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RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

Komplo gerçe¤i
Halen iç yüzü tam anlafl›lama-

yan ve yar› resmi bir davet olarak
nitelendirilebilecek bir ça¤r› son-
ras›nda ‘Atina maceras›na’ karar
verdim. Ülkenin da¤lar›na yönel-
mek benim için idealdi. Ancak be-
nim yüzümden binlerce kiflinin öl-
mesine yol açabilecek bu seferi
ahlaki kayg›larla erteledim. Siyasi
çözüm flans›n›n Avrupa’da denen-
mesinin daha uygun olabilece¤i
düflünüldü. Zaten ordu kaynakl›
oldu¤una inand›¤›m 1997’den be-
ri baz› bilgi notlar› Avrupa örgütü-
müzce iletilince, bu kan›m daha
da öne ç›kt›. Fakat Atina’da beni
karfl›layan gerçek dost insanlar
de¤il, ünlü Troya kahraman› Hek-
tor’u do¤ru olmayan bir savafla
çeken erkeklerin tanr›s› Zeus’un aln›ndan yarat›lm›fl mitolojik
Athena kahpesi oldu. Beni öldürücü bir saha içinde tüm kar
zihniyetli uygarl›k güçleri ile savafla zorlad›. Karfl›l›¤›nda ise gü-
ya Troya’y› (Anadolu) ve K›br›s’› alacakt›. Veya en az›ndan bu
yönlü bir politik imkan do¤acakt›. Benim gibi herkesin beslen-
di¤i 20. yüzy›l›n reel sosyalist ve ulusal kurtuluflçu ideolojik
çizgisi bu hileyi çözemezdi. Tarihte çok ünlü olan ve hem ‹sken-
der hem de Napoleon’da dile getirilen Athena hilekarl›¤›ndan
beslenmifl Yunan devlet gelene¤i karfl›s›nda Ortado¤u bilgeli¤i
ve yi¤itli¤i ne yapabilirdi?

Davam›n A‹HM sürecinde elefltirilmesi gereken temel konu-
su birey toplum iliflkisine dayal›d›r. Savunmam›n ilk bölümün-
de kapsaml›ca ele ald›¤›m gibi, insan türünün gelifliminde top-
lumsall›k öncelik tafl›r. Toplumsall›¤a dayanmayan birey tarif-
leri birer aldatmacadan ibarettir. Do¤u toplumlar›nda hakim
yan hep toplumsall›¤› esas al›r. Toplumun eskili¤i ve geliflimi ile
ilgili bir yaklafl›md›r. Bat› uygarl›¤›n›n do¤uflunda ise bireysel-
lik a¤›r basar. Hem Grek-Roma aflamas›nda, daha sonra orta-
ça¤da h›ristiyanl›¤›n yorumlanmas›nda bireysel aray›fllar hiç
eksik olmam›flt›r. Rönesansta ve sonras›nda ise bireysellik ade-
ta tarihsel devrim yaflam›flt›r. Binlerce y›ll›k Do¤u toplumlar›n-
da afl›r› geliflen ve bireyi bo¤an toplumsall›k pefl pefle Rönesans,
reformasyon, bilimsel devrim ve ayd›nlanma hareketi ile pa-
ramparça edilerek, önce birey toplum dengesi, 19. ve 20. yüz-
y›llarda da bireyin afl›r› yükselifli yaflanm›flt›r. Ça¤›m›za birey-
sellik damgas›n› vurmufltur. Bu sefer afl›r›l›¤a kaçan ve toplu-
mu kemiren hastal›k bireysellikten kaynaklanmaktad›r. Sa¤-
l›kl› toplum ve birey dengesi birey lehine adeta bir z›rval›¤a var-
d›r›lm›flt›r. Toplumsall›k kölelik gibi alg›lanmaktad›r. Asl›nda
bu tür bireycilik bir nevi postmodern hayvanlaflma, primatl›¤a
üst boyutlarda ve yeni koflullarda yeniden dönüfltür. 

A‹HM’ne yans›yan sadece ‘bireysel baflvuru’ hakk› bu hasta-
l›¤›n hukuk alan›na yans›mas›n› ifade etmektedir. Tümüyle

toplumsal olan, her fleyini aç›kça
böyle ortaya koyan bireyi toplu-
mundan, halk›n›n iradesinden
ayr› varsaymak tam bir hukuk hi-
lesidir. Bu hukukun temelindeki
adalet anlay›fl›na da terstir. Ayr›ca
önemli bir politik gerçe¤i gizlemeye
bilerek veya bilmeyerek alet ol-
maktad›r. Kürt halk›n›n özgür po-
litik hareketini hukuk d›fl›nda b›-
rakmaktad›r. Kürt özgürlük hare-
ketinin hakl›l›¤›n› gündem d›fl›nda
tutup, AB’nin Kürt halk› üzerinde-
ki sorumluluklar›n› örtbas etmeye
yol açmaktad›r. Leyla Zana ve ar-
kadafllar›n›n davas›nda bu gerçek-
lik daha da s›r›tmaktad›r. Sözde
sahiplenme ad› alt›nda cezaevin-
deki ve d›flar›daki (onlar da üstü

aç›k cezaevinde say›lmaktad›r) Kürt halk›ndan ayr›flt›r›p sözde
insan haklar›n› kurtarmaya çal›flmaktad›r. Davam dolay›s›yla
Avrupa uygarl›¤›ndan kaynaklanan bu hileyi kabul etmem
mümkün de¤ildir. Beklenen, birey toplum dengesini kabul
eden bir karard›r. 

A‹HM hakk›mda verdi¤i 6 May›s 2003 tarihli karar›nda Tür-
kiye Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin verdi¤i karar› ‘mahkeme-
nin ba¤›ms›z olmad›¤› ve adil yarg›lanmad›¤›m’ gerekçesi ile uy-
gun görmemiflti. Buna karfl›n ba¤›ms›z ve adil karar verme du-
rumunda olmayan bir mahkeme, 20. yüzy›l›n en kapsaml› bir
komplosu sonucu getirilmemin hukuka uygun oldu¤una dair
görüfl belirledi. Bu görüfl veya karar özünde tamamen siyasidir
ve komplonun devam›ndan ibarettir. Önceden gelifltirilmifl
planlaman›n bir parças› olarak belirlenmifltir.

Kaç›r›lmam A‹HS’nin 5/2 maddesine tamamen ayk›r› olup,
getirildi¤im yere iade edilmem hukukun ve sözleflmenin bir ge-
re¤i oldu¤u halde, hiç ifademe bile baflvurulmamas› peflin hü-
kümlülü¤ü ortaya koymaktad›r. Kaç›r›ld›¤›ma iliflkin bir de¤il
binlerce delil vard›r. Daha da önemlisi, ben Avrupa topraklar›
olarak say›lmas› gereken yerden kaç›r›ld›m. Büyük Daire
(A‹HM) e¤er gerçe¤e sayg›l› olmak istiyorsa benim ifademe bafl-
vurmas› gerekir; Ayr›ca avukatlar›m›n bu konuda kapsaml› ve
güçlü argümanlar›n› göz önüne almal›d›r. Ben yarg›lanmaktan
kaç›nm›yorum. Türkiye’nin de taraf oldu¤u sözleflmelerin ruhu-
na uygun, ba¤›ms›z ve adil bir mahkemede yarg›lanmak en do-
¤al hakk›md›r. A‹HM için temel görev bu yönlü bir yarg›lanma-
n›n yolunu açmak olmal›d›r. Adil olman›n ilk ad›m› bu yolun
aç›lmas›d›r. Mahkeme ald›¤› kararla bu yolu açmamaktad›r.
Tersine, idam› önleyip ebedi çürümeye terk etmeyi uygun gör-
mektedir. Ölümü gösterip s›tmaya raz› olmaya zorlamaktad›r.

* Bu yazı Rêber Apo’nun 
“Bir Halkı Savunmak” kitabından alınmıştır.
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PPKKKK’’lliilleeflflmmee  hhaammlleessii  iivvmmee  kkaazzaannaarraakk  ssüürrddüürrüülleecceekkttiirr
Mücadeleyi her alanda en etkili biçimde sürdürece¤iz.
Kurumlar›m›z sistem içileflemez. Bunu kesinlikle
aflmam›z gerekir ve aflaca¤›z da... ((22’’ddee))

ÖÖnnddeerrllii¤¤ii aannllaayyaall››mm  yyaaflflaayyaall››mm  vvee  yyaaflflaattaall››mm
2-4 Eylül 2007 tarihleri aras›nda PKK Meclisi V.
Ola¤an Toplant›s› gerçeklefltirilmifltir. Toplant›, 
siyasal durum de¤erlendirmesi, Önderli¤in son 
durumu, yönetim ve kadro sorunlar›... ((2244’’ttee))

KKaaddrroonnuunn  iiddeeoolloojjiikk  dduurruuflfl  ssaa¤¤llaammll››¤¤››  
bbaaflflaarr››yy››  ggeettiirriirr
Apocu kiflilik ve onun kadrosu, eylem ve görev
insan›d›r. Kadrolu¤un özü budur. Yetki bazen yanl›fl,
yöntemsiz ve yetersiz... ((3322’’ddee))

AAkkttiiff  ssaavvuunnmmaa  ddiirreenniiflfl  AAppooccuu  mmiilliittaannll››¤¤››  
zzaaffeerree  ggööttüürreecceekkttiirr
Aktif savunma temel gündemimizi oluflturmaya
devam ediyor. Sürecin görevlerinin baflar›yla yerine
getirilebilmesi için her fleyden önce... ((4411’’ddee))

TTaarriihh  nnaass››ll  bbiirr  kkiiflfliilliikk  oolldduu¤¤uummuu  bbiirr  ggüünn  yyaazzaaccaakktt››rr
((ÖÖnnddeerr  AAppoo))

A‹HM’de sürmekte olan davalara hükümetin cevab›
geldi. Adil yarg›lanmaya iliflkin dava, birleflen dört
dava içinde de¤il. As›l savunmam› yeniden...  ((5555’’ttee))

‹‹ddeeoolloojjiikk  hhaassssaassiiyyeettiinnii  yyiittiirreenn  bbiirreeyy  ppaarrttiilleeflfleemmeezz
Hassasiyet, en dar anlam›yla duyarl›l›k ve hissetmek
anlam›na gelmektedir. Duyarl›l›k ve hissetmek, 
bireyin çevresinde olup biten olay... ((6633’’ttee))

EEkkiimm  flfleehhiittlleerriinniinn  aann››ss››nnaa
KKaadd››nnllaarr››mm››zz››nn  yyüüzzüü  ss››¤¤mmaazz  EEkkiimm’’iinn  hhüüzznnüünnee
Takvimlerimiz hüzne, yani Ekim’e do¤ru ilerlerken,
özgürlük için verdi¤imiz güzelliklerin bofllu¤u ile yal-
pal›yoruz. Bilincimiz, yüre¤imiz, sözlerimiz... ((7711’’ddee))

‘‘GGüünneeflfliimmiizzii  kkaarraarrttaammaazzss››nn››zz’’  ssllooggaann››yyllaa  bbeeddeennlleerriinnii
ÖÖnnddeerr  AAppoo  eettrraaff››nnddaa  bbiirreerr  kkaallkkaann  yyaappaann  yyoollddaaflflllaarr››nn
aann››ss››nnaa  
AAtteeflflii  ssöönnddüürrmmee  ssllooggaann  aatt  ((7733’’ttee))

BBuu  sseess  bbaannaa  ttaann››dd››kk  ggeelliiyyoorr  ((GGeerriillllaa  aann››ss››))
Bir nisan gecesiydi; ya¤mur bardaktan boflan›rcas›na
ya¤›yordu. Naylon çad›ra de¤en ya¤mur
damlac›klar›n›n ç›kard›¤› p›t›rt›lar,... ((7766’’ddaa))

GGaabbaarr’’aa  nnaakkflfleeddiillmmiiflfl  bbiirr  yyüürreekkssiinn  ––IIII––
HHaacc››  DDuummaannll››ddaa¤¤  ((SSaavvaaflfl))  aarrkkaaddaaflfl››nn  aann››ss››nnaa

Çat›flmalar devam ediyordu. On bini aflan bir düflman
ordusuyla Gabar da¤›nda karfl› karfl›yayd›k... ((7799’’ddaa))

UUlluussllaarraarraass››  kkoommpplloonnuunn  1100..  yy››ll››  vvee  ggöörreevvlleerriimmiizz

“Önder Apo bir mücadele gücünün önderli¤i, bir
halk›n önderli¤idir. Onun flahs›nda yap›lan tüm hal-
ka karfl› bir zulümdür. Bir halk›n onuruna, flerefine,
özgürlü¤üne, iradesine, bilincine böyle sald›r›l›rsa,
halk devam et diyebilir mi, buna seyirci kalabilir
mi? Gerilla üzerinde bu kadar alçakça ve çok yönlü
imha sald›r›s›n›n yürütülmesine halk seyirci kalabi-
lir mi? Elbette kalamaz ve kalm›yor. ‹flte Kürt halk›
bunun için diyor: “Art›k Yeter!” (9’da)

‹çindekiler
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SERXWEBÛN EEkkiimm  2200007722

Ortado¤u’daki siyasal geliflmeler
ABD’nin bölgeye müdahalesiyle yeni bir
boyut ve do¤rultu kazand›. ABD, kendi
ekseninde bir bölge düzenini k›sa süre-
de kuraca¤›n› san›rken, k›sa sürede ç›k-
maza girdi. Geçen y›l bu ç›kmazdan kur-
tulmak için Hem›lton-Beaker raporu su-
nuldu. Bush yönetimi bu rapordan
önemli düzeyde yararlanarak yeni bir
uygulama dönemi bafllatt›. Kürtler için
ne yap›lacak, fliiler için ne yap›lacak, sü-
nniler için ne yap›lacak, hangi sosyal
politikalar, hangi siyasal taktikler uygu-
lanacak vb konular üzerine yirmi otuz
maddelik yeni bir planlama ç›kar›p uy-
gulamaya koydular. Yine de ortada ciddi
bir baflar› yoktur. Zaten bunu kendileri
de kabul ediyor. Bu durum taktiklerde
ve yaklafl›mlarda yeni iliflkiler getirecek. 

ABD politikalar›n›n yak›ndan takip
edilmesi gerekmektedir. Çünkü bizim
aç›m›zdan da de¤erlendirilmesi gereken
veriler bulunmaktad›r. Bir y›l sonra de-
mokratlar›n seçimi kazanma ihtimali
yüksektir. Demokratlar›n içindeki Ya-
hudilerin etkisi cumhuriyetçi partinin
içindekilerden daha fazlad›r. Demokrat-
lar siyasetlerinde her zaman Türkiye ve
‹srail’i esas alm›fllard›r. Dolay›s›yla önü-
müzdeki dönemde ‹srail ve Türkiye ek-
senli politika izleme olas›l›klar› daha
yüksektir. Türkiye’nin Kürt sorununu
çözmeme konusunda inat etme neden-
lerinden biri de budur. Demokratlar›n,
Türkiye’ye daha yak›n politika izleyece-
¤ini, bu çerçevede geçmiflte oldu¤u gibi
‹srail ve ABD’nin deste¤ini alarak Kürt
özgürlük hareketini ezme imkan›n›n ar-
taca¤›n› düflünmektedir.

AABBDD  yyeennii  ssiiyyaassaall  ttaakkttiikklleerr  iizzlleeyyeecceekkttiirr

Türkiye geçmiflte ABD’nin deste¤ini
almak için hep ‹srail ile iliflkilendi.
fiimdi de ‹srail ile iliflkilerini gelifltire-
rek, ABD deste¤ini daha fazla kazan-
mak istiyor. ‹srail’in hiçbir zaman Tür-
kiye’yi b›rakamayaca¤›n› düflünüyor.
‹srail ve Türkiye birbirine muhtaç hale
gelmifl iki ülkedir. Birinin mevcut ya-
flam gerçe¤ini di¤eri sa¤lamaktad›r.
Önümüzdeki dönemde, Demokrat ikti-
dar ekseninde bu iliflkilerin daha da
geliflece¤ini söylemek yanl›fl olmaz. Bu
durumu siyasetimize ve prati¤imize
etkisi, buna göre taktiklerimizi, çaba-
lar›m›z›, mücadele anlay›fl›m›z› ortaya
koymak aç›s›ndan iyi de¤erlendirme-
miz gerekir. Mevcut durumda böyle bir
siyasal süreç için bir buçuk y›ll›k bir
zaman var. 2009 bahar›nda, Demok-
ratlar›n kendi siyasetlerini pratiklefl-
tirecekleri bir süreç bafllayacakt›r.
Tabii bizim bu zaman› çok iyi de¤erlen-
dirmemiz gerekiyor. 

Cumhuriyetçiler bu dönemde çok
y›prand›lar. Dolay›s›yla ne yaparlarsa
yaps›nlar çok köklü bir politika izleye-
memektedirler. Bu durumdan da ya-
rarlanarak, politikalar›m›z› ve mücade-
lemizi etkili sürdürerek, bugünden
üzerimizde daha sonra yürütülecek
oyunlar› ve planlar› bozabiliriz. Önü-
müzdeki süreci böyle bir sorumluluk
ve yaklafl›mla ele almam›z gerekiyor. 

ABD’nin baflar›s›zl›¤›, aray›fllar› ve
baflkanl›k seçimi çerçevesinde böyle
bir de¤erlendirmeyi yapmak yerinde-
dir. ABD’nin politikalar›, Cumhuriyet-

çiler ve Demokratlar ekseninde farkl›-
l›klar arz ederdi. Günümüzde ise bu
farkl›l›klar de¤iflmifltir. 

Öte yandan, ABD zorland›kça yeni
iliflki ve ittifaklar› gündeme getirecek-
tir. Ya daha fazla askeri müdahale ya-
pacak ve ‹ran’a girerek bölge politika-
lar›n› sertlefltirecek ya da iliflki ve itti-
faklar›nda yeni aray›fllar içine girerek
mevcut zay›fl›¤›n› gidermeye çal›flacak-
t›r. Bu düzeyde bir sertlik izleyece¤i ya-
k›n zamanda görülmedi¤ine göre, ken-
disini hakim k›lmak için çeflitli güç
odaklar›yla iliflki ve ittifak gelifltirerek
yeni siyasal taktikler izleyecektir. Nite-
kim bir ara Suriye’nin üzerine çok bas-
k› uygulad›, sonra gevfletti. Suriye’nin
Irak’taki sünni Araplar üzerindeki etki-
sini kullanarak sünni direniflini zay›f-
latmay› ya da onlar› parçalamay› he-
defledi. Hatta çeflitli yollarla ‹ran’a me-
saj göndererek, ‘Irak’ta çok fazla sorun
yaratmazsan, ben de senin üzerine çok
fazla gelmem’ biçiminde bir politika
içerisine girdi. ‹ran ve ABD görüflmele-
ri bunun için oldu. ‹ran ve ABD görü-
flüyorsa bu, çok köklü politik bir konu
üzerinedir. Yoksa di¤er ufak tefek fley-
leri çeflitli araçlarla hal edebilirlerdi.
Bu, ABD’nin zorland›¤›n›n ve yeni ara-
y›fllar içinde oldu¤unun bir iflaretidir. 

Bunun yan›nda, Irak’taki sünni ve
fliileri dengelemek istedi¤i görülmekte-
dir. Sünniler geçmiflten beri çok örgüt-
lü oldu¤u için, Irak istikrar› aç›s›ndan
bunun gerekli oldu¤unu düflünmekte-
dir. Nüfus olarak fliiler ço¤unlukta olsa
da, Irak siyasetinde geçmiflten beri be-
lirleyici olan süniler olmufltur. O ba-

“ÖÖnnddeerrllii¤¤iinn  ööllüümmee  ddoo¤¤rruu  ssüürrüükklleennmmeekk  iisstteennddii¤¤ii  bbiirr  ggeerrççeekklliikkttiirr..  BBuunnuunn  KKüürrtt’’üünn  iirraaddeessiinnii  kk››rrmmaa  hhaarreekkeettii  oolldduu¤¤uu  

aaçç››kktt››rr..  BBiirr  ttoopplluummuunn  ÖÖnnddeerrllii¤¤iinnee  bbööyyllee  bbiirr  yyaakkllaaflfl››mm  sseennii  cciiddddiiyyee  aallmm››yyoorruumm,,  sseenniinn  iirraaddeennii  kk››rrmmaakk  iissttiiyyoorruumm  

aannllaamm››nnaa  ggeelliirr..  BBuu  nneeddeennllee  bbiirr  hhaammllee  bbaaflflllaatttt››kk..  SSoonnuuçç  aall››nnccaayyaa  kkaaddaarr  ssüürrddüürrüülleecceekk  bbiirr  mmüüccaaddeellee  bbaaflflllaattmmaa  kkaarraarr››  

aalldd››kk..  ÖÖllççüülleerrii  yyüükksseellttmmee  vvee  yyeenniiddeenn  PPKKKK’’lliilleeflflmmee  hhaammlleessii  hheerr  ggüünn  iivvmmee  kkaazzaannaarraakk  ssüürrddüürrüülleecceekkttiirr..  BBuu  kkoonnuuddaa  

kkaavvggaayy››  ggöözzee  aallaaccaa¤¤››zz..  HHeerr  ttüürrllüü  iimmhhaayy››  ggöözzee  aallaaccaa¤¤››zz,,  aammaa  ssiisstteemm  iiççiilleeflflmmeeyyeeccee¤¤iizz..  ZZaarraarr  ggöörrmmeeyyeelliimm,,  kk››rr››llmmaayyaall››mm,,  

yyaakkaallaannmmaayyaall››mm,,  ööllmmeeyyeelliimm  ddiiyyee  ggeevvflfleekk  yyaakkllaaflfl››mmllaarraa  ggiirrmmeeyyeeccee¤¤iizz..  fifiaarrttll››  ddeevvrriimmcciilliikk  yyaappmmaayyaaccaa¤¤››zz”

PPKKKK’’lliilleeflflmmee  hhaammlleessii  
iivvmmee  kkaazzaannaarraakk  ssüürrddüürrüülleecceekkttiirr
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k›mdan fliileri çok fazla öne ç›-
karan, sünnileri geri planda b›-
rakan bir pozisyonun Irak’ta so-
nuç alamayaca¤›n› görmüfltür.
Bu nedenle Suudi Arabistan ve
Suriye üzerinden Irak’ta bir den-
ge oluflturmaya çal›flmaktad›r. 

Suriye’de de dengeler de¤ifl-
mifltir. Suriye, Haf›z Esat rejimi
gibi a¤›rl›kl› olarak alevilere da-
yanmamaktad›r. Bugünkü Su-
riye yönetimi, sünnilerle iliflki
gelifltirerek taban›n› geniflletmifltir.
Öyle ki, Suriye pozisyonu ve siyasi
yaklafl›m› itibariyle direnifli besleyen
bir alan haline gelmifltir. Sünni taban-
daki muhalefet giderek sistem içilefl-
mektedir. ABD’nin son zamanlarda
Suriye’ye yaklafl›m› de¤ifltiyse, nedeni-
ni bu gerçeklikte aramak gerekir. 

ABD mevcut durumda Suriye’ye sert
bir müdahalede bulunarak de¤il, biraz
de¤ifltirerek, biraz dönüfltürerek, ken-
disine zorluk ç›karan bir ülke olmaktan
ç›karmaya çal›fl›yor. Bu gerçeklik, Suri-
ye politikam›z aç›s›ndan nas›l bir taktik
politika izlememiz gerekti¤i konusunda
dikkate al›nmas› gereken bir veridir.
De¤iflmek, dönüflmek isteyen, k›smi de-
mokratik ya da baz› liberal aç›l›mlar›
arzulayan çevrelere ve rejim içinde de-
¤iflime yak›n kesimlere seslenmek, bu
temelde Suriye’nin dönüflümünde rol
oynama politikas› yürütmek bizim aç›-
m›zdan daha sonuç al›c› görülmektedir.
Bunun da örgütlenme ve mücadeleyle
sa¤lanaca¤› aç›kt›r. 

Mücadele edece¤iz, ama geçmiflte ba-
z› çevrelerin yaklaflt›¤› gibi, ‘ABD gelecek
vuracak ve Suriye’de çok fley de¤iflecek’
yaklafl›m› içinde olmayaca¤›z. Tersine,
halk›m›za ve toplumsal kesimlere, ken-
di gücümüze dayanan bir toplumsal
mücadele ve Arap halk›n›n de¤iflim di-
namiklerine dayanan bir mücadele ger-
çekli¤ini esas alan bir politika yürüte-
ce¤iz. Kazand›racak olan da budur.

PPJJAAKK  vvee  HHRRKK  ggeerriillllaallaarr››nn››nn  ddiirreenniiflfliiyyllee
‹‹rraann  ppoolliittiikkaallaarr››  ssoonnuuççssuuzz  bb››rraakk››llmm››flfltt››rr

ABD-‹ran çekiflmesi devam etmek-
tedir. ‹ran, ABD taraf›ndan s›k›flt›r›l›p
zorlanmaktad›r. ‹ran ise Irak’taki fliiler
üzerinden siyasi aktör olmaya çal›fl›-
yor. ABD’yi böyle frenlemeyi düflünü-

yor. Irak üzerinde ‹ran-Irak savafl›nda
elde edemedi¤i etkinli¤i flimdi elde et-
mifl durumdad›r. Böyle bir çeliflkili du-
rum var. Bir taraftan ABD’nin bask›s›
alt›ndayken, di¤er taraftan kendini
Irak üzerinde etkili k›lmaya çal›fl›yor.
‹ranl›lar asl›nda çok pragmatiktirler.
ABD gelinen aflamada Türkiye’yi yan›-
na çekerek, Suriye’yi de ‹ran iliflkile-
rinden kopararak ‹ran üzerinde bir
kuflatma yaratmaya çal›fl›yor. 

ABD ile Türkiye aras›nda uzun sü-
reden beridir ‹ran üzerinde bir pazar-
l›¤›n sürdü¤ü bilinmektedir. ABD,
‘‹ran’la iliflkiyi kes, ondan sonra PKK
ve Güney Kürdistan konusundaki
taleplerini dikkate al›r›z’ derken, Tür-
kiye ise ‘PKK’yi tasfiye etmede bizimle
birlikte hareket et, ondan sonra ‹ran’a
karfl› tutum alay›m’ demektedir. ‹ran
da, Türkiye’nin ABD’ye yanaflmamas›
için ayn› biçimde PKK’ye karfl› düfl-
manl›k yap›yor. ‹ran’›n bu kadar sal-
d›rmas›n›n nedeni, Türkiye ile iliflkile-
rini sürdürmek, Türkiye’nin bu konu-
da tümden ABD politikas›na yatmas›-
na engel olmak içindir. 

Hareketimiz, ‹ran’la var olan gerili-
mi yumuflatmak istedi. Ancak ‹ran,
Türkiye ile iliflkisini gelifltirmek için
buna uymad›. Türkiye’nin kendisini
b›rak›p tümden ABD’nin politikas›na
yanaflmamas› için PKK düflmanl›¤›n›
körüklemeye devam etti. Nas›l ki her-
kes Türkiye’yi yan›na almak için PKK
düflmanl›¤› yap›yor, ihale al›yorsa,
‹ran da PKK düflmanl›¤› yaparak Tür-
kiye ile iliflkilerini sürdürüyor. 

‹ran, PKK olmazsa Ortado¤u’da
Kürtler bir güç olamaz, istediklerine
ulaflamaz düflüncesindedir. Onun için
de Türkiye ve Suriye ile anlaflarak PKK
düflmanl›¤› yapmaktad›r. PKK tasfiye
olursa bütün Kürtler tasfiye olur dü-

flüncesine Türkiye gibi ‹ran
ve Suriye de inanm›flt›r. PKK
tasfiye olduktan sonra Kürt-
ler aya¤a kalkamaz, hiçbir
Kürt hareketi Kürtleri Orta-
do¤u’da siyasi irade yapa-
maz düflüncesiyle birleflip,
Özgürlük hareketini ortadan
kald›rmak istemektedirler.
‹ran bu nedenle gerilimi yu-
muflatmaya yanaflmad›. 

‹ran önümüzdeki dönem-
de de bu gerilim politikalar›n› sürdüre-
cektir. Buna karfl› Kürt özgürlük hare-
ketimiz ‹ran’dan gelen sald›r›lara ce-
vap verecektir. Kürt özgürlük hareke-
tinin ezilmeyece¤ini göstermek, yine
Kürt sorununda olumlu yaklaflmas›n›
sa¤lamak mücadeleyle gerçekleflecek-
tir. Zaten PJAK ve HRK gerillalar› dire-
nerek, ‹ran’›n Kürt özgürlük hareketi-
ni bo¤ma politikas›n› sonuçsuz b›rak-
maktad›r. Topyekun bir savafl olmasa
da, ‹ran’›n sald›r›lar›na etkili misille-
meler her zaman olacakt›r. 

AABBDD  TTüürrkkiiyyee--IIrraakk  eekksseennllii  
bbiirr  ppoolliittiikkaa  hheeddeefflleemmeekktteeddiirr

Di¤er önemli bir husus da Türkiye-
ABD iliflkileridir. Bölge politikas› aç›-
s›ndan Türkiye-ABD politikalar›n›n na-
s›l bir seyir izleyece¤i, hangi dengede
buluflacaklar› önemlidir. Türkiye hala
klasik politikada ›srar ediyor. ABD’nin
gelinen noktadaki politikas› da Türki-
ye’yi Irak ile uzlaflt›r›p, Türkiye-Irak ek-
seninde müdahalesini geniflletmektir.
‹çine düfltü¤ü zor durumu, Türkiye ve
Irak ekseninde yürütece¤i politikayla
aflmay› hedeflemektedir. ABD mevcut
durumda bunu sa¤lamaya çal›fl›yor.
AKP’nin desteklenerek iktidara getiril-
mesinin nedeni de buydu. Ne var ki
ABD, Türkiye’nin klasik politikalar› ne-
deniyle Türkiye-Irak ekseninde bir böl-
ge politikas› flekillendiremiyor. 

ABD’nin Irak’a müdahalesi öncesi
de ›l›ml› islam hükümeti Türkiye için
gerekli görülmüfltü. Il›ml› islam ol-
masayd›, Türkiye’de daha a¤›r sorun-
larla karfl›laflabilirlerdi. Daha sonra
gördüler ki, Türkiye ile Irak eksenli bir
politika yaratman›n önünde baz› çevre-
lerin engeli var. Onlar› aflmak için de
22 Temmuz’da AKP’ye güç verdiler. Bu-
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nu Bat›’n›n AKP’ye verdi¤i tam destekle
de¤erlendirmek de yanl›flt›r. Önderli¤in
de belirtti¤i gibi destekliyorlar, ama bu,
her yönüyle bir destek de¤ildir. 

AKP’nin güç yap›lmas›nda, iktidara
getirilmesinde sadece Türkiye’deki içi
politikalar etkili olmad›. Bunda
ABD’nin de etkisi vard›r. Irak’la, dola-
y›s›yla Irakl› Kürtlerle Türkiye’yi
uzlaflt›rmada AKP’nin kolaylaflt›r›c› bir
güç olaca¤›n› düflündüler.

PPKKKK  vvee  ‹‹rraann  üüzzeerriinnee  yyaapp››llaann  
ppaazzaarrll››kkllaarr  aannllaaflflmmaallaarr››  tt››kkaamm››flfltt››rr

Irak-Türkiye iliflkileri bizim aç›m›z-
dan yak›ndan takip edilmesi gereken
iliflkilerdir. Bilindi¤i gibi, bir ay önce
Irak içiflleri bakan› Türkiye’ye geldi,
anlaflmalar yapt›. Bu s›rada Erdo¤an
da Amerika’dayd›. Türkiye ve ABD’de
yap›lan bu görüflmelerdeki pazarl›klar,
ortaya ç›kacak anlaflmalar›n düzeyini
belirleyecekti. Nitekim Türkiye’deki
anlaflmay› belirleyen ABD’deki,
ABD’deki anlaflmay› da yönlendiren
Türkiye’deki pazarl›k oldu. Sonuçta
sadece belirli düzeyde bir anlaflma
sa¤land›. Dolay›s›yla Türkiye-Irak an-
laflmas› ya da Güneyli güçlerle anlafl-
ma istenilen biçimde yap›lamad›. 

Bu anlaflmalar› esasta t›katan,
PKK ve ‹ran üzerinde yap›lan pazar-
l›klar oldu. Türkiye, PKK konusunda
taviz almadan, bu konuda istedi¤i
sonucu elde etmeden, ABD’nin ‹ran
konusundaki taleplerini kabul etme-
yece¤ini ortaya koydu. Çünkü ‹ran ve
Suriye ile birlikte PKK’yi tasfiye et-
mede anlaflm›fllard›r. ABD de ‹ran
konusunda taviz almadan Türki-
ye’nin taleplerini kabul etmedi.

Dikkat edilirse, YNK’nin, Talaba-
ni’nin bize karfl› tutumu son dönemde
olumsuzlaflt›. Bunda Talabani-‹ran
iliflkilerinin pay› çok önemlidir. ‹ran ile

çat›flmal› durum, YNK’nin bize karfl›
daha olumsuz bir tutum içine girmesi-
ne yol açt›. Zaten Önderli¤imiz ‹ran-
Talabani iliflkilerine daha önce dikkat
çekmiflti. Hatta Talabani’nin ‹ran ile
PKK aras›nda ç›kan sorunlarda arabu-
lucu olabilece¤ini belirtmiflti. YNK’nin
geçmiflte her zorland›¤›nda ‹ran’a
dayanmas›, aralar›nda önemli bir iliflki
düzeyini de ortaya ç›karm›flt›r.

TTüürrkkiiyyee  GGüünneeyy’’ee  ggiirreerrssee  kkaayybbeeddeecceekkttiirr

Türkiye iki y›ld›r ABD üzerinde
bask› yaparak, KDP ve YNK’yi Kürt
özgürlük hareketinin üzerine sürmek
istiyor. Güney Kürdistan’a operasyon
senaryosunu sürekli gündemde tut-
malar›n›n nedeni budur. En son Tür-
kiye meclisinden Güney Kürdistan’a
operasyon tezkeresini geçirmelerinin
amac› da budur. Tabii Türkiye, KDP
ve YNK’nin deste¤ini olmadan yap-
may› planlad›¤› hiçbir harekat›n ba-
flar›l› olamayaca¤›n› da bilmektedir.
Daha önce 24 defa sald›r› gerçeklefl-
tirmesine ra¤men sonuç alamam›fl-
t›r. fiimdi de KDP ile anlaflmadan
Güney’e girerse kaybeder, bunu
biliyor. Hem de stratejik düzeyde
kaybedece¤i sonuçlar ortaya ç›ka-
cakt›r. Sadece Türkiye de de¤il, ‹ran,
Suriye hepsi birlikte kaybeder.

Türkiye’nin Güney’e girmesi duru-
munda b›rakal›m gerillaya darbe vur-
mas›, tersyüz olup, bozguna u¤rama-
s› kaç›n›lmazd›r. Türkiye, hiçbir dö-
nem olmad›¤› kadar genifl bir cepheyi
karfl›s›nda bularak, ikinci bir I. Dün-
ya Savafl› sonras›n› yaflayabilir. Sade-
ce Kürdistan’› de¤il, Türkiye’nin
önemli bölümünü kaybetmeyle karfl›
karfl›ya kalabilir. Kürtlerle kavgal› ve
birli¤ini bozmufl bir Türkiye’den her-
kes bir fley koparmak ister. Dolay›s›y-
la, Güney’e girece¤im, Hewler’e gire-

ce¤im, Kerkük’e girece¤im laflar› bofl-
tur. Bunlar, ABD’yi ve Güneyli güçle-
ri üzerimize sürmenin flantajlar›d›r.
Tabii ki s›n›rl› düzeyde her zaman
Güney’e girip ç›kmas›, havadan ve
karadan bombalama yapmas› müm-
kündür. Zaten hem ABD, hem Avru-
pa hem de Güneyli güçler s›n›rl› bir
harekete z›mnen onay vermifltir. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  iinnkkaarrcc››  ppoolliittiikkaallaarr››  
GGüünneeyyllii  ggüüççlleerrii  ddee  kkaayygg››llaanndd››rrmmaakkttaadd››rr

Çok kapsaml› bir Güney harekat›
ve Güney Kürdistanl› güçleri hedefle-
me, ancak PKK tasfiye edildikten
sonra gündeme girebilir. PKK’nin et-
kisizleflmesi durumunda Türkiye
ABD karfl›s›ndaki pozisyonunu güç-
lendirecek, böylece Güney Kürdis-
tan’a girmeden KDP ve YNK üzerinde
etkili olacak ve istedi¤ini yapt›racak-
t›r. Türkiye’nin amac› budur. Zaten
KDP ve YNK’nin tüm kayg›s› da bu
nedenledir. fiu anda bize yönelmeme-
lerinde bu kayg›n›n pay› vard›r. Tür-
kiye’nin tümden inkarc› politikalar›
Güneyli güçleri kayg›land›r›yor. KDP
ve YNK bu nedenle kendi pozisyonla-
r›n› sa¤lama almadan, bu konuda
güven duymadan, PKK’ye karfl› aç›k
tutum almak istemiyorlar. 

KDP ve YNK’nin ulusal politikalar›
yoktur, zorland›klar›nda çok olumsuz
duruma girmeleri de mümkündür. ‹l-
kel milliyetçilik denilen fley de özü iti-
bar›yla budur. Kendi bölgemde yafla-
yay›m da di¤er parçalar ne olursa ol-
sun yaklafl›m›, bu güçlerde her zaman
görülebilir. Türkiye, ABD politikas›n›n
eksenine girerse, ABD bu güçler üze-
rinde bask› oluflturabilir. Tabii Türki-
ye flu anda böyle bir politik pozisyon-
da de¤ildir. Bu da mücadele edece¤i-
miz ve de¤erlendirece¤imiz bir durum
olarak önümüzde durmaktad›r.

Biz Güneyli güçleri ulusal politika
içinde tutmak, Türkiye’nin bask›s›
karfl›s›nda daha güçlü ayakta dura-
bilmelerini sa¤lamak için ulusal kon-
ferans› toplama ve ulusal politika il-
kelerini belirleme politikas›n› izleme-
ye bundan sonra da devam edece¤iz.
Kürdistan’›n tüm parçalar›nda Türki-
ye’ye karfl› oluflan tepkileri bir ulusal
konferansla ulusal birlik çizgisine dö-

“TTüürrkkiiyyee’’nniinn  GGüünneeyy’’ee  ggiirrmmeessii  dduurruummuunnddaa  bb››rraakkaall››mm  ggeerriillllaayyaa  ddaarrbbee  
vvuurrmmaass››,,  tteerrssyyüüzz  oolluupp,,  bboozzgguunnaa  uu¤¤rraammaass››  kkaaçç››nn››llmmaazzdd››rr..  TTüürrkkiiyyee,,  hhiiççbbiirr  
ddöönneemm  oollmmaadd››¤¤››  kkaaddaarr  ggeenniiflfl  bbiirr  cceepphheeyyii  kkaarrflfl››ss››nnddaa  bbuullaarraakk,,  iikkiinnccii  bbiirr  

II..  DDüünnyyaa  SSaavvaaflfl››  ssoonnrraass››nn››  yyaaflflaayyaabbiilliirr..  SSaaddeeccee  KKüürrddiissttaann’’››  ddee¤¤iill,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  
öönneemmllii  bbööllüümmüünnüü  kkaayybbeettmmeeyyllee  kkaarrflfl››  kkaarrflfl››yyaa  kkaallaabbiilliirr..  GGüünneeyy’’ee  ggiirreeccee¤¤iimm,,  

HHeewwlleerr’’ee  ggiirreeccee¤¤iimm,,  KKeerrkküükk’’ee  ggiirreeccee¤¤iimm  llaaffllaarr››  bbooflflttuurr”
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nüfltürmek istiyoruz. Çünkü tüm
parçalarda Kürt halk›n›n özgürlü¤ü-
nü esas olarak tehdit eden Türki-
ye’dir. Ulusal konferans›n karar alt›-
na alaca¤› ilkeler, herhangi bir Kürt
siyasi gücünün di¤er parçalar›n aley-
hine tutum tak›nmas›n› engelleyecek-
tir. Bu, ayn› zamanda KDP ve
YNK’nin Türkiye’nin bask›lar› karfl›-
s›nda yanl›fl politika içine girmelerini
de engelleyecektir. Tabii ileride Türki-
ye’nin ABD politikalar› do¤rultusun-
da hareket etmesi durumunda KDP
ve YNK’nin olumsuz bir politik durufl
içine girmeleri olas›l›¤› da gözden
uzak tutulmamal›, Kürt ayd›nlar› ve
halk› bu konuda duyarl› hale getiril-
melidir. Bu konuda halk›m›z ve ay-
d›nlar yeterince duyarl› olmazsa, Tür-
kiye, KDP ve YNK üzerinde bask› ya-
ratarak, PKK karfl›t› bir pozisyona çe-
kebilir. fiu anda YNK ve KDP’nin bu
bask›lara karfl› direndi¤i görülmekte-
dir. Bu nedenle halk›m›z ve tüm Kürt
ayd›nlar› KDP ve YNK’nin bu duruflu-
nu desteklemeli ve teflvik etmelidir.

BBiirr  ppaarrççaa  ddii¤¤eerriinnee  ffeeddaa  eeddiilleerreekk  
KKüürrddiissttaann  hhaallkk››  öözzggüürrlleeflflttiirriilleemmeezz  

fiu gerçek aç›¤a ç›km›flt›r: Kürdis-
tan halk›n›n özgürlü¤ü, bütün parça-
larda özgürlü¤ünün geliflmesiyle
mümkündür. Bir parça di¤erine feda
edilerek, di¤er parçalar›n da kendini
özgürlefltirmesi mümkün de¤ildir.
Güney Kürdistan da ancak Kuzey
Kürdistan’daki özgürlük mücadelesi-
nin ayakta kalmas›yla kendini var
edebilir. Ya da küçük bir Ermenistan
gibi Kerkük ve di¤er birçok alan gibi
Kürdistan’›n di¤er parçalar›n› feda
ederek kendini yaflatabilir. Dolay›s›y-
la KDP ve YNK’ye PKK tasfiye edildi¤i
taktirde Kerkük olay›nda oldu¤u gibi
durumlar›n daha kötü olaca¤›n› gös-
termek gerekiyor. 

ABD, Kerkük konusunda Türkleri
ve Araplar› dinledi. Çünkü Kürtler
kendilerini dinletecek kadar güçlü
olamad›lar. KDP ve YNK’yi elden gel-
di¤i kadar Türkiye’nin politikalar›n-
dan uzak tutmaya çal›flaca¤›z. Tabii
ki Kürt özgürlük hareketinin hiçbir
koflulda Türkiye’nin istedi¤i politika-
lar› kabul etmesi düflünülemez. KDP
ve YNK’nin Türkiye’nin bask›lar› kar-
fl›s›nda zay›f durufllar içine girmesini
ve bunu Özgürlük hareketine dayat-
mas› da söz konusu olamaz. Türkiye
bas›n›nda Güneyli güçler üzerinde
böyle bir bask›n›n kurulaca¤›,
PKK’nin de KDP ve YNK’nin dayatma-
lar›n› kabul edece¤i söylenmektedir.
Bunlar hayali senaryolard›r. Kürt öz-
gürlük hareketinin, Kürt halk›n›n te-
mel demokratik haklar› ve özgürlük-
leri konusunda olumlu bir geliflme
olmadan, mücadelesini her koflulda
sürdürece¤i tart›flmas›zd›r. Kürdis-
tan özgürlük co¤rafyas›nda hiçbir
güç özgürlük gerillas›n› etkisizleflti-
remez. Her koflulda direnen ve kaza-
nan gerilla olacakt›r.

Tezkere öncesi ve sonras› aç›kça
ortaya ç›km›flt›r ki, Türkiye’de siya-
setin oda¤›nda Kürt sorunu vard›r.
Türkiye’deki siyasal geliflmeleri belir-
leyen PKK’nin pozisyonudur. Ortado-
¤u’da bile Kürt sorununda belirleyici
olan güç PKK’dir. 

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ssiiyyaassaall  ggeelliiflflmmeelleerrii  
bbeelliirrlleeyyeenn  PPKKKK’’nniinn  ppoozziissyyoonnuudduurr

22 Temmuz öncesi AKP ve genel-
kurmay PKK’yi ezme konusunda bir-
leflmifllerdir. Bunu 22 Temmuz’dan
sonra prati¤e geçirdiler. Mücadelemi-
zin geliflmesiyle birlikte AKP’nin Kürt
düflman› gerçek yüzü giderek aç›¤a
ç›km›flt›r. AKP, PKK düflmanl›¤›nda
herkesten daha ileri giderek, hem di-
¤er güçlerin kendine yönelik tepkileri-

ni PKK üzerine yöneltiyor, hem de böy-
lece sistem içine daha fazla yerleflme-
nin imkan›n› buluyor. Zaten islamc›
partiler, her dönemde önlerindeki
engelleri PKK düflmanl›¤› yaparak afl-
mak istemifllerdir. AKP, geçen befl y›l-
da Kürt sorununda ad›m atmayarak
kendini yaflat›rken, flimdi de ‘en iyi
ben bitiririm’ diyerek, devlet içinde
yerleflmeye çal›flmaktad›r. AKP’nin
Kürt düflmanl›¤›nda bu kadar pervas›z
olmas›n›n alt›nda yatan gerçek budur. 

AKP’yi Kürt sorununda en büyük
rantç› olarak görmek gerekir. 1990’l›
y›llarda rantç›l›k yapanlar daha çok
baz› bireyler ve ç›kar çevreleriydi. fiim-
di ise, çok genifl bir ç›kar çevresi AKP
flemsiyesi alt›nda Kürt düflmanl›¤› ya-
parak, deveyi hamuduyla yutar biçim-
de bir rantç›l›¤a bulaflm›flt›r. AKP,
Kürt sorununun yaflanmad›¤› koflul-
larda kendisinin saf d›fl› edilece¤ini
düflünmektedir. Bunun içindir ki
AKP’nin bu gerçe¤ini teflhir edip orta-
ya ç›karmadan, Kürt sorununda ad›m
atmak zorlaflm›flt›r. 

Önderlik, “AKP’nin iktidara gelmesi
bir devlet düzenlemesidir” dedi. Devlet
ve AKP aras›nda bir çat›flma vard›.
2006’da önce teslim oldu. Ondan son-
ra da tamamen devlet düzenlemesi
olarak ifllev kazand›. Seçimden önce
Güney Kürdistan konusunda ordunun
‘ben girerim’, AKP’nin ‘giremezsin’ ça-
t›flmalar› tamamen bir özel savafl se-
naryosuydu. Kürt halk›n›n oylar›n›
AKP’ye yöneltmek için gelifltirilmifl bir
oyundu. Art›k AKP’yi de¤erlendirirken,
bu gerçekler göz ard› edilmemelidir.
AKP’nin çeliflkisi sistemle de¤ildir tam
tersine, kendisini güçlendirerek, siste-
me kabul ettirmeyi amaçlamaktad›r. 

Dikkat edilirse, AKP temmuz seçim-
lerinden sonra kendine daha da gü-
venen bir posizyon ald›. Ald›¤› yüksek
oyu sistemle bütünleflmek için de¤er-
lendirdi. Devlet ve ordu içerisinde baz›
kesimler de ‘islamc› kesimleri baz› yan-
lar› ile sistem içine katmadan, Kürtler
üzerinde politikalar›m›z› art›k sürdüre-
meyiz ve istikrarl› olamay›z’ diyerek,
AKP’nin sistem içine çekilmesini iste-
mifltir. Nitekim belki ileride yeni bir 27
Nisan muht›ras› vererek, tümden sis-
tem içi hale getirmeye çal›flacaklard›r.
Zaten bu süreç hala devam ediyor. 

“KKüürrddiissttaann’’››nn  ttüümm  ppaarrççaallaarr››nnddaa  TTüürrkkiiyyee’’yyee  kkaarrflfl››  oolluuflflaann  tteeppkkiilleerrii  bbiirr  uulluussaall
kkoonnffeerraannssllaa  uulluussaall  bbiirrlliikk  ççiizzggiissiinnee  ddöönnüüflflttüürrmmeekk  iissttiiyyoorruuzz..  TTüümm  ppaarrççaallaarrddaa

KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  öözzggüürrllüü¤¤üünnüü  tteehhddiitt  eeddeenn  TTüürrkkiiyyee’’ddiirr..  UUlluussaall  kkoonnffeerraannss››nn  kkaarraarr
aalltt››nnaa  aallaaccaa¤¤››  iillkkeelleerr  hheerrhhaannggii  bbiirr  KKüürrtt  ssiiyyaassii  ggüüccüünnüünn  ddii¤¤eerr  ppaarrççaallaarr››nn  

aalleeyyhhiinnee  ttuuttuumm  ttaakk››nnmmaass››nn››  eennggeelllleeyyeecceekkttiirr..  BBuu,,  KKDDPP  vvee  YYNNKK’’nniinn  TTüürrkkiiyyee’’nniinn
bbaasskk››llaarr››  kkaarrflfl››ss››nnddaa  yyaannll››flfl  ppoolliittiikkaa  iiççiinnee  ggiirrmmeelleerriinnii  ddee  eennggeelllleeyyeecceekkttiirr”
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AKP, Kürt düflmanl›¤› yaparak ikti-
dar›n› sürdürmeye çal›fl›rken, genel
kurmay ve klasik iktidar odaklar› da
AKP’yi kullanarak Kürt halk›n› imha
etmek istemektedir. Çünkü Kürdis-
tan’da AKP d›fl›nda kullanaca¤› siyasi
bir güç kalmam›flt›r. Hatta Ortado-
¤u’da AKP d›fl›nda kullanaca¤› baflka
siyasi güç de yoktur. Dolay›s›yla AKP
ve genelkurmay birbirlerini kullan-
maktad›r. Önderli¤imize karfl› sald›r›
böyle bir genifl ittifak›n sonucudur. 

YYeennii  ssaavvaaflfl  kkoonnsseeppttiinniinn  tteemmeell  aammaacc››
KKüürrttlleerriinn  iirraaddeessiinniinn  kk››rr››llmmaass››dd››rr  

Bu sald›r›, AKP’nin 22 Temmuz
sonras› savafl hükümetini kurmas›n-
dan sonra pervas›zca ve aç›k biçimde
yap›lm›flt›r. Cumhurbaflkan›n›n Kür-
distan’a gidifli sonras› artt›r›lan as-
keri sald›r›lar, ABD ve Avrupa’da
Kürtlerin hiçbir sorununun kalmad›-
¤›n›n söylenmesi bu yeni savafl
konseptinin parças›d›r. Amaç;
Kürt halk önderinin tasfiyesi te-
melinde bütün Kürtlerin irade-
sinin k›r›larak, bir daha aya¤a
kalkamayacak hale getirilmesi-
dir. PKK tasfiye edildi¤i takdir-
de Kürt sorununun sadece Tür-
kiye’de de¤il, tüm Ortado¤u’da
bast›r›laca¤› hesab›yla sald›r›lar
çok boyutlu sürdürülmektedir.
Önderli¤imize sald›r› da bu bas-
t›rma hareketinin birinci hedefi
durumundad›r. 

Hareketimizin ““ÊÊddîî  BBeessee””,,  ““ÖÖnnddeerrllii--
¤¤ii  yyaaflflaa  vvee  yyaaflflaatt”” hamlesi de bu sald›-
r›y› durdurmak ve özgürlük mücadele-
sini yükselterek, Önderli¤imiz flahs›n-
da halk›m›z›n özgürlü¤ünü hedefle-
mek için gelifltirilen bir ad›md›r. Türk
devleti, Güney Kürdistan üzerinde tez-
kere ile bask› kurarak, bu hamleyi et-
kisizlefltirip, Önderli¤imiz flahs›nda
yürüttü¤ü Kürt halk›n›n iradesini k›r-
ma savafl›n› sonuca götürmek iste-
mektedir. Devlet eliyle planlanan flove-
nist hamle ve sald›r›n›n amac›n›n bu
oldu¤undan kuflku yoktur. 

Türk devleti hareketimizin “art›k ye-
ter” ile hem örgütsel, hem de mücade-
le hamlesini bafllatt›¤›n›n fark›ndad›r.
Bu özgürlük hamlesini etkisizlefltir-
mek için de karfl›t bir sald›r›ya geçmifl-

tir. Ancak buna haz›rl›kl› olan hareke-
timiz, fi›rnak ve Hakkari’de gerçeklefl-
tirdi¤i büyük eylemlerle tasfiye hamle-
sine büyük bir darbe vurmufltur. Tas-
fiye hamlesinin kendisini örgütlendirip
harekete geçmesine f›rsat verilmeden,
büyük bir darbe vurularak, daha bafl-
tan zay›f düflürülmüfltür. 

TTüürrkkiiyyee  kkeennddii  ttoopplluummuunnuu  kkaanndd››rrmmaann››nn
bbeeddeelliinnii  ttrraavvmmaa  yyaaflflaayyaarraakk  ööddüüyyoorr  

Türk devleti, geçmiflte 9 Ekim
Komplosu’nda Suriye üzerinde yürüt-
tü¤ü bask›y› bugün de KDP ve YNK
üzerinde sürdürmektedir. Bu konuda
ABD’nin Irak ve Ortado¤u’da s›k›flma-
s›ndan yararlanarak, ABD üzerinden
KDP’ye bask› yaparak, PKK etraf›nda
bir kuflatma hareketi yürütmek iste-
mektedir. Ne var ki bugünkü koflullar,
tüm bu güçlerin Türkiye’nin iste¤ini ye-
rine getirmesine elveriflli de¤ildir. Kürt

özgürlük hareketi tüm parçalardaki ör-
gütlenmesi, mücadelesi ve durufluyla
bu oyunu erkenden bozmufltur. Türki-
ye ya her konuda d›fl güçlerin dedi¤ini
yaparak, çok kötü duruma düflüp gele-
ce¤ini tümden karartacak ya da Kürt
sorununu demokratik temelde çözerek,
gelece¤e umutla bakacakt›r. Mücadele-
miz Türkiye’ye bunlar›n d›fl›nda baflka
seçenek b›rakmam›flt›r. 

KDP ve YNK’nin de Türkiye’nin bu
kadar floven bir sald›r› yürüttü¤ü bir
ortamda, Türkiye’nin inkarc›, soyk›-
r›mc› Kürt düflmanl›¤›na ortak olmas›
giderek zorlaflmaktad›r. Türkiye, Kürt
sorununda makul bir çözüme yanafl-
madan ne uluslararas› güçleri ne de
Güney Kürdistanl› güçleri istedi¤i bi-
çimde Kürt özgürlük hareketine karfl›

izledi¤i politikalarda kullanmas› müm-
kündür. Zaten makul bir çözüme ya-
naflt›¤›nda, bu güçlerin Kürt özgürlük
hareketi karfl›s›nda kullan›lmas›n›n
bir anlam› da kalmayacakt›r. Çünkü
öyle bir durumda sorun zaten makul
bir siyasi çözüme kavuflmufl olacakt›r. 

Türk devleti asl›nda kendi kazd›¤›
kuyuya düflmüfltür. Y›llarca PKK’nin
bitti¤ini söyleyerek, Türkiye toplumu-
nu kand›rm›flt›r. Ne var ki 2004 1 Ha-
ziran Hamlesi ile durumun böyle ol-
mad›¤› görülünce, Türk toplumu tam
anlam›yla bir travma yaflam›flt›r. fiim-
di bu travmay› sadece halk de¤il, tüm
siyasi partiler ve devlet de yaflamakta-
d›r. Türkiye, toplumu aldatman›n ve
kendini kand›rman›n bedelini bugün
a¤›r bir travma yaflayarak, ödemek
zorunda kalm›flt›r. Bu durumdan ç›k-
mak için de demokratik siyasi yaklafl›-
m› de¤il, toplumun ç›lg›nlaflt›¤› bir flo-
ven dalgay› gelifltirmifltir. fiimdi bu

‘frenkefltayn’ kendini yiyecek
temelde büyüyünce, baflta hü-
kümet olmak üzere birçok çev-
re bu durumdan korkmaya
bafllam›flt›r. Çünkü bu floven
dalga Türkiye’de iki halk›n bir-
likte yaflamas›n› zorlaflt›rmak-
tad›r. Türkiye’nin bu durum-
dan kurtulmas›n›n çaresi de
Kürt sorunun çözümüne
yanaflmas›ndan geçmektedir. 

fiu anda Türkiye’nin böyle
bir çözüm politikas› yoktur.
Aksine bast›rmada ›srarl›d›r.

Bu nedenle Kürt özgürlük hareketi de
bu politikay› baflar›s›zl›¤a u¤ratma
mücadelesi verecektir. Bu mücadele,
‘Êdî Bese’ hamlesi hedefine ulaflana
kadar sürecektir. Türkiye’nin diploma-
tik ve siyasi bask›lar› da bu mücadele-
yi durduramaz. 

HHiiççbbiirr  ggüüçç  mmüüccaaddeelleemmiizzii  kkeennddii
ppoolliittiikkaass››nnaa  hhiizzmmeett  eeddeerr  hhaallee  ggeettiirreemmeezz  

1 Ekim ateflkesinin nas›l bofla ç›ka-
r›ld›¤›n› ve mücadelemizin tasfiyesi
için kullan›lmak istendi¤ini geçen dö-
nemde gördük. Ateflkes isteyen hiçbir
çevre, ateflkesten sonra ateflkese sa-
hiplenmedi. Türk devletinin imha sal-
d›r›lar›na tepki göstermedi. Hatta bas-
t›ma hareketleri karfl›s›nda sessiz kal-
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d›. Zaten kara kuvvetleri komutan› da
“biz bu ateflkes sürecinde hiçbir za-
man olmad›¤› kadar operasyonlar› art-
t›rd›k, kar k›fl demeden terörizme kar-
fl› mücadele ettik” diyerek, ateflkese
nas›l yaklaflt›klar›n› ortaya koymufl-
tur. Bu nedenle yeni bir ateflkesi sa-
hiplenme, çözüm yolunda ad›m atma
ve diyalogla sonuçland›rma konusun-
da bir geliflme olmad›¤› takdirde atefl-
kes ça¤r›lar›n›n anlam› yoktur. Zaten
Türk devlet yetkilileri ve siyasi çevrele-
ri de bundan sonra tek yolun bitirmek
olaca¤›n› aç›kça dillendirerek, sald›r›-
lar› kesintisiz biçimde devam ettire-
ceklerini itiraf etmifltir. 

MMüüccaaddeelleemmiizz  ddoosstt  vvee  ddüüflflmmaann››  
nneettlleeflflttiirreecceekk  nniitteelliikktteeddiirr  

Bu politika karfl›s›nda Kürt halk› ve
Kürt özgürlük hareketine düflen görev
“Êdî Bese” diyerek, mücadeleyi yük-
seltmektir. Baflka her türlü tutum ve
gevfleklik, intiharla özdefltir. Dolay›s›y-
la Talabani ya da baflka çevrelerin hiç-
bir karfl›l›¤› olmayan ateflkesten söz et-
melerinin bir anlam› yoktur. Hiçbir güç
bizim mücadelemizi kendi politikas›na
hizmet eder hale getiremez. Bundan
sonra zalimi ve inkarc›y› yumuflatmak
için yap›lacak her fley, onlar› daha faz-
la zalim ve inkarc› yapmaktan baflka
bir sonuç vermez. 

Asl›nda sadece Kürt halk› ve Kürt
özgürlük hareketi de¤il, Türkiye hal-
k› da “art›k yeter!” deme noktas›na
gelmifltir. Yaflad›¤› travma bir yönüy-
le de çözüm isteme dinami¤ini tafl›-
maktad›r. E¤er mücadele güçleri
çözüm için ortaya ç›k›p topluma
umut verirse, Türkiye toplumunun
da demokratik siyasi çözüm isteyece-
¤inden kuflku duymamal›y›z. 

Bu nedenle Önderli¤imiz, demokra-
tik cumhuriyet konferans›yla, demok-
ratik toplum kongresini önerdi. De-
mokratik cumhuriyet konferans›n›n
amac›; Türkiye s›n›rlar›na dokunma-
dan hatta üniter yap›y› biçimsel anlam-
da koruyarak, Kürt sorununu çözüp
Türkiye’yi demokratiklefltirmektir. Ön-
derli¤imiz rolünü oynayacak bir konfe-
rans›n Kürt sorununun çözümünü ya-
k›nlaflt›raca¤›n› düflünmektedir. De-
mokratik cumhuriyet konferans›n›n

Kürdistan’daki karfl›l›¤›n› ise demokra-
tik toplum kongresi olarak öngörmüfl-
tür. Bu kongrede de Türkiye toplumu-
nun kabul edebilece¤i bir siyasi proje
ortaya konularak, demokratik cumhu-
riyet konferans›na güç verilecektir. Bi-
risi Kürt’ü ve Türk’ü ile tüm Türkiye
halk›n›n meclisi rolünü oynarken di¤e-
ri de Kürt halk›n›n iradesini temsil
eden bir meclis olarak demokratik
cumhuriyet meclisini tamamlayacakt›r.
Görüldü¤ü gibi Türkiye’nin sald›r›s›n›n
artmas›na ra¤men, ne kadar do¤ru bir
politika izlenir ve Kürt sorunu çözü-
lürse, Türkiye’nin demokratikleflmesi
de o kadar imkan dahiline girecektir. 

Bir yandan Kürt sorununun çözüm
imkanlar›n›n artt›¤› di¤er yandan Öz-
gürlük hareketinin bast›r›lmas› için
her yolun kullan›laca¤› bir dönemden
geçiyoruz. E¤er iyi örgütlenip mücade-

leyi gelifltirecek bir tempo tutturamaz-
sak, inkarc› güçlerin hem Türkiye’de,
hem Kürdistan’da özgürlük mücadele-
sini bast›rmak için yeni araçlar devre-
ye koymalar› ihtimal dahilindedir. 

Nitekim ‘islamc›lar mahalle bask›s›
kurup türban› hakim k›lacaklar’ biçi-
minde de¤erlendirmeler yabana at›l-
mamal›d›r. Devlet Türkiye’de Do¤u Pe-
rinçek ve baz› ulusalc› sol kesimleri
kullanmak için bunlar›n önünü aça-
cak, mahalle bask›s›yla islamc› kesim-
leri s›n›rlamaya yönelecektir. Kürdis-
tan’da ise Hizbullah’› yeniden güç ya-
parak 1993’lerdeki gibi mahallelere
hakim olmaya çal›flacakt›r.

Bu gerçeklik de dikkate al›narak,
önümüzdeki süreçte AKP’ye karfl›
daha keskin bir mücadele yürütülme-
si gerekecektir. Çünkü Kürdistan’da
devlet AKP’dir. YNK ve KDP AKP’yi,
AKP’de bunlar› kullanmak istiyor. Bu
durum en fazla da Kürt halk›n›n öz-
gürlük mücadelesine zarar vermekte-
dir. Bu oyunu bozmam›z için AKP’ye
kesin tav›r almam›z gerekir. AKP’ye
aç›k tav›r ald›¤›m›zda, gerçek yüzü aç›-
¤a ç›kacakt›r. Böyle olunca da AKP’yi
destekleyen Kürt çevreleri ya AKP’yi
b›rakacaklar ya da tamamen ihanet
içine girerek AKP’yle birleflip Kürt öz-
gürlük hareketine sald›racaklard›r.
Mücadele bu dönemde ilaç gibidir. Ya-
ni herkesi, dost ve düflman› netlefltirir.
Bu yönüyle alt›n de¤erinde olan bu za-
man dilimininde bizim daha do¤ru
taktik ve politika izlememiz gerekir. 

AAnnaayyaassaa  ttaarrtt››flflmmaa  ssüürreecciinnddee  
bbüüttüünn  KKüürrtt  ççeevvrreelleerrii  oorrttaakkllaaflflmmaall››dd››rr

AKP üzerindeki mücadele önemli-
dir. AKP, hem Türkiye halk› aç›s›ndan
hem de Kürdistan aç›s›ndan gelecekte
büyük tehlikeler içermektedir.
ABD’nin iflbirlikçi ›l›ml› islam› yarat›p
Ortado¤u’da kullanmak istemesi, bu
tehlikeyi daha da büyütmektedir. Bi-
zim aç›m›zdan Ortado¤u’nun ›l›ml› is-
lama ihtiyac› yoktur. Bize göre özünü
korumufl, kendini yenilemifl islama ih-
tiyac› var. Din, özü itibariyle toplumsal
anlam› olan bir fleydir. Bütün dinlerin
özü budur. Il›ml›laflm›fl ve iflbirlikçi
hale gelerek, sistemin yede¤i durumu-
na düflmüfl islam ise toplum karfl›t› ve
tehlikelidir. Bu yüzden Önderli¤imiz
“ben kültürel islama karfl› sayg›l›y›m”
demifltir. Çünkü bütün dinler özünde
toplumsal ifllevi olan düflüncelerdir.
Din flimdi Kemalistlerin ve baz› alevile-
rin yapt›¤› gibi allah ile kul aras›ndaki
bir iliflki düzeyine indirgenemez. Top-
lumsal ifllevi olan çok önemli bir olgu-
dur. Bizim islama yaklafl›m›m›z; ›l›ml›-
laflmas› de¤il, kendi özüne ba¤l› kala-
rak, reforma u¤ray›p, toplumsal ifllevi-
ni sürdürmesidir. 

Anayasa tart›flmalar› gerilemifl olsa
da biz de bu iflin içindeyiz, girmeliyiz.
Anayasa tart›flmalar› sürecinde kendi
taleplerimizi ortaya koyabilmeliyiz. Ör-
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gütlenmeli ve aya¤a kalkmal›y›z. Ön-
derlik bu yüzden demokratik cumhuri-
yet kongresi dedi. Zaten biz de Türkiye
solu da otuz y›ld›r Türkiye’nin demok-
ratikleflmesini istemiyor muyuz? Temel
zihniyeti olan anayasay› de¤ifltirmek is-
tiyoruz. Bu yönüyle anayasay› de¤er-
lendirme sürecini bir mücadele süreci
haline getirebiliriz. F›rsatt›r. Onun için
görmezden gelemeyiz, Anayasa sürecin-
deki taleplerimizi bütün kesimler des-
tekleyebilir. Bütün Kürt çevrelerini
anayasa talepleri çerçevesinde ortak-
laflt›rma yaklafl›m› do¤rudur. Ama bu-
nun bir mücadele gücüne dönüfltürül-
mesi gerekir. Bu yaklafl›mla ele al›n›r-
sa, anayasa tart›flmalar› süreci ayn› za-
manda bir mücadele sürecine dönüflür.

Önderli¤in de belirtti¤i gibi, yak›n
dönemde Türkiye’deki geliflmelerden
de anlafl›l›yor ki, yap›lmak istenen
anayasadan fazla bir fley beklememek
gerekir. Nitekim anayasaya ruhunu
veren temel maddeleri de¤ifltirmeye-
ce¤iz diyor, herkes dil, kültür, kimlik
bak›m›ndan her ne olursa olsun
Türk’tür diyor. Yani eskiden daha
tehlikeli. fiimdi aç›kça diyor ki; sizi
yok edece¤im, kimli¤iniz yok, diliniz
yok, sizi Türklefltirece¤im. Böyle bir
yaklafl›m var. O aç›dan Önderlik “‹l-
ker Baflbu¤’un yaklafl›mlar›ndan bir
fley ç›kmaz” dedi. Bu ayr› bir fleydir
ama bunu f›rsat bilip, mücadele ede-
rek ç›kacak anayasay› daha bafltan
meflru hale getirmek ayr› bir fleydir.
Onu bilmemiz laz›m. Öyle bir hava
oluflturmal›y›z ki, bu anayasa Türki-
ye ve Kürt toplumunun taleplerini
karfl›lamad›¤› için gayri meflru kabul
edilsin. Çünkü mücadele meflruiyet
üzerinden yükselir. Biz de mücadele-
mizi meflruiyet üzerinden yürütüyo-
ruz. Herkes mücadelesini meflruiyet
üzerinden yürütür. O bak›mdan bi-
zim meflru onun da gayri meflru ol-
mas› önemlidir. Geçmiflte nas›l ki 12
Eylül anayasas› daha bafltan gayri
meflruydu, bu nedenle de mücadele-
miz onu bir meflruiyet zemini olarak
de¤erlendirdi ise flimdi yeni anayasa
sürecinde de bunu bir mücadele ze-
mini olarak de¤erlendirmek gerekir. 

Hareketimiz Önderli¤in belirtti¤i de-
mokratik özerklik çerçevesinde befl
madde ile taleplerini ortaya koymufl-

tur. Önderli¤in itiraz› bu maddelere
de¤ildir, böyle anlamamak laz›m. Ön-
derli¤in demokratik özerkli¤i belirtti¤i
bütün görüflme notlar›nda bu madde-
lere vurgular yap›lm›flt›r. ‘Demokratik
özerkli¤in içinde Kürtlerin de meclisi
olacakt›r’ demifltir. Demokratik özerk-
lik, ayn› zamanda Kürtlerin bir mecli-
sinin olmas›d›r. Kald› ki görüflme not-
lar›nda anadilin bütün anayasalarda
demokratik bir hak oldu¤una vurgu
yapmaktad›r. Önderli¤in tepkisi, ör-
gütlenmeden, güç olmadan bir fleyleri
istemeye yöneliktir. Her fleyi devletten
beklemeye bir tepkidir. Önderli¤in
mücadele mant›¤›nda örgütlenip, güç
olup, sorunu çözecek pazarl›k gücüne
ulaflmak esast›r. Hala anlafl›lmam›fl›m
derken, kastetti¤i budur. Elefltirinin
kendini güç yapamama, örgütleyeme-
me yani bu talepleri karfl›layacak bir
konuma gelememeye yönelik oldu¤u-
nu anlamal›y›z. 

BBööyyllee  bbiirr  mmüüccaaddeellee  ssüürreecciinnddee  
flflaarrttll››  ddeevvrriimmcciilliikk  yyaapp››llmmaammaall››dd››rr

Yeni bir sürece giriyoruz. Önderli-
¤in ölüme do¤ru sürüklenmek isten-
di¤i bir gerçekliktir. Bunun Kürt’ün
iradesini k›rma hareketi oldu¤u aç›k-
t›r. Bir toplumun Önderli¤ine böyle
bir yaklafl›m ne anlama gelir? Seni
ciddiye alm›yorum, senin iradeni k›r-
mak istiyorum anlam›na gelir. Bu ko-
nuda Önderlik ‘Kerkük, fiengal,
‹ran’›n sald›r›lar›n›n benimle ba¤lan-
t›s› var’ dedi. Bunlar tamamen irade
k›rmak, iradesiz Kürt’ü ortaya ç›kar-
mak için gelifltirilen sald›r›lard›r. Bu-
nu böyle görmek gerekiyor. Bu yüz-
den bir hamle bafllatt›k. Süreklilefle-
cek bir mücadele süreci bafllat›ld›¤›n›
bilmek laz›m. Kampanyan›n bir za-
man› vard›r ama bunun zaman› yok.
Sonuç al›ncaya kadar sürdürülecek
bir mücadele bafllatma karar› ald›k.
Mücadelemizin odak noktas› olan Ön-
derlik flahs›nda irademiz k›r›lmak is-
teniyor. Yani hareketimiz ezilmek is-
teniyor. Böyle bir yaklafl›m karfl›s›nda
biz de bütün güç ve imkan›m›zla dire-
niflimizi sürdürece¤iz. Kald› ki Türki-
ye’nin herhangi bir çözüm giriflimi
yok. Bu hamle süreci fliddetli bir mü-
cadelenin bafllang›c› oluyor. 

Sonuç olarak, bu süreçte yap›lan
tüm örgüt konferanslar›n›n (bas›n,
kültür, özgür yurttafl, bilim ayd›nlan-
ma vb) pratikleflmesi gerekmektedir.
Eski örgüt ve kadro anlay›fl›yla bu sü-
reci yürütemeyiz. Ölçüleri yükseltme
ve yeniden PKK’lileflme hamlesi her
gün ivme kazanarak sürdürülecektir.
Bu konuda kavgay› göze alaca¤›z. Her
türlü imhay› göze alaca¤›z, ama sistem
içileflmeyece¤iz. Zarar görmeyelim, k›-
r›lmayal›m, yakalanmayal›m, ölmeye-
lim diye gevflek yaklafl›mlara girmeye-
ce¤iz. fiartl› devrimcilik yapmayaca¤›z. 

Kurumumu koruyay›m, falan fleyi
koruyay›m anlay›fllar› terk edilecektir.
Biz kurumlar› mücadele ederek ortaya
ç›karm›fl›z, DTP’yi mücadele ederek
ortaya ç›karm›fl›z. O bak›mdan müca-
deleyi her alanda en etkili biçimde
sürdürece¤iz. Kurumlar›m›z sistem
içileflemez. Bunu kesinlikle aflmam›z
gerekir ve aflaca¤›z da. 

Sivil toplum örgütlenmesi böyle ol-
maz. Önderli¤in sivil toplum örgütlen-
mesi dedi¤i fley, toplumu örgütleyip
güç olmakt›r. Komün olacak, mücade-
le edecek, sivil toplum örgütü olacak
dedi. Mevcut sivil toplum örgütlerinin
ço¤u mücadeleyi geri çeken örgütlen-
meler haline gelmifl. Biz öyle sivil top-
lum örgütleri istemiyoruz. 

Önderlik do¤rudan demokrasinin
parças› olarak sivil toplum örgütlerin-
den söz etti. Toplum örgütlenir, örgüt-
lenen toplum güç kazanarak eyleme
geçer. Örgüt eylem ba¤›n› Önderlik ka-
dar iyi bilen baflka bir liderlik yoktur.
Toplumun tüm kesimleri örgütlensin
ve eyleme geçsin diyor. Ancak mevcut
sivil toplum örgütleri b›rakal›m eyleme
geçmeyi, eylemleri tehlikeli görüp en-
gelliyor. Hatta ‘özgür yurttafl›n örgüt-
lenme görevi vard›r, eylem yapma gö-
revi yoktur’ gibi sözler sarf ederek, bir
yan›lg›y› yaflamalar› dahi söz konusu-
dur. Oysa özgür yurttafl hareketi, de-
mokratik halk inisiyatifinin devam›
olan, eylem gücünü tabana yayan, bu
amaçla oluflturulan bir örgütlenmedir.
Dolay›s›yla bu tür sa¤ ve tasfiyeci e¤i-
limleri aflaca¤›z. Bürokratizmi, libera-
lizmi, kendine karfl› mücadele etme-
yen ve gelifltirici olmayan dogmatizmi
aflaca¤›z. Bunlar› aflt›kça örgütlenme
de eylem de gerçekleflecektir. 
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Tarihi 9 Ekim 1998 uluslararas›
komplosu 10. y›l›na girdi. Hareket ve
halk olarak bu 10. y›lda bizi baflar›yla
yerine getirilmesi gereken kapsaml› gö-
revler bekliyor. Geçen dokuz y›l›n Ön-
derlik çizgisine uygun bir analizi yap›la-
rak, gereken derslerin ç›kar›lmas› teme-
linde önümüzdeki 10. y›l görevlerini ba-
flar›yla yürütmemiz mümkün olacakt›r. 

Geçen 9 y›lda en çok tart›fl›lan ve
üzerinde görüfl belirtilen konulardan
birisi de Önder Apo’ya yönelik gelifltiri-
len bu uluslararas› komplo olmufltur.
Tabii herkesten çok da Önder Apo bu
konu üzerinde düflünmüfl, yo¤unlafl-
m›fl ve f›rsat buldu¤u ölçüde görüflleri-
ni halka ve kamuoyuna sunmaya ça-
l›flm›flt›r. Uluslararas› komploya ilifl-
kin en somut, derin, bilimsel ve ger-
çekçi çözümlemeleri Önder Apo’nun
kendisi yapm›flt›r. Bu bak›mdan
komplonun amaçlar›, planlan›fl›, sa-
hipleri, komploya kat›lan güçler,
komploda izlenen strateji ve taktikle-
rin konular› çok büyük ölçüde ayd›n-
lat›lm›fl ve bilinir hale getirilmifltir. An-
cak hala da analiz edilmesi, aç›¤a ç›-
kar›lmas› gereken yönleri vard›r. 

Nitekim yeni kapsaml› siyasi olaylar
yafland›kça, bunun uluslararas› komp-
loyla ba¤› ve bu temelde komplonun ye-
ni bir yönü ortaya ç›kmaktad›r. Kürtlere
ve Kürdistan’a iliflkin her türlü geliflme-
de bu gerçe¤i görmek mümkündür. Kal-
d› ki, sadece Kürdistan’la iliflkili de de-
¤il, Ortado¤u’daki tüm siyasi ve askeri
geliflmelerin alt›nda uluslararas› komp-
lo flu veya bu flekilde vard›r. 

Bölgede yaflanan ve ad›na III. Dünya
Savafl› denen bu büyük çat›flman›n da
uluslararas› komployla ne denli ba¤l›
oldu¤u hem Önder Apo taraf›ndan hem
de farkl› düflünür ve yazarlar taraf›n-
dan ortaya konmufltur. Bu bak›mdan
Önder Apo’ya yöneltilen 9 Ekim ulusla-
raras› komplosu sadece Kürtleri ve
Kürdistan’› kapsayan de¤il, onun da
ötesinde bölgesel ve uluslararas› ba¤la-
r› olan, onlar› da kapsayan bir olayd›r. 

GGöörreevvlleerriinn  bbaaflflaarr››yyllaa  yyeerriinnee  ggeettiirriillmmeessii
kkoommpplloonnuunn  ddeerriinnlliikkllii  aannllaaflfl››llmmaass››nnddaann  ggeeççeerr

Geçen 9 y›l boyunca hep flunu söyle-
dik: Kürdistan’da gerçek yurtseverlik
bilincine sahip olabilmek, ulusal de-
mokratik çizgide görev ve sorumluluk-
lar› do¤ru belirleyerek, onlar› pratikte
baflar›yla yürütebilmek, ancak ulusla-
raras› komplo gerçe¤inin do¤ru, yeterli
ve derinlikli kavranmas›ndan geçer. Bu
belirleme günümüz aç›s›ndan da geçer-
lili¤ini korumaktad›r. Gerçekten de
Kürdistan’da tutarl› yurtsever olabil-
mek, ulusal demokratik çizgi temelinde
görev ve sorumluluklar› ortaya ç›kara-
bilmek ve bunlar› do¤ru bir örgüt ve ey-
lem anlay›fl›yla pratikte baflar›yla haya-
ta geçirebilmek; bunun gerektirdi¤i bi-
linci, cesareti ve fedakarl›¤› gösterebil-
mek, uluslararas› komplo gerçe¤inin
bilincine derinden varmakla mümkün-
dür. Önder Apo’nun deyimiyle, komplo
gerçe¤ini, yani Kürdistan üzerinde uy-
gulanan inkar ve imha gerçe¤ini “ilikle-
rimize kadar” hissetti¤imiz ölçüde buna

karfl› görev ve sorumluluklar›m›z› do¤-
ru belirleyebilir, daha da ötesinde, bun-
lar› baflar›yla hayata geçirebilecek cesa-
reti ve fedakarl›¤› da ancak bu temelde
ortaya ç›karabiliriz. 

10. y›l görevlerini de baflar›yla yeri-
ne getirebilmek için, uluslararas›
komplo gerçe¤inin derinli¤ine kavran-
mas›, bilince ç›kar›lmas› ve ona karfl›
mücadele etme gereklili¤inin derin-
den anlafl›lmas› gerekir. Öncelikle flu-
nu ifade edelim: Baz›lar› uluslararas›
komplonun 15 fiubat’ta bafllad›¤›n› ve
pratikleflti¤ini san›yor Dolay›s›yla da
sonraki geliflmelere bakarak, ulusla-
raras› komplonun Önder Apo’ya yö-
nelen gerçe¤ini, yani onun imhac›
özelli¤ini, dolay›s›yla Önder Apo flah-
s›nda Kürt halk›na yöneltilen imha
sald›r›s›n› göremiyorlar. Bu durum,
baz› çevreleri uluslararas› komplo
gerçe¤ini do¤ru ve yeterli anlamama-
ya, dolay›s›yla da komploya karfl› mü-
cadeleye dar, yüzeysel, geçifltirmeci
bakmaya götürüyor.

Oysa Önder Apo’ya yöneltilen ulus-
lararas› komplo, 9 Ekim 1998 tarihin-
de fiilen bafllat›lan ve uygulamaya ko-
nan bir sald›r› olay›d›r. En temel ama-
c›, Önder Apo’nun imhas›n› gerçeklefl-
tirmek, bu temelde PKK hareketinin
tasfiyesini sa¤lamak, tüm bunlara da-
yanarak da Kürt toplumu üzerinde y›l-
lard›r uygulanan inkar ve imha süreci-
ni baflar›ya götürme, Kürt toplumu-
nun tarihsel yok oluflunu sa¤lamad›r.
Dolay›s›yla uluslararas› komplonun
imha ve tasfiye amac› nettir. 

UULLUUSSLLAARRAARRAASSII  KKOOMMPPLLOONNUUNN  1100..  YYIILLII  
VVEE  GGÖÖRREEVVLLEERR‹‹MM‹‹ZZ

“FFaaflfliisstt  oorrdduu  ssüürrüülleerriinniinn  hhaallkk  üüzzeerriinnddeekkii,,  ggeerriillllaa  üüzzeerriinnddeekkii  kkaattlliiaammllaarr››nn››nn  hheessaabb››  bbiirr  bbiirr  ssoorruullaaccaakktt››rr,,  iinnttiikkaammllaarr››  aall››nnaaccaakktt››rr..  

GGeerriillllaa  ffeeddaaii  ççiizzggiissiinnddeeddiirr,,  bbuu  kkaarraarr››  vveerrmmiiflflttiirr..  BBuunnuunn  ggeerreekklleerriinnii  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  ddiirreenneerreekk  yyeerriinnee  ggeettiirreecceekkttiirr..  AArrtt››kk  yyeetteerr  ddeemmeekk,,  

ssöözzüünn  bbiittttii¤¤ii,,  eeyylleemmiinn  bbaaflflllaadd››¤¤››  yyeerr  ddeemmeekkttiirr..  OO  bbaakk››mmddaann  ççookk  kkoonnuuflflmmaakk  ‘‘aarrtt››kk  yyeetteerr’’ee  uuyygguunn  ddüüflflmmüüyyoorr..  ÇÇookk  kkoonnuuflflmmaakk  ddee¤¤iill  ddee  

eeyylleemmee  ggeeççmmeekk,,  hhaarreekkeettee  ggeeççmmeekk  ggeerreekkiiyyoorr..  BBuunnuunn  nnaass››ll  oollaaccaa¤¤››nn››  bbuullmmaakk  zzoorr  ddee¤¤iillddiirr..  HHeerrkkeess  bbuullaabbiilliirr,,  oolldduu¤¤uu  yyeerrddee  ddiirreenneebbiilliirr,,  

bbiirr  mmüüccaaddeellee  ggeelliiflflttiirreebbiilliirr..  MMuuttllaakkaa  ggeerriicciillii¤¤ii  tteeflflhhiirr  eeddeenn,,  oonnaa  ddaarrbbee  vvuurraann,,  ÖÖnnddeerrllii¤¤ee  ssaahhiipplleennmmee  mmüüccaaddeelleessiinnii,,  

öözzggüürrllüükk  mmüüccaaddeelleessiinnii  aadd››mm  aadd››mm  ggeelliiflflttiirreenn  bbiirr  hhaammlleeyyii  kkeennddii  kkooflfluullllaarr››nn››,,  yyeerriinnii  ddee¤¤eerrlleennddiirreerreekk  yyaappaabbiilliirr”

HHaallkk  SSaavvuunnmmaa  KKoommiitteessii  
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KKoommppllooddaa  YYuunnaanniissttaann  ggiibbii  
üüllkkeelleerriinn  rroollüü  bbeelliirrggiinn  oollmmuuflflttuurr

‹mha amac› komplonun daha
ilk an›ndan uygulamaya konan,
daha ilk ad›mlar›nda sakl› olan
bir gerçekliktir. Nitekim son dö-
nemlerde Önder Apo, uluslararas›
komplonun do¤ru anlafl›l›p yete-
rince ayd›nlat›lmas› aç›s›ndan
Yunanistan davas›n› önemsemek-
tedir. Mutlaka bir çaresinin bulu-
narak, komploda Yunanistan’›n
rolünün aç›¤a ç›kar›lmas›n›n sa¤-
lanmas›n› istemektedir. Elbette üze-
rinde durdu¤u önemli husus, yasal
olarak girdi¤i Yunanistan’dan yasa d›-
fl› yöntemlerle kaç›r›larak Kenya’ya gö-
türüldü¤ünün ve Türkiye yönetimine
teslim edildi¤inin ispatlanmas›d›r.
Mahkemelerde hukuki aç›dan bu du-
rumun ispatlanmas›, hem Yunanis-
tan’›n komplodaki rolünü daha iyi aç›-
¤a ç›kartacak hem de komplonun na-
s›l uyguland›¤›n›, uluslararas› hukuk
ve insan haklar› aç›s›ndan nas›l ters
bir konumu ifade etti¤ini gösterecektir.
Tabii en çok da bir AB ülkesinden ka-
ç›r›lm›fl olmas› nedeniyle AB yasalar›-
n›n Yunanistan taraf›ndan ihlal edil-
mesi gerçe¤inin aç›¤a ç›kar›larak, Av-
rupa hukuku düzeyinde haklar›n›n or-
taya ç›kmas›n› sa¤layacakt›r. 

Önder Apo Yunanistan’dan yasa d›-
fl› yollarla kaç›r›lmas›n›n üzerinde du-
rurken, asl›nda komplonun tezgah-
lanmas›nda Yunanistan’›n rolünün,
oynad›¤› misyonun daha net ve kap-
saml› aç›¤a ç›kar›l›p kamuoyunun
önüne serilmesini de istemektedir.  

Asl›nda Yunanistan’›n komplodaki
esas olumsuz rolü, daha bafltan Önder
Apo’nun fiam’dan ç›kar›l›p Yunanis-
tan’a götürülmesi süreci ile bafllam›flt›r.
Her ne kadar Yunanistan’›n da ba¤l› ol-
du¤u hiyerarflik devletçi sistemin günü-
müzdeki egemen güçleri ABD, ‹ngiltere,
‹srail gibi devletler taraf›ndan planlan›p
hayata geçirilmifl ve yönlendirilmifl olsa
da uluslararas› komplonun pratikleflti-
rilmesinde Yunanistan gibi ülkelerin ro-
lü çok belirgin olmufltur. 

Komployu planlayan ve yönlendi-
ren çevreler birçok devleti, yine örgü-
tü bu do¤rultudaki amaçlar› için kul-
lanm›flt›r. Bu anlamda en çok kullan›-

lan, belki de dar, floven milliyetçi yak-
lafl›mlar› gere¤i kendi ç›kar›yla da
uyumlu gördü¤ü için yüksek bir istek-
le bu ifle sar›lan güç Yunanistan’daki
Simitis hükümeti olmufltur. Bu hükü-
met, daha bafltan Önder Apo’yu imha,
PKK’yi tasfiye ve Kürtleri yok etme
olan uluslararas› komplonun baflar›y-
la pratiklefltirilmesi için çaba harca-
m›fl, görev ve rol üstlenmifl, etkin çaba
ortaya koyan bir güç olmufltur. 

YYuunnaanniissttaann  ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn  iimmhhaass››nn››  
iillkk  ggüünnddeenn  iittiibbaarreenn  üüssttlleennmmiiflflttiirr

Bu genel belirlemeler ›fl›¤›nda
uluslararas› komplonun geçen 9 y›l›-
n› üç ana bölüm halinde de¤erlendi-
rebiliriz. Birincisi; Önder Apo’nun
imhas› temelinde PKK’nin tasfiyesi ve
Kürtlerin yok edilmesi sürecinin iflle-
tilmek istendi¤i dönemdir. Yani Ön-
der Apo’ya imha sald›r›lar›n›n daya-
t›ld›¤› süreçtir. Bu süreç 9 Ekim
1998 tarihiyle bafllam›fl, 1999 y›l›n›n
nisan may›s aylar›na kadar sürmüfl-
tür. Önder Apo’nun imhas›n›n bofla
ç›kar›ld›¤›, kendisiyle avukatlar›n›n
iliflki kurdu¤u ve mahkeme sürecinin
bafllat›ld›¤›n›n ilan edildi¤i zamana
kadar Önder Apo’ya yönelik uluslara-
ras› komplo gerçe¤i, imhay› amaçla-
yan ve di¤er tüm amaçlar›n› da Ön-
der Apo’nun imhas› temelinde ger-
çeklefltirmeyi hedefleyen bir sald›r›
olmufltur. Dolay›s›yla daha 9 Ekim
gününde bu amaç temelinde komplo-
nun planlan›p yürütülmesi durumu
vard›r. Komplonun imhay› gerçeklefl-
tirme hedefi 9 Ekim’de sa¤lanmak is-
tenmifltir. Bunu birçok kez Önder
Apo’nun kendisi de dile getirmifltir. 

Çeflitli vaatler verilerek ve ya-
sal yollar oluflturularak Önder
Apo’nun fiam’dan ç›kart›l›p Yu-
nanistan’a götürülme süreci, as-
l›nda uluslararas› komplonun te-
mel amac› olan Önder Apo’nun
imhas›n› sa¤lanma sürecidir. Bu-
nun için de öncelikle yasal yollar
gösterilmifl, Yunanistan’a gidebi-
lece¤i, yönetimin temsilcileri ta-
raf›ndan Önder Apo’ya iletilmifl-
tir. Ancak Atina Havaalan›’na git-
ti¤inde de bizzat Yunanistan is-
tihbarat flefi taraf›ndan Yunanis-

tan’a giremeyece¤i ve geldi¤i yer olan
fiam’a geri gönderilece¤i ifade edilerek,
ülkeye girmesi engellenmifltir. 

Önder Apo bu noktada flu gerçekle-
ri ifade etti: “Asl›nda Atina’ya götürü-
lüfl süreci ard›ndan geri dönüfl, Türki-
ye’yle birlikte örgütlenmifl süreç ol-
maktayd›.” Yani Yunanistan ve Türki-
ye aras›ndaki uzlaflmalar temelinde
fiam’dan ç›kar›l›p belirsiz bir ortama
sürüklendikten sonra, tekrar Ati-
na’dan havaland›r›l›p Akdeniz üzerine
ç›kt›¤›nda, nereden geldi¤i belli olma-
yan vurufllarla uça¤›n›n imha edilme-
si hedeflenmifltir. Dolay›s›yla Yuna-
nistan’›n komplodaki rolü, Önder
Apo’nun imhas›n› gerçeklefltirme gö-
revini daha ilk günden üstlenmifl ol-
mas›nda yatmaktad›r. Bu, oldukça
uygulanabilir bir plan dahilindedir. 

Nitekim bu plan› yapanlar, Önder
Apo’nun Yunanistan’a girememesi
durumunda yapacak bir fleyin olama-
yaca¤›n›, dolay›s›yla da herhangi bir
itiraz göstermeden tekrar fiam’a dön-
mek zorunda kalaca¤›n›, bu çerçeve-
de kendisine haz›rlanan yolla gitmek-
ten  baflka çaresinin de olmayaca¤›n›
düflünmüfl, hesap etmifl ve imha pla-
n›n› bunun üzerine kurmufllard›r. ‹fl-
te buradaki ilk ve tehlikeli imha giri-
flimini Önder Apo bozmufltur.

ÖÖnnddeerr  AAppoo  ggeellddii¤¤ii  yyeerree  ddöönnmmeeyyeerreekk
iillkk  iimmhhaa  ggiirriiflfliimmiinnii  bbooflflaa  çç››kkaarrmm››flfltt››rr

Komployu düzenleyenler, Önder
Apo’yu fiam’dan ç›kar›p Atina havaa-
lan›na götürenler, O’nun fiam’a geri
dönmesini sa¤lamaya çal›fl›r, bunun
haz›rl›klar›n› yaparken, Önder Apo bu
durumu reddederek belli iliflkiler sa¤-
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lay›p Moskova’ya gitmeyi baflarm›flt›r.
Geri dönüflü reddedip baflka bir alana
gitme düflüncesine ulaflmak, bunu
karar haline getirip uygulamaya koy-
mak, uluslararas› komplonun ilk im-
ha giriflimini bofla ç›kar›p baflar›s›z
k›lmak anlam›na gelmektedir. 

Rusya’da bulundu¤u süre içinde de
Önder Apo’nun imhas› üzerinde yine
çeflitli pazarl›klar yap›lm›flt›r. Nitekim
Rusya-ABD aras›nda yo¤un bir diplo-
matik iliflki ve pazarl›k süreci yaflan-
m›flt›r. Sadece bununla kal›nmam›fl,
Moskova yönetiminin temsilcileri ben-
zer pazarl›klar› Türkiye yönetimiyle de
yapm›flt›r. Hem Ankara’da hem de
Moskova’da bu pazarl›klar sürmüfl,
çeflitli ekonomik kolayl›klar, ihale ve-
rimi ve para karfl›l›¤›nda, Rusya yöne-
timinin Önder Apo’yu Rusya toprakla-
r› içerisinde bar›nd›rmama karar›na
ulaflmas› sa¤lanm›flt›r. Bu biçimde s›-
k›flt›r›larak imha süreci iflletilmek is-
tenirken, bunu da bozmak üzere Ön-
der Apo Moskova’dan Roma’ya gitmifl,
böylece uluslararas› komplonun imha
amac›n› baflar›s›z k›lma ve komploya
karfl› bir mücadele süreci gelifltirme
f›rsat ve imkan›n› ortaya ç›karm›flt›r.

ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn  RRoommaa’’yyaa  ggiiddiiflflii  
kkoommppllooccuullaarrddaa  ddeerriinn  bbiirr  kkaayygg››  yyaarraattmm››flfltt››rr

Önder Apo’nun Roma’ya gidifli ve
‹talya’da iltica ederek legal bir konum
kazanmas›, uluslararas› komployu en
çok zay›flatan, darbeleyen, baflar›s›z
k›lan bir giriflim ve geliflme olmufltur.
Gerçekten de Önder Apo Roma’ya gi-
dince, uluslararas› komplo çerçeve-
sinde imhas›n› gerçeklefltirmek iste-
yen çevreler derin bir kayg› ve telafl
içine girmifltir. 

Bir yandan ABD yönetimi, di¤er
yandan Türkiye yönetimi, yine Fransa,
Almanya, ‹ngiltere gibi AB yönetimleri
bu durumu tersine çevirebilmek için

çok yo¤un bir çaba içine girmifltir.
Özellikle Türkiye hükümetinin NATO
çerçevesinde ve AB iliflkileri kapsam›n-
da bu güçlere, Önder Apo’nun ‹tal-
ya’dan ç›kar›lmas› yönündeki bask›lar›
en ileri düzeye varm›flt›r. Sadece bu-
nunla da yetinilmemifl,  Türkiye yöneti-
mi, ‹talya’n›n sosyal demokrat hükü-
metini baflar›s›z k›labilmek için Türki-
ye’de yo¤un bir kampanyay›, ‹talyan
mallar›n› boykot ad› alt›nda kitlesel bir
tepki düzeyini istihbarat güçleri eliyle
örgütleyip devreye koymufltur. Çünkü
‹talya’da kalmas› durumunda Önder
Apo’ya dönük uluslararas› komplonun
baflar›s›z kalaca¤›, en az›ndan imha
amac›n›n gerçeklefltirilemeyece¤i, daha
da ötesi, hem iktidarda bir sosyal de-
mokrat koalisyonunun bulunmas› hem
de AB’nin yasal çerçevesi dikkate al›n-
d›¤›nda, uluslararas› komplonun tüm-
den bofla ç›kar›lmas›n›n sa¤lanaca¤›
endiflesi vard›. ‹talya’n›n solcu hükü-
meti bu anlamda yasalara dikkat ede-
bilir, insan haklar›, yine Önder
Apo’nun siyasi kiflili¤i çerçevesinde de-
mokratik bir tutum gösterebilirdi. Çün-
kü o dönemin hükümetinin buna yat-
k›n bir politikas› vard›. Bu durum
komployu planlayan ve yürüten güçleri
ciddi bir telafl içerisine koymufl, oyun-
lar›n› yeni yöntemlerle çok daha yo¤un
biçimde gelifltirmeye çal›flm›fllard›r. 

Bir yandan birçok oyunu devreye
koyarken, di¤er yandan ‹talya hükü-
meti üzerinde bask›n›n her türünü
gündeme getirmifllerdir. Önder Apo
kendisine iltica hakk› vermifl, kap›lar›-
n› açm›fl olan ‹talya hükümetinin ken-
disinden dolay› daha fazla bask› gör-
memesi amac›yla ‹talya’dan ayr›lma
karar› vermifltir. 

Önder Apo’nun ‹talya’dan tekrar
Rusya topraklar›na geçirilmesi süreci,
uluslararas› komplocu güçlerin Ön-
derli¤imiz üzerindeki denetimlerini
daha çok artt›rmas›n›n geliflme süreci

olmufltur. Uluslararas› istihbarat çev-
relerinin iflbirli¤i, karfl›l›kl› pazarl›kla-
r› sonucu sözkonusu devletlerin dene-
timi geliflmifl, bu çerçevede adeta ‘bu
ifli bafllatan bitirmelidir’ dercesine Ön-
derli¤in Yunanistan’a gönderilmesi
sa¤lanm›flt›r. Önder Apo Yunanistan’a
aç›k bir biçimde girmemiflse de Yuna-
nistan’a giriflinden sonra avukat ara-
c›l›¤›yla iltica etmifl ve Yunanistan’da
konumunu yasal düzeye getirmifltir. 

Komplocu güçler Önder Apo’nun
imhas›n›n giderek zorlaflt›¤›n› görünce,
Yunanistan’dan kaç›r›lmas›, e¤er imha
edilemiyorsa Türkiye’ye iadesinin sa¤-
lanmas› sürecini bafllatm›fllard›r. Yu-
nanistan yönetiminin temsilcilerinin
devlet sözü ve güvencesi vermesi teme-
linde Önder Apo’nun Kenya’ya gidifli
sa¤lanm›fl, di¤er yandan ABD-Türkiye
görüflmeleri çerçevesinde, Kenya’da
Önder Apo’nun Türkiye yönetimine
teslim edilmesi pazarl›¤› bafllat›lm›flt›r.

Kenya sürecinde hala ikili yön
mevcuttur. Bir yandan Önder
Apo’nun imhas› için aç›k bir ortam
söz konusuyken, di¤er yandan Türki-
ye’ye iadesinin yap›lmas› gibi bir sü-
reç içerisine girilmifltir. Yunanistan
hükümetinden çeflitli çevrelerin imha
amaçl› giriflimlerine karfl› Önder
Apo’nun sa¤duyulu yaklafl›mlar› ge-
liflmifl, bu temelde imha amaçl› giri-
flimler yeniden baflar›s›z k›l›nm›flt›r. 

Önderli¤in Kenya’da imhas›n›n ger-
çekleflmeyece¤i ortaya ç›k›nca, son ça-
re olarak Türk özel timlerine teslim
edilerek 15 fiubat 1999 tarihinde,
uluslararas› hukukun her ölçüsüne
karfl›t bir biçimde Türkiye’ye götürül-
mesi sa¤lanm›flt›r. Bu süreç de hala
imha amac›n› içinde tafl›maktad›r. Ni-
tekim Önder Apo’yu Kenya’dan Türki-
ye’ye götüren özel timler aç›kça imha
ile tehdit etmifllerdir. “‹stersek seni
uçaktan denize atar, kim vurduya ge-
tirebiliriz” demifltir. Demek ki hala im-
ha ortam› mevcuttur, yani imha süre-
ci ifllemektedir. 

9 Ekim 1998’den 15 fiubat 1999’a
kadar geçen 4 ayl›k süre içerisinde ge-
liflen olaylar kamuoyuna yans›m›fl,
epeyce deflifre olmufl, imha birçok kez
bofla ç›kar›lm›fl, sonuçta da art›k m›z-
rak çuvala s›¤maz, yani bu katliam pla-

SERXWEBÛNEEkkiimm  22000077 1111

“KKoommppllooyyuu  ddüüzzeennlleeyyeennlleerr,,  ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyuu  fifiaamm’’ddaann  çç››kkaarr››pp  AAttiinnaa  hhaavvaaaallaann››nnaa  ggööttüürreennlleerr,,

OO’’nnuunn  fifiaamm’’aa  ggeerrii  ddöönnmmeessiinnii  ssaa¤¤llaammaayyaa  ççaall››flfl››rr,,  bbuunnuunn  hhaazz››rrll››kkllaarr››nn››  yyaappaarrkkeenn,,  ÖÖnnddeerr  AAppoo

bbuu  dduurruummuu  rreeddddeeddeerreekk,,  bbeellllii  iilliiflflkkiilleerr  ssaa¤¤llaayy››pp  MMoosskkoovvaa’’yyaa  ggeeççeerr..  GGeerrii  ddöönnüüflflüü  rreeddddeeddiipp

bbaaflflkkaa  bbiirr  aallaannaa  ggiittmmee  ddüüflflüünncceessiinnee  uullaaflflmmaakk,,  bbuunnuu  kkaarraarr  hhaalliinnee  ggeettiirriipp  uuyygguullaammaayyaa  kkooyymmaakk,,

uulluussllaarraarraass››  kkoommpplloonnuunn  iillkk  iimmhhaa  ggiirriiflfliimmiinnii  bbaaflflaarr››ss››zz  kk››llmmaakk  aannllaamm››nnaa  ggeellmmeekktteeddiirr”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



n› pratikte uygulanamaz hale gelmifltir.
Nitekim Önder Apo’nun Türkiye’ye tes-
liminde de bu görülmüfl, sa¤duyulu,
çözümleyici yaklafl›mlar› sonucu imha-
n›n bofla ç›kmas›, yasal sürecin Türki-
ye’de gelifltirilmesi sa¤lanm›flt›r. 

KKüürrtt  hhaallkk››  
uulluussllaarraarraass››  kkoommppllooyyaa  kkaarrflfl››  ddiirreennmmiiflflttiirr

Elbette bütün bu süreçlerde Kürt
halk›n›n gösterdi¤i fedai direniflin çok
belirgin bir pay› vard›r. Nitekim daha 9
Ekim komplosunun bafllang›c› ard›n-
dan Kürt halk› aya¤a kalkm›fl, ““GGüünneeflflii--
mmiizzii  kkaarraarrttaammaazzss››nn››zz””  kampanyas› çer-
çevesinde tam bir fedai direnifl süreci
gelifltirmifltir. Cezaevlerinde birçok mi-
litan kendini yakma eylemleri gelifltirir-
ken, Kürdistan’›n dört parças›nda ve
yurtd›fl›nda benzer eylemlilikler birçok
alanda ortaya ç›km›flt›r. En önemlisi
gerilla, Önderli¤i savunmak ve sahip-
lenmek amac›yla fedai eylem sürecini
bafllatarak, her alanda giderek artan
bir eylemlilik içine girmifltir. Bu durum,
15 fiubat 1999’da korsanca kaç›rma
hareketi ard›ndan doru¤a ç›km›flt›r. 

Gerillan›n, genelde Özgürlük hare-
ketimizin ve halk›n “Güneflimizi karar-
tamazs›n›z” çerçevesinde Önder
Apo’yu savunma ve sahiplenme eylem-
lili¤i, uluslararas› komployu kararlafl-
t›ran, planlayan ve yürüten güçler
üzerinde oldukça korkutucu etkide
bulunmufltur. Nitekim komployu dev-
let olarak birinci derecede planlay›p
yürüten ABD’nin D›fliflleri Bakan› M.
Albright, bu kadar fazla tepkinin ola-
ca¤›n› hesaplamad›klar›n› daha sonra-
ki süreçte bas›na aç›kça itiraf etmifltir. 

Uluslararas› komplonun yürütül-
mesinde ikinci süreç mahkeme süreci-
dir. Bu süreç de nisan 1999’da baflla-
m›fl, ocak 2002 y›l›na kadar devam et-
mifltir. Önder Apo’nun yarg›lanaca¤›-
n›n aç›klanmas› bu sürecin bafllang›c›
olurken, idam karar›n›n meclise götü-
rülmeyip hükümette bekletilece¤inin
kararlaflt›r›lmas›yla bu süreç önemli
ölçüde tamamlanm›flt›r. Esas olarak
ise 2 A¤ustos 2002 y›l›nda Türkiye
anayasas›ndan idam cezas›n›n ç›kar›l-
mas›yla bu süreç tamamlanm›flt›r.

Bu ikinci sürecin temel özelli¤i, Ön-
der Apo’nun komplocu yöntemlerle

baflar›lamayan imhas›n›n, yasal yol-
larla, sözde hukuka uygun biçimde
mahkeme edilip idam cezas› verilerek,
cezan›n infaz›yla gerçeklefltirilmek is-
tenmesidir. Dolay›s›yla uluslararas›
komplo yine yürürlüktedir. Komplo-
nun imha amac› yine esast›r. Fakat
bunun yöntemi de¤iflmifltir. Bu, kor-
sanca kaç›r›p, bilinmeyen biçimlerde
imhas›n›n sa¤lanmas› de¤il de sözde
yasalar çerçevesinde mahkeme edilip
idam cezas› verilerek imhas›n›n ger-
çeklefltirilmesi anlam›nda bir yöntem
de¤iflikli¤ini ifade etmektedir. 

Uluslararas› komplonun teflhir
edilmesinde, baflar›s›zl›¤›n›n gelifltiril-
mesinde, mücadele strateji ve taktik-
lerinin oluflturularak komployu bofla
ç›kar›c› bir dönemin gelifltirilmesinde
bu mahkeme süreci Önder Apo tara-
f›ndan önemli bir avantaj haline geti-
rilmifltir. Önder Apo’nun kendisini
k›smen de olsa ifade etmesine, düflün-
celerini Türkiye ve dünya kamuoyuna
sunmas›na f›rsat vermifltir. Yine Kürt
halk›n›n tepkilerini daha güçlü ortaya
koyabilmesi için f›rsat sunmufltur. Bu
durum, Önderli¤imiz ve halk›m›z tara-
f›ndan yetkin bir biçimde kullan›la-
rak, uluslararas› komplonun mahke-
me yoluyla imhay› gerçeklefltirme
amac› da baflar›s›z k›l›nm›flt›r. 

Bu süreçte Önder Apo’nun mahke-
mede gelifltirdi¤i tutuma uygun olarak
Özgürlük hareketimiz ve halk›m›z da ta-
v›r alm›fl ve idam› önleyecek bir sonu-
cun ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu
çerçevede Önder Apo’nun mahkemede
ortaya koydu¤u tutum, yapt›¤› aç›kla-
malar, gelifltirdi¤i savunmalar oldukça
etkili olmufl, Türkiye’nin idamc› güçleri-
nin, yani faflist milliyetçi çevrelerin ha-
reket alan›n› daraltm›flt›r. Yine ulusla-
raras› demokratik güçlerin tepkisini ge-
lifltirmifl, dolay›s›yla da Türkiye hükü-
metinin yasal yollarla ve idam yöntemle-
riyle imha hedefini yeniden de¤erlendir-
mesi gere¤ini ortaya ç›karm›flt›r. 

Mahkeme süreci ilerledikçe hem
Önderli¤in gösterdi¤i tav›r, hem hare-
ketin ve halk›n bununla bütünlük içe-
risinde ortaya koydu¤u tutum ve mü-
cadelesi hem de Önderlikle en ileri
düzeyde bütünleflmesi, Türkiye yöne-
timini  idam konusunda yeniden bir
durum de¤erlendirmesi yapmaya ve

idam›n Türkiye için daha zararl› ola-
ca¤› sonucuna götürmüfltür. Bu da
hükümetin idam› meclise tafl›mama
karar›na yol açm›flt›r. 

Ancak Türkiye yönetimi bunu yapar-
ken, Önder Apo’nun imhas›ndan vaz-
geçmifl, Kürt sorununun çözümü yö-
nünde herhangi bir olumlu ad›m atma
sürecine girmifl de¤ildir. Ne düflüncede
ne de politik alanda böyle bir geliflme
kesinlikle söz konusu de¤ildir. Sadece
Türkiye’nin yarar› ve görece¤i zararlar
hesaplanarak böyle bir tutuma yönelin-
mifltir. Bunun d›fl›nda herhangi bir çö-
zümleyici yaklafl›m› yoktur. Gündem-
lefltirilen ise baflka bir yöntemle Önder-
li¤in imhas›n›n ve PKK’nin tasfiyesinin
gerçeklefltirilmesidir. Yani baz› faflist
çevrelerin ifade etti¤i gibi, ‘bir kere de-
¤il, her gün öldürme’ yöntemiyle Ön-
derli¤i çürütme ve imha etme hedeflen-
mifltir. Di¤er yandan Önderli¤in ‹mral›
sistemi içerisinde tutulmas›ndan yarar-
lan›larak PKK’nin tasfiyesinin sa¤lan-
mas› hesap edilmifltir.

‹‹mmrraall››  ssüürreeccii  
kk››rraann  kk››rraannaa  bbiirr  ssaavvaaflfl  ssüürreecciiddiirr

Uluslararas› komplonun üçüncü
süreci, ‹mral› mücadele süreci olmak-
tad›r. Buna k›ran k›rana bir savafl sü-
reci de diyebiliriz. Sürecin temel ka-
rakteri, Önder Apo üzerinde her türlü
fiziki ve psikolojik iflkencenin uygulan-
mas› temelinde fiziken ve psikolojik
olarak çürütülmesi, buna dayan›larak
PKK’nin tasfiyesinin sa¤lanmas›d›r.
Önder Apo da buna karfl› binde bir im-
kan›n bile olmad›¤› bir ortamda, a¤›r
fiziki ve psikolojik iflkence koflullar›n-
da direnme ve mücadele etme temelin-
de geliflme sa¤layaca¤›na, PKK’yi yeni-
leyerek, yeniden yap›land›r›p uluslara-
ras› komployu bofla ç›karacak bir ha-
reket haline getirece¤ine inanm›fl, tüm
imkans›zl›klara ra¤men en küçük bir
f›rsat› de¤erlendirip mücadele süreci-
ne girmifltir. Uluslararas› komplonun
geldi¤i süreç bunu gerektirmektedir.
Komplonun baflar›s›z k›l›nmas›, ancak
böyle bir mücadele göze al›narak, gö-
¤üslenerek ve bunu yürütmenin usta-
l›¤› gösterilerek gerçeklefltirilebilir. Ni-
tekim Önder Apo da kendi düflünce ve
anlat›m gücüne, yine bilinç, inanç ve
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iradesine güvenerek böyle bir mücade-
leyi baflar›ya götürece¤ine inanm›fl ve
bu mücadele sürecine girmifltir. 

‹mral› mücadele sürecini de üç bö-
lüm halinde de¤erlendirebiliriz. Birin-
cisi, Ecevit hükümeti sürecidir. Bu
sürecin temel karakteri; DSP-ANAP-
MHP koalisyonunun çok çeflitli yön-
temler kullanarak, Önderlik üzerinde
tecrit ve bask›y› gelifltirerek bir yan-
dan kamuoyuyla ba¤lant›s›n› kesme
ve halka unutturma, di¤er yandan
Önderli¤i y›pratma ve çürütme çabas›
ve sonuç alma u¤rafl› içinde olmas›-
d›r. Ecevit hükümeti, çok de¤iflik söy-
lemleri içinde bar›nd›ran bir hükümet
olma özelli¤ine dayanarak, Önder
Apo’ya bu biçimde yaklafl›p, PKK’nin
zay›flat›l›p tasfiye edilmesini sa¤laya-
ca¤›na inanm›flt›r. Bunu gerçeklefltir-
mek için de ‹mral›’da sistematik bir
iflkence düzeni gelifltirilmifl, her türlü
engelleme içinde olunmufltur. 

UUlluussllaarraarraass››  kkoommppllooyyaa  kkaarrflfl››  mmüüccaaddeellee
yyeennii  ddee¤¤eerrlleerriinn  yyaarraatt››llmmaass››nn››  ssaa¤¤llaamm››flfltt››rr

Önder Apo ve hareketimizin buna
karfl› gelifltirdi¤i önemli bir direnifl
gerçe¤i vard›r. Önder Apo koflullar ne
kadar a¤›r olursa olsun, ne kadar ifl-
kenceli bir yaflam dayat›l›rsa dayat›l-
s›n, izolasyon ne kadar artt›r›l›rsa
artt›r›ls›n, bütün bunlara karfl› yük-
sek bir deha, moral, inanç gücü ve bi-
linçle direnerek, uluslararas› komplo
gerçe¤ini çözümleyecek, ona karfl›
mücadelenin strateji ve taktiklerini
gelifltirecek de¤erler yaratmay› baflar-
m›flt›r. Bu çerçevede A‹HM’e sunulan
““DDeemmookkrraattiikk  UUyyggaarrll››kk  MMaanniiffeessttoossuu””
adl› savunma büyük bir anlam ifade

etmektedir. Nitekim Önder Apo bu
savunmas›nda, uluslararas› komplo-
nun tarihsel dayanaklar›n›, günü-
müzdeki ba¤lant›lar›n›, bölgedeki du-
rumla iliflkisini de¤erlendirmifltir. Bu
çerçevede hiyerarflik devletçi sistemin
Kürdistan üzerinde gelifltirdi¤i inkar
ve imha düzenini çözümleyerek, gü-
nümüzde uluslararas› komplo biçi-
minde ortaya ç›kan bu inkar ve imha
sistemini aflman›n yöntemi olarak
Türkiye’nin demokratiklefltirilmesini,
yine Ortado¤u’da demokratik dönü-
flümün sa¤lanmas› temelinde demok-
ratik Ortado¤u birli¤inin sa¤lanmas›-
n› bir çözüm olarak görmüfltür. 

‘Demokratik Ortado¤u, Özgür Kür-
distan Birli¤i’ formülasyonu temelin-
de, demokratik cumhuriyet çerçeve-
sinde Kürt sorununun bar›flç›l, de-
mokratik yöntemlerle çözümünü sa¤-
layacak program› Türkiye için oldu¤u
kadar, bölgesel düzeyde de bir çözüm
çizgisi anlam›na gelmektedir. Kürt re-
alitesini tarihsel gerçe¤ine dayanarak
tan›mlam›fl, günümüzde dörde bölün-
müfl Kürdistan gerçe¤ini Ortado¤u
çerçevesinde ortaya koyarak, her dört
parçada Kürt sorununun bar›flç›l de-
mokratik çözüm program›n›n ve yön-
temlerinin nas›l olaca¤›n› netlefltire-
rek, yeni bir teorik çerçeve ve politik
program ortaya ç›karm›flt›r. Bu çö-
zümlemelerle bir yandan Kürt sorunu-
nun bar›flç›l demokratik yöntemlerle
çözümünün mümkün oldu¤unu gös-
terirken, di¤er yandan Ortado¤u ça-
p›nda bir demokratik çözüm program›-
n› ilk defa gelifltirmeyi baflarm›flt›r. 

Önder Apo’nun gelifltirdi¤i bu kap-
saml› teorik çözümlemeler ve program
yenilenmesi, Özgürlük hareketimiz

aç›s›ndan da bir stratejik
de¤iflimi ve yeniden yap›-
lanmay› ifade etmifltir.
Hareketimiz bu teorik ve
programsal geliflmeye da-
yanarak kendisini yeni-
den yap›land›rm›fl, bu
çerçevede uluslararas›
komploya karfl› mücadele
içine girmifltir. Meflru sa-
vunma çizgisinde ve de-
mokratik siyasal müca-
dele stratejisi temelinde
gelifltirilen bu kitlesel

mücadele, Önderlik gerçe¤ini topluma,
daha genifl kitleleri de Önderlik çizgisi-
ne tafl›m›fl, dolay›s›yla PKK’nin yeni-
den yap›lanarak kitle gücünün daha
da büyümesini sa¤lam›flt›r. Mücadele-
nin ortaya ç›kard›¤› bu sonuçlar, Ece-
vit hükümeti taraf›ndan yürütülmekte
olan çürütme ve tasfiye politikas›n›
baflar›s›zl›¤a u¤ratm›flt›r. Baflar›s›z ka-
lan, kitle temelini kaybeden, Kürt top-
lumunda iyice teflhir ve tecrit olan, do-
lay›s›yla toplumu kazanma temelinde
PKK’yi tasfiye etme görevini baflarama-
yan Ecevit hükümetinin sonu gelmifl,
bu görevleri baflarmak iddias›yla yeni
bir hükümet 3 Kas›m 2002 seçimleriy-
le göreve getirilmifltir. Bilindi¤i gibi bu
da AKP hükümeti olmufltur. 

GGeenneellkkuurrmmaayy  mmeerrkkeezzllii  ppoolliittiikk  aasskkeerrii  
ççeerrççeevveeyyee  AAKKPP  oolldduu¤¤uu  ggiibbii  oonnaayy  vveerrmmiiflflttiirr

‹mral› mücadele sürecinin ikinci
dönemi, AKP iktidar› dönemidir. AKP,
bafl›n› ABD’nin çekti¤i d›fl güçlerin
devlet içinde de TÜS‹AD ile baz› askeri
çevrelerin deste¤iyle iktidara tafl›nm›fl-
t›r. AKP’nin iktidara getirilmesi, kesin-
likle PKK’ye karfl› mücadele etmesi
içindir. Yani AKP’nin hükümet yap›l-
mas›, PKK’nin tasfiyesini baflarmas›
temelindedir. Bu, adeta bir f›rsat, im-
kan olarak verilmifltir. AKP de bu ger-
çe¤i bildi¤i için, daha önceki hüküme-
tin gelifltirdi¤i çürütme politikas›n› ye-
ni yöntemlerle, kitlelere daha fazla da-
yanarak ve baflta din sömürücülü¤ü
olmak üzere birçok yöntemi kullan›p
halk› aldatarak sürdürmek istemifltir. 

AKP’nin iç ve d›fl siyasal gücü
PKK’yi tasfiye mücadelesinde daha çok
görülmüfltür. Önder Apo üzerinde yeni
bir çürütme ve tasfiye süreci AKP eliy-
le gelifltirilmek istenmifltir. AKP’nin bu
temelde gelifltirip uygulad›¤› politika-
lar çok yönlü olmufltur. Öncelikle ‹m-
ral› iflkence sistemini oldu¤u gibi ko-
rumufl, fiziki iflkence düzenini daha da
gelifltirmifltir. Politikas›n›n baflar›s›n›
Önder Apo’nun düflüncelerinin kamu-
oyuna tafl›r›lmas›n›n engellenmesinde
gördü¤ü için de Önder Apo üzerindeki
tecridi daha çok a¤›rlaflt›rm›flt›r. Bir
yandan Önder Apo üzerindeki çürüt-
me politikas›n› uygularken, di¤er yan-
dan Kürt kamuoyuna ›l›ml› mesajlar
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vererek, Önder Apo’ya ve Kürt sorunu-
nun çözümüne daha yumuflak yakla-
fl›yormufl gibi bir izlenim yaratarak
halk› aldatmaya, Özgürlük hareketini
ise karars›z k›lmaya çal›flm›flt›r. 

AKP’nin hareketimize ve halk›m›za
dönük politikalar› çok ince ve de¤iflik
yöntemler içermifltir. Kürt halk›na ve
gerillaya sald›r›n›n önünü ard›na
kadar açm›flt›r. Bu konuda genelkur-
may› sonuna kadar yetkilendirmifltir.
Onunla da kalmam›fl, tüm kontrge-
rilla güçlerini, ajan yap›y› Kürt halk›-
na dönük faili meçhul sald›r›lara
sevk etmifltir. Bizzat Abdullah Gül’ün
kendisi bu yetkiyi verdi. Temmuz
2006’da Terörle Mücadele Kurulu
baflkan›yken, her türlü uygulama
yetkisinin genelkurmaya ve ilgili güç-
lere verildi¤ini bizzat Abdullah
Gül’ün kendisi aç›klad›. Dolay›s›yla
flimdi verdi¤i o yetkilerin nimetini
cumhurbaflkan› olarak yemeye çal›-
fl›yor. Tayyip Erdo¤an da bütün rant
kap›lar›n› elinde tutuyor. Türkiye’nin
imkanlar›n› efle dosta, ahbaba yediri-
yor. O da genelkurmaya ve özel savafl
güçlerine verdi¤i ön aç›c›l›¤›n karfl›l›-
¤›n›, rant kap›lar›n› elinde tutarak
al›yor. Bu bak›mdan AKP, genelkur-
may çizgisine, yani klasik cumhuri-
yet çizgisine teslim oldu. Rant› elde
tutmak, kiflisel, ailesel ç›kar sa¤la-
mak için iktidar, devlet güçlerine tes-
lim olmufl bir konumdad›r. Bu an-
lamda takkiyecidir. 

AAKKPP  yyöönneettiicciilleerrii  iiççiinn  
mmüünnaaff››kk  ddeemmeekk  bbiillee  hhaaffiiff  kkaall››rr  

Erdo¤an geçen dönemde ayd›nlarla
görüflmesi ard›ndan Amed’e gelerek,
Kürt sorunundan, Kürt halk›ndan, çö-
zümden bahsetti. Bunlar belli ki ge-
nelkurmay› uzlaflmaya çekmek için
gelifltirilen oyunlard›. Öyle anlafl›l›yor
ki, Kürt halk›n› ve demokratik çevrele-

ri kand›rmaya çal›flt›. Di¤er yandan or-
duyu da tehdit etti, uzlaflmaya çekti.
Sa¤lanan uzlaflmayla da 2006-2007
y›l›nda PKK’yi imha ve tasfiye sald›r›la-
r›n› birlikte gelifltirdiler. 

Erdo¤an-Büyükan›t aras›nda bir
çeliflki yoktur, uzlaflm›fllard›r. Kuflku-
suz ideolojik farkl›l›klar vard›r. Her bi-
ri kendi ç›kar›n› yürütüyor, kendi an-
lay›fl›n› uygulamak istiyor, ama PKK,
Kürtler karfl›s›nda ikisi de birbirine
muhtaçt›r ve uzlaflm›fllard›r. Yaflar
Büyükan›t için inkar ve imha savafl›n›
yürütürken AKP’den daha iyi kullan›-
laca¤› baflka güç yoktur. Tayyip Erdo-
¤an için de rant kap›lar›n› elinde tuta-
bilmek için Büyükan›t’la uzlaflm›flt›r.
Bu da PKK’ye karfl› savafl demektir.

Demek ki, her ikisi de anti Kürt itti-
fak›ndta uzlaflm›fl, birleflmifltir. Anti
Kürt çizgide bir araya gelmifllerdir. Ç›-
karlar›n› orada sa¤l›yorlar. Çizgilerini
bu ittifaka dayal› olarak yürütüyorlar.
‹deolojilerini böyle sürdürüyorlar. Çok
birlik midirler? De¤il. Asl›nda PKK dire-
nifli, Kürtler olmazsa, ikisi birbirinin
bafl düflman› olacak. Necmettin Erba-
kan’›n, Turgut Özal’›n, Adnan Mende-
res’in bafl›na gelenlere bak›l›rsa, Tayyip
Erdo¤an’›n da bafl›na geleceklerin ne
olaca¤› rahatl›kla görülebilir. E¤er flimdi
böyle bir durum bafl›na gelmiyor da
baflbakan yap›l›yorsa bu, PKK’nin varl›-
¤› sayesindedir. Kürt halk›n›n demokra-
tik direnifli sayesindedir. Bu demokratik
direnifli bast›rabilmek için faflist milli-
yetçi, despotik güçler müttefik ar›yorlar,
iflte bu da AKP gibi çevrelerdir. E¤er
bugün PKK yok olsa, yar›n sabah Ab-
dullah Gül’ün yata¤›nda ölü bulunaca¤›
kesindir. Yoksa Yaflar Büyükan›t, ‹lker
Baflbu¤ gibi faflist milliyetçi yarat›klar›n,
Tayyip Erdo¤an’›n, Abdullah Gül’ün yö-
netimine katlanmalar› mümkün mü?
E¤er bugün katlan›yor, aralar›nda bir
uzlaflma varsa, bu kesinlikle PKK dire-
nifli karfl›s›nda böyle oluyor. Ortak düfl-

mana karfl› ittifak yap›yorlar. Böyle bir
ittifak çizgisine girmifl, Kürt halk›n› kat-
leden, inkar eden, imha etmeye çal›flan
savafla destek veren bir güç haline
geldi¤i için de, AKP yöneticilerinin müs-
lümanl›kla bir alakalar› kalmam›flt›r.
Onlar için münaf›k demek bile art›k ha-
fif kal›yor. Müminlikle bir alakalar› yok.
Tersine, asl›nda küfür çizgisindedirler. 

AAKKPP’’nniinn  ççiizzggiissii  ssiiyyaassaall  iissllaamm  ççiizzggiissiiddiirr

‹slamiyeti biz de iyi biliyoruz. Kürt
toplumu kadar müslüman, dinine
ba¤l› olan bir toplum yoktur. Müslü-
man› müslümanl›¤›n›, Yezidisi yezidi-
li¤ini hakk›yla yapar. Alevisi alevili¤i-
ni, h›ristiyan› h›ristiyanl›¤›n› hakk›yla
yap›yor. Yani Kürt toplumu bu ifli bir
kültür olarak hakk›yla yap›yor. Dola-
y›s›yla da bütün dinlere göre küfrün
ne oldu¤unu iyi biliyor. Bugünkü
AKP’nin bu çizgisi, din kardeflini, ken-
dine en büyük deste¤i vermifl bir hal-
k› katletme çizgisi olarak küfür çizgi-
sidir. Bunu herkes biliyor, hiç kimse
farkl› gösteremez. 

Bu noktada daha aç›k baz› hususla-
r› belirtelim: Asl›nda ›l›ml› islam, radi-
kal islam diye bir fley çok gerçekçi de-
¤il. Fazla önemli de de¤il. Il›ml› ya da
radikal islam de¤il de siyasi islam, kül-
türel islam var. ‹slam bir tarihtir, dola-
y›s›yla bir kültürdür. Kürt toplumu,
Türkiye toplumu a¤›rl›kl› olarak müs-
lümand›r. Dolay›s›yla islam kültürüne
sahiptir. Kültürel islam› benimser. T›p-
k› islam kültürü gibi h›ristiyanl›k kül-
türü de, musevilik kültürü de var.
Bunlar›n hepsi birer tarihtir, de¤erdir.
Kimse bunlar› inkar edemez, herkes
sahiplenir. Bu anlamda islam kültürü-
ne ve de¤erlerine PKK kadar, Kürt top-
lumu kadar ba¤l› hiçbir güç yoktur.
Hakk›yla kültürel islam› benimsemek,
korumak da, gelifltirmek de hayata ge-
çirmektedir. ‹slam kültürünü yeni sü-
rece güçlü bir biçimde tafl›y›p ilerlet-
mektedir. Bu anlamda hiç kimse Kürt
toplumuna, yine PKK’ye farkl› gözle ba-
kamaz. Ama kültürel islam ayr›, siya-
sal islam ayr›d›r. ‹slam kültürünü esas
almak onu yaflamak, yaflatmak ve iler-
letmekle, islam› siyasetin arac› yap-
mak ayr›d›r. Birisi de¤erlere ba¤l› olup
onlar› yüceltmeyi ifade eder, di¤eri ise
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o de¤erleri siyasal ç›karlar için, rant el-
de etmek için kullanmay› ifade eder. 

Siyasi islam demek, islami de¤erleri
kiflisel, ailesel ç›karlar için kullanmak
demektir. AKP’nin çizgisi de siyasi is-
lam çizgisidir. Baflka bir çizgi de¤ildir.
‹ran yönetiminin çizgisi de siyasi islam
çizgisidir. Taliban’›n, El-kaide’nin çiz-
gisi de siyasi islam çizgisidir. 

‹‹ssllaamm››nn  rraaddiikkaallllii¤¤ii  vvee  ››ll››mmll››ll››¤¤››
AABBDD  ppoolliittiikkaallaarr››nnaa  ggöörree  bbeelliirrlleenniiyyoorr

fiimdi esas olan, dikkate al›n›p de-
¤erlendirilmesi gereken bu siyasi is-
lam gerçe¤idir. Bir kere siyasi islam ol-
duktan sonra, ›l›ml›l›k ile radikallik bir
dereceyi ifade eder. Yani siyasi islam
da ›l›ml› veya radikal olmay› ifade et-
mektedir. Bu göreceli bir durufltur, si-
yasi islam›n göreceli¤idir. Bugün ›l›ml›
olan siyasi islam, yar›n radikal siyasi
islama dönüflebilir. Bugün radikal
olan siyasi islam, yar›n koflullar de¤i-
flirse kendisini ›l›ml› hale getirebilir.
Yani siyasi islam› uygulama yöntemle-
rini radikal ya da ›l›ml› yapabilir. 

Il›ml›l›k ya da radikallik bir derece-
dir, bir yöntemdir, siyasal bir durufl
de¤ildir. Esas olan ise siyasi islam du-
rufludur. Dolay›s›yla AKP siyasi islam
duruflundad›r. Onun ›l›ml›l›¤›, radikal-
li¤i hiçbir fleyi ifade etmez. Siyasi isla-
m›n hepsi birbirine benzer ve kardefl-
tirler. Dolay›s›yla AKP’nin mevcut si-
yasi islam duruflu, Ahmedi Nejat’›n
durufluyla ayn›d›r. Taliban’›n, Usame
Bin Ladin’in durufluyla ayn›d›r. Hiçbir
fark› yoktur. Bir de ABD kalkm›fl, san-
ki farkl›ym›fl gibi El-Kaide’ye karfl›,
AKP islam›yla mücadele edilebilirmifl
gibi bir mücadele yöntemi benimsiyor.
Bu yanl›fl bir yöntemdir. Kesinlikle ba-
flar› getirmez. ABD, geçmiflte Sovyetler
Birli¤i’ne karfl› yeflil kuflak projesiyle
bu siyasi islam› gelifltirmeye çal›flt›.
fiimdi ‹ran’da, Afganistan’da, Pakis-
tan’da, en son Türkiye’de geliflen siya-
si islam, kesinlikle ABD’nin Sovyetler
Birli¤i’ni s›cak denizlere indirmeme
politikas› do¤rultusunda gelifltirdi¤i
yeflil kuflak projesinin bir sonucu ola-
rak ortaya ç›km›flt›r. ABD’nin deste-
¤iyle oldu, bugün de destekliyor.

Bugün kimisi radikal olmufl bu si-
yasi islam›n, kimisi ›l›ml› olmufl. Radi-

kallik ve ›l›ml›l›k da ABD
karfl›s›ndaki durufla göre
belirleniyor. Yani AKP poli-
tikalar› yar›n ABD ile çeliflir
hale gelse, ABD dönüp
AKP’ye de radikal islamd›r
diyecek. El-Kaide yar›n ABD
politikalar›yla uyumlu hale
gelse, ›l›ml› islamd›r diye-
cek. Nitekim 1980’li y›llarda
Sovyetler Birli¤i’ne karfl›
mücadele ederken, Taliban
›l›ml› islam say›l›yor ve ABD
taraf›ndan yetkince destekleniyordu.
ABD’yle çeliflkili hale gelince, radikal
islam oldu ve ABD’yle savafl›r hale gel-
di. Dolay›s›yla bu ›l›ml›l›k, radikallik
derecesini belirleyen de ABD oluyor.
Öyle baflka herhangi bir güç filan de¤il.
Tamamen ABD politikalar› taraf›ndan
belirleniyor. K›saca flunu görmemiz la-
z›m: Siyasi islam, bir ABD politikas›d›r.
Bölgeye d›flar›dan dayat›lmakta ve is-
lam toplumunun kültürel de¤erlerini
siyasete alet edilmektedir. ‹slam toplu-
munu bütün dünyaya tehdit olarak
göstermifllerdir. ‹slam› sald›rgan, sava-
flan, gerici bir güç gibi dünyaya lanse
etmifllerdir. Toplumu da bu temelde al-
datmaya çal›fl›yorlar. 

SSiiyyaassaall  iissllaamm››  eemmppeerryyaalliizzmm  yyaarraattmm››flfltt››rr

Siyasi islam Ortado¤u toplumlar›n›,
müslüman toplumlar›, sanki ABD ve
di¤er d›fl güçlerle çeliflki içindeymifl gi-
bi aldatmaya çal›fl›yor. Sözde emperya-
lizme karfl›, sözde sömürüye karfl›, söz-
de demokratik, bunlar›n hepsi yalan-
d›r. Il›ml› islam hangi emperyalizme
karfl›, siyasi islam hangi emperyalizme
karfl›? Bunlar zaten emperyalistlerin
yaratt›¤› fleylerdir. Daha eskiden de
Türkiye’de islam› siyaseti Almanya ya-
ratt›. Türk islam sentezini Almanya her
zaman destekledi ve emperyalizm kay-
nakl› oldu. Sonra ABD destekledi. fiim-
di de ABD deste¤inde oluyor. Hangi sö-
mürüye karfl›? Devleti yönetiyorlar,
devletçidirler, o halde nas›l demokrat-
lar? Bask›c›d›rlar, zulüm uyguluyorlar.
‹flte Kürt halk›n›n en demokratik hak-
lar›n› bile vermiyorlar. Bir halk›n kül-
türel hakk›n›, anadilde e¤itim hakk›n›,
kimlik hakk›n› tan›mayan bir siyasi is-
lam nas›l demokratik olabilir? Onun

demokratl›¤› Süleyman Demirel’in de-
mokratl›¤›na benziyor. Kendisi baflba-
kan olsun demokrasi vard›r, kendisi ol-
mazsa demokrasi de yoktur, her fley de
gitmifltir. Yani her fley bana olsun ç›-
karc›l›¤›n› ifade eden bir konumda. 

Bu bir tehlike. AKP çok takkiyeci,
ikiyüzlü, çok d›fla ba¤l›, ba¤›ml› ve bir-
de tabii halk›n din ve mezhep duygula-
r›n› çok sömürüyor. Kürt halk› da di-
¤er toplumlar da buna karfl› duyarl›,
uyan›k olmal›lar. Siyasi islam tehlike-
lidir, siyasi islam islam› ilerletmez,
kurtarmaz. Tam tersine, islami de¤er-
lerin baz› kifliler, aileler için kullan›l-
mas›n› sa¤lar. Kültürel islama sahip
ç›kmak, onu ilerletmek, korumak do¤-
rudur. Siyaseti ise islam›n d›fl›nda
yapmak gerekiyor. 

Demokratik siyaset islam kültürü-
nü, de¤erlerini en çok koruyacak, ya-
flatacak ve gelifltirecek siyasettir.
Onun için siyasi islama de¤il, demok-
ratik siyasete sahip ç›kmal›y›z, de-
mokratik siyasetten yana olmal›y›z.
Bu biçimde de tabii d›fla ba¤›ml› ola-
rak gelifltirilen bu AKP oyununu, Türk
ve Kürt toplumlar›na dayat›lan bu si-
yasi islam oyununu iyi görüp, buna
karfl› ç›kmak, bunlar› teflhir edip onu
daraltarak aflmak gerekiyor. 

Di¤er taraftan bir yandan bar›flç›l,
demokratik çözüme yaklaflacakm›fl gibi
›l›ml› bir görüntü verirken, di¤er yan-
dan gerillaya ve halka karfl› yürütülen
genelkurmay merkezli politik askeri
çerçeveye oldu¤u gibi onay vermifltir.
Yani genelkurmay›n her türlü sald›r›y›
yürütmesine onay verdi¤i halde, Kürt
kamuoyuna, Türkiye ve Avrupa demok-
ratik güçlerine ise tersi izlenim vermifl-
tir. Güya Kürt sorununun demokratik
bar›flç›l çözümünü gerçeklefltirecek güç
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olabilece¤ini, bu çerçevede umutlu
olunmas› gerekti¤ini herkese gösterme-
ye çal›flm›flt›r. Bu durumun oldukça al-
dat›c› bir özellik tafl›d›¤›n› bilmek gere-
kiyor. AKP’nin bu yaklafl›mlar› ABD’nin
PKK’yi ideolojik olarak tasfiye etme ve
kendi yörüngesine çekme politikas›yla
da birleflince, giderek provakatif tasfi-
yeci bir e¤ilimin içten hareketimize da-
yat›lmas› noktas›na var›lm›flt›r. 

Özellikle 2003 y›l›nda ve 2004 bafl-
lar›nda, ABD’nin Irak’› iflgal etti¤i ze-
mine de dayan›larak bu tasfiyeci pro-
vokatif e¤ilim gelifltirilmifl, bununla
PKK’nin tasfiyesi hedeflenmifltir. Bunu
örgütleyip yönlendiren güçler, yönte-
min baflar›l› olaca¤›na, sonuç alaca¤›-
na, bu biçimde PKK’nin yok edilece¤i-
ne de inanm›flt›r. Gerçekten de bir ha-
reket aç›s›ndan en tehlikeli sald›r›
yöntemlerinden birisi budur.

AAKKPP’’nniinn  eenn  tteemmeell  ppoolliittiikkaass››  aallddaatt››cc››ll››kktt››rr

Irak’taki ABD egemenli¤ine, Türki-
ye’deki AKP hükümetine, onunla iliflki
içerisinde olan KDP, YNK güçlerine da-
yananan bu tasfiyeci güçlerin PKK’ye
dönük sald›r›lar› ileri bir düzey kazan-
m›flt›r. PKK mücadele tarihinde, belki
de en kapsaml› örgütsel darbelerden bi-
rini vurmaya çal›flm›fllard›r. Örgütü çiz-
giden uzaklaflt›rma, Önderlikten kopar-
ma, çizgi ve ölçülerde mu¤laklaflt›rma,
dolay›s›yla inanc› zay›flatma, inançtan
koparma; özgürlük, eflitlik, demokrasi
mücadelesini gelifltirme yerine basit ya-
flam aray›fllar›na yöneltme temelinde
ideolojik, örgütsel duruflta ciddi tahri-
batlara ve savrulmalara yol açm›flt›r bu
sald›r›. Örgütü tümden tasfiye hedefiyle
adeta tehdit eder bir noktaya ulaflm›flt›r. 

Bunu gören, bu temelde sald›r›yla
yüz yüze olundu¤unu fark eden, esas
olarak da bafllatt›¤› stratejik de¤iflim
ve yeniden yap›lanma sürecini daha
da ileriye götürmeyi hedefleyen Önder
Apo, bu geliflmeler karfl›s›nda teorik
çözümlemelerini, programsal ve örgüt-
sel formülasyonlar›n› daha ileri bir dü-
zeye vard›rarak, bu provokatif tasfiye-
ci e¤ilimi tasfiye edecek bir mücadele-
yi dayatm›flt›r. Her fleyden önce de-
mokratik sosyalizm çizgisini gelifltir-
mifltir. Yani reel sosyalizmin hiyerar-
flik devletçi sistemle ba¤›n› ortaya ç›-

kararak, devletçi sosyalizmin yanl›fll›-
¤›n›, sosyalist ideolojinin devletçi te-
melde uygulanamayaca¤›n› çözümle-
mifl, buna karfl› do¤ru sosyalist uygu-
lama olarak demokratik sosyalizm çiz-
gisini ortaya ç›karm›fl ve gelifltirmifltir. 

Bunun yan›nda kad›n özgürlü¤üne
ve ekolojik devrime dayal› demokratik
sistemini, emekçi halk›n varolma ve
yaflam sistemi olarak ortaya koymufl-
tur. Bu temelde demokratik konfede-
ralizm veya demokratik komünalizm
olarak tan›mlad›¤› devlet d›fl› demok-
ratik halk örgütlenme sistemini ortaya
ç›karm›flt›r. Bunlar hem emekçi halk›n
sosyalist ideolojisinde köklü paradig-
masal bir de¤iflimi ve yenilenmeyi hem
de böyle bir sisteme dayal› olarak hal-
k›n örgütlenme ve yaflam sisteminin
ortaya ç›kar›lmas›n› ifade etmektedir. 

Bu geliflmeler, yani hem köklü
ideolojik yenilenme hem de onun ha-
yata geçirilmesini ifade eden yeni ör-
gütsel sistem, halk›n demokratik
konfederal örgütlülü¤ü ve tüm bun-
lar›n meflru savunma çizgisi teme-
linde gelifltirilmesi, bu biçimde Kürt
sorununun çözüm çizgisinin geliflti-
rilmesi, Kürt sorununu çözmek yeri-
ne bireysel yaflam› sürdürmeyi öne
alan devletçi ideolojik durufl karfl›-
s›nda güçlü bir üstünlük sa¤lam›fl,
kadrolar›n bu yeni düflünceye ka-
zand›r›lmas›n› baflararak, provakatif
tasfiyeci e¤ilimin daralt›l›p tasfiye
edilmesini sa¤lam›flt›r. 

KKüürrtt  hhaallkk››  vvaarrll››¤¤››nn››  kkoorruuyyaabbiillmmeekk  iiççiinn  
mmeeflflrruu  ssaavvuunnmmaa  dduurruuflfluunnuu  ggüüççlleennddiirrmmeelliiddiirr

Önder Apo bir yandan AKP yönetimi
alt›nda gelifltirilen provakatif tasfiyeci
sald›r›ya karfl› yeni bir teorik çözümle-
me temelinde ideolojik mücadeleyi ge-
lifltirirken, di¤er yandan ABD’nin mü-
dahalesi çerçevesinde ortaya ç›kan ye-
ni Ortado¤u durumu karfl›s›nda Kürt
halk›n›n kendi varl›¤›n› koruyabilmesi
için meflru savunma duruflunu güç-
lendirmenin gere¤ini ortaya koymufl-
tur. Bunun hareketimiz taraf›ndan de-
¤erlendirilmesi ise ideolojik mücadele-
nin daha güçlü yürütülmesi, artan
bask› ve sald›r›lar karfl›s›nda meflru
savunma direniflinin gelifltirilmesi  bi-
çiminde olmufltur. 

Bu yaklafl›m hareketimizi, 1 Haziran
2004 aktif savunma hamlesinin geliflti-
rilmesine götürmüfltür. Nitekim bir yan-
dan Önder Apo’nun gelifltirdi¤i yeni teo-
rik ve programsal çerçeve, di¤er yandan
hareketimizin 1 Haziran At›l›m› temelin-
de gelifltirdi¤i yeni aktif savunma direni-
fli, hem AKP’nin oyunlar›n› bozmufl hem
de ABD-AKP uzlaflmas› temelinde gelifl-
tirilen provakatif tasfiyeci sald›r›y› bafla-
r›s›z k›larak, hareketi Apocu çizgide ye-
niden toparlamay› ve yeni bir mücadele
içerisine çekmeyi baflarm›flt›r. 

Provakatif tasfiyeci e¤ilimin tasfiyesi
gerçeklefltikten ve 1 Haziran At›l›m›’n›n
süreklili¤i sa¤land›ktan sonra, AKP hü-
kümeti baflar›s›z kalan planlar›n› yeni
yöntemlerle gelifltirme aray›fl›na girmifl-
tir. Nitekim 23 A¤ustos 2005 tarihli
MGK toplant›s›nda Kürt özgürlük hare-

ketini bast›rmay› ve ezmeyi içeren, yani
Kürtler üzerindeki klasik inkar ve imha
siyasetini yeni planlarla pratiklefltirmeyi
hedefleyen yeni bir sald›r› konsepti orta-
ya ç›kar›lm›flt›r. PKK’nin gelifliminin an-
cak böyle bir imha ve tasfiye konseptiy-
le engellenebilece¤i, darbelenip ezilebile-
ce¤i sonucuna var›lm›flt›r. 

Nitekim bu konseptin ilk uygulama-
lar› 2005 kas›m›nda fiemdinli’de deflif-
re olduktan sonra, kirli savafl yöntem-
lerinin uygulanmas›nda bir dönem
zorluk çekilmifltir. Buna 2006 baha-
r›nda Kürt halk›n›n çok de¤iflik yön-
temlerle gelifltirdi¤i serhildanlar ekle-
nince, Abdullah Gül baflkanl›¤›ndaki
terörle mücadele kurulunun iki gün-
lük toplant›s› ard›ndan, Tayyip Erdo-
¤an hükümetinin onay vermesi ve

SERXWEBÛN EEkkiimm  220000771166

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



MGK’nin de kabul etmesiyle, Temmuz
2006’da PKK’yi tasfiye plan› ad› alt›n-
da yeni bir tasfiye plan› oluflturulmufl
ve uygulamaya konmufltur. 

YYeennii  kkoonnsseeppttiinn  bbiirriinnccii  hhaallkkaass››  
ssiisstteemmaattiikk  zzeehhiirrlleemmeeddiirr  

Bu plan›n PKK’ye karfl› genelkur-
may ve AKP hükümeti uzlaflmas› te-
melinde haz›rlan›p, prati¤e geçirildi¤i
bir gerçektir. Nitekim bu çerçevede ifl-
bölümü de yap›lm›flt›r. Genelkurmay
hem sözde hem de pratikte daha çok
sert tutum göstermeyi esas al›rken,
AKP hükümeti bu imha ve tasfiye pla-
n›n›n ekonomik ve diplomatik yönle-
rini üzerine alm›flt›r. Bir yandan Kürt
kamuoyunu, orta kesimleri, bu çerçe-
vede ayd›n ve siyasetçileri aldat›c›
yaklafl›mlar gösterirken, di¤er yan-
dan bu çevreler eliyle Kürt özgürlük
hareketi ateflkes süreci içine çekil-
mifl, bununla imha edilme ortam›
sa¤lanmak istenmifltir. Bunlarla bir-
likte, baflta ABD ve AB olmak üzere
bütün dünyada PKK’yi terör örgütü
sayd›r›p teflhir ve tecrit edebilmek,
onun siyasi, ekonomik kanallar›n›
kurutabilmek için de  çok yönlü bir
diplomatik çal›flma içinde olmufltur. 

Temmuz 2006’da genelkurmay-AKP
uzlaflmas› temelinde oluflturulan
PKK’yi imha ve tasfiye plan›n›n içeri¤i
flöyledir: AKP’nin PKK’yi imha ve tasfi-
ye plan› olarak gelifltirdi¤i konseptin
birinci halkas›, sistematik zehirleme
yöntemiyle Önder Apo’nun imhas›d›r. 

2006 yaz bafl›nda ‹mral›’da Önder
Apo’nun kald›¤› yerde yap›lan onar›m
çal›flmalar›nda, yine kald›¤› hücrenin
boyanmas›nda kullan›lan çeflitli kim-
yasal maddelerin solunmas› sonucun-
da hem sinüzit hastal›¤› a¤›rlaflm›fl
hem de nefes borusu ifllevsiz k›l›nm›fl-
t›r. Benzer baz› hastal›klar yarat›larak
imhas›n›n h›zland›r›lmas› devreye kon-
mufltur. Dolay›s›yla 2006 plan›n›n en
temel aya¤› budur. Vahflidir, alçakça-
d›r, insanl›k d›fl›d›r. Önder Apo’nun di-
renifli karfl›s›nda çaresiz kalma ve ye-
nilmenin ortaya ç›kard›¤› ç›lg›nca bir
davran›flt›r. Bir hükümet bu kadar
vahfli, ç›lg›nca bir yaklafl›m içine gir-
iyorsa, bu onun ne kadar zorland›¤›n›n
ve baflar›s›z kald›¤›n›n göstergesidir. 

‹‹mmhhaa  ppllaann››nn››nn  iikkiinnccii  aadd››mm››  ggeerriillllaann››nn  
ggüünnddeemmii  eettkkiilleeyyeemmeezz  hhaallee  ggeettiirriillmmeessiiddiirr

Bu tasfiye plan›n›n ikinci hedefi
kuflkusuz gerillad›r. Dolay›s›yla 2006
yaz›, güzü yine k›fl› ve 2007 bahar› sü-
resince Türk ordusunun gerillaya kar-
fl› operasyonlar› en ileri düzeye ulafl-
m›flt›r. Tüm ordu seferber edilerek,
a¤›r k›fl koflullar›nda Kuzey’de gerilla-
n›n a¤›r bir biçimde darbelenip marji-
nal konuma düflürülmesi, as›l ezici
darbenin de medya savunma bölgele-
rinde vurularak, gerillan›n art›k siyasi
gündemi etkileyemez, siyasi de¤er ta-
fl›mayan bir duruma getirilmesi hedef-
lenmifltir. Buna dönük uygulamalar
da t›pk› Önder Apo’nun zehirlenme-
sindeki gibi en ileri düzeyde olmufltur.
Kürdistan’da Türk ordusunun sald›r›-
lar› çerçevesinde en çat›flmal› dönem
bu süreçte yaflanm›flt›r. 

PKK’yi imha ve tasfiye plan›n›n di-
¤er bir hedefi kuflkusuz halkt›r. En
baflta da Kuzey’deki halkt›r. Bu, açl›k-
la terbiye etmekten tutal›m din sömü-

rüsüne kadar halk üzerinde her türlü
sald›r› yöntemiyle uygulanm›flt›r. Ka-
d›nlara, gençli¤e karfl› her türlü düflü-
rücü ve yozlaflt›r›c› yönteme baflvurul-
mufltur. Bu aç b›rakmaya dayal› ola-
rak, ajanlaflt›rma faaliyetleri en ileri
düzeyde gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Göçertmeler, tehditler ileri düzeyde
sürdürülmüfltür. Özellikle AKP’nin al-
dat›c› yöntemleri, dincili¤i, tarikatç›l›¤›
ileri düzeyde gelifltirmesi, di¤er yan-
dan hem aç b›rak›p hem de birkaç tor-
ba makarnaya insanlar› sat›n almaya
çal›flmas› temelinde, Kürt toplumu her
türlü de¤erini kaybeder bir duruma
düflürülmek istenmifltir. Bu politikalar
sadece Kuzey Kürdistan’daki halkla s›-
n›rl› kalmam›fl, Kürdistan’›n di¤er par-
çalar›na ve yurtd›fl›na da oldu¤u gibi
yay›lmak istenmifltir.

HHaarreekkeettiimmiizziinn  vvee  hhaallkk››mm››zz››nn  ddiirreenniiflflii  
iimmhhaa  vvee  ttaassffiiyyee  ppllaann››nn››  bbaaflflaarr››ss››zz  kk››llmm››flfltt››rr  

Bu çerçevede ‹ran ve Suriye ile itti-
faklar yap›larak, Do¤u ve Güneybat›
Kürdistan’daki halk üzerinde de ben-
zer politikalar en ileri düzeyde uygu-
lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Yine Güney
Kürdistan’a ekonomik yöntemlerle s›-
z›lm›fl, buradaki halk4 da tümüyle ba-
¤›ml› ve kendisine muhtaç hale getir-
meye çal›flm›flt›r. Bu düzey, katliamla-
ra kadar vard›r›lm›flt›r. Benzer biçim-
de AB ülkeleriyle, yine Kürtlerin bu-
lundu¤u di¤er devletlerle ikili iliflkiler
gelifltirilerek, oradaki Kürt toplumu
üzerinde de yozlaflt›rma yöntemleri
uygulanm›flt›r. Özce, halka dönük uy-
gulamalar giderek daha fliddetli bir hal
almaktad›r. Tutuklama, iflkence, ceza-
evlerine doldurma yönteminin yan›
s›ra Güney’de fiengal katliam›, Ku-
zey’de Beytüflebap ve Dersim’deki kat-
liamlarla geçmiflteki faili meçhul sald›-
r›lara benzer yeni bir katliam süreci
bu yönetim eliyle gelifltirilmifltir. An-

cak genelkurmay-AKP uzlaflmas›na
dayanan PKK’yi imha ve tasfiye plan›-
n›n bu çok yönlü ve vahfli uygulamala-
r›, Önderli¤imizin, hareketimizin ve
halk›m›z›n gelifltirdi¤i direnifl karfl›s›n-
da baflar›s›z kalm›flt›r. En baflta da
Önder Apo bütün sald›r›lara ve art›r›-
lan iflkence yöntemlerine ra¤men ta-
rihte efli benzeri  bulunmayan büyük
bir direnifli göstererek hem moral dü-
zeyini yüksek tutmufl hem de üretim
sürecini devam ettirmifltir. 

Di¤er yandan gerillan›n bütün sal-
d›r›lar karfl›s›ndaki direnifli kahra-
manl›k çizgisinde sürmüfltür. Halk›n
bütün iflkence ve bask›, sömürü ve
katliam yöntemlerine karfl› Önderlikle
ve Özgürlük hareketiyle bütünleflme
süreci devam etmifl, her türlü bask›
karfl›s›nda özgürlük ve demokrasi çiz-
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gisinde direnece¤i kesinleflmifltir. Bir
yandan AKP’nin aldat›c› oyunlar› bo-
zulur, teflhir edilirken di¤er yandan
gelifltirilen imha amaçl› sald›r›lar bofla
ç›kart›l›p baflar›s›z kalm›flt›r. 

‹‹mmrraall››  mmüüccaaddeelleessiinnddee  kkaazzaannaann
ÖÖnnddeerr  AAppoo  vvee  PPKKKK oollmmuuflflttuurr

Önder Apo’ya yönelik zehirleme sal-
d›r›s› aç›¤a ç›kar›l›p 1 Mart 2007 tari-
hinden itibaren teflhir edilmifl, bu al-
çakça sald›r›ya karfl› Kürt halk›n›n ve
demokratik güçlerin mücadele süreci
bafllam›flt›r. Dolay›s›yla imha ve tasfi-
ye plan›n›n birinci hedefi olan Önder
Apo’yu imha çabalar› kamuoyu nez-
rinde teflhir edilerek, mücadelenin ge-
lifltirilmesi sa¤lanm›flt›r. Di¤er yandan
gerillaya ve halka dönük sald›r›lar kar-
fl›s›nda 1 Ekim 2006 tarihinden itiba-
ren beflinci tek yanl› ateflkes süreci ge-
lifltirilmifl, böylece gerillay› ezme ve im-
ha etme konsepti bofllu¤a düflürül-
müfltür. Böyle bir politika karfl›s›nda
Türk genelkurmay›n›n savaflç›, milita-
rist, faflist yüzü daha çok teflhir edil-
mifl, bu durum gerilla direnifliyle de
birlefltirilerek, Kuzey’de gerillay› ezme
ve marjinal k›lma çabalar› baflar›s›z k›-
l›nm›flt›r. Bütün ekonomik ve siyasi
sald›r›lara ra¤men Kürt halk› özgür,
demokratik, eflit ve onurlu bir yaflam
için sürdürdü¤ü direniflten geri ad›m
atmam›fl, her türlü bask›y›, iflkenceyi,
tutuklamay› gö¤üsleyerek, serhildan›
baflta Kuzey ve yurtd›fl› olmak üzere
bütün parçalarda sürekli k›lm›flt›r. 

Dolay›s›yla PKK’nin tasfiyesine
dayal› hesaplar› tutmayan Türkiye,
PKK’ye karfl› mücadele konusunda po-
litikas›z bir duruma düflmüfltür. Bu-
nun sonucunda “rejim krizi” diye tabir
edilen  süreç gündeme gelmifl, cum-
hurbaflkanl›¤› seçimi yap›lamam›fl,
tersine, bu seçim ciddi bir iç politik
mücadeleye dönüfltürülmüfltür. So-

nuçta da  Büyükan›t-Erdo¤an uzlafl-
mas› sa¤lanarak 22 Temmuz erken se-
çimi gündemlefltirilmifl, bu temelde ye-
ni bir plan ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

Büyükan›t-Erdo¤an görüflmeleri,
PKK’ye karfl› yeni bir imha ve tasfiye
plan›n›n temel ilkelerini ortaya ç›kar-
m›fl, dolay›s›yla da 22 Temmuz se-
çimleri sonucunda ortaya ç›kacak ye-
ni hükümetin izleyece¤i program›n il-
kelerini belirlemifltir. Bu temelde
AKP, genelkurmay politikas›na daha
çok yaklaflm›fl, genelkurmay›n politik
ilkelerini gözetir hale gelmifltir, Ge-
nelkurmay da AKP’nin yeniden hükü-
met olmas›na, rant kap›lar›n› elde
tutmas›na bir kez daha yol vermifltir.
Böyle bir uzlaflmaya dayal› olarak gi-
rilen 22 Temmuz seçimlerinden AKP
yeni bir seçim baflar›s›yla ç›km›fl, do-
lay›s›yla sivil yönetim üzerindeki gü-
cünü, etkinli¤ini daha çok art›rm›flt›r.
AKP, meclisteki gücünü korurken,
hükümeti yeniden kurmufl ve cum-
hurbaflkanl›¤› seçimini de kazanm›fl-
t›r. Türkiye’nin yeni yönetimi tümüy-
le genelkurmay ile AKP’nin uzlaflma-
s›na dayanm›flt›r. 

Bu sürece karfl› hareketimiz de poli-
tik mücadeleyi gelifltirerek, halk›n de-
mokratik taleplerini öne sürmesini ve
meclise Kürt halk›n›n temsilcilerinden
oluflan bir grubun gönderilmesini sa¤-
lam›flt›r. Böylece tamamen genelkur-
may-AKP uzlaflmas›na dayal› bir mec-
lis ve yönetim gerçe¤inin ortaya ç›kma-
s›n› zorlaflt›rm›flt›r. Bu da politik, tak-
tik bir kazan›m olarak ortaya ç›km›flt›r.
Böylece Temmuz 2006’da oluflturulan
PKK’yi imha ve tasfiye plan›n›n 2007
bahar›nda bofla ç›kar›lmas›, 2002 ka-
s›m›ndan itibaren AKP eliyle sürdürü-
len ‹mral› mücadelesinin de baflar›s›z
k›l›nmas›n› sa¤lam›flt›r. 

K›saca 22 Temmuz seçimleri ard›n-
dan ‹mral› mücadelesinde üçüncü dö-
neme girilmifltir. Bu dönemde imha

yeniden ç›plak bir biçimde Önder
Apo’ya dayat›l›r hale gelmifl, gerillaya
karfl› askeri sald›r›lar en ileri düzeye
ç›kar›lm›fl, Kürt halk›na da katliamlar,
faili meçhul sald›r›lar yeniden dayat›l-
m›flt›r. Bu durum flunu göstermekte-
dir ki, ‹mral› mücadelesinde kazanan
Önder Apo ve PKK; kaybeden Ecevit ve
Erdo¤an hükümetleri, yine Türkiye yö-
netimi olmufltur. 

YYeennii  AAKKPP  hhüükküümmeettii  
yyeennii  uulluussllaarraarraass››  kkoommpplloo  hhüükküümmeettiiddiirr

Çürütme ve tasfiye plan› bofla ç›kt›-
¤› için, Türk yönetimi flimdi yeniden
aç›k bir biçimde imha ve katliam da-
yatmas› noktas›na gelmifltir. PKK’yi
imha ve tasfiye plan›, ikinci AKP hükü-
meti döneminde uluslararas› komplo-
nun bafl›ndaki gibi aç›k imha yöntem-
leriyle sürdürülür hale gelmifltir. Bu,
tabii yeni bir konsepttir, uluslararas›
komplonun devam etti¤ini ve her fley-
den önce de uluslararas› komplonun
temel amaçlar›n› oldu¤u gibi korudu-
¤unu göstermektedir. Bu amaç Önder
Apo’yu imha amac›d›r. 9 Ekim’den
sonra çeflitli komplo yöntemleriyle,
1999 y›l›nda mahkeme yöntemiyle im-
ha edilmek istendi. 2000 y›l›ndan itiba-
ren de a¤›r iflkence, izolasyon alt›nda
çürütülerek imha edilmek istendi. Bu
çürütme politikas› da bofla ç›k›nca, bu-
gün zehirleme yöntemiyle her türlü
hastal›k türetilerek imhas› h›zland›r›l-
mak istenmektedir. Yani Önder Apo’ya
imha yine gündemdedir, dayat›lmakta-
d›r. Uluslararas› komplonun temel
amac› budur ve bu amac›n› hala koru-
maktad›r. Dolay›s›yla yeni AKP hükü-
meti yeni bir uluslararas› komplo hü-
kümetidir, özel savafl hükümetidir.
Ondan baflka bir fley kesinlikle de¤il-
dir. Önder Apo’nun imhas› temelinde
PKK’nin tasfiyesine dayanarak, Kürt
halk› üzerinde uygulanan inkar ve im-
ha sürecinin baflar›ya götürülmesi
amac› da devam etmektedir. Kürt halk›
yok edilmek, tarihten silinmek isten-
mektedir. Bu konseptin temel çerçeve-
si de budur. Ve bu çerçeve, uluslarara-
s› komplonun amaçlar›yla uyumludur.
Bunun için de bu yeni imha ve tasfiye
konsepti, ayn› zamanda yeni bir ulus-
lararas› komplo konseptidir.
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Uluslararas› komplocu güç-
ler, imha, tasfiye ve yok etme sü-
recini 9 Ekim komplosunun 10.
y›l›nda da gelifltirmekteki kara-
rl›l›klar›n› ve ›srarlar›n› ortaya
koymaktad›r. Baflta Türkiye yö-
netimi bunu göstermekte, di¤er
ortaklar› da bu çerçevede destek
vermektedir. Dolay›s›yla ulusla-
raras› komplo her ne kadar ge-
çen süreçteki mücadeleyle zay›f-
lat›lm›fl, defalarca baflar›s›z k›-
l›nm›fl, bir gün içinde gerçeklefl-
tirilmek istenen imha ve tasfiye
on y›ld›r engellenmifl olsa da ha-
la tümüyle yenilgiye u¤rat›lm›fl olmak-
tan uzakt›r. Komplo 10. y›la da kendi-
ni yeni bir imha ve tasfiye konseptiyle
dayatmaktad›r. Bu durumu çok iyi
görmemiz, anlamam›z gerekiyor. Tabii
bu  inkar ve imha konseptinin günü-
müzdeki temsilcisi Türkiye yönetimi-
dir. 10. y›ldaki uluslararas› komplo
plan›, genelkurmay-AKP uzlaflmas›na
dayanmaktad›r.

UUlluussllaarraarraass››  kkoommpplloonnuunn  yyeennii  kkoonnsseeppttiinnii
TTüürrkkiiyyee--‹‹rraann--SSuurriiyyee  iittttiiffaakk››  yyüürrüüttüüyyoorr  

Bu ittifak›n bir de bölgesel mütte-
fikleri vard›r. Bafl›nda da ‹ran yönetimi
gelmektedir. Tayyip Erdo¤an yöneti-
miyle Ahmedi Nejat yönetimi kardefl
iki yönetim olarak stratejik ittifak yap-
m›fl görünüyor. ‹deolojik olarak da bir-
birlerine yak›nd›r, siyasi olarak da
özellikle Kürt politikas›nda bütünlük
arz etmektedirler. Bu bölgesel ittifaka
Suriye de kat›lm›fl durumdad›r. Belki
‹ran kadar gücü yoktur, destek vere-
memektedir, yine de Türkiye-‹ran itti-
fak›na en güçlü deste¤i veren ülkedir. 

Türkiye genelkurmay-AKP uzlafl-
mas›na dayanan Türkiye-‹ran-Suriye
ittifak›na Irak’› da çekmeye çal›flmak-
tad›r. Özellikle Güney Kürdistan yöne-
timini tasfiye ederek, devreden ç›kara-
rak, Saddam dönemindekine benzer
yeni bir Irak sistemi yarat›p onunla it-
tifak yapmaya çal›flmaktad›r. Ancak
Irak henüz ortadad›r, Irak üzerinde
ABD ile Türkiye aras›nda ciddi bir mü-
cadele yaflanmaktad›r. Bu bak›mdan
uluslararas› komplonun günümüzdeki
konseptini yürüten bölgesel ittifak,
Türkiye-‹ran-Suriye ittifak› olmakta-

d›r. Bu ittifak bölgenin di¤er güçleri
olan Suudi Arabistan, Ürdün ve M›-
s›r’dan da destek almaktad›r. Bu ittifa-
ka AB’nin de k›smi bir deste¤i vard›r.

TTüürrkkiiyyee--AABBDD  iittttiiffaakk››  
iikkiillii  bbiirr  kkaarraakktteerr  aarrzz  eettmmeekktteeddiirr

Bu ittifak yeni konsepti hayata ge-
çirmek için ABD’den destek almaya
çal›flmaktad›r. ABD, ideolojik aç›dan
Türkiye’nin gelifltirdi¤i PKK’yi imha ve
tasfiye konseptine destek vermekte,
kat›lmaktad›r. Bunun yan›nda Türki-
ye ile siyasi ve askeri aç›dan  ciddi bir
çeliflkiyi yaflamaktad›r. Türkiye’nin
PKK’ye karfl› istedi¤i destek, ABD ta-
raf›ndan tam karfl›lanmamaktad›r.
Türkiye’nin PKK karfl›s›ndaki politik
istemlerini kabul etmesi, ABD’nin
Kürt politikas›n› tümden de¤ifltirmesi,
dolay›s›yla KDP,YNK ve Do¤u Kürdis-
tan’da Türkiye’nin izledi¤i politikalara
benzer bir politikay› izler hale gelmesi
demektir. Bu da ABD’nin günümüz-
deki Ortado¤u politikas›yla çeliflmek-
te, BOP’a ters düflmektedir. Daha da
ötesi, küresel sermaye sisteminin Or-
tado¤u’yu denetim alt›na alma politi-
kas›yla uyumlu de¤ildir. Bu nedenle
Türkiye-ABD ittifak› ikili bir karakter
arz etmektedir. Yani bir yandan k›smi
tavizler geliflirken, di¤er yandan he-
nüz sonuca gitmeyen, uzlaflma sa¤la-
namayan bir politik çeliflki ve savafl›m
durumu mevcuttur. 

Tabii uluslararas› komplonun on y›l
önce oldu¤u gibi sürmesi söz konusu
de¤ildir. Her ne kadar Türkiye yönetimi
baflta ‹ran ve Suriye olmak üzere  baz›
güçlerin deste¤ini alsa da uluslararas›

komplo amaçlar› çerçevesinde
bölgesel ve uluslararas› düzeyde
on y›l öncesindeki gibi bir birlik
söz konusu de¤ildir. Avrupa’n›n
komploya kat›l›m›nda bir de¤i-
fliklik vard›r, ABD’nin komployu
desteklemesi, kat›lmas› süreci
de¤iflmifltir. Bu çerçevede KDP,
YNK’nin uluslararas› komploya
kat›lma durumunda de¤ifliklikler
ortaya ç›km›flt›r. Dolay›s›yla Tür-
kiye yönetiminin merkezinde ol-
du¤u ve ›srarla yürütmek istedi-
¤i uluslararas› komplo gerçe¤i, 9
y›ll›k mücadele içerisinde iyice

teflhir edilmifl, daralt›lm›fl ve zay›f bir
konuma getirilmifltir. Türkiye yönetimi
her ne kadar  yeni imha ve tasfiye kon-
septi temelinde uluslararas› komplo-
nun hedeflerini baflar›ya götürmek için
çal›flsa, buna k›smen bölgede ve ulus-
lararas› alanda destek bulsa da s›n›rl›-
d›r, zay›ft›r. Dolay›s›yla PKK’yi imha ve
tasfiye konseptinde on y›l önceki bölge-
sel ve uluslararas› destek, bu anlamda
PKK karfl›t› birlik mevcut de¤ildir. 

‹‹mmrraall››  ssiisstteemmiinnddeekkii  ppssiikkoolloojjiikk  iiflflkkeennccee
ddaayyaann››llmmaazz  bbiirr  ddüüzzeeyyee  ggeettiirriillmmiiflflttiirr

Bunun yan›nda 10. y›la dayat›l-
mak istenen yeni imha ve tasfiye kon-
septi uluslararas› komplo uygulama-
lar›n›n bir devam›d›r. Amac› ortakt›r,
Önder Apo’nun imhas›n› içermekte-
dir.  ‹mral› koflullar›nda imhay› h›z-
land›racak yeni bir yöntemi devreye
koymufllard›r. Bu,  sistematik zehir-
leme temelinde imha etme yöntemi-
dir. Bu da komplocu bir yöntemdir.
T›pk› 9 Ekim’de Atina’dan Akdeniz
üzerine havaland›r›p bilinmeyen bir
füzeyle uça¤› vurma gibi, sözde bilin-
meyen yöntemlerle Önder Apo’nun
a¤›r hastal›k kapmas›n› ve imha ol-
mas›n› hedeflemektedirler. Bu bak›m-
dan adeta yöntem olarak bafla dönül-
müfltür. fiimdi Önder Apo üzerinde
kronik zehirleme temelinde bir imha
süreci uygulan›yor. Yeni konseptin
çerçevesi de bu temeldedir. 

Temmuz 2006’da oluflturulan imha
ve tasfiye plan›n›n bu alana dönük
yöntemi oldu¤u gibi devral›nm›fl ve
devam ettirilmektedir. Zehirlemenin,
Önderli¤in kald›¤› odadaki onar›m ve
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boyama yoluyla gelifltirildi¤i aç›¤a ç›k-
m›flt›r. Onar›m ad› alt›nda Önder
Apo’nun kald›¤› hücre zehirleme ya-
pacak bir konuma getirilmifltir. Pen-
ceresi kapat›ld›¤›nda oksijensiz kal-
makta ve bo¤ulma derecesinde bir so-
lunum zorlu¤u yaflamaktad›r. Pencere
aç›l›nca da yerlefltirilen klima ile afl›r›
so¤uk bir hava verilerek, odan›n nem
oran› kat kat artt›r›lmaktad›r. Böylece
oda yaflanmaz hale gelmektedir. Bir
de perdelere kadar tüm oda özel bir
boya ile boyanm›flt›r. Bunun özelli¤i,
nem tutucu ve artt›r›c› olmas›d›r. Ni-
tekim klima etkisiyle odada artan nem
oran›n› mevcut boya sistemi uzun sü-
re tutmaktad›r. Bu biçimde Önder
Apo’nun sa¤l›¤› bozulmakta, a¤›r has-
tal›klar kapmas› sa¤lanmaya çal›fl›l-
maktad›r. Bir y›l› aflan süre içerisinde
yap›lan bu uygulama sonucunda si-
nüzit hastal›¤› çok a¤›r bir du-
ruma varm›flt›r. Bu durum
acil ve yetkin bir tedavi uygu-
lanmazsa, hayati tehlike arz
etmektedir. Yine solunum bo-
rusu iflas etmifl durumdad›r.
Bu da ciddi bir tehlikedir. Dik-
kat edilirse, bunlar durduk
yere olmaz. Tümüyle kald›¤›
ortamla iliflkilidir. Nefes boru-
su niye iflas etsin? Sigara iç-
miyor, kendi sa¤l›¤›na zarar
verecek bir besin maddesi al-
m›yor. Belli ki oldu¤u yerde
zehir soluyor ve bunun sonu-
cunda solunum borusu iflas
ediyor. Mevcut oda sistemi ve boyama
böyle bir durumu ortaya ç›karm›flt›r.
Bu yeni konseptle Önder Apo üzerin-
de bu biçimde vahfli bir imha yöntemi
uygulanmaktad›r. 

‹‹mmrraall››’’ddaakkii  uuyygguullaammaallaarr  hheerr  ttüürrllüü  
eettiikk  ddee¤¤eerrddeenn  kkooppmmaayy››  iiffaaddee  eeddeerr  

Bununla birlikte a¤›r bir fiziki ve
psikolojik iflkence durumu da söz ko-
nusudur. Özellikle psikolojik iflkence
durumu en üst düzeyde gelifltirilmifl-
tir. Örne¤in en küçük bir söz bahane
edilerek, hücre içinde hücre cezas› ve-
rilmektedir. 20 gün ya da bir ay kitap,
radyo vb her fley elinden al›narak bir
odada hiçbir fley yapamaz, duyamaz
halde b›rak›l›p, sinir sistemleri tahrip

edilmek istenmektedir. Yine yaflam›n
bütün unsurlar› iflkenceye dönüfltü-
rülmüfltür. Mazgal deliklerinden bak›-
larak, mazgallar çekilip b›rak›larak
sürekli dikkati da¤›t›lmaktad›r. Sürek-
li izlenmektedir. Yine Önder Apo’nun
belirtti¤ine göre, bir yemek verifl, su
al›fl dahi sinir sistemini tahrip etmek
üzere bir psikolojik iflkenceye dönüfl-
türülmüfl durumdad›r. Bu uygulama-
larla Önder Apo’nun düflünme gücü ve
iradesi k›r›lmak istenmektedir. Böyle-
ce ya dengesini koruyamaz duruma
düflürme ya da bu zorlamalarla intiha-
ra sürükleme amac›n›n güdüldü¤ü
bizzat Önder Apo’nun kendisi taraf›n-
dan ifade edilmifltir. Bunlar afl›r› ifl-
kence yöntemleridir. Son belirtti¤ine
göre, iki haftada yirmi kilo vermifltir.
Bu anormal bir kilo kayb›d›r ve tümü
uygulanan fiziki ve psikolojik iflkence-

nin sonucu olmaktad›r. Tüm bunlar›n
iflkence alt›nda imha etme uygulamas›
oldu¤u tart›flma götürmez bir gerçek-
tir. Bu yöntemler, uzmanlar›n incele-
mesiyle bulunmufl yöntemlerdir.
Tümü fiziki ve psikolojik bak›mdan
imhaya dönük uygulamalard›r. 

Türkiye devleti Önder Apo’nun gü-
venli¤inden sorumlu say›ld›¤› halde
bunu yapmaktad›r. Dolay›s›yla burada
hukuk yoktur, ahlak yoktur, insanl›k
de¤erleri yoktur. Mevcut hükümetin
Önder Apo üzerindeki uygulamalar›n›n
anlafl›l›r ve kabul görür hiçbir yönü
olamaz. Her türlü etik de¤erden kop-
may› ifade eder. Ne sa¤c›, ne solcu, ne
müslüman ne de bir insan bunu ya-
par. ‹nsanl›k d›fl› uygulama, alçakça
yöntemlerle Önder Apo ‹mral› sistemi

gibi dünyadan yal›t›lm›fl, tarihte efli gö-
rülmeyen  bir sistem içinde tutulur-
ken, bir de bu uygulamalar ile gerçek-
ten de bir kifliye yap›lacak bask›n›n en
büyü¤ü yap›lmaktad›r. Tarihte büyük
düflünce önderlerine ‹salara, Babekle-
re yap›lan zulmün kat kat fazlas› bu-
gün Önder Apo üzerinde uygulanmak-
tad›r. Faflist çevreler “bir sefer öldür-
mek yerine, her gün ve her an iflkence
ile öldürmek”ten söz etmifllerdi. AKP
hükümetinin Önder Apo üzerindeki
uygulamalar›, o faflist çevrelerin öngör-
düklerinin hayata geçirilmesi oluyor. 

TTüürrkk  oorrdduussuunnuunn  KKüürrtt  ggeerriillllaass››  
kkaarrflfl››ss››nnddaakkii  dduurruuflfluu  bbaaflflaarr››ss››zzll››kktt››rr

Bir de imha konseptinin gerillaya
yönelik gelifltirdi¤i sald›r›lar var. Tabii
gerilla güçlerimiz 1 Ekim’den may›s

2007 sonuna kadar geçen
sekiz ayl›k süre içerisinde
ateflkes konumundayd›. Bu
ateflkese ciddi bir biçimde de
uyuldu. Fakat Türk ordusu
tarihinin en büyük askeri
harekat›n› bu sekiz ayl›k sü-
re içerisinde hayata geçirdi.
Dersim’de, Erzurum’da, Bo-
tan’da, Serhat’ta, Zagros’da,
Amanos’ta, yani Kürdistan’›n
dört bir yan›nda en sert k›fl
koflullar›na ra¤men, her tür-
lü savafl tekni¤ini kullanarak
bir imha sald›r›s› yürüttü.
Gerilla ateflkes konumun-

dayken, silah kullanmazken, Türk or-
dusu her türlü silah› kullanma teme-
linde sald›r›lar gerçeklefltirdi. Bu bir
yerde eli aya¤› ba¤l› insana tekme to-
kat vurmak oluyor. Bunun da ne ka-
dar ahlak d›fl› oldu¤unu herkes bilir.
Kalleflçe bir yöntem denir buna. Atefl-
kes konumunda olan bir güce karfl›
tek yanl› sald›r› yapmay› ifade ediyor-
du. Hem de öyle bir sald›r› yürüttüler
ki bu ateflkes süreci içerisinde, gerilla-
y› ezip bitirmeliyiz diye çaba harcad›-
lar. Yi¤itsen, o da savafl›rken savafl,
neden o ateflkesteyken tüm gücünü
kullan›p da bitirmek istiyorsun! De-
mek ki korkuyorsun ondan, demek ki
bitirme gücün yok, demek ki baflar›s›z
kalm›fls›n. Türk ordusunun Kürt geril-
las› karfl›s›ndaki duruflu kesinlikle
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böyledir. Namertliktir, baflar›s›zl›kt›r,
kalleflçedir. Bu durumunu flimdi de
sürdürüyor. Yeni süreçte de Türk or-
dusunun operasyonel sald›r›lar›nda
herhangi bir azalma yoktur. Zaten Ya-
flar Büyükan›t da, ‹lker Baflbu¤ da el-
lerinden gelen her türlü çabay› gerilla-
y› ezmek için harcad›klar›n› kamuoyu-
na aç›kça söylüyorlar. Herhangi bir
gizleme, saklama durumlar› yoktur.
Düflman ilan etmifllerdir aç›kça. Tür-
kiye’nin güvenli¤i için en büyük tehdit
görüyorlar. Yine bir gerilla kalmay›n-
caya kadar savafl› sürdüreceklerini
aç›kça ifade etmifl durumdalar.

TTüürrkkiiyyee’’ddee  yyeenniillmmiiflfl  bbiirr  oorrdduu  ggeerrççee¤¤ii  vvaarr  

Türk ordusu bu savaflta her türlü
yöntemi, araç gereci kullan›yor. Tank,
top, uçak, kimyasal silah ve zehire ka-
dar her yönteme baflvuruyor. Tankla,
topla, uçakla, helikopterle vuramad›-
¤›n› ajanlar› örgütleyerek, zehirlemeye
çal›flarak imha etmek istiyor. Çok çe-
flitli kimyasal gazlar kullan›yor. Birçok
yerde toplu katliamlarda bu yöntemin
kullan›ld›¤› ortaya ç›kt›. Örne¤in Teni-
nê’de 11 gerillan›n flehadetinde kimya-
sal silah kullan›ld›¤› aç›kt›r. Ertesi
gün köylülerin hayvanlar› çat›flman›n
oldu¤u alana gitti¤inde, o havada öl-
düler, bunu herkes gördü, bütün ba-
s›n gösterdi. Demek ki öldürücü gaz
kullan›lm›flt›r. Birçok yerde bu tür ya-
k›c› ve öldürücü gazlar kullan›yor. Yi-
ne vahfli yöntemler uyguluyor gerilla-
n›n cesedi üzerinde. Kesiyorlar, parça-
l›yorlar, yani adeta cesetten intikam
alacak kadar sadistleflmifl durumda-
lar. Bayan erkek bütün gerilla güçleri-
miz, arkadafllar›m›z bu tür uygulama-
lara maruz kal›yor. Her tarafa gelifligü-
zel top, tank at›fl› yap›l›yor.  Güney
Kürdistan topraklar› ve Medya Savun-
ma alanlar› tank, top, havan ve katyu-
flalarla hem Türkiye hem ‹ran taraf›n-

dan  sürekli dövülüyor. Böylece do¤a
yak›l›yor, y›k›l›yor, tahrip ediliyor. Or-
man b›rak›lmad› Kuzey Kürdistan’da.
En son halk› katlettiler, halk› kurfluna
dizdiler, sonra da  “iki terörist vurul-
du,” “befl terörist vuruldu” deyip geçti-
ler. Nerede gerilladan bir darbe yese-
ler, hemen halktan birkaç kifliyi vuru-
yor ve çat›flmada vurulmufl süsü vere-
rek kamuoyuna duyuruyorlar. Halk›
katletme yöntemini de gerillaya karfl›
savafl içerisinde kullan›yorlar.

GGeerriillllaann››nn  yyeenniillmmeezzllii¤¤ii  
KKüürrtt  ggeennççllii¤¤iinniinn  ggüüccüüddüürr  

Bütün bunlar flunu gösteriyor: Ger-
çekten yenilmifl, baflar›s›z kalm›fl, so-
nuç alamam›fl bir ordu gerçe¤i var
Türkiye’de. Bunu en son ‹lker Baflbu¤
da ifade etti. “Gerillaya kat›l›m› engel-
leyemedik” diyor, yani gerillan›n büyü-
mesini, kendini yenilemesini durdura-
mam›fllard›r. Bu da baflar›s›z kald›kla-
r›, yenildikleri anlam›na geliyor. Kürt
halk›, gençli¤i gerillay› bu temelde sü-
rekli yeniledi, büyüttü ve yenilmez bir
güç haline getirdi. Kürt gerillas› kim-
seye zarar vermiyor, gereksiz yere bir
damla kan bile ak›tmak istemiyor. Çiz-
gisini Önder Apo belirledi: “dünyay› ele
geçirecek gücü bile olsa kimseye sal-
d›rmayacak, ama dünya birleflip gelse
de meflru haklar›ndan bir ad›m geri
atmayacak, sonuna kadar direnecek.”
Bu kararl›l›k içerisinde olan bir gerilla
var. Tamamen meflru savunma çizgi-
sinde kendini, halk› koruyor, Önderli-
¤i koruyor. ‹mha etmek amac›yla gelen
sald›r›lar karfl›s›nda savunma direnifli
yürütüyor. Bu çok hakl› ve gerekli bir
direnifltir. Kürt halk› ve gençli¤i böyle
bir direnifl gücü, gerillas› ortaya ç›kar-
m›fl flimdiye kadar. 23 y›ld›r yaflatm›fl
durumda. Bundan sonra da büyük bir
kararl›l›kla yaflatacakt›r. Halk elinden
gelen tüm deste¤i tüm parçalarda ve

yurtd›fl›nda gerillaya verecektir. Geril-
la onun ruhudur, kalbidir, beynidir,
onurudur, flerefidir her fleyidir. Kürt,
gerilla ile varoluyor, her fleyini de geril-
layla kazan›yor. Dolay›s›yla da gerilla-
y› büyütüp gelifltirmekte kesinlikle ka-
rarl›d›r. Hem gerillay› destekleyecek,
hem de mevcut katliamlar karfl›s›nda
kendini savunmak için öz savunma
örgütlülü¤ünü gelifltirecektir. Kürt
gençli¤i flimdiye kadar en temel örgütü
olarak gerillay› bildi. K›z, erkek deme-
den tüm gücüyle gerillaya kat›ld›. En
zor koflullarda coflku içerisinde sava-
flan ve yeni özgür yaflam› üreten bir
gerilla gücünü ortaya ç›kard›. Kürt
gençli¤inin onurudur, flerefidir gerilla.
Onun yenilmezli¤i Kürt gençli¤inin gü-
cüdür. Dolay›s›yla bundan sonra da
k›z erkek bütün Kürt gençleri baflka
hiçbir yerde durmadan, daha fazla ge-
rillaya koflacaklar, da¤a ç›kacaklar,
HPG saflar›na kat›lacaklar; onurlar›n›,
flereflerini, özgürlüklerini gerilla orta-
m›nda ve direnme içerisinde kazana-
caklard›r. Bundan hiçbir kuflkumuz
yoktur. Bundan sonra bütün gençli¤in
on binler halinde Kürdistan da¤lar›na
ç›kaca¤›, bu inkarc› ve imhac› sistemi
direnifl temelinde yenip yok edece¤i bir
süreç yaflanacakt›r. 

DDiirreennmmeekk  ddüüflflüünneenn  hheerr  vvaarrll››¤¤››nn  
eenn  tteemmeell  hhaakkkk››dd››rr  

Kürt halk› da gençli¤in aktif savun-
ma direnifline kendi cephesinden kat›-
lacakt›r. Zaten ““ÊÊddîî  BBeessee,,  AArrtt››kk  YYeetteerr””
ad›yla bafllayan hamle süreci de Kürt
halk› için b›ça¤›n kemi¤e dayanmas›
anlam›na geliyor. Bu kadar afla¤›la-
maya, onur, fleref, haysiyet k›rmaya
hiçbir insan, hiçbir halk, hiçbir canl›
varl›k dayanamaz. Dolay›s›yla da “ar-
t›k yeter” diyerek direnifle geçer. Bu
anlamda direnmek, düflünen canl› ol-
man›n en temel hakk›d›r. En önde ge-
len insan ve toplum haklar›ndan biri-
sidir. Önder Apo üzerinde bu kadar
alçakça bir iflkence ve imha sistemi
uygulan›rken, bunun devam etmesine
kim dayanabilir? Onuru olan, flerefi
olan hiç kimse dayanamaz. Bu Önder-
lik, on binlerce flehidi temsil ediyor.
Bunlar flahs›nda k›rk milyon Kürt’ü
temsil ediyor. Özgürlü¤ü, demokrasi-
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yi, eflitli¤i, kardeflli¤i temsil ediyor.
Her türlü sald›r› böyle yüce de¤erleri
temsil eden bir Önderli¤e karfl› yap›l›-
yor. Her türlü iflkence yöntemi uygu-
lan›yor. On y›ld›r tarihte efli görülme-
mifl bir iflkence sistemi içerisinde tu-
tuluyor. Bu da yetmiyor, yeni iflkence
yöntemleri gelifltirildikçe gelifltiriliyor.
Bunlar, zehirlemedir, fiziki iflkenceler-
dir, psikolojik iflkencedir. Her türlü
yaflam ölçüsünün iflkence haline dö-
nüfltürülmesidir. 

fiimdi insanl›k göz göre göre Önder-
li¤inin imha edilmesine seyirci kalabi-
lir mi? Hiçbir vicdan, yürek, ak›l bunu
kabul edebilir mi? Onur, fleref bunu
kabul edebilir mi? Elbette edemez. Bu
bak›mdan Kürt halk› diyor, “art›k ye-
ter!” Bu ifl böyle sürmez. 

Önderli¤e yap›lan, kuflkusuz tüm
halka yap›l›yor, gerillaya yap›l›yor.
Önder Apo bir mücadele gücünün ön-
derli¤i, bir halk›n önderli¤idir. Onun
flahs›nda yap›lan tüm halka karfl› bir
zulümdür. Zaten fiiliyatta da öyle olu-
yor. Gerillaya ve halka karfl› da Ön-
derli¤e uygulanan imha ve katliam
sürecinin bir benzeri uygulan›yor.
Gerillaya karfl› her türlü sald›r› yürü-
tülüyor. Uçak, tank, top, bomba, he-
likopter kullan›l›yor. Mermi kullan›l›-
yor, zehir kullan›l›yor her fley kullan›-
l›yor. Gerilla hareket ederken de kul-
lan›l›yor, direnirken de kullan›l›yor,
ateflkesteyken de kullan›l›yor. Bu ge-
rilla, Kürt halk›n›n ruhunu, bilincini
temsil ediyor. Örgütlü gücünü olufl-
turuyor, iradesini temsil ediyor. Bir
halk›n onuruna, flerefine, özgürlü¤ü-
ne, iradesine, bilincine böyle sald›r›-
l›rsa, halk devam et diyebilir mi, bu-
na seyirci kalabilir mi? Gerilla üzerin-
de bu kadar alçakça ve çok yönlü im-
ha sald›r›s›n›n yürütülmesine halk
seyirci kalabilir mi? Elbette kalamaz
ve kalm›yor. ‹flte Kürt halk› bunun
için diyor: “art›k yeter!” 

AArrtt››kk  yyeetteerr  ddiirreennmmee  zzaammaann››dd››rr

Bu despotik, afla¤›l›k küstahça sa-
vafl›n bir sonu gelmeli. Bu zulüm sa-
vafl› sona ermeli. Senin hakk›n yok bu
kadar despotizm yapmaya, zulüm
yapmaya, insanl›¤a karfl› katliam yü-
rütmeye. Di¤er yandan halk üzerinde-
ki bask›lar da benzerdir. Önder
Apo’ya “say›n” dedi¤i için y›llarca ha-
pis cezas› alan, cezaevlerine girip çü-
rüyen yurtsever insanlar var. “Önder”
dedi¤i için ceza alanlar var, ROJ TV’de
konuflmufl oldu¤u için ceza alanlar
var. Kürt gençleri, kad›nlar›, emekçi-
leri binbir türlü bahaneyle tutuklan›-
yor. Her türlü onur k›r›c› davran›fl
gösteriliyor. ‹nsanlar kaç›r›l›yor her
türlü iflkenceye tabi tutuluyor ve
ajanlaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor. Düflürme-
nin her türlü yöntemine baflvurulu-
yor. Hapisler Kürtlerle doldurulmufl. 

Kürt insan› sokak ortas›nda isten-
di¤i gibi katledilebiliyor. Hemen “terö-
rist vurulmufltur” demek, bu katliam›
örtmek için yetiyor. Sanki herkesin
Kürt’ü katletme hakk› varm›fl gibi bir
gerçek ortaya konmaya çal›fl›l›yor. Bu
da yetmiyor katliamlar gelifltiriliyor.
Örne¤in fiengal katliam›. Gerçekten
de hiç kimse böyle bir katliama ma-
ruz kalmaz. Beytüflebap’tan Dersim’e
kadar uygulanan katliamlar var. Ge-
çen y›llarda da ‹stanbul’dan bilmem
Eskiflehir’e kadar bir sürü yerde her
türlü onur k›r›c› davran›fl gösterildi
Kürt insan›na karfl›. Linç giriflimleri
gelifltirilmeye çal›fl›ld›. 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an bile “ço-
cuk kad›n demez, hepsini vururuz” de-
di Amed’de direnen halka karfl›. Ne ile
vuruyorsun, kimi vuruyorsun, ne hak-
la vuruyorsun, vurmak sadece senin
elinde mi? Silah sadece sende mi var?
Birisi kalk›p seni vurmak istese sen ne
yapacaks›n, hiç düflünüyor musun
oray› be adam? Adam NATO’nun gemi-

sine binmifl, s›rt›n› ABD’ye, AB’ye, em-
peryalistlere dayam›fl, despotik devlet
yöneticilerine, faflist güçlere dayam›fl,
halka karfl› her türlü zulüm makinesi-
ni kullan›yor, uygulat›yor sonra da na-
ra at›yor. Her türlü katliam›, onur k›-
r›c› davran›fl› reva görüyor. Kürt halk›
da diyor ki: “Art›k yeter, ben bu kadar
onursuz, flerefsiz de¤ilim. Bu kadar
hakareti kald›rmam, bu kadar zulüm,
imha karfl›s›nda sessiz kalamam. Gü-
cüm var, onurum var, örgütüm var,
direnece¤im!” ‹flte Kürt halk› bütün ör-
gütlü güçleriyle birlikte süreç karfl›-
s›nda bu noktaya gelmifltir. ‘Art›k ye-
ter’ direnme zaman›d›r bu. 

ÖÖnnddeerrlliikk  ççiizzggiissii  yyaaflflaannmmaaddaann  öözzggüürr  
ddeemmookkrraattiikk  yyaaflflaamm  ggüüccüünnee  uullaaflfl››llaammaazz

‘Art›k yeter’in gere¤i pratikte nas›l
yerine getirilecek? Tabii her fleyden ön-
ce Önderlik gerçe¤inin do¤ru anlafl›l-
mas›yla, Apocu çizginin do¤ru özümse-
nip hayata geçirilmesiyle, Önderli¤in
iyi kavranmas›yla olacakt›r. “Önder
Apo’yu yafla ve yaflat” slogan› sadece
bu nedenle gündeme getirilmifltir. An-
cak Önder Apo’yu iyi anlayanlar, do¤ru
kavrayanlar, özümseyenler, yaflayanlar
baflar›yla mücadele edebilir ve Önder
Apo’yu yaflatabilirler. Kürt halk›n› öz-
gür ve demokrasi ilkeleri temelinde ya-
flatabilirler. Yoksa Önderli¤i ö¤renme-
den, Önderlik çizgisini yaflar hale gel-
meden hiç kimse özgür demokratik ya-
flam gücüne ulaflamaz. Bu bak›mdan
‘art›k yeter’in pratikte gere¤ini yerine
getirmek için Önderlik çizgisini iyi
özümsemek, Önderlik gerçe¤ini yaflar
hale gelmek gerekiyor. ‹nsan o temelde
mücadele etti¤i zaman  Önderli¤i yafla-
t›r, gerillay›, halk› yaflat›r. 

Bu bak›mdan da “Önderli¤i yafla ve
yaflat” slogan›yla Önderlik gerçe¤ini
güçlü bir biçimde özümsemeye, yaflar
hale gelmeye ihtiyaç var. Önderlik
gerçe¤ini yaflar hale gelmek demek,
onu mücadeleye dönüfltürmek, yük-
sek bir temsil gücü kazanmak demek-
tir. Bu da eylemdir, mücadeledir. Bu-
lunulan her yerde direnmektir. Ön-
derlik üzerindeki uygulamaya art›k
yeter! Gerillaya karfl› sald›r›ya art›k
yeter! Halk üzerindeki zulme, katlia-
ma art›k yeter! diyerek, onurlu, fleref-
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li, namuslu olan, özgür ve de-
mokratik yaflamak isteyen her
Kürt kad›n, erkek, çocuk, genç
ve yafll› mücadele etmek, oldu¤u
yerde bütün imkanlar›n› sefer-
ber ederek gücü neye yetiyorsa
o temelde direnmek, mücadele
etmek zorundad›r. Böyle bir
mücadeleye kat›l›m gerekiyor.

AArrtt››kk  yyeetteerr  ssöözzüü  öörrggüüttlleemmee  vvee  
mmüüccaaddeellee  iillee  ggeeççeerrlliilliikk  kkaazzaann››rr  

Nedir mücadele? Propaganda-
y› iyi yapmal›y›z, zulmü iyi teflhir et-
meliyiz, düflman gerçe¤ini iyi ortaya
koymal›y›z, AKP’nin ikiyüzlülü¤ünü,
sald›rganl›¤›n›, düflmanl›¤›n› iyi gös-
termeliyiz, ordunun zulmünü göster-
meliyiz.  Sözü do¤ru söylemeliyiz, ye-
rinde ve yeterince söylemeliyiz. Diplo-
masimizi yapmal›y›z, kendimizi iyi an-
latmal›y›z. Dost edinmemiz gerekiyor,
durmadan çal›flmam›z gerekli bu ko-
nuda. Öyle birileri gelsin aya¤›m›za biz
konuflal›m de¤il, biz herkese gidip
kendimizi anlatmal›y›z. Halk›n, Önder
Apo’nun durumunu anlatmal›y›z. Dost
kazanmak, iliflki bulmak, Türkiye’nin
bu zulüm düzenini teflhir etmek zo-
runday›z. Bunu sa¤layabilmeliyiz. Ör-
gütlenme çal›flmalar› yürütmeliyiz.
Kendini örgütlemeyen, demokratik
konfederalizmi infla etmeyen, meclisle-
re dayal› halk örgütlülü¤ü sistemini
gelifltirmeyen elbette direnemez. Di-
renmek örgütle olur, mücadele etmek
örgütle olur. Onun için bir araya gele-
ce¤iz, örgütlenece¤iz. Kad›n, gençlik,
emekçi, kültür birli¤i, okuma, dil e¤i-
tim birli¤i kuraca¤›z ve bunlar›n hepsi-
ni bir halk meclisine dayand›raca¤›z.  

Mahallede, köyde, kasabada ve
flehirde bir halk meclisimiz olmal›. Her
yerde halk meclisi kurmal›y›z. Meclis-
ler yönetimleri seçmeli, o yönetimler
de bütün örgütleri kurmal› ve koordi-
ne etmelidir. Sonunda da meclise he-
sap vermelidir. Böyle bir örgütlenme
olursa, örgütlenmeyi gelifltirirsek dire-
nebilir, güç olabilir, dolay›s›yla art›k
yeter sözümüz yerine geçebilir. 

Tabii bu örgütlenmeyle birlikte ey-
lem gereklidir. Eylem nedir? Serhil-
dan, serhildan, serhildan.  Çocuklar,
gençler, kad›nlar emekçiler herkes

serhildana kalkmal›d›r. Kürt insan›,
toplumu kendine dönük katliamlara
dur demeli, kaderini eline almal›d›r.
Önderli¤e dönük imha sald›r›lar›na
karfl› dur demeli, Önderli¤e sahiplen-
meli, savunmal›d›r. Çünkü iradesi
orada sakl›d›r. Onun için de her türlü
eylemi yapabilir. Protesto, iflgal, bas-
k›n yapabilir, teflhir edebilir, aç›kla-
malar yapabilir. Biraz daha kitle flid-
detini kullanan, gerici odaklar› zorla-
yan, teflhir eden bir eylemlilik içerisin-
de olabilir. Gençler, emekçiler bunlar›
rahatl›kla yapabilir.

FFaaflfliisstt  oorrdduu  ssüürrüülleerriinniinn  kkaattlliiaammllaarr››nn››nn  
hheessaabb››  bbiirr  bbiirr  ssoorruullaaccaakktt››rr

Tabii ayn› biçimde gerillan›n da ey-
lemi yükseltmesi, aktif savunma sava-
fl›n› yüksek düzeyde gelifltirmesi gere-
kiyor. Orta yo¤unluklu savafl dedik biz
buna. Böyle bir savafl düzeyi gelifle-
cektir, gerilla bu konuda kahramanca
direniyor. Yeni süreci anlamaya, onun
takti¤ini, tarz›n› bulmaya çal›fl›yor.
Bunlar› buldukça, önümüzdeki süreç-
te bu zulüm makinesinin bütün sald›-
r›lar›na karfl› direnecek bir savafl› ge-
lifltirecek. Yapt›klar›n› misliyle ona
ödetecek, Yaflar Büyükan›t’›n, bilmem
‹lker Baflbu¤’un yapt›klar› yan›na kar
kalmayacakt›r. O faflist ordu sürüleri-
nin halk üzerindeki, gerilla üzerindeki
katliamlar›n›n  hesab› bir bir sorula-
cakt›r, intikamlar› al›nacakt›r. Gerilla
fedai çizgisindedir, bu karar› vermifltir.
Bunun gereklerini sonuna kadar dire-
nerek yerine getirecektir. 

Art›k yeter demek, sözün bitti¤i, ey-
lemin bafllad›¤› yer demektir. O bak›m-
dan çok konuflmak ‘art›k yeter’e uygun
düflmüyor. Çok konuflmak de¤il de ey-

leme geçmek, harekete geçmek
gerekiyor. Bunun nas›l olaca¤›-
n› bulmak zor de¤ildir. Herkes
bulabilir, oldu¤u yerde direne-
bilir, bir mücadele gelifltirebilir.
Mutlaka gericili¤i teflhir eden,
ona darbe vuran, Önderli¤e sa-
hiplenme mücadelesini, özgür-
lük mücadelesini ad›m ad›m
gelifltiren bir fleyler yapabilir.
Herkes kendi koflullar›n›, yerini
de¤erlendirerek bir fleyler  ya-
pabilir. Onun için de çok ko-
nuflmaktan ziyade, tart›flmay›

b›rakarak neler yapaca¤›m›z üzerinde
yo¤unlafl›p, kafa yorup yol yöntem bu-
larak mutlaka eyleme geçmek gereki-
yor. Do¤rusu da gerekli olan da budur. 

Bu temelde insanlar her fleyi yapa-
bilirler. Serhildan Kürdistan’›n dört
parças›nda ve yurtd›fl›nda mutlaka ge-
lifltirilmeli. Bu konuda kimse kimseyi
beklememeli, herkes bir yar›fl içinde
olmal›. Yine gerilla güçlü bir eylemlilik
içinde olmal›. En önemlisi de örgütsel
yar›fl içinde olmal›y›z. Hem kendimizi
güçlü bir direnifl gelifltirebilmek için
örgütleyebilmeliyiz hem de gerillay›
büyütmeliyiz. 

Bütün örgütler, bütün halk gerilla-
ya gençleri göndermeli, teflvik etmeli.
Kimse gerillaya kat›l›mlar› engelleme-
sin. Bunu ajanl›k sayaca¤›z art›k. Ne
ad› alt›nda olursa olsun, kim ki genç-
lerin gerillaya kat›l›m›n› engelliyorsa, o
bir ajand›r. Vazgeçmeli ajanl›ktan, ‹l-
ker Baflbu¤’un çizgisine hizmet ediyor-
dur. ‹lker Baflbu¤’un çizgisine hizmet-
ten vazgeçmeli, yurtseverlik çizgisine
gelmelidir. O bak›mdan da herkesi
gençlerin gerillaya kat›l›m›n› destekle-
meye, teflvik etmeye ça¤›r›yoruz. 

K›z erkek bütün Kürt gençleri! Bu
süreçte Önderli¤i savunabilmek, Kürt
halk›n› savunabilmek, kendimizi sa-
vunabilmek, onurumuzu, flerefimizi,
özgürlü¤ümüzü savunabilmek için öz-
gürlük da¤lar›na ç›kmal›y›z, gerilla
saflar›na kat›lmal›y›z. Tüm gençleri bu
temelde özgürlük alanlar›na, özgürlük
kalelerimize, özgürlük örgütümüze ve
gerilla saflar›na kat›lmaya ça¤›r›yoruz.
Önder Apo’nun ifade etti¤i gibi: “Zulme
dayal› despotik düzenler y›k›lacak, öz-
gürlü¤e ve eflitli¤e dayal› insanca dü-
zen kazanacakt›r” diyoruz. 
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2-4 Eylül 2007 tarihleri aras›nda
PKK Meclisi V. Ola¤an Toplant›s› ger-
çeklefltirilmifltir. Toplant›, siyasal du-
rum de¤erlendirmesi, Önderli¤in son
durumu, yönetim ve kadro sorunlar› ile
ideolojik mücadele sorunlar›n›n yo¤un-
ca tart›fl›ld›¤› gündemlerle üç gün sür-
müfltür. Tart›flmalar kapsaml› geçmifl,
sürece cevap olma ve sorunlar›n çözü-
müne iliflkin örgütsel, kadrosal duru-
mumuza elefltirel yaklafl›lm›fl, yöneti-
min çal›flma tarz› ve yaflanan eksiklik-
ler kapsaml›ca de¤erlendirilmifltir.

Siyasal durum

Reber Apo’ya dönük imha sald›r›la-
r›n›n alt›nda, Kürdistan özgürlük hare-
ketinin tasfiyesine dayal› yeni bir kon-
septle, Ortado¤u statükosunun korun-
mas› plan› yatmaktad›r. Bunun bafla-
r›s› için hareketimize karfl› baflta ideo-
lojik olmak üzere askeri, diplomatik,
ekonomik, siyasal ve kültürel topye-
kun bir savafl süreci bafllat›lm›flt›r. 

ABD’nin bölgeye müdahalesinden
sonra statükoda oluflan çatlak karfl›-
s›nda bölge devletlerinin yo¤un bir
karfl› direnifl süreci bafllam›fl ve bu ta-
v›rlar› tüm fliddetiyle devam etmek-
tedir. Bölgede ABD, ‹srail gibi dev-
letler bölge statükosunda ulusal ç›-
karlar› do¤rultusunda de¤iflikli¤i
dayat›rken, bunun karfl›s›nda Tür-
kiye, ‹ran ve Suriye gibi devletlerin
karfl›t direnifli Irak alan›nda yo-
¤unlaflmaktad›r. Özellikle PKK ön-
cülü¤ünde geliflen özgürlük hare-
ketinin demokratik konfederal çö-
züm dayatmalar› ve Güney Kürdis-

tan’da oluflan yeni durum TC, Suriye
ve ‹ran gibi devletlerin yak›nlaflmas›na,
aç›k ve gizli ittifaklar gelifltirmesine yol
açmaktad›r. Bir yandan petrol ve gaz
gibi enerji kaynaklar›na dayal› proje-
lerle ekonomik iflbirli¤i yap›l›rken, di-
¤er yandan Kerkük’ün Kürtlerin dene-
timine geçmemesi için yo¤un bir çal›fl-
ma yürütülmektedir. Bu plan›n bafla-
r›s› için ABD’nin Irak’taki baflar›s›z  ve
yaflanan a¤›r sorunlar nedeniyle s›k›-
fl›k konumu kullan›lmak istenmekte-
dir. TC taraf›ndan Kerkük, milli mese-
le olarak alg›lanmak istenmektedir.
Bununla Kürtlerin hem ekonomik kay-
naklardan mahrum b›rak›lmas› hem
de Kürtlerin inkar edilme politikas›n›n
devam› için her türlü oyun ve ittifak
mubah görülmektedir. 

Mevcut durumda bölgede üç temel
güç, politikalar›n› yürütmek için her
alanda çekiflme içinde bulunmaktad›r.
ABD ve ‹ran bölgede hakimiyet müca-
delesi yürütmektedir. Türkiye ise bü-
tün politikalar›n› Kürt sorununa dü-
¤ümlemifl, bütün stratejisini Kürt öz-
gürlük mücadelesinin bast›r›lmas›na
kilitlemifl durumdad›r. Dolay›s›yla Gü-
ney’deki Kürt otoritesini kabul etmek

istememekte, tarihten beri Kürt kenti
olan Kerkük referandumunu geciktir-
me ve Kürtler aras›nda oluflabilecek it-
tifaklar›n önüne geçmenin stratejisini
yürütmektedir. Anti Kürt cephesinin
bafl›n› TC çekmekte ve ‹ran’la daha ge-
nifl bir konsept içerisinde baflta hare-
ketimiz olmak üzere, Kürt iradesine
dönük savafl ve imha planlar› gelifltir-
mektedir. PKK’nin bölgedeki varl›¤›n›
hedefleyen ortak askeri sald›r›lar›n al-
t›nda bu gerçeklik yatmaktad›r. Bölge-
nin en eski kültürünü bar›nd›ran Ezi-
di Kürtlerine dönük katliamlar›n alt›n-
da da bu neden vard›r.

Yeni ittifaklarla tasfiye plan› yeni-
lenerek uygulanmaktad›r. Bunun için
bir yandan savafl temelinde imha da-
yat›l›rken, di¤er yandan ise dini te-
melde ideolojik bir mücadele yürütül-
mektedir. TC’nin aral›ks›z askeri ope-
rasyonlar› ve ‹ran’›n Medya Savunma
Alanlar›’na yönelik bombard›man›n›n
alt›nda bu zay›flatma ve imha kon-
septi yatmaktad›r. ABD fiili olarak
Kürt özgürlük hareketi karfl›s›nda sa-
vafl içerisine girmese de teknik destek
ve de¤iflik politik stratejilerle Apocu
hareketin tasfiyesi için zemin sun-

maktad›r. Avrupa Birli¤i üzerinde
bask› kurmas› ve ekonomik ola-
rak çökertme planlar›n›n alt›nda
bu gerçeklik yatmaktad›r. TC ise
anti Kürt ittifak›na fiili olarak
ABD’yi ve Güney’deki Kürt oluflu-
munu da çekmenin mücadelesini
yürütmektedir.

AKP hükümetinin genel seçim-
lerden baflar›yla ç›kmas›, cumhur-
baflkanl›¤›na AKP’li Abdullah

Önderli¤i  anlayal›m  yaflayal›m  ve  yaflatal›m
“Partiye kendini adamak, kendi gerçekleflmesini parti gerçekleflmesinde yaratmak, sevgiyi, tutkuyu ve 

bireyselleflmeyi, kendi gücünü katbekat aflt›rtan yürütme ve yürüme, yaflama ve yaflatma gücünü 
Önderlik toplumsall›¤›nda bulmak tam bir ideolojik kat›l›m› gerektirir. Kendini yan› bafl›ndakine, 
üsttekine göre günlük uyarlama, ayarlama, hesapç›l›k gibi olgular kesinlikle ideolojik bir kat›l›m› 

ifade etmemektedir. Partiye ideolojik kat›l›m demek, bütün ç›plakl›¤›yla aç›kl›¤›yla, 
zay›fl›klar›yla ve güçlü yanlar›yla yüzü Önderli¤e dönük olan bir durufltur”

PKK Meclisi

Tüm PKK’li kadrolara ça¤r›d›r
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Gül’ün getirilmesi bu kon-
septin sonucudur. ABD ve
AB, bölge ç›karlar› ve AB
uyum çal›flmalar› aç›s›ndan
AKP’yi tercih ederken, ‹ran
ideolojik ve politik ç›karlar›
nedeniyle bu durumu lehine
bir geliflme olarak de¤erlen-
dirmekte, AKP ile stratejik it-
tifaklar gelifltirmektedir.

Türkiye’de yap›lan genel
seçimlerde Kürdistan’da sömürgeci
partilerden CHP ve MHP gibi siyasal
partiler teflhir ve tecrit edilirken,
AKP’nin yürüttü¤ü politikan›n yeterin-
ce anlafl›l›p teflhir edilmemesi, ciddi bir
ideolojik politik eksiklik olarak karfl›m›-
za ç›kmaktad›r. Halbuki sömürgeciler,
Kürdistan’da kaybettikleri ideolojik üs-
tünlü¤ü yumuflak dini söylemlerle ye-
niden ele geçirmenin mücadelesini yü-
rütmektedir. Bununla, toplumda olu-
flan özgürlük düflüncesini parçalayarak
yeniden sisteme çekme ve itaat psikolo-
jisini hakim k›lmak istemektedir.
TC’nin Kürdistan özgürlük mücadelesi-
ne karfl› yürüttü¤ü bu ideolojik savafl,
Önderli¤imizin uyar›lar›na ra¤men kad-
rolarca yeterince görülememifl, gereken
ideolojik politik tutum zaman›nda ko-
nulamam›flt›r. 

Topyekun imha plan› karfl›s›nda
topyekun direnifl

Türk genelkurmay› ve AKP hükü-
metinin içte uzlaflmas›yla, Kürt soru-
nunun demokratik çözümüne dönük
çal›flmalar tamamen rafa kald›r›l›rken,
Kürdistan’da adeta yeniden bir iflgal
sürecini and›ran büyük askeri sald›r›-
lar, her türlü savafl tekni¤i eflli¤inde
yayg›nlaflt›r›larak devam etmektedir.
TC mevcut durumda Kürt politikas›
önünde tek engel olarak PKK’yi gör-
mektedir. PKK karfl›s›nda gelifltirdi¤i
konsept baflar›l› olursa, PKK’yi ezebi-
lirse, bir bütün Kürt hareketini de ez-
menin planlar›n› yapmaktad›r. Böyle-
ce bölge üzerindeki hakimiyetini tama-
men pekifltirmeyi hedeflemektedir.

Bunun yan›nda AKP yeni ‘sivil ana-
yasa’ tasla¤› tart›flmalar›n› bafllatm›fl
bulunmaktad›r. Baz› biçimsel de¤iflik-
liklerle sivil anayasan›n olamayaca¤›

ve tüm toplumun demokratik de¤erle-
rine hitap edemeyece¤i aç›kt›r. Sadece
Kürdistan’da uygulanan sömürgecili¤i
meflrulaflt›rma anlay›fl›yla hareket
edilmektedir. Böylece tarihte defalar-
ca yafland›¤› gibi, Kürt halk› tekrar
kand›r›larak tarihsel, insani ve de-
mokratik haklar›ndan mahrum b›ra-
k›lmak istenmektedir. Birtak›m göz
boyayan yasal ve anayasal düzenle-
melerle Kürt sorununun çözülemeye-
ce¤i aç›kt›r. Bu, halk›m›za dayat›lmak
istenen bir aldatmacad›r. Kürt kimli¤i
anayasal güvenceye kavuflturulma-
dan, demokratik özerklik kabul edil-
meden ve Reber Apo’nun sa¤l›k ve öz-
gürlük sorunu çözülmeden, sorunun
çözülemeyece¤i aç›kt›r. 

‹deolojik mücadelede kadrosal 
ve örgütsel durumumuz

Mevcut durumda, bu aldatmaca ve
oyunlara düflmeden, özgürlük de¤erle-
ri karfl›s›nda yürütülen ideolojik kam-
panyaya karfl› do¤ru temelde ideolojik
politik mücadelenin yürütülmesine
her zamankinden daha fazla ihtiyaç
vard›r. Bu, düflman›n dayatt›¤› topye-
kun imha plan› karfl›s›nda topyekun
direnifl gelene¤inin en önemli parça-
s›n› oluflturmaktad›r. Bu görev, temel-
de kadrolara düflmektedir. Kadrolar-
daki gevfleklik, rehavet, günübirlik ya-
flama, birbirleriyle didiflme, ideolojik
mücadeleyi önemsememe ortam›m›z›
adeta düflman›n her türlü sald›r› ve fa-
aliyetine aç›k hale getirmifltir. Bu da
kayna¤›n›, temelde yönetimin çal›flma
tarz›, temposu ve anlay›fl yetersizli¤in-
den almaktad›r.

Uluslararas› komplonun derinleflti-
rilip Özgürlük hareketini bir çembere
alma, böylece eriterek tasfiye etmeyi,

Önderlik flahs›nda Özgürlük
hareketini ve bir halk›n imha-
s›n› hedefledi¤ini bütün gerçek-
li¤iyle görmekte zorlan›yoruz.
Burada ezilmeye çal›fl›lan, bir
halk›n, bir ideolojinin, bir top-
lumsall›¤›n, özgür insan gelifli-
minin ve do¤uflunun kendisi ol-
maktad›r. Önderlik sistemi, tam
da ezilmeye ve tasfiye edilmeye
çal›fl›lan bu olgular›n kendisi-

dir. Mücadelenin ideolojik, siyasal, ör-
gütsel, askeri ve diplomatik yönlerini,
her birinin geliflim ve sonucunu, hep-
sinin bütünlü¤ünü ve birbiriyle iliflki-
sini do¤ru kurmak, tam bir Önderlik
sistemini ve diyalekti¤ini gerektirmek-
tedir. Önderlik sistemi her fleyden çok
ve öncelikli olarak bir ideolojik bak›fl
ve mücadeledir. Bunun kesinlikle bir
sistemsel mücadele zemini oldu¤unu,
mücadelenin temel alanlar›n›, öncelik-
lerini, yol ve yöntemlerini görmekte ve
alg›lamakta dar kal›yoruz. Kadro, düfl-
man›n komployu derinlefltirme nokta-
lar›n› bir bütünlük içerisinde görme ve
komplonun geliflim diyalekti¤ini kav-
ramakta geç kal›yor. 

Kadronun önemli ve a¤›rl›kl› bö-
lümü oldukça çal›fl›yor. Bu da hareke-
ti ve çal›flmalar› toparlamaya götürü-
yor, fakat duruflu ve bak›fl aç›s› par-
çal› ve yüzeysel kal›yor. Enerjisi a¤›r-
l›kl› olarak içe dönüktür. Enerjisini iç-
te harcamakta, düflman üzerinde yo-
¤unlaflt›rmamakta, bu da istenilen so-
nucu almas›nda s›n›rl› kalmas›na ne-
den olmaktad›r. Düflmanla kendi inisi-
yatifimizde, kendi mücadele zemini-
mizde ve sistemimizde, kendi yöntem-
lerimizle bütünlüklü mücadele etme-
de, dolay›s›yla Önderli¤i komplo karfl›-
s›nda yaflamada ve yaflatmada do¤rul-
tuya henüz bir bütün olarak girebilmifl
de¤iliz. Kadro sahip oldu¤u bu eksik-
liklerle Önderli¤i tam yaflayam›yor ve
yaflatam›yor. Bu, birinci olarak ideolo-
jik, felsefik anlamda böyledir. ‹kinci
olarak da siyasal, toplumsal ve örgüt-
sel anlamda böyledir. Önderli¤i anla-
ma ve uygulamada yaflanan yetersiz-
likler, yine Önderlik tarz›yla örgütsel
oluflumlar› güçlendirmeme durumu,
s›radan ve yüzeysel bir çal›flma tar-
z›n›n ortaya ç›kmas›na vesile oluyor.
Anlama ve uygulamada, en baflta yö-
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netim düzeyinde yetersiz kal›nmakta-
d›r. Nitekim Önderlik de “beni anlam›-
yorlar” diyor. Bu konuda yaflad›¤›m›z
sorunlar›m›z› ifade edebiliyoruz, fakat
aflabilmifl de¤iliz. Bu, bir elefltiri ve
özelefltiri konusudur. 

PKK V. Meclis Toplant›s› bu çerçe-
vede süreci,  özellikle ideolojik, siyasal
ve örgütsel alanda yaflanan sorunlar›
etrafl› bir flekilde tart›flm›fl, gerekli
elefltirel ve özelefltirel yaklafl›m› sergi-
lemifltir. Önümüzdeki süreci bu temel-
de bir partileflme ve kayna¤a dönüfl
hamlesi olarak Önderlikle buluflma ze-
mini haline getirmenin kararl›l›¤›n› ve
›srar›n› ortaya koymufltur.

Bir karamsarl›k, geliflimin inkar› ve-
ya flikayet olarak de¤il, kendini bilme-
nin ve do¤ru tan›mlaman›n bir gere¤i
olarak sorunlar›m›z›n daha aç›k ve da-
ha derinlikli ele al›nmas› gerekmekte-
dir. PKK V. Meclis Toplant›s›’nda yap›-
lan de¤erlendirme düzeyi, tart›flmalar-

daki aç›kl›k ve netlik bu anlamda
önemli sonuçlar› ortaya ç›karm›flt›r.

‹deolojik olarak ça¤›n temel sorun-
lar›n› çözebilecek denli bir donan›ma
sahip ve en güçlü oldu¤umuz bir sü-
reçteyiz. Önderli¤in, “benim ruhum-
dur” dedi¤i ‘‘BBiirr  HHaallkk››  SSaavvuunnmmaakk’’ kita-
b›nda ortaya koydu¤u ideolojik, teorik
çerçeve ve üzerine bina etti¤i yeni pa-
radigma, toplumsal dönüflüm diyalek-
ti¤ini, öncülü¤ünü ve perspektifini bir
parti zihniyeti olarak ortaya koymak-
tad›r. Bu anlamda toplumsal gerçek-
leflmenin bilimsel pozitif zeminleri,
demokratik sosyalist çizgide en güçlü
ve netleflmifl ifadesine kavuflmufltur.
Burada ideoloji bir anlamda, toplum-
sall›¤›n kuruluflu, kendisini ifade et-
me ve yürütme gücüdür. ‹nsan do¤a-
s›n›n, onun düflünselli¤inin toplumsal
bir uzant›s› olarak adeta kendini yap›-
land›rmas›, kendisine bak›fl› ve bir
sistem kazand›rmas› olarak ideoloji,
Bir Halk› Savunmak’la en bilimsel ta-

n›m›n› bulmufltur. ‹deoloji, varl›¤›n
toplumsal anlam›, tarihi, kökleri ve
kendisini tan›mlamas›d›r. ‹deolojili in-
san ya da ideolojik kimlik oluflumu bir
yerde bireyselli¤in geliflimidir. Bu,
ayn› zamanda insan›n demokratik
sosyalizasyonudur. 

PKK hareketinin en güçlü yan› 
ideolojik zeminidir 

Kendimizi nas›l bilece¤iz? ‹deoloji,
toplumsall›¤›n da, insan›n da öz bi-
lincidir. Toplumsal bellek, toplumsal,
tarihsel sürecin insanda kurmufl ol-
du¤u düflünce sistemati¤i, insan›n
kendisine, tarihine, do¤ufluna, çevre-
sine, bedenine, duygular›na ve ruhu-
na dair belle¤i ve bunlara yükledi¤i
anlamd›r. Demek istedi¤imiz fludur:
‹deolojiyi tan›mlamak, kendi sosya-
lizm anlay›fl›m›z›, kendimizi tan›mla-
mak oluyor. Bu tan›mlama PKK hare-

ketinin en güçlü yan› ve onun ideolo-
jik zemini olmaktad›r.

Egemenlikli sistemin postmodern
anlay›fl›n›n ideolojiyi, insan›n adeta
ona art›k dar gelen, s›kan ve bir an ön-
ce üzerinden y›rt›p atmas› gereken bir
düflünce kal›b› gibi ele almas›, att›¤›n-
da özgürleflecekmifl gibi sapt›rmalar›,
s›n›fç›, iktidarc› ve ataerkil sistemin
kendisini hakim k›lma çabalar›yla
ba¤lant›l›d›r. “‹deolojilerin sonu” gibi
postmodern tezler, toplumsall›¤a karfl›
en büyük sald›r›y› ifade etmektedir.
Sisteme alternatif yaflam ve toplum
mücadelesi bu anlamda tam da ideolo-
jik mücadele oluyor.

Önderlik ‹mral› gibi bir sistemde
bu konuda büyük özgürlük alanlar›
yaratm›fl, alternatif yaflam ve duru-
flun en güçlü perspektiflerini kadroya
sunmufltur. Buna ra¤men ideolojik
durufl ve mücadelede kadronun ye-
tersiz kald›¤›, hatta zaman zaman
egemenlikli sistemin ideolojik etkilen-

meleri alt›nda kendisini tan›mlama,
anlamland›rma ve öz güç oluflturma-
da zorland›¤›n› belirtmek mümkün-
dür. Özellikle AKP ile gelifltirilmek is-
tenen milliyetçili¤e, dincili¤e ve cinsi-
yetçili¤e dayal› ideolojik sald›r›n›n ha-
reketimizin içine yans›malar›n›n yan›
s›ra, postmodern liberal e¤ilimlerin
etkileri de az›msanmamal›d›r.

Direnifl demokratik sosyalizm 
ilkeleri temelinde olmal›d›r

Demek ki, hiyerarflik devletçi siste-
min bütün ideolojik sald›r›lar›na karfl›
demokratik sosyalizm ilkeleri temelin-
de direnme, yaflama, üretme, mücade-
le etme ve do¤ru bir anlay›fl edinmeye
ihtiyaç vard›r. Bu konuda hiyerarflik
devletçi sistemin çok örgütlü, tecrübe-
li oldu¤unu, basite ve hafife al›nama-
yaca¤›n› kadronun bilmesi gerekiyor. 

Büyük devrim savafllar› veren, zin-
danlarda, savafl meydanlar›nda gö-
zünü k›rpmadan kendini feda eden
parti militanlar›na dayal› partileflme-
lerin, nas›l çok bürokratik, ç›karc›
yeni bir burjuva s›n›f›, bürokratik
burjuva denen s›n›f› yaratan partiler
haline geldi¤ini PKK kadrolar› biliyor.
Bunun ideolojik durufl, çal›flma tarz›
ve disiplinle ba¤lant›lar›n› iyi kurma-
m›z gerekmektedir. PKK’nin halkç›,
demokratik sosyalist özünün elit,
halktan uzak, ideolojik ve demokra-
tik komünal yaflam duruflu olmayan,
güncel, dar siyasal ayarlamalar ile
iktidarc› kadro duruflunun, sistemin
bu ideolojik sald›r›lar›yla ba¤lar›n› da
iyi kuraca¤›z. Zihniyeti parçal›, duy-
gular› önemli oranda iktidara göre
flekillenmifl olan, kendi do¤as›na ilifl-
kin bilgisizli¤i yaflayan, do¤as›yla
iliflkilenemeyen, kendisini tarihselli¤i
ve toplumsall›¤› içerisinde tan›yama-
yan bireyin militanl›¤› kesinlikle nok-
sand›r. Böyle bir militanl›k olamaz.
Kendini bilmeyen, kendisiyle yüzlefl-
meyen, kendini de¤ifltirmeyen, ken-
dinde tutku yaratamayan ve anlam
kuramayan›n PKK devrimcili¤i ola-
maz. ‹ktidar›n en büyük kayna¤›, bu
anlamda kendisini subjektif, bireyci
ve oldukça ben merkezci bir flekilde
yaflam ve iliflkilere dayatan kiflilik ol-
maktad›r. Biz buna ideolojikleflme-
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“Toplumsal bellek, tarihsel sürecin insanda kurmufl oldu¤u düflünce 
sistemati¤i, insan›n kendisine, tarihine, do¤ufluna, çevresine, duygular›na

ve ruhuna dair belle¤i ve bunlara yükledi¤i anlamd›r. Yani  ideolojiyi 
tan›mlamak, kendi sosyalizm anlay›fl›m›z›, kendimizi tan›mlamak oluyor.
Bu, PKK hareketinin en güçlü yan› ve onun ideolojik zemini olmaktad›r”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛNEEkkiimm  22000077 2277

mifl, demokratik sosyalizasyonunu
gerçeklefltirememifl kiflilik de diyebi-
liriz. Her türlü bilinçsizli¤in, geri ilifl-
kilerin ve yaflam ölçülerinin iktidar›
üretti¤ini bilmek durumunday›z.
Tasfiyeci ihanetçi çizginin bu konuda
yaratt›¤› tahribatlar kadrolar›m›z
aras›nda belli oranda giderilmifl, et-
kileri önemli oranda k›r›lm›fl olmas›-
na ra¤men, yaflam duruflunda hala
etkileri oldu¤u bir gerçektir. 

Önderli¤i yaflama ve yaflatma
sistemini anlamaktan geçer

Önderlik sisteminin ve partileflme
anlay›fl›m›z›n böyle bir ideolojik sald›-
r›yla karfl› karfl›ya oldu¤unu; PKK’ye,
Önderlikten ve Önderlik sisteminden
kopuflun, ideolojisizleflmenin ve buna
dayal› marjinalleflmenin dayat›ld›¤›n›
görmek gerekiyor. Önderli¤i yaflama-
n›n ve yaflatman›n, her fleyden önce
O’nun sistemini anlamaktan geçti¤ini
bilece¤iz. “Anlamak adalettir” diyor
Önderlik. Sald›r›n›n nereden geldi¤ini,
neyi hedeflendi¤ini görmemek, bütün
ruhumuzla bunu duyumsamamak,
bunun karfl›s›nda kendini Önderlik
kadrosu haline getirmemek, bunun
ideolojik derinli¤ini, özümseyiflini ken-
dinde oluflturmamak en büyük adalet-
sizlik ve bireycilik olmaktad›r. 

PKK kadrolar› olarak demokratik
sosyalizmin ilkelerini, ideolojik felsefi
çerçevesini özümsemeye, anlamaya ve
temsil etmeye her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bunun her
fleyden önce bir partileflme sorunu ol-
du¤u ortadad›r. Partileflmenin ise
özünde bir yeniden toplumsallaflma
oldu¤u, toplumsallaflma nas›l gelifli-
yorsa, partileflmenin de bunun daha
yo¤unlaflm›fl haliyle öyle geliflti¤i gün
geçtikçe daha çok anlafl›l›yor. 

Partileflme tam bir demokratik sos-
yalizasyondur. Bu gerçeklik çok nettir.

Partisizleflme, bizim gerçekli¤imizde
kimlik ve anlam yitimini, dolay›s›yla
insan›n bütün toplumsal, sosyal ger-
çekli¤inden uzaklaflmas›n› ifade et-
mektedir. Bunun anlam› fludur: Parti-
siz yaflam olmaz!

Toplumsall›¤›n en çok yo¤unlaflt›¤›,
ifadeye ve somutlu¤a kavuflup kendi
devingenli¤ini, de¤iflim dönüflüm gü-
cünü yaratt›¤› zemin partidir. Yüksek
örgütlenme kabiliyetinde olan ve top-
lumsal bilinç birikimini en çok yafla-
yanlar, toplumdan farkl›lafl›rlar, ama
kökleri üzerinden geliflirler. Kökleri
toplumun derinliklerine kadar uzan›r,
ama toplumun üzerinde dallan›p yeflil-
lenirler. Topluma yabanc›laflma, ken-
dine yabanc›laflmad›r. Toplum, olu-
flum halindeki bir do¤ad›r. Oluflum
süreçlerinde ise uçlar hep birbirine en
yak›nd›r. Oluflum için bu gereklidir.
Oluflum hali, bir birleflme halidir. Bir-
leflme olmazsa, oluflum olmaz. Yara-
t›m birlikten do¤ar. Birleflme parti ola-
rak de¤erlendirilirse, bu elbette ideolo-
jik, siyasal ve örgütsel düzeyde derin-
leflme anlam›na gelmektedir. Bu, bir
üst örgütlenme ve yarat›lan örgütlen-
mede derinleflme düzlemidir. Bir üst
örgütlenme olmadan farkl›laflma ve
yeni yarat›m olmaz. Bu iliflki uyu-
munu da çeliflkiyi de bar›nd›r›r. Çelifl-
ki, aflman›n temel karakteridir. Çelifl-
meyen aflamaz, aflamayan ayn› za-
manda aflt›ramaz da. Bunun Apocu
kadrodaki ifadesi, ideolojik, siyasal ve
örgütsel mücadeledir. 

Bilincin düzeyi, iradenin yo¤unlu¤u
ve bunun uygulama gücü olarak ey-
lemsellik; eylemsellik içerisindeki ör-
gütlülük düzeyi toplumsal geliflimin
motoru olmaktad›r. PKK partileflmesi-
nin bu anlamda elit bir kesimin kökle-
rinden ve varl›k ba¤lar›ndan kopa-
r›lm›fl, toplumun üzerinde darlaflt›-
r›lm›fl, iktidarc› bir siyasal parti olma-
d›¤›n› belirtmek gerekiyor. 

Baflar› ölçüsü her zaman 
bir ad›m öteye gitmektir

PKK bir kadro partisidir, öncülük
düzeyinde özgür toplumsallaflman›n
çekirde¤idir. Yani yeni bir toplumsal
paradigman›n kurmay gücüdür. 

Peki PKK, partileflmesini yarata-
bildi mi? PKK çizgisi kendisini örgüt,
kadro ve halk içerisinde yaflamsal-
laflt›rabildi mi? PKK kendisini ör-
gütlü, kadrolu ve halkl› k›labildi mi?
Kendisini bir toplumsal özgürlük ve
demokrasi hareketinin çekirde¤i, ön-
cüsü haline getirebildi mi? 

Kendisini yeniden infla eden PKK bir
örgütlülük yaratt›, fakat sonuç al›c›, ba-
flar› çizgisinde bir çal›flma performans›
gösteremedi, ancak kendisini idare ede-
bilen ve biraz koruyabilen bir oluflumda
kald›. PKK, halk içerisinde bir toplum-
sal irade ve yürütme gücü olarak ne ka-
dar var? Kadro içerisinde kendini bir
öncülük misyonu olarak ne kadar bi-
linçlerde, duygularda ve iddiada yerlefl-
tirdi? Kadro bilinç, duygu ve ruhta ne
kadar PKK’ye kat›l›yor, ne kadar bunun
cesaretini, iddias›n› ve tutkusunu gelifl-
tirebiliyor? Kadroda böyle bir aflk› ve
tutkuyu ne kadar yaratabildi? 

Tüm bu sorular ve eksiklikler birer
tart›flma konusudur. Bu sorulara do¤-
ru yan›tlar bulmaks›n›z, baflar›l› olmak
mümkün de¤ildir. PKK kadrosunun
baflar› ölçüsü, var olan ya da yürütülen
çal›flmalar›n biraz gelifltirilmifl olmas›
olamaz. PKK kadrosunun baflar› öl-
çüsü, her zaman bir ad›m ötesidir. PKK
kadrosu bu anlamda toplumun ya-
flad›¤› sorunlar› derinden hissederek,
Önderli¤in demokratik ekolojik ve cin-
siyet özgürlükçü paradigma ekseninde
buna çözüm formülleri üretebilmelidir.
Halk›n de¤iflim ve bozdurulan toplum-
sallaflmas›n› sa¤lay›c› bir örgütsel de-
rinlik ve çal›flma performans›n› ortaya
koyabilmelidir. Kadronun bunlar› ya-
pabilmesi için de öncülük misyonunda
kendini bir tarza kavuflturmas›, duygu,
düflünce ve iddiada bir kararl›l›¤a ulafl-
mas› gerekmektedir.

Eksikliklerinin bilincine varan kad-
ro, Özgürlük hareketine kazand›ran,
Önderli¤in yaflam›n› ve özgürlü¤ünü
teminat alt›na alan bir düzey yakala-

“Birleflme ideolojik, siyasal ve örgütsel düzeyde derinleflme demektir. 
Bu, bir üst örgütlenme düzlemidir. Bir üst örgütlenme olmadan

farkl›laflma ve yeni yarat›m olmaz. Bu, iliflki uyumunu da çeliflkiyi de
bar›nd›r›r. Çeliflki, aflman›n temel karakteridir. Bunun Apocu kadrodaki

ifadesi ideolojik, siyasal ve örgütsel mücadeledir”
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yabilecektir. Önderli¤i yaflama
ve yaflatmay› elbette salt dö-
nemsel bir eylemsellik ve hedef
olarak ele alamay›z. Kadro, PKK
kayna¤›na dönüfl yaparak ken-
dini Önderliksel sistemin bir
çark› haline getirmeli ve Önder-
lik de¤irmenine su olmal›d›r.
Kadro, akarken su kadar kire
bulaflmam›fl ve tertemiz olmak-
t›r. Ona hizmeti en büyük ya-
flam, varl›k ve özgürlük gerek-
çesi haline getirmektir.

Partileflme, toplumun ihtiyaçlar›n›
çözmeyi esas alan, ona göre flekille-
nen, bunu özgürlük, eflitlik ilkeleri te-
melinde demokratik yöntemlerle ya-
pan bir parti ayg›t› haline gelmek olu-
yor. Bunun sa¤lanmas›yla parti bir ç›-
kar ayg›t› olmaktan ç›karak, bir dü-
flünce ve eylem gücü haline gelecektir.
Bunun kadrosu da buna denk düflen
bir pratik sergilemelidir.

PKK’nin yeniden do¤uflu 
Önderlik düzeyinde gerçekleflti

Liberalizmi dogmatizmi ve bürokra-
tizmi mahkum edelim, demokratik
sosyalizm çizgisinde partileflelim!

PKK’nin yeniden inflas›, yeniden do-
¤uflu, Önderlik düzeyinde gerçekleflti,
bunlar birer gerçektir. Bütün bunlar
kadro ve örgüte ne kadar yans›d›? Ön-
derli¤in yaflad›¤› özelefltiri ve yenilenme
düzeyi, yeni paradigmay› gelifltirme,
özümseme, bu temelde ilkesel geliflme,
yaflama ve onlar› temsil etme düzeyi
kadrolar taraf›ndan ne kadar temsil
ediliyor? Bu özelefltiri ne kadar benim-
sendi, özümsendi, yap›ld›? Buna göre
kendini e¤itme, yenileme, de¤ifltirme,
kadrolarda ne kadar yafland›? 

PKK V. Meclis Toplant›s›, bu konu-
lar üzerinde yürüttü¤ü tart›flmalarda
partileflmede ciddi zay›fl›klar›n oldu-
¤u, sorunun temel kayna¤›n›n baflta
Parti Meclisi düzeyinde ele al›nmas›
gerekti¤i tespitine ulaflt›. Partileflmede
liberalizmin, dogmatizmin ve bürokra-
tizmin baflta meclis olmak üzere, KCK
Yürütme Konseyi ve di¤er bütün yöne-
tim düzeylerimizde belli düzeyde ya-
fland›¤›n›, elefltiri özelefltirinin bura-
dan bafllamas› gerekti¤ini de¤erlendir-

di. Kadroda partileflmeye kat›l›m soru-
nunun yafland›¤›, ancak bunun en
üstten alta do¤ru yaflanan bir durum
oldu¤u sonucuna ulafl›ld›. 

Kaba anlamda PKK’nin yeniden ya-
p›lanma hedeflerini ve görevlerini red-
detme gibi bir durum yoktur, fakat
özünde bunun pratiklefltirilmesinde ve
anlay›fl birli¤inin oluflturulmas›nda
yönetici kadrolar›n birbirini dinlemesi,
anlamas›, örgüt kayg›lar›yla hareket
etmesi yetersiz kal›yor. Sonuçta objek-
tif olarak birbirine güç ve destek veren
tarz yerine bofla ç›karan tarz ortaya ç›-
k›yor. Herkes kendi tarz›n› yürütüyor. 

Geçen süreçte d›fl alanlarda, parça-
larda, HPG’de, PKK komiteleri olufltu-
ruldu. Ancak birbirleriyle uyumlu, ko-
lektif bir çal›flma tarz› gelifltirilemedi.
Kadro, ideolojik, felsefik kolektif tarz›
ve birli¤i yakalad›¤›n› söylüyor ve so-
nuna kadar Önderlikle bir oldu¤unu
belirtiyor. Fakat her bir kadronun an-
lay›fl ve tarz› farkl›d›r. Bu nedenle ko-
mitelerin oynamas› gereken esas mis-
yon yerine, bu tarz ve anlay›fllarla ko-
miteler yürütülmek isteniyor. Birçok
yerde hala ‘bizim rolümüz nedir?’ diye
soruluyor. K›sacas› sorunlar› çözecek
olanlar sorunun kayna¤› oluyor. 

Beklentililik flikayetçili¤e 
ve karamsarl›¤a götürür

Meclis toplant›s›nda, elefltiri özelefl-
tirinin t›kat›ld›¤›, donduruldu¤u, ken-
dine göre bir parti, yürütme, yönetim
anlay›fl› nedeniyle ortaklaflmaya ve
komünal demokratik bir çizgiye gel-
mede direncin yafland›¤›, bireycili¤in
kendisini en çok yönetim ve kadro dü-
zeyinde örgütleyip yaflatt›¤› ortaya ko-

nuldu. Bürokratizm, baflta yönetim
ve kadro görevlerine yaklafl›mda
kendisini göstermektedir. Herkes
karamsar, flikayetçi bir tarz› esas
al›yor, birbirinden bekliyor. Görevler
ortada, ama kimse yönelmiyor. Halk
kadrodan, kadro yönetimden, yöne-
tim bir üst yönetimden bekliyor. So-
nuçta beklentililik flikayetçili¤e ve
karamsarl›¤a götürüyor. Bu, ayn›
zamanda özgücü reddetme, yerde
b›rakma, iddia zay›fl›¤› ve ikirciklik-
tir. Bu, Apoculuk de¤ildir. 

Dedikodu teflhir ve karalama
örgütsel duruflta ›srar› zedeler 

PKK kadrosunun yeni paradigmay›
alg›lama sorunlar› var, yine e¤itim so-
runlar› var. Hiçbir özgürlük hareketin-
de olmad›¤› kadar e¤itim yapmam›za
ra¤men, hala da e¤itime yo¤un ihtiyaç
duymaktay›z. Fakat kadronun yaflad›¤›
sorunlar e¤itim sorununu da afl›yor.
‹deolojik, teorik, örgütsel duruma ilifl-
kin tespitler var, sorunu görme de var,
ama görev üstlenme, çözüm iddias› ve
gücünü ortaya ç›karma ve ifle giriflme
zay›f kal›yor. Yan› bafl›nda on arkadafl
olan, ancak bir gün bile dönüp bu ar-
kadafllar›n sorunlar›na e¤ilmemifl, bir
gün bile biriyle konuflmam›fl yönetim ve
kadrolar›m›z var. Sürekli toplant› halin-
de olan, ama pratikleflmeyen, çözüm
üretmeyen, ald›¤› görev ve sorumluluk-
lar›n içini doldurmayan bir yönetim ve
kadro tarz› geliflmifltir. Bunun bürokra-
tik bir tarz oldu¤unu, ayn› zamanda
kendi örgütsel sistemimizde yaflanan
boflluklardan da kayna¤›n› ald›¤›n› be-
lirtmek gerekir. Örgütsel sistemden
kaynakl› yanlar›n› sadelefltirmek, ifl ya-
pan PKK yönetimi ve kadrolar› haline
gelmek için gerekli düzeltmeleri baflta
toplant› sistemi olmak üzere bütün
alanlarda yapmak büyük önem tafl›yor.
Bir yönü budur, fakat yap›lmas› gere-
kenler bununla s›n›rl› de¤ildir. 

PKK yönetiminin kendisini yönetim
haline getirmeyiflinin ideolojik kat›l›m
sorunuyla, demokratik ekolojik ve cin-
siyet özgürlükçü paradigmaya girifl so-
runlar›yla ba¤lar›n› iyi kurmak gereki-
yor. Bu, en baflta bir zihniyet sorunu-
dur. Kadro, zihniyette afl›lamayan ege-
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menlikli, s›n›fl› ve ataerkil sistemin
hareketimizin içine yans›malar›n› sa-
dece tespit etmekle aflman›n mümkün
olmad›¤›n› bilmelidir. Bu yetersizlikle-
ri birer özelefltiri ve mücadele gerekçe-
si haline getirerek çözümlemenin ge-
rekli oldu¤unun fark›na varmal›d›r. 

Bu ba¤lamda de¤inilmesi gereken
ve toplant›m›zda da bir düflman faali-
yeti olarak ele al›narak vurgulanan de-
dikoduculuk, teflhir ve karalama faali-
yetleri üzerinde de önemle durmakta
yarar vard›r. Bütün alanlar›m›zda bu-
nun bilinçli bilinçsiz yaflanmas›, yol-
dafll›k iliflkilerinde, örgütsel durufl ve
›srarda ciddi zedelenmeleri ve güven-
sizlikleri yaratmaktad›r. Bu tür yakla-
fl›mlar ancak bir düflman faaliyeti ola-
bilir. Kadronun örgütsel ve disiplinli
durufl noktas›nda sergiledi¤i zay›fl›k,
bu tür düflman faaliyetlerinin bilinçli
bir flekilde hareketimizde yürütülüflü-
nün zemini olmaktad›r.

De¤inilmesi ve mahkum edilmesi
gereken bir di¤er nokta da bürokra-
tizm ve bürokratizmin yaratt›¤› tarz ve
ruh hali olmaktad›r. Bürokratizmin
içimize yans›malar›n› daha güçlü ta-
n›mlamak zorunday›z. Bu çerçevede
ele al›nd›¤›nda, yönetimlerimizde yet-
kileri üstlenme var, fakat görev üstlen-
me ve hizmet anlay›fl› zay›ft›r. Oysa
PKK’de görev kutsall›k derecesindedir.
Görev, öncülük düzeyinde toplumsal
kurulufl hizmetidir. Elefltiri özelefltiri-
ye kapal›l›k, istedi¤i kadar ya da ken-
dine göre ifl yapmak, çok ifl yap›yor-
mufl gibi görünmek, fakat sonuç al›c›
bir baflar› yaratamamak, biraz eleflti-
rildi¤inde, biraz zorland›¤›nda da istifa
e¤ilimini göstermek, bunu bir tehdit
unsuru olarak hep gündemde tutmak,
protestoculuk, çok bireyci tarzda ken-
dini bütün elefltiriler karfl›s›nda sa-
vunmaya almak yaflanmaktad›r. 

Kadro, tutkuyla ve bütün ruhuy-
la kat›l›m› gerçeklefltirmekte zay›f
kalmaktad›r. Biraz çal›flma, ‘iflbö-
lümü’ ad› alt›nda birbirine b›rak-
ma, afl›lmas› gereken geriliklerden
olmaktad›r. Yönetim kadrodan ko-
puk, kadro halktan kopuk ve hepsi
birbirine bak›yor gibi bir durum ya-
flan›yor. Bunlar bürokratizmin içi-
mize yans›yan boyutlar› olmakta-
d›r. Bu yaklafl›m partileflmeyi ve

partisel geliflimi engellemektedir. Kad-
romuzda anlay›fl ortakl›¤›, tarz üslup
birlikteli¤i ve sade demokratik sosyalist
bir yaflam duruflunda birleflme yoktur.
Liberalizm içimizde idarecilik, yukar›ya
b›rakma, sorumluluk alt›na girmeyerek
kimseyle karfl› karfl›ya gelmeme ad› al-
t›nda mücadelesizli¤i yaflama, sorun-
lar› çözme yerine birbirine havale ede-
rek bireylerle örgütü karfl› karfl›ya ge-
tirme, kiflilik ve yaflam sorunlar›n›n çö-
zümüne, bunun mücadelesine girme-
mek biçiminde yaflanmaktad›r. 

Dogmatizm özünde 
liberalizmin bir di¤er yüzüdür

Bunun di¤er ucu da dogmatizmin
içimizdeki yans›malar›n›n ortaya ç›-
kard›¤› kiflilik yap›lanmalar›d›r. Çok
radikal gibi görünen, hep sert elefltiri
pozisyonunda olan, hep d›fl›ndakine
anlay›fl, ölçü ve ilke verici bir konum-
da olan, ben merkezci, fakat kendisi
prati¤e girmeyen, baflkas›n›n girmesi-
ne de izin vermeyen, prati¤e girmekten
korkan, girdi¤inde aflt›rtmayan, çöz-
meyen, kestirip atan, kazand›rtmayan
bir kadro tarz› vard›r. Özünde iflin ko-
layc›l›¤›nda olan, düflüncede kal›plar›
k›rmamaya ba¤l› olarak yaflamda üre-
timsizlik anlam›na gelen, ‘ben dedim,
ama olmad›, ama yapmad›’ gibi, neyi
nas›l alm›flsa onu öyle kaba uygula-
yan, kendisinde de karfl›s›ndakinde de
en ufak bir yarat›c›l›k zeminini b›rak-
mayan dogmatizm, özünde liberaliz-
min bir di¤er yüzü olmaktad›r. Bu, bir
savunma mekanizmas›d›r. Bu da bi-
reycili¤in ve iktidarc›l›¤›n bir di¤er bi-
çimi olmaktad›r. Bir yönetim ve kadro
tarz› olarak ortaya ç›kmakta ve parti-
leflmeyi, kiflilikte geliflimi, de¤iflim dö-

nüflüm zeminini daraltan, yüzeysellefl-
tiren bir etkendir. 

Tüm bunlar bir de bürokratizmle
bütünleflti¤inde sorunlar en üstte da-
ha da t›kanma noktas›na gelebilmek-
tedir. Kadronun bir k›sm›nda yaflanan
memurculuk, bürokratizm, yetkicilik,
iktidarc›l›k gibi olgular kayna¤›n› eski
paradigman›n afl›lamamas›ndan al-
maktad›r. ‹ktidar olmak, iktidar gücü
haline gelmek de tabii ç›kar mücadele-
si yürütmek demektir. Ç›karc›l›k, ken-
dini düflünmektir, sömürüdür, hizmet
yerine egemenli¤i ele almakt›r. Bu ba-
k›mdan memur tarz› yaklafl›m, ç›kar
mücadelesi, bürokratik durufl kadro
özelliklerinde etkili hale geldi. Partilefl-
me, partiye kat›l›m elbette bu de¤ildir.
Partiye kendini adamak, kendi gerçek-
leflmesini parti gerçekleflmesinde ya-
ratmak, sevgiyi, tutkuyu ve bireysel-
leflmeyi, kendi gücünü katbekat aflt›r-
tan yürütme ve yürüme, yaflama ve
yaflatma gücünü Önderlik toplumsal-
l›¤›nda bulmak tam bir ideolojik kat›-
l›m› gerektirir. Kendini yan› bafl›ndaki-
ne, üsttekine göre günlük uyarlama,
ayarlama, hesapç›l›k gibi olgular, ke-
sinlikle ideolojik bir kat›l›m› ifade et-
memektedir. Partiye ideolojik kat›l›m
demek, bütün ç›plakl›¤›yla, aç›kl›¤›yla,
zay›fl›klar›yla ve güçlü yanlar›yla yüzü
Önderli¤e dönük olan bir durufltur. 

Kuruluflunun 30. y›l›nda PKK’lile-
flelim, Önderlik kadrosu olmay› özgür-
lük ve yaflam tutkusu haline getirelim!

Kadro birbirine de¤il Önderli¤e bak-
mal›d›r, Önderlik çizgisinde ortak ba-
k›fla ulaflmal›d›r. PKK toplumsallafl-
mas› bu anlamda Önderlikten kadroya
ve halka uzanan bir toplumsal a¤d›r.
Bu, her fleyden daha fazla ahlaki, gö-
nülden bir a¤ ve özgür ak›flt›r. Birbiri-
ne dü¤ümlenmifl veya birbirinden kop-

mufl bir parti örgütlenmesi ve ak›fl›
olamaz. Liberalizmin, dogmatiz-
min ve bürokratizmin merkezden
alanlara kadar katlanarak, üzerine
eklenerek dalga halinde yans›-
mas›, parti yap›m›z› ciddi tehlike-
lerle karfl› karfl›ya getirmektedir.
Kimi alanlar›m›zda –baflta Türkiye
ve Kuzey Kürdistan olmak üzere–
kadro tan›m› adeta mu¤laklaflm›fl;
en sade, kendini s›n›rs›z ve müte-
vaz›ca katan da, en iktidarc›, elit,

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



halktan kopuk, halka sayg›s›n› ve
halkla ba¤›n› yitirmifl olan da kadro
olarak tan›mlan›yor. 

Ölçülerin afl›nd›r›lmas›na karfl›
mücadele kadronun temel görevidir

Partileflme ve Önderlik kadrolafl-
mas› ciddi bir ifltir. Daha dün yan›m›z-
dan ayr›lan, özgürlük de¤erlerimiz u¤-
runa canlar›n› veren militan öncü kad-
ro gerçekli¤i bütün tazeli¤iyle karfl›-
m›zda dururken, yine Önderlik çizgisi-
ni yaflatmak isteyen kadro gücü orta-
dayken, kadroluk kimli¤i ideolojik, fel-
sefik, ahlaki ve politik olarak Önderlik
paradigmas›nda çok net tan›mlanm›fl-
ken, Önderlik kadrolu¤unun bu kadar
biçimsizlefltirilmesi, halk›n öz de¤erle-
rinden kopar›larak anlamdan düflü-
rülmesi, her bir Önderlik kadrosu için
dönemin temel mücadele gerekçesidir. 

Kadro, her türlü mu¤laklaflt›rma ve
ölçüsüzlü¤ü gelifltirme giriflimlerine
karfl› güçlü bir tav›r sahibi olmal›d›r.
Ölçüleri afl›nd›rma gayretinde olan an-
lay›fllara karfl› savafl›m vermeyen ve ka-
zanman›n buradan geçti¤ini görmeyen
kadronun yapmas› gereken görevi yap-
t›¤›n› belirtmek mümkün olmayacakt›r.
Çünkü PKK, varoluflun ana kayna¤›
olan toplumsallaflman›n demokratik
komünalite formasyonunu güncellefl-
tirmekle kendini sorumlu görmektedir.
Bu iddiay› yaflan›l›r k›lman›n ve toplu-
mu yeniden infla etmenin en önemli bo-
yutu, kadronun zihin dünyas›nda olufl-
turdu¤u ve bu zihin dünyas›nda olufl-
turulan düflünce, ölçü ve yaflam tarz›-
n›n prati¤e aktar›lmas›d›r. Dolay›s›yla
kadro, ölçüleri ve yaflam tarz›n› mu¤-
laklaflt›r›c› her anlay›fl karfl›s›nda kes-
kin bir mücadele yürütmelidir. Bu dü-
zeyde keskin, net tav›r ve mücadele sa-
hibi olmayan birinin kendine kadro-
yum demesi aldatmacadan baflka bir
anlama gelmemektedir. 

E¤er kadro, kadroluk görevlerini
büyük bir ciddiyet ve kararl›l›kla yeri-
ne getirmifl olsayd›, uluslararas›
komplocu güçler Önderli¤i esaret alt›-
na almaya cesaret edemezlerdi. Bu an-
lamda Önderli¤in esaret alt›na al›n-
mas›, sonras›nda üzerinde gelifltirilen
tecrit ve ard›ndan yap›lan zehirleme

sald›r›s›n›n orta¤› da bir nevi kadro-
nun yaflad›¤› yetmez yanlard›r. Kadro-
nun yaflad›¤› eksikliklerin toplam› Ön-
derli¤i esaret alt›na ald›rtm›flt›r. 

Bu anlamda unutmamam›z ve sü-
rekli hissederek yaflamam›z gereken
en çarp›c› boyut, Önderli¤i esaret ko-
flullar›na götüren yetersiz yoldafll›k
gerçe¤imizin oldu¤udur. Önderlik yet-
mez yoldafll›¤›n yol açt›¤› trajediye bir-
çok sefer vurgular yaparak, kadrolar›
bir yo¤unlaflma sürecine yöneltmeye
çal›flm›flt›r. Ancak hareketimizin tüm
kadrolar›n›n bu yaflanm›fl yetersiz yol-
dafll›¤›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar› bü-
tün ç›plakl›¤›yla bilincine ç›kard›¤› ve
bunu giderecek bir yo¤unlaflma süre-
cine girdikleri söylenemez. 

Tarihsel inanç hareketlerinde örnek-
leri çok olan baflar› ve baflar›s›zl›k so-
nuçlar›n› aç›¤a ç›karan temel faktörün
kadro oldu¤u bilinen bir durumdur.
Kadronun sahip oldu¤u iddia, kararl›-
l›k, fedakarl›k, ideolojik ve felsefik sis-
temde derinlikle beraber, uygulad›¤›
tarz ve yöntem o hareketin baflar› veya
baflar›s›zl›k düzeyini aç›¤a ç›karm›flt›r.
PKK hareketi de tarihsel derinli¤i bulu-
nan komünalite de¤er yarg›lar›n› aç›¤a
ç›karmaya ve özgürlü¤ün saf halini ya-
flan›l›r k›lmaya dönük toplumsal bir dö-
nüflüm projesinin yürütücü gücüdür.
Bunun için PKK kadrosu, güncel gelifl-
meler içinde s›¤ bir düflünce tarz›yla
de¤il, PKK’nin tarihsel derinli¤ini anla-
yan ve gelece¤i yaflan›l›r k›lmada iddia-
s›n› bu esaslar üzerinde yükseltmelidir. 

Hatalar›n tek telafisi
Apoculaflmada karar k›lmad›r

Apocu hareket, tarihi süreç içerisin-
de ortaya ç›kan ve insanl›¤›n de¤er yar-
g›lar›n› sahiplenen hareketlerden tecrü-
beler ç›karma özelli¤ine sahiptir. Do¤al
olarak kadrosu da bu gerçekli¤i karfl›la-
yacak bir tutum ve azim içerisinde ol-

mal›d›r. Ancak uluslararas› komplo sü-
recinde ve hala belli düzeylerde kadro-
muzda yaflanan yüzeysel ve s›¤ yakla-
fl›m, kadronun PKK’nin bu diyalekti¤ini
anlamaktan uzak bir durufl sergiledi¤i-
ni tüm ç›plakl›¤›yla göstermektedir.
Kadronun Önderli¤i anlama ve uygula-
maktan uzak duruflu, yetersiz yoldafll›k
olarak uluslararas› komplonun sonuç
almas›nda ifadesini bulmufltur. Yani
yetersiz yoldafll›¤›m›z Önderli¤i esaret
koflullar›na mahkum etmifltir. Bu an-
lamda tüm PKK kadrolar›, bu gerçekle-
rin ortaya ç›kard›¤› sonuçla kesin he-
saplaflma ve giderme gibi tarihi bir gö-
revle karfl› karfl›ya bulunmaktad›rlar.
Önderli¤in esaretiyle sonuçlanan ve
bugün zehirleme yöntemiyle imha teh-
didi alt›nda bulunan Önderli¤imize
karfl› yaflad›¤›m›z hatalar›n telafisini
kesinlikle yapmam›z hayati bir mesele
haline gelmifltir. Bu hatan›n tek telafi
yöntemi, kadronun yaflad›¤› eksiklik-
lerden kendini kurtarmas› ve yeniden
Apoculaflmada karar k›lmas›d›r. 

Çeflitli zamanlarda hemen hepimiz
yetersiz yoldafll›k gerçe¤i karfl›s›nda
bir sorgulama yaflad›¤›m›z› belirtmifl
ve özelefltiriler vermifltik. Ancak söyle-
min tek bafl›na hiçbir de¤erinin olma-
d›¤›n› sonradan yaflad›¤›m›z pratikten
gayet iyi biliyoruz. Söylem ve prati¤in
birbirini tamamlad›¤› ve pratik yaflam-
da ifadeye kavufltu¤u anda bunun bir
de¤eri olacakt›r. 

Gerçek, ama ac› tecrübelerin aç›¤a
ç›kard›¤› pratikler ›fl›¤›nda kadro de-
yim yerindeyse bir dervifl gibi yaflama
ve çal›flmalara yüklenmelidir. Yetersiz
yoldafll›ktan ç›kar›lmas› gereken en
önemli sonuç, ““ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyuu  YYaaflflaa  vvee
YYaaflflaatt  HHaammlleessii””nde mutlaka kesintisiz
ve süreklileflen eylemler dalgas›yla
Önderli¤i ve Kürdistan halk›n› özgür-
lefltirmek olmal›d›r. Eylemsel sürecin
ortaya ç›karaca¤› yak›c› ve ö¤retici
derslerle düflünce, tarz ve yöntemde
derinleflme esas al›nmal›d›r. Bunun
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“Apocuyum diyen herkes Önderli¤in ölçü, yaflam tarz› ve direnifl 

özellikleriyle kendini donatarak, nas›l yaflamal› sorusuna PKK bak›fl aç›s›nda

derinleflerek yan›t bulmal›d›r. Önderli¤in ‹mral› koflullar›nda gösterdi¤i 

direnifl ve kararl› durufl tüm PKK’lilere önemli bir mesajd›r. Kadro bunu iyi

okumal› ve gerekenleri yerine getirme erdemini sergileyebilmelidir”
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için her PKK kadrosu, yetersiz yoldafl-
l›¤›n kahredici yaflanm›fll›¤›na pratikte
verece¤i özelefltiriyle do¤ru, tutarl› bir
yaklafl›m› esas almal›d›r. Önderli¤i
esaret alt›ndan kurtarmam›z›n tek yo-
lu, Önderlikle yaflad›¤›m›z yetersiz du-
ruflu aflarak, do¤ru, yeterli ve dönemin
görevlerine cevap verecek bir militan
durufla ulaflmakt›r.

Apocuyum, PKK kadrosuyum diyen
herkes, Önderli¤in ölçü, yaflam tarz› ve
direnifl özellikleriyle kendini donatarak,
nas›l yaflamal›, nas›l mücadele etmeli
sorular›na PKK bak›fl aç›s›nda derinle-
flerek yan›t bulmal›d›r. Önderli¤in ‹m-
ral› koflullar›nda gösterdi¤i direnifl ve
kararl› durufl tüm PKK’lilere önemli bir
mesaj niteli¤indedir. Kadro bu mesaj›
iyi okumal› ve gerekenleri yerine getire-
bilme erdemini sergileyebilmelidir.

Önderlik gerçe¤ine ba¤l› kalmak
en yüce yaklafl›md›r

Bu yaklafl›m› her PKK kadrosu bir
ahlak ve vicdan sorunu olarak gör-
melidir. 30 y›ll›k mücadele gelene¤i-
mizin ve Önderlik gerçe¤inin kadroda
oluflturdu¤u özgürlük bilinci, duygu-
su ve ruhuna ba¤l› kalmak en yüce
yaklafl›m olacakt›r. Bu anlamda önü-
müzdeki süreç, tam bir ideolojik mü-
cadele,  elefltiri özelefltiri ve kadro
netleflmesi temelinde ele al›nacakt›r.
Kadro her fleyden önce demokratik
sosyalist çizgide partileflme diyerek
görevlerine yüklenmelidir. Kadro, bi-
linç, duygu, yaflam ve iliflki a¤lar›n›
demokratik-komünal esaslar üzerin-
de ve militan tarzda örerek, gerilikle-
rini aflmal›d›r. 

Kadro bu görevlerini yerine getir-
mezse, düflman baflta Önderli¤imiz ol-
mak üzere 30 y›ll›k mücadele ile bü-
yük fedakarl›klarla kazan›lan kaza-
n›mlar› imha etmede tereddüt etmeye-
cektir. Düflman›n Önderli¤imizi zehir-
lemesi bunun aç›k kan›t› durumunda-
d›r. Hatta Türk devletinin Önderli¤imi-
zi sistematik olarak zehirledi¤i aç›¤a
ç›km›fl olmas›na ra¤men, hala Önder-
li¤imizi tedavi etmemekte ›srarl› dav-
ranmaktad›r. Önderli¤imizi ‹mral›’n›n
sa¤l›ks›z koflullar›nda tutarak imha-
s›n› sa¤lamaya çal›flmaktad›r.

Düflman›n bu yaklafl›m›nda ›srar
etmesinin önemli bir boyutu da kad-
ronun yetmez duruflundan ald›¤› ce-
sarettir. Çünkü hareketimizin önder-
li¤i ve toplumumuzu yeniden yaratan
Önder Apo’nun düflman sald›r›s› kar-
fl›s›nda büyük bir direnifl yaflad›¤› ve
yaflam›n›n tehlikede oldu¤u bu afla-
mada kendine kadroyum diyen baz›
kifliliklerin yaflad›klar› a¤›r yan›lg›lar
bulunmaktad›r. Fedai gençli¤in Kür-
distan da¤lar›nda ve zindan direni-
fliyle yaflam› pahas›na sürdürdü¤ü
mücadele karfl›s›nda aile ve çeflitli bi-
reysel kayg›lar› yaflayan birinin kad-
ro olmas› mümkün de¤ildir. Halk›m›-
z›n gelece¤inin tart›flmada oldu¤u ve
gelece¤inin tümüyle karart›lmak is-
tendi¤i tarihin bu önemli döneminde,
kendisine Apocuyum deyip mücade-
leden geri ad›m atan, ülkeyi kurtar-
ma mücadelesi yerine aileyi koruma
peflinde koflan kifliliklerin döneklik-
ten baflka bir tan›mlamas›n›n olama-
yaca¤› aç›k ortadad›r. 

Bu yaflan›lan eksiklikler temelinde
mücadele içinde bir netleflme yaflan-
mal›d›r. Bu netleflmede kadronun ek-
sik, yetersiz, yan›lg›l› ve kayg›l› tiple-
re karfl› verece¤i mücadele önemli bir
yer tutmaktad›r. Yeni hamlesel süre-
cin baflar› ve zaferle taçlanmas› için
baflta ideolojik derinlik olmak üzere,
politik, örgütsel, eylemsel ve yaflam
tarz› düzeyinde kadronun bir karar-
laflma ve netleflmeyi yaflamas›n›n
yan› s›ra, bunlar›n gerçekleflmesi için
de yo¤un bir mücadele yürütmesi
gerekmektedir. Mücadelenin ana ek-
seni, ideolojik, politik, örgütsel ve ey-
lemsel anlamda Önderli¤in özgürlü-
¤üne kilitlenmedir. 

Özellikle ideolojik olarak kadro
köklü bir düzeltmeyi yaflamadan, ger-
çek anlamda hamlesel bir ç›k›fl›n ger-
çeklefltirilmesi mümkün olmayacak-
t›r. Bu aç›dan yürütülecek keskin ve
net ideolojik mücadele ile kadro net-
leflmesi yaflanmal›, gizli aç›k dönekli-
¤i yaflayan bütün kaçk›n, döneklere
karfl› net tav›r al›nmal›d›r. Ancak bu-
nunla gerçek militan duruflun etkili
bir biçimde yaflama geçirilmesi ve ta-
rihin bu önemli döneminde halk›m›-
z›n özgürlük davas›na öncülük edil-
mesi mümkün olacakt›r.

Önderli¤i hissedelim anlayal›m 
yaflayal›m ve yaflatal›m

PKK V. Ola¤an Meclis Toplant›s›-
’n›n en temel sonucu, baflta meclis
üyelerinden bafllanmak üzere genel
kadro yap›s›nda bir düzeltme hareke-
tinin yap›lmas›na iliflkin aç›¤a ç›kan
kararl›l›k olmufltur. Meclis toplant›-
s›nda buna bir girifl yap›lm›fl, aç›k
elefltiri ve özelefltiri yaklafl›mlar› ser-
gilenmifltir. Meclis ve yönetim üyele-
rinden bafllayarak kadrolara uzanan
bir düzeltmenin daha do¤ru olaca¤›
ve çözüm gücünü ortaya ç›karaca¤›
ortadad›r. 

‹deolojik özümsemenin, örgütsel
büyümenin ve ilkeli toplumsal siyase-
tin önünü açabilecek temel kadro du-
ruflunu yakalamak, zihniyet, ahlak ve
de¤iflim dönüflüm gücünü olufltur-
mak, kendini Önderlik sisteminde ör-
gütleyebilmifl kadro gerçekli¤iyle
mümkündür. Bu, ayn› zamanda Ön-
derli¤e, özgür kiflilik ve geliflim kayna-
¤›na dönüfltür. 

Bu temelde bütün kadrolar› kendi
kayna¤›yla buluflmaya, PKK’lileflme
gerçekli¤ine ve görevlerine sahip ç›k-
maya ça¤›r›yoruz. Bunun için e¤itim-
se e¤itim, pratik görevse görev, yet-
kiyse yetki, imkansa imkan kesinlik-
le yeniden partileflmenin hizmetine
sunulmak içindir. Önderli¤imizin ya-
ratt›¤› sistemin içimizdeki yürüyüfl,
kendisini yap›fl ve mücadele tarz›n›
tekrar tekrar tart›flmak, bunu derin-
likli hissederek ve duyumsayarak ka-
t›lmak dönemin temel kadrosal geli-
flimini ifade etmektedir. 

Parti zihniyetinin temel ayaklar›
olarak felsefeyi, ahlak›, de¤iflimin ve
pratik uygulama gücü olarak politika-
da ustalaflmay› esas alal›m! Her türlü
yanl›fl ve yan›lg›l› anlay›fllara karfl›
Apocu militan duruflla mücadele ede-
lim! Böylece kendimizi düflünce, duy-
gu ve ruhta örgütleyerek, Önderli¤e
kilitlemenin zemini haline getirelim!

Önderli¤i hissedelim, anlayal›m, ya-
flayal›m ve yaflatal›m!

DDeevvrriimmccii  SSeellaamm  vvee  SSaayygg››llaarrllaa
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SSeerrxxwweebbuunn::  9 Ekim uluslararas›
komplosunun 9. y›l›na girdik. Komplo
geliflti¤inden bu yana Kürtler aç›s›n-
dan neler de¤iflti, Kürt halk› ve PKK
komployu bugün nas›l de¤erlendiri-
yor? Bununla ba¤lant›l› olarak ““ÖÖnnddeerr--
llii¤¤ii  yyaaflflaa  vvee  yyaaflflaatt”” slogan› alt›nda gelifl-
tirilen ““ÊÊddîî  bbeessee”” kampanyas›n›n diplo-
matik, örgütsel ve kitlesel anlamda çok
güçlü sonuçlar alaca¤› bir alan olan
Avrupa’da bu kampanyaya hangi yön-
temler ve eylem tarzlar› ile aktif bir ka-
t›l›m sa¤lanmal›?

MMeeddeennii  ÖÖzzccaann:: Bugün, halk›m›za ve
hareketimize karfl› gelifltirilen ulusla-
raras› komplonun Önder Apo flahs›nda
gerçeklefltirildi¤i günün bafllang›c›.
Bundan önce de 9 Ekimler vard›, ama
ne PKK hareketi ne de Kürt halk› için 9
Ekim tarihi özel bir önem tafl›mazd›.
15 fiubat için ‘‘kkaarraa  ggüünn’’ diyoruz, asl›n-
da bafllang›c› 9 Ekim’dir. Türk sömür-
gecili¤inin Önderli¤imizi halk›m›zdan
ve hareketimizden koparmaya çal›flt›¤›
bir gündür. Bu aç›dan baflta hareketi-
miz ve kadrolar›m›z olmak üzere Kürt
kimli¤ini, onurunu yaflamak
ve yaflatmak isteyen herkesin
bugünü iliklerine dek yafla-
mas›, bugünün nas›l bir gün
oldu¤unu de¤erlendirmesi; bu
komplo ile PKK ve Kürtlerden
nelerin al›n›p götürülmek is-
tendi¤i üzerinde derinlemesi-
ne yo¤unlaflmas› gerekir. 

Otuz y›lda büyük ac›lar,
kederler, öfkeler, yine büyük
sadakatsizlik örnekleriyle,
kaç›fllar ve ihanetler yafland›.

Tüm bunlara ra¤men bu otuz y›la
damgas›n› vuran ve bizi bugüne tafl›-
yan büyük kahramanl›klar, yi¤itlikler,
Önder Apo’ya ba¤l›l›¤›n gereklerinin
yerine getirilmesi oldu. Kuflkusuz bu,
de¤erlendirilmeye de¤er temel husus-
lardan bir tanesidir. 

KKoommppllooyyllaa  mmuuhhaattaapp  oollaann  bbüüyyüükk  iinnssaann
kkoommppllooyyuu  bbooflflaa  çç››kkaarraann  kkiiflflii  ddee  oolldduu

9 Ekim bize bir felaket, yok olufl ola-
rak dayat›lan sürecin bafllang›ç günü-
dür. Hat›rlan›rsa, baz›lar›m›z yeterince
komplonun bilincinde de¤ildik. Az çok
ne anlama geliyor diye kafa yordu¤u-
muzda ise çözümleyebilecek, cevap
olacak güçte de¤ildik. Bir zay›fl›k var-
d›. Dolay›s›yla komployla muhatap
olan büyük insan, ayn› zamanda
komployu bofla ç›karan kifli de oldu. 

Bu halk O’nunla toparland› ve ken-
disini buldu. Hareket bütün s›k›nt›lar›-
n› O’nunla aflmaya çal›flt›. Bugün dün-
yada benzeri olmayan koflullarda tu-
tulmas›na ra¤men, nefes al›fl verifliyle
bile halen hareketimize, mücadeleye

yön veren, moral güç olan, ayakta tu-
tan, yolunu ayd›nlatan bir konumda
oldu¤u bir gerçektir. Zaten önderlerin,
ait olduklar› hareketin ve halk›n gele-
ce¤ini belirlemedeki rolü de burada or-
taya ç›k›yor. 

Bugün bizler için bir intikam, bir öf-
ke, hayk›r›fl ayn› zamanda. –Serzenifl
demeyece¤im, çünkü bu bir zay›fl›¤a te-
kabül ediyor– Kendini, kimli¤ini bulma,
nas›l bir dünyada yaflad›¤›n› çözme, bu
dünyada kimli¤ini yaflatabilece¤i bir ye-
ri yaratman›n mücadelesini verme gü-
nüdür. Önderli¤imizden bunu da ö¤ren-
dik. Ama bu dünya Önderli¤imize bir yer
tan›mad›. Önderli¤imiz, “madem dünya-
l› oldu¤um halde bu dünya beni tan›ma-
d›, o zaman bu dünyay› çözmeliyim” de-
di ve çözümledi. Bizim aç›m›zdan çö-
zümlenen bir sistem ve dünyad›r bu. Ne-
reye gidece¤i az çok tahmin edilen bir
gelecek. Bu dünya ve gelecek içerisinde
kendimizi nereye tafl›mam›z gerekti¤i,
Önderli¤imiz taraf›ndan yeni ideolojik
aç›l›mlarla ve yeni paradigmayla netlefl-
tirilmifltir. fiimdi bunun mücadelesi içe-
risinde oldu¤umuz bir süreçteyiz. 

Bu anlamda 9 Ekim, her
fleyden önce Önderli¤imizin ye-
tersiz ve zay›f yoldafll›k dedi¤i
konu üzerinde yo¤unlaflmam›z,
hareketi oluflturan kadrolar
olarak nerede yetersizdik, ne-
rede zay›ft›k sorular›na cevap
vermemizi gerektiren bir gün-
dür. Yeterli yoldafl olmay› güç
kazanman›n gerekçesi yapmak,
üzerinde derin düflünmek, de-
rin anlamaya çal›flmak ve ce-
vap olmak önemlidir. 

Kadronun  ideolojik  durufl  sa¤laml›¤›  
baflar›y› getirir

“AAppooccuu  kkiiflfliilliikk  vvee  oonnuunn  kkaaddrroossuu,,  eeyylleemm  vvee  ggöörreevv  iinnssaann››dd››rr..  KKaaddrroolluu¤¤uunn  öözzüü  bbuudduurr..  YYeettkkii  bbaazzeenn  yyaannll››flfl,,  yyöönntteemmssiizz  vvee
yyeetteerrssiizz  kkuullllaann››lldd››¤¤››  iiççiinn  bbaazz››  aarrkkaaddaaflflllaarrddaa  aannttiippaattii  yyaarraattmm››flfl  oollaabbiilliirr..  AAmmaa  bbuurraaddaa  ddaa  kkaaddrroonnuunn  ggöörreevvii,,  yyaannll››flflaa  ddoo¤¤rruu
iillee  cceevvaapp  vveerrmmeekkttiirr..  YYaannll››flfl››  bbaaflflkkaa  yyaannll››flflllaarraa  ggeerreekkççee  yyaappmmaammaakktt››rr..  EEkkssiikk  yyaappaann,,  yyeetteerrssiizz  uuyygguullaayyaann,,  aazz  tteemmssiill  eeddeenn
kkaaddrrooyyssaa,,  ttaamm  yyaappaann,,  ddoo¤¤rruu  yyaappaann  vvee  yyeetteerrllii  tteemmssiill  eeddeecceekk  oollaann  ddaa  kkaaddrroodduurr..  BBuu  aaçç››ddaann  kkaaddrroo  kkeennddiissiinnddee  bbööyyllee  bbiirr

iiddeeoolloojjiikk  ddoonnaann››mm,,  rruuhh  yyüücceellii¤¤ii,,  mmoorraall  ggüüçç  vvee  yyeetteenneekk  ggöörreebbiilliiyyoorrssaa,,  oo  ttüürr  kkaayygg››llaarr››  vvee  eennggeelllleerrii  kkeennddiissiinnee  
ggeerreekkççee  yyaappmmaazz,,  tteerrssiinnee  ddaahhaa  ggüüççllüü  ssaahhiipplleennmmeenniinn  vvee  ddaahhaa  ggüüççllüü  tteemmssiill  eettmmeenniinn  ggeerreekkççeessiinnee  ddöönnüüflflttüürrüürr”

KCK Yürütme  Konseyi  Üyesi  Medeni  Özcan  ile  yap›lan  röportaj
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99 EEkkiimm  yyeennii  bbiirr  mmüüccaaddeellee  zzeemmiinnii  vvee  
ddoo¤¤rruullttuussuunnaa  ddöönnüüflflttüürrüüllmmüüflflttüürr

Aradan geçen 9 y›la ra¤men, halk›-
m›z ve hareketimiz bugünü unutmad›
asla da unutmayacak. Çünkü bu, tari-
hi bir sürecin bafllang›c›d›r. Yani gele-
ce¤imizin karart›lmas›, güneflimizin
söndürülmesi hesaplar›n›n yap›ld›¤›
bir süreçti. Tabii hareket olarak bugü-
nü, Önderli¤imizin oynad›¤› rol ve ön-
der olman›n büyüklü¤ü sayesinde ye-
ni bir gelece¤e kap› aralayan bir ideo-
lojik perspektif, yeni bir paradigma,
mücadele zemini ve do¤rultusuna dö-
nüfltürdük. O anlamda bugünü müca-
deleye vesile etme, kendini tekrar tek-
rar gözden geçirme ve Önderli¤e daha
iyi sahiplenme demeyece¤im, çünkü
Önderlik sahip ç›k›lmay› bekleyecek
kadar zay›f bir insan de¤ildir, onun
için de Önder Apo flahs›nda kendimizi
sahiplenme, kimli¤imizi bulma ve ken-

dimizi özgürlü¤e tafl›rma gerekçesi ya-
pabilmeliyiz. Önderli¤imizin bu an-
lamda bize ihtiyac› yok, muhtaç da de-
¤ildir. Ancak bizler, O’nun flahs›nda
kendimizi özgürlefltirdikçe onurumuza
sahip ç›kabiliriz. 

Aradan geçen dokuz y›l, büyük zor-
luklarla, s›k›nt›larla geçen nefes nefe-
se bir mücadele süreciydi. Kimilerinin
baflta Önderli¤imize, O’nun flahs›nda
hareketimize ve halk›m›za kefen biçti-
¤i, ‘bu da bir isyand›, bütün isyanlar-
da oldu¤u gibi bu da yenilgi ile sonuç-
land›’ gibi de¤erlendirmelerle bizi gele-
ce¤i olmayan bir hareket olarak nitele-
di¤i o süreci büyük mücadeleler sonu-
cu aflarak bugünlere geldik. Do¤ru, bu
da bir isyan, ama kesintisiz süren ve
gelece¤i parlak olan bir isyan. fiunu
anlamak çok önemli: Ne ça¤›m›zda ne
de önceki ça¤larda (okuyup araflt›rma-
ya da çal›fl›yoruz) hiçbir halk›n ve ha-
reketin karfl› karfl›ya kalmad›¤› bir

uluslararas› komplo ve tasfiye hareke-
ti ile karfl› karfl›ya kald›k. Önderli¤imi-
zin bu dünyada yer bulamay›fl›, bu
dünyan›n egemen sistemi taraf›ndan
reddedilifli, asl›nda Önderli¤imizin
egemen sisteme karfl› duruflunu ve
O’nun büyüklü¤ünü gösteren bir olgu
oluyor. Reddedilen bu insan›n müca-
delesi o büyüklükte devam ederken,
komplo da Önder Apo flahs›nda halk›-
m›za ve hareketimize dönük daha
farkl› yöntemlerle devam ediyor. 

ÊÊddîî  bbeessee  kkaammppaannyyaass››  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  
kkoommpplloo  kkaarrflfl››ss››nnddaakkii  ttaahhaammmmüüllssüüzzllüü¤¤üüddüürr

Bugün ayn› zamanda Önderli¤imi-
zin yavafl yavafl ölüme götürülmek is-
tendi¤i, zehirlendi¤i, içinde bulundu-
¤u koflullar itibar›yla sa¤l›k sorunlar›-
n›n çok ciddi boyutlara ulaflt›r›ld›¤› bu
dönemde, bu uygulamalara karfl› hal-
k›m›z ve hareketimiz taraf›ndan bir

protestonun, dolay›s›yla bir kampan-
yan›n da bafllang›c› oluyor. Êdî bese,
art›k yeter ad›yla yürütülen bu kam-
panya ile Kürt halk›n›n komplolar
karfl›s›nda tahammülü olmad›¤› vur-
gulanmak isteniyor ayn› zamanda.
Böyle söylemek daha gerçekçi. 

Bu kampanya Önderli¤imizin bir an
evvel sa¤l›¤›na kavuflturulmas›, tutul-
du¤u ortamdan sa¤l›¤› için daha gü-
venlikli bir alana tafl›r›lmas› yönünde
geliflecektir. Ancak gerçe¤in bilincinde
olmayan baz› kifliler, kesimler halen
Önderli¤in içinde bulundu¤u koflullara
ve sürece anlam vermeyen bir pozis-
yondad›r. fiunu hemen belirtmek gere-
kir ki, al›nan t›bbi sonuçlarda vücu-
dundaki zehirli elementlerin say›s›n›n
normalin çok çok üzerinde oldu¤u tes-
pit edilmifltir. Bunun böyle olmad›¤›n›
kan›tlayabilecek hiçbir kesim, kifli ve
güç yoktur. Dolay›s›yla bize ulaflan bu
veriler geçerlili¤ini korumakla birlikte,

bu zehirlenme bilmedi¤imiz baflka yön-
temlerle halen devam ediyor. Örne¤in
odas›n›n s›k s›k boyanmas›, nefes bo-
rular›n›n adeta iflas noktas›na gelmesi,
hepsinden önemlisi de bir insan›n 24
saat sürekli kamera ve mazgal delikle-
rinden takip edilmesi, ne insan psiko-
lojisinin ne de fizyolojisinin kald›rabile-
ce¤i koflullarda tutulmas› di¤er yön-
temlerin somut kan›tlar›d›r. Zaten ada-
daki iklim koflullar› bile bafll› bafl›na
bir insan›n sa¤l›¤›n› çok ciddi boyutta
tehdit edecek düzeydedir. Bütün bun-
lar, Önderli¤imizin sa¤l›¤›n›n ve güven-
li¤inin ciddi boyutta tehlikede oldu¤u-
nu gösteren aç›k olgulard›r.

YYeennii  ddöönneemm  mmüüccaaddeelleessii  ÖÖnnddeerrllii¤¤iimmiizziinn
ssaa¤¤ll››¤¤››  eekksseenniinnddee  yyüürrüüttüülleecceekkttiirr

Bu aç›dan hiçbir tereddüde, yan›l-
g›ya, yanl›fla düflmeden, gerçe¤in bu
oldu¤unu bilerek Önderli¤imizin sa¤-
l›¤›n› ve güvenli¤ini mümkün olan en
k›sa sürede muhakkak sa¤lamak du-
rumunday›z. Bu, bizim için sadece
bir boyun borcu, yine Önderli¤e ba¤-
l›l›¤›n bir gere¤i de de¤ildir. E¤er Ön-
derli¤imizi kendi beynimizde ve ruhu-
muzda görüyorsak, yafl›yorsak, o za-
man kendimizi de zehirlenmifl, ölüme
sürüklenmifl saymal›y›z. Bu aç›dan
yeni dönem mücadelesini Önderli¤i-
mizin sa¤l›¤› ekseninde yürütmek,
tüm nefes al›fl veriflimizi, refleksleri-
mizi, örgütsel duruflumuzu, siyasi
do¤rultumuzu ve her düzeydeki ey-
lemlerimizi buna göre planlamak ol-
mazsa olmaz bir gerekliliktir. 

Bu kampanya ile Önderli¤imizi
muhakkak sa¤l›¤›na kavuflturacak ve
güvenlikli bir alanda konumland›r›l-
mas›n› sa¤layaca¤›z. Hareketimizin
tarihinde bugüne kadar en baflar›l-
maz denilen hedeflere bile baflar›yla
ulaflt›k. Önderli¤in sa¤l›¤›na kavufl-
turulmas› ve uygun koflullarda ko-
numland›r›lmas›n› sa¤lamak için ak-
tif bir mücadele içine girmek de bu
dönemde oldukça hayati bir görevdir.
Ve bunu gerçeklefltirece¤imize inan-
c›m›z tamd›r. 

Bunun için örgütlerimizin oldu¤u
her yerde, nerede bir Kürt varsa ora-
da, nerede bir imkan varsa orada her
fleyi bu hedefe do¤ru yöneltmek, ka-

SERXWEBÛNEEkkiimm  22000077 3333

“HHiiççbbiirr  tteerreeddddüüddee,,  yyaann››llgg››yyaa,,  yyaannll››flflaa  ddüüflflmmeeddeenn,,  ÖÖnnddeerrllii¤¤iimmiizziinn  ssaa¤¤ll››¤¤››nn››  vvee  

ggüüvveennllii¤¤iinnii  mmüümmkküünn  oollaann  eenn  kk››ssaa  ssüürreeddee  mmuuhhaakkkkaakk  ssaa¤¤llaammaakk  dduurruummuunnddaayy››zz..  

BBuu  aaçç››ddaann  yyeennii  ddöönneemm  mmüüccaaddeelleessiinnii  ÖÖnnddeerrllii¤¤iimmiizziinn  ssaa¤¤ll››¤¤››  eekksseenniinnddee  yyüürrüüttmmeekk,,  

ttüümm  nneeffeess  aall››flfl  vveerriiflfliimmiizzii,,  rreefflleekksslleerriimmiizzii,,  öörrggüüttsseell  dduurruuflfluummuuzzuu,,  

ssiiyyaassii  ddoo¤¤rruullttuummuuzzuu  vvee  hheerr  ddüüzzeeyyddeekkii  eeyylleemmlleerriimmiizzii  bbuunnaa  ggöörree  

ppllaannllaammaakk  oollmmaazzssaa  oollmmaazz  bbiirr  ggeerreekklliilliikkttiirr”
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nalize etmek gerekiyor. Bunlar
yap›lmadan hiç kimse ‘görevleri-
mi yapt›m’ gibi bir yanl›fla, reha-
vete ve rahatl›¤a düflmemelidir.
Düflen, önce kendisine sayg›nl›-
¤›n› yitirmifl, gerçe¤e haks›zl›k
etmifl olur. Bu nedenle her an›-
m›z, her saniyemiz, yaflam›m›z›n
her dakikas› tümüyle Önderli¤i-
miz etraf›nda anlam kazanmak
durumundad›r. 

Yeni süreçte Önderli¤imizin
içinde bulundu¤u koflullar› de-
¤ifltirme sonucunda, özgürlük
mücadelemiz de yeni bir aflama-
ya geçecektir. Bizler aç›s›ndan
Önderliksiz bir gelecek olamaz.
Bu anlamda Önderli¤imizin
içinde bulundu¤u koflullar ve
özgürleflme düzeyi ile özgürlük
mücadelesinin alaca¤› biçim ve
gösterece¤i geliflme seyri birbirine pa-
ralel olacakt›r. Ayr› tutmak büyük ya-
n›lg› olur. Bu, Önderli¤imizin, dolay›-
s›yla halk›m›z ve hareketimizin gü-
venli¤inin güvence alt›na al›naca¤› bir
flekilde sonuçlanacakt›r. 

KKaammppaannyyaa  mmüüccaaddeelleenniinn  hheerr  aallaann››nnddaa
hhaammlleesseell  çç››kk››flfl  yyaappmmaakktt››rr  

–– Avrupa sahas›nda geçmiflte de bu
tarz kampanyalar yürütüldü. Ancak
bunlar istenilen sonuca ulaflmada ye-
tersiz kald›. Eylemde sonuç al›c›l›¤›n
olmas› ve s›radanl›¤›n afl›lmas› için
nas›l bir örgüt ve eylem anlay›fl›na
ihtiyaç vard›r?

–– Geçmifle bak›ld›¤›nda, amac›na,
hedefine uygun derinlikte kampanya-
lar›n geliflti¤ini söyleyemeyiz. Her
fleyden önce bu kampanyalar iyi
örgütlendirilemedi. ‹stenilen sonuca
ulaflmamas›nda bunun etkisinin
oldu¤unu söyleyebiliriz. Yine baz› ib-
lisler, kendini baflka çeflit göstermeye
çal›flanlar da ‘böyle bir zehirlenme
yoktur, dolay›s›yla kampanya gerek-
sizdir’ gibi bir söylem içerisinde bulun-
dular. Bunu tümüyle lanetliyoruz. 

Kampanya süreklidir. Bugünden
yar›na, birkaç aya ve haftaya s›¤d›r›-
lan bir kampanya de¤il. Hedefine ula-
fl›ncaya dek sürecek olan ve sürdü-
rülmesi gereken bir kampanyad›r.

Sadece birkaç eylem tarz›yla s›n›rl›
kal›nacak bir süreç de¤ildir. Kiflinin
kendisini yeniden Apoculaflt›rmas›n-
dan tutal›m halk›n Önderlikle olan
gönül ba¤›n›, duygusal, ruhsal ba¤›n›
yeniden hat›rlama ve kuvvetlendirme-
sine kadar mücadelenin her alanda
bir hamlesel ç›k›fl yapmas›d›r. Bu bi-
le karfl›t güçlerin üzerinde bir bask›
oluflturacakt›r. Onlar› tekrar tekrar
düflünmeye itecektir. Bu aç›dan kam-
panya süreklidir. 

Görüldü ki Önderlik söz konusu ol-
du¤unda ne hareketimiz, ne halk›m›z
ne de kimse hiçbir fleyini esirgemedi.
Komplo sürecinde onlarca de¤erli kad-
ro ve yurtseverimiz bedenlerini cay›r
cay›r atefle verdiler. Ancak hareket ve
bizzat Önderlik müdahale ederek bu
tür eylemlilikleri durdurabildi. Hangi
eylem tarz› olursa olsun bu konuda
hiçbir sorunu ve s›k›nt›s› olmayan bir
halk ve hareketiz. Ancak hangi eylem
nerede, ne zaman, nas›l bir duyarl›l›k
ve planlamayla, nas›l bir etkiyle sonuç
al›c›l›¤a sahip olabilir. Bu sorular›n il-
gili kifliler, örgütler ve halk taraf›ndan
de¤erlendirilmesi ve buna denk bir
mücadele yaklafl›m›n›n gelifltirilmesi
gerekir. Ba¤l›l›k, irade ve kararl›l›k an-
lam›nda bir sorun yoktur. Fakat bunu
hayata geçirme anlam›nda bir netlik
ve yarat›c›l›k gereklidir. 

Tabii Avrupa gibi bir sahada de-
mokratik meflru eylemler yükseltilme-
lidir. Önderlik söz konusu olunca da

hiçbir engeli tan›mayan eylemler
yap›lmal› ve söylenmesi gereken
ne ise söylenmelidir. Ancak her
sahada oldu¤u gibi burada da
içinde bulunulan koflullar gözeti-
lerek, kimseyi zorlamadan eylem-
ler gerçeklefltirmek en demokra-
tik yaklafl›m olacakt›r. Oturma
eylemleri, akflamlar› meflaleli yü-
rüyüfller, mitingler yapmak, ilgili
kurum ve kesimlere dosya, kart
postal, telgraf vs göndermek, Ön-
derli¤e meflru ve demokratik olan
her türlü eylemle sahiplenerek
bunlara süreklilik kazand›rmak
süreci sürekli canl› tutmak
aç›s›ndan önemlidir. Bunun için
Kürt bas›n› ve medyas›n›n da çok
yönlü ve çok içerikli programlar
gerçeklefltirmesi gerekir.

‹‹ddeeoolloojjiikk  vvee  ssiiyyaassii  ttaassffiiyyee  ggöörreevvii
AAKKPP’’yyee  vveerriillmmiiflflttiirr

–– Türkiye’de seçimlerden sonra or-
taya ç›kan tablo, devlet ve ordunun
sa¤lam ittifaklar gelifltirerek, yo¤un bir
sald›r› gelifltirdi¤ini gösteriyor.
AKP’nin Kürt sorununda çok daha
sinsi bir tarzda inkar ve imhay› esas
ald›¤› anlafl›l›yor. Bunlar, sürecin da-
ha çat›flmal› geçece¤inin belirtileridir.
Bu geliflmeler ›fl›¤›nda Türkiye’yi ve ge-
nel mücadelenin gidiflat›n› nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?

–– Türkiye’nin, tekrar iktidar olan
AKP ile birlikte yeni bir sürece girdi¤i-
ni söylemek yanl›fl olmaz. Otuz y›la
dayanan özgürlük mücadelesinin bü-
tün aflamalar›nda inisiyatifi her dü-
zeyde elinde bulunduran ordu, parla-
mentodan, yarg› organlar›ndan, siyasi
partilerden hep flunu istedi: Milli mü-
tabakat olmal›. ‹deolojik, psikolojik,
moral muhakeme olmal›. Yani her fley
orduya hizmet etmeliydi. Bu flekilde
ordu da hareketin üstesinden gelebilir
diye düflündü. Ordu burada flöyle bir
gerçekle karfl›laflt›: Askeri anlamda bu
hareketin yenilemeyece¤ini, hareketin
s›rt›n› yere getiremeyece¤ini gördü. Ni-
tekim Kara Kuvvetleri Komutan› ‹lker
Baflbu¤ da “e¤er 23 y›ld›r mücadele
etmede baflar›l› olsayd›k, mücadelenin
bugünlere gelmemesi gerekiyordu.

SERXWEBÛN EEkkiimm  220000773344
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SERXWEBÛNEEkkiimm  22000077 3355

Demek ki baflar›s›z kald›k” diyerek, bir
itirafta bulundu. 

Bu gerçe¤i gören ordu, AKP’ye yeni
bir misyon biçti. Madem bu hareketi
askeri olarak yenemiyor, s›rt›n› yere
getiremiyor, belini k›ram›yoruz, o za-
man mücadeleye baflka flekilde de-
vam edelim; bu da ideolojik ve siyasi
tasfiyedir. Ve bu görev AKP’ye veril-
mifltir. Bizim üzerimizde perde arka-
s›nda anlaflt›klar›, cumhurbaflkanl›¤›
seçiminin de bu temelde gerçekleflti-
¤i anlafl›l›yor. ‹ktidar ve ordu aras›n-
da türban vb konularda baz› s›k›nt›-
lar olabilir, ama Türkiye’nin en temel
sorunu Kürt sorunu ve PKK olunca,
uzlaflmamalar› düflünülemez. Bizim
üzerimizde uzlaflt›klar› da çok aç›k.
Medya buna oldukça yer verdi. 

AKP, ordunun askeri sahada ya-
pamad›¤›n› ideolojik ve siyasi sahada
yapmak, bunu da devlet olarak ger-
çeklefltirmek istiyor. Oportünist ve
gevflek üslubuyla kendini MHP ve
CHP gibi düflünmüyormufl gibi göste-
rerek, Kürt halk›na daha ›l›ml› yakla-
flarak, yer yer dini argümanlar› kul-
lanarak, Güney ile olan tarikat ba¤-
lant›lar›n›, Nakfli tarikat›n› Kürdis-
tan’da gizli, el alt›ndan ve yayg›n ge-
lifltirerek, devletin ekonomik gücünü
seferber ederek, halk›n yüzy›llard›r
yaflad›¤› iflsizli¤i, açl›¤› ve periflanl›¤›
ahlaki olmayan yöntemlerle kullan-
maya, rüflvetle, parayla insanlar›n
beynini ve ruhunu sat›n almaya çal›-
flarak, ama bunun yan›nda sopay› da
hep göstererek sonuç alma mücade-
lesine girmifllerdir. Cumhurbaflkan›
ve genelkurmay›n Van’a gidifli asl›n-
da bunun iflaretidir. Havuç ve sopa
politikas› iç içedir. Ordunun sopas›
zaten hep elindedir. AKP de havuç
politikas›n› yürütüyor. Bu konuda
anlaflt›klar› kesindir. 

KKüürrtt  ssoorruunnuunn  tteemmeellii  eekkoonnoommiikk  ddee¤¤iill  
kkiimmlliikk  vvee  öözzggüürrllüükkttüürr

Bu süreç neden daha çat›flmal› ge-
çecek? Halk›m›z tabii ki onuruna düfl-
kündür. Kendi ulusal de¤erlerini her
zaman önde tutacakt›r. Sorun sadece
bir ekonomi ve açl›k sorunu de¤ildir.
Bu hareket, bu halk, Kürtler açt›r,
yoksuldur diye ortaya ç›kmad›. Kürtle-

rin kimli¤i, onuru bast›r›l›yor, yok sa-
y›l›yor diye ortaya ç›kt›. Kürt halk› da
bunun için hareketimizin etraf›nda
birleflti. Dolay›s›yla sorunun temeli
kimliktir, ülkedir, onursald›r, yani öz-
gürlüktür. Halk bu taleplerini dillendi-
rirken AKP’deki inkar ve ret politika-
s›yla karfl›lafl›nca, tabii ki sorun biraz
daha k›z›flarak gündemlefliyor. 

Gündemde olan anayasa tasla¤›n-
da Kürt halk›na yer verilmiyor, Kürt
kelimesi bile kabul edilmiyor. Kürt
halk›n›n özgürlüklerinin, kimli¤inin
ve haklar›n›n anayasal güvenceye ka-
vuflturulmas› tart›flma konusu bile
de¤il. Dolay›s›yla önümüzdeki sü-
recin daha çat›flmal›, fliddetli gelifle-
ce¤i görülüyor. Önderli¤imizin sa¤l›k
durumu ve içinde bulundu¤u
koflullar tek bafl›na bile her türlü du-
yarl›l›¤›n, tepkinin, fliddetin gelifltiril-
mesi için yeterli bir nedendir. 

AKP içeride ve d›fl konjonktürel or-
tamda destek olabilir. Yine sorunun
vehametinin bilincinde olmayan baz›
sahte ayd›nlar veya kesimler, ‘de-
mokratikleflme oluyor, 12 Eylül ana-
yasas›na göre bu daha iyidir’ diye dü-
flünebilir, ama bunun turnusol ka¤›-
d› Kürt sorununa yaklafl›md›r. Bu
yüzden mevcut söylemler ne kadar
retorik görünürse görünsün, ne ka-
dar ›l›ml› yaklafl›l›rsa yaklafl›ls›n,
Kürt halk› bunlar› anlayacak durum-
dad›r ve mücadelesini, taleplerini da-
ha da netlefltirerek, tavizsiz bir bi-
çimde sürdürecektir. Örne¤in Kürt
kimli¤i anayasal güvenceye kavufltu-
rulmadan, sadece ilkokulda de¤il,
üniversitelere kadar kendi anadilinde
e¤itim hakk› tan›nmadan, kendisini
yönetebilecek idari bir sisteme ka-
vuflturulmadan, yerel yönetimler
güçlendirilmeden, hatta valilikleri ve
kaymakaml›klar›, yine baflka bölge-
lerde böyle bir demokratik model ola-
caksa bunu halk›n kendisi seçmeden
sorunun çözülemeyece¤i aç›kt›r. Kar-
fl›t irade henüz böyle bir kararl›l›k
göstermemekte, sinyal vermemekte-
dir. O aç›dan sürecin daha çat›flmal›
ve çeliflkili geçmesi do¤ald›r. Kürt
halk› ve hareketimiz de geçmifl y›lla-
r›n kararl›l›¤› ile bu bilinçte hareket
edecek ve sürecin önünü kendi ira-
desi ve mücadelesi ile açacakt›r. 

‹‹ddeeoolloojjiikk  oollaarraakk  eettkkiilleemmeekk  
ssiiyyaassii  oollaarraakk  bbiilliinnççlleennddiirrmmeekk  eessaasstt››rr

–– Avrupa sahas›nda örgütsel olarak
çok büyük geliflme kaydetme potansi-
yeli olmas›na ra¤men bu durum genel-
de göz ard› ediliyor. Mücadelenin bir-
çok mevzisi bu sahada bulunmas›na
ra¤men bu rolün gereklerine göre dav-
ran›lm›yor. Bununla ba¤lant›l› olarak
Avrupa sahas›n›n mücadele içinde oy-
namas› gereken esas rol nedir? 

–– Avrupa’daki duruflumuz ve müca-
delemiz, hareketimizin tarihiyle nere-
deyse baflat gitmektedir. 1980’li y›llar-
da, Avrupa’da derli toplu, örgütlü ol-
maya çal›flt›k. Hareketimizin, bir nefes
borusu, aç›l›m, yine y›llard›r süren
ac›mas›z özel savafl dayatmalar›na
karfl› kurtar›c› bir alan olarak görüp
yerleflti¤i bir saha. Ayr›ca hareketimiz
için bir siyaset, diplomasi alan›. Tabii
ki burada halk›m›z varsa, ayn› zaman-
da ekonomik destek, güç sa¤layan,
harekete kadro, çal›flan kazand›ran bir
saha olmal›. Böyle bir rezervi var. Sa-
dece tek yanl› bakmak her aç›dan yan-
l›flt›r. Mücadelenin kadro ihtiyac› var-
sa, bu boyutu ile bakmak da laz›m.
Bunun için ideolojik olarak etkilemek,
siyasi olarak bilinçlendirmek, örgütsel
olarak bilinç ve irade kazand›rmak
önemlidir. Tabii bir de bunun araç ve
yöntemlerini bulmak önemlidir. 

Di¤er yandan Avrupa sivil toplum
örgütleri, demokratik güçleri ve dev-
letlerine halk›m›z›n özgürlük talepleri-
ni dillendirmek, onlarla gerekli iliflkiyi
gelifltirmek; yeri geldi¤inde halk›m›z›n
talepleri karfl›s›ndaki tutarl›l›klar›n›
ve kararl›l›klar›n› her düzeyde göster-
melerini istemek önemli. Bu aç›dan
Avrupa bir bütün olarak bir mücadele
sahas›d›r. fiüphesiz sadece ekonomik
bakmak yanl›flt›r. Zaten ideolojik ola-
rak etkileyemezsen, siyasal güç, mo-
ral veremezsen, örgütleyemezsen kit-
leden ve halktan da bir fley alamazs›n.
Sadece ekonomik olarak bakarsan,
bir iki katk› sunabilir halk, ama deva-
m›n› getiremezsin. Kald› ki sadece
ekonomik baksan bile siyasi yaklafl-
mak zorundas›n. Ki sadece ekonomik
bakmak tümüyle yanl›flt›r. Bu ne ka-
dar yanl›flsa, ‘bizim kitlemizdir, moral
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kazand›rmak laz›m’ deyip de baz› eko-
nomik imkanlar› hareketin ç›karlar›-
na sefer etmemek de o denli yanl›fl
olur. Dolay›s›yla birisini di¤erinin
önünde tutmaktan ziyade daha ger-
çekçi bakmak gerekir. 

ÖÖrrggüüttssüüzz  bbiilliinnççssiizz  oollaann  iinnssaannllaarr  AAvvrruuppaa
ssiisstteemmii  iiççiinnddee  eerriimmeeyyee  mmaahhkkuummdduurr

Öncelikle halk›m›z›n hangi amaç-
larla ve neden buralara kadar geldi¤i-
ni anlamak gerekir. Hiç birisi muaz-
zam mülkiyetini veya yoksulsa köyü-
nü gönül r›zas› ile terk edip buralara
gelmemifltir. A¤›rl›kl› bir k›sm›, üzerin-
de uygulanan özel savafl›n fliddetin-
den, bask›lar›ndan bir ölçüde kendisi-
ni kurtarmak amac›yla, baz›lar› da sa-
vafl›n bir sonucu olan ekonomik s›k›n-
t›lardan dolay› buralara gelmifltir. O
halde bu halka kim oldu¤unu, nere-
den geldi¤ini, nerede yaflad›¤›n›, nas›l
yaflamas› gerekti¤ini kavratmak ge-
rekir. Kendi topra¤›ndan zorla kopar-
t›lsa bile köklerinin kurumamas›, ru-
hunun, beyninin ve duygular›n›n ken-
di halk›yla ve ülkesiyle yaflamas› ge-
rekti¤ini kavratmak önemli. Örgütsüz,
bilinçsiz olan insanlar Avrupa sistemi
içinde erimeye, bafltan ç›kmaya mah-
kumdur. Bunlar sadece kendileri bo-
zulmufl olmaz, ayn› zamanda etraflar›-
n› da bozar, zarar verirler. 

Oysa bizim halk›m›zd›r bunlar ve
ço¤u da bedel ödeyerek buralara gel-
mifltir. O halde halk›m›z› bilinçlendir-
mek, onun özgürlü¤e olan tutkusunu
yükseltmek, büyütmek kadar, kendi-
lerini bu hale getiren sistemin, savafl›n
ac›mas›z yüzünü ortaya koymak, bu
anlamda bir tepkiyi gelifltirmek, co¤ra-
fik olarak ülkesinden uzak olsa da
ruhta ve beyinde ülkesini anbean ya-
flar hale getirmek çok önemlidir. 

Avrupa sisteminin çok ac›mas›z, far-

k›nda olsak da olmasak da her an insa-
n›n benli¤inden bir fleyler al›p götüre-
cek kadar sinsi ve tuzaklarla dolu oldu-
¤unu bilmek durumunday›z. E¤itilme-
yen siyasi bir kiflilik ve do¤rultu kazan-
d›r›lmayan kesimler, baflkalar›n›n mal-
zemesi olmaya, sa¤a sola savrulmaya
aç›kt›r demektir. Uyuflturucu kullan›r-
lar, sokak çocu¤u olurlar, baflkalar›n›n
ticari arac› olurlar. Hepsinden önce de
insan olma niteli¤ini, özünü, kimli¤ini
kaybederler. Bunlar bizim insanlar›-
m›zd›r. Bunun önüne bent çekip, bun-
lar› gerçeklikleri ile buluflturup müca-
deleye ilgilerini artt›rmak esast›r. Böyle
oldu¤u içindir ki, Avrupa’daki halk›m›z
Önderli¤e olan ba¤l›l›¤› ile y›llarca hep
eylem alanlar›nda ve ayaktayd›. 

‹nsan üzülerek söylüyor; baz› aileler
de çocuklar› mücadeleyle buluflmas›n
diye adeta bizden gizliyor. Böyle bir
yanl›fla düflüyorlar. Oysa hareket
onursald›r, temizdir, çocuklar›n sis-
tem içinde bozulmas›n› engeller.
Dolay›s›yla bunlar› mücadeleye kazan-
d›rmak olmas› gerekendir. Bunu da ‘ey
insanlar, aileler niye böyle yap›yorsu-
nuz’ diye suçlamak yerine, kadrolar›-
m›z›n ve örgütlerimizin hiçbir aileyi ve
insan› bofl b›rakmayacak derinlikte ve
yayg›nl›kta kitleye ulaflmas›yla, güncel
sorunlar›m›z› an› an›na kitlemize tafl›-
r›p, onu ruhen ve gönülden fethet-
meyle giderebiliriz. 

PPKKKK  hhaarreekkeettii  mmaaddddiiyyaattllaa  ddee¤¤iill  
bbüüyyüükk  iinnaannçç  vvee  üüttooppyyaallaarrllaa  oorrttaayyaa  çç››kktt››

Di¤er bir boyut da ekonomidir. fiöy-
le bir örnek vermek yanl›fl olmayacak.
Güney’deki Hewler havaalan›nda on-
larca bayra¤›n dalgaland›¤› görülür.
Ama bunlar›n hemen yan› bafl›nda
baflka güçlerin araçlar›n›n, jiplerinin
de oralarda v›z›r v›z›r dolaflt›¤› görülür.
Böyle bir manzara karfl›s›nda insan

kendi kendine, bu kadar bayrak dal-
galan›yor ama ne kadar özgür, ba¤›m-
s›zd›rlar ya da özgürlük ve ba¤›ms›zl›k
sadece bu mudur, yeterli midir diye
sormadan edemiyor. Bunu flunun için
söylüyoruz: PKK hareketinin de Medya
Savunma Alanlar›’nda kendi bayra¤›
dalgalan›yor. Ama gerçekten gelece¤i
üzerinde kimsenin ipote¤i olmad›¤›,
kimsenin kendi iradesine hükmetme
imkan›na sahip olmad›¤› bir duruflu
vard›r. Bu ne ile oluyor? Tabii ki moral
güçle, inançla oluyor, ama ayn› za-
manda da ekonomiyle oluyor. 

Bu kadar büyük bir hareketin gün-
lük gideri bile inan›lmaz düzeydedir.
Hareket ekonomik olarak kendisini fi-
nanse edemezse, baflkalar›na muhtaç
duruma gelir. Kendisini amaçlar›na
ulaflacak kadar büyütemez. O aç›dan
komple düflünmek daha do¤rudur.
Tabii flunun alt›n› çizerek belirtmek la-
z›m: PKK hareketi elinde maddiyatla,
silahla ortaya ç›kmad›. Aksine, büyük
bir inanç, hayal ve ütopyalarla ortaya
ç›kt›. Di¤er belirtti¤imiz unsurlar daha
sonradan geliflti ve büyüdü. Böyle
bakmakta yarar var.

Bugün Avrupa sahas› hareketimi-
zin genel geliflim düzeyine denk bir ro-
lü ne kadar oynuyor, buna bakmak
gerekir. fiüphesiz varolan emek, kaza-
n›lan de¤erler, hareketin ve kadrolar›n
duruflu, çal›flmalar› karfl›s›nda insan
sayg›s›zl›k yapmak istemez. Fakat
bunlar›n, hareketin ideolojisinin, mo-
ral gücünün ve beklentilerinin epey al-
t›nda oldu¤unu söylemek de sadece
bir do¤ruyu dile getirmek olur. Tabii ki
de¤erli çabalar var. Ama bu, Avrupa
sahas›n›n rolünü yeterli derecede
oynad›¤› anlam›na da gelmiyor
kuflkusuz. Geçmifle oranla daha h›zl›
bir geliflme var denilebilir, fakat halen
epey yetersiz bir düzeyde oldu¤umuzu
söylemek gerekiyor. 

SSoorruunnllaarr››  ssaaddeeccee  AAvvrruuppaa  ssiisstteemmii  iillee  
iizzaahh  eettmmeekk  yyaannll››flfltt››rr

–– Örgütün bütün çal›flma sahala-
r›nda bir toparlanmay› ve hamleyi bafl-
latt›¤› bu süreçte Avrupa örgütünün
zorunlu bir ihtiyac› olan de¤iflim han-
gi noktadan bafllat›lmal›? Geçmiflin
bugünkü geliflme düzeyini yavafllatan

SERXWEBÛN EEkkiimm  220000773366

“AAvvrruuppaa  ssiisstteemmii  ççookk  aacc››mmaass››zz,,  ffaarrkk››nnddaa  oollssaakk  ddaa  oollmmaassaakk  ddaa  hheerr  aann  iinnssaann››nn

bbeennllii¤¤iinnddeenn  bbiirr  flfleeyylleerr  aall››pp  ggööttüürreenn  ttuuzzaakkllaarrllaa  ddoolluudduurr..  EE¤¤iittiillmmeeyyeenn  ssiiyyaassii  

bbiirr  kkiiflfliilliikk  vvee  ddoo¤¤rruullttuu  kkaazzaanndd››rr››llmmaayyaann  kkeessiimmlleerr,,  bbaaflflkkaallaarr››nn››nn  mmaallzzeemmeessii  oollmmaayyaa,,  

ssaa¤¤aa  ssoollaa  ssaavvrruullmmaayyaa  aaçç››kktt››rr  ddeemmeekkttiirr..  UUyyuuflflttuurruuccuu  kkuullllaann››rrllaarr,,  ssookkaakk  ççooccuu¤¤uu  

oolluurrllaarr,,  bbaaflflkkaallaarr››nn››nn  ttiiccaarrii  aarraacc››  oolluurrllaarr..  HHeeppssiinnddeenn  öönnccee  ddee  iinnssaann  

oollmmaa  nniitteellii¤¤iinnii,,  öözzüünnüü,,  kkiimmllii¤¤iinnii  kkaayybbeeddeerrlleerr”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



etkileri, yine kadro ve yönetimden kay-
naklanan yanlar nelerdir? 

–– Asl›nda kadro ve yönetimden ziya-
de örgütle ifade etmek daha do¤ru
olur. Hareketimizin tarihinde do¤rulu-
¤u kan›tlanan bir gerçek vard›r. O da
fludur: Hareketin kadrolar› ne kadar
sa¤lam, sa¤l›kl› bir duruflun sahibi,
yönetimleri de gerçek rolünü ne kadar
oynam›flsa, baflar› o düzeyde kaç›n›l-
maz olmufltur. Ama yönetimlerimiz ek-
sik, yetersiz, iradi birlikte zay›f, kolek-
tif ruh ve çal›flma tarz›ndan uzak,  kad-
rolar da rolünü oynamayan durumda
olunca, o sahada muazzam geliflme im-
kanlar› da olsa istenilen geliflme düze-
yi yakalanamam›flt›r. Bu bizim tarihi-
mizde siyasi, askeri, diplomatik ve pek
çok aç›dan kan›tlanm›flt›r. 

YYöönneettiimmiinn  bbaaflflaarr››ss››  ggeerrççeekklleeflflttiirrddii¤¤ii  
mmoorraall  vvee  ssoorrgguullaammaa  bbiilliinnccii  iillee  ööllççüüllüürr

Tabii ki baz› sorunlar› tekrar günde-
me tafl›rmak anlam›nda de¤il, ama be-
lirtmek durumunday›z; e¤er Avrupa’da
kadrolar›m›zda büyük bir erime ve
erozyon yafland›ysa, bununla kitlemize
negatif bir enerji pompaland›ysa, genç-
lik hareketinden tutal›m kad›n hareke-
tine kadar kadro say›s›nda hem nitelik
hem de nicelik aç›s›ndan bir düflüfl ya-
fland›ysa bunun mutlaka bir sebebi
vard›r. Bunu sadece Avrupa sistemiyle,
Avrupa devletlerinin bize karfl›t tutum-
lar› ile izah etmek yanl›fl olur. Zira Av-
rupa sistemi eskiden beri vard›. Devlet-
lerin yaklafl›m›, üç afla¤› befl yukar›
hep bugün uygulanan politikalarla
benzerlikler tafl›m›flt›r. Bunu dünyada-
ki geliflmelerle de izah etmek yanl›flt›r.
Dünyadaki sistem de¤iflikli¤i, ortaya
ç›kan yeni argümanlar, liberalizmin
ideolojik etkisi ve bunun sosyal hayat-
taki yans›malar› eskiden de vard›. 

Bunlar›n rolü bir yere kadar anla-
fl›labilir, ama burada önemli olan
bizden kaynakl› yönler üzerinde dur-
makt›r. Bu noktada yönetimlerimizin
rollerini oynamad›klar›n› aç›kça be-
lirtmek durumunday›z. Yönetimleri-
miz, PKK’nin emekçi özellikleriyle,
kolektif ruhuyla, yüce yoldafll›k ilifl-
kileriyle hareket etmekten çok, par-
çal› ve zaman zaman birbirini bofla

ç›karan, enerjiyi, eme¤i, zaman› ayn›
ortak hedeflere dönük örgütlemekten
ve harekete geçirmekten ziyade ye-
tersiz bir durufla sahip olmufltur. Bu
parçal› durum ister istemez kadrola-
r›m›za da olumsuz etki yapm›fl, kad-
rolar›m›zda elefltiri ve sorgulama gü-
cünün zay›flamas›na yol açm›flt›r.
Moral ve motivasyonun olumsuz yön-
de geliflmesine, hatta kadrolar›m›z›n
belki de inanç zedelemesi yaflayacak
kadar zorlanmas›na yol açm›flt›r.
Bundan dolay›d›r ki daha olumlu ve
ileri düzeyde baflarmak mümkünken,
daha geri, daha yetersiz, daha azla
yetinen bir duruma gelindi. 

Burada sadece yönetimleri sorgu-
lamak, elefltirmek de yetmiyor. Tabii
ki bir sahada yönetimin baflar› düze-
yi, kadrolar›nda gerçeklefltirdi¤i mo-
ral, heyecan, elefltiri ve sorgulama bi-
linci, kadrolar›na kazand›rd›¤› kolek-
tif çal›flma tarz› ve tabii büyük sevgi
ve sayg›yla dolu yoldafll›k iliflkileriyle
ölçülür. Bu yeterince yaflanmam›flt›r.
Kadro daha çok liberal, çözümsüz,
çözümsüz kald›¤› yerde flayet yöne-
timle özel ya da yak›n bir iliflkisi var-
sa son derece kat› ve bast›rmac› olan,
yetkiye dayal› hareket eden, ço¤u kez
zay›fl›klar›ndan ve yönetimden göre-
medi¤i destekten dolay› çözümsüz ve
mecalsiz kalan, flikayet eden, kendisi-
ni geri çeken, belki de baz›lar› sadece
kendisini korumakla yetinen bir du-
ruma düflmüfltür. 

Bunlar bütünüyle zay›fl›kt›r. Bir
kadro eflittir bir örgüttür. Bir kadro
eflittir bir ideolojik temsiliyet, politik
düzeydir. Bir kadro eflittir bir eylemli-
lik, yani komple hareketi temsil eden
insand›r. Ama kadrolar›m›z›n ço¤u-
nun bu anlamdaki yetersizlikleri, bir-
birileriyle olan iliflkilerinde olumsuz
etkilenmelerine, mücadelenin esas so-
runlar›n› gündemlefltirerek çözüme

yönelik beyin yorma, yürek ve emek
birli¤i gerçeklefltirme yerine ço¤u kez
daha geri düzeyde, hatta seviyesiz di-
yebilece¤imiz birbirini çekifltirme üs-
lubu, böyle bir zihniyetin oluflmas›na
neden olmufltur. Bu anlamda baflkala-
r›n›n yapmak isteyip de yapamad›kla-
r›n› yönetimlerimiz ve kadrolar›m›z
yapm›flt›r. Güven sorunlar›n› dahi tar-
t›flma konusu yapan, sevgi sayg› ölçü-
lerini afl›nd›ran bir durum ortaya ç›k-
m›flt›r. Böyle olunca da, hareketimiz
istenilen tarzda temsiliyet düzeyine
kavuflamam›flt›r. Bunlar olumsuz ve
reddedilmesi gereken yanlard›r. 

ÜÜrreetteemmeeyyeenn  hheerr  kkuurruumm  öörrggüütt  vvee  bbiirreeyy
eerriimmeeyyee  vvee  yyoozzllaaflflmmaayyaa  mmaahhkkuummdduurr

Tabii biz Avrupa sahas›n›, kadrosu-
nu ve örgütünü tümüyle böyle görmü-
yoruz. Kendisini koruyan, temsil eden
arkadafllar›m›z da var. Çok büyük s›-
k›nt›lar›, çekiflmeleri yaflasa da yine de
ayakta durmas›n› bilen arkadafllar
var. Bunlar da hareketimizin kazan›m-
lar›d›r. Gelinen noktada flunu söyle-
mek gerekir: Birçok mücadele alan›n-
da s›k›nt›lar yaflanabilir –bu, Avrupa
için de geçerlidir– ama buradaki gelifl-
me zeminimiz yerinde durmaktad›r.
Kitlemizin, Önderli¤imiz flahs›nda ba¤-
l›l›¤› eskisinden daha güçlüdür. Mev-
cut kadro yap›m›zda Önderli¤imiz üze-
rinde güçlü birleflme kararl›l›¤› ve ira-
desi bu temelde vard›r. 

Birçok nedenden kaynakl› örgüt, yö-
netim ve kadro sorunlar›m›z özellikle
son bir y›l içerisinde gösterilen do¤ru ve
kararl› yaklafl›m ile art›k çözülmüfl,
mücadelenin gerçek ve asli gündemi
yakalanm›flt›r. Hareketimizin içine gir-
mifl oldu¤u hamlesel ç›k›fl, Avrupa ör-
gütü ve kadrolar›m›zda da anlam›n›
bulmakta, tüm arkadafllar büyük bir
görev ve sorumluluk bilinciyle, heyecan
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“YYöönneettiimmlleerriimmiizz,,  PPKKKK’’nniinn  eemmeekkççii  öözzeelllliikklleerriiyyllee,,  kkoolleekkttiiff  rruuhhuuyyllaa,, yyüüccee  yyoollddaaflflll››kk

iilliiflflkkiilleerriiyyllee  hhaarreekkeett  eettmmeekktteenn  ççookk,,  ppaarrççaall››,,  bbiirrbbiirriinnii  bbooflflaa  çç››kkaarraann,,  eenneerrjjiiyyii  oorrttaakk

hheeddeefflleerree  ddöönnüükk  öörrggüüttlleemmeekktteenn  zziiyyaaddee  yyeetteerrssiizz  bbiirr  dduurruuflflaa  ssaahhiipp  oollmmuuflflttuurr..  

BBuu,,  kkaaddrrooddaa  ddaa  eelleeflflttiirrii  vvee  ssoorrgguullaammaa  ggüüccüünnüünn  zzaayy››ffllaammaass››nnaa yyooll  aaççmm››flfltt››rr..  MMoorraall  vvee

mmoottiivvaassyyoonnuunn  oolluummssuuzz  yyöönnddee  ggeelliiflflmmeessiinnee,,  hhaattttaa  kkaaddrroollaarr››mm››zz››nn  bbeellkkii  ddee  

iinnaannçç  zzeeddeelleemmeessii  yyaaflflaayyaaccaakk  kkaaddaarr  zzoorrllaannmmaass››nnaa  yyooll  aaççmm››flfltt››rr”
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ve moral ile sürece yüklenmektedirler. 
Bilindi¤i gibi Avrupa’da birçok siya-

si, sosyal, kültürel dernek ve kurumla-
r›m›z var. Bunlar›n her birisi birbiri
kadar anlaml› ve de¤erlidir. Kadro ve
örgüt birimlerimizde oldu¤u gibi, der-
nek ve kurumlar›m›z da konfederal
sistem gere¤i birbirine yük olan ve
t›kayan de¤il, aksine, birbirini tamam-
layan ve ön açan bir rol oynamak du-
rumundad›r. Bireyden birim ve ku-
rumlara dek herkesin kendisini yenile-
mesi, e¤itim baflta olmak üzere finans-
man sorunlar›n› çözmesi ve kendisini
nicelik ve nitelik olarak büyütmesi ge-
rekmektedir. Kendisini ifllevsel k›lma-
yan, üretemeyen ve büyütemeyen her
kurum, örgüt ve birey erimeye ve yoz-
laflmaya mahkumdur. Kurumlar›m›-
z›n birer gerilla mevzisi ve ibadethane
gibi temiz tutulmas› ve bu kurumlara
duyarl› yaklafl›lmas› flartt›r. Özgürlük
hareketinin bu hamlesel ç›k›fl›, Avrupa
sahas›nda da bu büyüklükte bir an-
lam bulabilmelidir. 

AAppooccuu  kkiiflfliilliikk  vvee  oonnuunn  kkaaddrroossuu  
eeyylleemm  vvee  ggöörreevv  iinnssaann››dd››rr

–– Kadronun bu hamle sürecinde ge-
reken rolü oynama görevi var. Ancak
geçmiflin baz› al›flkanl›klar› ve kendi
bireyselli¤ine kapanma bunu engelli-
yor. Kadroda yaflananlar sürece kat›l›-
m›na ne gibi etkilerde bulunuyor? 

–– Buradaki gerileme veya bozulma
diyeyim ya da bunun karfl›t› kendini
gelifltirme veya yanl›fll›klardan ar›nd›r-
mad›r, hepsinin de esas› zihinseldir.
‹nsan›n kavrama, bilinç ve yorum dü-
zeyi ile ilgilidir. Bir kadronun görev al-
mak istemiyorum demesi, mant›¤›n
kabul edece¤i bir fley de¤ildir. Apocu
kiflilik ve onun kadrosu, eylem ve görev
insan›d›r. Nerede bir görev, eylem var-
sa orada olur. Kadrolu¤un özü budur. 

Tabii yetki bazen yanl›fl, yöntemsiz
ve yetersiz kullan›ld›¤› için baz› arka-
dafllarda antipati yaratm›fl olabilir.
Ama burada da kadronun görevi,
yanl›fla do¤ru ile cevap vermektir.
Yanl›fl› baflka yanl›fllara gerekçe yap-
mamakt›r. Eksik yapan, yetersiz uy-
gulayan, az temsil eden kadroysa,
tam yapan, do¤ru yapan ve yeterli

temsil edecek olan da kadro-
dur. Bu aç›dan kadro kendi-
sinde böyle bir ideolojik dona-
n›m, ruh yüceli¤i, moral güç
ve yetenek görebiliyorsa, o tür
kayg›lar› ve engelleri kendisi-
ne gerekçe yapmaz, tersine,
daha güçlü sahiplenmenin ve
daha güçlü temsil etmenin ge-
rekçesine dönüfltürür. Hele
hele hareketimize karfl› ideolo-
jik mücadelenin sosyal hayata
bile yans›malar›n›n görüldü¤ü
bir saha olan Avrupa’da bu
daha da geçerlidir. 

Sistemi girdaplarla, pusular-
la dolu, beyni körelten, ruhu
karartan, psikolojiyi alt üst
eden bir aland›r Avrupa. Bireyi
canavarlaflt›ran, birey toplum, birey ör-
güt, birey birey iliflkisini çok çarp›tan
bir sistemi var. Buna karfl› ideolojik du-
rufl sa¤lam olmazsa, kadronun afl›n-
mas› engellenemez. Onun için her fley
önce zihinde bafllar dedim. Kastetti¤im,
ideolojik netlik ve kararl›l›kt›r. 

Kadro bu noktada kendine güven-
melidir. ‹deoloji zay›f ise politik öngö-
rüden yoksun kalan kadro oluyor. Po-
litik öngörü yetersiz olunca da örgüt-
sel bak›fl aç›s› yetersiz oluyor. Örgüt-
sel anlamda üretken olmay›nca, ken-
disine sayg›s› azal›yor veya yoldafllar-
la sevgi sayg› iliflkileri afl›n›yor, azal›-
yor. Bunlar kiflilerin subjektif niyetle-
ri de¤il, bazen olgular kifliye ra¤men
kifliyi bu noktaya getirebiliyor. Bu an-
lamda kadronun zapt edilemez bir
mücadele ruhu olmal›. 

AAppooccuulluukk  kkaayygg››ss››zz  vvee  kkaarrflfl››ll››kkss››zz  
mmüüccaaddeelleenniinn  ggeerree¤¤iinnii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekkttiirr

Eski Apoculardan, arkadafllardan
bahsedildi¤inde, hiçbir engel tan›ma-
d›klar›, hedefe ulaflmak için her yönte-
mi denedikleri, iradelerinin çok güçlü
oldu¤u söylenir. Mevcut durumda kad-
rodaki afl›nmay› aflabilmek için de tam
da öyle bir ruha ulaflmam›z gerekti¤i
aç›kt›r. Madem ki mücadelemiz bu ka-
rarl›l›¤›n üzerinde geliflti ve büyüdü, o
zaman geçmiflte sergilenen Apoculu¤u
bugünün koflullar›nda da temsil et-
mek, yine böyle büyük bir irade, karar-
l›l›k, fedakarl›k sergilemek gerekiyor. 

Apoculuk, mücadele tarihimizde bir
yi¤itlik hikayesi olarak alg›lanmamal›-
d›r sadece. Tam tersine, her dönemde
mücadelemizin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan moral, ideoloji kayna¤› olarak an-
lafl›lmal›d›r. Kayg›s›z, hesaps›z, karfl›-
l›ks›z bu hareketin kadrosu olman›n
gere¤ini yerine getirebilmektir. ‹deolo-
jik alanda bu hareket bir bask›, sald›-
r› m› görüyor ya da yanl›fl bir imajla m›
ifade edilmek isteniyor, bu hareketin
kadrosu orada kendisinde ideolojik
donan›m ve gücü bulmal› ki buna kar-
fl› mücadele edebilsin. Bu, hem örgüt-
sel, yaflamsal anlamda hem de ahlaki
ölçüler anlam›nda böyledir. 

E¤er insan kendisini her an sorgu-
lamaz, gözden geçirmez ve duru tut-
mazsa, Avrupa’da ruhunu da kirletir,
beynini de köreltir, yüre¤ini de a¤ar-
t›r. Gerçekten kendisiyle muazzam
bir mücadelesinin olmas› gerekiyor ki
bu hareketin ahlaki ölçülerini, kadro
duruflunu yaflayabilsin ve çevresine
afl›layabilsin. Kadronun beyni sadece
nerede, nas›l daha iyi bir katk›, ör-
gütsel mücadele, e¤itim olur konula-
r›yla dolu olmal›d›r. Ama kadro bu
sahada eksik olunca, beyin bofllukla-
ra düfler. Kifli kendini bofllukta hisse-
der. Kifli bofllukta olunca da yönlen-
dirilmeye aç›k hale gelir. ‹stemese bi-
le, amac› ile tezat teflkil eden anlam-
s›z, gereksiz fleylerle u¤rafl›r. Özetle,
kadronun ideolojik durufl sa¤laml›¤›,
yine ahlaki ölçüleri kendisinde gelifl-
tirmesi çok önemlidir. 
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Her fleyden önce de Önder Apo’nun
kadrolar›ysak, Önder Apo’nun içinde
oldu¤u durum ortadad›r. Kadro beyni,
ruhu, refleksi ve her fleyi ile bunu gö-
rerek, buna göre harekete geçmeli, or-
taya ç›kmal›d›r. Bir kadronun en
önemli özelli¤i zapt edilmezli¤idir. Baz›
kayg›larla, saplant›larla, beklentilerle
kendisini s›n›rland›rmamas›d›r. Yoksa
her kadro kendisine göre baz› do¤ru-
larla, kendisine çizdi¤i k›rm›z› çizgiler-
le hareket ederse, ortak payda, ortak
amaç, dolay›s›yla bunu gerçeklefltire-
cek ortak zaman, ortak emek çok geri-
de kal›r, hatta olmaz. O durumda da
hareketin amac› ya ortadan kaybolur
ya da gerçekleflmez. 

PPKKKK  sseenntteezzii  ggüüççllüü  kkaavvrraannmmaaddaann  
hhaarreekkeettiinn  mmiilliittaann››  oolluunnaammaazz

–– Avrupa sistemi veya düflman di-
rekt de¤il, ama dolayl› yollarla baflka
kimlikler ve yaflam biçimleriyle kad-
ronun yaflam›na girmek ve onu mü-
cadelesinden koparmak için çok ince
yöntemler denemektedir. Kadro buna
karfl› nas›l bir hassasiyet ve duyarl›-
l›k tafl›mal›d›r? 

–– Kadro, ideolojik inanç, kavray›fl
ve temsiliyet düzeyi ile kadrodur.
‹deoloji nedir? Bir hareketin flahs›n-
da bir halk›n ya da sosyal kesimin
tüm ç›karlar›n›n sitemlefltirilmesi,
teorilefltirilmesidir. Kadronun da bu-
nun derinli¤ini kazanmas› önemlidir.
Asl›nda Önderli¤imizin öne ç›kard›¤›
yeni ideolojik derinlik, aç›l›m, dolay›-
s›yla yeni paradigma karfl›s›nda kad-

ronun duruflu çözümlendi¤inde bir
iki do¤ruya ulaflmak mümkün. Baz›-
lar›m›z, ‘Önderli¤imizdir do¤rudur,
inanmak gerekiyor’ dedik. ‹nanaca¤›z
tabii. Hemen belirteyim, biz ayn› za-
manda bir inanç hareketiyiz de.
‹nanc› büyük olan›n baflar›s›n›n da
büyük olaca¤›na inan›yoruz. Hatta
flunu da belirtebilirim; yanl›fl inançla
bile olsa hedefine ulaflanlar hep ol-
mufltur. Mesela günümüzde baz› dini
inançlar bunu uygulam›fl ve hedefle-
ri yanl›fl da olsa karfl›t güçleri çok
ciddi boyutta zorlayabilmektedirler.
‹deoloji bu aç›dan çok önemli. Tabii
ki bunlar›n parasal güçleri vard›r.
Ama inançlar›n›n bunlardan çok da-
ha büyük oldu¤una inan›yorum. Di-
reniflleri oradan geliyor. 

PKK hareketi bir insanl›k hareketi-
dir. Demokratik sosyalizm ideolojisi
dolay›s›yla tarihsel olarak birbiriyle
iliflkilendirerek insan› çözümleyen, in-
san›n ütopyas›n› yeniden kurmaya ça-
l›flan bir harekettir. Önderli¤in pey-
gamberlerden, mitolojilerden tutal›m
bilimsel ideolojilere kadar hep böyle
sorgulay›c›, çözümleyen yaklafl›mlar›-
n›n sonucunda bir sentez olarak orta-
ya ç›kt› PKK hareketi. Bu sentezi güç-
lü kavramad›kça, bu hareketin milita-
n› olmak mümkün de¤il. 

Önce bir inanç hareketi diyorum,
ideolojiye inanmak yani. KKeemmaall  PPiirr
arkadafl, “ben bu hareketin gelece-
¤inde zaferi görüyorum” dedi. Bunu
gördükten sonra, bunun eylem ada-
m› olmamak, ahlaki duruflunu sergi-
lememek mümkün de¤il. Yani sada-
katle inanmak gerekir. ‹nanmak da

yapmakla eflde¤erdedir.
Mesela sa¤lam, inançl›
müminler vard›r. Bun-
lar inançlar› u¤runa ra-
hatl›kla ölüme giderler,
çünkü karfl›l›¤›nda ah-
rette cenneti düflünür-
ler. Ama biz o sadakat-
le, durulukla, temizlikle
gerçekten bu hareketin
gelece¤inde özgürlü¤ü,
dolay›s›yla insanl›¤› ya-
flayaca¤›m›za, yarataca-
¤›m›za inan›yorsak, bir
müminin gönül rahatl›-
¤›, irade keskinli¤iyle,

evet ölüme de yat›l›r, eylem de yap›-
l›r, örgüt adam› da olunur, politikac›
da olunur diyebilmeliyiz. Bu aç›dan
do¤ru, sa¤lam ideolojiyle beraber bu-
na gerçekten inanmak, beyin hücre-
lerine, iliklerine tam› tam›na yedir-
mek gereklidir. 

Bizde ideolojiden kastedilen bu-
dur, lafazanl›k de¤ildir. ‹çimizde baz›
tipler ç›km›fl kendisine ideolojik kad-
ro demifltir, ama hayat›n gerçekleri-
nin onlar› nas›l ve nerelere savurdu-
¤u ortadad›r. ‹deoloji bu anlamda
bizde gerçekleflen boyutu ile hayat›
çözümlemek, günü çözümlemek ve
do¤ru sentezleyebilmek, politikaya
yön vermek, politikan›n hayat bul-
mas› için gerekli mekanizmalara
ulaflmakt›r. Onlar da örgüt ve örgüt
araçlar› oluyor. Bu anlamda ideoloji-
siz bir kadro zaten düflünülemez. 

KKaaddrroo  iiddeeoolloojjiiyyii  aadd››  kkaaddaarr  bbiilliiyyoorr
vvee  iinnaann››yyoorrssaa  yyeenniillmmeezzddiirr

Bir kadronun temel özelliklerini
s›ralarsak, ilk s›raya ideolojik temsi-
liyet özelli¤ini koymak zorunday›z.
Ama bu, PKK’nin flu gerçe¤ini de ters
yüz etmemeli: Az sözle çok ifl yap-
mak. H›zl› anlamak, h›zl› gerçeklefl-
tirmek. Bu da bizdeki dinamizmdir.
Az fleyden çok anlamak. Bu da bizde-
ki kavray›fl düzeyinin yüksekli¤idir.
Böyle bir kadro, ideolojinin gerekleri-
ni yerine getirmifl demektir. 

Üniversitelerde akademisyenler
olabilir. Bunlar teorik, felsefik boyut-
lar›yla hayat›n de¤iflik sorunlar›n›
farkl› aç›lardan de¤erlendirebilirler,
ama ideoloji söz konusu oldu¤unda,
zaten bütün bilimlerle sentezlenmifl,
yo¤rulmufl ve sistemik hale gelmifltir.
Bu sisteme ulaflmamak, kiflide gelgit-
lere, inançs›zl›klara, bazen temposu-
nu, performans›n› düflürmeye yol
açar. Böyle bir kadronun gelece¤i de
yoktur. Ad› kadar ideolojiyi biliyor ve
inan›yorsa, kadro yenilmez olur. Ha-
reketi temsil etme, hem onun politika-
s›na, öngörüsüne sahip olma, bunu
hayata geçirecek örgüte ulaflabilme
hem de Önderli¤imizin de temel bir
özelli¤idir, b›kmadan usanmadan, ge-
ce gündüz yaflam› bir e¤itime dönüfl-
türme kadronun temel görevleridir. 

SERXWEBÛNEEkkiimm  22000077 3399
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Kadrolar›m›za en büyük tepki ve
öfkemiz de bu noktadad›r. Hem za-
man› katlediyor hem de zaman›m yok
diye yak›n›yor. Asl›nda insan zaman
yaratan varl›kt›r. ‹nsans›z hiçbir fley
düflünülemez, zaman kavram› bile
insans›z düflünülemez. Zaman soru-
nu diye bir fley de olamaz, ama kül-
tür, al›flkanl›klar kadronun zaman›-
n›n ço¤unu bofl sohbetlerle öldürme-
sine, zaman› de¤erlendirmemesine,
gündem d›fl›, geriletici, bazen de sevi-
ye düflürücü konular üzerinde belki
saatlerce sohbet eder bir noktaya gel-
mesine neden oluyor. Yak›flm›yor,
kadronun sorumluluklar›yla, sahip
olmas› gereken beyin gücüyle bu tür
fleyler örtüflmüyor. E¤er biraz mecal-
sizli¤i, flikayetçili¤i, m›zm›zl›¤›, b›k-
k›nl›¤› ve yorgun düflmeyi zaman za-
man dile getiriliyorsa, biraz da özde-
ki bu zay›fl›ktand›r. Böyle olmasa,
kadro ak›flkand›r, dolup taflar, enerji
doludur. Enerji dolu olmakla da ye-
tinmez. Do¤ru yerde, do¤ru hedefe
yönelik zaman› do¤ru yöntemle de-
¤erlendirir. ‹deolojik kadro duruflunu
böyle tan›ml›yoruz. Zaten Önderli¤i-
mizin de bir dönem yo¤un biçimde
gerçeklefltirdi¤i kiflilik çözümlemele-
rinde hep vurgu yapt›¤› ve özümset-
meye çal›flt›¤› ideoloji idi. ‹deolojik
birli¤i olmayan bir harekette ortak
bak›fl aç›s› ve refleks olmaz. Bunun
olmad›¤› yerde de baflar› olmaz.

DDeevvlleett  vvee  mmaazzlluummllaarr  aarraass››nnddaakkii  iilliiflflkkii
ttüümmüüyyllee  bbaasskk››  vvee  zzuullmmee  ddaayyaann››rr  

–– Avrupa sahas›nda geçti¤imiz dö-
nemde TC’nin mücadelemize karfl› uy-
gulad›¤› siyasete paralel olarak bas-
k›nlar, tutuklamalar, gözalt›lar; Türki-
ye’de geliflen katliamlara ve demokrasi
ile ba¤daflmayan tutumlara göz yum-
ma, sessiz kalma politikas› yürütül-
müfltür. Bu siyaseti deflifre etmek, TC
ile yürüttü¤ü bu uzlaflmay› kamuo-
yunda teflhir etmek için ne tür eylem-
sellikler ve giriflimler gereklidir. Kamu-
oyunu bu konularda duyarl› k›lmak
için bas›n nas›l bir rol oynamal›d›r?

–– Asl›nda Avrupa sisteminin, de-
mokrasisinin içtenlikli olmad›¤›n›, yi-
ne onlar›n kulland›¤› argümanlarla

deflifre edebiliriz. Yani en de¤me de-
mokrasi mücadelesi ve gelene¤i bizde
vard›r, evrensel insan haklar› ve de-
mokratik ölçüler bizde vard›r denilir.
Ama ifl devletlerin ç›kar›na geldi¤inde,
bunun hiç de böyle olmad›¤› aç›kça
görülür. Balkan halklar›n›n birbirini
bo¤azlamas›nda Amerika kadar Avru-
pa devletlerinin de rolü yoktur denile-
mez. Ortado¤u halklar›n›n bu kadar
geri tutulmas›ndan tutal›m günümüz-
de içinde bulundu¤umuz koflullar ve
birbirini bo¤azlamas›nda Avrupa’n›n
katk›s› yoktur denilemez. Kürt halk›-
n›n tarihte u¤rad›¤› ma¤duriyetler,
haks›zl›klar, tan›nmazl›klardan tuta-
l›m özgürlük mücadelesinin karfl›laflt›-
¤› s›k›nt›lar ve engeller, genel anlamda
yaflanan çözümsüzlükte Avrupa’n›n
katk›s› yoktur denilemez. Yani devlet-
lerin özünde ç›karlar vard›r. 

Devletler aras›nda ç›kar vard›r, dev-
letler ve mazlumlar aras›nda ise tü-
müyle zulüm ve bask› vard›r. Bu
anlamda hiçbir devletin sicili temiz de-
¤ildir. Hukuk ve yasalar› kendi ç›kar-
lar›na göredir. Bunun bariz örne¤i, Av-
rupa sisteminin Önderli¤imizi kabul-
lenmeyiflidir. Asl›nda Avrupa huku-
kunda böyle bir fley yok, ama söz ko-
nusu olan Önderlik olunca, oluyor.
Demek burada ç›karlar var. 

BBeelliirrlleeyyiiccii  oollaann  öözzggüürr  iirraaddeellii  dduurruuflfl  
vvee  ppoolliittiikkaamm››zz››nn  ssaa¤¤llaammll››¤¤››dd››rr

Türkiye büyük bir pazard›r. Zaman
zaman politik yetkililer de söyler, ki
do¤rudur, jeopolitik önemi olan bir
sahad›r, dolay›s›yla ifltah kabart›r.
Amerika gibi büyük sermaye güçleri
ve devletleri de bu ifltah kabartan pa-
zar› kaybetmek istemez. Dolay›s›yla
demokrasiye olan aflklar› da kendi
demokratik normlar›n› uygulama dü-
zeyleri de bu ifltahlar›na paraleldir.
Ne kadar az dokunursan, ne kadar ç›-
karlar›na karfl› temkinli olursan de-
mokrasileri o kadar görkemlidir. Ama
baflkalar›n›n ç›karlar› Avrupa demok-
rasisinin ç›karlar› ile uyuflmad›¤›
anda demokrasi biter, ciddi yara al›r,
zedelenir. Maalesef bize karfl› uygula-
nan da hep bu olmufltur. 

Avrupa Birli¤i diyoruz. Avrupa dev-
letleri herhangi bir siyasi ve sosyal ko-

nuya iliflkin birlik olarak tutum belir-
ledikleri kadar, bazen de kendi içinde
örgütlenerek devletlerin flahs›nda tu-
tum belirlemektedirler. Bu, en çok da
bize karfl› yap›lmaktad›r. 

Uzun y›llar›n prati¤ine bakt›¤›m›zda,
birkaç y›lda bir baflka bir Avrupa devle-
tinin, bayra¤› birbirine devreder gibi
daha aç›k bir tutum sergilemifl oldu¤u
görülecektir. Sanki kendi içlerinde bir
görev bölümüdür bu. Bu, AB’nin kendi
içindeki duyars›z, tutars›z mant›¤›n›n
bir sonucudur. Görev bölümü gibi, her
seferinde bir baflka devlet bizimle daha
fazla muhatap olur. 

Avrupa sistemini, demokrasi ve
devletlerini gerçekçi görmek laz›m. Bi-
linmeli ki, bu güçlerin reddedilmeye-
cek en genel baz› demokratik normlar›
bile ç›karlar› söz konusu olunca orta-
dan kalkar. Bu nedenle onlardan her-
hangi birisinden özel ve özgün bir bek-
lenti içinde olmak ne kadar yanl›flsa,
her fleyi böyle ak kara reddetmek de o
kadar yanl›flt›r. Belirleyici olan özgür
ve iradeli duruflumuz, hakl› mücade-
lemizin d›fl kesimlere, güçlere kav-
rat›lmas›, ikna düzeyi ve gelifltirilen
politikan›n sa¤laml›¤›d›r. 

–– 26 y›ld›r Kürt halk›n›n mücadele-
sine kesintisiz tan›kl›k eden gazetemiz
arac›l›¤› ile iletmek istedi¤iniz bir me-
saj›n›z var m›? 

–– Serxwebun, bu hareketin ideolo-
jik bak›fl aç›s›n› ve birli¤ini en ileri
düzeyde kesintisiz temsil eden çok
güçlü bir beyin gücüdür. Halk›m›z›
sürekli ayd›nlatan rolünü oynam›flt›r.
Özgürlük hareketini Serxwebun’da
tan›mak ve onunla anlamland›rmak
do¤rudur. Serxwebun, 26 y›la çok bü-
yük teorik derinlikler, ac›lar, büyük
moral de¤erler s›¤d›rd›. Bu rolünü
geçmifl y›llara yak›flan verimlilikte ve
olgunlukta bundan sonra da güçlü
oynayaca¤›na inan›yoruz. 

Serxwebun’u örgütleyen, ona sü-
reklilik kazand›ran, kadro ve kitlemiz-
le buluflturan, özetle eme¤i geçen tüm
arkadafllara ve sizlere selam ve saygi-
lar›mla birlikte 27. y›l›n›z› flimdiden
büyük bir heyecan ve moralle kutlu-
yor, sevincinizi ve sorumlulu¤unuzu
paylaflt›¤›m› belirtmek istiyorum.
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Aktif savunma temel gündemimizi
oluflturmaya devam ediyor. Sürecin
görevlerinin baflar›yla yerine getirile-
bilmesi için her fleyden önce do¤ru
kavranmas›, derinlikli anlafl›lmas› ve
iyi planlanmas› gerekiyor. Bunu sa¤-
layabilmek için hareket olarak bir sü-
reden beri tart›flma yürütüyoruz. Bu
tart›flmalar› daha genel anlam›yla
2005 y›l› sonunda, fiemdinli olay› ar-
kas›ndan bafllatt›k. 2006 y›l›nda çe-
flitli düzeylerde tart›flt›k. Ateflkes sü-
reciyle birlikte tart›flmalar› daha çok
Önderli¤imiz yürüttü. Önder Apo bir
yandan 1 Ekim 2006’da bafllat›lan be-
flinci tek yanl› ateflkes sürecinin stra-
tejik baflar›s› için çal›fl›rken, di¤er
yandan da ateflkesin stratejik baflar›-
ya dönüflmemesi durumunda olufla-
cak siyasi ve askeri durumu analiz et-
meye çal›flt›. Yo¤unlaflmalar›n› sürek-
li görüflmelerde dile getirdi. Bas›na ve
kamuoyuna bu biçimde ulaflt›rmak
istedi. Yine henüz avukatlara verilme-
mifl olan son savunmas›nda da bu
durumu kapsaml› bir teorik çözümle-
meye tabi tuttu¤unu, görüfllerini bu
biçimde ifade etti¤ini belirtti. 

Önderlik yo¤unlaflmalar› te-
melinde biz de hareket ve halk
olarak bu süreci tart›flt›k, anla-
maya çal›flt›k. Önemli bir yo¤un-
laflma olufltu bizde. Son olarak
da 2007’nin bafl›ndan itibaren
farkl› örgüt ve kurumlar›m›z›n
gelifltirdikleri toplant›larda bu
konuyu temel gündem yapt›k.
Somut de¤erlendirmeye, bu te-
melde gereken karar düzeyini or-
taya ç›karmaya çal›flt›k. HPG IV.
Konferans› en baflta bu tart›flma-

lar› yapan ve karar düzeyini ortaya
ç›karan toplant› oldu. Daha sonra
KONGRA GEL V. Genel Kurulu da sü-
recin çok yönlü de¤erlendirmesini ya-
parak, hareketimizin izlemesi gere-
ken politik çizgiyi kararlaflt›rd›. 

1 Ekim ateflkesinin politik müca-
dele s›n›r›nda kalmas›, stratejik ka-
zan›ma dönüflmemesi sonucunda
hareket olarak yapt›¤›m›z bu de¤er-
lendirmeler ve ald›¤›m›z kararlar, iz-
lememiz gereken yeni mücadele çiz-
gisini ortaya ç›kard›. 

Yeni süreç genelkurmay-AKP
ittifak›n›n uzlaflmas›na dayan›yor

Böyle bir geliflme sürecinde, Türki-
ye yönetimi kendi içinde seçim tart›fl-
mas›na girdi. Daha do¤rusu 2006
Temmuz’unda planlay›p uygulamaya
koyduklar› PKK’yi imha ve tasfiye pla-
n›, beflinci tek yanl› ateflkes giriflimi ve
onun etraf›nda gelifltirilen çabalarla
bofla ç›kar›l›nca, Türkiye yönetimi po-
litikas›z, bofllukta kald›. Bu durum
devleti yöneten kurum olarak genel-

kurmay› ciddi bir telafl ve kayg› içine
soktu. Bunu aflabilmek için cumhur-
baflkanl›¤› seçimleri kriz haline getiril-
di. Genelkurmay baflkanl›¤› 27 Nisan
tarihli muht›ras›n› verdi. 

Bir yandan Kürt halk› düflman ilan
edilip yeni düflman tan›m› daha net ya-
p›l›rken, di¤er yandan AKP, genelkur-
may çizgisiyle, daha do¤rusu klasik
cumhuriyetçi çizgiyle yeniden uzlafl-
maya zorland› ve böyle bir uzlaflman›n
yöntemi olarak erken seçim bir yol ola-
rak benimsendi. Dolay›s›yla PKK’yi im-
ha ve tasfiye plan›n›n baflar›s›z kalma-
s› ortam›nda oluflan siyasal bofllu¤u
gidermek için yürütülen mücadele,
cumhurbaflkanl›¤› seçiminin krize dö-
nüflmesi ve erken seçim sürecinin gün-
demleflmesi temelinde, genelkurmay ve
AKP yönetimi aras›nda yeni bir uzlafl-
mayla sonuçland›. Bu uzlaflma tabii
bir anti Kürt uzlaflmas›yd›. Daha önce
denenmesine ra¤men baflar›lamayan
PKK’yi imha ve tasfiye plan›, geçmifl
sürecin tecrübelerinden de dersler ç›-
kar›l›p yeniden flekillendirilerek, daha
etkili bir biçimde devreye konuldu. 

Böylece seçim tart›flmalar› or-
tam›nda hem Türkiye’nin yeni yö-
netimi belirlendi hem de bu yeni
yönetimin izleyece¤i politikalar›n,
oluflturaca¤› program›n temel il-
keleri, Büyükan›t Erdo¤an görüfl-
melerinde ortaya ç›kar›ld›. Türki-
ye’nin yeni yönetiminin de genel-
kurmay AKP uzlaflmas› temelinde
oluflturulaca¤› netlefltirildi. 

Ateflkesin devam› olarak orta-
ya ç›kan bu sürece de uygun bir
politika dayatmaya çal›flt›k. Ma-
dem ki yeni bir seçim süreci gün-

AA kk tt ii ff     ss aa vv uu nn mm aa     dd ii rr ee nn ii flfl ii         
AA pp oo cc uu     mm ii ll ii tt aa nn ll ›› ¤¤ ››     zz aa ff ee rr ee     gg öö tt üü rr ee cc ee kk tt ii rr

“Türkiye yönetiminin belli bir destek alma temelinde yeni bir imha ve tasfiye plan› haz›rlay›p bu temelde 
sald›r› politikas› izledi¤i, yeni AKP hükümetinin program›n›n esas›n›n bu oldu¤u kesindir. O zaman 
bunun karfl›s›nda bize de tek yol kal›yor: Direnmek! Aktif savunma süreci do¤rultusunda güçlü bir

direnifl hamlesi gelifltirmek, yani düflmana anlad›¤› bir dille karfl›l›k vermek. Baflka bir yol kalmam›flt›r. 
Di¤er yollara iliflkin bütün özverileri gösterme temelinde yürüttü¤ümüz çabalar sonuç vermemifltir”

Halk Savunma Komitesi 
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deme gelmiflti, biz de ona denk düfle-
cek bir politikay› izlemeyi esas ald›k.
Bir yandan siyasal mücadele ile hal-
k›n demokratik taleplerini ortaya koy-
ma çal›flmalar›n› gelifltirirken, di¤er
yandan seçimi zora sokmayacak, se-
çimden demokratik güçler ve Kürt
halk›n›n yarar›na sonuçlar alacak bir
politik yaklafl›m› sergiledik. Sonuçta
seçimler de gerçekleflti. Her fley, tar-
t›flmalar› yürütülen mücadelenin so-
nuçlar›na uygun geliflti. Genelkur-
may-AKP uzlaflmas› seçimden önemli
bir sonuç alarak ç›kt›. AKP’nin seçim
baflar›s› sonucunda di¤er partiler,
CHP, DP gibi partiler düfltüler.

AKP yönetiminin bar›flç›l 
çözüm politikas› yoktur 

Bizim izledi¤imiz politika istendi¤i
gibi olmasa da önemli bir sonuç verdi.
Kürt halk›n›n seçimle ortaya ç›km›fl
yasal temsilcileri diyebilece¤imiz bir
grup TBMM’de olufltu. Elbette bu du-
rum, e¤er Kürt sorununun bar›flç›l
demokratik çözümü istenilirse, öyle
bir çözümün gerçeklefltirilmesi için
halk ad›na taraf olacak bir mercinin,
dolay›s›yla Kürt cephesinin somut
muhatab›n›n ortaya ç›kar›lmas›
anlam›nda geldi. 

Ancak seçim sonras› meclis yöneti-
mi, cumhurbaflkanl›¤›, yeni hüküme-
tin flekillenmesi temelinde izlenen po-
litikalarda aç›kça gördük ki, yeni AKP
yönetiminin Kürt sorununun bar›flç›l
demokratik çözümü diye bir politik

yaklafl›m› söz konusu de¤il. Tam ter-
sine, inkar ve imha çizgisini baflar›ya
götürmekte kararl› ve ›srarl› bir tutu-
mun sahibi görünüyor. Geleneksel,
klasik cumhuriyet hükümetlerinden,
özellikle son 25 y›lda ortaya ç›kar›lan
özel savafl hükümetlerinden herhangi
bir fark› yok. Ayn› sözleri tekrarl›yor,
ayn› ilkeleri program›na koymufl du-
rumda ve ayn› tarz bir politika izliyor.
B›rakal›m seçimlerle Kürt halk›n›n ya-
sal temsilcisi olarak ortaya ç›kan grup
ile Kürt sorununun bar›flç›l demokra-
tik çözümünü gerçeklefltirmek için di-
yalog kurmay›, tam tersine, o grubu
Kürt özgürlük hareketinin imha edil-
mesinde bir araç olarak kullanabil-
mek için çaba harc›yor. Bu meclis
grubuna yaklafl›m›, o grubun da ken-
disi gibi Türk özel savafl›n›n bir arac›,
aleti durumuna gelmesini istemektir.

Yeni süreç tüm güçlerimiz 
taraf›ndan yeniden ele al›nd›

Böyle olunca, yeniden bir durum
de¤erlendirmesi yapma ihtiyac› duy-
duk. Hareketimizin de¤iflik organlar›
bu temelde yeniden toplant›lar yapt›-
lar. Tart›flma, de¤erlendirme ve ka-
rar oluflturma süreci içine girdiler.
Farkl› örgütlerimizin yönetim kade-
meleri  seçim ard›ndan ortaya ç›kan
askeri, siyasi durumu yeniden de-
¤erlendirmeye ald›lar.

Bu temelde öncelikle a¤ustos ay›
bafl›nda HPG Komuta Konseyi Top-
lant›s› yap›ld›. Sonuçlar örgüte ve ka-
muoyuna sunulmufltu. Daha sonra
eylül bafl›nda ideolojik yönetimimiz,
PKK Meclisi topland›, PAJK yönetim
toplant›s› oldu. ‹deolojik partilerimizin
yönetimleri bu biçimde yeni süreci de-
¤erlendirmeye ve kararlaflt›rmaya ça-
l›flt›. Onu takiben KCK Yürütme Kon-
seyi toplant›s› oldu. Politik pratik faa-
liyetleri yürüten siyasi yönetimimiz de
hem geçen dönemin pratik çal›flmala-
r›n›n sonucunu de¤erlendirdi hem de
22 Temmuz seçimleriyle ortaya ç›kan
siyasi, askeri durumu analiz ederek,
yeni süreçte izlememiz gereken politi-
kalar› kararlaflt›rd›. Tüm bu toplant›-
larda ortaya ç›kan sonuçlar› KONGRA
GEL Genel Kurulu’nun komisyonlar

toplant›s›na tafl›d›k. Ara dönem top-
lant›s› ad›yla yap›lan dar genel kurul
toplant›s›nda, askeri, ideolojik ve si-
yasi kurumlar›m›z›n toplant›lar›nda
ortaya ç›kard›¤› sonuçlar› tart›flarak,
tüm hareketimizi ba¤layacak de¤er-
lendirme ve karar düzeyini bütünlefl-
tirecek, birlefltirecek yeni bir süreç
kararlaflmas›na gittik.

Bu temelde 22 Temmuz seçimleri-
nin ortaya ç›kard›¤› sonuçlar› kap-
saml› bir analize tabi tutmufl ve izle-
memiz gereken sonuçlar› belirlemifl
olduk. Ayn› zamanda flubat bafl›nda
HPG IV. Konferans›’n›n, may›s orta-
s›nda da KONGRA GEL V. Genel Ku-
rulu’nun stratejik bak›mdan aktif
savunma duruflu olarak tan›mlad›¤›,
kararlaflt›rd›¤› yeni sürecin aktif bir
flekilde prati¤e geçirilmesini, seçim-
ler ard›ndan ortaya ç›kan politik, as-
keri durumun hareketimizin önüne
böyle bir görevi netçe koydu¤unu
tespit etmifl olduk. 

Bizi böyle bir politik taktik karara
götüren, aktif bir uygulamaya ihtiyaç
duymam›z› sa¤layan ve politik, askeri
süreci do¤ru anlamam›za yol açan,
her fleyden önce Önderli¤imizin duru-
mu ve Türkiye’nin yeni yönetiminin
Önder Apo’ya yaklafl›mlar›yd›. Bu çer-
çevede bütün toplant›lar›m›z, en bafl-
ta Önderli¤imizin içinde bulundu¤u
durumu ve Önderli¤imize yöneltilen
imha amaçl› sald›r›lar›n ulaflt›¤› boyu-
tu de¤erlendirdi. 

Bu konuda 1 Mart tarihinde kamu-
oyuna, Önderli¤imize yönelik sistema-
tik bir zehirleme uygulamas›n›n yürü-
tüldü¤ünü duyurmufltuk. Öyle bir so-
nuca, 8-9 ayl›k bir araflt›rma inceleme-
den sonra, Önder Apo’ya iliflkin baz›
numunelerin muayene ettirilmesi neti-
cesinde ulaflt›k. Ulaflt›¤›m›z bu sonucu
halka ve kamuoyuna duyurarak, bir
yandan bu biçimde deflifre ederken, di-
¤er yandan Kürt halk›n›n ve demokra-
tik güçlerin bu durumu gidermek için
mücadele etmesini sa¤lamak istemifl
ve ça¤r›da bulunmufltuk. Kürt halk›-
n›n, gerillan›n ve baz› dost çevrelerin
bu çerçevede Önder Apo’ya sahiplenen
ve o insanl›k d›fl› sald›r›y› durdurmay›
hedefleyen mücadelesi geliflmiflti. 

Bu mücadelenin bir sonucu olarak,
AB çerçevesinde CPT’nin bir giriflimi

“Yeni AKP yönetiminin Kürt 

sorununun bar›flç›l demokratik 

çözümü diye bir politik yaklafl›m›

söz konusu de¤il. Tam tersine,

inkar ve imha çizgisini baflar›ya 

götürmekte kararl› ve ›srarl› bir 

tutumun sahibi görünüyor. 

Geleneksel, klasik cumhuriyet 

hükümetlerinden, özellikle son 

25 y›lda ortaya ç›kar›lan özel 

savafl hükümetlerinden 

herhangi bir fark› yoktur”
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ortaya ç›km›flt›. Bir heyetlerini ‹mra-
l›’ya göndermifllerdi. ‹ki gün boyunca
adada kalm›fl, Önder Apo ile de¤iflik
toplant›lar yaparak, çeflitli konular›
görüflüp tart›flm›fllard›. 

‹mral›’da onar›m ad› alt›nda
iflkence sistemi oluflturulmufltur

Bu geçen süre içinde bir yandan
duyarl›l›¤›m›z› koruyarak Önder
Apo’ya yöneltilen imha sald›r›lar›na
karfl› belli bir direnifli sürdürürken,
di¤er yandan  uluslararas› alanda
sayg›nl›¤› olan böyle bir kuruluflun
daha baflar›l› çal›flmalar yapmas› için
uygun ortam› yaratmak ve onun çal›fl-
malar›n›n sonuçlar›n› görmek istemifl-
tik. Fakat uzun süre geçmesine, yine
hareket olarak birçok giriflimde bulu-
nup ça¤r›lar yapmam›za ra¤men bu
kurumun, yapt›¤› çal›flmalardan han-
gi sonuçlar› ald›¤›, dolay›s›yla da bu
zehirlenmeye karfl› ne tür giriflimlerde
bulundu¤unu kamuoyuna duyurma
yönünde herhangi bir aç›klamas› ol-
mad›. Bu durum bizi daha endiflelen-
dirdi. Giderek bir fleyin yap›lamad›¤›
kan›s›na götürdü. Önderli¤in duru-
muna iliflkin kamuoyuna resmi aç›k-
lamalar olmamas›na ra¤men, son dö-
nemlerde CPT’nin yapt›¤› çal›flmalara
dair, yine Önderli¤imizin durumuna
iliflkin resmi ve kesin olmayan, ama
ciddiyeti olan bilgiler de edindik. 

Ö¤rendik ki Türkiye yönetimi,
CPT’nin gönderdi¤i heyetin Önder Apo
ile görüflmesine ciddi engel ve zorluk-
lar ç›karm›fl. Günlerce görüflmeyi en-
gellemifl, bekletmifltir. Ancak cum-
hurbaflkanl›¤›, baflbakanl›k düzeyinde
karar verilerek, yine Önder Apo’ya ait
herhangi bir numunenin Türkiye s›-

n›rlar› d›fl›na ç›kar›lmamas› konusun-
da anlaflmaya ulafl›larak, söz konusu
heyetin ‹mral›’ya gitmesine izin veril-
mifltir. Asl›nda bu bile, Türkiye yöne-
timinin yaklafl›m›n› anlamak aç›s›n-
dan yeterlidir. Çünkü bu durum, an-
laflmalarla ba¤l› oldu¤u kurallara, hu-
kuka uymamay› ifade ediyor. Türkiye
yönetimi bunu bile göze ald›¤›na göre,
hem zehirleme olay›n› do¤rulam›fl olu-
yor hem de bu politikay› yürütmekle
›srarl› oldu¤unu göstermifl oluyor. 

Daha ötesi, bu heyetin çok s›n›rl›
da olsa yapt›¤› baz› çal›flmalardan,
Önder Apo’nun sinüzit hastal›¤›n›n
çok a¤›rlaflm›fl bir düzeye ulaflt›¤› tes-
pitini yapt›¤›n› ö¤rendik. Bu, Önder
Apo’nun avukatlar› arac›l›¤›yla ‘bir
doktorun gelip sinüzit hastal›¤›n›n
artt›¤›n›, di¤er rahats›zl›klar›n bura-
dan kaynakland›¤›n›, bunun gideril-
mesi için de baz› haplar verdi¤i’ biçi-
mindeki aç›klamalar›yla da do¤rulan-
d›. Çok kesin olmasa da CPT heyeti-
nin böyle bir sonuca Önderlikten nu-
muneler al›p inceletmekten ziyade
içinde bulundu¤u ortam›n tetkik edil-
mesi, incelenmesi sonucunda ulaflt›¤›
yönünde bilgiler var. 

Sistematik zehirleme 
planl› bir flekilde devam etmektedir

2006 bahar›nda Önderli¤imizin
kald›¤› yere dönük yap›lan onar›m ça-
l›flmalar›n›n oldukça planl›, maksatl›
oldu¤u anlafl›l›yor. Önder Apo da bir-
çok kez ifade ediyordu: “Pencereleri
kapat›nca havas›zl›ktan bo¤uluyo-
rum, pencereleri aç›nca da müthifl so-
¤uk oluyor, oldu¤um yerde duram›yo-
rum, so¤uk dondurucu bir etki yap›-
yor” diyordu.  Besbelli ki, onar›m ad›

alt›nda hem bir iflkence
sistemi ortaya ç›kar›lm›fl
hem de sa¤l›k durumunu
bozan, hastal›klar türetip
gelifltiren bir sistem yara-
t›lm›flt›r. Bu düzene ba¤l›
olarak yerlefltirilen klima
düzeni, odada nem art›r›c›
özellik tafl›yor. Di¤er yan-
dan perdelere kadar
boyad›klar› boyan›n özelli-
¤i, nem tutucu ve artt›r›c›

olmas›d›r. Pencere kapat›l›nca hava-
s›z, oksijensiz kal›n›yor, pencere aç›-
l›nca kliman›n etkisiyle odada nem
oran› art›yor ve söz konusu boya hem
bu nemi art›r›yor hem de oksijeni
azalt›yor. Bunun planl›, amaçl› bir uy-
gulama oldu¤u kesin. 

Önder Apo’nun sa¤l›k durumuna
en ters, sa¤l›¤›n› en bozucu ortam
nemli ortamd›r. Bunu herkes gibi Tür-
kiye yönetimi de biliyor. Dolay›s›yla
bizim sistematik zehirleme olarak tes-
pit etti¤imiz sonucun böyle bir sistem-
le gelifltirildi¤i büyük ölçüde ortaya
ç›km›fl oluyor. Uygulaman›n somut so-
nucu: Önder Apo’nun sinüzit hastal›-
¤›n›n çok a¤›rlaflm›fl bir düzeye ulafl-
mas›d›r. Öyle ki, acil ve yetkin tedavi
olmazsa, sa¤l›k durumunun tehlikeye
girme ihtimalinin oldu¤u net belirtili-
yor. Yine Önderli¤imizin kendisi ifade
etti nefes borusunun iflas etti¤ini, ifl-
levsiz hale geldi¤ini, bunu muayeneye
gelen doktorlar›n söyledi¤ini belirtti.
Bu da önemli bir durumu ifade ediyor.
‹kinci bir hastal›k durumu oluyor.
Kuflkusuz nefes borusunun çal›fla-
maz, ifllev göremez hale gelmesi kendi-
li¤inden olmuyor. Sigara içmeyen,
farkl› maddeler almayan bir kiflinin
nefes borusu niye iflas etsin? Belli ki
zehir soluyor. Bulundu¤u ortamda ze-
hir solumas›na yol açacak bir durum
yarat›lm›fl bulunuyor. Tabii baflka ne
tür hastal›klar oluflmufltur bilemiyo-
ruz. Bilinen hastal›klar bu düzeydedir. 

En önemli siyasi olay Önder Apo’ya 
zehirlemeyle dayat›lan imhad›r

CPT’nin  tedavi anlam›nda Türki-
ye’den talepte bulundu¤u, ama Türki-
ye yönetiminin bu talebe olumlu kar-
fl›l›k vermedi¤i yönünde duyumlar al-
m›fl bulunuyoruz. Tedavi yapt›rmad›-
¤›, yap›lmas›na izin vermedi¤i gibi, bir
doktor göndererek, birkaç hap vere-
rek, sinüzit hastal›¤›n› tedavi edi-
yorum çabas› içindeymifl gibi görün-
meye çal›fl›yor. Bunun bir tedavi ya-
ratmayaca¤›, a¤›rlaflm›fl sinüzit hasta-
l›¤›n›n bu biçimde tedavi edilemeyece-
¤i, tersine, bunun bir oyalama, zaman
kazanma, sa¤l›¤›n›n daha da bozul-
mas›na yol açma çabas› oldu¤u
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aç›kt›r. Bu biçimde kendisinden teda-
vi isteyen kurumlar› da aldatmaya,
oyalamaya çal›flt›¤› anlafl›l›yor. 

Bu bak›mdan hem edindi¤imiz bu
bilgiler, duyumlar hem de Önder
Apo’nun çeflitli zamanlarda avukatlar-
la yapt›¤› görüflmelerde kamuoyuna
dönük yapt›¤› aç›klamalar bize flunu
net gösterdi: Sistematik imha sald›r›s›
söz konusudur. Bu, flimdiden sa¤l›k
durumunu ciddi bir biçimde bozan
hastal›klar› ortaya ç›karm›fl bulunu-
yor. Bunlar›n acil ve yetkin bir tedavi-
si gerekiyor. Hem Önderli¤in belirttik-
leri hem edindi¤imiz bilgiler, acil ve
yeterli tedavi olmazsa, hayati tehlike-
nin söz konusu oldu¤u yönündedir.
Bu da iflin ciddiyetini görmek, anla-
mak aç›s›ndan yetiyor.

Demek ki genelkurmay-AKP uzlafl-
mas›n›n ortaya ç›kard›¤› PKK’yi imha
ve tasfiye plan›n›n birinci ad›m›, bu
tür uygulamalarla Önder Apo’nun im-
has›d›r. Bu, çok net ve kesindir. Böyle
olunca, daha farkl› askeri durum de-
¤erlendirmesi yapmaya gerek kalm›-
yor. Asl›nda en büyük siyasi olay bu
durumun kendisidir. Siyasi sürecin
tan›mlanmas›, anlafl›lmas› aç›s›ndan
bizi en çok netlefltiren olay budur. 

Elbette Önder Apo’ya bu düzeyde
bir iflkenceyle imha sald›r›s›n› dayat-
mak, sadece bir kifliye dönük sald›r›
de¤ildir. Durduk yere olmuyor, süreç-
le ba¤lant›l›, siyasi anlam› var ve Kürt
halk›na dayat›lan inkar ve imha süre-
cinin birinci elden pratiklefltirilmesini,
hayata geçirilmesini ifade ediyor.
Önderli¤e yönelik giriflimlerin bilgileri
edindikten sonra, uzun uzad›ya siyasi,
askeri durumun özelliklerini de¤erlen-
dirme, tart›flmaya ihtiyac›m›z çok fazla
kalm›yor. Toplant›lar›m›z da
esas olarak böyle bir yaklafl›m
göstermifltir. En önemli siyasi
olay, Önder Apo’nun içinde
bulundu¤u durum ve sa¤l›k
koflullar›d›r. Önder Apo’ya ze-
hirleme temelinde dayat›lan
imha giriflimidir. 

Bu, genelkurmay-AKP uz-
laflmas›na dayanan yeni
Türkiye yönetiminin olufltur-
du¤u konseptin, izledi¤i poli-
tikan›n özünü veriyor. Geril-
laya dönük imha sald›r›lar›,

operasyonlar›n artt›r›lmas›, halka dö-
nük bask›, tutuklama ve iflkencelerle
daha önce Güney Kürdistan’da fien-
gal’de son dönemlerde de Dersim’den
Beytüflebap’a kadar halka dönük ge-
lifltirilen katliamlarda görüldü¤ü gibi,
dayat›lan katliam sald›r›lar›yla asl›n-
da bir bütünlük oluflturuyor.
Bunlar›n tamam›, yeni yönetimin izle-
mekte oldu¤u politikalar› aç›kça gös-
teren, anlatan niteliktedir.

Önder Apo’ya yaklafl›m 
savafl ve bar›fl gerekçemizdir 

fiu net ortaya ç›km›flt›r: Genelkur-
may-AKP uzlaflmas› temelinde yenile-
nen Türkiye yönetimi, yeni bir imha
ve tasfiye konseptini ortaya ç›karm›fl
ve onu uygulamakla kendini görevlen-
dirmifl kurumdur. Bu konuda en ufak
bir kuflku, herhangi bir tereddüt  kal-
mam›flt›r. Böyle bir politikan›n yürü-
tüldü¤ünün en somut göstergesi Ön-
der Apo’ya yönelik sald›r› oluyor. 

Biz hareket ve halk olarak hep flu-
nu söyledik: “Önder Apo’ya yaklafl›m
savafl ve bar›fl gerekçemizdir.” Kürt
halk› ulusal demokratik iradesini Ön-
der Apo flahs›nda somutlaflt›rm›fl ve
uygulamaktad›r. Dolay›s›yla Önder
Apo’ya dayat›lan imha, Kürt halk›na
dayat›lan inkar ve imhad›r, katliam-
d›r. Zaten somut prati¤e bak›ld›¤›nda,
tüm bu alanlara dönük birbiriyle
ba¤lant›l›, bütünlük oluflturulan bir
sald›r› konseptinin hayata geçirildi¤i-
ni görüyoruz. Önder Apo’ya böyle vah-
fli, insanl›k d›fl› yöntemlerle sald›ran-
lar gerillaya da kirli savafl›n tüm yön-
temlerini dayat›yorlar. Savafl› en ileri
düzeye t›rmand›r›yorlar. Gerillay› ez-

me ve marjinal duruma getirme teme-
linde Kürt halk›n›n özgürlük iradesini
yok etmeye çal›fl›yorlar. Yukar›da da
ifade ettik, ayn› durum halka da tu-
tuklama, iflkence ve katliam olarak
yans›yor. Bunu Kürdistan’›n bütün
parçalar›nda ve yurtd›fl›ndaki halk
üzerinde uyguluyorlar. Türkiye yöne-
timinin böyle bir politik konsept olufl-
turdu¤u ve bunu uygulamakta ›srarl›
oldu¤u art›k tart›flmaya yer b›rakma-
yacak kadar kesinleflmifltir. 

Dikkat edilirse, cumhurbaflkan› se-
çilen Abdullah Gül, ilk icraat olarak
Kürdistan’› fethe yöneldi. Van’dan
Hakkari’ye, Siirt’den fi›rnak’a ve
Amed’e kadar adeta zafer arayan bir
komutan edas›yla, Kürt halk›n› aldat-
maya dönük yaklafl›mlar temelinde, ta-
bii devlet ad›na, sömürgeci sistem ad›-
na Kürdistan’› fethetmeye çal›flt›. Önce
Kürdistan’a sefer yapt›, ard›ndan K›b-
r›s’a. Türkiye devletinin milli mesele
sayd›¤› iki aland›r bunlar. fiunu göste-
riyor: Yeni hükümet ve cumhurbaflka-
n›, Kürdistan’› ve K›br›s’› fethetme gö-
revini önüne koymufl durumda. 

Erdo¤an uluslararas› komployu 
yeniden flekillendirmeye çal›fl›yor 

Genelkurmay çevreleri, yürüttükleri
sald›r›lara paralel her gün aç›klama
yap›yorlar. ‹lker Baflbu¤, sadece PKK’yi
ve Kuzey halk›n› de¤il, Güney Kürdis-
tan yönetimini ve halk›n› da tehdit
eden somut aç›klamalarda bulundu.
Anayasaya Kürtlere dair en küçük bir
maddenin konamayaca¤›n› resmen du-
yurdu. Bir de ABD’yi ciddi bir biçimde
tehdit etti bu nedenle. E¤er Kürtlere
karfl› Türkiye’yle birlik olmazsa, Irak’ta

ABD’nin iflini zora soka-
caklar›n› resmen ilan etti. Ya-
flar Büyükan›t bu aç›klamalar›
t›rmand›ran, ileri götüren, her-
kesi tehdit eden aç›klamalar
yap›yor; ‘terörün beyni Anka-
ra’daym›fl, meclise girmifl.’ 22
Temmuz seçimleriyle ortaya ç›-
kan ve Türkiye’nin demokratik
çözümü için bir avantaj konu-
munda olan DTP grubunu bafl
düflman ilan ediyor. 

Yeni bir d›fliflleri bakan› bul-
mufllar, Avrupa’dan ABD’ye
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birçok alan› dolafl›p “ye¤enimi vurdu-
lar” diyerek, adeta herkesi PKK’ye kar-
fl› tav›r almaya ça¤›r›yor. Duygu sömü-
rücülü¤ünü yapmak istiyor. Bir de
baflbakan var, neredeyse art›k Anka-
ra’y› b›rakt›, karargah›n› Washington’a
tafl›d›. Dünyan›n bütün devlet yöneti-
cileriyle görüflüyor, PKK’ye karfl› ittifak
oluflturmaya, uluslararas› komployu
yeniden flekillendirmeye çal›fl›yor.
ABD’yi tehdit eden aç›klamalar› o da
sürdürüyor; ‘PKK s›n›rda devlet olmufl
da toplar›, tanklar› varm›fl, dolay›s›yla
güvenlikleri tehdit alt›ndaym›fl’ aç›kla-
malar›nda bulunuyor. Tansu Çiller’in
“PKK’nin helikopteri var” demesi gibi
Tayyip Erdo¤an da “tank› var” diyerek,
müttefiki olan güçleri anlaflmalardan
do¤an hükümler gere¤i PKK’ye karfl›
kendilerini desteklemeye ça¤›r›yor.
Hükümetin, daha do¤rusu yeni Türki-
ye yönetiminin tutumu nettir. 

Genelkurmay bunu flöyle özetledi:
“E¤er ABD mevcut politikas›ndan vaz-
geçmez ve Irak bölünürse, Türkiye’nin
düflmanl›k anlam›nda birinci önceli¤i
Güney s›n›r› olacak.” Güney Kürdistan
yönetimini, dolay›s›yla Kürtleri, Türki-
ye’nin güvenli¤ini tehdit eden risk
anlam›nda birinci kategoriye  koydu,
böyle tan›mlad›. Yani düflman sayaca-
¤›n› ve savaflaca¤›n› ilan etti. fiunu
söylemek istedi: ‘Bu dünyada ya Gü-
ney Kürdistan yönetimi var olur, ya
ben var olurum, ikimiz birlikte var ola-
may›z.’ Bu denli bir düflmanl›k tan›m›
ve savafl ilan› yapm›fl durumda. 

Türkiye yönetimi PKK karfl›t› bir 
cephe oluflturmaya çal›fl›yor 

Türkiye yönetiminin bu politikas›n›
belli ölçüde ‹ran da destekliyor. AKP
ile ‹ran ‹slam cumhuriyeti yönetimi
aras›nda stratejik iflbirli¤i var. Bunu
biliyoruz. Birçok kez ‹ranl› yöneticiler
bunu söylediler. Zaten ideolojik olarak
da birbirlerine yak›nd›r, ayn› politika-
y› temsil ediyorlar. Yani siyasi islam›n
uygulay›c› güçleri konumundalar, sa-
dece mezhep farklar› var arada. Bir de
Kürt karfl›tl›¤›nda dar, fanatik milli-
yetçilik anlam›nda ortak çizgiye sahip-
ler. Fars milliyetçili¤i de Kürtler karfl›-
s›nda faflist Türk milliyetçili¤i gibi bir

politik durufl sergiliyor. Bu anlamda
Kürt halk›na, onun özgürlük mücade-
lesine karfl›tl›kta ortakl›klar› var. ‹ki
yönetim birlikte hareket ediyor. 

Türkiye yönetiminin söz konusu
imha ve tasfiye politikas›n› ‹ran yöne-
timi destekliyor. Bir ittifak halinde bir-
likte yürütüyorlar bu politikay›. Suri-
ye yönetimi de bu ittifaka ortak olmufl
durumda, fakat Suriye yönetimi kendi
sorunlar›yla u¤rafl›r durumda. O ne-
denle bu ittifaka çok güçlü destek ve-
ren bir konumda de¤il, ama anlay›fl
olarak bu ittifaktan yanad›r. Son dö-
nemlerde bu ittifaka Irak yönetimini
de katmak için yo¤un bir çaba yürüt-
tüler. ABD’yi suçlad›lar durmadan,
a¤›r tehditlerde bulundular. Yine ben-
zer tehdit edici yaklafl›mlar› Irak yöne-
timine karfl› da yürüttüler. Bu çabalar
ard›ndan Irak Baflbakan› Maliki’nin
Ankara ziyaretinde bir protokol imza-
lam›fllard›. Daha sonra, PKK’yi terör
örgütü sayan bir anlaflma Türkiye ve
Irak yönetimleri taraf›ndan imzaland›.
Bu anlaflman›n Saddam yönetimiyle
Türkiye’nin yapt›¤› anlaflmadan fark›,
‘s›cak takip maddesini’ içermemesi,
yani gerilla güçlerine karfl› Irak s›n›r-
lar› içerisinde Türkiye’nin operasyon
yapma hakk›n›n olmamas›. Hava ope-
rasyonuna da daha önce yap›lan an-
laflmalarla izin veriliyor. Asl›nda dur-
madan top, havan at›fl› yap›yorlar za-
ten. Hem Türkiye, hem ‹ran yap›yor.
Güney Kürdistan da¤lar›na hava sal-
d›r›s› yapabiliyorlar, fakat kara ope-
rasyonuna bu anlaflma izin vermiyor. 

Bu anlamda belli ölçüde yeni Irak
yönetimini de Türkiye’nin bu politika-
lar›na destek verir hale getirdiler. En
az›ndan PKK’yi terör saymayan bir si-
yasi aland›, onu da kapatmak istedi-
ler ve bu anlaflma ile kapatm›fl oldu-
lar. Bu biçimde Güney Kürdistan yö-
netimini de Irak bütünlü¤ü içerisin-
de, yeniden PKK’ye karfl› mücadeleye
kat›l›r bir konuma getirmeye çal›fl›-
yorlar. Tabii bunlar, ayn› düzeyde ka-
bul etmifl de¤iller. Geçmiflte oldu¤u
gibi PKK karfl›t› cephede tümüyle yer
alm›fl bulunmuyorlar. 

Kald› ki yeni bir durum da ortaya
ç›kt›. Yeni Türkiye-Irak anlaflmas›
karfl›s›nda nas›l bir tutum tak›nacak-
lar› merakla bekleniyor. Çünkü bu
anlaflmay› Türkiye gündemlefltirdi ve
yapt›rd›. Bu anlaflmay› isteyen
Türkiye yöneticilerinin aç›klamalar›-
na göre, Güney Kürdistan’daki olu-
flum daha büyük bir tehdit, daha ile-
ri bir terör gücü say›l›yor. KDP ve YNK
bunun karfl›s›nda nas›l bir tav›r ala-
caklar? Kendilerini de terörist sayan
bir anlaflmay› nas›l kabul edecekler
henüz netleflmifl de¤il. 

Türkiye yönetimi izledi¤i politikalar-
da AB’nin de deste¤ini almaya çal›fl›-
yor. Bunun için yeniden ekonomik iha-
leleri gündeme getirdiler. Yo¤un bir
diplomatik faaliyet yürütüyorlar. AB ile
iliflkilerini Kürt karfl›t› bir noktaya çek-
meye, burada bir sonuca götürmeye
çal›fl›yorlar. En son cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün, Avrupa Konseyi’ni zi-
yareti, çeflitli aç›klamalar›, konuflmala-
r› oldu. Türkiye cumhurbaflkan› Avru-
pa’n›n en üst kurumunda, üç parçal›
federasyon olmufl Irak’› kabul etmeye-
ceklerini aç›klam›fl bulunuyor. Yani
mevcut ABD politikas›na aç›kça karfl›
ç›k›yor. Bu temelde AB’yi kendi politi-
kalar› temelinde kazanmaya çal›fl›yor.
Benzer biçimde, ABD’yi de bu politika-
lara kazanma çabalar› var. Zaten aç›k
flantaj, tehditte bulunuyorlar. Bir yan-
dan da çeflitli tavizler veriyorlar. Özel-
likle AKP kanad›, ABD’nin bölgede izle-
yece¤i politikalara uygun davranaca¤›
yönünde  taahhütlerde bulunuyor. Bu
çerçevede  PKK karfl›t› politik konseptte
tümüyle ABD’nin deste¤ini kazanmak
istiyor. Askeri yönetim de NATO ittifak›

“Genelkurmay ‘e¤er ABD 

mevcut politikas›ndan 

vazgeçmez ve Irak bölünür ise,

Türkiye’nin düflmanl›k anlam›nda

birinci önceli¤i Güney s›n›r› 

olacak’ dedi. Güney Kürdistan

yönetimini dolay›s›yla Kürtleri,

Türkiye’nin güvenli¤ini tehdit

eden risk anlam›nda birinci 

kategoriye koydu, böyle 

tan›mlad›. Bu denli bir düflmanl›k

ve savafl tan›m› yapt›”
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içerisindeki gücünü bu do¤rultuda
kullanmaya çal›fl›yor. Hükümet yöneti-
minin haz›rlad›¤› konsepte, yeni imha
ve tasfiye plan›na iliflkin bölgesel ve
uluslararas› alanda ittifak yapma, des-
tek alma çal›flmalar› bu çerçevededir.

‹mha ve tasfiye plan›na 
1 Ekim ateflkesiyle karfl›l›k verdik

Buna karfl› hareketimizin duruflu,
mücadelesi ne düzeyde? Bir kere flu
hususu iyi anlamal›y›z: 2006 baha-
r›nda oluflturulan imha ve tasfiye pla-
n›na, biz de 1 Ekim ateflkesiyle karfl›-

l›k verdik. Oluflan yeni durumu de-
¤erlendirmeye dönüktü bu ateflkes gi-
riflimi. Bir yandan mümkünse Kürt
sorununun bar›flç›l demokratik çözü-
münü sa¤lamay› hedeflerken, di¤er
yandan bu olmayacaksa, politik as-
keri sürecin netleflmesini sa¤lamay›
hedefliyordu. Birincisi gerçekleflme-
diyse de ikincisi gerçekleflti. Netleflme
ortaya ç›kar›ld›. Hem Türkiye yöneti-
minin politik duruflu netlefltirildi, aç›-
¤a ç›kar›ld› hem de ateflkes ça¤r›s› ya-
pan çeflitli bölgesel ve uluslararas›
güçlerin ateflkes ça¤r›lar›na ve bu te-
melde Kürt sorununun bar›flç›l de-
mokratik çözümüne yaklafl›mlar›n›n
samimiyeti aç›¤a ç›kar›ld›. Bu önem-
liydi. Di¤er yandan ateflkes ile imha
ve tasfiye plan› bofla ç›kar›ld›. Öyle
basite almamak laz›m. E¤er cumhur-
baflkanl›¤› seçimi bu tart›flmalarla ol-

duysa, erken seçim gündeme geldiy-
se, bu kesinlikle 2006 bahar›nda
oluflturulan PKK’yi imha ve tasfiye
plan›n›n baflar›s›z kalmas› sonucun-
da gerçekleflti. Buna da uygun bir po-
litika izlememiz gerekti. 

Kürt taraf› olarak yap›lmas› 
gereken her fleyi yapt›k

Bizim de buna karfl› izledi¤imiz po-
litika tam istedi¤imiz gibi olmasa da
belli bir kazan›m ortaya ç›kard›. Tür-
kiye meclisine, Kürt halk›n›n seçilmifl
temsilcilerinden oluflan bir grubu
gönderdi. Bunlar önemli kazan›mlar-
d›. Elbette bu kazan›mlar bedelsiz ol-
mad›. Hiçbir fley bedelsiz de¤ildir.
Tek, bir de mutlak do¤ru biçiminde
de¤ildi. Tersine, art›lar›, eksileri var-
d›. Biz bunlar› izlerken, de¤erlendirir-
ken, art›s›n› daha çok gördü¤ümüz
için bu politikalar› yürüttük. 

Politik olarak hem ateflkesten,
hem seçim sürecinden önemli kaza-
n›mlarla ç›kt›k. Bunun karfl›l›¤› ola-
rak pratikte kay›plar›m›z çok oldu.
Gerilla belli bir zorlanmay› yaflad›.
Bu kadar uzun süre ateflkes konu-
munda olmak, karfl› taraf›n operas-
yonlar›n› artt›rd›¤› bir konumda cid-
di zorlanmalar ve kay›plar›n yaflan-
mas›na yol açt›. Dolay›s›yla mevcut
politik kazan›mlar›n bedeli a¤›r ol-
mufltur. Bu da bilinmeyen bir du-
rum de¤ildir ve biz, mevcut politik
kazan›mlar› sa¤lamak aç›s›ndan da
tercihimizi bu yönde kulland›k.

Di¤er önemli bir husus ise duru-
mun netleflmesi oldu. Yani biz Türki-
ye yönetiminin, genelde de Kürdistan
üzerinde egemenlik sürdüren sömür-
geci güçlerin politikalar›n› netlefltir-
dik. Kendimizi netlefltirdik her fleyden
önce. fiunu net söyleyebiliriz: Önder
Apo da birçok defa ifade etti; gerçek-
ten de Önderlik olarak, halk ve hare-
ket olarak Kürt sorununun bar›flç›l
demokratik çözümü, Türkiye’nin ba-
r›fl ortam›nda demokratik yaflam› için
her türlü çabay› harcad›k. Tek yanl›
verilebilecek her türlü tavizi verdik.
Gösterilebilecek her türlü olumlu tu-
tumu gösterdik. fiimdi geldi¤imiz
noktada geriye dönüp bakt›¤›m›zda,

rahatl›kla bizim yapabilece¤imiz bafl-
ka bir fleyin kalmad›¤›n›, bizce yap›la-
cak konumda olan her fleyi yapm›fl ol-
du¤umuzu söyleyebiliyoruz. 

fiöyle bir endiflemiz, kayg›m›z yok-
tur: “fiu eksik kald›, fluray› da yap-
sayd›k belki bar›flç›l demokratik çö-
züm geliflebilirdi” diyebilece¤imiz hiç-
bir fley kalmam›flt›r. Gerçekten de ba-
r›flç›l demokratik çözüm için Kürt ta-
raf› olarak yap›lmas› gereken her fleyi
yapt›k. Bu kadar a¤›r kay›plara ra¤-
men sekiz ay boyunca tek yanl› atefl-
kesi sürdürdük. Seçim sürecinde si-
yaset gündemini sertlefltirmemek
için, a¤›r bedeller ödeme pahas›na
uygun politika izledik. Bir y›l böyle
geçti. Bu kadar sald›r›ya, afla¤›lama-
ya, karfl›t propagandaya, gerillaya dö-
nük operasyona, halk üzerindeki bas-
k›ya, en fazla da Önder Apo’ya dönük
böyle alçakça sald›r›ya ra¤men, bar›fl-
ç›l demokratik çözümün imkan› için
binde bir f›rsat varsa, onun de¤erlen-
dirilmesi için sabrettik. Ortam›n sert-
leflmemesi için sözümüzü dikkatli
kulland›k, davran›fllar›m›z› dikkatli
yürüttük. Bütün sald›r›lara ra¤men,
siyasi mücadeleyi öne ç›karan, askeri
mücadeleyi s›n›rland›ran, kontrol al-
t›nda tutan bir politika izledik. Bu ba-
k›mdan bir netlik herkes aç›s›ndan
ortaya ç›kar›ld›.

Yürüttü¤ümüz politika gerçekleri
ortaya ç›karma imkan› verdi

Bu yapt›klar›m›z, yine bu politika-
lar yanl›fl m› oldu? Hay›r, öyle deme-
mek gerekiyor. Elbette bedeli a¤›r ol-
du, ama kazan›mlar› da vard›r. Daha
da ötesi gerçekleri ortaya ç›karma
imkan› verdi. ‹zledi¤imiz bu politika-
larla geldi¤imiz noktada kendimizi,
Türkiye yönetiminin Kürt sorununun
çözümünü ve Kürt varl›¤›n› kabul et-
medi¤i, Kürt’ü inkar ve imhadan bafl-
ka bir zihniyetinin ve politikas›n›n ol-
mad›¤› konusunda yeniden ikna et-
tik. ‹nkar ve imhadan baflka Türkiye
yönetiminin herhangi bir politik ko-
numunun olmad›¤› konusunda flimdi
son derece net ve kesiniz. 

Kürt özgürlük hareketi olarak ken-
dimizi ikna ettik bu konuda. Kesinli-
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¤e ulaflt›rd›k. Kürt halk›n› ikna ettik
her fleyden önce. Bu çok önemli. Kürt
toplumunun de¤iflik katmanlar›n›, or-
ta kesimleri ikna ettik. Çok iyi bilini-
yor ki, 1 Haziran At›l›m›’na rahats›zl›k
duyarak yaklaflm›flt› bu tür çevreler.
Savafltan ürküyor, çekiniyor, savafl›n
olmas›n› istemiyorlard›. Ama flimdi,
izledi¤imiz politikalar sonucunda, en
son meclise giden grup ve Türkiye yö-
netiminin ortaya koydu¤u tutum kar-
fl›s›nda hiç kimse Türkiye’nin bar›flç›l
demokratik çözüm üretece¤ini, ancak
bunu PKK’nin engelledi¤ini iddia ede-
miyor. Tam tersine, ezici bir biçimde
Kürt toplumunda flu kanaat oluflmufl-
tur: Türkiye yönetimi fliddet, savafl ve
yok etmekten baflka hiçbir fley bilmi-
yor. Kürt toplumuna baflka hiçbir hak
tan›m›yor. Ne dil, ne kültür, ne örgüt-
lenme, ne kendi kimli¤ini sahiplenme
anlam›nda hiçbir hak tan›m›yor. Bu
yönlü çözümleyici hiçbir yaklafl›m›
yok. Dolay›s›yla bildi¤i tek fley var;
bask›, zulüm, imha, yok etmek, afla¤›-
lama, irade k›r›c›, onur k›r›c› söz ve
davran›fllarda bulunma. Bunu aç›kça
ortaya ç›kard›k. Uluslararas› çevrele-
ri, her fleyden önce de demokratik
güçleri bu konuda ikna ettik. 

Art›k tüm güçler PKK’nin 
savafl istemedi¤ini biliyor

fiimdi bölgenin ve dünyan›n, ilk
baflta Türkiye’nin demokratik güçleri
çok iyi biliyorlar ki, PKK ve Kürt halk›
bar›flç›l demokratik çözüm istiyor, sa-
vafla karfl›d›r. Bu konuda samimidir,
tutarl›d›r. Çünkü bunu pratikte gös-
termifltir. Buna karfl›n fliddet yanl›s›
olan›n, Kürt’ü inkar eden ve imha po-
litikas›ndan baflka bir fley bilmeyen
taraf›n Türkiye yönetimi oldu¤unu
herkes biliyor. Dürüst olanlar bu
konuda tav›r alacakt›r. Birileri buna
ra¤men Türkiye’ye destek verirse, ger-
çekleri bilmedikleri için de¤il, ç›karla-
r›n› orada gördükleri içindir. Bu denli
bir netlik ortaya ç›kard›k. Bu önemli-
dir. Bunun de¤erini bilmemiz gereki-
yor. Çünkü Türkiye yönetiminin sade-
ce zihniyet ve politikas›ndaki gerçe¤i
bilmemiz, baflar›yla mücadele edebil-
memiz için yetmez. Belki iyi bilirsek,

tavr›m›z› net koyabilir, kendimizi etki-
li mücadeleye yöneltebiliriz, ama ba-
flar›l› olabilmek için sadece bizim mü-
cadele etmemiz yetmez. Halk›n büyük
kesimlerini de bu mücadeleye çekebil-
memiz gerekiyor. Bunu yapabilmek
için de halk› izledi¤imiz politikalar›n
do¤ru oldu¤una ikna edip inand›-
rmam›z gerekiyor. 

Bununla birlikte, baflta Türkiye ol-
mak üzere Ortado¤u’nun, dünyan›n
bütün güçlerini ikna edebilmemiz ge-
rekiyor. ‹zledi¤imiz politikalar›n do¤-
rulu¤una inand›r›p desteklerini alabil-
memiz laz›m ki onlar› da mücadele içi-
ne çekebilelim. Yine Türkiye’ye destek
veriyor olsalar bile, birçok çevrenin ç›-
karlar› yüzünden böyle bir politika iz-
ledi¤ini kendilerine göstermemiz gere-
kiyor. Öyle yaparsak bu do¤ru, olumlu
sonuç verir. Onlar› karars›z, mu¤lak
k›labilir. Türkiye’ye destek konusunda
zay›flatabilir. Bu da önemli bir sonuç-
tur. Örne¤in flimdi izledi¤imiz politika-
larla bu noktaya geldik. Asl›nda biz
hareket olarak daha y›lbafl›ndan itiba-
ren sürecin bu yönlü ilerleyece¤i yö-
nünde netlefltik. Zaten çeflitli toplant›-
lar yaparak da aktif savunma sürecini
kararlaflt›rd›k. Ama izledi¤imiz politi-
kalar ile flimdi böyle bir mücadeleyi,
yeni bir direnifl gelifltirmekten baflka
çarenin olmad›¤›na halk›, demokratik
güçleri inand›rd›k, ikna ettik. Siyasi
ortam› bir anlamda netlefltirdik. Yü-
rüttü¤ümüz toplant›larda ortaya ç›kan
sonuç bu çerçevededir. 

Düflmana anlad›¤› dilde karfl›l›k 
vermekten baflka yol kalmam›flt›r

fiunu net ifade edebiliyoruz: AKP
hükümetinin, Türkiye yönetiminin
deste¤ini alma temelinde yeni bir im-
ha ve tasfiye plan› haz›rlay›p bu te-
melde  bir sald›r› politikas› izledi¤i, ye-
ni program›n›n esas›n›n bu oldu¤u
kesindir. O zaman bunun karfl›s›nda
bize de tek yol kal›yor; direnmek! Ak-
tif savunma süreci do¤rultusunda
güçlü bir direnifl hamlesi gelifltirmek,
yani düflmana anlad›¤› bir dille karfl›-
l›k vermek. Baflka bir yol kalmam›flt›r.
Di¤er yollara iliflkin bütün özverileri
gösterme temelinde yürüttü¤ümüz ça-

balar sonuç vermemifltir. Durum bu
denli net, aç›kt›r. 

Dolay›s›yla HPG IV. Konferans›’nda
ve KONGRA GEL V. Genel Kurulu’nda
kararlaflt›rd›¤›m›z stratejik olarak aktif
savunma sürecini güçlü bir pratik
hamle biçiminde gelifltirmekten, yani
Özgürlük hareketimizi yeni bir direnifl
süreci içerisine çekmekten baflka çare
kalmam›flt›r. Kürt halk›n› özgürlük ve
demokrasi yönünde ilerletecek tek yol
budur. Kürt halk›n›n özgür ve demok-
ratik duruflu, örgütlülü¤ü ve geliflimi
ancak meflru savunma stratejimizin
aktif savunma sürecini bütün boyutla-
r›yla gelifltirmekle sürdürülecektir. Bu-
nun d›fl›nda baflka bir yol kalmam›flt›r. 

Hareket, halk olarak ve dostlar›m›z
olarak böyle bir netlik ve kararl›l›k
düzeyine ulaflt›k. Dolay›s›yla 22 Tem-
muz seçimleri ard›ndan bütün yöne-
timlerimizin, hareketimizi ba¤layan
karar organlar›n›n yapt›¤› toplant›lar-
da ortaya ç›kan karar düzeyi bu oldu.
Bu do¤ru bir karard›r, gerekli bir ka-
rard›r ve baflar›yla uygulanmas› gere-
ken bir karard›r. Bu konuda da ol-
dukça net ve kesiniz.

Her alanda bir direnifl 
içerisine girilecektir

Yeni direnifl tabii tek cephede ya
da tek alanda direnifl de¤ildir. Kür-
distan’›n bütün parçalar›nda ve
yurtd›fl›nda, Kürt halk›n›n bulundu-
¤u her yerde direnifl mücadelesini ge-
lifltirmeyi içeriyor. Yine sadece askeri

“Özgürlük hareketimizi yeni bir

direnifl süreci içerisine çekmekten

baflka çare kalmam›flt›r. Kürt

halk›n› özgürlük ve demokrasi

yönünde ilerletecek tek yol budur.

Kürt halk›n›n özgür ve demokratik

duruflu, örgütlülü¤ü ve geliflimi

meflru savunma stratejimizin

aktif savunma sürecini bütün

boyutlar›yla gelifltirmekle

sürdürülecektir. Bunun d›fl›nda

baflka bir yol kalmam›flt›r”
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boyutlu bir direnifl de¤ildir. Bütün
alanlarda direnifl mücadelesini gelifl-
tirmeyi ifade ediyor. En baflta ideolo-
jik mücadele alan›nda propaganda
ajitasyon çal›flmalar›n› en ileri düzey-
de gelifltirerek mücadelemizin hakl›l›-
¤›n›, Türkiye yönetiminin imha ve
tasfiye amaçlar›n›n haks›zl›¤›n› ka-
muoyuna aktaracak, düflman› deflifre
edip dostlar›m›z› ço¤altacak bir çal›fl-
ma yürütmeye gerek var. 

Zafere kilitlenmifl olarak 
bir direnifl sürecine giriyoruz

Benzer bir biçimde diplomasi ça-
l›flmalar›n› mümkün oldu¤u kadar
gelifltirip Türkiye’nin hareketimizi te-
rörist ilan ederek, tecrit etme çabala-
r›n› bofla ç›kartacak bir düzeyi yarat-
mal›y›z. Tersine, Türkiye’nin bütün
Kürdistan parçalar›nda uygulad›¤›
kirli savafl yöntemlerini, Kürt halk›-
na  uygulad›¤› terörü teflhir eden,
dolay›s›yla Türkiye’nin bu politikala-
r›n›n tecridini sa¤layan bir diploma-
tik çal›flma yürütmemiz laz›m. Bun-
larla birlikte halk örgütlülü¤ümüzü
bu temelde gelifltirmeliyiz. Çünkü di-
renmek, örgütlenmeye ba¤l›. Ne ka-
dar örgüt, o kadar direnifl, ne kadar
direnifl o kadar örgüttür. Bu anlam-
da da hem demokratik halk örgütlü-
lü¤ünü gelifltirme hem de gerillay›
büyütme, aktif savunma direniflini
güçlü bir biçimde gelifltirecek düzeye
ulaflt›rma gere¤i var. 

Direnifl mücadelesinin temel iki
aya¤›; serhildan ve gerillad›r. Bu an-
lamda halk›n farkl› parçalarda ve

yurtd›fl›nda demokratik ser-
hildan›n› güçlü bir biçimde
gelifltirmek, böylece Kürt hal-
k›n›n özgürlük ve demokrasi
taleplerini bu imha sald›r›lar›-
na karfl› dayatmak ve bu poli-
tikalar› k›racak bir tutumu
ortaya ç›karmak gerekiyor.
Bunlarla birlikte gerilla dire-
niflini de meflru savunma çiz-
gisinde, aktif savunma sava-
fl›n›n orta yo¤unluklu düzeyi-
ni gelifltirme temelinde yürüt-
me gere¤i vard›r. Gerilla dire-
nifli olmadan, ne propaganda
olur, ne diplomasi olur, ne ör-

gütlenme ne de serhildan olur. Her
fleyin merkezinde, öncülü¤ünde geril-
lan›n direnifli var. Dolay›s›yla gerilla-
n›n direniflini orta yo¤unluklu aktif
savunma direnifli temelinde gelifltir-
mek, güçlü bir taktik uygulamaya
kavuflturmak gereklidir. Ancak bu bi-
çimde Türkiye yönetiminin Önder
Apo’ya, gerillaya ve halka dayatt›¤›
imha sald›r›lar› bofla ç›kar›labilir. 

Demek ki, bütün alanlarda ortak,
toplu bir direnifl yürütme ihtiyac› var.
Yeni süreç böyle bir direnme süreci-
dir. Özgürlük hareketimiz, meflru sa-
vunma stratejisinin aktif savunma
duruflu çerçevesinde direnifl sürecine
giriyor. Bunu iyi görmemiz, anlama-
m›z da gereklidir.

Bu noktada flunu da ifade etmekte
yarar var daha do¤ru anlafl›lmas› aç›-
s›ndan: Son olarak baflvurulan bir di-
renifltir. Tabii bir intihar giriflimi de¤il-
dir. Tam tersine, baflar›y›, zaferi gö-
ren, onlara kilitlenen bir direnifltir. 

E¤er bütün alanlarda toplu yeni

direnifl sürecini gelifltirmekten baflka
bir çare kalmad› diyorsak, art›k bu
özgürlük ve demokrasi hareketini ge-
lifltirmek için baflka bir yol kalmad›;
son çare, intihar eder gibi kendimizi
atefle at›yoruz anlam›na gelmiyor.
Tam tersine, pasif savunma konu-
munda bar›flç›l ve demokratik çözüm
aray›fl› içinde olduk. Bunun için her
yönteme baflvurduk. Her türlü iyi ni-
yeti gösterdik. Tek tarafl› çözümleyici
tutum içinde olduk. Fakat Türkiye
yönetimi buna uygun yaklaflmad›.
Dolay›s›yla bu yaklafl›m›m›z çözüm
üretmedi. Art›k o yöntemle, o durufl-
la çözüm bulamad›¤›m›z için, flimdi
yeni bir direnifl sürecinin geliflmesini
zorunlu görüyoruz, yoksa çaremiz
kalmad›¤› için de¤il. 

Türkiye yönetimi zay›flad›¤› için
yeni bir imha konseptine yönelmifltir

Pasif savunma konumunda bar›flç›l
demokratik çözüm için çare kalma-
m›flt›r. Yoksa Kürt halk›n›n çareleri
çoktur. Dahas› potansiyeli çok güçlü-
dür. Özgürlük ve demokrasi mücade-
lesini gelifltirmede f›rsatlar›, imkanlar›
çok fazlad›r. O bak›mdan bar›flç›l de-
mokratik çözüm olmad›¤› için, son ça-
re olarak yeniden aktif savunma dire-
niflini gelifltirmeye karar veriyor, hare-
ket ve halk olarak böyle bir sürece gi-
riyorsak bu, kendimizi atefle atma gi-
riflimi de¤il, özgürlük ve demokrasi
hareketini yeni baflar›lara, zaferlere
tafl›may› böyle bir yöntemle gerçeklefl-
tirmeyi içeriyor. 

Zafere, özgürlük ve demokrasi
mücadelesinde zafere, baflar›ya kilit-
lenmifl olarak böyle bir direnifl süre-
cine giriyoruz. Dolay›s›yla zafere ki-
litlenmifl, zaferi hedefleyen bir dire-
nifltir bu. Baflar› imkan›, flans› çok
güçlü olan bir direnifltir. Dolay›s›yla
da baflar› amac› do¤rultusunda ba-
flar›y› hedefleyerek bu yeni aktif sa-
vunma direnifli sürecine hareket ve
halk olarak giriyoruz.

Bu durum bir iddia de¤il, mevcut
siyasi, askeri durumun de¤erlendiril-
mesinden ortaya ç›kan bir sonuç olu-
yor. Yani sadece kendi niyetimizi,
amac›m›z› bir iddia olarak ortaya koy-
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mak de¤il, siyasi, askeri durumun,
bilimsel tahlilinin ortaya ç›kard›¤› bir
sonuçtur. Bu anlamda flunu net söy-
leyebiliriz: Asl›nda savafl› daha fazla
sürdürme, imha ve tasfiye planlar›n›
uzun süre fliddet temelinde yürütme
anlam›nda Türkiye yönetiminin gücü
daha s›n›rl›d›r. Yeni bir aktif savun-
ma direnifli gelifltirmek anlam›nda
Kürt halk›n›n f›rsat›, imkan› çoktur.
Direnme potansiyeli fazlad›r. Dolay›-
s›yla direnifli güçlü gelifltirebilir. Tür-
kiye yönetimi çok güçlü, imkanlar›
fazla oldu¤u için yeni bir imha ve tas-
fiye plan›n› uygulamaya koymuyor.
Tam tersine, imkanlar› azald›¤›, gücü
zay›flad›¤›, inkar ve imha sistemi zih-
niyet ve politika olarak giderek afl›lma
noktas›na geldi¤i için bu kadar sal-
d›rganca yap›yor. 

PKK’ye karfl› savafl olmazsa
AKP hükümette bir gün tutunamaz

Siyasi yönetiminden askeri yöneti-
mine, yine propaganda borazanlar›na
kadar halk›m›za ve hareketimize dö-
nük bu kadar sald›rganlarsa bu, onla-
r›n güçlülü¤ünden de¤il, zay›fl›¤›ndan
kaynaklan›yor. Zay›flar ç›lg›nca sald›-
r›rlar, küfrederler, sa¤a sola hakaret-
lerde bulunurlar. Kendi egolar›n› tat-
min etmeye çal›fl›rlar bu biçimde.
Çünkü baflka türlü kendilerini sa¤lam
tutma, rahatlatma imkanlar› yoktur.
Türkiye yönetiminin durumu da ay-
nen böyledir. Dolay›s›yla yeni bir ge-
nelkurmay-AKP uzlaflmas› ortaya ç›-
kar›ld›ysa ve bu uzlaflmaya dayal› yeni
bir imha ve tasfiye konsepti olufltur-
ulduysa, bu konsepti hayata geçirmek
için kirli savafl›n her türlü yöntemini
yeniden devreye koymaya bafllad›larsa
bu, Türkiye yönetiminin gücünün yen-
iden artt›¤›ndan de¤il, daha çok zay›f-
lad›¤›, güçsüz duruma düfltü¤ü, inkar
ve imha zihniyetinin daha çok teflhir
ve tecrit oldu¤u, afl›nma noktas›na gel-
di¤i içindir. Kesinlikle böyledir. Bu bir
iddia de¤il, veriler bunu gösteriyor. 

Örne¤in yeni yönetim, genelkur-
may-AKP uzlaflmas›ndan olufluyor.
Bu uzlaflma bir güç ortaya ç›kar›yor,
ama aralar›nda çeliflkileri çok fazlad›r.
PKK karfl›tl›¤› d›fl›nda genelkurmay›n

AKP ile uzlaflan hiçbir yan› yoktur.
PKK’ye karfl› savafl olmazsa AKP bir
gün hükümette tutunamaz. Tayyip
Erdo¤an ve Abdullah Gül’ün bafl›na
gelecekler Erbakan’›n, Özal’›n, hatta
Menderes’in bafl›na gelenlerden daha
beter olabilir. E¤er bugün öyle olmu-
yor, cumhurbaflkanl›¤›, baflbakanl›k
koltu¤una oturuyorlarsa bu, asl›nda
Kürt halk›n›n direnmesinden kaynak-
lanmaktad›r. PKK’nin direniflinin sür-
dü¤ü içindir. Devlet ve ordu PKK’ye
karfl› savaflmak zorunda kald›¤›, bu
savaflta kendi içinde çeflitli uzlaflma-
lar yapma ihtiyac› duydu¤u içindir.
Bu uzlaflman›n düzeyi, düflman ola-
rak bildi¤i siyasi islam ve AKP ile uz-
laflmaya kadar gidiyor. Bu bak›mdan
bize karfl› düflmanl›kta tamam bir uz-
laflmalar› var, ama kendi aralar›nda
güçlü birlikleri yoktur. Her f›rsatta çe-
liflkileri ç›k›yor. Ne genelkurmay
AKP’ye güveniyor ne de AKP genelkur-
maya. Ama PKK’ye karfl› savaflta bir-
birlerine katlanmak mecburiyetinde
hissediyorlar kendilerini, dolay›s›yla
da bu uzlaflma ç›k›yor. 

Di¤er yandan savafl› sürdüren güç
olarak genelkurmay›n itibar› zay›fla-
m›flt›r. Özellikle cumhurbaflkanl›¤› se-
çiminde ald›¤› tav›r, Türkiye toplumu
içerisinde sayg›nl›k düzeyini zay›flatt›.
Zaten d›fl alanda hem bölgede, hem
uluslararas› alanda genelkurmay›n si-
yasete müdahaleci konumu karfl›s›nda
tepkiler var. Dolay›s›yla mevcut genel-
kurmay›n d›flar›dan, en çok müttefiki
olan devlet yönetimlerinden bile güçlü
destek ald›¤› kesinlikle söylenemez. 

AKP’ye gelince, on sekiz parça ol-
du¤u söyleniyor. Rant kap›lar›n› elde
tutmak için bir araya gelmifl bir ç›kar
flebekesidir AKP. D›fla ba¤l›, ABD’nin
gelifltirdi¤i siyasi islam çizgisini Orta-
do¤u’da model olarak uygulamay› ön-
gören, içte ise herkese biraz ç›kar da-
¤›tarak, rant vererek onlar› bir araya
getiren bir ç›kar toplulu¤u biçiminde-
dir. Çekirde¤inde siyasi islam var,
ama siyasi islam›n gücü azd›r. 22
Temmuz seçimlerinde al›nan sonuç,
kesinlikle siyasi islam›n gücü  de¤il-
dir. Bu rantç›, ç›karc› ittifak›n ald›¤›
oy oran›d›r. Bunun da on sekiz e¤i-
limden olufltu¤u söyleniyor. Çok fazla
dayanma gücü olamaz. Ordu bu ka-
dar muhtaç olmay›p bir tav›r almaya
kalksa, paramparça olmaya aç›kt›r.
Yine etkili bir direnifl Kürdistan’dan
veya Türkiye’nin demokratik halk
güçlerinden geliflse, teflhir ve tecrit ol-
ma, parçalan›p da¤›lma ihtimali çok
fazlad›r. Bu bak›mdan rant, ç›kar da-
¤›tmak üzere bir birlik oluflturmufl,
oy alm›fl, ama bu destek bir savafl›
yürütmeye yeterli de¤ildir. Yani
AKP’nin ald›¤› % 47’lik oy oran› bir ç›-
kar birli¤idir. Bu oy düzeyinin güçlü
bir savafl yürütmede AKP yönetiminin
arkas›nda olaca¤› söylenemez. Özel-
likle Kürdistan’da ald›¤› oy oran›na
bak›l›rsa, bu kesinlikle böyledir. Her
türlü maddi imkan› kulland›. Devleti
arkas›na ald›, tarikatç›l›¤› en ileri dü-
zeyde gelifltirdi. Aç›kça çok ikiyüzlü,
takkiyeci bir politik duruflla insanlar›
kand›rarak, aç insan› birkaç torba
makarnaya sat›n alarak oy düzeyini
ç›kard›. Ciddi bir çat›flman›n geliflti¤i
ortamda, AKP’nin kitle deste¤ini uzun
süre devam ettirmesi zordur.

Milli ordu gerilla karfl›s›nda 
baflar›s›z kalm›flt›r 

Di¤er yandan Türkiye’nin demok-
ratik geliflimi daha ciddi bir rotaya
bu süreçte oturabilir. Bir yandan
AKP’nin demokratik Türkiye için ya-
ratt›¤› tehdit, di¤er yandan CHP’deki
Deniz Baykal yönetiminin ortaya ç›-
kard›¤› demokrasi aç›s›ndan umut
k›r›c›l›¤›, ters tutumu, Türkiye’nin
demokratik güçlerini daha çok birlik
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olmaya, demokrasi program›n› daha
güçlü oluflturmaya ve etkili mücade-
le etmeye yöneltebilir. Yani bir yerde
AKP Baykal’a, Baykal AKP’ye koltuk
de¤ne¤i oldu. fiimdi ikisinin de mas-
kesi düfltü. Her ikisine karfl› halk›n
umudu so¤udu. Gittikçe daha fazla
so¤uyacak, demokratik güçler her
ikisine de birlikte tav›r alma duru-
muna girecekler. O bak›mdan da da-
ha sa¤lam, bütünlüklü bir demokra-
tik muhalefet önümüzdeki süreçte
geliflebilir. 

Dikkat edilirse mevcut yönetimin iç
deste¤i zay›ft›r. Oy alm›fl olabilir, ç›kar
da¤›tmak üzere destek alabilir. Ama
iflin içine savafl, sert politika girerse,
buna AKP’ye oy verenlerin büyük ço-
¤unlu¤unun bile karfl› ç›kaca¤› kesin-
dir. Türkiye toplumu bir savafl› daha
fazla sürdürecek psikolojiye, inanca
sahip de¤ildir. Bunu net olarak cena-
ze törenlerinde, ölen asker ailelerinin
sözlerinde görüyoruz. Hükümete küf-
rediyorlar, genelkurmaya, generallere
küfrediyorlar. Toplumun dayanma ve
direnme gücü kalmam›flt›r. Uzun va-
deli bir savafl›n yükünü kald›rmalar›
mümkün de¤ildir. 

Genelkurmay bunun için paral›
ordu projesini gelifltiriyor. Bu biçim-
de gerilla karfl›s›nda milli ordu bafla-
r›s›z kalm›fl oluyor. Bu tepkileri
azaltmak için, astsubaylardan yeni
kolordular›n e¤itildi¤i söyleniyor. Ya-
ni paral› orduyla bu tepkileri azalt-
mak istiyorlar. O da mümkün de¤il-
dir. Türkiye öyle Bat› toplumlar› gibi
de¤ildir. Ne bir ABD’dir ne de AB’ye
üye bir toplum gibidir. Ailecilik çok
güçlü. Aile, akraba iliflkileri, ba¤lar›
çok kuvvetlidir. Dolay›s›yla ister pa-
ral› asker olsun ister milli asker, sa-
vaflta ölecek her askere dönük
önemli bir toplumsal kesimin tepkisi
mutlaka olacakt›r. O nedenle paral›
askerlik hem tepkileri azaltma anla-
m›nda hem de taktik güç anlam›nda
bir çare de¤ildir. Vatan için savaflan-
lar gerillaya karfl› baflar›s›z kalm›fl-
larsa, para için savaflanlar›n baflar›
kazanaca¤›n› kimse iddia edemez.
Bu mümkün de de¤ildir. Onlar sade-
ce para almay› düflünebilirler ki, bu
bak›mdan daha zay›f olacaklard›r
gerilla karfl›s›nda. 

Türkiye yönetimi herkese 
‘benim gibi ol’ dayatmas› içindedir

Bütün bunlar gösteriyor ki, Türkiye
yönetimi iç cephede oluflturdu¤u
PKK’yi imha ve tasfiye plan›n› uzun
vadeli uygulama potansiyeline sahip
de¤ildir. Gücü ve dayanaklar› s›n›rl›-
d›r, zay›ft›r. Kuflkusuz hiç yoktur de-
nilemez, ama zay›ft›r, s›n›rl›d›r. Hele
hele uzun vadeli olmas›, bu savafl›
uzun süre, daha fazla bedel ödeyerek
sürdürebilmesi zordur. 

Di¤er yandan d›fl destekler bak›-
m›ndan da ‹ran’dan belli bir destek
al›yor. Nedenlerini belirttik, fakat
Türkiye’nin her zaman ‹ran’la çelifl-
kisi de vard›r. Mezhep çeliflkisi var-
d›r, bölgesel egemenlik çeliflkisi var.
Her ikisi de Ortado¤u’nun etkili ol-
mak isteyen güçleridir. Birbirine ra-
kiptirler. Her zaman endifleyle bak›-
yorlar birbirlerine. O nedenle ‹ran
mevcut durumda inkar ve imha stra-

tejisine kat›l›yor, destek veriyor,
ama her zaman da temkinli duruyor.
Bu deste¤ini mutlaka bir s›n›r dahi-
linde tutuyor. Di¤er yandan Suriye
kendi sorunlar›yla meflguldür. Des-
te¤i zay›ft›r. Türkiye’ye flimdiye ka-
dar olandan daha güçlü destek ver-
mesi imkans›zd›r. Hatta Arap ale-
mindeki geliflmelere ba¤l› olarak
deste¤inin zay›flayaca¤›n› düflün-
mek daha do¤ru bir yaklafl›md›r. 

Devlet Kürtleri çat›flt›rarak 
askeri durumunu kurtarm›flt›r

Geriye Irak kal›yor. Mevcut Irak
yönetimi federal bir yönetimdir. Ab-
dullah Gül bu yönetimi ‘kabul etme-
diklerini’ söyledi. Hem de AP’de! Bir
yandan iliflki kuruyor, ittifak yap›-
yor, anlaflma imzal›yorlar, di¤er yan-
dan anlaflma imzalad›klar› devleti
kabul etmiyorlar. “Öyle olma benim
istedi¤im gibi ol” diyorlar. Yani anla-
d›k Türkiye, Kürtlere dayatmada bu-
lunabilir, PKK’ye de dayatma da bu-
lunabilir. “fiöyle olmayacaks›n›z,
böyle olacaks›n›z” diyebilir, ama
flimdi Irak’a da diyor “benim gibi ol.”
‹ran’a da, Avrupa’ya da, ABD’ye de
“benim gibi ol” diyor. Yani Türkiye
dünyan›n flah› m› ki herkes ona göre
olacak. Kim kabul edebilir bunu.
Haydi Kürt’ün örgütü yok, devleti
yok gücü bir kere zay›flat›lm›fl, ör-
gütsüz k›l›nm›fl, dolay›s›yla zulümle
istedi¤ini kabul ettiriyorsun, ama
dünyan›n di¤er yerleri de öyle de¤il
ki. Dolay›s›yla  mevcut anlaflma bir
zoraki anlaflmad›r. Biraz da ABD’nin
yönlendirmesiyle oluflan bir anlafl-
mad›r. Di¤er yandan Irak önemli bir
süre kendi kendisiyle meflguldür.
Yani kendi sorunlar›n› çözebilecek
güçte olmayan mevcut yönetim Tür-
kiye’ye ne verecek? Vermek istese bi-
le verecek durumu yok. Kald› ki,
Türkiye’nin isteklerini öyle kolay ka-
bul edebilecek durumda da de¤ildir. 

Benzer durum Güney Kürdistan
yönetimi için de geçerlidir. Esasen
Irak’la yap›lan anlaflma ile Güney
Kürdistan’›n Türk operasyonlar›na
aç›lmas› hedefleniliyor. Bu da Güney
Kürdistan yönetimini karfl›s›na al›-
yor. Belli ki bu yönetim üzerinde bas-
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k›lar artt›r›lacak, yeniden Türkiye ile
ittifak içine çekilmeye çal›fl›lacak.
Ama Türkiye bunu kabul etmiyor.
Örne¤in Abdullah Gül, “federasyonu
kabul etmiyoruz” diyor. Bu da flu de-
mektir: Güney Kürdistan yönetimi
da¤›lmal›d›r. ‹kincisi, genelkurmay
baflkan› Güney Kürdistan yönetimini
bafl düflman ilan etti. Daha fazla ileri
giderse savafl açacaklar›n› belirtti.
Bu durumda çeliflkilerin öyle k›sa
sürede bitmesi zordur. 

Türkiye eskisi gibi KDP ve YNK’yi
kullanabilecek durumda de¤ildir.
Neden? Çünkü daha fazla taviz ver-
mesi gerekiyor. Geçmiflte kulland›,
ortaya Güney Kürdistan devleti ç›kt›.
fiimdi “yanl›fl yapt›k” diye kendileri-
ne göre özelefltiri vermeye çal›fl›yor-
lar. Yaflar Büyükan›t-‹lker Baflbu¤
“geçmiflte izledi¤imiz politikalar ha-
tal› oldu” diyorlar. ‹zledikleri politi-
kalar, onlar› müttefik kabul etme po-
litikalar›yd›. Demek ki, müttefik ka-
bul etmeyi düflünmüyorlar, karfl›lar›-
na al›yorlar. Dolay›s›yla eskisi gibi
hiç olmayacakt›r. Bu bak›mdan da
tabii Türkiye’nin ifli zordur. Geçmiflte
PKK karfl›s›nda Türkiye’nin askeri
bak›mdan etkinlik sa¤lamas›n› iki
güç yaratt›; bir Güneyli güçler, iki
Kuzeyli korucular. Kürt toplumu
kendi içinde çat›flt›r›larak asl›nda
Türkiye devleti bir yerde askeri duru-
munu kurtard›. Da¤›lmay›, kovulma-
y› önledi. fiimdi Kürtler aras› çat›flma
yaratamazsa, askeri bak›mdan geril-
la karfl›s›nda etkili olmas› zordur. 

Geriye uluslararas› alan kal›yor.
AB’yi ABD ile çeliflki içine sokarak,
‹ran’la da ittifak yaparak kendilerine
müttefik yapmak istiyorlar, ama AB
iliflkileri çok güçlü de¤ildir. Birli¤e
kat›l›m süreci ilerlemiyor. fiimdi
Fransa’da seçim oldu, Sarkozy yöne-
timi ifl bafl›na geldi ki, Türkiye’nin
AB’ye giriflini kabul etmiyor. Almanya
ile Fransa Türkiye’nin birli¤e tam üye
olmamas› ortak görüflüne ulaflt›lar.
Zaten AB’yi yürüten güçler de bunlar-
d›r. Dolay›s›yla Türkiye-AB iliflkileri
öyle kolay yürümeyecek iliflkilerdir,
çeliflkileri çoktur. ‹stedi¤i deste¤i al-
mas› mümkün de¤ildir. AB politikala-
r› ikiyüzlüdür, “tavflana kaç, taz›ya
tut” politikas› yürütüyorlar. Böyle bir

politika izlerler, ama Türkiye’yi ne b›-
rak›rlar ne de istedi¤ini verirler.
Türkiye’nin, Kürtler karfl›s›nda Avru-
pa’dan geçmifli aflan bir destek alma-
s› imkans›zd›r. 

Türkiye PKK karfl›t› savafl›n› 
ABD’ye ihale etmek istiyor

Geriye ABD kal›yor. Zaten bütün
umutlar›n› ABD’ye ba¤lam›fl durum-
dalar. Tüm güçleriyle ABD’yi, PKK’ye
karfl› savafl›r hale getirmek istiyorlar.
Adeta PKK’ye karfl› savafl› ABD’ye iha-
le etme çabas›ndalar. Bu konuda o
kadar ileri gittiler ki, insan flafl›yor.
Gerçekten ABD Türkiye’nin neyidir
acaba? Niye bu kadar ABD’den bek-
lentili oluyor bu yönetim? Bilemiyo-
ruz. Öyle anlafl›l›yor ki, toplumun bil-
medi¤i iliflkileri var Türkiye yönetimi-
nin ABD ile. Yoksa durup dururken
bu kadar beklentili olunamaz. Bir ço-
cuk bile anas›ndan, babas›ndan bu
kadar talepte bulunmaz. Türkiye yö-
netiminin ABD’den istedi¤i talepler
kadar talep ileri süremez yani. ABD’yi
kendisi için bu düzeyde görüyor, oysa
ABD’nin yaklafl›m› öyle de¤ildir. 

ABD politikalar› Türkiye’ye Ortado-
¤u’da önemli bir rol biçiyor. ABD,
BOP’u Türkiye-Irak ittifak›na dayal›
olarak gelifltirmek istiyor. Onun için
Türkiye’yi kolay kolay b›rakm›yor,
önem veriyor. Türkiye’yi kendi siyase-
tine kazanmak için çaba harc›yor.
Ama bu, flu anlama da gelmiyor: ABD,

Türkiye’nin istedi¤ini kabul edecektir.
Hay›r, tam tersi, ABD Türkiye’yi kendi
politikas›na çekmek istiyor. Bu an-
lamda bir politik çeliflkileri var. Asl›n-
da 2007 y›l›nda Ortado¤u’daki en çe-
liflkili ve çat›flmal› iliflkiler, ABD ve
Türkiye aras›ndaki iliflkilerdir. En yo-
¤un çat›flma bu alanda yafland›. Irak
üzerindeki çat›flman›n da merkezinde
Türkiye-ABD politik karfl›tl›klar› var.
Irak projesine somut olarak sahip
olan iki güç var flu anda. Birisi ABD,
di¤eri de Türkiye’dir. ABD, merkezi
yap›y› zay›flatacak, Irak’› kontrol al-
t›nda tutacak, ‹srail karfl›s›nda tehdit
olmas›n› engelleyecek Federal Irak’›
öngörüyor. Türkiye ise geçmiflte Sad-
dam yönetiminde oldu¤u gibi merkezi,
üniter bir Irak yönetimi öngörüyor. Bu
iki proje birbirine karfl›tt›r. Dolay›s›y-
la Türkiye ile ABD aras›nda, Irak poli-
tikas› üzerinde ciddi bir çeliflki ve ça-
t›flma var. Asl›nda içinde bulundu¤u-
muz süreçte bölgesel çeliflki anlam›n-
da ABD’nin, ‹ran ya da Suriye ile çe-
liflkileri de¤il, Türkiye ile siyasi çelifl-
kileri daha ön planda ve daha fazla
gerginlik arz ediyor. 

Türkiye-ABD aras›ndaki 
politik mücadele devam ediyor

ABD, Türkiye’yi, Türkiye de ABD’yi
kendine çekmeye çal›fl›yor. Türkiye,
ABD’yi kendi çizgisine çekmekte o nok-
taya geldi ki, terörü destekleyen ülke
olarak teflhir etmeye çal›fl›yor. Nere-
deyse, “PKK’nin arkas›nda ABD var”
diyecek noktaya geldi. Bununla
ABD’yi ürkütüp mevcut politikalar›n-
dan vazgeçirebilece¤ini san›yor. Bu,
mümkün de¤il. ABD ise Türkiye’yi
kendi politikas›na çekmede bilinen
klasik emperyalist politikalar› izliyor.
fieker kamç› politikas› yürütüyor. Bir
yandan Türkiye’yi birçok cepheden
ekonomik olarak, K›br›s üzerinden,
Kürdistan, Ermenistan üzerinden zor-
layarak kendine mecbur b›rakmak isti-
yor. Di¤er yandan baz› tavizler veriyor. 

ABD flunu gördü: Belli tavizler ver-
mezse Türkiye’yi kendi politikas›na çe-
kemeyecek. Ama asli noktalarda taviz
verme durumu söz konusu de¤ildir.
Örne¤in Güney Kürdistan’a top at›flla-

“Geçmiflte PKK karfl›s›nda

Türkiye’nin askeri bak›mdan 

etkinlik sa¤lamas›n› iki güç

yaratt›; bir Güneyli güçler, iki

Kuzeyli korucular. Kürt toplumu

kendi içinde çat›flt›r›larak asl›nda

Türkiye devleti bir yerde askeri 

durumunu kurtard›. Da¤›lmay›,

kovulmay› önledi. Kürtler aras›

çat›flma yaratamazsa, askeri

bak›mdan gerilla karfl›s›nda 

etkili olmas› zordur”
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r›na izin verdi. Anlaflma temelinde
oluyor bunlar. PKK yöneticilerine
karfl› ortak operasyon düzenleme
anlaflmalar› var. En son ABD, Ker-
kük referandumunun ertelenme-
sini sa¤lad›. Bu da Türkiye’ye veri-
len bir taviz oluyor. Yine Türkiye-
Irak anlaflmas› yap›ld›, bu da
ABD’nin talebi do¤rultusundad›r.
ABD flu noktaya çekmeye çal›fl›-
yor: E¤er PKK’ye karfl› ortak çal›fl-
mak istiyorsan, mevcut Irak’› ka-
bul edeceksin, dolay›s›yla Güney
Kürdistan yönetimini de kabul edecek-
sin. Türkiye’yi böyle bir politikaya çek-
meye çal›fl›yor. Türkiye ise mevcut du-
rumda bu politik duruflu reddediyor,
“ancak merkezi üniter bir Irak’la ittifak
yapabilirim” diyor. Bu anlamda ABD
belli tavizler verdi, ama çok zay›ft›r, s›-
n›rl›d›r. Öyle kolay daha ileri düzeyde
bir tavizin ortaya ç›kar›lmas› beklen-
memelidir. Onun için de Türkiye-ABD
aras›ndaki politik mücadele daha de-
vam edecektir. 

Önümüzdeki süreçte ABD’de yöne-
tim de¤iflikli¤i olursa bu durum de¤i-
flir mi? Demokrat yönetim belki daha
fazla Türkiye yanl›s› olabilir. Daha çok
taviz verme e¤iliminde olabilir. Geç-
miflte de böyle bir çizgi izlediler. Fakat
bir devlet politikas› var, ABD’nin böl-
gedeki stratejik duruflunu de¤ifltire-
mez. Di¤er yandan Türkiye’ye karfl›
daha tavizkar davransa da, ‹ran karfl›-
s›nda belki de flimdiki yönetimden da-
ha sert davran›r. Onlar›n da ‹ran yö-
netimiyle çeliflkileri var. Dolay›s›yla
bu sefer de ABD-‹ran çat›flmas›, Do¤u
Kürdistan’›n durumu öne ç›kar. 

fiu realite var: ABD politikalar› için
Türkiye bölgede önem tafl›yor, öyle
kolay kolay b›rakaca¤› bir ülke de¤il,
ama Kürtler de Kürdistan’da önem
tafl›yor. ABD, 1975’te oldu¤u gibi
Kürtleri kolayl›kla bir yana b›raka-
maz. B›rak›rsa bölgede yenilgiye u¤-
rar. 11 Eylül 2001 olaylar›ndan beri
yürüttü¤ü Afganistan ve Irak savaflla-
r›n›n sonuçlar› tümüyle bofla gider.
Dolay›s›yla demek ki onu kabul ede-
mez. Belki Kuzey Kürdistan’a iliflkin
politikalar› yok, ama Güney Kürdis-
tan’› öyle kolay terk etmesi zordur. O
zaman Irak’ta etkinli¤i biter. Yine

‹ran’la çeliflkiler giderek Do¤u Kürdis-
tan’› öne ç›karacakt›r. ABD, Türki-
ye’ye ihtiyaç duydu¤u kadar flimdi
Kürtlere de ihtiyaç duymaktad›r. Do-
lay›s›yla geçmiflte oldu¤u gibi Türki-
ye’nin Kürtlere, PKK’ye karfl› ABD’nin
deste¤ini almas› mümkün de¤ildir.
ABD’nin dedi¤ini, yani PKK’ye karfl›
Kürt devletleflmesini kabul ederse
belki ABD deste¤ini alabilir. 

Kürt halk› yok olmay› kabul eder 
ama teslimiyeti asla

Görülüyor ki, Türkiye’nin içte ve
d›flta mevcut inkar ve imha stratejisi-
ne destek bulmas› zay›ft›r. Kuflkusuz
belli bir potansiyel var, ama bu zay›f-
t›r. Onun için uzun vadeli bir imha sa-
vafl› yürütmesi, buna dayanmas› zor-
dur. Buna karfl›l›k, Kürt halk›n›n yeni
bir direnifl sürecini baflar›yla gelifltir-
mek aç›s›ndan potansiyeli zay›f de¤il-
dir. Bunu da dikkatlice de¤erlendir-

mek gereklidir. Örne¤in Kuzey
Kürdistan durumu. Kuflkusuz
uzun bir direnifl süreci yaflad›,
belli bir y›pranma ortaya ç›kt›.
Bu bir gerçek, ama önemli bir
tecrübe de edindi. Belli bir ge-
liflme düzeyi de yaflad›. Bir ör-
gütlülük düzeyi sa¤lad›. Bu çer-
çevede kendini yeniden üretme
gücü de var. Çünkü her gün
kendini yeniden üretmeyi bilen
çizgiye sahip, PKK öncülü¤ü
böyle bir çizgidir. Önder

Apo’nun çizgisi her gün kendini yeni-
den üretme, yeni bafllang›ç yapma çiz-
gisidir. Dolay›s›yla belli bir y›pranma
yaflanm›fl olsa da potansiyel gücü
çoktur. Kendini yenileyerek bir direni-
fli uzun vadeli yürütme imkan›n› orta-
ya ç›karabilir. 

Yine yurtd›fl›ndaki kitlelerin duru-
mu da öyledir. Çok destek verdiler. 25
y›ld›r gerçekten de direniflin geliflmesi
için her türlü deste¤i veriyorlar, en
büyük fedakarl›¤› gösteriyorlar, ama
potansiyelleri güçlüdür, vard›r. Bir di-
renme savafl›n› sürdürebilirler. Çün-
kü özgürlü¤ü tan›d›lar. Onur, fleref
kazand›lar. Dünyaya yeni bir do¤ufl
yapt›lar. Art›k yeniden bir teslimiyetçi
konuma düflmeleri mümkün de¤ildir.
Yok olabilirler, ama teslim olmay›, kö-
le olmay› asla kabul etmezler. Böyle
bir psikolojiye, bir bilince ulaflm›fl du-
rumdalar. Bunun yan›nda Güney’in
durumu var. Güney halk› belki geç-
miflten beri daha çok direnen bir halk.
O da belli bir düzey sa¤lad›, öyle kolay
kolay mevcut düzeyini terk etmez.

Bölgesel aç›dan Kürtlerin 
gelifliminin önü aç›kt›r

En önemlisi Do¤u Kürdistan’›n du-
rumudur. Do¤u Kürdistan gerçekten
de aya¤a kalkmaya, isyan etmeye ha-
z›r bir potansiyeli yans›t›yor. Her an
patlayabilir bir konumdad›r. Nerede,
ne zaman patlar, kimin bafl›na patlar
oras› belli de¤il. Ama Do¤u Kürdis-
tan’›n potansiyeli önemli ve büyüktür.
Yeni direnifl sürecinin büyük ölçüde
Do¤u Kürdistan halk›n›n potansiyeliy-
le yürütülmesi mümkündür. Bunu
sa¤layacak hem gücü hem de inanc›,

“Ortado¤u’da süren savafl en çok

Kürtler üzerindeki statükoyu 

parçalad›. Bu bölgeyi eskiye 

döndürmek mümkün de¤ildir. 

Türkiye, ‹ran istedikleri kadar 

çal›fls›n, onu gerçeklefltiremezler.

Çünkü bu güçlerin durufllar›, 

politikalar› terstir. Ne küresel 

sermaye sisteminin politik 

durufluyla uyumlu ne de 

demokratik halk güçlerinin 

politik durufluyla uyumludurlar”
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iddias› var. Daha flimdiden, yeni dire-
nifl sürecinin görev ve sorumluluklar›-
n› omuzlama gücündedir. Böyle bir
iddiayla ortaya ç›k›yor. Müthifl bir
mücadele gelifltirme durumu var. 

Demek ki Kürt halk›n›n potansiyeli,
savafl›n y›prat›c›l›¤›na ve a¤›rl›¤›na
ra¤men, uzun vadeli bir direnmeyi yü-
rütme gücüne sahiptir. Bununla bir-
likte Kürtlerin durumu bölgesel ve
uluslararas› alanda da geçmifle göre
daha iyidir. Ortado¤u’da süren savafl
en çok Kürtler üzerindeki statükoyu
parçalad›. Bu bölgeyi eskiye döndür-
mek art›k mümkün de¤ildir. Türkiye,
‹ran istedikleri kadar çal›fls›n, onu
gerçeklefltiremezler. Çünkü bu güçle-
rin durufllar›, politikalar› ters. Ne kü-
resel sermaye sisteminin politik duru-
fluyla uyumlu ne de demokratik halk
güçlerinin politik durufluyla. Her ikisi-
ne de ters konumdalar. Eski dünyay›,
geride kalm›fl dünyay›, ça¤ d›fl›l›¤›
temsil ediyorlar. Belki biraz geliflmele-
ri engelleyebilirler, zay›flatabilirler,
darbeleyebilirler, ama art›k hakim ol-
malar› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla
bölgesel bak›mdan da Kürtlerin önü
aç›kt›r. Eskisi gibi iç çat›flmaya çekil-
meleri de zordur. Bunu Güneyli güç-
ler de aç›kça söylüyor. Tam bir ulusal
birlik oluflturmasalar da birbirlerini
engelleyecek, bir iç çat›flma içine çekil-
me dönemi art›k afl›lm›flt›r. O bak›m-
dan en az›ndan objektif olarak parça-
lar, de¤iflik örgütler birbirlerini güç-
lendirecek konumda olacaklar. Bu da
önemli bir avantaj, bir tür birlik olu-
yor. Bölgeden destek alma güçleri var. 

Di¤er yandan Avrupa ve insan hak-
lar› çerçevesinden Kürt sorunuyla ilgi-
li yararlanma imkan› var. Bir defa bel-
li bir kitlesi var. Avrupa’daki çal›flma-
lar kendi halk gücüne dayan›yor. Kürt
özgürlük hareketinin kendi fedakarl›-
¤›, örgütlülü¤üyle oluyor yani. Öyle
orada kimseden bir destek ald›¤› yok.
Önümüzdeki süreçte bu çabay› daha
çok sürdürebilir. 

ABD politikas›n› da belirttik; ABD
PKK’ye karfl›t olabilir, Türkiye’den vaz-
geçmeyebilir, ama en az›ndan Güney
ve Do¤u Kürdistan kapsam›nda bölge
politikas› gere¤i Kürtleri de gözden ç›-
karacak bir politikaya gidemez kolay
kolay. Bu bak›mdan ABD’nin geçmiflte

oldu¤u gibi Kürtleri karfl›ya alan,
Kürt karfl›t› politikalara s›n›rs›z destek
veren bir konuma gelmesi zor. Bölge
statükosuyla politik çeliflkisi vard›r.
Bu öyle taktik düzeyde de¤il, stratejik
düzeyde bir çeliflkidir. Bu çeliflki, bir
dünya savafl› biçiminde çat›flmaya dö-
nüfltü, devam ediyor bu çat›flma. Daha
da edecek, yani öyle kolay kolay bit-
mez. Hele hele statükonun zaferiyle
bitmesi mümkün de¤ildir. O bak›m-
dan da ABD’nin statükocu politikalar-
la, mevcut Türkiye, ‹ran politikalar›yla
çeliflkisi devam edecektir. Bu da Kürt-
ler aç›s›ndan mücadeleyi gelifltirmek
için bir f›rsat, imkan sunuyor.

Biz flimdiye kadar 
zoru baflarmaya çal›flt›k

Dikkat edilirse, yeni bir direnifl sü-
recini gelifltirmek anlam›nda hem
güçlü bir potansiyeli var Kürt özgür-
lük hareketinin, Kürt halk›n›n hem de
bölgesel ve uluslararas› siyaset belli
bir aç›kl›¤› ifade ediyor, f›rsat ve im-
kan sunuyor. Geçmiflte oldu¤undan
çok daha fazla Kürtlerin önü aç›kt›r. 

Kürtler aç›s›ndan en kapal› dönem
I. Dünya savafl› ard›ndan geliflen dö-
nemdir. 1990’larla, Körfez Savafl›’yla
ve Sovyet sisteminin çözülüflüyle bir-
likte oluflan dünyada Kürtlerin önü
daha çok aç›lm›flt›r. Politik olarak öz-
gürlük ve demokrasi mücadelelerini
gelifltirmede daha fazla f›rsat ve imka-
na sahiptirler. Bu bak›mdan da Kürt
toplumu yeni süreçte aktif savunma

direniflini uzun vadeli gelifltirebilir.
E¤er ›srarl› olur, özgürlük ve demok-
raside tutarl› davran›r ve iddias›n›
sürdürürse, kesinlikle bunu gerçek-
lefltirecek bir direnifli uzun vadeli yü-
rütme gücüne, imkan›na sahiptir. Bu-
nu baflar›yla da yürütebilir. 

Bu konuda asl›nda flunu gördük:
Kürtler kolay bar›fl yapam›yorlar. Yi-
ne bar›flç›l çözüm ortaya ç›karam›-
yorlar. Asl›nda direnme, savafl orta-
m› Kürtlerin yürütebildikleri bir du-
rum ve geliflme bununla sa¤lan›yor.
Savaflmak de¤il de Kürt toplumu aç›-
s›ndan bar›flmak daha zor ve bir ey-
lem gibi görünüyor. 

Biz flimdiye kadar 15 y›l boyunca
bar›flç›l demokratik çözüm istedik, zo-
ru baflarmaya çal›flt›k. Asl›nda Önder
Apo böyle bir çizgiyi baflar›ya götürmek
istedi. Ancak gördük ki karfl›t güçler
buna yanaflm›yorlar. O zaman Kürt i-
radesini, özgür demokratik duruflunu
kendi mücadelesi ve örgütlülü¤üyle
sa¤lamak için gerekli direnifli sürdür-
mekten baflka çare kalm›yor ve bunun
sürdürülmesi için gerekli güce, potan-
siyele Kürtler sahiptir. Bu konuda
önemli bir tecrübe ve örgütlülük de ka-
zanm›fl durumdalar. Bütün parçalarda
direnifli gelifltirme durumu da var. 

‹ran’›n durumu da böyle bir direni-
fli gelifltirmek aç›s›ndan elverifllilik arz
ediyor. O zaman diyoruz ki, bu süreç-
te direnifl mücadelesi daha etkili gelifl-
tirilebilir. 

Direnifli sürdürme 
temel kararl›l›¤›m›zd›r 

Bu bak›mdan bütün yönetimlerimiz
ve genelde hareketimiz, içinde bulun-
du¤umuz süreçte aktif savunma mü-
cadelesini güçlü bir biçimde gelifltirme
ihtiyac›n› belirlemifl ve böyle bir karar-
l›l›¤a ulaflm›fl durumdad›r. Özellikle
Türkiye’nin dayatt›¤› imha ve tasfiyeyi
k›rabilmek için, merkezinde Önder
Apo’nun durumu olan bir aktif savun-
ma direniflini gelifltirme kararl›l›¤›nda-
d›r. Önder Apo’nun durumuna iliflkin
talepleri de somuttur. Önder Apo’nun
yerinin de¤ifltirilmesi ve tedavisinin
yap›lmas›n›n somut hedefi do¤rultu-
sunda, yine ““ÖÖnnddeerrllii¤¤ii  yyaaflflaa  vvee  yyaaflflaatt””
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slogan› etraf›nda, art›k bu sürece yeter
diyen ve yeni bir çözüm süreci gelifltir-
meyi öngören bir direnifl konumunu
önümüzdeki sürece dayatmay› karar-
laflt›rm›flt›r. Sonuç alana kadar da bu
aktif savunma direniflini sürdürmekte
kararl›d›r. Bu çerçevede bir direnifli
Türkiye politikalar›na karfl› dayat›p,
sürdürme temel kararl›l›¤›m›zd›r. 

Bununla birlikte, ‹ran karfl›s›nda
daha aktif bir politika izleme gere¤ini
belirlemifl durumday›z. Geçen süreçte
çat›flmalar› hep en aza indirmeye ça-
l›flt›k. Baharda böyle bir politika belir-
ledik. Mümkünse savafl› derinlefltir-
meyelim dedik, çift yanl› bir cephe
oluflmas›n dedik. Yine ‹ran, ABD’yle
çeliflkili, çat›flmal›yd›. Biz de ‹ran’›
zorlayan olmayal›m dedik. Bu temelde
dürüst davrand›k, çaba yürüttük, her
türlü fedakarl›kta da bulunduk. Bir-
çok görüflme de yapt›k, hatta anlafl-
maya bile ulaflt›k. Fakat gördük ki,
‹ran devleti sözde bize baflka bir fley
söyledi, pratikte baflka bir fley yapt›.
Sözde çat›flmalar› durdurma karar›
ald›k, arkam›z› döndük sald›r›larla
karfl›laflt›k. Gittikçe sald›r›lar› t›rman-
d›rd›lar, anlad›k ki, onlar da bize karfl›
Türkiye’nin izledi¤i politikay› izliyor-
lar. Bir yandan umutland›r›yorlar,
beklenti içine sokuyorlar, di¤er yan-
dan vuruyorlar, böylece irademizi k›r-
mak istiyorlar. 

Bu durumu yeniden de¤erlendirdik.
Madem bu devlet böyle istiyor, biz de
buna karfl› daha aktif ve sert politika
izlemeyi uygun gördük. Türkiye’ye kar-
fl› yürüttü¤ümüz mücadeleyle ayn› dü-
zeyde olmasa da ‹ran karfl›s›nda da
daha aktif bir misilleme direnifli içinde
olaca¤›z. Bu konuda bizim zorluklar›-
m›z olabilir, ama ‹ran’›nki bizden daha
fazlad›r. Kendisi dünyadan tecrit ol-
mufl bir güçtür. Neredeyse ABD ile ça-
t›flma halindedir. Kürt potansiyeli ise
Do¤u’da çok güçlüdür. Onu harekete
geçirdi¤iniz ölçüde bir direnifli gelifltir-
me imkan›n›z vard›r. Uygun gerilla
taktikleri temelinde çok fazla cepheden
yaklaflmayarak, zay›f noktalar› bulma
temelinde, sald›r›lar karfl›s›nda aktif
misillemeyi içeren bir politik duruflun
sahibi olaca¤›z. Böyle bir politikay› izli-
yoruz. Bu, daha flimdiden önemli gelifl-
meler yaratm›fl durumdad›r. 

Do¤u Kürdistan 
yeni bir direnifl cephesidir 

Do¤u Kürtlerinin direnifli bütün
dünyaya yay›ld›. PJAK bütün dünya
güçlerinin tart›flt›¤› bir politik parti
haline geldi. Daha flimdiden önemli
sonuçlar alm›fl durumday›z. Görülü-
yor ki, direnifl önemli geliflmeler ya-
rat›yor. Asl›nda Do¤u Kürdistan bir
aç›l›m alan› olabiliyor. Yeni Kürt di-
reniflinin gelifltirilmesinde asl›nda
geçen dönemde de baz› alanlar öne
ç›kt›. Direnifl tarihimize bakarsak,
PKK öncülü¤ündeki özgürlükçü, de-
mokratik direnifl Kuzey’de do¤du.
1970’lerin sonunda bir siyasal güç
haline geldi. 12 Eylül faflist askeri re-
jimine karfl› direnifle, yurtd›fl›ndaki
Kürtler ve Güneybat› Kürdistan halk›
çok büyük destek verdi. Asl›nda 12
Eylül faflist askeri rejimine karfl› Ku-
zey Kürdistan’da örgütlenen gerilla
direniflinin en büyük destekçileri bu
alanlar oldu. PKK, Güneybat› Kürdis-
tan’a ve yurtd›fl›na aç›l›m sa¤layarak
Kuzey’de gerilla direniflini oturttu.
1990’l› y›llar›n ortalar›nda oluflan
uluslararas› komplo ittifak›na dayal›
gerillay›, özgürlük hareketini ezme
amaçl› sald›r›lara karfl›, Güney Kür-
distan’a aç›l›m sa¤layarak direndi.
Medya Savunma Bölgeleri bu direnifl
içerisinde olufltu. Güney Kürdistan’a
aç›l›m, gerillay› ezme ve özgürlük ha-
reketine karfl› imha amaçl› sald›r›lar›
bofla ç›kard›. Hareketimizin 1990’l›
y›llar›n ortalar›nda büyük bir direni-
fli yürütmesini sa¤lad›. 

fiimdi 2000’lerin ortalar›nda,

uluslararas› komploya karfl› direnifl-
te yeni bir alan Do¤u Kürdistan olu-
yor. Hem Kuzey’de ve Kürdistan ge-
nelinde direnifle büyük destek verdi
hem de yeni bir direnme cephesini
oluflturdu. Do¤u Kürdistan halk›
böyle bir aç›l›m› sa¤layacak güçte-
dir. Bu daha flimdiden belli olmufl-
tur. Bu güç ortaya ç›km›flt›r. Dolay›-
s›yla önemlidir, ciddi geliflme sa¤la-
yabilece¤imiz bir sahad›r. 

Ulusal birlik politikas› izliyoruz 

Irak’ta ise oyunlar› bozmaya, KDP
ve YNK’nin yeniden oyuna gelmesini
engellemeye çal›fl›yoruz. Çat›flmalara
f›rsat vermemeye çal›fl›yoruz. Daha
çok da ulusal birlik politikas› izliyo-
ruz. Bu konuda Önder Apo’nun önü-
müze koydu¤u görevler vard›. Yine bi-
zim KONGRA GEL Genel Kurulu’nda
oluflturdu¤umuz ulusal konferans ka-
rar› vard›. Bu çerçevede politika yürü-
tüyoruz. Düflman›n gelifltirmek istedi-
¤i oyunlar gibi, bir çat›flma durumu-
nun da önü aç›k de¤ildir. 

Bu süreçte d›fl politikaya da önem
vermek istiyoruz. Mevcut politik yak-
lafl›mlar›m›z çerçevesinde kararl›l›¤›-
m›z böyledir. D›fl iliflki ve ittifak çal›fl-
malar›n› daha örgütlü ve sistemli ele
al›p yürütmek için çeflitli toplant›lar
da yap›ld›. Öyle olursa, d›fl iliflki çal›fl-
malar›m›z belki Türkiye’ninki gibi ol-
maz, ama yeni bir alan olarak hareke-
timizin görüfllerini yans›tmada bir aç›-
l›m sa¤layabilir. 

Politik duruflumuz son toplant›lar-
da bu flekilde belirlenmifltir. Tabii
bunlar› belirlemek yetmiyor, uygula-
yabilmek de önemlidir. Daha önemli
olan› pratik uygulamad›r. Pratikte bu
uygulamay› baflar›yla sa¤latacak tar-
z›, takti¤i yakalayabilmektir. Pratik
uygulamay› gerçeklefltirebilecek bir
örgütsel, yönetimsel duruflu ortaya ç›-
karabilmek,  prati¤i baflar›yla yürüte-
cek tarz›, üslubu yakalayabilmektir.
Biz son toplant›lar›m›zda prati¤i gelifl-
tirme karar› ald›k. Prati¤i gelifltirecek-
sek, o zaman tabii bunu yürütecek ör-
gütü, yönetimi, kadroyu, tarz›, takti¤i
yaratmam›z gerekiyor. Böyle olmazsa
kararlar›m›z sadece bir istek olarak ve
ka¤›t üzerinde kal›r. 
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Hücre  cezas›  baflbakan›n  bilgisi  dahilindedir

A‹HM’de sürmekte olan davalara
hükümetin cevab› geldi. Adil yarg›-
lanmaya iliflkin dava, birleflen dört
dava içinde de¤il. As›l savunmam›
yeniden yarg›lanma dosyas› için ha-
z›rlayaca¤›m. Haz›rl›klara bafllam›fl
durumday›m. Savunmam›n teorik
yönü yüksek olacakt›r. Siyasi tecrü-
belerime dayanarak düflüncelerimi
ifade edece¤im.

Yunanistan davas› bizim için
önemlidir. Daha önce de söylemifltim;
Yunanistan’a yasal yollardan girmifl-
tik, iltica baflvurumuz da vard›, ama
hukuka ayk›r› bir flekilde Yunanis-
tan’dan ç›kar›ld›k. O uçaklar›n hiçbi-
rinin kayd› yoktur, gizlidirler. fiimdi
ortaya ç›karamazlar. A‹HM kararla-
r›n› okumufltum, orada ulusal huku-
ka uygunluk aran›yordu. Bizim de bu
durumun Yunanistan ulusal huku-
kuna ayk›r› oldu¤unu kan›tlamam›z
gerekiyor. Bu komploda as›l karanl›k
nokta Yunanistan k›sm›d›r. Bu k›s›m
ayd›nlat›l›r, hukuka ayk›r›l›¤› ortaya
ç›kar›l›rsa bütün davay› etkiler. Bu-
raya geliflimizle noktalanan hukuka
ayk›r› süreç orada bafllam›flt›r. O ba-
yan da vard› orada, yard›mc› olabilir. 

CPT ile iliflkilerin sürdürülmesi ge-
rekiyor. Asl›nda daha s›k gelmeleri la-
z›m; 3 ayda ya da 6 ayda bir gelme-
liler. CPT’den önce Türk heyeti gel-
miflti, onlara da anlatt›m, CPT geldi-
¤inde onlara da durumu söyledim.
Yan›lm›yorsam Avrupa Konseyi’nden
bir heyetin gelmesi gündemdeydi.
Onlarla iliflkiler sürdürülebilir. 

Buraya gelen CPT heyetine de,
önceki heyete de söyledim; bu soru-
num a¤›r bir flekilde devam ediyor.
Bu kurumlarla görüflülüp, uygun
koflullar›n oluflturulmas› laz›m.
Hatta buraya gelen doktorlar bana,
burundan akci¤ere kadar olan nefes
borusunun art›k öldü¤ünü, iflas et-
ti¤ini söylemifllerdi. Kontrol için bir
kere getirdikleri uzman bunu söyle-
miflti. Hatta tam flu benzetmeyi kul-
lanm›flt›: Soluk borusu is tutmufl
bir soba borusuna benzemifl, genifl-
lemifl ve ifllevsiz kalm›fl. Bir sprey
verdiler, onu kulland›m. Bu spreyi
kullanmadan önce, iki y›ld›r hiç ko-
ku alm›yordum, spreyi kullanmaya
bafllad›ktan sonra biraz koku alma-
ya bafllad›m. Ayn› dönemde vücu-
dumda kas›lmalar bafllad›. Kas›lma
her zaman oluyordu, bütün vücu-
dumda kas›lma oluyordu.

Buradaki  koflullar  çok  zorlay›c›

9 y›ld›r bu koflullarday›m. Za-
man, zaman hücre cezas› da veri-
yorlar, koflullar›m iyice güçlefliyor.
Bu son ceza dün sona erdi. Gerçek-
ten hücre cezas› boyunca zorlan›yo-
rum. Buran›n zaten çok a¤›r, gergin
bir atmosferi var. Yaln›z bütün ka-
muoyunun bilmesini istiyorum, bu
hücre cezas› hükümetten ba¤›ms›z
de¤ildir. Burada da zaman zaman
zorlay›c› baz› uygulamalar oluyor.
Buradaki yetkililerin kendi iradele-
riyle yapt›klar› uygulamalar ol-
du¤unu sanm›yorum. Bu tür uygu-
lamalar›n merkezi oldu¤unu düflü-

nüyorum. Bu koflullarda yaflama-
yanlar bu tür fleyleri anlamayabilir-
ler. Çok ufak tefek fleylermifl gibi ge-
lebilir, ama bu koflullarda psikolojik
aç›dan asl›nda çok zorlay›c› oluyor.
Ben böylesi fleyleri çok fazla dillen-
dirmek istemiyorum. Örne¤in son
olarak saçlar›m› keserken birisi ma-
kas› en dipten vurdu. “Niye böyle
yap›yorsunuz?” deyince de “iflte ace-
miyiz, yanl›fll›kla oldu” gibi inand›-
r›c› olmayan fleyler söylüyorlar. Yani
trafl etmeyi bilen birini bulam›yorlar
m›, mümkün mü, kas›tl› yap›yorlar. 

Kap› deli¤inden, yani mazgaldan
sürekli bakma meselesi de zorluyor.
Zaten 24 saat kamerayla çekiyorlar,
bir de bu kap› deli¤inden sürekli ba-
k›yorlar. Okuyaca¤›m ya da uyuyaca-
¤›m zaman bunun yap›lmas› rahats›z
ediyor. Yine banyo ve trafl konusun-
da da bu tür problemler yafl›yoruz.
Konufluyorum onlarla, güvenlik ne-
deniyle diyorlar, ama bunu gerekçe
yapt›klar› aç›k. 9 y›ld›r buraday›m,
güvenlikle ilgili herhangi olumsuz bir
hareketim söz konusu olmad›. Söyle-
di¤im gibi, bu koflullar çok zorlay›c›.
Bu koflullarla beni neye zorlad›kla-
r›n› anlayam›yorum. KKeemmaall  PPiirrlleerr bu
koflullar karfl›s›nda ölüm orucuna
girmifllerdi. Bu koflullara uzun süre
dayanamam›fllard›. Ama ben böyle
bir yola girmeyece¤imi daha önce de
söylemifltim. Sorumlulu¤um gere¤i
böyle bir yolu seçemem. Bunu ne
devlet ne de halk›m›z kald›rabilir.
Baflkas› olsa bu koflullarda çok k›sa
bir süre dahi dayanamaz. Burada
kalmak için büyük irade gerekiyor.

TT aa rr ii hh     nn aa ss ›› ll     bb ii rr     kk ii flfl ii ll ii kk     oo ll dd uu ¤¤ uu mm uu     
bb ii rr     gg üü nn     yy aa zz aa cc aa kk tt ›› rr

“Devletçi  yaklafl›m  dedi¤im  fley,  çözümün  devletten  beklenmesidir.  Böyle  olmaz,  
bu  kolayc›l›kt›r.  Devlet  %  10’una  izin  verir,  %  90’›n›  ise  çal›flarak,  

örgütleyerek  yapmak  gerekir.  Devletten  beklememek  gerekiyor.  Bu,  yasalar  ve  
anayasa  konusunda  da  böyledir.  Devlet  yasalarla  %  10’unu  bile  verse  yeter,  

gerisi  çal›fl›larak  hayata  geçirilmelidir”

AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann
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HHaayyrrii  ölüm orucuna bafllama gerek-
çelerinden birini delikten bak›lma
olarak göstermiflti. Ben 9 y›ld›r bu
koflullarday›m, daha ne kadar daya-
naca¤›m bilmiyorum, ama elimden
geleni yapmaya çal›flaca¤›m. 

Tasfiyeye  dayal›  uzlaflma  
Türkiye’ye  kaybettirir

Söyledi¤im gibi, hücre cezas› bafl-
bakan›n bilgisi dahilindedir. Gül’ün
cumhurbaflkan› seçildi¤i gün bana
hücre cezas› uygulanmaya baflland›.
Bir önceki ceza 27 Nisan muht›ras›-
n›n verildi¤i gün uygulanmaya bafl-
lanm›flt›. Bunlar tesadüf de¤ildir, 27

Nisan günü de askeri bir heyet gel-
miflti cezaevine. Ben cezaevi müdü-
rünün tavr›ndan anlam›flt›m. AKP
oyun oynuyor. Askerin önünü aç›yor,
Kürt sorunu konusunda istedi¤iniz
gibi davranabilirsiniz diyor. Kendi ik-
tidar›n› korumak ad›na benim ve
Kürt özgürlük hareketinin tasfiyesi-
nin önünü aç›yor. Ama bu çözüm de-
¤il, felaket getirir. Daha önce de de-
nendi bunlar. Ayn› uzlaflmay› Çiller,
Do¤an Gürefl ile yapm›fl ve Türkiye
kaybetmiflti. fiimdi bu tav›r sürdürü-
lürse yine Türkiye kaybedecek. Bunu
halk›m›z›n bilmesi gerekiyor.

Bas›nda bana yönelik bir karala-
ma kampanyas› sürdürülüyor. Ümit
F›rat gibi isimler bunu yap›yorlar.

Akla hayale gelmeyecek
iddialarda bulunuyorlar.
Bunlara cevap verme
hakk›m var, kendimi sa-
vunaca¤›m. Benim ad›ma
bu iddialara cevap verile-
bilir, hakaret türü fleyler
oldu¤unda avukatlar›m
dava açabilirler. 

Sald›r›lar, özellikle AKP
içindeki Kürtlere iliflkin
de¤erlendirmeyi yapt›k-
tan sonra ço¤ald›. Bura-
dan telefonla görüfltü-
¤ümü bile iddia edenler
olmufl. Kesinlikle yalan,
nas›l böyle fleyler söyler-
ler! Benim ne tür koflul-
larda oldu¤umu herkes
biliyor. Savc›l›ktan da so-
rup ö¤renebilirler. Beni
trafl ettikten sonra, kesi-
len saçlar›m› bile gözü-
mün önünde yak›p tuta-
nakla bana imzalat›yor-
lar. Bu sald›r›lar bilinçli-
dir. Altan Tan da benzer
fleyler söylemiflti, beni
kitleden koparmaya dö-
nük de¤erlendirmelerde
bulunmufltu. Bunlar ah-
laks›z iddialard›r. Bunla-
r›n sebebi vard›r. Bunlara
sormak laz›m; neyin kar-
fl›l›¤›nda bu tür iddialar-
da bulunuyorlar, karfl›l›-
¤›nda ne al›yorlar! Bunla-
r›n milyarl›k ihalelere ka-

r›flt›klar› ortada. ‹haleler bunlara ne-
yin karfl›l›¤›nda veriliyor? Hem Gü-
ney’den, hem Ankara’dan birçok iha-
le al›yorlar. Zaman›nda Barzani bana
bile, “gel ticaretle u¤rafl” demiflti. Siz
söylemifltiniz, 300 kadar eski PKK’li
de Güney’de ticaretle u¤rafl›yor. 

Bu Mehmet Metiner daha önce
DEHAP’da da görev alm›flt›. Mehmet
Metiner’e bir gazetede baflyazarl›k
yapt›r›yorlar, neyin karfl›l›¤›nda yap-
t›r›yorlar, misyonu nedir? Daha önce
yan›lm›yorsam Star’dayd›. fiimdi ise
hükümete yak›n bir gazetede yaz›yor.

Bunlar›n daha o zamanki niyetleri
HADEP’i tasfiye etmekmifl. O zaman
anlayamam›flt›m. Geçen hafta da
söylemifltim, bunlar›n bu kadar ör-
gütlü oldu¤unu o zaman tespit ede-
memifltim. Bunlar›n Hizbullah ile s›-
n›rl› oldu¤unu düflünmüfltüm. Sade-
ce ülkücüler gibi kullan›ld›klar›n›
düflünmüfltüm. Bunlar›n arkalar›n-
da dev gibi bir siyasi kadro oldu¤unu
geç fark ettim. Zaman›nda Abdülme-
lik F›rat da gelmiflti bana, “Demirel
ve genelkurmay ile görüfltüm, onlar
da benim HADEP’in bafl›na geçmemi
istiyor. Beni genel baflkan yap” de-
miflti. Ben de ona, “ben demokrat bir
kifliyim, böyle bir talebin varsa parti-
ye git, halka ve kadrolara kendini ka-
bul ettir, onlar kabul ederse olursun”
demifltim. fiimdi anl›yorum ki, bun-
lar›n hepsi tasfiye giriflimiydi. Demek
ki bir flekilde genel baflkan olsa, gö-
türüp partiyi genelkurmaya teslim
edecekmifl. Bunlar çok iyi örgütleni-
yorlar, adeta bir tarikat gibi. Birbirle-
riyle iliflkileri güçlüdür ve ilginçtir.
Mesela bu Y›lmaz Erdo¤an bunlar-
dan bir k›zla evlendi de¤il mi? Yan›l-
m›yorsam fieyh Sait’in torunuydu. 

Bin  bir  zorlukla  yarat›lan  
yurtsever  miras›m›za  konmak  istiyorlar

fiimdiki giriflimlerin de bunlardan
fark› yoktur. Bunlar›n halka çok iyi
anlat›lmas› laz›m. Bu iliflkiler s›radan
iliflkiler de¤ildir. Geçen hafta 200 y›l-
l›k alt yap›s› oldu¤unu söylemifltim.
Bunlar bugün de bizim bin bir zorluk
ve ac›larla yaratt›¤›m›z yurtsever mi-
ras›m›za konmak istiyorlar. Amaç
Özgürlük hareketini tasfiye etmektir.

SERXWEBÛN EEkkiimm  220000775566
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Tabii bunun karfl›l›¤›n› da maddi ola-
rak al›yorlar. DTP’yi bunun için elefl-
tiriyorum. Bunlar› nas›l görmezler,
nas›l deflifre etmezler? Ben öyle pal-
yaçoluk dememifltim, ama siyaset il-
keli yap›l›r. Bu el kol meselesi için
söylediklerim de iflin magazinlefltiril-
mesini elefltirmeye dönüktü. Bu,
bar›fl çabalar›n›n içinin boflalt›lmas›-
d›r. Bu kadar a¤›r ve ciddi bir sorun-
la karfl› karfl›yay›z, her gün insanlar
ölüyor. Siz demokratik projenizi olufl-
turursunuz ve bu proje kapsam›nda
oturur karfl›l›kl› konuflursunuz. Bu
çerçevede herkesle diyalog kurulabi-
lir. Ben kimseyle görüflmeyin demi-
yorum. S›rr›’n›n kulland›¤› yöntem
yanl›flt›. El kol hareketi yapmakla ol-
maz bu ifller. Bunlar›n karfl›l›¤›nda
somut ne kazand›n›z, olumlu hiçbir
geliflme oldu mu? 

1921  Anayasas›  örnek  al›nmal›d›r

Anayasa tart›flmalar› gündemde ve
önemlidir. Yeri gelmiflken ben de bu
konuda görüflümü belirtmek istiyo-
rum. Önerim, 1921 Anayasas›’n›n ör-
nek al›nmas›d›r. Bu anayasan›n in-
celenmesi, üzerinde durulmas› gere-
kir. Bu yeni tasla¤a iliflkin somut ola-
rak flunu da söyleyebilirim: Bu söyle-
yece¤im cümlenin bile anayasada yer
almas› bizim için çok önemlidir.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›,
bütün kültürlerin demokratik bir fle-
kilde varl›¤›n› ve kendini ifade etme-
sini kabul eder.” Bu cümle tek bafl›-
na bile yeterlidir. Birçok fleyin önünü
açar. Bu cümleyi anayasaya koysun-
lar, iki ay içinde PKK silah› b›rak›r,
gizli örgütlenmeler de biter. Ondan
sonraki aflama demokratik yasalarla
düzenlenir. Bu söylediklerim müm-
kündür, akan kan› durdurabiliriz.
Benim önerim budur, bunu bir ça¤r›
olarak kamuoyuna aç›kl›yorum.

KCK’nin anayasa konusunda 5
madde önermesi beni anlamad›klar›-
n› gösteriyor. DTP’liler de tam anla-
m›yor. Söylemek istemiyorum, ama
böyle giderse onlar› daha sert eleflti-
rece¤im. Bu yaklafl›m devletçi yakla-
fl›md›r. Defalarca söylüyorum; KCK
sisteminin temelinde demokratik
özerklik vard›r. Bunu savc›lara da

söyleyin. Ne söyledi¤imi iyi anlas›n-
lar ve ona göre de¤erlendirsinler.
Düflüncelerimi tam anlay›p ondan
sonra yarg›las›nlar. Savunmalar›m-
da da bunlar› ifade ettim. En son bir
dilekçe daha yazd›m, toplam yazd›-
¤›m 4 savunman›n bana ve avukat-
lar›ma verilmesini istedim. Bana ge-
len cevapta, A‹HM’den gelen bir say-
fal›k dilekçeyi de do¤rulad›lar. Dört
savunmam› da san›r›m art›k avukat-
lar›m alabilirler. 

Demokratik özerklik dedi¤im fley,
M. Kemal’in Ocak 1924’de ‹zmit’te
söyledi¤i bir nevi muhtariyetin ta
kendisidir. Gazeteci Ahmet Emin
Yalman M. Kemal’e soruyor, ‘bu
Kürt meselesi ne olacak’ diye. O da
o zaman bunu dillendiriyor, bir nevi
muhtariyet düflünüyorum diyor, ka-
fas›nda öyle bir plan var. Benim is-

tedi¤im fley de M. Kemal’in istedikle-
rinin bugüne güncellenmesidir. Beni
yarg›layacaklarsa bundan yarg›la-
s›nlar. Bize bölücü diyorlar, bu söy-
lediklerim M. Kemal’in sözleridir.
E¤er M. Kemal bölücüyse biz de bö-
lücüyüz! Bunlar› ben uydurmuyo-
rum. Araflt›rs›nlar, bulsunlar. Bu-
gün askerin tavr› gerçek anlamda
kemalist de¤ildir. Kemalizm tam ba-
¤›ms›zl›kç›d›r. Ama bugün ordu NA-
TO sistemi içerisinde yer almakta ve
ABD ile iliflkilidir. 

M. Kemal de Kürt meselesinin
demokratik bir flekilde çözülmesi
gerekti¤ini biliyor. Cumhuriyet an-
cak bu flekilde Avrupai ve güçlü bir
demokrasiye dönüflebilir. Ancak is-
yanlar süreci de¤ifltiriyor, M. Kemal

kafas›ndakileri uygulayam›yor.
Yoksa cumhuriyetin kurulmas›n-
dan 4-5 ay sonra bu aç›klamay› ya-
p›yor. Ve 1925’te fieyh Sait ayaklan-
mas› patlak veriyor. 

Daha önce Kürtlerin de yer ald›¤›
siyasal islamc›lar›n 200 y›ll›k tarihini
anlatm›flt›m. fieyh Sait de zaten Nak-
fli’dir, Nehri tarikat›ndand›r. Bu is-
yan da 200 y›ll›k süreçten ba¤›ms›z
de¤ildir. Kürtçülük yönü de vard›r,
ama zay›ft›r, ön planda de¤ildir. Sul-
tan ve hilafet yanl›s› istemleri vard›r.
Bu yönüyle Kurtulufl Savafl› s›ras›n-
da patlak veren Yozgat ve Anzavur is-
yanlar›na benzemektedir. Ayr›ca bafl-
larda ‹ngilizlerin etkisi de olmufltur.
Sultan da ‹ngilizlerin himayesinde-
dir. ‹ngilizlerin bu k›flk›rtmalar›n›n
asl›nda öncesi de vard›r. Geçen hafta
da söylemifltim, M. Kemal ‹ngiliz k›l›-
¤›na girmifl iki ajan›n› yollay›p Seyit
Abdülkadir’in niyetini ö¤rendikten
sonra idam ettirmifltir. ‹lk idam edi-
lenlerdendir. Osmanl›’da fiuray› Dev-
let Baflkan› idi. Netice itibariyle Kürt-
ler M. Kemal ile cumhuriyeti demok-
ratiklefltirme konusunda müzakere
yapacaklar›na, bu konuda zorlaya-
caklar›na, söyledi¤im flekilde hareket
etmifllerdir. Bu isyanlar neticesinde
de M. Kemal kafas›ndakileri uygula-
yamam›fl ve daha yeni do¤makta olan
cumhuriyeti koruma duygusuyla sert
bir flekilde isyanlar› bast›rmaya yö-
nelmifltir. Kürt sorunu da bugüne
kadar devam ede gelmifltir. 

Ne  ulusalc›  faflist  çizgiden  
ne  de  islami  faflist  çizgiden  yanay›m

fiimdi de benim önerdi¤im de-
mokratik özerklik, o dönem hayata
geçirilemeyen cumhuriyetin demok-
ratikleflmesinin tamamlanmas› an-
lam›na gelmektedir. Ben ne ulusalc›
faflist çizgiden ne de islami faflist
çizgiden yanay›m. Ve halk›m›z da
bunu bilmelidir. Baflka bir yol var-
d›r. Bugün demokratik özerklik de-
di¤im fley, M. Kemal’in 1924’te söy-
ledi¤i bir nevi muhtariyetin bu-
günkü koflullarda hayata geçirilme-
sidir. DTP de bunu siyasal progra-
m›na alabilir. Bir sürü örnek var, in-
celesinler. Türkiye’nin koflullar›na
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en uygun model bulunur ve uygula-
n›r. Katalonya örne¤i var, ‹skoçya
örne¤i var. Topra¤a dayal› federas-
yonun çözüm olmayaca¤›n› söyle-
dim. M. Kemal de federasyonun çö-
züm olmayaca¤›n› düflünüyor, o
yüzden bir nevi muhtariyet diyordu.
Hatta soranlara federasyonun ne-
den uygun olmayaca¤›n› aç›klarken,
“Konya Kürtleri ne olacak” diyordu.
Do¤rudur, bugün bu iç içelik daha
da geliflmifltir. Topra¤a dayal› fede-
rasyon çözüm getirmez, Kosova bu
duruma iyi bir örnektir. Ben kopufl-
tan yana da de¤ilim.

Devletçi yaklafl›mla kastetti¤im,
çözümün devletten beklenmesidir.
Böyle olmaz, bu kolayc›l›kt›r. Devlet
% 10’una izin verir, % 90’›n› ise çal›-
flarak, örgütleyerek yapmak gerekir.
Devletten beklememek gereki-
yor. Bu, yasalar ve anayasa
konusunda da böyledir. Devlet
yasalarla % 10’unu bile verse
yeter, gerisi çal›fl›larak hayata
geçirilmelidir. On y›ld›r her ko-
nuda halk› örgütleyip güçlü
bir örgütlülük yarat›lsayd›, flu
anda daha güçlü müzakere
edecek duruma gelinmiflti. On
y›ld›r ne yap›yorsunuz? Akla
gelebilecek her alanda örgüt-
lenmek laz›m. Tar›m ve ekono-
mi kooperatifleri kurulabilir,
çevre sorunu konusunda der-
nekler kurulabilir, kad›n soru-
nuyla ilgili sivil toplum örgüt-
leri kurulabilir. Kürt kültürünü, dili-
ni gelifltirme konusunda dernekler
kurulabilir, çal›flmalar yap›labilir.
Art›k Kürt ve Kürdistan kelimeleri-
nin yasak olmamas› gerekir. Demok-
ratik özerklik böyle her alanda ör-
gütlenerek hayata geçirilebilir. Dev-
letten beklenirse olmaz. 

Cumhuriyetin  bafllar›na  kadar 
bölgede  tarikatlar  etkili  olmufltur

Bugün siyasi islam ad›na bize
sald›ranlar›n 200 y›ll›k geçmiflini
anlat›yordum. Geçen hafta da söyle-
di¤im gibi, Yeniçeri Oca¤›’n›n kapa-
t›lmas›yla, Bektafli gelene¤inin sona
ermesinden sonra bu bofllu¤u Nakfli

tarikat› doldurmufltur. Osmanl›’da
her alanda örgütlenmifl, güç haline
gelmifllerdir. Bölgedeki mir ve beylik
düzeninin yerini bunlar›n otoritesi
doldurmufltur. Ve bunlar zaman za-
man padiflah› bile zorlayacak duru-
ma gelmifllerdir. Bunlar Kuleli ‹sya-
n›’nda padiflah› zorlam›fllard›r.
Nakfli gelene¤inin öncülü¤ünü Sü-
leymaniyeli bir Kürt olan Mevlana
Halidi yapm›flt›r. 

Cumhuriyetin bafllar›na kadar da
bölgede bu tarikatlar etkili olmufltur.
Cumhuriyetin kurulufl aflamas›nda
M. Kemal bunlarla da mücadele et-
mifltir. Kurulufl aflamas›nda patlak
veren hilafet yanl›s› isyanlar› bast›r-
m›flt›r. Az önce de söyledi¤im gibi,
Kürtler do¤ru temelde yaklafl›p, siya-
si islam›n etkisinde kal›p saltanat ve

hilafet yanl›s› olmak yerine cumhuri-
yetin demokratikleflmesi için müca-
dele etselerdi, bugün bambaflka bir
noktada olurduk. 

Said-i Nursi de Nakfli’dir. M. Ke-
mal ça¤›r›p kendisiyle görüflüyor.
Said-i Nursi ne cumhuriyete kat›l›-
yor ne de isyan ediyor. Sonras›nda
söyledi¤im gibi, fieyh Sait isyan› ge-
lifliyor. Bu isyan› fliddetle bast›rd›k-
tan sonra, tekke ve zaviyeleri yasak-
lam›flt›r. Bir yandan islamc›larla
mücadele ederken, di¤er yandan
Enverci-Turanc› çizgiyle de müca-
dele etmifl, fakat tam tasfiye edeme-
mifltir. Bu iki çizgiyi cumhuriyete
karfl› tehdit olarak gördü¤ü için,
cumhuriyetin demokratikleflme
aya¤› eksik kalm›flt›r. 

Tarihi  do¤ru  de¤erlendirmeden  
bugüne  iliflkin  do¤ru  politika  üretilemez

fiimdi iktidarda olan siyasal islamc›
kesimin içinde yer alan bu iflbirlikçi
Kürtler beni kemalistlikle suçluyorlar,
kendilerince karalamaya çal›fl›yorlar.
Ben kemalist falan de¤ilim, ama M.
Kemal’in Kurtulufl Savafl›’nda Kürtler-
le yapt›¤› ittifak› görmek gerekiyor. Ta-
rihi do¤ru de¤erlendirmeden bugüne
iliflkin do¤ru politika üretilemez. M.
Kemal o dönem gidip Kürt büyükleri-
nin ellerini bile öpmüfltür. Kürtlerle it-
tifak yapmaktan çekinmemifltir. Bu-
nun için ›srarla anlat›yorum. Kürt
varl›¤›n› inkar etmemifltir. Ben de bu-
gün bu ittifak›n tekrar yap›lmas› ge-
rekti¤ini söylüyorum. Tarihte de Kürt-

ler ve Türkler hep ittifak yap-
m›flt›r. M. Kemal’in kendi sözü-
dür: ‘Türkiye Kürtsüz olmaz,
Kürdistan da Türksüz olmaz.’ 

Bugün de çok hassas bir nok-
tadan geçiyoruz, Irak’›n hali or-
tadad›r. E¤er bugünkü süreç
bar›fla evrilmezse, Türkiye bir
süre sonra Yugoslavya ya da
Iraklaflacakt›r. Ben bunun önü-
ne geçmek istiyorum. Zaman›n-
da Yunanistan ve K›br›s kurula-
rak Türkiye’nin Avrupa ve Akde-
niz’le ba¤› kesilmifltir. Ermenis-
tan kurularak Orta Asya ve Rus-
ya ile iliflkileri kesilmifltir. fiimdi
de Güney’de kurulacak Kürdis-

tan ile Türkiye’nin Arap dünyas› ve
‹ran ile ba¤lar› kesilecektir. Ben Kürt-
leri bir tehlike olarak görmüyorum. Bu
tehlikelerin önüne geçmek için Kürt-
Türk ittifak›n› öneriyorum. 

M. Kemal’in do¤ru buldu¤um yön-
lerini söylüyorum ve elefltirilecek bir-
çok yönü de vard›r. Mesela 1930’lu
y›llardaki tek parti döneminde Mus-
solini ve Hitler’in etkisi olmufltur.
1950’li y›llardan sonra ise hem bu
Enverci faflist çizgi hem de siyasal is-
lam çizgisi yeniden sahneye ç›km›flt›r.
Milliyetçilik bugüne kadar özellikle
MHP eliyle yürütülmüfltür. Enverci
milliyetçi çizginin en son temsilcileri
CHP ve MHP’dir. Siyasal islam ise bu-
gün nihayet iktidar› ele geçirmifltir.
Bu, çok aç›kt›r. Bu, 200 y›ll›k sürecin
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finalidir. Bunu herkesin çok iyi anla-
mas› gerekir. fiimdiki noktada MHP,
kim güçlüyse ondan yana tav›r sergi-
leyecektir. CHP’ye ise Baykal en bü-
yük kötülü¤ü yapm›flt›r. Baykal dört
y›ld›r emekli 4-5 tane emekli bürokra-
t›n etkisinde kalarak, ›srarla bu ulu-
salc› milliyetçi çizgiyi savunmufltur.
CHP bitmifltir. Ecevit bile Baykal’a gö-
re daha olumlu say›l›rd›. Bir ara san-
ki bir fleyler yapmaya çabalar gibiydi. 

Bu sistem A¤ar’› bile tasfiye et-
mifltir. A¤ar gibi devlet için o kadar
ifl yapm›fl bir adam bile ‘düz ovada
siyaset’ laf›n› edince, devlet eliyle
tasfiye edildi. Bu kesin böyledir.
Özal meselesini zaten biliyorsunuz,
zaman›nda bir fleyler yapmaya ça-
l›flt›, o da tasfiye edildi.

AKP  Kürt  Hamas’›n›  yaratmaya  çal›fl›yor

AKP’nin arkas›nda d›fl güçler var-
d›r. AKP bugün iflbirlikçi Kürtleri
kullanarak pis bir oyun oynuyor.
Ben biliyorum, AKP’nin içinde en az
3-4 grup Kürt vard›r; Talabani yan-
l›s›, Barzani yanl›s› vard›r, Kadiriler
vard›r. AKP bir yandan demokratm›fl
gibi görünüp, Hüseyin Çelik gibi baz›
Kürtlere yer vererek halka göz k›rp›-
yor, bir yandan da Özgürlük hareke-
tini tasfiye etmeye çal›fl›yor. Hüseyin
Çelik yeni kabinede yine e¤itim ba-
kan›d›r de¤il mi? Bu Çelik s›radan
bir isim de¤ildir, özel görevi vard›r.
Güçlü odaklarla iliflkisi vard›r, oy
potansiyeli nedeniyle Van ve bölge-
sinde o kullan›l›yor. Laiklik karfl›t›
oldu¤u bilindi¤i halde, % 40 gibi bir
oy getirdi¤ine inan›ld›¤› için onu ye-

rinden oynatama-
d›lar. Bölgeye yöne-
lik çal›flmalar› var.
‘Haydi K›zlar Oku-
la’ kampanyas› fi-
lan var. Ama hiç
ana dilde e¤itimden
bahsetmiyor. Ana-
dilde e¤itim en te-
mel insan hakk›d›r,
tüm ça¤dafl anaya-
salarda vard›r. Çe-
lik asimilasyona hizmet ediyor, hal-
k›m›za bu husus iyi anlat›lmal›d›r.
Van Üniversitesi Rektörü Yücel Afl-
k›n meselesi de kamuoyuna bir çete
olay›ym›fl gibi yans›t›ld›. Adam nere-
deyse ölüyordu. Bir di¤eri de intihar
etmiflti. Oysa iflin asl› baflkayd›. Hü-
seyin Çelik bölgedeki bütün devlet
bürokrasisini ele geçirmeye çal›fl›yor.
Kendi karfl›tlar›n› tamamen tasfiye
etmeye çal›fl›yor. Üniversite meselesi
de böyledir. Said-i Nursi’nin Medre-
se-ül Zehra vasiyetini yerine getir-
meye çal›fl›yor. Bütün bunlar› yapar-
ken de halk›m›z›n samimi dini duy-
gular›n› sömürüyorlar. Bizi din kar-
fl›t› gibi gösteriyorlar.

Halk›m›z bu konuda bilinçlendiril-
melidir. Bize karfl› kulland›klar› hain
kesim de çok tehlikelidir. Geçmiflte
hizbulkontra olarak üzerimize sürül-
düler. Binlerce yurtseveri katlettiler.
Devlet de bunlara göz yumdu. Bugün
art›k mahkemeler bile bu tutumun
yanl›fl oldu¤unu söylüyorlar. Hizbul-
lah› kullanmakla hata ettik diyorlar.
Bugünkü bu ekibin hizbulkontradan
hiçbir fark› yoktur; amaç tasfiyedir.
AKP, Kürt Hamas’›n› yaratmaya çal›-
fl›yor. Hamas’› ça¤›r›p bofluna görüfl-
mediler. Hamas nas›l FKÖ’yü tasfiye
ettiyse, PKK’yi de FKÖ’nün ak›betine
u¤ratmak istiyorlar. 

Düflüncelerimi söylüyorum, ne ka-
dar uygulan›yor bilmiyorum, ama
söylediklerimi hükümet dinliyor, hat-
ta kullan›yor. Dün radyoda Erdo-
¤an’›n konuflmas›n› dinledim. Kürt
meselesi ile ilgili olarak ‘tavflan-taz›’
benzetmesi yap›yordu. Bu benim
söylemimdir, daha önce size de ifade
etmifltim, Erdo¤an ayn›s›n› kullan›-
yor. PKK’ye tavflan muamelesi yap›-
yorlar. Devlet de taz› olmufl oluyor.

Sürekli tavflan› taz›ya kovalatt›r›yor-
lar. Erdo¤an’a sesleniyorum: E¤er bu
gerçekleri görüyorsan, art›k ne biz
tavflan olup kaçal›m ne de devlet taz›
olup sürekli kovalas›n. 

Bu gerçe¤i art›k anlamak gereki-
yor: Ne biz Kürtler devleti bitirebiliriz
ne de devlet Kürt özgürlük hareketini
bitirebilir. O halde bu kan›n durmas›
için diyalog yolunu kullanal›m.

Demokratik  cumhuriyet  konferans›  
toplanmal›d›r

Sa¤l›k durumumda de¤iflen bir
fley yok. Herhalde sa¤l›¤›m d›flar›da
yo¤un tart›fl›l›yor. Yunanistan’da
tazminat davas› açabilirsiniz. Hatta
tutar›n› epey yüksek de tutabilirsi-
niz. Buradaki önemli husus, gayemi-
zin para olmad›¤›d›r. Yunanistan’›n
rolü komploda kilit noktadad›r. Yu-
nanistan’a giriflim tamamen yasal
yollardand›, fakat ç›kar›l›fl›m yasal
olmayan yollardan yap›ld›. Ulus-
lararas› yasalar çi¤nendi. Yeni bafl-
bakana da mektup yazmay› düflünü-
yorum. Hem ikinci kez baflbakan ol-
du¤u için tebrik etmek hem de bu
sorunla ilgilenmesi için mektup ya-
zaca¤›m. Avukatlar›m da benim yeri-
me yazabilir, getirir imzalayabilirim
ya da tamamen kendileri yaz›p be-
nim ad›ma imzalay›p gönderebilir.
Simitis hükümetinin komploda so-
rumlulu¤u var. Yunanistan’la ilgili
görüfllerimin de iletilmesi laz›m. Da-
va için epey belge de vard›r.

Bu davayla ilgili Avrupa Konse-
yi’nden bir yetkilinin benimle görüfl-
mesi için buraya gelmesini talep ede-
bilirim. Birkaç saat onunla görüflüp
durumu anlatabilirim. Biz Yunanis-
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tan’dan yasal yollardan ç›kmad›k,
resmen kaç›r›ld›k. 

Adalet Bakan› M. Ali fiahin’i rad-
yodan dinledim, ona karfl› cevap hak-
k›m› kullanaca¤›m.

‹ran’da ve Suriye ile ilgili bir fley
var m›? Türk bas›n›nda bir fley var
m›? Kiflili¤ime yönelik sald›r›lar de-
vam ediyor mu? DTP’ye iliflkin söy-
lediklerim medyada haber yap›l›yor.
Amaç k›z›flt›rmakt›r, bilinçli yap›l›-
yor. Ama asl›n› vermiyorlar . Med
TV ve bas›n fikirlerimi yay›nl›yor,
yeterince tart›fl›yorlar de¤il mi?
Operasyonlar herhalde kesintisiz
sürüyor, yay›larak devam ediyor.
Beytüflflebap’ta da yo¤un çat›flma
oldu¤u söyleniyor, nedir durumu?
Devletin verdi¤i bilanço d›fl›nda
Kürt bas›n› ne diyor?

Bana verilen hücre cezas› geçen
hafta bitti. Bu hücre cezalar› tama-
men siyasi ve idari amaçl›d›r. Bunlar,
psikolojik amaçl› verilen cezalard›r.
Baz› konuflmalar›ma ceza veriyorlar.
Benzer içerikli konuflmalar›m›n bir
k›sm›na ceza verirken bir k›sm›na
vermiyorlar. ‹steseler onlara da vere-
bilirler. Konuflmalar›ma çok dikkat
ediyorum, ama benim konuflma hak-
k›m var. DTP’ye iliflkin söylediklerim
haber yap›l›yor. Legal bir parti hak-
k›nda düflüncelerimi beyan etmem
herhalde suç teflkil etmez.

Sonsuz  bir  direnifl  çizgisi  gösterece¤im

Dedi¤im gibi bana verilen disiplin
cezalar› tamamen politik ve idaridir.
Bir amac› vard›r. Beni burada çok
rahats›z ediyorlar. Sürekli izliyorlar.
‹zlemelerine bir fley demiyorum,
ama mazgal› sürekli aç›p kapayarak
uyumam›, kitap okumam› engelli-
yorlar. Kim yap›yor, neden yap›yor
bilmiyorum, ama beni sistematik
olarak rahats›z ediyorlar. Bu böyle
devam ederse, baflbakan ve adalet
bakan›n› sorumlu tutaca¤›m.
Çünkü buras› baflbakanl›¤a ba¤l›
kriz merkezi taraf›ndan yönetiliyor.
Ben çocuk de¤ilim. Bu flekilde bana
komplo mu yapmaya çal›fl›yorlar,
bunu dün müdüriyete de söyledim.
Müdüriyete, “bu flekilde devam ede-

mezsiniz. Bu flekilde devam ederse-
niz, komplo var diyece¤im” dedim. 

On günde on kilo verdim. 80 kilo-
ya indim, ben kilomdan memnu-
num, ama bu kadar k›sa sürede bu
kadar kilo vermek sa¤l›kl› de¤il. Bu
kilolar› üç ayda verirsen normaldir,
ama on günde vermek normal de¤il-
dir. Sorun yeme¤in az ya da çok ol-
mas› de¤il; bir dilim karpuzu bazen
dörde bölerek veriyorlar, “herkese
bu kadar düflüyor” diyorlar. Kahval-
t›da bazen bir küçük kutu reçel ge-
tiriyorlar, bazen de içi bofl getiriyor-
lar. Geçen gün alt› tane getirdiler,
ben hepsini istemiyorum dedim. Be-
nim için bunlar›n bir önemi yok, an-
cak niçin bunlar› yapt›klar› önemli-
dir. 9 y›ld›r burada tutukluyum. Bir
tutuklunun göstermesi gereken en
olgun tavr› gösterdim.

Hükümet burada kap›y› tekmele-
di¤imi, ba¤›rd›¤›m› söylüyor. Bunlar
kesinlikle do¤ru de¤il, zaten kame-
rayla da izliyorlar. Buraya gelip arafl-
t›rma yaparlarsa, durumun böyle ol-
mad›¤›n› belgelerle gösterebilirim.
Daha önce de ifade etmifltim; bu tür
uygulamalara karfl› öyle kaba eylem
göstermem, ama böyle giderse son-
suz bir direnifl çizgisini gösteririm.
Biliyorsunuz Hayri kendisinin izlen-
mesine tepki göstererek bir direnifle
girmiflti. Hayri ve Kemal Pirlerin
yapt›¤› gibi bir direnifl içerisine gir-
mem. Bu, benim için do¤ru da de¤il,
ancak nefsim ve beynimle direnece-
¤imi de ifade etmek istiyorum. Bu
böyle giderse ne olacak bilemiyorum.
Ancak böyle yapt›klar›na göre ölme-

me de neden olabilirler. Böyle bir fley
yapacaklar›n› sanm›yorum, ancak
yine de bir ihtimal. Adalet bakan› da
benim durumumu daha yak›ndan
gözlemlemek için müfettifllerini gön-
derebilir. Burada her fley göz önün-
dedir ve izleniyor. 

Hükümetin  bütün  maddelerine  
ret  cevab›  yazaca¤›m

Hükümetin bütün maddelerdeki
görüfllerinin tümüne ret cevab› ya-
zaca¤›m. Çok düflünüyorum, kiflili-
¤imi her zaman koruyorum. Tarih
benim nas›l bir kiflilik oldu¤umu bir
gün yazacakt›r.

Seçimlerden sonra DTP dahil hiç
kimse do¤ru düzgün de¤erlendirme
yapamad›. Seçim sonuçlar›n› tahlil
edemiyorlar, tahlil edemedikleri için
de geliflemiyorlar. Bu dediklerim sol
hareketi de ilgilendiriyor. ‹yi dinle-
yin bunu! AKP üç-dört y›lda % 47 oy
ald›, nas›l ald›¤›n› iyi biliyorum,
ama bizimkiler bunu bilmiyor. Sa-
dece benim köyüm Ömerli’yi incele-
seler bu durumu anlayabilirler.
Ömerli’de ba¤›ms›zlar 100 oy alm›fl,
geri kalan 80 oyu da kendi aralar›n-
da bölüfltürmüfller. Ben gazeteye de
k›z›yorum, sadece bu köydeki oy
oranlar›n› tahlil etseler, devletin bu
konudaki birçok yaklafl›m›n›, dizay-
n›n› görebilirler, ama bunu yapm›-
yorlar. Çember sakall›lar orada ça-
l›flmalar yapm›fl. Bunlar› iyi analiz
edemezsen nas›l halk› kazan›rs›n.

Türkiye’de baz› kesimler Kürt so-
rununun bir çözümünü de Kürtlerin
Güney’e sürülmesinde görüyorlar.
Bu, planlanm›fl bir yoldur. Bu,
AKP’nin de rahatl›kla benimseyebile-
ce¤i bir seçenektir. Buna göre Kürt-
lerin bir k›sm›n› Güney’e sürecekler,
Güney’de Kürt devleti kurulacak.
Peki, daha sonra ne olacak? Bu çö-
züm Türkiye için çok tehlikeli olur.
Türkiye’de bunu isteyenler tehlikeyi
göremiyorlar. Oysa bu plan›n sonu-
cunda neler olabilece¤i büyük güçler
taraf›ndan hesaplan›yor. Böyle olur-
sa, Türkiye’nin bir taraf›nda Erme-
nistan, bir taraf›nda Kürdistan bir
taraf›nda Yunanistan olacak. Bunu
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göremiyorlar. 14 y›ld›r bar›fl ve diya-
loga iliflkin çaba gösterdik. fiimdi
devletin ve hükümetin Kürt sorunu
hakk›nda en ufak bir çözüm irade ve
belirtisi bulunmamaktad›r. Baflbu¤
bu aç›klamalar› yap›yor. Anayasaya
Kürtlerle ilgili bir kelime bile alma-
yacaklar. Buras› nettir.

AKP’nin içinde 18 e¤ilimin oldu¤u
söyleniyor. Ertu¤rul Günay gibi sol-
dan isimleri içine alm›fl, sa¤dan da
birçok ismi içine alm›fl, içinde milli-
yetçi kanat da var. AKP’nin islam
kanad› da mevcuttur: tarikatlarla
iliflki kurarak toplumda güçlenmeye
çal›fl›yor. Türkiye’de flimdi tart›fl›l›-
yor, “Türkiye Malezya m› olacak,
‹ran m›” diye. Ben bu tart›flmaya da
girmiyorum. AKP’nin Kürt kanad› da
güçlüdür; Kürtlerin tarikat örgütlen-
mesi daha da eskidir. 200 y›ll›k
güçlü Nakfli örgütlenmesi var. AKP,
Kürtleri açl›kla terbiye etmeye, pa-
rayla sat›n almaya çal›flacakt›r. Bir
yandan da Kürt Hamas’›n› olufltur-
maya çal›fl›yor. 10 y›l önce hiç kimse
FKÖ ile Hamas’›n ayr›l›p birbiriyle
çat›flaca¤›n› tahmin edemiyordu.
Hizbullah’›n 1990’l› y›llarda kurdu-
rulup bölgede binlerce Kürt’ü katle-
dece¤ini hiç kimse tahmin edeme-
miflti. Ama flimdi FKÖ ve Hamas ça-
t›fl›yor. Hizbullah da binlerce insan›-
m›z› katletti, sokak ortas›nda yurt-
severleri sat›rla vurdular.

AKP  DTP’yi  tamamen  silmek  için  
çaba  gösteriyor

AKP, DTP’yi tamamen silmek için
çaba gösteriyor. Sur Belediyesi’nin
durumu ortadad›r. Bunlar iyi anlafl›l-

mal›d›r. Diyarbak›rl›lar da beni iyi
anlamal›, iyi tav›r gelifltirmelidirler.
Bunlar Diyarbak›r’a geldikleri zaman
tükürükle yüzlerine tükürülebilir,
çürük yumurta at›larak tepki gösteri-
lebilir. Onlara “ne ifliniz var burada,
gidin” denilebilir.

AKP beni iyi izliyor. Buradaki uy-
gulamalar›n AKP’den habersiz olmas›
düflünülemez. Benim toplumdaki et-
kimi, halk›n bana ba¤l›l›¤›n› k›rmaya
çal›fl›yorlar. 

Hasan Cemal yaz›s›nda, AKP
içindeki yetkililerle yapt›¤› görüflme
sonras› gözlemlerini yazm›fl. Buna
göre, AKP’nin 22 Temmuz’daki se-
çim sonuçlar›ndan sonra kendisine
afl›r› güven duydu¤unu, Kürt soru-
nunu çözme iradesini ikinci plana
itti¤ini, operasyonel uygulamalara
öncelik verece¤ini, Kürtleri baflka
türlü kazanmaya çal›flaca¤›n› belir-
tiyor. Ben de bunu söylüyorum.
DTP bunlar› iyi görmelidir. Hiç kim-
se benim ad›m› kullanarak siyaset
yapmas›n. Geliflebilecek fleylerden
ben sorumlu de¤ilim. PKK de iyi an-
lamal›. Beni pratik önder olarak
görmemelidir. Benim buradan pra-
tik önderlik yapamayaca¤›m› anla-
mak zorundad›r. Benim onlar› yö-
netmemi beklemesinler. Hiç kimse
beni anlam›yor, buna PKK de dahil.
PKK özgün duruflunu korumal›d›r,
orada objektif olarak Talabani ve
Barzani’ye hizmet edemezler. 

AKP, cumhurbaflkanl›¤›n› da ele
geçirmifltir. Anayasadaki de¤ifliklikle
yerel seçimleri erken bir tarihe alabi-
lirler. Evet, mümkündür. Bunun ha-
z›rl›klar›n› onlar yap›yor, DTP de ha-
z›rl›kl› olmal›. AKP kendi konumunu
muhafaza etmeye çal›flacakd›r. CHP

ve di¤er ulusalc›
kesim de bundan
böyle % 10’un üze-
rinde oy alamazlar.
MHP kurnaz davra-
nacakt›r. ‹ki kesim
aras›nda gidip gele-
cek, hangi taraf
güçlü olursa ona
yak›n olacakt›r.
AKP sayesinde ken-
di gücünü koruma-
ya çal›flacakt›r. 

Diyarbak›r  merkezli  Demokratik  Toplum
Kongresi  yap›lmal›d›r

Üç cumhuriyet var. Birincisi, aske-
ri sivil bürokratik cumhuriyettir. Bu
cumhuriyet, Türkiye’nin kuruluflun-
dan sonra CHP ile ifadesini bulmufl-
tur. Son dönemlerde yap›lan toplant›-
lar, meydanlarda gösteri yapanlar bu
cumhuriyeti devam ettirmek isteyen-
lerdi. Ulusalc›lar bunun içinde de¤er-
lendirilebilir. Bunu sadece ben ifade
etmiyorum, emekli bir subay da
yazd›¤› kitab›nda “kurdu¤umuz cum-
huriyet askeri bir cumhuriyettir” di-
yor. Sol kesim hala niye anlam›yor.
Bunu anlamak o kadar zor mu? 

‹kincisi, Terakkiperver Cumhuri-
yet F›rkas› ile bafllayan, Demokrat
Parti ile devam eden ve bugün
AKP’de somutlaflan cumhuriyettir.
Asl›nda Terakkiperver Cumhuriyet
F›rkas› öncesi de var. Demokrat Par-
ti ile geniflliyor ve islami motifleri de
içine al›yor. Liberal muhafazakar bir
anlay›fla sahiptir. 

Üçüncüsü ise Kürt ve Türk halkla-
r›n›n ve ezilenlerin cumhuriyeti olan
demokratik cumhuriyettir. Olmas›
gereken cumhuriyettir. Fakat bu ke-
simin cumhuriyeti henüz yoktur. Bu-
nu uzun süredir anlat›yorum, beni
anlam›yorlar. Bunun hayata geçiril-
mesi için iki önerim vard›: 

Birincisi, ‘‘DDeemmookkrraattiikk  CCuummhhuurrii--
yyeett  KKoonnffeerraannss››’’d›r ve Ankara mer-
kezli olmal›d›r. 700-800 kifliyle ya-
p›lacak, ayd›nlar›, sanatç›lar›, her
kesimi kapsayacak bir konferanst›r.
Kürtler, demokratik sol ve toplu-
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mun bütün birimleri burada
bir araya gelmelidir. Bu ayn›
zamanda bir çat› olabilir.
Tam da anayasa tart›flmala-
r›n›n oldu¤u dönemde bu ge-
reklidir. Böylece neyi talep
ettiklerini, nas›l bir cumhu-
riyet istediklerini deklare et-
melidirler. Buna hemen bafl-
lanabilir. Anayasa de¤iflikli-
¤inden önce birkaç ay içeri-
sinde bu sonuçland›r›labilir.
Ankara’da gerçeklefltirilen
‘‘BBaarr››flfl  MMeecclliissii’’ oluflumunu
kapsayan bir konferans. Onlar ça-
l›flmalar›na devam ederler, anlatt›-
¤›m bunu aflan bir fley. 

‹kincisi, ‘‘DDeemmookkrraattiikk  TToopplluumm  KKoonn--
ggrreessii’’dir. Bunun öncülü¤ünü DTP
yapabilir. Bu, Diyarbak›r merkezli bir
kongre olacakt›r. Bu kongre DTP’nin
kendi kongresinden farkl› bir kongre-
dir. Hemen bunun için Diyarbak›r’da
bir bina sat›n al›n›r. Bir iki ay içeri-
sinde yap›labilir. Delege usulüyle
400 kifli kat›labilir. Mesela Hakka-
ri’den, Do¤ubayaz›t’tan, her ilden,
her yerden delegeler seçilir, Diyarba-
k›r’a gelir. ‹ki-üç gün tart›fl›rlar, “bi-
zim anayasa önerimiz budur, hakla-
r›m›z da bunlard›r, kültürel haklar›-
m›z› talep ediyoruz” derler. Bunun
için de gerçekten çal›flacak inançl›
insanlar›n olmas› gerekir. Kariyerist,
seçkinci insanlar› istemiyorum, en-
gelleyebilirler. ‹ki kifli gidince yerine
hemen iki kifli gelmeli, bu flekilde
yükselir. Çok kararl›, çok inançl› bir
çal›flma olmal›. Bunun içinde demok-
rasi platformu da yer al›r. Bunlar›n
DTP Kongresi öncesinde olmas› la-
z›m. Söylediklerimi de hayata geçire-
bilecek olanlar DTP kongresinde seçi-
lebilir. Aksi halde elefltirmeye devam
edece¤im ve deste¤imi çekerim. 

Kapitalist  modernite  toplumu  kar›laflt›r›yor
ve  kendine  ba¤›ml›  hale  getiriyor

Hücre cezas› boyunca 350 sayfa ka-
dar yazmaya çal›flt›m. Sa¤l›¤›m› da bi-
raz zorlayarak yo¤unlaflt›m. Uygarl›k
elefltirisini yaparak bafll›yorum. Uy-
garl›¤› yine Sümerlerden bafllat›yo-
rum. F. Braudel’i okumadan önce yap-
t›¤›m birçok tespiti, okurken onun

eserlerinde buldum. O da ayn› tespit-
leri yapm›fl, ama benim tespitlerim on-
dan daha kapsaml›d›r. F. Braudel,
Bat› medeniyetinin büyük bir iflas› ya-
flad›¤›n› söylüyor. Bunu daha önce de
dile getirmifltim. Yunan medeniyetinde
–ki Yunan medeniyeti Bat› medeniyeti-
nin kayna¤› demektir– o¤lanlar vard›.
Foucault, Cinselli¤in Tarihi kitab›nda
buna de¤iniyor. Foucault bu kitab›
tam bitirememifltir. Bunu tam anlam-
land›ramad›¤›n› söylüyor. Türkiye’de
de sol anlayam›yor, toplumu analiz
edemiyor. ‹ktidar olay›n› çözemiyor.
Ben hala o görüflün de¤erlerini payla-
fl›yorum. Ama marksizme ciddi eleflti-
rilerim var. Marx’›n s›n›f, art› de¤er ve
di¤er baz› kavramlar›n› elefltiriyorum.
Bunlar› ve kapitalizm elefltirisini eksik
buluyorum. Ben burada yeni bir boyut
getiriyorum. Kapitalizm s›n›f›n bütün
silahlar›n› elinden alm›flt›r, marksizmi
de silahs›zland›rm›flt›r. 

Marksizm ad›na yap›lan birçok
davran›fl, düflünce objektif olarak
kapitalizme hizmet ediyor. Frank-
furt Okulu var biliyorsunuz. Bu
Frankfurt Okulu’nun durumu flimdi
çok hazindir. Frankfurt Okulu tem-
silcilerinden Horkheimer, Hitler fa-
flizminden sonra dehflete düflüyor.
O tarihten sonra, sol kesimin her
fleyinin kapitalizme hizmet etti¤ini
söylüyor. Adorno da Yahudi soyk›r›-
m›ndan sonra Bat› medeniyetinin
geldi¤i durumu anlamakta büyük
s›k›nt› yafl›yor, aciziyetini ifade edi-
yor. Horkheimer o tarihten sonra
birçok fleye, ideolojiye, siyasete
karfl› ç›k›yor. Hatta, “art›k tanr›la-
r›n söyleyecek bir sözü kalmam›fl-
t›r” diyor. Bunun anlam› flu: –tabii

bu benim yorumum– “Art›k
filozoflar›n da söyleyecek bir
sözü kalmam›flt›r.” Benjamin
de Bat› felsefesinin büyük bir
aldatmaca oldu¤unu söylü-
yor. Ben de bunun do¤ru ol-
du¤unu söylüyorum. Tabii bu
isimler marksizm konusunda
en yetkin isimlerdir. Tabii
ben bunlar› kendime kaynak
olarak kullanm›yorum. Fakat
önemli görüflleri var. 

Toplum kanserlefltiriliyor,
kanser giderek yay›l›yor. Bili-

yorsunuz kanser bir hastal›k türü-
dür de. Kapitalizm tüm toplumu kan-
serlefltiriyor. Toplumu kar›laflt›r›yor
ve kendine ba¤›ml› k›l›yor. Ben ‘kapi-
talist modernite’ kavram›n› kullan›-
yorum. Kapitalist modernite tüm top-
lumu kar›laflt›r›yor ve kendine ba-
¤›ml› hale getiriyor.

Hemen size haber niteli¤inde bir
fley de söyleyeyim: Bunlar› savun-
mamda detayland›r›yorum, ancak
flimdi kaba hatlar›yla söyleyeyim.
Toplum hakk›ndaki görüfllerimi k›-
saca aktaray›m. Toplumu (toplum-
lar›n tarihini sosyolojik olarak) üç
zamana ay›r›yorum:

1- Uzun Zaman Sosyolojisi. Dör-
düncü Buzul döneminde bafllayan,
Zagroslar’da bafl gösteren hayat› da
kapsayan, neolitik zaman sürecini de
içine alan bir dönemdir. 

2- Yap›sal Kurumsal Zaman Sos-
yolojisi. Kentlerin do¤ufluyla baflla-
yan zaman dilimini ifade eder.

3- Kaos ve Özgürlük Dönemi Sos-
yolojisi.

F. Braudel toplumla ilgili, “tarih
sosyolojilefltirilmeli, sosyoloji de ta-
rihsellefltirilmelidir” diyor. Bu söz ki-
lit kavramd›r. Bu konudaki görüflle-
rimi flimdi çok genel hatlarla ifade
ediyorum. Tarihi ba¤lamda dile geti-
riyorum. Teoloji konusunda yetki-
nim. Her konudaki görüfllerimi çok
detayland›rabilirim, ancak burada
fazla imkan›m yok.

H. Marcuse’un ‘Tek Boyutlu ‹n-
san’ adl› kitab›, M. Hokhaimer’in
‘Ak›l Tutulmas›’ kitab› ve Carl
Schmith’in ‘Siyasal Teoloji’ adl› ki-
tab› ve onun önemli bir kitab› daha
var getirilebilir. 
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Hassasiyet, en dar anlam›yla duyar-
l›l›k ve hissetmek anlam›na gelmekte-
dir. Duyarl›l›k ve hissetmek, bireyin
çevresinde olup biten olay ve geliflme-
lerden etkilenerek çeflitli biçimlerde
tepki vermesidir. Bu tepki bireyden bi-
reye, yerden yere de¤ifliklik göstererek
bazen duygu, düflünce bazen de bir söz
veya eylem biçiminde olabilir. Bir in-
sandaki tepkinin düzeyini de hassasi-
yetin derinli¤i belirler. ‹nsanda hassa-
siyetin oluflmas› için, kabul edip etme-
yece¤i fleyler aras›nda ayr›m yapacak
bir düflünce sisteminin, etraf›nda olup
biten olay ve geliflmeleri de¤erlendire-
bilecek baz› ölçü ve ilkelerinin olmas›
gerekir. Bu fikirlere en genel anlamda
insan›n dünyaya bak›fl aç›s› diye
tan›mlad›¤›m›z ideoloji denir.

‹deoloji, bir s›n›f, cins, halk ve her-
hangi bir toplumsal kesimin ç›karlar›n›
en özlü biçimde ifade eden netleflmifl,
sistem haline getirilmifl düflüncelerin
toplam› olarak tan›mlanmaktad›r. Ad›-
na oluflturulan herhangi bir toplumsal
kesimin geçmifl, güncel ve gelece¤e ilifl-
kin düflüncelerinin birli¤i anlam›na da
gelmektedir. ‹lgili toplumsal kesim için-
deki bireylerin düflünsel birli¤ini ifade
eder. Bu birlik olufltu¤u oranda, dü-
flünceden ruhsal birli¤e do¤ru derinle-
flen, ortak hassasiyetler, refleksler
oluflturan bir topluluk oluflmaya bafl-
lar. Bundan sonra art›k varoluflunu
nas›l gerçeklefltirdi¤ine ve gelecekte na-
s›l olmas› gerekti¤ine dair kendini ta-
n›mlam›fl bir topluluk var demektir. 

‹nsan kendini tan›mlama gere¤ini
duydukça, etraf›ndaki kimlikleri de ta-
n›mlama ihtiyac›n› hissetmeye bafllar.
Hangisiyle ne kadar birlikte yürür, han-

gisiyle ne kadar çeliflir veya kim kendi-
sine nas›l karfl›tt›r, kendisini kime kar-
fl› nas›l savunacakt›r aflamas›na ulafl›r.
Bu sorular›n  cevab›na ulafl›p bilince
kavuflturdukça, bu tan›mlaman›n için-
deki yerini de belirlenmifl olur.

TToopplluummssaall  aahhllaakk››nn  tteemmeell  iiflfllleevvii

vvaarroolluuflfluunn  kkeessiinnlleeflflttiirriillmmeessiiddiirr

Önderli¤imiz, ideolojiyi toplumsal
ahlak olarak tan›mlamaktad›r. Toplum-
sal ahlak›n en temel ifllevinin ise varolu-
flun kesinlefltirilmesi oldu¤unu belirtir.
Bu anlamda ideoloji, toplumun veya bi-
reyin gelece¤inin ve özlü ç›karlar›n›n
nerede oldu¤unu anlama, bunun s›n›r-
lar›n› belirleme, ona göre tav›r ve tutum
almay› da gerektirir. Bu birey ve toplum
için utanç içinde bir yaflam m›, yoksa
onurluca bir yaflam m› sorular›na da
net, kesin yan›tlar vermeyi ifade eder.
Özcesi ideoloji, kendini tan›mlaman›n,
toplumsal gerçe¤ine yönelmifl tehlikele-
re karfl› kendini savunarak var etmenin
temel k›lavuzudur. Bir düflüncenin
kapsam›, derinli¤i ne olursa olsun top-
lumsal yaflama etkide bulunmad›kça,
kimi iliflkilere yön vermedikçe bir anla-
m› olmaz. Çünkü düflünce toplumsal
yaflam ve iliflkilerin bir sonucudur. Bir
düflüncenin topluma mal olmas› için de
örgütlenmesi gereklidir.

Parti, bir ülkenin, halk›n temel so-
runlar›n› çözmek için, ülke gerçekli¤in-
den kayna¤›n› alan ilkeleri bilincine ve
ruhuna yedirmifl, bunun d›fl›ndaki her
fleye kendisini kapatm›fl, devrim d›fl›n-
da bir dünyas› olmayan bireyler tara-
f›ndan kurulan bir örgütlenmedir. Yani
parti, bir düflünce etraf›nda bir araya

gelen, o düflünceyi maddi yaflam gerçe-
¤ine dönüfltürme zorunlulu¤unun
oluflturdu¤u bilincin temel ilke ve he-
deflerinde anlaflm›fl, ona nas›l bir kifli-
lik ve yaflam tarz›yla ulafl›laca¤›na ka-
rar vermifl bireyler toplulu¤udur.

Önderlik, parti tan›m›n› ve demok-
ratik komünal sistem içindeki rolünü
“... demokratik, özgür ve eflitçi topluma
do¤ru dönüflmeyi esas alan bir prog-
ramla, bu programdan ç›kar› olan tüm
toplumsal kesimleri ortak bir stratejiye
ba¤layan, baflta sivil toplum örgütlen-
mesi olmak üzere –çevreci, feminist,
kültürel– genifl bir örgütlenmeye ve ey-
lem biçimlerine dayanan, meflru sa-
vunmay› ihmal etmeyen bir takti¤i
esas alan toplumsal hareketin kurmay
örgütüdür” ifadesiyle çok çarp›c› bir
biçimde ortaya koymaktad›r.

Tarihte tüm siyasal, sosyal geliflme-
lere yön verenler, ak›fl›n yönünü de¤ifl-
tirenler, bireylerin yan yana gelerek
gruplaflmas›n› ve temel ilkeler çerçe-
vesinde örgütlenmesini baflaranlar ol-
mufltur. Belki bunlar›n say›lar› bafllan-
g›ç itibar›yla fazla olmam›flt›r. Ama
böyle bireyler bir kez yan yana geldiler
mi, say›lar› çok az da olsa, çok k›sa sü-
rede kendilerini ço¤altmas›n› bilmifller-
dir. Önderlik, “güçlü ve anlaflm›fl bir
topluluk, dünyan›n en de¤ifltirici kuv-
vetlerinden biridir” ve “böylesi insanlar
tek yürek ve tek karar gücüdürler. Bu-
na ulaflmak önemlidir” derken, partiyi
çok çarp›c› tan›mlamaktad›r. 

Partileflmek, partinin varolma ge-
rekçelerini bilincine ve ruhuna yedir-
mek, bunun gerektirdi¤i kiflilik for-
masyonuna ulaflmak ve bunlar›n so-
nucu olarak yaflanan sorun ve s›k›nt›-

‹‹ddeeoolloojjiikk  hhaassssaassiiyyeettiinnii  yyiittiirreenn  ‹‹ddeeoolloojjiikk  hhaassssaassiiyyeettiinnii  yyiittiirreenn  

bbiirreeyy  ppaarrttiilleeflfleemmeezzbbiirreeyy  ppaarrttiilleeflfleemmeezz
“‹‹ddeeoolloojjii  bbiirrlleeflflttiirriipp  kkaall››cc››llaaflfltt››rraann  ççiimmeennttoo  oollaarraakk  ddaa  ttaann››mmllaannmmaakkttaadd››rr..  TTaarriihhttee  ttüümm  ggüüççllüü  ddaavvaallaarr››nn  

tteemmeelliinnddee  ggüüççllüü  bbiirr  iiddeeoolloojjii  vvaarrdd››rr..  HHaallkkllaarr››,,  ttoopplluummllaarr››  aayyaakkttaa  ttuuttaann  ddaa  ssüürrüükklleeyyeenn  ddee  iiddeeoolloojjiilleerriinn  

bbuu  ggeerrççeekkllii¤¤iiddiirr..  BBuu  nneeddeennllee  ddeevvlleettççii  iikkttiiddaarrcc››  ggüüççlleerr,,  ddeenneettiimmlleerrii  aalltt››nnaa  aalldd››kkllaarr››  hhaallkk  vvee  bbiirreeyylleerrii  öönncceelliikkllee

iiddeeoolloojjiissiizzlleeflflttiirrmmee,,  oollmmuuyyoorrssaa,,  iiddeeoolloojjiikk  aallaannddaa  mmuu¤¤llaakkllaaflfltt››rrmmaayy››  eenn  tteemmeell  hheeddeeff  oollaarraakk  öönnlleerriinnee  kkooyyaarrllaarr..

KKüürrddiissttaann  bbuu  bbaakk››mmddaann  ssöömmüürrggeeccii  ddeevvlleettlleerriinn  iiddeeoolloojjiilleerriinnii  aaddeettaa  ddeenneeyyiipp  ss››nnaadd››¤¤››  bbiirr  ssaahhaa  oollmmuuflflttuurr”
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lar›, ac›lar› yüre¤inde hissetmektir.
Yani bir partiyi ortaya ç›karan tarih-
sel, siyasal, sosyal, kültürel, ahlaki,
ekonomik, hukuk gibi yaflam alanla-
r›nda ‘böyle olmaz’ deme noktas›na
ulaflt›ktan sonra, buna karfl› bir itiraz›
ve ret olay›n› yaflayan, alternatif bir
yaflam kurmay› önüne koyan birli¤e
kat›lmakt›r. Kürdistan’da partileflmek,
dayat›lan sömürgeci utan›las› yaflam›
kökünden reddetme ve onurlu, özgür
bir yaflam› kurmada karar k›lmakt›r. 

KKüürrddiissttaann’’ddaa  ppaarrttiilleeflflmmee  

uuttaann››llaass››  yyaaflflaamm››  rreeddddeettmmeekkttiirr

Nedir Kürdistan’da partileflmenin
esas gerekçeleri? Bu sorunun yan›t›n›
yüzeyselli¤e düflmeden, yine dar, iflin
bir yan›yla s›n›rl› yaklafl›m içine gir-
meden vermek partileflmek aç›s›ndan
hayati önemdedir. Bireyin hayat›n› or-
taya koydu¤u bir meselenin özünü
do¤ru kavramas›, kendini do¤ru kat-
mas› aç›s›ndan da zorunludur. 

Kürdistan’da partileflmek, mevcut
tercihlerden herhangi biri de¤il, tü-
müyle Kürt halk›n›n, Kürdistan’›n ya-
flad›¤› en amans›z koflullar›n zorunlu
bir sonucudur. Bir halk için en büyük
fleref ve onur, kendisini do¤ru, yeterli
tan›mlamas›, savunabilmesi ve buna
göre de özgürce yaflamas›d›r. Çünkü
özgürlü¤ü olmayan›n onuru da ola-
maz. Kürt halk›n›n kendisine ait nesi
varsa her fleyiyle inkara u¤ram›fl ve
alay edilmifltir. Bunun için kurulan
sistem, örgütlü sömürgeci zorun yan›
s›ra e¤itim ve kültürel kurumlar› vas›-
tas›yla da Kürt halk›n›n onurunu
ayaklar alt›na alarak ezmifl ve Kürt
halk›na kendini inkar›, kendi soy de-
¤erlerine küfür etmeyi dayatm›flt›r. 

Bu durumda Kürt toplumuna daya-
t›lan inkar, imha ve afla¤›lanmaya karfl›
en onurlu tav›r ve tutumun partileflmek
oldu¤u kendili¤inden anlafl›lmaktad›r.
Bir birey ve toplumun kendisine karfl›
duydu¤u öz sayg› ancak bu biçimde so-
mutlaflabilirdi. Bu nedenle Kürdis-
tan’da partileflmeyi, Kürt birey ve toplu-
munun onur kazanmas› olarak ele al-
mak gerekir. Çünkü Kürdistan’da
PKK’nin ortaya ç›k›fl›, Kürt toplumunun
varolmas›nda, gelece¤ini özgürlük teme-
linde kazanmas›nda belirleyicidir. 

‹deolojik hassasiyet veya duyarl›l›k
tan›m›m›z kayna¤›n›, PKK ideolojisinin
tarihimiz, topra¤›m›z, suyumuz, da¤-
lar›m›z, ülkemiz, insan›m›z, flehitleri-
miz, kültürel, sanatsal de¤erlerimiz
için ne anlam ifade etti¤i gerçe¤inden
al›r. Bu anlamda partileflmek, tüm bu
de¤erlerin anlamland›r›lmas›, savu-
nulmas› ve gelifltirilmesini, ona zarar
vermeye yönelik her tutum ve yakla-
fl›m karfl›s›nda ikirciksiz, net tutum
sahibi olmay› ifade eder. Bu düzeye
ulaflmak için de PKK’nin parti olarak
varl›k bulmas›na yol açan ideolojik
gerçe¤in Önderli¤in yeni düflünce zen-
ginli¤i kapsam›nda anlafl›lmas› ve ya-
flamsal k›l›nmas› gerekir. 

‹deoloji ve parti gerçe¤i aç›s›ndan
belirtti¤imiz bu realite sadece kendi
gerçe¤imiz aç›s›ndan belirtilmesi gere-
ken bir nokta de¤ildir. ‹deoloji ve onun
eyleme geçmifl hali olarak partileflme
ya da herhangi bir birlik hali olarak
tüm örgütlemeler –e¤er varsa toplum
kurma amaçlar›– böyle olmak zorun-
dad›r. 

‹‹ddeeoolloojjiikk  mmüüccaaddeellee  ddeevvlleettiinn  eelliinnddeekkii

zzoorr  aayygg››tt››  iillee  yyüürrüüttüüllmmüüflflttüürr

Egemenlerin ezilen kesimleri dene-
tim alt›na almada ve bunu süreklilefl-
tirmede baflvurduklar› en güçlü silah
ideolojileridir. Di¤er araçlar, ideolojiyle
birlikte kullan›ld›klar›nda bir anlam
tafl›rlar. Sümer devletleflmesinin teme-
linde güçlü bir ideolojik savafl›m var-
d›r. Mitolojiye dayal› ideoloji ile halk›n
üzerinde kurduklar› hakimiyet
sayesinde egemenliklerini ku-
rumlaflt›r›p süreklileflmesini gü-
vence alt›na alm›fllard›r. Bu öyle-
sine bir hakimiyettir ki, birey
adeta köleleflmeyi kendi al›n ya-
z›s› olarak görmeye bafllam›flt›r.
Daha sonraki devletçi toplum ta-
rihinde de biçim ve yöntem de¤i-
fliklikleri olmakla birlikte, birey
ve topluma kendisinin lay›k gör-
dü¤ü yaflam› içsellefltiren, çizdi¤i
s›n›rlar›n ötesine ç›kmamay› sa¤-
latan bir ifllev görmeye devam et-
tiren yine ideolojilerinin gücü ol-
mufltur. Yürüttükleri ideolojik
savafl›mlar›nda büyük oranda da
kazanm›fllard›r. Bu da sadece

mitoloji, felsefe, din ve kendilerine gö-
re oluflturduklar› metafizik yöntemler-
le ya da sosyal bilimle toplumu, bireyi
flekillendirme biçiminde olmam›flt›r.
Devletin elindeki zor ayg›t› ve onun de-
¤iflik biçimlerinin deste¤iyle de bu ide-
olojik mücadele yürütülmüfltür. Ege-
men sistemler bu biçimde bireyi ve
toplumlar› sindirerek, ideolojik ege-
menliklerini süreklilefltirip günümüze
kadar gelebilmifllerdir.

EEggeemmeennlleerr  vvaarroollaann››  iiddeeoolloojjii  iillee

ççaarrpp››ttmmaaddaa  uussttaallaaflflmm››flfltt››rr  

Bugün her ne kadar ‘ideolojiler dö-
nemi kapand›’ denilse de en fliddetli
ideolojik mücadelelerin yürütüldü¤ü
bir dönemde yafl›yoruz. Egemenler, ta-
rihin tüm sömürücülerinin en zengin,
yarat›c› deneyimlerinin bir sentezi ve
daha da gelifltirilmifl hali olan egemen
devletçi ideolojiyi zengin teknik imkan-
larla, bin bir yolla birey ve toplumlar›n
beynine, yüre¤ine ulaflt›rmakta ve de-
rinli¤ine ifllemektedirler. Öyle ki, bu
sistemin ulaflmad›¤›, etkilemedi¤i hiç-
bir insan yoktur demek yanl›fl olmaz.
Amiyane tabirle, egemenler ideolojiyle
bireye ‘ayakkab›y› ters giydirme’ biçi-
minde varolan› çarp›k göstermifl, birey-
leri yan›lsama içine sokmada ustalafl-
m›fl ve bu biçimde etkilemedi¤i hiçbir
kesim b›rakmam›fllard›r. ‹nsanlar nere-
deyse devletsiz düflünemez duruma ge-
tirilmifltir. Bilinçalt›na kadar kendisini
örgütlemifl bu sistem, mitoloji, din, bi-
lim, sanat, spor ve kad›n› kullanarak
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çok güçlü bir biçimde kendisini yürüt-
meye devam etmifltir. Öyle ki tüm dev-
letçi ve toplumsal cinsiyetçi tecrübesini
toplumu kölelefltirmede ve sesini ç›ka-
ramaz duruma getirmede kullanmas›-
na ra¤men, insanlar›n çok önemli bir
kesimi bu durumu ‘özgürlük’ olarak
tan›mlayacak kadar kendi insani özün-
den uzaklaflt›r›labilmifltir.

Bunu sadece halk kitleleri üzerinde
yapmakla s›n›rl› kalmam›fl, ayn› zaman-
da halklar›n özgürlü¤ü için mücadele
eden devrimci hareketlere karfl› da bas-
t›rma, özünü boflaltma, reformize etme,
taviz koparma biçimindeki yöntemlerle
yürütmüfltür. Sistem bu tarzla kendisi-
ne karfl› mücadele eden yap›lar içinde
bile kendi ideolojisine mezhep olabile-
cek gruplaflmalar yaratabilmifltir.
Nitekim en iddial› konumda olan reel
sosyalizmin, ulusal kurtulufl hareketle-
rinin ve sosyal demokrasinin geldi¤i du-
rum, bunun en aç›k ifadesi olmaktad›r. 

DDüüflflüünnccee  aallaann››nnddaa  bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››nn  

zzeerrrreessii  bbiillee  uulluussaall  iihhaanneettllee  öözzddeeflflttiirr

‹deolojik kimli¤ini Önder Apo’nun ya-
flam ve mücadele felsefesinden alan
PKK, özgünlü¤ünü de Önder Apo’nun
ilk ideolojik flekilleniflinin özünde olan
sömürgeci devlet sisteminin ailede ve bi-
reyde yaratt›¤› düflünce kal›plar›na kar-
fl› gösterdi¤i tutumdan almaktad›r. Ön-
derli¤in, içinde yaflad›¤› ortam› sorgu-
lamas›, O’nu düflünsel alanda kendi
sistemini de oluflturmaya götürür. Red-
dedilmesi gerekenler ile var edilmesi ge-
rekenleri ayr›flt›rma sürecine götürür.
Önderlik, sömürgecili¤in en büyük ege-
menli¤ini düflünce, ruh ve zihniyet dün-
yas› üzerinde kurdu¤unu fark ettikten
sonra kendi ideolojik yaklafl›mlar›n› da
belirler. Bu temel önderliksel diyalektik,
bugün Önderli¤in ulaflm›fl oldu¤u zihin-
sel düzeyin temel nedenidir. Kimli¤ini
bu diyalektikle ortaya ç›kan gerçeklikte
bulan PKK de bu ideolojik hassasiyetin
temel tafl› olmaktad›r.

‘‘KKüürrddiissttaann  DDeevvrriimmiinniinn  YYoolluu’’ Özgür-
lük hareketimizin ideolojik görüflleri-
nin derli toplu ve sistemli bir biçimde
kamuoyuna sunulmufl ilk belgesidir.
Bu nedenle önemlidir. Belgenin ç›kar-
ken bölümünde, “ulusal kurtulufla
kalkm›fl güçlerde düflünce alan›nda

ba¤›ml›l›¤›n zerresi bile ulusal ihanetle
özdefltir” denmektedir. Asl›nda Apocu
hareketin özü, ideolojik ve düflünsel
alanda ba¤›ms›z olma, bunun örgütsel
ifadesi olarak da özgüce dayanma ve
bunun politikas›n› yapma olarak ta-
n›mlanabilir. Denilebilir ki bu, Apocu
hareketin ideolojik durufl anlam›nda
kök hücresidir. Hareketin geliflip bü-
yümesi, halklaflmas› ve halklara umut
kayna¤› temelinde bir güce dönüflmesi
bu ilkede yatmaktad›r. 

PPKKKK  uuttaann››llaass››  bbiirr  ttoopplluummssaall  yyaapp››ddaann

kkuurrttuullmmaakk  iiççiinn  hhaarrccaannaann  ççaabbaadd››rr

Di¤er bir yön de hareketimizin orta-
ya ç›k›fl›n› sa¤layan ahlaki nedenlerdir.
Ahlak bir yaflam durufludur. Dayat›lan
sömürgeci uygulamalar›n halk›m›z› dü-
flürdü¤ü durumun fark›nda bile olun-
mazken, deyim yerindeyse güle oynaya
yaflay›p gidecek kadar tam bir gafleti
yaflarken, buna büyük bir ahlaki tu-
tumla karfl› koyanlar da ortaya ç›km›fl-
t›r. Bu, asl›nda partimizin ahlaki olarak
varolma gerekçelerini de ortaya koy-
maktad›r. Önderlik, Kürdistan Devri-
minin Yolu adl› eserde, “... Bugün bu
halk, bir “kadavra” gibi ortadad›r. Bun-
dan utanç duyuyoruz. Yine, bugün bu
halk›n düflmanlar›n›n, bu halk›n yur-
dunu kendi öz çiftlikleri gibi kullanma-
lar› ve buna karfl› “çaresiz” duruflumuz,
bu utanç duygumuzu yüz kat daha ar-
t›r›yor. Bütün bunlar neye yarar? H›n-
c›m›z› art›rmaya ve halk›m›z›n direnme
tarihinin temelinde ve bilimsel sosyaliz-
min k›lavuzlu¤unda gerçek kurtulufl
yolumuzu çizmeye yarar” demektedir. 

Daha sonraki y›llarda bu ilk günde
söyledi¤ini daha da derinlefltirmifltir:
“Ben, tüm devrimcili¤imi büyük utan-
c›ma borçluyum. Bu, sizin için de ge-
çerlidir. Oysa günde yüz bin defa
utanç duymas› gereken biri sanki hiç-
bir fley olmam›fl gibi dolafl›yor. Böylele-
ri toplumumuzda çokça söylenen na-
muslu olmayan tipin ta kendisidir.
Toplumda bu s›fat› hak etmeyen çok
az say›da kifli vard›r. Biz bundan duy-
du¤umuz dehfletle namuslu olmaya
çal›flt›k. Baflka türlü nas›l namuslu
olunabilir? Çocukluk yapmayal›m.
“Kürdüz, geriyiz” diyerek, kendi kafa-
m›z› sa¤a sola vurarak, gerçeklerimizi

görmeyerek bu durumu yafl›yorum de-
mek insana yak›flmaz. Bu al›flkanl›k-
lar›n›z› acaba nereden ald›n›z? PKK
olay›n›n temelinde, insanl›¤›n yüzka-
ras› utan›las› bir toplumsal yap›dan
bir an önce kurtulmak için çaba gös-
terme gerçekli¤i vard›r. Yaln›z hemen
belirtelim ki, PKK flu kadar onurlu ve
itibarl›d›r diyerek ucuzca konuflmakla
da fleref kazan›lamaz. fierefin sahibi
olmas›n› bileceksiniz...” 

Bilindi¤i gibi, Türk sömürgeci siste-
minin neredeyse ideolojik olarak etkisi-
ne almad›¤›, etkilemedi¤i hiçbir muhalif
hareket kalmam›flt›r. Her ç›k›fl› flu veya
bu biçimde etkilemifltir. Ona karfl› en
militanca savaflanlar bile, bu ideolojik

etkilerden kolay kolay yakalar›n› kurta-
ramam›flt›r. Yetmiflli y›llar›n hareketleri
buna örnektir. Bu durum hala da varl›-
¤›n› önemli oranda sürdürmektedir.
Apocu hareket bu süreçte baflta Türk
sömürgeci sistemi olmak üzere, onlar-
dan beslenen sosyal floven ideoloji ve
Kürt egemenlerinin bir türevi olan re-
formist milliyetçi ideolojiyle, yine döne-
min sosyalist hareketi içindeki revizyo-
nist ve oportünist ak›mlarla da keskin
bir hesaplaflma içine girmifltir. Bu ideo-
lojik duruflun örgütsel ve politik alana
yans›mas›, hiçbir d›fl güce s›rt›n› daya-
madan kendi gücüne dayal› olarak
emekçi, yoksul halk› örgütleme, bu zih-
niyetteki kadrolar› e¤iterek haz›rlama
ve mücadelesini bu biçimde sürdürme
olmufltur. Bütün bunlar PKK’nin temel
hassasiyet noktalar› olmufltur. Dolay›-
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s›yla parti tarihimizde ortaya ç›kan tüm
tasfiyecilerin ilk hedef ald›klar› da hare-
ketimizin bu esas ilkesi olmufltur. 

Hareketimiz her ne kadar ideolojik
olarak 1970’li y›llar›n egemen para-
digmas›n›n etkisinde flekillenmiflse de
ona elefltirel ve mesafeli duruflunun
temelinde yine bu ilke yatmaktad›r.
Reel sosyalizm y›k›l›rken hareketimi-
zin kendisini süreklilefltirmesi ve 21.
yüzy›l gerçekli¤inin kan›tlad›¤› hu-
suslara göre dönüflümünü sürdürme-
si, kayna¤›n› bu temel ilkesinden al-
maktad›r. Bu durum, parti ideolojisi
konusunda neden hassas olmam›z ve
özenli davranmam›z gerekti¤ini de
kendili¤inden ortaya koymaktad›r. 

DDeevvlleett  hhaallkk››nn  mmüüccaaddeellee  iillee  kkaazzaanndd››¤¤››

ööllççüülleerrii  ggeerrii  ççeekkmmeeyyee  ççaall››flflmm››flfltt››rr

Türk devleti bugün de halk›m›za ve
hareketimize karfl› yo¤un ve sistemli
bir ideolojik mücadele yürütmektedir.
Kürt halk›n› dili ve sosyo kültürel ya-
p›s›yla eritmeye, halk›n mücadele ile
kazand›¤› ölçüleri geri çekmeye çal›fl-
maktad›r. 1990-98 y›llar› aras›nda
dört bin köyün boflalt›lmas›n›n nede-
ni, Kürt halk›n› Kürdistan’dan uzak-
laflt›rarak metropollerde egemen kül-
tür içinde eritmekti. Nitekim Önderlik
son görüflmelerinde Türk devlet ger-
çekli¤ini, “Kürdistan’da askeri siyasal
iflgal, ekonomik olarak açl›k ve iflsizlik,
kültürel olarak da soyk›r›m yapmak”
olarak tan›mlad›. Neo ittihatç›lar ola-
rak niteledi¤i bu düflman gerçekli¤i,
bugün zeminini yakalasa, bir dönem
Nurettin Pafla’n›n Ermeni katliam›n›
yapt›ktan sonra “zo! diyenleri bitirdik,”

Kürt halk›n› kastederek “s›ra lo! di-
yenlerde” sözünde ortaya koydu¤u
amac›n› pratiklefltirmekten geri kal-
mayacakt›r. Kald› ki dört milyon
Kürt zaten tehcir edilmifltir. E¤er
büyük bir kitlesel katliam yaflanma-
m›flsa, bu da Kürt halk›n›n örgütlü-
lü¤ü sayesinde olmufltur. 

Türk devleti Kürt’ün kendisini s›-
n›rl› bir biçimde ifade etmesine dahi
büyük bir tahammülsüzlük göster-
mektedir. En son ç›kar›lan Terörle
Mücadele Yasas› bunun en somut
ifadesidir. Zaten Kürt’ün inkar› üze-
rine kurulan Türk devlet anayasas›-

n›n ilk maddelerine iliflkin olarak,
bunlar›n tart›fl›lamayaca¤›, de¤iflimi-
nin dahi teklif edilemeyece¤i belirtil-
mektedir. En çarp›c› ideolojik tutum,
Önder Apo’ya ‘Say›n’ demenin suç
kapsam›na al›nmas›d›r. Halk›m›z› ta-
rih sahnesine yeniden ç›karan Önder
Apo’ya yaklafl›m ve resmi ideolojiye yö-
nelik en ufak bir elefltiri karfl›s›nda
gösterilen tutum, rejimin ideolojik
yaklafl›m›n›n özünü vermektedir. 

DDiirreenneenn  ÖÖnnddeerrlliikk  ggeerrççee¤¤ii  

ddiirreenneenn  hhaallkk  ggeerrççee¤¤iiddiirr  

Önder Apo, düflman›n bu ideolojik
politik uygulamalar› karfl›s›nda halk
gerçekli¤imizi tan›mlad› ve onun nas›l
savunulup korunabilece¤ini ortaya
koydu. Var olan Önderliksel direnme ve
geliflme her fleyin temelini ortaya koy-
maktad›r. Direnen Önderlik gerçekli¤i,
direnen halk gerçekli¤i haline gelmifltir.
Bu da Önderli¤imizin en temel çal›flma-
s› olarak ele ald›¤› ideolojikleflme ve
partileflmeyle sa¤lanm›flt›r. Önderlik
bu konuda son derece titiz, hassas ve
özenli olmufltur. Zerre kadar da olsa,
düflman›n kendisinde yaratmaya çal›fl-
t›¤› etkiyi büyük bir hassasiyetle aflma-
s›n› bilmifltir. Modernist paradigma ile
ideolojik, felsefik, politik, örgütsel ve
programsal olarak hesaplaflmas›, en
amans›z koflullarda destans› düzeyde
bir geliflmeyi yaratm›flt›r. Bugün halk
ve hareket olarak varl›¤›m›z› Önderli¤i-
mizin bu ideolojik hassasiyetine borçlu
oldu¤umuzu rahatl›kla söyleyebiliriz. O
halde militan›n da ideolojik hassasiyet-
ten ne anlamas› gerekti¤i kendili¤inden
ortaya ç›kmaktad›r.

KKaappiittaalliisstt  iiddeeoolloojjii  vvee  kküüllttüürree  kkaarrflfl››  

cciiddddii  bbiirr  eelleeflflttiirriissiizzlliikk  vvaarr  

‘Bizi biz yapan’ ideolojik hassasiyet
konusunda yaflanan yan›lg›lar nelerdir? 

Bugün, devletçi toplumun zirvesini
ifade eden kapitalizme karfl› mücadele
ediyor ve sistemin yaflad›¤› kaosa karfl›
da komünal demokrasiyi gelifltiriyoruz.
Ancak burada Önderli¤in kapitalizmi
çok güçlü çözümlemesine ve eleflti-
rmesine ra¤men, kapitalist sistem ve
onun yaflam kültürüne karfl› ciddi bir
elefltirisizlik vard›r. Hatta bu durum
yer yer kapitalizmin nimetlerinden dem
vurmaya kadar gidebilmektedir. Bu bir
yerde kapitalizmi kabul etmek anlam›-
na da gelmektedir. Metropollerde yafla-
nan kadro erimesi ve benzeflmesinde
bunu görmek mümkündür.

1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren
dünyada esen neo liberal rüzgarlar›n
da etkisiyle dillendirilen ‘ideolojiler dö-
nemi bitti’ sözü, çetecili¤in de çabala-
r›yla saflar›m›zda önemli bir etki ya-
ratt›. Bu durum, ideolojinin politikaya
kurban edilerek, stratejik düflünme,
onun hassasiyetini gösterme yerine,
‘k›sa günün kar›’ hesab›yla günlük ça-
l›flmalara gömülmeyi getirmiflti. Bu
durum çal›flmalarda daha çok parti
imkanlar›n› kiflisel iktidar› için kullan-
mak biçiminde geliflmifltir. Elbette ide-
oloji bire bir prati¤e uygulanmaz, poli-
tikada esnemeyen hiçbir ideoloji yok-
tur. Politikada esnemek ayr› bir fley,
ideolojiyi bir yana atmak daha ayr› bir
fleydir. Fakat belirtti¤imiz sorunun or-
tam›m›zda çizgiye sahiplik etmede bir
zay›fl›¤› yaratt›¤›n›, bireylerin mücade-
lesizli¤i kendilerine hak gördü¤ünü ra-
hatl›kla belirtebiliriz. 
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TTaassffiiyyeecciilliikk  iiddeeoolloojjiikk  hhaassssaassiiyyeettiinn

zzaayy››ffllaammaass››nnaa  yyooll  aaççmm››flfltt››rr

Çetecilik, ideolojik hedeflerden ve
amaçtan kopanlar›n prati¤i olarak
ortaya ç›km›flt›r. Karfl›s›nda militan
bir hassasiyet göremedi¤i için de or-
tam›m›zda istedi¤i gibi at koflturmufl-
tur. Bu da düflman gerçekli¤ini ve
uygulamalar›n› izleme, görme, anla-
ma, ona göre kendisini düzenleme
konusundaki hassasiyeti ciddi bir bi-
çimde zay›flatm›fl, neredeyse ortadan
kald›rm›flt›r. 

Kayna¤›n› devletçi, iktidarc› ve flid-
dete dayal› çözüm paradigmas›ndan
alan çetecili¤in yol açt›¤› tahribatlar

büyüktür. Küçümsenemez. Özellikle
mücadele tarihimizin tüm tasfiyecilik-
lerinin toplam›ndan daha fazla zarar
veren son tasfiyecilik, PKK’yi PKK ya-
pan, Kürt halk›n›n ölümüne ba¤lan-
mas›n› sa¤layan ne kadar de¤erimiz
varsa bunlarla oynad›, tart›flt›rd›. 

Uluslararas› komplonun yaratt›¤› or-
tam› arkas›na alan bu tasfiyecilik, par-
tiye devrimcilik yapmak için de¤il de er-
kenden iktidar olanaklar›na konmak
için kat›lanlar› da arkas›na alarak, en
fazla militan yaflam ve ölçülerle, özellik-
le de kad›n özgürlük çizgisiyle oynaya-
rak, ideolojik hassasiyetlerin ortam›-
m›zda zay›flamas›na yol açm›flt›r. Art›k
militan ölçülerin fazla gerekli olmad›¤›-
n›, sosyal reform yap›lmas› gerekti¤ini
belirterek, özgürlük için da¤lara ç›km›fl
Kürt gençlerini klasik kar› koca iliflkile-

ri içine çekmek istemifllerdir. Oysa Ön-
derli¤in her söz ve davran›fl›, Kürdis-
tan’da militan, özgür kad›n› ve erke¤i
yaratmaya dönük olmufltur. Bu konu-
da yüzlerce ciltlik çözümleme yap›ld›.
Ancak ideolojik hassasiyeti yitirmenin
sonucunda tasfiyecilik böyle bir gün-
dem yaratm›fl, bunlar›n herhangi bir
gündemmifl gibi ele al›nmas›na ve tart›-
fl›lmas›na yol açm›flt›r. E¤er biraz ideo-
lojik hassasiyet olsayd›, b›rakal›m bu
konular› tart›flmay›, gündem önerisi
yapt›¤›nda dahi tasfiyecilere izin veril-
mezdi. Ancak bunun yeterli düzeyde ol-
mamas› nedeniyle, böyle bir gündemin
yarat›lmas›n›n önüne geçilememifltir.

Partiye yan›lg›l› kat›lan, ideolojik-
leflmeyen ve 1990’l› y›llardaki çeteci-
likten beslenen belli bir kadrosal yap›,
uluslararas› komplonun bölme parça-
lama, sömürgeci özel savafl rejiminin
sorunu çözmeyerek, zamana yayarak
izledi¤i çürütme politikas› sonucunda
böyle bir tasfiyeci sald›r›n›n zeminini
oluflturdu. Önderli¤in esareti, parti
yap›s›n›n uluslararas› komplo karfl›-
s›nda yaflad›¤› zorlanmalar ve yaflad›¤›
yetersizlikler, çetecili¤e bekledi¤i f›rsa-
t› sunmufltur. Zaten çetecilik gerillay›
rehabilite edecek bir program da
haz›rlam›flt›. Düflman›n zindanlarda
özgürlük tutsaklar›na dayatt›¤› reha-
bilitasyon politikas›na benzer bir kar-
fl›tl›¤› özgür alanlar›m›zda gerillaya uy-
gulamaya çal›flm›flt›.

ÇÇeetteecciilliikk  ttüümm  ddee¤¤eerrlleerrii  

ttaarrtt››flflmmaa  kkoonnuussuu  yyaappmm››flfltt››rr  

Bunlar, hemen hemen tüm hareket
bileflenimizce bilinen gerçeklerdir. Bu
yönelimler karfl›s›nda ideolojik refleks
ve hassasiyetin gevflemesi ve önemli
oranda yitirilmesi ciddi bir elefltirel çö-
zümlemenin gelifltirilmesini engelle-
mifl, parti yap›s›na Önderlik çizgisinin
hakim k›l›namamas›n› getirmifltir.
Parti kadrolar› aç›s›ndan temel sorun
bu olmaktad›r. Böyle bir gündem yete-
rince oluflturulamad›¤› için, çetecilik
gündemini dayatm›fl ve tüm de¤erleri
tart›flma konusu yapm›flt›r. 

Bu tart›flmalarda çetecilik, Kürt
halk›n›n onur tarihi olan parti tarihi-
mizi çarp›tmak için en fazla paradig-
mal de¤iflimi kullanm›flt›r. Parti tarihi-

ni kötülükler tarihi olarak tan›mlaya-
rak yeni paradigmay› kendisini örgüt-
leme zemini yapm›fl, böylece partimi-
zin ideolojik ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan
kald›rmay› amaçlam›flt›r. Partimizin
bütün mücadele tarihi boyunca yarat-
t›¤› de¤erlerini, ABD ve Güneyli güçle-
re peflkefl çekmek istemifltir.

Oysa Önderlik, kadro ölçüleri ve
parti tarihimiz için çok somut belirle-
melerde bulunuyordu: “... PKK’nin ta-
rihi, ayn› zamanda Kürt ve Kürdistan
tarihi, toplumsal yap›s›nda büyük de-
¤iflim ve dönüflümlerin de tarihidir.
Denilebilir ki, 20. yüzy›l›n son çeyre¤i
Kürdistan’da PKK’nin damgas›n› tafl›-
maktad›r. Getirdi¤i zihniyet dönüflü-
mü, politik ve toplumsal alt üst olufl-
lar tarihe mal olmufltur... Partileflme
tümüyle bofla gitmemifltir... Gerilla,
hiç hak etmedi¤i kay›plara ve çetelefl-
me anlay›fllar›na ra¤men, Kürdis-
tan’›n merkezinde ve tüm stratejik üs
alanlar›nda binlerce kifliyle varl›¤›n›
sürdürmektedir. Kendini geçmiflin
a¤›r hastal›klar›ndan ar›nd›r›rken,
kazand›¤› büyük tecrübeyle ve hedef-
ledi¤i daha gerçekçi politik program
alt›nda baflar›l› olmaya her zaman-
kinden daha haz›rd›r. Binlerce kahra-
man flehidi, kendilerini do¤ru temsil
edebilecek zihniyet ve pratik sahibi
yoldafllar›n› beklemektedir...”

“Kadro s›kça vurgulad›¤›m›z gibi,
parti zihniyetini ve program esaslar›n›
en iyi özümseyen ve tam bir coflku se-
li halinde prati¤e aktarmaya çal›flan
militanlar› ifade eder. Dönüflümün
kurmay ekibidir. Teori ile pratik ba¤›n›
kurabilen, kitlesel örgütlenmeyle et-
kinli¤i buluflturup yönetebilen özellik-
leri tafl›mak durumundad›r. Ayr›ca
toplumsal ahlak› ve politikan›n yarat›-
c›l›¤›n› sanatkar düzeyinde flahs›nda
birlefltiren kimliktir. Bu tan›mlamaya
dayanarak PKK tarihine, yeniden ör-
gütlenmesine bakt›¤›m›zda, birçok
olumlu ve olumsuz ögeyi iç içe gör-
mekteyiz. E¤er PKK bugün hala yafl›-
yorsa, bu, en baflta birer insanl›k abi-
desi olan soylu kadrolar›na ba¤l›d›r.
Yine tam baflar›ya gidememesi de a¤›r
sorun yaflayan kadrolar› nedeniyle ol-
mufltur...” Önderli¤imiz, parti tarihini
ve kadro gerçekli¤ini böyle tan›m-
larken, hareketimizi köklerinden,
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onurlu tarihinden de¤iflim dönüflüm
ad›na adeta kopartarak köksüzlefltiren
ve yenilik ad›na hareketi daha çok
burjuva liberal rüzgarlara b›rakan bu
anlay›fl oldukça tehlikelidir. 

RReeddddii  mmiirraass  yyaakkllaaflfl››mm››  kkööttüüddüürr

iinnssaann››  kköökkssüüzzlleeflflmmeeyyee  ggööttüürrüürr

Çetecili¤in kal›nt›s› ya da o ruh hali-
nin de¤iflik yans›malar› olarak isimlen-
direbilece¤imiz kimi durufllar, sanki çe-
tecilikten baflka bir fley yokmufl gibi bir
hava yaratmak istediler. Oysa ayn› dö-
nemde tarihimize yön veren, ölçü belir-
leyen HHaakkii,,  MMaazzlluumm,,  KKeemmaall,,  HHaayyrrii,,
AAggiitt,,  EErrddaall,,  BBeerriittaann,,  ZZiillaann,,  LLeeyyllaa  vvee  BBeerr--
mmaall  gibi, ““GGüünneeflfliimmiizzii  KKaarraarrttaammaazzss››nn››zz””
fliar›yla bedenlerini atefle veren onlarca
militanl›k örne¤i de yaflanm›flt›r. On bi-
ni bulan flehadet gerçe¤i vard›r. Reddi
miras yaklafl›m› kötüdür, insan› kök-
süzleflmeye götürür. Köklerinden ko-
pulunca, sonras›nda hangi temel üze-
rinde yürünecektir? Köklerinden ve te-
mel ba¤lar›ndan koptu¤u için ne za-
man hangi rüzgara kap›laca¤› belli ol-
mayan bu anlay›fl sahiplerinin bafl›nda
gelen Osman-Nizamettin çetesinden
sonra gelen Sevra-Peyman çetesi de ka-
d›n hareketi üzerinden tüm harekete
bu köksüzlü¤ü onur tarihimizi çarp›ta-
rak dayatmak istemifltir. 

Bu köksüzlü¤e karfl› uzun süre li-
beral kal›nd›¤›ndan, bu anlay›fllar
kendilerini az örgütlemediler ve kafa-
lar› az buland›rmad›lar. ‹deolojik has-
sasiyet ve refleks konusunda yaflanan
yetersizlikler nedeniyle bu kesimler ve
bunlardan beslenenler, flimdi de Se-
mir’in, Seher’in ruhunu Avrupa’da ye-
niden diriltmeye çal›flmaktad›rlar. 

Önderlik, “kad›n, gericili¤in ve köle-
cili¤in ilk ve köklü ezilen s›n›f›, ulusu
ve cinsiydi. Görünüflte cins farkl›l›¤›,
eflitsizlik ve bask› için gerekçe yap›l›r.
Tarih derinli¤ine araflt›r›ld›¤›nda anla-
fl›lacakt›r ki, kad›nlar sosyal ve siyasal
egemenli¤in ilk kurbanlar›d›r” demek-
tedir. Kürdistan’da devrimin tüm kaza-
n›mlar›na ra¤men hala yaflanan kad›n
katliamlar›, bu uygulaman›n Kürdis-
tan’da ne kadar derinlikli oldu¤unu
göstermektedir. Bu duruma getirilmifl
kad›n›n en fazla ideolojik hassasiyet
gösteren kesim olmas› gerekirken, bu

konuda ezilme ve üzerindeki tehlikeye
ayn› ölçüde hassasiyet göstermemesi
gerçekten de anlafl›lmas› güç bir
durumdur. Baz› bireylerde aç›¤a ç›kan
erkek karfl›s›nda geleneksel kad›nl›¤›
aflmayan, onun be¤eni ve ölçülerine
göre hareket eden tutumlara karfl› BBee--
rriittaann,,  ZZiillaann,,  VViiyyaann  çizgisinde gerekli
tutum yeterince gösterilememektedir.

DDüüflflmmaann  kkaavvrraamm››nnddaakkii  aaflfl››nnmmaa  

iiddeeoolloojjiikk  hhaassssaassiiyyeettiinn  yyiittiirriillmmeessiiddiirr

Önderlik duruflu, 1 Haziran karar›,
KKK ve KJB’nin ilan›, PKK’nin yeniden
yap›lanma süreciyle birlikte tasfiyecilik
içimizden sökülüp at›lm›fl, etkisizleflti-
rilip örgütsel bir toparlanma yaflan-
m›flt›r. Bu geliflmelerden  sonra bir kez
daha baflta Türk devleti olmak üzere
tüm uluslararas› güçler, bölge statüko-
cu devletleri ve Güney Kürdistanl› güç-
ler, PKK’nin afl›lamayaca¤›, tasfiye edi-
lemeyece¤i, Ortado¤u’da dikkate al›n-
mas› gereken bir güç oldu¤u gerçe¤ini
isteseler de istemeseler de kabul etmek
zorunda kalm›fllard›r. Ancak bu, hiçbir
zaman tasfiye giriflimlerinden vazgeç-
tikleri anlam›na gelmemektedir. Tabii
hareketimizin sa¤lad›¤› geliflmelere ra¤-
men, ideolojik hassasiyetlerin yeterince
oluflmamas› nedeniyle tasfiyecilik –içi-
mizdeki etkileri çok olmasa da– k›smi
oranda hala varl›¤›n› sürdürmektedir. 

‹deolojik teorik alanda, Önderlik
paradigmas›n›n derinlemesine kav-
ranmas›, bilince ç›kar›lmas› konu-
sunda önemli yüzeysellikler, darl›k-

lar yaflanmaktad›r. Bunlar e¤itim ko-
nusu olabilir. Ancak bir de Önderli-
¤in ortaya koydu¤u birey toplum ilifl-
kisi ve demokrasi anlay›fl›n›n tersine,
postmodern yaklafl›mlar, tümüyle bi-
reycili¤i öne ç›karan tutumlar öne
ç›kmaktad›r. Bunlar zaman zaman
sanki parti ortam›nda de¤ilmifliz gibi
savunulabilmektedir. Oysa ait oldu-
¤u toplumu özgür olmayan bireyin
özgür olmas› mümkün olabilir mi? Ya
da toplum, demokrasi ve özgürlük
iliflkisi kopar›labilir mi? 

En önemli afl›nma ise sanki Önderli-
¤imizi esaret alt›na alan, ona sürekli s›-
k› bir tecrit uygulayan, bask› yapan, ge-
rilla üzerine imha operasyonlar› düzen-
leyen, kendisini flimdi de daha kapsam-
l› sald›r›lara haz›rlayan bir düflman ger-
çekli¤iyle karfl› karfl›ya de¤ilmifliz gibi
bir aymazl›¤›n yer yer yaflanmas›d›r.
‘Düflman’ kavram›ndaki afl›nmay› ifade
eden bu gerçeklik, belki de ideolojik
hassasiyetin yitirilmesinin en tehlikeli
ifadesi olmaktad›r. Tabii böyle oldu¤u
için de düflman›n yönelimlerini gözeten
ve onun gerektirdi¤i militan duruflu
sergileme, örgütü buna göre biçimlen-
dirme, kadro politikas› ve halk› özgür
yurttafl perspektifiyle tabandan örgüt-
leyerek, KKK sistemini köy, kasaba ve
mahallelerden bafllayarak tüm Kürdis-
tan’da infla etme konusunda ciddi say›-
labilecek yetersizlikler yaflanmaktad›r.

ÖÖnnddeerrlliikk  oottuuzz  yy››llll››kk  mmüüccaaddeellee  

tteeccrrüübbeessiiyyllee  KKKKKK ssiisstteemmiinnee  uullaaflflmm››flfltt››rr

Teorik, ideolojik olarak paradigmay›
kavrama sorununda baz› arkadafllar
sanki hiçbir de¤ifliklik olmam›fl gibi
davran›rken, baz› arkadafllar ise de¤i-
flimi militan ölçülerde flekilsizlik, ölçü-
süzlük, kad›n özgürlük çizgisinde gev-
fleme ve liberalizm olarak anlama, sis-
temimiz içinde elefltiri özelefltiriyi, di-
siplini gereksiz görme olarak anlamak-
ta ve pratikte de buna göre bir durufl
göstermektedir. Bütün bu yetersizlik-
lere karfl› duyarl› bir durufl göstererek
elefltirel tutum içinde olmamakta-
d›rlar. En önemlisi de biraz da anar-
flist yazarlardan etkilenme temelinde
partinin kurmay rolünü görmeme veya
yeterince sindirmeme yaklafl›m› kendi-
sini göstermektedir. Bir de sanki neo-
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ittihatç›lar›n katliam ve tehcir tehdidi
alt›ndaki sömürge ülkede de¤il de her-
hangi bir demokratik ülkedeymifliz gi-
bi bir örgütsel sistem gelifltirme yakla-
fl›m› çok fazla belirgindir. 

Demokratik konfederalizmi, kendi
bafl›nal›k, keyfiyet olarak ele alan
yaklafl›mlar görülmektedir. Kürt top-
lumunun birli¤e gelmeyen, atomize
edilmifl gerçekli¤ini önemli oranda
aflmayan kiflilikler, parti mücadele-
mizi konfederalizm ad›na adeta par-
çalayan yaklafl›ma do¤ru bir e¤ilim ve
durufl göstermektedirler. Kurumlar,
örgütler fetiflizmi, yerel flovenizmi ge-
lifltirmeye çal›flmaktad›r. Bu yaklafl›m
sahiplerinin –her ne kadar iktidara ve
devlete karfl›y›m deseler de– kendile-
rini örgütleyip iktidar temelinde güç

yaparak örgüte dayatt›klar›, yaflanan
örgüt içi sorunlardan ve pratik so-
nuçlardan rahatl›kla anlafl›lmaktad›r. 

DDüüflflüünnsseell  iiddeeoolloojjiikk  bbaa¤¤››mmss››zzll››kk  

hhaassssaassiiyyeettii  yyiittiirriillmmiiflflttiirr

Önderlik, paradigmal de¤iflikli¤i
kendi mücadele tarihinin sonuçlar›
temelinde birçok yazar ve filozofu in-
celeyerek, onlar›n fikirlerinden de ya-
rarlanarak ortaya ç›karm›flt›r. ‹ncele-
di¤i fikir insanlar›n›n görüfllerinin sis-
teme alternatif olmaktan uzak oldu-
¤unu, bu görüfllerden yararlanmakla
birlikte, otuz y›l› aflk›n mücadele tec-
rübesinin sonucu olarak KKK sistemi-
ne ulaflt›¤›n› belirtmektedir. Bu konu-
da da sanki Önderli¤in militanlar› de-
¤il de d›flar›dan birileriymifl gibi yo-

rumlama yaklafl›m›n›n öne ç›kt›¤›, bu-
nun da örgütsüzlü¤ü ve kendine göre-
li¤i biraz daha gelifltirdi¤i rahatl›kla
söylenebilir. Bu yaklafl›m›n içimizdeki
parçal› duruflu biraz daha derinlefltir-
di¤ini bilmek durumunday›z. 

Düflman›n uluslararas› ittifaklar
temelinde tüm gücüyle hareketimizi
tasfiye etmek için Kürt sorunu konu-
sundaki inkar ve imhay› sürdürmek
istedi¤i bir süreçte böylesi hatal›, ya-
n›lg›l› yaklafl›mlar, gerçekten de ha-
reketimizi mücadele eder konumdan
uzaklaflt›rarak zorlamaktad›r. 

1990’l› y›llardan itibaren artan ikti-
dar olanaklar›yla birlikte harekete yö-
nelen orta s›n›f çevrelerinde ortaya
ç›kan bu anlay›fllar, pratikte kendisini
çok de¤iflik biçimlerde d›fla vurmakta-
d›r. Bu anlay›fl sahipleri, açl›k ve yok-
sulluk s›n›r›nda yaflayan halk›m›z› ör-
gütlemek üzere prati¤e yöneltmemekte-
dir. Halka gitmeyi, halk içinde çal›flma-
y› bir kadrosal ölçü olarak ele alma-
maktad›r. Bir taraftan devlet, iktidar,
hiyerarfli elefltirisi yap›l›rken, bir taraf-
tan da halka yaklafl›mlarda devletçilik
yap›lmaktad›r. Hatta bütün çal›flmalar
orta s›n›flara b›rak›labilinmektedir. 

Oysa KKK sistemi, en baflta yaflam
koflullar› nedeniyle demokratik komü-
naliteye en fazla ihtiyaç duyan top-
lumsal kesimlere ulaflmay› gerekli k›l-
maktad›r. Kald› ki bu kesimler, devri-
mimizin gelifliminde en aktif kesimler
olmufltur. Düflman, devrimimizin kitle
zeminini yok etmek için önce ‘denizi
kurutma’ politikas› temelinde bu ke-
simlere yönelmifl, köylerini, evlerini,
ormanlar›n›, bahçelerini, tarlalar›n›
atefle vermifltir. Bu vahfli uygulamala-
r›yla Kürdistan’› yaflanmaz k›lm›flt›r.
fiehir ve metropollere sürgün edilen
halk›m›za karfl› da bu kez ‘suyu zehir-
leme’ politikas›n› uygulam›flt›r. 

Bütün bu uygulamalara ra¤men,
gerek flehirlere gerekse de metropolle-
re sürülen halk›m›z, serhildanlar›n te-
mel gücü olmufltur. En radikal de-
mokratik eylemlilikleri toplumsal
ayaklanmalara vard›racak olan da bu
kitledir. Ancak böyle bir hedefte gözü
olanlar bu toplumsal kesimleri örgüt-
lerler. Bunda gözü ve niyeti olmayan-
lar, ideolojik hassasiyetini yitirenler
ise verimsiz olaca¤›n› bile bile orta s›-

n›flar›n içinde dönüp dolafl›rlar. Kadro
politikas›n› da bu çerçevede gelifltirir-
ler. Bunun eylemsel alana yans›mas›-
n›n da ‘aman bir tats›zl›k ç›kmas›n’
düzeyinde olaca¤› kesindir. Bu anlay›-
fl›n eylem boyutu, sistemden fazla za-
rar görmeme temelinde olmaktad›r. 

Burada önemle üzerinde durulmas›
gereken husus, bir halk›n kaderini
tümüyle orta s›n›fa b›rakan anlay›fl ve
yaklafl›m›n varl›¤›d›r. Bu yaklafl›m›n
temelinde ise hareketimizin daha ilk
sözcüklerinde dile getirdi¤i, ‘düflünsel
ideolojik ba¤›ms›zl›k’ hassasiyetinden
çok fleyin yitirildi¤i gerçe¤i yatmak-
tad›r. Bunun kabul edilmeyece¤i ve
bununla bu kadar katliam ve tehcire
haz›rlanan düflman karfl›s›nda bir ye-
re var›lamayaca¤› da kesindir.

BBaass››nn  vvee  kküüllttüürr  aallaann››nnddaa  iiddeeoolloojjiikk

hhaassssaassiiyyeettiinn  zzaayy››ffll››¤¤››  kkaabbuull  eeddiilleemmeezz

Benzer yaklafl›m›n temel ideolojik
sahalar›m›z olan bas›n ve kültür çal›fl-
malar›nda da yafland›¤› görülmekte-
dir. Bas›n yay›n araçlar›m›z, partinin
ideolojik çizgisinin hassasiyetlerine
çok fazla dikkat göstermemektedir.
Habercilikten tutal›m programlara ka-
dar birçok alanda farkl› ideolojik
ak›mlar›n etkisini tafl›yan yaklafl›mla-
ra rastlanabilmektedir. Bulunduklar›
alanlar›n yaflam ve düflünsel etkisini
tafl›ma ve yans›tma çok fazlad›r. ‹deo-
lojik felsefik yaklafl›m›m›z, gerekti¤i
kadar ve etkili bir biçimde bas›n diline
dönüfltürülememektedir. Halk›m›z›n,
hareketimizin ve dünya kamuoyunun
bizleri ilk elden ö¤rendi¤i bu araçlar›n,
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ideolojik hassasiyetini önemli oranda
yitirmifl kadrolar›n insaf›nda olmas› ve
bu çal›flmalarda olan kimi duyarl› ar-
kadafl yap›s›n›n da yeterince mücade-
leci olamamalar›, yap›lan tüm eleflti-
rileri, uyar›lar› zamana yayarak, adeta
elefltirileri bofla alma tutumu içine
girilmesi, kendisini bir dayatma biçi-
minde göstermektedir. 

Kültür sanat alan› ise bu toprakla-
r›n suyunu, havas›n›, halk›n ac›lar›n›
ve sevinçlerini, devrimimizle yükselen
halk, özellikle kad›n gerçekli¤ini güçlü
bir biçimde yans›tmak yerine, adeta
egemen sanat ak›mlar›n›n etkisinde
kalm›fl ve onlar›n Kürtçe versiyonu ol-
maktan öteye gidememifltir. Bunun
günlük olarak TV ve di¤er bas›n yay›n
araçlar›na yans›mas› da böyle olmak-
tad›r. Yay›nlanan baz› klipler, tümüy-
le kad›n› cinsel meta olarak pazarla-
yan kliplerden farks›zd›r. Kad›n öz-
gürlük çizgisi bu denli net olan bir ha-
reketin medya boyutunun böyle olma-
s› izahat› zor bir çeliflkiyi ifade etmek-
tedir. Hele hele yetmiflli y›llar›n ara-
besk parçalar›n›n yay›nlanmas›, bir
de bunun y›lbafl›nda yay›nlanmas›,
iflin trajik boyutlar›n› göstermesi ba-
k›m›ndan çarp›c›d›r. 

KKaaddrroo  öönncceelliikkllee  ÖÖnnddeerrllii¤¤ee  hhaallkkaa  

vvee  flfleehhiittlleerree  kkaarrflfl››  ssoorruummlluudduurr

En baflta ideolojik çizgimizle çeli-
flen, militan ölçüleri afl›nd›ran, kad›n
özgürlük çizgisini mu¤laklaflt›ran bi-
reyci, liberal, çetecili¤e aç›k anlay›fl,
yaflam duruflu, örgüt kavray›fllar›, es-
tetik ve sanat yaklafl›mlar› karfl›s›nda
ciddi donan›ms›zl›klar ve tav›rs›zl›klar
içinde bulunulmaktad›r. Birey daha
çok kendisine dokunuldu¤unda tepki
göstermektedir. Oysa öncelikle kadro-
nun bu halka, Önderli¤e ve flehitlere
karfl› sorumlulu¤u vard›r. Bugünkü
yaflam›m›z› borçlu oldu¤umuz Önder-
lik ve flehitler karfl›s›nda böyle bir du-
ruflun militanca olmad›¤› aç›kt›r. Böy-
le oldu¤u için de farkl› anlay›fl sahip-
leri kendisini ciddi bir biçimde örgüte,
çizgiye dayatma cesaretini gösterebil-
mektedir. Bu duruma sessiz kalmak,
öncelikle Önderlik, flehitler ve halk›-
m›z›n eme¤i baflta olmak üzere kendi
eme¤imizle de çeliflmek ve sayg›s›zl›k

anlam›na gelmektedir. Ve tüm bu an-
lay›fllar da bizim ideolojik hassasiyet-
lerimizi, s›n›rlar›m›z› ortadan kald›-
ran, birli¤imizi bozan, disiplinimizi
gevfleten ve düflman›n imha sald›r›la-
r›na aç›k hale getiren yaklafl›mlar ol-
maktad›r. Hareket olarak hak etme-
memize ra¤men yaflanan kay›plar›n
temelinde bu anlay›fllar yatmaktad›r.

Önderlik ilk gün de bugün de bu
ba¤›ms›zl›kç› çizgiyi titizce korumakta-
d›r. Nitekim bu yaklafl›m›n› A‹HM sa-
vunmalar›nda çok çarp›c› olarak dile
getirmektedir: “Ortado¤u çal›flmalar›n-
da düflünce esaretini ve örgütsüzlü¤ü
yaflamamak için büyük mücadele ver-
dim... Gerek Ortado¤u, gerek Avrupa
bu yoldan binlerce devrimciye ve öz-
gürlük savaflç›s›na mezar olmufltur.
Savafllarda kaybetmeyenler bu yolda
flap›r flap›r dökülmüfllerdir. Bu tehli-
keyi bildi¤imden, en büyük u¤rafl›m
özgürlük iradesine sahip olanlar›n dü-
flünce gücüne ve örgüt disiplinine ba¤-
l› yaflamalar›n› sa¤lamaya çal›flmak ol-
du. Bunun için her fleyden fedakarl›k
yapt›m. Di¤er tüm örgütler neredeyse
da¤›l›p unutulurken, PKK’nin halen
büyük güçle geliflmesini sürdürmesi-
nin ve yarat›c› dönüflümler yaflamas›-
n›n temelinde bu çabalar yatar.” 

fifieehhiittlleerriimmiizz  iiddeeoolloojjiikk  hhaassssaassiiyyeettiinn

nnaass››ll  oollaaccaa¤¤››nn››nn  aaçç››kk  iissppaatt››dd››rr

‹deoloji, birlefltirip kal›c›laflt›ran
“çimento” olarak da tan›mlanmakta-
d›r. Tarihte tüm güçlü davalar›n teme-
linde güçlü bir ideoloji vard›r. Halkla-
r›, toplumlar› ayakta tutan da sürük-
leyen de ideolojilerin bu gerçekli¤idir.
Bu nedenledir ki devletçi iktidarc›
güçler, denetimleri alt›na ald›klar›
halk ve bireyleri öncelikle ideolojisiz-
lefltirme, olmuyorsa, ideolojik alanda
mu¤laklaflt›rmay› temel hedef olarak
önlerine koyarlar. Kürdistan bu ba-
k›mdan adeta sömürgeci devletlerin
kendi ideolojilerini deneyip s›nad›¤›
bir saha olmufltur. Gerek tarihsel ge-
rekse de güncel gerçekler göz önüne
al›narak, Önderli¤imizin ‘düflünce ba-
¤›ms›zl›¤›’, ‘düflünce esaretini yaflama-
mak’ vurgular›n› çok iyi anlamak ge-
rekti¤i aç›kt›r. Çünkü hem Bat› dün-
yas› ideolojik hegemonyas›n› gelifltir-

me hem de Ortado¤u dogmatizmi ken-
disini egemen k›lmak istemektedir. 

Hele hele kaos aral›¤› sürecinin ya-
fland›¤›, neyin yanl›fl, neyin do¤ru ol-
du¤unun yo¤unca tart›fl›ld›¤›, belirsiz-
liklerin çok daha fazla oldu¤u, farkl›
güçlerin askeri, politik, ekonomik, ma-
li vb hususlar› da yedekleyerek yürüt-
tü¤ü ideolojik mücadelede, ideolojik
ba¤›ms›zl›¤›, onun hassasiyetlerini ko-
rumak, bunu kadro ve örgütsel yap›
baflta olmak üzere çeflitli yol yöntem ve
araçlarla en genifl halk kesimlerine
ulaflt›rmak ertelenemez bir görev ola-
rak önümüzde durmaktad›r. Baflar›n›n
yolu da buradan geçmektedir. 

Yine partinin, devlet, devrim, konfe-
deralizm, program, ça¤, taktik, örgüt,
militan vb temel konularda belirledi¤i
esaslar› ‘bana göre’, ‘yorumum’ vb yak-
lafl›mlarla çarp›tan anlay›fllara karfl›
Mazlum Do¤an yoldafl›n ideolojik has-
sasiyeti ve refleksleri temelinde müca-
dele etmek gerekmektedir. Birisi çizgi-
mizi mu¤laklaflt›rmada bu kadar cesa-
retliyse, bizim de en az onunla mücade-
le edecek kadar cesarete sahip olmam›z
gerekiyor. ‹deolojik çizgimiz bize fazla-
s›yla bu cesareti verecek durumdad›r. 

Sistemin tüm sald›r›lar›na ra¤men,
yurtiçinde ve d›fl›nda, da¤da ve zindan-
da, düflman›n en sinsi, vahfli yönelimle-
ri karfl›s›nda nas›l bir durufl sergilenme-
si gerekti¤ini gösteren yoldafllar›m›z bu-
lunmaktad›r. Partimiz böyle militanlar
yetifltirecek güce sahiptir.

fiehitler gerçe¤imiz, ideolojik hassa-
siyetin nerede, nas›l olmas› gerekti¤ine
dair, bunun en aç›k ispat› olarak
önemli bir tecrübe b›rakm›fllard›r.
Baflta Mazlum Do¤an, Ferhat Kurtay,
Kemal Pir, Hayri Durmufl, Ali Çiçek ve
Akif Y›lmaz yoldafllar olmak üzere bir-
çok arkadafl her koflulda bizlere yol
göstericidir diyorsak, bunun pratik
uygulay›c›lar› olma sorumlulu¤umuzu
da unutamay›z. Bu yoldafllar, ‘parti-
den ve Önderlikten vazgeç’ bask›s›
karfl›s›nda ideolojik hassasiyetin bir
ifadesi olarak ölümlerin en zor biçim-
lerini seçerek, düflman›n merkezlerin-
de ve en vahfli iflkenceler alt›nda parti-
yi korumufl ve düflman› yenmesini bil-
mifllerdir. ‹zlenmesi gereken yol, Ke-
mallerin, Hayrilerin, Agitlerin, Beritan,
Zilan ve Viyanlar›n yoludur.
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Takvimlerimiz hüzne, yani Ekim’e
do¤ru ilerlerken, özgürlük için verdi¤i-
miz güzelliklerin bofllu¤u ile yalpal›yo-
ruz. Bilincimiz, yüre¤imiz, sözlerimiz
yalpal›yor Ekim’in hüzün kokan rüz-
garlar› ile. Ekim, özgürlük ile biz ka-
d›nlar›n boynuna geçirilmifl as›rl›k
hükmün k›ran k›rana savaflt›¤› bir
meydand›r zaman›n yüzünde. 

Ve son sözü anlamlar›n, bilincin,
ölümüne ba¤l›l›klar›n söyledi¤i bir za-
mand›r. 

Yaralar› ile güzelleflen, yitikliklerle
ço¤alan ve unutulmayan bir ayd›r
Ekim. Hele de biz kad›nlar için. Ne ya-
flarsak yaflayal›m, yüre¤imizi kat›k
ederek yaflayan biz kad›nlara söyleye-
cek çok fleyi vard›r Ekim’in. 

Sözler Ekim’in uçurumlar›nda as›l›
kal›rken, bir uçurum ç›¤l›¤› olup ç›k›-
yorsun zaman›n en güzel deminde.
fiimdi tüm mevsimlerin rüzgarlar› uçu-
rumlarda b›rakt›¤›n hayallerini, tutku-
lar›n›, asi yüre¤ini tafl›yor tüm mekan-
lara, s›n›rlar›n çok ötesine. Direnifle,
özgürlü¤e dair verdi¤imiz tüm sözler
ad›n, yani BBeerriittaann oluyor. 

Beritan’›n daha doyamad›¤› savafl
tutkusu, özgür bir yaflam için bedel
vermekten kaç›nmayacak binlerce ge-
rilla oldu¤unu ihanete bir kez daha
göstermifltir. Gülmek, savaflmak, pay-
laflmak, sorgulamak, elefltirmek ve in-
san olman›n gereklerini yerine getir-
mek için en güzel sevgileri bile feda et-
mek gerekirse, onu da yapmak. O,
bunlar› yaflam›n her saniyesinde hak-

k›n› vererek baflaran ve bir savafl›n ka-
derini de¤ifltirecek kadar cesur olan
Beritan’d›. 

Ça¤dafl Besemizdi O bizim. Uçu-
rumlar› anlams›z bir yaflama ye¤ tutan
milyonlar›n sesiydi. Savafl z›lg›tlar›n›
uçurumlara b›rakan ve özgürlü¤ün
uçurum k›y›lar›nda bir yaflam› solu-
makla eflde¤er oldu¤unu rüzgarlar›n
sesine b›rakan Beritan›m›z›n anlata-
caklar› vard›r. 

Yi¤itli¤in, kahramanl›¤›n bir cinse
de¤il de insanl›¤a ait oldu¤unu göste-
ren, ona kurflun s›kanlar› erkekli¤in-
den ve Kürtlü¤ünden utand›racak ka-
dar yi¤it kad›n›m›z. Parçalay›p uçu-
rumlara att›¤› teslim olmaz silah›yla
bile kardefli kardefle k›rd›ran bir düfl-
man hükmüne kurflun s›kan cesur sa-
vaflç›m›z. Bugün bir kez daha sen ol-
duk, bir kez daha yüzümüzü uçurum-
lara sürdük, bir kez daha yüre¤imizi
rüzgarlara açt›k ve bir kez daha ad›
sen olan and›m›z› içtik.

Yaflam› basit ele almad›¤› için önü-
ne konulan› beynin ve yüre¤in süzge-
cinden geçirmeden kabul etmeyecek
kadar iradeli olan, çeliflkilerin doru-
¤unda dönüflümün en anlaml›s›n› ya-
flayan ZZ››nnaarriinn’in ak düflmüfl saçlar›n-
dan okunan bilgeli¤inin de anlatacak
çok fleyi vard›r. 

“... d›fl› yenmem için önce kendimi
yenmem gerekti¤ini müthifl anl›yorum.
Kendime öfkem, kendimin, kendimize
ters yönlerine öfkem, beni kendimin
tersi olmaya, yani kendimiz olmaya gö-

türüyor. Götürecek. Yaflad›¤›m sanc›l›
sürecin sonunda ›fl›¤› hissediyorum.
Ifl›ks›z yaflanmaz. Ifl›ks›zl›k beni bir de-
li gibi ç›lg›n ç›rp›n›fllara, kendimi öldü-
rürcesine bir ›fl›k aray›fl›na itiyor. fiunu
ne kadar iyi hissediyorum: Ya ölece¤im,
ya tek ›fl›¤a, devrime sar›laca¤›m...” de-
miflti yüre¤indeki o f›rt›nalar›n içinden
dam›tarak yazd›¤› güncesinde. 

Bilgece susuflunda sorgulamalar›n
en orta yerinde buluyoruz kendimizi.
Ve o bilgece ›fl›¤›n›n mavi gülüfllerine
do¤ru yol al›yoruz flimdi. Ekim gibi hü-
zünlü bakan gözlerinin çözülmemifl
s›rr›, bilgeli¤in yaln›zl›¤›nda yüre¤in-
den sat›rlara dökülenlerin d›fl›nda söy-
lemek istedi¤i çok fley vard›r eminim. 

Bir anne, bir psikolog, bir siyasetçi
olan, ama bunlardan daha anlaml›
buldu¤u için bir özgürlük savaflç›s› ol-
may› seçen MMeerryyeemm arkadafl›n, gece-
nin rengini alan vadide bizlerle veda-
laflmadan yola ç›kt›¤›nda söyleyecek
fleyleri vard›r eminim. K›z›n›n büyüdü-
¤ünü görmek için zaman› iteleyerek
yaflayan, k›z›na yazmak için sab›rs›z-
l›kla ay›n yükselmesini bekleyen gün-
cesinde ama sonunda ölümün sab›r-
s›zl›¤›nda gelecek umutlar›n›, hasretini
bize emanet b›rakan bir annenin ya-
r›ml›klar› vard›r mutlaka. 

Ad› gibi yi¤it olan ‘sözünün eri’ GGuurr--
bbeettiimmiizziinn diyecek ne çok fleyi vard›r bi-
ze. Ölüm bir girdap gibi kad›nlar› içine
çekmeye çal›fl›rken, yoldafllar›n› kurta-
rabilmek için o güne kadar görülme-
mifl bir keskinlikte talimat vererek git-
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melerini emreden, sonra elinde bom-
bas›yla ölümle yüzleflmeyi bekleyen
Gurbetimizin diyecekleri vard›r bize.
Gazetecili¤ini de  ölümün takibe ald›¤›
bir co¤rafyada yapan, savafltaki ko-
mutanl›¤›n› da her fleyden önce yap›s›-
n› korumak oldu¤unu bilerek yapan
Zeynepimizin ölümün ovaya indi¤i, do-
lunay›n ayd›nlatt›¤› o gecede yar›m b›-
rakt›¤› sözleri vard›r mutlaka. 

En güzel, en sade, en anlaml› sana-
t›n da¤larda yap›laca¤›na inan›p gü-
lüfllerini da¤lara asan SSaarryyaamm››zz››nn da
diyecekleri vard›r mutlaka.

Sanatç› ve savaflç› Sarya. Birbirine
bu kadar uzak olan bu iki kavram› öz-
gürlü¤e olan tutku ile birlefltirmeyi ba-
flaran, dans ederken de savafl›rken de
kanatlan›p uçar gibi, yüre¤i gözlerin-
den taflacak kadar coflkuyla dolan fla-
ir, gazeteci, sanatç› Saryam›z›n anlata-
ca¤› fleyler vard›r mutlaka. 

Dans ederken, uçuflan saçlar› de¤i-
yor sanki Ekim’in hüzün kadar keskin
rüzgarlar›n›n de¤di¤i yüzümüze.
O’nun kokusu, saçlar›, dans ederken
iki yana aç›p kufllar kadar hafiflemifl
kollar› var güzün ince bir s›z› gibi öm-
rümüze dolan rüzgarlar›nda. 

Bedenimizi üflüten, bilincimizi ay-
d›nlatan, yüre¤imizi s›zlatan bir fley
var bu ayda. Güzün en hüzünlü çocu-

¤u Ekim. A¤›r a¤›r ilerleyifli bundan
belki de. Kendinde tafl›d›¤› kad›nlar›n
sevdalar›, aray›fllar›, özlemleri, güzel-
likleri, hayalleri Ekim’in hüznüne de
s›¤m›yor. Aylar›n, günlerin ötesinde
bir sürüklenifl bu. Özgürlük denen ke-
limenin gelen giden nice hükümranla
biraz daha paramparça edilmifl bede-
nini sab›rla, flefkatle, inançla, dirençle
iyilefltirmenin ve bunun için zamanla
yar›flman›n dur durak bilmez ak›fl› bu.
Ölümlerle sona ermeyen, sonras›nda
gelenin ardlar›nda b›rakt›klar› yar›m-
l›klar› toplayaca¤›n› bilmenin huzu-
ruyla ilerleyen bir yürüyüfl bu. 

Kad›n›n yaratt›¤› bir dünyaya özlem
duyman›n ulus, kimlik tan›mayan s›-
n›rs›zl›¤› bu. Kad›n olman›n, erke¤in
bencilli¤inde, zulmünde giderek kirle-
nen dünyay› güzellefltirmenin inanc›
bu. Böyle olmasa, bir Türk olan ÇÇii¤¤ddeemm
((HHüüssnnee  AAkkggüüll)),,  CCaannddaa  ((SSaanneemm  BBeerrttaann)),,
bir Alman olan RRoonnaahhii  ((AAnnddrreeaa  WWoollff)),,
bir Arap olan RRoojjbbiinn  ((FFaattmmaa  ÖÖzzeenn))  bu
da¤ bafllar›na neden sevadalans›n ki.
Ve böyle olmasayd›, Beritan’›n uçurum-
lar›n en derin yerinde onlar› ça¤›ran se-
sinin ard›na düflüp de Ekim’in yüzüne
bir de ‘enternasyonalist devrimcilerin
zaman›’ s›fat›n› yak›flt›r›rlar m›yd›?
Sonra, kad›n gibi tarihin bir köflesine
at›lm›fl, savafllar, talanlar görmüfl, ama

y›k›lmam›fl Anadolu halklar›n›n umudu
olabilirler miydi? 

ÇÇeerrkkeezz  HHeelliinn  ((NNeerrmmiinn  AAkkkkuuflfl)) ken-
disine unutturulan tüm kimliklerini
gelip de bu da¤larda arar m›yd›? Ka-
d›nla ve Anadolu halklar›yla gerçek
buluflma mekan› olan; zulme, inkara
karfl› ayakta kalan tek mevzi olan bu
da¤lar› bu kadar sever ve yaflam› ol-
du¤u gibi ölümü de gülüflüyle  karfl›-
lar m›yd›? 

‹flte Ekim böyle bir ay. Yitirdikleri-
mizin ekledi¤i hüzünle kendisinden
daha a¤›r olan bir ay. Yar›m kalm›fl
sevdalar›n, umutlar›n, hayallerin bu-
ruklu¤unu her y›ldönümünde rüzgar-
la birlikte inleyerek yaflad›¤›m›z bir ay.
Ama bizi biz yapan bütün de¤erleri bu
denli anlaml› buluflturdu¤u  için de o
kadar derin ba¤land›¤›m›z, sevdi¤imiz
bir ay. Kad›nlar›n en çok hüzünlendi-
¤i, en çok umutland›¤› ve özgür bir ya-
flam›n ne demek oldu¤unu bilincine
en çok kaz›d›¤› bir ayd›r Ekim. 

Ekim’i bize bu denli sevdiren, zama-
n› bu kadar anlaml› k›lan Kürt, Türk,
Alman, Çerkez, Arap olsa da en baflta
kad›n olan bütün yoldafllar›m›z›, özgür
bir yaflama tercih edecek baflka bir ba¤-
l›l›¤›m›z olmayacak sözüyle an›yoruz. 

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››  

Nermin  Akkufl  (Çerkez  Helin) Nursen  ‹nce  (Sarya) Sanem  Bertan  (Canda) Selma  Do¤an  (Z›narin)

Nergiz  Qamifllo Hüsne  Akgül (Çi¤dem) Meryem Hazar  Çolak  Mihriban  Saran  (Dilan)
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AAtteeflflii  ssöönnddüürrmmee  ssllooggaann  aatt
‘Güneflimizi  karartamazs›n›z’ slogan›yla  bedenlerini  Önder  Apo  etraf›nda  birer  kalkan  yapan  yoldafllar›n  an›s›na  

Öfkem, kinim ve intikam›m büyüktür. Ancak bunu zindanda düflmana karfl› kusam›yorum. Bu eylemimle,
size olan ba¤l›l›¤›m› bir kez daha göstermek istiyorum. Ve bu eylemimle düflmana olan kinimi, öfkemi ve
nefretimi kusmak istiyorum. Ve yine ondan intikam›m› almak istiyorum. Sizi görme flerefine eriflemedim.
Ama her zaman kalbimde, yüre¤imde hissediyordum sizi. Benim için çözümlemeleriniz esast›. Asl›nda sizi
gören ve kutsal e¤itiminizi alan arkadafllar› bir yandan k›skan›yorum ve bir yandan da onlara k›z›yorum.
Çünkü bir defa sizi görmek, bir defa kutsal e¤itiminizi dinlemek demek, dünyay› fethetmek demektir. 
Ama bugüne kadar yan›n›zdan gelen arkadafllara bakt›¤›mda, ne size ve ne de o kutsal e¤itiminize tam lay›k
bir pratik sergilediklerine tan›k oldum. Bunun da ne kadar kahredici bir durum oldu¤u ortadad›r. Ama flunu
düflman çok iyi görecek ki size gelecek en ufak bir zararda tüm halk›m›z dünyay› bafllar›na zindan edecektir. 

PKK bir denizdir ve ben de bu denizin içindeyim. Kendimi çok gururlu ve onurlu görmekteyim. Bu 
denizi kurutmak isteyenlere karfl› ben de kendimi feda etmek istiyorum. Baflkan›m, seni görmeyi çok
isterdim. Ama bak›yorum, seni görmeme izin vermeyenler var. Onun için bu engelleri kald›raca¤›m. 
T›pk› Sema gibi, Fikri gibi, Murat Kaya gibi, M. Halit Oral ve Mehmet Gül yoldafllar gibi, ben de kendimi
feda edece¤im. Hayatta en çok nefret etti¤im fley, d›flar›dayken Kürt halk›n›n içine girdi¤i durumdu. 
Parti içinden, parti ortam›ndan kaç›p daha sonra gelip de¤erler üzerine konarak, de¤erleri çar çur eden
kiflilerden nefret ediyorum. Buna bakarak kendimi gelifltiriyorum. PKK çok büyük ve güçlüdür. 
Hiç kimse bu büyüklü¤e ve zenginli¤e el uzatamaz. Uzanan ellere karfl› Kürt halk›n›n direniflçili¤i ile
onlar›n evlatlar› olan bizler de can›m›z› feda ederiz 

M.Halit  OralM.Halit  Oral

Befl y›ld›r cezaevi ortam›nday›m. Ruhsal duygusal ve düflünsel olarak zindan alan›nda birçok fleyi yaflad›¤›m›
belirtebilirim. Erzurum vahfletinin ard›ndan Mazlumlar›n diyar› Amed’i gördüm. Mazlum, Dörtler, Kemal
Hayri, Akif ve Ali yoldafllar›n ulusal s›n›fsal onur ad›na, yaflam› ve kendi iradelerini koruma ad›na kat›k 
ettikleri hücrelerini gördüm. Hele Mazlum yoldafl›n sararm›fl gömle¤ini görünce O’nu karfl›mda görüyor gibi
oluyordum. Ve her gün bir kere gidip o gömle¤e bak›p duruyordum. Zindanda ideolojik, politik alanda
yeterli düzeyde olmasa da Mazlum, Kemal, Hayri yoldafllar›n yaflam ve mücadale çizgisine kendimi
ulaflt›rmak istiyordum. ‹rademi asla satmad›m ve teslim olmad›m. Buna ra¤men kendimi insanl›¤›n 
de¤erleri önünde suçlu görüyorum. Ülkemde yok olan bir tarihin karfl›s›nda sessiz kalmak 
tüyler ürperticidir. Bu sald›r›lar›n önüne geçme ve ‘dur’ demenin zaman› gelmifltir. 

Mehmet  Gül

Ali  Ayd›n

S›rlarla dolu bir yaflam›n sahibisiniz. Anlamak için u¤raflanlar hep eksik kal›yorlar. Tam “anlad›m” 
diyen birisi bir bak›yor ki daha ö¤renece¤i çok fley var. Çünkü ulafl›lmas› güç bir zirve, her an› 
hayranl›klar uyand›ran bir yaflam, düflmanlar› kadar dostlar› da flafl›rtmay›, onlar› sürprizlerle 
yaflatmas›n› seven bir mücadele tarz›. Zorluklar› aflmada ve s›f›rdan yaratmada inan›lmaz bir ustal›k ve daha
birçok çarp›c› özellikler, s›rlar. Ben de bu “s›rlar” üzerinde çok yo¤unlaflt›m. Tan›maya 
çal›flt›m. Ulaflabildim mi? Hay›r! Ama do¤ru bir ba¤lanma ve ulaflabilme çabam her zaman oldu. 
Ama bugün Önderli¤e daha çok yaklaflt›¤›ma inan›yorum. Geçmiflte kaybetti¤imi, bu eylemle 
yeniden kazanaca¤›m. Son günlerimi büyük bir huzur içinde geçiriyorum. Yörüngesine girmeye 
çal›flt›¤›m merkezin beni kabul etti¤ini, edece¤ini bilmenin coflkusuyla geçiyor son anlar›m. 

Bülent  Bayram
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Süreci takip etmeye çal›flt›m. Ancak yönelimin derinli¤inin ilk etapta bu kadar olaca¤›n› kestirememifltim.
Uluslararas› büyük komployu aç›klad›ktan sonra içinden geçti¤imiz sürecin önemini kavrad›m. Bu denli
azg›n sald›r›lar›n oldu¤u bir süreçte zindanda eli kolu ba¤l› olmak bir fleyler yapamamak kahrediyor insan›.
Aposuz bir dakikan›n bizler için ne anlama geldi¤ini 9 Ekim’den bu yana düflündüm. Ulaflt›¤›m sonuçlar
korkunçtur. Baflkan›m, eylem talimat›n›z gayet aç›k. Giderken talimat›n›z› dinlemedi¤im için özelefltirimi
vermek istiyorum. Ancak buna ra¤men momentumu da kaç›rmak istemiyorum. ‹nsanl›¤a flu mesaj› 
vermek istiyorum: Bizler güneflimizi ne pahas›na olursa olsun, bedenlerin erimesi pahas›na ve 
bedenimizin damla damla ateflten eriyip, etten kemikten kopmas› pahas›na sonsuza dek sahiplenece¤iz.

Baflkan›m, ben seni görmek için k›rsalda arkadafllara çok öneride bulundum. Fakat bir türlü seni görmek 
nasip olmad›. Baflkan›m, benim tek iste¤im seni bir sefer görmekti; ama senin yan›na gelmek için yapt›¤›m
öneri, arkadafllar, alan örgütü taraf›ndan kabul görmedi. Baflkan›m, bu mücadeleye tek bafl›na bafllad›n. Kürt
halk›n›n tarihi baflafla¤›ya giderken tarihi tek bafl›na bugüne kadar getirdin. Bugün art›k halk bilinçlenmifl,
dünya da kalksa Kürtlere karfl› hiçbir güç dayanamayacakt›r. Eskiden iki Kürt’ü yan yana getiremezdin, ama
Baflkan›m, bugün sen milyonlarca halk› aya¤a kald›rm›fls›n. Düflman da senden çok korkuyor; nas›l bir kedi
köfleye s›k›flt›¤›nda sa¤a sola sald›r›yorsa, düflman›n durumu da böyle. Bu eylemde sonuna kadar kararl›y›m.
Baflkan›m tekrardan sana ba¤l›l›¤›m› ifade ediyorum. Sonuna kadar sana borçluyuz. Çünkü sen flehitlere sürekli
sahip ç›k›yorsun ve insanlar› özgürlefltiriyorsun. 

Mirza  Sevimli

Mehmet  Ayd›n

De¤erli Baflkan›m, görmüfl oldu¤um bir rüyadan bahsetmek istiyorum. Rüyamda siz, bana do¤ru geliyordunuz.
Elinizde ‘Ya de¤iflim, ya ölüm’ bafll›kl› bir yaz› vard›. Yaz›n›n okuyabildi¤im ilk sat›rlar›nda ise, “Bafllatm›fl 
oldu¤umuz ve henüz bafllang›c›n› yaflad›¤›m›z bu sürecin ortaya ç›kard›¤› de¤iflim çal›flmalar›n›zdan ötürü
sizleri kutlar›m. Yaflam›fl oldu¤umuz co¤rafyada, gelinen aflamada de¤iflim bir zorunluluktur. De¤iflim hava
ve su kadar gereklidir. Nas›l ki havas›z ve susuz yaflanm›yorsa, de¤iflim olmadan da yaflayamay›z”  
sözleri vard›. Ard›ndan gülümseyerek, güven verircesine ellerinizi omuzlar›ma vurup, geldi¤iniz gibi gittiniz.
Ben bu rüyay›, alm›fl oldu¤um eylem karar›n›n gereklili¤i olarak yorumlad›m. De¤erli Baflkan›m, eylem an›m
yaklaflt›kça Sema yoldafl›n beni daha gür bir sesle ça¤›rd›¤›n› duyuyorum. Özgürleflme istemi güçlü olan 
kafesteki bir güvercin gibi ülkemin özgür semalar›nda kanat ç›rpmak istiyorum. Ordad›r Sema yoldafl...

Yavuz  Güzel

Önderli¤i korumak; kendini aflmak ve anlaflmakla mümkündür. 
Önderli¤i korumak; tek bir ses, tek bir vücut olmakla mümkündür. 
Önderli¤i korumak; özgürleflen alevlere ulaflmakla mümkündür. 
Önderli¤i korumak; kurumufl yürekleri, emperyalizme karfl› kalkan 
yapmakla mümkündür. Önderli¤i korumak; partileflmek ve özgür
olmakla mümkündür. Önderli¤i korumak; Önderlik gerçe¤inden yola 
ç›k›p insanl›¤›n özüne do¤ru akmakt›r. Önderlik ancak örgütlenmifl
parti kadrosu, örgütlenmifl parti gerçe¤i ve yarat›lacak yeni insanl›k 
ö¤retisinin uygulay›c›lar› olmakla korunur. Önderlik halkt›r, toplumdur,
insanl›kt›r. Önderli¤i korumak, insanl›¤› korumakt›r. Ça¤r›m›z tüm 
insanl›¤a. ‹nsana! Bizler, Önderli¤e kendimizi her zamankinden daha 
yak›n hissediyoruz. Eylem an›m›z yaklaflt›kça Önderli¤in çekim gücü ve
kuvveti bizi daha fazla çekiyor. Kendimizi flehitler kervan›na katmaya 
haz›rland›¤›m›z bu s›ralarda, yüre¤imizdeki özgürlük kuflu bir an önce
kanatlan›p uçmak için sab›rs›zlan›yor. 

Aynur  Artan  (Rotinda)  Selamet  Mentefl  (Kurde)
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Bu yoldafl›m›z önderli¤ine, partisine ve halk›na ba¤l›l›¤› kiflili¤iyle bütünlefltirmifl, büyük çaba sahibi, mütevazi,
halka, yoldafllar›na ve  flehitler baflta olmak üzere tüm de¤erlere karfl› duyarl› özellikleri olan, bu yönüyle 
unutulmayacak bir yoldafl›m›zd›r. Murat yoldafl baflta olmak üzere  bu dönem flehitlerimiz, tarihi sürecin 
unutulmaz abidesel ifadesidirler. Biz her zaman bu abidesel ifadeyi esas alaca¤›z. O’nun direnifli ve b›rakt›¤›
mesaj, hiçbir flekilde görmezlikten gelemeyece¤imiz do¤ru mücadele, do¤ru yaflam ve zafer emri olmaktad›r. 
Berzan yoldafl›m›z› da ölümsüzlü¤e u¤urlarken, onlar›n vasiyetlerinin temsilini esas alaca¤›m›z›. Ve en büyük 
de¤erlerimiz olan bu flehitlerimizin an›s›yla oynanmas›na hiçbir flekilde izin vermeyece¤imizi tekrar ederken; 
bugüne kadar oldu¤u gibi tüm flehitlerimizin  özgürlük özlemlerinin sesi, sözü ve eylemi olmay› sürdürece¤iz.

6 Ocak 1999/ Önder ApoBarzan  Öztürk  (Murat)  

Ben Ortado¤u’lu bir Arap kad›n› olarak bu savaflta yerimi al›rken, tüm bunlar›n bilincindeyim. Bu savafltaki ve
bu Önderlikteki kararl›l›¤›m tarihimize, halklar›m›za topraklar›m›za olan ba¤l›l›¤›mdan dolay›d›r. Çünkü nihai
kurtuluflumuzu burada görmekteyim. Benim gücüm bunun için can›m› ortaya koymaya yetiyor, 
ben de bunu yap›yorum. Bu hareketi bu önderli¤i kendi hareket ve önderli¤iniz oarak kabul etmenizin de
zaman›d›r. Bütün bask›lar›n, savafllar›n kalkt›¤› özgür bir dünya için yürütülen bu savafl›n önderli¤ine sahip
ç›kmaya ça¤›r›yorum. Ortado¤u halklar›n›n temizli¤ine ve gerçe¤e ba¤l›l›¤›na inan›yorum. Baflkan Apo’nun
dedi¤i gibi, bu savafl Ortado¤u halklar› için bir bayram savafl›d›r ve sizlerin bu bayrama çaba ile kat›laca¤›n›za
inan›yorum. Ben de kendimi en kararl› bir flekilde bu bayrama ad›yorum. 

Tayhan yoldafl›n flehadeti ve eylemi, onurlu bir yaflam›n yolunu açan bir eylemdir. Bu kahramanl›klar›yla 
partiye, flehitlere, önderli¤e ve halka verdikleri sözü, en görkemli biçimiyle tutmufllard›r. Her ne kadar 
kendilerini yakma eylemlerini tasvip etmesek de, devrimin zorluklar›n› hafifletmek amac›yla arkadafllar›m›z›n 
att›klar› bu ad›m› anlay›flla karfl›l›yor, onlar›n vasiyetlerini yerine getirmek zorunlulu¤unu an be an temel 
görevimiz olarak gördü¤ümüzü belirtiyoruz. Tayhan ve Jêhat yoldafllar›m›z, önderlik etraf›nda alevden bir 
savunma çemberi oluflturmakla kalmam›fl, bununla birlikte halk›n ve devrimin yolunu da ayd›nlatm›fllard›r.
Her iki arkadafl›m›z›n gerçeklefltirdi¤i bu eylem, devrimin zorluklar›n› hafifletmifl olsa bile, özgürlük için 
mücadele veren bizlerin görev ve sorumluluklar›n› daha da a¤›rlaflt›rm›flt›r. 

Önder Apo Ahmet  Y›ld›r›m  (Tayhan)

Baflkan›m, yakma eylemine onay vermedi¤inizi biliyorum. Bu konudaki talimat›n›z aç›kt›r. Ama ihanete 
karfl› büyüyen büyük öfkemin gücüyle, ihanete böyle bir eylemle karfl› durmak istiyorum. Tüm güzelliklerin ve
insana ait ne varsa tüm yüce de¤erlerin bileflkesi olan size karfl› sevgim büyük. Sizi her zaman anlamak, lay›k
olmak istedim. Size karfl› inanc›m› hiçbir zaman yitirmedim. En zor anlar›mda siz ve flehitler hep 
yan›mdayd›n›z. Bugün sizin tutsak al›n›fl›n›z ve güzelliklerin, yaflam›n, kad›n›n flahs›nda yok edilmek 
istenmesi tarihin iflleyebilece¤i en büyük suçtur. Bu suça herkesin karfl› ç›kmas› gerekiyor. Belki anlams›z
bulacaks›n›z veya k›zacaks›n›z ama ben çok do¤al, içimden geldi¤i gibi hareket etmek istiyorum. Kutsal 
atefli kucaklayarak size lay›k olmak, size karfl› gelifltirilen iç ve d›fl dayatmalara karfl› koymak istiyorum. 

Hükmiye  Seyhan  (Ruken-Beritan)

Fatma  Özen  (Rojbin)

Taylan  Özgür  KahramanHamdiye  Kaplan  (Berwar) Hüsniye  Oruç  (Binevfl)Emrullah  Damlay›c›
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Bir nisan gecesiydi; ya¤mur bardak-
tan boflan›rcas›na ya¤›yordu. Naylon
çad›ra de¤en ya¤mur damlac›klar›n›n
ç›kard›¤› p›t›rt›lar, befl metre ötesinde-
ki konuflmalar› bile anlamas›n› engelli-
yordu. Çok yorgun olmas›na ra¤men,
bu gece bir türlü gözüne uyku girmi-
yordu. Bir an kalk›p közün bafl›nda
oturanlar›n yan›na gitmeyi düflündüy-
se de, son anda vazgeçti. Gidip de ne
yapacakt›? Zaten yorgundu. Ayr›ca ka-
labal›¤› da sevmezdi. Ne zaman etraf›n›
bir kalabal›k sarsa, nedense kendini
yaln›z hissederdi. Herkesin yüzüne
dikkatle bakt›¤›n› san›r, ilk f›rsatta
oradan tüymenin yolunu arard›. fiim-
diki gibi bir köfleye çekilir, oradan iz-
lerdi kalabal›¤›n halini. Bu garip huyu
nereden kapt›¤›n› o da bilmiyordu. En
ölümcül hatlara cesurca girebilen, kor-
ku nedir bilmeyen bu yürekli insana
birkaç arkadafl›n›n yan›na gidip soh-
betlerine kat›lmak, dünyan›n en zor ifli
gibi görünüyordu. Gö¤sünü ölüme si-
per etmek, konuflmaktan daha kolay
geliyordu ona. Ne zaman konuflmak is-
tese, eli, aya¤› bir de bunlar yetmezmifl
gibi dili birbirine dolan›rd›. Bir süre
sonra pes etmifl, herkesin onu anlad›¤›
kadar yanl›fl ya da eksik tan›mas›na
raz› olmufltu. Madem ki konuflmamay›
seçmiflti  ço¤u zaman bu utangaçl›¤› ile
dalga geçilmesine göz yumacakt›. 

Bir süre sonra uyuyamamas›n› ar-
kadafllar›n›n konuflmas›na ba¤lad›.
Nerden buluyorlard› bu ya¤murda bu
kadar konuflmay›. Hofl gün güneflli olsa
da hoflnutsuzlu¤unu belirten bir çift
laf› olurdu. Ama bugünkü k›zg›nl›¤›
ya¤mura idi. E¤er onlar flu konuflmay›
kesselerdi uyuyabilirdi. Bunlar›n soh-
beti yetmiyormufl gibi, flimdi de baflka
arkadafllar gelmiflti. Yap›lan karfl›lama-
ya bak›l›rsa gelenler yabanc›yd›. Duy-
du¤u kalabal›k sesler aras›nda iki ka-

d›n sesinin de oldu¤unu fark etti. Bun-
lardan birinin sesi çok tan›d›k geliyor-
du. Nereden duymufl olabilirdi? Yoksa
ya¤murun p›t›rt›lar› onu aldat›yor
muydu? Birden bire nefesinin kendili-
¤inden kesildi¤ini ve tan›d›k gelen sese
iyice kulak kabartt›¤›n› flaflk›nl›kla du-
yumsad›. “Bu da nereden ç›kt›?” diye
kendi kendine düflündü. 

Sesi belki bir baflkas›n›nkiyle
kar›flt›r›yordu

Gerçekten ses, ona yak›ndan ta-
n›d›¤› birisini ça¤r›flt›r›yordu, bu gece
hat›rlamazsa uyku ona haram olacakt›.
‹nsan›n her fleyi kendi içinde çözmesi-
nin en zor yan› buydu. Oysa kalk›p,
sorsa merak›n› giderecek, uykuya tes-
lim edecekti yorgun bedenini. Haf›za-
s›n› zorlamas›na ra¤men sesin sahibini
ç›kartamad›. Tek bildi¤i bu sesi çok iyi
tan›d›¤›yd›. Tan›d›¤›n› sand›¤› sesle
aralar›na bir s›r perdesi gibi giren bat-
taniyesini üzerinden s›y›r›p her fleyi
aç›¤a kavuflturmay› da düflünmedi de-
¤il. Ama o yata¤›nda do¤ruldu¤unda
arkadafllar›n›n belki de alayla;

“Sen iki saattir neden uyuma numa-
ras›n› yap›yorsun?” demezler miydi?
Belki de sesi baflka birisininkiyle kar›fl-
t›r›yordu. Dünyada birbirine benzeyen
o kadar çok ses vard› ki... Bu sesleri
birbirinden ayr›flt›rmaya çal›flan birinin
bütün bir ömrünü harcamas› gerekirdi.
“En iyisi yat›p uyumak” diye düflündü.
Kendisini tam olarak ikna etti¤ini san›-
yordu. Bir süre uyumaya çal›flt›ysa da,
uykusunun bu merak›  gidermeden
gelmeyece¤ini biliyordu.   Sanki birisi
tepesinden buz gibi so¤uk bir su
dökmüfl ve uyku ad›na içinde hiçbir fley
b›rakmam›flt›. Art›k belle¤indeki diri
merak dalgalar›n›n önüne geçmek im-

kans›zd›. Bu duyguyu tan›yordu. Bir
düflünce insan›n kafas›n› kemirmeye
görsün, içindeki uykuyu da¤›t›r, kesin-
likle uyutmazd›. Düflünce uykuya düfl-
mand›. Düflünce kapanan gözlerin
önünde bir bent oluflturur, yorgunlu¤a
bask›n gelirdi her zaman. Buydu her-
halde insan olman›n fark›. ‘Ne yapay›m
ben de uyumam, hem belki zihnim uy-
kunun etkisinden s›yr›l›nca, bu sesin
sahibini tan›mam kolaylafl›r’ diye dü-
flünüp, battaniyenin alt›nda iyice açt›
gözlerini. Kulaklar› bir al›c› kadar iyi
çal›fl›yordu art›k. Yavaflça öteki taraf›-
na dönüyormufl gibi yap›p, üzerindeki
battaniyesini atefl yerini görecek biçim-
de çekti. Art›k onlar› görebiliyordu. Ate-
flin etraf›nda oluflan kalabal›¤›n aras›n-
da tan›d›k ya da tan›d›¤›n› sand›¤› se-
sin sahibini seçmeye çal›flt›. Ama flimdi
konuflan sadece Zülküf idi.

“... hakl›s›n tabii, insan önceden gör-
medi¤i bir yerin ve insan›n›n hayalini
kafas›nda kurar. O hayale göre özellik-
ler atfeder. Gelgelim baz›lar› hayalim-
dekiler ‘böyle de¤ildi’ deyip o yaflam›
tümden benimserken, baz›lar› da ger-
çek hayat› hayalindekine benzefltirme-
ye çal›fl›r. ‹kincisini seçmek her zaman
avantaj de¤il tabii, ama yinede ...”

Küvo, ya¤murun fliddeti k›r›ld›¤›n-
dan konuflmalar›n› art›k net duyabili-
yordu. Zülküf’ten pek hoflland›¤› söyle-
nemezdi. Zülküf, hemen hemen her
konuda bir sözü olan insanlardand›.
‹kna edici konuflmalar›na diyecek bir
fley yoktu. Ama Zülküf’ün kendi söyle-
dikleri gibi olmamas› Küvo’ya itici geli-
yordu. Buna ra¤men bazen ona imren-
di¤i anlar da olmuyor de¤ildi. Uzun
uzad›ya, her ayr›nt›s›na inmeden anla-
t›p, konuflmalar› ile onu s›kmasa, bel-
ki de ondan hofllanabilirdi. Yine de ona
karfl› hoflnutsuzlu¤unu göstermemeye
çal›fl›rd›. Böyle anlarda Küvo bir ifli ba-

Bu ses bana tan›d›k geliyor
“Bir an kalk›p közün bafl›nda oturanlar›n yan›na gitmeyi düflündüyse de, son anda vazgeçti. Gidip de ne 
yapacakt›? Zaten yorgundu. Ayr›ca kalabal›¤› da sevmezdi. Ne zaman etraf›n› bir kalabal›k sarsa, 
nedense kendini yaln›z hissederdi. Herkesin yüzüne dikkatle bakt›¤›n› san›r, ilk f›rsatta oradan tüymenin 
yolunu arard›. fiimdiki gibi bir köfleye çekilir, oradan izlerdi kalabal›¤›n halini. Bu garip huyu nereden
kapt›¤›n› o da bilmiyordu. En ölümcül hatlara cesurca girebilen, korku nedir bilmeyen bu yürekli insana birkaç 
arkadafl›n›n yan›na gidip sohbetlerine kat›lmak, dünyan›n en zor ifli gibi görünüyordu”
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hane eder, onun yan›ndan ayr›-
l›rd›. fiimdi de konuflmas›n› k›-
sa kesip, tan›d›k sese yer açsa
iyi olacakt›. Uzand›¤› yerde tu-
haf bir k›skançl›k duygusu yü-
re¤ini doldurmaya bafll›yordu.

“... sizi herkes merak ediyor”
Bu kelimeler ona aitti. Tan›-

d›k ses konufluyordu!
Üzerinde henüz sivil elbiseler

vard›. Kahverengi gömle¤inin
üzerine düflen kumral saçlar›,
neredeyse gömle¤inin koyulu-
¤unda kaybolmaktayd›. Y›llar
önce gördü¤ü genç k›z›n yüzü
olgunlaflm›fl, neredeyse tan›ya-
mayacak bir biçime girmiflti.
Geçen zaman yüzünü eskitme-
mifl, tersine o güzel yüzüne da-
ha çekici çizgiler b›rakm›flt›. 

Küvo’nun vücuduna tatl›
bir heyecan girmifl, hafif hafif
titriyordu. Evet bu oydu. Y›llar
önce sevdi¤i k›zd› bu... O da
Küvo’yu takip etmifl, onun ya-
n›na, da¤a gelmiflti demek!
Oysa Küvo bir daha onu göre-
bilece¤ini akl›na bile getirme-
miflti. “Onu hala sevip sevme-
di¤ini düflündü; duygular›n-
dan emin de¤ildi. “Peki ya o,
gerçekten hala seviyor muydu?”

Bu düflünceler onda karmafl›k duy-
gular uyand›rd›. Zamana da¤›lm›fl bir
sevginin eski mutlulu¤unu verebilece-
¤ini kim söyleyebilirdi. Meryem’in ora-
daki varl›¤› onu huzursuz k›lm›flt›. Tu-
haf bir ruh haline kap›lm›flt›. ‹çindeki
sessiz, ama fliddetli çat›flma art›kça is-
te¤i de elinden olmadan art›yordu. fiim-
di hiç istemedi¤i kadar gidip Meryem’le
konuflmak istiyordu. Bir iki kez kalka-
cak gibi oldu, ama kalabal›¤›n görün-
tüsü onu bir an karars›z b›rakt›. Gidip
konuflsa, arkadafllar› onun Meryem’i
nereden tan›d›¤›n› sorabilirlerdi. Bu kez
de böylesi s›k›c› sorular› yans›tmak
onun için iflkence olacakt›. Gidip gitme-
meyi düflünürken, çad›ra baflka birisi
girdi. Onun gelifliyle herkes susmufl, ne
diyece¤ini merak eder gibi bütün gözler
ona çevrilmiflti. Yeni gelenlerle el s›k›fl-
t›ktan sonra onlara hitaben;

“Arkadafllar, sizleri birkaç saat öte-
ki bir taburumuzun yan›na gönderece-
¤iz. Oras› sizin için daha iyi olacakt›r.

Haz›rlan›n, birazdan yola ç›kacaks›-
n›z,” dedi resmi bir havayla. Sonra ko-
nuflma sahibinin ad›mlar› Küvo’nun
yan›bafl›nda durdu. Bir iki kez seslen-
di. Ama Küvo uyuyamad›¤›n› belli et-
memek için ilk sesine cevap vermemifl-
ti. Sonra uyanm›fl gibi yana döndü.
A¤z›n› flap›rdatt›. Bafl›nda bekleyen ta-
k›m komutan› biraz önce yeni gelenle-
re aktard›¤› talimat› ona daha ayr›nt›l›
anlatmaya bafllad›. Anlat›fl›nda resmi
bir havadan çok, titizlik vard›.

“Yorgun oldu¤unu biliyorum, ama
baflka çaremiz de yok! Oray› sadece
sen biliyorsun. Yenilerin güvenli¤i için
s›n›r›n öte yakas› daha emin. Zülküf’le
beraber gider, ertesi gün dönersiniz ”

“Fazla aç›klamaya gerek yok. Birkaç
dakika içinde haz›rlan›r›m” dedi Küvo,
huzursuz oldu¤unu gizleyerek.

“‹yi, o halde size baflar›lar!” dedi
tak›m komutan› ve içi rahatlam›fl gi-
bi ayr›ld›.

Küvo yeni gelenlerin yan›na gitme-
den önce bafl›na sadece gözlerinin d›-

flar›da kalabilece¤i bir biçimde
k›rm›z› beyaz pufli ba¤lad›. Yeni
gelen savaflç› adaylar›n›n tek
tek elini s›karak “hofl geldiniz”
dedi. S›ra Meryem’in elini s›k-
maya geldi¤inde, nefesinin t›-
kan›r gibi oldu¤unu hissetti.
Heyecan› sözlerinin hafif titre-
mesine neden olmufltu. 

Zülküf hemen araya girerek;
“Bu arkadafl›n ismi Küvo’dur.

Biliyorsunuz Kürtçe’de yabani
anlam›na geliyor. Do¤rusu ay-
nen ismi gibidir. Herkesin bir ta-
ne yüre¤i vard›r. Ama bu genç
adamda iki tane yüre¤in oldu-
¤una inan›r›m. Evet, iki tane. Si-
ze yaflad›klar›n› anlatsa bana
hak verirsiniz. Bir keresinde ...”

Zülküf’ün Küvo üzerine
yapt›¤› coflkulu yorumlar Kü-
vo’yu daha da utand›rd›. Biraz
sonra iyice tutuklafl›p tek keli-
me edemez duruma gelmiflti.
Ama dört misafir ilgiyle bak›fl-
lar›n› bu tuhaf adama dikmifl-
lerdi. Küvo dört çift gözün a¤›r-
l›¤›n› daha fazla tafl›yamazd›.
Neyse ki bu durum k›sa sürdü. 

Biraz sonra Küvo, Zülküf ve
dört yeni savaflç› aday› h›zla-

nan ya¤murun alt›nda günefle do¤ru
yol almaya bafllam›fllard›. Gece zifiri ka-
ranl›kt›. S›n›r hatt›n› yar›p geçmek teh-
likelerle doluydu. S›n›ra ekilmifl bir ma-
y›na basma tehlikesi kadar, askerlerin
pusular›nda vurulup ölmek de vard›.

Küvo en önde, Zülküf de en arkada
yürüyordu. Yenilerini aralar›na alma-
n›n nedeni onlar› daha iyi korumakt›.
Yeniler henüz al›flamad›klar› gece ka-
ranl›¤›nda ürkek ad›mlarla yürüyor,
bazen de bir fleylere tak›l›p tökezliyor-
lard›. Küvo önde yürüdü¤ü için daha
fazla dikkatli olmas› gerekiyordu ama-
bir türlü Meryem’i düflünmekten ken-
dini alam›yordu. Onu tan›m›fl olabilir
miydi? Hem ne diye durup dururken,
o pufliyi kafas›na sarm›flt› ki? Meryem,
kapal› bir yüzü nas›l tan›yabilirdi?
Acaba sesinin titremesinden kuflku-
lanm›fl m›yd›? Kim bilir ismi için neler
düflünmüfltür. ‹smini ilk geldi¤inde bir
arkadafl› takm›flt›. “Madem ki bizden
hep ayr› duruyor ve aram›za kat›lm›-
yorsun, bundan sonra sana Küvo di-
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“Küvo vurulan›n Meryem oldu¤unu anlam›flt›. 

Tafl kesilmifl gibi bir süre yerinde k›m›ldayamad›. 

Zülküf’ün onu kolundan tuttu¤unu, gitmeleri için 

›srar etti¤ini duymad› bile. Di¤er üçünün korkulu 

bak›fllar›n› ise hiç görmedi. Zülküf’ün “o öldü, çabuk

gidelim, yoksa tehikeye gireriz” sözleri boflunayd›”
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yece¤iz” demiflti ve uzun y›llar ismin-
den flikayet etmeden tafl›m›flt›.

Birkaç saat sonra s›n›r boyunca
uzanan toprak yola girdiler. Uzun
süre kullan›lmad›¤›ndan taban gev-
flemifl, ya¤murla beraber yap›flan bir
çamur oluflturmufltu. Ad›mlar› a¤›r-
laflm›fl, çabuk geçmeleri gereken teh-
likeli yolda tam tersine yavafllam›fl-
lard›. Çamura bat›p ç›kan ayak ses-
leri çevrede rahatl›kla duyulabilirdi.
Ve öyle de oldu.

Toprak yolu takip ederek dolanma-
lar› gereken iki tepecik kalm›flt›. ‹lk te-
peci¤i geçtiklerinde Küvo, metal meka-
nizman›n sesini duyar gibi oldu. Ses-
ten tam emin olmad›¤›ndan telafla ka-
p›lmazd›. Arkadaki yeniye daha h›zl›
yürümesi için durup iflaret verdi. Yola
ç›kmadan onlara ya da yürürken dik-
kat edecekleri fleyleri Zülküf anlatt›-
¤›ndan, yeniler Küvo’nun verdi¤i iflaret
üzerine ad›mlar›n› s›klaflt›rd›.

Küvo eli tetikte yürüyordu. Sesin
geldi¤i yeri geçtikten sonra kör mermi-
lerin üzerlerine ç›lg›nca serpildi¤ini
duymas› ile gecenin karanl›¤›n› delen
mermilerin ›fl›lt›s› aras›nda k›sac›k bir
zaman dilimi geçti. Ayr› ayr› yerlerden
geldi¤i anlafl›lan çeflitli silahlar üstleri-
ne do¤rulmufl, çal›fl›yordu. Sanki “siz
bundan sonras›n› geçemezsiniz” der
gibiydiler. Silahlar›n menzilinden ç›k-
t›klar›nda, Küvo’nun Zülküf’e ilk sor-
du¤u “herkes tamam m›?” oldu. Ama
soruyu sorar sormaz içine, nedenini
bilmedi¤i tuhaf bir duygunun da dol-
du¤unu hissetti. 

“Yenilerden biri eksik, yan›mda vu-
ruldu” dedi Zülküf bafl›n›
öne e¤erek.

Küvo vurulan›n Meryem
oldu¤unu anlam›flt›. Tafl
kesilmifl gibi bir süre ye-
rinde k›m›ldayamad›. Zül-
küf’ün onu kolundan tut-
tu¤unu, gitmeleri için ›srar
etti¤ini duymad› bile. Di-
¤er üçününse korkulu ba-
k›fllar›n› görmedi. Zül-
küf’ün “o öldü, çabuk gide-
lim, yoksa tehlikeye gire-
riz” sözleri boflunayd›. Kü-
vo ans›z›n kolunu öfkeyle
Zülküf’ten kurtard›. Zül-
küf biraz da çekinerek;

“Nereye gidiyorsun? Yolu bilmiyor-
sun, çabuk geri dön! Seni öldürecek-
ler!” dedi arkas›ndan. Küvo, Zülküf’ün
söylediklerini hiç duymuyormufl gibi
karanl›k ve ya¤mur içinde, ilk silah
patlamalar›n›n oldu¤u yere do¤ru çevik
ad›mlarla kayboldu. Zülküf onun
ölümü göze alarak yeniyi almak için
döndü¤ünü biliyordu. Oysa ona kalsa
hemen yola devam edeceklerdi. Küvo
gibi sessiz delilerden ancak böylesi ç›l-
g›n bir davran›fl beklenirdi. “O” gittik-
ten bir süre sonra yeniden tek tük si-
lah seslerini duydu. Küvo’nun da ayn›
ak›bete u¤rayaca¤›ndan korkuyordu.
Ama yine de Küvo gibi birinin kolay ko-
lay faka basmayaca¤›n› düflünmekten
kendini alam›yordu. Ve öyle de oldu.

Bir süre sonra Küvo’nun yeniyi s›rt-
layarak geri döndü¤ünü gördüler. Kü-
vo yetiflir yetiflmez, nefleli oldu¤unu
anlafl›lan bir sesle;

“Ölmemifl, yafl›yor” dedi¤ini duydu-
lar. Zülküf onun sesindeki bu sevinci
flaflk›nl›kla karfl›lad›. Bu heyecan yeni-
lere de bulaflm›fl, yaralanan arkadafl-
lar›n›n çevresini sarm›fllard›. ‹çlerinde
deminki korkudan eser kalmam›flt›.

Zülküf telaflla;
“Hemen yaras›n› ba¤layal›m” dedi.

“Mermiyi kar›n bofllu¤undan alm›fl.
fiimdi yapaca¤›m›z bir fley yok. Bayg›n
duruyor. Acele edersek, belki kurtarabi-
liriz” dedi. Küvo yine sesindeki sevinci
bast›rmay› baflarm›fl eski ses tonuyla;

“O mermileri sana m› att›lar?” diye
hiçbir neden yokken Zülküf sordu.
Küvo ise bu soruyu yan›tlamadan yo-
la devam etti.

Ertesi gün Meryem, ilk günefl ›fl›kla-
r›n›n ›s›tt›¤› naylon bir çad›rda koluna
serum ba¤lanm›fl bir vaziyette yat›yor-
du. Ama hala kendine gelmifl de¤ildi.
Küvo onunla konuflmad›¤› için vicdan
azab›n› iflte flimdi çekiyordu. Neden
onunla konuflmam›flt›. E¤er kurtar-
may›p da ölecek olsayd›, Küvo yaflam›
boyunca onunla konuflamad›¤›n›n de-
rin piflmanl›¤›n› içinde tafl›yacakt›.
Bunu sezinliyordu. Doktor arkadafl›n-
dan Meryem’in ölüm tehlikesini atlat-
t›¤›n› ö¤rendikten sonra içi rahatlad›. 

Onunla konuflmad›¤› için kendi
kendine k›zd›. Ne yap›p edip kendine
geldi¤inde, gidip konuflmal›yd›. Ölüm
k›l›c›n›n üstlerinde salland›¤› bu za-
manda Meryem’le konuflmadan ölebi-
lirdi. Eskiden kimler kalm›flt›, evleri
hala köyde miydi? Daha bir çok soru-
yu kafas›nda tasarlay›p Meryem’e sor-
mak için kendini haz›rlad›. Zülküf gel-
memifl olsa daha bir süre bunlar› dü-
flünecekti. Zülküf berisinde durup;

“Hadi kalk da gidelim” dedi.
Küvo kem küm etti, ama verecek

cevab› bulamad›. Zülküf kuflkulu bir
yüzle ona bak›p;

“Kalmam›z için bir neden var m›?”
diye sordu.

Küvo “hay›r” anlam›nda bafl›n›
sallad›.

Zülküf önde, Küvo da ard›ndan yo-
la koyuldular. Ama aralar›nda hayli
mesafe aç›lm›flt›. Sanki Küvo yerine
dönmeye isteksizdi. Meryem’in oldu¤u
çad›ra yaklaflt›¤›nda doktorla birkaç
kiflinin (bunlar yenilerdi) konufltukla-
r›n› duydu. Bir an  durup dinledi. Ses

o, tan›d›k ses, Meryem’in se-
siydi. “Demek ki, kendine
gelmifl” diye düflündü. Ça-
bucak Zülküf’e yetiflti. Yü-
zündeki sevinci Zülküf’ün
gözünden kaçmad›. Nedense
Küvo’ya flu soruyu sordu;

“Yaralanan kad›n› tan›yor
muydun?”

Küvo daha da ötelere ba-
k›p derin bir iç çekti.

“Hay›r tan›m›yorum. Onu
ilk kez  burada gördüm” dedi.

Zülküf kahkahayla güldü.
‹ki arkadafl yeni yaprak-

lanm›fl bodur mefle a¤açlar
aras›nda kayboldu. 

SERXWEBÛN EEkkiimm  220000777788

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛNEEkkiimm  22000077 7799

Çat›flma devam ediyordu. On bini
aflan bir düflman ordusuyla Gabar da-
¤›nda karfl› karfl›yayd›k. ‹flin kötü taraf›
akademiden gelen ve Dersim’e müdaha-
le olarak gidecek grubun yan›m›zda ol-
mas›yd›. Bu arkadafllar›n kesinlikle ko-
runmas› gerekiyordu. E¤itimden ç›kan
bu güç yeni aç›l›mlar›n öncülü¤ünü ya-
pacakt›. Bu yüzden bu arkadafllar›n gi-
decekleri alana ulaflmadan kaybedilme-
si büyük bir kay›p demek olacakt›. Bir
yandan sen bu arkadafllar›n ön cepheye
geçmemesi gerekti¤ini belirtiyordun. Bir
yandan da geri kalan gücü konumlan-
d›r›yordun. Bir ara sana bakan bak›flla-
r›m karfl›s›nda, Ne oldu yoruldun mu?
Anlam›na gelecek bir kafa hareketi yap-
m›flt›n. Daha fazla kendime yüklenmem
ve irademi güçlendirmemin gerekti¤ini
ifade ediyordu bu bak›fllar›n. 

Tepenin stratejik bir noktas›na
ulaflm›flt›k ki, mevzilenmemiz gerekti-
¤ini belirtmifltin. Ama tam bir çember
fleklinde sar›ld›¤›m›zdan ve çok fazla
say›da düflman gücüyle korucu geldi-
¤inden, çetin bir çat›flmayla yüz yüze
kalacakt›k ve sen bunu biliyordun. Ga-
bar da¤› tafllar›yla, kayal›klar›yla ve
a¤açlar›yla bizden yanayd› ve sen bu-
nu da biliyordun. 

Çat›flma günün a¤›rmas›n› bekle-
meden bafllam›flt›. O ne çat›flmayd›.
Sanki tüm çirkinlikler, kötülükler bir
olmufl, ›srarla bizden olan canlar› al-
maya çal›fl›yordu. Düflman kara gü-
cünün önünü açmak için havan at›fl-
lar›na bafllam›flt›. Sanki Gabar da¤›
silinmeye çal›fl›l›yordu co¤rafyadan.
Ama Gabar da¤› tüm heybetiyle, gör-
kemiyle düflmana geçit vermeyece¤i-
nin and›n› içmiflti. 

Gabar da¤›n›n kendi evlatlar›na na-
s›l sahip ç›kt›¤›n› o an anlam›flt›m.
Düflman tüm tekni¤i kullanarak üzeri-
mize gelse dahi sonuç alam›yordu. Ga-

bar da¤›nda öten pepuk kuflunun yeri-
ni silah sesleri alm›flt›. Vadiler, ölüm
sesizli¤ine bürünmüfltü. Sular durul-
mufl, rüzgar esintisine ara vermiflti.
Gabar da¤›n›n tüm a¤açlar› bizi sak-
larcas›na s›ms›k› bir a¤ oluflturmufltu.
Yaban keçileri en kuytu yerlere saklan-
mak yerine, düflman›n dikkatini da¤›t-
mak ister gibi etrafta dolaflmaya baflla-
m›fllard›. Befl bin y›ll›k zulme inat bafl-
kald›ran Gabar da¤›, yeniden direnifli-
ne görkem katmaktayd›. Gabar da¤›n-
da yaflayan tüm canl›lar Komutan Sa-
vafl öncülü¤ünde direnmenin görkemi-
ne tutulmufltu adeta. 

Tüm arkadafllar düflmana kay›p
verdirmenin intikam›yla silahlar›na sa-
r›lm›flt›lar. Kara Agit arkadafl, B-7 sila-
h›yla ilerlemek isteyen askerin yüre¤i-
ne en büyük korkular› salmay› baflar-
m›flt›. Bir yandan da tüm yoldafllar
klefllerinden ç›kan mermilerle ölüm
kusuyorlard› düflmana. Za-
man›n ilerlemesi ve gün-
düzün geceye kendini
devretmesine daha
saatler
vard›. 

Çetin bir savafl yaflan›yordu. Havay›
saran borut kokusu insan›n genzini
yakarken, a¤›rlaflan havan›n her nefe-
si de bize bir fleyler anlatmak ister gi-
biydi. Barut, kan ve ölüm... Gabar da-
¤›na ait olmayacakt› bu kokular, o yine
kendi k›r çiçeklerinin kokusuyla etrafa
huzur verecekti. 

Sen yani Komutan Savafl yan›ma gel-
di¤inde nedense kendimi daha güvenli
hissediyordum. Çünkü sen yoldafl olma-
n›n en büyük erdemini tafl›maktayd›n.
Her bir yoldafl›n yerine yüzlerce kez be-
denini siper etmeye haz›rd›n. Çünkü sen
yoldafl ac›s›n› çekmemeye yeminliydin. 

Gökyüzünden havanlar ya¤›yordu
Gabar da¤›na. Havanlar at›l›nca ç›kard›-
¤› sesten yak›n›m›za m›, yoksa uza¤a m›
düflece¤ini tahmin edebiliyorduk. Tam
sen gelmifltin ki, at›lan bir havan sesiyle
ortal›¤›n toz duman içinde kalmas› bir
olmufltu. Etrafta varolan bodur a¤açlar-
dan sana bir fley oldu mu diye bakmaya
çal›fl›yordum ki, benim yan›ma gelerek,

‘heval e¤il’ demen ve ikinci havan›n
patlamas› bir olmufltu. Toz duman
içinde kalm›flt›k. Sanki üzerimize

küreklerle toprak at›lm›flt›. Yerimiz
deflifre olmufltu. Hemen yerimi-

zi de¤ifltirme karar› verdin.
Kendimizi yamac›n di¤er ta-
raf›na b›rakt›k. 

Bir temmuz s›ca¤›nda
yaflanan çat›flman›n çe-
kilmesi gerçekten de
çok zordu. Dudaklar›-
m›z kanayan yaralar gi-
bi suyu aramaktayd›.

Su hasretli¤in tad›n› bir
kez daha Gabar çat›flma-
s›nda ö¤reniyorduk. Za-
man ilerliyor ve düflman
sonuç alam›yordu. Verdi¤i
kay›plarla ç›ld›rm›fl bir düfl-
manla karfl› karfl›yayd›k. 

GGaabbaarr’’aa  nnaakkflfleeddiillmmiiflfl  bbiirr  yyüürreekkssiinn  --IIII--
“GGaabbaarr  ddaa¤¤››nnddaa  öötteenn  ppeeppuukk  kkuuflfluunnuunn  yyeerriinnii  ssiillaahh  sseesslleerrii  aallmm››flfltt››..  VVaaddiilleerr,,  ööllüümm  sseessiizzllii¤¤iinnee  bbüürrüünnmmüüflflttüü..  SSuullaarr  dduurruullmmuuflfl,,  

rrüüzzggaarr  eessiinnttiissiinnee  aarraa  vveerrmmiiflflttii..  GGaabbaarr  ddaa¤¤››nn››nn  ttüümm  aa¤¤aaççllaarr››  bbiizzii  ssaakkllaarrccaass››nnaa  ss››mmss››kk››  bbiirr  aa¤¤  oolluuflflttuurrmmuuflflttuu..  YYaabbaann  kkeeççiilleerrii  eenn

kkuuyyttuu  yyeerrlleerree  ssaakkllaannmmaakk  yyeerriinnee,,  ddüüflflmmaann››nn  ddiikkkkaattiinnii  ddaa¤¤››ttmmaakk  iisstteerr  ggiibbii  eettrraaffttaa  ddoollaaflflmmaayyaa  bbaaflflllaamm››flflllaarrdd››..  BBeeflfl  bbiinn  yy››llll››kk  

zzuullmmee  iinnaatt  bbaaflflkkaalldd››rraann  GGaabbaarr  ddaa¤¤››,,  yyeenniiddeenn  ddiirreenniiflfliinnee  ggöörrkkeemm  kkaattmmaakkttaayydd››..  GGaabbaarr  ddaa¤¤››nnddaa  yyaaflflaayyaann  ttüümm  ccaannll››llaarr  

KKoommuuttaann  SSaavvaaflfl  öönnccüüllüü¤¤üünnddee  ddiirreennmmeenniinn  ggöörrkkeemmiinnee  ttuuttuullmmuuflflttuu  aaddeettaa”
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Bir ara sana bakm›flt›m. Çat›flman›n
içinde güçleri yönlendirme fleklin, arka-
dafllara sahip ç›kman ve düflmana ke-
sin kay›p verdirmenin coflkusunu yafl›-
yordun. Yüzüne dökülen ter damlac›k-
lar› yorgunlu¤un ya da umutsuzlu¤un
ter damlalar› de¤ildi. At›lan havan ve
top at›fllar› sonucu toz duman içinde
kalm›fl yüzünden dökülen ter damlac›k-
lar›, baflarmaktan baflka flans› tan›ma-
yan yüre¤in sesiydi. Gabar kadar asi,
Gabar kadar halk›na ba¤l› bir yi¤itin ce-
saret damlalar› dökülüyordu senden. 

Akflama do¤ru çat›flman›n fliddeti
azalsa da, üzerimize karabasan gibi
çöken bu lanetin daha bitmedi¤ini bi-
liyordun. Demek o yüzdendi di¤er ar-
kadafllarla bu kadar tart›flman. Düfl-
man›n gün boyu yönelimine iyi cevap
vermifltik, ama bir gün daha burada
dayanamazd›k. Geri çekilmeliydik.
Pusuya yakalanma pahas›na bile olsa
geri çekilmeliydik. 

Daha tüm güçler bir araya toplan-
m›flt›k ki, yan›m›za gelip tüm arka-
dafllar› uyarm›flt›n. 

– Öndeki arkadafl›n›zdan sak›n
kopmay›n, demifltin.

Söyledi¤ine bir anlam vere-
mesemde, tepeden afla¤›ya
do¤ru kendimizi b›rakt›¤›m›zda
anlam›flt›m anlatmak istedi¤ini.
Yorgunduk, yorulmufltuk. Açt›k
ama y›lmam›flt›k. Uykusuzduk, ama
gözlerimiz uykuyu de¤il baflar›y› ar›-
yordu. Ve en önemlisi hiçbir yoldafl›-
m›z› kaybetmeye niyetimiz yoktu. Da-
¤›n yamac›ndan kendimizi b›rakt›¤›-
m›zda vadide akan suyun sesini duy-
mufltuk. Bir anda arkadafllar›n ad›m-
lar›n›n h›zland›¤›n› anlam›flt›m. Bir
yudum suya hasretlik ister istemez
ad›mlar›m›z› h›zland›r›yordu. Yan›ma
gelip bir soru sormufltun. Sessiz ama
en içten bir flekilde. 

– Bir gerilla için en güzel hayvan se-
si nedir? diye sormufltun. 

Yan›ts›z kalm›fl bir halde sana bak-
m›flt›m. Usulca kula¤›ma yaklafl›p, 

– Kurba¤a sesi, demifltin. 
O zaman sana hak vermesem de,

daha sonra kurba¤an›n su iflareti ol-
du¤unu anlad›¤›mdan, en do¤ru ceva-
b› verdi¤ini anlam›flt›m. Do¤ru ya!
Kurba¤a sesi duyulan her mekan su-
suzlu¤un son bulmas› demekti. 

‹lerliyorduk, art›k yamaçtan vadiye
inip di¤er yamaca t›rmanmam›za az
kalm›flt› ki, BKC kullanan arkadafl›
yamaçta konumland›rm›flt›n. O za-
man bizi bekleyen birilerinin oldu¤u-
nu anlam›flt›k. Bizi bekleyen; tüm va-
diyi çembere atan ve U fleklinde pusu
atan düflman›m›zd›. 

Gabar da¤›nda bulunan derin ve
s›k ormanl› vadiye iner inmez, suyun
sesi kulaklar›m›z› ç›nlatmaya baflla-
m›flt› ki, at›lan ›fl›ldakla gece arazi üs-
tündeki hükmünü bozmufl ve gündü-
ze dönüflmüfltü. Bir yandan ba¤›r›fl
sesleri bir yandan ölüm kusan MG-
3’ler. Tüm arkadafllar yere kapand›¤›

halde Agit arkadafl önde
oldu¤undan yara-

lanm›flt›. Grup

parça parça olmufltu.
Art›k ›fl›lda¤›n sönmesi-
ni bekleyip çemberi y›rt-
maktan baflka bir çaremiz
yoktu. Gündüz düflmana
büyük kay›p vermemizden dolay› çile-
den ç›kt›¤›n› biliyorduk. Önümde du-
ran arkadafl›n hareketlenmesiyle ben-
de hareketlenmifltim. BKC’simiz düfl-
mana aman vermemeye bafllam›flt›.
Grubumuz parçalanm›flt›. Yan taraf›-
m›zda görülen bahçelere do¤ru kay-
maya çal›flm›flt›k. 

Böyle bir pusuda savaflmak imkan-
s›zd›. Tek yap›lacak fley karanl›ktan fay-
dalanmakt›. Arkadafllar Agit yoldafl› bel-
li bir mesafeye kadar sürüklemifllerdi.
Ama o yaras›n›n kötü oldu¤unu bildi-

¤inden, arkadafllarla helalleflip silah›n›
vermifl ve sadece bir bomba istemiflti.
Hey gidi koca ç›nar! Son an›nda bile
düflmana darbe vurmay› planlam›flt›.
Sonra köylülerin bahçelerine do¤ru girifl
yapm›flt›k ki, bahçelerde at›lan pusuya
düflmüfl ve Ayd›n arkadafl› kay›p ver-
mifltik. Ne Ayd›n arkadafl› alabiliyorduk,
ne de ilerleyebiliyorduk. Bir koca ç›nar›,
fieh Sait’in torununu da kaybetmifltik. 

Son at›lan ›fl›ldak da grubun kalan
k›sm›n› da¤›lm›fl ve her bir arkadafl bir
yana do¤ru gitmeye bafllam›flt›. O gece
birçok arkadafl gibi bende düflman pu-
susunu y›rtamam›fl ve kendimi bahçe-
lerin aras›nda saklam›flt›m. Ve k›l pay›
hiçbirimiz ele geçmemifltik. 

Dört günlük bir kopufltan sonra
Basret köyüne ulaflm›flt›m, çat›flman›n
sonucunu ö¤renmeye çal›fl›yordum.
Köylülerin gözlerini benden kaç›rd›kla-
r›n› gördü¤ümde olumsuz bir fleylerin

oldu¤unu anlam›flt›m. fiu an ken-
dinle u¤rafl kötü durumdas›n
sözlerinin alt›ndaki derinli¤i his-
setmifltim. Israrlar›m sonucu
verdikleri cevap karfl›s›nda, göz-
lerim Gabar da¤›na çevirmiflti

bak›fllar›n› ve seni ar›yordu.
Gözlerim unuttu¤u gözyafllar›n›

usulca dökmeye bafllam›flt›. Bo-
¤az›ma dü¤ümlenen hayk›r›fllar›

usulca yutmas›n› o an ö¤ren-
mifltim. Çünkü art›k sen Gabar,

Gabar sen olmufltun. 
Yi¤it Komutan›m Savafl arkadafl,

içine girdi¤imiz pusuda flehit düflmüfl-
tü. Beni en fazla inciten ise, Basret su-
yunun seni bizden al›p götürmesiydi.
Köylüler tüm cenazelere sahip ç›ka-
mam›fllard›. Ama senin cenazenin düfl-
man eline geçmesine f›rsat tan›mam›fl-
t›lar. Seni gömdüklerini duydu¤umda
biraz rahatlam›flt›m. Çok geçmeden
mezar›n›n üzerine gelmifltim. Ve yi¤it
komutan›m› son bir kez daha yatt›¤›
Gabar topraklar›nda selamlam›flt›m. 

Evet, o gece dört da¤ yürekli yolda-
fl› kaybetmifltik. Demek Gabar da¤›n›n
suskunlu¤u da ondand›. Gabar da-
¤›’n›n evlatlar›n› içine yüre¤ine gömer-
ken bu denli sessiz oluflunun nedenini
flimdi daha iyi anl›yorum. 

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››  aadd››nnaa
RRooddii  JJeelliiyyaann

SERXWEBÛN EEkkiimm  220000778800

Söyle, dünyan›n en 

güzel flark›s›n› en güzel 

sesinle. Anlat, topra¤›n›n 

en güzel öyküsünü 

en tatl› dilinle 

Yaz, ülkemin ac›l› tarihini 

en güçlü kaleminle 

Yafla, yaflanmas› gereken 

ne varsa güzel olan 

Aç yüre¤ini da¤lara belki 

s›rr› oradad›r ömrüm
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Ad› soyad›: Abdulhamit  ASLAN

Kod ad›: Reflit  MEfiKAN

Do¤um yeri ve tarihi: Hakkari/1978

fiehadet tarihi ve yeri: 2  Eylül

2007,  Yedisu  alan›/Bingöl  

Ad› soyad›: fiirvan  HOfiTEM‹N

Kod ad›: fiaho  AL‹M

Do¤um yeri ve tarihi: Hewreman,

1974

fiehadet tarihi ve yeri: 13-26  Eylül

tarihleri  aras›  Kato  da¤›/Botan

Ad› soyad›: Da¤›la  TOK

Kod ad›: Avinar  BASYA

Do¤um yeri vetarihi: Mijin/Uludere

1984

fiehadet tarihi ve yeri:13-26  Eylül

tarihleri  aras›  Kato  da¤›/Botan

Ad› soyad›: Adnan  MAMO

Kod ad›: Kahraman  HOG‹R

Do¤um yeri ve tarihi: Halep/1984

fiehadet tarihi ve yeri: 13-26  Eylül

tarihleri  aras›  Kato  da¤›/Botan

Ad› soyad›: Kadir  DURSUN

Kod ad›: Botan  KATO

Do¤umyeri ve tarihi: Beytüflflebap,

1983

fiehadet tarihi ve yeri: 13-26  Eylül

tarihleri  aras›  Kato  da¤›/Botan

Ad› soyad›: Adil  GEZ‹C‹

Kod ad›: Çiya  SERHAT

Do¤um yeri ve tarihi: Bitlis/1982

fiehadet tarihi ve yeri: 12  Eylül

2007,  Digor/Kars

Ad› soyad›: Zeki  GÖKBERK

Kod ad›: Bahtiyar  AMED

Do¤um yeri ve tarihi: Amed/1985

fiehadet tarihi ve yeri: 13-26  Eylül

tarihleri  aras›  Kato  da¤›/Botan

Ad› soyad›: Esat  GÜLER

Kod ad›: fiemseddin  J‹YAN

Do¤um yeri ve tarihi: Amed/1980

fiehadet tarihi ve yeri: 13-26  Eylül

tarihleri  aras›  Kato  da¤›/Botan

Ad› soyad›: Ahmet  Y‹⁄‹T

Kod ad›: Eflref

Do¤um yeri ve tarihi: A¤r›/1986

fiehadet tarihi ve yeri: 16  Eylül

2007,  Kirekor  alan›/A¤r›

““fifieehhiittlleerriinn  bbüüyyüükk  aann››llaarr››nn››  yyüürreekktteenn  yyaaflflaayyaannllaarr››nn  

ffeetthheeddeemmeeyyeecceekklleerrii  bbiirr  eennggiinnlliikk  yyookkttuurr””  ÖÖnnddeerr  AAppoo

Ad› soyad›: Arzu  YEMEN

Kod ad›: Zelal  HEV‹DAR

Do¤um yeri ve tarihi: Gever,  1987

fiehadet tarihi ve yeri: 2  Ekim

2007,  Akci¤er  yetmezli¤i  

sonucu/Kandil

Ad› soyad›: Hamit  BAYRAM

Kod ad›: Goran  ÇARÇEL

Do¤um yeri ve tarihi: Uludere/1974

fiehadet tarihi ve yeri: 13-26  Eylül

tarihleri  aras›  Kato  da¤›/Botan

Ad› soyad›: Fehim  SÜLEYMAN

Kod ad›: Diyar  fiAHIN

Do¤um yeri ve tarihi: Derik/1979

fiehadet tarihi ve yeri: 13-26

Eylül  tarihleri  aras›  Kato/Botan
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M.Halit Oral

Mehmet Gül

Ali Ayd›n

Bülent Bayram

Hasan ‹sa Hasan

Selamet Mentefl

Aynur Artan

Mirza Sevimli

Berzan Öztürk

Mehmet Ayd›n

Erdal Çeken

Kadri ‹lhan

Ahmet Y›ld›r›m

Remzi Akkufl

Emrullah Damlay›c›

Cemil Özalp

Mirza Çubukçu

Yavuz Güzel

Hatice Falay

Taylan Özgür

Hükmiye Seyhan

Murat Kaya

Meral Kafloturacak

‹smet ‹nanç

Fettah Karatafl

Mehmet Ba¤r›yan›k

Cennet Günefl

Seyri ‹pek

Aysel Ceylan

Samet Oktay

Müslüm Muhammed

Kenan Karahasano¤lu

Abbas Sertkaya

‹smet Akay

Muhyettin Sevimli

Ömer fien

Adnan Özcan

Siracettin Hassas

Ramazan Malkoç

Azime ‹nan

Remziye Zengin

‹dris Baflaran

Hanifi Kuzu

Hamdullah Daflç›

Ali Erbek

Mustafa fiahin

Mehmet Turgay

Zeyni Arap

Ramazan Ad›belli

Süleyman Gültekin

Seyit Bayram

Zülkif Y›lmaz

Fetiye Abdullah

Osman Tinit

Faz›l Sülük

Halil Ak›nc›

Cengiz Kaya

Zehra R›zgar

Nuri Acar

Hasan Taflk›n

Cihat fiexo

Takibe Gültekin

Gülistan Tafl

Muhyettin Ifl›k

““GGüünneeflfliimmiizzii  KKaarraarrttaammaazzss››nn››zz!!””  
flfliiaarr››yyllaa  kkaahhrraammaannll››kk  vvee  bbaa¤¤ll››ll››kk  eeyylleemmii  ggeerrççeekklleeflflttiirreenn  yyoollddaaflflllaarr
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