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RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

“Ortado¤u zihniyeti”
Ortadoğu zihniyeti günümüzde

tam bir keşmekeşliği yaşamaktadır.
Batı tarzı zihniyet devriminden çok
uzaktır. Rönesans, reformasyon ve
aydınlanmayı kendi özgül koşulla-
rında yaşamaya ihtiyaç bile duymu-
yor. Fakat bunların pratik ürünleri-
nin en son modalarını kullanmaktan
çekinmiyor. Sözde kendine ait san-
dığı zihniyetin tarihsel kökeni ve
gelişiminden pek anladığı bir şey
yoktur. Tarih yorumu her grup için
kuru bir övünmeden öte bir anlam
taşımaz. Zihniyet cemaatleri için
tarih kendilerini övme, karşıtlarını
düşman sanmadır. Ötekisi, üçüncü
taraf yoktur. Ne kadar objektif, ne
kadar sübjektif yorumlu olduğunu
aklına bile getirmez. Zihniyet ka-
lıpları arasında sentez olmadığı gibi, tez antitez ikileminde düşün-
me alışkanlığı da gelişmemiştir. Paradigması ak ve karaya yakın-
dır. Rönesans ve hatta neolitik çağların canlı, coşkulu doğası yeri-
ne karamsar, umut vermeyen, bitik bir doğa görüşü vardır. Toplu-
ma bakışında ütopya yoksunluğu kadar geleneğin muhteşem mi-
tolojik, dini, bilgece unsurlarını da yitirmiştir. Ne önüne, ne arka-
sına umut ve heyecan dolu yaklaşmaktadır. Bunlar olmayınca da
yaratıcılık olmaz. Zihniyetin bilimsel, felsefi ve sanatsal ürünleri
kurumuştur. Fazla bir iddiası da kalmamıştır. Delirmekten daha
beter bir ruhsal atmosfer hiç eksik değildir. Geçmişten gurur, ge-
lecekten umut çoktan yitip gitmiştir. Yaşama anlam vermekten
uzaktır, hiçbir yaşam etkinliğinde iddialı değildir. Anlamak isteği
sönüktür. Tüm gücüyle yüklendiği husus, günü kurtarmaktır. En
kapsamlı toplumsal olanında bile basit bir ahbap çavuşluktan öte-
ye yetenek gelişmemiştir. Tüm örgütçülüğü, particiliği derin bir
benmerkezciliğe dayanır. Bunun için çok sinsi ve değer katliam-
cısıdır. Sembolik bir ailecilik son sığınağıdır. Anlamı çoktan bit-
miş bir ailecilik belki de en gerici yaşam alanlarının başında gel-
mektedir. Derin bir insan sevgisi, hümanizması yoktur. İnsan tanı-
mı yoktur ki sevsin. En büyük ulusçusunda bile menfaatle sıkı do-
kunmuş bir çıkarcılık vardır. Özcesi Ortadoğu’nun tarihsel zihni-
yet dünyalarından geriye büyük bir unutkanlık, cahilce sahipleniş,
yaratımdan tümüyle yoksun, hayal bile diyemeyeceğimiz illüz-
yonlar kalmıştır. Avrupa ve Uzakdoğu zihniyetini kazanmayı ise
gururuna yediremez. Buna gücü de yetmez. 

Daha da geliştirebileceğimiz bu zihniyet tanımlamaları hangi
olgu, olay ve sürece yansıtılırsa yansıtılsın, aydınlatıcı ve çözüm-
leyici bir sonuç ortaya çıkarmaz. Tıkanma zihniyettedir. Din, mil-
liyetçilik, sosyalizm gibi zihniyet kalıpları da bu zihniyetle birle-
şince, gerçek niteliğini yitirerek en çözümsüz araçlara dönüşürler.
Zihniyetteki bu durum hiçbir sorunda çözümleyici olamıyor. Do-
ğası gereği diğer zihniyetlerle sentez kabiliyeti de olmayınca, tüm
çözüm paketleri daha açılmadan anlamını yitiriyor. Ne almasını

ne vermesini anlamlıca yapıyor. Bir
dönemlerin Avrupa’sındaki ‘Delili-
ğe Methiye’ye bile konu olabilecek
bir zihniyet bulunamıyor. Leyla ile
Mecnun zihniyetinde bile hiç ol-
mazsa kör bir aşk vardı. Şimdilerde
kör bile olsa bir aşktan da eser kal-
mamıştır. Sonuç nihilizmdir, inti-
harcılıktır. İnsan varoluşunun anlam
yitimindeki en son durak. Ötesi her
tür çılgınlıktır. Oluyor da. Afganis-
tan’dan Fas’a kadar olan coğrafya-
daki çılgınlıklar dünyanın başka ne-
resinde ve ne kadar süreyle görüle-
bilir? Ortadaki durumu dar anlamda
ekonomi, siyaset, askerlik gibi kav-
ramlarla izah etmek yetersiz kala-
caktır. Hastalık zihniyettedir. Ancak
güçlü bir anlam savaşını vermek ge-

rekir. Ortadoğu tarihinde örneğine çok rastlanan çağdaş bir Mev-
lanacılık, Manicilik, Işıkçılık ihtiyacı vardır. Burada bile sahte ta-
rikatçılık o kadar zihniyet hastasıdır ki, aşılmadan tarihin hiçbir
saygın değeri güç veremez durumdadır. Çağın diğer zihniyetleri
ise, kendileri önemli bir bunalımdan geçerken ne kadar katkı su-
nabilirler? Tam da bu nedenlerle zihniyet savaşının anlam ve öne-
mini bilerek çaba harcamak temel güncel görevlerdendir. 

Açık ki başarılı bir zihniyet aydınlanması tarihin özlü genel
kavrayışı kadar, çağdaş bilim ve felsefenin ufkunu yakalamayı da
önkoşul sayar. Batı bilim ve felsefesini özümsemeden, tarihle bu-
luşturup sentez oluşturma imkanı yoktur. Bu iş öyle islamcılıkla,
Budacılıkla yürüyecek bir iş değildir. Savunmamda taslak niteli-
ğinde de olsa Batı zihniyeti ile körce olmayan bir çatışma vardır.
Çok özlü ve dürüst ulaşmaya çalışıyorum. Benim için Batı zihni-
yeti ile tatmin olmak mümkün görünmemektedir. Çok büyük mo-
ral zaafları var. Ama olağanüstü bilimsel bilgi derinliği var. En
kıskandığım taraf bunu başarma yetenekleridir. Bu yüzden saygı
duyuyorum. Bununla birlikte çok büyük bir hastalığın veya nok-
sanlığın bu alandan kaynaklandığına eminim. Moral, etik olarak
çağdaş bir rahip olmaktan öte bir değerleri olmadığı kanısında-
yım. Bu zaaflarını giderebileceklerini sanmıyorum. Doğayı ve
toplumu adeta yercesine bu kadar amansız yaklaşmak ürküntü ve-
riyor. Bilmek kadar bir etik değeri de yaratmalıydılar. Sistemi
etiksiz bırakmak nasıl vicdanlarına, aydın zihinlerine sığdı? Kim,
ne onları etkisiz kıldı? Belki de çoktan iktidar onları satın almış-
tır. Bilim sınıfı, işçilerden daha kötü patronajdır, bağımlıdır.
Umutsuzluğumun nedeni budur. Halbuki Rönesansta ne yaman
direnişçiydiler. Giordano Bruno’yu ne kadar güncelleştirebiliriz?
Yine Sokrates’i seslendirebilir miyiz? Hiç kimse bu büyük zihni-
yetlerin yitik olduğunu iddia edemez.

* Bu yazı Rêber Apo’nun 
“Bir Halkı Savunmak” kitabından alınmıştır.
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TTaassffiiyyee  ppoolliittiikkaallaarr››nn››  tteeflflhhiirr  eeddeelliimm  
V. Genel Kurulumuz, Türkiye’nin inkarc› yaklafl›mla-
r›n› ve imha politikas›n› de¤erlendirerek... ((22’’ddee))

YYeennii  ddöönneemmiinn  mmiilliittaann  dduurruuflfluunnuu  yyaakkaallaammaakk  bbaaflflaarr››nn››nn
tteemmeell  ööllççüüssüüddüürr  
Türkiye’nin siyasal yaflam›nda önemli bir dönemeç
olan 22 Temmuz erken genel seçimleri gerçekleflti.
Seçimin aç›¤a ç›kard›¤› sonuçlar›... ((77’’ddee))

ÖÖnnddeerrlliikk  ggüüzzeell  bbiirr  yyaaflflaammaa  uullaaflflmmaann››nn  aadd››dd››rr  
((ÖÖnnddeerr  AAppoo))

Devrim gerçeklerimizi, devrimin görev, yetki ve sorum-
luluk yönlerini, bizde ortaya ç›kar›lmas› gereken yete-
ne¤i düflünsel ve davran›flsal ... ((1122’’ddee))

TTaarriihhiinn  flfleenn  ççooccuukkllaarr››
Filistin sahas›na ilk olarak 1979 temmuzunda Önder
Apo geçti...  Halk Savunma Komitesi Baflkan› Duran
Kalkan ile yap›lan Röportaj... ((3322’’ddee))

DDoo¤¤rruu  yyaayy››nn  ççiizzggiissii  ddoo¤¤rruu  iiddeeoolloojjiikk  öörrggüüttsseell  dduurruuflfl  
vvee  yyaaflflaamm  ggeerrççee¤¤iimmiizzee  bbaa¤¤ll››  kkaallmmaakkllaa  ssaa¤¤llaann››rr  
YRD IV. Konferans› 14-24 Temmuz 2007 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirilmifltir... ((4411’’ddee))

‹‹llkkeessiizz  ssiiyyaasseett  oollmmaazz    ((ÖÖnnddeerr  AAppoo))
Bu hafta bana yine bir hücre cezas› verdiler, san›r›m
yar›n öbür gün uygularlar. Avukatlar›mla yapt›¤›m
son görüflmede söylediklerimden dolay› ... ((5533’’ttee))

SSiisstteemmiinn  kküüllttüürreell  ffeettiihh  ppoolliittiikkaass››  vvee  ddeevvrriimmccii  ssaannaatt
Avrupa herkesten daha atak davran›p PKK’yi ‘terör ör-
gütü’ olarak ilan etti.... ((6600’’ddaa))

ÖÖzzggüürrllüü¤¤ee  sseevvddaall››  bbiirr  mmiilliittaanndd››  ‹‹bbrraahhiimm  aarrkkaaddaaflfl
Geçen bir y›ll›k sürecin baflar›yla götürülmesinde, ge-
rekli ayd›nlaman›n sa¤lanmas›nda ‹brahim arkadafl›n fle-
hadetinin... ((7733’’ttee))

fifieehhiittlleerriimmiizzii  ddoo¤¤rruu  aannllaammaakk  1155  AA¤¤uussttooss  AAtt››ll››mm››’’nn››nn  
rruuhhuuyyllaa  ssaavvaaflflmmaakktt››rr
HPG’nin de¤erli komutanlar›ndan ve Askeri Konsey
Üyesi Medeni (Nesih Özcan) yoldafl› flehit vermifl bu-
lunuyoruz ... ((7799’’ddaa))

PPKKKK’’ddee  yyaaflflaannaann  ssoossyyaalliizzmmiinn  rruuhhuu  vvee  öözzüüddüürr
Sosyalizm düflüncesi ve mücadelesi uzun bir tarihsel
sürece dayan›yor... ((8855’’ttee))

KKaarr  sseessssiizzllii¤¤iinnddee  bbiirr  ttuuffaanndd››  dduurrmmaakk
A¤ustos k›z›ll›¤›nda büyüttü¤üm düfllerimin kap›s›,
gerçe¤e 1995 y›l›nda aç›lm›flt›. Gerillaya Jiyan ad›nda
bir arkadafl›mla kat›lm›flt›m... ((9955’’ttee))

AKT‹F SAVUNMA SAVAfiI

“Kürt sorunu çözümsüz kal›rsa, kendi irademiz
ve halk›n iradesiyle böyle bir çözüm gelifltiri-
riz. Kürt özgürlük hareketi ve Kürt halk› yüz-
lerce y›l devletlerle çat›flma içerisinde kendi
demokrasisini örgütlemek için mücadeleci
yaflam›n› sürdürebilir. Kürt özgürlük hareketi-
nin ve Kürt halk›n›n buna gücü ve kudreti
vard›r. Erkek egemenlikli, iktidarc›, devletçi
zihniyeti bu flekilde demokratik çözüme zorla-
mak istiyoruz...” (24’te)

‹çindekiler
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SERXWEBÛN AA¤¤uussttooss  2200007722

Bu süreçte gerçekleflen V. Genel
Kurulumuz, Türkiye’nin inkarc› yak-
lafl›mlar›n› ve imha politikas›n› de¤er-
lendirerek, e¤er demokratik çözüm
yaklafl›mlar›m›za olumlu cevap veril-
mezse mücadelenin yükseltilmesin-
den baflka bir yol olmad›¤› karar›na
varm›flt›r. Bu çerçevede de gerekirse
mücadeleyi çok yönlü gelifltirerek,
Kürdistan demokratik konfederaliz-
mini kurumlaflt›r›p kendi özgürlük
sistemini kurmay› öngörmüfltür. Bu
özgürlük sistemi, ideolojik do¤rultu-
muz ve siyasi çizgimiz gere¤i a-devlet
olan bir kurumlaflma olacakt›r. 

Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ile birlik-
te bir siyasal krizin gündeme gelmesi,
bize karfl› yürütülecek mücadelenin si-
yasal cephesini yeniden düzenlemeyle
ba¤lant›l›d›r. Ordu, AKP’nin zaman za-
man kendilerine baz› s›k›nt›lar yaflatt›-
¤›n› görerek, 28 fiubat gibi bir darbeyi
27 Nisan 2007’da yapm›fllard›r.
AKP’nin meclisteki ço¤unlu¤una daya-
narak f›rsatç› bir biçimde cumhurbafl-
kanl›¤›n› da ele geçirip, devlet içindeki
konumunu güçlendirmek istemesi or-
du muht›ras›na yol açsa da, esas et-
kenin bize karfl› yürütülecek imha
konseptinin yeni siyasi iradesini ortaya
ç›karma hedefli oldu¤u bugün daha iyi
anlafl›lm›flt›r. Yeni konsept, terbiye
edilmifl AKP üzerine kurulmufltur. Biz
tümden tasfiye edilmedi¤imiz sürece
AKP’ye roller verilmeye devam edilece¤i
aç›kt›r. Kürdistan’daki kitle taban›m›z›
baflka türlü s›n›rlama ve Ortado¤u’da-
ki baz› güçleri Kürtlere karfl› yürüttük-
leri özel savaflta kullanmada en iyi ara-
c›n AKP oldu¤u bilinmektedir. 

Nitekim AKP geçen süreçte toplu-
mun demokratikleflme özlemlerini oya-
lamada önemli bir rol oynam›flt›r. 22

Temmuz sonras› da bu rolün en iyi
kendileri taraf›ndan oynanaca¤›n› dile
getirmifllerdir. 

AAKKPP’’ddeekkii  ooyy  yyüükksseelliiflflii  aalltteerrnnaattiiffiinniinn  
çç››kkmmaammaass››  ssoonnuuccuu  ggeerrççeekklleeflflmmiiflflttiirr

22 Temmuz sonras› oluflan siyasi
tablo, Kürt özgürlük hareketinin ezilme-
si aç›s›ndan kullan›lmaya çal›fl›lacakt›r.
AKP’nin birinci parti olarak ç›kmas› te-
sadüfi de¤ildir. Mevcut dünya, bölge ve
Türkiye koflullar›nda CHP’nin Türki-
ye’nin siyasi ihtiyaçlar›na cevap verme-
si düflünülemezdi. MHP genel baflkan›,
‘millet bize denetleme görevi verdi’ sö-
züyle rollerinin ne oldu¤unu ortaya koy-
mufl oldu. AKP bize karfl› savaflta kulla-
n›lacak, MHP ve CHP ise bu rolün inkar
ve imha siyasetine ters düflmeyecek bi-
çimde uygulanmas›n› gözeteceklerdir. 

AKP seçimde baflar›l› ç›km›flt›r. Bu-
nun en önemli nedeni, DP gibi oy alacak
partilerin tasfiye olmas›d›r. CHP ve
MHP’nin alternatif partiler olmas› düflü-
nülemezdi. Halk›n taleplerini seslendi-
recek sosyal demokrat ya da sol demok-
rat bir parti ortada olmay›nca, bu nite-
likteki oylar da adalet ve demokrasi söy-
leminin demagojisini yapan AKP’ye ak-
m›flt›r. AKP’deki oy yükselifli kendi ba-
flar›s›ndan çok, alternatifinin ortaya
ç›kmamas› sonucu gerçekleflmifltir. Öte
yandan ABD, AB ve Türk burjuvazisi de
baflka bir alternatif olmad›¤› için AKP’yi
desteklemifllerdir. Öyle söylendi¤i gibi
ne Abdullah Gül’e yap›ld›¤› söylenen
haks›zl›k oylar› yükseltmifl ne de halk
refah ve demokratik geliflmeye oy ver-
mifltir. Ekonomide geliflme görülse de
bunun halka yans›mad›¤›, demokrasi
alan›nda da oyalama d›fl›nda köklü
ad›mlar›n at›lmad›¤› aç›kt›r. Halk kötü-

lerden birinin tercih edilmesiyle karfl›
karfl›ya b›rak›lm›flt›r. Türkiye tarihinde
bu kadar kolay seçim baflar›s› kazanan
baflka bir partiye rastlanmam›flt›r. 

Bu seçim baflar›s›n›n önü, 22 Tem-
muz öncesi genelkurmay ve baflbakan›n
Dolmabahçe saray›nda yapt›klar› uzlafl-
ma toplant›s›yla aç›lm›flt›r. Bu seçimle
birlikte AKP baz› çevrelerin bekledi¤i gi-
bi ordu ya da klasik iktidar bloklar›yla
çat›flmayacak, aksine 22 Temmuz önce-
sinden çok çok daha fazla bu güçlerle
bir uzlaflma içinde olacakt›r. Oyunu
artt›rsa da 22 Temmuz sonras› AKP,
terbiye edilerek sistemin daha fazla içi-
ne çekilmifl AKP’dir. AKP de ald›¤› yük-
sek oyu devlet içinde kabul edilmenin
arac› olarak de¤erlendirecektir. Devlet
içinde kabul edilme karfl›l›¤›nda, devle-
tin klasik politikalar›na eklemlenecek-
tir. Klasik iktidar bloklar› da siyasal is-
lam›n kendilerine karfl› sorun olmaktan
ç›kmas›yla birlikte sadece Kürt sorunu
ile u¤raflman›n daha kolay olaca¤›n› dü-
flünmektedirler. Dolay›s›yla uzlaflmaya
iki taraf da yatk›nd›r. 

Nitekim AKP’nin klasik iktidar blok-
lar›yla uzlafl› içinde olaca¤› seçimden
sonra netleflmifltir. Sürekli bu yönlü
mesajlar vermektedir. Ordu da seçim
öncesinden farkl› olarak k›fllas› içinde
sessizli¤ini korumaya devam etmekte-
dir. Meclis baflkanl›¤›na efli türbanl› ol-
mayan birisinin gelmesi bu çevreleri
memnun etmifltir. Eflinin türbanl› ol-
mas› d›fl›nda Gül’ün cumhurbaflkanl›-
¤›na bir itirazlar› olmad›¤› gibi, Kürt
özgürlük hareketine karfl› yürüttükleri
savaflta kendilerine en faydal› olacak
özelliklere sahiptir. Ancak eflinin tür-
banl› olmas›n› sindirmeleri de kolay
de¤ildir. AKP iradeli oldu¤unu göster-
mek ve imaj›n› y›pratmamak için Ab-

TTaass ff ii yyee    ppooll ii tt ii kkaa llaarr ››nn ››     tteeflflhhii rr     eeddee ll iimm    

“TTüürrkkiiyyee’’nniinn  KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinnii  ttaassffiiyyee  eettmmee  ppoolliittiikkaass››nn››nn  bbaaflflttaa  KKüürrtt  kkaammuuooyyuu  oollmmaakk  üüzzeerree  bbuu  ddüüzzeeyyddee  
ggöözzddeenn  kkaaçç››rr››llmmaass››  ççookk  tteehhlliikkeelliiddiirr..  BBuu  nneeddeennllee  TTüürrkk  ddeevvlleettiinniinn  ggüünneeyyii  ssüürreekkllii  ggüünnddeemmddee  ttuuttmmaa  ppoolliittiikkaass››nn››nn  
aammaacc››nn››  ggöörrüüpp,,  ggüünnddeemmiimmiizzii  aa¤¤››rrll››kkll››  oollaarraakk  KKuuzzeeyy  KKüürrddiissttaann’’ddaa  hhaallkk››mm››zz››nn  öözzggüürrllüükk  mmüüccaaddeelleessiinniinn  bbaasstt››rr››llmmaass››nn››
tteeflflhhiirr  eettmmee  vvee  hhaallkk››mm››zz››  bbuu  kkoonnuuddaa  dduuyyaarrll››  hhaallee  ggeettiirrmmee  üüzzeerriinnee  ggeelliiflflttiirrmmeemmiizz  zzoorruunnlluudduurr”
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dullah Gül olmasa da efli türbanl› biri-
sini köflke ç›karmay› isteyecektir. Tüm
siyasi imkanlar›n› kullanarak son ana
kadar bu politikas›n› sürdürecektir.
Kendisi aç›s›ndan nas›l bir cumhur-
baflkan›n› seçtirirse etkili bir hükümet
olaca¤›n› hesaplayacak ve karar›n› o
do¤rultuda verecektir. Sonuç ne olur-
sa olsun, ordunun istemi d›fl›nda biri-
sinin cumhurbaflkanl›k köflküne ç›k-
mas› olas› de¤ildir. Efli nedeniyle Gül
d›fl›nda birisini tercih edecekleri bir
ihtimaldir, fakat yine Gül seçilirse bu-
nun daha kapsaml› bir uzlaflman›n so-
nucu oldu¤u bilinmelidir. 

Mevcut parlamentonun, DTP’li olan
Bin Umut Adaylar› d›fl›nda, eski parla-
mentodan daha gerici oldu¤unu söyle-
yebiliriz. Milliyetçili¤i ve Kürt düflmanl›-
¤›n› bayrak yaparak oy isteyen CHP’nin

seçimde baflar›s›z oldu¤u aç›kt›r. Ancak
bu seçimi inkar ve imha zihniyetinin
kaybetti¤i bir seçim olarak de¤erlendir-
mek de isabetli de¤ildir. 

CCHHPP  oorrdduunnuunn  vvee  kkllaassiikk  iikkttiiddaarr  
bbllookkllaarr››nn››nn  ssiiyyaassii  uuzzaanntt››ss››dd››rr  

CHP’nin mevcut politikas›yla floven,
milliyetçi kesimler d›fl›nda fazla oy al-
mas› düflünülemezdi. CHP son y›llar-
da izledi¤i politikayla MHP için çal›fl-
m›flt›r. CHP liderinin de belirtti¤i gibi,
geçmiflte bir misyon sahibi olmufltur.
Bu rolün bizler ve demokratik güçler
aç›s›ndan olumsuz görülmesi bir fley
de¤ifltirmez. CHP lideri bir rolü yerine
getirdik derken, çok da yanl›fl söyle-
memektedir. Tabii ki bu rol, Türk hal-
k› aç›s›ndan da olumlu olmayan bir
roldür. Zaten CHP de ordunun ve kla-
sik iktidar bloklar›n›n siyasi uzant›s›

olmufltur. CHP ve MHP’nin oy oran›
az›nl›k olsa da daha örgütlü ve kararl›
bir taban›n partileri olduklar›ndan
önümüzdeki dönemde de antidemok-
ratik rollerini oynamaya devam ede-
ceklerdir. Önümüzdeki dönemde
CHP’den çok MHP’nin resmi muhalefet
yapaca¤› aç›kt›r. 

AKP bu dönemde de oyalama niteli-
¤i olan baz› göstermelik reformlar d›-
fl›nda ciddi demokratikleflme ad›mlar›
atmayacakt›r. Bunu flimdiden söyleye-
biliriz. AKP 85 y›ld›r ekonomik, siyasi
ve sosyal alanda d›fllanmas›n› ortadan
kald›rmak d›fl›nda baflka bir siyasi
kayg› içinde olmayacakt›r. Bu nedenle
de AKP, önümüzdeki dönemde Türk
devletinin resmi siyasetini içte ve d›flta
yerine getirme rolünü oynayacakt›r. 

Kürdistan’da AKP’nin geçmifl döne-

me göre yüksek oy ald›¤› tart›flmas›z-
d›r. Bunu tek bir nedene ba¤lamak da
do¤ru de¤ildir. Ancak bu nedenleri or-
tadan kald›rmak ve DTP’nin oylar›n›
yükseltmek de, baflta DTP örgütü ol-
mak üzere tüm demokratik kurumla-
r›m›z›n sorumlulu¤undad›r. Dolay›s›y-
la AKP’nin oy almas›n›n esas nedeni,
DTP’lilerin ve kurumlar›m›z›n halkla
iliflkilerinde yaflad›¤› zay›fl›k baflta ol-
mak üzere çal›flma tarz› ve temposun-
daki eksikliktir. Bu konudaki zaaflar›
olmasayd› AKP’nin oylar›n› yükselten
di¤er etkenler s›n›rland›r›labilirdi. 

AKP’nin oyunu yükseltmesinde,
Kürdistan’da DTP karfl›s›nda devlet
deste¤iyle tek parti olarak ç›kmas›n›n
rolü önemlidir. Devlet, 1990’l› y›llarda
serhildanlarla çöken AP ve CHP gibi
sömürgecili¤in Kürdistan’daki siyasi
izdüflümlerini flimdi AKP ile ikame et-
mek istemektedir. Özgürlük mücade-

lemizin ilk ç›k›fl›nda en temel hedefi,
Kürdistan’da sömürgeci partilerin et-
kisini ortadan kald›rmakt›. Bunu da
baflarm›flt›. Özel savafl flimdi bu bafla-
r›y› ortadan kald›rmak için halk›n dini
duygular›n› ve devlet imkanlar›n› da
kullanarak, AKP’yi demokratik Kürt
siyasetinin karfl›s›na ç›karmaktad›r. 

AAKKPP  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinnii  
ggeerriilleettmmee  ggöörreevvii  aallmm››flfltt››rr

AKP’nin oyunun yükselmesinde mil-
liyetçi Kürt çevrelerin, ‘AKP di¤erlerin-
den iyidir, Güney Kürdistan’a operas-
yon yapt›rmad›’ söylemiyle Kürt oylar›-
n› AKP’ye yönlendirmesinin pay› da
fazla olmufltur. Güney Kürdistanl› güç-
lerin de çeflitli biçimde AKP’yi destekle-
di¤i aç›kt›r. Onlar için önemli olan
AKP’nin Kuzey Kürdistan için ne anla-
ma geldi¤i de¤il, Güney Kürdistan ko-
nusundaki özel savafl söylemleridir.
AKP, devletin de bilgisi dahilinde Gü-
neyli Kürtleri ve kuzeydeki milliyetçi
çevreleri PKK’ye karfl› kullanmak için
bu güçlerle iliflkilenme görevini yerine
getirmektedir. Bu durum Kuzey Kür-
distan’da çeflitli çevreler içinde AKP’ye
karfl› iyimser bir yaklafl›m ortaya ç›kar-
m›flt›r. Bu gaflet, demokratik siyaset
yapan Kürtler ve bizim di¤er kurumla-
r›m›z içinde de görülmüfltür. AKP’ye gi-
den her oyun devletin Kürdistan’daki
siyasetine hizmet etti¤i görülmemifltir.
AKP’nin, özgürlük hareketini geriletme
görevi ald›¤› anlafl›lmam›flt›r. Kürdis-
tan’da özgürlük mücadelesi veren kim
olursa olsun AKP’ye karfl› mücadele et-
meden bu rolünü yerine getiremez. Sa-
n›r›z gaflet içindeki Kürtler, bu duru-
mu yeni yeni anlamaktad›rlar. AKP’nin
ald›¤› oyu kan›t göstererek, Kürtlerin
kimlik ve özgürlük sorununun olmad›-
¤›n›n tüm TV ve gazetelerde ifllenmesi,
AKP’nin Kürtler için ne anlama geldi¤i-
ni aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Ba¤›ms›z adaylar›n oy pusulalar›-
n›n ayr› olmamas›n›n birçok oyun ip-
tal edilmesine yol açt›¤› tart›flmas›zd›r.
Zaten tüm partiler birleflerek ba¤›ms›z
adaylar›n oylar›n›n yüksek düzeyde
iptaline yol açacak böyle bir yöntemi
yasalaflt›rm›fllard›r. Bunun d›fl›nda
Bin Umut Adaylar›’n›n seçimini engel-
lemek için bilinçli oy iptallerinin oldu-
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¤u da görülmüfltür. Öte yandan daha
güçlü bir ittifaklar politikas› izlenme-
mesi de oylar›n düflük kalmas›n› bera-
berinde getirmifltir. 

KKuurruummllaarrddaakkii  ççaall››flflmmaa  ttaarrzz››  
ggaafflleettii  iiffaaddee  eeddiiyyoorr

Ancak bunlar gerekçe gösterile-
mez. Kurumlar›m›z›n çal›flma tarz›
tamamen bir rehavet ve gaflet duru-
munu ifade etmektedir. Sanki özgür-
lük ve demokrasi sorunu olmayan bir
toplumun kurumlar›d›rlar. Bu durufl-
lar›yla kurumlar›m›z mücadeleyi ge-
lifltiren de¤il, gerileten konumdad›r-
lar. Dolay›s›yla bu kurumlar›m›z›n
zihniyetlerinden çal›flma tarz›, tempo-
suna kadar köklü bir elefltiri ve öze-
lefltiriden geçirilerek düzeltilmeye ta-
bi tutulmas› zorunludur. 

DTP ve tüm kurumlar›m›z hangi ül-
kede mücadele ettiklerini bilmelidir-
ler. Gençlik, kad›n ve özgür yurttafl
baflta olmak üzere kurumlar›n içinde
bulundu¤u durum kabul edilemez.
Yeni bir yaklafl›mla önümüzdeki dö-
nemde mücadeleye girmeleri olmazsa
olmaz bir hale gelmifltir. Mevcut du-
rum mücadele imkanlar›n› kullanan
bir rantç›l›¤› ifade etmektedir. Herke-
sin halk içine girerek ve bedellerini
göze alarak mücadele yürütmesi ge-
rekmektedir. Mücadelenin yükseltil-
mesi için her türlü imkan fazlas›yla
vard›r. Bu nedenle yetersizli¤in ve her
türlü baflar›s›zl›¤›n nedeni kadro du-
ruflu, örgüt anlay›fl›, yaflam iliflkileri,
çal›flma tarz› ve temposudur. Bunun
d›fl›ndaki her türlü gerekçe olsa olsa
baflar›s›zl›¤a k›l›f olur. Bu tür bahane-
lerle kendini kand›rmak daha fazla
çürüme ve daha fazla kaybetmekten
baflka bir sonuç vermez. 

Bu baflar›s›zl›¤a ra¤men yine de
mecliste bir grubun oluflturulmas› öz-
gürlük mücadelemiz aç›s›ndan olumlu
bir geliflmedir. Mecliste Kürt soru-
nunun demokratik çözümünü dillen-
direcek bir grubun bulunmas› önemli
siyasal geliflmeleri aç›¤a ç›karabilir.
Türk toplumunun aldat›lmas›n›n önü-
ne geçebilir. Özgürlük hareketinin
Türkiye’yi bölmek istemedi¤ini, aksine
demokratik özgür birlik ve halklar›n

birli¤i içinde Türkiye’yi güçlendirmeyi
hedefledi¤ini, tüm toplumsal kesimle-
re anlatabilir, flovenizmin etkisizleflti-
rerek Kürt sorununun çözümünün
önünü açabilir. Mecliste böyle bir gru-
bun bulunmas› ‘biz teröristleri muhat-
tap alamay›z’ demagojisini de ortadan
kald›racakt›r. Böylece inkarc› rejim iç-
te ve d›flta çözümsüzlük politikas›n›
sürdürmede zorlanacakt›r. 

DDTTPP  ssooll  vvee  ssoossyyaall  ddeemmookkrraatt  ggüüççlleerrii  
ggöökkkkuuflflaa¤¤››  hhaarreekkeettiiyyllee  ttooppaarrllaammaall››

E¤er DTP grubu iyi bir politika iz-
lerse Türkiye’de gerçek bir muhalefet
haline gelebilir. Çünkü mevcut du-
rumda halk›n demokratik ve sosyal
taleplerini dile getirecek bir muhale-
fet bulunmamaktad›r. ‹ktidar›n insa-
f›na kalm›fl bir siyasal gerçeklik orta-
dad›r. Demokratikleflme ve sosyal
adalet böyle bir hümetten beklene-
meyece¤ine göre, DTP gerçek bir sol
demokrat hareket haline gelebilir.
Tabii ki yaln›z meclisteki milletvekili
say›s›yla s›n›rl› bir muhalefetin fazla
bir fley yapamayca¤› aç›kt›r. DTP mu-
halefetini toplumdaki demokratik
güçleri ve sosyal haklar› talep eden
toplumsal kesimleri zeytin dal› proje-
siyle bir araya getirebilirse, mecliste
çok güçlü muhalefet yapacak bir ta-
bana kavuflmufl olur. Bu nedenle
DTP’nin zaman geçirmeden sol ve
sosyal demokrat güçleri, gökkufla¤›
hareketiyle toparlamas› tarihsel bir
görev olarak önünde durmaktad›r.
Türkiye’de sol ve sosyal demokrat bir

muhalefetin ne meclis içinde, ne d›-
fl›nda bulunmamas› DTP’yi böyle bir
toparlamay› sa¤lamas› konusunda
flansl› k›lmaktad›r. 

DDTTPP hhaallkkllaarr››nn  bbiirrllii¤¤iinnii  ssaa¤¤llaayyaarraakk  TTüürrkkiiyyee
ppaarrttiissii  oolldduu¤¤uunnuu  oorrttaayyaa  kkooyyaaccaakktt››rr

DTP böylece ilk defa meclis içinde ve
meclis d›fl›nda halklar›n birli¤ini sa¤la-
yarak gerçek bir Türkiye partisi oldu-
¤unu ortaya koyacakt›r. Zaten Kürt so-
rununu gündeme alamayan ve çöze-
meyen hiçbir parti gerçek anlamda bir
Türkiye partisi olamaz. DTP Kürt hal-
k›n›n taleplerini ve özlemlerini Türkiye
toplumuna yans›tan, Türkiye’nin di¤er
sorunlar›na da duyarl› olan bir parti-
dir. Kürt demokratik siyaset alan›nda
bulunmas› onun Türkiye partisi olma-
d›¤›n› göstermez. Kürtlerin demokratik
siyasi gücü oldu¤unu inkar ederek
Türkiye partisi olunamaz. Aksine,
Kürtlerin siyasi ve sosyal taleplerini
dillendiremeyen ve sahiplenemeyen,
Kürdistan ve Kürtler zemininde Türki-
ye’nin demokratikleflmesine ve refah›-
na katk› sunamayan bir konuma düfle-
rse gerçek anlamda Türkiye partisi ol-
maktan ç›kar. Bu nedenle Türkiye par-
tisi olmay›, Kürt sorununu dillendir-
meme, bu konudaki sorumlulu¤unu
ikinci plana düflürme olarak görme an-
lay›fllar› yanl›flt›r. Bu tür dayatmalar
Türk özel savafl›n›n politikalar› olarak
görülüp reddedilmelidir. 

Türkiyeli demokratik güçlerle bir-
likte Kürt sorununu çözüp demokratik
birli¤i sa¤lamak, Türkiye partisi ol-
makt›r. Milliyetçi e¤ilim tafl›madan,
hatta bu tür e¤ilimlere karfl› mücadele
vererek demokratik özgür birlik (de-
mokratik özerkli çerçevesinde) içinde
Türkiye halklar›yla birlikte yaflamay›
istemek, Türkiye partisi olmakt›r. Kürt
sorununu t›kayarak çözümsüz b›rak-
mak, Türkiye partisi olmamakt›r. 

Bu nedenle, biz sadece Kürt soru-
nunu dile getirmiyoruz, esas olarak
Türkiye’nin tüm sorunlar›n› çözmeye
talibiz, bu nedenle Türkiye partisiyiz,
söylemini ulu orta her yerde kullan-
mak yanl›flt›r. Türkiye partisi olmak
Kürt kimli¤inden, dilinden, kültürün-
den ve bunlar›n dillendirilmesinden
vazgeçmek ya da bunlar› tali sorunlar

“MMüüccaaddeelleenniinn  yyüükksseellttiillmmeessii  iiççiinn  
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olarak görmekse, biz böyle bir Türki-
yeli parti olmay› do¤ru bulmuyoruz. 

Öte yandan meclise bir grup girdi,
bu nedenle silahl› meflru savunmaya
gerek yoktur gibi sözler çok yanl›flt›r.
Böyle bir grubun meclise girmesinin
Kürt halk›n›n silahl› meflru savunma-
ya verdi¤i önemi zay›flatt›¤›n› söyle-
mek kabul edilemez. Bu yönlü her tür-
lü de¤erlendirme ve tutum inkarc›, sö-
mürgeci Türk devletine hizmet eder.
Biz tabii ki parlamento grubunu kü-
çümsemiyoruz, Türkiye’nin demokra-
tikleflmesi ve Kürt sorununun çözü-
münde rol oynayabilirler. Ancak çok
zorlu ve çok boyutlu sürdürülen Kürt
özgürlük mücadelesinde bu grubun
tek ve en önemli güç olarak görülmesi
de bir gaflettir. Ya da kendini kand›r-
ma ve fazlas›yla abartmad›r. Hiç kimse
kendinde olmayan bir gücü ve rolü
kendine veremez. DTP’nin bir gücü ve
iradesi olacaksa bu, arkas›ndaki top-
lumsal güçler ve güç alaca¤› siyasi ak-
törlerdir. Bu da ABD ya da AB de¤il,
Kürdistan ve Türkiye’deki özgürlükçü
ve demokratik güçlerdir. 

MMeecclliissee  sseekkiizz  KKüürrtt  kkaadd››nn››nn  ggiirrmmeessii  KKüürrtt
hhaallkk››nn››nn  yyeennii  yyaaflflaamm  aannllaayy››flfl››nn››nn  kkaann››tt››dd››rr

Tabii ki, DTP’nin de içinde oldu¤u
yeni meclisin Kürt sorununun demok-
ratik çözümü yolunda ad›m atarak, si-
lahlar›n konuflmad›¤› bir Türkiye ve
Kürdistan yaratmas›n› herkesten fazla
Özgürlük hareketi istemektedir. Kürt
özgürlük hareketi, Kürt sorunu demok-
ratik temelde çözüldü¤ü taktirde silah
b›rakmaya haz›r oldu¤unu defalarca

tekrarlad›. Bu da aç›k ve nettir. Hiçbir
güç Kürt sorununun çözümsüzlü¤ünü
Kürt özgürlük hareketine ba¤layamaz.
Sorunun çözümsüzlü¤ünün nedeni in-
karc› zihniyettir. Bunu görmeyen herk-
es ve her güç inkarc› zihniyete hizmet
eden konuma düflmüfl olur. 

DTP’nin meclise girmesi kadar se-
kiz kad›n›n seçilmesini de çok önemli
görüyoruz. Hatta böyle bir grubun
meclise girmesinden daha fazla an-
laml› buluyoruz. Bu say›da Kürt ka-
d›n›n›n meclise girmesini bafll› bafl›na
önemli ve ilerde önemli sonuçlar› ola-
cak kazan›m olarak de¤erlendiriyo-
ruz. Kad›n›n aday oldu¤u yerlerde se-
çimin kaybedilmemesini ataerkil zih-
niyetin k›r›lmas› aç›s›ndan da önemli
buluyoruz. Art›k hiç kimse kad›n
aday olursa kazanamaz gerekçesini
ileri süremeyecek. 3 Kas›m 2002 se-
çimlerinde baflar›s›zl›¤›n bir nedenini
kad›n adaylar›na ba¤layanlar›n ne
kadar yan›lg›l› olduklar› aç›¤a ç›km›fl-
t›r. Meclise sadece sekiz kad›n millet-
vekili girmemifltir. Bu seçimle birlikte
Kürt halk›n›n yaflam anlay›fl› ve de-
mokratik kültüründe önemli bir de¤i-
flikli¤in var oldu¤u biçimindeki iddia-
m›z daha aç›k biçimde kan›tlanm›flt›r.
Bu gerçeklik önümüzdeki dönemde
Kürt toplumu içinde var olan ataerkil
zihniyeti daha da geriletecektir. 

Kürt özgürlük hareketi, özgürlük ve
demokrasi anlay›fl›n›n Bat›’n›n özgür-
lük ve demokrasi anlay›fl›ndan daha
ileri oldu¤unu her zaman iddia etti.
Tam demokrasi ve özgürlük için mü-

cadele etti¤ini söyledi. Erkek egemen-
likli sistemin y›k›larak, cinsiyet özgür-
lükçü demokratik ekolojik toplumun
hakim k›l›nd›¤› bir dünya için müca-
dele etti¤ini vurgulad›. Bu konuda
Kürt toplumunda yaflatt›¤› de¤iflimle-
ri, yaratm›fl oldu¤u özgürlük ve de-
mokrasi kültürünü kan›t olarak gös-
terdi. Ancak Kürt özgürlük hareketi-
nin bu zihniyeti ve yaratt›klar› gör-
mezden gelindi. Sekiz Kürt kad›n›n
meclise girmesi flimdiye kadar yeterin-
ce anlatamad›¤›m›z ya da üstü örtülen
bu gerçekli¤in aç›¤a ç›kmas› aç›s›n-
dan da çok de¤erlidir. Kürt halk›n›n
geldi¤i düzey böylece dikkate al›nacak
ve nedenleri ö¤renilmeye çal›flacakt›r.
Bu sonucun Önderlik gerçe¤imizle ve
hareketin zihniyetiyle ba¤lant›l› oldu-
¤u ö¤renilecektir. Bu da mücadelemi-
zin anlafl›lmas›, söylediklerimizin dik-
kate al›nmas› aç›s›ndan önemli so-
nuçlar do¤uracakt›r. 

Kürt özgürlük hareketi, yeni mec-
lisin DTP grubu ve kad›n tarz›yla ya-
p›lacak siyasetin de etkisiyle Kürt so-
rununun çözümünde rol oynamas›n›
bekleyecektir. AKP’nin hükümet
program› bu aç›dan bir dönüm nok-
tas› olacakt›r. Devletin ve hükümetin
ne yapmak istedi¤i bu programda
aç›¤a ç›kacakt›r. Ya eski dönemde ol-
du¤u gibi demokrasi demagojisiyle
oyalamaya gidilecektir ya da Türki-
ye’nin temel sorunlar›ndan olan Kürt
sorununda çözüme gitme kararl›l›¤›
ortaya konularak, Türkiye’nin de-
mokratikleflmesinin ve refah›n›n
önü ard›na kadar aç›lacakt›r. 

SS››nn››rrddaa  bbiirr  ttaammppoonn  bbööllggee  
oolluuflflttuurruullmmaass››nnaa  öörrttüüllüü  oonnaayy

Bilindi¤i gibi yak›n zamana kadar
Türkiye uzun süre ABD ve Güneyli
güçler üzerinde bask› kurarak, onlar›
da üzerimize sürüp hareketimizi tas-
fiye etmek istemifltir. Bunu yapt›ra-
mayaca¤›n› ve Güney Kürdistan’a
müdahale edemeyece¤ini anlay›nca,
bu güçlerin Kuzey Kürdistan’daki öz-
gürlük mücadelesinin bast›r›lmas›n-
da sessiz kalarak bast›rma hareketi-
ne onay vermelerini sa¤lamay› hedef-
lemifltir. Çünkü Türk devleti, ordusu
ve hükümetiyle mevcut siyasal or-

“KKaadd››nn››nn  aaddaayy  oolldduu¤¤uu  yyeerrlleerrddee  

sseeççiimmiinn  kkaayybbeeddiillmmeemmeessiinnii  aattaaeerrkkiill

zziihhnniiyyeettiinn  kk››rr››llmmaass››  aaçç››ss››nnddaann  

öönneemmlliiddiirr..  AArrtt››kk  kkaadd››nn  aaddaayy  oolluurrssaa

kkaazzaannaammaayy››zz  ggeerreekkççeessiinnii  iilleerrii  

ssüürrüüllmmeezz.. MMeecclliissee  ssaaddeeccee  sseekkiizz  kkaadd››nn

mmiilllleettvveekkiillii  ggiirrmmeemmiiflflttiirr..  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn

yyaaflflaamm  aannllaayy››flfl››  vvee  ddeemmookkrraattiikk

kküüllttüürrüünnddee  öönneemmllii  bbiirr  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinn

vvaarr  oolldduu¤¤uu  bbiiççiimmiinnddeekkii  iiddddiiaamm››zz

ddaahhaa  aaçç››kk  bbiiççiimmddee  kkaann››ttllaannmm››flfltt››rr”
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tamda Güney Kürdistan’› do¤rudan
hedeflediklerinde cepheyi genifllete-
rek kaybetme durumuna düflecekleri-
ni görmüfllerdir. Bu nedenle ABD ve
KDP üzerinde yürüttükleri siyasi bas-
k›y› kuzeydeki özgürlük mücadelesi-
nin bast›r›lmas›nda de¤erlendirmeyi
hedeflemifllerdir. 

Nitekim yaratt›¤› siyasi bask› sonu-
cu ABD, AB ve Güney Kürdistanl› güç-
lere “Güney Kürdistan’a girmeyin,
Türkiye içinde ne yaparsan›z yap›n
hakk›n›zd›r” dedirtmifltir. Böylece s›-
n›rda bir tampon bölge oluflturmas›na
da örtülü bir biçimde onay al›nm›flt›r.
Eski isyanlar›n bast›r›lmas›nda nas›l
ki uluslararas› güçlerin suskunlu¤u
sa¤lanm›fl ve Kürdistan’›n di¤er parça-
lar› aras›ndaki tüm iliflkiler
kopar›lm›flsa, flimdi de
benzer bir politika izlemek-
tedir. Bunun yan›nda içer-
ide yasalar› daha bask›c›
hale getirip operasyonlar›
artt›rarak, Kürt halk›n› ne-
fes alamaz duruma getir-
meyi amaçlamaktad›r. Tür-
kiye’deki tüm siyasi güçleri
de bu bast›rma konseptine
ortak etmek, Türkiye hal-
k›ndaki flovenist duygular›
da flahland›rarak belirli
oranda gerçeklefltirdi¤i
diplomatik, siyasi, askeri kuflatmay›
bu toplumsal kuflatmayla tamamla-
mak istemektedir. Bu konsept, inkar
ve imha politikas›n›n yeni koflullara
uygun bir soyk›r›mla tamamlanmas›
nihai amac›na göre haz›rlanm›flt›r.

KKoonnsseepptt  KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  mmüüccaaddeelleessiinniinn
ggeelliiflflttiirriillmmeessiiyyllee  bbooflflaa  çç››kkaarr››llaaccaakktt››rr

Türkiye sürekli Güney Kürdistan’a
operasyon yapmay›, ABD ve Güneyli
güçlerle polemik gelifltirmeyi bilinçli
gündemde tutmaktad›r. Amaç Kuzey
Kürdistan’daki bast›rma konseptini
gözden uzak tutmak ve böyle bir bas-
t›rma hareketini meflru hale getir-
mektir. Nitekim polis yetkilerinin art-
t›r›lmas›na, seferberlik yasas›nda de-
¤ifliklik yap›lmas›na, genelkurmay›n
Kürt halk›n› hedef göstermesine tep-
ki çok az olmufltur. Türkiye’nin Kürt

özgürlük hareketini tasfiye etme poli-
tikas›n›n baflta Kürt kamuoyu olmak
üzere bu düzeyde gözden kaç›r›lmas›
çok tehlikelidir. Bu nedenle Türk
devletinin Güney’i sürekli gündemde
tutma politikas›n›n amac›n› görüp,
gündemimizi a¤›rl›kl› olarak Kuzey
Kürdistan’da halk›m›z›n özgürlük
mücadelesinin bast›r›lmas›n› teflhir
etme ve halk›m›z› bu konuda duyarl›
hale getirme üzerine gelifltirmemiz
zorunludur. 

Türkiye PKK’yi etkisizlefltirdikten
veya tasfiye ettikten sonra ABD karfl›-
s›nda konumunu güçlendirip, baflta
Güney Kürdistan olmak üzere tüm
Kürdistan parçalar› ve Ortado¤u’da
etkisini artt›rmay› hesaplamaktad›r.

Kürt özgürlük hareketini ezmifl bir
Türkiye’nin, Güney Kürdistan ve
Iraktaki pozisyonunu güçlendirece¤i-
ni herkes bilmelidir. Bunun da yaln›z
Kuzey ve Güney için de¤il, Kürdis-
tan’›n di¤er parçalar› aç›s›ndan da ez-
me konseptinin devreye sokulmas›
anlam›na gelece¤ini söylemeye bile
gerek yoktur. 

ABD ve AB Türkiye’nin demokratik-
leflmesi ve Kürt sorununun çözümü ko-
nusunda hala tutarl› bir yaklafl›m gös-
termemektedir. ABD, Güney Kürdis-
tanl› güçlerle daha s›k› bir iliflki içinde
olurken, Kuzey Kürdistan söz konusu
oldu¤unda hala Türkiye’nin politikala-
r›n› dikkate almaktad›r. AB ise hala
tavflana kaç taz›ya tut politikas›n› b›-
rakm›fl de¤ildir. Türkiye bu güçlerin po-
litikas›n› bildi¤inden, imha konseptini
rahatl›kla uygulayaca¤›n› hesaplamak-
tad›r. Bu nedenle bu konsepti bofla ç›-
karmak ve bu güçleri bir soyk›r›m›n

suç orta¤› olmaktan kurtarmak da Kürt
özgürlük hareketinin mücadelesinin
gelifltirilmesiyle sa¤lanacakt›r.

‹‹mmhhaa  ssaalldd››rr››ss››nnaa  kkaarrflfl››  bbüüyyüükk  bbiirr  
ddiirreenniiflfl  iiççiinnee  ggiirreeccee¤¤iizz

22 Temmuz seçimlerinden sonra or-
taya ç›kan meclis bileflimi eskiye naza-
ran daha gericidir. Zaten ordu darbe
yaparak, tazelenmifl bir siyasi irade or-
taya ç›karmak ve flahland›r›lan flove-
nizmin siyasi iradeye kavuflturulmas›
anlam›na gelen bu meclisi, hem d›fl
güçler üzerinde bask› arac› hem de
Kürt halk›na karfl› yürütülen sald›r›-
n›n toplumsal ve siyasi meflrutiyeti

olarak kullanacakt›r. 
Ba¤›ms›z adaylar›n seçilmesi

farkl› bir ses olarak ortaya ç›ksa
da, üzerlerinde yürütecekleri her
türlü özel ve psikolojik savaflla y›l-
d›r›p etkisiz hale getirmeye çal›fla-
caklard›r. Bu yönlü politikalar b›-
rak›l›rsa, Kürt özgürlük hareketi
de sorunun çözümü için üzerine
düfleni yapmaya haz›rd›r. Ama
böyle bir irade ortaya ç›kmaz, Kürt
halk›n›n yürüttü¤ü özgürlük mü-
cadelesine karfl› 1919 karfl›laflt›r-
mas› yap›larak imha sald›r›s›na
geçilirse, özgürlük hareketinin bu

sald›r›ya karfl› büyük bir direnifl içi-
ne girece¤i de bilinmelidir. Kürt öz-
gürlük hareketi direniflini sürdürür
ve yenilmezse, mevcut siyasal kon-
jonktürde ne AKP’nin özel savafla
hizmet eden siyaset tarz›n›n ne de
neoittiatç›lar›n baflar› flans› vard›r.
Ancak k›sa bir süre politikalar›n›
devreye sokabilirler, ama direnildi¤i
taktirde kaybedip ricat etmeleri kaç›-
n›lmazd›r. 

Halk›m›z›n otuz befl y›ld›r yürüttü-
¤ü özgürlük ve demokrasi mücadelesi
kazanman›n bütün imkanlar›n› ortaya
ç›karm›flt›r. Tarihimiz göstermifltir ki,
özgürlük ve demokrasi mücadelemiz
sürdü¤ü taktirde yaln›z kazanman›n
imkanlar› de¤il, koflullar›n› da ortaya
ç›karmaktad›r. Yeter ki imkanlar› ve
mücadelemizin etkisiyle de ortaya ç›-
kan bu siyasal koflullar› do¤ru örgütle-
nip do¤ru çal›flarak, en verimli biçim-
de de¤erlendirelim. 

SERXWEBÛN AA¤¤uussttooss  2200007766
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Türkiye’nin siyasal yaflam›nda
önemli bir dönemeç olan 22 Temmuz
erken genel seçimleri gerçekleflti. Seçi-
min aç›¤a ç›kard›¤› sonuçlar› birçok
aç›dan de¤erlendirmek mümkündür.
Ancak detaylar›na girmeyi gerekli gör-
müyoruz. Bizim aç›m›zdan seçimin iki
önemli sonucu ortaya ç›k›yor. Birinci-
si, 80 y›ll›k cumhuriyetin resmi çizgisi-
ni temsil eden partilerin seçimi kaybet-
mesidir. Ordunun da dahil oldu¤u k›z›l
elmac› cephenin yürüttü¤ü çizginin
Türkiye toplumu taraf›ndan onaylan-
mad›¤› anlafl›lm›flt›r. ‹kincisi, Kürdis-
tan özgürlük mücadelesinin yaflad›¤›
toplumsallaflma ve bunun sivil siyase-
te yans›mas›n›n bir sonucu olarak
önüne ç›kar›lan birçok hukuki, siyasi
engellere ra¤men Kürt halk›n›n bu se-
çimlerde bir grup oluflturacak düzeyde
kendi kimli¤iyle parlamentoya temsilci
göndermifl olmas› durumudur. Bu, ilk
kez gerçekleflen bir durum, geliflmedir. 

Daha önce 1991’de parlamentoya
girmenin bir denemesi vard›, ama o de-
neme SHP ile ittifak temelinde gerçek-
leflmiflti. Esas itibariyle SHP, Kürdis-
tan özgürlük hareketinin yaratt›¤› legal
zemindeki mücadele giriflimini eritmek
amac›yla buna imkan sunmufltu. Yine
say›sal niceli¤i de bu kadar de¤ildi. 

Fakat flimdi bütün engellere ra¤men
kendi kimli¤iyle, deyim yerindeyse ko-
nulan engeller bir mücadele temelinde
afl›lm›fl ve parlamentoda grup kuracak
bir düzeye ulafl›lm›flt›r. Bu durum Kür-
distan özgürlük ve demokrasi mücade-
lesi için yeni bir mevzinin kazan›lmas›
anlam›na gelmektedir. Genel olarak si-

yaset takti¤i aç›s›ndan olumlu ve bafla-
r›l› olmufltur. Ancak bu seçimlerde or-
taya ç›kan yetersizlikleri görmemek,
bu yetersizlikleri giderecek yaklafl›mla-
r› sergilememek bizi çok ciddi yan›lg›-
lara götürür. 

Resmi devlet çizgisi 
bu seçimde yenilmifltir

Bizim aç›m›zdan ortaya ç›kan yet-
mezlik ve yetersizlikleri tespit etmek,
özellikle AKP’nin Kürdistan’da fazla oy
almas›n›n nedenlerini aç›¤a ç›karmak
ve belli yerlerde oy kay›plar›n›n yaflan-
mas›n›n nedenlerini iyi anlamak
önemlidir. Seçimin yaratt›¤› sonuçlar›
bütün yönleriyle aç›¤a ç›karmak, bu
sonuçlara yol açan nedenleri tespit
ederek gidermeye çal›flmak ayr› bir ör-
gütsel görev durumudur. Bu konuda
yaflanan önemli yetersizlikler vard›r,
fakat hem legal siyasal zemindeki iç
yetersizlikler hem de d›fltan uygulanan
bask› ve oyunlara ra¤men bu sonuçla-
r›n aç›¤a ç›km›fl olmas›, yine de kendi
içinde bir baflar›y› ifade etmektedir.

Bu seçimlerde ortaya ç›kan sonu-
cun Türkiye’nin temel sorunlar›na ve
Kürt sorununa nas›l yans›yaca¤› ko-
nusu bizler aç›s›ndan önemli olmakta-
d›r. Bu sadece bizim aç›m›zdan de¤il,
bütün Türkiye aç›s›ndan önemli ve ha-
yati bir husustur. 

Seçimde ald›¤› büyük oy oran›yla
tekrar tek bafl›na iktidar olan AKP hü-
kümetinin Kürt sorununa gösterece¤i
yaklafl›m en önemli konu durumunda-
d›r. AKP hükümeti ve Türk devletinin

bu konuda gösterece¤i yaklafl›m, bun-
dan sonraki sürecin kaderini tayin et-
mede belirleyici rol oynayacakt›r. 

DTP’nin mecliste grup oluflturmas›,
sorunlar›n bar›fl ve diyalog yöntemiyle
çözülebilmesi için iyi bir f›rsatt›r. Ama
Türk devleti ve yeni AKP hükümetinin
bunu ne kadar de¤erlendirece¤i, ne
kadar de¤erlendirmeye çal›flaca¤› bu-
gün için tart›flma konusudur. Sürecin
en önemli hususu, resmi devlet çizgisi-
nin bu seçimde yenilmesidir. Kat› bir
inkar imha zihniyeti gelifltiren, her fle-
yi fliddet ve bask›yla çözmeyi öngören
neoittihatç› anlay›fl sahipleri seçimde
kaybetmifltir. Ama onlar›n yerine kaza-
nan AKP çizgisi, Kürt halk› için daha
büyük bir tehlikeyi arz etmektedir. 

AKP’nin bütün çabas› 
devleti ele geçirmeye yöneliktir

AKP’nin siyasi anlay›fl› özü itibariyle
statükoculuktur. AKP’nin anlay›fl› dev-
leti de¤ifltirme üzerine de¤il, ele geçir-
mek istemi üzerine kuruludur. Onun
de¤iflim dedi¤i ve bu temelde haz›rla-
makta oldu¤u anayasa tasla¤› ve di¤er
bütün çabalar› özü itibariyle devleti ele
geçirmeye dönüktür. ‹ktidar› için her
fleyi yapabilecek bir siyasi anlay›fla sa-
hiptir. Bu yönüyle oldukça tehlikeli
olabilecek bir prati¤i ve duruflu söz ko-
nusudur. ‹ktidarc›l›¤›, ç›karc›l›¤› ön
planda olan, Türkiye’nin temel sorun-
lar›n› te¤et geçen bu siyasi anlay›fl›n
Kürt sorununa da ç›kar› temelinde
yaklaflaca¤›, devleti ele geçirmek ve
devlete hakim olabilmek için Kürt hal-

YYeennii  ddöönneemmiinn  mmiilliittaann  dduurruuflfluunnuu  
yyaakkaallaammaakk  bbaaflflaarr››nn››nn  tteemmeell  ööllççüüssüüddüürr

PKK Eş Başkanlığı

“Kadrolar›m›z›n konumlanmas› köklü bir de¤iflikli¤e tabi tutulmal›d›r. Kurumsal çal›flma ad› alt›nda kadro ve 
üst yönetimin tabana inmemesi, üstte kalmas›, afl›r› bürokratik bir sistemsel çal›flmayla kat›l›m göstermesinin 
önü mutlaka al›nmal›d›r. Tüm PKK kadrolar› bu bürokratik çal›flma tarz›ndan ç›karak tabana inmeli, bizzat 
örgütlenmenin ve çal›flman›n bafl›na geçmelidir. Her siyasi yönetici halk taban›n› dolaflarak, tek tek kadrolar› 
denetleyerek faaliyetin içinde olmal›d›r. Tüm PKK kadro yap›s›n›n yeni dönemin mücadele anlay›fl› 
çerçevesinde kendini yeniden ele almas› ve do¤ru kat›l›m için yetersizliklerini h›zla aflmas› gerekmektedir”
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k›n› gözünü k›rpmadan harca-
yabilece¤i, buna kurban edece¤i
aç›k ortadad›r. 

Belki AKP baz› yönleriyle daha
yumuflak söylemlere sahiptir.
Hatta ç›karlar› el verirse bir yö-
nüyle çözüme de aç›kt›r. Ama
konjonktürel duruma bakt›¤›-
m›zda, AKP’nin Kürt sorunu ko-
nusunda çözümden ziyade çö-
zümsüzlü¤ü esas alaca¤›, hatta
Kürdistan’da rüflvetle, çeflitli en-
trikalarla ve tarikatlar deste¤iyle
alm›fl oldu¤u oylar› da arkas›na
alarak Kürdistan üzerinde hesaplar ya-
paca¤›, bu yönüyle Kürdistan’da tehli-
keli bir rol oynama ihtimali daha yük-
sektir. Bu pazarlamac› anlay›fl›n Kür-
distan’da ald›¤› deste¤i pazarlayaca¤›,
devletin bu siyasi anlay›flla Kürdistan
sorununu tasfiye etmeyi planlayaca¤›
flimdiden görülen bir husustur. 

AKP’nin Kürdistan politikas› 
kimliksizlefltirilmifl 
Kürt kimli¤ine dayal›d›r

Bu seçimlerin ortaya ç›kard›¤› di¤er
bir gerçek de Kürdistan’da Türk sö-
mürgecili¤inin sosyal maketi duru-
munda olan egemen feodal komprador
kesimler ile ajan ve iflbirlikçi di¤er ege-
men katmanlar›n devletle birlikte itiba-
r›n› tümüyle kaybetti¤i, toplum üzerin-
de otoritesinin çok zay›flad›¤› ve teflhir
olma gerçekli¤idir. Nas›l ki Türk sö-
mürgecili¤i Kürdistan’da bugün belli
bir teflhiri yaflam›fl ve Kürdistan’da salt
bir askeri güç ile hükümranl›k sürdür-
mek zorunda kalm›flsa, onun iflbirlik-
çisi konumunda olan belli bafll› feodal
kompradorlar›n da toplumda bir rolle-
rinin art›k kalmad›¤› bu seçimlerle be-
raber bir kez daha ortaya ç›km›flt›r. 

Bu durum, hareketimizin Kürdis-
tan’da yürüttü¤ü mücadelenin do¤ru-
dan ortaya ç›kard›¤› bir sonuçtur. An-
cak otoritesi da¤›lan ve art›k toplum
aras›nda itibar› kalmayan bu feodal
komprador kesimlerin yaratt›¤› bofllu-
¤u Kürt legal siyasi organizasyonlar›
dolduramad›¤› için, bu boflluktan AKP
yararlanm›flt›r. Bu kesimleri çeflitli va-
atlerle, tarikat ve baz› feodal eflraf ke-
simlerin iflbirlikçili¤ine dayanarak et-

raf›na toplam›flt›r. Eskinin iflbirlikçi
egemen s›n›flar› afl›l›rken, onun yerine
daha ç›karc›, ç›kar› için her fleyi yapa-
bilen bir tüccar-eflraf kesiminin tarikat
anlay›fl› geçmifltir. Bu konuda nakfli-
bendi tarikat›n›n önemli bir rol oynad›-
¤›n› söylemeye bile gerek yoktur. 

AKP’nin Kürdistan’da neden bu ka-
dar oy toplad›¤›n› çeflitli aç›lardan da-
ha derinlikli tespit etme durumumuz
geliflmektedir. Ancak burada flunu be-
lirtmek gerekiyor: Bugün Kürdistan’da
itibari kalmam›fl Türk sömürgecili¤i ile
onun temel dayanaklar› olan feodal
komprador ajan kesimlerin, çete reis-
lerinin, kontra paramiliter kesimlerin
da¤›lan otoritesi ve itibar› tarikata da-
yanan tüccar eflraf kesimi taraf›ndan
doldurulmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu çev-
reler AKP’ye dayanarak, AKP’nin yeflil
sermayesiyle bütünleflerek ve hükü-
met olanaklar›n› sonuna kadar kulla-
narak bunu yapmak istemektedir.
Kürdistan’daki sömürgecili¤in AKP

flahs›nda bir yenilenme ve dö-
nüflümü yaflayarak kendisini
kal›c› hale getirme u¤rafl› içeri-
sine girdi¤i anlafl›lmaktad›r. As›l
tehlikeli olan yan da budur.
Özellikle Kürdistan’da kendisine
dayanak arayan kesimlerin
nakflibendi çizgisiyle ilkel milli-
yetçi anlay›fl›n en güdükleflmifl,
uydulaflm›fl iflbirlikçi karakterin
temsili olan Kürt çevrelerinde
oluflmas› önemle ele al›nmas›
gereken bir durumdur. 

Yaflam› boyunca bütün çaba
ve iliflki sistemi sömürgecili¤e hizmet
olan bu iflbirlikçi kesimler, ‘biz de Kür-
t’üz’ diyerek, kimliksizlefltirilmifl bir
Kürt kimli¤iyle ihanetin alas›n› yafla-
maktad›rlar. Bu nedenle gerekti¤inde
ilkel milliyetçilikten de beslenebilen,
de¤iflik düzeylerde fiili iliflkisi de olan
bu tarikatç› anlay›fl›n, Kürdistan özgür-
lük hareketinin bofla ç›kart›lmas›nda
kullan›laca¤› kesin bir durumdur.
AKP’yi Kürdistan için tehlikeli hale geti-
ren en temel yan buras›d›r. Bu aç›dan
mutlaka bunu deflifre etmek, aç›¤a ç›-
karmak ve teflhir etmek gerekmektedir. 

AKP Kürt sorunu konusunda 
yeni bir konsept hedefleyecektir

Seçimleri yeniden yüksek bir oyla
kazanan AKP’nin art›k tamam›yla dev-
letleflece¤i, devleti ele geçirece¤i ve
devletle bütünleflece¤i ortadad›r. Or-
duyla belli bir anlaflma içinde oldu¤u
kuvvetle muhtemeldir. Bundan böyle
belli bir uzlafl› çerçevesinde giderek
kendisini hakim k›ld›rmay› esas alaca-
¤›, bunu her fleyin üstünde tutaca¤›
düflünülmelidir. Böyle yaklaflacak
olan AKP hükümeti, Kürt sorununa
yaklafl›m›n› da birebir ayn› olmazsa da
neoittihatç› anlay›flla örtüflür bir po-
zisyona çekecektir.

Güney Kürdistan’a, yine Kürdis-
tan’da kendi sosyal maketi konumun-
daki tarikatç› kesime olan yaklafl›m› el-
betteki farkl› olacakt›r. Bütün bunlar›
truva at› gibi kullanarak, sinsi ve tehli-
keli bir rolü gelifltirme temelinde
neoittihatç› anlay›flla örtüflerek bir bü-
tünselli¤i sa¤layaca¤› büyük bir ihti-
mal dahilindedir. Kürt sorununda bi-
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raz da kendi yaklafl›m›n› devlete kabul
ettirerek, esasen kendi yaklafl›m›n›
devletin yaklafl›m› ile iç içe geçirerek
yeni bir konsept oluflturmay› hedefle-
yecektir. Kürdistan politikas› tümüyle
iflas etmifl olan, hem ulusal hem de
uluslararas› düzeyde bu konuda ciddi
bir zorlanmay› yaflayan bugünkü resmi
devlet anlay›fl› da AKP’nin bu durumu-
nu ve politikas›n› Kürdistan’da ege-
menli¤ini sürdürmede ve Kürdistan öz-
gürlük hareketini tasfiye etmede kul-
lanmak isteyece¤i, dolay›s›yla art›k
Kürdistan’da devletin AKP siyaseti ile
iç içe geçmifl bir siyaseti izleyece¤i ke-
sin gibi gözükmektedir. Kürdistan’da
kuru inkar ve imha siyasetiyle s›k›flan
resmi devlet anlay›fl›n›n, bu anlay›fla
baz› roller yükleyece¤i düflünülmelidir. 

Bu aç›dan sistem içerisindeki çelifl-
ki, çat›flma ve çekiflmeleri geriye çekip
yeni bir ulusal politikaya ulaflacaklar›
ve Kürdistan’da hareketimize karfl›
hepsinin birleflerek mücadele yürüte-
cekleri bilinmelidir. Zaten flimdiden
bunun belirtileri görülmektedir. 

Uluslararas› yönelimler de 
gizli veya aç›k gündeme gelebilir

AKP’nin sadece içerideki konjonktü-
rel durumdan yararlanarak iktidara
gelmedi¤i, önemli oranda uluslararas›
güçlerin ve sermayenin deste¤i temelin-
de iktidara geldi¤i bilinmektedir. Ulus-
lararas› ve ulusal sermayenin bir bü-
tünlük halinde AKP’yi desteklemesi so-
nucunda AKP bu kadar yüksek oy al-
m›flt›r. Dolay›s›yla Türk devletinin Kürt
halk›n› iradesizlefltirmede hem içte,
hem d›flta AKP’nin imkanlar›n› kullana-
rak sonuç almak isteyece¤i, bunu dev-
letin bir politikas› haline getirmeye çal›-
flaca¤› flimdiden görülen bir husustur. 

Bu anlamda baflta ABD olmak üze-
re uluslararas› güçlerin AKP hüküme-
tinin iktidar›n› pekifltirmesi ve kendi-
leriyle daha stratejik konularda iflbirli-
¤ine girmesi için hareketimize karfl›
yeni bir tutuma yönelmeleri ihtimali
vard›r. Bu yeni tutum çok stratejik dü-
zeyde olmayabilir, ama AKP hüküme-
tinin hem içte, hem d›flta sahip oldu¤u
imkanlara ve desteklere dayanarak
hareketimize karfl› mücadele yürüte-

ce¤i ve bu halkadan sonuç almaya ça-
l›flaca¤›n› göz önünde bulundurulma-
l›d›r. Bu anlamda eskiye göre d›flar›-
dan da k›smi baz› destekleri almas›,
hareketimize karfl› daha fazla tecrit ve
uluslararas› yönelimlerin aç›k veya
gizli bir biçimde komplo vb tarzlarda
pratikleflmesi gündeme gelebilir. Ayn›
biçimde uluslararas› güçlerin içeride
Türk ordusunun yürütmekte oldu¤u
ezme hareketine karfl› sessiz kalmas›
ve bir biçimde destekçi konumuna ge-
tirilmesi sa¤lanmaya çal›fl›lacakt›r. 

Bu konuda aralar›ndaki esas çelifl-
ki halkas› Güney Kürdistan’›n duru-
mudur. Güney’e iliflkin yaflanan çelifl-
ki konusunu nas›l çözecekleri veya na-
s›l ele alacaklar›, bütün bu di¤er hu-
suslar›n belirlenmesinde önemli bir rol
oynayacakt›r. Ama durum ne olursa
olsun tümden örtüflemeyecekleri, ara-
lar›nda yaflanan birtak›m çeliflkilerin
giderilemeyece¤ini hesaba katmak ge-
rekir. Bu durumlar› göz önünde bu-
lundurmakla birlikte AKP hükümeti-
nin yeni dönemde d›flar›dan da belli
düzeyde baz› destekleri alabilece¤i,
içerde elde etmifl oldu¤u konumu da
arkas›na alarak hareketimize karfl› ye-
ni bir tasfiye sürecini bafllatmay› plan-
layaca¤› ve böyle bir yönelime girebile-
ce¤ini beklemek gerekiyor. 

Kürdistan’›n tüm kazan›mlar›n›
hedefleyen bir politika var

Politik olarak olumlu baz› geliflme-
lerin de olabilece¤ini hesap dahilinde
tutmal›y›z. Fakat böyle bir olumlu ge-
liflme olas›l›¤›n›n zay›f oldu¤unu göz
önünde bulundurmak zorunday›z. Bu

nedenle KONGRA GEL V. Genel Kuru-
lu’nun ald›¤› karar temelinde, yeni
stratejik sürecin çal›flmalar›n› günde-
me almam›z en do¤ru ve gerçekçi yak-
lafl›m olacakt›r. Hareket olarak haz›r-
l›klar›m›z› yapmam›z gerekmektedir.
Geliflecek sald›r›lar karfl›s›nda yeni bir
sürecin bafllat›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Sald›r›lara her aç›dan yeni bir taktik
yaklafl›mla cevap verilmemesi halinde
gerileme, darbe alma gündeme gele-
cektir. Darbe almak ise tüm Kürdistan
özgürlük hareketinin gerilemesi, darbe
almas› ve giderek tasfiye sürecine tabi
tutulmas› anlam›na gelecektir. 

Türk devleti bugün Kürdistan üze-
rindeki sömürgecili¤in koordinatörlü-
¤ünü yapmakta ve tüm Kürdistan ka-
zan›mlar›n› hedefleyece¤ini aç›kça
ilan etmektedir. Oluflan bu yeni siya-
si tabloyla beraber hareketimizi tasfi-
ye etme, baflta Güney Kürdistan ol-
mak üzere Kürt halk›n›n tüm kaza-
n›mlar›n› hedefleyerek ortadan kal-
d›rmay› esas alacakt›r. Bu aç›dan bu
dönemde Kürdistan üzerindeki sö-
mürgecili¤e verece¤imiz cevap salt bir
parçay› ilgilendirmiyor, milli özellikler
tafl›yan içerikte olacakt›r.

Seçim sonuçlar›nda görüldü¤ü gibi,
her ne kadar Kürt kimli¤iyle bir gru-
bun parlamentoya girmesi baflar› ola-
rak de¤erlendirilse de, oy oran›nda ya-
flanan daralmay› Türk devleti kendisi
için bir avantaj olarak de¤erlendire-
cektir. Bu sürecin ard›ndan Türk dev-
leti muhtemelen ‘zaten parlamentoya
da girdiler, daha ne istiyorlar, güçleri
de giderek düflmektedir, tabanlar› da-
ralmaktad›r, fazla bir fley vermeye ge-
rek yoktur. Da¤da direnenleri ezelim,
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ovada olanlar›n da biraz önünü aça-
l›m’ siyasetini dayatacaklard›r. Bu ne-
denle tereddütsüz bir biçimde yeni sü-
reci çok güçlü bir tarzda ele almam›z
ve çal›flmalar› bütünlüklü k›lmam›z,
sonuçlar› do¤ru de¤erlendirmemiz aç›-
s›ndan önemlidir. 

Hareket olarak bu seçimde ortaya
ç›kan sonuçlar› kitlesel taban›m›z›n
darald›¤› biçimde anlam›yoruz ve böy-
le de de¤ildir. Ama genifl halk taba-
n›nda iliflkisizlik, örgütsüzlük ve
kendini geri çekme durumlar›
yaflanmaktad›r. Bunun afl›lmamas›
halinde kal›c› ve tehlikeli bir hale ge-
lece¤ini düflünüyoruz. Bütün bu du-
rumlar› göz önünde bulundurarak,
yeni ve köklü bir de¤iflikli¤e gitmenin
zorunlu bir biçimde kendisini dayatt›-
¤›n› görmek durumunday›z. Özellikle
mevcut kadrosal duruflun ve çal›flma
tarz›n›n de¤ifltirilmesi çok çarp›c› bir
biçimde kendisini dayatmaktad›r. Ya-
flanan ve bariz bir biçimde görülen ye-
tersizlikleri hiç kimse d›fl nedenlere ve
baz› yüzeysel örgütlenme sorunlar›na
ba¤lamamal›d›r. Böyle bir yaklafl›m
kendini kand›rmak olacakt›r. fiurada
burada yaflanan belli bir daralma du-
rumu vard›r ve bu böyle devam ede-
mez. Edilmesi veya bir biçimde bu du-
rumun hazmedilmesi bizim için en
tehlikeli durum olacakt›r. Biz bunu
kabul etmiyoruz ve ne pahas›na olur-
sa olsun de¤ifltirmek zorunday›z. 

Yönetim ve kadrodaki 
bürokratik tarz h›zla afl›lmal›d›r

PKK hareketi olarak yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda tüm kadrolar›m›z›n ko-
numlanma tarz›n› köklü bir de¤iflikli¤e
tabi tutman›z gerekmektedir. Özellikle
da¤da yönetim ve komutan olma ad›
alt›nda, yurtd›fl›nda ve Kürdistan’›n
tüm parçalar›nda kurumsal çal›flma
ad› alt›nda kadro ve üst yönetimin ta-
bana inmemesi, üstte kalmas›, afl›r›
bürokratik bir sistemsel çal›flmayla ka-
t›l›m göstermesinin önünü mutlaka al-
mal›y›z. PKK’nin kadrosu konumunda
olan herkes bu bürokratik çal›flma tar-
z›ndan ç›karak tabana inmeli, bizzat
örgütlenmenin ve çal›flman›n bafl›na
geçmelidir. Herkes köylere, mahallere
da¤›larak çal›flma yürütmelidir. Her

komutan kendi yap›s› içine girmeli,
bizzat savafl›n ve mücadelenin bafl›na
geçmelidir. Her siyasi yönetici bizzat
halk taban›n›, köy ve mahalleleri dola-
flarak, tek tek kadrolar› denetleyerek
faaliyetin içinde olmal›d›r. Bütün PKK
kadro yap›s›n›n yeni dönemin mücade-
le anlay›fl› çerçevesinde kendini yeni-
den ele almas› ve daha do¤ru kat›l›m
için yetersizliklerini h›zla aflmas› ge-
rekmektedir, aksi takdirde dönem gö-
revleri karfl›s›nda s›n›fta kal›nacak ve
bu da halk›m›z›n gelece¤i aç›s›ndan
büyük bir tehlike anlam›na gelecektir. 

Tüm alanlar›n esas görevi 
yeni kat›l›m sa¤lamakt›r

Tüm kadro yap›s› at›l, edilgen, yor-
gun, pasif, liberal ve dogmatik yakla-
fl›mlar› aflarak, kendisini yeniden
PKK’lileflme anlay›fl› çerçevesinde Apo-
cu felsefe ile donatmak ve en yüksek
düzeyde bir kat›l›m› gelifltirmek zorun-
dad›r. Apocu çizgide partileflmek zafe-
ri garantileyen bir militan durufla
ulaflmak demektir. Çünkü Apocu de-
mek halkç›, gözü pek, cesur, en zor
koflullarda bile baflar›dan baflka bir
fleye flans tan›mayan militan durufl
demektir. Dolay›s›yla Apocu militan ve
komutan gerçekli¤ini gelifltirerek so-
nuç alabilece¤imizi bilmeliyiz. 

Kürdistan özgürlük mücadelesinin
içerisine girmifl oldu¤u bu tarihsel sü-
reçte sadece PKK militanlar›n›n de¤il,
tüm yurtsever kesimlerin, aktif çal›flan
tüm yar› profesyonel ve yerel kadrola-

r›n yüksek bir sorumluluk ve fedakar-
l›kla kat›l›m göstermesi gerekir. Baflar›
ancak böyle yakalanabilir. Bu aç›dan
yeni dönemde devrim hareketinin bü-
tün çal›flanlar› için sürece yüklenme,
fedakarl›k, aktif kat›l›m ve baflar› tar-
z›n› yakalama esas görevdir. Bu, her-
kes için geçerli olan bir durumdur. De-
mokratik yurtsever tabandan teveccüh
görmüfl bir kiflinin görevi gidip sadece
masa bafl›nda konumlanmak olamaz,
orada görevi gere¤i bulunsa da daha
fazla kendisini oraya gönderen halk
kitlelerinin yan›nda olmal›d›r. 

Bu konuda herkes için geçerli olan
yeni bir sistemi gelifltirmek zorunday›z.
Hareketimizde daha bafltan oturan, bi-
linen bir sistem vard›. Fakat son y›llar-
da bürokratlaflma, tabandan ve kitle-
den kopuk bir durufl giderek geliflti.
Kadronun, komutan›n ve çal›flanlar›n
bu duruflu mutlaka afl›lmal›d›r. Aksi
takdirde Önderli¤imizin gelifltirdi¤i de-
mokratik ekolojik paradigmaya uygun
toplumcu ve tabana dayal› bir hareket
olma sözleri de bofla ç›kart›lm›fl olacak-
t›r. Bu anlamda tüm Apocu militan ke-
sim tabana inmeli, bizzat faaliyetlerin
bafl›nda olmal›d›r. Böyle köklü bir de-
¤iflikli¤i hedeflemek en temel dönemsel
görev olarak önümüzde durmaktad›r. 

HPG de bu konuda kendi somutun-
da bu anlay›fl› uygulamaya geçirmeye
dönük baz› kararlar ve tutumlar gelifl-
tirebilmelidir. Bu dönemde ister sivil,
ister askeri çal›flmada bulunsun bü-
tün kadro ve yurtseverlerin görevi, ha-
rekete yeni kat›l›mlar› sa¤lamakt›r.
Diplomatik, siyasi, kültürel, askeri
alanlarda faaliyet yürüten herkesin
görevi kat›l›m sa¤lamak olmal›d›r.
Kürt halk› bu dönemde savunma güç-
lerini nitelik olarak gelifltirmek, nicelik
olarak da büyütmek zorundad›r. Bu
nedenle bütün alanlarda, çal›flmalar-
da bulunan herkesin kat›l›m› temel bir
görev olarak önüne koymas› gerek-
mektedir. Hiç kimse kutsal bir görev
olan kat›l›m›n önünde herhangi bir ge-
rekçeyle engel olmamal›d›r. 

Bundan sonra her alan›n baflar›s›-
n›n en temel ölçütlerinden biri de ger-
çeklefltirdi¤i kat›l›m düzeyi olacakt›r.
Kat›l›m sa¤latmayan alan, bundan
sonra alan de¤ildir; ben baflar›l›y›m,
çal›fl›yorum dememelidir. HPG de, di-
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¤er alanlar da bunu önlerine temel bir
görev olarak koymal›d›r. Her eyalet ne
kadar kat›l›m sa¤lad›¤›n›n tekmilini
verecek. Kat›l›m yapmam›fl, orada gü-
cümüzü eritmifl, öyle olmaz. Bu dö-
nem geçti, yeni dönemde bu tür
yaklafl›mlar kabul edilemez. Yeni dö-
nemde baflar›n›n en temel esaslar›n-
dan biri planland›¤› gibi kat›l›m çal›fl-
mas›n› yürütmek ve baflarmakt›r. 

Döneme damgas›n› vuracak esas
güç halk savunma kuvvetleridir

1 Haziran Hamlesi temelinde geliflen
süreç bu noktadan itibaren sona ere-
cek, yeni bir süreç bafllayacakt›r. Bu ye-
ni süreç her bak›mdan daha kapsaml›-
laflma ve hedeflere daha sonuç al›c› ki-
litlenme sürecidir. 1 Haziran
2004’te bafllayan aktif mefl-
ru savunma süreci bir yerde
mesaj sunmakt›, yani hare-
keti toparlamakt›. Bu an-
lamda bir ifllevi vard›. Onun
için daha küçük çapl›, daha
az riskli eylemlerle beraber,
daha fazla kendi gücünü ko-
ruma, nitelikli güçlerle sa-
vaflma gibi bir konsepti var-
d›. Bu, kendi çap›nda ve o
koflullarda do¤ruydu, art›k
bunu de¤ifltirmek gerekti¤i
aç›k ortadad›r. fiimdi daha
kapsaml› bir planlama anlay›fl›na sahip
olan, kendisini daha fazla büyüten, her
yere girip ç›kan ve etkisini art›ran, ama-
ca kilitlenmifl bir çal›flma konseptini ge-
lifltirmemiz gerekmektedir. Bu aç›dan
yeni döneme göre gereken de¤ifliklikle-
rin yap›lmas› önemlidir. 

Yeni dönemde her alan ve her eyalet
kendi ayaklar› üzerinde duracak, kendi
kendine yeterli olma ilkemizi uygula-
mal›d›r. Yeni dönemin görev ve sorum-
luluk anlay›fl›n› böyle yorumlamak, bu
tarzda ele almak büyük önem tafl›yor.
Çünkü bu, do¤ru bir ele al›fl tarz›d›r.
Eskide çak›l›p kalmak, eskisi gibi kad-
ro ve savaflç› istemek, her fleyi haz›r is-
temek olmaz. Bunun flimdiye kadar
belki kendi çap›nda bir do¤rulu¤u var-
d›, ama bundan sonra do¤ru olmaz. 

Yeni dönemin bütün hareketimize
yükledi¤i görevler olmakla birlikte, bu

yeni dönemde en etkin rolü oynayacak
olan, döneme damgas›n› vuracak esas
güç HPG’dir. Bu nedenle yeni dönem
HPG için çok kapsaml› bir görev saha-
s›, çok yönlü, derinlikli bir mücadele
ve çal›flma perspektifini beraberinde
getirmektedir. Ancak yeni dönemin
planlamas› bu eksende derinlefltirilir-
se, do¤ru ve döneme uygun bir planla-
ma düzeyi yakalanabilir. 

Kadro duruflu yeni sürecin 
baflar›s›n› belirleyecektir

Hareketimizin bütün çal›flma alan-
lar›nda afl›lmas› gereken ciddi yeter-
sizlikler var. Bunlar› gidermeye dönük
çeflitli zemin ve düzeylerde gündem
oluflturulmal› ve mutlaka afl›lmas› ge-

rekmektedir. Hakeza meflru savunma
güçlerinde de yaflanan yetersizlikler
vard›r. Özellikle yak›n dönemde hak
etmedi¤imiz kay›plar, olmamas› gere-
ken durumlar yafland›, bunlar ac› ger-
çeklerdir. Bunlar› tabii ki aflmak, gi-
dermek gerekmektedir. 

Çokça söyledi¤imiz gizlilik, hareket-
lilik, özellikle bu anlamda iletiflim tek-
ni¤ini kullanmamak ilkesi çok önemli-
dir. Gizlilik derken, gerilla gizlili¤ini
kastediyoruz. Yoksa gündüz hareket
etmek gizlilik olmuyor. Çünkü düfl-
man art›k arazide gizli keflifçi bulun-
durmaktad›r. Dolay›s›yla e¤er gizlilik
deniliyorsa, o zaman gündüz de gizlilik
anlam›na gelecektir. Gündüz hareket
etmek gizlili¤i ihlal etmektedir. Medya
savunma alanlar›nda böyle de¤il, ama
kuzeyde bu böyledir. Bunun için ku-
rallar› tam ve eksiksiz uygulamak,

bunlar› bütün komuta ve savaflç› yap›-
s›nda yaflam›n bir parças› haline getir-
mek çok çok önemlidir. 

Yeni sürece do¤ru gidilirken, bütün
arkadafllar›n bu temel hususlar üze-
rinde derinlikli bir biçimde yo¤unlafl-
mas› ve en do¤ru, en somut sonuçlara
ulaflma temelinde prati¤e yönelmesi
baflar› tarz›n› kesinlefltirecektir. 

Yeni dönemde sömürgeci devletlerin
sald›r›lar karfl›s›nda kapsaml› bir sa-
vunma savafl› prati¤ini gelifltirme tu-
tumunun yerinde ve isabetli oldu¤u-
nu, bu konuda hiçbir tereddütü yafla-
mamam›z gerekti¤ini belirtmek gereki-
yor. Bu anlamda sald›r›lar karfl›s›nda
gelifltirilmesi gereken direnifl sürecinin
haz›rl›k ve planlama faaliyetleri tered-
dütsüz yürütülmelidir. 

Bu temelde hareketimizin
bütün kadrolar› bu yeni ve
stratejik sürecin gereklerine
uygun bir biçimde kat›l›m
sa¤layarak, en yüksek feda-
karl›¤› gösterme göreviyle kar-
fl› karfl›ya bulunmaktad›r. Ye-
tersizliklerimizin düzeyi ne
olursa olsun mutlaka aflmal›
ve dönemin Apocu ruh ve ba-
flar› tarz›n› yakalamal›y›z. Ta-
rihi boyunca kahraman flehit-
lerimizin görkemli direniflle-
riyle büyük destanlar yarat-
m›fl bu hareketin kadrolar›

olarak, dönemin yükledi¤i sorumlu-
luklara sahip ç›kmak için bütün gücü-
müzle seferber olmay› bilmeliyiz. Ön-
derli¤imizin do¤rulu¤u binlerce kez
kan›tlanan perspektifleri temelinde,
kahraman flehitlerimizin direnifl çizgi-
sinde yürüyerek halk›m›z›n beklenti ve
özlemlerine cevap olmay› bilmeliyiz. 

Tarihin bu önemli döneminde ör-
gütlü öncülü¤ü gelifltirmek, final süre-
cine girmifl özgürlük mücadelesini ba-
flararak, Önderli¤imizin ve halk›m›z›n
özgürlü¤ünü sa¤lamak en temel göre-
vimiz durumundad›r. Bunu gerçeklefl-
tirmeden yaflama yaflam denilmeye-
cek, hiçbir dayatma ve tutum asla ka-
bul edilmeyecek ve PKK’nin boyun e¤-
meyen baflar› çizgisi her koflul alt›nda
mutlaka temsil edilecektir. 
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Devrim gerçeklerimizi, devrimin gö-
rev, yetki ve sorumluluk yönlerini, biz-
de ortaya ç›kar›lmas› gereken yetene¤i
düflünsel ve davran›flsal her türlü sa-
vafl›ma yetecek düzeye getirebilmek,
günlük yaflama buna göre anlam ver-
mek ve esas itibariyle kendine yönele-
rek bekleneni ortaya ç›karmak, genel-
de sorumlu devrimcili¤in, özelde PKK’li
olman›n esas›d›r. 

fiimdiye kadar yapt›¤›m›z de¤erlen-
dirme ve yavafl yavafl belli bir kavray›flla
birlikte geliflen düflünsel ve davran›flsal
durumlar›n›z daha anlay›fll› olmak ge-
rekti¤ini gösteriyor. Anlay›fll› olmas›n›
bilece¤iz. Anlamama durumu bizde özel-
likle çok etkilidir. Bunu bir yönüyle top-
lumsal yap›m›z›n içine düflürüldü¤ü de-
lirme durumunun bir yans›mas› olarak
görüyorum. Buna giderek bir son ver-
meyi, kendine artan bir güveni yaflama-
y›, yeterli bir ruh ve mant›k yap›s›yla ya-
flama gücü göstermesini bilmeliyiz. 

Devrim süreçleri bu nedenle çok ge-
reklidir ve bizim için tek geliflme yolu
olarak görülüyor. Kendinizi istedi¤iniz
kadar sa¤a sola yat›r›n, bunun d›fl›nda
ç›k›fl yapmak mümkün de¤ildir. Dev-
rimde gerçekler oldukça ç›plak sergi-
lenmeyi ister veya iflin özü böyledir. ‹n-
sanlar bu süreçlerde gerçekleri bütün
yönleriyle ortaya ç›kard›klar› ölçüde
do¤ru hareket etmifl olurlar. Zaaflar›
gizleme, baflka türlü yans›tma, ucuz
kurtulufl yollar›na yönelme, bunun için
çok farkl› tutumlar sergileme oldukça
etkili olan toplumsal yap›m›z›n derin
bir özelli¤idir. Demagojiye baflvurmay›,
çok çarp›k davran›fllarla kendini kabul

ettirme veya yans›tmay› bir tutum, bir
ahlak olmaktan ç›karabilmeliyiz. 

Sadece ‘PKK’liyim, bağlıyım’ 
demekle bu sıfata layık olunmaz

‹nsan›m›z neden küçüktür, neden ifl-
leri diledi¤i gibi baflaram›yor? Bunlar ki-
flilik yap›s›yla ba¤lant›l›d›r. Bütün aç›k-
lay›c› ve sonuç al›c› olma çabalar›ma
ra¤men, günlük olarak hissettirdikleri-
nizin alt›nda ezilmemek ve mümkünse
sizi do¤ruya çekme temelinde bir karfl›-
l›k vermek için, sand›¤›n›zdan daha faz-
la dürüst davranmak kadar, yeterli ol-
maya da çal›fl›yorum. Sorun, ucuz bir
önderlikle iflleri kurtarmak de¤ildir. Bu
imkan dahiline girmifl de olsa, asla bu-
na tenezzül etmeme durumu vard›r. Bu-
nun yan›nda, beni bile ne kadar zorlar-
sa zorlas›n, güçlü bir devrimin ihtiyaçla-
r›na yetecek bir çaba harcama ve bunun

da baflar›l› olmas› için tüm gücünü gös-
terme bize hakim olan temel anlay›fl olu-
yor. Bu, hepinizde hakim olmas› gere-
ken bir anlay›fl olmal›d›r. 

‹nsan›m›z iradesi d›fl›nda, halk ve
toplum gerçe¤imizin bir sonucu olarak
çocuklaflmay› sever, çocuksal davran›fl-
lara baflvurur veya çok ak›ll› geçinmeye
bay›l›r. Bütün bunlar›n yanl›fl oldu¤u-
nu biliyoruz. Bizim kural dediklerimizin
ne kadar atadan kalma, ne kadar düfl-
man›n hediyesi, ne kadar yaflam›n in-
kar› oldu¤unu araflt›rmak için bilimin
birçok kurgusuna ihtiyaç bile duyulabi-
lir. Sadece siyasal hastal›klar diyemeye-
ce¤imiz her türlü tasfiyecilik ve provo-
kasyonun ço¤u iyi niyetlere dayan›yor.
Siyasi kelimelerle ifade edilemeyecek
düzeye varan örnekler de bulunuyor.
Hiç flüphesiz bunlar siyasal ba¤lant›la-
r›yla mutlaka ortaya konulmal›d›r. 

Siz kendinizi yormuyorsunuz. Biz
kime nas›l çal›flt›¤› belli olmayan kifli-
liklerin sald›r›s› alt›nda oldu¤umuzu
söylüyoruz. Bunlara yaln›z tasfiyecilik
ve provokasyon de¤il, parti içi komplo-
cular da dedik. ‹fller o noktaya gelmifl
ki, yaflam› birçok yönüyle tehdit eden
davran›fllar var. Kendine hakim olama-
yan, bir çocuktan bile daha sevimsiz
a¤lay›p s›zlamal› durumlar var. Yet-
mifllik bir ihtiyar› bile geride b›rakan
kocam›fll›klar var. Bu davran›fllar tek
kelimeyle ay›pt›r ve yi¤itli¤e s›¤maz.
Bunlar› kendine lay›k görenler kimler-
dir? Bu davran›fllar neden ve hangi ge-
rekçeyle içimizde sürdürülüyor? 

Biz savunmak durumunda oldu¤u-
muz temel gerçekler konusunda bir di-

ÖÖÖÖnnnnddddeeeerrrr llll iiiikkkk    ggggüüüüzzzzeeeellll     bbbbiiii rrrr     yyyyaaaaşşşşaaaammmmaaaa    
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“Düşünme gücünü gösterebilmek, bunu giderek davranış gücüne dönüştürmek çok önemlidir. Kendisiyle bu 

temelde uğraşmayan, kendisinde başarı sağlamayan bir halka, orduya, örgüte, birime başarı imkanı 

sağlayacağını düşünmesin. İşe kendisiyle sağlam başlamayan biri başka birimlerle sağlam başlayacağını 

düşünmesin. Kendisiyle hesaplaşmayan, başkasıyla hesaplaşacağını sanmasın. Kendinde başarıyı doğurmayan, 

kendini ikna edemeyen başka birinde başarı inancını ve umudunu sağlayacağını düşünmesin. Biz önce 

kendimizi görürüz, hesabı kendimize veririz, kendimizi ikna ederiz, çalıştırırız”

Reber Apo de¤erlendiriyor
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renmeyi gelifltirme, bir ulusa mensubi-
yet anlam›nda ad›na onurlu ve insani
yaflam denilen bir fley varsa ona dayan-
ma ve onu savunma yetene¤ini göster-
me tavr›yla yola ç›kt›k. Bunlar sizin için
de geçerlidir. Ucuzca ‘ben PKK’liyim,
ba¤l›y›m’ demekle bu s›fata lay›k oluna-
mayaca¤›n› bilmek gerekir. Bu fluna
çok benziyor: Baz›lar› lafta ‘ben müslü-
man›m’ derler, ama müslüman›n hiçbir
özelli¤iyle ilgileri yoktur. Eskiden sahte
bir biçimde birkaç dini gere¤i yerine ge-
tirenler, tanr› kat›nda kendilerini ak-
lanm›fl, toplum kat›nda temize ç›km›fl
olarak görüyorlard›. Bunun yerine flim-
di PKK’ye gelmifller, ‘kendime PKK’li
dersem, yurtseverli¤im kan›tlanm›fl ve
itibar›m iade edilmifl olur’ deyip iflin
içinden ç›km›fl oluyorlar. Ço¤unun ob-
jektif olarak yaflad›¤› durum budur. 

Bütün çabalar›ma ra¤men, ne denli
sa¤lam bir partili ya da bu hareketin
sa¤lam eleman› oldu¤um konusunda
kendimi hala yarg›l›yorsam, günlük ça-
balar›mla hareketi yenilenme durumu-
na getirmekle görevli oldu¤umu, bunun
da s›radan bir çaba ve çal›flmayla sa¤la-
namayaca¤›n› görüyor ve ona göre dav-
ran›yorsam, herkesin bundan ç›karaca-
¤› baz› sonuçlar olmal›d›r. ‹nsan sadece
bir yönüyle, hatta varl›¤›n› ölüme yat›r-
makla kendini bu iflten kurtaramaz.
Bunun sorumlulu¤unun gereklerinden
uzakl›k söz konusuysa, hala bu kadar
a¤›r sorunlar varsa, demek ki bu nokta-
da ifller ve görevlerle oynama vard›r.
Serbest b›rak›lsa kimin nereye kadar
götürece¤i veya bat›raca¤› kestirilmez-
ken, kendimizi tatmin etmek için ‘çizgi
dahilindeyiz, partiliyiz’ demek dürüst-
lük veya gerçeklerle fazla ba¤daflmaz. 

Derinden kendine yönelmenin 
önemi bilince çıkarılmalıdır

Önderleflme konusunda size baz›
de¤erlendirmeler sunduk. Oluflum

tarz›n›z›n ciddi düflman etkileri alt›n-
da geçti¤ini ve gelenekselli¤in buna
a¤›r bir biçimde damgas›n› vurdu¤unu
belirtiyoruz. Buna karfl›l›k kendi tarz›-
m› da ortaya koydum. Bu tarz› yeni-
den yorumlamaya ve kendinize uyarla-
maya ihtiyac›n›z var. Bizim çocukça
ba¤l›l›klara ihtiyac›m›z yoktur. Di¤er
birçok flematik örgütlenmeye hakim
olan örgüt kurallar›na göre ba¤l›l›¤a
da ihtiyac›m›z olamaz. Bizim sorunla-
r›m›z insani sorunlard›r ve çok özlü
yaklafl›mlar› gerektirir. Derinden ken-
dinize yönelmenin ne kadar önemli ol-
du¤unu art›k rahatl›kla bilince ç›kara-
bilmelisiniz. Kifli veya örgüt hat›r› için,
çok çeflitli biçimlerde afl›lanan baz› de-
¤erlerin etkisiyle hareket etmemeli ve-
ya özgürlük ad› alt›nda son derece
bafltan ç›km›fl biri olarak kendinizi da-
yatmamal› ve konuflturmamal›s›n›z. 

Bu ifllerin baflar›s›na kilitlenmek
sadece benim boynumun borcu de¤il-
dir, bu davada var›m diyen herkesin
ödemesi gereken bir borçtur. Önder-
lik yapmak demek, herkesin yetersiz-
liklerini ve her türlü zay›fl›¤›n›
yaflamas› demek olamaz. Ba¤l›l›¤›n›z
bu hakk› size vermez. Zay›fl›klar›n›z
sonucunda yetersiz veya anlams›z bir
ba¤l›l›kla kendinizi kapt›rmamal›s›-
n›z. Ya da özgürlük tutkular›n›z ve
demokrasicili¤iniz ba¤l›l›k gere¤inin
ne oldu¤u konusunda sizi bir körlü-
¤e, bir ölçüsüzlü¤e götürmemelidir.

Siyaset demek, terbiye etmek de-
mektir. Siyasetin kelime anlam›n›n
terbiye oldu¤u biliniyor. Siyaset seyis
kelimesinden gelir. Seyislik, at terbiye-
si demektir. Atlar terbiye edilerek kofl-
turulur. Atlar için gerekli olan terbiye-
nin bizler için ne kadar gerekli oldu¤u-
nu göz ard› edemezsiniz. Bu savafl ko-
flumuz herhalde bir at koflusundan
daha müthifltir. Bu savafl koflusunun
büyük bir terbiye gerektirdi¤i biliniyor.
Biz buna e¤itim diyoruz. Dizginleri el-

den kaçan bir at›n kendi sürücüsünü
nas›l düflürdü¤ü iyi bilinir. Bir vahfli
atla nas›l yol alabilirsiniz? Savafl gibi
insan›n ç›lg›nlaflabilece¤i bir yar›flta
kumanday› elde bulundurmak, kural›
gözetmek, bizdeki gibi özel savafl›n her
türlüsüne güç yetirebilmek ve ona
karfl›l›k verebilmek, kendi savafl›m›m›-
z› götürebilmek için çok önemlidir. Bu-
nu biraz anlayacaks›n›z. 

Önderlik çizgisinden çalışıyorum 
diyebilmenin koşulları vardır

Art›k bütün bunlar›n beyninize ye-
terince nüfuz etmesi gerekti¤ini belirti-
yor, bunun için ne kadar ayakland›r›-
lacak yetenek varsa, hepsinin devreye
sokulmas› gerekti¤inin önemini vurgu-
luyoruz. Çocuk ifliyle u¤raflm›yorsu-
nuz, savafl oyunlar› içinde de¤ilsiniz,
do¤rudan savafl›n gerçe¤i içindesiniz.
Ben bu de¤erlendirmeleri yaparken ül-
kedeki savafl›n s›cakl›¤›na yaklaflma-
d›m. Dolayl› olarak etkilerini duydukça
ne kadar yo¤un olmam gerekti¤ini, ku-
ral kadar bu iflin yarat›c›l›¤›n› sürekli
yaflamam gerekti¤ini çok iyi biliyorum.
Bu savafl gerçe¤ini yaflaman›z, ancak
asgari gereklerine uyum gücü göstere-
memeniz beni dehflete düflürüyor.
Bundan ç›kard›¤›m sonuç, savafl›n ba-
flar›s› flurada kals›n, sizin bir anlamda
kendinizi feda etmenin prati¤ini yafla-
d›¤›n›z veya bir anlamda ölmüfl bir ya-
flam›n savafl›m›n› verdi¤inizdir. 

Yaflam için savafl de¤il de, adeta
elinden gitmifl bir yaflam›n mecalsiz ve
iddias›z çabas› içindesiniz. Bu da ‘ne
de olsa biz ölmüflüz, böyle yaflam bize
daha hofl geliyor’ anlam›n› tafl›yor. Bu
tarz, yaflam›n büyük umutçular› ve ya-
rat›c›lar› için bir savafl, onlara göre ve
onlar›n savafltan beklentileri biçiminde
bir savafl de¤il, son bir ç›rp›n›fl, bir
onur meselesidir ki, toplumumuzda bu
çok yayg›nd›r. Halk gelene¤imizde ken-
dini feda etme çok yayg›nd›r. Halk›m›z
çok ucuz bir de¤er için kendini feda et-
menin derin etkilerini yafl›yor. 

Bunlar› neden anlam›yorsunuz? Y›l-
lard›r vermeye ve yaflam›m›zla bin defa
kan›tlamaya çal›flt›¤›m›z halde neden
savafl gerçe¤imizi, onun yaflam ve kural
gerçe¤ini göz önüne getirmiyorsunuz?
Tart›flmay› sa¤a sola çekifltirmeye, ken-

“İnsan sadece bir yönüyle, hatta varlığını ölüme yatırmakla kendini bu işten

kurtaramaz. Bunun sorumluluğunun gereklerinden uzaklık söz konusuysa,

hala bu kadar ağır sorunlar varsa, demek ki bu noktada işler ve görevlerle 

oynama vardır. Serbest bırakılsa kimin nereye kadar götüreceği veya 

batıracağı kestirilmezken, kendimizi tatmin etmek için ‘çizgi dahilindeyiz, 

partiliyiz’ demek dürüstlük veya gerçeklerle fazla bağdaşmaz”
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dinizi çocuklaflt›r›p ukalalaflt›rarak so-
runlar› özünden gizlemeye gerek yoktur.
Bu ne yücelik sa¤lar ne onur kazand›r›r,
ne ekmek ne de özgürlük sa¤lar. Hiçbir
fleye, hiçbir yere götürmez. Art›k biraz
anlay›fll› olmay› bilmelisiniz. Bunun
baflka bir yolunun oldu¤unu söyleyebi-
lir miyiz? Bu anlar›m›za cesaretle yak-
laflma yetene¤iniz art›k geliflsin. 

Önderlik gerçe¤inden ç›karaca¤›n›z
önemli sonuçlar vard›. Önder demenize
de gerek yok, bu yoldafl diyerek anlama-
ya bafllayabilirsiniz. Ben neden böyle
davranma ihtiyac›n› duydum? Neden
birtak›m de¤erler veya çal›flmalar üze-
rinde durmadan dönüp duruyorum?
Neden korkunç bir tekrarlama gibi gö-
züken ve ayn› fleyi adeta bin defa söyle-
meyi ifade eden bir durumu yafl›yorum?
Burada kan›tlamak istedi¤im neydi?
Yoldafll›k s›fat› ve Önderlik ba¤l›l›¤› bir
yana, olguya bir bilimci gözüyle objektif
yaklaflan anlay›fll› bir insan olarak ele
alsan›z bile çok fley ö¤renebilirsiniz. Bi-
zim buna ihtiyac›m›z var. Ö¤rendiniz,
kabul ettiniz, hatta bunun üstüne bir
de parti s›fat›n› eklediniz, bir Önderlik
hatt›na girmeyi kabul ettiniz diyelim.
Onun sizin kiflili¤inizde yarataca¤› so-
nuçlar büyük olmal› ve kendini öyle de
gösterebilmelidir. Önderlik çizgisinde
çal›fl›yorum diyebilmenin koflulu bun-
lard›r. Bu, baflka türlü olmaz. Baflka
türlü bir yaklafl›m, çeflitli biçimlerde
Önderlik çizgisini bofla ç›karmad›r. 

PKK olayında gelinen yerde 
gerçeğe saygınız olmalıdır

‹flinize geliyorsa do¤ru güçlenmeye
ve gerekeni do¤ru bir biçimde yerine
getirmeye kat›l›n. Devrimde zorlama
yoktur, ama devrimle oynama özgür-
lü¤ünüz de yoktur. Keyfinizce devrimi
bozmaya da hakk›n›z yoktur. Bu,
ateflle oynamakt›r. ‘Toplum bizi de-
lirtti, cücelefltirdi, kendimizi abart-
malarla kand›rd›k’ diyemezsiniz.
Çünkü art›k PKK olay›nda gelinen bir
yer var ki, bu noktada gerçe¤e sayg›-
n›z olmal›d›r. Art›k devrim gerçe¤ine
anlam vermelisiniz. 

Benim ayd›nlatmad›¤›m ne kald›,
imkan olarak sunmad›¤›m ne kald›?
Sen hala neyin ukalal›¤›n› yap›yor-
sun? Sürekli inceliyorum, daha fazla

köflede oturman›n hesaplar›n› yap›-
yorlar. Benim oluflum tarz› dedi¤im
olay, kiflilikte kendini halen çarp›c› bir
biçimde gösteriyor. Beni kullanarak
köflesini geniflletmeyi düflünenler, bi-
raz daha etkili ve yetkili olmak iste-
yenler var. Bunu niçin kullanacaklar?
Asl›nda adam›n fazla kestirdi¤i de yok-
tur. Bunlar kafas› kar›fl›k, güdüleri s›-
n›rs›z, ölçülmemifl, herhangi bir e¤iti-
me tabi tutulmam›fl, son derece kon-
trole gelmez kifliliklerdir. Güç kayna¤›
olarak beni görüyorlar. Çünkü benim-
le insanlar güçleniyor. Tam bir köylü
kurnaz› gibi, ayd›n ukalas› gibi sonuca
gitmek istiyorlar. Bu do¤ru tarz de¤il-
dir. Benim bu tarzla iliflkim yoktur. 

Günlük olarak düflman›n faaliyetle-
ri var; düflman›n PKK gerçe¤ine, hatta
kifli olarak bize yönelik yapmak istedi-
¤i fleyler var. Çok aç›k söylüyor ve ya-
z›yorlar. Bu ifli böyle yapmalar›n›n
amac› nedir? Ard›ndan daha neyi ya-
pacaklar? En de¤me birçok ö¤emiz
sanki hiçbir fley yokmufl gibi davran›-
yor veya alt›n› kaz›d›¤›n›zda, belki de
kendine göre keyfiyetini konuflturaca-
¤› ortamlar do¤ar beklentisi içinde
olanlar da az de¤ildir. Biz biraz geriler
veya tasfiye olursak, kendisine gün
do¤aca¤›n› düflünenler vard›r. Bu du-
rumda bir bölgeyi ele geçirir, yetkiyi
ele geçirir, kendine göre birkaç s›ray›
birden atlar; kim bilir, böylece ne ka-
dar etkili olur diye düflünüyorlar.

Biz bunlar› yaflad›k ve halen objek-
tif olarak konumu böyle olan çok say›-
da insan var. Bunlar›n beklentileri ye-
rine gelir mi? Hay›r. Düflman karfl›s›n-
da dayanaca¤› bir yirmi dört saat ya
olur ya olmaz. Adam gafildir, ama bek-
lentileri ve abartmalar› oldukça bü-
yüktür. Kendini aldatm›fl ve gözü kara

bir biçimde ortaya ç›k›yor. Çocukluk
veya abartma derken bunlar› kastedi-
yorum. Gel gerçe¤i gör diyoruz, ona da
yanaflm›yor. Onursuz biri gibi boyun
e¤iyor, ‘diktatörlük vard›r’ diyor. F›rsat
düfltü¤ünde bir hayvan gibi yaflamay›
kendine lay›k görüyor ve buna da ‘öz-
gürlük’ diyor. Birkaç sözcük ö¤renmifl,
asl›nda onlar da büyük bir demagoji-
dir; demokrasi diyor, ama kendisine
sorsan›z demokrasinin kelime olarak
anlam›n› bile bilmiyor. Demokrasiden
anlad›¤› kendini balonlaflt›rmad›r,
abartmad›r, ba¤l›l›ktan anlad›¤› da cü-
celeflmedir. Ne kadar kötürümleflirse o
kadar ba¤l›l›k gösterdi¤ini san›yor.

Biz bunlardan kaç›yoruz. Yedi ya-
fl›ndan beri esas ald›¤›m›z arkadafll›k
tarz›m›zla bunun alakas›n›n olmad›-
¤›n› göstermeye çal›fl›yorum. Neden
böyle yap›yorlar? Toplum hastad›r,
kendisiyle oynanaca¤› kadar oynan-
m›flt›r. Tüm zorlamalara ra¤men, bu
günlük dayatmalara boyun e¤meye-
ce¤im. Boyun e¤mek iyi bir fley de¤il-
dir. Geriliklerinize neden boyun e¤e-
yim? Yoldafll›¤a s›¤mayan özelliklere
neden prim vereyim? Hat›r›n›z k›r›l›r-
m›fl, ba¤l›l›¤›n›z gidermifl; gitsin, be-
nim bunlara ihtiyac›m yoktur. 

Yaşama büyük saygı göstermek 
istiyoruz insanlığa sözüm budur

Biz yaflama büyük sayg› göstermek
istiyoruz. Benim insanl›¤a büyük sö-
züm budur. Dostun da, düflman›n da
sayg›s›n› kazanacak bir davran›fl›m ol-
mal›d›r. Hiçbirinizin hat›r› için bunu
bozmay›z. Bu, bize çok gereklidir. Çün-
kü herkes düflkünlü¤ü, güçsüzlü¤ü,
kurals›zl›¤›, aldanmay›, sahteli¤i ve iki-
yüzlülü¤ü oynuyor. Ben de bu duruma
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uydurulsam, buna tenezzül etsem, bi-
zim ciddi bir eylemimiz varsa, buna kar-
fl› herhalde en kabul edilmez bir tutuma
girmifl say›l›r›m. Her fleyle oynan›r, ama
oynanmamas› gereken de¤erler var der-
ken bunu kastediyorum. Anlatt›klar›-
m›n bofl olmad›¤›n› anlamal›, anlatt›kla-
r›m›n sizde baz› ça¤r›fl›mlar yapt›¤›n›
hissetmeli, bunun için de kifliliklerinizi
anbean haz›rlamay› bilmelisiniz. 

Bu temelde beni de elefltirebilirsi-
niz. Sonuna kadar Önderlik çizgisi ve
uygulama düzeyinin neyi sa¤lay›p neyi
sa¤lamad›¤›n› tart›fl›n. Bunlar› söyler-
ken basmakal›p olarak size dayatm›-
yorum, beyninize yedirin diyorum. Bir
tart›flma gücünüz varsa, benimle so-
nuna kadar tart›flabilirsiniz. ‘Bu ifl da-
ha de¤iflik yap›labilir, bu ifl flöy-
le daha baflar›l› olabilir’ deyin.
Yeter ki tutumunuzu düflmana,
teslimiyete götürmeyin, yeter ki
bu bizi direnme kararl›l›¤› ve tu-
tumundan vazgeçirmesin, buna
güç versin. ‹flin esas›n› gözden
yitirmeyeceksiniz. Bunun yeri-
ne, aldanm›fl oldu¤unuz gibi bi-
zi sapt›rmay› çok çeflitli taktik-
lerle gündemlefltirecekseniz, flu
birime veya flu bölgeye uygula-
yacaksan›z, flu kurnazl›k ve la-
fazanl›kla yapacaksan›z iflte bu
olmaz. E¤er benim de biraz
halk, devrim, flehitlik ve de¤er-
ler sistemi denilen gerçeklere
ba¤l›l›¤›m varsa, bunu istemeye kim-
senin hakk› olmasa gerekir. 

Bunlar› neden tekrar tekrar aç›kl›-
yorum? Çünkü kiflilikleriniz kolay ko-
lay bu söylenenlere gelmiyor, sürekli
kaç›yor. Kaç›fl kiflili¤i çok derindir. Yi-
ne abart›yor, gerçe¤i oldu¤u gibi yüre-
¤ine ve beynine yedirmeye gelmiyor.
Allahl›k yaklafl›mlar düzeyinde ele al-
mak istiyor veya çok karikatürlefltiri-
yor, çarp›klaflt›r›yor ve bu da terbiyeyi
bozuyor. ‘Devrime e¤itimli yaklaflmay›
ortadan kald›r›n’ diyor, keyfi yaklafl›m›
gelifltiriyor. Bunun da savaflta göstere-
ce¤i sonuçlar çok tehlikeli oluyor. 

Bütünüyle bunlar› söylerken kendi-
mi mi dayatm›fl oluyorum? Sanm›yo-
rum. Kurallara sayg›dan, devrimin ge-
reklerine inançtan, devrimin gerçekle-
rine sayg›dan, devrimin çabas›ndan
bahsediyorum. Bunlar›n benim dayat-

malar›m veya önderlik tarz›mla alakas›
yoktur, bunlar zorunlu ihtiyac›n›zd›r.
Att›¤›n›z bu ad›mlar› cinler ve periler
atmad›, sizler at›yorsunuz. Bu da¤lara
ç›kma, parti ortam›na gelme sizin
ayaklar›n›z ve beyninizle ortaya ç›kan
ad›mlard›r. Kendinize güvenmelisiniz.
Bu ad›mlar›n sahibinin kendiniz oldu-
¤unu, bu ifllere kendinizin kat›ld›¤›n›
güvenle kendinize hissettirmelisiniz.
Hangi ölülerin ayaklar›yla, hangi be-
yinsizlerin beyniyle yürüdü¤ünüzü
söylersem belki küsersiniz. Biraz dü-
flünürseniz, bu ayaklar›n baflkalar›n›n
ayaklar› oldu¤unu görürsünüz. A¤z›-
n›zdaki laflar baflka laflamalard›r. Bel-
ki de bu kaç›nc› tekrard›r, kaç›nc› tak-
littir. Yoksa yürüyüfllerde bu kadar ha-

ta yapan ayak senin aya¤›n olamaz, ‘bu
tarzda PKK’lileflmeyi sa¤lad›m’ diyen
ayak yürüyüflleri bu olamaz, beyinleri
bu kadar yanl›fl yapamaz, bu kadar ge-
rili¤e müsaade etmez. Bu, baflkalar›n›n
kaç›nc› kuflaktan aktar›lan köhne bey-
nidir. Yaratan, sürekli düflünce üreten
bir beyin, savafl gerçe¤imizde bu kadar
yanl›fl› sergileyemez. Birçok görev ko-
nusunda bu kadar yanl›fll›klar komedi-
sini ve yetersizlikleri oynayamaz. 

Kendini gör hesabı önce kendine ver
kendini ikna et ve çalış

Düflünme gücünü gösterebilmek,
bunu giderek davran›fl gücüne dönüfl-
türmek çok önemlidir. Kendisiyle bu te-
melde u¤raflmayan, kendisinde bir ba-
flar› sa¤lamayan biri bir halka, bir or-
duya, bir örgüte, bir birime baflar› im-

kan› sa¤layaca¤›n› düflünmesin. ‹fle
kendisiyle sa¤lam bafllamayan biri bafl-
kas›yla ve baflka birimlerle sa¤lam bafl-
layaca¤›n› düflünmesin. Kendisiyle he-
saplaflmay› yapmayan, baflkas›yla he-
saplaflaca¤›n› sanmas›n. Kendinde ba-
flar›y› do¤urmayan, kendini ikna ede-
meyen baflka birinde baflar› inanc›n› ve
umudunu sa¤layaca¤›n› düflünmesin.
Benim tarz›m biraz böyledir. Biz önce
kendimizi görürüz, hesab› önce kendi-
mize veririz, önce kendimizi ikna ederiz,
kendimizi çal›flt›r›r›z ve di¤erlerine de
bunu yapt›rma imkan› do¤ar. 

Ama adam en küçük bir göreve bafl-
vurmuyor, benden de zafer istiyor. Öyle
olaylar ve kiflilikler ortaya ç›kt› ki, biraz
sa¤duyu olsa mutlaka yap›lmas› gere-

ken bir ifl var ve yapar; ancak
onu da üzerime y›¤›yorlar. Kar-
fl›s›nda istedi¤i süper bir ön-
derliktir. Burada köylü kurnaz-
l›¤›n› da afl›yor; ayd›n ukalal›¤›
da çok farkl› bir durum olup,
burada onun da üstünde bir
durum söz konusudur. Önder-
lik çarp›tmalar› bu denli ciddi
oluyor. Siyasal sapk›nl›¤›n da
ötesinde, ciddi ve çeflitli haller-
de ruhsal hastal›klar› da –kimi-
si buna psikolojik hastal›k di-
yor– afl›yor. 

Fakat sorun bu da de¤ildir.
Bunlar› psikolojik hasta ilan
edip b›rakmak, kendilerini af-

fetmek veya bunlar›n gerçe¤ini tek
yanl› b›rakmak olur. Bir bak›yorsunuz
siyasetin kurnaz›, ç›karc›n›n teki, za-
vall›n›n biridir. Bukalemun gibi her k›-
l›¤a girebiliyor. Bunlara tek boyutlu
yaklaflamayaca¤›m›z iflin bafl›ndan
bellidir. Bütün bunlar Kürdistan has-
tal›klar›d›r. Önderlik çerçevesinde her
türlü bofla ç›karma, her türlü bast›r-
ma, hem siyasi hem de askeri alanda
yaflam› birçok yönüyle tehdit eder. Bu-
na karfl›devrimcilik de, oportünistlik
de denilebilir. Bunlar çok çeflitli adlar-
la ortaya ç›kabilecek durumlard›r. Bu-
nu da yad›rgam›yoruz, çünkü bu ka-
dar düflmüfl bir toplumdan her fley ge-
lebilir. Gerçe¤imizin zemini bu oldu¤u-
na göre, bizim temsil etmek istedi¤imiz
önderlik kurumu ve PKK olay› anlafl›l-
maya de¤erdir. Bunun önemini art›k
anlayacaks›n›z. 
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Çok etkili bir karşı koyma hareketiyim

Son günlerde bana yükleniyor, her
gün öldürülmüfl gibi göstermeye çal›-
fl›yorlar. Hatta onun büyük beklentisi
ayr›cal›kl› ç›kar çevrelerini sarm›fl du-
rumdad›r. Biz çok bireysel olsayd›k,
herhalde buna gerek duymayacaklar-
d›. Çok ak›ld›fl› bir tutum içinde olsay-
d›k, kendi kendimizi yer bitirirdik ve
bu nedenle ilgilenme gere¤ini duyma-
yacaklard›. Demek ki, ben bu çevrele-
re çok etkili bir karfl› koyma hareketi-
yim; onun temsil gücünü ve yetene¤i-
ni gösteriyorum. Bu bir ispatt›r. 

Neden birçok arkadafl üzerinde
oyun kurma hesab› oluyor da, ben
söz konusu oldu¤umda çok düflünü-
yorlar? Fena çarp›l›yorlar, gözleri dö-
nüyor; nas›l yaflad›¤›m›z›, nas›l böyle
yapt›¤›m›z› ö¤renmek için neredeyse
ç›lg›nlaflacaklar. Bu bir gerçe¤in ifa-
desidir. Asl›nda temsil etti¤imiz ku-
rum ifl yap›yor. ‘Tek kifliyle mi ifl ya-
p›yor?’ diye sorabilirsiniz. Hay›r, ama
bir kifli ayn› zamanda çok yönlü bir
savafl› da yürütüyor. Bir söz gücü,
bir yapt›r›m gücü, çaba durumu var;
bununla yap›yor ve bu temelde bir
anlam› vard›r. Partide yo¤un eksik-
likler, çok yönlü, çok çeflitli çabalar
içinde bulunmufl olanlar e¤er bu ka-
dar savafl›yorsa, ‘bu herkesin ortak
iflidir’ diyemezsiniz. Çünkü flu veya
bu tutum sahibinin önüne geçilme-
seydi, bunlar düflman›n yapmak iste-
di¤ini çok önceleri onun düflünmedi-
¤i bir biçimde yaparlard›. 

Dolay›s›yla katk› rolünü düflünmek
önemlidir. Bu çabalarda kimin katk›-
s›n›n oldu¤unu iyi anlamak gerekiyor.
Hangi katk›lar çaba sa¤lar? Bir çaba
var ki, serbest b›rak›lsa her fleyi düfl-
mana hediye eder. Düflman, ordular›y-
la sa¤lamad›¤› birçok fleyi bunlarla
sa¤lar. Biz bunlara katk› sahibi diye-
meyiz. Kald› ki çok say›da yetersizlik
içinde olanlar var. B›raksak, bunlar
savaflmadan örgütü bitirirler. Biz on-
lara katk› sahibi diyemeyiz. Bunlar da
PKK’lidir, eski veya yeni PKK çal›flan-
lar›d›r diyemeyiz. Bunlar ahmakça bir
tarzla tüm varl›¤›yla kaybettirenlerdir.
Bunlar›n kendini PKK’li sanmas›, ‘be-
nim de baflar›larda rolüm var’ demesi
bir aldatmacad›r. 

Kimin ne yaptığını açığa kavuşturmak
vazgeçilmez bir görevdir

Bu konularda gerek baflar›ya katk›,
gerek sonuca gitmeye destek, kendini
feda etmek, kolektif olmak, toplumsal
ve ulusal amaca hizmet etmek nedir?
Kimler nas›l yap›yor? Bunu aç›¤a ka-
vuflturmak vazgeçilmez bir görevdir.
Yoksa ortada hak ve adalet kalmaz.
Adam, bozmakla u¤raflm›flt›r, tasfiyeci
veya demagogdur, birçok insan›n ça-
balar› üzerinde hesap kurmakla siya-
set, ölçü ve kariyer tuttu¤unu san›yor.
Bunlar› görüp gereklerini ortaya koy-
mazsak iyi çal›flana, kendini ölümüne
verene yaz›k etmifl, onlara haks›zl›k
etmifl oluruz. Parti içi ölçü, parti içi
yetki, hak ve sorumluluk derken, bun-
lar› görmek ve buna göre bu kavramla-
ra hakk›n› vermek büyük önem tafl›-
yor. Aksi halde içimizde düflmana hiz-
met edilmifl olur. 

Bunun yetkisi ve sorumlulu¤u ne
olacak? Görünüflte PKK’li, hem de
yetkili etkili PKK’li; ama eylemi, onun
gerçe¤i kime hizmet ediyor? Bunlar›n
her an düflmana gidebilece¤i ve düfl-
mana da hizmet edebilece¤i ortaya
ç›km›flt›r. Hatta bunlar gerilikleriyle o
de¤erli emek kahramanlar›n› da biti-
rebilirler. Bu aç›dan parti içi görev,
yetki ve sorumluluklar› do¤ru de¤er-
lendirmek, tam hakk›n› vermek bü-
yük önem tafl›r. Çok karmafl›k da ol-
sa, bu kavrama aç›kl›k getirdi¤im dü-
flüncesindeyim ve biraz da anlamaya
geliyorsunuz diye düflünüyorum.
Bunlar anlafl›lmayacak kavramlar de-
¤ildir. Cesaretiniz var, fedakarl›¤›n›z
var, onunla rahatl›kla yol alman›z
mümkündür. Bu, yaln›z benim göre-
vim de¤ildir. Ben görevimi yap›yorum,
görevimi iyi yapt›¤›m› düflman›m bile
söylüyor. ‹stedi¤iniz kadar inkar
edin, düflman›m bile benim bir fleyler

yapt›¤›m› söylüyor. Ayn› fley sizin için
de geçerli olmal›d›r. ‹fl yapan› benim
gibi birisi onaylayabilmelidir. Bunun
baflka yolu var m›, baflka türlü birbi-
rimizi kand›rabilir miyiz? ‹nsan gö-
rev, yetki ve sorumluluklar›na sahip
ç›kmad›¤›nda, bunlar›n kime ve neye
yarad›¤›n› sergilemekle kendi ahmak-
l›¤›n› ortaya koyar. Bunal›m teorisi
icat etmekle veya kendini baflka türlü
yans›tmakla parti içinde görevinize,
yetkinize, hak ve hukukunuza veya
amaçlar›n›za ba¤l›l›¤›n›z› kan›tlam›fl
olmazs›n›z. Görevlere ba¤l›l›¤›n ad›
düflmana karfl› eylemdir, düflmana
karfl› herhangi bir iflte baflar›y› sa¤la-
makla anlafl›l›r. Kat›l›m›m›z bunu ke-
sinlikle bize ve tüm çevremize ikna
edici tarzda gösterebilmelidir. 

Gerçeklerin bu netli¤ine ra¤men ba-
z›lar› halen do¤rulara gelmiyorlarsa,
onlar› kendini bilmezin teki olarak ilan
etmeliyiz. Adam oynuyorsa, onun in-
san olmad›¤›n› ilan etmeliyiz. Neden
bizimle bu kadar oynas›n? Biz bu ka-
dar sayg›s›zl›k edilecek kurum mu-
yuz? PKK böyle bir olay m›d›r? Baz›la-
r› her gün girifltikleri numaralarla bir-
çok sorun ç›kar›yor. Biz onlar› dinle-
mek zorunda m›y›z? Kendi eme¤ime
sayg›l› olaca¤›m. Ben nas›l dürüst bir
çal›flman›n sahibiysem, o da öyle ola-
cak. Y›llard›r oynuyorsa, ona, defol git
diyece¤im. Bizim yetkilerimizi zorla m›
ele geçirecek? Kurnazl›k m› yapacak?
Art›k yetmez mi? Ciddi bir baflar›s›
yok, onlarca yoldafl›n kan›na girmifl,
görevlerine do¤ru yaklaflmamaktan
dolay› birçok yakalatmaya ve rahatl›k-
la örgütlenecek birçok insan› örgütsüz
b›rakmaya yol açm›fl. Bunu ne diye
önde tutaca¤›m? Sürekli de¤er çarp-
m›fl, sürekli de¤erleri sa¤a sola peflkefl
çekip kendini dayatmakla u¤raflm›fl,
kendisini hasta birisi olarak dayatm›fl-
sa bunu ne yapaca¤›m? 

“Bunalım teorisi icat etmekle veya kendini başka türlü yansıtmakla 

parti içinde görevinize, yetkinize, hak ve hukukunuza veya amaçlarınıza

bağlılığınızı kanıtlamış olmazsınız. Görevlere bağlılığın adı düşmana 

karşı eylemdir, düşmana karşı herhangi bir işte başarıyı sağlamakla anlaşılır.

Katılımımız bunu kesinlikle bize ve tüm çevremize ikna edici 

tarzda gösterebilmelidir”
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Örgütün yasaları 
partinin işleyiş esasları vardır

Asl›nda kendimize esef ediyoruz;
nas›l oldu da bunlar›n varl›¤› bugüne
kadar gelebildi? 

‹zah ettim: Bafllarken hastal›kl› top-
lum, hastal›kl› kifliler, komal›k durum-
lar vard›. fiunu söyledim: 1994’e girer-
ken hastay› komal›k durumdan ç›kar-
d›k. Art›k kimse komal›k durumda ol-
du¤unu söylememelidir. PKK’nin siyasi
ve askeri geliflmesi durumlar›n komal›k
olmaktan ç›kt›¤›n› gösteriyor. E¤er bu
do¤ruysa, o zaman saflar›m›zda hiç
kimse ‘ben yine eskiyi oynar›m, numa-
ra yapar›m, her türlü hastal›kl› kiflilik
özellikleriyle kendimi yans›t›r›m, kari-
yeristlik yapar›m, görev, yetki ve so-
rumluluklar› gasp ederim’ demesin.
Böyle yaparsa, ben de onun insan ol-
mad›¤›n›, kendini bilmezin biri oldu¤u-
nu ilan edip kap› d›flar› ederim. Buna
baflka bir isim takmam ve bunlar›n be-
nim ad›m› a¤›zlar›na almaya hiçbir za-
man haklar› olamaz. Ya benim dedi¤im
ve yapt›¤›m gibi düflünecek, yapacak ve
yaflayacak; de¤erlere gösterdi¤im sayg›
ve ba¤l›l›¤› gösterecek ya da beni aldat-
mayacak. Kendini aldatm›flsa aldats›n.
Kendisini aldatmas›, ona beni aldatma
hakk›n› vermez. Çocuk olmas›, abart›l›
olmas› beni de çocuk ya da allah yerine
koymas› gere¤ini ortaya ç›karmaz. Yol-
dafll›k ölçülerimizi bu kadar tekrarla-
d›ktan, ba¤l›l›k özelliklerimizi bu kadar
sergiledikten sonra ‘anlamad›m, kula-
¤›m duymuyor, gözüm görmüyor’ diye-
mez. Derse, o zaman onun derdi baflka-
d›r, baflka telden çal›yordur. Gitsin, o
teli baflka yerde çals›n. Benim platfor-
mumda, benim savafl karargah›mda
bunu yapamaz! 

‘Ben hizip yaratmak, PKK’yi parçala-
mak, baflka olay ç›karmak istiyorum’
derse, o zaman bu örgütün de yasalar›
var, ben de o yasalar› kendisine hat›rla-

t›r›m. Yap›yorsan, o zaman yasalar› göz
önüne getir. Partinin iflleyifl esaslar›
vard›r, oynarsan o esaslar› konuflturu-
ruz. Buras› baban›z›n tarlas› m› ki, is-
tedi¤iniz gibi at koflturup keyfili¤i ko-
nuflturas›n›z? Buran›n bir yasas› oldu-
¤unu art›k bileceksiniz. Kaçaca¤›z di-
yorsan›z kaç›n. Ona göre bizim de bir
kovalama tarz›m›z var. ‘Kendimi yere
ataca¤›m, bata¤a ataca¤›m’ diyorsan›z
at›n. Buna karfl› da kendimizi sa¤lama
alm›fl›z. ‘Örtbas edece¤im, oyunu daha
da incelterek oynayaca¤›m’ derseniz oy-
nay›n. Bizim de sizi tespit etme tarz›m›z
geliflmifltir, sizi aç›¤a ç›kar›r›z. 

Onurlu yaşamaktan 
vazgeçmeyeceksiniz

Toplumun hasta kiflili¤inin yans›-
malar›n›n sonuçlar› böyledir. Geriye
adam olma yolu kal›yor. O zaman
adam olmay› bileceksiniz. Havan›z-
dan, ekme¤inizden ve suyunuzdan
vazgeçemedi¤iniz gibi, insan gibi
onurlu yaflamaktan da vazgeçmeye-
ceksiniz. Onun savafl›mla ba¤lant›s›-
n›, partiyle ba¤lant›s›n› yaflayacaks›-

n›z. Onurlu yaflamay›, bir PKK’li ola-
rak yaflamay› kolay m› san›yorsunuz?
Kolay olsayd›, benim gibi en küçük
bir çal›flman›n hesab›n› k›rk kez ya-
pan, bir parça ekmek u¤runa büyük
savafl›m veren bir kifli, yedi yafl›ndan
beri kendini böyle gelifltirir miydi?
Kendini böyle yaflat›r veya böyle sa-
vaflt›r›r m›yd›? Bu kadar yaflam›n
içinde bulunmufl, bu kadar tehdidi
yaflayan, bu kadar dünyay› karfl›s›na
alan bir kifli sizin karfl›n›zda aldana-
bilir mi? A¤layarak, s›zlayarak size
kendini kapt›rabilir mi, oyununuza
gelebilir mi? Biraz anlay›fll› olun! 

Karfl› karfl›ya oldu¤unuz otorite, ku-
rum nedir, nas›l olufltu? Neye evet, ne-
ye hay›r der? ‘Ben onu allah yerine koy-
muflum’ derseniz, bunun bir köylünün
allaha inan›fl›ndan hiçbir fark› var m›?
Reis anlay›fl›ndan bir sonuç alabildiniz
mi? Kald› ki, biz öyle olamayaca¤›m›z›
bin defa söylüyoruz. Senin keyfine göre
de¤il, bizim gerçeklerimize göre yaflaya-
ca¤›z diyorum. Eskiden baz›lar›, ‘her yi-
¤idin bir yo¤urt yiyifli var’ diyorlard›. Pe-
ki, yo¤urt nereden geliyor? Kulland›¤›n
kafl›k kimin kafl›¤›? Yo¤urt benim, kafl›k
benim, ama sen de çal›yorsun! Böyle yi-
¤itlik de, yo¤urt yiyifli de olmaz. Git,
kendi yo¤urdunu kendin bul, kendin
nas›l yersen ye! Bu konularda da özgür-
lük var. Ancak baz›lar› yo¤urdun nere-
den geldi¤ini bilmeden kafl›¤› sallamaya
özgürlük diyorlar. 

Alçakgönüllülüğümüz kimseye 
kendini dayatma hakkını vermez

Bir parça ekme¤in yarat›lmas› için
nas›l çal›flt›¤›m bilinmektedir. Böyle
h›rs›zlara baz› de¤erleri nas›l peflkefl çe-
keyim, bunu nas›l kabul edeyim? Hak
etmedi¤i halde fazla yeme¤i kim bekle-
yebilir? Kim hak etmedi¤i halde yetki ve
sorumluluk bekleyebilir? Daha genç ol-
du¤unuzu, toy ve amatör oldu¤unuzu
kabul ediyorum; bu aç›dan asl›nda so-
rumluluklar› bile hat›rlatmay› fazla ye-
rinde bulmuyorum. Yoksa kimin ne ka-
dar de¤eri oldu¤unu herkesle tart›fl›p
gösterebilirim ve herkese gösterebilme-
liyiz. Öyle durumlar do¤mufl ki, yüzler-
ce emek kahraman› üzerine bir kurnaz
ç›km›fl; hiç çal›flmadan, hiçbir fley ver-
meden, hatta beni de kullanarak etkili

“Benim taşıma, toprağıma, insanıma verdiğim bir söz var. Bu sözü 

bunlara çiğnetmem. Bende bu kadar şehidin anısı var, vasiyeti var, 

bunu kimseye çiğnetmem. Bu parti içinde bazılarının hak etmediği kadar 

yer kapma istemlerine kim müsaade eder? Yaşadığımız müddetçe hakkın, 

hukukun, vasiyetin ve anının gereğini gözeteceğiz. Siz de 

dürüstseniz bunu anlayacaksınız”
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olmaya çal›fl›yor. Bu bafl›m›za sadece
burjuva, bir a¤a getirmek de de¤il, ba-
fl›m›za bir bela getirmektir. 

Biz alçakgönüllüyüz, yoldafll›¤a so-
nuna kadar var›z, yoldafl›m›z› çok temiz
görmek isteriz. Ama bu kimseye bu ka-
dar kendini dayatma hakk›n› ve cüreti-
ni vermez. Bilerek veya bilmeyerek ço-
¤unuzun içine girdi¤i davran›fllar bu
anlamdad›r. E¤itilmemifl, amaca ba¤-
lanmam›fl davran›fllar, eme¤e ba¤lan-
mam›fl ve emekle ba¤lant›l› olmayan ç›-
k›fllard›r. O zaman h›rs›zl›k olur, bun-
lar da iflgalcilerdir, yabanc›lard›r. Bu da
onlar›n hareketi olur ki, tam tersine,
PKK bir emek hareketidir. Bunun
yan›nda PKK birçok insani özelli¤e sa-
hip ç›kma hareketidir. ‘Bilmiyordum’
veya ‘ben de¤iflik anl›yordum’ diyemez-
siniz. Nas›l de¤iflik anlayacaks›n? Ger-
çe¤i binlerce defa söylüyorum. 

Benim eylemim ve otoritem 
halk adınadır

Asl›nda diktatörlük ve demokrasi
tart›flmas› da budur. Almanlar bunun
bafl›n› çekiyor. Avrupa sözüm ona be-
nim ne kadar diktatör oldu¤umu ka-
n›tlamaya çal›fl›yor. Bir ulus soyk›r›m-
dayken, her türlü silah›nla bu soyk›r›-
ma destek olacaks›n ve bu diktatörlük
olmayacak da, biz bir ulusun varl›¤›
u¤runa bin bir emekle savafl›m geliflti-
rece¤iz, otorite olmaya çal›flaca¤›z ve
diktatör ilan edilen de biz olaca¤›z, öy-
le mi? Ak›ll› olal›m! Diktatörlü¤ü bir
yana b›rak›n, kim katliamc›, kim in-
sanl›¤›n savunucusudur? 

Bir MHP’li, ‘Apo’nun örgüt içinde
korkunç feodalizmi var’ diyordu. MHP
bunu söylüyor, dikkat edelim! Bir

MHP’linin yaln›z Kürdistan halk› için
de¤il, Türkiye halk› için de neyi nas›l
düflündü¤ünü uygulamalar›yla görü-
yoruz. Kald› ki bunlar ‘korkunç feo-
dalizmin uygulamas›’ derken, di¤er
yandan da bizi ‘hayatta kalm›fl en son
korkunç komünist” diye suçlarlard›.
Bu da onlar›n iflidir, ama bir gerçe¤i
gösteriyor. Bir halk› iliklerine kadar
parçalay›p bitirmeyi gündemine ko-
yan bu anlay›fl›n, bizim kendi ulusal
de¤erlerimizi, bir halk›n yaflam de¤er-
lerini savunma gücümüzü, bu konu-
da biraz da otorite gücümüzü ‘kor-
kunç bir diktatörlük’ olarak de¤erlen-
dirmeleri size gerçekleri baz› yönleriy-
le göstermelidir. Çünkü bu tip yalan-
lar› içimizde birçok kifli, en yak›n›-
m›zdakiler dahi söylüyor.

Benim eylemim ve otoritemin ki-
min ad›na oldu¤u ve neye hizmet etti-
¤im aç›kt›r. Geri insanlara hitap edi-
yorlar; s›k›flm›fl olanlara, kendini dev-
rime katamayanlara, etkileyebilecek-
lerini sand›klar› kölelere, ç›kar sahip-
lerine, düflkünlere, her türlü refor-
mist diye tabir edebilece¤imiz, çal›fl›p
çabalamadan ulusal kurtulufltan pay
koparmak isteyen burjuvalara, yar›
burjuvalara ve onlar›n her türlü tem-
silciliklerine hitap ediyorlar. 

Benim tafl›ma, topra¤›ma, insan›ma
verdi¤im bir söz var. Bu sözü bunlara
çi¤netmem. Bende bu kadar flehidin
an›s› var, vasiyeti var, bunu kimseye
çi¤netmem. Bu parti içinde baz›lar›n›n
hak etmedi¤i kadar yer kapma istem-
lerine kim müsaade eder? Yaflad›¤›m›z
müddetçe hakk›n, hukukun, vasiyetin
ve an›n›n gere¤ini gözetece¤iz. Siz de
dürüstseniz bunu anlayacaks›n›z. fie-
hidin vasiyeti nedir, flehidin an›s› ne-

dir, direniflçinin hakk› ve hukuku ne-
dir, bunlar› anlayacaks›n›z. ‘Baflka
türlü götürece¤iz’ diyemezsiniz. Bu ko-
nuda savafl› biraz anlayacaks›n›z. Al-
manlara nas›l anlatt›ysak, Türk faflis-
tine nas›l anlatt›ysak, içteki bozgun-
culara da anlataca¤›z veya ayn› telden
çalanlar anlayacaklard›r! 

Kendi oyun sahamda güçlüyüm,
kendi kural›m›n ve kendi savafl›m›m›n
üzerine korkunç bir flekilde her gün,
hem de her türlü tedbirimi alarak gidi-
yorum. Varl›¤›m süresince bu böyle
olacakt›r. Bunun ne anlama gelece¤ini
bilecek, ona göre bir kat›l›m›n›z varsa
göstereceksiniz. Çal›p ç›rparak kullan-
may› devlet bile baflaram›yor, sen na-
s›l baflaracaks›n? Kald› ki, benim ah-
bap çavuflluk iliflkilerine veya özel ilifl-
kiye dayanarak çal›flmam söz konusu
de¤ildir. Bu yaklafl›mlarda bulunma-
yaca¤›m yedi yafl›mdaki geliflim hika-
yemden bilinmektedir. Bununla nere-
de, nas›l savaflt›¤›m› gösterdim. Bunu
laf olsun diye söylemedim; derin derin
düflünün, ne anlama geldi¤ini anlay›n
diye anlatt›m. Kürdistan’da benim or-
taya ç›karmak istedi¤im çal›flmalar
böyle olmay› gerektiriyor veya ben öyle
oldum, öyle gidiyorum, öyle götürüyo-
rum. ‹lgi duyan benimle gelsin. 

Baz›lar› her türlü kulpu tak›yor,
ama yine de ›srar ediyorum. fiunun
için tekrar vurguluyorum: Sözde en
ileri düzeyde birçok ö¤emiz veya birçok
düzeyde kadromuz, bütün bu gerçek-
lerimizi hiçe sayan bir tutum ve davra-
n›fl içinde olmay› marifet say›yor. Biraz
bunlar›n üzerine gidiyorum, kendileri-
ni biraz do¤ruya çekmek istiyorum. 

Sizi kabul edilir bir kişilik ve tutumun
sahibi olmaya davet ediyorum

Biz kimseye ortaya ç›k demedik,
flimdiye kadar da kimseye böyle yaklafl-
mad›k; ama kendilerini öyle hülyalara
dald›rm›fllar ki, baz›lar›n› tutmasam ce-
henneme gidecekler. Cehenneme git-
memeleri için biraz kendilerine gelsin-
ler diye sars›yoruz. Onu bile çok görüp
numaralara girmeyi politika biliyorlar.
Burada olmayacak duaya amin deme
var. Bunu ‘ben de bir fleyim, benim de
yo¤urt yeme iste¤im var’ demekle izah
edemezsiniz. Ordu hareketi istedi¤inizi
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belirtiyorsunuz; ordu ad›na PKK’ye ina-
nan, bana inanan birçok genci kendi
kurals›zl›¤›n›zla ölüme gönderdiniz.
Ben bunlar›n hesab›n› sorsam, acaba
kaç saat dayanabilirsiniz? 

Önderlik ve komutanlık adına 
eğitilmiş insanları harcıyorsunuz

Sizler birçok yetkiyi halk› da¤›t›p par-
çalamakta kulland›n›z. Halk›n örgüte
inanmas›n› ben gelifltirdim; bunu kendi
ad›mla, kendi eme¤imle sa¤lad›m. Sen
bunu da¤›tmak için kulland›n. Peki, bu-
nun hesab›n› vermeye gelir misin? He-
nüz bunlar› kimseye hat›rlatmad›m. Za-
ten suçluluk telafl› içinde olmak da bu
nedenledir. Ben e¤itim ifllerini yedi ya-
fl›mdan beri gördü¤ümü belirtiyorum.
Sen önderlik ve komutanl›k ad›na e¤itil-
mifl insanlar› bir ç›rp›da harc›yorsun.
Zaten onu bildikleri için her türlü tav›r
ve tutuma giriyorlar. Özgürlük diye ta-
bir ettikleri fley de budur. 

Gençtirler, fazla terbiye almam›fllar,
f›rsat sunal›m dedik. Buna dikkat edin.
Bütün yapt›¤›m yine de f›rsat sunma-

d›r. E¤itilmeye, tecrübeye ihtiyaçlar› var
diyorum. Bütün gücümü bunun için
kullan›yor ve sunuyorum. Yoksa kifli-
nin kaç para, de¤er ifade etti¤ini kesti-
rebilirim, bunun için gözlemlerim var.
Biraz okumuflum, anlay›fl›m var. Duy-
gu durumumla iyiyi, güzeli ve çirkini
birbirinden ay›rt edebilirim. Bunlar› hi-
çe sayacaks›n, bizi saf›n biri yerine ko-
yacaks›n, kendini de çok ak›ll› biri sa-
nacaks›n! Peki, bu size yak›fl›r m›?
Ay›pt›r dedi¤imde gözü kara, gözü yafll›
havalara gireceksin! Bunu bize yuttu-
rabilir misin? Ama dikkat edilirse, bü-
tün bunlar› belirtirken sizin baz› temel

gerçeklere katlanman›z, onun hakk›n›
ve hesab›n› vermeniz, hesab›n› sorma-
n›z, bunun çabas›n› sergilemeniz, bu-
nun anlay›fl›n›, özellikle iflin esas›n›
oturtman›z için belirtiyorum. Sizi bu
konuda tam kabul edilir bir kiflili¤in ve
tutumun sahibi olmaya davet ediyo-
rum. Bu da yerinde ve uygun olan yak-
lafl›md›r. Gücünüz oran›nda sizden
beklenileni sergilemelisiniz, sizin de
mutlak ç›kar›n›za olan budur. Bu dava-
ya att›¤›n›z ilk ad›m›n gere¤i sizden bu-
nu ister. Size lay›k olan›n veya sizin
ad›na çaba dedi¤inizin ve kiflili¤inizi
adad›¤›n›z›n gerekleri baflka türlü yeri-
ne getirilmez. Bir yerde bu sizin kendi-
nize sayg›l› olman›z›n ve bizim size say-
g›l› olmam›z›n mutlak bir gere¤idir. 

Gönüllü davranışlar 
sosyalizm demektir

En özgür tart›flma gücünü gösteren
örgüt biz oluyoruz, en demokratik tar-
t›flmalara kadar alandaki geliflmelere
biz öncülük ediyoruz. Bunun içeri¤in-
de bu anlat›mlar büyük de¤er ifade

eder. fiimdiye kadar an-
lamad›ysan›z anlamaya
çal›fl›n. Herkes kendi
pay›na mutlaka bir fley-
ler alarak bu yürüyüflte
bir ad›m›n sahibi olsun. 

‹fli bir yerlerden iler-
letme tutumu özgürlük
tutumudur. Özgürlük
tembelli¤e, kaybetmeye,
köleli¤e f›rsat de¤ildir;
anlay›fls›zl›¤a, ifli oluru-
na b›rakmaya davetiye
de¤ildir. Do¤ru bir öz-

gürlük anlay›fl›, kendine yak›flan› bafl-
latman›n ad›m›na aç›kl›k getirme, flans
verme, buna bir çaba ve savafl›mla im-
kan kazand›rma iflidir. Kavramlara
do¤ru anlam vermeliyiz. Kendimi bütün
tart›flmalar›n eflit koflullarda bir kat›la-
n›, halen yaflama özgür kat›lman›n çok
canl› ve ilgili bir taraf› olarak görüyo-
rum. En küçük bir zorlama olmad›¤› gi-
bi, buna öncülük düzeyinde bir gerçek-
lik kazand›rma imkan›n› da sunuyo-
rum. Böyle bir platformun sa¤lanmas›
için bile kendimi y›llarca buna yat›rm›-
fl›m. Böyle bir platformun yürüyebilme-
si için büyük çabalar›n çok sab›rl› ve

ak›ll› diye tabir edebilece¤im yaflam›n›
sergiledim. E¤er böyleyse, hiç olmazsa
buna lay›k olun. Bir ileri ad›m nas›l at›-
labilir? “Ben de bu f›rsatlardan istifade
etmeliyim, geriliklerimi ve köleliklerimi
çok ciddi aflabilmeliyim” demek herhal-
de do¤ru bir tutumdur. 

Eskiden baz› sosyal floven gruplar
vard›. Zorbela sa¤lad›¤›m›z birkaç gelifl-
meyi bozmay› özgürlük diye dayat›yor-
lard›. Birkaç kelimelik özgürlük imkan›
sa¤lam›flt›k, onu elimizden almay› sos-
yalizm diye yutturmaya çal›fl›yorlard›.
Hatta mutlak anlamda eme¤imizle ya-
ratt›¤›m›z bir geliflmeyi gasp etmeyi le-
ninizmin sosyalist örgütlenme gere¤i
olarak yutturmaya çal›fl›yorlard›. Bun-
lar geride kald›, ama bir fleyler an›msa-
t›r. ‹lkel milliyetçilik de ulusal de¤erleri
tümüyle düflmana peflkefl çekmeyi
yurtseverlik ad›na, Kürtlük ad›na yap›-
yor, hem de bunu çok kötü bir tüccar
olarak yap›yor, kan tüccarl›¤› yap›yor.
Hangi ‘demokratl›k’ buna karfl› ç›k›fl›-
m›z› ‘tehlikeli ç›k›fllar’ biçiminde yans›t-
maya çal›fl›yordu? Bizim ortam›m›z, bi-
zim PKK gerçe¤imiz nedir? ‹flte emek
hareketini, sosyalist parti özelli¤imizi,
sosyalizmi sadece teorik düzeyde de¤il
böyle somut anlayabilmeliyiz. 

Sosyalizm hem bir çaba sahibi ol-
man›n, hem de bu çaban›n di¤er çaba-
larla birlefltirilerek orada güçlenmesi-
nin ve ürünlerinin bizim olmas›n›n ifa-
desidir. Ço¤unun yapt›¤› gibi sosyaliz-
min bol laf, bol teori, bol tarih anlat›m›
olmad›¤›n› bilmeliyiz. Gönüllü davra-
n›fllar sosyalizm demektir; ortak çaba,
bir tutumun sahibi olmak ve bunu gö-
zetlemektir, bunu bilinçli bir biçimde
savunmakt›r. Pratik sosyalizmin tan›-
m› budur. Lafta sosyalist oldu¤unu
söylemiflsin, ama pratik bir tutumun
yoksa o sosyalizm bir hiçtir. Bu tip sos-
yalizm anlay›fllar›n›n ne kadar iflas et-
ti¤ini herhalde yüzlerce örnekten bah-
sederek belirtemeye gerek yoktur. 

Sizin durumunuzu bu yaklafl›mlar-
la örneklendirerek anlat›rsak, belki bi-
raz daha iyi anlayabilirsiniz. Siz PKK
sahas›nda Önderlikle karfl› karfl›ya
bulunuyorsunuz. Önderli¤i tart›fl›p
özümsemeye çal›fl›yorsunuz. E¤er bi-
raz ‘PKK’li olarak yaflayaca¤›z’ diyorsa-
n›z, buna ekmekten, sudan ve hava-
dan daha fazla ihtiyac›n›z var. Hem te-
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orik hem pratik, hem manevi hem
maddi olarak verilen bu f›rsat› iyi de-
¤erlendirmelisiniz. Bunu PKK sahas›
için söylüyorum; bunun d›fl›nda bir
özgürlük aray›fl›n›z varsa o ayr› bir ter-
cihtir. Ama bu sahaya girmiflseniz, ge-
reklerini yapacaks›n›z. 

Ekmek ve sudan önce 
bizim çabalarımıza ihtiyacınız var

Objektif bir gerçeklik olarak ele al-
mak istedi¤iniz silah›n bir de¤eri varsa,
PKK ad›na biraz ifl yapmakta istekliyse-
niz, biraz tutarl›l›¤›n›z varsa, belki de
ekmek ve sudan önce bizim çabalar›m›-
za ihtiyac›n›z var. Bunu anlamamak,
hatta bunu es geçmek ölümdür. PKK’ye
de¤er vermiyor musunuz, PKK’nin an›-
s›na biraz sayg›n›z yok mu? O halde
bunun d›fl›ndaki durum ölüm demek-
tir. Bunu pratikte çok somut gösterebi-
lirim. Eline silah almay› ve Kürdistan
da¤lar›na ulaflmay› b›rak›n, burada iki
ad›m atamazs›n›z. Yurtd›fl›ndan gel-
miflseniz, ülkeniz ad›na, halk›n›z ad›na
iki kelimeyi a¤z›n›za al›p da¤lara inifl
yapamazs›n›z. ‹ddia ediyorum ki, bunu
yapamazs›n›z. Teorisyen kesilme, ey-
lemcilik yapma flurada kals›n, kendi
varl›¤›n›z› bile koruyamazs›n›z. fiunu
da söyleyeyim: Bizim iç yap›m›z› b›ra-
k›n, flu anda bütün Kürdistan sahas›
için çal›flan hemen herkes bizsiz hiçbir
fley olamayaca¤›n› bilir. Güney Kürdis-
tan’daki federe devlet dahi biz olmadan
ad›m atamaz, yaflayamaz. Hiçbir ku-
rum biz olmadan Kürtlük yapam›yor.
Hatta bensiz, dolay›s›yla tecrübesiz, te-
mel siyasi kavramlar ve kurumlardan
habersiz bir fley yap›lamaz.

Arkadafllar›m›za e¤itim ve tecrübey-
le baz› fleylerin neden vazgeçilmez ol-
du¤unu fiziki olarak yaflay›p yaflama-
man›n da ötesinde, tarihi anlam›, zo-
runluluk ve özgürlükle ba¤lant›s› için-
de gösterebilmeyi ve mutlaka anlama-
lar›n› sal›k vermeyi ad›n›z gibi bilecek-
siniz. Tekrar söylüyorum; benim ba¤l›-
l›klara fazla ihtiyac›m yoktur. Zaten
ba¤l›l›klar yükün artmas› demektir.
Ama sizin kesin ihtiyac›n›z var, bir ku-
rum olarak ihtiyac›n›z var. Kifli olmas›
önemli de¤il, benim var olup olmamam
o kadar önemli de¤il. Kurumsallaflma
bin y›ll›k ihtiyac›m›zd›r.

Lafta ba¤l› olun da demiyorum. Bu
iflin iddial› bir ad›m›n› atmaktan tu-
tal›m zaferin en çarp›c›s›na gitmeye
kadar, ister karfl›s›nda ister birlikte
yol al›n, bunun çok gerekli oldu¤unu
bilerek, bilinç veya objektif gerçeklik
olarak anlam vererek yürümek, sizin
sa¤l›kl› olman›z ve sa¤l›kl› ifl yapma-
n›z için baflar› flart›d›r. Bu konuda
s›k›nt›lar›n›z var. ‘Afl›r›lsa da olur’
demeniz, ne kadar geri ve duyars›z
oldu¤unuzu gösterir. Bu kadar apoli-
tik kiflilikleri ancak çocuklar sergiler,
hatta çocuklar bile h›zla anlarlar.
Yoksa ç›lg›n ve kendini bilmez insan-
lar oldu¤unuz ortaya ç›kar.

İdealizmi her şeyin yerine koymak
bilimselliğin ve objektifliğin reddidir

‹deallefltirmeyi bir tarafa b›rakmal›-
s›n›z. ‹dealizm flunun için yararl› olabi-

lir: Bir de¤ere inanma, bir de¤erin bi-
limsel temellerini fazla anlamadan da
ona inanma bazen yararl›d›r. Ama tü-
mü itibariyle gerçe¤i bir tarafa b›rak-
mak, idealizmi her fleyin yerine koy-
mak, sadece inan›yorum diyerek iflin
içinden s›yr›lmak art›k fanatizme, bi-
limselli¤i ve objektifli¤i redde kadar gö-
türen bir tutum olur ki, yarar› flurada
kals›n, en tehlikeli bir saplant› olur. Ço-
¤unlukla bizim insan gerçe¤imizde bu
yön vard›r ve hepsi de kaybeder. Ben de
gerçe¤in duygusuna ulaflmadan bir
idealle ifle bafllad›m, fakat giderek bi-
limselleflti¤imiz, giderek gerçe¤e çok
duyarl›laflt›¤›m›z bilinmektedir. Politi-
kada da baflar›l› olmam›zda idealizm
kadar gerçe¤i bu biçimiyle yakalama-
m›z›n da vazgeçilmez bir yeri oldu¤u bi-
liniyor. ‹dealizmi sonuna kadar çarp›k-
laflt›rman›n ifle yaramas› flurada kals›n,
ne kadar zarar verdi¤i görülmektedir. 

Olguculuk da yapmamak, yani olgu-
lara esir olmamak gerekir. ‘Düflman bu

kadar güçlü, biz bu kadar zay›f›z’ gibi
kavramlara tak›lmak olguculuktur. Ol-
guculuk gerçe¤ine afl›r› de¤er verip ide-
alizmi bir tarafa b›rakman›n sonuçlar›
da olumsuz olur. ‘Günü yaflayabildi¤in
kadar yafla, her fley kaderindir’ demek
çok dar bir pragmatizm, günübirlikçi,
iradesiz bir yaflamd›r. Bunun da fazla
de¤er ifade etmedi¤i, devrimde böyle ol-
guculukla yaklaflman›n oportünizmde
çak›l›p kalma oldu¤u bilinmektedir.
Bunun her türlü düflman dayatmas›na
boyun e¤meden tutal›m, her türlü ör-
güt içi olumsuzlu¤a ve yetmezli¤e ka-
dar götürece¤i aç›kt›r. 

Demek ki, ne anlams›zca derinleflti-
rilmifl tehlikeli bir idealizme, ne de çok
afl›r› gerçekli¤e veya olguculu¤a düfl-
memek, felsefi ve siyasi aç›dan çok
önemlidir. Hiç flüphesiz fark›nda ol-
masan›z da, bunlar size hakim olan
felsefi anlay›fllarla sizi karfl› karfl›ya b›-

rakabiliyor. Bu tip tutumlar› felsefede
bir tercih olarak da görmüyorum.
Bunlar sizde kendili¤inden yaflanan
olaylard›r. Bunlar› e¤itimle, siyasi bi-
lincinizi gelifltirerek aflacaks›n›z ve
parti içinde do¤ru bir önderliksel yak-
lafl›m›, özellikle devrim de¤erlerine
gerçekçi bir yaklafl›m›, olguyla iradeyi
anlaml› bir biçimde ba¤daflt›ran bir
yaklafl›m› ve idealizm ile realizmi do¤-
ru birlefltiren bir anlay›fl› kazanacaks›-
n›z. Biz buna diyalektik materyalist
felsefe yaklafl›m› veya kaba materya-
lizm ve idealizmden uzak duran bir
anlay›flt›r diyoruz. Son tahlilde bunun
bir dünyaya bak›fl aç›s›, bir evren an-
lay›fl› gere¤i oldu¤unu da söyleyebili-
riz. Bu da bizim anlay›fl›m›zd›r. 

Mevki iş yaptırma ve hizmet yeridir

Mevkicilik, di¤er ismiyle kariye-
rizm, PKK’de çok tehlikeli bir biçimde
yaflat›lmaya çal›fl›l›yor. Sadece mevki-
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“Mevkicilerin güç bulduğu zemin, her şeye kölece ‘evet’ diyenlerin zeminidir.

Partiye sosyalist emek temelinde katılmayanların, emeğini katmak kadar 

onu savunma gereğini bilemeyenlerin, bunu yerinde söz ve eylemle 

gösteremeyenlerin kariyerizme en büyük dayanağı sunduğunu, en az 

onlar kadar bunların da sorumlu tutulması gerektiğini belirtmeliyiz. 

Bunu önlemenin gereği açıktır”
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cilik deyip geçmeyelim. Mevkicili¤in
alt›nda kesin bir s›n›f dayatmas› veya
emek s›n›f›n›n aleyhine olan bir s›n›f-
sal konum ve bunun sömürgecilikle
ba¤lant›s› var. Bu, son derece belir-
gindir. Size flunu söyledim: Adam al-
t›n› bast›rarak, üstünü, yani beni bi-
raz kullanarak, çok az emek harcad›-
¤› veya harcad›¤› emek bize göre emek
olmad›¤› halde çok genifl yetkiye ulafl-
m›flt›r. Hatta f›rsat bulsa, bizi de hiçe
sayarak kendini genel bir önderli¤e
lay›k görüyor. ‹çinde bu anlay›fl› tafl›-
yor, ama fazla cesaret edemedi¤i için
bunu aç›¤a vurmuyor.

PKK tarihinde çok ortaya ç›kt›.
Adam mevkicilik yapmakla sadece
içindeki bir kariyeri, bir tutkuyu, bir
egoizmi konuflturmuyor. Onun da et-
kisi var, ama daha fazla ailesinden,
sömürgecilikten, toplumsal birçok
çevreden ald›¤›n› yaflama flans›na ka-
vuflturmak istiyor. Hiç çal›flmadan ve
u¤runa savafl vermeden, farkl› bir s›-
n›fsal konumu yakalamak için PKK
içindeki eme¤i bofla ç›karmak, eme¤i
olmad›¤› halde onu bahane ederek,
ad›n› ve san›n› da diline dolayarak
bizden ç›k›fl istiyor. Gözü karal›¤›,
hiç kural tan›mamas›, s›n›f güdüleri
ve sömürgecilikle çok ba¤lant›l› oldu-
¤u için böyledir. 

Mevkicili¤i açarsak, iflin içinde bü-
yük hesaplar oldu¤unu görürüz. Yüz
kifli içinde etkili olmak demek, yüz ki-
fliyi kendine dönüfltürmek demektir.
Yüz kiflinin dönüfltürülmesi demek,
kaybeden bir parti demektir, havadan
bir parti kurmak demektir. Bunlar›n
bu kadar gözü karal›¤› nedendir? Gö-
zü karal›k fludur: Elde ettiklerinin,
daha do¤rusu elde edeceklerinin ar-
kas›ndaki dayanak onun böyle olma-
s›n› istiyor. Çaps›z biri, fakat amaç di-
ye belleyip ele geçirmek istedikleri çok
büyük, onu ileriye sürenler çok bü-
yüktür. Bu durumda bizim cüce ne
olur? Oldukça gözü kara olur, bütün
içini d›fl›na vurur, a¤z›yla ne söyledi-
¤ini kestiremez.

Bu psikoloji nas›l geliflir? Bir psiko-
logun tahliline tafl ç›kartacak flekilde
anlat›yorum. Psikologlar bu kadar ger-
çe¤i bilmezler, ben yaflad›¤›m için bili-
yorum. Hatta onun göz, mimik hare-
ketini anlamak bile benim için zor de-

¤ildir. Baz›lar›n› daha yak›ndan ölçüp
biçtim. Asl›nda h›zl› ulaflmak istiyor,
birtak›m de¤erlere göz koymufltur. Da-
ha fazla da açabilirim: Bizde çok yay-
g›n olan komutanc›l›k diye bir durum
da do¤mufl. Adam hiçbir fley vermeden
daha fazla komutanl›k talebinde bulu-
nuyor. Yüzlerce fukara, de¤erli emekçi
ve savaflç›lar için ‘bunlar›n üzerinde
nas›l tasarrufta bulunurum, bir k›sm›-
n› güvenli¤ime ay›r›r›m, bir k›sm›n›
hizmetçi olarak kullan›r›m’ diye düflü-
nüyor. Gözü dönüyor ve ucuz komu-
tanl›k için sergilemeyece¤i ç›lg›nl›k
kalm›yor. Mevkicili¤in di¤er bir askeri
yans›mas› budur. 

Demokrasicilik partimizin değerlerine
sahip çıkma hareketini geliştirmektir

Kitlenin yönetimine vermifliz, orada
da mevkicilik yap›yor. Eskiden ç›pla-
¤›n tekidir, birdenbire her türlü kitle-
sel zenginli¤i, her türlü rahatl›¤› görü-
yor. Asl›nda eskiden bir çorba için k›rk
takla atan adam birdenbire bu olanak-
lar› görünce korkunç kesiliyor. ‘Yetki-
min biraz daha geniflletilmesini istiyo-
rum’ diyor ve ikinci gün söyledi¤i ‘yö-
netimden flu kifli iyi de¤il’ oluyor. ‹yi
de¤il derken, asl›nda o kifli önünde bi-
raz engel oldu¤u içindir. Teklik peflin-
dedir. Hizmette teklik istemiyor; ‘çal›fl-
mada bir fleyler baflaray›m’ diye de¤il,
alan›n› geniflletme, halka keyfi tutum-
lar›n› daha fazla empoze etme, kendini
daha fazla abartma ve kabul ettirme,
mümkünse kendisini kolayca afl›lama-
yacak bir a¤a haline getirme istemi
var. Bu da kitle çal›flmalar›nda çok
yayg›n ortaya ç›kan di¤er bir kariyerist
yaklafl›m veya bir s›n›f dayatmas›, bir
düflman dayatmas›d›r.

Demek ki mevkicilik üzerinde, gö-

zü karal›k üzerinde çok durmak gere-
kiyor. Zindandayd›lar, zindan koflul-
lar› belli, fazla suçlam›yorum; ama yi-
ne de partililik görevleri, eme¤e ve di-
renifle sahip ç›kma görevleri çok iyi
de¤erlendirilmedi. Neden do¤ru bir
temsil yerine, çok tehlikeli bir temsile
intikal sa¤land› veya bundan neden
di¤er arkadafllar›m›z›n haberi olma-
d›? Demokrasicilik tam da bu nokta-
da partimizin de¤erlerine sahip ç›kma
hareketini gelifltirmektir. Bunun yeri-
ne, bir kifli hiç de hak etmedi¤i ve ter-
si oldu¤u halde neden s›yr›ld›? Bir
mevki, bir kariyer u¤runa düflmanla
en çok ba¤lant› içinde bunu yapan-
lar, dolayl› ve direkt olarak bütün di-
reniflçi yaflam›n›z› satabilecek bir du-
ruma nas›l geliyorlar? Buradan ç›kar-
man›z gereken sonuçlar var. 

Bunu da¤ direniflçileri için de söyle-
dim. Bir tane daha ç›km›flt›. Asl›nda
bizden birisi de de¤ildi. Da¤da arka-
dafllar› bast›rm›fl, gelmifl burada beni
de kullanarak bütün kamp› bast›r›yor-
du. ‹nsan›m›z› katlediyor, bunu s›rf et-
kisini ve yetkisini artt›rmak için yap›-
yordu. Hem de çok canavarca! Nere-
deyse bunu bize kadar ilerletecekti. O
zaman dur dedik. Örnekler daha da s›-
ralanabilir. Böyle gözü kara bir kiflilik,
s›radan ele al›nacak bir kiflilik de¤ildir. 

fiu hususu vurgulamak gerekir:
Mevkicilerin güç buldu¤u zemin, her
fleye kölece ‘evet’ diyenlerin zemini-
dir. Partiye sosyalist emek temelinde
kat›lmayanlar›n, eme¤ini katmak ka-
dar onu savunma gere¤ini bilemeyen-
lerin, bunu yerinde söz ve eylemle
gösteremeyenlerin kariyerizme en bü-
yük dayana¤› sundu¤unu, en az on-
lar kadar bunlar›n da sorumlu tutul-
mas› gerekti¤ini belirtmeliyiz. Bunu
önlemenin gere¤i aç›kt›r. 
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Mevki kariyer daha fazla 
hizmet etmek için gereklidir

Mevki gereklidir, kariyer gerekli-
dir, gurur da gereklidir. Ama niçin?
Bunlar daha fazla hizmet etmek için
gereklidir. Örne¤in benim Önderlik
kariyerim var, mevkiim var ve büyük
oranda tek bafl›ma icra ediyorum.
Çok büyük oranda yap›y› çal›flt›ra-
rak, halk› çal›flt›rarak yürütüyorum.
Ama büyük oranda kendi ad›m›mla
yürüyorum, asl›nda bu durum da ge-
reklidir. Arkadafl toplulu¤unun tüm
isteksizli¤i ve yetmezli¤ine ra¤men,
kolektif temsili mükemmel yap›yo-
rum. Halk›n bu ifle koflturulmas› da
asl›nda baflar›l› yürütülüyor. Ama
buna ra¤men tekli¤i yaflamak duru-
munda kal›yorum. Bu bir gerekçeyle
savunulmal›; iflleri iyi yürütüyor, hiz-
meti mükemmel yap›yor. Yetersizli¤i
var, bunun tehlikesi var, ama yaflad›-
¤›m müddetçe hiç olmazsa en iyisini
yapaca¤›m. Zaten bu böyle oldu¤u
için bir halk ezici bir biçimde onay›n›
veriyor. Bu, mevkicilik veya kariye-
rizm de¤ildir, bir kurumu bir kiflinin
mükemmel çal›flt›rmas›d›r. 

Asl›nda Önderli¤i kendim olufltur-
dum, kendim çal›flt›r›yorum, bunu
baflkalar›na kurum olarak b›rakaca-
¤›m. Baflkalar› kurum diye bir fleyi ne
b›rakt›, ne de geliflmeme fazla katk›da
bulundu. Ama halen günlük olarak
bunun hakk› veriliyor. Kendini çatla-
t›rcas›na hizmeti eksiksiz sunacak-
s›n. Önderliksel katk›n› askeri, siyasi,
ideolojik ve örgütsel konularda göste-
receksin. O zaman bu mevkii mü-
kemmel kullan›yorsundur, on kiflinin
yapamad›¤›n› yap›yorsundur ve bu da
yerindedir. Kolektiflefltirmeliyiz veya
mümkünse bir yerde on tane önder
daha ç›karmal›y›z. Bu dersi ç›kar›r ve
yürütürsünüz. Kullanmak istedi¤iniz
mevkileri böylece do¤ru de¤erlendirip
do¤ru kulland›n›z m›, bunlara da en
yeterli cevab› vermifl olursunuz. Bü-
tün partililer mevkii veya kurumu
böyle de¤erlendirirlerse kariyeristler
kalmaz. Onlar›n yerini zaman›nda
do¤ru ve yeterli kifliliklerle doldurma
ve temsil etmeyi bilmek, partinin ve
ordunun kazanaca¤› dev gibi bir ge-
liflme ve baflar›d›r. 

Mevki hizmet yeridir amacı 
ordulaşma görevini yerine getirmektir 

Bu temelde konuya biraz aç›kl›k ka-
zand›r›labilir. Bunun için özellikle yetki
sorununun daha da iyi aç›mlanmas›
gerekir. Özellikle görev, amaca ba¤l›l›k
büyük önem tafl›r. Amaca ba¤l› oldu¤u-
nuz, görevle dopdolu yaflad›¤›n›z oran-
da yetkinin bir anlam› olur. O zaman
yetkili ve etkilisiniz ve mevkiin bir anla-
m› olabilir. Bütün bunlar büyük bir so-
rumluluk duygusunu gerektirir. ‘Ben
sorumluyum, mevki bana verilmifl,
ama görevi baflarmam içindir’ diyecek-
siniz. Ne tür görev? Bu bir örgüt kur-
ma, bir eylem gelifltirme, bir orduyu ge-
lifltirme görevidir. Mevkisi nedir? Örne-
¤in, eyalet komutan›, birim komutan›
bir mevkidir. Sorumlulu¤u nedir? E¤er

bu ifl iyi olursa baflar›s› sizedir, olmaz-
sa hesap sorulur. ‘Olumlu oldu mu sa-
hibi benim, olumsuz oldu mu sorumlu-
lu¤u baflkas›na y›kar›m’ diyemezsiniz. 

Mevki ifl yapt›rma yeridir, hizmet
yeridir; amac› da ordulaflma görevini
baflar›yla yerine getirmektir. Mevki,
kurum böyle ele al›n›rsa anlam› var-
d›r. ‘Gider oraya kurulurum, hiçbir
kuruma ve kifliye karfl› hiçbir sorum-
luluk duymam, görev diye bir fley de
takmam; amaç hiç umurumda de¤il,
göstermelik kabilinde birkaç ifl yapa-
r›m; alt›mdakileri bast›r›r›m, üstüm-
dekileri de yan›lt›r›m ve böylece kendi
keyfimi yürütürüm’ demek, mevkicili-
¤in di¤er bir tan›m›d›r. Biz bunlara f›r-
sat veremeyiz. Sizin birbirinden ayr›fl-
t›ramad›¤›n›z hususlar bunlard›r.
Özellikle önde gelen kadrolar olarak

yetki, görev, sorumluluk, kariyer,
mevki, yönetim ve yönetilme bir bütün
olarak Önderlik gerçe¤inin sorunlar›
biçiminde de¤erlendirmeniz gereken
hususlar oluyor. Bu konuda oldukça
yetersiz oldu¤unuzu biliyorum, fakat
do¤ru yaklafl›m da bu çerçevededir.

Konunun çok genifl boyutlar›na
aç›kl›k getiriyoruz. Bu anlat›mlardan
pay›n›z› ç›kar›n. Devletleflmeyi önüne
koyan veya iktidara do¤ru yürümeyi
gündemlefltiren bir hareket için bu
hususlar hayatidir. Eskinin bütün
yaklafl›mlar›ndan habersiz veya baflka
iktidarlar›n bir kölesi gibi yaflayanla-
r›n önderlikten ve otoriteden bir fley
anlayacaklar›n› sanmam. Kendim de
uzun süre böyleydim. Bunlar› söyle-
mek ay›p de¤il. Ama iktidara do¤ru
yürürken otorite, yetki, görev, sorum-
luluk, yönetim ve yönetilme, bunun
kural›, edebi ve üslubu çok gereklidir.
Bunu bileceksiniz. 

Özgürlü¤ü danan›n ipini koparmas›
gibi anlarsan›z da, giderek daha fazla
kaz›k ve ipe ba¤lanmay› bir yaflam ve
kural diye bellerseniz, o zaman iktida-
ra yürüyüflü anlaml› k›lamazs›n›z. Bu
temelde özgürlü¤e yol alamazs›n›z.
Bunlar ilkel anlay›fllard›r. Danan›n
ipini koparmas› özgürlük de¤ildir; bu
ne ipten kurtulmas› anlam›na gelir, ne
de tekrar sert bir kaz›¤a ba¤lamak ku-
rala gelmedir. Bunlar yanl›flt›r. 

Zaman zaman önderlik kurumunu
hat›rlamak ne demektir? Akl›ma geldi-
¤i zaman, hem de s›radan bir hat›rla-
mayla önderlik güzeldir demek, halk›n
bile çoktan aflt›¤› yeni bir önderliksel
yaklafl›md›r. Önderlik ne her gün kar-
fl›s›na geçip ‘sen flöyle gereklisin, böyle
olmal›s›n’ diye keyfimize göre ayarlad›-
¤›m›z, ne de çok zorlan›ld›¤›nda hat›r-
lanabilecek bir kurumdur. Hay›r, bun-
lar yanl›fl ve yetersiz yaklafl›mlard›r. 

Bir ulusal ve s›n›fsal önderli¤e ka-
vuflmak demek, vücudun ete, kemi¤e
ve kana kavuflturulmas› demektir. Bir
ulus için, yine bir eme¤in sahibi, bir
sosyal s›n›f için anlam› böyledir. Bunu
çok geçici bir fley olarak ele almak, ‘za-
man zaman bize gerekli olabilir’ diye
düflünmek, asl›nda o gerçe¤in d›fl›nda
yaflamak demektir. Bu, bir anlamda
Önderli¤i reddetmek veya onu ifline gel-
di¤i zaman yaflamak demektir ki bu,
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‘ulusun veya bu s›n›fsal hareketin
tümüne kat›lm›fl bir üyesi de¤ilim,
zaman zaman bu ulusu, bu s›n›f›
kullanmak isteyen biriyim’ demek
olur. Bunlar kim olabilir? Bunlar
sömürgecilikten, iflbirlikçilerden,
çeflitli küçük burjuvalardan, ara
tabakalardan kaynaklanabilirler.
Onun ad›na hareket edenler böyle
düflünebilir. 

Önderlik boşluk kabul etmez

Burada bir kez daha kendini ele veri-
yor ki, böylesine yetersiz ve keyfi yakla-
flanlar asl›nda baflka s›n›flar›, iflbirlikçi-
leri konuflturanlard›r, onlara göre hare-
ket tarz› tutturanlard›r. Bu da kiflinin
flahs›na ba¤lanmak veya onu reddet-
mek de¤ildir. Burada keyfilikten bahse-
dilir. ‘Keyfimize göre flu anlam› yükleriz’
denilirse bu yanl›flt›r. Bu, tarihsel ob-
jektif bir gerçekliktir, oldu¤u gibi anla-
yacaks›n›z. Keyfili¤i iflin içine kar›flt›rd›-
n›z m›, baflka s›n›f›n, iflbirlikçinin istem-
lerine göre ele ald›n›z demektir. Bunu
bilerek veya bilmeyerek yapmak o kadar
önemli de¤ildir. Keyfilik içine girdi¤inde,
iflin bütün özellikleri tüm yönleriyle bü-
tün süreç boyunca büyük bir dikkat ve
duyarl›l›kla yaflanmad›¤›nda, insan
kendini onunla dopdolu hayata geçir-
medi¤inde, baflka bir s›n›f önderli¤i gelir
ve kendisini konuflturur. Bu da keyfiyet
olur. Senin ‘benim de bir yo¤urt yiyiflim
vard›r’ dedi¤in baflka bir s›n›f›n, bir ifl-
birlikçinin tutumu olur, bir kölenin tu-
tumu olur. Onun da bizim gerçek ön-
derli¤imiz olmad›¤› aç›kt›r. Kaybeden
sen olursun, kendisini gerçek Önderlik-
le karfl› karfl›ya bulan sen olursun ve
bundan sen sorumlusun. 

Önderlik boflluk kabul etmez. Bofl-
luk var gibi san›rs›n, ama öyle olmad›-
¤›n› k›sa bir süre sonra anlars›n. ‹çini
tüketmeye gelince, bunun böyle tüke-
tilmeyece¤ini bilmek gerekiyor. Önder-
li¤in siyaset üretim merkezi, ordu üre-
tim merkezi, PKK’de yoktan var etme
merkezi oldu¤u tart›flma götürmezken,
bizde ifadesini bulan Önderlik bütü-
nüyle eksilerden iflleri bu noktaya ge-
tirme hareketiyken, ‘ben mevkicilik
yapar›m, bir verip on al›r›m, bast›ra-
rak al›r›m, sapt›rarak, lafazanl›kla,
köylü kurnazl›¤›yla, ayd›n ukalal›¤›yla

yapar›m’ dersen olmaz. Bütün bunlar›
kullanan ve böylece Önderli¤i tükete-
ce¤ini sanan biri objektif olarak sö-
mürgecili¤e hizmet ediyordur. 

Bizi baflka tür özel iliflkiler yoluyla
tüketmek, ahbap çavufllukla tüket-
mek, eski arkadafl yarenli¤iyle tüket-
mek, hatta kölelikle tüketmek iste-
yenler ç›kt›. Bu, ucuz bir önderliksel
ba¤l›l›kt›r. Ama ‘bu benden ne ister,
neyin mutlak yerine getirilmesini bek-
ler?’ düflüncesiyle hiç ilgili olamama
durumunu yafl›yorlar. Sorumluluk
duymad›ysan›z bile zavall›l›¤› sergile-
meyin. Bütün bunlar Önderli¤i zay›f
düflürme, tüketme hareketleridir. Ön-
derlik bu konularda bofl de¤ildir. Bu
tip e¤ilim sahiplerine, bu tip tutum ve
davran›fl içinde olanlara kendisini
hissettirir. Çal›flt›rmak zorundad›r ve
çal›flt›r›r da. Dolay›s›yla bu tip bofla
ç›kar›c› ve tüketici anlay›fllar›n son
bulmas› gerekir, yoksa sahibini fena
yan›lt›r ve hüsrana u¤rat›r. 

Önderlik eşittir sıfırdan daha da 
eksi seviyelerden yaratma sürecidir

Bütün bunlardan ç›kan sonuç, Ön-
derli¤in benim de kendi prati¤imden
gereklerinin üzerine yürüye yürüye,
kendimi kabul ettire ettire belli bir ge-
liflmeye u¤ratt›¤›m bir kurum olmas›-
d›r. Bu kurum Kürdistan için ifl yap›-
yor; içimizdekileri de, d›fl›m›zdakileri de
ilerletiyor. Kök büyümüfl, Kürdistan
gerçe¤i olmufltur. Çözümlüyor, ölmesi
gerekeni öldürüyor, yaflamas› gerekeni
yaflat›yor. Muazzam bir altüst olufla yol
aç›yor. Faaldir, isteyene veya iddias›
olana amaca ulaflmada f›rsat sunuyor.
Bütün bunlar bunun bir kurum oldu-
¤unu, kural ve nizam oldu¤unu, birile-
ri ‘ben tümüyle yaflam›m› buna ad›yo-

rum, bu önderlik kurumu alt›n-
da flu savafl› verece¤im, flu çal›fl-
man›n içine girece¤im’ dedi¤inde
buna bütün benli¤ini katmas›
gerekti¤ini, sadece kendini ada-
man›n yetmedi¤ini, bunun yara-
t›c›l›k gibi bir çabaya da ihtiyaç
gösterdi¤ini ortaya koyuyor. 

Önderlik eflittir, s›f›rdan daha
da eksi seviyelerden yaratma sü-
recidir. Belli bir yarat›c› çaban›n
önderliksel bir çabaya katk› su-
nabilece¤i, dolay›s›yla o çaban›n

sahibi olmam gerekti¤ini, yarat›c›l›¤›n
ayn› zamanda bize lay›k bir yaflama ce-
vap vermesi gerekti¤ini biliyorsunuz.
Kural gere¤i savafl›r›z, çünkü savafl ya-
flamak içindir. Yaflam çirkinlefltirilmifl-
tir. Önderlik, güzel bir yaflam› bulma ve
bize lay›k bir yaflama ulaflman›n ad›d›r.
Yaflam› reddetmek ölümdür. Savafl›n
yaflamsal amac›n› göz ard› etmenin bu
Önderlikle ba¤daflmayaca¤›n›, tam ter-
sine bunun büyük bir inkar› oldu¤unu
görerek de¤erlere müthifl ilgi göstermek,
bunlar› daha da gelifltirmek gerekir.
Çünkü çok zor yarat›lm›flt›r. Çok tehli-
keli ve çirkin ortamlardan biraz de¤er
olarak ifade edebilece¤imiz ürünler or-
taya ç›km›flt›r. Önderlik bunlar›n olufl-
turucusu, gelifltiricisi, koruyucusu olu-
yor. Böyle anlayacaks›n›z. 

Yaflayacaksak, buna hepinizin biz-
den daha çok ihtiyac› oldu¤una eminim.
Çok zor durumlarda, çok kabul edile-
mez konumlarda oldu¤unuzu dile getir-
meye çal›flt›m. Bu ihtiyac›n›zd›r, olanak
sunmak bizdendir, onu da verdi¤imize
inan›yorum. Yemek içmek kadar, tenef-
füs edilen hava kadar halk olarak gerek-
li ihtiyaca dönüflmüfltür, bu ihtiyac›n
ifadesi oluyor. Ne s›radan bir kat›l›m, ne
zaman zaman bir kat›l›m, ne keyfi bir
kat›l›m gerçekçi olabilir. 

Oluflturulan Önderlik, en baflta
ölümsüz flehitlerin katk›s›yla oluflturu-
lan Önderliktir; o çok büyük emek sa-
hiplerinin çabalar›n›n sonucudur. ‹na-
n›yoruz ki, bu temelde daha da etkili ve
yaflamsal kabiliyetini ortaya ç›kararak
bu halka lay›k oldu¤u yaflam gücünü
ve yaflam olanaklar›n› verecektir. Kat›l-
d›¤›n›z, katt›klar›n›zla gelifltirmek iste-
di¤iniz, bu anlamda özgürleflen bir
halkt›r, kurtulan bir ülkedir ve kazan›-
lan muazzam bir gelecektir. 
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HPG IV. Konferans sürecinde aktif
savunma savafl› biraz gündemleflmifl
ve tart›flma bafllam›flt›. Asl›nda daha
fazla tart›fl›p, özellikle askeri boyutlar›-
n› aç›¤a ç›kartmam›z gerekiyordu. Pra-
tikte ortaya ç›kan eksiklikler bu konu-
nun daha da fazla ayd›nlat›lmas›n› ge-
rekli k›l›yor. Söz düzeyinde anlafl›ld›¤›
söylense de prati¤e bak›ld›¤›nda görü-
len uygulama yetersizlikleri, eskinin
tam afl›lamad›¤›, planlama aflamas›n-
dan bafllamak üzere pratik uygulama,
tarz, üslup, tempo konusunda yeni sü-
recin gerekliliklerine uygun ad›mlar›n
at›lamad›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Bizim d›fl›m›zdaki çevreler de tart›fl›-
yorlar. Türkiye ve tüm dünya, PKK ne
yapt› ne yapmak istiyor diye tart›fl›yor.
Görev ve sorumluluklar› tam bilince ç›-
kart›p gereklerini pratikte tam baflar›yla
yerine getirebilmek için, hareket ve halk
olarak bizlerin daha çok tart›flmas› ge-
rekiyor. Do¤al olarak en çok da HPG’nin
tart›flmas› ve anlamas› gerekiyor. Çün-
kü bir propagandac› yapt›¤›m›z de¤iflik-
likleri ö¤renirse, bu konunun topluma
anlat›lmas› ve propaganda yap›lmas›n-
da üzerine düflen sorumlulu¤u daha iyi
yapabilir. Siyaset alan› da bu konuyu
iyi ö¤renirse, siyasi çal›flmalar›n› buna
ba¤l› olarak daha etkili k›labilir. 

Askeri çal›flmalar, özellikle gerilla
çal›flmalar› bunlar›n hepsini ilgilendi-
riyor. Gerillan›n eyleminin propaganda
ve siyasi yan› da güçlü oldu¤undan,
bu alan çal›flmalar›n›n yapt›klar›m›z›n
niteli¤i, amac› ve hedefi konusunda
net olmas› önemlidir. Gerillan›n bu ko-
nularda tüm harekete, mücadeleye
öncülük etmek gibi bir görev ve so-
rumlulu¤u vard›r. Bu bak›mdan hem
propagandac›, hem siyasetçi, hem sa-
vaflç› olan gerilla her alanda olup bi-
tenlerin do¤ru ve yeterli bir biçimde
anlarsa baflar›l› bir pratik yapar. Bu
nedenle HPG’nin yeni mücadele süre-
cinin özellikleri bak›m›ndan her alan-
da ortaya ç›kan de¤ifliklikleri, yine üs-
lup, tempo, tarz konusunda ba¤l› ka-
laca¤› çerçeveyi yeterince derinli¤ine
özümsemesi, anlamas› gerekir ki bafla-
r›l› bir gerillac›l›k yapabilsin. 

AAkkttiiff  ssaavvuunnmmaa  ssaavvaaflfl››mm››  

yyeennii  bbiirr  ssüürreeccii  kkeennddiissiiyyllee  ggeettiirrmmiiflflttiirr

Yeni bir mücadele sürecinden söz
ederken her fleyi de¤ifltirmedi¤imiz de
aç›kt›r. Fakat aktif savunma sürecinin
pasif savunmadan da önemli de¤iflik-
likler arz etti¤i de bir gerçektir. Tek
yanl› ve düz bir yaklafl›m içinde olma-

mal›y›z. Ne her fley de¤iflmifltir gibi düz
ve toptanc› yaklaflmak ne de hiçbir fley
de¤iflmemifltir gibi tutucu bir pozis-
yonda kalmak do¤rudur. 2007 y›l› pra-
ti¤inin geçmifle bak›larak de¤erlendiril-
meyece¤i aç›kt›r. Arkadafllar›n tart›fl-
malar› içerisinde ‘geçen y›la göre duru-
mumuz flöyle, geçen y›la göre böyle
ilerledik, flu ad›m› att›k, geçen y›ldan
flu flekilde daha ileriyiz’ gibi söylemler
bulunmaktad›r. Anakarargahtan, sa-
vaflç›lara kadar bu tür sözler flu veya
bu düzeyde duyuluyor. Bunlar do¤ru
sözler de¤ildir. Bu y›l›n sonunda hiçbir
fleyi, geçen y›l flöyleydi, bu y›l böyle ol-
du biçiminde bir de¤erlendirme yapa-
may›z. Kim böyle de¤erlendirmeye kal-
karsa, yeni mücadele sürecinden, aktif
savunmadan hiçbir fley anlamam›fl,
böyle bir sürece girmemifl ve pasif sa-
vunma aflamas›nda kalm›fl demektir.
Dolay›s›yla da taktik d›fl›l›¤a düflmüfl
olur. Aktif savunmadaki durumla pasif
savunmadaki durum birbiriyle karfl›-
laflt›r›l›p ölçülemez. Bu nedenle 2007
y›l›n›n prati¤ini aktif savunma süreci-
nin özelliklerine, görevlerine, tarz›na,
üslubuna ve temposuna göre de¤erlen-
direce¤iz. Dolay›s›yla bu yönlü görevle-
ri baflar›yla yapabilmek ve do¤ru de-
¤erlendirmede bulunmak için, içine
girdi¤imiz aktif savunma sürecinin
özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. 

Bilindi¤i gibi 2007 y›l›n›n ilk yar›-
s›nda hareket olarak ciddi bir karar-
laflma sürecini yaflad›k. 2007 ocak so-
nu, flubat bafl› gerçekleflen HPG IV.
Konferans› gerilla aç›s›ndan önemli bir
kararlaflma konferans›yd›. O zaman
süreç daha tam ifadeye kavuflmam›flt›,
sürecin daha da netleflmesi gerekiyor-
du, ama çeflitli olas›l›klara göre tutu-
mun ne olaca¤› belirlenip netçe karar-
laflt›r›lm›flt›. May›s ortas›nda da
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KONGRA GEL V. Genel Kurul Toplan-
t›s›’n› yap›p bu yönlü kararlaflmay› da-
ha da netlefltirip güçlü bir siyasi irade-
ye kavuflturdu.

Halk›n özgür iradesini temsil eden
KONGRA GEL, halk ad›na yeni müca-
dele sürecinin de¤erlendirmesini yap›p
kararlaflmas›n› sa¤lad›. Bu karar› du-
rup dururken de¤il, uzun bir tart›flma
süreci içinde ald›k. Önderlik beflinci
ateflkes için ça¤r› yaparken iki fleyi he-
defledi. Birincisi; e¤er mümkünse bir
kere daha bar›flç›l ve demokratik çözü-
me zemin sunmak ve buna f›rsat tan›-
mak istedi. Zaten birçok çevreden bu
yönlü bir ça¤r› da vard›. Ateflkes olur-
sa Kürt sorununun çözümü olur gibi
havalar yans›t›l›yordu. Bunlar arabu-
lucu da olmak istiyorlard›. Önderlik
bütün bunlar›n netlefltirilmesinin ge-
re¤ini hissetti ve ateflkes ça¤r›s›yla
böyle bir netleflmeyi sa¤latt›rmak iste-
di. Kürt sorununun çözümünde kimin
niyeti nedir, gerçek politikalar› neler-
dir ve ne kadar tutarl›, ne kadar güç-
leri vard›r? Bunlar› aç›¤a ç›kartmak is-
tedi. Bu do¤rultuda ateflkesin stratejik
bir sürece evrilmesi için yo¤un çaba
harcad›. Yaflayarak gördük ki, böyle
bir fley söz konusu de¤il. Bu ateflkes
baz› taktik siyasi kazançlardan öteye,
stratejik bir sonuç vermedi. 

‹‹nnkkaarr  iimmhhaa  ppoolliittiikkaass››nnddaa  

ddee¤¤iiflfleenn  hhiiççbbiirr  flfleeyy  yyookkttuurr  

Baz› çevreler sadece ateflkes ça¤r›-
s›yla s›n›rl› kald›lar. Bir ateflkesin ol-
mas›n› kendi ç›karlar›na uygun bul-
dular, ama Kürt sorununun siyasi
çözümü için bir politika üretmeyi ge-
rekli görmediler. Henüz böyle bir poli-
tikalar›n›n olmamas› bir yana, göster-
dikleri pratik tutumla bu yönlü politi-
kalar› kendi ç›karlar›na uygun gör-
mediklerini ortaya koydular. Öte yan-
dan Amerika, Avrupa ve baz› çevreler
Kürt sorununun çözümünü flu veya
bu flekilde isteseler de bunu gerçek-
lefltirmek için bir iradelerinin ya da
güçlerinin olmad›¤›n› gösterdiler. Gü-
ney Kürdistan yönetimi, Türkiye’nin
ayd›nlar› ve bar›flseverleri hatta hü-
kümete kadar uzanan birçok çevre-
nin yaklafl›m› böyledir. 

Bu süreçte esas ortaya ç›kan gerçek
ise neoittihatç›lar ve k›z›lelmac›lar de-
di¤imiz, genelkurmay, CHP, MHP gibi
kurumlarca temsil edilen ve Türkiye
yönetimini hala elinde tutan kesimle-
rin inkar ve imha çizgisinde kararl› ol-
duklar›n›n aç›¤a ç›kmas›d›r. Bunlar›n
inkar ve imha zihniyetinden bir ad›m
bile geri atmad›klar›n›, Kürt özgürlük
hareketini ezerek bu amaçlar›na ulafl-
mada ›srarl› ve kararl› olduklar›n›,
hem operasyonlar› gelifltirerek, hem de
Önderli¤e, yönetimimize, halka, geril-
laya sald›rarak ortaya koydular. Bu
niyetlerini aç›kça dile getirmekten çe-
kinmediler. Ne mutlu Türk’üm deme-
yen düflman›m›zd›r, dediler. Da¤da bir
nefer kalmay›ncaya kadar savaflaca-
¤›z, dediler. ‹nkar ve imhadaki ›srarla-
r›n› bu tür davran›fl ve sözleriyle netçe
gösterdiler. Zaten Kara Kuvvetleri Ko-
mutan› ‹lker Baflbu¤ “sözde yapt›klar›
ateflkese, kar k›fl demeden operasyon-
larla karfl›l›k verdik” diyerek, nas›l bir
tutum içinde olduklar›n› hiçbir izaha
gerek duyulmayacak biçimde aç›klad›.
Bundan daha aç›k biçimde Kürt halk›-
n› tarihten silmek istediklerini ortaya
koyamazlard›. Böylece ateflkes bofla
ç›kt› ve süreç netleflti. Çeflitli kesimle-
rin tutumlar› da kesinleflti. 

‹kinci olarak ise, Önderlik ateflkes
sürecinde bir yandan böyle bir netlefl-
meyi sa¤larken, di¤er yandan yeni sü-
recin yo¤un bir tart›flmas›n› yürüttü.
Önderlik görüflme notlar›nda belirtti-
¤im görüflleri savunmamda da söyle-
mifltim dedi. Ateflkes ilan›ndan sonra
gerçekleflen görüflmelerde, ateflkesin
gelece¤inin ne olaca¤› ortaya ç›kt›¤›n-
da bile, içinde bulunulan süreci, gele-
ce¤in stratejik taktik yaklafl›m›n›, ör-
gütsel yaklafl›mlar›n› kapsaml› teorik
çözümlemelere tabi tuttu. Görüflmeler
sadece öyle pratik baz› konularda ifa-
deleri ya da sorunlara yönelik çözüm-

leri içermiyordu. Bir savunma kadar
derin, teorik analizleri içeriyordu. Ön-
derli¤in de¤inmedi¤i hiçbir konu kal-
mad›. ‹fade etmedi¤i, izah etmedi¤i,
çözümlemedi¤i hiçbir konu kalmad›.
Önderlik görüflmelerde kapsaml› bir
süreç çözümlemesi yapt›. Kendisi
araflt›rd›, tart›flt›, hareket ve halk ola-
rak bizi de tart›flt›rd›. Önderlik zaten
kendileri tart›fls›n karar als›n, biçi-
minde de¤erlendirmelerde bulunmufl-
tu. Yani bir konferans ve bir kongre
toplayarak hemen orda karar verme-
dik. Aylar süren kapsaml› bir tart›flma
yürüterek bu kararlara ulafl›ld›. Dola-
y›s›yla geçen dönemde ateflkes süre-
cinde yürüttü¤ümüz tart›flmalar› an-
lamam›z, daha derinden bilince ç›kar-
mam›z laz›m. 

PPKKKK  1188  MMaayy››ss  kkaarraarrllaaflflmmaass››yyllaa  

ggeerrççeekk  aannllaammddaa  vvaarrll››kk  bbuullmmuuflflttuurr

18 May›s’› akl›m›zda tutmam›z,
unutmamam›z gereken bir gün olarak
görmeliyiz. 18 May›s bizim aç›m›zdan
tarihi mesajlarla yüklü bir gündür. 18
May›s parti tarihimizde büyük bir ka-
rarlaflma günüdür. Yeni sürecin ka-
rarlaflmas›n›n da böyle büyük bir ka-
rarlaflma olmas› gerekti¤ini anlama-
m›z gerekir. Hareket ve halk olarak bi-
zim de böyle bir büyük kararlaflmay›
yaflamam›z gerekiyordu. Biz 18 Ma-
y›s’› böyle alg›lad›k, böyle tart›flt›k ve
kararlaflt›rd›k. Hem gerilla cephesi
hem de sivil siyaset çevresi bu husu-
su böyle ele ald› ve tart›flt›. 

18 May›s 1977’de hareketimize yö-
neltilen topyekün imha sald›r›s› karfl›-
s›nda, hareketimizin Önderlik flahs›n-
da gelifltirdi¤i direnme ve partileflme
karar›yd›. ‹mhaya karfl› direnerek
partileflmek, halk›n özgürlü¤ü için
partileflerek direnifli gelifltirmek, Ön-
derli¤in 18 May›s tarihi karalaflmas›-
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n›n özüydü. Bu büyük kararlaflma,
1973 bahar›nda gruplaflmaya karar
vermenin ard›ndan gerçekleflen
ikinci büyük kararlaflmayd›. Bu da
ideolojik gruplaflma ad›m›n›n parti-
leflmeye ve direnifle dönüfltürülme-
sini, yani örgüte ve eyleme geçiril-
mesini öngörüyordu. Yani bu yönlü
pratik de bu karar›n ete kemi¤e dö-
nüfltürülmesi oluyordu. 1973 baha-
r›ndaki kararlaflmayla ayn› ruhu ta-
fl›yan bir kararlaflmayd›. 

2007’de bu büyük karar›n 30. y›l-
dönümünü yaflad›k. Otuz y›lda Kür-
distan’daki bütün geliflmeler bu ka-
rar temelinde oldu. Kürdistan’da ya-
flanan her fleyin temelinde PKK ol-
du¤unu söylüyorsak, PKK de bu 18
May›s kararlaflmas›yla gerçek an-
lamda varl›k buldu. Önderlik parti-
leflmeye o zaman karar verdi¤ini, parti
program›n› da bu temelde Haki Karer
yoldafl›n an›s›na haz›rlad›¤›n› ifade et-
ti. Hatta savunmada e¤er böyle bir du-
rum –Haki’nin flehadeti– olmasayd›
PKK’nin bu biçimde geliflip geliflmeye-
ce¤i belli de¤ildi, dedi. Bu olay teme-
linde verilen karar›n süreci yönlendir-
di¤ini aç›kça ifade etti. 

‹yi biliyoruz ki geçen otuz y›lda,
Kürdistan’da PKK’siz hiçbir fley olma-
d›. Ya PKK bir fley yapt› ya da PKK’nin
dolayl› etkisi sonucu oldu. Bunu art›k
Güney Kürdistan yönetimi de kabul
etmifl durumda. 

Otuz y›ll›k dönem gerçekten de
Kürt halk tarihinin bir milad› oldu.
PKK’li dönem, Kürt tarihinin en onur-
lu, flerefli, halk›n bafl›n›n en dik oldu-
¤u dönem oldu. Büyük kahramanl›k-
lar dönemi oldu. Bütün bunlar›n hep-
si büyük 18 May›s kararl›l›¤› temelin-
de geliflti. Direnme ve partileflme ka-
rarl›l›¤› temelinde geliflti. 

DDeemmookkrraattiikk  kkoonnffeeddeerraall  

hhaallkk  ssiisstteemmiinniinn  

öörrggüüttlleennmmeessiinnii  yyaarraattmmaall››yy››zz

fiimdi de bu büyük kararlaflma ger-
çe¤inin 30. y›ldönümünde yeniden
benzer bir kararlaflmay› yafl›yoruz.
Çünkü inkar ve imha sistemi özünü
kaybetmeksizin oldu¤u gibi devam
ediyor. ‹mha amaçl› sald›r›lar, otuz y›l
önceki gibi devam ediyor. Elbette yön-

temleri de¤iflik; çünkü ortaya büyük
de¤erler ç›km›fl. Parti var, gerilla var.
Halk ulusal dirilifl devrimi yapm›fl, bir
y›¤›n kurum ve örgüt ortaya ç›km›fl.
Direniflin temeli olan demokratik bir
halk gerçe¤i ortaya ç›km›fl. Bu bak›m-
dan imha amaçl› sald›r›lar›n yöntemi
tabii ki farkl› olacakt›r. Fakat özü ay-
n›. Genelkurmay baflkan›n›n ifadeleri
çok nettir. Dolay›s›yla Kürt halk› çok
büyük de¤erler yaratm›fl, inkarc› sis-
tem çok daralm›fl ve s›k›flm›fl olsa da
esas amac›ndan vazgeçmifl de¤ildir.
Onu koruyor ve Kürt halk›n› ulusal
düzeyde yok etme hedefini gerçeklefl-
tirmek istiyor. Zaten 1919’dan beri
Türkiye böyle bir tehlike ile karfl›lafl-
mad›, mevcut durum 1919’a benziyor
denilerek karfl›lar›nda yok edilmesi ge-
reken bir güç oldu¤unu aç›kça ifade
etmifllerdir. Durum bu yönlüyken böy-
le bir sald›r›ya karfl› yeniden ikinci bir
18 May›s kararlaflmas›n› da yaratmak
gerekiyor. Bu anlamda imhaya karfl›,
özgürlük için yeniden direnme karar›
ald›k. Elbette örgütlenerek direnmeyi
esas ald›k. Bu da demokratik konfede-
ralizmin inflas› temelinde oldu. 

Klasik iktidarc› ve devleti hedefle-
yen partileflme yerine, tabandan ör-
gütlenmeyi esas alan demokratik top-
lum konfederalizmini gelifltirdik. De-
mokratik konfederalizm, kad›n özgür-
lü¤ü ve ekolojik devrime dayanan, de-
mokratik konfederal halk sisteminin
örgütlemesini yaratmaktan geçiyor.

Bu örgütlenmeyi gerçeklefltirmek de
yediden yetmifle herkesi, direniflin
içine çekmekle mümkündür. Amac›-
m›z, Kürt sorununun çözümünü
böyle bir mücadele temelinde yarat-
makt›r. Yeni kararlaflmam›z›n esas›
da, verdi¤imiz karar da budur. Dola-
y›s›yla bunu çok iyi anlamam›z gere-
kiyor. Böyle bir karar›n al›n›p, plan-
lamalar›n yap›lmas›na ra¤men, hala
bu karar›n özünün kavranmas›nda
önemli eksikliklerin yafland›¤›n› be-
lirtmek gerekiyor. Nitekim birçok
alanda yapt›¤›m›z planlamalara ve
kararlara bak›ld›¤›nda bu örgütlen-
meyle uyumlu olmad›¤› ve onu tem-
sil etmedi¤i görülmektedir. Hala es-
kiyle çok daha bulafl›k bir temelde
devam edilmektedir. Halbuki biz ör-
gütsel çal›flmay› çok öne ç›kartt›k.

Bu kararla, bunu görmemiz laz›m. 
E¤er Kürt halk› yeni bir irade orta-

ya koyacaksa, ancak daha ileri düzey-
de bir örgütlenme gelifltirerek, yarata-
rak sa¤layabilir. Ancak mevcut örgüt-
sel düzeyde ortaya koyabildi¤i irade
çok s›n›rl›d›r. Dolay›s›yla etkisi de bu
düzeyle s›n›rl› kal›yor ve daha öteye
geçemiyor. Bu kararlaflmam›z›n bir de
bu yönlü bir gerçekli¤i vard›r. 

O halde pasif savunmadan aktif sa-
vunmaya geçifl diye tan›mlad›¤›m›z bu
sürecin de¤ifltirdi¤i hususlar nelerdir?
Tabii Önderlik süreci teorik olarak ay-
d›nlat›rken, meflru savunma çizgisi
temelinde ele ald›. Meflru savunma
çizgisine iliflkin çok somut formülas-
yon gelifltirerek üç aflamal› gerçekle-
flecek pasif, aktif ve topyekün savun-
ma duruflunu önümüze koydu. Böyle-
likle meflru savunma çizgisini bir for-
mülasyona kavuflturdu. 

AAkkttiiff  ssaavvuunnmmaayyaa  ggeeççeenn  bbiizziizz

ÖÖnnddeerrlliikk  ddee¤¤iill

1993 mart›ndan 2007’ye kadar olan
süreci, pasif savunman›n on befl y›ll›k
duruflu olarak tan›mlad›. Bu sürecin
özü, Kürt sorununu bar›flç›l, demokra-
tik birlik çerçevesinde çözümünü ya-
ratmakt›. Buna göre mücadele etti ve
çal›flt›. Bundan dolay› da sürecin bü-
yük bir k›sm› tek tarafl› ateflkesle geç-
ti. Çat›flmal› dönemler bile hep taktik
düzeyde çat›flma oldu. Demokratik ba-
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r›flç›l birlik çözümü için gerekli zemini
yaratmak amac›yla çat›flma oldu. Bü-
yük savafllar da verildi, ama bütün bu
çat›flmalar›n amac› demokratik bar›fl-
ç›l bir birlik yaratmak içindi. Önderlik,
bu sürecin yaln›z bafl›na sonuç verme-
di¤ini, baflar›ya götürmedi¤ini de¤er-
lendirdi ve çok somut bir flekilde “ben
buna inand›m, halen de inan›yorum,
bunun Kürt halk›n›n, Türkiye toplu-
munun, Ortado¤u halklar›n›n yarar›-
na oldu¤una da inan›yorum, fakat flu-
nu gördüm ki tek bafl›na bu duruflla
sonuç al›nm›yor” dedi. Türk devleti pa-
sif savunma duruflunu bir zafiyet, za-
y›fl›k olarak görüyor. Dolay›s›yla çözü-
me yanaflmak ve çözüm yönünde ad›m
atmak yerine, bu durumu zay›fl›k ola-
rak de¤erlendirip, imha amac›n› ger-
çeklefltirmek istiyor. Onun için yeni
yeni imha ve tasfiye planlar› haz›rlay›p
uygulamaya koyuyor. Bunlar› gören
Önderlik “o zaman yaln›z bafl›na bu
biçimde çözüm olmayaca¤› aç›kt›r...
Örgüte ve halka teflekkür ediyorum.
Aktif siyasetten çekiliyorum. Ben bu
çizgide duruyorum, ama örgüt ve halk
bilsin ki bu durufl yaln›z baflar› getir-
miyor. E¤er özgürlük ve demokrasi yö-
nünde baflar› elde etmek istiyorsak,
halk›n baflka fleyler yapmas› laz›m. Ne
yapacaksa nas›l yapacaksa kendisi
karar versin, özgürdür” dedi. Biz bu
durum karfl›s›nda yeni bir karar süre-
ci gelifltirdik. 

Önderlik pasif savunmay› bar›fl ve
demokratik birlik çözümü olarak ta-
n›mlad› ve ben orda duruyorum, dedi.
Kendisi orda kal›rken, biz aktif savun-
ma karar› ald›k. Önderlik savafl karar›
ald› demek yanl›flt›r. Öyle de¤il, ben
alm›yorum, dedi. Örgüt de kendine
güveniyorsa anl›yorsa, yapabilecekse
als›n, yapamayacaksa almas›n, kendi-
sini feshedebilir de, dedi. HPG Konfe-
rans›nda ve KONGRA GEL V. Genel

Kurulu’nda biz bu ifli yapabiliriz ira-
desini göstererek, böyle bir karar›r› al-
d›k. Aktif savunmaya geçen biziz, Ön-
derlik de¤il. Dolay›s›yla art›k Önderli-
¤in söylemi ile bizim söylemimiz, yap-
t›klar› ile bizim yapt›klar›m›z ayn› ola-
maz. Nerdeyse ayn›s›n› yapal›m deni-
liyor. Biz ne yaparsak Önderlik de
yaps›n ya da Önderlik ne yap›yorsa
biz de ayn›s›n› yapaca¤›z, deniliyor.
Böyle olmaz, bu bafll› bafl›na yanl›fl
bir de¤erlendirmedir. O halde biz neyi
de¤ifltirdik? Aktif savunma, pasif sa-
vunmaya göre ne tür de¤ifliklikleri ifa-
de ediyor? Bunlar da kapsaml›ca de-
¤erlendirilip, tart›fl›lacakt›r.

BBaarr››flflçç››ll  vvee  ddeemmookkrraattiikk  bbiirrlliikk  

ççöözzüümmüü  tteekk  ttaarraaffll››  oollmmaazz

Kürt özgürlük hareketi felsefik, ide-
olojik anlamda bir de¤ifliklik yaflama-
m›flt›r. Bunu tart›flmaya bile gerek
yoktur. Önderlik, reel sosyalizmi kap-
saml› ve derin elefltirilere tabi tuttu,
bu temelde demokratik sosyalizm çiz-
gisini gelifltirdi ve bu çizgi devam edi-
yor. fiimdi ald›¤›m›z pratik politik ka-
rarlar da bu çizgiyi çok daha yetkin bir
örgütlülük temelinde prati¤e kavufl-
turmay› hedefliyor. Bu temelde ideolo-
jik çizgi tart›flmas›, de¤iflikli¤i de¤er-
lendirmesi söz konusu de¤ildir. 

Pasif savunma ile aktif savunma,
ideolojiyle ba¤l›, ideolojinin yans›t›l-
mas›yla ba¤l› propaganda ajitasyon
çal›flmalar›n›n üslubunda çok önemli
bir de¤ifliklik ifade ediyor. Pasif savun-
mada üslubumuz gerçekten çok sa-
vunmac›yd›; kendimize özgüvenli, öz-
güç ile ifl yapmaktan ziyade, deyim ye-
rindeyse kendimizi baflkalar›na be¤en-
dirmek ve biraz da baflkalar›n› ikna et-
mek için söylemedik söz, göstermedik
davran›fl b›rakm›yorduk. Hep d›flar›-
dan beklentili bir hal ald›k. 

Bar›flç›l ve demokratik birlik çözü-
münü sadece biz yapmayaca¤›z. Biz ve
karfl› taraf ikna olup birlikte yapma-
m›z gerekiyor. Karfl› taraf ikna olmak
istemiyorsa, biz bir fley yapamay›z. Bu
yüzden geriye karfl› taraf› ikna edecek
hale getirmek için çal›flmak kal›yor.
Durmadan çal›flt›k, ama bunun sonu-
cunda örgütümüzün içinde beklentili-
li¤in geliflmesinden baflka bir fley orta-
ya ç›kmad›. Özgücümüze güvenip ken-
dimiz ifl yapmak yerine hep baflkas›-
n›n bir ifl yapmas›n› bekleme ortaya
ç›kt›. Bunlar yap›lmay›nca, hep flika-
yet ve yak›nma ortaya ç›kt›. PKK’nin
üslubundan geriye bir fley kalmad›
adeta, kendi gerçe¤imizi kaybettik.
Devlet flunu yaps›n, yok bunu yaps›n,
flu flunu yapm›yor, bu bunu yapm›yor,
biçiminde flikayet ve yak›nmalar›m›z
geliflti. Uzun süre pasif savunmada
kalman›n en önemli etkileri de son dö-
nemlerde örgüt içinde yanl›fll›k, düzel-
tilmesi gereken husus diye elefltirdi¤i-
miz kimi düzeyde kaymalard›r. Bu hu-
suslar durduk yerde ortaya ç›kmad›,
tabii ki süreçle ba¤lant›l›yd›. 

Bu kadar flikayetçilik, yak›nmac›l›k,
baflkas›ndan beklentililik, pratiksizlik
ve dar pratikçilik gibi durumlar; anla-
yamad›k, süreç uzad›, do¤ru durufl sa-
hibi olamad›k, üslubumuz, anlay›fl›-
m›z kayd› gibi flikayetçi durumlar›m›z-
dan ortaya ç›kt›. Bu yanl›flt›r. 

Aktif savunmada bu durumu dü-
zeltmemiz, kendi öz gücümüzü esas
alarak aflmam›z gerekiyor. Bireyin, ör-
gütün, gerillan›n ve halk›n kendi gü-
cünü esas al›p onu öne ç›kartmas›,
böylelikle baflar›y› kendi özgücüyle ya-
ratmay› esas alan bir anlay›fl›n, üslu-
bun, duruflun ve propagandan›n öne
ç›kmas› gerekiyor. Örgütümüzdeki bu
durufl halkta, adeta devlete yalvarma-
ya yol açt›. Kimin burnu kan›yorsa
nerede bu devlet diyor, kim az›c›k bir
fleyden yoksun kal›yorsa nerede bu
Avrupa’n›n, Amerika’n›n demokrasisi,
diyor. Bizim üslubumuz halka daha
kötü yans›d›. Batman’› sel bas›yor, be-
lediye baflkan›ndan halk›n bütün ke-
simlerine kadar herkes kalk›p, nerede
bu devlet, niye bize bakm›yor? diyor.
Sele devlet sebep olmad› ki, yo¤un
ya¤›fl sebep oldu. Afet olmufl, bu ko-
nuda devlet ne yaps›n? 

“KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettii  ffeellsseeffiikk,,  iiddeeoolloojjiikk  aannllaammddaa  bbiirr  ddee¤¤iiflfliikklliikk

yyaaflflaammaamm››flfltt››rr..  BBuunnuu  ttaarrtt››flflmmaayyaa  bbiillee  ggeerreekk  yyookkttuurr..  ÖÖnnddeerrlliikk,,  rreeeell  ssoossyyaalliizzmmii

kkaappssaammll››  vvee  ddeerriinn  eelleeflflttiirriilleerree  ttaabbii  ttuuttttuu,,  bbuu  tteemmeellddee  ddeemmookkrraattiikk  ssoossyyaalliizzmm

ççiizzggiissiinnii  ggeelliiflflttiirrddii  vvee  bbuu  ççiizzggii  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..  fifiiimmddii  aalldd››¤¤››mm››zz  pprraattiikk  ppoolliittiikk

kkaarraarrllaarr  ddaa  bbuu  ççiizzggiiyyii  ççookk  ddaahhaa  yyeettkkiinn  bbiirr  öörrggüüttllüüllüükk  tteemmeelliinnddee  

pprraattii¤¤ee  kkaavvuuflflttuurrmmaayy››  hheeddeefflliiyyoorr”
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ÖÖzzddee  ddeevvlleettii  rreeddddeeddeenn  aammaa  hheepp  

ddeevvlleetttteenn  bbeekklleeyyeenn  bbiirr  dduurruuflfl  vvaarr

Biz devleti d›fllayan, reddeden bir
ideolojik çizgi gelifltiriyoruz. Buna de-
mokratik sosyalizm paradigmas› diyo-
ruz. Paradigmal de¤iflikli¤i, devlet d›fl›,
halk›n demokratik örgütlülü¤ü ile ifl
yapmay› öngörüyoruz. Biz de dahil, et-
kiledi¤imiz toplum devlet niye az bura-
da diye, daha fazla devleti ça¤›r›yor.
Bunun çizgi ile bir alakas› yoktur. Laf-
ta devlete karfl›y›z dedik, ama özde ve
biraz s›k›flt›¤›m›z yerde dört elle devle-
te sar›lmay›, devlet istemeyi içeren bir
durumda kald›k. Bu durum çeliflik bir
durum oldu¤u gibi ayn› zamanda teh-
likelidir de. Ne söyledi¤i belli olmayan
bir duruma götürüyor. Bu nedenle bir-
çok çevre diyor ki mu¤lakt›rlar, ger-
çekten ne yap›yorlar belli de¤il, ne isti-
yorlar onu da anlayamad›k, çünkü bir
taraftan diyorlar ki devlet ötede dur-
sun ben kendi iflimi yapaca¤›m, öbür
taraftan içecek suyu olmad›¤› zaman
devlet bana niye su vermiyor, diyor. O
zaman suyunu da kendin yap! 

Demek ki aktif savunma, üslup
olarak, pratik durufl ve siyaset olarak
da de¤iflik, öz gücünü yaratmay›, ken-
di iflini kendi yapmay› esas al›yor.
Yoksa böyle baflkas›ndan beklentili ol-
makla de¤il. Pasif savunma, baflkas›n›
ikna edip onunla birlikte ifl yapmay›
aramay› ifade ediyor. Aktif savunma
ise kendi öz gücünü ortaya ç›kart›p,
öz gücüne göre halk›, kendi ifllerini
demokratik örgütlülü¤ü temelinde yü-
rütmeyi esas al›yor. Baflkas›ndan bir
beklentisi olmad›¤› gibi flikayetçi bir
üslubu da yoktur. Kendi iflini kendisi
yapmakla sorumludur.

Siyasal an-
lamda de¤ifliklik
nedir derken,
program›m›zda
ciddi bir de¤i-
fliklik yapm›yo-
ruz, yapmama-
m›z da gereki-
yor. Siyasi prog-
ram›m›z› PKK
program› belirli-
yor. PKK’nin
p r o g r a m › n › n
özü ve ilkeleri

KCK Sözleflmesi’nde yer al›yor. Yani
yeni bir program yok, ama flu vard›r;
siyaset tarz›m›z› de¤ifltiriyoruz. Bizim
geçen dönemde siyasi program›m›z›n
birinci bölümünde, Kürt sorununun
bar›flç›l demokratik cumhuriyet yo-
luyla çözümü vard›. Demokratik
cumhuriyet yolu, devletlerin demok-
ratik reformdan geçirilerek demokra-
siye duyarl› hale gelmesi, bu temelde
de Kürt sorununun demokratik birlik
içerisinde çözümünün gerçekleflmesi
vard›. Önderlik bunu demokratik uy-
garl›k manifestosunda tarihsel temel-
de güncel durumunu de¤erlendirerek
geniflçe izah etti. Bütün parçalar›n
özgünlü¤ünde ayr› ayr› kapsaml› çö-
züm programlar› ortaya koydu. Buna
demokratik özerklik çözümü de dedi.
Pasif savunma döneminin birinci ve
esas olan program› buydu. Demokra-
tik cumhuriyet program›n› neredeyse
tek program gibi öne ç›kartt›k ve böy-
le bir çözüm arad›k, ama bu progra-
m›m›z›n bir bölümüydü.

KKeennddii  ççöözzüümmüümmüüzzüü  öözzggüürr  

iirraaddeemmiizzllee  ggeerrççeekklleeflflttiirreeccee¤¤iizz  

Siyasi program›m›z›n bir de ikinci
bölümü vard›r. Önderlik onu da ‘‘BBiirr
HHaallkk››  SSaavvuunnmmaakk’’ adl› eserinde ortaya
koymufltu. Kad›n özgürlü¤üne ve eko-
lojiye dayal›, halk›n demokratik konfe-
deral sistemini örgütleyerek kendi iflle-
rini kendi yapar hale gelmesini sa¤la-
mak, böylelikle yaflam›n› örgütlü güç
haline getirmektir. Bu da siyasi prog-
ram›m›z›n ikinci maddesidir. Önderlik
bu s›ralamay› tabii tutuyor ve birinci
maddede duruyor. Biz hareket olarak
bu s›ralamay› de¤ifltirerek, birinci

maddeyi ikinciye düflürdük. Demokra-
tik cumhuriyet ve demokratik birlik
çözümünü reddetmiyoruz. Onu prog-
ram›m›zdan ç›kartm›yoruz, ama yaln›z
bafl›na onunla çözümün geliflemeyece-
¤i kanaatine ulaflt›k.

Demokratik birlik çözümü iki taraf-
l›d›r. Amaç çözüm gerçeklefltirmekse o
zaman her iki taraf yanaflmal›d›r. Ama-
c›m›z çözümü gerçeklefltirmektir, ama
karfl› taraf öyle bir çözüme yanaflm›-
yorsa; biz çözümsüz ve alternatifsiz de-
¤iliz. Çözüme yönelik ad›mlar›n at›lma-
s› için de yalvarmaya mecbur de¤iliz.
Elbette ki farkl› çözüm yollar›na gide-
ce¤iz. Halk›n ba¤›ms›z, özgür iradesini
temsil eden demokratik konfederal
halk örgütlülü¤ünü yaratarak, yediden
yetmifle Kürt halk›n›n tüm kesimlerini
içine alacak bir örgütlülük sa¤layaca-
¤›z. Böylelikle ekonomik, sosyal, siyasi,
kültürel, ideolojik, askeri savunma ve
her alandaki toplum yaflam›n›, sistem
örgütlülü¤ü temelinde, halk›n iradesi
ve kendini yönetmesi temelinde bir ör-
gütlülük sa¤layaca¤›z. Böylelikle dev-
let+demokrasiyi gelifltirece¤iz.

Ortada demokrasi diye bir fley yok-
tur, her tarafta devlet hakimiyetini
kurmufltur. Demokrasi neredeyse di-
be vurmufl, s›f›ra kadar inmifltir. Hal-
buki demokrasi ve devlet aras›ndaki
uçurumu yüzde elli, yüzde elli olarak
ortaya ç›kartmak, hatta demokrasi-
nin oran›n› daha yukar›lara ç›kart-
mam›z gerekmektedir. Bu aç›dan de-
mokratik halk örgütlülü¤ünü aktif
savunma döneminde en temel çal›fl-
ma olarak görüyoruz. 

Pasif savunma döneminde, Kürt so-
rununun çözümü için karfl› taraf› si-
yasal aç›dan zorlamay› temel bir görev
olarak ele al›p, onu gerçeklefltirmek
için yo¤un bir çaba harc›yorduk. Bu
aç›dan üslubumuzu, çal›flma plan›m›-
z› buna göre kurduk. Ama aktif savun-
ma döneminde, halk›n demokratik
konfederal örgütlülü¤ünü yaratmay›
temel görev olarak ortaya koyuyoruz.
Bundan dolay› hareket olarak üslubu-
muzu, çal›flma plan›m›z› buna göre
oluflturuyoruz. Böylelikle halk›n ba-
¤›ms›z, özgür iradesini örgütlülük te-
melinde ortaya ç›kartmay› öngörüyor
ve bunu bir çözüm alternatifi olarak
önümüze koyuyoruz. 
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E¤er Kürt sorunu çözümsüz kal›rsa,
kendi irademiz ve halk›n iradesiyle böy-
le bir çözüm gelifltiririz. Kürt özgürlük
hareketi ve Kürt halk› yüzlerce y›l dev-
letlerle çat›flma içerisinde kendi demok-
rasisini örgütlemek için mücadeleci ya-
flam›n› sürdürebilir. Kürt özgürlük ha-
reketinin ve Kürt halk›n›n buna gücü
ve kudreti vard›r. Erkek egemenlikli, ik-
tidarc›, devletçi zihniyeti bu flekilde de-
mokratik çözüme zorlamak istiyoruz.
Böyle bir mücadele olursa, Önderli¤in
belirtti¤i “taraflardan herhangi birisi
benden yard›m isterse, ben arabulucu
olmak için rolümü oynar›m. Ama ben-
den yard›m istenmezse, benim yapabi-
lece¤im baflka bir fley kalmam›flt›r” ko-
flullar› oluflacakt›r. E¤er devlet bu bi-
çimde daha fazla zarar görmemek için
Önderlikli, bar›flç›l demokratik çözüme
girerse, buyursun biz de var›z. Bunlar›
kabul etmeyip inkar ve imha politikala-
r›na devam ederse, o zaman biz demok-
ratik konfederal sistem içerisinde, ken-
di özgür yaflam›m›z› sürdürecek ve mü-
cadelemizi daha çok gelifltirecek, kendi
çözümümüzü özgür irademizi koruya-
rak gerçeklefltirece¤iz.

KKüürrttlleerree  mmuuhhttaaçç  oollaann  TTüürrkklleerrddiirr

KKüürrttlleerr  TTüürrkklleerree  mmuuhhttaaçç  ddee¤¤iillddiirr

Ayr›lma hakk›, bütün halklar›n en
engellenemez hakk›d›r. Kürt halk›n›n
da buna hakk› vard›r ve hiç kimse bu-
na bir fley diyemez. E¤er bir ayr›lmak-
tan söz edilecekse, bunun özü demok-
ratik konfederal sistemin gelifltirilmesi-
dir. Önderlik buna da aç›kl›k getirdi,
iliflkileri tan›mlad›, mesela Kürt Türk
iliflkilerinin tarihini tan›mlad›. Bir ya-
n›lsama var. Türkiye de Kürtleri kendi-
lerine muhtaçm›fl gibi görüyor, oysa
tersi do¤rudur. Önderlik bunlar› çok
somut ortaya koydu. Kürtler Araplarla
iliflki içerisinde Sümer sistemini yarat-
t›lar, bunu iyi biliyoruz. S›n›fl› ve cinsi-
yetçi toplum uygarl›¤› bu iliflkiden ç›k-
t›. Çok büyük geliflmeler yaratm›flt›r.
Demek ki, Türklersiz de Kürtler baflka-
lar› ile iliflki kurabiliyor ve uygarl›klar
yaratabiliyorlar. Kürt Fars iliflkileri
devletçi toplum uygarl›¤›n› dünyaya
yayd›. Bat› uygarl›¤› karfl›s›nda Do¤u’-
yu savundu. K›saca Kürtler, Türklerle
iliflkiye muhtaç de¤ildir, Kürdistan

stratejik bir konumdad›r. Kürt toplu-
munun de¤iflik toplumlarla stratejik
iliflki kurma imkan› vard›r, ama Türki-
ye’nin böyle imkanlar› yoktur. Biz hep
birlik birlik deyince, bunlar ayr›lmak-
tan ve kendilerini örgütleyip yönetmek-
ten korkuyorlar, dolay›s›yla bast›ral›m,
uzatal›m süreci, demeye ikna ettiler
kendilerini. Çürütece¤iz! Da¤›taca¤›z!
Öyle de¤il asl›nda, do¤ru oldu¤una
inand›¤› için Önderlik öyle söyledi, ha-
reketimiz de takip etti. Ama Türkiye
kabul etmezse demek ki Kürtlere muh-
taç de¤ildir. Oysa tersi do¤rudur.

Türkler Kürtlere dayanarak Anado-
lu’ya girdiler. Yine Kürtlere dayanarak
Haçl›lar› yenip Anadolu’ya yerlefltiler.
Kürtlere dayanarak Ortado¤u’da im-
parator oldular, Osmanl› imparatorlu-
¤unu kurdular. Kürtlere dayanarak
Erzurum ve Sivas Kongresi ile ulusal
kurtulufl savafl›n› gelifltirdiler, cumhu-
riyet kuruldu. Dikkat edilirse asl›nda
Kürt iliflkisine muhtaç olan Türki-
ye’nin kendisidir. Oysa flimdi tersi
do¤ruymufl gibi bir zihniyet var. Türki-
ye’de bu zihniyetin, k›r›lmas› gereki-
yor. Önderlik bunu ortaya koymak
için çözümlemeler yapt›, sadece bunu
ortaya koymak için de¤il tabii.

E¤er Türkiye kendi zihniyetini dü-
zeltmezse, de¤ifliklik gündeme gelir
dedi. Türk Kürt iliflkileri parçalan›r ve
Kürt Arap iliflkileri, Kürt flia iliflkileri
öne ç›kar dedi. Tabii o yönlü geliflme-
ler vard›r. Irak yönetimi Kürdistan bi-
zim bir parçam›zd›r, kimse sald›ramaz
diyor. Türkiye hala bir yerde Kürdis-
tan ismi geçmifl diye k›rk türlü mahke-
me aç›yor. Böyle bir zihniyetle hiç kim-
seyi kand›ramaz, hiçbir yere gidemez,
bunlar afl›ld› art›k. Türkiye’nin yapt›¤›
inkarc› imhac› yüzünde beyhude bir
direnmede ›srard›r. Tabii faflist bir zih-
niyet var; o zihniyet bunda ›srarl›, bafl-
ka bir fley göremiyor. Demokrat de¤il,
emperyalisttir, sömürgecidir, soyk›-
r›mc›d›r;  kendisi emmek, çalmak,
baflkas›n› yemek istiyor. 

Dolay›s›yla da flimdi en önemlisi
askeri aland›r. Aktif savunman›n as-
keri boyutlar› nelerdir? Bence bizim
en çok bu konu üzerinde düflünme-
miz gerekiyor. Plan, program›m›z›n
de¤iflmesi laz›m. Biz, çok bilinçli bir
fley yapmad›k, çok ayr›nt›l› bir de¤er-

lendirme yapmad›k, fakat flunu kesin
biliyoruz; 2007 plan›n›n 2006’dan her
bak›mdan de¤iflik olmas› gerekir. Böy-
le olmazsa o zaman, aktif savunma
planlamas› olmaz, hala pasif savunma
da kalm›fl›z demektir. Bir kere anlay›fl
düzeltmesi, yeterli bir perspektif ve
do¤ru bir planlama olmazsa baflar›l›
bir uygulama geliflmez. Baflar›l› uygu-
lamay› sa¤layacak yeterli, tarz, üslup
ve tempoya ulafl›lamaz. Bu bak›mdan
aktif savunman›n, pasif savunmadan
askeri bak›mdan fark› çok daha fazla-
d›r. Bunlar askeri kavramlar. 

DDüüflflmmaann››  ss››nn››rrllaanndd››rraarraakk  

kkeennddiimmiizzii  ssaavvuunnaaccaa¤¤››zz

Pasif savunma neydi? Kendine da-
yanarak, güvenlik tedbiri al›p, kendini
korumaya pasif savunma diyebiliriz.
Biz, flimdiye kadar bunun için tedbir
alacak gerillay› az tuttuk, bütün eya-
letlere de ona göre yerlefltirdik, fazla
bir tane varsa hemen geriye çektik,
azaltt›k. Buna göre birliklerimizi kü-
çülttük, buna göre bir hareket tarz›,
üslenme tarz› gelifltirdik. Da¤lar›n en
doruklar›na taflt›k, halktan yedi fersah
uza¤a gittik, hepsi pasif savuma nede-
niydi, kendili¤inden olmad›. Bir strate-
jik duruflun gere¤iydi, yapmam›z gere-
kiyordu, yapmaya çal›flt›k. 

Aktif savunmada bu de¤ifliyor, orta-
dan kalk›yor mu? Kendi tedbiri ile
kendini savunmak kalkm›yor tabii,
ama yetersizdir. O biçimde kendini sa-
vunursan aktif savunma yapamazs›n,
yani hem kendi tedbirinle kendini sa-
vunacaks›n hem de düflman› s›n›rlan-
d›rarak kendini savunacaks›n. Aktif
savunmay› böyle tan›mlayabiliriz.
Düflman› s›n›rland›racak kadar meflru
savunma çizgisinde eylemlilik ve kendi
tedbirin ile savunma. ‹flte aktif savun-
man›n fark› budur. Demek ki yeni fley-
ler eklendi, bir yandan kendi tedbirin
ile savunma devam ediyor, ama di¤er
yanda düflman› meflru savunma ey-
lemlili¤i ile s›n›rland›rma temelinde
kendini, çizgiyi ve halk› savunmakt›r. 

Pasif savunma da flunu yap›yorduk
biz; kendi tedbirimizle kendimizi koru-
yup var ederek, siyasi ortama var›z, di-
yorduk. Ezilmiyoruz onun için bizi ez-
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me umutlar› boflad›r, Kürt sorununu
çözün diyorduk, ama flimdi sadece onu
demiyoruz, onun yan›nda biz düflman›
daralt›p s›n›rland›rarak kendimizi,  hal-
k›, yine çizgiyi savunacak bir özgürlük
alan› yarataca¤›z diyoruz. Bu durum
önemlidir. Bu durum amaçta, hedefte
de¤ifliklik yap›yor, gerillan›n nicel du-
rumunda de¤ifliklik yap›yor, mevzilen-
mesinde, eylem çizgisinde, hareket tar-
z›nda, vurufl tarz›nda, üslenme tarz›n-
da her fleyde de¤iflikliklere yol aç›yor. 

HHPPGG  ddeemmookkrraattiikk  

kkoonnffeeddeerraalliizzmmiinn  iinnflflaa  aarraacc››dd››rr

Bu de¤iflikliklerin hepsini içeren bir
planlamay› yapmak kesinlikle gerekli-
dir. Pasif savunmada gerilla, sadece
siyasi gündemi etkilemekle görevliydi.
Aktif savunmada siyasi gündemi belir-
lemek yan›nda örgütsel çal›flmalar›n
önünü açmak, zeminini güçlendir-
mekle de görevlidir. Yani demokratik
konfederalizmin inflas›nda HPG’nin
görev ve sorumluluklar› vard›r. De-
mokratik konfederalizm bizim d›fl›m›z-
da, bizi ilgilendirmiyor, ne yaparlarsa
yaps›nlar, da¤ bafl›n›n silahl›s›y›z diye-
meyiz. Öyle dersek kimse demokratik
konfederalizmi infla edemez, örgütle-
yemez. Neden düflman z›rh gibi örgüt-
lenmifl, toplumun her yerine kadar
girmifl, bütün damarlar›n› tutmufl, ör-
gütlenmeye izin vermiyor? Bu düflman
örgütlülü¤ünün da¤›t›lmas› laz›m, kim
da¤›tacak? Elbette HPG da¤›tacak,
baflka gücü mü var? Kürt halk›n›n,
düflmanla savaflacak, onu k›racak bir
tane gücü var, o da gerillad›r. Gerilla
yapmazsa bunun halk üzerindeki düfl-

man örgütlülü¤ü k›r›lmaz, da¤›t›lmaz-
sa, o zaman demokratik konfederalizm
örgütlenemez. Bu anlamda demek ki
gerillan›n görev alan›, görev düzeyi ak-
tif savunmada de¤iflmifltir. 

Gerilla bir ideolojik durufl gücü-
dür. Bu her zaman böyledir, devam
ediyor. Gerilla siyasi sürece göre çal›-
fl›yor, siyasi süreci etkiliyor. Bir siya-
sal mücadele gücüdür, ama flimdi ge-
rilla bir de örgütlenme arac›d›r. De-
mokratik konfederalizmin infla arac›-
d›r. Pasif savunmada böyle de¤il, ama
aktif savunmada böyledir. Halk›n de-
mokratik konfederal örgütlülü¤ünü
yaratabilmek için halk›n üzerindeki
düflman örgütlülü¤ünün da¤›t›lmas›
gerekiyor. Bunu gerilla yapacakt›r.
Bu anlamda ön açmas›, zemin yarat-
mas›, demokratik konfederal halk ör-
gütlülü¤ünün yarat›lmas› için halk›
savunmas› gerekiyor. Demokratik
halk örgütlülü¤ünü, gerilla savun-
mazsa ayakta kalamaz ve kendini ko-
ruyamaz. Böyle olunca, gerillan›n ha-
reket alan›, mevzilenmesi de¤ifliyor.
Pasif savunmada da¤›n en uza¤›na
gönderiyorduk, flimdi biraz halka
yaklaflmas› gerekiyor, düflmana daha
yak›n olmas› laz›m. Ondan uzak olur-
sa bu görevleri yapamaz.

Di¤er yandan belli bir s›n›rda tuttuk
gerillay›, eyaletlere öyle gram gram öl-
çerek da¤›tt›k, geçen sekiz on senedir.
Bir fazla olursa hemen oradan uzaklafl-
t›rd›k, koyamad›k fazla, niye? Çünkü
kendi tedbiri ile kendini savunuyor,
fazla olursa tedbir alam›yor. Ama flimdi
otuz kiflilik gerilla gücü ile bir alanda
düflman k›r›lamaz, parçaland›r›lamaz,
s›n›rland›r›lamaz, daralt›lamaz. 

Gerilla say›s›n›n ço¤almas› laz›m.

‹ki kat, üç kat, befl kat ço¤almas› ge-
rekiyor. E¤er geçen y›llarda Botan’a
üç bin gerilla koysayd›k, her gün yüz
tane ölü olurdu, befl on çat›flma olur-
du, savunamazd›k kendimizi. Onun
için, birkaç yüz gerilla ile oluyordu.
Ama flimdi birkaç yüz gerilla ile Bo-
tan’da ne yapabiliriz, hiç bir fley. Sa-
dece birkaç çat›flma, eylem yapar›z
her y›l, ondan öte bir fley yapamay›z.
Oysa belki de medya savunma bölge-
lerini Botan’a do¤ru kayd›rmam›z ge-
rekiyor. Güney kendini örgütlüyor,
yar›n gelecek diyecek ki çekilin, biz
burada kendimizi örgütleyece¤iz. Di-
yebilir miyiz çekilmiyoruz, gelmeye-
ceksiniz? O zaman halk karfl›t› olu-
ruz. Onu dedi¤imiz zaman biz gerici
oluruz biliyor musunuz? ‹lerici olun-
maz. Geçmiflte böyle çat›flmalar oldu
buralarda, yar›n da ayn› fley olur diye
düflenen yan›l›yor, olmaz. O zaman
demek ki Botan’da Zagros’ta baz›
ad›mlar at›l›r, geliflmeler olur, medya
savunma bölgeleri geniflletilirse; Gü-
ney’deki durumumuz da düzelir.
Onun için de aktif savunmay› gelifltir-
mek gerekiyor. Gerillan›n bu anlamda
nicel olarak büyütülmesi laz›md›r.

GGeerriillllaa  ssaayy››ss››  oonn  bbiinnlleerree  çç››kkaarr››llmmaall››dd››rr  

Önderlik en son notunda da dedi
iki y›lda elli bini bulur. Geçen dö-
nemlerde diyordu yüz bine ulafl›r.
fiimdi bizim on binlere ç›kartmam›z
laz›m, herkesin gerilla kat›l›m› için
u¤raflmas› gerekiyor. Görev bilmesi
laz›m, flimdiye kadar HPG bir kifli al-
mamak için ›srar ediyor, kendine hiç
görev bilmedi bunu, flimdi de öyle
davran›rsa olmaz. Yönetimimiz geril-
lan›n kat›l›m› için HPG’nin önüne iki
kat görev koydu. Yap›yor ayr› bir me-
sele. Yapam›yorsa zay›ft›r. Yap›lmas›
gerekti¤ini görüyor, biliyor, istiyor,
ama çal›flm›yor, çal›flam›yor, yapam›-
yor, tembeldir, pasiftir. Ama büyük
bir hedefi ve inanc› var, süreci tan›m-
l›yor. Bu bak›mdan gerillan›n h›zla
büyütülmesi laz›md›r. Gerillan›n ni-
celi¤ini öyle geçmiflteki gibi ele ala-
may›z, onun için her yerde, bütün
eyaletlerde ço¤altaca¤›z. Gerillan›n
daha fazla düflmana ve halka yaklafl-
t›r›lmas›n› sa¤layaca¤›z. 
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Hedefler bak›m›ndan da sadece as-
keri hedefleri önümüze ald›k. Misille-
me eylemleri yap›yorduk. O da zama-
n› geçince yap›lm›yordu. Çok dar eko-
nomik hedefleri gündemlefltirdik.
fiimdi aktif savunmada bu hedeflerin
kapsam› de¤ifliyor. IV. Konferans’›n
karar›, savaflla alakal› olan bütün
ekonomik, siyasi ve askeri kurumlar,
aktif savunma savafl›n›n hedefidir.
Hedefler program›m›z genifllemifltir.
Eskisi gibi davranamay›z, eskisi ka-
dar kendimizi daraltamay›z, hedefler
bak›m›ndan da tutamay›z, aktif sa-
vunma ile pasif savunma de¤iflti. Tarz
bak›m›ndan da üslenme tarz›, hare-
ket tarz›, eylem tarz› bak›m›ndan da
gözetmek gerekiyor bunlar›. 

Geçen dönemde misilleme gerekti-
¤inde sabotaj yapt›k, k›smi pasif savun-
ma yapt›k, taktik aktif savunma yapt›-
¤›m›z zamanlarda örne¤in sabotaj eyle-
mi ile yetindik, bu bize yeterli oldu.
fiimdi aktif savunma sürecinin eylem
çizgisi sadece sabotaj olamaz, baflka da
olmas› gerekiyor. Eylem çizgisinde ge-
nifllememiz gerekiyor, suikast olmal›,
s›zma olmal›, sabotaj yan›nda bask›n
olmal›, arazide etkinlik kuran, denetim
kuran birçok tarz› gelifltirebilmeliyiz.
Savafl takti¤i, tekni¤i bak›m›ndan ken-
dimizi bu biçimde gelifltirmemiz gereki-
yor. Silahlanma düzeyini gelifltirmemiz
laz›m, çünkü düflman sald›r›lar›na kar-
fl› savunma yapmam›z gerekiyor. Hare-
ket tarz›nda da üslenme tarz›nda da ta-

bii bu yap›lmal›.  Tüm bunlara
göre bu daha büyük ve daha et-
kili bir geliflme olacakt›r. 

K›saca geçen y›llardaki du-
rum de¤iflmifltir. Bunu anlamaz
da kendi planlama ve prati¤imi-
zi buna göre de¤ifltirmezsek ba-
flar›s›z kal›r›z. Sadece geçen y›l-
lardaki gibi ifl yapm›fl olmak, bu
y›l aç›s›ndan baflar› say›lmaya-
cakt›r. Bu y›l›n görevleri daha
farkl›, daha de¤iflmifl, daha bü-
yümüfltür. Ona göre planlama
ve pratik yapt›¤›m›z ölçüde
2007 y›l›nda baflar›l› olaca¤›z. 

SSaaddeeccee  ddaarrbbee  yyeemmeemmeekk  

bbaaflflaarr››  ddee¤¤iillddiirr  

Bu bak›mdan geçen y›llar-
dan farkl› ve ba¤›ms›z olarak

flimdi aktif savunma biçiminin temel
özelliklerini anlamam›z, de¤erlendir-
memiz ve planlamam›z› her bak›m-
dan ona göre yenilememiz gerekiyor.
Biz bu çerçevede Güney medya sa-
vunma alanlar›ndaki durufl, iç hede-
fini de de¤ifltirdik, geçen dönemlerde
düflman sald›r›lar› karfl›s›nda darbe
yememek baflar› say›l›yordu. fiimdi
HPG IV. Konferans› ile flu karar› al-
d›k; sadece darbe yememek baflar›
de¤il, baflar›s›zl›k say›lacak. Güney-
’de medya savunma bölgelerine düfl-
man nereden girerse girsin, e¤er düfl-
man iradesini k›racak kadar bir aske-
ri etkinlik, düflmana darbe vurma ge-
liflmezse, oras› baflar›s›zd›r. 

Medya savunma bölgeleri içinde ak-
tif savunma gereklerini böyle korur, bu-
na göre bütün alanlar›n kendisini ör-
gütlemesini, mevzilendirmesini pratik
haz›rl›klar›n› buna göre yapmas›n› ön
gördük. Bu karar›m›z geçerlidir ve hep
geçerli olacakt›r. Herhangi bir alana
düflman girdi¤inde e¤er o alan, irade k›-
racak düzeyde düflmana darbe vura-
mazsa, baflar›s›zd›r. ‹stedi¤i kadar ken-
dini korusun, öyle yapana kaçm›fls›n,
savaflmam›fls›n, düflmana vurmam›fl-
s›n, kendini korumuflsun, diyece¤iz. 

Aktif savunma yaln›z bafl›na kendi-
ni korumak de¤ildir, düflmana vura-
rak kendini korumakt›r. Meflru savun-
ma çizgisinde bunu bilmemiz gereki-
yor, bu farkl› bir durumdur pasif sa-

vunmaya göre, de¤iflik bir durumdur,
Kuzey’de de geçerlidir, Güney’de de ge-
çerli her yerde de geçerlidir. Bizim
esas tart›fl›lmas›n› istedi¤imiz, üzerin-
de yo¤unlafl›lmas›n› gerekli gördü¤ü-
müz hususlar bunlard›r. 

Böyle hayalci bir durufl olmaz, sade-
ce düflünce düzeyinde de kalmamak
gerekiyor, bence prati¤e geçirilmesi la-
z›m. Prati¤e geçirilmesi zay›ft›r, tam ay-
r›nt›l› bilemiyoruz, ama izledi¤imiz pra-
tikler böyle de¤il. Bu bak›mdan elefltiri-
lerimiz çok, öfkemiz de fazla, bunu aç›k
söyleyelim hiç böyle bir an bile müsa-
maha edecek durumda de¤iliz. 

Biz 2007 y›l›n› kaybetmek istemiyo-
ruz. Bunu herkes bilsin, kazanman›n
yolu da geçen y›llar gibi de¤ildir ya bir
sürecin gere¤i yerine getirilir, baflar›l›r
ya da kaybedilir. Yoksa öyle ortada ka-
l›nmaz, eskiyi tekrarlayarak biz ortada
kalamay›z. Yanl›flt›r, böyle bir duru-
mun afl›lmas›, düzeltilmesi, de¤ifltiril-
mesi kesinlikle gereklidir. 

Önce zihinlerimizde bu de¤iflikli¤i
yapabilmeliyiz, k›rabilmeliyiz. Ufkumuz
afl›lmal›, anlay›fl›m›z geliflmeli, ard›n-
dan da pratik giriflkenli¤imiz artmal›.
Cesur davranmal›y›z, bu tür de¤ifliklik-
ler yapma dönemlerinde düflünce de ve
pratikte giriflken olan cesur davranan-
lar öncü militan olabilirler. Yeni sürecin
gelifltiricisi, yarat›c›s› ön aç›c›s› olabilir-
ler. Giriflken olmayan, cesur davrana-
mayan, süreci anlamakta zorlanan,
pratik uygulamada da k›rk türlü ba¤la
kendini ba¤layanlar yeni süreçlerin ya-
rat›c›s› kesinlikle olamazlar. Bu neden-
le tabii bu durumu daha çok tart›flma-
m›z, anlay›fl düzeyini gelifltirmemiz,
planlamalar›m›z› gelifltirmemiz gereki-
yor. Bizim hedefimiz IV. Konferans’›n
karar›d›r. Yeni süreci baflar› ile yarat-
mak hem de onun yarat›c› militanlar›
haline kendimizi getirmek oluyor. Bir-
çok kez de¤iflik biçimlerde ifade etmeye
çal›flt›k, ama daha kapsaml› bir çal›fl-
ma ve çözümlemelerin geliflmesi aç›s›n-
dan tart›flmak gerekli, benimki öyle bir
tart›flmaya yöneltme çabas› oluyor. Ya-
ni ben çözümleyecek de¤ilim, kapsaml›
gelifltirecek de de¤ilim. Bu do¤rultuda
hareket edilip çal›flmalar yap›ld›¤› ölçü-
de baflar› olaca¤›na inanarak, böyle bir
çal›flma içerisine bir dakika bile zaman
geçirmeden girilmelidir. 
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SSeerrxxwweebbûûnn:: Apocu hareketin ilk as-
keri e¤itim çal›flmalar›n› Lübnan-Filis-
tin sahas›nda yürüttü. Ülke d›fl›na ç›-
k›flla birlikte Demokratik Cephe’nin
askeri e¤itim kamplar›nda gördü¤ünüz
e¤itim sürecinde ne gibi zorluklarla
karfl›laflt›n›z? 

DDuurraann  KKaallkkaann::  Filistin sahas›na ilk
olarak 1979 temmuzunda Önder Apo
geçti. Geçifl nedeni, güvenlik koflullar›y-
la birlikte hareketin d›fl alanda, özellik-
le Filistin sahas›nda imkanlar›n› artt›r-
makt›. Çünkü o dönemde Ortado-
¤u’nun direnifl merkezi Filistin’di. Yet-
mifl iki milletten demokratik halk güçle-
ri Filistin kurtulufl hareketinin imkan-
lar› çerçevesinde e¤itim görüyor, hem
Filistin mücadelesine destek sunuyor
hem de kendi ülkelerindeki direnifl ha-
reketlerini buradan ald›klar› güce daya-
narak örgütlemeye çal›fl›yorlard›. 

E¤itim için bizim ilk gru-
bumuz eylül 1979’da Fi-
listin sahas›na gitmeye
bafllad›. Bu 15 civa-
r›nda bir arkadafl
grubuydu. Askeri
alan aç›s›ndan seçil-
mifl kiflilerdi. Hemen
hepsi mevcut örgüt-
lülük içerisinde bölge
askeri sorumlular›
olan arka-

dafllard›. Daha sonra 1979 aral›k ve
1980 bafl›nda, ocak, flubat aylar›nda,
özellikle partimize yönelik askeri ope-
rasyonlar›n ve tutuklamalar›n yo¤un
olarak artt›¤› bu süreçte Önder
Apo’nun talebi do¤rultusunda daha
çok kadro aday› Lübnan-Filistin saha-
s›na aktar›ld›. 1980 bahar›nda belli bir
kadro gücü bu sahada birikmifl oldu. 

Ben yurtd›fl›na 22 Nisan 1980’de
ç›kt›m. Filistin’deki e¤itim kamplar›na
may›s bafl›nda gittim. Gitti¤im yer, De-
mokratik Cephe’nin Lübnan’›n güne-
yindeki Demor kasabas›nda bulunan
askeri e¤itim kamp›yd›. Orada 7-8 ki-
flilik bir arkadafl grubu e¤itim görü-
yordu ve esas olarak e¤itimlerini belli
düzeyde gelifltirmifllerdi de. Biz üç ki-
flilik bir grup olarak bu arkadafllara
eklendik. 1980 yaz bafl›ndan a¤ustosa
kadar askeri e¤itimimizi bu kampta
yapt›k. Bir e¤itim devresi, askeri e¤i-

tim devresi biçiminde sürdürdük.
Orada e¤itimi bizim arkadafllar›-

m›zdan birisi veriyordu. Daha
önceki gruplardan askeri
e¤itim görmüfl olan arka-
dafllardand›. Belli bir tec-
rübe ve birikim edinmiflti.
Kamp› idare eden Filistinli
görevlilerin nezaretinde,
ama esas olarak kendi as-
keri e¤itimimizi kendimiz

yapt›k. Yani daha ön-
ce e¤itim gör-

müfl olan ar-
kadafl›m›z
bize e¤itim
verdi. Ge-
liflmeleri,
her der-

sin tamamlan›fl›n› Filistinli ö¤retmen-
lere rapor ettik. Zaman zaman onlar
da yapt›¤›m›z e¤itime nezarette bulun-
dular. Ama dersleri dil sorunu gere¤i
de daha rahat oldu¤u için bizim arka-
dafl›m›z›n vermesi uygun oluyordu ve
biz öyle tamamlad›k. 

Bizden önceki devreler tercüman
arac›l›¤›yla Filistinliler taraf›ndan e¤i-
tilmifllerdi. Tercüman s›k›nt›s› da olun-
ca, e¤itimler belli bir zorluk içinde geç-
miflti. Bafllang›çta yeterince haz›rl›k
içerisinde olunmamas›, birdenbire pra-
ti¤in içine girilmesi böyle bir durumu
yaratm›flt›. Elbette ciddi bir durumdu.
Askeri e¤itim yap›l›yor, silah ve bomba
kullan›m› ö¤reniliyor, sürekli pratik
tatbikat yap›l›yordu. Dil bilinmezse
hem yeterince ö¤renme imkan› olmu-
yor hem de tehlike arz ediyor. Nitekim
bazen böyle kazalar o dönemdeki e¤i-
timlerde yafland›. 

Filistin sahas›ndaki e¤itimlerimiz
çok zorlu flartlarda gerçekleflti

O dönemde 15-20 e¤itim kamp›m›z
vard›. ‹lk grubumuz da tek bir kampta
e¤itim görmemifl, arkadafllar›n verdi¤i
bilgiye göre birkaç kampa bölünmüfl ve
o temelde e¤itim görmüfllerdi. Biz gitti-
¤imizde, ilk grubun e¤itimi tamamlan-
m›fl, ülkeye dönme haz›rl›klar› yap›yor-
lard›. Ço¤unlu¤u kamplardan çekil-
mifl, Beyrut’ta ülkeye dönüfl haz›rl›kla-
r› içerisindeydiler. ‹lk e¤itimler Filistin-
li ö¤retmenler taraf›ndan yap›ld›¤› gibi,
Arap ya da baflka topluluklarla da bir-
likte yap›lm›flt›. Bir e¤itim flubesi içeri-
sinde baflka halktan gelen gençlerle
askeri e¤itim görmüfllerdi. Bu durum

TAR‹H‹N fiEN ÇOCUKLARI
“Gerillay› gerilla yapan ve günümüzde onu baflar›l› k›lan temel gerçek 25 y›l önce at›lan ad›mlar, oluflturulan
ruh, gelifltirilen fedai gerilla sistemi oluyor. Bu, Önder Apo’nun zafer çizgisini ifade ediyor. Dün de böyleydi 

bugün de Kürt halk›n›n gerilla temelindeki yürüyüflü böyle bir zafer yürüyüflüdür. Yar›n da böyle olacak. 
fiehitlerimiz, özellikle 15 A¤ustos At›l›m›’n› yaratan flehitler, Kürt halk›n›n Apocu çizgide zafer yürüyüflü 

içinde olaca¤›na içten, yürekten, tüm kalpleriyle inand›lar. Hiç tereddüt etmeden yürüdüler ve böyle 
bir ruhun, inanc›n yarat›c›s› oldular. Bugün de yürüyüfl bu temelde devam ediyor”
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bir yandan zenginlik, daha farkl› güç-
leri tan›ma imkan›n› yarat›rken, elbet-
te dil ve kültür sorunlar› gibi sorunla-
r› da ortaya ç›kar›yordu. 

Filistin kamplar› Lübnan koflulla-
r›nda sürekli ‹srail’in bask›s› alt›nda
bulunuyordu. ‹srail uçaklar›n›n her
zaman sald›r›lar› gerçekleflebiliyordu.
Beyrut bir çat›flma alan›yd›. Zaman
zaman çevreye de tafl›yor, Lübnan içe-
risindeki gruplar birbiriyle çat›fl›yor-
lard›. Bu, Filistin örgütlerinin de bu
çat›flmalara kat›lmas› gibi bir durumu
yaratabiliyordu. Bu anlamda çat›flma-
l›, gergin, sürekli ‹srail bask›s› alt›nda
bir durum vard› ve e¤itim böyle bir or-
tamda gerçekleflti. 

Filistin örgütlerinin, Sovyetler Birli-
¤i ve sosyalist blok ile baz› Arap dev-
letlerinden ald›klar› imkanlar vard›.
E¤itim araç gereçleri, silah, mühim-
mat bak›m›ndan belli bir düzeydey-
diler. Yine yiyecek, giyecek sorunlar›
çok fazla olmuyordu. Önemli destek
görüyorlard›. Dolay›s›yla biz de o im-
kanlar› bir savaflç› olarak kulland›k.
Her ne kadar örgütsel iliflki kurmufl
olsak, PKK gruplar› biçiminde kamp-
lara yerleflsek de, 1982’de ‹srail’in
Lübnan’› iflgaline kadarki süreçte
Lübnan-Filistin sahas›ndaki bulunu-
flumuz, resmiyette bireysel savaflç›lar
konumundayd›. Çünkü birçok top-
lumdan gelmifl savaflç›lar vard›.
Bunlar hem Filistin mücadelesine
destek veriyor hem de kendilerini e¤i-
tiyorlard›. Yani Filistin kurtulufl hare-
ketinin farkl› cepheleri biçiminde ör-
gütlenmifl olan birçok halktan kat›lm›fl
bir savaflç› toplulu¤u mevcuttu. Dola-
y›s›yla birer Filistin savaflç›s› gibi e¤i-
tim imkanlar›ndan yararlanma o dö-
nemde söz konusu oldu. 

Birçok halktan gelen savaflç›larla 
bir arada e¤itim görüyorduk

Örgütsel çal›flma sorun yarat›yor-
du. Her fleyi kendileri planlad›klar› ve
o da sadece askeri e¤itimle s›n›rl› ol-
du¤u için, ideolojik e¤itim yapmaya
fazla imkan olmuyordu. ‹lk devreleri-
miz bu anlamda çok zorlanm›fllard›.
Kendi gücümüzle e¤itim yapar hale ge-
lince, e¤itimi kendi arkadafllar›m›z ve-

rir ve e¤itim grubu sadece bizim arka-
dafllardan oluflunca, askeri e¤itimin
yan›nda ideolojik siyasi e¤itim progra-
m› oluflturma imkan›m›z da oldu. Ta-
bii ki bu bir avantajd›. Daha önceki
durum ciddi biçimde zorlay›c› oluyor-
du. Hem askeri hem de ideolojik e¤iti-
mi daha yeterli k›labilmek için uygun
kamplarda, yerlerde ve yeterli bir bile-
flim içinde olmam›z kuflkusuz gereki-
yordu. Bu, bizim örgüt çal›flmam›z aç›-
s›ndan gerekliydi. Filistin örgütleri için
ise kendi planlar› dahilinde kamplara
da¤›lmak gerekiyordu. 

Bu durum 1980-81 y›llar›nda
önemli zorluklar, çeliflkiler ortaya ç›-
kard›. Askeri aç›dan kendi mevzilen-
melerine göre onlar hakl›yd›lar, Kür-

distan’da mücadeleyi gelifltirmeye ha-
z›rlanan örgüt olmam›z itibariyle elbet-
te biz de kendi aç›m›zdan hakl›yd›k.
Zaman zaman bu durum tart›flmalara,
gerginliklere neden oldu. Bunun zor-
luklar› yafland›. ‹ster baflka gruplarla
ortak e¤itim görelim, ister kendi e¤iti-
mimizi bir kampta yapal›m –ki o
kampta baflkalar› da bulunuyordu–
orada yaflam ve çal›flma Filistin örgüt-
lerinin plan ve düzenlemesine göreydi.
Yaflam›n yeterince parti ölçüleriyle di-
siplinli olmamas› bizi zorluyordu.
Çünkü her türlü insan vard› ve parti
kadrosu de¤illerdi. S›radan savaflç›lar-
d›. Zorlay›c› davran›fllar, yaflam tu-
tumlar› ortaya ç›kabiliyordu. Bu zorla-
y›c› bir etkendi. 

Yine sürekli bombard›man oldu¤u
için askeri e¤itimler zaman zaman ke-
silebiliyordu. Kamplar s›k s›k bomba-
lan›yordu. Nitekim Beyrut’taki bir
bombalamada, AAbbddüüllkkaaddiirr  ÇÇuubbuukkççuu
arkadafl flehit düfltü. 

Bir de e¤itim ve çal›flma iç içeydi ta-
bii. Yani o kamp›n ifllerini ve o çevrede
örgütün planlad›¤› iflleri kampta bulu-
nanlar yapmak durumundayd›lar. Ba-
zen tünel kaz›yorlard›, bazen füze yer-
lefltiriyorlard›. Özellikle bizim kampta
o tür çal›flmalar çok yo¤undu. Bu ba-
k›mdan e¤itim gördü¤ümüz kadar bi-
rer amele gibi çal›flt›k da asl›nda. Yaz
s›ca¤›nda tünel kaz›m› yapt›k. Tafl,
toprak çektik, füze tafl›d›k. Etraf› dü-
zenledik, temizledik. 

Bunlar› yaparken zorlanmad›k,
kuflkusuz istekle yapt›k. Fakat elbet-
teki e¤itimle birlikte ifl yapma, çal›fl-
ma kendimizi zorlama anlam›na geli-
yordu. Zaman›m›z› onunla tüketmeyi
ifade ediyordu. Bunun da e¤itim ça-
l›flmalar› aç›s›ndan belli bir s›n›rlan-
d›r›c›l›¤› oldu. Bunun d›fl›nda bize ait
bir imkan yoktu kuflkusuz, her fley
e¤itim kamp›nda ve o örgütün imkan-
lar›yd›. Silah da, cephane de, kullan-
d›¤›m›z malzemeler de onlar›n izni
çerçevesinde kullan›l›yordu, yine ye-
me içme de o kamp›n ölçülerine göre
yap›l›yordu. Zaten partimizin herhan-
gi bir maddi ya da e¤itim imkan› yok-
tu. Olsa da herhalde farkl› bir çal›flma
ortaya ç›kmazd›. Yani Lübnan-Filistin
ortam›n›n e¤itim sistemi oydu ve biz
öncelikle onu almak, oradan baflla-
mak durumundayd›k. 

E¤itim içerisinde 
her türlü silah› kulland›k

–– Lübnan-Filistin sahas›ndaki
e¤itim çal›flmalar›nda ilkler nelerdi,
nas›ld›, sizde ne gibi duygular
uyand›rd›?

–– Tabii her fleyin ilki nas›l oldu, o
konuda net bir fley ifade edemem. Bir
kararla, bir kifli ile ilki bafllatma biçi-
minde ilklerin oldu¤unu sanm›yo-
rum. Herkesin kendine göre ilki var.
Örgüt olarak da ilk giden grup her-
halde bu belirtilen hususlar› yapm›fl-
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“E¤itim ve çal›flma iç içeydi. 
Yani kamp›n ifllerini ve örgütün

planlad›¤› iflleri kampta bulunanlar
yapmak durumundayd›lar. Bazen 

tünel kaz›yorlard›, bazen füze 
yerlefltiriyorlard›. Özellikle bizim

kampta o tür çal›flmalar çok 
yo¤undu. Bu bak›mdan e¤itim 

gördü¤ümüz kadar birer amele gibi
çal›flt›k da asl›nda. Yaz s›ca¤›nda 
tünel kaz›m› yapt›k. Tafl, toprak 

çektik, füze tafl›d›k. Etraf› 
düzenledik, temizledik”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



t›r. KKeemmaall  PPiirr,,  DDeelliill  DDoo¤¤aann,,  SSeeyyffeettttiinn
ZZoo¤¤uurrlluu  benzeri arkadafllar ilk e¤itim
gruplar›nda yer al›yorlard›. Dolay›s›y-
la e¤itim içinde de, e¤itim sonunda da
kurflun, bomba kullan›m› yapm›fllar-
d›r. Onlar›n nas›l oldu¤unu elbette
belirtemem. Ancak kendi e¤itim dev-
remizi biliyorum. 

1980 may›s, haziran aylar›nda olan
bir e¤itimdi. ‹lk grup, daha önce ifade
ettim, askeri e¤itimini tamamlayarak
ülkeye dönüfl haz›rl›¤›na bafllam›flt›.
Nitekim biz e¤itime bafllarken, onlar da
Kürdistan’a dönüfl yapt›lar. E¤itim içe-
risinde her türlü silah kullan›m›n› yap-
t›k. Bomba da att›k, bir yere bask›nda
da bulunduk, roket de att›k. Ben ken-
dim de roket kulland›m. E¤itimdeki
günlük tatbikat içerisinde tabanca, ha-
fif tüfek, orta otomatik tüfek kullan›m›
da yapt›k. Doçka, top e¤itimleri de gör-
dük. Hafif toplar, roket atarlar, yine
uçaksavar benzeri e¤itimlere hep kat›l-
d›k. Fakat kendi ad›m›za kapsaml› ilk
tatbikat›, I. Parti Konferans›’ndan son-
ra, 1981 a¤ustosu ve ekimi aras›nda,
daha sonra Mahsum Korkmaz Akade-
misi olarak düzenlenen yerde, 60-70
arkadafl›n kat›ld›¤› kapsaml› bir e¤itim
devresinde yapm›flt›k.

Bu devre bir yerde ülkeye dönüfl
haz›rl›¤› devresiydi. Çünkü konferans
k›sa bir haz›rl›k dönemi temelinde ül-
keye dönüflü bir kararl›l›k olarak orta-
ya ç›karm›flt›. Ard›ndan konferans sa-
has›nda hem kapsaml› bir askeri e¤i-
tim bafllat›lm›fl hem de ülkeye dönüfl
tart›flmalar›, plan, program haz›rl›k
çal›flmalar› bafllat›lm›flt›. O e¤itimi el-
bette kendimiz düzenledik. Bütün ka-
t›lanlar bizdendi. Zaten 1981’in yaz›
olmas› dolay›s›yla art›k yeterince aske-
ri e¤itim yapabilecek bilinç ve tecrübe

birikimi sa¤lam›flt›k. Hem k›smen ide-
olojik siyasi e¤itim yapt›k hem de çok
sistemli, kapsaml›, bir tabur düzeyin-
de askeri e¤itimde bulunduk. 

E¤itimi ülkeye haz›rl›k çal›flmalar›
yürüten grubumuz organize etti. Ken-
dim de içindeydim. AAggiitt  arkadafl vard›,
yine daha sonra pratik yönetimde yer
alan arkadafllar vard›lar. E¤itim devre-
si bitince, kapsaml› bir tatbikat yapt›k.
Tatbikata Önder Apo da kat›ld›. Bey-
rut’tan baz› dostlar gelip kat›ld›lar. Bir
bask›n eylemi biçiminde tatbikat plan-
lam›flt›k. Hemen hemen e¤itime kat›-
lan tüm arkadafllar görev alm›fllard›.
Tatbikat› Agit arkadafl koordine etti.
Ayn› zamanda BKC kullanarak da
yönlendirdi. Olumlu puan alm›flt›k,
kat›lan misafirler memnun, etkilenmifl
olarak ayr›ld›lar. Görüfllerini de ifade
ettiler. Bir manga civar›nda bayan ar-
kadafl vard›. MMiizzggiinn arkadafl onlar›n
en genci durumundayd›. Onlar›n kat›-
l›m› da tatbikat› izleyen misafirlerimiz
taraf›ndan ilgi çekici bulunmufltu. 

–– Lübnan-Filistin sahas›nda neler
yaflad›n›z, hangi zorluklarla karfl›laflt›-
n›z, iyi ve kötü yönleriyle, kazan›mlar›y-
la bu süreci nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

–– Filistinlilerin nas›l bir e¤itim düze-
ni yürüttüklerini ayr›nt›l› bilemiyo-
rum. Çok sistemli olduklar›n› da san-
m›yorum. Yani say› bak›m›ndan da,
e¤itim program› bak›m›ndan da de¤i-
fliklikler yap›yorlard›, fakat belli bir
statüleri vard›. Örne¤in yerlerini de¤ifl-
tirseler de benzer bir programla askeri
e¤itimi tamaml›yorlard›. Say›n›n azl›¤›
çoklu¤u onlar için fazla önemli de¤ildi.
Nitekim biz de kendi e¤itimlerimizi ya-
parken, say› azl›¤›n› veya çoklu¤unu

dikkate almad›k. Elbette
alamazd›k. Bazen 6-7 kiflilik
gruplarla da e¤itim yapt›k,
15-20 kiflilik gruplar›m›z da
oldu. Belirtti¤im gibi, konfe-
rans sonras› 70-80 kifliyi
bulan bir e¤itim devresi de
düzenleyebildik. 

Filistinlilerin e¤itiminin
belli bir düzeyi vard›. Yani
yaflamda, de¤erlere yakla-
fl›mda çok ciddi olmasalar
da silah kullan›m›nda cid-

diydiler. Silahlar›n› al›p askeri
düzene geçince, her türlü laçkal›k,
gevfleklik ortadan kalk›yordu. Bu an-
lamda Filistinli e¤itmenlerin önemli
bir birikimi ve disiplini mevcuttu. 

Celal hoca diye biri vard›. Oldukça
e¤itici ve disiplin sa¤lay›c› birisiydi. Bi-
zim e¤itime de nezaret edenlerden biri-
siydi. Arkadafllar taraf›ndan seviliyor-
du da. Demokratik Cephe’nin bir e¤it-
meniydi. E¤itim veren Filistinlilerin
önemli bir bölümü, Sovyetler Birli¤i’n-
de veya baflka bir ülkede askeri e¤itim
görmüfl kiflilerdi. Bizim kendi e¤itimle-
rimizi veriflimiz de onlardan ö¤rendik-
lerimiz temelinde geliflti. Belli bir di-
siplin, ciddiyet sa¤layabildik. Bir aske-
ri e¤itim kapsam›m›z olufltu. Bunu bir
program düzeyinde kendi yapt›¤›m›z
e¤itimlerle de verdik.

Sivil ölçülerden askeri ölçülere 
geçiflin zorluklar› vard›

Zaten 1982 ‹srail-Lübnan savafl›na
kadar baz› yerlerde biz e¤itim yapt›k,
baz› yerlerde do¤rudan Filistinlilerin
verdi¤i e¤itime kat›ld›k. Zorluklar›n›
daha önce de ifade etmeye çal›flt›m.
Çeflitli olaylarla da karfl›laflt›k. Bey-
rut’taki bombard›manda Abdülkadir
arkadafl› flehit vermifltik. Bir kampta
roket patlamas› sonucu Sadun (‹smet
Do¤ru) arkadafl a¤›r yaralanm›flt›. B-7
roketini incelemek için açmak isterken
roket patlam›fl ve izleyenler hep yara-
lanm›fllard›. E¤itim verenin kendisi fle-
hit düfltü. Arkadafllar çok ba¤lanm›fl-
lard›. Baz› Kürtçe kelimeler ö¤renmifl,
arkadafllara öyle hitap eder hale gel-
miflti. Baz› arkadafllar hafif yaralansa-
lar da, en a¤›r yaralanan Sadun arka-
dafl olmufltu. Bir süre tedavi görmek
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zorunda kald›. Bizim için yeni bir
aland›. Askerileflmeyi ifade ediyordu.
Kuflkusuz askerileflmeye geçiflin, sivil
ölçülerden askeri ölçülere geçiflin zor-
luklar› vard› al›flkanl›klar bak›m›ndan
da, görevler bak›m›ndan da. Fakat is-
te¤imiz de vard›. Bir de ihtiyaçt›. 

1979-80 y›llar›nda ülkedeki gelifl-
meler askeri bilinç ve örgütlülü¤ümü-
zün olmas› gerekti¤ini hepimize netçe
göstermiflti. Ard›ndan gelen 12 Eylül
faflist askeri darbesinin yaratt›¤› or-
tam ise çok güçlü askerler olmam›z›
gerektiriyor, bunu adeta bize dayat›-
yordu. Bu nedenle askerileflmeye, as-
keri e¤itim görmeye, kültür edinmeye
istekliydik. Bu anlamda elbette çaba
harcad›k. De¤iflik bir aland›, de¤iflik
bir ortamd›. Askerlik ihtiyac›m›z› sa¤-
layan yeni bir aland›. ‹lgimiz vard›, bi-
zim için güzeldi, çekiciydi. 

Di¤er yandan Lübnan-Filistin alan›
Ortado¤u’nun en s›cak direnifl alan›
olarak kendine has özelliklere sahipti
ve bizim için yeniydi. Ö¤retici, ilgi çeki-
ci olan birçok yeni özelli¤i vard›. Baflta
Filistinliler olmak üzere Arap toplumu-
nu, direnifl hareketlerini tan›yorduk.
Yine Filistin direnifli içerisinde baflka
birçok milliyetten insan› tan›ma imka-
n›m›z oldu. S›cak bir savafl ortam›nday-
d›k. ‹srail sald›r›lar› karfl›s›nda her za-
man direnme konumundayd›k. Bunun
bizim için ö¤retici yönü fazlayd›. K›saca

ilgi çekici, bize yenilikler ö¤reten yönle-
ri çoktu. Bunlar güzellikleriydi, biz
bunlara aç›kt›k. Bu anlamda açt›k.
Türkiye ortam› dar ve s›n›rl› bir ortam-
d›. Daha genifl, yeni, ideolojik yaklafl›-
m›m›za aç›k ortamlarla karfl›laflmam›z
tabii bizim aç›m›zdan daha çekiciydi,
güzeldi. Ama farkl›l›klar ve al›flkanl›k-
lar anlam›nda elbetteki zaman zaman
zorlanmalar da oluyordu. Bunlara kar-
fl› direndi¤imiz, mücadele etti¤imiz
gibi, elbette yeni fleyler tan›mak, gör-
mek, yeni insanlar tan›mak, hele hele
dünyada yer edinmifl, adeta efsane ha-
line gelmifl Filistinli savaflç›lar› görmek
önümüze koydu¤umuz ideale uygun,
oldukça çekici bir durumdu. 

Filistinlilerin gösterdi¤i yak›nl›k
tarihimizde önemlidir

‹yi bir dönem yaflad›k yurtd›fl›nda.
Filistin sahas›nda zorluklar oldu, anla-
y›fls›zl›klar oldu, gerginlikler de oldu.
Hem Suriye’de hem Lübnan’da bunlar-
la karfl›laflt›k. Tutukland›k da, yaralan-
d›k da, zorland›k da, fakat genel planda
önemli bir enternasyonal destek ald›k
diyebiliriz. Bölge halklar›n›n kardeflli¤i
anlam›nda, dayan›flmas› anlam›nda,
Filistin-Arap direniflinin Kürt halk›na
kardeflli¤i, deste¤i bu dönemde gerçek-
leflti. Haçl› seferlerine karfl› Selahaddin

Eyyübi öncülü¤ündeki islami di-
reniflin adeta ayn› alanlarda PKK
biçiminde, Kürtlerin kat›l›m›yla
yeniden yaflanmas› gibi bir du-
rum o süreçte geliflti. 

Önemli bir destekti, dostu ol-
mayan, yaln›zlaflt›r›lm›fl, bölü-
nüp parçalanm›fl Kürt halk› için
o dönemde Filistin halk›n›n dire-
niflinin gösterdi¤i yak›nl›k, kap›-
lar›n› açmas›, belli imkanlar
sunmas› Kürt halk›, özgürlük
hareketimiz ve Önderli¤imiz ta-
raf›ndan sürekli flükranla an›lan
bir tutum ve destek olmufltur.
Geliflen Kürt özgürlük direniflin-
de bu deste¤in önemli bir yeri ol-
mufltur. fiimdiye kadar bu flük-
ranla an›lm›flt›r. Kürt halk tari-
hinde, özgürlük tarihinde, dire-
nifl tarihinde de flükranla anma
devam edecektir. 

–– Lübnan’da Demokratik Cephe’nin
askeri e¤itim kamplar›nda yaflad›¤›n›z
bir an›n›z› anlat›r m›s›n›z?

–– O dönemdeki yaflam›n hepsi an›-
d›r. Bize göre de¤iflik bir ortam oldu¤u
için her fley çok ilgi çekici olmufltur.
Hem e¤itici hem de dikkatimizi topla-
mam›z› sa¤layan özellikler tafl›m›flt›r.
Bir bölümü unutulsa bile, bizim o sü-
reçten ve o ortamdan ç›kard›¤›m›z
önemli dersler var. Örne¤in partileflme
yolunda olan insanlard›k. PKK’liler
parti kadrolar›yd›, Filistin hareketi, içi-
ne gelen herkesi alan bir savaflç›lar
toplulu¤u durumundayd›. Disiplinleri
azd›, de¤erlere yaklafl›mlar› farkl›yd›.
Tabii bizim durumumuz, mücadele et-
mifl, de¤erleri zorluklar içerisinde üret-
mifl Filistin direniflçileri, komutanlar›
taraf›ndan sayg›yla, de¤erle an›l›yordu.
Onlar çok da¤›t›c› ve tüketiciydiler. Biz
ise çok toparlay›c› ve koruyucuyduk. 

Ebu Hamid diye Naif Havedmedin’in
savafl arkadafll›¤›n› yapm›fl bir kifli var-
d›. Bizim kamp›n lojistik sorumlusuy-
du, ama Filistin demokratik kurtulufl
cephesi lideriyle do¤rudan görüflebili-
yordu da. Çünkü savaflta birlikte kal-
m›fllard›. Bir ‹srail bombard›man›nda
napalm ile yaralanm›flt›. Sürekli elleri
kan›yor, vücudu, elleri flifliyor, fazla ifl
yapam›yordu. Elbiselerini bile y›kaya-
m›yordu. Dersim’de flehit düflen MMeettiinn
arkadafl onun elbiselerini birçok kez y›-
kad›, istekle y›k›yordu hem de. Sanki
büyük bir eylem yap›yor gibiydi. Oysa
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yapt›¤› vücudu hep kanayan birinin kan
terle içinde kalan elbiselerini y›kamakt›.
Ama büyük bir savaflç›ya hizmet etme-
nin gururunu hep biliyordu. O kifli y›ka-
yam›yordu, kimse de yard›mc› olup
y›kam›yordu. Metin arkadafl ise s›cak
suya at›p elbiseleri kaynat›yor, sonra da
a¤aca as›yordu. Elbiseleri kuruyuncaya
kadar o da baflka elbise giyiyordu.
Elbiseleri kuruyunca giyinip gidiyordu.
Ona yard›m etmek Metin arkadafla
büyük bir moral veriyordu. Metin arka-
dafl›n yaklafl›m› bu düzeydeydi, bu da
önemlidir.

Bir gün sabah kalkt›k ki bizim depo-
nun anahtar› k›r›lm›fl, bütün konserve-
ler dökülmüfl her tarafa. Ebu hamid gel-
di çok öfkeliydi, k›z›yordu. ‘R›fak filistini
kelp, kelp’ diyordu. Yani Filistinli arka-
dafllar köpektir. Onlar köpek demekten
çok al›nm›yorlard›. Bizdeki gibi hassas
de¤illerdi. Toplad›k bütün da¤›lan mal-
zemeleri, tekrar yerlefltirdik. Eski bir
savaflç›yd›. Sayg›l›, de¤er verici bir dav-
ran›fl› vard› arkadafllar›m›za. Biz böyle
olsayd›k durumlar çok de¤iflik olurdu
diyordu. Zaman zaman tart›flmalar›m›z-
da bunlar› dile getiriyordu. 

Kendimize ait an›lar›m›z da oldu.
Mesela MMüüssllüümm  arkadafl vard›. An-
tepliydi ve en gencimizdi. Filistinliler
e¤itimlerde, kamplarda hep konserve
yiyorlard›. Bunlar onlara yard›m ola-
rak verilmifl konservelerdi. Kampa
geleli bir iki ay geçmiflti. Müslüm arka-
dafl Antep’te her zaman bulgur pilav›
yemifl. Kampta da bir iki ay bulgur
pilav› yemeyince çok zorlanm›flt›. Bir
akflam yine konserve gelince, ‘bu
Araplar ne kadar kültürsüz bir bulgur
pilavlar› bile yok’ dedi. Çok güldük o
zaman. Müslüm arkadafl daha sonra
Botan’da flehit düfltü. 

Disiplinli bir tutumu 
gelifltirmeye çal›flt›k

–– Bu alanda ald›¤›n›z askeri e¤itim
düzeyiyle örgüt olarak nas›l bir sürece
girdiniz? 

‹lk e¤itim, ifade etti¤im gibi 1979
eylülünden 1980 nisan›na kadar sür-
dü. ‹lk giden grubun e¤itim devresiy-
di. O grup may›s ve haziran ay›nda

ülkeye dönüfl yapt›. KKeemmaall  PPiirr,,  DDeelliill
DDoo¤¤aann,,  AAggiitt,,  MMeehhmmeett  SSeevvggaatt  arkadafl-
lar dönüfl yapt›lar. Üç ayr› bölgeye
geçmifllerdi. Bat› Kürdistan; Ad›ya-
man, Nurhak merkezli olan bölge.
Mehmet Sevgat arkadafl Ad›yaman
taraf›na gitmiflti. Kuzey Kürdistan;
Dersim merkezli bölge. Delil Do¤an
arkadafl Dersim cephesine gitmiflti.
Bir de güney bölgesi ya da Orta Kür-
distan bölgesi. Siirt, Mardin, Botan
alan›na do¤ru da Kemal Pir ve Agit
arkadafllar gitmiflti. 

Daha sonra I. Konferans’›n ülkeye
dönüfl karar› çerçevesinde, konferans
ard›ndan daha önce izah etti¤im genifl
bir askeri e¤itim devresini konferans
alan›nda yapt›k. S›k› bir e¤itimdi. Bü-
tünlüklü bir e¤itimdi. Bir de de¤iflik
kamplarda ve de¤iflik örgütler içerisin-
de e¤itim görmüfl arkadafllar›n topla-
m›ndan olufluyordu. Program›n› onla-
r›n hepsinden oluflturarak daha da
kapsaml› yapt›k. Her bak›mdan askeri
gerilla yaflam›m›z›n temellerini atmak
üzere daha yo¤un, disiplinli bir tutu-
mu gelifltirmeye çal›flt›k. Gece gündüz
çal›flmalar›m›z› oldukça s›k› yapt›k. Üç
ay süren bir e¤itim devresi oldu. 

E¤itim devresinden sonra yap›lan
tatbikata gelince, Önder Apo yeniden
durum de¤erlendirmesi yapt›. Sürece
bakt›, e¤itimimize bakt› ve e¤itim süre-
cinin biraz uzat›l›p derinlefltirilmesinin
yararl› olaca¤› sonucuna vard›. Çünkü
askeri bak›mdan önemli bir geliflme
süreci bafllatm›flt›. Bunun ilerletilme-

sinin yararl› olaca¤›n› de¤erlendirdi¤i
gibi, bir de salt askeri e¤itim düzeyin-
de kalmamas›n›, teorik e¤itimin de
ona uygun gelifltirilmesinin gere¤ini
de¤erlendirerek, 1981-82 k›fl›nda yo-
¤un bir ideolojik, teorik çal›flma süre-
cine girdi. O dönemin bütün kitaplar›
o süreçte haz›rland› ve hepsi o dö-
nemde kamplardaki e¤itim çal›flmala-
r›n›n genel materyali olarak de¤erlen-
dirildi. Bir yandan partinin teorik dü-
zeyi geliflirken, di¤er yandan her kitap
hemen e¤itim kamplar›na da¤›t›larak,
askeri e¤itimin teorik e¤itimle de ta-
mamlanmas› sa¤land›. 

1982 yaz›na gelindi¤inde hem teo-
rik, hem askeri bak›mdan önemli bir
kadrolaflma, militanlaflma düzeyi or-
taya ç›km›flt›. Düflünce sistemi aç›s›n-
dan, bilinç bak›m›ndan ileriyi görme,
zaferi görme, bundaki kararl›l›k, inanç
bak›m›ndan kadrolarda büyük bir bi-
linç düzeyi ve kararl›l›k olufltu¤u gibi,
askeri düzen, disiplin, bilgi, eylem
yapmadaki istek ve yeterlilik bak›m›n-
dan da önemli bir düzey olufltu.

Nitekim konferans sonras›nda Av-
rupa’ya giden Semir 1982 yaz›nda II.
Kongre için döndü¤ünde, mevcut kad-
rolara bak›nca, ‘bunlar›n beyni y›kan-
m›fl’ diyerek varolan de¤iflikli¤i teslim
etmek zorunda kalm›flt›. Onun ‘beyni
y›kanm›fl’ demesi, kendi amaçlar›ndan
uzaklaflm›fl olmalar› anlam›na geli-
yordu. Çünkü konferans öncesi Semir
e¤itim yönetimiyken her fley didifltirili-
yor, çekifltiriliyordu. Ve kendisi de
onun dedikodusunu yap›yordu. Avru-
pa’ya gidip bir dönem kalan hala ülke-
de veya Lübnan sahas›nda çal›flmala-
r›n önceki gibi oldu¤unu san›yordu.
Oysaki konferans sonras› askeri e¤i-
tim ard›ndan 1981-82 boyunca geliflti-
rilen kapsaml› teorik çal›flmalar ve on-
lara dayal› teorik e¤itim güçlü bir kad-
ro duruflunu ortaya ç›kard›. 

Bu durumu ‹srail’in Lübnan’› iflga-
linden sonra Suriye’de biraz sürdür-
dük. De¤iflik alanlara arkadafl grupla-
r› yerleflti. Okuma inceleme çal›flmala-
r› yapt›k, dergiler, yay›n organlar› ç›-
kartt›k. Yani hem okuma inceleme
hem de yazma. Böyle kendi düflünce-
lerini ifade etme yönünde bir süreç ya-
fland›. Bu da kadrolar›n düflünsel e¤i-
timleri üzerinde, kendilerini ifade etme

“Acemilikler içerisinde, ö¤rene
ö¤rene ifli gelifltirme biçiminde

yüründü. El yordam›yla yürümek
gibi bir geliflme süreci yaflad›k. Her
fleyin baflta yap›l›fl› tecrübesizlik,

acemilik nedeniyle zorluklarla oldu.
Engellerle karfl›laflt›. Bu durum

kay›plara da yol açt›. Ancak 
ö¤rendikçe, tecrübe edindikçe

Kürdistan’da gerillay› örgütleme,
gerilla yaflam›n›n ölçülerini yaratma
kolaylaflt›. Gerillac›l›k yürütülebilir

bir sistem haline geldi” 
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durumlar› üzerinde bir etki yapt›. 
Bütün bunlar a¤ustostaki II. Parti

Kongresi’nde bir süreçti. Kadrolar›n
önemli bir kesimi II. Kongre’ye de ka-
t›ld›lar. Kongre tart›flmalar› ve karar-
laflmas› içinde oldular. Elbette bir ka-
rar toplant›s›d›r kongre, ama bizim
için, hepimiz için bir e¤itim sahas› ol-
ma özelli¤i de tafl›yor. O dönemde de
II. Kongre’den bu biçimde bütün arka-
dafllar›n bir yararlanmas› oldu. Bunlar
sonucunda kongre karar›na dayal›
olarak ülkeye dönüfl süreci bafllat›ld›. 

Botan sahas›na girifller ilk gerilla 
yürüyüflümüzü ifade ediyor

––  Kongre karar›ndan sonra ülkeye
dönüfl yafland›. Ülkede ne gibi sorun-
lar, zorluklar bekliyordu sizi? Da¤da
nas›l kald›n›z? Büyük bir gerilla ordu-
laflmas›n›n çekirde¤i olan bu gruplar
da¤larda kalmay› nas›l baflard›?

–– Tabii belirtilen hususlar›n hepsi
acemilikler içerisinde, ö¤rene ö¤rene
ifli gelifltirme biçiminde yürüdü. Deyim
yerindeyse el yordam›yla yürümek gibi
bir geliflme süreci yaflad›k. Her fleyin
baflta yap›l›fl› tecrübesizlik, acemilik
nedeniyle zorluklarla oldu. Engellerle
karfl›laflt›. Bu durum kay›plara da yol
açt›. Ancak ö¤rendikçe, tecrübe edin-
dikçe Kürdistan’da gerillay› örgütleme,

gerilla yaflam›n›n ölçülerini yaratma
kolaylaflt›. Gerillac›l›k yürütülebilir bir
sistem haline geldi. Arap sahas›ndan
ç›k›p s›n›rdan geçerek Botan sahas›na
girifller ilk gerilla yürüyüflümüzü ifade
ediyor. Buna Kürdistan’a dönüfl yürü-
yüflü de diyebiliriz. Hala arkadafllar o
yürüyüflün an›lar›n› anlat›yorlar. Bir-
çok hikayeye konu oldu. Kitaplar ya-
z›ld› üzerinde. 

Biraz da Arap sahas›nda kalman›n
yaratt›¤› hantallaflma olacak ki, uzun
bir yürüyüfle ç›k›nca ciddi zorlanmalar
yafland›. Da¤l›k alana ulaflmada zorla-
nan arkadafllar›m›z oldu. Örne¤in çok
susuz kalm›fllard›. Su bulamay›nca
karpuz tarlalar›nda, karpuz k›rarak
susuzluklar›n› gidermiflti baz› gruplar.
Öyle ki, karpuzu k›racak kadar gücü
kalmayan arkadafllar ‘benim a¤z›ma
da karpuz suyu damlat’ diye yard›m
istemifllerdi yanlar›ndaki arkadafllar-
dan. Bunlar hep birer mizah konusu
ve gerilla prati¤imiz boyunca birçok
defa ortaya ç›kt›.  

Da¤l›k alanda yaflam›fl arkadafllar›-
m›z›n say›s› azd›. Ülkeyeye dönerken
Türkiye-Irak s›n›r›n› kulland›k. Behdi-
nan-Zagros hatt› dedi¤imiz alana geç-
tik ki, buras› Ortado¤u co¤rafyas›n›n
en da¤l›k, en güzel gerilla arazilerinin
belki de baflta gelenidir. Çok say›da ar-
kadafl›m›z flehirlerden gelmekteydi.
Ova çocu¤uydu, birço¤u kar bile gör-
memiflti. Da¤l›k arazide yürümemiflti. 

Botan sahas›nda örgütsel ilifl-
kilerimiz o dönemde yok denecek
kadar azd›. Dolay›s›yla co¤raf-
yayla uyumlu arkadafllar da az-
d›lar. Kürdistan’›n de¤iflik alan-
lar›ndan gelen arkadalardan
olufluyordu. Yine toplumsal yap›
olarak, co¤rafik yap› olarak fark-
l›yd› oralar. Hepsi ö¤renmeyi,
adapte olmay› gerektiren özellik-
ler tafl›yordu. Bu bak›mdan da¤-
da yaflamay› ö¤renmemiz gereki-
yordu. Bilenlerin ö¤retmesi, ora-
daki insanlardan ö¤renmesi ge-
rekiyordu. Öyle de yapt›k. Da¤›n
s›rt›m›za binmesini engelleyerek
biz da¤dan yararlanmay›, da¤a
dayanarak özgürlü¤ünü koruyan
savaflç›lar haline gelmeyi baflar-
maya çal›flt›k. Fakat yürüyüflün
zorluklar› da vard›. 

Da¤ yaflam›n› tecrübeyle ö¤rendik

1982 eylül ekiminde ülkeye dönüfl
yapt›k. Haz›rl›klar›m›z› yapamadan
k›fl bast›rd›. 1982-83 k›fl› çok çetin bir
k›flt›, çok kar ya¤d›. Bütün yollar ka-
pand›. Örgütlü olmad›¤›m›z için zor-
luklar daha da artt›. Kamplarda iliflki
kuramaz hale geldik. Bu anlamda kar,
k›fl zorlu¤unu daha da artt›. Ço¤u ar-
kadafl›m›z kar› ilk defa görüyor, ilk
defa yürüyordu. Kar ya¤›fl›n› hissetti-
ler. Kardan ürkenler de vard›, kar içi-
ne girmekten çekinenler, kar ya¤›fl›-
n›n sonucunun ne olaca¤›n› merak
edenler vard›. Bunlar› o k›fl boyu bir-
birimize anlatarak, tart›flarak, gözle-
yerek, tecrübe ederek ö¤rendik. 

Böylece da¤a hakimiyet, da¤la bu-
luflma, bütünleflme düzeyi geliflti. Ta-
bii her konuda belirtti¤im gibi acemi-
lik vard›. Örne¤in Hezil suyunu geç-
mek bile gruplar›m›z dönerken bir so-
run oldu ve hezil çay›nda fifiaahhiinn  KK››llaa--
vvuuzz  arkadafllar›n grubunu flehit ver-
dik. Ya¤murlu ortamda geçifl yapma-
ya kalkt›lar, gece karanl›¤›nda selin
kalkt›¤›n› göremediler. Su içerisine
girmelerine ra¤men, bunun seldir, in-
sanlar› yutar götürür özellikte olaca-
¤›n› bilemediler. El ele tutuflup yürü-
düler, iflte buradan geçilmifl, herkes
geçmifl, biz de geçeriz diyerek yürü-
yüp geçmek istediler. Ama ya¤mur
ya¤m›flt›. ‹ki üç gündür ya¤mur
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ya¤›yordu ve hala ya¤maya devam
ediyordu. Normalinin befl kat› daha
da büyümüfltü Hezil çay›. Zaten sert
ve h›zl› akan bir sudur. Dolay›s›yla en
iyi haz›rlanm›fl, savaflta en çok yarar›
olabilecek büyük tecrübeye sahip bir
grup arkadafl›m›z› böyle bir acemilik
sonucunda kay›p verdik. Su götürdü. 

Benzer biçimde ç›¤ alt›nda kalma-
lar oldu. 1983-84 k›fl›nda Botan-Zag-
ros alan›nda K›z›ltepeli bir arka-
dafl›m›z ç›¤da flehit düfltü. Köylüler,
flöyle git ç›¤ gelecek diyorlar kendisi-
ne, ama kendisi bir fley olmaz diyerek
biraz farkl› bir yerden gidiyor. Tabii
ç›¤›n nas›l gelece¤ini, ne oldu¤unu
da bilmiyor. ‹lk defa karl› araziyi
görüyor, yürüyor. Botan zozanla-
r›nda, Baflkale taraf›nda ç›¤ alt›nda
kal›p flehit düfltü. 

Gerilla yaflam›n›n örgütlendirilme-
sinin her an› zaten bir tecrübeydi.
Manga düzenlenmesi, manga yap›m›,
yaflam›n örgütlendirilmesi, ekmek
yapmaktan yemek yapmaya kadar,
nöbet tutma düzenine kadar her fley
bizim için yeni ö¤renerek tecrübe ka-
zanmam›z› gerektiren bir husustu.
Bir de say›m›z azd›. Bazen iki kiflilik
birim oluyordu. Bazen yüz kiflilik bi-
rim oluyordu. Dört-befl kiflilik biri-
min olmas› büyük bir flanst›. Böyle
olunca nöbet tutmak da, ekmek, ye-

mek yapmak da kolayd›. Üç
kiflilik birim olunca her biri-
miz günde en az üç saat nöbet
tutmak zorunda kal›yorduk.
Yine yemek ve baflka ifller de
yapmak laz›md›. Gece boyu
yaln›z bafl›m›za nöbet tuttu-
¤umuz zamanlar, günde en az
üç dört saat nöbet tuttu¤u-
muz zamanlar çok oldu. Tabii
çok sa¤l›kl› de¤ildi bunlar.
Bazen de hiç nöbet tutamama
durumu oluyordu. Yorgunluk
nedeniyle nöbet tutamama so-
nucunda, bask›na u¤rama
oluyordu. Bu nedenlerden do-
lay› flehit düflme olaylar› çok
yafland›. Örne¤in Çermik’te
de, Botan’da da böyle olaylar-
la karfl›laflt›k. Çermik’te BBiillggee
YYuummuuflflaakk  arkadaflla yan›nda-
ki bir arkadafl›m›z öyle flehit
düfltü. Botan’ da EEmmiinn  TTaaflfl ar-

kadafl grubun nöbetçisiyken yorgun-
luk nedeniyle uyudu¤u için, düflman
sald›r›s›na u¤rad› ve flehit düfltü. He-
zil çay› karfl›s›ndaki s›naht tepesinde
konaklayan grubumuzu Ercan tabu-
runun güçleri araziyi tararken görüy-
or, arkadafllar›n nöbetçisi de
uyudu¤u için sald›r›ya u¤ruyorlar. 

Bütün bu hususlar o dönemde ya-
flad›¤›m›z zorluklard›r. O zorluklar›
yaflam›fl bir grup arkadafl›m›z mev-
cuttur. Bir bölümü yaz›l› hale de ge-
tirilmifltir bunlar›n. Elbette eksik ve
yetersizdi yaz›l› hale getirilenler. Da-
ha fazla araflt›rma inceleme yapma-
n›n gerekli oldu¤u bir gerçektir. Bu
konuda yaz›n faaliyetlerimiz, edebi-
yat çal›flmalar›m›z s›n›rl› ve yetersiz
kalm›flt›r. Bir dönem bafllat›lan, ge-
lifltirilen bu çal›flmalar sürekli ve de-
rin k›l›namam›flt›r. Bu ciddi bir ihti-
yaçt›r, yap›lmam›fl ve mutlaka yap›l-
mas› gereken bir görevdir. Bu konu-
lar›n daha kapsaml› araflt›r›lmas›,
soruflturulmas›, en küçük bilgilerin
belge haline getirilmesi ve toparlan-
mas› gerekir. Tarihimizin incelikleri
derinlikleri ve güzellikleri bunlarda
sakl›d›r. O nedenle gelecek kuflakla-
r›n do¤ru gerilla bilinci ve e¤itimi al-
malar› kesinlikle bu bilgilerin toplan-
mas›na ve e¤itim materyali haline ge-
tirilmesine ba¤l›d›r. 

Yurtd›fl› e¤itimi 
köklü bir de¤iflimi yaratt›

–– Yurtd›fl›ndaki süreç, e¤itim süreci
tüm kadrolarda nas›l bir de¤iflimi,
geliflimi sa¤lad›?

––12 Eylül darbesi ard›ndan geliflen
sürecin biraz zamana yay›lmas›, zin-
dan direniflinin geliflimi, I. Konferans,
II. Kongre çal›flmalar› ve Önderli¤imi-
zin gelifltirdi¤i çal›flmaya dayal› olarak
Lübnan-Filistin sahas›nda yürütülen
teorik ve askeri e¤itimler kadrolarda
önemli bir bak›fl aç›s›, sistemli düflün-
ce durumu, ileriyi görme, büyük bir
inanç, kararl›l›k ve tutku düzeyi yarat-
t›. Ufukta ›fl›k gören, zafer gören kad-
ro, büyük bir coflku ve heyecana sahip
olan, yapma iste¤ine sahip olan kadro
demektir. Bu anlamda 12 Eylül darbe-
si süreci içerisinde yurtd›fl›na ç›kar-
ken, kafa kar›fl›kl›¤›, gelece¤i göreme-
menin yaratt›¤› da¤›n›kl›k, umutsuz-
luk, inançs›zl›k, karamsarl›k tümden
afl›larak coflkuyla, heyecanla ülkeye
dönme, halkla bütünleflme bafllat›l›p
yar›da b›rak›lan büyük mücadeleyi ye-
niden, ama daha iyi haz›rlanm›fl bir te-
melde örgütleyip yürütme, zindan di-
reniflçili¤iyle bütünleflme tutkusu,
coflkusu tabii bütün kadrolar›n ülkeye
dönüfl gücü oldu. Bu anlamda yurtd›-
fl› e¤itimi köklü bir de¤iflimi herkeste
kesinlikle yaratt›. 

I. Konferans öncesi bireyci, grupçu
e¤ilimlerin çok oldu¤u, hatta basit
kavgalar›n bile ortaya ç›kt›¤› duyulu-
yordu. Ama konferans ard›ndan geli-
flen çal›flmalar sürecinde birbiriyle
tutkulu, Apocu ruhu, bilinci, terbiyeyi
edinmifl güçlü bir militan durufl e¤itim
çal›flmalar›yla birlikte sa¤land›. Bir
yerde insanlar pratik içinde yaflad›kla-
r› sorunlara belli bir cevap bulmufllar-
d›. Örne¤in 12 Eylül darbesi geliyordu,
s›k›yönetim ilan edilmiflti, polis ve as-
ker sald›r›s› vard›, ama bunun karfl›-
s›nda nas›l savunma yap›lacakt›. Bu,
ciddi bir sorundu ve bilinmeyen bir
durumdu. Lübnan-Filistin sahas›nda-
ki askeri e¤itimler herkese böyle bir bi-
linç düzeyi kazand›rd›. Art›k bu tür so-
runlar› daha güçlü çözebilecek, bir ey-
lem gücü olarak hareket edebilecek,
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sald›r›lar karfl›s›nda savunma yapabi-
lecek bir bilinç ve beceri düzeyini her
kadro yakalam›fl oldu. 

Mehmet Sevgat arkadafl coflkuyla
mücadeleye öncülük etti

Di¤er yandan 12 Eylül darbesinin
bask›lar›, bunun karfl›s›nda yurtd›fl›-
na ç›km›fl olmak, ülkeden, halktan
kopmak ‘art›k bu ifl bitti’ gibi bir
umutsuzluk, k›r›lma flu veya bu dü-
zeyde bütün kadro ve savaflç› düze-
yinde ortaya ç›kt›. ‹leriyi göremeyen,
ne olaca¤›n› bilemeyen bir durum var-
d›. Herkes çok bilinçli kat›l›m göster-
memiflti. Bir de 12 Eylül darbesinin
gelifltirdi¤i sald›r›lar, yurtd›fl›na ç›k-
mak zorunda kalma nedenlerinin çö-
zülemedi¤i bir durumdu. Bu, bir kar-
gafla, mu¤lakl›k, ne olacak sorusunun
gündeme gelmesini ortaya ç›karm›flt›.
I. Konferans ard›ndan geliflen e¤itim
düzeyi, teorik e¤itim, konferans›n çö-
zümleyicili¤i, konferans›n ard›ndan
Önder Apo’nun gelifltirdi¤i kapsaml›
teorik çözümlemeler bu durumu da
tamamen giderdi. Yüksek bir ideolojik
düzey, teorik kavrama düzeyi, gelece-
¤i görme, ulusal kurtulufl mücadelesi-
ne ba¤lanma düzeyi yaratt›. Öyle ki,
bu konuda teorik formülasyonlar ol-
dukça güçlüydü. Zaten bu teorik kav-
ray›fl ve ideolojik bilinçle sayesinde in-

sanlar coflku içinde bir
orduya karfl› yürüme
gücünü gösterdiler.
Kendilerini yaln›z bafl›-
na bir orduya bedel sa-
vaflç›lar olarak gördü-
ler. ‹ddia ve iradeleri,
kararl›l›klar› o düzeyde
geliflti. Böyle bir gerilla
düzeni içerisinde, bu
e¤itim ile ordular›n ye-
nilebilece¤i, sistemlerin
y›k›labilece¤ine dair çok
güçlü bir irade ve inanç
olufltu. Bunun prati¤e
yönlendirilmesi, ülkeye
çok az fire vererek dö-
nüfl, ülkede baz› sorun-
lar olsa da büyük bir
çaban›n örgütlü, bütün-
lüklü yürütülmesi ve

bunun da herkese umut, moral veren,
zafer ›fl›¤› gösteren flanl› 15 A¤ustos
At›l›m› ile birleflmesi, yeniden yarat›l-
ma büyük tecrübeye yol açt›. 

Mesela Mehmet Sevgat arkadafllar›n
raporu vard›. 15 A¤ustos’tan sonra,
Hilvan grubundaki arkadafllar Önderli-
¤e aç›k rapor yazd›lar ve düflüncelerini
aç›kça ifade ettiler. Yani bir tür özelefl-
tiri verdiler. fiunu söylediler: ‘Biz 1981-
82 y›l›nda yurtd›fl›na ç›karken, bir da-
ha ülkeye dönülür de PKK mücade-
lesini örgütler düflüncesine hiç inan-
mad›k.’ Zaten daha önce ç›km›fllar,
1980 may›s›nda geri dönüfl yapm›fllar-
d›. 12 Eylül darbesi ard›ndan bir kere
daha Lübnan-Filistin sahas›na ç›kt›lar.
Bir grup olarak Önderli¤e kadar gel-
mifllerdi, öneride bulunuyorlard›. 

Mücadelenin en çok geliflti¤i saha
Hilvan-Siverek sahas›yd›. 12 Eylül fa-
flist askeri darbesinin en çok sald›rd›-
¤› ve ezdi¤i saha da buras› olmufltu.
Onun da büyük bir ezikli¤i ve k›rg›nl›-
¤› vard›. Kendilerini sorumlu tutuyor-
lar, bask› alt›nda ezilen, zorlanan, des-
tek olamad›klar› için a¤›r bir psikolojik
durum yafl›yorlard›. Bu durumda bi-
raz halk›n zorlanmas›n› hafifletelim di-
ye Önderli¤e uçak kaç›ral›m, fluralar›
basal›m, flöyle yapal›m diye baz› eylem
önerilerinde bulundular. Ben de o
önerileri bizzat dinledim. Önderlik flu-
nu söyledi: “De¤il uçak kaç›rmak, Ke-
nan Evren’i bile kaç›rsan›z bu rejim si-

ze hiçbir fley vermez, ancak gerillay›
örgütlerseniz, gerilla ordulaflmas›n›
gelifltirirseniz belki bir fleyler kazana-
bilirsiniz.” Arkadafllar›n düflünceleri
daha sonra ifade ettikleri gibiydi. O
karamsarl›k içinde kald›lar, böyle ka-
t›lmad›lar, moralleri hep bozuk oldu.
‹nanmad›lar gerçekten de bir daha ge-
ri dönüfl olur diye. Daha sonra da flöy-
le demifllerdi: ‘Toplant›lar olup ülkeye
geri dönece¤iz, flöyle yapaca¤›z, geril-
lay› böyle örgütleyece¤iz dendi¤i za-
man biz birbirimize bak›p gülüyorduk
ne kadar da çok hayalcilik var diye.’
Mehmet Sevgat arkadafl Eruh ard›n-
dan Botan’daki mücadeleye kat›ld›. 15
A¤ustos At›l›m›’n›n gelifltirilmesinin en
önde gelen komutanlar›ndan oldu.
Ama 15 A¤ustos At›l›m›’na kadar da
böyle yürüdü. Ancak ülkeye dönüfl ol-
du¤unu ve 15 A¤ustos At›l›m›’n› gö-
rünce, PKK mücadeleyi yeniden
bafllatabilir diye inanc› geliflti. Gerilla
yeni bir mücadele sürecidir ve geliflme
ortaya ç›kartabilir. Buna inand› ve o
inançla gerilla mücadelesine de t›pk›
1980 öncesinde oldu¤u gibi dört elle
sar›ld›. Büyük bir coflkuyla ve geçmifl-
ten gelen tecrübe ve yeteneklerine de
dayanarak mücadeleye öncülük etti.
Gerilla komutanl›¤›n›n ölçülerinin ya-
rat›lmas›na katk› sundu. 

Onlar tarihin flen çocuklar›yd›lar

Bu arkadafllar bilen, anlayan, kafa
yoran arkadafllard›. Sadece coflkuyla,
heyecanla de¤il, anlayarak hareket
edenlerdi. Öyle oldu¤u için anlamak
istediler. 12 Eylül darbesinin ülkede
yaratt›¤› durum, zindanlar› ezme du-
rumu, Hilvan-Siverek gibi yerlerde uy-
gulad›¤› dehflet karfl›s›nda umutlar›
azalm›flt›. Art›k farkl› bir fley yap›la-
maz gibi bir duruma kap›lm›fllard›. Ol-
sa olsa birkaç eylemle tutum konabilir
diyorlard›. Oysa pratik böyle olmad›.
Apocu çizgi daha farkl› bir fleyi öngör-
dü ve gerçekten de yaratan, gelifltiren
o çizgi oldu. Kendileri de o çizginin en
güçlü komutanlar› oldular. 

Cezaevinde baz› fleyler geliflti. Ta-
n›mlama itibariyle zindan direniflleri
gerçekten de büyük bir tutumdu ve
gerillan›n yürüyüflüne de öncülük et-
ti. 1982 direniflçili¤ini baz› kifliler fli-
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irlere, türkülere konu etti. ‘Tarihin
flen çocuklar›’ dediler. Güzel bir ta-
n›mlama, ülkeye dönüfl ve gerilla yü-
rüyüflünü sürdürenler için de uygun
bir tan›mlamad›r. Gerçekten de tari-
hin flen çocuklar›yd›lar. Büyük bir
davan›n insanlar›yd›lar. Küçük he-
saplar içinde olmayanlard›. Büyük
düflünen çok öteyi gören güçlü irade
oluflturan yüce duygulara, tutkulara
sahip olan insanlard›. 

Esas olan kararl›l›k ve 
bu baflar›ya olan inançt›

‹çlerinde küçük düflünen, zay›f
olanlar yok muydu? Kuflkusuz vard›.
Kaçanlar da oldu, hatta ihanet edip
karfl› saflarda savaflanlar da oldu.
Birçok sorun ç›kartarak, m›zm›zlana-
rak ifllerin yürütülüflünü engelleyen-
ler de oldu. Fakat bunlar az›nl›k oldu-
lar. Kaçanlar, m›zm›zlananlar küçük
düflünenler azd›lar. Lübnan-Filistin
sahas›nda e¤itimdeki kadro ve savafl-
ç›lar›n çok büyük bir bölümü t›pk›
zindan direniflçili¤i gibi Apocu çizgiye,
Önderli¤e, flehitlere, Kürt halk›n›n öz-
gür ve demokratik yaflam›na tutku
düzeyinde, Kemal Pir’in deyimiyle, u¤-
runa ölecek düzeyde ba¤l›yd›lar. Ger-
çekten de öyle yürüdüler. El yorda-
m›yla yüründü. 

En çok askeri duruma öncülük
edenlerimiz de vard›. Örne¤in Agit ar-
kadafl, sonradan da tan›mland›, ger-
çekten de en yatk›n, en fazla kafa yo-
ran, en çok çaba harcayanlardand›.
Tabii her fleyi pratik içerisinde tecrübe
edinerek, hatalar, yanl›fllardan ders
ç›kartarak gelifltirdi, ö¤rendi. Genel
ö¤renim öyleydi. Fakat flu vard› esas
olan: Bu ifli yapmakta kararl›l›k. Bu
iflin yap›laca¤›na, baflar›laca¤›na dair
yüksek inanç. O büyük zindan dire-
niflçili¤ini de bu inanç ve kararl›l›k or-
taya ç›karmad› m›? O büyük direniflçi-
ler, ölüm orucu direniflçileri hep flunu
söylediler: Bu önderlik zaferi yarata-
cak olan önderliktir. Bu örgüt zaferi
yaratma örgütüdür. Yine Kemal Pir’in
deyimi önemlidir; “ben PKK’de zaferi
görüyorum” dedi. ‹nançlar›n›n, dava-
lar›n›n, duygular›n›n yerde kalmaya-
ca¤›n›, bayraklar›n›n hep yüksekte ta-

fl›naca¤›n› bildiler, gördüler. Buna
inand›lar. Kendi öncülükleri ard›nda
ordular›n oluflaca¤›na, halk›n topye-
kün yürüyüfle geçece¤ine dair inançla-
r› tamd›. Bunu görecek kadar büyük
bir dehaya, öngörüye sahiptiler. Ve öy-
le yürüyerek, her fleyin yarat›lmas›na
öncülük ettiler. 

Da¤ yürüyüflçüleri de, büyük geril-
la yürüyüflçüleri de böyleydi. AAggiittlleerr,,
EErrddaallllaarr,,  BBeeddrraannllaarr,,  SSaabbrriilleerr  hepsi
böyle büyük kahramanl›k yürüyüflçü-
leriydiler. Tutku düzeyinde bir inanç-
lar› vard› zafere. Yaflam›n azl›¤› ya da
çoklu¤u de¤il de anlaml›l›¤› ve de¤er
üreteni önemliydi onlar için. O neden-
le Viyan arkadafl›n deyimiyle, meyve
verme ça¤›na gelince, halk için, Ön-

derlik çizgisi için meyve verenler olma
yolunda kararl›l›kla ilerlediler. Onlar
için önemli olan öncülük yap›lmas›,
yolun aç›lmas›yd›. Örne¤in Ramazan
Kaplan arkadafl Garzan alan›na, Mut-
ki-fiirvan alan›na giderken, “elbette bu
görev bize düflüyor” dedi. “Öncülük
yapmak, önde olmay› baflarmak gerek-
li. Militan›m, kadroyum, Kürt yurtse-
veriyim, devrimcisiyim, demokrat›y›m
diyen herkesin tutumunun bu olmas›
gerekir, bunun d›fl›nda bu s›fatlar›
söylemek anlams›zd›r” diyerek yürü-
dü. O büyük bir bilinç ve kararlaflma
ifliydi. Duygular› bu temelde olmufltur. 

Kürt halk›n›n gerilla temelindeki
yürüyüflü zafer yürüyüflüdür

Kuflkusuz acemilikler, yabanc›l›k-
lar, imkans›zl›klar zorlay›c› olmufltur.
Bunlar›n yaratt›¤› ac›lar her zaman ol-
du. Çünkü daha yürürken Hezil çay›n-
da kay›plar verdik. Ard›ndan ç›¤da,
suda kay›plar oldu. 15 A¤ustos’la bir-
likte kapsaml› bir savafl içine girildi.
Her kay›p büyük ac›lar verdi. 1983 y›-
l›n›n 2 May›s›’nda bütün bu haz›rl›kla-
r› pratikte yapan MMeehhmmeett  KKaarraassuunngguurr
yoldafl›n flehadeti, yine çok büyük zor-
lay›c› bir etken hepimiz üzerinde oldu,
ama Önder Apo, PKK’nin bir intikam
hareketi, flehitlerin intikam›n› alma
hareketi oldu¤unu söyledi. Yeni insan-
lar haz›rlayarak, yaz›lar talimatlar
göndererek sürekli yap›y› yeniledi.
Tutku ve kararl›l›¤› daha çok güçlen-
dirdi. Partinin yaflam halkalar›n› olufl-
turdu. Dolay›s›yla parti zinciri, flehitler
halkas›n›n büyüyerek eklenmesi teme-
linde o yenilmez gerilla ordusunun ya-
rat›lmas›na yol açt›. 

fiimdi bütün sald›r›lara ra¤men Or-
tado¤u çap›nda özgürlü¤ü ve demokra-
siyi, Ortado¤u gerçe¤ini temsil eden bu
büyük gerilla gücü, duruflu 25 y›l önce-
ki o büyük öngörü ve kahramanca yü-
rüyüfl temelinde yarat›ld›, flimdi de o
ruha dayan›yor. O bilince dayan›yor. 

Gerillay› gerilla yapan ve günümüzde
onu hep baflar›l› k›lan temel gerçek 25
y›l önce at›lan ad›mlar, oluflturulan ruh,
gelifltirilen fedai gerilla sistemi oluyor.
Bu, Önder Apo’nun zafer çizgisini ifade
ediyor. Dün de böyleydi bugün de Kürt
halk›n›n gerilla temelindeki yürüyüflü
böyle bir zafer yürüyüflüdür. Yar›n da
böyle olacak. Tüm flehitlerimiz, özellikle
15 A¤ustos At›l›m›’n› yaratan flehitler,
aç›kça ifade edebiliriz ki Kürt halk›n›n
Apocu çizgide böyle bir zafer yürüyüflü
içinde olaca¤›na içten, yürekten, tüm
kalpleriyle inand›lar. Hiç tereddüt etme-
den yürüdüler ve böyle bir ruhun, inan-
c›n yarat›c›s› oldular. Bugün de yürü-
yüfl bu temelde devam ediyor. Önümü-
zü daha çok ayd›nlat›yor. Gelece¤i daha
güçlü görüyoruz, dolay›s›yla bu kahra-
man öncülerin huzurunda daha güçlü,
emin ad›mlarla, daha kararl› bir biçim-
de halk olarak zafer yolunda ilerliyoruz. 
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YRD IV Konferans› 14-24 Temmuz
2007 tarihleri aras›nda gerçeklefltiril-
mifltir. Konferans, yapt›¤› tart›flmalar
sonucu bas›n komitesinden bafllamak
üzere tüm çal›flmalar›n köklü bir temel-
de düzeltilmesini çal›flmalar›n baflar›s›
için zorunlu görmüfltür. Gelinen aflama-
da sa¤dan soldan törpülemelerle ve hafif
düzeltmelerle ifllerin yürütülemeyece¤i
aç›¤a ç›km›flt›r. Mevcut durumu devam
ettirmek tüm çal›flmalar›n üstümüze
çökmesi anlam›na gelecektir. Konferan-
s›m›z bu gerçekli¤i görerek aç›k tart›fl-
m›fl, elefltirileri kapsaml› yaparak köklü
düzelmenin önünü açm›flt›r. 

Tüm çal›flmalardaki eksik ve yeter-
sizliklerin, yanl›fll›klar›n, sapmalar›n,
bozulmalar›n esas sorumlusu tabii ki
bas›n komitesidir. Sorunlar› ancak böy-
le ele al›r ve buradan çözmeye bafllarsak
ifller düzeltilebilir. Tabii ki Avrupa ve
Türkiye’deki bas›n›m›z›n da sorunlar›n
a¤›rlaflmas›nda çok önemli rolü olmufl-
tur. Ancak buralardaki sorunlar›n kay-
na¤›n› da bas›n komitesinde aramak
do¤ru bir yaklafl›md›r. Oralarda yanl›fl-
l›klar olabilir, ama düzeltmesi gereken,
çözmesi gereken tabii ki bas›n komitesi-
dir. Böyle ele almazsak sorunlar› düzel-
temeyiz. Örgütün merkezi alan›ndaki
her durufl, ister yürütme konseyi, ister
siyasi komite, ister bas›n komitesi olsun
do¤rudan bütün çal›flma alanlar›na
yans›r. Askeri konseyin duruflu iyi de-
¤ilse, o durufl Dersim’e kadar yans›ma-
s›n› bulur. Dolay›s›yla örgütleyen, pers-
pektif ve do¤rultu veren, komitelerin so-
rumluluklar›n› birinci derecede görmek
gerekir. Bas›n komitesinin izdüflümü
olan Avrupa, Türkiye ve di¤er alanlar da
elefltirilecektir.  Çözümlerin genel için
oldu¤u kadar her alan için nas›l olaca¤›

ortaya konulacakt›r. Ancak sorunlar›n
çözümünün esas olarak konferans›n
kararlaflma düzeyinden bafllayarak, ilk
önce de bas›n komitesinden düzeltilme-
siyle sonuç al›nacakt›r. 

Önderlik, bu hareketin sorunlar›n›
her zaman somut olarak yönetimler
flahs›nda elefltirdi ve orada düzeltmeye
çal›flt›. Yönetimlerden bafllarsan tüm
örgütü elefltirinin içine sokabilirsin. O
zaman hiç kimse elefltirilerin d›fl›nda
kalamaz. Bu, örgütün bir tarz›d›r, do¤-
ru ve sonuç al›c›d›r. Dolay›s›yla bas›n-
daki yanl›fll›klarla ilgili elefltirilerin yö-
netime gelmesi do¤rudur. Biz komiteyi
b›rakaca¤›z, di¤er alanlarla u¤raflaca-
¤›z. Bu bizim tarz›m›z de¤ildir. Sorun-
lar› böyle ele almamak, sorunun kay-
na¤›ndan ele almamakla özdefltir. 

Konferans tart›flmalar›yla ortaya
ç›km›flt›r ki ideolojik alanda Önderlik
çizgisi tam olarak oturtulmam›flt›r.
Önderlik gerçe¤i, örgütsel çizgi ve tarz
oturtulamad›¤› gibi, devrimci duygu-
lardan uzaklaflma ve yaflamda afl›nma-
lar gözle görülür hale gelmifltir. Sorun-
lar bireylerle aç›klanamayacak kadar
a¤›r ve derhal çözülmesi gereken ör-
gütsel bir sorun haline gelmifltir.

YYöönneettiimmlleerriinn  flfliikkaayyeett  eettmmeeyyee  ddee¤¤iill  
ssaaddeeccee  ddüüzzeellttmmeeyyee  hhaakkkk››  vvaarrdd››rr

Geçmiflteki sorunlardan sadece bas›n
komitesini sorumlu tutmak yeterli ol-
maz. ‹ki y›l önce de ideolojik çal›flmalar
olarak öngörülen ve periyodik olarak bir
araya gelerek ideolojik do¤rultuyu orta-
ya koymas› gereken bilim ayd›nlanma ve
kültür komiteleri de bas›n çal›flmalar›n-
daki yetersizlikten sorumludur. Hem
KKK Yürütme Konseyi hem de PKK Par-

ti Meclisi bu üç komiteye ideolojik do¤-
rultuyu koruma ve gelifltirme görevi ver-
mifltir. Ne var ki di¤er komiteler gibi biz
de farkl› komiteler olmay› do¤ru ele al-
mayarak bu rolümüzü yerine getireme-
dik. Her komite daha fazla kendi çal›fl-
malar›yla s›n›rl› kald›. Demokratik kon-
federalizmin felsefesinde olan kurumla-
r›n birbirini tamamlama yaklafl›m›n› biz
de do¤ru ele alamad›k. Bütün komiteler-
den önce ideolojik komitelerin demokra-
tik konfederalizmi do¤ru anlay›p uygula-
yarak di¤er komitelere ve kurumlara ör-
nek olmas› gerekirken, birbirimizi ta-
mamlay›p ideolojik merkez haline gele-
medik. Bu yönlü her türlü elefltiri bu ko-
mitelerimiz için yerindedir. fiu nedenle
veyahut bu nedenle bir ideolojik merkez
olamad›k ve birbirimizi tamamlayama-
d›k demek, amiyane deyimle özrü kaba-
hatinden büyük olmakt›r. Çünkü yöne-
timlerin flikayet etmeye de¤il, sadece dü-
zeltmeye hakk› vard›r. 

‹deolojik alan komitelerinin geçmiflte
yaflad›¤› eksiklikler dikkate al›narak ba-
s›n, bilim ve ayd›nlanma, kültür komite-
leri KCK V. Genel Kurulu’nda ideolojik
merkez olarak düzenlenmifltir. Bu komi-
teler art›k özerk olmayacaklar, ama ken-
di kimliklerini koruyarak özgün çal›fl-
malar›n› yürüteceklerdir. Ayr› komiteler
olarak varl›klar›n› sürdürseler de birlik-
te ideolojik do¤rultuyu belirleyecek ve
tüm çal›flmalardan ortaklafla sorumlu
olacaklard›r. ‹deolojik alandaki bofllu-
¤un doldurulmas› ve ideolojik mücade-
lenin güçlü yürütülmesi aç›s›ndan ideo-
lojik merkezin üstlendi¤i rolü yerine ge-
tirmesi çok önemli hale gelmifltir. ‹deolo-
jik merkez bu rolünü lay›k›yla yerine ge-
tirmeden örgütümüz içindeki yanl›fll›k-
lar›n düzeltilmesi mümkün de¤ildir. ‹de-

DDoo¤¤rruu  yyaayy››nn  ççiizzggiissii  ddoo¤¤rruu  iiddeeoolloojjiikk  öörrggüüttsseell  dduurruuflfl  
vvee  yyaaflflaamm  ggeerrççee¤¤iimmiizzee  bbaa¤¤ll››  kkaallmmaakkllaa  ssaa¤¤llaann››rr
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olojik merkezin ve tek tek komitelerin
rolü genel kurulda ortaya konuldu¤u gi-
bi, gerçeklefltirilen bas›n ve kültür kon-
feranslar›yla tart›flmaya yer b›rakmaya-
cak kadar netlefltirilmifltir.

SSoorruunnllaarr››  hheerr  zzaammaann  
yyöönneettiimmlleerr  kkeennddiilleerriinnddee  aarraayyaaccaakkllaarr  

Geçen y›llarda bas›n komitesi kendi
kimlik tan›m›n› do¤ru yapmam›flt›r. Bir
ideolojik komite olarak kimlik tan›m›n›
do¤ru yapmad›¤›ndan rolünü de yerine
getirememifltir. En ideolojik ve en güçlü
ideolojik mücadelenin verilece¤i komite
olmas› gerekirken, ideolojik duruflunu
güçlü tutmad›¤›ndan bu rolünü oyna-
yamam›flt›r. ‹deolojik mücadeleyi baflta
kendi içinde olmak üzere, çevresinde ve
iliflkilerinde do¤ru yürütmemifltir. Bas›n
komitesi ideolojik kimli¤ini tan›mlama,
ideolojik mücadele etme konusunda sa-
dece kendi çal›flmalar› aç›s›ndan de¤il,
örgüt içindeki yanl›fl e¤ilimlere karfl› da
bir durufl sergileyememifltir. HPG de, si-
yasi komite de veya baflka bir yer de ide-
olojik duruflta yanl›fll›klar içinde olabi-
lir, ama bas›n komitesinin ideolojik du-
ruflta ve ideolojik mücadelede yetersizlik
içine girme lüksü yoktur. 

Geçen dönemde örgüt içindeki yan-
l›fll›klara karfl› do¤ru tutum tak›nma-
d›¤› gibi, ideolojik mücadeleyi geriye
çeken yaklafl›mlar içine girilmifltir.
Yanl›fll›klara karfl› mücadeleyi liberali-
ze eden, ideolojik keskinli¤imizi, netli-
¤imizi yumuflatan ideolojik ve örgütsel
durufllar di¤er alanlardaki bas›n çal›fl-
malar›na daha olumsuz yans›d›¤› gibi,
di¤er komitelerimiz aç›s›ndan ideolojik
mücadelenin daha da zay›flamas›nda
önemli etkide bulunmufltur. 

Bas›n komitesi duruflundan örgütlü-
lü¤üne ve yaflam›na kadar kendisini

ideolojik, örgütsel ve
yaflam ölçülerinde dü-
zeltmeye tabi tutacak-
t›r. Baflta ideolojik
mücadele, örgüt duru-
flu ve yaflamda örnek
hale gelecektir. Bas›n
komitesi alan›na gelen
her arkadafl buradan
do¤ru ideolojik duru-
flu, örgüt anlay›fl›n› ve
yaflam gerçe¤ini göre-

rek geldi¤i alana dönecek ve prati¤i da-
ha güçlü bir biçimde yerine getirecektir.
Nas›l ki Önderlik sahas›na giden bir
kadro, hatta bir yurtsever birkaç gün
içinde moral kazan›r, zafere inanc› ke-
sinleflir ve geldi¤i alana döndü¤ünde
büyük bir coflkuyla çal›fl›r hale geliyor-
duysa, bas›n komitesi alan›na gelen her
kadro ve çal›flan›m›z da böyle duygu ve
izlenimlerle pratik alan›na dönmelidir.
Ne var ki bas›n komitesi geçmiflte ideo-
lojik duruflu, bu yönlü mücadelesi, ör-
güt ve yaflam anlay›fl›yla örnek olamad›.

Çal›flma merkezlerimizin örgüt, kad-
ro ve yaflam duruflu birebir di¤er alan-
lara yans›maktad›r. Yine her yönetimin
duruflu di¤er yöneticilere ve çal›flanla-
ra yans›maktad›r. Dolay›s›yla bu konu-
da çal›flma merkezlerimizin ve kurum-
lar›m›z›n büyük bir ciddiyet ve sorum-
lulukla çal›flma alanlar›n› düzenlemesi
ve yönlendirmesi gerekmektedir. Hiçbir
çal›flma alan›m›z›n kendili¤indencili¤e
b›rak›lmas› düflünülemez. Sorunlar›
her zaman yönetimler kendilerinde
arayacaklar. Genç arkadafllarla ya da
flu veya bu yanl›fl yapanla sorunlar
aç›klanmayacakt›r. Kendi bulundu¤u-
muz alan› düzeltemezsek baflkas›na flu
veya bu talimat› vererek düzeltmemiz
mümkün de¤ildir. 

Avrupa’da, Türkiye’de, ajansta, ga-
zetede, TV’de ç›kan sorunlar› kesinlikle
bas›n komitesinin tarz›yla, tutumuyla
izah etmeliyiz. Böyle yaklaflarak özelefl-
tiri verirsek çal›flma merkezi düzelir ve
bu düzelme tüm alanlara yans›r. Di¤er
alanlar›n sorunu ve kadronun duruflu-
nu küçümsemiyoruz, ama sorunlar›
böyle aç›klamay› da yanl›fll›klar› dü-
zeltme aç›s›ndan do¤ru bir yöntem ola-
rak görmüyoruz. Bütün bas›n alan›-
m›zdaki yaflam aray›fllar› ve yanl›fl e¤i-
limlerin tümünü bas›n komitesiyle

aç›klayamay›z, ama ideolojik mücade-
leyi, örgütsel çizgiyi, yönetim ve kadro
anlay›fl›n› do¤ru temsil edemedi¤imiz
için bu her yere yans›d›. Yanl›fl kiflilik-
ler ve e¤ilimler bundan beslenerek ça-
l›flmalar› daha fazla zorlad›. Bu gerçek-
li¤i kabul etmemiz gerekiyor. Kadro so-
runlar› yoktur demiyoruz, ancak bo-
zulmalar› ve kaç›fllar› kadrodaki yeter-
sizliklerle izah etmek esas gerçe¤i göz-
den kaç›rmak olur. Örgütsel çizgi otu-
rursa yanl›fl kifliliklerin de sorunu da-
ha çabuk çözülür, hatta sorun olma-
dan çal›flarak katk›lar›n› sunarlar. 

KKaaddrroo hhaarreekkeettiinn  bbüüttüünn  ssoorruunnllaarr››nn››
kkeennddii  ssoorruunnllaarr››  oollaarraakk  ggöörrüürr

Bas›n komitesine hangi rolü veriyo-
ruz, bunun iyi tan›mlanmas› gerekir.
Yine sorunlar›n düzeltilmesinin nas›l
olaca¤›n› iyi tespit etmek gerekir. Ba-
s›n komitesinin sadece d›fla karfl› de-
¤il, içte de rolünü oynayabilmesi ideo-
lojik mücadeleyle mümkündür. Kaç›fl-
lar›, bozulmalar› ideolojik mücadele
eksikli¤ine ba¤lama yerine, flu veya bu
nedene ya da dar yaklafl›mlara ba¤la-
mak do¤ru de¤ildir. Yöntem yanl›fll›-
¤›ndan da, dar yaklafl›mlardan da
olumsuz etkilenenler olur, ama mev-
cut durum böyle aç›klanamaz. 

‹nsanlar mücadeleye bir özgürlük sa-
vaflç›s› olarak kat›l›yorlar. ‹çinde bulun-
duklar› örgüt böyle bir özgürlük savafl›-
n› verecek konumda oldu¤u müddetçe
insanlar örgütle bütünleflir. Örgütte bu
özelli¤i görmedi¤inde ise kalmas› an-
lams›zlaflabilir. Dolay›s›yla amaca kilit-
lenmifl böyle bir mücadele örgütünü or-
taya ç›karacak ideolojik mücadele, ör-
güt anlay›fl›, kadro duruflu ve yaflam fel-
sefesi verilmedi¤inden örgüte bir amaç
için gelmifl insanlar›n moralleri düfl-
müfl, yanl›fll›k içinde olanlar ise daha
fazla çürümüfllerdir. Bir sand›ktaki çü-
rük elma gibi olumsuzluklar tüm çal›fl-
ma alan›na ve bireylere sirayet etmifltir.
Kaç›fllara ve bozulmalara yol açan esas
etken, ideolojik mücadele eden bir örgüt
ortam›n›n olmamas›d›r. Bunun sonucu
liberal durufllar normalleflmifl, her türlü
yanl›fll›k her alanda kabul edilir hale
gelmifltir. ‹darecilik hiçbir zaman ne ör-
gütü büyütür ne zay›f kiflilikleri örgütte
tutabilir. Aksine, örgüt ölçülerini geriye
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çekip bozmak, daha çok insan›n örgüt
d›fl› ölçülerle yaflamas› ve giderek örgüt-
ten kopmas›n› beraberinde getirir. Do-
lay›s›yla örgütten kopmalar› darl›kla de-
¤il, ideolojik ve her türlü çizgi mücade-
lesini bir tarafa b›rakan idarecilik, orta
yolculuk ve oportünizm ile aç›klamak
daha do¤ru olur. Sorunlar› bunun d›-
fl›nda aç›klamak bafll› bafl›na bir çizgi
kaymas›n› ifade eder.

VVüüccuuttssuuzz  kkaaffaa
kkaaffaass››zz  vvüüccuutt  oollaammaazz

‹deolojik merkezimizi oluflturan ko-
mitelerimiz ve çal›flma sahalar›m›zda
parti çizgisini her alanda oturtmak ve
partilileflmeyi gelifltirmek, çal›flmalar›n
baflar›s› için flartt›r. Bu çal›flma saha-
lar›m›zda partileflme geliflmezse, di¤er
çal›flma sahalar›m›z›n do¤ru ideolojik,
örgütsel ve eylemsel çizgide mücadele
etmesi söz konusu olamaz. Bu neden-
le iki y›l önce ideolojik çal›flma yapan
komitelerimizin tümü PKK Meclis Üye-
leri ve kadrolardan oluflturuldu. KCK
sisteminin do¤ru çizgide oturmas› da
ancak ve ancak ideolojik çal›flma ko-
mitelerimizin PKK çizgisinde örgütlen-
meleri ve çal›flmalar› ile mümkündür. 

Bir yerde PKK çizgisi oturursa, ora-
da çal›flan tüm sempatizanlar, dostlar
ve yurtseverler PKK çizgisine sayg›l› ol-
mada yar›fl›rlar ve bu temelde çal›fl›r-
lar. Sempatizanlar ve yurtseverler b›ra-
kal›m bizim çizgimizi gevfletmeyi bu
çizgi emrinde çal›flmaktan ve PKK tar-
z›yla mücadele içinde olmaktan heye-
can duymufllard›r. Büyük bir istekle
PKK’nin öncülük etti¤i mücadele ve ça-
l›flma alanlar›nda bir mümin gibi hiz-
met etmifllerdir. Mücadelemiz 1980 ön-
cesi Kürdistan’da böyle etkin hale gel-
di¤i gibi, daha sonra gerçeklefltirdi¤i-
miz kazan›mlar da bu çerçevede ol-
mufltur. Sempatizanlar›, taraftarlar›,
dostlar› böyle çal›flan ve hizmet eden

bir hareket oldu¤umuz için büyük ge-
liflmeler yaratm›fl ve kazan›mlar elde
etmifliz. Birçok çal›flma alan›m›zda on-
lar kadrodan daha fazla hizmet etmifl-
lerdir. B›rakal›m PKK ölçülerini geriye
çekmeyi, kadrolar bu ölçüleri geriye
çekti¤inde yurtseverlerimiz PKK ölçüle-
rini hat›rlatarak müdahale etmifllerdir.
Kendileri de elden geldi¤ince bu ölçü-
lerde yaflamaya, yapam›yorlarsa da
sayg› duymaya özen göstermifllerdir. 

Tabii ki sorunlar›n çözümünü bas›n
komitesi kendisinden bafllatacakt›r.
Kendinden bafllatmazsa, baflka kurum-
lar› düzeltmenin öncülü¤ünü yapamaz.
Ancak biz devrimci bir örgütüz ve her
kadronun da bu örgütü düzeltme so-
rumlulu¤u vard›r. ‹fli sadece komiteye
ve yönetimlere b›rakmak bizim kadro
gerçe¤imize ters düflmektedir. Bu ne-
denle ortaya ç›kan sorunlarda her ar-
kadafl kendini sorumlu görecektir. So-
runlar› sadece bas›n komitesine b›rak-
mak sorunlar›n çözümünü daha bafl-
tan sabote etmek anlam›na gelir. Her
kadro ç›kan sorunlar› kendi sorunlar›
görüp kendinde çözmeye bafllarsa, o za-
man bas›n alan›nda düzelme gerçekle-
flir. Bazen kimin sorunuysa o düzeltsin
deniliyor! Bu bizim hareketin kadro an-
lay›fl› de¤ildir. Hele ideolojik alan kad-
rosu böyle olamaz. Hareketin bütün so-
runlar›n› kendi sorunu olarak alg›lar.
Böyle yaklaflmamak bireyciliktir. Bu
anlay›fl varsa kendimizde de baflkas›n-
da da düzeltece¤iz. Yoksa harekete bü-
yük zararlar veririz. 

PPKKKK  öönnccüüllüü¤¤üü  oollmmaaddaann  
KKCCKK  ddeemmookkrraattiikk  kkoommüünnaall  

ççiizzggiiddee  öörrggüüttlleenneemmeezz

‹deolojik alanda PKK’lilik hakim ola-
cak, örgüt tarz› ve yaflamda PKK çizgisi
pratikleflecektir. ‹deolojik alanda PKK
kadrolar›n›n öncülü¤ü ve yönetmesi
esas al›nacakt›r. PKK’yi temsil düzeyi en

yüksek kadrolar burada yerini alacak-
t›r. Siyasi ya da baflka alan farkl›d›r. Si-
yasal alan, KCK alan›, toplumsal örgüt-
lenme alanlar›nda da gerçek öncülük
PKK’liler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Ancak
kendini iyi yetifltirmifl, tarz› ve tempo-
suyla siyasi çizgimizi ve baflka çal›flma
alanlar›m›z› do¤ru temsil edecek yurtse-
verler, sempatizan ve dostlar›m›z da her
düzeyde sorumluluk alabilirler. Daha
do¤rusu almalar› gerekir. ‹deolojik alan
için söyledi¤imiz örgütsel ilkeleri birebir
siyasal alana indirgeyemeyiz. 

‹deolojik alanda ortaya ç›kan yanl›fl-
l›klar›n temelinde PKK ve KCK’nin rolü-
nün do¤ru anlafl›lmamas› yatmaktad›r.
Baz›lar›n›n düflündü¤ü gibi PKK dönü-
flerek KONGRA GEL, KKK ya da KCK
olmam›flt›r. PKK felsefi ve ideolojik
alanda baz› de¤iflimler yaflam›fl ideoloji-
sinde önemli yenilikler ve geliflmeler ya-
ratan bir paradigmaya sahip olmufltur.
Yoksa PKK’nin dönüflüp KKK, KCK ol-
mas› gibi bir fley söz konusu de¤ildir.
PKK ve KCK birbirinin yerine geçen ör-
gütlenmeler de¤il, birbirini tamamlayan
örgütlenmelerdir. Eskiden PKK’nin
halk iktidar›n› hedefleyen bir cephe an-
lay›fl› vard›. Yeni paradigmam›zla birlik-
te iktidar› ve devletçi zihniyetli cephe
anlay›fl›m›z› bir tarafa b›rakt›k. Bunun
yerine toplumun tabandan demokratik
temelde örgütlenmesini hedefleyen de-
mokratik konfederal örgütleme modeli-
ni benimsedik. Bunun pratikleflmifl ifa-
desi olacak KCK, PKK’nin ideolojik çiz-
gisinin toplumsal örgütlenme modeli ya
da bu çizginin pratikleflip maddi güce
dönüflmesidir. Dolay›s›yla PKK öncülü-
¤ü olmadan KCK’nin demokratik ko-
münal çizgide örgütlenmesi söz konusu
olamaz. Dolay›s›yla KCK’nin ideolojik
kurumlar›n›n PKK öncülü¤ünde do¤ru
çizgide çal›flmas›, toplumun demokra-
tik temelde örgütlenerek KCK’nin ete ve
kemi¤e bürünmesinin güvencesidir.
PKK ve KCK birbirinin alternatifi de¤il-
dirler, biri olmadan di¤erinin olmayaca-
¤› bir gerçekli¤i ifade etmektedir. ‹nsa-
n›n kafas› ve vücudu gibi bir bütünün
kopmaz parças›d›rlar. PKK olmadan
toplumun komünal demokratik temel-
de örgütlenip demokratik konfederal
sistemi kuraca¤›n› düflünmek, beyin ol-
madan vücudun yürüyece¤ini söyle-
mek gibi bir fleydir. 

“BBiizz  ddeevvrriimmccii  bbiirr  öörrggüüttüüzz  vvee  hheerr  kkaaddrroonnuunn  ddaa  bbuu  öörrggüüttüü  ddüüzzeellttmmee  ssoorruummlluulluu¤¤uu  

vvaarrdd››rr..  ‹‹flflii  ssaaddeeccee  kkoommiitteeyyee  vvee  yyöönneettiimmlleerree  bb››rraakkmmaakk  bbiizziimm  kkaaddrroo  ggeerrççee¤¤iimmiizzee

tteerrss  ddüüflflmmeekktteeddiirr..  BBuu  nneeddeennllee  oorrttaayyaa  çç››kkaann  ssoorruunnllaarrddaa  hheerr  aarrkkaaddaaflfl  kkeennddiinnii  

ssoorruummlluu  ggöörreecceekkttiirr..  HHeerr  kkaaddrroo  çç››kkaann  ssoorruunnllaarr››  kkeennddii  ssoorruunnllaarr››  ggöörrüüpp  kkeennddiinnddee  

ççöözzmmeeyyee  bbaaflflllaarrssaa,,  oo  zzaammaann  bbaass››nn  aallaann››nnddaa  ddüüzzeellmmee  ggeerrççeekklleeflfliirr..  BBaazzeenn  kkiimmiinn  

ssoorruunnuuyyssaa  oo  ddüüzzeellttssiinn  ddeenniilliiyyoorr!!  BBuu  bbiizziimm  hhaarreekkeettiinn  kkaaddrroo  aannllaayy››flfl››  ddee¤¤iillddiirr”
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SERXWEBÛN AA¤¤uussttooss  220000774444

PPKKKK  ççiizzggiissii  eenn  ggeenniiflfl  ttoopplluummssaall  
kkeessiimmlleerrii  öörrggüüttlleemmeeyyii  iiffaaddee  eeddiiyyoorr

PKK nas›l KCK’ye öncülük yap›yor-
sa, KCK’nin do¤ru temelde pratiklefl-
mesinin güvencesiyse, bas›n›m›z da
tüm toplumsal kesimleri ayd›nlatma,
KCK sisteminin komünal demokratik
de¤erler temelinde PKK çizgisinde na-
s›l kurulaca¤›n› görsel, iflitsel, sanal,
günlük ve ayl›k dille topluma anlatma
ve toplumu bu konuda yönlendirme
sorumlulu¤uyla yükümlüdür. PKK çiz-
gisi do¤rultusunda KCK’nin kurum-
laflmas›nda kadrolar› e¤itme ve toplu-
mu ayd›nlatmada bas›n›m›z birinci de-
recede sorumludur. PKK çizgisi baz›la-
r›n›n düflündü¤ü gibi dar de¤il, bugün
dünyada toplumun demokratikleflme-
si ve özgürleflmesinde en ileri kapsay›-
c› düzeyi ifade etmektedir. Dar s›n›f
yaklafl›m› yoktur. Devletten ç›kar› ol-
mayan ve sömürüye karfl› olan bütün
toplumsal kesimleri, örgütlenme kap-
sam›na alm›flt›r. 

PKK çizgisi en genifl toplumsal ke-
simleri örgütlemeyi ifade ediyor. Bas›n-
daki tüm arkadafllar›m›z PKK çizgisin-
de sorumluluk duyarak ya da bu çizgi-
nin taraftarlar› olarak bulunduklar›
kurumlarda bu çizgide örgütlenecek,
yaflayacak ve pratikleflecektir. Kendile-
rinin PKK çizgisini somutlaflt›rma göre-
viyle yükümlü olduklar›n› bilecekler-
dir. Bu çizgiden kadrolar da, sempati-
zanlar›m›z da sapmayacakt›r. Sempati-
zanlar›m›z, taraftarlar›m›z ve yurtse-
verler tümüyle bir kadro gibi yaflama-
d›lar, ama PKK’nin yaflam çizgisinin
kazand›raca¤›na en az kadrolar kadar
inand›lar. PKK sempatizan› ve taraftar›
olman›n heyecan›yla bu çizgiyi pratik-
lefltirmeye yöneldiler. Avrupa’daki hal-
k›m›z›n geçmiflte tasfiyecilere, yanl›fl
örgüt ve kadro durufllar›na nas›l tutum
tak›nd›¤›, mücadele tarihimizin çok iyi
bildi¤i bir gerçekliktir. Ço¤u zaman
kadrolar›m›zdan daha fazla PKK’nin
örgüt ve yaflam çizgisinin savunucusu
oldular. Onlar›n yaflam› belki farkl›yd›,
çoluk çocuk sahibiydiler, ama s›ra PKK
ölçülerini korumaya geldi¤i zaman biz-
den daha titizdiler. PKK çizgisi korun-
mad›¤› taktirde mücadelenin de, hal-
k›n da, kendilerinin de, kaybedece¤ini
çok iyi bilmekteydiler.

Herkes bilmelidir ki yay›n çizgisinin
do¤ru olmas› için örgüt, kadro ve ya-
flam anlay›fl›n›n do¤ru olmas› gerekli-
dir. Çal›fl›ls›n da nas›l yaflan›l›yorsa ya-
flans›n, yay›n olsun da ne flekilde yafla-
n›l›rsa yaflans›n yaklafl›m› bizim çizgi-
miz olamaz. Tasfiyecili¤in dayatt›¤› sos-
yal reformu ve kadro duruflundaki bo-
zulmay› farkl› ve örtülü biçimlerde bize
dayatmak kabul edilemez ve bu tür
fleyler meflrulaflt›r›lamaz. Biz bir müca-
dele örgütüyüz, bas›n yay›n›m›z ruhuy-
la, coflkusuyla, üslubu ve her fleyiyle
çizgiyi yans›tmal›d›r. Öte yandan ideo-
lojik kurumlar›m›z her konuda PKK’nin
do¤ru temsil edildi¤i kurumlar olmak
zorundad›r. Bu kurumlar›m›z örgüt,
kadro, yaflam çizgisinde do¤ru temsili
gerçeklefltirmeden Avrupa, Türkiye ve
baflka alandaki di¤er kurumlar› düzel-
temeyiz. ‹deolojik kurumlar›m›z, ima-
m›n söyledi¤imi yap, ama yapt›¤›n› yap-
ma gibi bir duruma düflemez. 

Dolay›s›yla bas›n örgütümüz söyle-
di¤i her konuda tutarl› olacak, ilk önce
de söylediklerini kendi kurumunda
pratiklefltirecektir. Önümüzdeki dö-
nemde tüm bas›n çal›flanlar›yla böyle
bir sözleflme yapaca¤›z. Bu ayn› zaman-
da konferans çizgisiyle yap›lan bir söz-
leflme olacakt›r. Konferans çizgisi yu-
muflat›lmadan, sa¤a sola çekilmeden
pratiklefltirilecektir. Bunun d›fl›ndaki
her yaklafl›m konferans› bofla ç›karmak
ve yanl›fll›klar› devam ettirmek anlam›-
na gelecektir. Bizim konferansta karar-
laflt›rd›klar›m›z, Önderli¤imizin y›llar
önce bas›n için verdi¤i perspektiflerin
yeniden hat›rlat›lmas› ve canland›r›l-
mas›d›r. Ne fazla ne de eksiktir. Asl›nda
hareketimiz aç›s›ndan normal ve pra-
tiklefltirilmesi gereken bu hususlar, ge-
çen dönemde ölçüler geriye çekildi¤i
için bir düzeltme do¤rultusu olarak
tekrar karar düzeyinde ç›kar›lm›flt›r. 

BBaass››nn  aallaann››nnddaakkii  ssoorruunnllaarr››nn  tteemmeelliinnddee
aannllaayy››flfl  vvee  yyaaflflaamm  ssoorruunnllaarr››  yyaattmmaakkttaadd››rr

Konferans›n tart›flt›¤› sorunlar ba-
s›n alan›nda önceden de yaflanm›flt›r.
Çözülmemiflse bunun nedeni köklü
yaklafl›lmamas› ve yönetimlerimizin
çözme iradesini sonuna kadar göstere-
memesidir. Bu alanda sorunlar›m›z
2001’den sonra artm›flt›r. Tasfiyeci

provokatörlerin ilk el atarak bozdu¤u
alanlar›n bafl›nda bas›n gelmifltir.
Özellikle görsel alandaki yanl›fl anla-
y›fllar›n geliflmesinde bu tasfiyeci e¤ili-
min önemli rolü olmufltur. fiunu bunu
de¤ifltirece¤iz diyerek, bu alanda örgüt
anlay›fl›n›, çal›flma tarz›n› ve yaflam
duruflunu bozacak bir e¤ilim içine gir-
mifllerdir. Tasfiyeciler hamlelerini aç›k-
ça yapmadan önce, görseli etkileme ve
kendi çizgisine çekme haz›rl›¤› içine
girmifllerdir. Dogmatizm dedikleri ör-
güt ölçülerine karfl› mücadeleyi bura-
dan bafllatmak istemifltir. Örgütün ba-
s›n üzerindeki hakimiyetini ortadan
kald›rmak ve kendi etki alanlar›na al-
mak için çok u¤raflm›fllard›r. Oradaki
yanl›fl e¤ilimlerin arkas›nda böyle bir
gerçeklik oldu¤unu da unutmayal›m. 

Bas›n alan›ndaki sorunlar›n temelin-
de sistem sorunlar› de¤il, anlay›fl ve ya-
flam sorunlar› yatmaktad›r. Böyle anla-
madan ve buna inanmadan bas›n ala-
n›ndaki sorunlara çözüm bulunamaz.
Sistemle ilgili sorunlar yok demiyoruz.
Ancak mevcut örgüt, kadro ve yaflam
alan›ndaki zihniyeti de¤ifltirmeden han-
gi sistem olursa olsun alt›nda kalmaya
mahkumdur. Mevcut örgüt anlay›fl›na,
kadro anlay›fl›na, bu yaflam anlay›fl›na
hiçbir sistem dayanmaz ve çöker.

‹deolojik durufl ve yaflam çizgisinde-
ki yetersizlikleri bir yana b›rakal›m, ba-
s›ndaki örgüt ve kadro anlay›fl›yla hiç-
bir sorunun düzelmesi mümkün olma-
d›¤› gibi, sorunlar›n her gün a¤›rlaflma-
s› kaç›n›lmazd›r. ‹stifac›l›¤›n ve kendini
geriye çekmenin en fazla yafland›¤› alan
bas›n alan›m›z olmufltur. Hatta örgütü
ve kurumlar›m›z› terk etme, bu alanda
normal hale gelmifltir. Kaçanlar› dikka-
te almasak bile bu alanda yönetimden
ve görevlerden kendini geri çeken kad-
rolar›n durumu bu alanda yaflanan so-
runlar›n vahametini anlatmaya yeter de
artar bile. Örgüt ve kadro duruflundaki
bu durum bafll› bafl›na bir tasfiyecilik
ve sorunlar›n üredi¤i batakl›kt›r. Bu
durum ideolojik ve örgütsel alanda mü-
cadelesizli¤in dibe vurdu¤unu göster-
mektedir. Böyle olan bir yerde tabii ki
yaflam çizgisi de dibe vuracakt›r. Örgüt
anlay›fl›n› ve kadro duruflunu bozan bu
tasfiyeci e¤ilim özellikle de Avrupa’da
kendini normallefltirerek örgüt içinde
kanserli bir hal alm›flt›r. Tasfiyecili¤in
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kanser gibi içten içe ifllemesi buna de-
nir. Asl›nda bu durufl, “ben bildi¤im ka-
dar yapar›m, istedi¤im kadar çal›fl›r›m,
sonra da benden bu kadar”
yaklafl›m›n›n bireydeki yans›mas›d›r.
‘Ben görev almam, ama elimden geleni
yapar›m’ söylemi, tamamen aldatmaca-
d›r, örgüt içine böyle bir sorumluluk,
daha do¤rusu sorumsuzluk ve kendine
görelik anlay›fl›n›n kanserli biçimde so-
kulmas›d›r. Bu durufl, Apocu hareketin
ve Önderlik gerçe¤inin ilk ç›k›fl›ndan
itibaren gelifltirmek istedi¤i sorumluluk
anlay›fl›na karfl› bir mücadele anlam›na
gelmektedir. Daha do¤rusu eski, so-
rumsuz ve kendine göre olan Kürt’ün
yeniden hortlat›lmas›d›r. Bu tür e¤i-
limleri tafl›yanlar›n önemli bir bölü-
münün kaçt›¤› da di¤er bir gerçektir. 

‹‹ddeeoolloojjiikk  aallaannllaarrddaa  
iillkkeellii  bbiirr  dduurruuflfl  ggeerreekkiirr

Bizim kurumlar›m›zda hiçbir kadro
kendisini geriye çekemez ve istifa ede-
mez. Bu tür tutum tak›nanlara Önder-
lik gerçe¤imizin ve PKK’nin örgüt ölçü-
lerini uygulanaca¤› aç›kt›r. Hele birisi
ideolojik kurumlar›m›zdan istifa ede-
cek, kendini geri çekecek, sonradan ge-
lecek tekrar görev alacak; bunun kabul
edilebilir hiçbir yan› olamaz. Bas›n ku-
rumlar›m›zda bundan sonra böyle bir
pratik de yaflanamaz. ‹deolojik çal›flma
alanlar›n›n tümünde ilkeli olmak duru-
munday›z. Kültür sanat alan›nda baz›
esneklikler gösterilse de burada da ta-
mamen ilkeli olmak, ideolojik, felsefi ve
kültürel bir çal›flma olman›n bir gere¤i-
dir. Özellikle bas›n ve bilim ayd›nlanma
alan›nda ilkelerden taviz veremeyiz. ‹l-
kelerimizi bir tarafa b›rakarak bozul-
maya kap› aralayamay›z. Dolay›s›yla
konferans›m›z istifa ve geri çekilmeyi
tasfiyeci e¤ilim olarak de¤erlendirmifl-
tir. Art›k bu tasfiyecilik biçimini kimse
bize dayatamaz. Çünkü bu e¤ilim örgüt
bitiriyor. Avrupa buna en somut örnek-
tir. Avrupa’y› bu anlay›fl eritti. Kendine
göre bir örgüt anlay›fl› ortaya ç›karan
bu e¤ilim, en iyimser haliyle örgüt ka-
pasitemizin yüzde yirmi befl düzeyinde
çal›flmas›na yol açmaktad›r.

Baz›lar› örgütün kendisine verdi¤i
yetenekleri örgüte ve içinde bulundu¤u
çal›flma sahas›na karfl› flantaj ve tehdit

arac› olarak kullan›yor. Bu yak-
lafl›m her fleyden önce halka
karfl› ifllenen bir suçtur. Bu ye-
tenekler halk›n imkanlar› üze-
rinde kazan›lm›flt›r. Dolay›s›yla
örgütün ve halk›n hizmetine so-
kulacakt›r. B›rakal›m devrimci
olmay› ahlakl› bir insan olmak
bile bunu gerektirir. Bu tür yak-
lafl›mlar bundan sonra örgüt
içinde yaflam bulmayacakt›r.
Örgüt kimseye muhtaç de¤ildir.
Herkesin bu örgütün bir kuru-
munda çal›flmas› kadar onurlu
bir fley olamaz. B›rakal›m kad-
royu, gerçek bir yurtsever ken-
disine çal›flma imkan› verilmesini bü-
yük bir ödül görmelidir. 

Bu yaklafl›mlar› düzeltemezsek ka-
ç›fllar devam edecektir. Kurumlar›m›z-
daki moral düflüklü¤ünün önüne geçi-
lemeyecektir. Çal›flt›¤›n›z ya da müca-
dele etti¤iniz bir alanda yan›n›zdaki ar-
kadafllar›n›z örgüte sahiplenmiyorsa,
örgütün ideolojik ve yaflam çizgisiyle
oynand›¤›nda, çevrenizde örgüte sahip-
lenen kadroyu göremiyorsan›z hangi
morali alacaks›n›z? Örgüte sahiplenil-
di¤i, yanl›fll›klar karfl›s›nda k›yametler
kopar›ld›¤› yerde moral al›n›r. Çünkü
insanlar halk›m›za özgürlük kazand›ra-
cak diye bu harekete gelmifltir. Do-
lay›s›yla bu ciddiyette örgüt ve kadro
gördü¤ünde moral kazan›r. Bir kurum-
da örgüte sahipleniliyor, çal›flmaya sa-
hipleniliyor, yaflama sahipleniliyorsa
orada do¤ru bir mücadele örgütü ve
moral veren bir yaflam ortam› vard›r.
Bunun olmad›¤› yerde insanlar giderek
kalmalar›n›n gerekçelerini gün gün
kaybederek örgüt d›fl›na düflerler. Bu
durumu normal görmüyoruz, ama or-
tada neden böyle oldu¤unu gösteren
anlafl›l›r bir durum vard›r. 

KKüürrtt  eelleeflflttiirriillee  eelleeflflttiirriillee  
bbuu  nnookkttaayyaa  ggeettiirriillddii

‹deolojik mücadele verildi¤i için
kimse kaçmaz, aksine moral kazan›l›r.
Mücadele verilmeyen yerlerde kaç›flla-
ra yol açan örgüt ortam› do¤ar. Zaten
kaçanlar, kald›¤›m›z yerlerde örgüt or-
tam› yoktu, moral düzeyimiz düflmüfl-
tü, diyerek kaç›fllar›n› gerekçelendir-
mektedirler. Nitekim arkadafllarla ko-

nufltu¤umuzda, flurada burada örgüt
ortam› kalmam›fl, yoldafll›k iliflkileri
bozulmufl, kimse kimseyi dinlemiyor,
kimse elefltiri kabul etmiyor diyerek
mücadelesizli¤in sonucu ortaya ç›kan
ortamlardan flikayet ediyorlar. ‹deolo-
jik, örgütsel mücadelenin oldu¤u yer-
de militanl›k geliflir. Gelece¤i ve müca-
deleyi kazanma konusunda umut ve-
ren bir örgüt ortam› oluflur. 

Örgütümüzden kaçan tasfiyeci bir
e¤ilim, biz insan yönetimi de¤il, ifl yöne-
timi olmak istiyoruz diyerek, örgütü-
müzün ve Önderlik gerçe¤imizin en te-
mel do¤rular›n› ortadan kald›rmak iste-
mifllerdir. Kula¤a hofl gelen, ama tama-
men Önderlik çizgisi ve PKK karfl›t›
olan bir yaklafl›md›r bu. Tabii ki hare-
ketimiz örgüt ve kadrolar üzerinde a¤a-
l›¤a, bürokratik ve jandarmavari yöneti-
cili¤e, iktidarc›l›¤a ve mevkicili¤e karfl›-
d›r. ‹nsan›m›za bu yönlü tüm yaklafl›m-
lar bizim taraf›m›zdan her zaman mah-
kum edilmifltir. Ancak Önderlik gerçe¤i
ve PKK esas olarak da insan› ve toplu-
mu de¤ifltiren dönüfltüren bir hareket-
tir. Bu hareket kadronun ve halk›n her
fleyiyle yak›ndan ilgilendi. Üslubundan
durufluna, yaflam taz›ndan mücadele
felsefesine kadar en a¤›r biçimde eleflti-
rilerde bulundu. Bugünkü ölçüleri yük-
sek ve bir mücadele felsefesi olan Kürt
halk gerçe¤i böyle ortaya ç›kar›ld›.

Apocu hareket ilk ç›kt›¤›nda Kürt
toplumunu ve bireyini çok a¤›r elefltirdi-
¤i için milliyetçi e¤ilimde olanlar, bunlar
nas›l Kürt’tür diyor ve bizleri bu neden-
le neredeyse Kürt hareketi olarak da
görmüyorlard›. Kürt elefltirile elefltirile
bu noktaya getirildi. Kadro elefltirile
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elefltirile kahramanl›k düzeyinde ölçüle-
re kavuflturuldu, Hareketin bilinen tüm
kadrolar› Önderlik taraf›ndan elefltirile
elefltirile belirli güç kazanan kadrolar
haline geldiler. Dolay›s›yla PKK’nin bu
gerçe¤ini görmeden insan yönetimi de-
¤il, ifl yönetimi olmak istiyoruz demek
bir demagojidir. Asl›nda tamamen bir
amir haline gelerek insan yönetmeyi he-
defleyen bir anlay›flt›r bu. PKK’nin insan
e¤itme ve toplumu de¤ifltirme çizgisinde
amirlik ve memurluk yoktur. Sadece
yoldafll›k ve görevlerde ifl bölümü vard›r.
E¤er devrimci bir örgütün kadrosuysak,
yönetimiysek insan› e¤itmek, daha güç-
lü biçimde yaratmak ve mücadeleye
yönlendirmek en temel görev olmakta-
d›r. ‹nsan yönetimi olmuyorum demek,
insanla ifli d›fl›nda ilgilenmem anlam›na
gelmektedir ki bu da PKK’lili¤i b›rak›yo-
rum ve Önderlik gerçe¤inden uzaklafl›-
yorum ile efl anlaml›d›r. Bana insanlar›
verin bir amir gibi çal›flt›ray›m ya da bir
devlet subay› gibi savaflt›ray›m demek-
tir. Bu da toplumu yönlendirmeye ve
devrimci bir mücadeleye gerek yoktur
anlam›na gelir. 

‹‹ddeeoolloojjiikk  aallaann  ssaa¤¤llaamm  oolluurrssaa  
ddii¤¤eerr  aallaannllaarr  ddaa  ssaa¤¤llaamm  oolluurr

Bas›n çal›flmalar›nda geçen dönemde
bu anlay›fl› birçok yönüyle gördük. Ör-
gütün önemli çal›flmalar›nda sorumlu-
luk alanlar bile yak›n zamanda buna
benzer fleyler söylemifllerdir. Yönetim ol-
mak demek, arkadafllar›n yaflam›na ve
yapt›klar›na kar›flmak demek de¤ildir.
Biz do¤ruyu söyleriz, onlar da kadro ol-
du¤una göre do¤rusunu yaparlar biçi-
minde kendini d›fla vuran liberal ve ça-
l›flmalar› kendili¤indencili¤e b›rakan
e¤ilimler görülmüfltür. Örgüt içinde bir-
çok bozulma bu tür e¤ilimlerin sonucu
ortaya ç›km›flt›r. E¤er bu tür anlay›flla-
ra pirim verilseydi HPG bile da¤›lma ile
karfl› karfl›ya gelebilirdi. En disiplinli

kurum olmas› gereken HPG’ye bu tür
e¤ilimler dayat›l›yorsa, bunun bas›nda
dayat›lmas›na flaflmamak gerekir. Bu
tür e¤ilimleri düzeltmek de ideolojik
mücadele ister, Önderlik ve PKK çizgi-
sinde örgüt ve kadro duruflu ister. Ba-
s›n sadece bu iflten biraz anlayan kad-
rolar›n ve yurtseverlerin istihdam edildi-
¤i bir yer de¤ildir. Bas›n, bizim en fazla
ideolojik e¤itimin verildi¤i, bu yönlü
mücadelenin yap›ld›¤› ve ideolojimizin
söz konusu yay›nlar›n özgün diliyle
kadrolara ve topluma yedirildi¤i yerdir.
Dolay›s›yla buralar kendine göre ola-
maz. Hiç kimse de bizim ideolojik çal›fl-
ma yerlerimizi kendine göre davran›lan
ve pratikleflilen yerler haline getiremez. 

HPG’yi ya da baflka bir çal›flma al-
n›m›z› böyle görenler olabilir, ama ide-
olojik alan› bu hale getirmeye kimse
cesaret edemez. ‹deolojik alan› sa¤lam
tutarsak, HPG’deki yanl›fl anlay›fllar›
da düzeltiriz. ‹deolojik alan sa¤lam ol-
mazsa baflka örgütlerimizdeki yanl›fl-
l›klar› da düzeltemeyiz. Dolay›s›yla da-
¤›l›r›z. Bu nedenle tüm bas›n kurum-
lar› ve çal›flanlar›m›z konferansta orta-
ya ç›kan hassasiyeti do¤ru ve derinli-
¤ine anlamal›d›r. ‹deolojik çal›flmalar
varl›¤›m›z›n ve yoklu¤umuzun kaderi-
ni belirleyen çal›flmalard›r. Konferan-
s›m›z›n ortaya koydu¤u ideolojik ve ör-
gütsel esaslardan hiç kimse kaçmaya-
cakt›r. Konferans›n ortaya koydu¤u
yaflam çizgisi mücadelemizin do¤ru
çizgide yürütülmesinin temeli olarak
görülecektir. Art›k bas›n kurumlar›m›-
z› hiç kimse eskisi gibi çal›flt›ramaz ve
eski konumda tutamaz. 

HHeerrkkeess  ççöözzüümmüü  
kkeennddiissiinnddee  aarraayyaaccaakk

Sistemdeki baz› yetersizlikler ve ör-
gütü iyi iflletmemek de bas›ndaki so-
runlar› a¤›rlaflt›rm›flt›r. Bas›n komitesi
kendisini iyi örgütleyerek, ideolojik du-

ruflunu sa¤lamlaflt›rarak etkili bir yö-
netim gücü haline gelmezse do¤al ola-
rak baflkas›na söz dinletemez. Geçmifl
dönemde bas›n komitesi kendi yan›n-
dakilere bile söz geçirememifltir. Bu ne-
denle bas›n komitesi kendisine en ya-
k›n olan çevreyi örgütleyemeyerek ken-
disine düflen rolü yerine getiremeyece-
¤ini ortaya koymufltur. Bu nedenle
önümüzdeki dönemde bas›n komitesi
ilk önce kendisine ve çevresine karfl› li-
beral, reformist olmayacakt›r. Kendisi-
ni köklü bir tarz de¤iflimine u¤ratacak,
kendisini de¤ifltirecek, dönüfltürecek
ve böylelikle kendisinden bafllayarak
örgüt ciddiyetini yerlefltirecektir. 

Art›k geçmifl dönemdeki gibi flu
alan bizi dinlemiyor biçimindeki flika-
yetçi söylemler tümden son bulacak-
t›r. Çünkü flunlar bizi dinlemiyor de-
mek yönetim hakk›n› kaybetmek anla-
m›na gelir. Geçen dönemde komitenin
bu zay›f duruflu di¤er alanlardaki yö-
netimlerin kendine göre olmas›na im-
kan tan›m›flt›r. Alan koordinasyonlar›,
bas›n komitesine karfl› sorumlulukla-
r›n› yerine getirmeyince alandaki di¤er
kurumlar da alan koordinasyonu din-
lememifltir. Böylece birbirini dinleme-
yen ve kendine göre olan bir bas›n ça-
l›flmas› gerçe¤i ortaya ç›km›flt›r. Yeni
dönemde komite kendisini her bak›m-
dan yenileyerek di¤er alanlar üzerin-
deki etkisini artt›racakt›r. Bas›n komi-
tesi kendisini güçlü k›larken alan ko-
ordinasyonlar›n› da güçlü hale getire-
rek sorunlar›n yerinde çözümünü sa¤-
latacakt›r. Böylece her sorun bas›n ko-
mitesine gelmeyerek yerinde çözülmüfl
olacakt›r. Eskiden tüm yönetimler
güçsüz ya da birbirini dinlemez oldu-
¤undan bütün sorunlar bas›n komite-
sine geliyor, bu durum da baflta bas›n
komitesi olarak tüm çal›flmalar› t›ka-
tan ve düzenin oturmad›¤› bir çal›flma
sahas› ortaya ç›kar›yordu.

Bu durum konferans›m›zda de¤er-
lendirilerek alan koordinasyonlar›n›n
güçlendirilmesi karar›na var›lm›flt›r.
Bas›n komitesi, alan koordinasyonlar›-
n› do¤ru perspektiflerle yönlendirecek,
güç verecek ve iyi de denetleyecektir.
Bu çerçevede alan koordinasyonlar› da
o alandaki tüm kurumlar›m›za hakim
olacak, örgüt, kadro ve yaflam çizgisin-
de o kurumlar› do¤ru çal›flt›racakt›r.
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Ama bunun için öncelikle bas›n
komitesi do¤ru ve etkili bir çal›fl-
ma düzenine kavuflacakt›r. Kendi-
si her konuda tutarl› olursa kendi-
ne ba¤l› örgütleri de do¤ru bir çiz-
gide çal›flt›rabilir. Dolay›s›yla Tür-
kiye, Avrupa ya da baflka bir alan
koordinasyonu, kurum yönetimle-
ri ve tüm çal›flanlar gevflek ve gay-
ri ciddi durumdan kurtulacak, el-
lerini tafl›n alt›na koyarak sorum-
luluk üstleneceklerdir. 

Geçmiflte oldu¤u gibi kurnazl›kla
sorunlar› birbirinin üstüne atma dev-
ri bitecektir. Art›k alan koordinasyon-
lar› sorunlar› bas›n komitesine y›ka-
mayacak, görsel sorunlar›n› ajansla,
ajans baflka birisiyle aç›klayamaya-
cakt›r. Ya da çözümü baflka kurumda
görmeyecektir. Sorunlar› bir üste,
baflka bir kuruma ya da kendisiyle ça-
l›flan baflka birime havale etmek özü
itibariyle, ben örgüte gelmiyorum, ör-
gütsel sorumluluk tafl›m›yorum anla-
m›na gelmektedir. Bu tür tutumlarla
örgüt ortam› mu¤laklaflt›r›larak örgü-
te gelmeme meflrulaflt›r›l›yordu. Önü-
müzdeki dönemde her yönetim ve ku-
rum kendi sorumluluklar›na sahip ç›-
karak örgütün oturmas›n› engelleyen
bu duruma son verecektir.

BBaass››nn  aallaann››mm››zzddaakkii  öörrggüütt  ttaarrzz››  
yyaa  ddaa  ttaarrzzss››zzll››kk  bb››rraakk››llaaccaakktt››rr

Önümüzdeki dönemde tüm komite-
ler gerçek anlamda komite olacak ve
çal›flacaklard›r. Böyle bir örgütsel du-
rumda bas›n komitesinin do¤rultu
verme ve denetleme gücü daha da ar-
tacakt›r. ‹deolojik durufl, örgüt çizgisi
ve yaflam anlay›fl› da düzeltilirse, so-
runlar› çözme zor olmayacakt›r. An-
cak anlay›fl düzeyinde düzeltmeler ya-
p›lamazsa örgütü flematik olarak ifl-
letmenin bir sonuç alamayaca¤›n› bil-
mek gerekir. Anlay›fl düzeltmesinin
bir parças› da hesap alan, hesap ve-
ren, elefltiri ve özelefltiriyi süreklileflti-
ren bir örgüt gerçe¤i ortaya ç›karmak-
tan geçer. Baz› arkadafllar›n yönetim
tarz›, örgütümüzün temel ilkelerinin
yaflam bulmamas›n›, hatta unutulma-
s›n› beraberinde getirmifltir. Önderlik
gerçe¤i her fleyden önce ideolojik mü-
cadele ve örgütsel çizgiyi titizlikle ko-

ruma gerçe¤idir. Önderli¤e ve PKK’ye
ba¤l› kadrolar›n oldu¤u yerde yanl›fll›-
larla cirit at›lamaz, yanl›fl yapanlar da
örgüt karfl›s›nda hesab›n› verir. ‹deo-
lojik mücadele vermeden, örgütsel çiz-
giyi titizlikle korumadan, yaflamda öz-
gürlük duruflunu oturtmadan örgüt
olmak mümkün de¤ildir. Nitekim bu
temel konularda sahiplenme gerçe¤i
bir tarafa b›rak›ld›¤› için partileflme
anlay›fl› kurumlar›m›zda görülmez ol-
mufl, dolay›s›yla da kurumlar›m›z›n
ne kadar PKK’ye ait kurumlar oldu¤u
tart›fl›l›r hale gelmifltir. Dolay›s›yla ba-
s›n alan›m›zdaki örgüt tarz› ya da
tarzs›zl›k b›rak›lacakt›r. Çünkü bu
tarzlar yaflam›, örgütü gevfletiyor. Ba-
s›n kurumlar›m›z› yürüten PKK Mecli-
si ve bas›n komitesi bu tarzda olursa
kim kime söz dinletebilir, kim örgütü
ciddiye al›r? Bu komitelerimizde dü-
zeltme anlay›fl› olmaz, hatta göz yum-
ma bir tarz haline gelirse kadrolar›n
örgüt tarz›ndan ç›kmas› normalleflir.
Konferans›m›z, ideolojik kurumlar›-
m›zda sorumluluk alan arkadafllar›n
Önderlik gerçe¤inin ve PKK’nin ideolo-
jik ve örgütsel mücadeleyi esas alan
yönetim gerçe¤ine uymalar›n›n temel
düzeltme konular›ndan biri oldu¤unu
vurgulam›flt›r. 

GGrruuppllaaflflmmaa  vvee  aahhbbaapp  ççaavvuuflfllluukk  
ddüüflflmmaann  ççiizzggiissiinnii  ddaayyaattmmaakktt››rr

Geçmiflte baz› kiflilere ideolojik ku-
rum olan bas›n alan› sorumlulu¤unun
verilmesi yap›lan en büyük yanl›fll›k-
lardan olmufltur. Halbuki bas›n çal›fl-
malar›n›n PKK’li olmayan, bizim ideo-
lojimizden habersiz birisine verilmesi
her fleyin bozulmas›na f›rsat tan›mak
anlam›na gelmifltir. Bas›n alan›n›n b›-
rakal›m PKK çizgisini bilmeyen birisi-

ne verilmesi, PKK’li olsa da ide-
olojik hakimiyeti olmayan biri-
sine verilmesi de yanl›flt›r. Ba-
s›ndaki yanl›fl e¤ilimlerin bu
düzeyde ortaya ç›kmas›nda bu
tür görevlendirmelerin de bü-
yük etkisi olmufltur. Siyasal
alanda politik çizgiyi belli dü-
zeyde bilen dürüst yurtseverler
kadrolar üzerinde bile sorum-
luluk yapabilir, ama ideolojik
alanda bunu yapt›rmak do¤ru

olmaz. Dolay›s›yla geçmiflte yapt›¤›m›z
bu büyük hatalar örgüt yönetimimiz
aç›s›ndan bir özelefltiri konusudur. Bu
hatalar›m›zdan ç›kar›lacak en büyük
ders, bu alanda ideolojik hakimiyetin
olmad›¤› liberal, idareci tarz›n hiçbir
yerde olmayacak kadar tahribat yara-
taca¤›n›n görülmesi olmal›d›r.

Konferans tart›flmalar›ndan ç›kan
bir sonuç da baflta bas›n komitesinin
bulundu¤u alan olmak üzere gruplafl-
malar›n ve buna dayanan dengelerin
var olmas› gerçe¤idir. Gruplaflma üze-
rinden, ahbap çavuflluk, s›rdafll›k üze-
rinden çal›flma sahas›nda parçal›l›k
yaratmak düflman çizgisidir. Kimse bu
çizgiye özgürlük isteyemez. Kurumla-
r›m›zda her türlü gruplaflmaya derhal
müdahale edilmesi ve ortadan kald›r›l-
mas› gerekmektedir. Bu tür gruplafl-
malar her fleyden önce ortamdaki yol-
dafll›¤› ortadan kald›rmakta, samimi
olmayan iliflkiler biçimini ortaya ç›kar-
maktad›r. ‹deolojik kurumlarda bu tür
fleylerin varl›¤›, çal›flmalar› daha bafl-
tan sabote etmek anlam›na gelir. Hiç-
bir kimsenin gruplaflma yaratma, bu-
na göre dengeler oluflturma hakk› yok-
tur. Bu tür kurumlar›m›zda gruplafl-
malar yaratmak büyük bir suçtur. ‹de-
olojik çal›flma sahalar›nda bu tür tu-
tumlar içine girmek örgütü bölme giri-
flimi yapmakla eflde¤erdir. Gruplafl-
malar esas olarak da bilinçli ya da bi-
linçsiz egemenlerin anlay›fl›n› temsil
etmek, düflman›n çizgisini yaflatmak
ve yürütmektir. Halk ve örgüt gerçe¤i-
mizde parçalamay› egemenler esas al›-
yorlar. Parça parça yap›yor ki, kendi
egemenli¤ini sürdürebilsin. Dolay›s›y-
la gruplaflma ve parçalama egemenle-
rin, kolektif ve bütünlefltirici yaklafl›m,
özgürlü¤ü esas alan halklar›n ve
emekçilerin yaklafl›m›d›r. 
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YYöönneettiimmlleerr  
hheerrkkeessiinn  yyöönneettiimmii  oollaaccaakktt››rr

Öte yandan yönetimlerin arkadafl-
lar aras›na ay›r›m koymas›, herkesin
yönetimi olmamas› gibi bir duruma
düflmesi a¤›r bir örgütsel suçu ifade
eder. Zaten herkesin yönetimi olma-
mak daha bafltan yönetim meflruiyeti-
ni ve hakk›n› kaybetmektir. Yönetim-
ler bir arkadafl› çok fliddetli elefltirebi-
lir, ama yönetimlerin o arkadafla fark-
l› mesafede durma hakk› olamaz. Elefl-
tirmek de bir yönetim sorumlulu¤u-
dur, ama bu elefltiren arkadafla mesa-
fe koymay› gerektirmez. Elefltirmek
karfl›ya almak de¤ildir. Kald› ki örgüt
ölçülerine göre elefltirildi¤inde hiç
kimsenin neden elefltiriyorsun demeye
hakk› yoktur. Öte yandan her arkada-
fla ayn› ölçüleri uygulamak yönetim ol-
man›n temel ahlaki yükümlülü¤üdür.
Özcesi, yönetimler herkesin yönetimi
olmaya büyük özen göstereceklerdir. 

Özellikle ideolojik çal›flma alanlar›n-
da aç›kl›¤›n yerlefltirilmesi çok önemli-
dir. ‹deolojik kurumlar, yoldafll›¤›n ve
güvenin en fazla oturtulmas› gereken
yerlerdir. Bu nedenle dedikodular›n,
çekifltirmelerin, resmiyet d›fl› konufl-
malar›n bu kurumlarda olmamas› ge-
rekir. Bu tür fleyler bu kurumlarda
derhal ortadan kald›r›lmal› ve bu tür
anlay›fllar mahkum edilmelidir. Hatta
bir uyar›dan sonra sorunlar› resmi-
yette de¤il, sa¤da solda konuflarak dile
getirenler bu kurumlarda tutulmama-
l›d›r. Elefltiriler ve düflünceler resmi-
yette dile getirilecektir, bunun d›fl›nda-
ki konuflmalar hesap vermeyi gerekti-
recektir. Hiçbir dedikodu zamana b›ra-
k›lmadan aç›kl›¤a kavuflturulup çözü-
lecektir. Ne varolan sorunlar örtü-
lecek ne de çözümsüz b›rak›larak
ortam mu¤laklaflt›r›lacakt›r. Hiçbir
maddi temeli olmayan söylemler
de ortamdan sökülüp at›lacakt›r.
Özcesi aç›kl›k olsun ki yanl›fl ve
do¤ru birbirine kar›flmas›n, çünkü
mu¤lakl›k herkesi kirletir ve töh-
met alt›nda b›rak›r. Kim yanl›fl
yapm›flsa, onu aç›¤a ç›karal›m,
böylece di¤er arkadafllar›n töhmet
alt›na girmesini önleyelim. Çünkü
biz bir örgütüz. Bir yerdeki yanl›fl-
tan tüm arkadafllar sorumludur.

Bu sorunlar› ortaya ç›karan en te-
mel nedenlerden biri de kimsenin kim-
seyi elefltirmemesidir. Kimse kimseyi
elefltirmiyor, özelefltiri yok. Bu neden-
le sorunlar örgüt ve yoldafllar ortam›-
na gelmemekte bu da dedikodu, çekifl-
me ve gruplaflman›n zemini olmakta-
d›r. Bu nedenle elefltiri özelefltirinin
bas›n kurumlar›m›zda yerlefltirilmesi
temel bir örgütsel görev olmal›d›r. Za-
ten bu talimat ve konferans kararlar›
sonras› tüm bas›n çal›flanlar›m›z elefl-
tiri ve özelefltiri platformlar›ndan geçe-
cektir. Örgüt ortam›n›n netleflmesi,
yoldafll›k iliflkilerinin geliflmesi elefltiri
ve özelefltirinin süreklilefltirilmesiyle
mümkündür.

HHiiçç  kkiimmssee  kkeennddiinnii  öörrggüütt  aaddaamm››
yyoollddaaflflllaarr››nn››  bbuunnuunn  dd››flfl››nnddaa  ggöörreemmeezz

Bas›n kurumlar›nda bununla ifl ya-
par, flununla çal›flmay›z ya da yönetim
neden bunu göndermifl biz bunu ka-
bul etmeyiz gibi, örgütlerimiz içinde ol-
mamas› gereken çok tehlikeli bir anla-
y›fl ortaya ç›km›flt›r. E¤er bir yerde
partileflmeyi oturtan bir zihniyetle ça-
l›fl›lacaksa, tüm arkadafllar›m›za ye-
tersizlikleri bilinerek –hatta geçmiflte
suç bile ifllemifl olsa– yoldaflça yaklafl›-
l›p destek verilecektir. Hiç kimse ken-
dini örgüt adam› ve partili, arkadafl›n›
da bunun d›fl›nda göremez. Tabii ki
yoldafllar›n yanl›fll›klar›yla mücadele
edilecek, onlar›n yanl›fllar›na karfl›
ideolojik ve örgütsel mücadele verile-
cektir. Parti birçok arkadafl› eksikleri
olsa da onun eksiklerini düzeltip çal›fl-
t›rm›flsa, her arkadafl›n da yan›ndaki
arkadafla karfl› böyle bir sorumlulu¤u
vard›r. Hiçbir kurumumuz ya da so-

rumlu arkadafl, örgütün görevlendirdi-
¤i arkadafl› reddedemez, çal›flma içine
sokmamak için bahane uyduramaz.
Böyle yaklaflmak örgütü kabul etme-
mek anlam›na gelir. Kendini örgüt ye-
rine koymak olur. Örgüt yanl›fl düzen-
lemifl olsa da olumsuz yaklafl›lamaz.
Olsa olsa durumu konusunda o arka-
dafl› gönderen örgüte rapor yaz›l›r. 

Di¤er bir sorunumuz da birçok
alanda di¤er kurumlar›m›z ya da ör-
gütümüzün kadrolar› ve çal›flanlar›
bas›n›m›z› teflhir etmektedir. Bir fley
yoktur, tekrard›r, klasiktir, bizim ça-
l›flmalar›m›z› flöyle yans›t›yor ya da
yans›tm›yor denilerek bas›n›m›z y›p-
rat›lmaktad›r. Bunlar düzeltmeyi
amaçlayan elefltiriler de¤ildir. Bazen
öyle fleyler bile söyleniyor ki düflman
bile yapmaz. Çünkü halk TV’den, ga-
zeteden ve dergilerimizden so¤utulu-
yor. Böylece düflman›n yapamad›¤›n›
bizden oldu¤unu söyleyenlerin negatif
dili yapm›fl oluyor. Böylece TV’ler iz-
lenmiyor, gazeteler al›nm›yor. Bu tür
negatif dilin arka plan› araflt›r›lsa
mutlaka istihbarat örgütleri ya da özel
savafl kurumlar› ç›kar. Dolay›s›yla bu
üslubun b›rak›lmas› aç›s›ndan tüm
örgütlerimizin üzerine düflen sorum-
lulu¤u yerine getirmesi gerekir. Zay›f-
l›k, yetersizlik de olsa bizim kurumla-
r›m›zd›r ve sahip ç›kmam›z gerekiyor.
Tabii ki yanl›fll›klara karfl› mücadele
edece¤iz, düzeltece¤iz ve eksikliklerini
de elbirli¤iyle tamamlayaca¤›z. Do¤ru
düzeltme yöntemi böyle olur.

Da¤ alan›ndan, Rusya’dan, Kürdis-
tan’›n di¤er parçalar›ndan bas›nda ça-
l›flanlar›n gözünü Avrupa’ya dikti¤i
söyleniyor ya da bir bas›n kurumun-
dan baflka bir bas›n kurumuna geçme

e¤ilimleri bulunuyor. Bu tür fley-
ler bizim örgüt ahlak›m›zda olma-
d›¤› gibi, flehitlere ve zor koflullar-
da mücadele veren arkadafllar›m›-
za hakarettir. Böyle beklentiye gir-
mek, olmad›¤›nda örgüte tepki
duymak ise kabul edilemeyece¤i
gibi, birey için de¤erlerden ve ör-
gütten kopmak anlam›na gelir.
Bundan sonra bu tür fleylere son
verece¤iz. Bu tür beklentileri olan-
lar› bu çal›flmalarda tutmak bir
yana, baflka çal›flmalara düzenle-
mesi yap›lmal›d›r. 
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‹‹ddeeoolloojjiikk  mmüüccaaddeellee  
hheeppiimmiizziinn  kkaazzaannmmaass››  iiççiinnddiirr

Tabii ki bas›n çal›flmalar›ndan sa-
dece pratik beklemeyece¤iz. Zaten
flimdi baz› fleyler yap›yoruz, bir prati-
¤imiz var, örgüt politikas›n› yans›t›yo-
ruz denilerek ideolojik alandaki müca-
delesizlik, örgüt ölçüleri ve yaflam tar-
z›m›z›n bozulmas› meflrulaflt›r›lmaya
çal›fl›l›yor. Hatta örgüt anlay›fl›m›z›n
dayat›lmas› darlaflt›rma olarak görülü-
yor. Örgüt ölçülerini ve yaflam tarz›m›-
z› dayatmak daraltma de¤il, aksine ör-
güt yaflam›n› sa¤l›kl› ve moralli k›l-
makt›r. Biz tasfiyecilerin ya da Bat›
sisteminin örgüte dayatt›¤› ça¤dafll›¤›
elimizin tersiyle itece¤iz. Önderli¤imi-
zin, Osman tasfiyecili¤i için belirtti¤i,
“onlar ça¤dafl, ben ilkel mi oluyorum?”
yaklafl›m› bizim için de geçerlidir. Bu
nedenle özgürlük ölçülerimizi, örgüt
yaflam›m›z› ve kadro duruflumuzu geri
görenlerin ya bu yaklafl›mdan vazgeç-
meleri ya da kendilerine baflka bir yer
aramalar› gerekecektir.

Biz mücadele eden bir örgütüz. ‹de-
olojik mücadele verirsek ayakta kal›r›z
yoksa kaybederiz. ‹deolojik mücadele
hepimizin kazanmas› içindir, örgüt ve
yaflam çizgisini oturtma mücadelesi
hepimizin kazanmas› içindir. Üç gün-
lük paflal›k u¤runa gelece¤imizi karar-
tamay›z. Biraz keyfimiz olsun, biraz da
örgüt gevflek olsun, ideolojik mücade-
le vermesek de olur demek, k›sa bir
süre böyle yaflamak, ama sonra kay-
betmekle karfl›laflmakt›r. ‹deolojik mü-
cadeleyi veriyorsak, örgüt yaflam›nda
›srarl› oluyorsak bundan maksad›m›z
mücadeleyi kaybetmemektir. Tarih
karfl›s›nda onursuz duruma düflme-
mektir. fiehitlerimizin kanlar›n› döke-
rek yaratt›¤› de¤erleri yere düflürme-
mek için bize kazand›ran temel de¤er-
ler olan ideolojik duruflumuzu, örgüt

anlay›fl›m›z›, yaflam ve mücadele tarz›-
m›z› korumaya çal›fl›yoruz. Dolay›s›yla
ideolojik mücadele ve örgütsel çizgiyi
koruma darlaflt›rma de¤il, aksine ör-
gütün genifllemesinin önünü açmak-
t›r. Geçmiflte örgütümüz hep bu zihni-
yetle büyüdü ve mücadeleyi gelifltirdi.
Bunu flimdi tersten almak kazand›ran
tarihimizin gerçeklerini çarp›tmak
olur. Dolay›s›yla bizler kazand›ran ta-
rihimizin bize ö¤retti¤i do¤rular› bun-
dan sonra da pratiklefltirmeye devam
edece¤iz. Bas›n alan›ndaki mevcut
ideolojik duyars›zl›klar›, örgütsel gev-
flemeyi ve yaflamdaki bozulmay› kabul
edemeyiz. Bunlar mücadele ve örgüt
ölçülerini yerlefltirme ile afl›lacakt›r.

BBaass››nnddaa  iiddeeoolloojjiikk  ggeevvflfleekklliikkllee  
ççiizzggii tteemmssiill eeddiilleemmeezz

Bas›n alan›m›zda tabii ki ideolojik
yaklafl›mlar esas al›nacakt›r. Bu konu-
da gevflek davranmak olmaz. Kimse biz-
den bunu beklememelidir. Bas›nda ide-
olojik gevfleklikle çizgi temsil edilemez.

Çizgiyi savunan alan ideolojik aland›r,
siyasi alan de¤ildir. Bas›n alan›m›z ide-
olojide taviz vermezse, çizgiyi tüm alan-
larda hakim k›lmak olanakl› olur. ‹deo-
lojik alan ideolojik ilkelerde ve çizgide ›s-
rar etmezse, di¤er alanlarda çizgi tuttu-
rulamaz. Siyasi alan kat›l›¤› kabul et-
mez. Siyasi alan esnek ve yumuflak
olur, bu esnekli¤in da¤›lmay› getirme-
mesi için ideolojik alan›n ilkeli ve taviz-
siz davranmas› gerekir. ‹deolojik alan
kendi özüne uygun davran›fl sergilerse
siyasi alandaki olas› bozulmay› engeller.
Dolay›s›yla ideolojik alan gevfletilemeye-
cektir, esnetilemeyecektir. Örgütün çiz-
gi do¤rultusunda yürümesi böyle sa¤la-
n›r. ‹deolojik do¤rultu titizlikle korunur-
sa, siyasi alandaki esneklik tehlike
oluflturmaz. Baz› kadrolar›m›zdan ideo-
lojik yaklafl›l›yor, kat› yaklafl›l›yor gibi

sözler duyuyoruz. Bir kadroda ideolojik
hassasiyet görüldü¤ünde dogmatiktir
damgas› yap›flt›r›l›yor. Bu dayatma ve
söylemlerle ideolojik durufl esnetilmeye
çal›fl›l›yor. Herkes bilmeli ki biz ideolojik
do¤rultumuzun gücünden ve örgütsel
çizgi hakimiyetinden güç al›yoruz. E¤er
bu temel özelliklerimizden koparsak her
alanda baflar›s›zl›kla karfl›lafl›r›z. Hatta
örgüt da¤›lmayla karfl›lafl›r.

Bas›n alan›m›zda son dönemlerde
ortaya ç›kan en büyük eksiklerden bi-
ri de her kurum di¤er bas›n kurumla-
r›m›z›n ç›kard›¤› yay›n ve dergilere ge-
reken ilgiyi göstermemektedir. Hatta
her kurum kendi yapt›¤› ya da ç›kard›-
¤› yay›nlar› bile do¤ru dürüst izleme-
mektedir. Dolay›s›yla bu yay›nlar›m›z-
da ç›kan örgütümüzün ideolojik ve si-
yasi yaklafl›mlar› ö¤renilmemektedir.
En kötüsü de her alanda hareketimi-
zin ç›kard›¤› ideolojik dergilere ilgi za-
y›flam›flt›r. Daha do¤rusu ideolojiye
karfl› geliflen ilgisizlik, ideolojik müca-
deleden uzak durma somut olarak da
bu dergilerimize yaklafl›mda kendini
d›fla vurmaktad›r. Bas›n kurumlar›-
m›zda çal›flan tüm arkadafllar›m›z›n
birinci görevi bu dergileri okuyup ha-
reketimizin ideolojik, teorik ve siyasi
çizgisini, meydana gelen güncel gelifl-
melere yaklafl›m›m›z› ö¤renerek kendi
yapt›klar› yay›nlara yans›tmakt›r. 

Ne var ki bu konuda ciddi bir du-
yars›zl›k ve sorumsuzluk ortaya ç›k-
m›flt›r. ‹deolojik dergileri takip edip bu
do¤rultuyu di¤er yay›nlar›m›za yans›t-
madan ideolojik çizgimize uygun yay›n
yap›lamaz. ‹deolojik dergilerimiz, bir
duvarc›n›n duvar›n› do¤ru örmesi için
kulland›¤› ip gibidir. Di¤er bas›n ku-
rumlar›m›z›n do¤ru yay›n yapmas› için
bu ideolojik dergilerimizi takip etmesi
zorunludur. Yay›n do¤rultumuz ancak
böyle gerçek anlamda bize ait olabilir.
‹deolojik dergileri takip etmeden yap›-
lacak yay›nlar, el yordam›yla iflleri yü-
rütmek anlam›na gelir. Dolay›s›yla da
yay›nlar bazen do¤ru, bazen de e¤ri
bü¤rü olur. ‹deolojik dergiler ve di¤er
yay›nlar herkesten önce de ideolojik
alanda çal›flan kadrolar için ç›kar›l-
maktad›r. En baflta da tüm bas›n ya-
y›n kadro ve çal›flanlar›m›z›n bu yay›n-
lar› takip etme sorumlulu¤u vard›r.
Bunu yapmamak, yap›lan çal›flman›n
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ciddiyetini de anlamamakt›r. Bu ek-
siklik önümüzdeki dönemde mutlaka
giderilmelidir. ‹deolojik dergilerimizde
ç›kan yaz›lar, bas›n alan›nda yapaca-
¤›m›z e¤itimlerin öncelikli materyalle-
rinden olmal›d›r. 

DDüüflflüünncceessii  bbiizziimm  oollmmaayyaann››nn
pprraattii¤¤ii  ddee  bbiizziimm  ddee¤¤iillddiirr

‹deolojik çal›flma sahalar›ndaki
kadrolar›m›z›n çal›flmalar›n› do¤ru çiz-
gide yürütmeleri için periyodik ve sü-
rekli e¤itim yapmalar› zorunludur. Or-
taya ç›km›flt›r ki en önemli görevlerden
biri olan bas›n çal›flanlar›n›n kendisini
e¤itmesine gayri ciddi yaklafl›lmakta-
d›r. Bunu kabul etmemiz mümkün de-
¤ildir. E¤itim yapmadan do¤ru yay›n
nas›l yap›labilmektedir? fiimdi daha
iyi anl›yoruz ki ideolojik ve örgütsel
çizginin tutturulmamas›n›n en önemli
nedenlerinden bir de e¤itimsizliktir.
‹deolojik dergiler okunmayacak, e¤itim
yap›lmayacak, ama buna ra¤men do¤-
ru bir yay›n çizgisi tutturulacak. Bu-
nun mümkün olmayaca¤› aç›kt›r. Ni-
tekim büyük eksiklikler ve a¤›r sorun-
larla karfl› karfl›yay›z. E¤itim yapma-
mak, çizgiyi biz biliriz deyip kendi bil-
di¤ini dayatmakt›r. Biz zaten biliyoruz,
e¤itime gerek yok anlay›fl›n›n hakim
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu sorum-
suzlu¤un derhal giderilmesi gerek-
mektedir. Konferans›m›z›n emir niteli-
¤indeki do¤rultular›ndan biri de bu-
dur. Dostlar bizi pazarda görsün misa-
li de e¤itimleri kabul etmeyece¤iz. E¤i-
tim programlar› ç›kar›lacak, bu e¤itim-
lerin kaçar saat oldu¤u, hangi konula-
r›n ifllendi¤i ve çal›flanlardan ne kada-

r›n›n kat›ld›¤›, kat›lmayanlar›n maze-
retinin ne oldu¤u sürekli rapor edile-
cektir. Özellikle vurgulamal›y›z ki bi-
zim kurumlar›m›zda çal›flan herkes bu
e¤itimlere kat›lacakt›r. E¤itimlerimize
kat›lmayanlar bas›n çal›flmalar›m›zda
yer alamazlar. ‹ster kadro, ister yurt-
sever olsun, bir kurumumuzda çal›flan
herkes e¤itimlere kat›lacakt›r. Kadro-
muz ve yurtsever olmayan baz› istis-
nalar d›fl›nda bas›n çal›flanlar›m›z›n
tümü bundan sonra periyodik ve sü-
rekli olan e¤itimlere kat›lacakt›r. Bizim
burada kastetti¤imiz e¤itim tabii ki
ideolojik, teorik ve siyasal içerikli e¤i-
timdir. Düflüncesi bizim olmayan›n,
prati¤i de bizim de¤ildir. Hele bas›n
çal›flmalar›nda hiç olamaz.  

Bas›n kurumumuzda çal›flanlar›n
izledikleri filmden dinledi¤i müzi¤e ka-
dar bir ölçüleri olmal›d›r. Rahatl›kla
popüler diziler, kapitalist yaflam biçi-
mini ve bireycili¤i afl›layan klipler iz-
lenmektedir. Aç›kça belirtmeliyiz ki
ideolojik mücadele her fleyden önce
buradan bafllamal›d›r. Kültür rafine
ideolojidir ve bir ideolojinin yaflama bi-
çimini topluma ve bireylere yedirir. Do-
lay›s›yla izlenen ve dinlenen ürünler te-
mel bir mücadele konusu haline geti-
rilmelidir. Bunu küçümsemeyece¤iz.
‹deolojik mücadele baz› teorik formül-
leri tekrarlamak de¤ildir. ‹zlediklerimiz
ve dinlediklerimiz bizim kim oldu¤u-
muzu ele verir. Örgüt d›fl›l›klar bazen
küçük fleylerle bafllar. Osman, Zelê
tasfiyecili¤ini anlat›rken ilk önce pasta-
lar, sonra baflka fleyler geldi, giderek
örgüt yaflam tarz›ndan koptum diyor-
du. Yaflama kapitalist de¤erlerle, mad-
di tüketim anlay›fl›yla bak›ld›¤›nda, da-
ha sonra bunun sistemin istedi¤i birey
olmayla sonuçlanmas› kaç›n›lmazd›r. 

Di¤er bir konu da a¤›zlara sak›z
olan, bireyin irade olmas› ve kendini
ifade etme konusudur. Do¤al toplum-
da varolan ve insanl›¤›n mutlulu¤u
aç›s›ndan gerekli olan birey toplum
aras›ndaki optimal dengenin yerine
mekanik ya da indirgemeci biçimde bi-
limsel olmayan yorumlar görülmekte-
dir. Birey toplum aras›ndaki optimal
denge toplum gerçekli¤inde bile dina-
mik bir yap›ya sahiptir. fiu kadar top-
lumun, flu kadar bireyin hakk› gibi
mekanik bir durum söz konusu de¤il-

dir. Her duruma göre bu optimal den-
ge farkl› biçimde oluflur. Örgüt söz ko-
nusu oldu¤unda birey toplum iliflkisi
toplumdaki gibi indirgemeci biçimde
örgüte uygulanamaz. Bu bilim d›fl› ya
da yar› ayd›nlar›n cahilli¤inden gelen
basit bir indirgemeciliktir. Bireyler za-
ten örgüte, örgütün temel ilkelerini ka-
bul ederek gelmifllerdir. Örgütte kendi
kimli¤imizi buldu¤umuz, kendi duy-
gular›m›z› ifade eden bir ortam bulun-
du¤u için örgüt içinde yer alm›fl›z.
Esas olarak da kendi kiflili¤imizi örgü-
tün baflar›s› ortam›nda bulaca¤›m›z›
düflündü¤ümüzden kat›l›m göstermi-
flizdir. Dolay›s›yla kimlik ve kiflilik ka-
zanmak örgütün baflar›s›n› gerektiren
sorumluluklar› yerine getirmektir. Ör-
güt bizi kimlikli ve kiflilikli yap›yor. Bu
çerçevede örgüte kat›lan bireyin esas
olarak da örgütün baflar›s›nda kendi-
sini katabilece¤i ortam› bulmas›, kifli-
li¤ini ve kimli¤ini ifade etme anlam›na
gelmektedir. Kadro hakk› derken ve
örgütün kadroya tan›mas› gereken im-
kanlar derken, anlafl›lmas› gereken
budur. Ne var ki tasfiyecili¤in etkisi ve
kapitalist sistemin bireycili¤inin ko-
nuflturulmas› sonucu her alanda ör-
gütü zorlayan bireyci dayatmalar orta-
ya ç›kmaktad›r. Konferans›m›z esas
olarak da kapitalist sistemin postmo-
dern kültürünün topluma yayd›¤› bu
bireyci anlay›fl› mahkum etmifltir.
Postmodern kültürün bireyci anlay›fl›-
na karfl› durmay›, ideolojik mücadele-
nin en temel konular›ndan birisi ola-
rak kurumlar›m›z›n ve kadrolar›m›z›n
önüne koymufltur. 

ÖÖrrggüütt  iiççiinnddee  aannllaamm  yyiittiimmiinnee  
uu¤¤rraann››llmmaazz  aakkssiinnee  aannllaamm  kkaazzaann››ll››rr  

Postmodern zihniyete karfl› müca-
deleyi önemsemek gerekiyor. Baflta
Avrupa olmak üzere birçok alan›m›zda
postmodernizmin bireyci kültürü, ku-
rumlar›m›zda ve çal›flanlarda etkili ol-
maktad›r. Günümüz kapitalizmi ken-
disini yeniden üretmek, tüketim toplu-
munu yaratmak için bireycili¤i flah-
land›rmaya mahkumdur. Bu nedenle
kapitalizm, her gün toplumsall›¤› da¤›-
tarak insanl›¤› bitiren kanserli bir sis-
tem haline gelmifltir. Kanserli hücre
gibi kapitalizmin üretti¤i birey de için-
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de yaflad›¤› toplumla uyumsuz hale
gelerek kendi bedeni olan toplumu
ölüme götürmektedir. 

Kapitalist sistem toplumu bitirdi¤i gi-
bi bireyleri hayali paradigmalar peflin-
den koflturarak kendi sisteminin parça-
s› haline getirmektedir. Kapitalizmin
geldi¤i düzey ve onun postmodern kül-
türü bireycili¤i o kadar flahland›rm›flt›r
ki bireyin toplumuyla ya da örgütüyle
yaflam›n› anlam yitimi olarak görmesine
yol açmaktad›r. Bizim içimizde de za-
man zaman anlam yitimine u¤ramak
olarak belirtilen, bizim bildi¤imiz biçim-
de de¤erlerden kopmay› de¤il, tamamen
bireycili¤ini konuflturmamay› ifade et-
mektedir. Kapitalizm bireycili¤in flah-
lanmas›n› hayali bir özgürlük paradig-
mas› olarak körükleyip, birey olarak her
fleyi kendine ait yaparsan, bireycili¤in
flahlan›rsa sen o zaman gerçekten tam
ve iyi bir birey olursun, yoksa özgürlü-
¤ünü kaybedersin biçiminde beyinleri
y›kayarak bireyi toplumdan kopar›p
kanserli hale getirmektedir. Dolay›s›yla
örgüt içinde anlam yitimine u¤ruyorum
gibi laflar postmodern kültürden etki-
lenme sonucu söylenen bir demagoji ve
çarp›tmad›r. Örgüt içinde anlam yitimi-
ne u¤ran›lmaz, aksine anlam kazan›l›r.
Kürt’ün kiflili¤ine özgürlük mücadele-
mizle birlikte anlam gelmesi bu gerçek-
li¤in kan›t›d›r. Anlam yitimine u¤rad›m,
örgüt beni tatmin etmiyor, doyurmuyor
biçiminde bir e¤ilim tasfiyecilik ya da
sistem taraf›ndan içimize sokulmufl bir
fitnedir. Örgütsel sorumluluklar ortaya
ç›kt›¤› zaman ve bu bireye hat›rlat›ld›¤›
zaman, benim de iradem var denilerek
sanki örgüt irade k›r›yormufl gibi düfl-
man güçlerin yapt›¤› suçlamalar dillen-
dirilmektedir. Bu tür fitneyi bas›n ala-
n›nda da s›k s›k görüyoruz.

Bas›n alan›m›zda en fazla afl›nd›r›-
lan konulardan biri yurtseverlere veri-
len maafl ve kadrolara verilen fondur.
Ortaya ç›km›flt›r ki bunlar tamamen
kapitalist mant›¤›n ürünüdür. Biz ide-
olojik olarak yeni sistemizi komünal
demokratik de¤erler temelinde kurma-
ya yönelirken, bu konuda ideolojik ön-
cülük yapmas› gereken bas›n kurum-
lar›m›z ve kadrolar›m›z kapitalist man-
t›¤›n ufuklar›n› geçmeyen bir yaflam
anlay›fl›yla maafl ve fon kültürünü
meflru ve geçerli bir olgu haline getir-

mifllerdir. Bu durum her fleyden önce
PKK’nin ortaya ç›k›fl›yla birlikte yarat-
t›¤› kadro ve yurtseverlik ölçülerine
terstir. Bizim yurtseverlik ölçülerimiz-
de b›rakal›m bir çal›flma yap›ld›¤›nda
karfl›l›¤›n› istemek, aksine kendisi im-
kanlar›n› zorlayarak örgüte maddi kat-
k›da bulunmak ve zaman›n› örgüt için
harcamak temel esast›. Dolay›s›yla
hiçbirimizin ve hiçbir kurumumuzun
PKK’nin ortaya ç›kard›¤› yurtseverlik
ölçülerini geriye çekmeye, yurtseverle-
ri karfl›l›k bekleyerek çal›flmaya yönel-
ten bir kültürü hortlatmaya hakk› ola-
maz. Özgürlük mücadelemizin en te-
mel de¤erleri ve çizgisi budur. Bu ha-
reket halk›n ve yurtseverlerin fedakar-
l›k ölçüsünü yükselterek, karfl›l›k bek-
lemeden halk›n özgürlü¤ü için çal›fl-
mas›n› sa¤lam›flt›r. Zaten PKK bunu
baflaramasayd›, ne örgüt olur ne de
bugünkü geliflmeleri ortaya ç›karabi-
lirdi. Dolay›s›yla yurtseverlik ölçüleri-
nin her ne adla olursa olsun geriye çe-
kilmesini Önderlik gerçe¤ine ve PKK’ye
bir sald›r› olarak görüyoruz. Hiçbir
yurtsever bizden karfl›l›k bekleyerek
çal›flamaz. Biz bu tür beklenti içinde
olanlar› yaratt›¤›m›z ölçüler temelinde
yurtsever olarak görmeyiz. Olsa olsa
bizden, imkanlar› yoksa asgari ölçü-
lerde kar›n doyurmas›n› isteyebilirler.
Bunun d›fl›nda hiçbir istem bizim için
meflru de¤ildir ve eme¤ini vermesi kar-
fl›s›nda bizden bir fley talep etmektir. 

MMaaaaflfl  vveerrmmeekk  bbiirr  eemmee¤¤ii  ssaatt››nn  aallmmaakktt››rr

Bizim hareketimiz içinde istisnalar
d›fl›nda hiç kimse eme¤ini bize sata-
maz, biz de kimsenin eme¤ini sat›n al-
may›z. Bu bizim aç›m›zdan ideolojik ve
ilkesel bir durumdur. Maafl vermek,
bir eme¤i sat›n almakt›r. Eme¤ini sa-
tan da sadece eme¤ini vermek ve baz›
ifl kurallar›na riayet etmekle yükümlü-
dür. Bunun d›fl›nda kültür ve ahlak

olarak uyaca¤› bir yükümlülük ola-
maz. Biz birisine maafl verdi¤imizde
ideolojik olarak ilkesel duruflumuzdan
sapm›fl, kapitalist ölçülere göre insan-
lar› çal›flt›rm›fl ve bu kültür içine sok-
mufl oluruz. Bu durumda maafl alan
iflçi ya da memur bizler ise patron ya
da amir oluruz. Nitekim bu konumda
olanlar, çal›flma esas›nda yurtseverlik
duygular› ve bunun fedakarl›k ölçüleri
olmad›¤› için kendini memur ve iflçi,
bizi de verdi¤i eme¤i karfl›s›nda kendi-
sine ücret ödeyen patron olarak gör-
mektedir. Zaten bunun sonucu hare-
ketimizin ideolojik ölçüleri, örgüt ve
yaflam kültürü bu kiflileri ilgilendirme-
mektedir. Halbuki bizim taraftarlar›-
m›z her zaman örgüt kültürü ve yafla-
m›n› korumak için kendilerini sorum-
lu görmüfller, kadronun yanl›fll›klar›n›
düzeltmek için müdahaleci olmufllar-
d›r. ‹flçi ve memur zihniyeti gibi, çal›fl-
mas› karfl›s›nda bizden maafl bekle-
yenler bu yönlü sorumluluk duyamaz,
hatta bizim ölçülerimize sayg› bile gös-
termezler. Bunun örneklerini zaman
zaman aç›kça görmekteyiz. 

Biz yurtseverlik ve dostluk ölçülerini
bozamay›z. Karn›n› doyurmak için bir
fleye ihtiyaç duymayanlar bizden hiçbir
karfl›l›k isteyemez. Kendi elimizle Kür-
distan’da yaratt›¤›m›z yurtseverlik ölçü-
lerini geriye çekemeyiz ve bozamay›z.
Bizim bas›n kurumlar›m›z yurtseverler
aç›s›ndan kutsall›k derecesinde çal›fl›l-
mas› gereken yerlerdir. Buralarda çal›fl-
man›n karfl›l›¤›nda bir fley istemek, o ki-
flinin yurtsever olmad›¤›n›n ölçüsü ola-
rak görülmelidir. Ya da ruhu, duygusu
bizden de¤ildir, ama bizden bir fleyler al-
d›¤› için bu kurumlarda çal›flmaktad›r.
Vurgulamal›y›z ki kurumlar›m›z bu bi-
çimde istihdam yerleri de¤ildir. Bizim
yurtseverlere ve dostlara burada çal›fl-
ma f›rsat› vermek, onlara sundu¤umuz
en büyük imkand›r. Böyle bak›lmamas›,
bu kurumlar›m›zda zihniyetin ne kadar
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bozuldu¤unu göstermektedir. Biz bu
kültürü de¤ifltirece¤iz. Yurtseverler bu
kurumlar›m›za karfl›l›ks›z hizmet ver-
mek için geleceklerdir. Bu hizmeti verdi-
¤i için karn›n› baflka türlü doyurma im-
kan› bulam›yorsa, o zaman yaflam›n›
idame ettirecek fleyleri ya komünlerimiz
içinde karfl›lar ya da gerekti¤inde ortaya
ç›kan ihtiyac›n› karfl›lamak için bir fley-
ler verilir. Yok kendi imkan› var, bir yer-
lerden bir geliri bulunuyor, birey olarak
örgütten bir fley isteme ihtiyac› yoksa
karfl›l›ks›z çal›fl›r. Zaten kurum içinde
kald›¤› sürece ya da çal›flanlar›m›zla bir-
likte bir yerde yafl›yorsa zaten komün
imkanlar›ndan yararlan›yor demektir.
Dolay›s›yla baflka bir fley istemesinin
mant›¤› olamaz. Özcesi kurumlar›m›z
karfl›l›ks›z hizmet yerleridir. Hatta bu
kurumlar›m›zda çal›flt›rd›klar›m›z örgü-
te flükran duyacaklard›r. Çünkü bu ku-
rumlarda çal›flma flans› herkese nasip
olmaz. Tabii gerçek bir yurtseverse ve
kapitalist bir kafaya sahip de¤ilse. 

‹‹ddeeoolloojjiikk  aallaannllaarrddaa  
bbiirreeyysseell  yyaaflflaamm  oollmmaazz

Önderli¤imiz bütün kurumlar›m›z›n
bir komün biçiminde yaflamas›n› önü-
müze koydu. Geçmiflte böyle bir yaflam
tarz›m›z vard›. Art›k komünal demokra-
tik yaflam› kendimizden bafllatarak top-
luma yaymam›z gerekti¤inden, tüm ku-
rumlar›m›z ve kadrolar›m›z komünal
demokratik yaflamaya azami dikkat
göstereceklerdir. Yaflamlar›n›n tüm
an›nda bu ilkelere göre hareket edecek-
lerdir. Art›k tüm bas›n kurumlar›m›z
birer komündür. Orada bireysel yaflam
tarzlar› devam ettirilemez. Zaten çal›fl-
malar›m›z›n ço¤unlu¤u kadro oldu¤un-
dan komün yaflam›n›n önceden de ol-
mas› gerekiyordu. Belki k›smen uygu-
lan›yordu, ancak bundan sonra tam bir
komün yaflam› içine girilecektir. ‹deolo-
jik kurumlar›m›z bunu yapamazsa, bu-
nun do¤ru ve gerçekleflecek bir yaflam
oldu¤unu ortaya koyamazsa, hangi
köyde, hangi mahallede komünü pra-
tiklefltirebiliriz. Ya da herhangi bir ku-
rumu ve sivil toplum örgütünü bu ya-
flam içine sokabiliriz. ‹deolojik kurum-
lar›m›zda komün yaflam›n› kurmamak,
olmaz› dayatmak olur ki, bunun da
yaflamda somutlaflan bir ideolojik sap-

ma olarak görülmesi do¤ald›r. Bas›n
kurumlar›m›z Önderli¤imizin Bir Halk›
Savunmak adl› eserinde ayd›nlar›, sos-
yal bilimcileri ve sosyalistleri elefltirdi-
¤inde belirtti¤i gibi, “düflüncesi komü-
nal yaflamas› özel olamaz.” 

Kadrolar›m›z da yurtseverlere veri-
len maafl›n bir türevi olan fonla yafla-
yarak kapitalist anlay›fl›n baflka bir bi-
çimini uygulamaktad›rlar. Zaten bir
kadroya fon verildi¤i andan itibaren
komün yaflam›ndan vazgeçilmifl olur.
Kadrolar›m›z bütün ihtiyaçlar›n› ko-
mün yaflam› içinde imkanlar ölçüsün-
de karfl›layacaklard›r. Sadece komün
yaflam› d›fl›nda ortaya ç›kan ve komün
taraf›ndan somut karfl›lanmayacak ih-
tiyaçlar has›l oldu¤unda bu ihtiyaçla-
r›n karfl›lanmas› için gereken imkan
verilir. Bu imkanlar sürekli miktar› be-
lirlenmifl bir biçimde verilen fonlar de-
¤ildir. Fon asl›nda asgari ücrete daya-
l› maafl›n kadrolara uygulanmas›d›r.
Biz kapitalist anlay›fl›n ufku d›fl›nda
olmayan bu sistemi kald›rarak, ko-
mün yaflam›, ihtiyaç halinde verilen
imkanlar biçiminde ifade edebilece¤i-
miz bir yaflam tarz›na geçece¤iz. Za-
man zaman gündeme gelen fluradan
buradan karfl›lad›m diyerek bir kadro-
nun makul ölçüler d›fl›na ç›kan ayr›ca-
l›kl› yaflamlar›n› ve kendine bir fleyler
bulmas›n› da komün anlay›fl›n›n d›fl›-
na ç›kmak olarak görüyor ve bir ideo-
lojik sorun olarak de¤erlendiriyoruz. 

Birçok yerde baz› arkadafllar zorun-
lu ihtiyaçlar›n› karfl›lamada zorlan›r-
ken, baz› yerlerdeki arkadafllar›m›z›n
standart ölçülerin de üstünde harca-
ma yapma imkan› bulmas› kabul edi-
lemez. En önemlisi de hiçbir kadromuz
ve çal›flan›m›z›n halk›m›z›n yaflam öl-
çülerinin üstüne ç›kmas› kabul edile-
mez. Komünal demokratik yaflam bi-
zim kimli¤imiz oldu¤u gibi, bir lokma
bir h›rka felsefesi de bizim gibi müca-
dele veren örgütler için söylenmifl bir
söz olarak görülmelidir. 

KKaaddrroollaarr  cciiddddii  oollmmaakk  zzoorruunnddaadd››rr

Konferans çizgisinin oturmas› aç›-
s›ndan tüm kurumlar›m›z›n ve kadro-
lar›m›z›n ciddiyet kazanmas› ve örgüt
karfl›s›nda do¤ru sorumluluk içinde
olmas› flartt›r. Çünkü bas›n kurumla-

r›m›zda zay›flayan temel ölçülerden
biri de ciddiyet eksikli¤idir. Bu ciddi-
yet eksikli¤ini gidermeden de varolan
sorunlar› düzeltmek zordur. Örgütü-
müz ve kadrolar›m›z ciddi olmazsa,
halk›m›z da düflman da bizi ciddiye
almaz. Halbuki bizim hareketimiz her
ifline ciddi yaklaflan bir özelli¤e sahip
oldu¤undan herkes de bu hareketi
ciddiye al›rd›. Önderli¤imiz bu hare-
ketin ciddiyetini göstermek için avu-
katlar› arac›l›¤›yla arkadafllara söyle-
yin, Apo ciddi bir adamd›r mesaj›n›
iletme ihtiyac›n› duymufltur. 

Konferansta ortaya ç›kt›¤› gibi, ba-
z› alanlar›m›z ve kurumlar›m›z üze-
rinde tart›flabilece¤imiz ciddi bir ra-
por bile yazmam›flt›r. Baz› alanlar›-
m›z, b›rakal›m delegeyi, bir bilgilen-
dirme raporu bile göndermifltir. Ba-
s›n kurumlar›m›zda birçok bayan ar-
kadafl çal›flt›¤› halde çok az bayan
delegenin gelmesi de üzerinde durul-
mas› ve giderilmesi gereken ciddi bir
yanl›fl yaklafl›md›r. Bunlara konfe-
rans›m›z bir tutum tak›nm›flt›r. Bas›-
n›m›zda ciddiyetsizlik esas olarak da
ideolojik ve örgütsel çizgiden kopmak
anlam›na gelmektedir. Zaten konfe-
rans›m›z›n tart›flt›¤› temel konular da
bunlard›. Dolay›s›yla önümüzdeki
dönemde görmek istedi¤imiz ciddiyet
ilk baflta da konferans kararlaflmas›-
n›n büyük kararl›l›kla pratikleflme-
sinden geçecektir.

Önemli bir konu da yönetimlerin
ve arkadafllar›n rapor yazmas›d›r.
Özellikle periyodik raporlar d›fl›nda
kurumdaki sorunlar ve çal›flmalar›n
daha nas›l gelifltirilece¤i konusunda
önerilerle ilgili raporlar›n gönderil-
mesi örgütsel bir sorumluluktur. So-
runlar› örgüte bildirmek ispiyoncu-
luk de¤ildir. Tabii ki sorunlar yerinde
çözülmeli ve düzeltilmelidir. Ancak
istenen düzeltme olmad›¤›nda sorun-
lar örgüte zarar veriyorsa raporlar
yaz›larak örgüt bilgilendirilmelidir.
Rapor sistemi de periyodik ve sa¤l›k-
l› bir biçimde yerine getirilecektir.
Raporlar zaman›nda ulaflt›r›lacak,
rapor istenilen yönetimler ve bireyler
raporlar›n› yazmad›klar› takdirde gö-
revden düflmüfl say›lacakt›r. Raporu
vermemek gibi bir fley bu örgütte söz
konusu olamaz. 
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Bu hafta bana yine bir hücre cezas›
verdiler, henüz uygulanmad›, san›r›m
yar›n öbür gün uygularlar. Avukatla-
r›mla yapt›¤›m son görüflmede söyle-
diklerimden dolay› hücre cezas› karar›
verilmifl. Gerekçe olarak yine talimat
verdi¤im belirtiliyor. Silahl› örgüte tali-
mat verdi¤im gerekçesini belirtmifller.
Yine, devleti tehdit ederek seçimlerden
sonra savafl›n derinlefltirilmesini iste-
di¤im belirtiliyor, karar› da Bursa infaz
hakimli¤i vermifl. Bu karara itiraz et-
tim. Beni fliddet yanl›s›, ayr›l›kç› olarak
gösteriyorlar. Hay›r, bu büyük bir ya-
land›r. Ben sadece geliflebilecek tehli-
keleri söyledim ve uyar›yorum. Her iki
taraf› da çok iyi tan›yorum, tan›d›¤›m
için de geliflebilecek tehlikelere karfl›
uyar›yorum. Sekiz buçuk y›ld›r burada
olan birisi nas›l talimat verebilir.

Radyodan dinledim, Washington
Post gazetesindeki bir habere göre,
Türkiye ve ABD PKK’ye karfl› bir ope-
rasyon hakk›nda gizlice anlaflt›klar›
belirtiliyor. Bunlar neden bas›na s›z-
d›r›lm›fl olabilir? Demokratlarla Cum-
huriyetçilerin aras›ndaki rekabetten
bas›na s›zd›r›ld›¤› yorumu yap›l›yor.
Bu kadar basit bir nedenden olmama-
s› laz›m, daha derin bir sebebi vard›r.
Demokratlarla Cumhuriyetçilerin
PKK’ye karfl› stratejik görüfl farkl›l›-
¤›ndan kaynaklan›yor, bunu derin
analiz etmek gerekir.

Tutuklu ve hükümlüleri ziyarete
iliflkin yönetmelik gere¤i milletvekilleri
istedi¤i tutuklu ve hükümlü ile görüfle-
biliyordu. Bu yönetmelikte yap›lan bir
de¤ifliklikle milletvekillerine tutuklu ve
hükümlülerle görüfl yasa¤› getirildi,

sadece komisyon üyeleri ve komisyo-
nun görevlendirdi¤i milletvekilleri gö-
rüflebilir düzenlemesini yapt›lar. Ama
bu o kadar önemli de¤il, milletvekilleri-
nin benimle görüflüp görüflmemesi o
kadar önemli de¤il, benim buna pek
ihtiyac›m da yoktur.

Milliyetçilik II. Dünya Savafl› 
sonras› iflas etmifltir

Milliyetçi politikalar II. Dünya Sava-
fl› ile iflas etmifltir. 1880’lerin bafl›nda
Almanya devleti kurulma aflamas›nda
iken ‘nas›l bir devlet olmal›’ tart›flmas›-
na giriflmifllerdi. Bu oluflacak devletin
merkeziyetçili¤e ve milliyetçili¤e mi
yoksa demokratik ilkelere mi dayana-
ca¤› konusunda bir karar vermek zo-
rundayd›lar. Marks ve Engels de bu
tart›flmalara kat›ld›lar, daha çok En-
gels bu tart›flmalara kat›ld›. Engels di-
yordu ki kurulacak devletin merkezin-
de proletarya yer alacak. Engels’in bu
sözünden sonra sosyalizmin devlete
olan bak›fl›, devlete iliflkin söylemleri
bitmifltir. Nitekim öyle de oldu Alman
devleti Prusya önderli¤inde kuruldu,
bafl›n› da Wilhelm çekiyordu.
Diyebiliriz ki, Alman devleti Marks ve
Hegel’in birleflimi olarak ortaya ç›kt›.
Bu nedenle bir tür ulusalc› sosyalizm
ile faflizme dönüflüyor. Hitler ulusalc›-
l›¤› ile sosyalizmi birlefltirmiflti buna
nasyonal sosyalizm diyordu. Sonuçta
Almanya Hitler faflizmini do¤urdu ve if-
las etti. O dönemin yazar ve düflünür-
leri de Nietzche hariç Almanya’ya des-
tek verdiler. Oysa bu büyük bir tehli-
keydi ve bu tehlikeyi do¤ru dürüst

kimse göremedi. Sadece Nietzche bu
tehlikeyi görerek Alman devlet sistemi-
ni elefltirmiflti. Alman modernizminin
böcek gibi insan üretti¤ini dile getiri-
yordu, bundan dolay› da Nietzche’yi
fliddetle elefltirdiler. Almanya’n›n bu
sistemi II. Dünya Savafl› ile birlikte if-
las etti. Almanya bu tarihten sonra
kendisini dönüfltürmeye, demokratik
federal bir çizgiye getirmeye çal›flt›. Al-
man merkeziyetçi ve milliyetçi devletin
en belirgin temsilcisi Hitler’di. Hitler’in
bu yaklafl›m›n›n Alman halk›n›n bar›fl
ve birlikteli¤ini sa¤lamad›¤› görülmüfl-
tür. Bu nedenle Alman merkeziyetçi
milliyetçi devlet yap›s›, Federal Alman-
ya’ya dönüfltürüldü. fiimdi ise demok-
ratik Almanya olgusu ön plana ç›km›fl-
t›r. Almanya flu an demokratik bir çiz-
gidedir. En az›ndan demokratik de¤er-
ler Almanya için çok önemlidir.

Bunlar›n Türkiye’ye uyarlamas›na
–yani Türkiye’yi ilgilendiren k›sm›na–
gelince, milliyetçilik II. Dünya Savafl›
ile kesin bir flekilde iflas etmifltir. Tür-
kiye’deki sol kesimin bir türlü anlaya-
mad›¤› nokta da buras›d›r. Radikal’de
Murat Belge’nin bir yaz›s›n› okudum.
Türkiye’de solun milliyetçi bir zemin
üzerinde durdu¤unu söylüyor. Yani
solun milliyetçilik üretti¤ini belirtiyor.
Üzerinde durduklar› sol zeminin bu-
güne kadar yanl›fl oldu¤unu böylece
belirtiyor. Söyledi¤i önemlidir, ancak
yine de tam tahlil edememifl, ezop dili-
ni kullanm›fl. Türkiye’de solcular 60-
70 yafl›na geldikten sonra bunlar› fark
ediyorlar, fakat yine de tam anlam›-
yorlar. Fikri olarak anlasalar da siyasi
alg›lar› çok zay›f. Mesela son seçimler-

AAbbdduullllaahh ÖÖccaallaann

“Bir çözüm geliflmezse tabii ki savafl geliflir. Onlar›n özgürlüklerini, 
haklar›n› elerinden al›yorsun, operasyonlarla üzerlerine gidiyorsun, 

onlar›n da buna karfl› kendilerini koruma haklar› var. Herkesin kendisini
koruma hakk› var. PKK de her türlü direnifli biliyor, daha öncede 

belirmifltim üç savunma anlay›fl› var; pasif savunma, aktif savunma, 
topyekün aktif savunma. Üzerlerine daha fazla giderlerse topyekün 
direnifl bafllar, bunun da ne anlama geldi¤ini devlet çok iyi biliyor”

‹lkesiz siyaset olmaz 
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le ilgili olarak gazetede okudum, bir
baba kendi çocuklar›na üçünüz
CHP’ye ikiniz MHP’ye oylar›n›z› verin
fleklinde bir telkinde bulunmufl. Bu,
çok ilginç bir durumdur. 

Benim için de liberalizme kayd›,
Amerikan çizgisine kayd› diyorlar.
Hay›r, ben hiçbir çizgiye, yere kay-
mad›m, ama anlamaya çal›fl›yorum,
elefltiriyorum, elefltirel bak›yorum.
Yine baz› yazarlar beni çok geç anl›-
yorlar, 60-70 yafl›na geldikten sonra
anl›yorlar, o saatten sonra da fazla
yapabilecekleri bir fleyleri yok. Ben
reel sosyalizmi, solun devleti ele al›-
fl›n› elefltiriyorum. Sol devlet olgu-
sunda, devleti tan›mlamada çok ye-
tersiz kal›yor. Ertu¤rul Günay da gi-
dip AKP’ye teslim oluyor. Kendileri
bir politika oluflturam›yorlar.

Merkezi sistemi 
benimsemeyen 

devletler geliflmifltir

Merkezi sistemi be-
nimsemeyen devletler
geliflmifltir. ABD ve ‹n-
giltere gibi. Wallerstein
bunu güzel tespit etmifltir,
iyi fark etmifltir, ancak ben
bu konuda daha netim. Ta-
rihteki ‹ngiliz-Frans›z reka-
betini ‹ngiltere kazanm›flt›r.
Fransa devlet sistemi daha
ulusalc› ve merkeziyetçidir.
‹ngiltere Fransa’y› yenerek
–hatta buna Napolyon da
dahildir– dünyan›n hege-
monyac› gücü olmufltur. ‹n-
giltere ikinci olarak Alman-
ya’y› yenmifltir, sonra ABD
ile birlikte Rusya’y› da yene-
rek dünya hegemonya gücü-
nü ellerinde tutmaktad›rlar.
Hatta dördüncü olarak ileri-
de Çin’i yeneceklerdir. Çin
merkeziyetçi bir devlet siste-
mine sahiptir. Bir tür nasyo-
nal sosyalizmle yönetilmek-
tedir, sistem olarak fazla bir
flans› yok ABD karfl›s›nda.
Rusya da flimdi biraz direni-
yor onun da yapabilece¤i faz-
la bir fley yok.

CHP ve MHP alabilece¤i

deste¤in azamisini alm›flt›r, bundan
daha fazla yükselemezler. Seçim mey-
danlar›nda benimle ilgili MHP ve AKP
de birbirlerine ip at›yorlard›. Bu konu-
da kendimi savunmak da hakk›md›r.
Öyle birbirlerine ip atmakla siyaset ol-
maz, sorunlar çözülmez. ABD AKP ile
Ortado¤u’da ›l›ml› islam modelini ge-
lifltiriyor. Asl›nda AKP güçlü demokra-
tik ilkelere dayanm›yor, liberal de-
mokrasiye biraz dayan›yor. ABD,
AKP’ye destek veriyor, ancak tam des-
tek vermiyor. AKP’ye siyasi ve ekono-
mik d›fl destek var, fakat bu çok ciddi

boyutta de¤il. AKP’nin
bu kadar geliflmesine
1980’li y›llar›n devlet
politikas› neden ol-
mufltur. Güven Erka-
ya 1980’li y›llar için,

‘biz bunlara fazla ödün
verdik’ demiflti. AKP

içinde baz› Kürt
milletvekilleri

var, bunlar
sahte Kürt-
çülü¤ü da-
yatacaklar.
Birtak›m bi-
reysel haklar
bunlar eliyle

halka verile-
rek, kendilerince
Kürt halk›n› kan-
d›rarak Kürt ha-
reketi, demokra-
tik cumhuriyet
projemiz bo¤ul-
maya çal›fl›la-
cak. Bu oyuna
karfl› çok dik-
katli olunmas›
gerekir. AKP ile-
ride düflüfle ge-
çecektir, iflte o
zaman ABD,
AKP’deki Kürtleri

ve di¤er Kürtleri
tamamen kendi

yan›na çekecektir.
AKP’nin çizgisi zay›f
liberal sisteme da-
yanmas›na ra¤men

küresel sermaye
ta ra f ›ndan
fl i m d i l i k

destek görüyor. Devlet de asl›nda her-
kesle anlafl›p, tarikat›yla, cemaatiyle
anlafl›p AKP’ye destek olunmas›n›
sa¤lad›. Ordusuyla, korucusuyla oyla-
r›n topluca AKP’ye gitmesini sa¤lad›.
Bir k›sm›n› da zorla AKP’ye yönlendir-
di. CHP lideri Baykal da asl›nda
AKP’nin kazanmas›n› istiyordu. 

Türkiye’de bundan böyle geliflecek
çizgi Prens Sabahattin çizgisidir. ‹tti-
hat ve Terakki’den baflka biliyorsu-
nuz Hürriyet ve ‹tilaf ile Ahrar parti-
leri vard›. Daha esnek ve liberal bir
çizgi gelifltirilecektir.

Halka gitmeyenler
kaybetmeye mahkumdur

DTP’nin elinde binlerce kadro var,
ama bu kadrolar› çal›flt›rmas›n› bil-
miyor. Benim ad›m etraf›nda gidip ge-
lip 20 milletvekili ç›kard›lar. Ben ol-
masam ne yapacaklard›, benim ismi-
mi kullanmasalard› üç tane milletve-
kili bile ç›karmayacaklard›. Oysa
kendilerinin bizzat politika gelifltir-
meleri gerekir, politika ciddi bir ifltir,
demokratl›k ciddi bir ifltir, yapam›-
yorlarsa b›rak›p gitsinler. Üç DEP’li
milletvekili Hatip Dicle, Leyla Zana ve
Selim Sadak, Orhan Do¤an’›n da an›-
s›na DTP içindeki örgütlenmeye ön-
cülük edebilirler. DTP içindeki örgüt-
sel sorunlar› varsa aflabilirler. Orhan
Do¤an’›n da an›s›na yaps›nlar. Orhan
Do¤an en az k›zd›¤›m belki hiç k›zma-
d›¤›m bir kifliydi. Nedendir bilmiyo-
rum belki sürekli bar›fl çizgisinde ol-
mas› ve samimiyeti idi. DTP bundan
sonra iyi çal›flmazsa elindekini de
kaybeder. AKP’yi elefltiriyorlar, ama
AKP gerçekten seçim sürecinde çok
çal›fl›yordu. DTP bir çat› örgütünü
gerçeklefltirebilir, di¤er sol partileri
de bu çat› alt›nda birlefltirebilir.

Bahsetti¤im sol partilerin tabanla-
r› hiç olmayabilir. Biliyorum, tabanla-
r› yok, fakat savunduklar› düflünceler
de önemlidir. Çok çal›fl›nca olur, iyi
sonuç elde de edilebilir. Çok iyi örgüt-
lenme yap›labilirse en az 100 millet-
vekili elde edilebilir. Çok iyi bir prog-
ramla halka gidilir halkla birebir çal›-
fl›l›rsa çok iyi sonuç al›nacakt›r. Dedi-
¤im çerçevede çal›fl›lmas›na ra¤men
bir fley elde edilmezse o zaman bana
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her türlü hakareti reva görebilirler,
yakama yap›fls›nlar. Tabii seçimde
DTP için di¤er sorunlar da var. Oy
kayb›, engellemeler var. AKP bundan
sonra Kürtlerin haklar›n› engellemek
için hukuku devreye sokacak. AKP
Kürt halk›n› mikro kredi ile kazanma-
ya çal›fl›yor. Önce Kürtleri açl›¤a
mahkum ediyorlar sonra az para da-
¤›t›p onlar› kazanmaya çal›fl›yorlar.
Bize oy vermezseniz bundan da mah-
rum kal›rs›n›z diyorlar halka. Bunun
için AKP’ye fliddetle karfl›l›k verilmeli-
dir. AKP flimdi Kürt halk›na mikro
kredi benzeri fleyler da¤›t›yor, ama bu
da çok uzun sürmez bu maddi kay-
naklar› da bir gün tükenir.   

Türkiye politik diyalog yoluyla
bir çözüm gelifltirmek zorunda

Türkiye politik diyalog yoluyla bir
çözüm gelifltirmek zorunda. Mustafa
Kemal güncellefltirilebilir mi, evet
güncellefltirilebilir. Mustafa Kemal
özünde bir kurtuluflçudur. Dönemin
emperyalist devletlerine karfl› bir
kurtuluflçuydu. Ayn› zamanda cum-
huriyetçidir, yani kurtuluflçu ve
cumhuriyetçidir. Bunun d›fl›nda
Mustafa Kemal’e bir anlam yükleme-
mek gerekir. Mustafa Kemal bunlar›n
d›fl›nda bir fley yapmam›flt›r, bunlar-
dan daha fazlas› da de¤ildir. Mustafa
Kemal ne Türk milliyetçisidir, ne sol-
cudur ne de baflka bir fleydir. Musta-
fa Kemal öyle söyledikleri gibi ç›lg›n
bir Türk de de¤ildir, son derece ak›l-
c›d›r. Kürt ve Türk halk›n›n menfaat-
lerini çok iyi bilen, onlar›n içinde öz-
gürlü¤e en yak›n duran kiflidir. Bir
de döneminin bilimini okumufl ve
halk›na bilimin vard›¤› son nokta
neyse onu örnek al›n demifltir, bu da
önemli bir fleydir. Bugün bilimin gös-
terdi¤i nokta Avrupa’n›n demokratik-
leflmesi ile yaratt›klar›d›r.

Dikkat ederseniz bana çok k›zg›n-
lar. Beni de bask› alt›nda tutuyorlar,
hücre cezas› da idari ve politik ne-
denlere dayan›yor, hukuki hiçbir ge-
rekçesi yok, a¤z›m› açt›¤›m zaman
ceza veriyorlar, oysa ben olabilecek-
leri söylüyorum. ‘Seçimden sonra sa-
vafl geliflir’ demiflim, savafl geliflirse
de bunun karar›n› ben vermiyorum.

Bunu kendimi sak›nmak, korumak
için söylemiyorum; PKK’yi tan›d›¤›m
için dile getiriyorum. Ben burada bir
tutukluyum kimseye talimat vere-
mem, sizden de iki, iki buçuk y›ld›r
engellendi¤i için örgüt hakk›nda bilgi
de alam›yorum, bu flartlarda nas›l ta-
limat veririm. Onlar›n çözüm projesi
nedir bana onu getirsinler, konufla-
l›m, sak›ncal› bulduklar› yerler varsa
tart›flal›m. Ama baz› generaller emek-
li olduktan sonra PKK hakk›nda flöy-
le bitiririz, flöyle vururuz, buradan
gireriz diyorlar. Hay›r yirmi y›ld›r
böyle söyleyip bitiremiyorsun. Sen
bu flekilde asla bitiremezsin. PKK da-
ha da büyüyecektir. Her zaman PKK
ya da farkl› alternatifler var olacak-
t›r, bunu hala nas›l anlam›yorlar. 

Ben sekiz buçuk y›ld›r demokratik
cumhuriyet projesini yürütüyorum,

bizim bar›fl ve çözüm diyaloglar›m›z
1993’te bafllam›flt›, on befl y›l oldu.
Özal ve Erbakan bir fleyler yapmak
istedi, bize temsilciler, mektuplar
gönderdiler. Ben de mektup yaz›p
dört generale ulaflt›rd›m. Asil Nadir
yafl›yor buna tan›kt›r. Benim için or-
tak vatan gibi bir sorun yok. Birlikte
ortak vatanda yaflar›z. Benim fetiflist
yan›m yok. Demokratik ulus, demok-
ratik birliktelik esas al›narak bir çö-
züm bulunabilir. Sizin çözüm proje-
niz nedir, siz de onu ortaya koyars›-
n›z. Benimle bir ekip olarak görüfl-
meye geldiklerinde –sorgu s›ras›nda
gelmifllerdi– sonradan aralar›nda
Emre Taner’in de oldu¤unu ö¤ren-
dim. Emre Taner’e bu çocuk ifli de¤il,
ben savunmam› demokratik cumhu-
riyet esas›na dayand›raca¤›m, ama
sizin de samimi olman›z gerekiyor
tarz›nda bir uyar› yapm›flt›m. Fakat
benimle birlikte PKK’yi tasfiye etmeye
çal›flt›lar. Beni bir ‘çökertme ögesi’
olarak gördüler.

ABD’ye karfl› ancak 
demokrasi ile direnilebilir

Gazetelerde M‹T’le ilgili bir yaz› di-
zisi yay›nland›. M‹T’in de¤erlendirme-
sine göre benim teslim edilmemle bir-
likte PKK’nin de tasfiye edilece¤i ve
stratejilerini bunun üzerine kur-
duklar› belirtiliyordu. Ama bunu ba-
flaramad›lar, baflaramazlar. Benim
teslim edilmemle PKK’yi tasfiye ede-
ceklerini düflünüyorlard›, hatta Kürt
hareketinin bütün birimlerini tasfiye
etmeyi amaçlam›fllard›, ama yapama-
d›lar. Zaten art›k onlar da bunu bafla-
ramad›klar›n› dile getiriyorlar. Bu
planlar› tutmad›, tutmayacak da. Bu
plan› onlara ABD telkin etmifltir. ABD
onlara, Apo ile birlikte PKK’yi de tasfi-
ye edebilirsiniz dedi. Oysa ABD bunu
bilinçli yapt›, bunun böyle olamayaca-

¤›n› çok iyi biliyordu. ABD Kürt hare-
ketini bütünüyle kendi kontrolüne al-
mak istiyor. Amerika’n›n Ortado-
¤u’daki Kürt politikas›n›n ana ekseni
tüm Kürtleri kendi kontrolü alt›nda
tutaca¤› ve istedi¤i zaman yönlendir-
me yapaca¤› bir yap›d›r. Bunu k›smen
Güney’de gerçeklefltirmifltir. Bu politi-
kas›na beni engel olarak görmüfltür.
Benim kiflili¤imde Kürt özgürlük ha-
reketini tasfiye edeceklerine, bunu bu
flekilde baflaracaklar›na inanm›fllar-
d›r. Bunun için beni ezdiler ya da tas-
fiye ettiler, kendilerine göre paketledi-
ler. fiu anda burada bulunmam›n özü
budur. Bana Kürtlü¤ümden, ulusal
özgürlükten ve özgürlük direniflinden
vazgeç diyorlar. Ben her türlü bask›y›,
zor koflullar› ve ipi göze al›r›m, fakat
özgürlükten vazgeçmem. Görüldü¤ü
gibi sekiz buçuk, dokuz y›ld›r Kürt öz-
gürlük hareketi tasfiye olmam›flt›r.
Benim tasfiye edilece¤im, olaca¤›m
yaklafl›m› kocaman bir kand›rmaca-
d›r. Amerika’n›n bu yaklafl›m› Kürt
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sorununu Türkiye devletinin inisiyati-
finden kendi inisiyatifine almakt›r.
Türkiye bunu anlam›yor, bu tehlikeyi
görmüyor. Sekiz buçuk y›ld›r bu tehli-
keyi ›srarla dile getiriyorum anlam›-
yorlar. Bu aflamadan sonra anlamala-
r›n› ve politik bir çözüm yoluna gitme-
lerini bekliyorum. Aksi halde Kürt so-
runu eksenli sebeplerden dolay› dev-
letin sonu gelir, uyar›yorum. 

Dincilik de bir tür milliyetçiliktir. ‹s-
lami milliyetçili¤in sonu Ahmedinejad,
Hamas, Hizbullah gibi olur. Asl›nda
Ahmedinejad ABD taraf›ndan besleni-
yor, ayakta tutulmaya çal›fl›yor. ABD
istese iki günde onu silip süpürür. So-
nu Saddam gibi olur. ABD Ortado-
¤u’da herkesi silahland›r›yor, seksen
milyar dolar silahland›rma projesini
devreye sokmufl durumda. Suudi Ara-
bistan’›, ‹srail’i, M›s›r’› silahland›r›yor.
Türkiye de iflin içinde. Bunlar ‹ran ve
Suriye’ye karfl› gibi görülüyor, fakat
‹ran’›, Suriye’yi çok da önemli görmü-
yorlar asl›nda.

Ortado¤u’da bu kadar sorunlar içeri-
sinde ABD’ye karfl› nas›l direnilir? An-
cak demokrasi ile direnilebilir. Demok-
rasi kültürünü gelifltirmek gerekiyor. 

Benim için liberal demokrasiye kay-
d›¤›m söyleniyor, hay›r bu do¤ru de¤il.
Ben liberal demokrat de¤ilim, Avrupa
daki c›lk› ç›km›fl sosyal demokratlar-
dan da de¤ilim. Ben komünal demok-
rat›m. Komünal demokrasi grup de-
mokrasisidir, gruplar›n temsil edildi¤i
demokrasidir, komünal demokratl›¤›n
içerisinde toplumun her ögesi var,
içinde birey de var, daha önce biraz
de¤inmifltim. 

Biz demokratik çözümde samimi-
yiz, hiç kimsenin ölmesini istemiyo-
ruz, askerlerin de ölümü bizi üzüyor
gerillalar›n da.

Yap›ld›¤› belirlenen bombalama
olay› tamamen psikolojik harekat›n
bir parças›d›r.

Herkesin kendini 
koruma hakk› var

Bir çözüm geliflmezse tabii ki savafl
geliflir. Onlar›n özgürlüklerini, hakla-
r›n› elerinden al›yorsun, operasyon-
larla üzerlerine gidiyorsun, onlar›n da
buna karfl› kendilerini koruma hakla-
r› var. Herkesin kendisini koruma
hakk› var. PKK de her türlü direnifli
biliyor, daha öncede belirmifltim üç
savunma anlay›fl› var; pasif savunma,
aktif savunma, topyekün aktif savun-
ma. Üzerlerine daha fazla giderlerse
topyekün direnifl bafllar, bunun da ne
anlama geldi¤ini devlet çok iyi biliyor.
PKK 15-20 y›ld›r nas›l direnilece¤i
üzerinde çal›fl›yor. Bundan sonra sa-
vafl›rlar m›, savaflmazlar m› kendileri
bilirler, beni kar›flt›rmas›nlar. Buna
benden ba¤›ms›z kendileri karar veri-
rler. Sorgu s›ras›nda bir grup asker
geldi, bunlar›n içinde bir binbafl› var-
d›, bana Say›n Öcalan siz çok samimi-
siniz, do¤ru anlay›flla savafl›yorsunuz,
fakat senin komutanlar›n senin kadar
samimi de¤iller, seni dinlemiyorlar,
biz onlar› ad›m ad›m takip ediyoruz,
hepsini iyi tan›yoruz. Yi¤itçe bizimle

savaflma yerine on yedi yafl›ndaki k›z-
lar› savaflta öne sürüyorlar. Ben bile
burada utand›m. Daha sonralar› Os-
man ve Botanlar›n ayr›l›fl›yla o komu-
tanlar›n samimi olmad›klar› anlafl›ld›,
Botan ve Osmanla birlikte birçok ko-
mutan ayr›ld›. Onlar ABD çizgisini ka-
bul etikleri için her yere gidebiliyorlar.
ABD onlar› Washington’a bile götüre-
bilir. Di¤er komutanlar direndikleri
için halen buradalar. PKK’nin kendine
özgü komutanlar›, yeni liderleri var-
d›r, yetifliyorlar de¤il mi?

San›r›m PKK’nin önemli ölçüdeki
kadrolar› gençlerden olufluyor. ‹flte
Türkiye’nin bunu görmesi laz›m. Bu
gençlerden baz›lar› yar›n beni dinle-
meyebilirler, kendi bafllar›na hareket
edebilirler ya da baflka güçlerin etki-
sine girebilirler. O zaman bu durum
Türkiye için çok daha tehlikeli olur.
PKK’yi de bitiremezler. Ben burada
bar›fl ve çözüm için u¤rafl›yorum.
PKK de önümüzdeki dönemde ne ya-
pacak bilemiyorum, ama ne yapacak-
larsa da ona kendileri karar verirler.
Kendi kendilerine karar veremiyorlar-
sa, ne halt iflleyeceklerse ifllesinler.
Ben burada bir tutukluyum, iflte tu-
tuklu mu hükümlü mü diyorlar art›k.
Benden bir fley beklemeleri ahlaki de
olmaz. Benim s›rt›mdan geçinemez-
ler. fiam’da iken yirmi y›l benden ge-
çindiler, on y›l da ‹mral›’da benden
geçinmek istiyorlarsa, bu do¤ru de¤il.
Devlet de buna izin vermez. Ben de
ahlaken bunu do¤ru bulmuyorum.

San›r›m son dönemlerde ulus-
lararas› bas›n›n Kandil’e, özellikle
PJAK’a yönelik ilgisi var. PJAK’›n du-
rumunun iyi ve gücünün yükseldi¤ini
tahmin ediyorum.

Tümden de umutsuz de¤ilim baz›
olumlu fleyler geliflebilir, bir iki önemli
ad›m at›labilir. Anayasa tart›flmalar›
var, bakal›m hep birlikte görece¤iz.

Din konusu çok önemlidir. ‹slami-
yet kültürüne çok sayg›m var, fakat is-
lam ad›na yap›lan politikalara hay›r
diyorum ve islam ad›na yap›lan milli-
yetçili¤e karfl›y›m. 

Seçilen sekiz kad›n milletvekiline
de baflar›lar diliyorum. Ben kad›nla-
r›n özgürlük mücadelesine bugüne
kadar hep destek oldum, bundan
sonra bu seçilen kad›n milletvekilleri
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kad›nlar›n özgürlük mücadelesine
öncülük edebilirler, örgütlenmelerine
yard›mc› olabilirler.

Kürtlerin ba¤›ms›z adaylarla 
seçime girmesi devlet için sürprizdi

Sa¤l›k sorunlar›m devam ediyor.
Bo¤az›mda yanmalar devam ediyor.
A¤›r koflullar›m devam ediyor. Dün
bir KBB doktoru geldi buraya. Kula-
¤›mdaki ç›nlaman›n da sinüzite ba¤l›
oldu¤unu söyledi. Sinüzitim a¤›rlafl-
m›fl, bir bütün olarak bo¤az ve ku-
laklar› etkiliyor. Gözlerimdeki yanma
ve zaman zaman çekti¤im konuflma
güçlü¤ünün de bu sinüzite ba¤l› ol-
du¤unu söyledi doktor. ‹laç verece¤i-
ni de belirtti. Buran›n fiziki koflullar›
bildi¤iniz gibi çok a¤›r. Yazar R›fat Il-
gaz da dile getirmiflti; buraya iki y›l
dayanmak bile önemlidir demiflti.
Ben sekiz buçuk dokuz y›ld›r dayan-
maya çal›fl›yorum. Buras› çok hava-
s›z, oksijen az, yeteri kadar hava ala-
m›yorum. Adan›n nemli olmas› ve
buran›n mimari yap›s› da sa¤l›¤›m›
olumsuz etkiliyor. Bu konuda neler
yap›labilir bilemiyorum. Ben de
mümkün oldu¤u kadar sa¤l›kl› kal-
maya, sa¤l›¤›ma dikkat etmeye, da-
yanmaya çal›fl›yorum. Nereye kadar
dayanabilirim bilemiyorum, ama ben
her fleye ra¤men direnmeye çal›fl›r›m. 

Koflullar çok a¤›r. Yer ve cezaevi ko-
flullar›n›n de¤ifltirilmesi gerekiyor, an-
cak bunun için siyasi bir karar gereki-
yor. Yeni mecliste böyle bir karar veri-
lebilir mi bilemiyorum. Meclis ve mec-
listeki ilgili komisyonlarla görüflürsü-
nüz, oraya da bilgi verip, dosya suna-
bilirsiniz. Avukatlar›m da sa¤l›k koflul-
lar›m›n iyilefltirilmesi için gerekli ifl-
lemleri yapabilir, sorunu A‹HM’e de
götürebilirler. Avrupa Konseyi’ne de
bildirilebilir. Oradaki kurumlara sü-
rekli bilgi aktar›lmas› önemlidir. Dü-
zenlenen her iki rapor da önemlidir.
Bu raporlar daha kapsaml› bir flekilde
A‹HM’e götürülebilir. Bir örne¤i de
Konsey’e sunulabilir. 

Radyoyu tek kanaldan dinliyorum.
Gazeteleri bir ay gecikmeyle al›yo-
rum. AB’ye ba¤l› güvenlik ve iflbirli¤i
komisyonu, ‘DTP, PKK’nin bir uzant›-
s›d›r, bu çok aç›k bir durumdur, s›r

de¤il’ diyor. Derdi nedir? AB ve Tür-
kiye aras›nda bir anlaflma var. 2005
y›l›nda Türkiye ve AB aras›nda bize
yönelik büyük bir anlaflma yap›ld›.
Bu konuda Türkiye’ye yard›m edile-
cek, Türkiye de buna karfl›l›k PKK’yi
tasfiye edecek, K›br›s sorunu ve di¤er
sorunlarda tavizkar davranacak.

Kürtlerin ba¤›ms›z adaylarla seçi-
me girmesi devlet için bir sürprizdi.
Devlet bunu beklemiyordu. Bu ne-
denle buna göre bir haz›rl›¤› da yok-
tu. Kürtlerin yine baraja tak›laca¤›n›
hesaplam›flt›. % 10 baraj› ve ba¤›ms›z
adaylar›n seçilme tarz› eskilerden,
1990’l› y›llardan kalma bir düzenle-
meydi. Devlet istemesine ra¤men bu
seçimde art›k bu kanunlar› de¤ifltire-
medi. Seçimde birleflik oy pusulas› ve

di¤er yöntemlerle engeller ç›kard›,
ama buna ra¤men yasal boflluklardan
yararlan›larak seçildiler. Dolay›s›yla
devlet DTP’yi grup konumundan dü-
flürmek için çeflitli yollara baflvura-
cakt›r, dikkatli olunmal›d›r.

‹lkesiz siyaset olmaz Kürtlerin 
çok ilkeli siyasete ihtiyac› var

DTP konusunda, seçim koflullar›
konusunda baz› de¤erlendirmeler ya-
paca¤›m, görüfllerimi aç›klayaca¤›m.
Uyar›lar›m da var tabii. 

Seçim sonuçlar›na iliflkin DTP hiç-
bir tahlil yapam›yor. Meclisteki toka-
laflma olay›na gelince, bu akl›mdan bi-
le geçmemiflti. Bunu çok ilginç buldu-
¤umu ifade etmek istiyorum. MHP ile
tokalafl›yorlar, ama öyle rasgele politi-
ka olmaz. Politika ilkeli olmal›d›r. Bu
konuda flu husus önemlidir: Tokalafl-
ma Kürtlerin varl›¤›, haklar›n› tan›ma
noktas›nda m› yap›l›yor? Devlet Bah-

çeli’nin Kürtlere iliflkin bak›fl› nedir,
nas›l bir milliyetçilik anlay›fl›na sahip-
tir, bilemiyorum. Ziya Gökalp, ‘Türk
Kürtsüz, Kürt Türksüz olmaz’ diyor,
Kürtlerin ayr›lmas›n› istemiyor, ‘Kür-
t’ün meselesi Türk’ün, Türk’ün mese-
lesi de Kürt’ün meselesidir’ diyor. N.
Ats›z da büyük bir kültür milliyetçisi-
dir. 80 y›l›n 40 y›l›n› zindanda ve sür-
günde geçirmifltir. Devlet Bahçeli de
biraz politik milliyetçili¤i öne ç›kar›yor.
Alpaslan Türkefl’ten biraz farkl› olabi-
lir, ama milliyetçilik anlay›fl› tam ola-
rak neyi ifade ediyor, Z. Gökalp ve N.
Ats›z’dan fark› nedir, aç›kças› bilmiyo-
rum. Bu görüfllerini bilmek gerekir.
Bütün bunlar bilinmeden s›rf sembo-
lik olsun diye tokalaflma olmaz, olursa
siyaset laçkalafl›r. Devlet Bahçeli Kürt-

lerin varl›¤› ve haklar›n› kabul ediyor
mu? E¤er ediyorsa iliflki kurulur. Aksi
halde ilkesizlik olur. ‹lkesiz siyaset ol-
maz. Kürtlerin çok ilkeli siyasete ihti-
yac› var. Kürtlerin ciddi bir siyasi
programa ihtiyac› vard›r, önce bunu
sa¤lamalar› gerekiyor. Deniliyor ki
maçlara da gidece¤iz! Böyle siyaset
olur mu? Kongre karar› olmadan ken-
di bafl›na nas›l böyle konuflulur? Parti
kongresinin karar› var m›? Partinin
kongresinde karar alt›na al›r, sonra si-
yaset yap›l›r. S›rr›’n›n herkes ad›na
her fleyi konuflmas› nas›l mümkün
olur. Ben S›rr› Sak›k’›n düflman› de¤i-
lim. Kimse böyle anlamas›n. Ancak
S›rr› Sak›k’›n böyle kendi bafl›na siya-
set yapmas› do¤ru de¤ildir. Bu konuda
söylediklerim bas›nda da yer alabilir.
Bu konuyu birey baz›nda dile getiriyo-
rum ki do¤ru anlafl›ls›n.

Tunceli ve Bingöl’deki eylemleri il-
ginç buluyorum. Buralar fiemdin Sa-
k›k’›n bölgesiydi. Bu eylem tarzlar›
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tam olarak nedir bilemiyorum, ama
beni kuflkuland›r›yor.

fiemdin Sak›k’›n tarz› tehlikeliydi;
PKK içinde kendine göre bir savafl an-
lay›fl› gelifltirmiflti, çete kurmufltu.
Yani kendi anlay›fl›na göre bir ekip
kurmufltu. Partiden ba¤›ms›z olarak
masum insanlara birçok zarar verdi.
33 askeri katletti. Birçok masum köy-
lü insana zarar verdi, korucu öldür-
dü. Ben, fiemdin ajan ya da provoka-
tördü demiyorum. Ancak PKK’ye çok
büyük zarar verdi. fiemdin PKK’yi
kulland›, beni de kulland›. Türk gaze-
teleri de yazd›, ‘Apo, fiemdin’i dört kez
yarg›lad›’ diye. Evet, fiemdin’i birkaç
kez merkeze ça¤›rarak sorgulad›m.
Neden böyle hareket ediyorsun, böyle
zarar veriyorsun dedim. Çok a¤›r
elefltirilerde bulundum. Sonra kaçt›,
KDP’ye s›¤›nd›, oradan da Türkiye’ye
teslim edildi. fiimdi de en büyük iti-
rafç›d›r. Ajanl›k yap›yor.

Kat› ulus devlet anlay›fl› 
Türkiye’yi felekate götürür

22 Temmuz seçimleri için daha
önce bir de¤erlendirme yapm›flt›m.
Bu seçim kat› ulus devlet milliyetçili-
¤i ile ›l›ml› islam milliyetçili¤i aras›n-
da geçecek demifltim. Bu seçim so-
nuçlar› beni do¤rulad›. Kat› ulus dev-
let anlay›fl›n› CHP ve MHP sürdürü-
yordu. Bu anlay›fl kaybetti. CHP
bundan böyle daha da gerileyecek,
%10’lara belki daha sonraki seçimde
de %10’un alt›na düflüp tamamen bi-
tecektir. AKP de cumhurbaflkanl›¤›
seçimi krizini derinlefltirebilir. Hücre
cezas›na karfl› yazd›¤›m itirazda AKP
ve MHP’nin anlay›fllar›n› da elefltire-
rek dile getirdim. AKP bundan sonra
bilinen politikalar›n› devam ettirecek
ABD ile birlikte. Asl›nda Türkiye
Kuzey Irak’ta bir Kürt oluflumuna ra-

z› olmufltur. Hatta bir Kürt devletini
bile kabul ediyor. AKP, ABD’ye verdi-
¤i vaatler ile bunun yan›nda K›br›s
sorununu çözece¤ini, Yunanistan ile
iliflkilerini gelifltirece¤ini, yine Erme-
nistan ile iliflkilerin normale dönme-
sini vaat etmifltir. Buna karfl›l›k AKP,
PKK’ye karfl› ABD’den destek sözü al-
m›flt›r. Baz› Kürt iflbirlikçileri, paray-
la sat›n al›nan Kürtler, Talabani-Bar-
zani ile birlikte hareket edecek. AKP
bu seçimde çok say›da Kürt’ü paray-
la sat›n alm›flt›r. Bunu daha da gelifl-
tirecek. Türkiye, PKK’yi KDP’den ko-
parmaya çal›flacak. Hay›r, PKK
KDP’den kopmaz. PKK, KDP YNK ile
ortak bir ulusal cephe anlay›fl›n› gü-
decektir. YNK ve KDP de PKK’yi b›-
rakmaz. Türkiye’nin bunu anlamas›
laz›m. E¤er PKK’yi demokratik siste-
min içine çekmek istiyorlarsa Kürtle-
ri de tan›mal›d›rlar. Böylesi bir du-
rumda biz de yard›mc› oluruz. Yok
e¤er Kürtleri tan›mayacaklarsa, hak-
lar›n› vermeyeceklerse, PKK de dire-
necektir. Savafl geliflirse, PKK de
farkl› yollara baflvurabilir: 

Bir, Talabani’nin gelifltirdi¤i Kürt-
flia ittifak›na yönelir.

‹ki, Barzani ile beraber ABD ve ‹sra-
il ittifaklar›na yönelir. 

Üç, ba¤›ms›z kalabilir. 
Buna kendileri karar verirler. Ben

burada bofl konuflmuyorum. Çözüm
için demokratik cumhuriyet düflün-
cesini benimsedik. Demokratik cum-
huriyet bir projedir, büyük bir proje-
dir. Kürtlerin, devletin yarar›na olan
bir projedir. Hatta bu Ortado¤u’da
yaflayan di¤er halklar›n da yarar›na
olan, onlar›n da yararlanabilece¤i bir
projedir. CHP ve MHP kat› ulus dev-
let anlay›fl›ndad›rlar. Bu anlay›fl Tür-
kiye’yi felakete götürür. Bu anlay›fl›
ordu da destekliyordu. Tabii ben bu-
nunla ordunun tümüyle darbeci ol-

du¤unu söylemek istemiyorum. Ordu
içinde farkl› düflünenler var. Kald› ki,
ordu içinde benim gibi düflünenler de
var. CHP ve MHP’nin ordu destekli
bu anlay›fl›n›n iktidar olmas› seçim
öncesi ciddi bir ihtimaldi. Mustafa
Kemal bir cumhuriyetçidir, ayd›nlan-
ma felsefesinden esinlenmifltir. CHP
kemalist de¤ildir. Türkiye’de kema-
lizm pek kalmam›flt›r. Mustafa Ke-
mal’e 1926’da ‹ttihatç›lar taraf›ndan
suikast yap›l›yor. Mustafa Kemal bu
suikastte yara almam›flt›r. Mustafa
Kemal’i as›l yaralayan, ona suikast
yapan Baykal’d›r. Kemalizm
1960’larda afl›nd›r›lm›flt›r. 27 May›s
darbesi kemalizmi kurtarmak için
yap›lan son ç›k›flt›r. O tarihten sonra
da kemalizm afl›nd›r›lm›fl, yerine
Türk islam kar›fl›m› bir milliyetçilik
gelifltirilerek konmufltur. Kemalizm
bu yeni süreçle de tamamen bitiril-
meye çal›fl›lacakt›r.

Halklar›n demokratik 
cumhuriyete ihtiyac› var

AKP için Arap bas›n› ‘Yeni Osmanl›’
tabirini kullanm›flt›r. Çok do¤ru bir
kavram, ben de öyle düflünüyorum.
Il›ml› islam modeli diyorlar. AKP’nin
sahip oldu¤u anlay›fl da tehlikelidir.
Ben her iki anlay›fl›n da tehlikeli oldu-
¤unu daha önceden aç›klam›flt›m.
Do¤ru anlay›fl bizim savundu¤umuz
demokratik cumhuriyet anlay›fl›d›r.
Halklar›n demokratik cumhuriyete ih-
tiyac› var. Ben demokratik cumhuriyet
projemi çok önceleri benimle görüflme-
ye gelen M‹T müsteflar›na da anlatm›fl-
t›m. O da benim düflüncelerimi biliyor,
Mahir Kaynak da biliyor. Mahir Kay-
nak flu an Türkiye’de 60 bin askerin
gerilla tarz› yetifltirildi¤ini ve bunlar›n
Kuzey Irak’ta operasyonlarda kulla-
n›laca¤›n› söylüyor. Genelkurmay›n
buna iliflkin aç›klamas› bas›nda yer al-
m›flt›. Ayn› aç›klamad›r. Zaten Türkiye
20 y›ld›r Kuzey Irak’tad›r. 

Kerkük referandumunun ertelen-
mesi ve Kerkük’ün Kuzey’deki yöneti-
me ba¤lanmas›n› engellemek için faa-
liyetler içerisindedirler.

ABD, Ortado¤u’da 80 milyar dolar
silah kredisini açm›fl durumda. ‹ran
da silahlan›yor. Türkiye de bu iflin
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“Çözüm için demokratik cumhuriyet düflüncesini benimsedik. 

Demokratik cumhuriyet bir projedir, büyük bir projedir. Kürtlerin,

devletin yarar›na olan bir projedir. Hatta bu Ortado¤u’da yaflayan di¤er

halklar›n da yarar›na olan, onlar›n da yararlanabilece¤i bir projedir.

CHP ve MHP kat› ulus devlet anlay›fl›ndad›rlar. Bu anlay›fl Türkiye’yi 

felakete götürür. Bu anlay›fl› ordu da destekliyordu”
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içine çekiliyor. Arap devletleri Türki-
ye’ye maddi destek veriyor. AB ekono-
mik destek veriyor. ‹ngiltere iflin plan
k›sm›yla, ABD de siyasi destek veri-
yor. Türkiye de baz› Kürt iflbirlikçileri
ile anlafl›r. Bu durumda Kürtler de
kopufl sürecine girerse, 40 milyon
Kürt ayr›l›rsa, bu Türkiye’nin daha
m› çok yarar›na olur. PKK, KDP ve
YNK ile birleflirse, her türlü silahla-
n›rsa –ki her türlü silah imkanlar›
var, bunun için gerekli tedbirleri var-
d›r– bunun sonucu nereye gider?
Karfl›l›kl› sald›r›lar›n kime yarar› var? 

Benim düflüncelerim do¤ru anlafl›l-
mal›d›r. Biz burada dokuz y›ld›r de-
mokratik cumhuriyet projesini sürdü-
rüyoruz. Bu do¤ru anlafl›lmal›d›r.

Ben burada bofl konuflmuyorum,
laf olsun diye konuflmuyorum. Söyle-
diklerim do¤ru anlafl›lmal›, do¤ru
yans›t›lmal›d›r. Çünkü ben burada
bir proje oluflturdum. Söylediklerim
herkesin yarar›nad›r, devlet de beni
do¤ru anlamak durumundad›r. Dü-
flüncelerimin do¤ru yay›nlanmas›na
dikkat edilmeli.

Hücre cezas› karar› infaz hakimli-
¤inde onayland›. ‹tiraz için 7 günlük
süre var, herhalde bu ay›n 15’inde uy-
gulamaya koyarlar. Uygulanmas› ha-
linde bildi¤iniz gibi kitap dergi verme-
yecekler, radyoyu da alacaklar. Karar
dün bana tebli¤ edildi, itiraz ettim. ‹ti-
raz›mda ‘böyle iki de bir ceza vermeniz
çat›flmalar› derinlefltirir’ dememi bile
olumsuz karfl›lad›lar, ‘Devleti tehdit mi
ediyorsun?’ dediler. ‘Hay›r, kimseyi
tehdit etmiyorum, söylediklerim böyle
anlafl›lmamal›’ dedim. Burada söyle-
diklerim, bana uygulanan bu cezalar
baflbakanl›¤›n bilgisi dahilindedir her-
halde. Beni bask› alt›nda tutuyorlar,
apolitik bir konuma düflürmeye çal›fl›-
yorlar. Benim hiçbir siyasi görüfl be-
lirtmemem için çal›fl›yorlar. 

Hücre cezas› idari ve siyasi bir ka-
rard›r. Yazd›¤›m itirazdan bir nüshay›
avukatlar›m da alabilir. Bursa 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’ne itiraz›m› yazaca-
¤›m. Beni ayr›l›kç›l›kla suçluyorlar.
Ben ayr›l›kç› de¤ilim, demokratik bir-
likten yanay›m. Örgüte talimat verdi-
¤imi belirtiyorlar. Ben burada talimat
vermiyorum. Savaflan örgüte talimat
verilmez. Ben burada tutuklu mu-

yum, hükümlü müyüm belli de¤il!
Ben ahmak de¤ilim burada tutuklu
oldu¤um halde örgüte günlük talimat
vereyim. Zaten günlük koflullar›m da
buna elvermiyor. Buradaki konuflma-
lar›mda, olabilir durumlar› dile getiri-
yorum. Ve geliflecek olaylardan da
Abdullah Öcalan sorumlu de¤ildir.
Mahkeme karar›n› avukatlar›m da
alabilir. Bu durum A‹HM’e de götürü-
lebilir. Bu dönemde A‹HM ile direkt
yaz›flmak istiyorum. Bu konuda im-
kan sa¤lanmal›d›r.

Demokrasinin birincil ilkesi
demokratikliktir

DTP hemen flimdiden bafllayarak
çal›flmal›d›r. ‹leriye dönük siyasi
program yapmal›d›rlar. Bir çat› örgü-
tü kurulabilir. Bunu daha önce de
önermifltim. Bu model flimdiden bafl-
lat›labilir. Bunun için birçok kifliyle
görüflmeler yap›lmal›d›r. Leyla onlar
da görev al›p çal›flmal›d›rlar. Demok-
ratik Toplum Hareketi devam etmeli-
dir. Toplumun her kesimi, her birimi
demokratik bir örgütlenmeye gitmeli-
dir. Yani bir demokratik örgütlenme
hareketi bafllat›lmal›d›r. Demokrasi-
nin birincil ilkesi, demokratikliktir.
Yine bir ekonomi politikas› gelifltirile-
bilir. Demokratik ekonomi tarz› uy-
gulanabilir. Bu da demokratik top-
lum örgütlenmesine uygun ve onun
bir gere¤idir. Benim savundu¤um
düflünce daha önce de ifade etti¤im
gibi demokratik toplumculuktur.
Toplumun tüm bileflenlerinin örgüt-
lenmesinden oluflur. 

Bask›n Oran’› önermemin nedeni
flu: Bask›n Oran gerçek bir kemalist-
tir. Kendisi de dile getiriyor, ‘biz kema-
lizm fikri ile büyüdük’ diye, do¤rudur.
Cumhuriyetin gelece¤ini görüyor. Bir
ropörtaj›nda Baykal için, ‘ona büyük
bir öfkem var’ diyor. Nedeni Baykal’›n
kemalizmi bitirmesidir. Oran ve Bay-
kal ikisini de iyi tan›yorum; ben Siya-
sal Bilgiler’de okurken onlar orada
asistand›lar. Bask›n Oran bir paflan›n
o¤ludur, ama demokratt›r. Ülkesini
gerçek anlamda seven birisidir. Baz›
konulardaki fikirlerimiz örtüflüyor.

Türkiye’de demokratik örgütlenme
hareketi gelifltirilmelidir. Çat› örgüt-

lenmesinden söz etmifltim. Kongre ha-
reketi bafllat›lmal›d›r. Burada herkes
yer almal›d›r. CHP taban›nda demok-
rat olanlar da davet edilmelidir; Hik-
met Çetin, Celal Do¤an gibi isimlerle
de görüflülebilir. Özellikle islam kültü-
rünü benimseyen kesimlerle de görüfl-
meler yap›lmal›d›r. 

Aysel Tu¤luk bir de¤erlendirmede,
seçimdeki baflar›s›zl›¤›n bir nedeni
elitleflme ve halktan kopuk bir siyase-
tin izlenmesidir diyor. Ama siyaseti
kendileri yap›yorlar, sorumlusu onlar-
d›r. Siz de Aysel’e selamlar›m› söyle-
yin. Hiç kimse bana ne daha fazla ya-
k›nd›r ne de daha fazla uzakt›r; herkes
prati¤iyle, yapt›klar›yla ortadad›r.

‹zmir’de Levent Tüzel niye kaybet-
ti? AKP’yi elefltiriyorsunuz, ama AKP
seçimde çok çal›flt›. Halka bir sürü
para m› verdi, o halde siz de halka
gönlünüzü vereceksiniz. Gönlünüzü
ve beyninizi vereceksiniz. Üniversite-
lerde 100 binleri aflk›n Kürt yurtsever
gençli¤i var, ifllevsiz. Beni anlam›yor
musunuz? Ben de demokratik örgüt-
lenme gerçekleflsin diyorum. Bu her
kesim için; gençler için, feministler
için, kad›nlar için vs.

Maliki Türkiye’ye gelip baflbakan ile
görüfltü. Maliki çok önemli de¤il,
ABD’nin rolü önemlidir. 

Ben yine de ümitsiz de¤ilim. Böyle
de¤erlendirmeler yapmam ümitsiz ol-
du¤um anlam›na gelmez. Bu süreçte
herkes çok çal›flmal›d›r. Ayd›nlar üze-
rine düfleni yapmal›. Türkiye tarihsel
bir sürece girmifltir, herkes olaya, bu
sürece ciddi yaklaflmal›, ciddi siyaset
yapmal›d›r, yoksa mecliste yaflanan
palyaço siyaseti gibi de¤il. Devlet de
üzerine düfleni yaparsa o zaman de-
mokratik ulus temelinde çözüm geli-
flir, afliretçilik de, ›rkç›l›k da, dincilik
de geri kal›r. Biz islam dinine, kültü-
rüne karfl› de¤iliz. ‹slami milliyetçili-
¤e, islam ad›na yap›lan politikalara,
yanl›fl politikalara karfl›y›z. Biz ‹slam
kültürünü benimseyen herkese karfl›
sayg›l›y›z. ‹slam kültürünü benimse-
yen herkes, hatta ümmet anlay›fl›n›
savunan dürüst müminlerle de konu-
flulup bunlar›n içimize dahil edilmesi
için çal›fl›l›r. Biz sadece siyasal dinci-
li¤e karfl›y›z. Siyasal islama hay›r,
kültürel islama evet! 
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Avrupa alan›ndaki kültür sanat ça-
l›flmalar›m›z› de¤erlendiriyoruz. Buna
geçmeden önce konuyla ilgili bir an›m›
anlatmak istiyorum. Almanya’da alt›
y›l hapis yatt›ktan sonra cezaevinden
ç›k›p Abbas arkadaflla birlikte Parti
Merkez Okulu’na gelmifltik. Önderlik
bizimle s›kça diyalog yap›yordu. S›ra
bana gelmiflti. “Bak Fuat, sizi da¤a
gönderdim, da¤ sizi kabul etmedi; sizi
Avrupa’ya gönderdim, Avrupa da kabul
etmedi. Senin yafll› bir anan var: Seni
anana teslim etmek istesem, al Fuat
senin olsun desem, anan da seni kabul
etmiyor. Yurtseverlik ölçüleri var ve o
ölçülere göre seni kabul etmeye yanafl-
m›yor. Mevcut durumunuzla benim de
sizi kabul etmem zor görünüyor. Peki,
gerçekten size ne yapmak gerekir? Bir
uzay arac› ayarlay›p ikinizi uzay bofllu-
¤una b›rakmak en do¤rusu olacak her-
halde. Belki oras› sizi kabul eder” dedi.
Demek ki her gücün kendine göre ret
ve kabul ölçüleri var. Burada dikkati-
nizi çekmek istedi¤im fley fludur: Evet,
Avrupa bizi kabul etmedi, ama küçüm-
sememek gerekir, Avrupa’n›n bizi ka-
bul etmemifl olmas› iyi bir fleydi. Bize
biraz olsun bir PKK’lilik bulaflm›flt›, biz
bize bulaflan bu PKK’lili¤i atmaya ya-
naflm›yorduk. Bu yüzden de Avrupal›-
lar›n ifline yaram›yorduk. Onun için
genelde Avrupa, özelde Almanya bizi
kabul etmedi. PKK’den kopmufl olsay-
d›k, bizi çok rahat kabul ederdi. 

Hemen flunu belirteyim: ‹mral› süre-
cine al›nd›ktan sonra Önder Apo’nun
bizden bir istemi vard›. Abbas arkada-
fl›n ve benim Almanya’n›n Türkiye ve
Ortado¤u politikas› konusunda mutla-
ka yazmam›z gerekti¤ini belirtiyor, bir

kitap ya da broflür haz›rlamam›z› isti-
yordu. Kuflkusuz gelece¤i çok önceden
kestirip tedbir gelifltirmek bir Önderlik
özelli¤iydi. Ama biz bunu yapmad›k. Bi-
zim Önderli¤in istemine zaman›nda
olumlu karfl›l›k vermemiz, özellikle Al-
manya’n›n hareketimize yönelik kirli
politikalar›n› deflifre edebilir ve günü-
müzde bu alanda yaflanan tasfiyecili¤in
ve savrulman›n önüne geçebilirdi. An-
cak olmad›, bu görevi gerçeklefltireme-
dik. ‹çine düfltü¤ümüz ertelemecilik ha-
rekete az›msanmayacak zararlar verdi.

YYaapp››llmmaayyaann  bbiirr  iiflfliinn  
öözzeelleeflflttiirriissii  ddee  oollmmaazz

Önder Apo çok güçlü sezgileri olan,
öngörü yetene¤i yüksek ve sezgileri ile
politika yapan bir insand›r. Türki-
ye’den bir bilim adam›, “Abdullah Öca-
lan sezgileriyle politika yapan bir ön-
derdir” diyordu. Dolay›s›yla Önderlik
bu konuda da gelece¤i çok önceden
kestirdi; bu günleri önceden gördü¤ü
için önümüze böyle bir görev koydu.
Bu görevi zaman›nda yerine getirmifl
olsayd›k, özelde Almanya’n›n yönelim-
leri ve genelde Avrupa’n›n kirli politi-
kas› önceden teflhir edilmifl olur; bun-
lara karfl› bu alanda çok daha etkili bir
tav›r geliflebilirdi. Yar›n hesap sorma
an› geldi¤inde, parti ve halk karfl›s›nda
bu sorumluluktan kaç›fl› nas›l izah
edece¤imizi bilmiyorum. Bu ifl bir öze-
lefltiriyle geçifltirilemez; çünkü yap›l-
mayan bir iflin özelefltirisi de olmaz.
Özelefltiri de¤ifltirip dönüfltürerek yeri-
ne getirilir. Bu aç›dan ortaya ç›kan du-
rum asl›nda bir suçluluk durumudur. 

Biz 1987’de Avrupa’ya gitti¤imizde,
Avrupa bir PKK politikas› saptam›flt›.
Avrupa 1985’ten itibaren PKK hakk›n-
da özel bir politika oluflturmaya çal›fl›-
yordu. O zaman NATO bu konuda etkin
bir rol oynuyordu. Bunun için gerekli
tart›flmalar Brüksel’deki NATO karar-
gah›nda yürütüldü, bu tart›flmalar so-
nucunda PKK’ye karfl› izlenecek politi-
ka netlefltirildi ve bu politikan›n pratik-
leflmesi görevi de Almanya’ya verildi. O
dönemde NATO Genel Sekreteri de Al-
manya’n›n Savunma Eski Bakan› olan
Manfred Wörner’di. Almanya, NATO
bünyesinde Türkiye masas› sorumlu-
suydu. Yani Türkiye ile ilgili bütün me-
seleler Almanya’n›n denetiminden geçi-
yordu. Çünkü Almanya’n›n Türkiye ile
tarihsel iliflkileri çok güçlüydü. 

Her iki ülke aras›nda güçlü ekono-
mik iliflkiler vard›. Özellikle ‹ttihat ve
Terakki döneminden itibaren Osmanl›
ordusundaki modernleflme hep Alman-
lar taraf›ndan yap›lm›flt›. Örne¤in von
der Goltz (ki, daha sonra Almanya’n›n
Genelkurmay Baflkan› olacak), Liman
von Sanders, Helmut von Moltke bu ifl-
le görevli önde gelen flahsiyetlerden bir-
kaç›d›r. Bunlar Osmanl› ordusuna ko-
muta etmifller ve Kürtlere karfl› savafl-
m›fllard›r. Moltke’nin bu konuda kale-
me ald›¤› ö¤retici de¤eri oldukça yük-
sek an›lar› vard›r. Moltke an›lar›nda
Kürtlere nas›l seferler düzenlediklerini,
Kürt isyanlar›n› nas›l bast›rd›klar›n›,
isyanc›lar› nas›l k›rd›klar›n› çok çarp›c›
bir biçimde ortaya koymaktad›r. Al-
manya’n›n ‘Drang nach Osten’ ad›n›
verdi¤i yay›lmac› ‘Do¤uya Aç›l›m’ politi-
kas›n›n merkezinde yer alan ülke her
zaman Türkiye olmufltur.

“‹nsanl›k üretir, Avrupa ise tüketir. Afrika kakao üretir, Avrupa çikolata olarak tüketir. Latin Amerika muz ve kahve üretir, 

Avrupa tüketir. Avrupa’n›n yaflam tarz›n›n gözeneklerinde kan ve çamur vard›r. Avrupa doymak bilmeyen bir oburdur. 

Uzakdo¤u’da günahs›z çocuk bedenleri bile seks turizmine yönelen Avrupal› erkeklerce kirletilir. Kapitalizmin bu dehflet verici 

insans›zlaflt›rma eylemine karfl› ölçü tan›maz bir öfkeniz yoksa, insanl›¤› bu kadar kirletmesi karfl›s›nda k›yameti 

koparm›yorsan›z, kad›n›n bu denli alçalt›lmas›n› bir k›yamet belirtisi gibi ele alm›yorsan›z, sizler de insanl›ktan bir fleyler 

kaybetmiflsiniz demektir. Bu sistem seni insanl›ktan uzaklaflt›r›r ve bu uzaklaflt›rman›n bedelini sana ödetir”

SSiisstteemmiinn  kküüllttüürreell  ffeettiihh  ppoolliittiikkaass››  
vvee  ddeevvrriimmccii  ssaannaatt
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AAllmmaannyyaa  KKüürrtt  ssiillaahh››nn››  
bbaaflflkkaass››nnaa  kkaapptt››rrmmaakk  iisstteemmeezz

Almanya’n›n öyle bir yaklafl›m› var
ki, sanki Türkiye kendisinin bir eyale-
tiymifl gibi davran›r. Ha Nordrhein
Westphalen eyaleti, ha Türkiye; ha
Hessen eyaleti, ha Türkiye. Alman si-
yasetçileri ve yarg› sistemi ile karfl›
karfl›ya geldi¤inizde bu duyguyu ke-
sinlikle yaflars›n›z. Ekonomik olarak
da Türkiye’de yat›r›m› en yüksek olan
ülke ABD ya da baflka bir ülke de¤il,
kesinlikle Almanya’d›r. Dolay›s›yla Al-
manya’n›n bu kadar kar getiren, bu
kadar kendisine kazanç sa¤layan bir
alan› elinden kaç›rmak istemeyece¤i
aç›kt›r. Bu noktada Kürt sorununu
elinden düflürmek istemeyece¤i, müt-
hifl bir araç olarak kullanmaya çal›fla-
ca¤›n› kestirmek hiç de zor olmasa ge-
rekir. Bu silah› asla baflkas›na kapt›r-
mak istemez. Bu aç›dan da bize karfl›
yaklafl›m› bellidir. 

1987’de Avrupa’ya ç›kt›¤›m›zda, Al-
manya ilkin bizi izlemeye ald›. Hakk›-
m›zda çoktan tutuklama karar› veril-
miflti. Ancak bunun için koflullar›n da-
ha da olgunlaflmas›n› bekliyordu. Ör-
ne¤in ortada henüz herhangi bir tu-
tuklama yokken, on milyon mark para
harcay›p yeralt›nda bir mahkeme salo-
nu yapt›lar. Bu salonun gelece¤in
PKK’li tutsaklar› için yap›ld›¤›n› her-
kes biliyordu. Bizim de bundan habe-
rimiz vard›. Ard›ndan belge toplamaya
çal›flt›lar. Belgeler içinde en önemlisi
bizim III. Kongre’de verdi¤imiz özeleflti-
rilerimizdi. Bizler kongreden ç›k›p Av-
rupa’ya gelmifl, e¤itim materyali ola-
rak kullanmak üzere özelefltirilerimizi
de birlikte getirmifltik. III. Kongre sü-
reci büyük bir sorgulama süreciydi. 

Düzenlenen operasyonlar ve yap›-

lan ev bask›nlar›nda bize ait yaz›l›
özelefltiri metinleriyle, bize yöneltilen
elefltirilerin yer ald›¤› belgeler de Al-
man polisinin eline geçti. Elefltiriler-
deki keskinlik ve özelefltirilerimiz, fe-
deral baflsavc›l›¤›n bize kazan›labile-
cek kifliler olarak bakmas›na neden
olmufltu. “Bu adamlar PKK’n›n zay›f
halkas›, biz bunlar› kazanabiliriz” di-
ye düflünmüfllerdi. Tutuklanmam›z›n
en esasl› nedeni asl›nda buydu. Bizi
kendi adamlar› yapma niyeti tafl›d›k-
lar›na kuflkum yoktur. Bizi kendi
adamlar› yapacaklar, bizimle Alman-
ya-PKK’sini örgütleyeceklerdi. Zaten
bundan önce Semir taraf›ndan yine
Almanya’da seslendirilen “Il›ml› ve
Demokratik PKK”, asl›nda PKK’den
kopmufl olan kiflilerden derlenen ajan
bir yap›lanma olacakt›. Semir’in, Fat-
ma’n›n, Hüseyin Y›ld›r›m’›n PKK’si,
bilmem fiener’in PKK’si iflte buydu.
“Demokratik PKK” bunlar›n hepsinin
toplam› oluyordu. Almanya bu temel-
de kendi PKK’sini yaratmaya çal›fl›-
yor, bizi de kendi PKK’sinin potansi-
yel liderleri olarak görüyordu. 

O dönemde Avrupa çal›flmalar›m›-
z›n yönetiminde yer alanlardan biri
de bendim. Tutuklamalar bafllad›¤›n-
da tutuklan›p serbest b›rak›lan arka-
dafllarla görüflüyor, Alman polisinin
tutuklulara nas›l yaklaflt›¤›n› anla-
maya çal›fl›yordum. Ald›¤›m karfl›l›k
polisin tavr›n›n çok kötü oldu¤u,
adeta Türk polisinin tutumunu ça¤-
r›flt›rd›¤›yd›. Sonunda ben de yaka-
land›m. Yakalanma esnas›nda poli-
sin oldukça sert tutumuyla karfl›lafl-
t›m. Ancak cezaevine konuldu¤umda
adamlar›n davran›fllar› de¤iflti. Gayet
yumuflak bir tutum sergiliyorlard›.
Örne¤in görüflmeciniz geldi¤inde so-
yadlar›n›z ayn› de¤ilse, birbirinizle

yak›n akraba de¤ilseniz, normal ola-
rak ayr› odalara al›n›p fiziksel tema-
s›n›z kesilerek görüfltürülmeniz gere-
kiyordu. Ama bu kural› bafllang›çta
benim için uygulamad›lar. Görüflme
yerine gitti¤imde, görüflmecimle ayn›
masa etraf›nda oturuyordum. Belki
abartma olacak, ama sanki kendi
evimdeymiflim gibi rahat etmem için
gerekli ortam› haz›rl›yorlard›. 

BBooyyuunn  ee¤¤mmeemmeekk  ddeevvrriimmccii  ggüüzzeelllliikkttiirr

Benim politik reflekslerim belki
güçlü olmayabilir, ama biraz vicdanl›
oldu¤umu söyleyebilirim. Cezaevi yö-
netiminin tutuklulara yönelik tutu-
munu önceden bildi¤im için, bunlar
niye böyle yumuflak yaklafl›yorlar,
bunda bir bit yeni¤i var diye düflün-
düm. Örne¤in bafllang›çta Mannheim
Cezaevindeydim. Cezaevi müdürü ya-
n›ma geldi. “Sak›n gardiyanlarla u¤-
raflma, sana fleref sözü, bütün sorun-
lar›n› ben çözece¤im, senin muhata-
b›n benim” dedi. Bu söylemin kendisi
bile bana büyük hakaret gibi geldi.
Ben turistik bir tesiste al›konan bir
misafir de¤ildim, bir tutukluydum.
Biz geçmiflte Mao’yu okuyorduk. Mao,
“düflmanlar›n›z sizi karal›yorsa bu iyi
bir fleydir, o zaman do¤ru yoldas›n›z
demektir; sald›r›s› sadece sözlerle s›-
n›rl› kalmay›p fiiliyata dökülüyorsa
bu çok daha iyi bir fleydir. Sadece
do¤ru yolda olmakla kalmad›¤›n›z›,
baflar›l› da oldu¤unuzu gösterir” di-
yordu. Bu durum karfl›s›nda kendi
kendime ben o zaman yanl›fl yolda-
y›m dedim. Onlar sorun ç›karma de-
mifllerdi, ben sorun ç›kard›m. Ondan
sonra beni ald›lar, Almanya’n›n en
kötü cezaevine sürgün ettiler. 

Sürüldü¤üm Stammheim Cezaevi-
nin Önder Apo’nun flu anda kald›¤›
cezaevine benzer yanlar› var. Örne¤in
burada kald›¤›m süre içinde gardi-
yanlar, avukat›m ve görüflmecilerim
d›fl›nda insan yüzü görmedim. Bir y›-
la yak›n bu cezaevinde kald›m. Kald›-
¤›m hücrede hava almak bile sorun-
du. Öyle bir sistem vard› ki, d›flar›dan
ses bile duyam›yordunuz. O aç›dan
öncelikle yaln›zl›¤›n ve tecrit edilmifl
koflullarda tutulman›n zorluklar›n›
iyi gördüm. ‹kincisi, size boyun e¤di-
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rip teslim almak isteyenlerin oyunla-
r›na alet olmam›flsan›z, bir yönüyle
kendinizle gurur duyuyorsunuz. Düfl-
man›n›za boyun e¤memenin hazz›
mevcut koflullar›n neden oldu¤u ac›-
lara bask›n ç›k›yor. Devrimcili¤in gü-
zelli¤i de zaten buradad›r. 

Onlar›n bana yaklafl›m flöyleydi:
“Gel konufl, konuflmazsan a¤›r ceza
al›rs›n.” Daha önce de politik refleks-
lerimin zay›fl›klar tafl›yabilece¤ini
söyledim. Ceza tehdidiyle beni ko-
nuflturup adeta itirafç›l›¤a yöneltme-
ye çal›flmalar› karfl›s›nda adeta çile-
den ç›k›yordum. “Beni hapis ceza-
s›yla m› korkutacaks›n›z? Keflke ceza
yasan›zda idam cezas› olsayd› da be-
ni de idamla yarg›lam›fl olsayd›n›z”
diye ba¤›rd›m. Belli ki beni tahrik
ediyorlar, bunu zay›f yan›m olarak
görüp bu noktadan yükleniyorlard›.
Onlar tahrik ettikçe ben sinir küpü-
ne dönüyordum. Beni sorgulamaya
gelen siyasi polis ekibinin son sorgu-
su s›ras›nda daha da ileri gittim:
“Bak›n, siz Türkiye’nin yöntemleriyle
üzerimize geliyorsunuz. Türk devleti
zaten Kürtleri hayvanlaflt›rmak isti-
yor. Siz de ayn› politikay› uyguluyor-
sunuz. Ben asla hayvanlaflmam de-
miyorum. Mümkündür, politikan›zda
sonuç da alabilirsiniz. Dedim ya,
haydi sizin istedi¤iniz oldu, haydi
ben itlefltim diyeyim. Size bir fayda-
m›n dokunaca¤›na inan›yor musu-
nuz? Bu durumda bile ben PKK’nin
kap›s›nda duraca¤›m ve yine size
havlayaca¤›m” dedim. Bu son sorgu
denemesi oldu, bir daha da benim
yan›ma u¤ramad›lar. 

‹lginçtir, o koflullarda polis karfl›-
s›nda da mütevaz› davran›yor, abar-
t›l› bir konuma düflmemek için özen
gösteriyordum. Sorguda bu söyledik-
lerimi d›flar›ya da yazm›flt›m. Önder
Apo beni elefltirmiflti: “Polis karfl›s›n-
da kendin için böyle konuflmaya
hakk›n yok. Sen orada kendini de¤il,
PKK’yi temsil ediyorsun. Bir PKK
kadrosu olarak yarg›lan›yorsun. Ger-
çek buysa o zaman do¤ru tutumun
sahibi olacaks›n, direneceksin, hem
de bir militan gibi direneceksin” diye
haber yollam›flt›. Kuflkusuz do¤ru
olan Önderli¤in söyledikleriydi. Bir
kadro elbette Önderli¤in ifade etti¤i

gibi davranmal›yd›. Ancak yine de bu
tutumun da kendi içinde belli bir an-
lam› vard›. 

DDeevvlleett  ddeeddii¤¤iimmiizz  oollgguu  
ddeemmookkrraassiinniinn  iinnkkaarr››dd››rr

Abbas arkadafl› benden bir ay son-
ra yakalam›fllard›. S›n›rda pasaport
kontrolü yap›yorlar. Abbas arkadafl›n
pasaportuna bak›p nereye gitti¤ini so-
ruyorlar. Abbas arkadafl da Avrupa’da
demokrasi oldu¤unu, demokratik hak-
lar›n› kulland›¤›n›, seyahat özgürlü¤ü
hakk›n› de¤erlendirdi¤ini, bu nedenle
kendisini tutuklama haklar›n›n bu-
lunmad›¤›n› belirtiyor. Alman polisi if-
rit oluyor; “bak›yoruz da demokrasiyi
iyi ö¤renmiflsin, neredeyse bize de-
mokrasiyi ö¤retmeye kalk›flacaks›n”
diyor ve kendisini tutukluyor. Avrupa
demokrasisi denilen fley gerçekten de
oldukça gülünçtür. Bak›n, devletin
gerçek yüzü hiç de¤iflmiyor. Devlet de-
di¤imiz olgu demokrasinin inkar›d›r.
Önder Apo devleti ve demokrasiyi nas›l
tan›mlad›? Üstelik Avrupa’daki devlet
tipi en geliflkin devlet biçimidir. Bu
devlet sana her türlü oyunu oynar.
Devletin ifli oyundur, insan› düflür-
mektir, afla¤›lamakt›r, alet haline geti-
rip kullanmakt›r; o olmad› m› bir tek-
me vurup insan› bir köfleye atmakt›r.
Devletin size lay›k görece¤i muamele
esas itibariyle bu olur. Bize uygulad›¤›
da bundan çok farkl› bir fley olmad›. 

Kuflkusuz Kürdistan’da yarg›lanan
ilk PKK’lilerin direnifl tarz› gibi olmasa
da, bizim davam›zda yani Almanya-
PKK davas›nda iyi bir direnifl sergilen-
di. Örne¤in polis sorgusunda yetersiz
davrananlar bile mahkemede sonuna
kadar sergiledi¤imiz tutuma ortak ol-
dular. Belki baz›lar› serbest b›rak›l-
d›klar›nda bizden koptular, ama ortak
tutuma uyum göstermekten geri dur-
mad›lar. Burada derin bir sevgi ve
sayg›yla HHüüsseeyyiinn  ÇÇeelleebbii  arkadafl› an-

mak isterim. Hüseyin gerçek bir mili-
tand›. Almanya’da Kürdistan Komite-
si’nin bir çal›flan›yd›; bu komitenin
sorumlular›ndan biriydi. Deyim yerin-
deyse, mahkemeye ç›k›ncaya kadar
Hüseyin bizi yönetti, pratikte Hüseyin
bizi koordine etti. Mahkemedeki du-
ruflu da gerçekten gurur ve heyecan
vericiydi. Avrupa’da do¤mufl ve yetifl-
mifl bir gençti. Buna ra¤men durufl-
malara kat›ld›¤› süreçte de bizim ken-
disiyle gurur duymam›z› sa¤lad›. So-
nunda serbest b›rak›ld› ve oradan ay-
r›l›p anavatan topraklar›na döndü. Bu
topraklarda flehit düfltü.

EEvvcciilllleeflflmmeeyyee  yyaattkk››nn  ttiipplleerr  ssiisstteemm  
iiççiinn  tteehhddiitt  ggüüccüü  oollaarraakk  ggöörrüüllmmeezz

En ilginç ve çarp›c› olan fley, fede-
ral baflsavc›l›¤›n PKK davas› için ha-
z›rlad›¤› iddianamede dile getirdi¤i
bir husustu: Federal baflsavc›l›k
PKK’nin tümden bir ‘terör örgütü’
olarak de¤erlendirilemeyece¤ini söy-
lüyor, PKK içinde “terörist bir gru-
bun” var oldu¤unu belirtiyordu. Ona
göre Önder Apo bu ‘terörist grubun
lideri’ydi. Bizler ise bu grubun mili-
tanlar› durumundayd›k. Yani Alman-
ya’n›n onay›ndan geçebilecek, Avru-
pa’n›n evet diyebilece¤i bir di¤er ‘PKK’
de vard›. Nitekim tutuklanmam›z›n
hemen ard›ndan sahneye ç›kart›lan
Fatma-Hüseyin Y›ld›r›m ekibi ve on-
lar›n izinden yürüyen fiener bu ‘evcil-
lefltirilmifl PKK’nin önde gelen temsil-
cileri konumundayd›. Evcilleflmeye,
daha do¤rusu sistem içine çekilmeye
yatk›n tipler sistem için asla bir teh-
dit gücü olarak görülmezler. Böylesi
kiflilikler mevcut durumlar›yla kabul
görür ve sisteme en büyük hizmeti ifa
ederler. Sistem bunlar›n PKK kimli¤i
ile ortaya ç›kmalar›na r›za gösterir.
Sistem içindeki her bir devlet bu kifli-
liklerle kendi PKK’sini örgütlemeye
çal›fl›r. ‹flin gerçe¤i budur.
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“Evcilleflmeye, daha do¤rusu sistem içine çekilmeye yatk›n tipler sistem için asla

bir tehdit gücü olarak görülmezler. Böylesi kiflilikler mevcut durumlar›yla kabul 
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SSiisstteemm  ‘‘tteerröörr  öörrggüüttüü’’  ddeerrkkeenn  
aahhllaakkii  oollaarraakk  ddaa  mmaahhkkuumm  eeddiiyyoorr  

Burada esas olarak neyi anlatmak
istedi¤imi söyleyeyim: Avrupa herkes-
ten daha atak davran›p PKK’yi ‘terör
örgütü’ olarak ilan etti. Vars›n bizi
‘terör örgütü’ ilan etsinler diyemeyiz.
Bu son derece ucuz bir yaklafl›m olur.
‘Terör örgütü’ olarak lanse edilmek
öyle basite al›nacak bir durum de¤il-
dir. ‘Terör örgütü’ yaftas›n›n boynuna
ilifltirildi¤i bir örgüt olmak, insanl›¤a
lanetli bir güç olarak sunulmakt›r.
Yani bu hususa dar yaklaflmamal›, ifli
sadece hukuki çerçeveyle s›n›rland›r-
mamal›y›z. ‹slam dini için kafir, orta-
ça¤ h›ristiyanl›¤› için paganizm ney-
se, günümüz dünyas› için de ‘teröriz-
me’ biçilen anlam odur. Kafir ya is-
lam’› ya da kendi ölümünü seçer; pa-
gan odun y›¤›nlar› aras›nda kaz›¤a
ba¤lan›p ateflte yak›l›r. Faflist MHP’li
bir eski bakan›n “Apo’nun derisinden
kösele yapaca¤›z” sözünü de bu çer-
çevede de¤erlendirmek gerekir. Yani
sistem sizi sadece hukuki çerçeve
içinde de¤il, ahlaki olarak da mah-
kum ediyor, ahlaki olarak sizi lanetli-
yor. Tüm insanl›k nezdinde sizi doku-
nulmamas›, yaklafl›lmamas›, insan-
l›ktan tecrit edilmesi gereken cüzam-
l›dan beter bir varl›k olarak de¤erlen-
diriyor. Gelifltirdi¤i propagandayla
toplumda böylesi bir duygu yaratma-
ya çal›fl›yor. ‘Terör örgütü’ tan›m› ile
yarat›lmak istenen imaj budur. 

Bir fley daha söyleyeyim: Hepimiz
en az›ndan Âmin Maalouf’un Ifl›k Bah-
çeleri adl› roman›ndan Mani’yi tan›yo-
ruz. Mani’nin nas›l insani güzelli¤i
temsil eden tarihsel bir kiflilik oldu¤u-
nu biliyoruz. Sasani gericili¤i Mani’yi
korkunç bir biçimde katletti. Ancak
devletçi sistem Mani’nin fiziksel varl›-
¤›na son vermekle yetinmedi; onu bir
kötülük sembolü olarak insanl›¤a ta-
n›tmaya çal›flt›. Ad›ndan küfür sözcü-
¤ü olarak kullan›lan ‘manyak’ sözcü-
¤ünü türetti. Psikolojik nitelikte birçok
hastal›¤a (örne¤in manik depresif)
onun ad› verildi. Ayn› flekilde Frans›z-
cada ‘cani’ kavram›n›n karfl›l›¤› olarak
kullan›lan ‘assasin’ kayna¤›n› yine Do-
¤ulu bir insandan, Hasan Sabbah’›n
taraftarlar› anlam›nda kullan›lan ‘hafl-

haflin’ sözcü¤ünden ald›. Ald›klar› ye-
nilgi ve yaratmak istedikleri gelene¤in
kesintiye u¤ramas›, bu görkemli kifli-
liklerin, kötülüklerin sembolü olarak
sunulmalar›na elveriflli bir ortam ya-
ratt›. Yenilmeselerdi, bafllar›na böylesi
bir ak›bet gelmeyebilirdi.

AAppooccuulluukk  bbaaflflaarr››  vvee  zzaaffeerr  ttaarrzz››dd››rr

Bu aç›klama bir uyar› biçiminde de
alg›lanabilir. Yar›n öbür gün biz de ka-
zara ideolojik kimli¤imizi yitirme teme-
linde bir yenilgiye u¤rarsak ve Apocu
hareket bitirilirse, o zaman arkam›zda
b›rakt›¤›m›z temel de¤erlerden kop-
mufl, kendi var olufl gerçe¤inden uzak-
laflm›fl, posas› kalm›fl insanl›k nezdin-
de bizim ad›m›z›n da kötülükler cep-
hesinde an›lmas› zor olmayacakt›r.
Nas›l Mani’nin ad› küfür yerine kulla-
n›l›yorsa, nas›l Hasan Sabbah’›n ad›
kötülük kavram› içinde ele al›n›yor ve
hakaret sözcü¤ü olarak de¤erlendirili-
yorsa, ayn› flekilde Apoculuk da özün-
den kopmufl insanl›k nezdinde bir ha-
karet sözcü¤üne dönüflebilir. Bu bir
olas›l›kt›r, hem de insanl›¤› binlerce y›l
geriye götürecek tehlikeli bir olas›l›k-
t›r. Peki, buna raz› olacak m›y›z? Ne
yapal›m, bu iflin ucunda yenilgiye u¤-
ramak da var deyip söz konusu olas›-
l›¤a kap›lar› aç›k m› b›rakaca¤›z? Yok-
sa Apoculu¤un baflar› ve zafer tarz› ol-
du¤u gerçe¤inden yola ç›karak bu ola-
s›l›¤› s›f›ra m› indirece¤iz? Apoculuk
iflte bu sorulara verece¤imiz karfl›l›kla
netleflir. ‘Terör örgütü’ tan›m›yla Avru-
pa’n›n bafl›m›zda patlatmaya çal›flt›¤›
fley iflte budur. Avrupa’n›n bize karfl›
böyle davranmas› oldukça do¤ald›r.
Çünkü biz çürüme ve çöküfl sürecine
girmifl, derin bir kaosu yaflayan ve son
devletçi sistem olan kapitalist uygarl›-
¤›n inkar›y›z. Avrupa’n›n bize düflman-
l›¤›n›n nedeni budur.

1986 ya da 1987’de arkadafllar›m›z
baz› Frans›z yetkililerle tart›flm›fllar-
d›. Sorun yine PKK hareketinin ciddi
bir tehdit olarak yans›t›lmas› soru-
nuydu. Frans›zlar, “bizim tehdit alg›-
lamam›z sizin maddi gücünüzden
kaynaklanm›yor; bizim için as›l tehdit
sizin yaflam tarz›n›zd›r” demifllerdi.
Sistemin bu tarz tehdit alg›lamas› bir
Apocu için en büyük gurur kayna¤›-

d›r. Yani biz Apocu hareket olarak in-
sanca yaflaman›n ad›y›z ve öteki ya-
flam biçimlerinin inkar›y›z. Bizim ge-
nelde devlet odakl› uygarl›k sistemiy-
le ve özel olarak kapitalist modern ya-
flamla bir ilgimiz ve iliflkimiz olamaz.
Bu gerçek, do¤al olarak PKK gerçekli-
¤inin içinde var. 

DDoo¤¤rruunnuunn  oorrttaayyaa  çç››kktt››¤¤››  yyeerrddee  
yyaannll››flfl  ttüümm  uuccuubbeellii¤¤iiyyllee  ss››rr››tt››rr

Bizim varl›¤›m›z karfl›m›zdaki siste-
min ve onun eseri olan insan›n inkar›
anlam›na geliyor. Bizim yaflam›m›z›n
güzelli¤i, onun yaflam›n›n çirkinli¤ine
kan›t teflkil ediyor. Güzel çirkin olan›n
çirkinli¤ine tan›kl›k eder, çirkinin yar-
g›lanmas›n› ve mahkum edilmesini
sa¤lar. Do¤ru yanl›fla tan›kl›k eder;
do¤runun ortaya ç›kt›¤› yerde yanl›fl
tüm ucubeli¤iyle s›r›t›r. Güzelli¤in ol-
du¤u yerde çirkinlik, do¤runun oldu-
¤u yerde e¤ri s›r›t›r. PKK iflte böyle de-
flifre edici bir ifllev gördü. Bunun için-
dir ki, Sodom ve Gomora’dan binlerce
kez daha fazla kötülü¤e gömülmüfl
olan kapitalist sistem güzelin, do¤ru-
nun ve iyinin var olmas›n›, kendi çir-
kinli¤ini, kötülü¤ünü ve yanl›fll›¤›n›
gözler önüne sermesini istemiyor. Bu-
nun için Apocu hareketin bitirilmesi
do¤rultusunda çal›fl›yor. Bu temelde
kendisi için tehlikeli bir kan›t› ortadan
kald›rmaya yöneliyor. 

Burada bir fley daha söyleyeyim:
Kendi tarihsel kökleriyle buluflmufl
özgür Kürt insanl›¤›n güzelli¤inin ka-
n›t›d›r. E¤er Önder Apo’nun ideoloji-
sinden bir fley anl›yorsak, anlamakta
kesinlikle zorluk çekmeyece¤imiz
gerçek budur. Kürtler tarihin kan›t-
lanm›fl ilk büyük insanl›k devrimi
olan neolitik devrimi gerçeklefltiren
kültürün toplumsal dokusunun
ayakta kalan en eski halk›d›r. Bu
gerçe¤in do¤ru toplum ve insan tan›-
m›na kaynak oluflturmas› kaç›n›l-
mazd›r. Günümüzde en çok ihtiyaç
duyulan do¤ru insan tan›m›, bu kül-
türle buluflmay› baflarm›fl özgür Kürt
esas al›narak yap›lacakt›r, yap›lmak
zorundad›r. Ona bak›larak insan›n
insanl›¤› tan›mlanmaya çal›fl›lacak-
t›r. Önder Apo bu anlamda do¤ru in-
san tan›m›n›n mihenk tafl›d›r. 
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AAppooccuulluukk  bbeeyynniinnii  vvee
yyüürree¤¤iinnii  yyeenniilleemmee  
ggüüccüünnüü  ggöösstteerrmmeekkttiirr

Do¤ru insan tan›m› ayn›
zamanda yanl›fll›ktan ibaret
insan›n da, ayn› anlamda
insanl›ktan ç›km›fl insan›n
da aç›¤a ç›kar›l›p gözler önü-
ne serilmesidir. Böyle bir
durumda yoldan ç›km›fl in-
sanl›k ve esas olarak da in-
sanl›¤› do¤ru yoldan ç›karanlar için
bitifl tehlikesi vard›r. Çünkü ortada
A¤r› da¤› kadar büyük bir kan›t söz
konusudur. Suç iflleyen her zaman
iflledi¤i suçun kan›t›n› ortadan kal-
d›rmaya çal›fl›r. Onun için Önder
Apo’yu yok etmek istiyorlar. Onun
için Önderli¤imize adeta lanetliymifl
gibi davran›yorlar. Onun için insanla-
r›n elleriyle kendisine dokunmas›na
bile izin vermiyorlar. Bunlar tümüyle
ideolojik yaklafl›mlard›r. Sistem Ön-
der Apo ile iliflkisinde her zaman
onun temsil etti¤i insan gerçekli¤ini
esas al›yor; bu insana yönelik müthifl
öfkesi ve tahammülsüzlü¤ü ile kendi-
sine yaklafl›yor. Avrupa’n›n yapt›¤›
bellidir: Ya seni sana karfl› ç›kar›p
kendi hizmetine sokmak ister, ya da
seni t›pk› Prometheus gibi kayaya çi-
vileyip her gün ci¤erini kartallara ye-
dirir. Bu durumda yapaca¤›n fley A¤-
r› da¤› gibi sa¤lam durmak, kartallar
yüre¤ini her gün gagalasalar da, t›pk›
Önder Apo gibi yüre¤ini ve beynini
yenileme gücünü göstermektir. Apo-
culuk iflte budur. 

Avrupa her zaman kendi PKK’sini
yaratmaya çal›flt›. Günümüz için so-
mut duruma iliflkin yeterli bilgim ol-
mayabilir, ama diyebilirim ki flu anda
özellikle Almanya’da hakim olan Al-
manya PKK’sidir. Kültür çal›flmalar›n-
da, bas›n yay›n alan›nda, kitlesel
planda etkili olan odur. Oradaki hal-
k›m›z içinde egemen k›l›nmak istenen
odur: Almanya PKK’sidir, onun iliflki
biçimidir, onun yaflam tarz›d›r, onun
durufludur. Bu nedenle yap›lan etkin-
liklerde s›cakl›k, moral ve heyecan
yoktur. Önderli¤e sonuna kadar ba¤l›
olanlar belki hala ayaktad›r, ancak
onlar da küsmüfllerdir, yaflama küs-
müfllerdir. Önderli¤e ba¤l›d›rlar, ama

bu kabul edilemez durum karfl›s›nda
yaflama küsmüfllerdir. 

Bir zamanlar Avrupa’da Necdet
Buldan durmadan Apocu harekete
küfrediyordu, Mahmut K›l›nç bize her
türlü küfür ve hakareti yap›yordu.
Peki, flimdi neden bunlar›n sesi solu-
¤u ç›km›yor? Bunlar sahibinin sesiy-
diler, dü¤meye bas›ld›¤›nda teyp gibi
ses vermeye bafll›yorlard›. fiimdilik
teybin kapatma dü¤mesine bas›lm›fl-
t›r. Yar›n öbür gün insanlar›m›z silke-
lenir ve Apocu yaflam›n ak›flkan gücü
aç›¤a ç›karsa, yeniden devreye soku-
lacaklar› kesindir. fiimdi sistemin is-
tedi¤i düzen var, neden bize küfret-
sinler ki? Medyam›zda önemli ölçüde
onlar›n görmek istedikleri düzen iflli-
yor; kültür çal›flmalar›nda kapitaliz-
min yarat›m› olan ve metalaflma ya-
sas›na uygun iflleyen popüler kültü-
rün egemenli¤i var. Bu anlamda sis-
temin istedi¤i düzen iflliyor. 

KKiiflfliilliikk  kküüllttüürrüünn  bbiirr  kkiiflfliiddee  
ggöözzüükkmmeessiiddiirr

Bir güç kendi kültürünü egemen
k›ld› m›, kendi kiflili¤ini de egemen k›l-
m›fl demektir. Kiflilik ve sanat, kiflilik
ve kültür birbirinden kopuk olamaz.
Önder Apo sanat›, kiflili¤in sürekli yü-
celtilme, güzellefltirilme ve be¤endiril-
me yönü biçiminde tan›ml›yordu. Ön-
derli¤imizin dedi¤i gibi kiflilik, daha
genel olarak kültürün bir kiflide gö-
zükmesidir. Kürt kiflili¤i Kürt kültürü-
nün kendisidir, onun bir bireyde so-
mutluk kazanmas›d›r. Sanat ise onun
kabul edilemez durumunu aflmas›d›r.
Buna devrimci sanat diyoruz. Kültür
ve sanat›n görevi, bitik ve tükenmifl ki-
flili¤in kabul edilebilir bir konuma ge-
tirilmesidir. Kürt kiflili¤inin dünyada

en çok hakarete u¤ram›fl, en
zavall›, bitik, tükenmifl, a¤-
layan, gücü hiçbir fleye yet-
meyen özellikler tafl›d›¤› ke-
sindir. Kapitalizmin çöplük-
lerine yönelip baz› biçim de-
¤ifliklikleriyle kendini gizle-
mek, bu kiflilikten kopuflu
sa¤lamaz. Sanatç› bu kiflili¤i
heykel yontar gibi yontacak,
dövecek, çirkinliklerini par-
çalay›p atacak, arkada bir
fley kal›rsa bundan iyi bir

kiflilik ortaya ç›karacakt›r. Olumlu tipi
olumsuzun yerine koyacak, onu yafla-
ma sayg›l›, toplumsal emekle ba¤lant›-
l›, yarat›c› ve baflar›l›, zafer çizgisinde
direnmesini bilen, bu çizginin örgütsel
ifadesine kavuflmufl bir insan düzeyi-
ne yükseltecektir.

Avrupa’da, özellikle Almanya’da
sözde sanatç› cephesinde tam bir kül-
türel fetih yaflan›yor. Pazara düflmüfl,
ürettiklerini f›r›ndan ç›km›fl taze ek-
mek gibi en erkenden tüketilmek üze-
re piyasaya süren, bireysel kar ve ka-
zanç peflinde koflan uyduruk bir sa-
natç› tipiyle karfl› karfl›yay›z. Bu tip
sanatç› bir sistem yarat›m›d›r, ruhu-
nu sisteme satm›fl ve ruhsuz kalm›fl-
t›r, muhalif olma özelliklerini tama-
men yitirmifl ve her bak›mdan siste-
me eklemlenmifltir. Sistemin bu tiple
herhangi bir sorunu yoktur ve iliflki-
lerdeki bu sorunsuzluk ulafl›lmak is-
tenen bir sonuçtur. Almanya’n›n yap-
t›¤› esas itibariyle budur. Örne¤in sis-
tem için biraz rahats›zl›k oluflturan
arkadafllar›m›z var, sistem kendileri-
ne an›nda yöneliyor. Söz gelimi Mu-
zaffer Ayata arkadafl›n suçu nedir?
Muzaffer arkadafl ömrünün neredey-
se yar›s›n› cezaevinde geçirmifl, biraz
PKK’lili¤i var. Belki yeterince politik
olmamakla elefltirilebilir, ama partiye
ve parti de¤erlerine ba¤l›d›r. Onun
as›l suçu budur, kesinlikler bunun
için içerdedir. Oysa baflkalar› ser-
besttir, d›flar›dad›r. Yar›n cezaevin-
den ç›kt›¤›nda da bir evde zorunlu
ikamete tabi tutacaklar; “bu evin ve-
ya alan›n s›n›rlar›n› geçmeyeceksin,
geçersen yeniden tutuklan›rs›n” diye-
cekler; kendisini tamamen ifllevsiz
duruma getirmeye çal›flacaklar. Olup
biten fley esas itibariyle budur. 
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AAllmmaannyyaa  kkiiflfliiyyee  
öözzeell  yyaassaallaarr  çç››kkaarrmm››flfltt››rr

Önderli¤imize karfl› gelifltirilen ulus-
lararas› komploda Avrupa’n›n rolü bili-
niyor. Almanya’n›n komplodaki rolü
daha da belirgindir. Örne¤in Bat› tipi
demokrasiden söz ediyoruz. O çok Bat›
demokrasisi hayranlar› için söyleye-
yim: Bat› sisteminde, hukukun demok-
rasinin en önemli ayaklar›ndan biri ol-
du¤u söylenir, de¤il mi? ‹flte hukuk
devletinden söz ediyorlar. Önder Apo
Avrupa’ya ç›kt›¤›nda, Almanya’n›n ken-
disi hakk›nda verdi¤i arama ve tutukla-
ma karar› vard›. Almanya kendi yasala-
r› gere¤ince Önderli¤imizi ‹talya’dan is-
temek durumundayd›. Önder Apo da
bunu biliyordu ve böylesi bir olas›l›¤a
karfl› haz›rl›kl›yd›. Ancak Almanya bu
ülkedeki bir milyona yak›n Kürt’ün
ayaklanmas›ndan korktu. Bu yüzden
an›nda meclisi toplad›, anayasas›nda
de¤iflikli¤e gitti; ister gönüllü ister zecri
tedbirlerle olsun, Önderli¤imizin Al-
manya’ya giriflini engelledi. Gerçekler
bu kadar aç›kt›r. Kifliye özel yasalar ç›-
karan sadece Türkiye midir? Almanya
da öyle yapt›, Önderli¤imiz için kifliye
özel yasa ç›kard› ve kendisini istemedi.
Önderli¤in Almanya’ya giriflini bu te-
melde engelledi. Bat› demokrasisi, Ba-
t›n›n hukuk sistemi iflte budur.

Gerçek flu ki, Massimo D’Alema bafl-
lang›çta sistemin durumunu pek fazla
bilmiyordu; Avrupa’daki sistemin ru-
hundan pek haberdar de¤ildi. Bu yüz-
den “Kürt sorunu diye bir sorunumuz
yoktur” diyen Türkiyeli yetkililere, yo-
¤un mülteci ak›n›n› kastederek, “gel-
sinler, Kürt sorununun nas›l ‹talya k›-
y›lar›na vurdu¤unu kendilerine göste-
reyim” diyordu. O da Avrupa’n›n de-
mokrasisine aldand›. Önder Apo’nun
‹talya’ya geçiflini de f›rsat bilerek, Kürt
sorununu AB’ye mal etmek istedi. Bu
çerçevede birçok Avrupa ülkesinin bafl-
kentlerine u¤rad›. Görüfltü¤ü kimseler
kendisine ne söylediler? “Sen bu ifle ka-
r›flma, bu iflin alt›nda baflka fleyler var”
dediler. Özellikle Almanya kendisini
ciddi bir biçimde uyard›. Bu uyar›lar›n
ard›ndan D’Alema geri ad›m att›. Bu-
nun içindir ki, Önderlik Roma’dan ay-
r›ld›ktan sonra, gazetecilerin “Abdullah
Öcalan’›n nereye gitti¤ini biliyor musu-

nuz?” sorusuna, “Nereye gitti¤ini bilmi-
yorum, bilmek de istemiyorum” diye
karfl›l›k verdi. Sistemin Önder Apo’ya
bu düflmanl›¤› D’Alema’y› oldukça ür-
kütmüfltü. Bu nedenle bafllang›çtaki
tutumuyla sondaki tutumu aras›nda
da¤lar kadar fark vard›. Bakt› ki dünya
sistemi bir bütün olarak Önderli¤e kar-
fl›d›r, bu gerçeklikten yola ç›karak sis-
temle uyum içine girme yolunu seçti.
Sisteme karfl› ayk›r› bir ses ve duruflun
sahibi olmay› göze alamad›.

EEttkkiissiizz  kk››llmmaa  ggiirriiflfliimmlleerr  
iissttiihhbbaarraatt  öörrggüüttlleerriinniinn  aassllii  ggöörreevviiddiirr

Önderli¤imize bu denli karfl› olan ve
düflmanca yaklaflan bir sistem, elbette
onun örgütü ve militan›n›n da karfl›-
s›nda olur. Önderli¤i etkisiz k›lmaya
çal›flan, ayn› flekilde onun örgütünü
ve militan›n› da etkisizlefltirmek ister.
Do¤al olan› da budur. Avrupa’da ve
özellikle Almanya’da kaç›n›lmaz olan
bu etkisiz k›lma giriflimlerini istihba-
rat örgütlerinin asli ifllevi olarak gör-
mek en do¤rusudur. ‹stihbarat örgüt-
leri elbette herkesi ajanlaflt›ramaz, bu-
nun yerine ço¤unlukla dolayl› olarak
yönlendirir. Siyasi polisin bu konuda
sistematik bir çal›flma içinde oldu¤u
kesindir. Hemen bir örnek vereyim: O
zaman Önderli¤e de iletmifltim.
1998’de Avrupa çal›flmalar›m›z› de¤er-
lendirmek üzere bir konferans yapm›fl
ve bu konferansta yeni bir yönetim
seçmifltik. Eski yönetimimizde Kürdis-
tan Komitesi’nden bir kifli de vard›.
Kendisi Malatyal›yd›. ‹lginç bir gençti.
Almanya’da yap›lan bütün görüflmele-

re kat›l›m sa¤l›yordu. Konferansta faz-
las›yla elefltirildi ve yeni yönetim için
aday oldu¤u halde seçilmedi. 

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ‹çiflleri
Bakanl›¤›nda çal›flan ve istihbarat flefi
olan bir bayan o zaman bizimle görüfl-
mek için haber yollam›flt›. Biz kabul
edince görüflme gerçekleflti. Yapt›¤›m›z
toplant›dan haberdard›. “Konferans›-
n›z›n baflar›yla sonuçlanmas› beni se-
vindirdi. Fakat bizimle görüflen arka-
dafl›n›z›n yeni yönetiminize girmemifl
olmas› ise beni oldukça üzdü” dedi.
Korkunç bir fley, insan adeta ç›ld›r›-
yor. Sizi hizaya getirmek isteyen bir
devletin temsilcisi, gözlerinizin içine
baka baka, “benim adam›m› neden yö-
netime seçmediniz?” diye size sitem
ediyor. Bunda kabul edilebilecek bir
yan görebiliyor musunuz? Daha sonra
o kifliye, Almanlara verdi¤in güven ka-
dar keflke biraz da yan›ndaki arkadafl-
lar›na güven verseydin demifltim. Za-
ten ondan sonra çekip gitti. Örne¤in
sözünü etti¤im bu kifli görüflmelere gi-
diyordu. Bizim bir karar›m›z vard›, tek
kifli olarak görüflme yap›lmas›n› ya-
saklam›flt›k. ‹ki kifli görüflme yerine
gitti¤inde karfl› taraf bast›r›yor, “Biz
yaln›z flu kifliyle görüflürüz” diyordu.
Bizim genç de bast›r›yor, tek bafl›na
görüflmelere kat›lmay› dayat›yordu. 

Düflünün bir, bütün bunlar Önderli-
¤imizin henüz aram›zda oldu¤u, henüz
tüm çal›flmalara hükmetti¤i, dolay›s›yla
bu tür kiflilikler ve iliflkilere kesinlikle
geçit vermedi¤i bir dönemde oluyordu.
Bu alan çal›flmalar›nda yaflanan savrul-
maya bakarak, mevcut durumda nele-
rin yaflanabilece¤ini var›n siz düflünün. 

Siz san›yor musunuz ki Avrupa’da
ifller kolay yürüyor? Saflar›m›zda yafla-
nan ‘özel ev’ düzenine çark etmelerin,
bireycili¤in flahlan›fl›n›n, giyim kuflam-
daki aç›l›p saç›lman›n, pazar düzenine
girmenin, popüler kültüre sar›lman›n,
e¤lence kültürüne yönelmenin Avrupa
ve özellikle Almanya’n›n PKK siyasetin-
den ayr› yürüdü¤üne inan›yor musu-
nuz? Kesinlikle de¤il, yaflanan bu çir-
kinliklerle Almanya’n›n PKK siyaseti
aras›nda kesin bir ba¤ var. Müthifl bir
dolayl› yönlendirme söz konusudur.
Her fley do¤rudan iliflkiler temelinde
gelifliyor demiyorum; ama günlük do-
layl› yönlendirme yap›ld›¤›n› biliyorum.
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Bir iltica probleminiz vard›r, sizi ça¤›r›p
konuflurlar; bir oturum sorununuz
vard›r, sizi ça¤›r›p konuflurlar. Bu tarz-
da sizi yönlendirmeye çal›fl›rlar.

HHaakkiimm  yyaakkllaaflfl››mm  üüccrreettllii  iiflflççii  
vvee  mmaaaaflflll››  mmeemmuurr  yyaakkllaaflfl››mm››dd››rr

Bizim Avrupa’daki kültür örgütü-
müz önemli ölçüde sistem içine çekil-
mifltir. Kiflilerin niyetlerinden ba¤›ms›z
olarak bu böyledir. Kadrolar aç›s›ndan
da durum benzerdir. Ne söyledi¤iyle de-
¤il, ne yapt›¤› ve nas›l yaflad›¤›yla hal-
k›n beynini ve yüre¤ini fetheden Apocu
kadro ve militan tipinin yerinde yeller
esiyor. Ücretli iflçi ve maafll› memur
yaklafl›m› hakim yaklafl›m halini alm›fl-
t›r. Halkla iliflkiler yoktur, gazete da¤›t›-
m› yoktur, propaganda ve ajitasyon
yoktur, yap›lan propagandada ruh yok-
tur, demokrasi ad›na bürokrasi uygu-
lanmaktad›r. En genel anlamda kadro-
lar›n bu içler ac›s› durumu ve sistem
içine çekilmesi, Avrupa ülkelerinin is-
tihbarat örgütlerinin yönlendirmeleriyle
ba¤lant›l›d›r. Uluslararas› komplonun
ard›ndan böyle bir durumun yaflanm›fl
olmas› bile bu gerçe¤in aç›k kan›t›d›r.
Bunu böyle kabul etmek gerekir. 

Buna karfl›l›k öteki alanlarda oldu¤u
gibi, kültür sanat alan›nda da y›k›lma-
yan, hala ayakta duran insanlar var.
Televizyon ekran›na bakt›¤›n›zda bile,
sahnedeki duruflundan ve sanat›n› ic-
ras›ndan yola ç›karak, baz› sanatç›lar›n
kendilerini kolayca satmayacaklar›n›
görebilirsiniz. Örne¤in flehitleri olan sa-
natç›lar›m›z var, çocuklar›n› ve kardefl-
lerini flehit veren sanatç›lar›m›z var.
Bunlar halktan koparak kendi bireycili-
¤inin z›rh› içine gizlenip e¤lence pazar›
için kültür nesneleri üretmeye yönel-
mezler. Zaten bunlar›n yurtseverli¤i
söyledikleri türkülerden de bellidir.
Bunlarda biraz heyecan, biraz coflku,
biraz moral var, vicdan ve ahlak sahibi-
dirler. Gözümüzün içine baka baka gi-

dip ilkel milliyetçilerle anlaflma imzala-
yan, onlar›n verdi¤i befl kurufla tenez-
zül eden, onlar›n programlar›nda yer
alan, hatta “beni bu halimle kabul et-
meseniz gidip onlarla çal›fl›r›m” diyen,
ideolojiyi ve felsefeyi topra¤a gömmüfl
sözde sanatç›lar yok mu? Onlar da var,
hem de fazlas›yla var. Almanya’n›n
bunlara karfl› ilgisiz davranaca¤›na ina-
n›yor musunuz? Almanya bunlara bir
sürü olanak sunuyor. Zaten gidifl gelifl-
leri bile Almanya’n›n kendilerine verdi¤i
pasaportlar sayesinde oluyor. 

Almanya, “ben sana imkan sa¤l›yo-
rum. Sen benim verdi¤im kimli¤i tafl›-
yorsun, benim kimli¤imle seyahat edi-
yorsun. Bunlar› dikkate alarak ad›m
atacaks›n” diyor. Durum gerçekten de
özü aç›s›ndan böyledir. Genelde Avru-
pa’ya ve özelde Almanya’ya yaklafl›m›-
m›z› bu çerçevede de¤ifltirip düzeltmek
zorunday›z. Almanya gerçekten de bizi
bu tarzda bitirmek istiyor, bizi devrimci
direniflçi özümüzden ve komünal de-
mokratik kültürümüzden kopar›p dö-
nüfltürmeye çal›fl›yor. Zaten tasfiyecilik
denilen fley de budur. Tasfiye, fiziki ola-
rak yok olufl anlam›na gelmez, bir bafl-
ka gerçekli¤e dönüflme anlam›na gelir.
Sizi tasfiye etmek isteyenler saflar›n›zda
sizinkinden farkl› bir kiflilik yarat›rlar.
Bir güç kendi kiflili¤ini ve ruhunu sende
gerçeklefltirir, kendi sistemini sende iç-
sellefltirirse, bu onun için en büyük ka-
zan›m anlam›na gelir ki, Almanya’n›n
yapt›¤› da esas itibariyle budur. ‘Sosyal
reform’ denilen kad›n›n ve erke¤in özel-
leflmesinden tutun da di¤er savrulma
biçimlerine kadar bütün devrimci kül-
türümüzden koparma giriflimlerinin ar-
kas›nda Bat› sistemi var. Bunlar›n hep-
si Avrupa’n›n karfl›m›za ç›kard›¤› fleyler-
dir. Yani bunlar›n gerisinde sistem var.
Ferhat-Botan ikilisi burada sadece birer
piyon olarak kullan›ld›lar. Bunlar sis-
tem politikalar›n›n içimizdeki uygulama
güçleriydi, üzerinde deney yap›lan kifli-
liklerdi. Böyle ele almak gerekir. 

MMiilllliiyyeettççiillii¤¤ee  ççaarrkk  eettmmeekk  eeggeemmeenn  
ssiisstteemmiinn  iiççiinnddee  yyeerr  aallmmaakk  ddeemmeekkttiirr

Avrupa milliyetçili¤i k›flk›rt›r. Bu
aç›dan milliyetçili¤e çark etmek, ege-
men sistemin içinde yer almak demek-
tir. Milliyetçilik liberalizmle birlikte ka-
pitalizmin ideolojik kimli¤idir. ABD’nin
Irak’a yönelik askeri müdahaleyle
Saddam rejimini devirip Güney Kür-
distan’da federal bir oluflumun temel-
lerini atmas›n›n, özellikle yurtd›fl›nda
yaflayan insanlar›m›zda belli bir sem-
patiyle karfl›land›¤› inkar edilemez. Ni-
tekim bundan sonra bu oluflumun
sembolleri birçok yerde sergilenmeye
baflland›. Milliyetçilikle pazar aras›n-
daki s›k› iliflkiyi do¤rulamak istercesi-
ne, kültür sanat alan›nda da pazarla-
mac› bir kültür sanat anlay›fl› boy ver-
di. Tabii yurtd›fl› koflullar›, mültecilik
ve ülke hasreti de bu e¤ilimin öne ç›k-
mas› üzerinde etkide bulunur. Biz bu-
nu aç›kça gördük. Elbette biz Güney
Kürdistan’da ortaya ç›kan federal ya-
p›lanmaya karfl› de¤iliz, hatta devlet-
leflmeye de karfl› olamay›z. Ancak bi-
zim de kendimize ait bir sistemimiz
var, kendi de¤erlerimiz ve sembolleri-
miz var. Biz milliyetçili¤e karfl›y›z, hem
de fliddetle karfl›y›z. Kimse milliyetçili-
¤i kültür sanat çal›flmalar›m›za bulafl-
t›ramaz. Bulaflt›r›rsa er ya da geç ce-
vab›n› al›r.

Biliyorsunuz, rafine olmak diye bir
kavram var. Örne¤in Önder Apo, “ben
‹mral›’da düflünce sisteminde en rafi-
ne düzeyi yakalad›m” dedi. Yani en
ar› bir düflünce gücüne ulaflt›¤›n›
söyledi. Kapitalizmde de en rafine dü-
zeyi yakalayan, kapitalizmin modern
yaflam tarz›nda en rafine düzeyi ya-
kalayan güç Bat› Avrupa’d›r. Yani ad›
geçen sistemin özü ve ruhu en güçlü
flekilde burada iflliyor. Bu aç›dan ka-
pitalizm ve kapitalist modern yaflam
dedi¤imizde akl›m›za öncelikle Avru-
pa gelmelidir. Biz özellikle insansal
var olufla karfl› intikamc› tutumuyla
kapitalizmi kesinlikle olumsuzluyo-
ruz. Bu sistemin toplum da dahil her
fleyi metalaflt›rmas›ndan söz ediyo-
ruz. Bir örnek vereyim. Almanya’da
çal›flan bir kad›ns›n›z diyelim, iflsizsi-
niz ve gidip ifl ar›yorsunuz. ‹fl ve iflçi
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bulma kurumuna baflvuruyorsunuz.
Varsayal›m ki, sizin arad›¤›n›z nite-
likte bir ifl yoktur, önerilen hiçbir ifli
be¤enmiyorsunuz. Görevli kifli size
rahatl›kla “Genelevde çal›flabilir misi-
niz?” diye bir soru soruyor. Böyle bir
soru çok normaldir. Sistemin özgür-
lük anlay›fl› budur. Kad›n›n kendi be-
denini satma özgürlü¤ü var. Kapita-
list sistemin gerçe¤i budur. 

KKaappiittaalliisstt  ssiisstteemmddee  vvaarr  oollaann  
yyeeggaannee  öözzggüürrllüükk  öözzggüürr  ttiiccaarreettttiirr

Kapitalizmin insanla insan aras›n-
da ç›plak öz ç›kar ve kat› peflin ödeme-
den baflka bir ba¤ b›rakmad›¤›n› söyle-
yen Marks’t›r. Burjuvazinin, dinsel
inanc›n ateflli ve kutsal coflkusunu,
flövalyelik ruhunu, duygusall›¤› bencil
hesaplar›n buzlu sular›nda bo¤du¤u-
nu söyleyen Marks’t›r. Ayn› flekilde
burjuvazinin kiflisel de¤eri bir müba-
dele de¤eri haline getirdi¤ini ve bin bir
güçlükle elde edilmifl say›s›z özgürlük-
lerin yerine, o biricik ve ac›mas›z özgür
ticareti koydu¤unu dile getiren yine
ayn› Marks’t›r. Önder Apo’nun çözüm-
lemeleri yerine Marks’›n belirlemeleri-
ne baflvuruyorum. Öyle ya, kendisini
kabul etmedi¤i için Abdullah Öcalan
Bat› sistemini bu denli afla¤›l›yor di-
yenler olabilir. Bu nedenle Marks’› ar-
kama alarak diyorum ki, kapitalist sis-
temde var olan yegane özgürlük özgür
ticarettir, al›p satma özgürlü¤üdür,
kendini pazarlama özgürlü¤üdür. Sis-
tem kendini satma üzerine kuruludur.
Satman›n bir biçimi de kendi bedenini
satmad›r. Önderlik bofluna “genel ve
özel ev düzeni” demedi. Avrupa’n›n dü-
zeni genelev düzenidir, kapitalizm dü-
zeni böylesi bir düzendir. Bu düzenin
en çarp›c› biçimde iflledi¤i yer Avru-
pa’d›r. Örne¤in bizim bu konudaki ref-
lekslerimiz elbette çok farkl›d›r. Böyle
bir sorunun muhatab› bir Kürt kad›n›
olsa k›yameti kopar›r. Avrupa kad›n›
diyoruz, gözümüzde çok farkl› ve özgür
bir kad›n tipi canlan›yor. Ama oradaki
kad›n için sistemin bu iflleyifli ola¤an-
d›r, dolay›s›yla farkl› bir tepki göster-
mek onun için anlams›zd›r.

Geçenlerde Wirginia Wolf ad›nda bir
kad›n yazar›n bir kitab›na bakt›m. Mefl-

hur bir kad›n edebiyatç› oldu¤u söyle-
niyor ve san›r›m ‹ngiliz’dir. “Kad›ndan
Shakespeare ayar›nda bir yazar asla
ç›kmaz” diyen erkek meslektafllar›n›n
iddias›n› bofla ç›karmak için kad›nlara
ö¤üdü fludur: “Birikmifl paran›z ve bir
odan›z olsun; ondan sonra yazmaya
bafllay›n!” Yani önce para biriktirecek-
sin, sonra bir oda sat›n alacaks›n, içine
kapan›p sistem erke¤iyle edebiyat yap-
ma yar›fl›na girifleceksin; kültürel alan-
da bu erke¤e galebe çalacaks›n. Kad›n
da olsa Bat› bireycili¤inin düflünme tar-
z› budur; özgürlük anlay›fl› bu kadar-
d›r. Bir odan olsun, biraz birikmifl pa-
ran olsun, o zaman özgürlü¤ün koflul-
lar›n› haz›rlam›fl olursun. Sorun paraya
sahip olma sorunu biçiminde ortaya
konuldu mu, orada insanl›k ve özgür-
lük en az›ndan uykuya yatar. 

PPaazzaarraa  ssuunnuullaann  mmeettaann››nn  ddee¤¤eerr  oollaarraakk
kkaarrflfl››ll››¤¤››  ppaarraaddaa  iiffaaddeessiinnii  bbuulluurr

Önder Apo’nun para konusundaki
de¤erlendirmelerini biliyoruz. Paran›n
evrensel fahifle oldu¤u söylenir. Evet,
Marks’›n tan›m› budur. Marks da bu
tan›m› Shakespeare’den ödünç al›r. Ati-
nal› Timon adl› eserinde Shakespeare
para için bu tan›m› yapar. Kapitalist
sistemin dini, iman›, ruhu, vicdan› pa-
rad›r. Paran›n açamayaca¤› kap›, sat›n
alamayaca¤› de¤er yoktur denir ya, bu
gerçeklik kapitalist sistem için yüzde
yüz geçerlidir. Para bu sistemin yegane
de¤er ölçüsüdür. Pazara sunulmufl her
türden metan›n de¤er olarak karfl›l›¤›
parada ifadesini bulur. Bu çerçevede
kapitalizmin küreselleflme ad› verilen
yeni hamlesinin esas amac›, dünyada
pazar iliflkileri içine al›nmam›fl tek bir
insan bile b›rakmamakt›r. Pazar iliflki-
leri içine girdi¤inizde bir fiyat›n›z olur ve
fiyat›n›z sizin para cinsinden de¤erinize
tekabül eder. Fiyat›n›z yoksa sistem
nezdinde bir de¤eriniz yoktur. Kapita-
lizmin küreselli¤i iflte budur.

Tabii burada üzerinde durmam›z ge-
reken kavram fahiflelik kavram›d›r.
Devletçi sistemin özünde toplumsal ne-
denlerle kad›n› nas›l düflürdü¤ünü, dü-
flürülen kad›n› erke¤i düflürmekte nas›l
en etkili araca dönüfltürdü¤ünü iyi bili-

yoruz. Enkidu’yu hat›rlayal›m: G›lga-
m›fl, destanda anlat›ld›¤› flekliyle Enki-
du’yu bir suyun bafl›nda kentin en ün-
lü fahiflesini kullanarak avlam›flt›. ‹çine
düflürüldü¤ü durumu asla kabul etme-
sem de, burada fahifleyi afla¤›lamak gi-
bi bir niyetim yoktur. Dikkat çekmek
istedi¤im nokta, düflürülenin düflürme
arac›na dönüfltürülmesidir. Önderli¤i-
mizin bak›fl aç›s›nda da geleneksel ka-
d›n ve fahifle bafltan ç›karma arac› biçi-
minde de¤erlendirilir. Bu anlamda para
da fahiflenin bu misyonuyla en etkili bir
biçimde donanm›flt›r. Onun rolü de t›p-
k› fahiflelikte oldu¤u gibi insan› bafltan
ç›karmakt›r. Tevrat’›n ‹flaya bölümünde
kentin kendisi bile fahifleye benzetilir:
“Sad›k flehir nas›l fahifle oldu! O flehir
ki, hakla dolu idi! Onda adalet yer tut-
mufltu, flimdi ise adam öldürenler. Gü-
müflün cüruf oldu, flarab›na su kat›l-
m›fl. Reislerin asi, h›rs›z da ortaklar›;
her biri rüflvet seviyor ve hediyeler pe-
flinde gidiyor; öksüzün hakk›n› vermi-
yorlar ve dul kad›n›n davas› onlar›n ön-
lerine gelmiyor.” (Tevrat, ‹flaya, Bap 1)

Kent, köleci devlet toplumunun öz
mekan›d›r. Kutsal kitab›n da iflaret et-
ti¤i gibi, hakla dolu olan, içinde adale-
tin yer tuttu¤u kentler de vard›r. Ku-
ruluflu s›ras›nda birçok kentin duru-
mu böyledir. Ancak yine de kentle dev-
let aras›nda kopmaz bir iliflki mevcut-
tur. Her devlet kuruluflunda kent dev-
leti olarak tarih sahnesine ç›kar. Yap›-
lar›n›n heybeti ve azameti, ürünlerinin
yetkinli¤i, göz al›c› elbiseler ve sürme-
ler içindeki fahiflesiyle kent yaflam›
kendi bafl›na bir bafltan ç›karma gü-
cüdür. Görüntünün gücüyle flaflk›na
çevirme, içine gireni de¤ersiz ve önem-
siz biriymifl duygusuna kapt›rma, hile
ve entrika, h›rs›zl›k, adam öldürme,
hediyelerle ifl yapma, rüflvetle sat›n al-
ma, kendi d›fl›ndakini hiçlefltirme
kentsel uygarl›¤›n belirgin baz› özellik-
leridir. Bunlar do¤al toplum insan›n›
kendi de¤erlerinden kopar›p kölelefltir-
me silahlar›d›r. Köleli¤in geliflip ku-
rumlaflmas›nda, fahiflelik de dahil
kentin bu özellikleri en az kullan›lan
zor kadar etkili bir rol oynar. Önderli-
¤imizin de belirtti¤i gibi, tek bafl›na zor
yöntemiyle bir hayvan› bile a¤›lda tu-
tamazs›n›z. Ek yöntemlerle fliddete
takviyede bulunman›z gerekir.
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KKaappiittaalliisstt  ddeevvlleett  ssiisstteemmii  ddeerriinnlleeflflmmiiflfl
vvee  ggeenneelllleeflflmmiiflfl  kköölleelliikk  ttoopplluummuudduurr

Bir arkadafl anlatm›flt›: Paris’te ge-
ziyorlarm›fl. Biliyorsunuz, Paris dünya
modas›n›n merkezi, kapitalist modern
yaflam›n Kudüs’üdür. Arkadafl›n ya-
n›ndaki kifli kald›r›mlar› çi¤neyen
gençleri hayranl›kla izliyor. Muhteme-
len o an “insan yaflayacaksa böyle ya-
flamal›” diye düflünüyor. Önderlik ka-
pitalist devlet sistemini ‘derinleflmifl ve
genelleflmifl kölelik toplumu” biçimin-
de tan›mlad› ya, bu belirlemesi nede-
niyle Önderli¤imize sitem ediyor, “iflte
genelleflmifl ve derinleflmifl köleli¤i ya-
flayanlar” diyerek sitemini d›fla vuru-
yor. Parti bu kifliyi da¤a ça¤›r›nca yan
çizdi ve partiden kopufl yolunu seçti.
Sadece bu örnekten hareketle bizde
yaflanan kopufllar›n nereden kaynak-
land›¤›n› kolayca anlayabilirsiniz.
Çünkü biz kimseyi satm›yoruz, kimse-
yi de sat›n alm›yoruz. Biz insan›n ger-
çek de¤erini kendisine maddi nesne-
lerle de¤er biçilememesinde görüyo-
ruz. Biz insan› pazara düflürmüyoruz.
Biz de¤er gasp etmiyoruz, baflkas›n›n
eme¤ini sömürmüyoruz. Biz baflkala-
r›n›n kendinden geçercesine hayran-
l›kla bak›p eklemlenmek istedikleri bu
sistemi ‘evrensel ibnelik ve orospuluk
sistemi’ olarak görüyor ve bu sisteme
karfl› en temel insani de¤erleri ayakta
tutman›n ad› oluyoruz. Düflmüfl insa-
n›n bizden kopuflunun nedeni gerçek-
te bizim bu özelli¤imizdir.

Sadece Avrupa m›? Türk devleti de
ayn› fleyi yap›yor, o da ayn› silahlar›
kendi çap›nda kullan›yor. Kültür sanat
alan›na bir bak›n, benzer yöntemle-
rin devrede oldu¤unu görürsünüz.
Sistem sadece inkar ve yasaklama-
larla yetinmiyor. Daha yumuflak ve
hileli yol ve yöntemlere baflvuruyor.
Kad›n ve parayla sat›n ald›¤› baz› ki-
flilikleri kültür sanat alan›na sürüp
farkl› bir cepheden halk›m›za ve
onun kültürel de¤erlerine sald›r›yor.
Mustafa ve Y›lmaz Erdo¤an kardeflle-
rin durumu tam› tam›na budur.
Mustafa Erdo¤an Kürtler baflta ol-
mak üzere birçok etnik toplulu¤un
oyunlar›n› ald›, modernize etti, tüke-
tim nesnelerine dönüfltürüp pazara
sundu. En temel kültürel de¤erleri-

mizi e¤lenceli fleyler arayan sürüleflmifl
topluluklar›n günlük tüketim ihtiyaç-
lar›na cevap veren s›radan tüketim
nesneleri düzeyine indirgedi. Yapt›¤›
bu korkunç tahribat›n ödülü ise, sözde
kendisi de sanatç› bir kad›n›n kendisi-
ne peflkefl çekilmesi oldu.

Bir de öteki kardeflin yapt›klar›na
bak›n. “Bir Demet Tiyatro”nun izleyici-
leri bu programda ne bulduklar›n› söy-
leyebilirler mi? Ya da Vizontele veya Vi-
zontele-Tuba filmlerini izleyenler bu
filmlerin hangi mesaj› verdi¤ini aç›kla-
yabilirler mi? Kemal Sunal, fiener fien,
‹lyas Salman gibi komedi filmlerinin
ustalar›yla karfl›laflt›r›n. Her iki sanat-
ç› türü aras›ndaki fark› aç›kça görebili-
yor musunuz? Örne¤in Kibar Feyzo gi-
bi, Arabesk gibi filmler yukar›da sözü
edilen filmlerden bin kat daha de¤erli
de¤il mi? Komedi önemlidir, ironiyle
verili gerçe¤i yarg›lamak önemlidir ve
ciddi bir ifltir. Ciddiyetle c›v›kl›k ara-
s›nda da¤lar kadar mesafe vard›r. Belli
ki Y›lmaz Erdo¤an’›n ifli c›v›kl›kt›r, c›-
v›kl›¤› tüm topluma ve özellikle Kürt
toplumuna yaymakt›r.

Krallar ve padiflahlar›n yanlar›nda
ço¤u zaman soytar› bulundurduklar›-
n› biliyoruz. Shakespeare’in Kral Lear
adl› muhteflem eserini okudu¤umda,
soytar›l›¤›n yabana at›lmamas› gere-
ken ciddi bir meslek oldu¤unu anlad›-
¤›m› söyleyebilirim. Padiflah›n veya
kral›n öfkesi ço¤u zaman günahs›z in-
sanlar›n bafllar›n›n gövdelerinden kop-
mas›yla sonuçlanabilir. Soytar›, kral›n
öfkelenip kelle uçurmaya yöneldi¤i an-
da devreye girer. Bilgece sözleri ve gü-
lünç hareketleriyle kral› güldürüp öf-

kesinin dinmesini sa¤lar. Gülmenin
ruh sa¤l›¤›na iyi geldi¤i ve kiflinin dav-
ran›fllar›n› olumlu yönde etkiledi¤i ke-
sindir. Bu durumda daha sa¤l›kl› dü-
flünmeye bafllayan kral verdi¤i ölüm
emrini geri çeker. Böylece soytar› bir
insan›n hayat›n› kurtarm›fl olur.

Kürtçede soytar›n›n karfl›l›¤› ‘Qefl-
mer’dir san›r›m. Ancak Qeflmer soyta-
r›n›n bozulmufl haline denk düfler, c›-
v›¤a daha yak›nd›r. Qeflmer de güldü-
rür, ama sadece güldürür; soytar›n›n
bilgeli¤i onda yoktur, bunun için de
düflündürtmez. C›v›kl›k da gülmeye
yol açarak bir ölçüde sinirleri yat›flt›-
r›r. Bu nedenle Qeflmerlik yapan› da
izleyenler olabilir. Bu böyle olsa da, in-
sanlar Qeflmer dedikleri tipten uzak
dururlar. Çünkü c›v›kl›k yapan› izleyip
rahatlamak bazen bir ihtiyaç olsa da,
c›v›k her zaman bir gereksizdir. Bana
göre Y›lmaz Erdo¤an tipik bir Qeflmer-
dir. Görevi inkar ve imha tehdidi alt›n-
da yaflayan Kürtleri güldürerek inkar
ve imha sistemine duyduklar› öfkeyi
yat›flt›rmakt›r. Erdo¤an’›n filmleri ve
tiyatro oyunlar›nda en küçük bir top-
lumsal mesaj yoktur. Onun güldürü
tarz›n› Kemal Sunal ve fiener fien ile
karfl›laflt›rmak, bu iki sanatç›ya bü-
yük hakaret olacakt›r.

Erdo¤an kardefllerin benzeri tipler
bas›n alan›nda da var. Bunlar sözüm
ona demokrat geçinirler. Bunlardan
biri de Muhsin K›z›lkaya’d›r ve Erdo-
¤an kardefller gibi Hakkarilidir. Bas›n-
da tek yanl› ve koflulsuz ateflkes tart›fl-
malar›n›n dillendirildi¤i bir dönemde
yazd›¤› bir makalede, gerillaya sesle-
nerek, “silahlar›n›z› yorgun bedenleri-

nize baston yap›n” diyordu. Ayn›
yaz›da, içeri¤i ne olursa olsun, ya-
flaman›n ölmekten daha de¤erli ol-
du¤unu iddia ediyor; dolayl› da ol-
sa gerillaya teslim olmas› ça¤r›s›n-
da bulunuyordu. Kap›kulu ruhuyla
dolu bu tiplerin böylesi ça¤r›lar
yapma cüretini kendilerinde bul-
malar›n› kendimiz için en a¤›r elefl-
tiri olarak görmezsek, kendi dev-
rimcili¤imizi inkar etmifl oluruz. Bu
süreçte saflar›m›zda bir y›¤›n yor-
gun savaflç›n›n ç›kmas› ve düzene
kap›lanma yolunu seçmesi böylesi
teslimiyet ve ihanet elçilerine cesa-
ret verdi. Bunu kabul etmeliyiz.
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DDee¤¤eerr  hheerr  zzaammaann  
ttoopplluummssaall  bbiirr  kkaarraakktteerr  ttaaflfl››rr

TC devleti geçmiflte daha çok Der-
sim’e yükleniyor, ihaneti burada de-
rinlefltirmek istiyordu. Anlafl›lan flimdi
hedef Hakkari’dir. Metin Uca’y› da da-
hil ederseniz resim biraz daha netleflir.
Yurtseverli¤in güçlü ve toplumsal di-
namiklerin oldukça diri oldu¤u, serhil-
danlarda ön plana ç›kan ve Önderli¤i-
ni sahiplenen Hakkari, izlenen özel po-
litikalar›n yan› s›ra, bir de sanatç›
kimli¤i biçilen bu ihanet elçileri kulla-
n›larak geri ad›m atmaya zorlan›yor.
Bu tiplerin devletten ve onun politika-
lar›ndan ba¤›ms›z olarak hareket et-
tiklerini düflünmek için son derece
safdil biri olmak gerekiyor.

Popüler sanatç› kapsam›nda ele
alabilece¤imiz bu tür kifliliklerin faali-
yetlerine biraz daha yak›ndan bak›la-
bilir. Kültür sanat cephemizde yer
alan kimi sanatç›lar›n bu adamlara
nas›l öykündükleri ortaya konulabilir.
Öncelikle flunu belirtmek gerekir: Ka-
pitalizm toplumun inkar›d›r. Yani top-
lumu parçalamadan kapitalizmin ge-
liflmesi olanaks›zd›r. De¤er her zaman
toplumsal bir karakter tafl›r. Bu aç›-
dan toplumun, de¤erin özel ellerde bi-
rikimini kendi varl›¤› için bir tehdit
olarak alg›lamas› do¤ald›r. Hiyerarflik
toplumdan beri gözenekleri oldu¤u
halde kapitalizmin bir sisteme dönüfl-
mesinin gecikmesi, esas olarak toplu-
mun bu tehdit alg›lamas› ve özel biri-
kimi da¤›tmaya zorlamas›yla do¤ru-
dan ba¤lant›l›d›r. Dolay›s›yla geliflmek
isteyen kapitalizm öncelikle toplumu
bir arada tutan ahlaki örgüyü parçala-
mak durumundad›r. Ahlaks›zl›k yay›l-
madan sermaye birikimini gerçeklefl-
tirmek ve buna dayal› bir sistem infla
etmek mümkün de¤ildir.

fiimdi Bat›’da toplum neredeyse or-
tadan kalkm›fl durumdad›r; yaln›z bi-
reylerden oluflan bir kalabal›k ya da

kitle toplumu ad› verilen tuhaf bir ger-
çeklikle karfl› karfl›yay›z. Ortada ger-
çek anlamda birey bile olmayan bir
tüketici toplulu¤u bulunuyor. Bu bi-
rey çal›flma ve uyku süresinden arta-
kalan zaman› e¤lenerek de¤erlendir-
mek istiyor. Barda oturup içki içmek,
televizyon seyretmek, e¤lendirici içe-
rikteki programlar› izleyerek zaman
geçirmek onun için bofl zaman› de¤er-
lendirmenin baz› biçimleri oluyor. Bu
doymak bilmez dev tüketici toplulu¤u
muazzam bir e¤lence sektörünün ge-
liflmesine yol aç›yor. Sözü edilen sek-
tör bu toplulu¤a günlük tüketece¤i
kültür nesneleri üretip yetifltirmeye
çal›fl›yor. Günübirlik yaflayan bu bi-
rey, t›pk› yiyecek fleyler cinsinden kül-
tür nesneleri talep ediyor. Bir f›r›nc›
nas›l her gün taze ekmek ç›kar›p sat-
mak zorundaysa, e¤lence sektörü de
böyle davranmak, günlük tüketime
ürün yetifltirmek zorunda kal›yor.
Müzik, klipler, sinema filmi, televiz-
yon dizileri buna uygun gelifltiriliyor.
E¤lence sektörünün üretti¤i malzeme-
nin karakteri budur. Sanat denilen
fley bu biçimde icra ediliyor. Pazara
taze salatal›k yetifltiren tar›m çiftlikle-
riyle e¤lendirecek nesneler arayan tü-
ketici toplulu¤una kullanaca¤› kültür
nesneleri üreten sektörler aras›nda
neredeyse hiçbir fark kalm›yor. Popü-
ler kültür pazar› böyle iflliyor. 

EE¤¤lleennccee  kküüllttüürrüü  yyaaflflaamm››  
ttüükkeettiimm  nneessnneessii  hhaalliinnee  ggeettiirriiyyoorr

E¤lence pazar› böyle iflliyor ve sis-
tem bu yoldan trilyonlarca dolar kar
elde ediyor. Belli ki bu durum bizim
cephemizde de sanatç› diye ortaya ç›-
kan baz› kiflilerin bafl›n› döndürüyor.
Onlar da pazara yöneliyorlar. K›y›da
köflede kendileri için bir pazar yarat-
m›fllar; hatta “Biz de kültür sanat ala-
n›nda bir Kürt piyasas› yaratal›m” di-
yorlar. Bunu raporlar›nda aç›kça yaz›-

yorlar. Kürtleri de pazar›n içine soka-
caklar, Kürt toplumunu pazar içine
alacaklar, e¤lence sektörünü Kürtler
içerisinde de gelifltirecekler. Günlük
tüketime dayal› kültür nesneleri üre-
tip kazanç elde edecekler. 

Bu tarzda e¤lenen insan, çal›flma
ve uykudan geriye kalan bofl zaman›
öldüren insand›r. Sistemin en çarp›k
ürünü olan bu tip için her fley, hatta
yaflam›n kendisi bile bir tüketim nes-
nesidir. Bu tipin ay›rt etme ve seçim
yapma yetene¤i yoktur, onun için böy-
lesi bir yetiye sahip olmak da gerek-
sizdir. Bu tüketici tipinin arad›¤› fley
kültür de¤il e¤lencedir. Bofl zaman ya-
ratmak demek, kültür ve sanat çal›fl-
malar›yla doldurulacak bir fazla za-
man› ortaya ç›karmak demektir. Ge-
liflmek ve yaflam›na anlam katmak is-
teyen her insan›n böyle bir zamana
ihtiyac› vard›r. Oysa sözünü etti¤imiz
bireyin bofl zamana yaklafl›m› bunun
çok uza¤›nda, hatta onunla tam bir
karfl›tl›k içindedir. Onun için kültür
nesneleri denilen fleylerin de¤eri içti¤i
bira ve yedi¤i yemek kadar bir de¤er
tafl›r ve onlarla bir bak›ma ayn› ak›be-
ti paylafl›r. Bu anlamda kulland›¤›
kültür nesneleri bu tipin metaboliz-
mas›n›n çevrimine tabidir. ‹çki ve
meyve gibi al›n›r, içilir ve yenir, sindi-
rilir ve vücuttan d›flar› at›l›r.

Peki, size soruyorum: Yaflamak za-
man öldürmek midir? Yaflamak adeta
hayat›n o muazzam ak›fl›n› hissetme-
mek için ne gerekiyorsa onu yapmak
m›d›r? Bizler “olacaksa bir yaflam, öz-
gür olacak ya da hiç olmayacak” diyen
Önderli¤imizin yolunda yürüyen in-
sanlarsak, o zaman bu yaflam tarz›na
ne ad verece¤iz? Yaflamak, zaman› do-
lu dolu yaflamak de¤il midir? Postmo-
dern birey yaflam› zaman öldürmek
olarak anl›yor. O sokaktaki kalabal›k-
lar içinde de, kald›¤› ev ortam›nda da
dehflet verici bir yaln›zl›¤›n tutsa¤›d›r.
Çünkü toplumu yoktur, çünkü ortada
gerçek anlamda topluma benzer fazla
bir fley b›rak›lmam›flt›r. ‹nsan, içinde
organik olarak yer ald›¤› toplumla ilifl-
kileri sayesinde insand›r. Kapitalizm
toplumu da metalaflt›rm›fl ve elden ç›-
karmaya bafllam›flt›r. Toplumun ölü-
me yat›r›lmas›, insan›n ölüme yat›r›l-
mas›d›r. Kapitalizmin lanetli gerçe¤i
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budur. Sistemin bu karakterini anla-
mak o kadar zor mudur? Neden anla-
m›yoruz? Bu sistem içindeki insan›n
yaflam›na nas›l yaflam diyorsunuz?

KKaappiittaalliizzmm  iinnssaann››  pprriimmaattaa  ççeevviirriiyyoorr

Cehaletin kültürü olan bu kültür-
süz ortamda yer alan insan›n tüketime
müthifl ilgisi bedensel, ruhsal ve ahla-
ki yaln›zl›¤›n› giderme isteminden kay-
naklanmaktad›r. Eskiden bu insan›n
yaflad›¤›n› kan›tlaman›n bir yolu ola-
rak tüketime yöneldi¤ine inan›yor-
dum. Yan›ld›¤›m› san›yorum. Bu tipin
yaflamdan kaçman›n bir yolu olarak
her fleyi tüketmek istedi¤ini söylemek
herhalde daha do¤rudur. Yiyece¤i tü-
ketmek, giyece¤i tüketmek, cinselli¤i
tüketmek, do¤ay› tüketmek, zaman›

tüketmek, en temel insani de¤erleri
tüketmek, hayat› tüketmek, tüketerek
gezegenimizi kirletmek onun asli ifllev-
leri gibidir. O mümkün oldu¤u ölçüde
her fleyi metabolizmas›n›n çevrimine
dahil eder. Popüler kültürün bir dö-
nem ‘kitsch’ olarak tan›mlanmas› bu
aç›dan bofluna de¤ildir. San›r›m bu,
‘pislik’ anlam›na gelen bir sözcük olu-
yor. Dolay›s›yla bu tipi her fleyi d›flk›ya
dönüfltürme ustas› veya sanatç›s› ola-
rak de¤erlendirmek gerekiyor. Primata
dönüfl böyle gerçeklefliyor. Kapitalizm
insan› primata çeviriyor.

Örnek olsun diye veriyorum: Tür-
kiye televizyonlar›nda en çok izlenen
dizilerden biri de muhtemelen Avru-
pa Yakas›’d›r. Kendinize zaman ay›-
r›p bu dizinin bir bölümünü sonuna
kadar izleyin. Size vermek istedi¤i bir
mesaj›n›n bulunmad›¤›n› görürsü-
nüz. Aradan bir saatlik zaman geçsin

ve akl›n›zda kalan bir sahne var m›
diye düflünün. Kafan›zda ciddi bir iz
b›rakmad›¤›n› anlars›n›z. Ancak yine
de izliyorsunuz. Birileri koltu¤unu-
zun alt›na soktu¤u parma¤›yla sü-
rekli sizi g›d›kl›yormufl gibi durma-
dan gülüyorsunuz, öyle de¤il mi? Za-
ten dizinin amac› da budur, yani sizi
e¤lendirmektir. Bir de öyle efektler
yerlefltirilmifl ki, iflte burada gülecek-
sin dercesine sizi yönlendiriyor. De-
yim yerindeyse sizi dü¤meye bas›l-
mak suretiyle hareket ettirilen bir ro-
bota çeviriyor. Dizi bitti¤inde yatak
odas›n›n yolunu tutuyorsunuz. G›-
d›klan›p gülmek, uyumak, sabah er-
ken kalk›p iflin yolunu tutmak ve ye-
niden dolap beygiri gibi ayn› çember
etraf›nda dönmek kapitalizmin size
lay›k gördü¤ü yaflam program› olu-

yor. Zamana yay›l-
m›fl intihardan bafl-
ka bir anlam tafl›-
mayan bu yaflam
tarz› yaflama en bü-
yük hakareti olufl-
turuyor.

E¤er insani de¤er-
lerden biraz nasibi-
nizi alm›flsan›z, Av-
rupa’dan yay›n ya-
pan televizyonlar›n
önemli bir bölümünü
izleyemezsiniz. Ço¤u

izlenecek gibi de¤ildir. Örne¤in izle-
mek istedi¤iniz bir kanal› bulmak için
bir uyduyu tarad›¤›n›zda karfl›n›za bir
sürü flifreli kanal ç›kar. Bu kanalda
nelerle karfl›laflaca¤›n›z› kestirmeniz
zor olmasa gerekir. Burada kad›n ve
çocuklar baflta olmak üzere, insan de-
di¤imiz varl›k, izleyenin cinsel ifltah›n›
kapartan bir et parças›ndan ibarettir.
Zaten bu tür kanallar› izleyen biri te-
peden t›rna¤a cinselli¤e kesmifl hay-
van bile denilemeyecek bir canl› türü-
dür. O art›k insanl›ktan ç›km›fl ve bu-
nun karfl›l›¤›nda bir de cebinden para
ödemifltir. Öyle ya, kapitalizm iflte bu-
dur, kapitalist kültür iflte budur. Bu
kültür hayvanlaflt›rma kültürüdür;
üstelik hayvanlaflt›rmay› karl› bir eyle-
me çeviren bir kültürdür. Hayvanlafl-
man›n ücretini hayvanlaflana ödeten
bu kültür, ayn› zamanda dinlerin
“deccal geliyor” dedikleri koflullar›n ol-

gunlaflt›¤›na, hatta bu koflullar› aflt›¤›-
na iflaret ediyor. Sodom ve Gomora’n›n
düflkünlü¤ü kapitalizmde yaflanan in-
san›n bu alçal›fl› karfl›s›nda devede
kulak kal›yor.

SSiisstteemm  sseennii  iinnssaannll››kkttaann  uuzzaakkllaaflfltt››rr››rr
uuzzaakkllaaflfltt››rrmmaann››nn  bbeeddeelliinnii  ssaannaa  ööddeettiirr

Peki, buna karfl› tepkimiz olmaya-
cak m› ya da olacaksa nas›l olmal›-
d›r? Bizim anlay›fl›m›zda bütün in-
sanlar kardeflti, öyle de¤il mi? Hani
bütün insanlara kardefl gözüyle bak›-
yorduk? Hani bir tek insanl›k vard›
ve hepimiz bu insanl›¤›n parças›y-
d›k? Bizim mücadelemiz bu insans›z-
laflmaya son vermeyi amaçlam›yor
mu? ‹nsanl›¤›n umut yürüyüflünü
Kürdistan’dan bafllatt›¤›m›z› söylemi-
yor muyuz? Kürdistani olan›n ayn›
zamanda evrensel oldu¤u iddias›nda
de¤il miyiz? Hani dünyan›n herhangi
bir yerinde herhangi bir insan›n su-
rat›nda patlayan bir tokad›n ac›s›n›
kendi yana¤›m›zda hissediyorduk?
Hani bulundu¤u her yerde haks›zl›¤a
karfl› mücadele bir devrimcinin en
yüce meziyetiydi? Saflar›m›zda kapi-
talizme karfl› yürüttü¤ümüz mücade-
le yeterli midir? Kapitalist modern
yaflam›n ve onun pespaye kültürü ya
da kültürsüzlü¤ünün insan› tüketen
etkilerine karfl› yeterli ideolojik, fel-
sefi ve ruhsal donan›ma sahip miyiz?
Kültür sanat ve medya alan›m›z bu
konuda ne ölçüde duyarl› davran›-
yor? Sistemin kültürel ve yaflamsal
fetih giriflimlerine karfl› ne kadar et-
kili savafl›yoruz?

Baz›lar› neredeyse Avrupa yaflam›-
n› ideal yaflam tarz› diye bize dayata-
cak. fiöyle bir düflünün: Hollanda’n›n
en temel gelir kayna¤› kad›n ve uyufl-
turucu ticareti de¤il midir? Bizim
için bunun anlam› nedir? Avrupa in-
san› zenginlik içinde yüzüyormufl,
çeliflkileri yokmufl, insanlar istedik-
leri gibi yafl›yorlarm›fl, orada özgür-
lük ve demokrasi varm›fl, öyle mi?
Peki, her fleyden önce Avrupa’n›n bu
zenginli¤i nereden geliyor? Onu ne-
den söylemiyorlar? ‹nsanl›k üretir,
Avrupa ise tüketir. Afrika kakao üre-
tir, Avrupa çikolata olarak tüketir.
Latin Amerika muz ve kahve üretir,
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Avrupa tüketir. Avrupa’n›n bu yaflam
tarz›n›n gözeneklerinde kan ve ça-
mur vard›r. Avrupa doymak bilmeyen
bir oburdur, her fleyin oburudur. Bü-
tün insanl›k adeta Avrupal› tüketsin
diye çal›fl›r. Uzakdo¤u’da günahs›z
çocuk bedenleri bile seks turizmine
yönelen Avrupal› erkeklerce kirletilir. 

Peki, e¤er bütün bunlar do¤ruysa, o
zaman nerede kald› evrensel planda
düflünmek, nerede kald› büyük hüma-
nizm? Bizim felsefemiz bunun üzerine
oturmuyor muydu? Nerede kald› ana
kad›n›n namusunu ve onurunu koru-
mak? Kapitalizmin bu dehflet verici in-
sans›zlaflt›rma eylemine karfl› ölçü ta-
n›maz bir öfkeniz yoksa, insanl›¤› bu
kadar kirletmesi karfl›s›nda k›yameti
koparm›yorsan›z, kad›n›n bu denli al-
çalt›lmas›n› bir k›yamet belirtisi gibi
ele alm›yorsan›z, o zaman sizler de in-
sanl›ktan bir fleyler kaybetmiflsiniz de-
mektir. Kapitalizmi iyi tan›y›n: Bu sis-
tem seni insanl›ktan uzaklaflt›r›r ve
üstelik bu uzaklaflt›rman›n bedelini
sana ödetir. Avrupa budur, kapitalizm
budur, Bat› uygarl›¤› budur. 

KKaadd››nn››  ppaarraammppaarrççaa  eeddiilliipp  
hheerr  ppaarrççaass››nnaa  aayyrr››  bbiirr  ffiiyyaatt  bbiiççiillmmiiflflttiirr

Ne yaz›k ki bizimkiler de biraz Avru-
pa’n›n bu yaflam›na özeniyorlar; daha
çok da giyim kuflamlar›yla bir Avrupa-
l› gibi görünmeye çal›fl›yorlar. Ancak
yapt›klar› zevahiri kurtarman›n ötesi-
ne geçmiyor; görünenin alt›nda yatan
fukara kiflilik kötü s›r›t›yor. Kald› ki,
Avrupa bunlar› çok fazla kabul etmez.
Genelde Kürt insan›na nas›l yaklafl›-
yorsa, ona da öyle davran›r. En iyim-
ser yaklafl›mla kendisini bir kullan›m
malzemesi biçiminde de¤erlendirir.

Belki k›y›s›ndan köflesinden yararlan-
ma f›rsat› bulabilir, ama bulduklar› k›-
r›nt› kabilinden fleyleri geçmez, bun-
larla yetinmek zorundad›r. Ço¤u sa-
natç›n›n durumu da budur.

Gerçek sanatç› kapitalizmin bu in-
san ve kültür katliam› karfl›s›nda k›-
yameti kopar›r. Peki, bizim diyebile-
ce¤imiz sanatç›n›n durumu bu mu-
dur? Belli ki bu de¤ildir. Bir ressam
ç›plakl›¤› da güzellik olarak tan›mla-
yabilir. Bunu anlay›flla karfl›lamak
gerekir. Bir ressam›n nü türü resim
yapmas› cinselli¤i teflhir etmek de¤il-
dir, bir güzelli¤i yans›tmakt›r. Bir
ressam için ç›plak kad›n bedeni gü-
zelli¤in tan›m›na katk›da bulunacak
bir olgudur. Do¤al toplumda da bu
öyledir. Örne¤in bizim yörenin köyle-
rinde kad›nlar çocuklar›n› onlarca
erke¤in içinde emzirmekte bir sak›n-
ca görmezlerdi. Hiçbir erkek çocu¤un
süt emdi¤i kad›n gö¤süne cinsel bir
olgu olarak bakmazd›. Oysa kapita-
list toplumda cinselli¤i en tahrik edi-
ci obje kad›n gö¤südür. Kad›n› pa-
ramparça edip her parças›na ayr› bir
fiyat biçmek de bu de¤il midir? Bir
sistemin gerçekte ne oldu¤unu kad›-
na bakarak tan›mlamak durumun-
das›n›z. Sözünü etti¤im bu parçalan-
m›fll›k kad›ndaki köleli¤in kabul edi-
lemez düzeyini gösterir. 

Arkadafllar›m›zdan ço¤u soruna bu
tarzda bakmaz. Onlara kal›rsa kad›n
özgürdür. Kad›n›n kendini satma öz-
gürlü¤ü var ve bu do¤rudur. Bu sis-
temde kad›n›n özgürlü¤ü bunun ötesi-
ne geçmez. Burjuvazi geçmiflte komü-
nistlerin iktidara gelmeleri durumun-
da kad›nlar› kamulaflt›raca¤›n› belirti-
yordu. Marks, burjuva için kad›n da
öteki fleyler gibi bir özel mülkiyet ko-

nusu oldu¤u için, özel mülkiyetin ka-
mulaflt›r›laca¤›n› duyan burjuvan›n
böyle düflünmesinin normal oldu¤unu
söylüyordu. Evet, bu sistemde kad›n
‘süslü püslü kafes bülbülü’dür, ama
bir mülktür, bir memluktur, bir köle-
dir. Kapitalizm budur, metalaflma bu-
dur, kendini satabilme özgürlü¤ünü
kazanma budur. Önderlik, feodal sis-
temde de kad›n›n cariye biçiminde pa-
zarda sat›ld›¤›n›, ancak yine de beden-
sel olarak bütün oldu¤unu belirtiyor.
Buna karfl›l›k kapitalizm kad›n› kasap
misali do¤ray›p her parças›na bir fiyat
biçiyor. Buradaki ayr›m›n bir anlam›
olmal›d›r. Bunun anlam›, kapitalizmin
kad›nda daha derin bir köleli¤e yol aç-
t›¤› gerçe¤idir. E¤er kad›nlar ve erkek-
ler olarak bunun dehfletini hissetmi-
yorsak, o zaman ana kad›n toplumu-
nun çok uza¤›nday›z demektir. Ana
kad›n›n kutsall›¤› dedi¤imiz fleyin an-
lam›n› fazla bilmiyoruz demektir. 

SSaannaattçç››yy››mm  ddiiyyeenniinn  kkeennddiissiinnddee  
bbaaflflaarr››yyaa  ttaaflfl››dd››¤¤››  ee¤¤iilliimm  bbiirreeyycciilliikkttiirr

Tenezzül edilen baya¤› yaflam ger-
çe¤i budur. Bat›’da yaflayan insan›m›-
z› erimeye götüren de budur. Burada
bir de köleli¤in kendisinde içselleflti-
rildi¤i kad›n tuza¤› var. Birço¤u bu tu-
za¤a düflebiliyor. Sanatç› dedi¤imiz
insanlar›n kiflili¤i zay›ft›r, bu kiflili¤in
gitti¤i yer de buras› oluyor. Bu sanat-
ç› ideolojik ve felsefi bak›mdan yok-
suldur. Toplumla ba¤lar› önemli ölçü-
de kopmufltur. Özgürlük düflüncesi ve
ahlak›ndan uzakt›r. Ahlak elden gitti
mi, elbette özgürlük de biter. Ahlak
topluma karfl› sorumluluk duygusuy-
la iç içedir, özgürlük ve sorumluluk
birbiriyle ba¤lant›l›d›r. Kendini sanat-
ç› olarak tan›mlayan›n yöneldi¤i ve
kendisinde baflar›ya tafl›d›¤› e¤ilim bi-
reyciliktir. Korkunç olan, bir sanatç›
için kabul edilemez say›lmas› gereken
budur. Bizimkilerin uluslararas›
komplonun ard›ndan keflfettikleri, sö-
züm ona tad›n› ç›kard›klar› ve özgür-
lük sayd›klar› yaflam bu bireysel ya-
flamd›r. Bunun nedeni cehalettir. Bir
yaflam ustal›¤› ve bilgeli¤i olarak de-
¤erlendirebilece¤imiz sanatç›l›k olgu-
su bizde ürkütücü bir cehalet yata¤›-
d›r. Bu da korkunç bir fleydir. 

SERXWEBÛNAA¤¤uussttooss  22000077 7711

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN AA¤¤uussttooss  220000777722

ÖÖnncceelliikk  kkuurruummllaarr››mm››zzaa  vvee  
ddee¤¤eerrlleerriimmiizzee  ssaahhiipp  çç››kkmmaakktt››rr

O aç›dan flunu söylüyorum: Bizim
Avrupa’da kültür sanat örgütlenmesi
diyebilece¤imiz bir örgütlenmemiz
yoktur. Bu anlamda uluslararas›
komplo bu alanda gerçekten de epey
sonuç ald›. Sanatç› denilen kimseleri
h›zla sistem içine çekti. Ancak yine de
imkanlar›m›z var, yine de gücümüz
var, az da olsa yine halktan kopmayan
sanatç› var. Önder Apo “isterse hepsi
kaçs›n, beni do¤ru anlayan bir k›z ya
da erkek kals›n, bana yeter” diyordu
ya, ayn› fley bu alan için de geçerlidir.
Bu alanda tutarl› davranan tek bir ki-
flinin varl›¤› bile bizim için yeterlidir.
Dolay›s›yla Avrupa’daki kültür sanat
çal›flmalar› için yap›lmas› gereken fley
öncelikle kendi kurumlar›m›za ve de-
¤erlerimize sahip ç›kmakt›r. Bir iki ki-
fli en az›ndan fiziki olarak kurumlar›-
m›za sahip ç›ks›n, gidip kuruma otur-
sun, malzememize, fluna buna sahip
ç›ks›n. Bafllang›çta en az›ndan o tarz-
da görevlendirmeler yapmak gerekir.
Di¤erlerinin görevi bitmifltir, görevleri-
ne kendileri son vermifllerdir. 

Ard›ndan en az bozulmufl olan kifli-
den bafllayarak kazan›labilecek olan›
kazanmak gerekir. Kuflkusuz bu in-
sanlar bir savrulmay› yaflasalar da, iç-
lerinde bu harekete ba¤l› olanlar var,
de¤erlerimize belli bir ba¤l›l›¤› sürdü-
renler var. Önce onlar› yan›m›za çek-
meliyiz, önce onlarla ifle bafllamal›y›z.
Bu aç›dan toparlanma ve yeniden yap›-
lanma için önce küçük, ama sa¤lam
bir çekirdek oluflturmak, giderek bu
çekirdek etraf›nda yeniden yap›lanma-
y› baflar›yla gerçeklefltirmek zorunda-
y›z. Bilerek yanl›fl yolda olanlar›, kül-
tür sanat hareketini ters yöne çekenle-
ri yaln›zlaflt›rmak öncelikli hedefimiz
olmal›d›r. Ad› geçen çekirdek toparlan-
d›ktan ve kendi gücünü kan›tlay›p sa¤-
l›kl› ürünler vermeye bafllad›ktan son-
ra, di¤erlerine “bak›n, sizin prati¤inizin
sonuç vermedi¤i ve özgür yaflamdan
kopard›¤› aç›¤a ç›kt›; do¤ru anlay›fl ve
yaklafl›m›n nelere yol açt›¤›n› gözleri-
nizle görüyorsunuz; buyurun, gelip
do¤ru prati¤e kat›l›n” diyebiliriz. Avru-
pa’daki kültür sanat çal›flmalar› için iz-
lenecek en do¤ru yaklafl›m budur. 

Yineliyorum: Öncelikle dar bir bi-
rimle, üstelik sanatç› çevresinden in-
sanlarla bu toparlama ifline bafllamak
gerekiyor. Bu konuda kadrolar› devre-
ye sokmaya hiç gerek yoktur. ‹ki sa-
natç› sorumluluk üstlenip bu ifli bafla-
r›yla yapabilir. Bunun ard›ndan anla-
y›fl düzeyinde pazara düflmeye, kültür
sanat alan›n› bir metalaflma alan› biçi-
minde de¤erlendirmeye, popüler kül-
türün cilalan›p içimize sokulmas›na
karfl› korkunç bir savafl açmak zorun-
day›z. Profesyonelleflme ad› alt›nda ge-
lifltirilmek istenen sanatç› pazar›na,
tarihsel kültür hazinemizin hala ayak-
ta kalan en büyük de¤eri olan Kürt
müzi¤inin Bat› kal›plar›yla yeniden fle-
killendirilip günlük kültürel tüketim
nesneleri haline getirilmesine, hangi
biçimde olursa olsun kültürümüze yö-
nelik sald›r›lara karfl› savafl açmam›z
gerekecek. Bu savafl› kazanmak isti-
yorsak, zaten bize karfl› aç›lm›fl savafl›
kabul etmek durumunday›z.

DDuurruuflfl  eenn  eettkkiillii  kkaalldd››rraaççtt››rr

Gerillada çeteleflmenin temellerini
atan Kör Cemal, “biz Önderli¤i neza-
ketle öldürüyoruz” diyordu. Ne yaz›k
ki kültür sanat alan›nda da bu yönte-
me baflvuranlarla karfl›lafl›yoruz. Baz›-
lar› sureti haktan görünüp bize her
türlü kötülü¤ü yap›yorlar. Bunlar Ön-
derli¤imizi, flehitlerimizi, hareketimi-
zin olanaklar›n› kendi bireysel ç›karla-
r› için kullanmakta hiçbir sak›nca gör-
müyorlar. Tabii olumlu pratikler de
var. Örne¤in bir sanatç› Önderlik için
bir müzik eseri ortaya ç›kar›yor, bir
klip haz›rl›yor, izledi¤iniz görüntülerde
sanatç›n›n sadece ad›n› görüyorsunuz,
kendisi yoktur. Buna karfl›l›k bir di¤e-
ri de sözüm ona Önderlik için söylü-
yor, ancak görüntülerin hiçbirinde
Önderlik yoktur, kendisi vard›r, kendi
reklam›n› yap›yor. Kullanman›n en
çirkin biçimlerinden biri budur, ‘neza-
ketle öldürmek’ iflte budur. Kültür sa-
nat alan›ndaki çetecilik böyle iflliyor.

Dolay›s›yla bu tür sanat tüccarlar›na
karfl› tav›r al›nmal›d›r. Böylesi kiflilikler
bizim sanat ortam›m›zda arz› endam
edemezler. De¤iflirlerse o zaman bizim
ortam›m›za girebilirler, de¤iflmezlerse
olmaz. Koparlarsa kopsunlar, kaçarlar-

sa kaçs›nlar. Kopufllar›n› ya da kaç›flla-
r›n› hareketimize karfl› bir flantaj arac›-
na dönüfltüremezler. Bu hareket kim-
senin tehditleri ve flantajlar›na boyun
e¤mez. Nitekim baz›lar› bizden kop-
mufllar, gidip kendilerine bir ‘özel ev’
kurmufllar, sonra tekrar dönüp kurum-
lar›m›zda yer alm›fllar. Önce ‘özel ev’
düzeniyle sisteme sa¤lam bir çengel at,
daha sonra kendinle birlikte sistem ya-
flam›n› içimize tafl›! Biz kad›n›n kölelefl-
tirilmesine savafl aç›yoruz, ‘özel ev’ ve
‘genelev düzeni’ni yerle bir etme hedefi-
ne kilitlendi¤imizi söylüyoruz; ancak
bizden kopup ‘özel ev düzeni’ kuranlar›
saflar›m›za buyur ediyoruz! Bu durum-
da insana, bu ne perhiz, bu ne lahana
turflusu diye sormazlar m›? Bu nerede
görülmüfltür, bunu vicdan›n›z nas›l ka-
bul ediyor? Önderlik, “içinizde türbanl›
kad›n tarz›n› benimseyenler ç›kabilir,
bunlar gidip evlerinde otursunlar” de-
medi mi? Önderlik flaka m› yap›yordu?
Önderli¤i nas›l böyle alg›layabiliriz? Bu
alg›lay›fl›m›zla nas›l hala Önderli¤e ba¤-
l› oldu¤umuzu söyleyebiliriz?

fiuna içtenlikle inanmam›z gereki-
yor: Sorun say› sorunu de¤ildir, sorun
bir durufl sorunudur. Duruflunuz sa¤-
lamsa o zaman sorun yoktur. Bu hare-
ket ortaya ç›kt›¤›nda dayanaca¤› bir
zeminden yoksundu, devrald›¤› hiçbir
olanak yoktu, arkas›nda hiçbir destek
güç bulunmuyordu. Önder Apo, “en
büyük güç kendimdim, en büyük sila-
h›m dilimdi, en etkili teknik ad›mla-
r›md›” dedi. Biz de bu alanda toparlan-
maya ve yeniden yap›lanmaya yönelir-
ken en büyük gücü kendimizde gör-
meliyiz. Önder Apo’nun dedi¤i gibi, en
büyük olanak insan›n kendisidir;
onun iyi duygular› ve do¤ru düflünce-
leridir, bunlarla birlikte do¤ru yafla-
mas›n› bilmesidir. Öyleyse do¤ru ile
yanl›fl› birbirinden ay›rmakta zorlan-
mayan bir düflünce sistemimiz, yanl›-
fla karfl› öfkemiz ve yanl›fl›n yerine
do¤ruyu geçirme tutkumuz olursa du-
ruflumuz sa¤lam demektir. Bununla
kazanmam›z kaç›n›lmazd›r. Durufl en
etkili kald›raçt›r. Böylesi bir kald›raca
sahipsek, o zaman dünyay› bile yerin-
den oynatabiliriz. O zaman her çal›fl-
mada sonuç al›r›z.

AA..  HHaayyddaarr  KKaayyttaann
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Geçen bir y›ll›k sürecin baflar›yla
götürülmesinde, gerekli ayd›nlaman›n
sa¤lanmas›nda ‹‹bbrraahhiimm arkadafl›n fle-
hadetinin önemli bir yeri oldu¤unu bil-
memiz gerekiyor. ‹brahim arkadafl en
çok bilgi birikimine sahip oldu¤u bir
dönemde flehit düfltü. O birikimi ken-
disiyle götürdü, ama flehadeti o biri-
kim, bilgiye ihtiyaç kalmayacak düzey-
de hareketimizi ayd›nlatt›. Özellikle
düflman planlar›n›n neler oldu¤u ko-
nusunda, yeni düflman sald›r›lar›n›n
nereden gelmekte oldu¤u konusunda
bizi ayd›nlatt›. Bu da hareketimizin sü-
reci daha iyi anlamas›, düflman planla-
r›n› daha somut görmesi ve dolay›s›yla
gerekli savunma tedbirlerini gelifltir-
mesi sonucunu verdi. 

GGuullaann arkadafl flehit düfltü¤ünde
flöyle demifltik: Bizi, hareketimizi vur-
mak isteyenler buna güç getiremeyin-
ce, Gulan arkadafl› tercih ettiler. Ben-
zer bir durum, ‹brahim arkadafl aç›-
s›ndan da geçerli oluyor. Hareketimizi
imha ve tasfiye etmek isteyenler, bu-
nu yönetimimizi vurarak yapmak iste-
yenler, buna tümüyle ulaflamay›nca,
sald›r›lar›n› ‹brahim arkadafla yönelt-
tiler ya da öyle bir tasfiye, imha sald›-
r›s›n› ‹brahim arkadaflla bafllatmay›
kendileri aç›s›ndan do¤ru buldular.
Çeflitli tart›flmalar, yine baz› gerçekle-
ri karartmaya dönük sapt›r›c› çabalar
ne olursa olsun, biz hareket olarak
böyle bir sald›r›yla karfl› karfl›ya geldi-
¤imiz anda gerçe¤in böyle oldu¤un-
dan en küçük bir kuflku duymad›k.
Savaflan bir güç olarak ne ile karfl›
karfl›ya oldu¤umuzu, ne yapmaya ça-

l›flt›¤›m›z› ve bize dönük nelerin yap›l-
mak istendi¤ini bilebildi¤imiz için, bu
sald›r›y› çözümlemekte, anlamakta,
onun sahiplerini bilmekte zorlanma-
d›k. Ve yan›lmad›k. 

Geçen bir y›l›n prati¤i ortaya ç›kar-
d› ki, bu yaklafl›mlar›m›z do¤rudur.
‹brahim arkadafl, öyle s›radan bir sal-
d›r› plan›n›n ya da baz› süreçlerde
tart›fl›ld›¤› gibi çeflitli tart›flmalar›n
sonucunda katledilmedi. Tersine,
flimdi daha iyi bildi¤imiz ve düflman›n
sarmafl›k operasyonu olarak tan›mla-
d›¤›, planlad›¤› ve geçti¤imiz bir y›ll›k
süre boyunca pratiklefltirmeye çal›flt›-
¤› PKK’yi imha ve tasfiye plan›n›n en
tehlikeli sald›r›lar›ndan birine maruz
kald›. Asl›nda bu sald›r›, geçti¤imiz y›l
boyunca devam ettirilmeye çal›fl›ld›.
Hareketimizin ezilmesi, da¤›t›lmas›-
n›n hedeflendi¤i bir planlama dahilin-
de yürütülmeye çal›fl›ld›. 

TTüürrkk  oorrdduussuu  ssaarrmmaaflfl››kk  
ooppeerraassyyoonnuuyyllaa  ttaassffiiyyeemmiizzii  hheeddeefflleeddii

Öyle anlafl›l›yor ki, en son darbe
2007 nisan›nda Güney Kürdistan sal-
d›r›s›yla vurulmak isteniyordu. Fakat
düflman bu amaçlar›na ulaflamad›.
Kuzey eyaletlerimizde gerillaya dönük
k›fl ve bahar süreçlerinde gelifltirdi¤i
yo¤un operasyonlarla k›smi baz› dar-
beler vurmufl olsa da, gerillay› ezme ve
marjinal konuma düflürme amac›n›
gerçeklefltiremedi. Tersine, gerilla en
zor koflullarla da olsa fedai çizgisinde,
Apocu çizgide savaflan HPG güçleri
tüm sald›r›lar› bofla ç›kartmay›, daha
da ötesinde Türkiye’nin inkar imha po-
litikalar›n› zora sokacak, ç›kmaza sü-
rükleyecek düzeyde darbeler vurmay›
baflard›. Kuzeyde istedi¤i sonuçlar›
alamayan Türk ordusu, AKP hüküme-
tini de tümüyle yedekleyip emrine ala-
rak, ABD üzerinde, Avrupa üzerinde,
Irak yönetimi üzerinde, Güney Kürdis-
tan güçleri üzerinde yo¤un bask›lar
oluflturarak, Güney Kürdistan’a ope-
rasyon yapmay› ve medya savunma
bölgelerimizi tasfiye etmeyi hedefledi.
Sarmafl›k operasyon ad›yla yürütmek
istedi¤i bu operasyonun da siyasi ko-
flullar›n› oluflturamad›.

1980-1990’l› y›llarda NATO çerçeve-
sinde ABD’den ve Avrupa’dan ald›¤›
deste¤i bu kez alamad›. Yine baz› taviz-
ler karfl›l›¤›nda PKK’ye karfl› savaflma-
da öncü milis konumunda kulland›¤›
KDP ve YNK güçlerini de bir kere daha
PKK’ye karfl› savafla sokamad›. Sonuç-
ta cepheden kendi gücüyle sald›rmak-

ÖÖzzggüürrllüü¤¤ee  sseevvddaall››  bbiirr  mmiilliittaanndd››  
‹‹‹‹bbbbrrrraaaahhhhiiiimmmm    aaaarrrrkkkkaaaaddddaaaaflflflfl

“‹mkan, f›rsat peflinde koflmad›. Yetki, güç aray›fl›nda olmad›. Kariyerist davranmad›, her zaman mütevaz› 
oldu. Onurlu bir savaflç› olarak yaflamay›, mücadele etmeyi ve tabii ki yoldafll›k yapmay› esas ald›. Önderlik 

çizgisinin, Agit çizgisinin gerilla yaflam›nda ve yoldafll›¤›nda ölçü, özellikler neyi gerektiriyorsa onlar› 
özümsemek ve uygulamak çabas› içerisinde oldu. Öyle ki, en büyük yönetici ve komutanla her türlü sorunu 
tart›flan bir düflünür, siyasetçi; komutan olarak yeni bir savaflç›yla birlikte mangay› paylafl›r, silah e¤itimi 

yapar, gerillaya, da¤a al›flman›n coflkusunu yaflar bir davran›fl göstermeyi birlikte gerçeklefltirebildi”
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tan ve ‹ran’dan destek almaktan öteye
bir operasyon gücü ortaya ç›kartama-
d›. Bunun da baflar› getirmeyece¤i,
tam tersine Kuveyt sald›r›s›n›n Sad-
dam’› ç›kmaza soktu¤u gibi, Güney
operasyonunun da Türkiye’yi Güney
Kürdistan ve Irak’ta ç›kmaza sokaca¤›
anlafl›l›nca, nisanda planlanm›fl olan
medya savunma bölgelerine dönük
sarmafl›k operasyonunu yapamad›.
Bu operasyonunun d›fl koflullar› olufl-
mad›¤› gibi, Güney Kürdistan’a dönük
gizli faaliyetleri de bu siyasi geliflmeler
çerçevesinde aç›¤a ç›kart›ld›. Özel tim
hareketi, keflif, plan çal›flmalar›, gizli-
ce helikopterleri s›zd›rma giriflimleri,
operasyonun baflar›s›z kalmas›, koflul-
lar›n oluflmamas› ard›ndan aç›¤a ç›kt›. 

SS››zzmmaallaarrllaa  ddiirreennmmee  ooddaakkllaarr››mm››zz››nn  
ddaarrbbeelleennmmeessii  hheeddeefflleennmmiiflflttiirr

Sarmafl›k ad›yla planlanan operas-
yonun en önemli parças›, içten s›zd›-
r›lan ajanlarla, özellikle yönetim ka-
dememizin, direnme odaklar›m›z›n
darbelenmesi hedefiydi. Geçen bir
y›l içerisinde ortaya ç›kard›¤›m›z
bilgiler, yürüttü¤ümüz soruflturma-
lar, Türk ordusunun böyle planl› faali-
yet yürütmekte oldu¤unu netçe
aç›¤a ç›kard›. Temmuz
2006’da, Türkiye hükü-
metinin hem terörle
mücadele üst ku-
rulu hem de MGK
çerçevesinde yü-
rüttü¤ü tart›fl-
malarda, içten
kontra faaliyet-
leriyle yöneti-
mimize darbe
vurma, katlet-
me ya da kaç›r-
ma karar›na
ulaflt›¤›, hare-
ketimize dönük
imha ve tasfiye
plan›n›n önemli
bir parças› ola-
rak bunu gün-
d e m l e fl t i r d i ¤ i
aç›¤a ç›kt›. Bu
çerçevede baz›
sald›r› odaklar›n›

aç›¤a ç›kar›p etkisizlefltirmeyi baflar-
d›k. Yürüttü¤ümüz soruflturmalar çer-
çevesinde bunu yapt›k. Tabii esas ola-
rak örgüt ve çal›flma disiplinimiz, bu
tür düflmanca giriflimlerin aç›¤a ç›k-
mas›n›, gizli kalmamas›n› sa¤lad›. 

Türk ordusu bir yandan ‹ran’dan
ald›¤› destekle cepheden savunma
bölgelerimize sald›rmay› hedeflerken,
di¤er yandan güneyden KDP, YNK
gücüne dayanarak bizi kuflatmay›,
arkadan s›zd›r›lan gizli güçlerle sal-
d›rmay› planlarken, bir de içten çe-
flitli ajan s›zmalar›yla önemli koordi-
ne merkezlerimizi darbeleyerek, sar-
mafl›k operasyonunu baflar›ya götür-
meyi hedeflemifl. Bununla daha çok
darbe vurmay›, bir korku, ürkeklik,
panik, da¤›lma havas› yaratarak ha-
reketimizin direnme gücünü parçala-

may› ve zay›flatmay›
hedeflemifltir. ‹b-

rahim arkadafl
iflte böyle bir
sald›r› plan›-
n›n, Türk ge-
ne lkurma-
y›yla, AKP
h ü k ü m e t i -

nin uzlaflmas›
temelinde ger-

çekleflti-

rilmifl oldukça kapsaml› bir planl›
operasyonun hedefi oldu. Bundan
kuflku yoktur. 

Geçen süreç boyunca elde etti¤imiz
bilgiler bu sald›r›n›n böyle bir planla-
ma temelinde gerçeklefltirildi¤ini tü-
müyle ayd›nlatm›fl, aç›¤a ç›karm›flt›r.
Bunu mu¤laklaflt›r›c›, baflka taraflara
çekmeyi ifade eden yaklafl›mlar›n, as-
l›nda bu sald›r› plan›n›n bir parças› ol-
du¤u, gerçekleri karartarak düflman›n
planlad›¤› biçimde mevcut sald›r›lar›
devam ettirmesine zemin yaratmay›
hedefledi¤i anlafl›lm›flt›r. Hareketimiz
böyle bir sald›r› plan›na ‹brahim arka-
dafl› kurban verdi. Fakat bu flehadet
erkenden düflman›n bu amac›n›, pla-
n›n› aç›¤a ç›kard›, bizi ayd›nlatt›. 

Geçti¤imiz bir y›l içerisinde bu yön-
lü sald›r›lar bofla ç›kart›lm›fl, sald›r›
planlar› baflar›s›z k›l›nm›flsa, bunda
tabii ki ‹brahim arkadafl›n olay›n›n,
flehadetinin ayd›nlat›c›l›¤›, uyar›c›l›¤›
belirleyici olmufltur. 

Nitekim inkar ve imha güçleri içten
de amaçlad›¤›, planlad›¤› darbeleri vu-
ramay›nca, medya savunma bölgeleri-
mize dönük planlad›klar› operasyonu
yapma gücünü gösterememifllerdir. Bu
geliflmeler tümüyle sarmafl›k operasyo-
nunu uygulanamaz hale getirmifl, ba-
flar›s›z k›lm›flt›r. Onun sonucudur ki,
bir sürü dedikodu yaymaya çal›fl›yorlar
flimdi. Baz› iç sald›r›lar›n hareketimiz
ortam›nda gerçekleflti¤i yalan›n› kamu-

oyu içinde yaymaya çal›fl›yorlar. Mü-
cadele güçlerimizin, halk›m›z›n, dost-
lar›m›z›n bu yalanlarla moralini boz-
mak istiyorlar. Belki de yeni  sald›-
r› planlar› haz›rl›yorlar. Tabii o ko-
nuda gaflet içerisinde olmuyoruz.
Kendimizi yan›ltmamaya azami
dikkat gösteriyoruz. 

YYeennii  ssaalldd››rr››  ppllaannllaarr››  
ggeelliiflfleebbiilliirr

ABD’ye dönük Türkiye
yönetiminin yürüttü¤ü ça-
l›flmalar›, yine ABD sözcüle-
rinin yapt›klar› aç›klamalar›

yak›nda izliyoruz. Olabilir,
yeni sald›r› planlar› Türkiye
yönetiminden gelebilir. Baz›
müttefikleriyle ittifak dahilin-
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de bunu yapabilirler. Bu yönlü sald›-
r›lar›n olaca¤›na dair bilgiler çeflitli
biçimde bas›na s›zd›r›l›yor ya da ba-
s›nda tart›flt›r›l›yor. Geçmiflte de böy-
le tart›flmalar olmufltu. Geçti¤imiz bir
y›l içerisinde de benzer flekilde yalan
haber yayma durumlar› yafland›. Ze-
hirlemelerin oldu¤u, çat›flmalar›n ol-
du¤u yönünde 2006 sonu ve 2007 y›l-
lar›n›n bafl›nda birçok haber s›zd›r›l-
d›, yayd›r›lmaya çal›fl›ld›. fiimdi de
benzer fleyleri yap›yorlar. Bomba pat-
lat›ld›, bilmem flu kadar PKK yönetici-
si öldü biçiminde uyduruk haberleri
gerçekmifl gibi Türkiye toplumunu ve
d›fl kamuoyunu aldatmak için, Kürt
halk›n›n da moralini bozmak için yay-
maya çal›fl›yorlar. ‹fade ettik, belki
yeni sald›r› planlar› yap›yorlar. Belki
bu biçimde örgütledikleri güçlere sal-
d›r› emri veriyorlar. Bütün bunlar ge-
çerli olabilir. Hangisi do¤rudur ve ne
oranda geçerlidir elbette bilemeyiz.
Onu ancak mücadele süreci aç›¤a ç›-
kartacakt›r ve bir de örgütleyenler,
yapanlar bilirler. 

Ancak biz de elbetteki bütün bunla-
ra karfl› tedbirliyiz. Savunma tedbirle-
rimiz var. Bunlar› bofla ç›kartmay› ön-
gören mücadele yöntemlerimiz var. Bu
tür istihbarat faaliyetlerini bofla ç›kar-
tacak, tersine çevirecek örgütlü çaba-
lar›m›z›n oldu¤unu da belirtmek gere-
kir. Sonucu bu temeldeki mücadeleler
belirleyecektir. Tabii hiç kimse pefli-
nen flöyle olacak ya da böyle olacak di-
yemez. Kim daha etkili, do¤ru, sistem-
li, duyarl› mücadele etmeyi sa¤larsa,
sonuçta o baflar›l› olur. Baflar› kazan-
mak için çabalar›m›z bu do¤rultuda
yo¤undur, esast›r. 

KKüürrddiissttaann’’ddaa  nnee  ssaavvaaflfl  nnee  ddee  ssiivviill
hhuukkuukkuunn  ggeeççeerrlliillii¤¤ii  yyookkttuurr  

Bu bak›mdan ‹brahim arkadafla
yöneltilmifl sald›r›n›n, güncel politik
durumla, 1 Haziran At›l›m› temelinde
yürüttü¤ümüz mücadeleyle çok s›k›
ve kopmaz bir ba¤› vard›r. Nas›l ki HHaa--
kkii  KKaarreerr yoldafla yöneltilen sald›r›,
baflta Önderli¤imiz olmak üzere hare-
ketimizin daha tedbirli olma ve daha
güçlü mücadele etme sürecini getir-
miflse, ‹brahim arkadafla yöneltilen
sad›r› da, hareketimizin tedbirlerini

daha çok gelifltirme ve mücadelede
daha kararl›, azimli olma düzeyini or-
taya ç›karm›flt›r. Bundan hiç kimse-
nin flüphesi olmamal›d›r. 

Burada önemli olan, bizim için de-
¤erlendirilmesi gereken yan fludur: El-
bette düflmand›r, her türlü sald›r›y› ya-
pabilir. Gerçi savafl hukukundan söz
ediliyor, savafl kurallar›ndan, kanunla-
r›ndan, uyulmas› gereken evrensel hü-
kümlerden söz ediliyor, bunlar›n var ol-
du¤u ve uyulmazsa yapt›r›m uyguland›-
¤› söyleniyor, ama bunlar›n, böyle fleyle-
rin Kürt halk› aç›s›ndan geçerli olmad›-
¤›n› biliyoruz. Var say›lmayan, varl›¤›
kabul edilmeyen, yok say›lan bir toplu-
ma karfl› sald›r›larda bu tür durumlar
geçerli de¤ildir. Hiçbir hukuk ifllemez

Kürdistan’da. Sadece savafl hukuku de-
¤il, sivil hukukun da geçerlili¤i yoktur. 

Ayr›ca günümüz dünyas›nda da za-
ten böyle bir hukukun ifllemedi¤ini
dünyan›n dört bir yan›nda yaflanan
çat›flmalarda net görüyoruz. Oluk oluk
sivil toplumun kan› ak›yor, kimsenin
k›l› bile k›p›rdam›yor. Daha fazla çat›fl-
malar›n geliflmesi, kan dökülmesi için
çaba harc›yorlar. Savaflanlar her yön-
temi baflar›lar› aç›s›ndan mubah say›-
yorlar. Özellikle ABD yönetimi alt›nda
yaflanan günümüz savafl gerçe¤i ke-
sinlikle böyledir. Irak’ta yaflananlar
bunun en somut kan›t›d›r. Dolay›s›yla
hem günümüz gerçe¤i hem de Kürt
halk›n›n bu dünyada yaflad›¤› durum-
lar, onun özgürlük hareketine, özgür-
lük güçlerine karfl› düflmanlar›n›n her
türlü yöntemle sald›r› yürütebilecekle-
rini aç›¤a ç›kart›yor. Biz bunu biliyo-
ruz. Bu konuda yan›lm›yoruz. Böyle
sald›r›lara maruz kald›¤›m›z›, kalabile-
ce¤imizi anl›yoruz. Bu anlamda kufl-
kusuz insanl›k ölçüleri çerçevesinde
derin, kapsaml› elefltirilerimiz var. Fa-
kat güncel realiteyi de anlamazl›ktan,
görmezlikten gelmiyoruz. 

NNeett  oollmmaayyaann  öörrggüüttsseell  oorrttaammllaarr  
dd››flfl  ssaalldd››rr››llaarraa  aaçç››kk  kkaapp››  bb››rraakk››rr

Bunun yan›nda bizim aç›m›zdan
önemli olan flu: Düflman düflmand›r.
Günümüz gerçe¤inde elinden geleni
yapar. Bunu bir yerde biz yine de anl›-
yoruz ve anlar›z. Fakat biz, yani kendi-
miz bunun karfl›s›nda ne durumday›z?
Tabii bunun de¤erlendirilmesi önemli.
Bu bak›mdan hem ‹brahim arkadafl›n
katledilmesi durumu, hem de daha
sonra geliflen süreç bizim aç›m›zdan
çok ö¤retici oldu. Neyi ç›kard›k ortaya?
fiunu gördük ki, net olmayan, disiplin-
li olmayan, iyi ifllemeyen örgütsel or-
tamlar, her türlü düflman sald›r›s› için
aç›k kap› b›rak›yor. Düflman›n sald›-

r›p, bizi katletmesine zemin sunuyor,
f›rsat veriyor. Oysa örgütsel disiplinin
geliflkin oldu¤u, yaflam düzeninin güç-
lü oldu¤u, örgütsel iflleyiflin etkili ger-
çekleflti¤i ortamlarda düflman bu f›rsa-
t› ve imkan› bulam›yor. Düflman›n bu
yönlü giriflimleri, çabalar› kendini giz-
leyemiyor. Aç›¤a ç›k›yor. Teflhir oluyor,
görülebiliyor ve dolay›s›yla da etkisiz-
lefltirilme imkan›, f›rsat› do¤uyor. 

Bu bak›mdan bizim böyle bir flehadet
olay›ndan ç›karmam›z gereken en temel
ders, demek ki bu oluyor. Bir, nas›l bir
dünyada yaflad›¤›m›z› ve nas›l bir düfl-
mana sahip oldu¤umuzu iyi bilece¤iz.
Nas›l bir düflmanl›kla karfl› karfl›ya bu-
lundu¤umuz konusunda asla hata yap-
mayaca¤›z. ‹ki, düflman sald›r›lar›n› bo-
fla ç›karman›n temel yöntemi olarak,
kendi örgütlülü¤ümüzü, yaflam ve çal›fl-
ma disiplinimizi görece¤iz. Baflka hiçbir
yerde çare aramayaca¤›z. Düflman sal-
d›r›lar› ne olursa olsun, ne tür oyunlar,
hilelere baflvurulmak istenirse istensin,
e¤er biz örgütsel disipline sahipsek, ya-
flam ve çal›flma disiplinimiz varsa, bü-
tün bu sald›r›lar› bofla ç›kartabilece¤i-
mizi anlayaca¤›z, görece¤iz. Bu bak›m-

SERXWEBÛNAA¤¤uussttooss  22000077 7755

“Nas›l ki HHaakkii  KKaarreerr yoldafla yöneltilen sald›r›, baflta Önderli¤imiz
olmak üzere hareketimizin daha tedbirli olma ve daha güçlü 

mücadele etme sürecini getirmiflse, ‹brahim arkadafla yöneltilen 
sad›r› da, hareketimizin tedbirlerini daha çok gelifltirme ve 

mücadelede daha kararl›, azimli olma düzeyini ortaya ç›karm›flt›r.
Bundan hiç kimsenin flüphesi olmamal›d›r”
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dan da örgütlü olmaya, yaflam ve çal›fl-
ma disiplinine sahip olmaya büyük de-
¤er biçece¤iz, önem verece¤iz. 

Kim ki örgütsel disiplinimizi zay›fla-
t›yorsa, yaflam ve çal›flma disiplinimi-
ze yönelik sald›r› yürütüyorsa, bunu
en tehlikeli düflman bilece¤iz. Düflma-
n›n içimizdeki ajanl›¤› olarak görece-
¤iz. Dolay›s›yla düflmana karfl› yürüt-
tü¤ümüz mücadelenin baflar›l› olmas›-
n›n yolunun içimizde örgütsel disiplini
zay›flatma, yaflam ve çal›flma disiplini-
mizi bozma yönündeki tutum, anlay›fl,
e¤ilimlere karfl› baflar›l› mücadeleden
geçti¤ini bilece¤iz. Bunlar kopmaz bir
biçimde birbiriyle ba¤l› olgulard›r. 

Bu y›l içerisinde bu dersi bilince ç›-
kard›k. Önemli bir tart›flma yürüttük.
HPG IV. Konferans›, bu dersleri daha
kapsaml› tart›flmalar temelinde aç›¤a
ç›kartarak, örgütsel yap›m›z› her türlü
düflman sald›r›s›na karfl› savunmal›
hale getirecek önemli tedbirleri, ilkele-
ri ortaya ç›kartt›. ‹yi biliyoruz ki, bun-
lar› özümsedi¤imiz ve buna uygun
davrand›¤›m›z ölçüde düflman sald›r›-
lar›n› baflar›s›z k›lacak bir mücadele
sürecinin sahibi olaca¤›z.

OO’’nnuunn  iiççiinn  ggeerriillllaacc››ll››kk  
bbiirr  öözzggüürr  yyaaflflaamm  bbiiççiimmiiyyddii

Güncel planda bu düzeyde bir ay-
d›nlat›c›l›¤› varken, tabii ki ‹brahim ar-
kadafl›n flehadeti üzerinde söyleyebile-
ce¤imiz daha birçok husus vard›r. Ger-
çekten de ne kadar planl›, örgütlü ve
donan›ml› bir düflman söz konusu
olursa olsun ve ne denli vahfli sald›r›r-
sa sald›rs›n, gerillac›l›k yapabilen, geril-
lac›l›¤› ölçü ve özellikleriyle birlikte te-
mel bir özgür yaflam biçimi olarak be-
nimseyen ve kendini buna katan her
bireyin, her türlü sald›r›y› bofla ç›karta-
rak onlarca y›l özgürce yaflayabilece¤i-
nin ve mücadele edebilece¤inin somut

kan›t› olmufltur ‹brahim arkadafl. Ge-
rilla hareketimizin her döneminde bu-
lunmufl, her türlü ortam›nda zorluklar›
yenerek ilerlemenin sembollerinden bi-
risi olarak bu gerçekli¤i ifade ediyor. Bu
bak›mdan da ‹brahim arkadafl›n yafla-
m›nda, kiflili¤inde anlafl›lmas›, ö¤renil-
mesi gereken yönler çoktur. 

Hareketimizin partileflme sürecinde,
gençli¤in yo¤unca kat›l›m›n› ifade edi-
yordu ve o dönemin kat›lanlar›ndand›.
Daha hareketin Kürt toplumunu ilk et-
kilemesiyle birlikte, çok küçük yaflta ol-
mas›na ra¤men bu hareketin do¤rulu-
¤una, baflar›s›na yürekten inanacak
kadar derin bir yurtsever hissiyata sa-
hip olan bir kiflilikti. Apocu hareketin
daha partileflme sürecinde nas›l bir
halklaflmay›, toplumsallaflmay› yaflad›-
¤›n›n en somut kan›tlar›ndan birisiydi.
Bir yandan güçlü bir militanlaflmay›,
kadrolaflmay› ifade ederken, PKK’nin
di¤er yönünün de halklaflmak oldu¤u,
baflta gençler ve kad›nlar olmak üzere
toplumun tüm kesimlerini harekete ge-
çirip, özgürlük mücadelesinde birlefl-
meyi sa¤layan bir hareket oldu¤u ger-
çe¤inin en somut kan›tlar›ndan oluyor. 

12 Eylül faflist askeri darbesi ard›n-
dan yurtd›fl›na, Lübnan-Filistin orta-
m›na çekilmek zorunda kalan hareke-
timizin içinde yer alan birkaç yüz kifli-
den bir tanesiydi ‹brahim arkadafl. Ay-
n› zamanda en genç olanlardand›. Ba-
yan arkadafllardan MMiizzggiinn  ((GGuurrbbeett  AAyy--
dd››nn)) arkadafl, erkek arkadafllardan da
‹brahim arkadafl yurtd›fl›na çekilmek
zorunda kalm›fl parti güçlerimizin en
gençlerini oluflturuyorlard›. Yine ayn›
yöreden de geliyorlard›. Bu kadar genç
yaflta olmalar›na ra¤men, tabii kat›-
l›mlar›, kendilerini e¤itip haz›rlama is-
temleri en fazla olanlardand› diyebili-
riz. Bu anlamda gençli¤in moral, cofl-
ku kayna¤› olma, umut, heyecan ver-
me özelli¤ini bütün o yurtd›fl›nda e¤i-
tim görüp kendini haz›rlayan parti gü-
cüne fazlas›yla vermifllerdir. 

Bir ‹‹bbrraahhiimm arkadafl daha vard›, Nu-
saybinliydi. Bu Dara arkadafl›n abisiy-
di. ‹smi Dara Akay’d› O’nun. O da ‹bra-
him ismini koymufltu. O daha büyüktü
tabii yafl olarak da, fiziki olarak da. ‹b-
rahim (Ramazan Toptafl) arkadafl›n da
yafl› 15 civar›ndayd›. O zaman Küçük
‹bo diyorlard› arkadafllar. Yani öyle bir
isimlendirme olmufltu do¤al›nda. 

GGeerriillllaann››nn  üüllkkeeyyee  yyeerrlleeflflmmeessiinnddee
aakkttiiff  rrooll  ooyynnaadd››

1982 güzünden itibaren hareketimi-
zin ülkeye yeniden dönüfl hareketinde
kendini e¤itip haz›rlayan ‹brahim arka-
dafl da yer ald›. Küçük ‹bo da bu özgür-
lük yürüyüflüne kat›ld›. Geri dönüflün
ortalar›nda ülkeye döndü. 15 A¤ustos
At›l›m›’n›n haz›rlanmas› sürecine; ge-
rillan›n Botan, Zagros, Behdinan ala-
n›nda yerleflme, üslenme faaliyetlerine
aktif olarak kat›ld›. Genç, küçük yaflta
olmas›na ra¤men, en zor iflleri en fazla
‹brahim arkadafl yapt›. Pratik becerisi,
da¤ yaflam›yla uyumu, yarat›c›l›¤›,
O’nun her zaman aran›r, birlikte yafla-
n›l›r ve çal›fl›lmak istenilir kiflilikler
içinde, hatta önde gelenlerinden yapt›.
Bu gerçe¤i böyle tespitle teslim etmek
gerekiyor. O bak›mdan daha gerillan›n
Kürdistan’›n omurgas› dedi¤imiz co¤-
rafyaya ad›mlar›n› basma, sa¤lamlafl-
t›rma, yerlefltirme çal›flmalar›nda bile
en aktif yer alan, en çok emek harca-
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“Ülkeye yeniden dönüfl hareketinde ‹brahim arkadafl da yer ald›. 
15 A¤ustos At›l›m›’n›n haz›rlanmas› sürecine; gerillan›n Botan, Zagros,

Behdinan alan›nda yerleflme, üslenme faaliyetlerine aktif olarak
kat›ld›. Genç olmas›na ra¤men, en zor iflleri en fazla ‹brahim arkadafl

yapt›. Pratik becerisi, da¤ yaflam›yla uyumu, yarat›c›l›¤›, O’nun 
birlikte yaflan›l›r kiflilikler içinde, hatta önde gelenlerinden yapt›”

Dara  Akay  (‹brahim)
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yan, katk› sunan arkadafllar›m›zdan
oldu. Birçok alanda kald›. Yaflama çok
canl› ve bir emekçi olarak kat›ld›. Hiç-
bir zaman çal›flma karfl›s›nda itiraz› ol-
mad›. Bunun canl› tan›¤› olarak bu
gerçe¤i teslim etmemiz gerekiyor. 

Bu süreçte yapmad›¤› ifl de kalmad›.
Kamp yaflam›ndan kuryeli¤e kadar, as-
keri e¤itimden savafla kadar bütün faa-
liyetler içerisinde, yaz k›fl demeden gö-
rev neyi gerektiriyorsa, bulundu¤u yer
ve zaman›nda ne yap›lmak gerekiyorsa
onlar› yapt›. Hem de en do¤ru, en bafla-
r›l› yapmaya çal›flt›. 15 A¤ustos teme-
linde geliflen gerilla hareketi içerisinde
hiç da¤dan ve gerilladan kopmaks›z›n
aktif bir biçimde yerini ald›. ‹flbirlikçi
çetecili¤in gerillay› bozucu, sapt›r›c› ça-
balar›na karfl› gerillac›l›kta ›srar etti.
Her türlü olmaz› dayatan, zay›fl›k gös-
teren, da¤da ve gerilla temelinde özgür
yaflama yürüyemeyen geri, bireyci tu-
tum ve özellikler karfl›s›nda Önderlik
çizgisi temelinde, da¤da gerilla çizgisin-
de, özgür yaflam› yaratmada ›srar›n en
temel sahiplerinden birisi oldu. K›saca
Agit çizgisinin, da¤da ve mücadele için-
de özgürleflme ve gerillalaflma çizgisinin
›srarl› sahipli¤ini yapt›. 

KKüürrddiissttaann’’ddaakkii  ggeerriillllaann››nn  eenn  ccaannll››
kkaann››tt  vvee  ttaann››kkllaarr››nnddaann  bbiirriissiiyyddii

Bu dönemde, Kuzey Kürdistan’da
gitmedi¤i alan, ayak basmad›¤› co¤raf-
ya, mücadele etmedi¤i yer kalmad›.
Zaten Zagros’tan bafllad›. Behdinan-
Zagros alan›nda gerilla mücadelesine
bafllad›. Botan’dan Dersim’e, oradan
Toroslara, Amanoslar’a kadar Kuzey
Kürdistan’›n bütün alanlar›nda bu-
lundu. Her ortamda gerillac›l›k yapt›.
Gücü oran›nda düflmanla savaflt›. 

En temel özelli¤i tutarl›l›¤›yd›. Gerilla
yaflam›nda, gerilla ölçülerinde, disipli-
nindeki tutarl›l›¤›yd›. E¤er bu kadar
uzun süre bu kadar farkl› alanlarda, bu

denli de¤iflik dönemlerdeki mücadele
ortamlar›nda düflman› bofla ç›kartmay›,
mücadele edip gerilla düzeninde kendi-
ni yaflatmay› baflarm›flsa bunun s›rr›,
gerilla ölçülerine ve özelliklerine s›k› s›-
k›ya ba¤l› olmakt›r. Her zaman söyledik;
gerillac›l›k yaflat›yor ve baflar›ya götürü-
yor. Ölümü ve baflar›s›zl›¤› gerillalafla-
mayan tutumlar, anlay›fllar, yaklafl›m-
lar yarat›yor. Bu gerçe¤in en canl› kan›t-
lar›ndan, tan›klar›ndan bir tanesidir ‹b-
rahim arkadafl. Öyle onlarca, yüzlerce
arkadafl›m›z vard›r, bu gerilla mücade-
lesi içerisinde ortaya ç›kt›. ‹brahim ar-
kadafl da iflte onlardan birisiydi. 

Zorluklardan y›lmad›, hiçbir zaman
rahat aramad›. Yaflamda özgürlü¤ü
arad›. Özgür yaflam› yaratmak, nerede
olmay›, ne tür zorluk ve engellerle mü-
cadele etmeyi gerektiriyorsa onu karar-
l›l›kla yapt›. Hiçbir zaman imkan aray›-
fl›nda bulunmad›. fiu kadar savaflç›
olursa mücadele edilir, flu kadar para
olursa, silah olursa gerillac›l›k yap›l›r
gibi bir anlay›fl›n sahibi hiç olmad›. Yal-
n›z bafl›na da örgüt görev verse, her gö-
rev için pozitif yaklaflt›. Olur dedi ve so-
rumluluk üstlenmekten hiç geri dur-
mad›. Her zaman gerillac› yaflamdan,
da¤da özgürce yaflamdan mutlu oldu,
heyecan duydu. Yaflam coflkusunu
güçlü tuttu. Da¤da gerilla yaflam›nda
karfl›lafl›lan zorluklar karfl›s›nda hiçbir
zaman geri ad›m atmad› ve flikayet et-
medi. Zorluklar› daha çok gerillalafla-
rak ve daha fazla direnerek aflmay› esas
ald›. Ve böyle afl›labilece¤ine de her za-
man inand›. Bu anlamda gerillac›l›¤›
gerçekten de doya doya, hem de Kür-
distan’›n bütün ortamlar›n›, güzellikle-
rini görerek, gezerek yaflamay› bildi. 

‹mkan, f›rsat peflinde koflmad›. Yet-
ki, güç aray›fl›nda olmad›. Kariyerist
davranmad›, her zaman mütevaz› ol-
du. Onurlu bir savaflç› olarak yaflama-
y›, mücadele etmeyi ve tabii ki yoldafl-
l›k yapmay› esas ald›. Önderlik çizgisi-

nin, Agit çizgisinin gerilla yaflam›nda
ve yoldafll›¤›nda ölçü, özellikler neyi
gerektiriyorsa onlar› özümsemek ve
uygulamak çabas› içerisinde oldu. Öy-
le ki, en büyük yönetici ve komutanla
her türlü sorunu tart›flan bir düflünür,
siyasetçi; komutan olarak yeni bir sa-
vaflç›yla birlikte mangay› paylafl›r, si-
lah e¤itimi yapar, gerillaya, da¤a al›fl-
man›n coflkusunu yaflar bir davran›fl
göstermeyi birlikte gerçeklefltirebildi. 

MMüütteevvaazz››ll››kkttaa  
ddeerriinn  bbiirr  ççiizzggiiyyee  ssaahhiippttii

‹brahim arkadafl böyle bir gerilla çiz-
gisinin sahibidir. Bu anlamda en son
bulundu¤u HPG çal›flmalar› içerisine
kat›ld›¤› dönemde bile kimse kim oldu-
¤unu, ne yapt›¤›n› bilmiyordu. Bizim
baz› arkadafllar›m›z diyordu, ‘biz hiç bil-
miyorduk bu kadar eskidir. San›yorduk
1990’lar›n ortalar›nda kat›lm›fl, yeni ö¤-
renmeye çal›flan bir arkadaflt›r.’ ‹flte
mütevaz›l›kta, kat›l›mc›l›kta bu denli
derin bir çizgiyi tutturdu.

Komuta özerkli¤ini yaflamad› ‹bra-
him arkadafl. Özerkli¤e her zaman kar-
fl› oldu. Anlay›fl olarak da, kiflilik olarak
da karfl›yd›. Fakat her fleyi do¤al kiflilik
durufluyla tan›mlamak do¤ru olmaya-
bilir. Bir anlay›flt› O’nun duruflu. Çok
küçük yafltan itibaren Önderli¤i anla-
ma ve izleme sürecine giriflinin ortaya
ç›kard›¤› bir kiflilik durufluydu. Bunu
anlamam›z gerekiyor. Bu anlamda da
gerilla çizgisini incelerken, tabii ki ‹bra-
him arkadafltan ö¤renilecek fleyler çok-
tur diyoruz. Gerillac›l›k olmuyor, do¤ru
komutanl›k olmuyor, bilmem komuta-
n›n flöyle olmas› gerekiyor, böyle olma-
s› gerekiyor, az güçle ifl yap›lm›yor,
özerk durulmazsa baflar› olmuyor di-
yenler ve sananlar için, ‹brahim arka-
dafl bu düflüncelerin do¤ru olmad›¤›n›n
en canl› kan›t›d›r. Tersine, her fleyi ba-
flar›yla yapman›n gerillac›l›¤a ba¤l› ol-
du¤unun da en somut, inkar edilemez,
ret edilemez kan›t› oluyor. Bu bak›m-
dan incelenmelidir diyoruz, tart›fl›lmal›-
d›r. Ölçü ve özellikleri araflt›r›lmal›d›r.
Yaflam› incelenerek do¤ru bir gerilla
çizgisinin gelifltirilmesinde gereken
dersler mutlaka ç›kar›lmal›d›r. Çünkü
ç›kar›lacak önemli dersler var. 
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“fiehit ilke demektir. ‹deolojik durufl demektir. Herkes her fleyi 
yapabilir, kendini her k›l›¤a sokabilir, ama flehit bir durufl, bir ilke,
de¤iflmez bir temsilcilik olarak ayakta durur ve yön verir, öncülük

eder. Bu bak›mdan bizim temel ideolojik duruflumuz, ilkesel
duruflumuzun yarat›c›lar› flehitlerimizdir. Gerçek komutanlar›m›z, 

yol gösteren ve bize emredenler flehitlerimizdir”
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‹‹bbrraahhiimm  aarrkkaaddaaflfl  ddee¤¤eerr  yyaarraattaann  
bbiirr  mmiilliittaann  oollmmaayy››  bbiillddii

‹brahim arkadafl, provakatif tasfiyeci
sald›r›lar sürecinde sa¤l›k durumu ne-
deniyle o sald›r›lar›n en çok yo¤unlaflt›-
¤› ortamlarda da bulundu. Bir süre
Irak’ta bulundu, Maxmur’da kald›. Bir-
çok çevrenin flu veya bu düzeyde etki-
lendi¤i, sars›nt› geçirdi¤i, uzun bir süre
umut ve inanç bak›m›ndan zay›fl›k ya-
flad›¤› bir ortamda, yine birço¤unun
umudunu tümden kaybederek devletçi
sisteme kulaç att›¤› bir süreçte, ‹bra-
him arkadafl en küçük bir tereddüdü
yaflamad›. Yüzleri aç›¤a ç›k›p sözlerini
net söyledikleri ilk andan itibaren pro-
vakatif tasfiyeci e¤ilime karfl› tav›r sahi-
bi oldu. Bu süreçte önemli bir ifllevi de
yerine getirdi. Onu da bilme ve tan›mla-
mada yarar var. Bulundu¤u ortamlar
gere¤i provakatif tasfiyeci faaliyetleri
yak›ndan izleme, görme, ne yap›lmak
istendi¤ini anlama ve örgütü bu konu-
da tedbirli hareket etmek için bilgilen-
dirme görevini bir militan görevi olarak
yerine getirmiflti bu dönemlerde. Bun-
lara karfl› daha çok rol oynamak istedi.
Bu da anlaml›yd›, anlafl›l›rd›. 

‹brahim arkadafl uzun mücadele
sürecinde yetki peflinde koflan, çal›flan

bir kifli de¤il de, eme¤iyle, çabas›yla
yaflam› üreten, de¤er yaratan bir mili-
tan olmay› bildi. Bunun sonucunda
kendisine daha fazla görev verme ola-
rak alg›lad›¤› meclis üyeli¤ini ve
HPG’nin en üst kurumunun üyesi ol-
ma onurunu, flerefini büyük bir ciddi-
yetle, çabayla yüksekte tutma, onun
yükledi¤i görev ve sorumlulu¤un gere-
¤ini baflar›yla yerine getirmek için en
yo¤un çabay› harcad›. Nerede ifl olduy-
sa, oraya görev kapsam›nda en baflta
koflan oldu. Kendi ifllerini yapt›¤› gibi
baflkalar›n›n zorland›¤›, ulaflt›ramad›-
¤› iflleri de yapmaya çal›flt›. Baz› görev-
ler yürütülemez olunca, ‹brahim arka-
dafl onlar› da yürütmeyi üstlendi. 

fiehit düfltü¤ü dönemde, gerçekten
de derler ya, ‘bafl›n› kafl›yacak vakti yok
insan›n’ öyle bir görev kapsam›ndayd›.
Sadece öz savunma çal›flmalar› de¤il,
onunla birlikte HPG’nin temel birçok
çal›flmas›n›n bizzat örgütleyeni, yürüte-
ni konumundayd›. Bütün bu görevlerde
baflar›l› olabilmek için de gecesini gün-
düze katarak çal›flt›. HPG militanl›¤›n›n,
komutanl›¤›n›n, savaflç›l›¤›n›n bütün
özelliklerini böyle bir çal›flma içerisinde
hayata geçirdi, gelifltirdi. Bize miras ola-
rak b›rakt›. ‹brahim arkadafl gerçe¤in-
den bu dersleri ç›kartmam›z gerekiyor.
Do¤ru anlamam›z, an›s›n› do¤ru sahip-

lenmemiz ve tabii ki üzerimize
yükledi¤i görev ve sorumluluk-
lar›n gere¤ini baflar›yla yerine
getirerek Önder Apo’nun yapt›¤›
gibi, flehitler an›s›na do¤ru sa-
hip ç›kman›n temsilcileri olabil-
meliyiz. Görev budur. 

fifieehhiitt  iillkkee  ddeemmeekkttiirr

fiehit ilke demektir, ideolojik
durufl demektir. Herkes her fle-
yi yapabilir, kendini her k›l›¤a
sokabilir, ama flehit bir durufl,
bir ilke, de¤iflmez bir temsilci-
lik olarak ayakta durur ve yön
verir, öncülük eder. Bu bak›m-
dan bizim temel ideolojik duru-
flumuz, ilkesel duruflumuzun
yarat›c›lar› flehitlerimizdir.
Gerçek komutanlar›m›z, yol
gösteren ve bize emredenler fle-
hitlerimizdir. Haki arkadafltan

bafllayan, MMaazzlluumm,,  KKeemmaall,,  HHaayyrrii  arka-
dafllarla zindan direniflçili¤iyle devam
eden, AAggiittlleerrllee,,  ZZiillaannllaarrllaa,,  BBeerriittaannllaarrllaa
günümüze kadar gelen, yine 1 Haziran
At›l›m› temelinde EErrddaallllaarrllaa,,  fifiiillaannllaarr--
llaa,,  NNuuccaannllaarrllaa,,  VViiyyaannllaarrllaa,,  SSeerrxxwwee--
bbuunnllaarrllaa,,  TTeekkooflfliinnlleerrllee,,  SSoorrxxwwiinnlleerrllee
günümüze kadar gelen, her gün mü-
cadele edip kan döktü¤ümüz bir de-
¤erler zinciri içerisinde yer al›yor ‹bra-
him arkadafl. Ve bizi bu büyük de¤er-
ler zinciri var ediyor. 

Hiç kimse Kürdistan’da özgür birey
ve toplum yaflam›n›n bu de¤erlere ba¤-
l› oldu¤unu inkar edemez. Kürt toplu-
mu üzerindeki inkar ve imha sald›r›la-
r›n› k›ran›n bu de¤erler oldu¤unu gör-
mezden gelemez. Kürt ulusal diriliflini
baflaran›n ve Kürt halk›n› günümüz
dünyas›nda eflitlik, özgürlük, demok-
rasi do¤rultusunda heyecanla müca-
dele ederek, insanl›¤a öncülük eden
bir halk haline getirenin bu de¤erler
oldu¤unu kimse görmezden gelemez,
yads›yamaz. Bu bak›mdan Önder Apo
“do¤ru yaflam, flehitlerin kendisidir”
dedi. fiehitlik yaflam ilkesidir. Kürt
halk› için özgürlü¤ün ve demokrasinin
flaflmaz yolunu gösteren büyük bir or-
du olan flehitler ordusu bu temelde ya-
rat›ld›. Onlar bizim her zaman, her
yerde, her türlü zorlu¤u yenmede, en-
geli aflmada temel güç kaynaklar›m›z-
d›r. Geçmiflimizin yarat›c›lar› ve gele-
ce¤imizin do¤rultucular›d›r. Dolay›s›y-
la hareket olarak da, halk olarak da
flehitlerimizden ald›¤›m›z güçle, inanç-
la, iradeyle örgütleniyoruz, birlefliyo-
ruz. En zor koflullarda bile bu büyük
mücadele içine giriyoruz. 

Bu temelde diyoruz; hareketimizin
gerçe¤i, yol göstericisi, parti hareketi-
mizin özü, ruhu flehitler gerçe¤imizdir.
Onlar parti mücadelemizle, gerilla ha-
reketimizle özgürlük ve demokrasi
mücadelemizde yafl›yorlar. Bu bak›m-
dan diyoruz; ‹brahim arkadafl›n ve
tüm flehitlerin an›lar› ölümsüzdür.  

--  YYaaflflaass››nn  ÖÖzzggüürrllüükk  vvee  DDeemmookkrraassii  
MMüüccaaddeelleemmiizz!!  
--  BBiijjii  RReebbeerr  AAppoo!!  

DDeevvrriimmccii  SSeellaamm  vvee  SSaayygg››llaarr  
11  AA¤¤uussttooss  22000077

DDuurraann  KKaallkkaann
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15 A¤ustos’un 24. y›l›na girerken,
HPG’nin de¤erli komutanlar›ndan ve
Askeri Konsey Üyesi MMeeddeennii ((NNeessiihh
ÖÖzzccaann)) yoldafl› flehit vermifl bulunuyo-
ruz. Hem flehit düfltü¤ü dönemi anla-
mak ve hem de Medeni arkadafl›n de-
¤erli özelliklerini ortaya ç›kartarak
özümsemek aç›s›ndan de¤erlendirme
yapmak gerekli ve önemli oluyor. 

Medeni arkadafl 1990 y›l›nda gerilla
saflar›na kat›lm›flt›r. Kuzey Kürdis-
tan’›n orta alanlar›ndan olan Bitlis’in
Norflin ilçesinde do¤up büyümüfltür.
Kat›l›m›ndan itibaren uzun süre Zag-
ros alan›n›n çeflitli bölgelerinde savafl
birliklerinde yer alm›flt›r. Yine Behdi-
nan alan›nda ve birçok yerde savaflç›-
l›k yapm›flt›r. Savafla her düzeyde kat›-
l›m gösterdi. Becerisi ve etkinli¤i O’nu
gerilla örgütlenmesi içinde komutan-
laflt›rd›. De¤iflik düzeyde uzun süre gö-
revler yürüttü. Her türlü komutanl›k
görevinde bulundu. 1997 y›l›nda Zag-
ros eyaleti yürütmesi içinde yer ald›.
Daha sonra Zap ve Gare alanlar›nda
savafla kat›ld›. Geri çekilme döneminde
O da Kandil’e gitti ve 2000 y›l›nda YNK
ile yaflanan savaflta tabur komutan›
olarak yer ald›. 

2002 y›l›ndan itibaren Zagros ve
Gare karargahlar›nda koordinasyon
üyesi olarak görev yürüttü. Medeni ar-
kadafl, 2005 A¤ustos’unda yap›lan
HPG Geniflletilmifl Komuta Konseyi
Toplant›s›’na kat›ld› ve ihtiyaç üzerine
Dersim alan›nda savafla kat›lma öneri-
sinde bulundu. Son iki y›ld›r da Der-
sim saha koordinesinde yer alarak mü-
cadele yürüttü. Bu kat›l›mc›l›¤› sonu-

cunda flubat bafl›nda yap›lan HPG IV.
Konferans› O’nu askeri konsey üyeli¤i-
ne seçti. 

MMeeddeennii  aarrkkaaddaaflfl  
bbüüyyüükk  bbiirr  kkiiflfliilliikk  öörrnnee¤¤iiyyddii

Medeni arkadafl hiç tan›mad›¤› ve
ilk defa gitti¤i Dersim alan›nda, 2006
prati¤inde etkin bir kat›l›m göstererek
önemli hizmetlerde bulundu. 2007 y›-
l›nda Dersim’in aç›l›m alanlar›na dö-
nük çal›flmalar› örgütleyen yönetimin
bafl›nda bulunuyordu. O’nun hedef-
lenmesi, biraz da gerillan›n Türkiye’ye
yay›lmas›na dönük yürüttü¤ü bu faali-
yetlerden ötürüdür. fiehit düfltü¤ünde
Dersim saha koordinesi ve HPG Askeri
Konseyi Üyesi görevlerini yürütüyordu. 

Medeni arkadafl, parti yaflam› bo-
yunca her zaman savafl birlikleri için-

de yer ald› ve savafl ortam›nda bulun-
du. 17 y›ll›k kesintisiz savaflç› prati¤i-
nin zengin tecrübesini kiflili¤inde so-
mutlaflt›rd›. Her zaman baflar› çizgisini
esas ald› ve say›s›z baflar›l› eylem için-
de savaflç› veya komutan olarak yer al-
d›. Elbette baz› dönemlerde elefltirilerle
de karfl› karfl›ya kald›. Medeni arkadafl
ona da aç›k oldu. Hiçbir zaman eleflti-
riye kendini kapatmad›. Belki zama-
n›nda ve derin anlamada zorland›, ama
özelefltirisel yaklafl›m göstermekle de
hiçbir kapal› tutum içinde olmad›. Ör-
gütün de¤erlendirme ve elefltirilerine,
yine birlikte çal›flt›¤› yoldafllar›n›n, ça-
l›flma arkadafllar›n›n elefltirilerine her
zaman aç›k oldu. ‹tirazs›z dinledi, tep-
kisiz anlamaya çal›flt›. Gerçekten de
büyük bir kiflilik örne¤i oldu. 

Tabii bu süreci mücadele içerisinde
geçirmifl, flimdi HPG’ye ve genel hare-
ketimize büyük güç katan önemli bir
kadro komuta birikimi var PKK’nin.
Bu, güçlü bir kadrolaflmay› ifade edi-
yor ve birçok gücü de etkiliyor. Fakat
bütün bunlar içinde tüm süreci savafl
ortam›nda ve savafl içinde yaflam›fl
olanlar azd›r. Medeni arkadafl iflte bu
az say›da olan kiflilerden birisi oldu.
Bunu hiç unutmamak laz›m. 1990’dan
itibaren gerilla hareketinin gelifltirdi¤i
ulusal dirilifl devriminin canl› tan›¤› ve
büyük öncü militan› olarak varl›k gös-
terdi. Bu süre içerisinde her türlü zor-
lukla yüz yüze geldi. Y›lmad›, geri dur-
mad›. Beynine ve yüre¤ine dayanarak,
Önderlikten ve halktan güç alarak yol-
dafllarla, örgütle bütünleflerek bu zor-
luklar› yenmeyi, çal›flmay› bir ilke ola-

fiehitlerimizi  do¤ru  anlamak  
15  A¤ustos  At›l›m›’n›n  ruhuyla  savaflmakt›r

“22000077  flfleehhiittlleerriinnii  ddoo¤¤rruu  aannllaammaakk  vvee  aann››llaarr››nnaa  ddoo¤¤rruu  bbaa¤¤llaannmmaakk  ddeemmeekk,,  aakkttiiff  ssaavvuunnmmaa  ssüürreecciinniinn  bbaaflflaarr››yyllaa  ggeelliiflflttiirriillmmeessiinnii  
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Halk  Savunma  Merkezi  
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rak esas ald›. Say›s›z engelle karfl›lafl-
t›. ‹çten, d›fltan gelen engellerdi bun-
lar. Zorluklarla doluydu, tabii oldukça
zorlay›c›yd› da. 

Hiçbir engel O’nu mücadele d›fl›na
itmek de¤il, mücadele ortam›ndan
uzaklaflt›rma gücünü bile göstereme-
di. Her türlü zorlu¤a ve engele ra¤men,
özgürlük ve demokrasi mücadelesinin
ve gerillan›n gelifltirilebilece¤ine inan-
d›. Gelifltirmenin yol yöntemlerini bul-
ma aray›fl› içinde oldu. Düflünerek, bi-
linç yo¤unlaflmas› yaflayarak, daha
çok da pratikte çaba harcayarak, kü-
çük imkanlar› büyük bir çabayla birik-
tirip mücadele ederek, çözüm gücü ya-
ratmay› bildi. Medeni arkadafl›n böyle
bir kiflilik yap›s› vard›r. 

Bu süreç böyle kolay geçmedi. 17
y›l en sert savafl ortamlar›nda, 24 saat
savafl›n içinde yaflayabilmek, ayakta
kalabilmek büyük bir irade, incelik,
duyarl›l›k, taktik yarat›c›l›k ister. Bun-
lar› ço¤u zamanlarda göstermeye ça-
l›flt›. Çok çat›flmaya girdi, belki de sa-
vafl tarihimizin en fazla çat›flmaya gi-
ren kiflilerinden birisidir, çok yaralan-
d›. Birçok kez ölümden döndü, adeta
böyle delik deflik olmufl bir vücutla,
ama yüksek bir irade ve inançla, yine
de gerilla mücadelesi ortam›ndan
kopmayan, her zaman o ortamda ka-
l›p savafl yürütmeyi bilen bir duru-
flun sahibi oldu.

BBüüyyüükk  ggeelliiflflmmeelleerriinn  
yyaarraatt››llmmaass››nn››  bbiilleenn  
bbiirr  yyaaflflaamm››nn  ssaahhiibbii  oolldduu

Önderlik do¤ru savaflç›l›¤›n bir
at›m barut gibi kendini tüketmek
de¤il de kan›n› damla damla vermek
oldu¤unu söylerdi hep. Medeni arka-
dafl gerçekten de uzun savafl dönemi
içinde kan›n› damla damla veren ve
her damla kandan büyük geliflmelerin
yarat›lmas›n› bilen bir yaflam›n sahibi
oldu. Bu bak›mdan ö¤renilecek, örnek
al›nacak yönleri çoktur. Kiflilik olarak
belki çok öne ç›kan, her fleye el atmak
isteyen bir konumda olmad›, ama ak-
tif mücadelenin, özellikle savafl›n her
zaman içinde oldu. Sözden çok prati-
¤e, eyleme bakt›. Sorunlar› sözle çöz-
mekten çok, pratikte, yaflam içinde çö-

züm üretmeyi daha do¤ru buldu. Bun-
lar önemli yönleriydi, özellikleriydi. 

Gerçekten de mütevaz› bir kiflilikti.
Zagros prati¤i çok tart›fl›lan, de¤erlen-
dirilen bir pratiktir. Çok savafl verilmifl-
tir, çok flehit verdik. Tabii çok militan,
komutan da yetiflti. Bunlar savafl için-
de yetiflti, öyle söz ortam›nda de¤il.
Medeni arkadafl da en çok savafl›n için-
de olan, savafl›n her dönemine kat›lan,
her sürecin hakk›n› vererek kendini
e¤itip yetkinlefltiren
ve komutanlaflt›-
ran bir çizginin
sahibi oldu. O ba-
k›mdan gerçek-
ten mütevaz›yd›,
herkesle bir ol-
m a y › ,

birlikte mücadele etmeyi bildi. Arka-
dafllar›yla uyumlu, görevler üzerinde
tart›flan, karar alan, pratikte kolektiviz-
mi gelifltirmeye çal›flan bir tutumun sa-
hibi oldu¤u gibi, yeni kat›lm›fl savaflç›-
larla her zaman iç içe oldu. Yaflamda,
mücadelede onlardan hiç kopmad›. Ço-
¤u zaman bulundu¤u ortamda rütbesi-
nin ne oldu¤u hiç bilinmedi. Geçenler-
de baz› arkadafllarla karfl›laflt›k flaflk›n-
d›lar, diyorlard›; “biz ‹‹bbrraahhiimm  ((RRaammaazzaann
TTooppttaaflfl))  arkadafl›n bu kadar y›ld›r örgüt
içinde oldu¤unu bilmiyorduk. Sanki
böyle 5-10 y›ll›k bir arkadafl olarak gö-
rüyor ve san›yorduk. Ne kadar eskiy-
mifl.” O bir durufltu tabii, kat›l›md›.
Mütevaz› bir durufl ve yaflamd›. Medeni
arkadafl da benzer bir duruflun, yaflam
çizgisinin yürütücülerindendi. O ka-

dar süre en k›zg›n savafl ortam›n›n
içinde bulunmufl olmas›na, her
türlü çat›flma ortam›ndan geçme-
sine ra¤men, örgüt bir görev ver-
diyse, bulundu¤u alanda üzerine
hangi görev düfltüyse, ona itiraz
etmeden yürütmeyi esas ald›. Bu-
lundu¤u ortamda kim oldu¤u, ne
kadar süre mücadele içinde bu-
lundu¤u, yetki düzeyinin ne ol-
du¤u hiç bilinmedi. Hep yap›
içinde savaflç›lardan birisi olarak
yaflamay›, kat›lmay› esas ald›.

Bu savaflç›l›kta da böyledir. Her za-
man prati¤in bafl›nda oldu. 

ÇÇiizzggiinniinn  iihhttiiyyaaççllaarr››  tteemmeelliinnddee  
yyaaflflaayyaann  ssaavvaaflflaann  bbiirr  mmiilliittaanndd››

Böyle bir komuta çizgisi gerilla da
her zaman vard›r. Gerillan›n yarat›c›-
s›, öncüsü olan AAggiitt  komuta kiflili¤in-
den bafllayan bir çizgidir bu. Bu çizgi,
yüzlerce çok de¤erli gerilla komutan›
yetifltirdi bu 25 y›l içerisinde. Medeni
arkadafl da bu çizgi içinde yer alan ve
böyle bir savaflç› olmaya, çizgi dahi-
linde yaflayan, savaflan bir kiflilik ol-
maya büyük gayret gösterdi. Her za-
man savafl›n içinde olan, görev ve so-
rumluluk neyi gerektiriyorsa onu ya-
pan, yan›nda bulunan yoldafllara gü-
cü oran›nda destek veren, yard›mc›
olan bir tutumu gösterdi. Bir çoklar›-
n›n çok ihtirasl› olmalar›na, küçük
baz› de¤er üretmelerine ra¤men, bü-
yük karfl›l›k beklemelerine, kendileri-
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ni görüntüde çok öne veren
pozisyonlar›na karfl›n, Medeni
arkadafl pratikte ifl yapmay›
esas alan ve O’na ne tür ifl dü-
flüyorsa onu yapmay› esas
alan bir kiflilik oldu.

Bu konuda gerçekten hem
mütevaz›yd› hem de önemli bir
çizgi sahibiydi.  Medeni arkada-
fl› rahatl›kla karargah komuta-
n› da yapabilirdin, tabur komu-
tan› da. Bir yerde gerekiyorsa
bölük komutan› da olabilirdi,
bir savaflç› olarak da kat›labilirdi. E¤er
bulundu¤u ortam savaflç› olmas›n› ge-
rektiriyorsa, hiç tereddüt etmeden sa-
vaflç› olarak da kat›labilirdi. 

Pratik içinde de hep en baflta olan
ve ifl yapan, ifl yaparak çal›flma kolek-
tivizmini yaratan, baflkalar›n›n ifl
yapmas›n› sa¤layan bir çizgiyi yürüt-
tü. Emir veren, özerkleflen, hep söz
düzeyinde kalan, pratikte öncülük
görevlerine sahip ç›kmayan bir çizgiyi
hep ret etti. O’nun savaflç›l›k anlay›fl›,
komutanl›k anlay›fl› görev üstlenmek-
ti, ifl üstlenmekti. Ve üstlendi¤i ifli de
en baflta yapmakt›. Baflkalar›n›n da
kat›lmas› gerekiyorsa, onlar› katarak
yapmakt›. Bu bak›mdan her zaman
savaflç› oldu, hem de de¤iflik düzey-
lerde komutanl›k yapt›. 

Bu durum O’nu büyük bir tecrübe
sahibi haline getirdi. Kürdistan gerilla
prati¤inin en çok tecrübe sahibi olan
kifliliklerinden birisiydi. O tecrübeleri-
ni de her zaman prati¤e aktard›. Savafl
prati¤ini aktard›, yeni savaflç›lar› e¤it-
me temelinde aktard›.

En sonunda Zagros Behdinan
alanlar›ndan o büyük savafl tecrübe-
sini Dersime tafl›yarak, orada da sa-
vafl prati¤ine aktarmay› esas ald›.
Gerilla tarz›n›n, takti¤inin gelifltiril-
mesi, oturtulmas›nda hep pratiklefl-
meyi esas alan bir çizgide yürüdü.
Bu bak›mdan hem mütevaz› kiflili¤i,
kat›l›m› hem de savaflç›l›¤› ve komu-
ta çizgisinden örnek al›nacak özellik-
leri çoktur. Kürdistan gerillas›n›n ya-
ratt›¤› yüzlerce büyük savaflç› ve ko-
muta örneklerinden birisi oluyor.
Hep onlardan ö¤renmeyi, onlar›n ta-
kipçisi olmay› ve hayata geçirmeyi,
flehitlerimizin özelliklerini hayata ge-
çirmeyi esas alm›flt›r.

ÇÇookk  ggüüççllüü  bbiirr  KKüürrddiissttaann  
yyuurrttsseevveerriiyyddii  

Önderlik e¤itiminden geçti, Önderli-
¤i tan›d›. De¤iflik parti e¤itimlerinden
de geçti. Bütün bu tutumu, davran›fl›,
pratikçili¤i o bilinç düzeyiyle, kavray›fl
düzeyiyle, kararl›l›¤›yla ba¤l›yd›. Bu
bak›mdan sorunlar ve zorluklar ne
olursa olsun O, hep mücadeleyi yürüt-
me kararl›l›¤› içinde oldu. Mücadele
yürütülür, pratikte ›srar edilirse zor-
luklar›n yenilece¤i, sorunlar›n çözüle-
ce¤ine inand›. Dolay›s›yla da çözüm
yerini hep pratik olarak gördü. Sorun-
lar› pratikte çözmeyi, zorluklar› müca-
dele ederek yenmeyi esas ald›. Bu ba-
k›mdan en küçük bir ideolojik örgütsel
duruflta yalpalama, geriye düflme, za-
y›fl›k gösterme olmad›. Bu bak›mdan
önemli bir bilinç yo¤unlaflmas›na sa-
hipti, okuyan anlayan bir kiflilikti. Ön-
derlik gerçe¤ine, Önderlik çizgisine
tutku düzeyinde ba¤l› oldu. Bu ba¤l›-
l›k O’nu her zaman bu çizgi temelinde
kendini e¤itme, gelifltirme, hata ve ek-
sikliklerini elefltiri ve özelefltiriyle bul-
ma tutumuna yöneltti.

Tabii çok güçlü bir Kürdistan yurtse-
veriydi, devrimci bir kiflilikti. Gerçekten
de büyük bir iradeydi. Yani Medeni ar-
kadafl gibi zorluklar yaflam›fl, savaflta
darbe yemifl kiflilik çok azd›r. Bir de¤il,
iki de¤il say›s› çok fazla olan yaralanma
düzeylerinde bunlar› yaflad›. Fakat O
her zaman iradesine, inanc›na, bilincine
dayanarak, güvenerek o fiziki darbeleri
yenmeyi ve bir savaflç› olarak yoluna de-
vam etmeyi bildi. Belki d›fltan bak›nca
çok göstermiyordu, ama büyük bir ira-
de kiflili¤iydi. Belki fiziki olarak çok gös-
teriflli, cüsseli de¤ildi, ama müthifl bir
direnci vard›. Yani o kadar y›pranma,

darbe yemeye ra¤men, fiziki diren-
genli¤i O’nun Önderlik çizgisine
ba¤l›l›¤›yla, Kürdistan yurtseverli-
¤iyle, yani ideolojik durufluyla ba¤-
lant›l›yd›. Bu bak›mdan Apocu çizgi-
nin do¤rulu¤una güçlü bir bilinç yo-
¤unlaflan, anlayarak, kafa yorarak
tutku düzeyinde inanan ve onun ge-
reklerini yerine getirmeyi esas alan,
bunu gerçeklefltirdikçe Kürt halk›-
n›n özgür demokratik yaflam hakk›-
n›n gerçekleflece¤ini bilen, öngören
bir tutumun sahibi oldu. 

DDeerrssiimm  ssaahhaass››nnddaa  ggöörreevv aallmmaaddaa  
hhiiçç  tteerreeddddüütt  eettmmeeddii

Bu nedenle de 2005 yaz› gibi bir-
çok tart›flman›n, kar›fl›kl›¤›n oldu¤u
bir ortamda, Dersim’de görev almakta
hiç tereddüt etmedi. Örgütün ihtiyac›
oldu¤unu, HPG’nin Dersim sahas›n›
güçlendirmesi gerekti¤ini görünce,
do¤rudan kendisi önerdi ve gerillan›n
o zor ortamlar› aflmas›nda, kendisini
büyük çözümleyici bir güç haline ge-
tirdi. Geçen iki y›ll›k çok hareketli,
dalgal›, karmafl›k siyasi askeri orta-
ma, en önemli bir mücadele sahas›n-
da en üst düzeyde görev yürüterek
kat›ld›. Ne yapmak gerekti¤ini anla-
maya ve anlad›¤› ölçüde pratiklefltir-
meye çal›flt›. 

Dersim sahas›n›n gerilla prati¤inin
örgütlenmesi ve savafl›n yürütülmesi-
ne en önde kat›ld›¤› gibi, gerillan›n
Kürdistan genelinde örgütlenmesi, ha-
talar›n›n düzeltilmesi yönünde düflün-
ce ve öneri gelifltirmekten geri kalma-
d›. Bu iki y›l boyunca zaman zaman
bu görüfl ve önerilerini anakarargaha
sundu. Oldukça isabetli görüfllerdi,
gerillan›n büyütülmesine iliflkin. 

Yine tarz konusunda düzeltme
yapmaya iliflkin istekleri, önerileri
vard›. Medeni arkadafl bu yönleriyle
bir yandan 1 Haziran At›l›m› süreci-
nin öncü militanlar›, komuta gerçek-
lerinden biri oldu¤u gibi, özellikle
2007 y›l› prati¤inin gelifltirilmesinde,
HPG IV. Konferans›nda ve KONGRA
GEL V. Genel Kurulu’nda hareketimi-
zin kararlaflt›rd›¤› aktif savunma dö-
neminin gelifltirilmesinde öncü mili-
tan düzeyde yer ald›. 
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Türkiye yönetiminin, özellikle ge-
nelkurmay›n›n Kürt halk›na inkar ve
imhadan baflka bir yaklafl›m› göster-
medi¤i, ne mutlu türküm demeyen
herkesin Türk devletinin düflman› ol-
du¤unu ilan etti¤i; AKP-genelkurmay
uzlaflmas› temelinde Türkiye’nin bü-
tün imkanlar›n›n seferber edilerek ve
bin bir türlü hileli yöntemin gelifltirile-
rek imha ve tasfiye sald›r›lar›n›n yürü-
tüldü¤ü bir ortamda, bütün bunlar›
bofla ç›kartacak bir gerilla direniflinin
geliflmesine öncülük etti. Bir de bu di-
renifli aktif savunma direnifli düzeyine
ulaflt›rmak için, bunun pratik sahada
planlamas›n›, yeniden mevzilen-
mesini, tarz›n›, taktiklerini gelifl-
tirme, gerillay› pasif savunma
konumundan tümden ç›kararak
aktif savunma konumuna çek-
me mücadelesine öncü düzeyde
kat›lan ve en çok çaba harcayan
böyle bir mücadele kiflili¤inin
sembolü olan bir savaflç› oluyor. 

Yine PKK’yi imha ve tasfiye
konsepti temelinde baflta Ön-
der Apo’ya dönük zehirleme
sald›r›s› karfl›s›nda direnifl mü-
cadelesini gelifltirme, Önderlik
çizgisine ve gerçe¤ine en ileri düzey-
de sahip ç›karak, bu tür sald›r›lar›
bofla ç›kartacak bir mücadeleyi pra-
tikte var etmede en önde çaba harca-
yan militanlardan biri oldu.

2007 y›l› mücadelesinin genel dire-
nifl içerisinde böyle özgün yönleri var-
d›r. 2007 direnifli Türk genelkurmay›-
n›n gerillay› ezme ve marjinallefltirme
stratejisi temelinde kuzeyde ve güney-
de sald›r›lar›n› en çok yo¤unlaflt›rd›¤›
bir y›ld›r. Yine PKK’yi imha ve tasfiye
plan›n›, Önder Apo’yu zehirleme, geril-
lay› ezme, halk› bast›rma, Kürt direni-
flini bütün parçalarda tasfiye sürecine
sokma sald›r›s›n› planl› bir biçimde en
üst düzeyde yürüttü¤ü bir y›l. 

22000077  flfleehhiittlleerriimmiizz  bbüüyyüükk  bbiirr  
ddiirreenniiflfliinn  flfleehhiittlleerriiddiirr  

Dolay›s›yla 2007 direniflçili¤i, bir
yandan gerillay› ezme ve marjinallefltir-
me amaçlar›na karfl›, di¤er yandan ha-
reketimizi imha ve tasfiye etme amaç-
lar›na karfl› bunlar› bofla ç›kartmak
amac›yla yürütülen bir direnifl oluyor.

2007 flehitlerimiz böyle büyük bir dire-
niflin flehitleridirler. 125 yoldafl›m›z›n
bu direnifl içinde flehit düfltü¤ünü tes-
pit etmifl bulunuyoruz. Tabii çok öncü
militanlar var. Botan’da, Zagros’da, or-
ta sahada, Dersim’de, Serhat’ta, Ama-
nos’ta, Do¤u Kürdistan’da, Güney’de,
Kürdistan’›n dört bir yan›nda bu flehit-
ler mücadelenin en ön saflar›nda yer
alarak yaflamlar›n› verdiler. fifiiiyyaarrllaarr,,
EErrddaallllaarr,,  ÇÇiiyyaallaarr  gibi gerçekten çok ön-
cü, giriflken, ön açan militan tutumlar
ortaya ç›kt›. Bir edebiyat okulumuz
vard›, geçen bir ay içerisinde üç üyesi-
ni flehit verdik. BBeeddiirrhhaann,,  MMaahhiirr  vvee  RRoo--

jjiinnddaa arkadafl› bir ay içerisinde flehit
verdik. Medeni arkadafl bütün bu dire-
nifl sürecinin ve flehitlerinin sembolü-
dür, öncüsüdür. Bütün olumlu özellik-
leri kendinde toplayan, böyle büyük bir
direnifl sürecine öncülük eden nitelik-
tedir, bu özelliklere sahiptir. 

PPKKKK ttaarriihhii  bbüüyyüükk  ddiirreenniiflfl  ttaarriihhiiddiirr

PKK tarihi büyük direnifl tarihidir.
Yine, halk kahramanl›¤› tarihidir. Bü-
yük flehitler tarihidir ayn› zamanda.
Her dönemi kahramanca en ön safta
mücadele ederek flehit düflen militanlar
kazand›lar. Her dönemin böyle öncü,
örnek militanlar› oldu. HHaakkii  KKaarreerr’’llee
partileflme süreciyle bafllayan, CCuu--
mmaallaarrllaa,,  SSaalliihhlleerrllee devam eden bir par-
tileflme sürecinin flehitleri var.

12 Eylül faflist askeri rejimine karfl›
PKK ideolojisini zafer çizgisinde savu-
nan büyük zindan direniflçili¤i var.
MMaazzlluummllaarr››nn,,  HHaayyrriilleerriinn,,  KKeemmaalllleerriinn,,
FFeerrhhaattllaarr››nn  direnifli var. Yine yurtd›fl›
direniflçili¤i var. 10’dan fazla flehidi
vard›r o direniflçili¤in de. 12 Eylül fa-

flist askeri rejimine ve onun dayand›¤›
inkar ve imha sistemine tarihinin en
büyük öldürücü darbesini vuran o bü-
yük 15 A¤ustos At›l›m›’n›n öncü mili-
tanlar›, flehitleri var. AAggiittlleerr,,  EErrddaallllaarr,,
SSeevvggaattllaarr  var. Gerillan›n yarat›c›lar›,
Kürdistan co¤rafyas›nda yerlefltiricile-
ri oldular. Zindan direniflçili¤inin, 12
Eylül rejimine ideolojik alanda vurdu-
¤u öldürücü darbeyi, siyasi askeri ala-
na tafl›d›lar. Ve ulusal dirilifl devrimini
yaratt›lar. Önderlik bu döneme, Kürt
halk›n›n kahramanl›k dönemi dedi.
Bu do¤rultuda flehitleri halk kahra-
manl›klar›n›n sembolü olarak tan›mla-

d›. Agit arkadafl› da flehitler flehi-
di olarak ifade etti. 

1990’l› y›llarda ortaya ç›kan
ulusal dirilifl devrimini ve gerilla
direniflini ezmek için Türkiye yö-
netiminin topyekün savafl kon-
septi temelinde yürüttü¤ü sald›r›-
ya karfl› yürütülen ve Kürdis-
tan’›n bütün alanlar›na yay›lan
çok kapsaml› ve kahramanca ge-
rilla direnifli sürdü. 1992’den
1998’e kadar böyle bir direnifl sü-
reci vard›r. Bu ne kadar sald›r›l›r-
sa sald›r›ls›n, ne tür askeri güç

kullan›l›rsa kullan›ls›n gerillan›n ezile-
meyece¤inin, yenilemeyece¤inin ispat
edildi¤i, kan›tland›¤› bir direnifl gerçe-
¤idir. Her türlü düflman sald›r›s›na
karfl› Önderlik gerçe¤inin savunulma-
s›n›n ve gerilla direniflinin yenilmezli-
¤ini gösterme direnifli olmufltur. Bu di-
reniflin büyük kahramanlar› var, BBeerrii--
ttaannllaarr var, ZZiillaannllaarr var. Binlerce flehi-
di var. Kürt halk› PKK öncülü¤ünde en
büyük direnifl savafl›n› bu direnifl sü-
recinde yaflad›. Gerçekten de Kuzey
Kürdistan’›n, yine Güney’in bütün
da¤lar›, ovalar› gerilla izleriyle doldu.
Ayak basmad›¤›, gerillan›n savafl yap-
mad›¤› hiçbir yer yoktur. Bu süreçte
bunlar ortaya ç›kt›. 

Uluslararas› komploya karfl›, ““GGüü--
nneeflfliimmiizzii  kkaarraarrttaammaazzss››nn››zz””  kampan-
yas› çerçevesinde yürütülen direnifl
var. Önderlikle bütünleflme ve Ön-
derli¤i sahiplenme direnifli. Uluslara-
ras› komployu bofla ç›karma direnifli,
bu kampanyan›n da onlarca flehidi
var. Büyük fedai direnifli bu kam-
panya içinde geliflti. Rusya’da, TTaayy--
llaann arkadafl›m›z›n direniflinden tuta-
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l›m onlarca fedai eylemi yapan, yine
zindanda, Kürdistan’›n di¤er parça-
lar›nda, yurtd›fl›nda direnen militan-
lara kadar böyle büyük bir direniflçi-
lik geliflti. YNK sald›r›lar›na karfl› di-
renifl de bu kapsamdad›r. 

11  HHaazziirraann  AAtt››ll››mm››  ddee¤¤eerrlleerrii  
ssaahhiipplleennmmee  vvee  kkoorruummaa  aatt››ll››mm››yydd››

Uluslararas› komplonun Önderli¤e
yönelik sald›r›s› karfl›s›nda, ““GGüünneeflfliimmii--
zzii  kkaarraarrttaammaazzss››nn››zz”” kampanyas› teme-
lindeki direnifl, gerillay› kuflat›p teslim
alma sald›r›s›na karfl› da Kandil’de par-
tiyi, Önderli¤i, mücadele de¤erlerini sa-
vunma direnifli olarak ortaya ç›kt›. Yüz-
den fazla flehit verdik. En kar›fl›k, en ka-

ranl›k, en belirsizlikle dolu bir dönemin
içinde verdik bu flehitleri. Bir çoklar›n›n
ruhunun karard›¤›, iradesinin, inanc›-
n›n k›r›ld›¤›, ne olaca¤›m kayg›s›na düfl-
tü¤ü, yine bir çoklar›n›n PKK de¤erleri-
ni nas›l ele geçiririm de kendi ç›karlar›-
ma kullan›r›m›n hesab›n› yapt›¤›, baz›-
lar›n›n art›k PKK’nin iflinin bitti¤ini dü-
flündü¤ü bir ortamda, Celal Talabani gi-
bi Kürt tarihinin en uzun süre siyaset
gerçe¤i içinde bulunmufl bir kiflinin bile,
PKK ad›na art›k kurflun s›kacak tek ki-
flinin  kalmad›¤›n› düflündü¤ü ve söyle-
di¤i bir ortamda, PKK’lili¤in ne olup ol-
mad›¤›n› baflta sald›rganlar olmak üze-
re, halka ve tüm dünyaya netçe göster-
menin flehitleri oldular. PKK’nin Kürdis-
tan’da öyle basit konumda olan, yer
eden bir hareket de¤il, bir gelenek yara-
tan, halklaflan, halk›n özüyle eflitlik, de-

mokrasi, özgürlük çizgisini bilen bir ha-
reket yaratmay› baflaran bir düzeyde ol-
du¤unu aç›kça kan›tlad›lar. 

1 Haziran At›l›m› flehitlerimiz de var.
Haz›rl›k döneminde Erdal arkadafl› fle-
hit verdik, Mahir arkadafl› flehit verdik.
At›l›m sürecinde çok say›da öncü mili-
tan kadro flehit düfltü. MMuunnzzuurrllaarr,,  SSeeyyiitt
RR››zzaallaarr,,  SSeerrxxwweebbuunnllaarr,,  NNuuccaannllaarr tabii
en son SSoorrxxwwiinn ve VViiyyaann arkadafllar.
Yine fifiiillaann arkadafl öncü yönetim düze-
yinde flehit verdi¤imiz arkadafllard›. 1
Haziran At›l›m›’n›n anlam› flimdi daha
net ortaya ç›km›flt›r. Bar›fl ve demokra-
tik birlik çözümü çerçevesinde bir çözü-
mün gerçekleflip gerçekleflmeyece¤inin
netleflmesinin at›l›m›yd›. 

Yine ABD’ye dayal› olarak hareketi
içten tasfiye etme amac›n› güden ideo-

lojik örgütsel sald›r›ya karfl› Önderlik
çizgisini savunma at›l›m›yd›. Örgüte ve
devrim de¤erlerini sahiplenme ve ko-
ruma at›l›m›yd›. Ayn› zamanda strate-
jik de¤iflim, örgütsel dönüflüm ve yeni-
den yap›lanma temelinde hareketin
yeniden pratikleflme, örgütlenme, bü-
yüme ve kendini gelifltirme sürecini
bafllatma at›l›m›yd›. Bu dönemin fle-
hitleri, bu büyük amaçlar›n flehitleri
oldular. Bu amaçlara tutku düzeyinde
ba¤land›lar ve onlar› baflar›ya götüre-
bilmek için hiçbir kayg›, endifle duy-
madan, zay›fl›k göstermeden kahra-
manca mücadele etmeyi bildiler. 

2007 flehitlerimiz, bütün bu büyük
mücadele tarihi üzerinde yeni bir mü-
cadele sürecini bafllatman›n flehitleri
oluyor. Pasif savunma konumundan
aktif savunma konumuna geçmenin

flehitleri. Aktif savunma savafl› kapsa-
m›nda hareketin ideolojik, örgütsel, si-
yasi ve askeri bak›m›ndan kendisini
yeniden planlay›p, yeni bir tarzla pra-
tiklefltirmesinin flehitleri oluyorlar.
Gerillay› ezme ve marjinallefltirmeye
karfl›, hareketi imha ve tasfiye etmeye
karfl› direniflin flehitleri oluyorlar. 

Önder Apo’ya dönük sald›r› karfl›s›n-
da Önderlik gerçe¤ini en ileri düzeyde
sahiplenmenin ve savunman›n flehitleri
oluyorlar. K›saca yeni bir mücadele sü-
recini bütün yönleriyle her türlü sald›-
r›ya karfl› pratikte yeniden örgütleyerek
yürütmenin flehitleri oluyorlar. 

‹‹kkiinnccii  1188  MMaayy››ss  kkaarraarr››yyllaa  yyeennii  bbiirr  
mmüüccaaddeellee  ddöönneemmii  bbaaflflllaamm››flfltt››rr  

Hareketimiz aktif savunma karar›yla
yeni bir mücadele sürecine girmifl bu-
lunuyor. Her alanda böyle bir sürecin
gereklerine göre kendini yeniden örgüt-
lüyor, planl›yor yeni bir tarz ve üslup
kazanarak pratiklefltirmeye yöneliyor.
Böyle bir mücadelenin, çal›flman›n çok
zorlu bir ortamda geçti¤i netçe görülü-
yor. Düflman da hareketin böyle bir ko-
num kazanmas›n› engellemek, böyle bir
konum kazanmadan hareketi marjinal
k›lmak, tasfiye etmek için Türkiye’nin
bütün imkanlar›n› seferber ederek, böl-
ge ve dünya gericili¤ini harekete geçire-
rek sald›r› yürütüyor. 

Demek ki, yeni mücadele sürecini
gelifltirmek k›yas›ya bir savafl içerisin-
de oluyor. Do¤al bir ortamda de¤il, ra-
hat ve imkanlar içerisinde de¤il, tam
tersine askeri ve siyasi mücadele orta-
m›nda ve oldukça zorluklarla yüz yüze
bulunulan bir ortamda, k›yas›ya mü-
cadele ve bir çabayla bu süreç geliflti-
riliyor. ‹flte 125 flehidimiz böyle büyük
bir çaban›n sonucunda verilmifltir.
Kürt halk›n›n demokratik konfederal
sistemi temelinde, kendi öz örgütlülü-
¤ü temelinde, özgür ve ba¤›ms›z irade-
siyle bir çözüm yaratmak için yürütü-
len bir mücadele sürecini ifade edi-
yorlar. Bu süreci yaratman›n, gelifltir-
menin flehitleri de elbetteki Kürt soru-
nunun her halükarda, Kürt halk›n›n
iradesi ve mücadelesiyle çözülebilece-
¤ini kan›tlaman›n, yeni bir mücadele
tarihinin flehitleri oluyorlar. 
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Nas›l ki PKK, 18 May›s 1977’de Ha-
ki Karer’in katledilmesiyle bir direnifl,
örgütlenme, partileflme sürecine girdi
ve bu temelde var olduysa, flimdi 30 y›l
sonra ikinci 18 May›s karar›yla, Kürt
sorununun çözümünü Kürt halk›n›n
özgür iradesi ve mücadelesiyle gerçek-
lefltirmeyi hedefleyen yeni bir mücade-
leyi bafllatm›fl bulunuyor. 2007 flehit-
lerimiz, böyle bir süreci en önde omuz-
layan, ona yürekten inanan, o sürecin
baflar›s› için herhangi bir tereddüt ve
zay›fl›k göstermeden tüm yaflamlar›n›
ortaya koyan, kahramanca fedai çizgi-
sinde mücadele eden militanlar olu-
yor. Tarihsel anlamlar› büyüktür. An›-
lar› demokratik konfederalizmin infla-
s›nda ve Kürt sorununun Kürt halk›-
n›n özgür iradesiyle çözüm gerçe¤inde
yaflayacakt›r. Böyle bir gerçekli¤i orta-
ya ç›kartman›n ad› oluyorlar. 

fiehitler gerçe¤ini do¤ru anlamak,
onlar›n an›lar›na do¤ru ba¤lanmak
önemlidir. Önder Apo hep bu konular
üzerine dikkat çekti. Yetersiz anlamala-
r› hep elefltirdi. ‹deolojik, siyasi olma-
yan ba¤lanmalar› yetersiz buldu. A¤la-
y›p s›zlamay› ortadan kald›rd›. Tam ter-
sine, flehitlerin an›s›n› do¤ru anlama-
n›n ve sahip ç›kman›n, onlar›n ölçü ve
özelliklerini esas almak ve amaçlar›n›
baflarmak için Önderlik çizgisinde mü-
cadele etmek, savaflmak oldu¤unu or-
taya koydu. fiehitlerin do¤ru anlafl›lma-
s› böyle olmaktad›r. fiehitlerin an›s›na
do¤ru sahip ç›kmak bu temeldedir. Ön-
derlik, onun d›fl›ndaki ba¤lanmalar›,
yaklafl›mlar› do¤ru bulmad›¤› gibi, fle-
hitlik gerçe¤ine de uygun düflmeyen
yaklafl›mlar olarak mahkum etti. fiehit-
ler gerçe¤ini, Kürt halk›n›n Önderlik
gerçe¤i olarak tan›mlad›. PKK’yi flehitler

partisi olarak ifade etti. fiehitlerimizi
halk›n ve gerillan›n komuta gücü ola-
rak tan›mlad›. “Onlar komutan, biz o
komuta alt›nda savaflan emir erleriyiz”
dedi. fiehitler gerçe¤imizi, yaflayan par-
ti gerçe¤i, Kürt halk›n›n ulusal dirilifl
gerçe¤i, özgürlük ve demokrasi için
mücadele etme gerçe¤i biçiminde, yafla-
yan canl› varl›klar olarak tan›mlad›. 

Bu temelde 2007 flehitlerini do¤ru
anlamak, an›lar›na do¤ru sahip ç›kmak
ve gereklerini baflar›yla yerine getiren
konumda olmak gerekiyor. Do¤ru anla-
mayan, dar, yetersiz, duygusal  yakla-
flan, ideolojik, siyasi, örgütsel içeri¤in-
den kopuk ele alan yaklafl›mlardan
kendimizi kurtarmam›z gerekli. Onlar
kesinlikle do¤ru de¤ildir. fiehitler gerçe-
¤imiz bir kere onu ifade etmiyor. Di¤er
yandan o tür yaklafl›mlar herhangi bir
fayda getirmiyor. fiehitler gerçe¤i, öncü-
lük gerçe¤idir, komutanl›k gerçe¤idir.
Kürt halk›n›n özgürlük, eflitlik ve de-
mokrasi çizgisinde yürüttü¤ü mücade-
leye önderlik etme gerçe¤idir.

Dolay›s›yla flehitleri do¤ru anlamak
ve an›lar›na sahip ç›kmak demek, böyle
bir çizgiye girmek demektir. Bu çizginin
baflaran militan› olmak demektir. Her
fleyden önce bu çizgiyi iyi anlayan, bilin-
ce ç›karan, özümseyen bu çizgiyi baflar-
man›n tarz›n›, üslubunu, temposunu
yakalayan, baflar› için bilinçli ve planl›
bir temelde aktif mücadele yürüten ko-
numda olmay› gerektirir. Bu bak›mdan
da flehitler gerçe¤ini, 2007 flehitlerini
do¤ru anlamak ve an›lar›na do¤ru ba¤-
lanmak demek, aktif savunma süreci-
nin baflar›yla gelifltirilmesini sa¤lamak
demektir. Demokratik toplum konfede-
ralizminin inflas›n›n gerçeklefltirilmesi
demektir. Aktif savunma çizgisinde güç-

lü bir gerilla direniflini var etmek de-
mektir. Baflta Türkiye yönetimi olmak
üzere, tüm inkarc› ve imhac› güçlerin
planlar›n› bofla ç›kartacak bir direnifli
ideolojik, siyasi ve askeri alanda yarat-
mak demektir. Bu da büyük bir bilinçle,
yine güçlü bir iradeyle, sa¤lam bir ka-
rarl›l›k ve duruflla, ciddiyetle, disiplinle
olur. Baflar› ancak böyle yarat›l›r. 

22000077  flfleehhiittlleerrii  yyeennii  bbiirr  ssüürreeccii  
bbaaflflllaattaann  flfleehhiittlleerriimmiizzddiirr

Bunu yaparak bütün mücadele fle-
hitlerimizi ve 2007 flehitlerine do¤ru
yaklaflm›fl, onlar›n an›lar›n› do¤ru sa-
hiplenmifl oluruz. Bu bak›mdan 2007
flehitlerimiz gerçekten de yeni bir süre-
ci gelifltirmenin her türlü verisini orta-
ya ç›kartt›lar, öncülü¤ünü yaratt›lar.
Zor süreci baflard›lar. Zindan direnifli
geliflti¤inde Önder Apo, “zindan flehitle-
ri özgür yaflama köprü oldular” demifl-
ti. Bu köprüden bütün halk›n, özgür
yaflama güvenle geçebilece¤ini ifade et-
miflti. Sa¤lam köprüdür demiflti. 2007
flehitlerimiz de aktif savunma sürecine
geçiflin sa¤lam köprüsü oldular. 

Tüm hareket olarak, gerilla, halk
olarak bu köprü üzerinden geçerek ye-
ni mücadele sürecini etkili, aktif bi-
çimde gelifltirebiliriz. Bu da bizi de-
mokratik konfederalizmin inflas› teme-
linde Kürt halk›n›n özgür iradesiyle
çözüm gerçe¤ine götürür.

Bu temelde diyoruz ki, 2007 flehitle-
ri yeni bir süreci bafllatan flehitlerdir.
2007 flehitlerimizin an›lar› ölümsüz-
dür. Medeni arkadafl›, Kürt gençli¤i ve
gerillas› daha çok militanlaflarak ve ko-
mutanlaflarak mücadele gerçekli¤inde
yaflatacakt›r. 15 A¤ustos’un 24. y›l› Me-
deni arkadafl›n an›s›na gerillay› ve dire-
nifli daha çok gelifltirme y›l› olacakt›r. 

Önder Apo, Agit arkadafl›n flehadeti
üzerine bir y›l içerisinde bölükler dü-
zeyinde hareket eden gerillaya ulafla-
rak, Agit arkadafl›n an›s›n› yaflataca¤›z
demiflti. fiimdi Medeni arkadafl›n an›-
s›na da, gerillay› Karadeniz’e ve Akde-
niz’e oturtarak, Türkiye co¤rafyas›n›
da gerilla mücadelesinin oturdu¤u ve
geliflti¤i bir alan haline getirerek yafla-
taca¤›z. Kararl›l›k düzeyimiz böyle, ira-
demiz bu temeldedir. 
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Sosyalizm düflüncesi ve mücadelesi
uzun bir tarihsel sürece dayan›yor.
Sosyalizm düflüncesi, insanl›¤›n s›n›f-
s›z, sömürüsüz, eflitlikçi ve özgürlükçü
bir dünyas›n›n kurulmas›n› esas al›r.
Böylesi bir sistemin kurulmas›yla eme-
¤in özgürleflece¤i, üretici güçlerle üre-
tim iliflkileri aras›ndaki dengenin opti-
mal düzeyinin yakalanaca¤›, emekle
yetenek aras›ndaki iliflkinin do¤ru bir
rotaya oturtulaca¤› varsay›l›r. Emek ile
sermaye aras›ndaki çeliflkinin bu te-
melde son bulaca¤›, sömürünün orta-
dan kalkaca¤›, eme¤in özgürleflece¤i
hesaplan›r. Toplumlar aras›nda yara-
t›lm›fl olan suni çeliflkinin de böylece
son bulaca¤› düflünülür. Üretimin en
yüksek düzeye ç›kaca¤›, toplumsal re-
fah›n artaca¤›, k›sacas› hayat›n her yö-
nüyle insanlar için daha kolay ve kat-
lan›l›r olaca¤› düflünülür. 

‹nsanl›¤›n özgürlük aray›fl›n›n tarihi
yeni de¤ildir. Köleci devlet sisteminin
kurulmas›yla birlikte insanl›k, do¤al
toplum aflamas›nda yaflad›¤› iliflkileri
arar olmufltur. Do¤al toplum, bask›-
n›n, sömürünün olmad›¤›, ahlaki yak-
lafl›m›n egemen oldu¤u, genel güvenli-
¤in d›fl›nda bir organizasyonun bulun-
mad›¤› ve insan›n özgürlü¤ünü k›s›tla-
yan bir s›n›r›n olmad›¤›, ortak üretimin
ve tüketimin esas al›nd›¤› bir sistem-
dir. Do¤al toplumda cinsler aras›nda
bir ayr›l›k, toplumsal statüde bir ege-
menlik ve ezilmifllik bulunmaz. Herkes
her yönüyle eflittir ve tam bir eflitlik
hakimdir. Do¤al toplumun iliflki tarz›,
s›n›fl› topluma geçiflle birlikte köleci
devlet sisteminin kapsam›na al›nan in-
sanl›¤›n sömürüsüz, s›n›fs›z, eflitlikçi
ve özgürlükçü aray›fllar›n›n modeli ol-
du. Sosyalizm basit tan›m›yla, aranan

bu do¤al toplum modelinin isimlendi-
rilmesinden baflka bir fley de¤ildir.

İnsanlığın özgürlük arayışları ve

mücadelesi her dönem olmuştur

‹nsanl›k, sosyalizme veya eflitlik ve
özgürlü¤e ulaflmak amac›yla bin y›llar
boyunca sistemlerle mücadele etti, üre-
tim tarzlar›n› de¤ifltirdi, ama bir türlü
ütopyas›n› kurdu¤u özgürlü¤e ulaflama-
d›. Kölecili¤i sona erdirdi, üzerindeki
bask›lar› k›smen hafifletti, ancak biraz
de¤iflik de olsa kendisini feodalizmin yö-
netim çarklar› aras›nda buldu. Kölecili¤i
oldu¤u gibi, feodalizmi ve sonras›nda
kapitalizmi de kendi özgürlük anlay›fl›na
karfl›t buldu ve kolay kabul etmedi. Bu
sistemlerin tümüne karfl› mücadele etti,
savaflt›. Savafl›nda, mücadelesinde ön-
derlikleri farkl› olsa da, insanlar›n genel
e¤ilimleri özgürlüklerini kazanma biçi-
minde olmufltur. Ancak ne istedi¤ini de
tam anlam›yla formüle edememifltir. 

Geliflen kapitalizm ve üretim tarz›na
ba¤l› olarak flekillenen burjuvazi ve pro-
letarya s›n›f›, ‘uzlaflmaz’ karfl›tl›klar›yla
‘son s›n›f mücadelesi’nin yürütüldü¤ü
sahnenin figürü oldu. Önceki toplumsal
sistemlerdeki mücadelelerin tecrübeleri-
ni de arkas›na alan prolaterya teoriden
kopuk bir mücadele yerine, teoriye da-
yanan bir mücadeleyi esas ald›. Taleple-
rini, istek ve e¤ilimlerini bir programa,
formülasyona kavuflturdu. Bafllang›çta
kaynaklar› fazla net ve belirgin olmasa
da insanl›¤›n eflitlik ve özgürlü¤ünün
sa¤land›¤› bir toplumsal sistem olarak
sosyalizmi formüle etti. Bu tan›mlama
‘ütopik sosyalizm’ olarak yorumland›.
Nedeni böylesi bir sistemi kuracak mad-
di koflullar›n olgunlaflmam›fl olmas›yd›.

Kapitalizmin manifaktürel aflamas›nda
ve proletaryan›n henüz yeterli bir güç
haline gelmedi¤i, bir aya¤›n›n k›rda, bir
aya¤›n›n kentte oldu¤u bu dönemdeki
sosyalizm aray›fllar›n›n ancak ütopik
olabilece¤i belirtildi. Proletarya güçlen-
meli, kapitalizm manifaktürel üretimi
afl›p rekabetçi veya olgunlaflm›fl kapita-
lizm aflamas›na ulaflmal›yd› ki, sosya-
lizm için koflullar olgunlaflm›fl olsun.
Buna ba¤l› olarak genifl bir proleterya
ordusu oluflmal› ve en az bir o kadar da
yedekler ordusu bulunmal›. Bilim tek-
nikteki geliflmeler üretime yans›mal›,
üretim kapasitesi artmal›. K›sacas›, üre-
tici güçler ile üretim iliflkileri aras›ndaki
çeliflkiler uzlaflmaz bir noktaya varmal›
ki sosyalizm kurulabilsin. 

Marx ve Engels kendilerinden önce-
ki sosyalizm anlay›fllar›n› ‘ütopik sos-
yalizm’ olarak tan›mlad›lar. Kendi sos-
yalizm anlay›fllar›n› ütopik sosyalizmin
elefltirisine dayanarak kurdular. Ve
kendi sosyalizm anlay›fllar›n› bunlar-
dan ay›rmak için de ‘bilimsel sosya-
lizm’ ad›n› verdiler. Kendilerini hiçbir
do¤mayla, kal›pla s›n›rland›rmad›kla-
r›n›, bilimsel ölçü ve yaklafl›mlar› esas
ald›klar›n› ilan ettiler. 

Sosyalizm düflüncesi, proletaryan›n
etkin bir güç konumuna gelmesi ve ey-
lemsellik sürecine girmesiyle bafllar.
Lyon dokuma iflçilerinin direniflleri ve
1848 devrimleri ile Avrupa çap›nda aktif
ve etkin bir mücadele ortaya koymas›,
uluslararas› örgütlenme ve dayan›flma
sa¤lamas›, Komünist Liga’n›n kurulma-
s›, Paris Komünü’nün gerçeklefltirilmesi,
Komünist Liga’n›n yerine daha genifl,
kapsaml› bir örgüt olan I. ve II. Enter-
nasyonal’in kurulmas› 19. yüzy›l sosya-
lizm mücadelesinde oldukça önemli so-

PKK’de yaşanan PKK’de yaşanan 

sosyalizmin ruhu ve özüdürsosyalizmin ruhu ve özüdür
“Sosyalizm düşüncesi ve eylemi insanlığın özgürlük arayışının ifadesi olmuştur. Direnişleri, arayışları farklı isimler

altında olsa da özünde aradığı hep aynı şeydir. Hiçbir yenilgi insanlığın bu ütopyasının sonu anlamına gelmemiş, 

gelmeyecektir de. Sosyalizm ütopyası her daim kendisini yenileyerek ve güçlendirerek sürdürmüştür. Tüm tarihsel

zamanların özgürlük arayışları bugün Önder Apo’nun paradigmasında yeniden güçlenerek hayat bulmaktadır. 

Bu anlamda PKK’de yaşanan tüm zamanların özgürlük arayışlarının ruhu ve özüdür”
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nuçlard›. Her geliflme bir sonrakinin
üzerinde yükseldi¤i temel oluyordu.
Sosyalizm mücadelesi art›k bir söylem
de¤il, ete kemi¤e bürünen etkin ve alter-
natif bir güçtü. Burjuvazinin iktidar›na
karfl› alternatif bir iktidar, felsefesine al-
ternatif bir felsefe, ideolojisine alternatif
bir ideoloji vb. Egemen iktidar yap›lar›
için bu tehlike çanlar›n›n çalmas› anla-
m›na geliyordu. Binlerce y›ll›k özgürlük
ütopyalar›n› gerçeklefltirebilecek güç
tüm haflmetiyle meydanlardayd› ve ku-
rulu düzenleri, iktidarlar› sars›yordu. 

Burjuvazi kendi mezar kazıcısını da

birlikte getirmişti

1848 devrimleriyle birlikte sosyalizm
ideolojisinde de netleflmeler sa¤lan›r.
Marx ve Engels taraf›ndan kaleme al›-
nan ve devrimle ayn› y›l yay›nlanan Ko-
münist manifesto, ideolojik anlamda
ciddi ve sa¤lam çözümlemelerde bulu-
nuyor, proletaryan›n eline muazzam bir
silah, eylem k›lavuzu veriyordu. Her ne
kadar ideolojiyi yapanlar s›n›fa d›flar-
dan kat›lsalar da, s›n›f art›k kendisi
için düflünen ve eyleme kalkan bir güç
haline geliyordu. ‹flçi s›n›f› art›k kendisi
için düflünebilecek ve kendisi için sava-
flabilecek bir güç düzeyine ulaflm›flt›.
‘S›n›f için s›n›f’ olmaktan ç›km›fl, ‘ken-
disi için s›n›f’ olmaya bafllam›flt›. Bu,
büyük bir netlik ve güç kazanma anla-
m›na geliyordu. Tarihin ilk kez tan›k ol-
du¤u ezilen s›n›flar›n ideolojik yarat›-
mlar› gerçeklefliyordu. 

1848 devrimleriyle bafl-
layan ve Paris Komünü ile
doru¤una ulaflan ezilen
s›n›flar›n ‘iktidar olma’ ,
‘devlet yönetmeleri’ne de
tarih ilk kez tan›kl›k edi-
yordu. ‘Bald›r› ç›plaklar›n’
devleti ele geçirip yönet-
meleri, Avrupa devletlerini
ve burjuvaziyi ürkütmeye
yetmiflti. Burjuvazinin rü-
yalar›na karabasanlar
çökmüfltü. Komünist ma-
nifestonun ilk cümlede
ilan etti¤i, ‘Avrupa üzerin-
de bir heyula dolafl›yor,
komünizm heyulas›’ bur-
juvaziyi ürkütmeye yet-
miflti. Paris Komünü ise

ç›¤r›ndan ç›kmas›na yol açm›flt›. Ko-
münist manifesto bir gerçe¤e daha
parmak bas›yordu, burjuvazi kendi
mezar kaz›c›s›n› da birlikte getirmiflti. 

19. yüzy›l, ezilen s›n›flar›n proletarya
öncülü¤ünde mücadele etmeyi ö¤rendi-
¤i y›llar oldu. Bundan da önemlisi, ezi-
len s›n›flar›n kendi ideolojilerine kavufl-
tuklar› bir yüzy›l oldu. Bu anlamda bu
ça¤ tüm di¤er ça¤lardan farkl› bir ça¤,
yürütülen mücadele de di¤er mücade-
lelerden farkl› bir mücadele oldu. Prole-
taryan›n öncülük etti¤i s›n›f mücadele-
si bir ülkeyle, bir k›tayla s›n›rl› kalma-
d›. Ülkeleri de, k›talar› da aflt›. Emekçi-
ler aras›ndaki dayan›flma ve ortak ör-
gütlenme de ayn› biçimde s›n›rlar›n öte-
sine taflt›. Ortak düflmana karfl› ortak
mücadele, dayan›flma ve örgütlenme
fikrinin en önemli noktalar›ndan biri
haline geldi. O da ideolojiden kayna¤›n›
al›yordu: ‘S›n›fs›z ve s›n›rs›z’ bir dünya
özlemi. Mücadele ederken s›n›rlar› kal-
d›rmak ve ortak düflmana karfl› birlikte
mücadele etme prati¤i böylece ideolojiy-
le bütünlefliyordu. 

Ekim Devrimi 

dünya ölçeğinde yeni bir durumdu

Dönem itibariyle de¤erlendirdi¤imiz-
de, proletarya s›n›f› teorik anlamda cid-
di ve net aç›l›mlar sa¤l›yordu. Ekonomi
politikten devlete, ideolojiden savafla,
aileden örgütlenmeye, özel mülkiyetten
bürokrasiye, halk›n devletine, demok-
rasiye vb her alana iliflkin kapsaml› de-

¤erlendirmelerde bulunuyordu. Prole-
taryan›n hakk›nda düflüncesinin olma-
d›¤› bir konu kalmam›flt›. Yani sistem-
sel anlamda burjuvazinin karfl›t› bir
ideolojik bütünlük sa¤lan›yordu. Keli-
menin tam anlam›yla art›k k›lavuzsuz
de¤ildi. Ancak hepsi tam m›yd›? Olma-
d›¤› 20. yüzy›ldaki geliflmelerle ortaya
ç›kt›. Bilimsel bulufllar   ve antikiteye
ait yeni bulgular tüm teorinin yeniden
gözden geçirilmesini zorunlu k›l›yordu.
Ancak teorinin yarat›c›lar› hayatta de-
¤illerdi ve teoriyi uygulad›klar›n› iddia
edenler de hem o kapasitede de¤illerdi
hem de teoriye dogmalar y›¤›n› gibi
bakm›fllard›. Kutsal kitaplara yaklafl›l›r
gibi yaklafl›lm›fl, teorinin ça¤la, bilimle
ba¤lar›n› koparm›fllard› teorinin yarat›-
c›lar›n›n kendi sosyalizmlerine ‘bilimsel’
demelerine ve dogmalardan koparmak
istemelerine ra¤men. 

Ekim Devrimi bu teorik zemin üze-
rinde biçimlendi. Rusya koflullar›n›n
farkl›l›klar› olsa da yaflanan bir uyar-
lamayd›. Teori, sosyalist devrimin ge-
liflmifl kapitalist bir ülkede gerçeklefle-
ce¤i yönündeydi. Bu, proletaryan›n ni-
cel yap›s›, örgütlü gücü ve ezilen temel
s›n›f olarak tan›mlanmas›yla da ba¤-
lant›l›yd›. Ancak tam tersi bir durum-
la devrim yar› feodal Rusya’da gerçek-
leflti. Rusya kapitalist zincirin ‘en zay›f
halkas›’yd› ve devrim dalgas›n›n bat›-
dan do¤uya kaymas›na ön ayak olu-
yordu. Öncü s›n›f yine proletaryayd›,
ancak burada temel güç köylülüktü.
Dolay›s›yla köylülü¤ün renginin devri-
me yans›mas› kaç›n›lmazd›. Bunu
farkl› yöntemlerle etkisiz duruma ge-
tirmek, toplumsal bir devrimin do¤as›-
na ayk›r›yd› ve yaflanan da bu oldu.
Bunun yol açt›¤› sonuç, de¤iflimin gö-
rüntüyü aflmamas›yd›. Bir günde sos-
yalist olanlar›n, bir günde sosyalizmi
terk edebilecekleri gerçe¤i, çözülen
Sovyet devrimi gerçekli¤ini bir yönüyle
de olsa gözler önüne sermektedir. 

Ekim Devrimi dünya ölçe¤inde yeni
bir durumdu. O güne kadar teorisi
olan, ama gerçekleflir gerçekleflmezi bi-
linmeyen, bundan da ötesi inan›lmayan
ezilen s›n›flar›n kendi adlar›na bir dev-
leti ele geçirebilecekleri ve yönetebile-
ceklerinin pratikleflmesiydi. Üstelik bu,
ondan fazla ulusu, en az bir o kadar et-
nisite ve alt yap›y› da kapsam›na alan
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çok büyük bir nüfus ve dünya co¤raf-
yas›n›n alt›da biri kadar bir alan üze-
rinde kuruluyordu. Bu, muazzam bir
fleydi ve tarihte bir benzeri daha yoktu.
Dünyay› sarsan da buydu. Art›k ege-
menlik aç›s›ndan hiçbir sistem, hiçbir
yerde güvencede olamazd›. Reel sosya-
lizm gerçe¤i aç›¤a ç›kana kadar da ger-
çek bu temelde de¤erlendiriliyordu.
Ama böyle de olsa, yaflananlar sosya-
lizm ve ezilen s›n›flar, halklar lehine
büyük bir geliflmeydi. 

Ekim Devrimi’nden sonra sosyalizm
ve ulusal kurtulufl mücadeleleri di¤er
ezilen ve sömürge uluslarda da gelifl-
meye bafllar. Öyle ki Ekim Devrimi’nin
üzerinden daha birkaç y›l geçtikten
sonra Almanya’da devrim beklentisi
yaflanmaya bafll›yordu. Dönem, koflul-
lar ve geliflmeler itibariyle bu de¤erlen-
dirme anlafl›l›rd›. Toplumlar›n, halkla-
r›n böylesi geliflmelere heyecanla yak-
laflmalar› bile kendi bafl›na olumlu bir
geliflmedir. K›sacas› Ekim Devrimi ile
birlikte emperyalizm ciddi bir yara al-
m›flt›. Art›k eski sistemi korumak
mümkün de¤ildi ve eski sömürge sis-
temini de sürdüremeyecekti. Kendisini
de¤ifltirmek ve dönüfltürmek zorunda
kalacakt›. Sosyalizmin toplumsal pro-
jelerini kendi süzgecinden geçirecek,
kendisine benzefltirecek ve kendi pro-
jiesi haline getirecekti. 

Devlet bürokraside ifadesini bulur

Ekim Devrimi sonras› yaflananlar,
var olan›n üzerine yenilerini koyma bi-
çimindeydi. II. Dünya Savafl› sonras›
Avrupa’da kurulan halk demokrasileri,
Çin’de gerçekleflen devrim ve daha bir
çoklar›. Tan›mlama düzeyinde sosyalist
olan onlarca devlet vard›. Ancak ne ka-
dar sosyalist olduklar› tart›flmal›yd›.
Sosyalist ülke olduklar› söylenen ve
pakt içinde yer alanlar ço¤unlukla reel
sosyalizmin merkezi durumundaki

Sovyetler Birli¤i’ne ve onun da merke-
zinde yer alan Rusya’ya ba¤›ml›l›k te-
melinde hareket etmek zorunda b›rak›l-
m›fllard›. Her fley sosyalizmin ‘anayur-
du’nun savunulmas›na, ç›karlar›n›n
korunmas›na yönelikti. Öyle ki kendisi-
ne sosyalist diyen hareketler bile ba-
¤›ms›z hareket edemez, karar al›p uy-
gulayamaz veya karar ald›klar›nda da
her kararlar›n›n anayurdun ç›karlar›yla
örtüflmesine dikkat ederlerdi. 

Sovyetler Birli¤i’nde uygulanan›n
ne kadar sosyalizm oldu¤u ise tart›fl-
mal›d›r. Sosyalizmden ziyade, bürok-
ratik bir yap›n›n varl›¤› ve devleti ele
geçirmesinden bahsetmek daha do¤-
rudur. Halk ad›na oluflturulan bir yö-
netim, ama iflin asl› bürokrasinin ege-
men oldu¤u bir devlet modeli. Ad› ne
olursa olsun modern anlamda tüm
devlet modelleri, kimi uygulamalar›
farkl› olsa da ayn›d›r. Burjuva devlet
modelinde de burjuva bir etkinlikten
ziyade bürokratik bir etkinlikten bah-
setmek daha do¤rudur. Bu bürokratik
devlet ayg›t›n›n kodlar› s›n›f egemen-
likli burjuva etkinlikleriyle bütünleflir.
Bu çerçevede bak›ld›¤›nda hangi s›n›fa
dayan›rsa dayans›n, hangi model ve
biçimde olursa olsun her devlet örgüt-
lü ve etkin bir bürokraside ifadesini
bulur. Ve toplumsal özgürlük karfl›t›
de¤erlendirmesini hak eder. 

1917’de bafllayan ve 1989’a kadar
süren Sovyetler Birli¤i devlet yap›s›n›
da böyle de¤erlendirmek mümkün-
dür. Hiç flüphesiz olumlu hiçbir fley
olmad› denilemez. Halklar›n göster-
di¤i büyük fedakarl›k, kararl›l›k, di-
renifl ve emek asla unutulamaz ve in-
kara gelmez. Halklar›n, özellikle de
Rus halk›n›n devrime ba¤l›l›¤› tart›fl-
mas›zd› ve bu u¤urda gösterdi¤i feda-
karl›klar sayg›yla anmay› gerektirir.
Ancak bugünkü Rus toplumunun,
sayg›yla and›¤›m›z Rus toplumundan
ç›kt›¤›n› da eklemek gerekiyor. 

Sorunların başında sosyalist insanın

yaratılamaması gelmektedir

Kapitalizm, bireysel bir sistemdir.
Üretim araçlar›n›n bireysel mülkiyetini
esas al›r. Dahas› özel mülkiyeti huku-
kun ve adaletin temeli sayar. Libera-
lizm, rekabet ve sömürü, üretim araç-
lar› üzerindeki bireysel mülkiyet hak-
k›n› ve keyfiyetini kullanma sistemin
özü ile uyumludur. Kapitalist sistem-
deki ekonomik kriz ve karmaflan›n, bu-
nal›m›n bir nedeni de yukar›da ifade
etmeye çal›flt›¤›m›z üretim araçlar› üze-
rindeki bireysel mülkiyettir. Bu, sosya-
lizmin ekonomik politi¤inin uygulana-
bilir çerçevesini de oluflturur; özel mül-
kiyeti yok etmek, üretim araçlar› üze-
rindeki mülkiyeti kamuya geçirmek ve
üretimde merkezi planlamaya gitmek. 

Sosyalizm teorisi de¤erlendirildi¤in-
de, bunlar yanl›fl fleyler de¤ildi, ama
kutsal kitaplar›n de¤iflmez, esnetilemez
kural› gibi de ele al›nmamas› gerekirdi.
Bu yaklafl›m ve yanl›fllar› bir yana, sos-
yalizm ad›na kurulan Önderli¤in deyi-
miyle ‘devlet kapitalizm’den baflka bir
fley de¤ildi. Tüm üretim araçlar›na ka-
mu ad›na el konulmufl, bir avuç yüksek
bürokrat›n tüm bu birikimleri kullan-
mas› engellenememifltir. Böylece ortaya
ç›kan, burjuvalardan daha flaflaal› bir
yaflam sürdüren elit bir bürokratik s›n›f
olmufltur. Gitti¤i Moskova’da Che Gue-
vera’ya “sosyalizm kesinlikle bu de¤il-
dir” dedirten manzara biraz da budur.
Yani elit burjuvalar›n devlet kapitalizmi
temelindeki yaflay›fllar›. K›sacas› 1989’a
gelindi¤inde, içten içe yaflanan bu çürü-
meler sistemin iflas›n› getirmifltir. Yap›-
y› restore etmek için çekilen tafl tüm ya-
p›n›n yerle bir olmas›na yol açm›flt›r. 

Sosyalizm mücadelesinin bugün
ulaflt›¤› düzeyi bu k›sa anlat›mdan
görmek mümkündür. Bir ütopyadan,
küresel çapl› bir devlet yap›lanmas›na
ulafl›ld›. Bilim, teknik ve üretimde ka-
pitalizmle rekabet edebilecek bir düze-
ye ulaflt›. Uzay›n kap›lar›n› insanl›¤a
açt› vb. fiüphesiz sosyalizm ad›na ve
kapitalizmle rekabet halinde yap›lm›fl
olmas› önemlidir. Reel sosyalizmin çö-
zülme öncesi vard›¤› düzey, bu anlam-
da sosyalizm mücadelesinde var›lan
doruktu. Ama bu doruk, çok önemli
sorunlar› da yaflayarak ve ba¤r›nda ta-
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fl›yarak kendisiyle getirmiflti. Bu so-
runlar›n en bafl›nda da sosyalist insa-
n›n yarat›lmam›fl olmas› gelir. Öncelik
devlete verilmifl, devletin ele geçirilme-
siyle birlikte her fleyin kendili¤inden
hal olaca¤› san›lm›flt›r. ‹nsanlar›n sos-
yalistleflmelerinin de devletle birlikte
gerçekleflece¤i varsay›lm›flt›r. Prati¤in
hiç de öyle olmad›¤› reel sosyalizmin
çöktü¤ü gün ortaya ç›km›flt›r.

Yaratılacak insanın düzeyi 

kurulacak sistemin düzeyini belirler

70 y›ll›k reel sosyalist iktidar süre-
cinde meta ba¤›ml› insan›n ötesine ge-
çilmedi¤i görülmüfltür. Al›n›p sat›labi-
len her fleyin meta oldu¤u ekonomist
düflüncesi, kapitalizmden fazla Sovyet
çat›s› alt›nda yaflayan insanlar›n zih-
ninde yer edinmifltir. Dolay›s›yla her
fley ekonomik de¤ere dönüfltürülmüfl,
sat›lmad›k bir fley b›rak›lmam›flt›r. Reel
sosyalist insan›n yap›s›nda ahlakç›,
maneviyatç› yaklafl›mlardan eser kal-
mam›flt›r. Bugün dünya çap›nda yafla-
nan çirkinliklerin önemli bir k›sm›n›n
buras› kaynakl› oldu¤u görülmektedir.
Rusya neredeyse uyuflturucu, mafya ve
fuhuflun merkezi haline gelmifltir. Fa-
flist bir parti reel sosyalizmin çökmesin-
den k›sa bir süre sonra kurulmufltur.
Asl›nda bunlar ne kadar sosyalist olun-
du¤unu veya sosyalizmin ne kadar ku-
rulmufl oldu¤unu da göstermektedir. 

Yine reel sosyalist yönetimin ege-
menli¤inde bulunan toplumlar›n Ekim
Devrimi öncesi eski de¤erlere ve iliflki-
lere dönmeleri de fazla uzun sürme-
mifltir. 70 y›l boyunca tukaka edilen
kiliseler, camiler Moskova’daki siyaset
merkezinin y›k›ld›¤› günün ertesinde
büyük bir ihtiflamla kap›lar›n› açm›fl-
lard›r. ‹nsanlar da büyük bir ifltahla ve
ba¤l›l›kla bu kap›lardan içeri girmifl-
lerdir. Yani yok say›lan, ‘halk›n afyo-
nu’ diye de¤erlendirilen dinin hiç de
yok edilemedi¤i, gücünden bir fley yi-
tirmedi¤i görülmüfltür. 

Önderlik bu tür insan yetifltirme
anlay›fl›n› fliddetle elefltirir, reddeder.
Devletin ele geçirilmesinden sonra
sosyalist insan›n yarat›laca¤› fikrinin
saçma ve çarp›k oldu¤unu belirtir.
Sistem insan› belirleyemez, sistemi be-
lirleyecek olan esas›nda insand›r. Yani

yarat›lan insan›n düzeyi kurulacak
sistemin düzeyini belirler. Formülas-
yonun tersten kurulmas› gerekti¤i or-
tadad›r. Önderlik önce sosyalist insa-
n›n yarat›lmas› gerekti¤ini belirtir. Ku-
rulacak olan sosyalizmin bu temelde
olursa sa¤lam temeller üzerine otur-
mufl olaca¤›n› söyler. Yaflanan prati¤in
bize gösterdi¤i gerçek de budur. 

Sosyalizmin bugün yaşadığı en ciddi

sorun inançsızlık sorunudur

Reel sosyalizmin y›k›nt›lar› üzerin-
de onlarca ulusal devlet kuruldu. Sos-
yalizmin bayra¤› alt›nda yaflan›yor de-
nilerek çözülmeyen ulus ve az›nl›k so-
runlar›,  çözülüfl sonras› halklar ara-
s›nda fliddetli çat›flmalar›n yaflanmas›-
na yol açt›. Milliyetçilik yeniden ve bu
alanlarda hortlat›ld›. Neredeyse ça¤›n
d›fl›nda kalan bu yap›, yeniden güç ve
etkinlik alan› buldu. 

Reel sosyalizmin çökmesi ile birlikte
sosyalizme iliflkin de¤erlendirmeler art-
t›. ‘Tarihin sonu’ gibi tezlerle s›n›flar
aras›ndaki mücadelenin sonuçsuz kal-
d›¤› ve son buldu¤u ispatlanmaya çal›-
fl›ld›. Tarihin s›n›f savafl›mlar› tarihi ol-
du¤u marksist tarih anlay›fl› dikkate
al›nd›¤›nda, tarihin sonu tezi ile bu s›n›f
mücadeleleri tarihinin son buldu¤unun
vurguland›¤› görülür. Yani mücadele et-
meye, sosyalizmin peflinde koflmaya hiç
gerek yoktur ve bu beyhude bir çabad›r.
En nihayetinde var›lacak yer ayn› yerdir
onca güçlü ve örgütlü devletin vard›¤›
yer gibi. Dahas› tezden buna izin veril-
meyece¤ini ç›karmak da zor de¤ildir. 

Yaflananlardan sonra oldukça genifl
bir çevrede sosyalizme inanc›n sars›l-
d›¤›n› söylemek mümkündür. Mosko-
va’ya ba¤l› devletlerin ayn› inançs›zl›k
ve ba¤›ml›l›k sonucu çözüldüklerini
söylemek do¤rudur. Bu çözülüfl dev-
letlerle de s›n›rl› kalmad›. Sosyalist
merkezlere ba¤›ml› geliflen partiler ve

örgütler de ayn› inançs›zl›k sonucu
kendilerini fes etme yoluna gittiler.
Mant›k hemen hemen bir ve ayn›yd›:
Bu kadar güç ve örgütlülü¤e, tecrübe-
ye ra¤men baflar›lamam›flsa kendileri
nas›l baflaracaklard›? Burada sosya-
lizme olan inançs›zl›k vard›r. Yine sos-
yalizmin bir özgürlük idealinden ziya-
de maddi güç temelinde de¤erlendiril-
mesi anlay›fl› vard›r. Ve bir kez inanç-
s›zl›k geliflmeye görsün, sonras›n›n bir
y›k›nt› olmas› kaç›n›lmazd›r. 

Sosyalizmin bugün yaflad›¤› en cid-
di sorun inançs›zl›k sorunudur. Devlet
ve örgütlerde ç›kt›¤›n› belirtti¤imiz
yaklafl›mlardan fazlas› insanlarda
mevcuttur. Bir kez daha baflar›labile-
ce¤ine olan inanç ciddi darbe alm›fl
durumdad›r. Sovyetler Birli¤i çat›s› al-
t›nda yer alan devletlerde yaflayan in-
sanlar›n yaflamlar› da insanlar›n sos-
yalizmden uzaklaflmalar›na neden ol-
mufltur. Emperyalist bas›n tekelleri-
nin bu pratikten kayna¤›n› alan sosya-
lizme sald›r›lar›, bu inanç zedelenme-
sinde önemli bir rol oynamaktad›r.
Sosyalizmin bu ideolojik sald›r› ve
inançs›zl›¤a karfl› aya¤a kalkmas›,
sosyalizm düflüncesine eski itibar›n›
kazand›rmas› zorunludur. Postmoder-
nizm ad› alt›nda gelifltirilen ideolojilere
inançs›zl›k, asl›nda sosyalizme inanç-
s›zl›¤›n örgütlendirilmesinden baflka
bir fley de¤ildir. Yarat›lmak istenen
inançs›z insan, inançs›z toplumdur.
Emperyalistler aç›s›ndan inançs›z bir
insan ve toplumu sorunsuz yönetmek
çok daha kolay ve mümkündür. 

Önder Apo sosyalizm mücadelesinde

cisimleşen değeri sahiplenmiştir

PKK ve Önder Apo, sosyalizmin yu-
kar›da ifade etmeye çal›flt›¤›m›z tarih-
sel geliflimini, bu tarihsel süreç ve
mücadelesinde cisimleflen emek ve
de¤eri sahiplenir. Yine tüm tarihe
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elefltirel yaklaflt›¤› gibi, sosyalizmin
düflünce ve eylemlerini de ayn› eleflti-
riye tabi tutar. Hiçbir fleyin mutlak
olmad›¤›, her fleyin geliflmelerle ba¤-
lant›l› geliflebilece¤i, yeni bak›fl aç›la-
r›na da bu temelde ulafl›labilece¤i di-
yalektik yöntemi esas al›r. 

Önder Apo reel sosyalizmin tüm
tarihi ve prati¤i kadar, hatta bundan
daha çok marxsist leninist literatü-
rün tümünü sosyalizmin bak›fl aç›s›-
n›n elefltirisinden geçirerek en net,
do¤ru, tam ve rafine sonuçlara ulafl-
m›flt›r. Yaflananlar›n asl›nda sadece
pratik bir yetmezlik olmad›¤›n›, bu-
nun bir yaklafl›mdan, felsefeden, ta-
rih bak›fl aç›s›ndan kayna¤›n› ald›¤›-
n› elefltirileriyle ortaya ç›karm›flt›r.
Tarihe kaba materyalist zorunlu iler-
leme yasas› ile bakmam›flt›r. Tarihe
zorunlu ilerleme yasas› çerçevesinde
bak›ld›¤›nda, sosyalizmin kaç›n›lmaz
mutlakl›¤› ile karfl›lafl›l›r. Ve yine s›-
n›fl› da olsa her toplumsal sistem bir
öncekine göre daha iyi ve olumludur.
Ve s›n›fs›z topluma giriflte önemli bi-
rer aflamad›r. Bu bak›fl aç›s›na göre,
köleci devlet sistemi, eflitlikçi do¤al
toplumdan veya ilkel komünal top-
lumdan daha iyi ve ilericidir. Önder
Apo bunu asla do¤ru bulmaz. Bu
ilerlemenin de teknik ba¤lamda oldu-
¤unu, toplumsal anlamda ise tam
tersine bir geri gidifl oldu¤unu belir-
tir ve flunlar› ekler: 

“... flu hususu kan›tlamak istiyo-
rum: Do¤al toplumdan zorunlu ola-
rak hiyerarflik ve devletçi toplumun
geliflmesi diye bir kanun yoktur. Bel-
ki bu yönlü bir e¤ilim olabilir. E¤ili-
min zorunlu, kesintisiz ve sonuna ka-
dar olmas› tamamen yanl›fl bir varsa-
y›md›r. S›n›fl› toplumun ilerlemeler
için zorunlu oldu¤u biçimindeki
marksist tespit –ezilen ve sömürülen-
ler ad›na– yap›lan en büyük yanl›fll›k-
lardan biridir. Bu, sosyalizmi peflinen
s›n›f hakimiyetine terk etmektedir.
Bu yanl›fl, marksizmin yaklafl›k 150
y›ll›k tarihinde bir kapitalizm yede¤i
haline getirilmifl olmas›n›n en temel
nedenidir. Devleti, s›n›flar› ve zoru
toplumsal geliflmenin, ilerlemenin ka-
ç›n›lmaz evreleri olarak görmek, orga-
nik, do¤al toplumun günümüze ka-
dar muazzam direnmesini küçümse-

mek, hatta yok saymaktad›r. Tarihi
kendili¤inden tahakküm güçlerine
hediye etmektedir. S›n›flar›n varl›¤›n›
kader olarak görmek, belki de fark›n-
da olmadan hakim s›n›flar›n ideolog-
lu¤una alet olmakt›r. Bu yönüyle ezi-
len ve sömürülenler ad›na en tehlike-
li bir rolü oynamakt›r. Tarih bu tür
ideolojik ve politik ak›mlar›n adeta is-
tilas› alt›nda b›rak›lm›flt›r.”

Sosyalizm bir dönemin sorunu 

veya ilişkisi değildir

PKK ve Önder Apo’da sosyalizm bir
ça¤›n, bir dönemin sorunu ya da ilifl-
kisi olarak ele al›nmaz. Kaç›n›lmaz
bir zorunluluk olarak mutlaka kapi-
talizmden sonra geliflir diye bir
düflünceye gidilmez. Sosya-
lizmin teknik ve toplumsal bir
ilerlemenin ürünü ve sonucu
oldu¤u düflünülmez. Tam ter-
sine, ilkel de olsa ahlaka daya-
nan, özgürlükçü ve eflitlikçi bir
düflünce olarak ele al›n›r. Do-
lay›s›yla tarihi olmufllar üze-
rinden yorumlamaktan ziyade,
ihtimalleri, olabilecekleri de-
¤erlendirmeyi esas al›r. Dolay›-
s›yla gerçekleflmemifl olsa bile,
ilkel ça¤larda veya köleci dev-
let sisteminde de sosyalizm
düflüncesinin olabilece¤ini tez
olarak savunur. Örne¤in Spar-
taküs isyan›n›n yenilgisi ça¤la
ve zorunlu tarihsel ilerleme ya-
sas›yla aç›klan›r. Yani Sparta-
küs, ad›na sosyalizm denmese de
eflitlikçi, özgürlükçü bir toplum mo-
delini savunuyordu, dolay›s›yla ye-
nilmesi kaç›n›lmazd› demek, do¤ru
bir yaklafl›m olamaz. Bu tarihi kesin
kurallarla aç›klama anlam›na gelir
ki, bu da tarihin kendisine bile uy-
maz. Gerçekleflen Spartaküs’ün ye-
nilgisidir, ama bu, özgürlükçü bir
düflünceyi savundu¤undan dolay›
kaç›n›lmaz bir zorunluluk olarak yo-
rumlanmas›n› hakl› ç›karmaz. Baflka
türlü geliflmesi de gayet mümkündü.
Ya da Rönesans ça¤›n› ele alal›m; gi-
diflin mutlak kapitalizme do¤ru oldu-
¤unu söylemek, bu dönem iliflki ve
mücadelesine de büyük bir haks›zl›k
anlam›na gelir.

Devlet varlığı özgürlük karşıtı 

konumuyla belirgindir

Devlet, iktidar sosyalizmle ba¤dafl-
mayan kurumlard›r. Ne kadar güçlü
devlet, iktidar ve ordu flekillenirse sos-
yalizmden o kadar uzaklafl›lm›fl olunur.
Devlet varl›¤› özgürlük karfl›t› konu-
muyla belirgindir. Devlet, özgürlük ve
demokrasi yoksunudur. Büyüyen dev-
let, küçülen sosyalizm ve demokrasi de-
mektir. Ayn› fley tersinden de do¤ru-
dur. Demokratik s›n›rlar ne kadar geli-
flir, sosyalizm ne kadar etkin olursa,
devlet de o kadar küçülür, geriler. Do-
lay›s›yla sosyalizm anlay›fl›n›n devleti
ele geçirme, onu kendi ç›karlar› do¤rul-
tusunda kullanma yaklafl›mlar› yanl›fl

sonuçlara yol açm›flt›r. Devlet çok güç-
lü bir formdur. O formu ele geçirenin
onu kendisine, özellikle de sosyalizme
benzetebilmesi çok zordur. Daha do¤-
rusu, o formu ele geçirenin forma uya-
ca¤›, onun arzu ve istekleri do¤rultu-
sunda iktidar› yönlendirece¤idir. Sov-
yetler Birli¤i deneyinde bu görülmemifl,
güçlü devletle tüm sorunlar›n çözümle-
nece¤i düflünülmüfltür. Bu anlay›fl so-
nucu dev gibi bir devlet mekanizmas›
yarat›lm›flt›r. Hiç flüphesiz bunu hakl›
ç›karmaya çal›flan nedenler, k›l›flar ile-
ri sürülmüfltür; düflman bir dünya ta-
raf›ndan kuflat›lm›fl olma ve yok edilme
tehlikesi, devletçi yaklafl›mlar› hakl› bir
temele oturtmaya çal›flm›flt›r.

Marksizmin ilk geliflim y›llar›ndaki

SERXWEBÛNAA¤¤uussttooss  22000077 8899

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



devlet yaklafl›mlar› çok daha farkl›d›r.
Engels, “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni “ adl› eserinde, devleti
sönümlenmesi gereken bir araç olarak
de¤erlendirir ve Asar-› Atika müzesinde
tunç baltan›n yan›na kald›r›laca¤›n› di-
le getirir. Yine Engels, demokratik dev-
let ya da halk›n devleti denen fleyin ola-
mayaca¤›n›, her devletin halk yoksunu
ve özgürlük karfl›t› oldu¤unu belirtir.
Engels’ten birkaç cümleyle vurgulad›¤›-
m›z bu yaklafl›m, marksizmin geliflim
y›llar›ndaki devlet yaklafl›m›d›r. Bu
yaklafl›mda devleti ele geçirme ve onu
s›n›f ç›karlar› do¤rultusunda kullanma
diye bir anlay›fl yoktur. Yine kurulacak
olan sosyalizmin korumas›n› da düzen-
li orduya, polis örgütüne havale etmez.
Bunlar›n yerine silahl› milis örgütünün
kurulmas› gerekti¤ini sal›k verirler. 

Bu düflüncelerin afl›n›m› Paris Ko-
münü sonras› de¤erlendirmelerde görü-
lür. Özellikle de Lenin’in Paris Komünü
Dersleri’nde devlet, ordu ve kurumlar›
ele geçirme anlay›fl› öne ç›kar. Paris Ko-
münü’nün yenilgi nedenleri buralarda
aran›r. Ekim Devrimi sonras› devlet, or-
du, bürokrasi vb konulardaki düflünce
ve örgütlenmeler çok daha farkl› bir bo-
yut kazan›r. Dev gibi bir devlet, ordu ve
bürokrasi yarat›l›r. Ele geçirilen devletle
kurulan sosyalizm korunmaya çal›fl›l›r.
Sosyalizmin güvenli¤ini devlete b›rak-
mak, halk tabiri ile ci¤eri kediye teslim
etmek gibi bir fleydir. Devlet formunun
içine ald›¤›n› kendisine benzefltirmekte
fazla gecikmeyece¤i, reel sosyalist sis-
tem örne¤inde netçe görülmektedir. 

İnsan her sistemin kilit taşıdır

Önderlik devleti, sosyalistler aç›s›n-
da mutlaka uzak durulmas› gereken bir
kurum olarak de¤erlendirir. Devleti ele
geçirme ve s›n›f ç›karlar› do¤rultusun-
da kullanma diye bir yaklafl›m›n olama-
yaca¤›; önce devleti hal etme, sonra in-
sana, sosyalizme ve özgürlü¤e yönelme-
nin bir sapt›rma oldu¤unu belirtir. ‹n-
san her sistemin kilit tafl›d›r. Ve öncelik
tafl›r. E¤er sosyalizm kurulacaksa, bu
önce sosyalist insan›n yarat›lmas›yla
mümkün olabilir. ‹nsan› yarat›lmadan
k›rk tane devlet de ele geçirilse, reel
sosyalizmde oldu¤u biçimiyle dev gibi
bir devlet ve ordu mekanizmas› da ya-

rat›lsa, yine de sosyalizm kurulmufl ol-
mayacakt›r. En fazla, devletin girdi¤i
ortam›n biçimini kazanan organizmalar
gibi yeni bir biçim kazanmas›na hizmet
edilmifl olunur. O halde devlet, biçimi
ve niteli¤i ne olursa olsun, karfl›s›nda
mücadele etmek sosyalistlerin izlemesi
gereken temel do¤rultudur. 

Devlete mutlaka yok edilmesi gere-
ken bir varl›k gibi de yaklaflmamak ge-
rekir. Ne ele geçirmek ne de yok etmek.
Do¤rusu de¤iflime u¤ratmak, demokra-
siye duyarl› hale getirmek, Engels’in
meflhur formülünde dile getirdi¤imiz gi-
bi, sönümlenmesini sa¤lamak. Bu ko-
nuda Önderlik flunlar› belirtir: 

“... marksist kuram›n siyasal devrim
ve sonras›na iliflkin tezleri, daha vahim
olarak hiyerarflik ve devletçi karakter
tafl›r. Savafl, proletarya diktatörlü¤ü,
devletçilik kavram olarak neredeyse
kutsallaflt›r›l›r. Halbuki devlet iktidar,
savafl ordu s›n›fl› toplum uygarl›¤›n›n
ürünü olup, mutlak anlamda egemen
sömürücü kesimin vazgeçilmez yaflam
ayg›tlar›d›r. Bu araçlar› proletaryan›n
eline vermek demek, daha bafl›ndan
kendini onlara benzetmeye karar ver-
mek demektir. Nitekim reel sosyalizm-
de bu araçlar›n hepsi en yetkince kul-
lan›ld›. Zafer elde edildi. Fakat 70 y›l
sonra anlafl›ld› ki, kapitalizmin en ça-
pulcu biçimi -Bat› Avrupa kapitalizmi
onun yan›nda adeta yedi suyla y›kan-
m›flt›r- kurulmufltur. Kapitalizmin en
totaliter, antidemokratik biçimi söz ko-
nusudur. Bu olgunun alt›nda devlet
anlay›fl› yatmaktad›r. Engels’te ‘yavafl

yavafl sönmesi gerekir’ denilen devlet,
en güçlü aflamas›na reel sosyalizmle
ulaflm›flt›r. Burada art niyet, karfl› dev-
rim aramak fazla anlaml› de¤ildir. Bafl-
vurdu¤u araçlar –devlet dört dörtlük
ele geçirilse de– sosyalizme de¤il, kapi-
talizme götürür. Sosyalizm, sosyalist
araçlar gerektirir. Onlar da bafltan so-
na demokrasi, çevre hareketi, kad›n
hareketi, insan haklar›, toplumun öz
savunma mekanizmalar›d›r.”

“Tam demokrasi olmadan 

sosyalizm gerçekleşmez” 

Demokrasi yaklafl›mlar› da devlet
benzeridir. Kaba materyalist yorum
demokrasiyi devletin biçimi ve niteli¤i
olarak yorumlama biçimindedir. De-
mokrasi madalyonun bir yüzünü, dik-
tatörlük di¤er yüzünü oluflturur. Bu
anlay›fltan hareketle var›lan iktidar
devlet yorumlar›, burjuva demokrasi-
sinin proletarya için diktatörlük, pro-
letarya demokrasisinin de burjuvazi
için diktatörlük oldu¤u biçimindedir.
Bu yaklafl›m›n do¤ru bir demokrasi
anlay›fl›na götürmeyece¤i aç›kt›r. Ve
bu demokrasi de tam bir tan›m içer-
mez. En basit tan›m›n eski Yunan ta-
n›m› oldu¤unu varsayarsak; demokra-
si halk›n kendi kendisini yönetme-
siyse, o zaman halk›n karar ve irade
oluflturmada kat›l›m düzeyinin yüksek
olmas› bir zorunluluk haline gelir.
E¤er de¤ilse, o zaman nas›l bir demok-
rasi vard›r? Egemen olan›n demokrasi
de¤il, madalyonun di¤er yüzü oldu¤u-
dur. Ve o iktidar biçimi sadece burju-
vaziye yönelmez, devlete ve iktidara
yönelen her elefltiriye ayn› fliddet ve öl-
çü ile yaklafl›r. Kayna¤› halk da olsa,
halk karfl›t› bir konuma gelmesi kaç›-
n›lmaz olur. Zaten yukar›da tan›mla-
d›¤›m›z devletle yan yana geldi¤inde
bu yaklafl›m flafl›rt›c› da olmaz.

Önderlik Lenin’in “tam demokrasi ol-
madan sosyalizm gerçekleflmez” de¤er-
lendirmesini do¤ru bulur. Ancak buna
ra¤men Lenin, devlet ve demokrasi kav-
ramlar›n› tam çözemez. Yaflanan pratik
sorunlar ve bu sorunlardan hareketle,
bu söyleme ra¤men sert ve kat› bir dev-
let yap›s› yarat›l›r. Sosyalizm ad›na orta-
ya ç›kar›lan çeliflik bir durum. 

Önderlik, Lenin’in devletin kodlar›-
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n›n çözemedi¤ini belirtir ve flunlar› ek-
ler: “... bir örnekle daha iyi izah edebi-
lirim. Herkesin –20. yüzy›lla ideolojik,
siyasi olarak ilgilenen herkesin– tan›-
d›¤› Lenin’in devrimci dürüstlü¤ünden
herhalde flüphe edilemez. Lenin hem
teorik, hem pratik iktidarla ilgilendi-
¤inde, ondaki flifreyi çözdü¤ünü san-
m›yorum. Çözemedi¤i için de kurdu¤u
sistemle en çok kendi amaçlar›n› tasfi-
ye etti, bofla ç›kard›. fiifreleri do¤ru çö-
zememenin önemi buradad›r.”

Demokrasiyle sosyalizm aras›nda
kopmaz bir ba¤›n oldu¤u görülüyor.
Demokratik geliflmenin düzeyi o toplu-
mun sosyalizmle olan ba¤lar›n›n düze-
yini de verir. Demokratik olmayanlar›n
sosyalist olamayacaklar›n› bir kez daha
vurgulayabiliriz. Burada dikkat çekme-
miz gereken yan, demokrasiyle kast et-
ti¤imiz Avrupa devlet yönetim modelleri
de¤ildir. Avrupa türü demokrasi mode-
li, devletle iç içe geçen bir modeldir. Bu
model s›n›f demokrasileri modeline
meflruiyet kazand›r›r. Devletle ba¤ için-
de oldu¤undan ve devlet de s›n›f›n ren-
gini tafl›d›¤›nda demokrasi de otomatik-
men bu renge bürünmüfl olur. Burjuva
demokrasisi, proletarya demokrasisi.
Do¤al olarak bu da karfl›t›n› koflullar:
burjuva diktatörlü¤ü, proletarya dikta-
törlü¤ü. Dolay›s›yla Avrupa türü de-
mokrasi tan›m› dar ve yetersizdir. Ön-
derlik demokrasiyi “devlet d›fl› toplu-
luklar›n yönetim modeli” olarak tan›m-
lar ve do¤rusu da budur.

Tüm sorunların başında 

kadın sorunu gelir

Önemli bir konu da kad›n sorunu-
dur. Sosyalizm teorisinin cinsleraras›
ayr›ma vurgusu, di¤er alanlardaki vur-
gular› kadar güçlü de¤ildir. Bir emek,
de¤er, para, meta veya devlet, savafl,
s›n›f mücadelesi, proletarya vb kav-
ramlara verilen önem ve ciddiyet, cins-
leraras› ayr›ma, ezilen cins olarak da
kad›n›n konumuna verilmemifl, tahlil
edilmemifltir. Sosyalizm teorisinde tüm
topluma birden hitap edilir. Cinsler ve
s›n›flar dahil toplumu küme küme böl-
mek yerine, cinsiyet yap›s›n› d›fl›nda
tutarak s›n›fsal yap› üzerinden toplum
de¤erlendirilir. Kad›n ya da erkek ol-
mas› fark etmez. Önemli olan egemen

ve ezilen s›n›flar›n varl›¤›d›r ve bu s›n›f-
lar›n karfl›t konumlarda bulunmalar›-
d›r. Kad›n bu kapsamda ezilen s›n›f
içinde ezilen erkekle birlikte de¤erlen-
dirilmifltir. Kurtulufl olacaksa bu da
cinse göre de¤il, s›n›fa göre olacakt›r.
Proletarya ezilen s›n›f olarak kurtulur-
sa, kad›n da ayn› s›n›f›n üyesi olarak
kurtulacakt›r. Bu yaklafl›m önce devle-
ti halledelim, sonra döner di¤er sorun-
lar› hallederiz düflüncesinin devam›n-
dan baflka bir fley de¤ildir. Sonucu çö-
zümleyici olmaktan çok uzakt›r.

Kad›n sorunu tüm sorunlar›n bafl›n-
da gelir. Birinci derecede ele al›nmas›
ve çözülmesi gereken bir sorundur. Di-
¤er tüm sorunlar ancak bununla birlik-
te ele al›n›p çözüm aray›fllar›na yöneldi-
¤inde anlam bulabilir. Çünkü, ezilenin
ezileni bir cins olarak kad›n›n bu statü-
sü devam etti¤i müddetçe insanl›k öz-
gürlü¤e kavuflamayacakt›r. Kad›n han-

gi egemenlik iliflkiler sonucu bugünkü
duruma düflürüldü? Hangi cinsel k›r›l-
malar sonucu do¤al toplumun dinle-
nen, sayg› gören kad›n› eve, kap›lar ar-
d›na haps oldu? Nas›l bir meta gibi al›-
n›r, sat›l›r hale getirildi ve nas›l bir kö-
lenin kölesi, ezilenin ezileni oldu? Ka-
d›n bu durumdan nas›l kurtulacak,
cinsler aras›nda tam bir eflitlik nas›l
sa¤lanacak? Kad›n hangi ideolojik
araçlarla, hangi örgütsel yap› içinde yer
alacak? Cinsel k›r›lmalar kad›n›n lehi-
ne nas›l düzeltilecek vs? Sosyalizminin
teorik çözümlemelerinin kapsam›nda
bu sorunlara pek rastlanmaz, rastlansa
da yan›tlar› son derece zay›f kal›r. 

Kadının gelişimi 

özgürlük kahramanlığını gerektirir

Önderlik bu konuda flunlar› belirtir:
“Kad›n›n özgürlük eylemine dayanma-
yan hiçbir hareketin özlü ve kal›c› öz-
gür topluma götürme flans› s›n›rl›d›r.
Önce iktidar, sosyalizm, ulusal kurtu-

lufl vs gibi yaklafl›mlar›n özleneni vere-
memesi de bu gerçeklikle ba¤lant›l›d›r.
Kad›n›n özgürlük çal›flmas›, cinsiyet
eflitli¤ini çok aflan genel demokratik,
insan haklar›, çevre, toplumsal eflitli-
¤in özünü teflkil eder.”

“Kad›n›n özgürlü¤ünde at›lmas› ge-
reken ilk ad›m, kad›n› öz eylem gücü
haline getirmektir; üzerindeki mülki-
yetçi yaklafl›mdan uzak durmakt›r. A¤›r
mülkiyet duygular› ile yüklü moda aflk
yaklafl›mlar› ba¤r›nda birçok tehlikeyi
tafl›r. Hiyerarflik ve devlet gelenekli top-
lumda aflk, yan›ltmacalar›n en büyü¤ü-
dür; uygulanan suçu örtbas etme etke-
nidir. Kad›na sayg› ve özgürlü¤üne des-
tek, öncelikle yaflanan gerçekli¤in itira-
f›ndan ve özgürlük lehine afl›lmas›nda
samimi ve dürüst davranabilmekten
geçer. Kendi egemen erkekli¤ini –ad›na
ne derse desin– kad›nda yaflayan bir er-
ke¤in sa¤l›kl› bir özgürlük de¤eri ola-

maz. Kad›n›n fiziksel, ruhsal ve zihinsel
güçlenmesini sa¤lamak belki de dev-
rimci çabalar›n en de¤erlisidir. Bir dö-
nemlerin ana tanr›ça kültüne merkez-
lik etmifl Ortado¤u kültüründe kad›n›
tekrar geliflmifl toplumsal de¤erlerle
birlikte ba¤›ms›z karar verme, tercih
yapma gücüne kavuflturmak, buna
katk›da bulunmak gerçek bir özgürlük
kahramanl›¤›n› gerektirir.”  

Marx ve Engels’in kad›nlar›n özgür
ve eflit birer vatandafl olarak toplumsal
etkinliklerde yer almalar› gerekti¤ine
inand›klar›n› söylemek do¤rudur. Bu
konuda fazla ayr›cal›kl› davranmam›fl-
lard›r. Ancak kad›n sorunu hakk›nda,
herhangi bir konu üzerinde durduklar›
kadar derinlikli durduklar› da söylene-
mez. Marx ile Engels kad›n ile erkek
aras›ndaki iliflkiyi proletarya ile burju-
vazi aras›ndaki iliflkiye benzeten yakla-
fl›mlar›n ötesinde bir de¤erlendirmede
bulunmam›fllard›r. Bu tan›mlamaya
göre kad›n proleterin proleteridir. Eski
s›n›f iliflkileriyle de¤erlendirirsek, köle-
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nin kölesi bir statüyü ifade etti-
¤i söylenebilir. Böyle de¤erlen-
dirmek flüphesiz önemlidir, an-
cak bu yaklafl›m›n kad›n cinsi-
nin elinde ideolojik bir silaha
dönüfltürülmedi¤ini, dönüfltü-
rülemedi¤ini de söylemek gere-
kiyor. Oysa ki yap›lmas› gere-
ken ezilen bir s›n›f olarak prole-
taryan›n eline nas›l ki en güçlü
silah olarak s›n›f ideolojisi veril-
diyse, ezilenin ezileni kad›n›n
eline de cinsiyetçi toplumun
yaklafl›mlar›n› ve kimli¤ini afla-
bilecek kurtulufl ideolojisinin
verilmesi gerekirdi. O zaman tam bir
sosyalist yaklafl›m gerçekleflmifl olurdu.

‹kinci önemli nokta, ezilen cins ola-
rak hakk›ndaki de¤erlendirmenin ye-
tersizli¤i kadar, toplumun yar›s›n› ifade
eden kad›nlar›n devrimci pratik içine
çekilememeleridir. Bunun önemli bir
nedeni olarak koflullar gösterilebilir.
Ama devrim denen olay›n kendisi de
koflullara ve karfl›t düflüncelere ra¤men
toplumu ve gelenekleri de¤ifltirmek de-
¤il midir? Sosyalizm tam bir eflitli¤i ifa-
de etti¤ine ve birinci derecede ezilenin
yan›nda yer ald›¤›na göre, kad›nla ve
kurtulufluyla tam bir bütünleflmenin
sa¤lanmas› gerekmez miydi?

Önder Apo kadını devrimin

yürütücüsü ve ortağı haline getirmiştir

Burada hemen belirtilmesi gereken,
Marx ve Engels’in, daha sonras›nda Le-
nin’in de bu konuda kimi çabalar› oldu-
¤udur. Ancak bu önderlerin yaklafl›mla-
r› genel çerçeve içinde olmufltur. Sorun
görülmüfltür, ancak derinli¤i tam kav-
ranamam›flt›r. Dolay›s›yla çözüm yakla-
fl›mlar› da s›n›rl› ve yüzeysel kalm›flt›r.
Böylesi köklü bir sorunun çözümü de
birinci derecede ve köklü olmak zorun-
dad›r. Di¤er sorunlar›n çözümüyle ba¤-
lant›l› ele al›nmas› böylesi kapsaml› bir
sorun için do¤ru olmaz. Her ne kadar
Lenin kad›n› pratik mücadeleye çekme-
ye çal›flm›flsa da yetersiz kalm›flt›r. So-
runun köklü yap›s›, karmafl›kl›¤› ve ge-
lenekler karfl›s›nda daha fazla aç›l›m ya-
pamam›fl, s›n›rl› kalm›flt›r. 

‹flçi s›n›f› partilerinin di¤er liderleri-
nin yaklafl›mlar› da benzer ya da daha
geri düzeyde olmufltur. Marx, Engels,

Lenin sonras›nda ve hatta günümüzde
bile sosyalizm ad›na do¤ru ve kapsam-
l› bir yaklafl›m›n oldu¤unu söylemek
zordur. Sorun ya görmezlikten gelin-
mekte, ya görüldü¤ünde yüz geri edil-
mekte ya da erkek egemenlikçi toplum
yaklafl›m›na ters düfltü¤ünden, ç›kar-
lar›n› sarst›¤›ndan bu sorun yok say›l-
maktad›r. Egemen sistem bu sorunu
zaten yok saymaktad›r. fiayet bir so-
rundan bahsedilecekse, o da di¤er
tüm sorunlarda oldu¤u gibi sistem içi
bir sorun olarak görülmesi, de¤erlen-
dirilmesi, ele al›nmas›d›r.

Önderlik bu soruna çok farkl› yak-
laflm›flt›r. Daha ilk grup aflamas›nda bi-
le kad›n› çal›flma arkadafl› olarak gruba
dahil etmifltir. Kürdistan gibi feodal ge-
leneklerin a¤›r etkisinin yafland›¤›, ka-
d›na yaklafl›m konusunda ça¤lar önce-
sini aratmayacak kadar geri ve ilkel
yaklafl›mlar›n etkin oldu¤u bir co¤rafya
ve toplumda küçük bir gruba bile kad›-
n› dahil etmek, bafllang›çta bir devrimi
gerçeklefltirmek anlam›ndad›r. Önder
Apo sorunu birkaç kiflinin gruba dahil
edilmesinin ötesinde ele alm›flt›r. PKK
sosyalist bir partiydi ve bu partinin ide-
olojik yap›s›nda ve pratik uygulamas›n-
da tam bir eflitlik olmal›yd›. Önderli¤in
çabas› hep bu yönde olmufltur.

Önder Apo, tüm ça¤lar ve önderler
içinde soruna en köklü ve devrimci
tarzda yaklaflan önderlik olmufltur.
Kad›n› her yönüyle devrimin orta¤› ve
yürütücüsü haline getirmifltir. Da¤a
ç›karm›fl, silahland›rm›fl ve savaflt›r-
m›flt›r. Kad›n›n her alanda mücadele-
ye kendi ad› ve rengiyle kat›l›m›n› sa¤-
lam›flt›r. Kürt kad›n›n› evlerin kuytu-
luklar›ndan ç›karm›fl, da¤da savaflç›,
sokaklarda eylemci, salonlarda siya-

setçi yapm›flt›r. Sokaklar› bil-
meyen Kürt kad›n›na mey-
danlar dar gelmeye bafllam›fl-
t›r. Dünyada olmasa da Kür-
distan’da kad›n ad›yla var ol-
mufltur. Bu ZZiillaann’d›r, BBeerrii--
ttaann’d›r, SSeemmaa’d›r, VViiyyaann’d›r ve
daha birçoklar›. Özgür kad›-
n›n temsilcisi olan bu yoldafl-
lar›m›z, kendilerini Önder
Apo’nun eseri olarak görmüfl,
de¤erlendirmifllerdir. Her biri-
nin geride b›rakt›¤› mektuplar
ve Önderli¤in her biri için
yapt›¤› de¤erlendirmeler bizi

kesin ve net bir sonuca götürür: Ön-
der Apo kad›n cinsinin sorunlar›yla
ruhen bütünleflmifl, tekleflmifltir. Bu
yoldafllar›m›z da kendilerini, kad›n
cinsinin sorunlar›n›n çözümünü ve
özgürlüklerini Önderli¤in flahs›nda
görmüfllerdir. Ve fedai düzeyinde bir
ba¤l›l›k yaratm›fllard›r. Bu düzeyde
bir ba¤l›l›¤› baflka bir nedenle aç›kla-
mak mümkün de¤ildir. 

Önder Apo “kad›n özgürlük çal›fl-
mas› en radikal devrimci çal›flma ala-
n›md›r” dedi¤i kad›n sorunu ve çözü-
mü üzerine herkesten daha fazla yo-
¤unlaflm›fl ve çözüm aray›fllar›n› gelifl-
tirmifltir. Kad›n kurtulufl ideolojisini
gelifltiren ve kad›n›n eline veren de
Önder Apo’dur. Önderlik, kad›n soru-
nunu tüm sorunlar›n anas› ve temeli
olarak görmüfltür. En fazla bask›y› ve
sömürüyü yaflayan, en fazla ezilen ke-
sim kad›nd›r. Dolay›s›yla s›n›flardan
ve toplumlardan önce bu cinsin kurtu-
lufla ulaflmas›, sorunlar›n›n çözülmesi
gerekiyor. Di¤er tüm sorunlar›n çözül-
mesi ancak bu sorunun çözülmesiyle
gerçekleflebilir. Bu inanç ve sorunun
derinli¤inden hareketle kad›n kurtu-
lufl ideolojisini gelifltirmifltir. 

Kadın ideoloji olmadan 

kurtuluşa ulaşamaz

Önderlik kad›n›n bir ideolojiye sa-
hip olmas› gerekti¤ini ›srarla belirtir.
‹deolojisiz kurtulufla ulafl›lamayaca¤›-
n›, cinsleraras› eflitli¤in sa¤lanamaya-
ca¤›n›, erkek cinsinin mülkiyetçi ve
egemenlikçi yaklafl›m›ndan kurtula-
mayaca¤›n› söyleyen Önderlik, kad›n
ideolojisi hakk›nda flunlar› belirtir:
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“Erkek egemen ideolojiye karfl› kad›n
özgürlük ideolojisiyle, feminizmi ve
kaynakland›¤› kapitalizmi aflarak, si-
lahlan›p mücadele edilmelidir. Erkek
egemen iktidarc› zihniyete karfl› kad›-
n›n özgürlükçü do¤asal zihniyetini
yetkin k›l›p öncelikle ideolojik alanda
kazanmay› iyi bilmek, tam sa¤lamak
gerekir. Unutmamak gerekir ki, gele-
neksel kad›ns› teslimiyet fiziki de¤il
toplumsald›r. ‹çerilmifl kölelikten ge-
lir. O halde öncelikle ideolojik alanda
teslimiyet düflünce ve duygular›n›
yenmek gerekir.” 

Kad›n tarih boyunca politikan›n ve
örgütsel faaliyetlerin d›fl›nda tutul-
mufltur. Politikan›n ve örgütsel faali-
yetin d›fl›nda tutulan kad›n cinsinin
kendi sorunlar› ve çözümü üzerinde
yo¤unlaflmas› ve sonuca ulaflmas› en-
gellenmifltir. Kurumlaflmak, kendi
cinsine özgü örgütlülükler yaratmak,
ama iktidardan da uzak kalmak. Ka-
d›n›n iktidarla, hiyerarfliyle bütünlefl-
meyen do¤as›na uygun bir politiklefl-
meyi ve örgütleflmeyi yaflamas› gerek-
ti¤ini belirten Önderlik flunlar› ekler:
“Kad›n özgürlü¤ü politik alana yöne-
lirken, savafl›m›n en çetin yan›yla kar-
fl› karfl›ya oldu¤unu bilmelidir. Politik
alanda kazanmay› bilmeden, hiçbir
kazan›m kal›c› olamaz. Politik alanda
kazanmak demek, kad›n›n devletlefl-
mesi hareketi de¤ildir. Tersine, devlet-
çi ve hiyerarflik yap›larla mücadele,
devlet odakl› olmayan, demokratik,
cins özgürlü¤ünü ve ekolojik toplumu
hedef alan siyasal oluflumlar› yarat-
mak demektir. Hiyerarfli ve devletçilik
en çok kad›n do¤as›yla uyuflmazd›r.
Dolay›s›yla antihiyerarflik ve devlet d›-
fl› siyasal oluflumlar u¤runa kad›n öz-
gürlük hareketi öncü rol oynamak du-
rumundad›r. Köleli¤inin poli-
tik alanda y›k›lmas›, özünde
bu alanda kazanmay› bilme-
siyle mümkündür. Bu alan
mücadelesi kapsaml› demok-
ratik kad›n örgütlenmesini ve
mücadelesini gerektirir. Her
tür sivil toplum, insan hakla-
r›, yerel yönetimler demokra-
tik mücadelenin örgütlenip
gelifltirilece¤i alanlard›r. T›p-
k› sosyalizmde oldu¤u gibi,
kad›n özgürlü¤ü ve eflitli¤ine

giden yol en kapsaml› ve baflar›l› de-
mokratik mücadeleden geçer. Demok-
rasiyi kazanmayan kad›n hareketi öz-
gürlü¤ü ve eflitli¤i kazanamaz.” 

“PKK bir kadın partisidir” 

Kad›n›n özgün örgütlenmesi olan
PAJK bir kad›n partisi olarak tektir.
Kad›n›n her düzeyde kendi örgütlülü-
¤ünü parti çat›s› alt›nda bir bünyeye
kavuflturdu¤u ve bu temelde erkekle
daha eflit koflullarda mücadele edebi-
lecek bir güce, etkinli¤e ulaflt›¤› söyle-
nebilir. Meflru savunma gücü olarak
YJA STAR, YAJK, PAJK, bunlar›n her
alana iliflkin örgütlülükleri ve tüm ör-
gütlemelerin eflgüdüm ve uyumunun
sa¤land›¤› konfedaral bir örgüt olarak
KJB’nin varl›¤›, Önder Apo’nun ve ye-
ni paradigman›n kad›n özgürlü¤üne,
örgütlülü¤üne verdi¤i önemi ve ciddi-
yeti göstermeye yeter. 

Önderlik, “PKK bir kad›n partisidir”
derken, sorun ve çözümde önceli¤in hep
kad›nda oldu¤unu veya toplumsal mü-
cadelede anahtar kelimenin bu oldu¤u-
nu vurguluyordu. Paradigma yeni olabi-
lir, ama Önderli¤in ve PKK’nin bu dü-
flünceleri çok daha uzun bir geçmifle
dayan›r. Kad›n kurtulufl ideolojisinin
Önderlik taraf›ndan dile getirilmesi on
y›l› buldu. Ve cinsiyet özgürlükçü top-
lum paradigmas› kad›n kurtulufl ideolo-
jisinin dile getirildi¤i gün aç›¤a ç›km›flt›. 

Önder Apo, kad›n›n yaflad›¤› bu so-
runlar› ve çözüm yollar›n› söylemekle
kalmad›, yeniden yap›lanan PKK’nin
program›nda yer almas›n› istedi ve
sa¤lad›. Bu anlamda PKK program›
cinsleraras› eflitli¤in, kad›n›n her alan-
da kendi örgütlülü¤ünün, kurumlafl-
mas›n›n özgün örgütlemelerle ba¤›m-

s›z hareketini esas ald›. PKK içinde ve-
ya KCK’nin çat›s› alt›ndaki tüm kad›n
örgütlemeleri Önderli¤in bu çözümle-
meleri ve yeni paradigma çerçevesinde
olmaktad›r. Önderli¤in yeni paradig-
mas› demokratik ekolojik, cinsiyet öz-
gürlükçü toplum modeli olarak ifade
edilmektedir. Bu paradigma ve model-
de kad›n belirgin bir yer tutar. 

Araç amaçla mücadele ideolojiyle

uyumlu olmalıdır

Her ifl bir araçla, her siyasal müca-
dele de kendisine uygun bir örgütle
gerçeklefltirilebilir. ‹fl ile araç, müca-
dele ile örgüt birbirlerine uymazsa ne
kadar iyi, kapsaml›, güzel projelere
sahip olunursa olunsun, somut ger-
çekli¤e, hedefe var›lamaz. Düflünce-
ler, tasar›lar sadece düflüce ve tasar›-
larda kalmaya mahkum olur veya dü-
flünceler, tasar›lar planland›¤› kada-
r›yla hayata geçirilmeye çal›fl›l›r ki,
bu kez de araç amaca uymad›¤›ndan
baflar› sa¤lanamaz. Dahas› ciddi ka-
y›plara, zararlara da yol aç›lm›fl olur.
Dolay›s›yla seçilen arac›n amaca, mü-
cadele, örgüt ve yönteminin de ideolo-
jiye uygun olmas› gerekir.

Sosyalist ideolojiye de dayansa do¤-
ru ve uygun örgütlenmenin seçilmesi
gerekir. Devleti ele geçirme amaçl› mü-
cadelelerde, devleti sahiplenmeyi ve
korumay› gerektiren araçlar kullan›la-
bilir. Güçlü bir ordu, buna uygun bir
savafl ve mücadele gayet anlafl›l›rd›r.
T›pk› ulusal kurtulufl savafllar›nda uy-
gulanan aflamalardan oluflan uzun
süreli halk savafl› gibi. Bu mücadele ve
savafl tarzlar›n›n sosyalizme götürme-
di¤i, tam tersine kapitalizmi güçlendi-
ren soldan ‘mezhepler’ oldu¤u söylene-

bilir. Kapitalizmi güçlendiren
üç mezhep konusunda Önder-
lik flunlar› belirtir: “Marksist
çizgideki geliflmeler için söyle-
nebilecek temel husus, teori
ve prati¤inin kapitalizmin
içinde erimekten kurtulama-
d›¤›d›r. Erime üç yoldan ol-
mufltur: Sosyal demokrasi, re-
el sosyalizm ve ulusal kurtu-
lufl. Bu üç yoldan veya olgu-
dan kapitalizmin hiç de¤iflme-
di¤i söylenemez. Önemli de-
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¤iflmeler yaflanm›flt›r. Oldukça liberal
de¤iflmeler görülmüfltür. Fakat sistem
varl›¤›n› bu yollar sayesinde daha da
uzatmay› baflarm›flt›r. Bunu karfl› dev-
rimlerle izah etmek doyurucu olmaz.
Konu daha derinliklidir. Benimsenen
sosyalizm anlay›fl›ndaki temel nitelik-
lerle ba¤lant›l›d›r.” 

Önderli¤in bu tan›mlamas›ndaki de-
mokrasi yaklafl›m›n›n örgütsel ifadeye
kavuflturulmas›yla sosyalizme götüre-
bilecek örgüt yarat›lm›fl olur. Bu örgüt
demokratik konfederalizm olarak ta-
n›mlayabilece¤imiz, alttan üste, yerel-
den genele do¤ru kendisini örgütleye-
bilecek Koma Civakê Kürdistan
(KCK)’d›r. KCK, baflta Kürt halk› olmak
üzere parçalanan, ama iç içe geçen,
mozaik gibi birbirine yap›flan, ayr›la-
mayan, ayr›flt›r›lamayan, ama mevcut
devlet yap›lanmalar›ndan dolay› da
tam anlam›yla birleflip sorunlar›n› çö-
zemeyen Ortado¤u toplumlar›n›n so-
runlar›n›n çözülmesinde belirleyici ola-
cakt›r. Devlet d›fl› toplumlar›n kendile-
rini yönetmeleri, sosyalizmin demokra-
tik yap›lanmas› olarak de¤erlendirilebi-
lir. Bu çerçevede demokratik konfede-
ralizm (KCK) demokratik sosyalizmin
örgütsel modeli olarak tan›mlanabilir.

KCK sistemi halkın değerlerinin 

temsil edilmesinin ifadesi olacaktır

Önderli¤imiz yeni paradigmas›nda
hiyerarflik devletçi ve iktidarc› örgüt
modelleri ve siyasal yaklafl›mlar› bir
tarafa b›rak›r. Bu iktidarc›, devletçi
zihniyet kodlar›n› tafl›yan yaklafl›mla-
ra paradigmas›nda yer vermez. Ta-
bandan komünlere ve meclislere da-
yal› demokratik konfederalizmi, ör-
gütleme modeli olarak görür. Halk›n
klasik devletçi yöntem ve araçlarla
güç olamayaca¤›n›, ancak böylesi ik-
tidar iliflkilerinden ar›nd›r›lm›fl mo-
dellerle güç olabilece¤ini vurgula-
makta ve ancak böyle davran›l›rsa ta-
rihteki sosyalist, demokratik halk ha-
reketlerinin bafl›na gelenlerden kur-
tulunabilece¤ini ve sistemin yede¤i,
mezhebi haline gelinmeyece¤ini ifade
eder. Önderli¤in demokratik ekolojik
cinsiyet özgürlükçü toplum modeli
böylesi bir sistemle bütünleflti¤inde
anlam kazan›r, yaflam imkan› bulur.

KCK projesi Önderlik paradigmas›n›n
hayata geçirilmesinde tek modeldir.

Demokratik konfederalizm örgütlen-
mesi, devletlerle somutlaflan demokrasi
modeline alternatif bir demokrasi ve de-
mokratikleflme modelidir. Avrupa türü
devletle bütünleflen demokrasi tan›m›
dar ve yetersizdir. Bu anlamda egemen
s›n›f ba¤laml›, halk›n de¤erlerinin çok
da ifadesi olmayan bir sistemden farkl›
olarak KCK sistemi tabana dayanacak,
en genifl halk kesimlerine ulaflacak, de-
mokratik toplum kesimlerini kapsaya-
cak, halk›n demokrasisini ve özgürlü¤ü-
nü gelifltirecek, halk›n de¤erlerinin tem-
sil edilmesinin ifadesi olacakt›r. Bu ör-
gütlenmede demokrasiden yana olan
tüm toplum kesimleri, sivil toplum ör-
gütleri de yer alabilecektir. Her düzey ve
zeminde komün sistemi esas al›nacak,
tabanda, komünlerde politika üretilecek
ve genel politika yerellerde flekillenen
politika üzerinde biçim kazanacakt›r.
Egemenlik yaklafl›mlar› ve iliflkileri bu
politikalar›n konusu olmayacakt›r.

Demokratik konfederalizm 

bir devlet örgütlenmesi değildir

Demokratik konfederalizm bir devlet
örgütlenmesi de¤ildir. Devletle hiçbir
ba¤› yoktur ve devlet, iktidar, hiyerarfli
temelli iliflkileri reddeder. Devlet ile ko-
münal demokratik de¤erlerin uyuflma-
d›¤›n›, komünal demokratik de¤erlerin
oturtuldu¤u bir yerde devletin varl›¤›n›
sürdüremeyece¤ini bilerek hareket
eder. Demokratik konfederalizm bu
anlamda komünal de¤erlerin savunu-
su ve devlet d›fl› demokratik bir örgüt-
lenme modelidir. Sözlüklerde devletle-
rin birli¤i olarak ifade edilen konfede-
ralizm ile demokratik konfederalizm
kar›flt›r›lmamal›d›r. ‹kisi tamamen
farkl›d›r. Biri devlete, devletlere daya-
n›rken, di¤eri devlet d›fl› topluma daya-
n›r. Biri demokrasinin yoklu¤unu, di-
¤eri tam demokrasiyi savunur. 

Demokrasi d›fl› toplum etnisiteyi
ifade eder ve demokrasi etnisiteyle bir-
likte varolmufltur. Etnisite ile demok-
rasi ars›ndaki iliflkileri Önderlik flöyle
belirtir: “Etnisite varolufl tarz›n›, e¤er
yenilmemiflse yar› demokrasi olarak
tan›mlayabiliriz. Buna bir de ilkel s›fa-
t›n› eklemek gerekir. Etnisite ilkel de-

mokrasidir. ‹çte komünal de¤erlere
ba¤l›l›k, d›flar›da tahakkümcü devlete
karfl› direnifl halk gruplar›n› demokra-
tik, özgür ve eflit iliflkiler içinde bulun-
maya zorlar. ‹liflkilerin bu karakteri ol-
madan direniflin anlam› olmaz. 

Ortado¤u’da demokratikleflme ta-
n›mlan›rken büyük bir yanl›fll›k yap›l-
maktad›r. Sanki etnisite demokrasiye
engelmifl gibi. Bat› uygarl›¤›ndaki bire-
ye dayal› demokrasi tek bafl›na tan›m›
belirleyemez. Demokrasiyi yaln›zca bi-
reye dayand›rmak, devlete dayand›r-
mak kadar önemli yanl›fll›klar içerir.
Toplumda topluluk ve özgür birey, ço-
¤ulcu demokrasinin gere¤idir. Birbiri-
ne benzeyen birey ve topluluk anlay›fl›
demokrasiler için ne gereklidir ne de
güvencedir. Farkl›l›¤›n korunarak yeni
bileflimlere eriflilmesi demokrasilerin
ayr›cal›¤›d›r, temel özelli¤idir.”

Demokratik konfederalizm bir dev-
let de¤ildir. Kurumlaflmas› ve yasa
yapmas› da devletin yasa yapma biçim
ve tekni¤inden çok farkl›d›r. ”Demok-
ratik konfederal sistemde karar alma,
yasa, yönetmelik ve tüzük ç›karma
yetkisi tek bir organa ait de¤ildir. Av-
rupa’da ve çeflitli yerlerde var olan kla-
sik parlamentolar gibi bir yasama gü-
cünden söz edilemez. KCK sisteminde
yasama gücü da¤›lm›flt›r, da¤›t›lm›flt›r.
Birçok karar alma sorumlulu¤u yerel
konfederal birimlere, koma gellere,
meclislere verilmifltir.” Bu yaklafl›mla
yasa yapma yetkisi devletlerdeki par-
lamentonun elinden al›narak, kararla-
r›n esas muhatab› olan halk›n kendi
eline verilmifltir. Bu, demokrasinin en
do¤ru çal›flma fleklidir. Do¤rudan de-
mokrasi denen iflleyifl budur.

Sonuç olarak sosyalizm düflüncesi ve
eylemi insanl›¤›n özgürlük aray›fl›n›n
ifadesi olmufltur. Direniflleri, aray›fllar›
farkl› isimler alt›nda olsa da özünde
arad›¤› hep ayn› fleydir. Hiçbir yenilgi
insanl›¤›n bu ütopyas›n›n sonu anlam›-
na gelmemifl, gelmeyecektir de. Sosya-
lizm ütopyas› her daim kendisini yenile-
yerek ve güçlendirerek sürdürmüfltür. 

Tüm tarihsel zamanlar›n özgürlük
aray›fllar› bugün Önder Apo’nun para-
digmas›nda yeniden güçlenerek hayat
bulmaktad›r. Bu anlamda PKK’de ya-
flanan tüm zamanlar›n özgürlük ara-
y›fllar›n›n ruhu ve özüdür.
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A¤ustos k›z›ll›¤›nda büyüttü¤üm
düfllerimin kap›s›, gerçe¤e 1995 y›l›nda
aç›lm›flt›. Gerillaya Jiyan ad›nda bir ar-
kadafl›mla kat›lm›flt›m. fiafaklar› k›s-
kand›ran da¤ çocuklar›n›n kahkahala-
r›nda k›z›llaflan da¤lara nihayet ulafl-
m›flt›m. Özgürlük hareketine yabanc›
olmasam da, gerillaya olan özlemimle,
da¤ ve kavga sevdamla gelmifltim. Yaz
ortas›nda bile kar›n hiç terk etmedi¤i
fiehidan alan›na ulaflm›flt›k. 

Hani flu ç›kmadan özlemi giderile-
meyen, ulafl›ld›ktan sonra da her kar›-
fl›, her vadisi, soluk solu¤a ulafl›lan zir-
vesi daha fazla coflturan, her ad›m›nda
gerilla kokan da¤lar...

Gerillaya kat›lmadan önce ad›n› duy-
du¤um ve hayalimde gerçekmifl gibi
canlanan bir da¤ vard›. Xankurke...
Xankurke’nin ›rmaklar›n›, da¤lar›n›, va-
dilerini, üzümünü, cevizini, incirini, ba-
har tenli genç k›z ve o¤lanlar›n›n kavga-
s›n› henüz da¤lara ulaflmadan büyük
bir hayranl›k ve coflkuyla okudu¤um bir
gerilla an›s›nda tan›m›flt›m. Her da¤›n
bir hikayesi vard›. Xankurke’nin de bir
hikayesi vard›, ama o zamanlar bunu
bilmiyordum. Bildi¤im, yeni
hayatlara dergahl›k yapan
ülkemin da¤lar›ndan biri ol-
du¤uydu. 

‹lk ad›m›m› uzaktan ta-
n›d›¤›m, gezdi¤im, düflledi-
¤im Xankurke da¤lar›na
basmam›flt›m, ama onu
aratmayacak güzellikte bir
yere gelmifltim. fiehidan da
beni t›pk› Xankurke gibi
büyülemiflti. Yüksek tepe-
leri, derin vadileri ve bir de
ilk gördü¤üm gerilla yol-
dafllar›m›n gülüflleri ile be-
ni kucaklam›flt›. Hani bir

zamanlar düfllerimde sar›ld›¤›m da¤la-
r›n flimdi bana sar›ld›¤›n› ilk günleri-
min heyecanl› soluk al›flveriflimde ne
çok ve kaç kez yaflad›m, yaflad›k. 

fiehidan’da bir tak›m bayan arkadafl
bulunuyordu. Tak›m komutanlar› Ber-
çem Serhat arkadaflt›. Berçem Serhat
arkadafl Önderlik sahas›ndan yeni gel-
mifl bir arkadaflt›. Bayan arkadafllar›n
tak›m› savaflan bir güç için çok önemli
olan cephaneye bak›yordu. 

Da¤lara gelmeden e¤itim ald›¤›m›z
için arkadafllar bana ve Jiyan arkada-
fla eski arkadafllar gibi yaklafl›yorlard›.
Biz de çok fazla zorlanmadan yaflama
kat›lm›flt›k. 

Gerillaya kat›ld›ktan yirmi gün son-
ra Türk ordusunun Güney Kürdistan’a
operasyonu bafllam›flt›. Savafl daha
çok Xankurke alan›nda yo¤unlaflm›flt›.
Bu yüzden bütün arkadafllar ön cephe
konumunda olan Xankurke’ye geçmek
istiyorlard›. Ancak o yaz› fiehidan ala-
n›nda geçirmifltik. 

On alt›s› kad›n olan yirmi alt› yolda-
fl›m›zla kas›m›n 11’inde Xankurke’ye
geçecektik.

‹flte ayaklar›m›z bizi Xankurke’ye,
Xankurke’nin kartal yuvalar›n› bar›n-
d›ran yüksek zirvelerine götürüyordu.
Oysa ben daha öncesinden Xankur-
ke’ye, Xankurke’den habersiz ne çok
yolculuk etmifltim. fiimdi düfllerim ger-
çe¤e mi dönüflüyordu? fiehidan gibi
Xankurke de bana s›cak kuca¤›n› aça-
cak m›yd›? Bütün bunlar di¤er gerilla
arkadafllar›mdan habersiz yolculu-
¤umda bana efllik eden sorular›m, me-
raklar›m ve bekleyifllerimdi. 

Da¤ sabr›nda bir yolculu¤un bizi bek-
ledi¤inden habersiz yirmi alt› gerilla yol-
dafl›mla yola ç›kt›k. Geride gerillac›l›¤›-
m›n bütün ilklerini, ilk ayak izlerimi ta-
fl›yan, ilk suyunu içti¤im p›narlar›, gü-
neflin do¤uflunu ilk selamlad›¤›m zirve-
leri ile fiehidan arkam›zda kal›yordu. 

Xelila da¤› karl› zirvesiyle uzaktan
bizimle yolculuk etmeye haz›rlan›r gibi
bekliyordu. 

Xelila tepesini alt› saat yürüdükten
sonra, arkadafllara ulaflacakt›k. Ancak
Xelila’y› saran kar yolculu¤umuzun da-
ha ilk yar›m saatinde bize engel ç›kar-
m›flt›. Grubumuzdaki Delila Mufl ad›n-

daki arkadafl bir an yürüye-
meyerek oldu¤u yerde otur-
du. Henüz yolun bafl›nday-
d›k ve bizi uzun bir yolculuk
bekliyordu. Bütün grup De-
lila arkadaflla durmak zo-
runda kalm›flt›. Bir süre
kuryemiz olan fiervan ve
ad›n› hat›rlayamad›¤›m di-
¤er iki kurye arkadafl Delila
arkadafl› yürütmeye çal›fl›-
yorlard›. Karda nas›l yürün-
dü¤ünü, karda durman›n
ne demek oldu¤unu o gün
Xelila’n›n karl› eteklerini t›r-
man›rken ve Delila’n›n bir

“Karda nas›l yüründü¤ünü, karda durman›n ne demek oldu¤unu o gün Xelila’n›n karl› eteklerini t›rman›rken ve 
Delila’n›n bir an önce kalkmas›n› bekleyen yirmi dört gerilla arkadafl›m›n gözlerinden okumufltum. Karda durmak
ölümdü. Kar sessizli¤inde bir tufand› durmak. Önce s›caktan bir uyku sarard› seni ve o an en büyük iste¤in kar›n 

so¤u¤unda s›cac›k bir uykuya dalmakt›. Ama bu bir daha düfllerinden uyanamayaca¤›n bir uyku demekti”

Kar sessizli¤inde bir tufand› durmak
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an önce kalkmas›n› bekleyen
yirmi dört gerilla arkadafl›m›n
gözlerinden okumufltum. Karda
durmak ölümdü. Kar sessizli-
¤inde bir tufand› durmak. Önce
s›caktan bir uyku sarard› seni
ve o an en büyük iste¤in kar›n
so¤u¤unda s›cac›k bir uykuya
dalmakt›. Ama bu bir daha
düfllerinden uyanamayaca¤›n
bir uyku demekti. Bir de kar›n
so¤u¤una gizlenmifl bu s›cak,
ama hain uykunun ne demek
oldu¤unu Delila yoldafl›m›n durmadan
“b›rak›n da biraz uyuyay›m” diyen sözle-
rinden ö¤renmifltim. 

B›raksalar birazc›k uyusa diyordum.
Ama kurye arkadafllar›n ve gruptaki di-
¤er arkadafllar›n durmadan Delila’y›
uyand›rmaya çal›flmalar› u¤ursuz bir
uyku oldu¤unu hissettiriyordu. 

“Uyuma Delila, kapatma gözlerini”
diyen sözcüklerim kimsecikler duyma-
dan Xelila’n›n karlar› içinde eriyip gi-
diyordu. Ama Delila befl dakika yürü-
dükten sonra yeniden yere düflüyor ve
yürüyemeyece¤ini söylüyordu. 

Da¤lar›, karl› da¤lar› ilk kez geçiyor-
dum. Ama sürekli kendime moral ver-
meye ve kendimi cesaretlendirmeye ça-
l›fl›yordum. Çünkü tek bir kiflinin grup-
tan yürüyememesi demek, bütün gru-
bun büyük zorlanmalar yaflamas› de-
mekti. Bu yüzden durmadan kendime
yükleniyordum. Ama bir süre sonra iki
kolum da tafl›yamayaca¤›m bir a¤›rl›k
gibi beni düflmeye zorluyordu. 

Zifiri karanl›k içinde yol al›yorduk.
Gecenin içine gizlenen kar›n iliklerimi-
ze kadar bizi üflüten so¤u¤u ondan
kurtulamad›¤›m›z›, her ad›mda bizim-
le oldu¤unu gösteriyordu. Yavafl yavafl
yürüyorduk, ama akl›m hala Deli-
la’dayd›. Delila yaflayacak m›yd›, Xeli-
la’y› geçecek miydi? 

Gecenin içine ç›¤ gibi düflen mer-
mi sesiyle irkildim. O an ilk akl›ma
yine Delila gelmiflti. Gece, sessizlik,
kar, uyku, Delila karmaflas›na bir de
kurflun sesi eklenmiflti. 

Delila... Az önce s›cak bir uykunun
kollar›na kendini b›rakmak isteyen De-
lila flimdi sonsuz bir uykuya m› dalm›fl-
t› acaba? Arkam› dönsem Delila’n›n ha-
la kar üzerinde diz üstü ilerlemeye ça-
l›flt›¤›n› görebilecek miydim? Kar kadar

eski, kar kadar so¤uk, kar kadar sessiz
bir bekleyiflten sonra nihayet yan›mdan
kurye arkadafl geçmiflti. 

Ona az önce patlayan merminin ne-
yin nesi oldu¤unu sordum. Kurye ar-
kadafl›n bütün zorlanmalar›m›za ra¤-
men yüzüne bahar gibi yay›lan umut
›fl›lt›s› yüre¤imde tomurcuklanan ya-
flam ›fl›lt›s›na dönüfltü adeta. 

Arkadafllar›n yak›nlarda olup
olmad›¤›n› ö¤renebilmek için s›k›lm›flt›
mermi. ‹çim rahatlam›fl, ad›mlar›m bi-
raz daha h›zlanm›flt›. 

Da¤ bafllar›n›n niflanesi atefl nerdey-
di. Bir daha s›cak bir aleve ellerim do-
kunabilecek miydi? Atefl sabr›nda gözle-
rimi, yüre¤imi ar›nd›rabilecek miydim
solmaya yüz tutmufl közlerin bafl›nda.
S›cak çay› bekleyen yoldafllar›m için,
kara çaydandan çay koyabilece¤im bir
gerilla atefli yakabilecek miydim? Bir
anda kendimi atefl hayalleri içinde bul-
mufltum. Acaba di¤er arkadafllar›m da
atefli düflünüyorlar m›yd›? Ya da ne dü-
flünüyorlard›? Biraz mahçup biraz da
özlemle atefli düfllemekten kendimi al›-
koyamad›m. ‹flte uzaktan k›z›l alevler
görünmeye bafllam›flt›. Xelila’n›n bizi,
zirvesinde ateflten bir bahçeyle selamla-
yaca¤› hiç akl›ma gelmemiflti. Bu kadar
so¤u¤undan, kar›ndan yedikten sonra
‘hofl geldiniz k›z›l alev soframa’ der gi-
biydi Xelila. Çölde serap gibi bir fley
miydi benim gördüklerim. Ama hay›r!
Az ilerde yüzümüze vuran Zagros rüz-
garlar› hayallerde de¤il, gerçe¤in tam or-
tas›nda ilerledi¤imizi durmadan hat›rla-
t›yordu bize. Ama önümüzde gittikçe bi-
ze yak›nlaflan atefllerin neyin nesi oldu-
¤unu anlayamam›flt›m hala. 

Birazdan bütün yoldafllar›m Xeli-
la’n›n üzerinde yanan bu ateflin etra-
f›nda toplanm›flt›. Uzun ömürlü ol-

mayan, yanmas›yla sönmesi ara-
s›nda geçen zaman›n k›sal›¤›n-
dan bunun goni atefli oldu¤u he-
men anlafl›l›yordu. Karlar›n için-
den bafl›n› uzatan gonileri önden
giden kuryemiz yakm›flt›. Atefli
gören yoldafllar›m›z›n daha h›zl›
yürümesi için bu yolu denemiflti.
Ellerimizi doya doya ›s›tacak ka-
dar olmasa da yüre¤imizi, gözle-
rimizi ›s›tm›flt› gonilerden yükse-
len alevler. 

Xelila’n›n alt› saatlik yolunu on
iki saatte alabilmifltik. Art›k kendimizi
afla¤›ya b›rakacakt›k. Ancak kar dondu-
¤undan sürekli düflme tehlikesi ile
ad›mlar›m›z› at›yorduk. Bir ara afla¤›
do¤ru kayd›¤›m› fark ettim. Ama kendi-
mi yere atam›yordum. Çünkü önümde
derin bir vadi vard› ve vadinin içine düfl-
mek iflten bile de¤ildi. Arkamdan gelen
Çiçek arkadafl -Bar›fl grubunda Türki-
ye’ye giden arkadafl- beni tutmak istedi,
ancak o da benimle birlikte kaymaya
bafllad›. Art›k kendimizi tutabilecek du-
rumda de¤ildik. Afla¤› do¤ru kayarak
ilerliyorduk. Önümüzde uzanan vadinin
derinli¤ini göremiyorduk bile. Tam o s›-
rada kurye arkadafl önümüzden döne-
rek, elindeki sopay› kara saplad› ve ken-
disini bize siper etti. ‹kimiz de kurye ar-
kadafla tutunmufltuk. Neyseki Xeli-
la’n›n kar›ndan, so¤u¤undan sonra ge-
len bu son tehlikeyi de atlatm›flt›k. 

Art›k Zagroslar önümüzde uzan›-
yordu. Delila arkadafl›n ayaklar› don-
mufl bir vaziyetteydi. Hemen durdu-
¤umuz yerde çoraplar›n› ç›kar›p
ayaklar›n› ovmaya bafllad›k. 

‹ki saatlik dinlenmeden sonra yeni-
den yola ç›kt›k. 

Befl günlük yürüyüflten sonra Xa-
kurke’ye ulaflm›flt›k. Hiç görmeden
gönlümde taht kuran Xankurke ce-
hennemden cennette aç›lan kap›n›n
ard›ndan bize kofluyordu sanki. Kar›n
so¤uk ölümlerini atlatarak, yaflam›n
yeflil tad›ndaki s›cakl›¤›na dokun-
mufltuk Xakurke’nin zirvelerinde.
Binlerce kez yüre¤imi uzaktan bakt›-
¤›m zirvelerine sürdüm. Tek tek her
vadisinde yürüdüm. Irmaklar›ndan
so¤uk sular içtim. Ama ta eskilerden
ruhuma yerleflen özlemi ne ilk karfl›-
laflmam›zda ne de daha sonra bir
türlü gitmedi, hep diri kald›.
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Ad› soyad›: Nesih  ÖZCAN

Kod ad›: Medeni  NORfi‹N

Do¤um yeri ve tarihi: Bitlis,  1966  

fiehadet tarihi ve yeri: 1  A¤ustos

2007,  Erzincan/Kemah-Ovac›k

Ad› soyad›: Fikret NERMIKAN

Kod ad›: Seyfettin  EREN

Do¤um yeri ve tarihi: Arguvan,  1974

fiehadet tarihi ve yeri: 25  Temmuz

2007,  Sivas/‹mranl›

Ad› soyad›: Hatice  KAPAR

Kod ad›: Eylem  C‹LO

Do¤um yeri vetarihi: Yüksekova,  1981

fiehadet tarihi ve yeri: 31  Temmuz

2007,  Dersim

Ad› soyad›: Vural  SOYDEM‹R

Kod ad›: Bawer

Do¤um yeri ve tarihi: Erzincan,  1973

fiehadet tarihi ve yeri: 1  A¤ustos

2007,  Erzincan/Kemah-Ovac›k

Ad› soyad›: fierif  DURAN

Kod ad›: fiiyar  SÜMBÜL ZAP

Do¤umyeri ve tarihi: Hakkari,  1983

fiehadet tarihi ve yeri: 4  A¤ustos

2007,  Besta

Ad› soyad›: Demirci  TAfiTEK‹N

Kod ad›: Ali  ENG‹ZEK

Do¤um yeri ve tarihi: Pazarc›k,  1981

fiehadet tarihi ve yeri: 1  A¤ustos

2007,Erzinacan/Kemah-Ovac›k

Ad› soyad›: Muhammed  AL‹  FAT‹H

Kod ad›: Artefl  FERAD

Do¤um yeri ve tarihi: Kobani,  1978

fiehadet tarihi ve yeri: 1  A¤ustos

2007,  Erzincan/Kemah-Ovac›k

Ad› soyad›: Kemal  CIVANDA⁄

Kod ad›: Delil  P‹R

Do¤um yeri ve tarihi: Erzincan,  1979

fiehadet tarihi ve yeri: 1 A¤ustos

2007,  Erzincan/Kemah-Ovac›k

Ad› soyad›: Mazhar  ‹LBASAN

Kod ad›: Kendal

Do¤um yeri ve tarihi: Tatvan,  1976

fiehadet tarihi ve yeri: 1  A¤ustos

2007,  Erzincan/Kemah-Ovac›k

““fifieehhiittlleerriinn  bbüüyyüükk  aann››llaarr››nn››  yyüürreekktteenn  yyaaflflaayyaannllaarr››nn,,  

ffeetthheeddeemmeeyyeecceekklleerrii  bbiirr  eennggiinnlliikk  yyookkttuurr..””  ÖÖnnddeerr  AAppoo

Ad› soyad›: Ümit  ORUÇLU

Kod ad›: Botan  AMED

Do¤um yeri ve tarihi: Silvan,  1985

fiehadet tarihi ve yeri: 17  A¤ustos

2007,  Çukurça/Hakkari

Ad› soyad›: Necdet  AMAÇ

Kod ad›: Berxwedan  ZAGROS

Do¤um yeri ve tarihi: 1985  Suruç

fiehadet tarihi ve yeri: 17  A¤ustos

2007,  Çukurça/Hakkari

Ad› soyad›: Fezrettin  EREN

Kod ad›: Mahir

Do¤um yeri ve tarihi: Silvan,  1981

fiehadet tarihi ve yeri: 31

Temmuz  2007,  Tatvan/Bitlis
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