z
sahip olduklar›n› gösterir” diye bir
söz kalm›fl haf›zamda. ‹flte Rezan
heval de hem kiflili¤iyle hem de sa-
hip olduklar›yla bulundu¤u tüm or-
tamlarda sevilen ve sayg› gösteri-
lenlerdendi. Do¤ruluk üzerine fle-
killenmifl bir kimli¤i vard› O’nun. 

Emek insan› güzellefltiriyordu, O
da eme¤in güzellefltirdi¤i insanlar-
dand›. Hayat› tan›maya, anlamaya
bafllad›ktan sonra en çok arkadafll›-
¤a de¤er verdi. Bu da hayat›n›n ilke-
lerinden birisi olacakt›. Bu sevgi an-
lay›fl›, O’nu bulundu¤u yerlerde ar-
kadafll›k sevgisinin sembolü yap-
m›flt›. Do¤ru bildiklerinden, hayalle-
rinden hiç vazgeçmedi. Çevresine
nas›l yaklaflsa kendisine de öyle

yaklafl›rd›. Hatalar›n karfl›s›na nas›l
dikiliyorsa, kendisi de hata yapt› m›
kabullenirdi. Aç›k sözlü, mütevazi ve
yaflam ölçülerinde netti. 

1992-93 y›llar›nda kitleselleflen
özgürlük mücadelenin etkisiyle,
özgürlük hareketini tan›r. O’nu en
çok 1992 y›l›nda bu alanda yafla-
nan flehadetler etkilemiflti. Çocuk
yüre¤i hiç tan›mad›¤› o insanlar
için parçalan›yordu, sanki kendi-
siydi vurulan. ‹nsanlar› sevebilmek
için tan›man›n gerekmedi¤ini, ide-
allerin ve bu ideallerin peflinden
gitmenin, onlar› gerçeklefltirmek
için mücadele etmenin ve gerekti-
¤inde bunun için ölebilmenin ye-
terli oldu¤unu ilk o zaman ö¤ren-
miflti. Biliyordu ki vurulan o geril-
lalar da ideallerini gerçeklefltirmek
için da¤lar›n yolunu tutmufl, oraya
gülüfllerini, hayallerini asm›fllard›.
Onlara yarafl›r kitlesel bir serhil-
danla karfl›lam›flt› halk onlar›. 

Hareketi tan›mas› aray›fllar›n›n ve
ne istedi¤inin de yönünü belirler.
Sadece tan›mak yetmez, içine gir-
mek ister. Küçük de olsa bir iliflki
yakalaman›n aray›fl›na girer. K›sa
süre içinde de arkadafllarla iliflki
kurmay› baflar›r. Bunu kendisini
için bir flans olarak de¤erlendirecek-
tir daha sonra. 

Bu iliflkilenmeyle birlikte hareke-
ti daha iyi tan›maya, daha çok fley
ö¤renmeye çal›fl›r. Herkese müca-
deleyle ilgili sorular sorar. Parti ve
mücadele hakk›nda bilgi edinmeye
çal›fl›r. Sorular›na verilen her cevap

ufkunu biraz daha ayd›nlat›r. Her
yer bir mücadele sahas›yd›, bunu
da ö¤renmiflti. Ö¤rendikçe arka-
dafllar›n› örgütlüyor, onlar› da mü-
cadelede aktif hale getiriyordu. K›sa
bir süre içinde görev ald› ve okul
çap›nda küçümsenmeyecek çal›fl-
malarda bulundu.

1993 Eylül’ünde bir grup arkada-
fl›yla birlikte gerillaya kat›lma karar›
al›rlar. Arkadafllarla iliflkilenip ka-
rarlar›n› bildirirler. Bunun üzerine
birim sorumlusu, ‘yafl›n›z küçük,
kabul edemeyiz’ der. Karar verdi mi,
hiçbir güç O’nu gerçeklefltirmekten
al›koyamazd›. Bu cevap da karar›n-
dan geri ad›m att›rmayacakt›. ‘Bu
parti sizin de¤il, hepimizindir. Bizi
partiden ay›rmaya, geri çevirmeye
hakk›n›z yok’ diyerek kararl›l›¤›n›
gösterir. Arkadafllar›n bu genç gru-
bun kararl›l›¤› karfl›s›nda yapabile-
ce¤i bir fley kalmaz. Grubu alarak
da¤lar›n yolunu tutarlar.

Partiye kat›ld›ktan sonra e¤itim
sürecine al›n›r. ‹lk bafllarda fiziki
olarak belli bir zorlanmay› yaflar.
Fakat bu durum ne moralini bozar
ne de hayallerini gerçeklefltirmesi-
nin önünde engel olarak görür. Do-
¤a önce insan› s›n›yor, sonra onu
kendisiyle bafl edebilir flekilde e¤iti-
yordu. Bu da¤larda bir yük de¤il,
yükün tafl›y›c›s› olaca¤›n›n sözünü
verir. Ve tüm gerilla yaflam› boyun-
ca bu sözünün en iddial› takipçile-
rinden birisi olur. 

K›sa bir süre içinde hem siyasi
hem de askeri alanda müthifl bir ge-
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liflme kat eder. ‹stemek ve bunun
için çaba sarf etmek ö¤renebilmek,
geliflmek için yetiyordu. O da bunu
baflaranlardand›. Baflard›kça daha
da canlan›yordu sanki.

K›sa yaz gecelerinin birinde tuttu-
¤umuz nöbette f›s›lt›yla “en güzel ço-
cukluk parti ortam›nda yaflan›r” de-
mifl ve susmufltu. Kim bilir hangi
hayali bunu sözcüklere dökmüfltü.

C›v›l c›v›l durufluyla tüm arka-
dafllar›n sevgisini kazanm›flt›. 

Savafl insan› çabuk büyütüyor,
ac›mas›zca ö¤retiyordu. O da sava-
fl›n büyüttüklerindendi. Eylemlerde
sald›r› grubuna girmek için kendisi-
ni dayat›r, hangi grupta olursa ol-
sun kat›ld›¤› eylemlerde mutlaka so-
nuç al›rd›.

Rezan heval en çok Kox da¤›na ç›-
k›p, oradan güneflin do¤uflunu sey-
retmeyi severdi. Ve o ele avuca s›¤-
maz yürüyüflüyle ad›m ad›m ç›kt›
Kox’un zirvesine. Savafllar›n en kah-
ramancas›n› verdi. O dorukta güne-
fli karfl›layacakt›, do¤uflunu bekle-
yecekti. Ruhunu ›fl›lt›yla doldurup,
Mezopotamya’n›n derinliklerine bu
savafl ç›¤l›klar›yla yaflam emrini, ya-
flamda zafer emrini duyuracakt›.
Öyle de yapt›. Tüm sadeli¤i ve temiz
yüre¤iyle kendini bir sonbahar günü
vurdu da¤lara. Hiç yorulmadan, hiç
dinlenmeden vakurlu ve tez elden
ç›kt› zirvelere. Henüz söylenmemifl,

henüz yaz›lmam›fl destanlara konu
olan bu da¤lar› sarmalad› ç›plak yü-
re¤iyle. Hiç bu kadar flen, hiç bu ka-
dar özgür de¤ildi. 

Yedi renkle do¤an güneflin ›fl›k
cümbüflü ile bir sevda büyüyor
içinde gün gün k›z›ldan maviye,
maviden yeflile, yeflilden sar›ya. Bu
renklerin muhteflemli¤i bir tek ger-
çe¤i do¤ruluyordu: Günefl, tüm bu
güzelli¤ini hiç sak›nmadan, hiç
korkmadan, en ç›plak, en yal›n ha-
liyle Mezopotamya u¤runa, insan-
l›k u¤runa mücadele eden, çocuk-
lu¤unu özgür da¤larda yaflamak,
yüre¤ini bu ateflle ilmek ilmek do-
kumak isteyen bu vakur, ma¤rur
savaflç›lara sunmufltu. ‹nsano¤lu
do¤a karfl›s›nda pervas›zd›, zalim-
di, ama insanl›¤›n yüce de¤erleri
u¤runa da¤lar›n yolunu tutanlar
zalim olamazd›. Bu sessiz bir tarihi
anlaflma gibiydi gerillalar ile do¤a
aras›nda. ‹flte bu anlaflma, Kox’un
gerillalar›n› k›z›l flafakla bulufltu-
ruyordu. Gerillalar insanl›¤›n ya-
flam emir erleridir. Bu buluflma ile
insanl›¤a, insanlaflmaya yürüyen
en görkemli ad›mlar›n sahibiydiler. 

Rezan heval da bu görkemli yü-
rüyüflün sahiplerinden birisi oldu
t›pk› topra¤a kendisinden önce dü-
flenler gibi.

18 arkadafl, Erzincan il s›n›rlar›
içinde bulunan Sansa bo¤az›nda

üslenir. Tarihler 30 May›s 1994’tü
göstermektedir. Bir ihbar sonucu
düflman Sansa bo¤az›na operasyon
düzenler. Sabah›n ilk ›fl›klar› ile
bafllayan çat›flma iki gün boyunca
devam eder. 18 arkadafl onurlu bir
direnifl sergilerler. Bu topraklar›n
küskün oldu¤u ihaneti kabul etme-
yeceklerdir. ‹ki gün boyunca düfl-
mana büyük darbeler vururlar, bir-
çok silaha el koyarlar. Düflman bu-
nun üzerine üçüncü gün, savafl ku-
rallar›n›n d›fl›na ç›karak, ahlaki de-
¤erleri yerle bir ederek, kendi zay›f-
l›¤›n› sahte bir baflar›yla örtmek için
kimyasal silah kullan›r. Bu kimya-
sal sald›r› sonucu 18 arkadafl flehit-
ler kervan›na kat›l›r.

Biz bütün insanl›k d›fl› uygula-
malara ra¤men yine de insandan,
iyilikten, do¤ruluktan, ideallerimiz
için direnmekten vazgeçmeyece¤iz.
‹dealleri için hala direnenler ve bu-
nun için vurulanlar kararl›l›¤›m›z›
biliyor. Her biri yeni bir söz oluyor
yüre¤imizde. 

fiehitlerimiz örgütlü yaflam gerek-
çemizdir. Tüm flehitlerimizi mücade-
lemizde yaflataca¤›m›za söz veriyo-
ruz. 

Söz onurdur, onuru çi¤netmeye-
ce¤iz.

Mücadele  arkadafllar›  ad›na
Mahsum  Brusk

SERXWEBÛNHHaazziirraann  22000077 9955

fiehit Mizgin Afrin

Nicedir özlemiflim
bu rüzgar›

Hani Do¤u’da eser
Bahar akflamlar›

Nicedir özlemiflim
bir elma a¤ac›n›n
dibine oturmay›

Nicedir özlemiflim
floseleri, da¤lar›

Nicedir özlemiflim
bir dosta sar›l›p

a¤lamay›
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SÜR YÜRE⁄‹N‹

Ateflte yürümektir bizde yaflam.
Zaman›n ötesinde atefl ülkesine yürüyüflümüz
ötelerden gelir bir yurdun özlemine uzan›r
tarihin yazg›s›
Tüm yollar sonsuzluk tünelinde
zaman yolcular›n›n ateflten yüre¤ine.
Zaman tarihin bir an›
belki de bir an›
yer Mezopotamya...
Daha toplum topra¤a düflmemiflken
ateflin ülkesine güneflin do¤ufluna 
sevdayla bilenmifl günefl ülkesine yürümek
zordur.

Geçit vermez da¤lar 
hayut ovalardan geçtik 
Aç topraklar›n azg›n da¤lar›na 
sürdük yüre¤imizi
Geçtik yüre¤imizdeki bütün
köprüsüz yollar›.
Yeminizle kör karanl›klarda 
yürüdük düfle kalka.
Yollar uzun
yollar sarp, çetrefilliydi.
Düfllerimiz
bezirgan s›rtlar›nda tafl›n›rd› kilometrelerce.
Korkunun ç›¤l›klar› kendi bo¤umunda yaflard›.
Ve sonras›
ince bir hüzün kaplard› içimizi.
Zaman yürüyüflünde
yar›nlar› umutlar›m›za saklard›k.
Düfl denizinde vard›k
hakemsiz yaflama
yarg›s›z bir infaz›n tan›ks›z duruflmas›na
bir iyi niyetin safl›¤›nda.
Dehakl› saltanatlard›r
kemirir insana ait ne varsa.
Önce yürekten beyne uzanan
yollar› kapat›r.
Gerisini bafls›z gövdene b›rak›r
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Ad› soyad›: Baki EREN

Kod ad›: Ciwan 

Do¤um yeri ve tarihi: Elbistan, 1978

fiehadet tarihi ve yeri: 18 Haziran

2007, Beytüflflebap

Ad› soyad›: Halis KARAMANLI

Kod ad›: Dilbirin

Do¤um yeri ve tarihi: X›n›s, 1979

fiehadet tarihi ve yeri: 7 Haziran

2007, Bingöl  

Ad› soyad›: Riyad fiABAN

Kod ad›: Roni AFR‹N

Do¤um yeri ve tarihi: Afrin, 1982

fiehadet tarihi ve yeri: 5 Haziran

2007, Bitlis/Mutki 

Ad› soyad›: Kenan GÜZEL

Kod ad›: Çiya AMED

Do¤umyeri ve tarihi: Amed, 1981

fiehadet tarihi ve yeri: 4 Haziran

2007, Dersim 

Ad› soyad›: Fexruzat NEZ‹R

Kod ad›: Hozan XEZAL‹

Do¤um yeri ve tarihi: Kam›fllo, 1980

fiehadet tarihi ve yeri: 9 Haziran

2007, Erzurum 

Ad› soyad›: ‹hsan YAVUZ

Kod ad›: Tufan AG‹R‹

Do¤um yeri ve tarihi: Almanya, 1981

fiehadet tarihi ve yeri: 10 Haziran

2007, Amed/Kulp 

Ad› soyad›: Ahmet YUSUF

Kod ad›: Agir T‹REJ

Do¤umyeri ve tarihi: Halep, 1980

fiehadet tarihi ve yeri: 9 Haziran

2007, Mufl/Kozme

Ad› soyad›: Mehmet AL‹

Kod ad›: Yücel

Do¤um yeri ve tarihi: Amed, 1980

fiehadet tarihi ve yeri: 30 May›s

2007, Dersim/Çiçekli

Ad› soyad›: Feyruse DUMAN

Kod ad›: Hog›r M‹DYAT

Do¤um yeri ve tarihi: Midyat, 1979

fiehadet tarihi ve yeri: 10 Haziran

2007, Bitlis/Mutki

Ad› soyad›: Perviz fiEMS

Kod ad›: Selim ÇIRAV

Do¤um yeri ve tarihi: Kotol, 1979

fiehadet tarihi ve yeri: 10 Haziran

2007, Amed/Kulp

Ad› soyad›: Hasan B‹TK‹N

Kod ad›: Cafer ARSLAN

Do¤um yeri ve tarihi: Silvan, 1972

fiehadet tarihi ve yeri: 10 Haziran

2007, Kemah

Ad› soyad›: Serhat KURTAY

Kod ad›: Çekdar FERHAT

Do¤um yeri ve tarihi: Amed, 1979

fiehadet tarihi ve yeri: 10 Haziran

2007, Amed/Kulp 

“fiehitlerimiz  yaflayan  gerçek  de¤erlerimizdir.  Bizler  ise  sadece  onlar›n  yüce

komutu  alt›nda  hareket  halinde  olan  savaflç›lar›y›z”  Önder  Apo
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