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RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

PKK tepeden t›rna¤a yeni bir yaflam
Savaflta zafer, yaflamda özgür-

lük rüzgar› her zamankinden da-
ha güçlü esiyor.

‹nsanl›¤›n temel de¤erlerinin
oldu¤u kadar, ulusal ve toplum-
sal gerçekli¤in neredeyse pamuk
ipli¤ine benzer zay›fl›klar› orta-
m›nda, son bir umutla bugün
bayra¤› alt›nda savaflt›¤›m›z
PKK’lileflmeye do¤ru ad›m att›¤›-
m›zda düflündü¤ümüz sadece,
“e¤er insan isek, e¤er bunun ge-
rekli sayg›s›na biraz sahip isek,
gerisi ne olursa olsun bu ad›m›
da att›k ya” dercesine, dün gibi
hat›rl›yorum ki biz bu ad›m› at-
maya cesaret etmifltik. Bugün bu
ad›m›n, ülkemizin en güçlü sa-
vafl ve yaflam ad›m› oldu¤una hiç
kuflku yok, bunu bütün düflman ve bütün dostlar biliyor.
Her y›l ve hatta her ay bu gerçe¤i çözmeye çal›fl›yorum: Ney-
dik, ne olmak istiyoruz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz?
Yaflam›n ve savafl›m›n neresinden ç›kt›k, nereye do¤ru gidi-
yoruz? Bin defa da tekrarlansa, halen kendimize sormadan
nefes bile al›p veremedi¤imiz  gerçekli¤imiz bu. Tabii ki ce-
vaplarla kesinleflmeyinceye kadar habire sorulacakt›r. Ad› bir
parti, ama tepeden t›rna¤a yeni bir yaflam. Ve hatta yaflam-
dan da öte, çoktan kaybedilmifl, gerekçesi kalmam›fl, amac›
kalmam›fl, gücü kuvveti kalmam›fl, an›s› bile belleklerden ta-
mamen silinmifl, halen “en benim” diyenlerin bile onu ger-
çeklefltirmek için bir türlü gerekli kesin ad›m› atamad›¤› bir
ortamda bir umut savafl› söz konusudur, sürüp gidiyor. Her-
kesin bir türküsü vard›r, bizim de türkümüz budur. Herke-
sin bir flark›s› bir ezgisi vard›r. O havaya kendini kapt›r›r, ya-
flar gider, bizim de türkümüzün ad› böyledir ve  giderek sü-
reklilefliyor, derinlefliyor, dinliyor, dinletiyor, sürüp gidiyor.
Trajik oldu¤u kadar komik, ac› oldu¤u kadar zevkli, yaflatt›-
¤› kadar bitiren bir yaflam türküsü oluyor. 

Hemen en baflta belirtilmeli ki, en eskinizden en yeni-
lerinize kadar ilgileriniz, yaklafl›mlar›n›z ve att›¤›n›z ad›mlar
belli ölçüde benim için de geçerlidir. Bu ad›mlar›n niteli¤ine
iliflkin, nas›l›na iliflkin baz› fleyler bilinse bile, gerekleri yerine
getirilmekten çok uzak ve bu uzakl›k da ölüm oluyor, ac› olu-
yor. Yaflanmam›fl›n yaflanmam›fl› olarak kiflili¤inizde gerçekle-
fliyor. Burada “suçlu sensin, odur” demiyorum. Burada suçlu
tarihin derinliklerinde gizli, çoktan ölüp gitmifl. Suçlu gelecek-
te gizli, pusuda sakl› bekliyor geri kalan› da vurmak için. Suç-
lu senin içinde, belki orada seni vuruyor. Belki de en aç›kta
olan düflman en kolay suçludur ve ondan kurtulmak müm-
kündür. Ama kendini bin bir k›l›fla gizlemifl, her sözde ve her
davran›flta kendisini hissettiren ve bitirten düflmanla bafl et-
mek en zoru oluyor. Sizdeki düflmanla bafl etmek en zoru olu-

yor. Bunlar zay›fl›kt›r, bunlar ira-
desizliktir, bunlar anlay›fl keskin-
li¤inden uzakl›kt›r, bunlar at›lma-
s› gereken ad›mdan uzakl›kt›r,
bunlar beklenmedik bir yerde
kendini bitirmektir, bunlar belki
de anlayamad›¤›n›z, her ad›m at›-
fl›n›zda bafl›m›za bela olabilen siz-
lerden bir parçad›r. 

Neden bu böyle? Bir top-
lum, bir halk, bir insan ki, bir
düflman›n yaln›z s›n›rs›z iflgal, il-
hak, sömürgelefltirme de¤il, yal-
n›z ülkesini ve toplumsal gerçek-
li¤ini teslim almas› da de¤il, bu-
nun da çok ötesinde, herhangi
bir kölelefltirme de¤il, bunun da
çok ötesinde, uygulamalar›na sen
sonuna kadar, sadece zorla de¤il,

bir de gönülden kendini kapt›r›rsan seni tan›mlamak çok zor,
seni çözmek çok zor, seni insan k›lmak çok zor. Seni anlam-
l›ca ve güzelce yaflatmak daha da zor. ‹flte bu gerçekli¤in ne-
resindesiniz? Hiç kimse iddia edemez ki, “ben bundan az çok
kendimi kurtard›m.” De¤il, o kadar kolay de¤il lanetlilik de-
nilen olaydan kurtulmak. Tarihte birçok insan grubunun ba-
fl›na gelen, belki de ça¤›m›zda en katmerli bir biçimde bizim
bafl›m›zda, bizim yüre¤imizde. Kas›p kavurarak yok edip gi-
diyor, götürüyor. Bu savafl bir anlamda, bunun k›zg›n etkisi
alt›nda baz› hisleri ayakland›rmakt›r, mümkünse canland›r-
makt›r. Ölümcül bir hastal›k halindeyse de öldürmek, çünkü
böyle inlemeli ve felçli yaflaman›n t›bben bile uygun görülme-
di¤i anlafl›lmal›d›r. 

PKK denilen olay› bu anlamda herhangi genel baz›
do¤rulara göre bir siyasal parti, bir ideolojik siyasi çizgi anla-
m›nda kendini yürüten bir siyasal kuvvet, askeri bir kuvvet ola-
rak görmek çok yüzeysel bir yaklafl›md›r. Belki de bunlar iflin
biçim k›s›mlar›, koruyucu kabuklard›r. Öz çok daha belirleyici
oluyor veya öze ulaflmak öncelikli ve gerekli oland›r. B›rakal›m
öze ulaflmay›, bu kaba çizgi olay›nda bile asgari do¤rularda ›s-
rar, anlam verme ile çeliflkileriniz çok aç›k, ölür müsünüz ya-
flar m›s›n›z bu çizgide, kesin de¤il. Karar›n›z ölüm karar› m›,
yaflam karar› m›? Bu da kesin de¤il. Biz bir karar gelifltirmek
istedik bafltan beri; olacaksa bir yaflam, insanlar›n onuruna gö-
re olmak, özgürce olmak ya da hiç olmamak. Bu iddiam›, bu te-
zimi halen sürdürüyorum ve çok iyi biliyorum ki bu benim için
oldu¤u kadar, tüm toplum ve hatta insanl›¤›n temel ideallerine
göre davranmak isteyen herkes için olursa olurdur. Olmazsa
onuruyla, olmazsa asgari gerekli olan flartlar›yla, vars›n hiç ol-
mas›n. PKK olay›nda karar böyledir. 

* Bu yazı Rêber Apo’nun 
27 Kasım 1997 tarihli çözümlemesinden alınmıştır.
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Tüm  Kürtlere  kazand›racak  olan  inkarc›  
sömürgeci  güçlerin  bask›lar›na  direnmektir  
ABD Irak’a yapt›¤› müdahaleyle, kendi küresel hakimiyeti
aç›s›ndan Ortado¤u’ya yeni bir siyasal biçim kazand›rmak is-
tiyordu. Ne var ki ortaya ç›kan direnifl....(2’de)

PKK’nin  30.  kurulufl  y›l›n› 
yeniden  partileflme  hamlesine  dönüfltürelim
fiehitler partisi PKK’nin resmen kuruluflunun 30. y›l›na giri-
yoruz. 29. kurulufl y›ldönümünün baflta PKK’nin kurucusu
ve yarat›c› olan Önder Apo’ya, tüm halk›m›za ve demokra-
tik... (24’te)

Halklara  kazand›racak  olan  milliyetçilik  ve  
flovenizm  de¤il  demokratik  evrensel  de¤erlerdir
Hareket ve halk olarak nas›l bir süreçten geçiyoruz, ne tür
günler yafl›yoruz, bizi nas›l bir gelecek bekliyor ve biz gelece-
¤e nas›l haz›rlan›yoruz hususlar› üzerinde derinli¤ine düflün-
mek... (39’da)

Yaflananlar  çizgimin  do¤rulu¤unu  netlefltirdi  
hakl›l›¤›m›  ispatl›yor  (Önder  Apo)
Bir ay önceki gazeteleri al›yorum. Radyoyu dinliyorum. Avu-
katlar›m bir faks göndermiflti, onu ald›m. A‹HM’e 3 sayfal›k
bir yaz› yazd›m...  (49’da)

Her  türlü  teslimiyet  dayatmas›na  ve  
imha  yönelimine  karfl›  Êdî  Bese
Tarih boyunca, halklar›n özgürlük tercihleri ve bu temelde
aç›¤a ç›kard›klar› iradeleflmeleri egemenler taraf›ndan ya
teslim al›narak karfl›t›na dönüfltürülmüfl, amac›na ters düflü-
rülerek... (55’te)

Demokratik  komünalizm  ve  özgür  yurttafll›k  
Önderlik paradigmas›n›n tart›flmalar›, gündemimizdeki yeri-
ni koruyor. Geldi¤imiz aflamada, ‹mral› süreciyle bafllayan
stratejik de¤iflim ve dönüflüm çabalar›n›n demokrasi an-
lay›fl›... (58’de)

Ça¤›m›z›n  Emeviler  hareketi AKP’nin  kad›n  politikas›
Ortado¤u’da çok s›cak ve gerilimli geliflmelerin yafland›¤› bir
süreçten geçiyoruz. Birbiri ile mücadele eden güçlerin karar-
l›l›¤›... (65’te)

Günefl  onlar  için  do¤mufltu  (Gerilla  an›s›)
1996 y›l› ilkbahar›na büyük bir coflkuyla giren Gabar gücü,
pratik çal›flman›n heyecan› içinde bölge düzenlemesini bekli-
yordu. Düzenleme... (70’te)

fiehit  B›flar(Cemil  DUMAN),  fiehit  Dicle  (Nezire  KASIM),  fie-
hit  Cumali  (Salih  Do¤an  YILDIRIM)  arkadafllara dair an› ya-
z›lar›...(74’te)

PKK militanl›¤›nda ›srar etmek
tüm tasfiye çabalar›n› bofla ç›karacakt›r 

“PKK hep yaflam›n gerçe¤ini kendisine
esas ald›. Öyle her fleyi teoriyle çözmeye kal-
k›flmad›. Hem teoriyi hem prati¤i birlikte yü-
rütmeyi esas ald›. Ne teoriyi prati¤in önüne
ne de prati¤i teorinin önüne koydu. Düflü-
nürken yapmay›, yaparken düflünmeyi kendi-
sine esas ald›. Bununla sosyalizmin de özüne
sad›k kald›. Sosyalizmin özünü, özgürleflme-
yi, adaleti, eflitli¤i kendisine temel ilke edin-
di¤i için teoriyle prati¤i birlikte yürütmeyi,
her fleyi tek bafl›na teori ya da pratikle yürüt-
mede görmedi¤i için sürekli bir yenilenmeyi
bilen bir hareket oldu” (11’de)

‹çindekiler
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ABD Irak’a yapt›¤› müdahaleyle,
kendi küresel hakimiyeti aç›s›ndan Or-
tado¤u’ya yeni bir siyasal biçim kazan-
d›rmak istiyordu. Ne var ki ortaya ç›-
kan direnifl ve onun getirdi¤i sonuçlar,
müdahale bafllang›c›nda öngördü¤ü si-
yasal hedeflerin gerçekleflmesini zor-
laflt›rm›flt›r. Bu zorlanmalar›n› aflt›k-
tan sonra di¤er hedeflerini de ad›m
ad›m gündeme getirmek isteyebilir.
Ancak flu anda esas kayg›s›n›n Irak’ta
süren savafl›n fliddetini düflürmek,
kontrol edilebilir duruma getirmek ol-
du¤u aç›kt›r. Türkiye ve Güneyli güç-
lerle iliflkisini de bu çerçevede ele al-
maktad›r. ABD bu çerçevede Irak-Gü-
ney Kürdistanl› güçler ile Türkiye’yi bir
araya getirip politik bir güç olufltur-
mak, bu güce dayanarak da tüm Orta-
do¤u’ya hakim olmak istemektedir. 

TTüürrkkiiyyee  GGüünneeyy  KKüürrddiissttaann  
ffeeddeerree  ddeevvlleettii  bbuulluunnaann  bbiirr  IIrraakk’’aa  kkaarrflfl››dd››rr  

Önceleri Türkiye ile sorunlar yafla-
yan, Türkiye’ye karfl› belirli düzeyde bir
tutum ortaya koyan ABD, Irak’ta s›k›fl-
t›kça, Irak-Türkiye eksenli bir politik
güç oluflturmay› önemli görmüfltür.
Ancak bölgede, içinde Güney Kürdistan
federasyonunun yer ald›¤› Irak gerçe¤i-
ne dayanarak oluflturulacak bir politik
eksen oluflturmadan uzak duran Tür-
kiye olmufltur. Türkiye özellikle kendi
içinde yaflad›¤› Kürt sorunundan dola-
y›, içinde Güney Kürdistan’da oluflan
federe devletçi¤in bulundu¤u bir Irak
gerçe¤ini oldu¤u gibi kabul etmeyi teh-
likeli gördü¤ünden, böyle bir politik ek-
sen içine girmeye yanaflmam›flt›r. Bu

durum, yak›n zamana kadar ABD ile
Türkiye aras›ndaki siyasal iliflkilerin
olumsuz seyretmesini de beraberinde
getirmifltir. Bu aç›dan bugüne kadar
Türkiye ile ABD aras›nda bir taraftan
iliflki, bir taraftan da mücadele yaflan-
m›flt›r. ABD Türkiye’yi kendi politik çiz-
gisine çekmek isterken, Türkiye de
kendi pozisyonunu ve konumunu kul-
lanarak, ABD’ yi Kürt özgürlük hareke-
tinin üzerine sürmek istemifl, Güney
Kürdistanl› güçleri s›n›rlayarak, ABD’yi
esas olarak kendisi ile daha fazla iliflki
içinde olmaya zorlam›flt›r. 

ABD, Güney Kürdistanl› güçleri de
belirli düzeyde kullanmak istedi¤i için,
Türkiye’nin bu dayatmalar›na karfl›
durmufltur. Özellikle Türkiye’nin mü-
cadelemiz karfl›s›ndaki zorlanmas›n›
görerek, bu dayatmalar›n› reddetmifl-
tir. Öte yandan Güney Kürdistan’› ret
eden, Güney Kürdistan federasyonu-
nu kabul etmeyen bir Türkiye’nin ken-
di Ortado¤u politikas› ile uyuflmad›¤›-
n› görerek, onu Güney Kürdistan’› ka-
bul eden bir Irak-Türkiye eksenine
çekmek için çaba göstermifltir. Türki-
ye ise bu eksen içine girmek için
ABD’ye PKK’nin ezilmesi, kendisine
daha fazla destek verilmesi, Güney
Kürdistan’daki güçlerin de¤il de ken-
disinin esas al›nmas› ve Güney Kür-
distan federasyonunun s›n›rlanmas›n›
dayatm›flt›r. Bunu yaparken de en faz-
la, ABD’nin Irak’taki direniflçiler tara-
f›ndan zorlanmas›, çok kay›p vermesi
ve dünyadaki otoritesinin y›pranma-
s›ndan yararlanmaya çal›flm›flt›r. ‘Be-
nim gücümü de¤erlendirmeden, kul-
lanmadan, beni bir tarafa iterek ne

Irak’ta ne de Ortado¤u’da istikrar sa¤-
layabilirsin’ dayatmas› içinde bulun-
mufltur. Nitekim son zamanlarda bu
söylemi daha fazla dillendirmektedir. 

OOrrdduu  AAKKPP’’nniinn  AABBDD’’nniinn  öönnggöörrddüü¤¤üü
ppoolliittiikkaayyaa  ggiirrmmeessiinnee  mmüüssaaddee  eettmmeeddii  

AKP hükümeti, ABD’nin Türkiye
için öngördü¤ü role so¤uk bakm›yor-
du. Ancak klasik iktidar odaklar›, Tür-
kiye içindeki Kürt sorunu tümden tas-
fiye edilmeden, bu konuda ABD’nin
deste¤i al›nmadan böyle bir Irak-Tür-
kiye eksenini kabul etmedi. Kuflku ile
yaklaflt› ve buna karfl› direndi. AKP her
ne kadar d›fl ve çeflitli iç güçlerinin
deste¤i ile ABD’nin öngördü¤ü bu poli-
tikaya girmek istediyse de, söz konusu
güçler bunu kabul etmedi. Yak›n za-
mana kadar Türkiye-Irak eksenli bir
siyasal güç oda¤›n›n oluflmamas›nda
esas direnen Türkiye oldu. Türkiye,
böyle bir siyasal güç ekseninin olufl-
mas› önünde bir engeldi. Mücadelemi-
zin 2005, özellikle 2006 y›l›nda belirli
bir ivme kazanmas› ve Türkiye’yi zorla-
mas›yla beraber, Türk devleti PKK’yi
tümden imha karar› ald›. Bu karar›n
al›nmas›nda belirleyici rolü olan Yaflar
Büyükan›t ve ‹lker Baflbu¤ ikilisi, or-
duda a¤›rl›klar›n› art›rman›n yan› s›ra,
AKP’yi de tümden bask› alt›na almaya
ve kendi çizgilerine çekmeye çal›flt›lar. 

‹ngiltere’de planlanan ve ABD’nin
dayatt›¤› politika asl›nda fluydu: AKP,
Türkiye içindeki iflbirlikçilerin önünü
belli düzeyde açacak, Güney Kürdis-
tanl› güçlerle iyi iliflkiler içine girecek,
böylece hem içteki iflbirlikçi Kürtlerden

KKüürrttlleerree  kkaazzaanndd››rraaccaakk  oollaann  
iinnkkaarrcc››  ssöömmüürrggeeccii  ggüüççlleerriinn  bbaasskk››llaarr››nnaa  ddiirreennmmeekkttiirr

“PPKKKK’’yyii  vvee  KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinnii  ttaassffiiyyee  eettmmee  ddaayyaattmmaallaarr››nnaa  bbooyyuunn  ee¤¤iipp  TTüürrkkiiyyee’’yyee  ddeesstteekk  vveerrmmeekk  
yyaallnn››zz  PPKKKK  vvee  KKüürrddiissttaann  aaçç››ss››nnddaann  kkaayy››ppllaarr  oorrttaayyaa  çç››kkaarrmmaazz..,,  eenn  ffaazzllaa  ddaa  GGüünneeyyllii  ggüüççlleerree  kkaayybbeettttiirriirr..  
SSaaddeeccee  GGüünneeyyllii  ggüüççlleerr  ddee  ddee¤¤iill,,  KKüürrddiissttaann’’ddaakkii  ttüümm  ggüüççlleerr  kkaayybbeeddeerr..  UUlluussaall  bbiirrlliikk  ççiizzggiissiinnddee,,  ppoolliittiikkaass››nnddaa
ttuuttaarrll››  vvee  ››ssrraarrll››  oollmmaakk,,  ttüümm  KKüürrttlleerree  kkaazzaanndd››rr››rr..  TTüürrkk  ddeevvlleettiinnee  kkaarrflfl››  ttaavv››rr  ggöösstteerrmmeekk,,  bbiirr  ssaalldd››rr››  kkaarrflfl››ss››nnddaa  ddiirreenneerreekk  
ssaaddeeccee  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  ddee¤¤iill,,  TTüürrkkiiyyee  hhaallkkllaarr››nn››nn  ddaa  kkaazzaannaaccaa¤¤››  bbiirr  ppoolliittiikkaa  iizzlleemmeekk,,  kkeennddiinnee  yyuurrttsseevveerriimm,,  
KKüürrttüümm,,  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  öözzggüürrllüü¤¤üü  iiççiinn  mmüüccaaddeellee  eeddiiyyoorruumm  ddiiyyeenn  hheerrkkeessiinn  ttaavvrr››  oollmmaall››dd››rr”
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hem de Güney’deki Kürtlerden ald›¤›
destekle PKK’yi tasfiye edecek, bu te-
melde de Türkiye-Irak ekseni gerçekle-
flecekti. Ama genelkurmay, böyle bir
plan› PKK ezilmeden ve Irak politika-
s›nda belli düzeyde etkili olmadan
kendileri için tehlikeli gördü ve yanafl-
mad›. Aksine, ABD’yi kendi politikas›-
na yak›nlaflt›rma mücadelesini verdi.
Bu konuda da a¤›rl›¤›n› koydu. 

GGeenneellkkuurrmmaayy  vvee  AAKKPP  PPKKKK’’nniinn  ttaassffiiyyeessii  
kkoonnuussuunnddaa  mmuuttaabbaakkaattaa  uullaaflflmm››flfltt››rr  

Genelkurmay, fiemdinli olay› sonra-
s›nda bir taraftan AKP’yi tümden ken-
di çizgisine getirme, di¤er taraftan
Kürt halk önderini zehirleyerek PKK’yi
tasfiye etme planlamas›n› pratiklefltir-
meye bafllam›flt›r. 2007 bahar›nda
AKP’nin üzerine gidilerek,
kendi çizgileri kabul ettiril-
mek istenmifltir. 

Cumhuriyet yürüyüflleri
ve muht›ra sonras› genel-
kurmay baflkan› ve Erdo-
¤an aras›nda PKK’nin ezil-
mesi temelinde bir muta-
bakat oluflturuldu.
PKK’nin tümden tasfiye
edilmesi ekseninde bir uz-
laflma böyle ortaya ç›km›fl-
t›r. Erdo¤an, PKK’nin tasfi-
ye edilmesi hareketine bü-
tünüyle kat›lmay›, bunun
siyasi iradesi olmay› kabul etmifltir.
Böylece AKP’nin yeniden hükümet ol-
ma yolu aç›lm›flt›r. Türkiye’deki in-
karc›, sömürgeci güçler, PKK’nin tas-
fiye edilmesinde yeni bir siyasi irade
ar›yorlard›. Kararlar›n› ve kapsaml›
yeni planlamalar›n› ancak yeni bir
iradeyle yürütebilirlerdi. Bunun için
de ya AKP’yi teslim almay› ya da al-
ternatif siyasi iradeler yaratmay› ön-
lerine koymufllard›. Birinci tercihleri,
tümden kendilerine teslim olmufl AKP
idi. Bu olmazsa MHP-CHP ittifak›n›,
PKK’yi tasfiye etmenin yeni siyasi ira-
desi olarak tercih edeceklerdi. Ancak
günümüz dünyas›n›n koflullar› ve
Türkiye’deki iç siyasi koflullar, CHP-
MHP ittifak› yerine AKP’nin Kürt öz-
gürlük hareketini tasfiye etmede etki-
li olaca¤›n› gösteriyordu. Bu aç›dan
bu güçlerin birinci tercihi AKP idi. 

Erdo¤an-Büyükan›t görüflmesin-
deki uzlaflmayla, AKP’nin 22 Tem-
muz seçimlerinde iktidar olmas›n›n
önü aç›lm›flt›. Bunun yan›nda, yeni-
den iktidar olmas›nda d›fl güçlerin ve
içerideki ekonomik güçlerin de etkisi
oldu. AKP’nin Kürdistan’da oylar›n›
artt›rmas› bu genel trendin, yükseli-
flin yan›nda, esas olarak da iflbirlikçi
Kürtlerin, Güney Kürdistanl› güçle-
rin AKP’yi Kürtler için iyi görmesi ve
bunun propagandas›n› yapmas› so-
nucu olmufltur. 

AAKKPP’’yyee  ggiiddeenn  KKüürrtt  ooyyllaarr››  PPKKKK’’nniinn  
iimmhhaass››nn››nn  zzeemmiinnii  yyaapp››llmmaayyaa  ççaall››flfl››ll››yyoorr  

Kürt özgürlük hareketinin tasfiye
edilmesi çal›flmalar›, 22 Temmuz se-
çimlerinden sonra daha fazla artm›fl-

t›r. Özellikle de Kürdistan’da al›nan
oylar böyle bir tasfiyenin sosyal ve si-
yasal zemini olarak kullan›lmak is-
tenmifltir. Bunun sonucu daha önce
adayl›¤›na itiraz edilen Abdullah Gül
cumhurbaflkanl›¤›na seçilmifltir. Da-
ha do¤rusu, AKP’nin Kürdistan’da bu
kadar oy almas›n›n ard›ndan, bu
oylar›n Kürt özgürlük hareketine kar-
fl› kullan›lmas› için Abdullah Gül’ün
cumhurbaflkanl›¤›na seçilmesi tercih
edilmifltir. Özellikle önceleri d›fliflleri
bakanl›¤› yapmas›, Ortado¤u’daki di-
¤er güçleri iyi tan›mas›, Avrupa ve
ABD diplomasisi konusundaki tecrü-
besi, onun Kürt özgürlük hareketinin
bast›r›lmas› konusunda hem içte
hem de d›flta koordine rolü üstlenme-
sine neden olmufltur. 

AKP’yi Kürt özgürlük hareketini
tasfiye etmek için kullanmak isteyen-

ler, Abdullah Gül’ün de bu özelli¤in-
den yararlanmak istemifllerdir. AKP
hükümeti de Kürdistan’daki oy art›fl›-
n› pazarlayarak, ‘Kürt hareketini en iyi
ben ezerim, Diyarbak›r ve Dersim bele-
diyesini de istiyorum’ diyerek, Kürt öz-
gürlük hareketine karfl› yeni bir müca-
dele dönemi bafllatm›flt›r. 

KKüürrddiissttaann’’aa  ssiiyyaassaall  ssöömmüürrggeecciilliikk  
AAKKPP  eelliiyyllee  yyeenniiddeenn  yyeerrlleeflflttiirriillmmiiflflttiirr

1990’l› y›llarda geliflen serhildan-
larla birlikte Kürdistan’daki sömürge-
ci partilerin tasfiye olmas› ve tabela
partileri haline gelmesinden sonra,
ilk defa AKP sosyal taban bulan bir
parti olmufltur. Sömürgeci, inkarc›
güçlere aç›ktan, ‘bak›n ben Kürdis-
tan’da siyasal sömürgecili¤i yeniden

hakim k›laca¤›m, bunu ben›m
d›fl›mda yapacak baflka bir
güç yoktur’ diyerek, devlet içi-
ne yerleflmeye yönelmifltir.
Zaten sosyal, kültürel, ekono-
mik, siyasal olarak seksen y›l
boyunca devlet d›fl›nda tutul-
man›n açl›¤› vard› içinde.
Dolay›s›yla da iktidar olunca,
halk›n taleplerini, isteklerini
bir kenara b›rak›p devlete ek-
lemlenmenin ve içine yerlefl-
menin çabas› içine girmiflti.
Bu çabas›n› 22 Temmuz’dan
sonra daha da artt›rm›flt›r. 

Özellikle vurgulamak gerekir ki,
Kürdistan’da siyasal sömürgecili¤in
AKP eliyle yeniden infla edilmesinde,
bu sömürgecili¤in Kürdistan’da yeni-
den kurumlaflt›r›lmas›nda iflbirlikçi,
milliyetçi, PKK karfl›t› Kürtler önemli
rol oynam›flt›r. KDP ve YNK de AKP’yi
kendi ç›karlar› için kullanmak istedi-
¤inden, kendi taraftarlar› ve etkide bu-
lundu¤u çevreler içinde AKP’nin Kür-
distan’da etkili olmas›n› sa¤lamaya ça-
l›flm›flt›r. Zaten sömürgeci, inkarc›
güçler de AKP’nin Kürdistan’da etkili
olmas› için baz› söylemlerine göz yum-
mufltur. Devlet, bilinçli olarak AKP’nin
Kürtlere yak›n bir parti imaj› vermesi-
ne yard›mc› olmufltur. AKP ‘Güney
Kürdistan’a operasyonu ben engelliyo-
rum, Kürt sorununu ben çözerim,
DTP’nin fazla gücü yoktur, iktidara da
gelemez, alaca¤› milletvekili say›s› ile
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bu sorunu çözemez’ diyerek, Kürt hal-
k›ndan oy toplamaya yönelmifltir. Bu
söylemleri iflbirlikçi, milliyetçi ve Gü-
neyli Kürtlerin söylemleri ile birleflin-
ce, Kürdistan’da önemli oranda oy al-
m›flt›r. Hatta DTP içinde baz› çevreler
de neredeyse ha DTP ha AKP kazan-
m›fl gibi bir yaklafl›m içine girerek,
AKP’nin de¤irmenine su tafl›m›fllard›r.
Tabii bu, 22 Temmuz seçimlerinden
sonra Kürt halk› ve özgürlük mücade-
lesi aç›s›ndan çok tehlikeli bir durum
ortaya ç›karm›flt›r. Kürdistan’da devlet
partisi haline gelen, devletin bütün
kurumlar›n›n destekledi¤i AKP, nere-
deyse ‘Kürtlerin temsilcisi benim’ iddi-
as›nda bulunmaya bafllam›flt›r. 

AAKKPP’’nniinn  KKüürrtt  ddoossttuu  oollaarraakk  ggöösstteerriillmmeessii
bbiirr  öözzeell  ssaavvaaflfl  ppllaannllaammaass››dd››rr

Kürt halk›n›n kimli¤ini yok sayan,
anadilinde e¤itimini engelleyen, kül-
türel gelifliminde her türlü engeli ç›-
karan, asimilasyonu yayg›nlaflt›r›p
derinlefltirerek Kürt halk›n› tümden
bitirmeye yönelen AKP hükümetinin
kendini böyle göstermesi, buna da
özellikle iflbirlikçi milliyetçi Kürtlerin
ve kendine Kürt diyen de¤iflik çevrele-
rin alet edilmesi, gerçekten de bir tra-
jedi olarak görülmelidir. Hatta bu
Kürt kesimlerinin ve KDP ile YNK’nin
Kürdistan’da AKP’yi güçlendirerek,
Kürt halk›n›n ve Kürt özgürlük hare-
ketinin bafl›na bela etmesi bir gaflet-
ten ziyade ihanettir.

AKP hükümeti, AB ve ABD, yine
içteki ekonomik çevreleri kullanarak
Türkiye’yi Ortado¤u’da güç haline ge-
tirmek istemektedir. Ama bunu in-
karc›, sömürgeci zihniyetle, Kürt hal-
k›n›n özgürlük taleplerini bast›rma
temelinde yapmaktad›r. Sadece Ku-
zey Kürdistan’daki Kürtlerin taleple-
rini bast›rarak de¤il, tüm parçalarda-
ki Kürt halk›n›n özgürlük mücadele-
sini s›n›rlayarak bast›rma temelinde

bölgede güç olmay› hedefleyen Türk
devletinin iktidar gücü olarak bu ro-
lü oynamaktad›r. 

AKP’nin neredeyse Kürt dostu ola-
rak gösterilmesi tam bir özel savafl
planlamas›d›r. Önderli¤imizin belirtti-
¤i gibi, AKP’nin Kürdistan’da destek-
lenmesi ve Türkiye’de hükümet yap›l-
mas› Türk devletinin düzenlemesidir.
Seçimden önce, AKP’nin Güney Kür-
distan’a yap›lacak bir operasyona kar-
fl›ym›fl gibi gösterilmesi, yine CHP ve
MHP’nin keskin operasyon savunucu-
lar› olmas› AKP’nin Kürdistan’da oyu-
nu artt›rmaya yönelik bir politikayd›.
CHP böylelikle Kürdistan’da AKP’nin
oy almas›n› sa¤latacak, milliyetçi yer-
lerde de kendisi oy alacakt›. Böyle bir
seçim planlamas› yap›lm›flt›. Nitekim
Baykal son dönemlerde “bizim politi-
kam›z AKP’nin elini güçlendirmifltir”
diyerek, özel savaflta nas›l bir rolü oy-
nad›klar›n› itiraf etmifltir. 

KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettii  ttoopplluummssaall  
kkuuflflaattmmaa  aalltt››nnaa  aall››nnmmaakk  iisstteenniiyyoorr  

22 Temmuz seçimlerinin ard›ndan
AKP ve cumhurbaflkan›n›n yapt›¤› ilk
ifl, Kürdistan’a siyasi ve askeri sefer
yapmak olmufltur. Abdullah Gül Kür-
distan’› dolaflarak, önemli askeri bir-
likleri teftifl etmifltir. Bu birliklerden
birinin de Gabar’da gerilladan darbe
yiyen birlik oldu¤u bilinmektedir.
Bundan önce de askeri operasyonlar
yo¤un olarak sürüyordu, ama AKP ik-
tidar›ndan sonra daha da artt›. Öte
yandan flovenizm, faflizm yükseltilerek
Kürt özgürlük hareketi etraf›nda top-
lumsal kuflatma gelifltirildi. AKP’nin
öncülü¤ünde çok yönlü diplomatik
kuflatma da yap›larak, Kürt özgürlük
hareketinin tümden bo¤ulmas› hedef-
lendi. En fazla da Güney Kürdistan
güçleri bask› alt›nda tutularak, Kürt
özgürlük hareketi üzerine sürülmek
istendi. Zaten Türk devleti 2005’ten

sonra, ABD ve Güneyli Kürtler üzerin-
de bask› kurarak, onlar› PKK üzerine
sürme politikas›n› ›srarla sürmüfltü.
Ancak 22 Temmuz seçimlerine kadar
bu yönde istenen bir sonuç alamam›fl-
lard›. Sonuç alabilmek için anti Ameri-
kanc›l›¤› k›flk›rtt›lar. Amerika’ya aç›k-
ça, ‘bizim deste¤imizin al›nmad›¤› bir
yerde, Irak’ta istikrar olamaz’ flanta-
j›nda bulundular. Ancak Türkiye bu-
güne kadar ABD’nin öngördü¤ü Irak-
Türkiye siyasi eksenine girmedi¤i için,
hala istedi¤i sonucu alamam›flt›r. 

ÊÊddîî  BBeessee  ssoonnuuçç  aall››nnccaayyaa  kkaaddaarr
ddeevvaamm  eeddeecceekk  bbiirr  mmüüccaaddeellee  ssüürreecciiddiirr

Türk devleti, AKP iktidar› ve siyasi
iradenin tazelenmesinden sonra, bu
tasfiyeyi daha da kapsaml›laflt›rma,
bütün imkanlar›n› seferber etme kara-
r› ald›. Hareketimiz, 22 Temmuz son-
ras› Türk devletinin tasfiyede kararl›
oldu¤unu, bu konuda AKP’nin etkili
bir siyasal bir güç olarak kullan›ld›¤›n›
görünce, KONGRA GEL V. Genel Ku-
rulu’nda al›nan mücadele karar›n› da-
ha da gelifltirerek, Önderli¤imizin ze-
hirlenmesi ekseninde Kürt özgürlük
hareketinin tasfiye edilmesine karfl›
““ÊÊddîî  BBeessee”” hamlesini bafllatt›. Bu
hamlenin Önderli¤imizin ve Kürt hal-
k›n›n özgürlü¤ünü sa¤layana kadar
sürdürülmesi karar›na ulaflt›. 

Êdî Bese, Önderli¤imize yönelik yü-
rütülen tasfiye hareketine karfl›, Ön-
derli¤imizin ve Kürt halk›n›n özgürlü-
¤ünü sa¤lama hamlesi olarak anlafl›l-
mal›d›r. Bunun için de ““ÖÖnnddeerrllii¤¤ii  yyaaflflaa
vvee  yyaaflflaatt” denildi. Çünkü ideolojik, ör-
gütsel ve militan duruflta Önderli¤i ya-
flamadan, O’nu yaflatmak ve Kürt öz-
gürlük mücadelesini baflar›ya götür-
mek mümkün de¤ildi. Bu temelde sü-
reklili¤i olacak, sonuç alana kadar sü-
recek bir mücadele hamlesi bafllat›ld›. 

Türk devleti bu hamleyi gördü. Ha-
reketimizin özellikle ideolojik ve örgüt-
sel olarak, örgütü toparlama temelinde
Önderli¤i yaflayarak Kürt özgürlük
mücadelesini gelifltirip mücadeleyi iler-
letece¤i anlafl›l›nca, inkarc› sömürgeci-
lik de ‘art›k yeter’ diyerek karfl› bir
hamle bafllatt›. ‘Art›k yeter’ diyerek
bafllatt›¤› tasfiye hareketinde esas ola-
rak da ABD üzerinde bask› kurup,
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KDP ve YNK’yi de bu tasfiye hareketine
ortak ederek tümden sonuç alma da-
yatmas› içinde bulundu. Çünkü bun-
dan önce de her türlü imha ve inkar
hareketini birçok alanda yürütüyordu,
ama hiçbir askeri operasyon ve sald›-
r›yla Kürt özgürlük hareketini tasfiye
etmeyi baflaram›yordu. Tarihte oldu¤u
gibi, Kürt iflbirlikçili¤ini ve ihanetini bu
iflin içine katmadan Kürt özgürlük ha-
reketinin bast›r›lamayaca¤›n› düflüne-
rek, floven dalgay› daha da yükseltti.
Böylelikle ABD ve KDP konusunda ön-
gördü¤ü hedefe ulaflmak istedi.

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ttüümm  kkeessiimmlleerr  mmiillllii  mmaaçç››  
ddeesstteekklleerr  ggiibbii  PPKKKK’’yyii  eezzmmeeyyee  kkiilliittlleennmmiiflflttiirr

Bütün bas›n, sivil toplum örgütleri,
ekonomik çevreler herkes milli maç›
destekler gibi bütün çeliflkileri bir ta-
rafa b›rakarak, Kürt özgürlük hareke-
tini ezmeye kilitlendiler. ABD üzerin-
den KDP ve YNK’nin hareketimize sal-
d›r›s› sa¤lat›lmaya çal›fl›ld›. Bunun
için bir taraftan Türk toplumu floven
duygularla sokaklara dökülürken, di-
¤er taraftan onlarca gazete, TV ve rad-
yoyu harekete geçirerek, tam bir psi-
kolojik savafl yürüttüler. 

ABD’ye, ‘ya Türkiye ya PKK,’
KDP’ye de, ‘ya PKK ya da Türkiye’ye
düflmanl›k’ biçiminde bir dayatmada
bulundular. Bunlar, sonuç almak
için yap›lm›fl dayatmalar olarak gö-
rülmelidir. Tasfiye ve imha politi-
kas›nda ne kadar sonuç al›r, al›r m›
almaz m›, süreçle aç›¤a ç›kacak bir
durumdur. Ancak sonuç almamas›
durumunda da art›k Kürt sorununu
çözümsüz b›rakarak yürüyemeye-
ce¤inden bir çözüm yoluna girecektir.

M‹T müsteflar› bu y›l›n
bafl›nda, Ortado¤u’daki
dengelerin yenilendi¤i,
yeni bir dünya sisteminin
giderek flekillenmeye git-
ti¤i bir dönemde ‘bekle
gör’ politikas›n›n Türki-
ye’ye çok fley kaybettire-
ce¤ini söylüyordu. Bu
aç›dan da Kürt sorunu-
nun ya ezilerek ya da si-
yasal olarak çözülmesi
gerekti¤ini belirtiyordu.
Bu sorunla birlikte yafla-

n›ld›¤› takdirde Türkiye’nin büyük so-
runlarla karfl› karfl›ya kalaca¤›na
vurgu yap›yordu. 

PPKKKK’’yyii  eezzmmee  ssüürreecciinnddee  kkeennddiilleerriinnee
KKDDPP’’yyii  ddeesstteekk  yyaappmmaakk  iissttiiyyoorrllaarr

Bunlar›n hepsi, Türk devletinin
Kürt sorununu siyasal, demokratik
yönden çözmeyi de¤il de ezmeyi
hedefledi¤ini gösterir niteliktedir.
fiimdi bu süreç yaflan›yor. Türk
devleti, bask›y› artt›rarak, KDP ile
gerginli¤i t›rmand›rarak, bütün koz-
lar›n› ortaya koyup alabildi¤i sonu-
cun en azamisini almaya yöneldi.
Güney Kürdistan’› bütünüyle iflgal
etmeyi hiçbir zaman düflünmedi¤i
halde bu havay› yaratt›. Zaten tezke-
reyi de kararl›l›klar›n› göstermek için
ç›kard›lar. Ancak bu süreçte gerilla
karfl›s›nda üst üste ald›klar› darbe-
ler, oyunlar›n› bozdu. Güney Kürdis-
tan’a çok istekli girme yönünde te-
reddütler ortaya ç›kard›. ‘Girersek
batakla karfl› karfl›ya gelebiliriz’ de-
meye bafllad›lar. ‘KDP ve YNK’yi kar-
fl›m›za almak yerine yan›m›za al›p
PKK’yi kuflatal›m’ diyenler oldu. Böy-
lece Türkiye’deki bütün tart›flmalar,
Güneyli güçlerle iliflki mi kural›m,
yoksa karfl›ya m› alal›m noktas›na
kilitlendi. Bu, PKK ekseninde KDP ile
ilgili bir konuydu. Yoksa sorun KDP,
YNK de¤ildi. PKK’yi ezme sürecinde
KDP’nin kendilerine engel ç›karan
de¤il de, destek sunar hale getirilece-
¤inin tart›flmas›yd›. 

Devlet flu karar› ald›: Önce üzerleri-
ne gidelim, ürkütelim, bast›ral›m. Da-
ha sonra onlar› belirli düzeyde kulla-
nal›m; zaten ancak onlar› kullan›rsak

bu sorunu çözeriz. ‹flte böyle bir kara-
ra vard›lar. Bu nedenle de Bush-Erdo-
¤an görüflmesine kadar psikolojik sal-
d›r›y›, Güney’e girip operasyon yapma
söylemini ön planda tuttular. 

Bir taraftan ABD ve Güneyli güçlere
bask› yaparken, di¤er taraftan Güney
Kürdistan’› iflgal edip siyasal dengeleri
de¤ifltirecek bir kararl›l›kta oldu¤u
imaj›n› vererek bölge ülkelerini ürküt-
me, bununla onlardan PKK’yi bast›r-
ma konusunda ald›¤› deste¤i art›rma
yoluna gitmifltir. Nitekim ‹stanbul’da
toplanan Irak’a Komflu Ülkeler Top-
lant›s›’ndaki amaç tamamen buydu.
Asl›nda Türkiye, bölge ülkelerinin
kendine verdi¤i deste¤in artmas›n›
sa¤layarak ABD’ye, ‘bak›n bölge ülke-
leri bizi destekliyor, siz de destekleyin,
benim bölgedeki gücüm ayn› zamanda
sizin de gücünüz’ fleklinde mesajlar
vermeye çal›flt›. 

Di¤er yandan ‹ran D›fliflleri Baka-
n›’n›n Türkiye’ye geliflini ABD ve KDP
üzerinde bir flantaj olarak kullanmaya
çal›flt›. Zaten Irak’ta sorun yaflayan
ABD, ‹ran’›n rahatlayarak Irak’›n iflle-
rine daha etkin biçimde müdahale et-
mesinden her zaman çekinmekteydi.
Bölgede ‹ran’› etkisiz k›lmadan ne
Irak’›n istikrar›n› sa¤layabilece¤ini ne
de Afganistan ve Pakistan’daki istik-
rars›zl›¤› giderebilece¤ini düflünüyor-
du. Dolay›s›yla ‹ran’› yaln›zlaflt›rma-
çabalar›n› sürdürürken, Türkiye-‹ran
iliflkilerinin geliflmesini istemezdi.

TTüürrkkiiyyee--AABBDD  iilliiflflkkiilleerrii  
PPKKKK  kkaarrflfl››ttll››¤¤››  üüzzeerriinnddeenn  ggeelliiflflttiirriilliiyyoorr  

Türkiye-ABD iliflkileri ve tart›flma-
lar› bir yönüyle PKK üzerinden sürer-
ken, di¤er yönüyle ‹ran üzerinden ge-
lifltirilmektedir. ABD, Türkiye’yi Irak,
Güney Kürdistan ekseninde bölge
politikas›nda yan›nda tutmak ister-
ken, bu politikayla ‹ran’› s›k›flt›rma,
etkisizlefltirme, böylece hem Irak’ta
istikrar› sa¤lama hem de bölgede
egemenli¤ini daha rahat yürütme pe-
flindedir. Bu nedenle de PKK’ye yak-
lafl›mda, Türkiye’nin ‹ran politikas›
önemli bir yer tutmaktad›r. 

Bilindi¤i gibi Türkiye ne ‹ran’› ne
de ABD’yi b›rak›yor. ABD’yi b›rakma-
d›¤› için Türkiye-‹ran, ‹ran’› b›rakma-
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d›¤› içinde Türkiye-ABD iliflkileri
uyum içinde ilerlemiyor. Türkiye,
‘PKK üzerine gitmedi¤in müddetçe,
senin ‹ran konusundaki hassasiyet-
lerini dikkate almam’ biçiminde bir
yaklafl›m gösteriyor. Bu konuda Tür-
kiye, ‹ran üzerinden, ABD de PKK
üzerinden pazarl›k yaparak, kendisi
aç›s›ndan en yüksek düzeyde sonuç
almak için diplomasi yap›yor. Bu
diplomasi süreci, Irak’a Komflu Ülke-
ler Toplant›s› ile devam etti. 

‹ran da, Türkiye’nin ABD’ye fazla
yanaflmamas› aç›s›ndan PKK düflman-
l›¤›n› bu toplant› sürecinde daha da
art›rd›. ‹ran’›n son y›llarda PKK ve
Kürt düflman› politika izlemesinin ne-
deni, ‘bak ben de senin gibi PKK ve
Kürt düflman›y›m, birbirimizi daha iyi
anl›yoruz’ diyerek, Türkiye’nin ABD ile
bütünleflip üzerine gelmesini engelle-
meye çal›flma giriflimidir. Bush-Erdo-
¤an görüflmesine kadar, Türkiye, ABD
ve ‹ran böyle bir çeliflkiler yuma¤› için-
deydiler ve bölgedeki pozisyonlar›n›
güçlendirmek için birbirlerine karfl›
hep böyle politikalar izlediler.

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  AABBDD  ppoolliittiikkaallaarr››nnddaann  
ttüümmddeenn  uuzzaakkllaaflflmmaass››  mmüümmkküünn  ddee¤¤iillddiirr  

Erdo¤an-Bush görüflmesinin iki
temel konusu vard›: PKK ve ‹ran. Gö-
rünürde PKK olsa da, ‹ran konusu-
nun da önemli oranda tart›fl›ld›¤› bir
gerçektir. Sonradan yap›lan aç›kla-
malar ve ortaya ç›kan pratikler gös-
termifltir ki ABD, Türkiye’nin istedik-
lerinin bir bölümünü karfl›lam›flt›r.
Bu daha çok, a¤›rl›kl› olarak PKK’ye
karfl› operasyonlarda istihbarat des-
te¤i, siyasi ve diplomatik destek ola-
rak öne ç›km›flt›r. Yine s›n›rl› kara
operasyonlar›na göz yumulabilece¤i
konusunda anlaflm›fllard›r. 

ABD’nin Türkiye’ye destek sa¤la-
mas›n›n iki nedeni vard›r: ABD, Tür-

kiye’yi kaybetmek, tümden kendi po-
litikalar› d›fl›na ç›karmak istemiyor.
Bu nedenle de Türkiye’nin isteklerini
tümden reddetmesi mümkün de¤il-
dir. Öte yandan Türkiye’nin de
ABD’den tümden uzaklaflmas› müm-
kün de¤ildir. Bunu her zaman böyle
de¤erlendirmek gerekiyor. ABD’nin
Türkiye ile karfl› karfl›ya gelen bir po-
litika izlemesi mümkün de¤ildir. Irak
müdahalesinden sonraki bir iki y›l,
bu temel iliflki diyalekti¤inden bir
sapma olmufltur. Bunu süreklilik arz
etmeyen, geçici bir durum olarak gör-
mek gerekir. ABD’nin, yüz elli y›ld›r
Bat› de¤erleriyle belli düzeyde iliflki-
lenmifl bir ülke olarak Türkiye’yi göz-
den ç›karmayaca¤›, s›k› olan ekono-
mik, sosyal, kültürel iliflkilerini göz
ard› etmeyece¤i, onu bölgede ve bafl-
ka yerde her zaman kullanabilece¤i
gerçe¤ini görmek gerekir. Zaten NA-
TO üyesi olmas› da, iki ülke iliflkileri-
nin hangi çerçevede yürüyece¤ini
göstermektedir. 

KKDDPP  vvee  YYNNKK  TTüürrkkiiyyee’’yyii  
mmeemmnnuunn  eettmmeeyyee  ddöönnüükk  ppoolliittiikkaa  iizzlleemmeekkttee

Geçen y›l dolayl› ateflkes ça¤r›s›
yapan ABD, mücadelemizin geliflmesi
sonras› Türkiye ile yaflad›¤› gerilimi
düflürmeyi hedefliyor. Gerilla müca-
delesinin sonucu olarak Türkiye’de
ABD karfl›tl›¤›n›n artmas›; Türkiye-
ABD iliflkilerinin gerginleflmesi üzeri-
ne ABD, KDP ve YNK üzerinden me-
sajlar yollayarak, ateflkes yap›lmas›n›
istemiflti. Tabii ateflkesin birçok bafl-
ka nedenleri de var. Ateflkes, Kürt öz-
gürlük hareketi aç›s›ndan da olumlu
de¤erlendirilebilecek bir siyasal za-
manda gerçekleflmifltir.

ABD, Bush-Erdo¤an görüflmesinde
de buna benzer bir yaklafl›mla Türki-
ye-ABD iliflkilerindeki gerilimi azalt-
maya yönelmifltir. Bunun için de Tür-

kiye’nin en fazla istedi¤i fley olan, KDP
ve YNK’nin PKK’ye karfl› tav›r almas›
konusunda belli bir anlaflma sa¤lan-
m›flt›r. KDP ve YNK’nin görüflmeden
sonra PKK’ye karfl› tutumlar›n›n de-
¤iflmesi, belli k›s›tlamalara ve hareket
alan›n› daraltan yaklafl›mlara girmele-
ri, medya savunma alanlar›na gelen
her türlü araç ve kiflinin kontrol edil-
mesi, tamamen Türkiye’yi memnun et-
meye yönelik yaklafl›mlard›r. 

Anlafl›l›yor ki, KDP ve YNK Türki-
ye’yi memnun eden, PKK’yi tasfiye et-
me savafl›nda Türkiye’ye destek veren
bir konumda olacaklard›r. Bu deste¤in
düzeyinin ne olaca¤›n› flimdiden belirt-
mek mümkün de¤il. ‹lk bafllarda bir
askeri sald›r› düzeyinde olmasa bile,
kuflatma, s›n›rlama, bask›y› artt›rma,
bu çerçevede tasfiye hareketini birçok
yönden destekleme pozisyonunda ola-
caklar› anlafl›lmaktad›r. 

TTüürrkk  ddeevvlleettiinniinn  GGüünneeyyllii  ggüüççlleerrii  vvee  PPKKKK’’yyii  
hheeddeefflleeddii¤¤ii  bbiirr  ssaavvaaflfl››  kkaazzaannmmaa  flflaannss››  yyookk

Türkiye bu deste¤e ra¤men Kürt
özgürlük hareketini bast›ramazsa,
ABD ve Güneyli güçler üzerinde yeni-
den bask› kurmaya, flantaj yapmaya
yönelecektir. Bunun sonucunda
ABD’nin, Türkiye’yi kendi ç›karlar›
do¤rultusunda daha fazla kullanabil-
mek için Güneyli güçleri PKK’ye karfl›
silahl› sald›r› konumuna dahi getire-
bilece¤ini söyleyebiliriz. Böyle bir ola-
s›l›k da uzak de¤ildir. Türkiye ‘Gü-
ney’e operasyon yapar›z, KDP hedef-
lerini flöyle yapar›z, böyle yapar›z’
derken, esas olarak da bunlar›
PKK’nin üzerine sürmeyi hedefliyor-
du. Yoksa  mevcut siyasal koflullarda
KDP’yi, YNK’yi, Güney federasyonunu
hedefleyen herhangi bir tutuma gir-
mesi mümkün de¤ildir. Mevcut bölge
ve dünya siyasi koflullar›nda hem
PKK’yi hem Güneyli güçleri hedef al-
mak, Türkiye’nin bir bozgunla karfl›
karfl›ya kalmas›n› beraberinde getirir.
Hatta Türkiye böyle bir savaflta, An-
kara’ya kadar kaybedece¤i askeri ve
siyasi bir yenilgi yaflar. Türkiye’nin
hem PKK’yi hem de Güneyli güçleri
hedefledi¤i bir savaflta Türkiye’nin
kazanma flans› kesinlikle yoktur.
Hatta böyle bir savaflta büyük askeri
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kay›plar›n yan› s›ra, sadece Kuzey’de
de¤il, Güneybat› ve Do¤u Kürdis-
tan’da da bir ayaklanma durumunun
aç›kt›r. Böylece Ortado¤u dengeleri-
nin sars›laca¤›, Türkiye’nin köklü
kaybedece¤i, sadece Türkiye’nin de-
¤il, ‹ran, Suriye ve bütün sömürgeci-
lerin kaybedece¤i bir savafl ortaya ç›-
kar. Zaten Türkiye’nin kaybetmesi
demek, ‹ran ve Suriye’nin de Kürtler
karfl›s›nda kaybetmesi demektir. 

PPKKKK  GGüünneeyy’’ddeekkii  kkaazzaann››mmllaarr››  
tteehhddiitt  eeddeenn  bbiirr  ggüüçç  ddee¤¤iillddiirr

Bu aç›dan, Türkiye gelir Güney’e
girer, bizim kazan›mlar›m›z› da yok
eder, Güney federasyonunu kaybede-
riz gibi kayg›lar, kesinlikle do¤ru de-
¤ildir. Aksine, cesaretli olanlar, mü-
cadele etmesini ve direnmesini bilen-
ler, Türkiye’nin böyle tarihi bir hata
yapmas›ndan dolay› kayg›ya kap›l-
mazlar. Tabii ki Türkiye’nin sa¤a sola
sald›rarak, Güney’i iflgal ederek kar-
fl›l›kl› kay›plar› ortaya ç›karacak bir
savafl bafllatmas›n› istemeyiz. Ancak
PKK’yi ve Kürt özgürlük hareketini
tasfiye etme dayatmalar›na boyun
e¤ip Türkiye’ye destek vermek yaln›z
PKK ve Kürdistan aç›s›ndan kay›plar
ortaya ç›karmaz. Bunda en fazla da
Güneyli güçler kaybeder. Sadece Gü-
neyli güçler de de¤il, Kürdistan’daki
tüm güçler kaybeder. Boyun e¤meden
ulusal birlik çizgisinde, politikas›nda
tutarl› ve ›srarl› olmak, tüm Kürtlere
kazand›r›r. Türk devletine karfl› tav›r
göstermek, bir sald›r› karfl›s›nda dire-
nerek sadece Kürt halk›n›n de¤il,
Türkiye’nin kazanaca¤› bir politika iz-
lemek, kendine yurtseverim, Kürtüm,
Kürt halk›n›n özgürlü¤ü için
mücadele ediyorum diyen her-
kesin tavr› olmal›d›r. 

Türk devleti sald›racak, Gü-
ney’in kazan›mlar›n› ortadan
kald›racak, bu nedenle PKK
buradan ç›kmal›d›r gibi yakla-
fl›mlar, tamamen bir çarp›tma
ve demagojidir. Kürt halk›n›n
bütün parçalardaki kazan›m-
lar›n› tehlikeye sokacak olan,
Türk devletinin dayatmalar›
karfl›s›nda direnmemektir.
PKK’nin tasfiye edilmesine

destek vermek, bütün parçalardaki
özgürlük hareketlerinin tasfiyesinin
önünü açmak anlam›na gelir. Bun-
dan daha tehlikeli ve yanl›fl bir poli-
tika olamaz. Bu aç›dan ‘PKK buradan
ç›ks›n, kazan›mlar› koruyal›m’ politi-
kas› yanl›flt›r, kendini kand›rmakt›r.
Türk devletinin hem PKK’ye hem de
Güneyli güçlere sald›rarak sonuç al-
mas› mümkün de¤ildir. 

Türkiye’nin bu tür sald›r›lar› ye-
nilgiyle sonuçlanmaya mahkumdur.
Kürt halk›na kaybettirecek yaklafl›m
ise bu flantajlara boyun e¤ip, dar, il-
kel milliyetçi yaklafl›mlarla düflerek
Ortado¤u’da uzun vadeli siyasal du-
rumu görmeyip, Kürt özgürlük mü-
cadelesini zay›flat›p kendi bindi¤i da-
l› kesecek biçimde tehlikeli siyasal
yaklafl›mlara girmektir. Türkiye’ye
boyun e¤mek Kürt halk›na kaybetti-
rir, ulusal birlik çerçevesinde karfl›
durmak ise Türk devletine kaybetti-
rerek, tüm Kürdistan parçalar›n›n
özgürleflmesini sa¤layacakt›r. 

fifiaannttaajj  vvee  tteehhddiittllee  PPKKKK’’yyee  bbooyyuunn  
ee¤¤ddiirrmmeeyyee  ççaall››flflmmaakk  ttaarriihhii  bbiirr  hhaattaa  oolluurr  

Türkiye’nin flu anda Güneyli Kürt-
leri, KDP ve YNK’yi hedefleme gibi bir
yaklafl›m› yoktur. Böyle bir politikan›n
kendisine kaybettirece¤ini çok iyi bil-
mektedir. Ancak bunlar›n üzerine bas-
k› kurarak PKK’nin üzerine sürmek is-
tiyor. Tabii ki PKK’yi tasfiye edip konu-
munu güçlendirdikten sonra Güney’i
de hedefleyecektir. Dolay›s›yla flantajla
ve tehditle PKK’ye boyun e¤dirmeye
çal›flmak tarihi bir hata olur. Bunu
özellikle Güney Kürdistanl› güçlerin
çok iyi bilmesi gerekiyor. 

Türkiye’nin onlar üzerindeki bask›-
s›n›n esas hedefinin, bu güçleri PKK’ye
yöneltmek oldu¤unu Güneyli örgütler
de bilmektedir. Daha düne kadar da
“girelim, KDP’yi de YNK’yi de ezelim”
diyen Baykal flimdi, “biz sadece PKK’ye
karfl›y›z, Kürtler ayr›d›r PKK ayr›d›r”
demeye bafllam›flt›r. B›rakal›m Güney
Kürdistan’a ambargo uygulamay›,
KDP ve YNK’ye savafl açmay›, tam ter-
sine, onlarla iliflki gelifltirerek PKK’yi
kuflatma ve tasfiye etmenin Türki-
ye’nin stratejisi olmas› gerekti¤ini söy-
lemektedir. Bu, sadece Baykal’›n görü-
flü de¤ildir, genelkurmay›n da içerisin-
de bulundu¤u derin devletin, inkarc›,
sömürgeci devletin görüflüdür. Hem
Kuzey Kürdistan’daki iflbirlikçi Kürtle-
ri hem de KDP ve YNK’yi PKK’nin üze-
rine sürerek Kürtlerin de PKK’ye karfl›
oldu¤u imaj›n› verip, ulusalararas›
güçlerin deste¤ini alarak PKK’yi tasfiye
etmeyi amaçlamaktad›r.

DDeenniizz  BBaayykkaall  TTüürrkklleerriinn  MMuussssoolliinniissii’’ddiirr

Baykal’›n KDP, YNK’yi sevdi¤ini
kimse söyleyemez. Aksine bu Türk
Musollini’si, “80 y›lda bir Türk ulus-
laflmas› yaratt›k, Kürtlerin varl›¤›n›
kabul ederek bunu geriye döndüreme-
yiz, bu ihanet olur” diyerek, Kürtler
üzerindeki asimilasyon ve yok etme
politikas›n›n temel bir ulusal politika
olmas› gerekti¤ini ›srarla savunmufl-
tur. Y›llard›r ›srarla bunu söyleyen bir
kiflinin flimdi kalk›p da Kürtlerden söz
etmesi, KDP, YNK ile dost olmak iste-
mesi, Güney Kürdistan’a flöyle olumlu
yaklafl›m demesini tamamen öngördü-
¤ü Kürt soyk›r›m politikas›n›n bir par-
ças› olarak görmek gerekir. Daha do¤-

rusu, PKK’yi tasfiye ettikten
sonra flimdiye kadar dillendir-
di¤i Kürtleri yok ederek, ger-
çeklefltirilen Türk uluslaflmas›-
n› derinlefltirmek istenmekte-
dir. Daha do¤rusu bu, PKK’nin
tasfiye edilmesinden sonra
Kürt ulusal gerçe¤inin tümden
ortadan kald›r›lmas› için yeni
bir hamle yapma imkan›n›n el-
de edilmesi demektir. Deniz
Baykal’›n aç›klamalar›n› baflka
türlü anlamak, baflka türlü
izah etmek mümkün de¤ildir. 
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Deniz Baykal’›n aç›klamas›n›
olumlu bir de¤erlendirme olarak gör-
mek kendisini kand›rmak, gaflet içe-
risinde olmak, dolay›s›yla ihanete gi-
den yolda yürümek anlam›na gelir.
Baykal’›n politikas›n› do¤ru anlamak,
düflman›n bu politikas›na girmemek,
aksine onun öngördü¤ü politikalar›,
hedefleri bofla ç›karan bir ulusal de-
mokratik yaklafl›m göstermek tüm
yurtseverlerin, demokratlar›n ve hal-
k›n görevidir. Kürt halk›n›n ve tüm
demokratik Kürt kamuoyunun görevi
de hiçbir Kürt’ün bu tuza¤a düflme-
mesi için gereken tutum ve tepkiyi za-
man›nda göstermek olmal›d›r. 

PPKKKK’’yyii  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  kkaazzaann››mmllaarr››nn››nn  
ggüüvveenncceessii  ggöörrmmeeyyeennlleerr  ggaafflleett  iiççiinnddeeddiirr

‹nkarc›, sömürgeci güçlerin birkaç
y›ld›r ABD ve KDP üzerinde bask› kur-
mas›n›n nedeni aç›kt›r. PKK tasfiye
edildikten sonra bütün parçalardaki
özgürlük hareketinin ve kazan›mlar›-
n›n tasfiyesinin önü de aç›lacakt›r.
PKK’yi tasfiye ederek pozisyonunu
güçlendirmifl bir Türkiye’nin Ortado-
¤u’daki etkisi ve gücü artacak, ABD’ye
bugünkünden daha fazla dedi¤ini yap-
t›rma gücü ortaya ç›kacakt›r. 

Sadece Türkiye de¤il, ‹ran ve Suri-
ye de dahil tüm inkarc›, sömürgeci
güçler, PKK’nin tasfiye edilmesi
durumunda Ortado¤u’da inkarc›, sö-
mürgeci güçlere karfl› her koflulda di-
renecek, fedakarca mücadele yürüte-
cek PKK gibi yeni bir Kürt örgütlen-
mesi gerçe¤inin oluflturulmas›n›n
çok çok zor oldu¤unu bilmektedirler.
Günümüzün dünya koflullar›nda
böyle sert ve zorlu mücadeleler sür-
dürecek örgütler oluflturmak, gide-
rek imkans›z hale gelmektedir. Belki
dünyan›n baflka yerlerinde demokra-
tik mücadele ile haklar elde edilebi-
lir, ama Türkiye gerçe¤inde, Ortado-
¤u’daki gericilik ortam›nda inkarc›,
sömürgeci güçlerin sald›r›s›na karfl›
kendisini savunamayan hiçbir gücün
demokratik haklar›n› gelifltirmesi,
özgürlü¤ünü kazanmas› mümkün
de¤ildir. Bu aç›dan tüm Kürtlerin
–Güneyli güçler de dahil– PKK gibi fe-
daice mücadele eden bir özgürlük
hareketinin korunmas› gerekti¤ini,

bunun kendi haklar›n›n ve bütün
Kürtlerin haklar›n›n güvencesi oldu-
¤unu görerek hareket etmesi gerekir.
Bunun d›fl›ndaki her yaklafl›m büyük
yan›lg›lar› ve gafletleri beraber geti-
rir. Bilerek ya da bilmeyerek bireyle-
ri ya da topluluklar› ihanete götürür.

AABBDD  GGüünneeyy  KKüürrddiissttaannll››  ggüüççlleerrii  PPKKKK’’nniinn
ttaassffiiyyeessiiyyllee  bbiirrlliikkttee  ggöözzddeenn  çç››kkaarraaccaakktt››rr

ABD, Irak-Güney Kürdistan ve
Türkiye eksenli bir politika izliyor.
Bu bak›mdan yürüttü¤ü Irak politi-
kas›n› Türkiye’nin kabul etmesini,
Güney Kürdistan federe yönetimiyle
de iliflkiler oluflturmas›n› istiyor. Bu,
ABD’nin politikas›d›r. Bu çerçevede
Türkiye ile yaflanan gerilimi azaltmak
için, Güneyli güçleri PKK’nin üzerine
sürüp Türkiye’yi memnun etmek is-
teyebilir. Bu konuda ABD ç›karlar›
ile Güney Kürdistanl› güçlerin ç›kar-
lar›n›n tümüyle örtüfltü¤ü söylene-
mez. Bu aç›dan Güneyli güçler ABD
ile iliflki içerisinde olabilir ve bu ilifl-

kilerini sürdürebilirler. Fakat
ABD’nin politikalar›n› tümüyle kabul
etmek, Kürtlerin ç›kar›na de¤ildir.
Dünyada hiçbir dostluk iliflkisi de
böyle sürmez. Bu aç›dan KDP ve
YNK’nin, ABD’nin Türkiye ile iliflkile-
rini yumuflatmak ve Türkiye’yi ‹ran’a
karfl› kullanmak aç›s›ndan kendileri-
ni Kürt özgürlük hareketinin üzerine
sürme yaklafl›m›na direnmesi gereki-
yor. Bu konuda, ABD’nin Kürtlerin
ç›karlar›yla örtüflmeyen bencil yakla-
fl›mlar›na karfl› bir durufl ortaya koy-
mak gerekiyor. 

Mevcut koflullarda Türkiye, hem
PKK’ye hem de Güney Kürdistanl›
güçlere karfl› ayn› anda bir hareket
bafllatamaz. Bu koflullarda ABD’de
Güneyli Kürtleri gözden ç›karamaz.
Ancak PKK’nin tasfiyesi durumunda
Güney Kürdistanl› güçleri gözden ç›-

karabilir. Bunun da Güneyli güçler
taraf›ndan iyi bilinmesi gerekir ve bu
konuda çok dikkatli bir politikan›n
izlenmesi flartt›r.

GGüünneeyyllii  ggüüççlleerree  kkaazzaanndd››rraaccaakk  tteekk  ppoolliittiikkaa
TTüürrkkiiyyee’’nniinn  bbaasskk››llaarr››nnaa  bbooyyuunn  ee¤¤mmeemmeekkttiirr  

Güneyli güçler flunu bilmelidir:
Türkiye bask› yaparak ABD’ye her de-
di¤ini yapt›ramaz. Ya da ABD’ye flantaj
yaparak, ‘ben ‹ran, Suriye ile birlefli-
rim’ tehdidiyle KDP ve YNK’yi Kürt öz-
gürlük hareketinin üzerine süremez.
Daha do¤rusu, ABD ve Güneyli Kürt-
ler aç›s›ndan bunun d›fl›nda bir politi-
ka yoktur demek büyük bir yan›lg›d›r.
Baflka politikalar da vard›r. O da Tür-
kiye’nin politikalar›na boyun e¤me-
mektir. Böyle oldu¤u zaman Türkiye
Kürt sorununu çözmek zorunda kal›r.
Kürt sorununu çözme temelinde Gü-
ney Kürdistanl› güçler ile daha sa¤l›k-
l› bir iliflkilenme içerisine girer. Güney
Kürdistan’daki her türlü kazan›m›n
güvencesi böyle sa¤lan›r. 

Türkiye’nin ‹ran ve Suriye ile birle-
flerek Kürtleri ezmesi de mümkün de-
¤ildir. Bütün parçalar›ndaki Kürt
halk› onlara karfl› birleflir ve hepsi
kaybeder. Kürtlerin böyle bir mücade-
le ve savaflma gücü de vard›r. Bu yö-
nüyle Güneyli Kürt güçler dar düflü-
nüp, ABD’nin Türkiye’yi memnun et-
mek için Kürt özgürlük hareketini
kurban etme politikas›na kesinlikle
alet olmamal›, böyle bir yanl›fl›n içine
düflmemelidir. Böyle bir yaklafl›m,
ABD’nin de elini çekmesine ve Güneyli
güçlerin yaln›z kalmas›na yol açar.
ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda
Türkiye ile iliflkilerini daha da glifltirip,
Güney Kürdistan’daki oluflumu s›n›r-
land›rmas›, daralt›lm›fl, etkisizlefltiril-
mifl bir devletçik haline getirmesi de
gündeme gelir. PKK’nin tasfiyesi ve
Güney’deki oluflumun kolunun kana-
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d›n›n k›r›lmas›, tüm parçalardaki
Kürtlerin de buna feda edilmesiyle so-
nuçlan›r. Zaten Güney Kürdistan’daki
oluflumun Türkiye ve di¤er sömürgeci
güçler taraf›ndan kabul edilmesi kar-
fl›s›nda, di¤er parçalardaki Kürtlerin
ezilmesine göz yumma gibi bir politi-
kan›n varl›¤›ndan söz edilmektedir.
Önderli¤imiz buna, ““LLoonnddrraa  ppllaann››”” de-
mifltir. Bu yüzden Güney Kürdistan’da
iradesi k›r›lm›fl, ezilmifl, baz› yönleriyle
marjinallefltirilmifl bir siyasi güç konu-
muna düflmenin ne kendisine ne de
di¤er parçalara faydas› olur. Böyle bir
sonuca hiçbir Kürt’ün alet olmas› dü-
flünülemez, düflünülmemelidir. Kürt
özgürlük hareketinin bütün parçalar-
da geldi¤i düzey dikkate al›nd›¤›nda,
böyle kolu kanad› k›r›lm›fl bir kufl gibi,
küçük bir devletçi¤e raz› olmak, tam
anlam›yla dar bir ilkel milliyetçilik
olur. Hatta dar milliyetçilikle ifade edi-
lemeyecek bir gaflet ve aymazl›k olur
ki, bunu da Kürt halk› ad›na düflün-
mek bile kahredicidir. 

GGüünneeyyllii  ggüüççlleerr  ddoo¤¤rruu  ttuuttuumm  ttaakk››nn››rrssaa  
KKüürrtt  ssoorruunnuu  ddaahhaa  kk››ssaa  ssüürreeddee  ççöözzüülleecceekkttiirr

Son zamanlarda Güney Kürdistanl›
yetkililerin ‘PKK’nin eylemleri Kürtlere
zarar veriyor, bu eylemlerle Kürtlerin
kazanaca¤› bir fley yoktur’ vb söylem-
leri çok yanl›flt›r. Ne anlama geldi¤i
düflünülmeden söylenmifl sözlerdir.
Kürt halk›n›n özgürlük mücadelesini
böyle de¤erlendirmek, PKK öncülü-
¤ündeki özgürlük mücadelesinin 35
y›ld›r Kürtlere kazand›rd›¤› mevzileri
görmemek, hatta Güney Kürdistan’da-
ki oluflumun bile PKK’nin mücadelesi-
nin koflullar› ortam›nda sa¤land›¤›n›
anlamamak büyük bir gaflettir. 

PKK öncülü¤ündeki Kürt öz-
gürlük hareketinin direnifli
Kürtlere zarar vermiyor. Aksine,
dar yaklafl›mlar ile Kürt özgür-
lük hareketine karfl› gelifltirilen
bu olumsuz tutumlar Kürtlere
zarar veriyor. Bunlar Türkiye,
‹ran ve Suriye’ye de cesaret veri-
yor. Bu nedenle Kürt özgürlük
hareketi karfl›s›nda direnerek,
Kürt sorununun çözümsüzlü-
¤ünde ›srar ediyorlar. E¤er Gü-
ney Kürdistanl› güçler ile bir k›-

s›m Kürtler do¤ru tutum tak›n›rsa, tu-
tumlar›yla, davran›fllar›yla inkarc›, sö-
mürgeci güçlere umut vermezse, Kürt
sorunu daha da k›sa sürede çözüle-
cektir. Çözmek zorunda kalacaklard›r.
Daha fazla kaybetmemek için, Kürt
halk›n›n ve Özgürlük hareketinin ma-
kul yaklafl›mlar›na uygun bir siyasi
çözümle karfl›l›k verip, mevcut s›k›nt›-
dan kurtulmak isteyeceklerdir. 

Olumsuz tutumlar, inkarc›lara, sö-
mürgecilere cesaret veren yaklafl›mlar
bu güçlerde, ‘biz bunlar› karfl› karfl›ya
getiririz, bunlar güçlerini birlefltiremez-
ler, bu da¤›n›k ve parçal›l›k durumunda
da  onlar› ezeriz’ umudunu yaratmakt›r.
‘Biz de zaman kazanarak, özel savafl po-
litikalar› uygulayarak, bunlar› parça
parça etkisizlefltirerek yeniden inkarc›
ve sömürgeci düzenimizi kurar›z’ biçi-
minde hesap yap›yorlar. Klasik politika-
lar›n› sürdürmeyi umut ediyorlar. 

Bu yanl›fl politikan›n yaratt›¤› bu
sonuçlar› bilerek, inkarc› ve sömürge-
ci güçlerin umutlar›n› ve cesaretlerini
k›racak yaklafl›mlar gösterip, Kürt so-
rununun demokratik siyasal çözü-
münün önünü tüm parçalarda aça-
rak, her parçada Kürt halk›n›n de-
mokrasi ve özgürlü¤ünün güvencesini
sa¤lamay› bilmek, Kürt ulusal siyasi
güçlerinin temel görevidir.

KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  öözzggüürrllüü¤¤üünnüü  ssaa¤¤llaammaa  
iimmkkaannllaarr››  aarrttmm››flfltt››rr

Kürt özgürlük hareketinin çok kri-
tik bir süreçten geçti¤i aç›kt›r. Bir ta-
raftan Kürt halk›n›n özgürlü¤ünü ve
demokratik yaflam›n› sa¤lama im-
kanlar› artarken, di¤er taraftan in-
karc› ve sömürgeci anlay›fl› sürdüren

bu devletler ve siyasi güçler, Kürt öz-
gürlük mücadelesinin etkisinden ve
yükseliflinden korkarak bir araya ge-
lip, mücadeleyi bast›rmaya yöne-
lmifllerdir. Kürt Halk Önderli¤inin ze-
hirlenmesi ekseninde Kürt halk›n›n
özgürlük mücadelesini Kuzey’de ve
tüm parçalarda bast›rmak isteyen bu
yeni konsept ve yaklafl›ma karfl› Kürt
özgürlük hareketi, “Êdî Bese,” “Ön-
derli¤i yafla ve yaflat” hamlesi bafllat-
m›flt›r. Bu hamlenin Kürt halk›n›n
özgürlü¤üyle sonuçlanaca¤›ndan
korkan inkarc›, sömürgeci Türk dev-
leti de buna karfl› yeni bir konseptle
sald›r›ya geçmifltir. Türk devletinin
son sald›r›s›, bütün imkanlar›n› kul-
lanarak, kendisini pazarlayarak Kürt
özgürlük hareketini bast›rma girifli-
midir. Bunun karfl›s›nda tüm halk
güçlerinin, Kürt demokratik güçle-
rinin çok duyarl› olmas› gerekiyor.
Bir taraftan Önderli¤imizin zehirle-
mesi ekseninde Kürt özgürlük hare-
ketini tasfiye etmek isteyen inkarc›,
sömürgeci güçlere karfl› “Êdî Bese,”
“Önderli¤i yafla ve yaflat” hamlesine
güçlü biçimde kat›l›rken, di¤er taraf-
tan çeflitli Kürt güçlerinin ve Güney
Kürdistanl› güçlerin özgürlük müca-
delesine, ulusal demokratik hareke-
te, Kürtleraras› birli¤e zarar verecek
her türlü yaklafl›m›na karfl› duyarl›
olmalar› ve tutum tak›nmalar› gere-
kir. Art›k Kürt halk›n›n özgürlük mü-
cadelesi, Kürt isyanlar›nda oldu¤u
gibi bir daha Kürt’ün Kürt’de k›rd›r›l-
mas› biçiminde bir zaafla yenilgiye
götürülmemelidir. 

KKüürrtt  ggüüççlleerrii  aarraass››nnddaakkii  iiddeeoolloojjiikk  ffaarrkkll››ll››kkllaarr
ddeemmookkrraattiikk  zzeemmiinnddee  mmüüccaaddeellee  kkoonnuussuudduurr

Tarihimizden dersler ç›kar-
m›fl olmak, Kürt’ü Kürt’e k›r-
d›rmaya dönük her türlü poli-
tikaya, d›fl etkili dayatmalara
kesinlikle ‘dur’ demeyi gerekti-
rir. ‹deolojik ve siyasi görüfl
farkl›l›klar› olabilir. Bunlar›
do¤al karfl›lamak ve demokra-
tik zeminde bir mücadele ko-
nusu olarak görmek gerekiyor.
Tüm ulusal güçler kendi arala-
r›ndaki ideolojik ve siyasi mü-
cadeleyi demokratik çerçevede
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yürütmelidir. Özellikle Kürt ulusu gibi
varl›k yokluk savafl› veren bir halk ger-
çekli¤i için bu duyarl›l›k çok çok
önemlidir. Varl›k ve yokluk söz konu-
su oldu¤unda baz› kayg›lar›, baz› çe-
liflkileri, farkl›l›klar› geriye itmek, en
baflta da varl›k yokluk savafl›nda ken-
dimizi güçlendirerek inkarc›l›¤›n, sö-
mürgecili¤in politikalar›n› bofla ç›kar-
mak çok önemlidir. Böyle bir sorumlu-
luk duygusuyla yaklaflmaman›n b›ra-
kal›m devrimcilik ve demokratl›kla,
yurtseverlikle bile ba¤lant›s› yoktur.
Varl›k yokluk ortam›nda ideolojik ve
politik sorunlar› ileri sürerek, bu tür
kayg›larla hareket ederek çat›flma içe-
risine girmek, tarihsel olarak herkesi
lanetli duruma düflürür. Bu aç›dan
yaflad›¤›m›z co¤rafyan›n ve devletlerin
de gerçe¤ini bilerek, bölgeye hakim ol-
ma politikas› yürüten uluslararas›
güçlerin, kendi ç›karlar› nedeniyle
Kürtleri birbirine düflüren ya da Kürt-
lerin birli¤ini kendisi için engel olarak
gören, Kürtlerin temel demokratik
haklar›n› kendi ç›karlar›na kurban
eden yaklafl›mlar›na ‘dur’ demek gere-
kiyor. Bu co¤rafyada bu politikalar›n
fazlas›yla uyguland›¤›n› iyi bilmeliyiz.
Böl-parçala-yönet politikas›, asl›nda
en fazla da Ortado¤u’da gerçekleflmifl,
Ortado¤u’da pratikleflmifltir. 

OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa  ssiiyyaassii  ttuuttuummllaarr››  vvee  dduurruuflflllaarr››
ggüüçç  ddeennggeelleerrii  bbeelliirrlleerr

Özellikle Bush-Erdo¤an görüflme-
sinden sonra KDP ve YNK’nin Türki-
ye’nin istedi¤ini yapar tutumlar içine
girmesi talihsizliktir ve Kürtleraras›
birli¤i zedeler. Özellikle Kürt özgürlük
mücadelesinde yer almas› nedeniyle
büyük zararlar görmüfl, köylerinden
sürülmüfl, neredeyse her ailede bir fle-
hidi olan bir kamp› kuflatmak, kamp
halk›na zorluklar ve s›k›nt›lar ç›kar-
mak kabul edilemez. B›rakal›m bu
kamp üzerinde bask› yap›p s›k›nt› ya-
ratmay›, aksine, büyük de¤er verilme-
si, sayg› duyulmas› ve kamp›n her tür-
lü ihtiyac›n›n karfl›lanmas› gerekiyor.
Kürtlü¤e, yurtseverli¤e, demokratl›¤a
ya da Kürdistan halk› için mücadele
veren insanlara sayg› bunu gerektirir.
Hatta hiçbir kasaba ve flehre gösteril-
meyen özen Maxmur kamp›na göste-

rilmelidir. Bu halk hem misafirdir,
çünkü topraklar›ndan kopmufl
gelmifltir hem de bu mücadele içerisin-
de büyük bedeller ödemifl, fedakarl›k
göstermifltir. Onlar›n yapt›¤› fedakar-
l›k ve yürüttü¤ü mücadele, bütün
Kürt halk›n›n özgürlük ve demokrasi
mücadelesine önemli katk›lar sun-
mufltur. Kald› ki Maxmur halk›, Gü-
ney Kürdistan’daki mücadele için de
çok flehit vermifl, emek sarf etmifltir.

fiu anda Güney Kürdistan’da yürü-
tülen bask›larla Türk devletini mem-
nun etmek mümkün de¤ildir. Türk
devleti, Kürt özgürlük hareketi tasfiye
olana kadar bu bask›s›na devam ede-
cektir. Buradan sonuç al›rsa, Güney
Kürdistanl› güçler de ciddi tehlikeyle
karfl› karfl›ya gelecektir. Ondan sonra
ABD’nin güvenceleri bile fazla anlam
ifade etmeyecektir. Çünkü Ortado-
¤u’da siyasi tutumlar› ve durufllar›
güç dengeleri belirler. PKK etkisizle-
flirse, Kürtler Ortado¤u’da siyasi güç
kaybedecek ve mevcut pozisyonlar›n›
yitireceklerdir. Böyle bir durumda da
KDP ve YNK’nin flu anki durumu
kesinlikle tehlikeye girecektir. Tüm
Kürtler siyasi güç kaybederek, daha
az ciddiye al›nacakt›r. 

KKüürrtt  hhaallkk››  bbiirrllii¤¤iinnii  oolluuflflttuurruupp  bbiirr  uulluussaall
ppoolliittiikkaa  ççeerrççeevveessiinnddee  hhaarreekkeett  eettmmeelliiddiirr

Sonuç olarak, Ortado¤u’da yeni
dengelerin olufltu¤u bir süreçte Kürt
halk›n›n özgürlü¤ünü ve demokrasisi-
ni her parçada kazanmas›n›n güven-
cesi, Kürt halk›n›n birli¤ine ve ulusal
bir politika yürütmesine ba¤l›d›r. Bu
konuda birkaç y›ld›r olumlu baz› yak-
lafl›mlar ve geliflmeler oldu. Ancak bu-
nu bir ulusal konferansla taçland›r›p
ulusal politikan›n ilkelerini, Kürt siya-
si güçlerinin birbirlerine yaklafl›mlar›-
n›n nas›l olaca¤›n› tespit ederek, orta-
ya ç›kacak olumsuzluklar›n önünü
köklü biçimde ele alma sonucuna he-
nüz ulaflamad›k. 

Buna ra¤men yine de çat›flmas›z
süren bir dönem geçti. Alt›-yedi y›ld›r
hiç çat›flma olmamas› önemlidir. Bu
durumda Kürt siyasi güçlerinin bir-
birini daha iyi anlamalar›, ideolojik
ve politik alandaki farkl›l›klar›n› de-
mokratik zeminde mücadele konusu

yapmalar› Kürtlerin yarar›na olmufl-
tur. Bunun yararlar›n› da son y›llar-
da gördük. Bugün e¤er Ortado¤u’da
önemli, etkili bir siyasi güç isek bu-
nun nedeni, Kürt siyasi güçleri ara-
s›ndaki çat›flman›n önünün uzun sü-
redir al›nm›fl olmas›d›r. Sadece çat›fl-
malar›n önü al›nmam›fl, ayn› zaman-
da Ortado¤u’daki statükonun de¤ifl-
ti¤i, yeni dengelerin ortaya ç›kt›¤› dö-
nemde Kürtlerin pozisyonunun güç-
lenmesi aç›s›ndan da etkili bir süreç
olmufltur. Bundan da bütün parça-
lardaki halk›m›z memnun kalm›flt›r.
Dolay›s›yla  bu iliflkileri sürdürmek,
tüm Kürt halk›n›n ve demokratik
güçlerin görevidir. Bunu sürdürmek
aç›s›ndan herkes üzerine düflen so-
rumlulu¤u yerine getirmelidir.

KKüürrddiissttaann’’ddaakkii  ppaarrççaallaarr  öözzggüürrllüü¤¤üünnüü  
tteekk  bbaaflfl››nnaa  ggüüvveenncceeyyee  aallaammaazz

Art›k Kürdistan’da tek bir parçan›n
kendi bafl›na özgür olmas›, demokra-
tik bir yaflama ulaflmas› ve bunu gü-
venceye almas› mümkün de¤ildir. An-
cak Kürt halk›n›n bütün parçalarda
özgürlük ve demokrasi mücadelesi ge-
liflti¤inde di¤er parçalardaki kazan›m-
lar ve mücadeleler kendisini güvence-
de hissedebilir. Böyle olmazsa kuflat›l-
mayla karfl› karfl›ya kalmas›, ezilmesi
her an gündeme gelebilir. Bir an için
di¤er parçalarda herhangi bir geliflme
olmad›¤›n›, sadece tek bir parçada
mücadele oldu¤unu ve kazan›mlar›n
elde edildi¤ini düflünelim; ortaya ç›kan
tablo kesinlikle ürkütücü olur ve ne
kadar ciddi bir tehlike ile karfl› karfl›ya
olundu¤u görülür. Böyle bir varsay›m
bile durumun vahametini aç›¤a ç›kar-
d›¤›na göre, böyle bir gerçekli¤in orta-
ya ç›kmas›, dünya dengelerinin
olufltu¤u ve çok kat› sömürgecili¤in
yafland›¤› bir co¤rafyada sonuçlar›n
varsay›landan daha ürkütücü ve tehli-
keli olaca¤› anlam›na gelir. Bu aç›dan
da kazan›mlar›n, mevzilerin nas›l ko-
runaca¤›n›n bilincinde olmak ve bu
çerçevede hareket etmek tüm halk›m›-
z›n ve demokratik güçlerin görevidir.
Bu görevlerin bafl›nda da Kürt halk›-
n›n birli¤ine zarar verecek her türlü
tutum karfl›s›nda yurtsever ve demok-
ratik tutum göstermek gelir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛNKKaass››mm  22000077 1111

PKK kuruldu¤unda, dünya koflul-
lar› bugünkünden farkl›yd›. ‹ki ku-
tuplu bir dünya gerçekli¤i söz konu-
suydu. ABD’nin öncülük etti¤i kapi-
talist emperyalist dünya sistemi, Sov-
yetlerin bafl›n› çekti¤i sosyalist sis-
tem ve bu iki sistemin d›fl›nda kendi-
lerini üçüncü dünya ülkeleri diye ad-
land›ran ülkeler vard›. Bütün güçler
–devlet olsun, örgütler olsun– bu
dünya gerçekli¤ine göre kendilerini
konumland›r›yordu. Özgürlük ve de-
mokrasiyi esas alan sosyalist hare-
ketler, kendilerini sosyalist blok için-
de görüyordu. Stratejilerini, taktik ve
ittifaklar›n›, mücadelelerini buna gö-
re flekillendirip gelifltiriyorlard›. PKK
de böyle bir ortamda do¤up geliflti. 

PPKKKK  ssoossyyaalliizzmmii  ttaarriihhsseell  
bbiirriikkiimmiinnddeenn  öö¤¤rreennmmeeyyii  eessaass  aalldd››  

PKK, var olan sosyalizmi, onun ör-
güt anlay›fl› ve mücadele yöntemini
önemli düzeyde esas ald›. Onun etki-
sinde kuruldu. Tabii her ne kadar ku-
ruluflunda reel sosyalizmin etkisi olsa
da, Önder Apo’nun özgür ve ba¤›ms›z
düflünce gücünden kaynaklanan özel-
li¤iyle PKK, kendine ait bir çizgi izle-
meye ve bunu derinlefltirmeye bafllad›. 

PKK kuruldu¤unda, sosyalist çizgi-
nin içinde de bir parçalanma yaflan›-
yordu. Farkl› farkl› sosyalizm anlay›fl-
lar söz konusuydu. Sovyetler, Çin, Ar-
navutluk kendini sosyalist görürken,
ayn› zamanda her biri di¤erini sosya-
list olmamakla suçluyordu. Sosyalist
hareket kendi içerisinde bir parçalan-
may› ve güçsüzleflmeyi yafl›yordu. Bu

parçalanma bütün sosyalist hareket-
lere yans›yordu. Birçok sosyalist hare-
ket bu merkezlerden herhangi birini
kendine esas al›p, ona göre flekil-
leniyordu. PKK ise kuruldu¤u günden
beri hiçbirini kendisine esas almad›.
Di¤er hareketler gibi bu ülkelere yöne-
lik çok a¤›r, suçlay›c› de¤erlendirmeler
yapma yerine, daha çok elefltirel bir
yaklafl›m gelifltirdi. 

Ancak PKK, hiçbir zaman di¤er ör-
gütler gibi kendini bir merkeze ba¤la-
yan, onun söyledi¤ini tekrarlayan bir
yaklafl›m içinde olmad›. Bunu do¤ru
da görmedi. Bu merkezlere ba¤l› güç-
lerin PKK’yi de buna çekmek is-
temesine ra¤men, Önder Apo bunla-
r›n etkisine girmemeyi, ba¤›ms›z bir
çizgi izlemeyi her zaman esas ald›.
Sosyalizmi bizzat flu veya bu merkez-
den ö¤renme de¤il de, onu felsefi ve
ideolojik kaynaklar›ndan, hatta tarih-
sel birikiminden ö¤renmeyi esas ald›.
Bunun için de çizgisini bilimsel sos-
yalizm olarak adland›rd›. 

Onun için de PKK, bafl›ndan itiba-
ren klasik sol hareketlere, örgütlere
benzemedi. Baz› benzer yönleri olsa
da, esasta bu hareketler gibi geliflme-
di. Bu hareketler gibi olmay› da hiçbir
zaman önüne hedef olarak koymad›.
Belki bir yönüyle klasik sola benzedi,
ama bir yönüyle de ondan uzaklaflt› ve
uzaklaflan bu yönü, süreç içerisinde
giderek daha belirgin hale geldi. PKK
bu nedenle tamamen Bat› anlay›fl›na
göre flekillenen bir hareket olmad›. Bir
yönüyle Bat›, bir yönüyle de Do¤u’yu
yans›tt›. Do¤u-Bat› sentezli bir hare-
ket biçiminde geliflti. 

PPKKKK  bbaa¤¤››mmss››zz  ssoossyyaalliisstt  
aannllaayy››flflllaa  ggeelliiflfleenn  bbiirr  hhaarreekkeettttiirr

PKK’nin daha oluflum sürecin-
deyken ba¤›ms›z bir çizgiyi esas
almas›, bunda ›srarl› davranmas› O’nu
var olan klasik soldan farkl› k›ld›. Reel
sosyalizm da¤›ld›¤›nda, reel sosyalizme
göre flekillenen bütün sol hareketler
psikolojik yönden bir çöküntü yaflad›.
‹deolojik ve örgütsel olarak büyük bir
darbe yedi. Ço¤u da¤›ld›, da¤›lmayan-
lar ise büyük oranda marjinalleflti. Bü-
yük bir kesimde de sosyalizme karfl›
inançs›zl›k geliflti. Bu kesimlerin ço-
¤unda büyük bir irade k›r›lmas›, sos-
yalizmden uzaklaflma, kaçma ve kapi-
talizme s›¤›nma yafland›. Sosyalizmde
karar k›lanlarda ise büyük bir bocala-
ma ile birlikte, marjinalleflmifl gerçek-
likten ç›kman›n aray›fl› geliflmeye bafl-
lad› ki, bu aray›fl hala sürmektedir. 

PKK’de de aray›fl geliflti, ama bu
aray›fl reel sosyalizm daha en güçlü
dönemini yaflarken; PKK bir hareket
olarak flekillenmeye bafllad›¤› dönem-
den itibaren vard›. Önder Apo  PKK’yi
kurarken reel sosyalizmin etkisinde ol-
duysa da reel sosyalizme hep sorgula-
y›c› bir temelde yaklaflt›. Bilimsel sos-
yalizmi esas ald›. Kendini sosyalizmin
merkezi diye tan›mlayan güçleri bir
merkez olarak ele almadan, ba¤›ms›z
bir sosyalist anlay›fl ve çizgiyi  esas ala-
rak PKK’yi flekillendirmeye çal›flt›. 

Önder Apo, PKK’yi bafl›ndan itibaren
bu tarz› esas alarak yap›land›rmaya
çal›flt›¤› için PKK giderek büyüyen, kit-
leselleflen bir hareket haline geldi. Bu-
nun için birçok yönüyle di¤er reel sos-

PP KK KK     mm ii ll ii tt aa nn ll ›› ¤¤ ›› nn dd aa     ›› ss rr aa rr     ee tt mm ee kk
tt üü mm     tt aa ss ff ii yy ee     çç aa bb aa ll aa rr ›› nn ››     bb oo flfl aa     çç ›› kk aa rr aa cc aa kk tt ›› rr     

“PPKKKK’’nniinn  öözzüünnddee,,  ddiiyyaalleekkttii¤¤iinnddee  ddee¤¤iiflfliimm  ddöönnüüflflüümm  eessaasstt››rr  vvee  bbuu,,  ssüürreekklliillii¤¤ii  oollaann  bbiirr  oollgguudduurr.. PPKKKK’’yyii  aakk››flflkkaann  
yyaappaann,,  ccaannll››,,  eettkkiilleeyyiiccii  vvee  ççöözzüümmlleeyyiiccii  hhaallee  ggeettiirreenn,,  bbuu  tteemmeellddee  ggeelliiflflttiirriiccii  vvee  bbaaflflaarr››ll››  kk››llaann,,  

ssüürreekkllii  ggeennçç  ttuuttaann  PPKKKK’’nniinn  bbuu  ddiiyyaalleekkttii¤¤iiddiirr..  BBiirr  hhaarreekkeett  kkeennddiissiinnddee  ssüürreekkllii  bbiirr  ddee¤¤iiflfliimmii  vvee  ddöönnüüflflüümmüü  
eessaass  aall››yyoorrssaa,,  eesskkiiyyeenn  yyaannllaarr››nn››  bbüünnyyeessiinnddeenn  tteemmiizzlleeyyeebbiilliiyyoorr;;  yyeenniinniinn,,  ggüüzzeelliinn,,  bbaaflflaarr››nn››nn  

ppeeflfliinnddeenn  kkooflfluuyyoorrssaa,,  bbööyyllee  bbiirr  hhaarreekkeettiinn  bbaaflflaarr››ll››  oollmmaammaass››  iiççiinn  hhiiççbbiirr  nneeddeenn  yyookkttuurr..  
‹‹flflttee  PPKKKK  kkeennddiissiinnddee  bbuunnuu  bbaaflflaarraann  bbiirr  hhaarreekkeettttiirr”

KCK  Yürütme  Konseyi  Üyesi  Cemil  Bay›k  de¤erlendiriyor
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yalist hareket ve örgütlerden farkl› bir
hareket oldu. En çok da reel sosyaliz-
min da¤›ld›¤›, sosyalizmin ‘tukaka’
edildi¤i, herkesin büyük bir irade k›r›l-
mas›n› yaflad›¤›, bunun sonucunda
birço¤unun kapitalizme kofltu¤u bir
dönemde, PKK istikrarl› bir biçimde
geliflmesini sürdürdü. ve sosyalistler,
ezilen halklar ve kesimler için bir kur-
tulufl umudu olarak geliflmeye bafllad›. 

PPKKKK  ddüüflflüünnüürrkkeenn  yyaappmmaayy››
yyaappaarrkkeenn  ddüüflflüünnmmeeyyii  eessaass  aalldd››

PKK en büyük geliflmesini reel sos-
yalizmin da¤›lmas›ndan sonra yaflad›.
Sosyalizm, reel sosyalizmin çöküflünün
yaratt›¤› psikolojik da¤›lma ve ideolojik
kargafla ortam›nda büyük bir darbe ye-
mifl, toplumlar›n üzerindeki etkisinde
önemli bir gerileme yaflam›flt›. Kapita-
list emperyalizm art›k sosyalizmin bitti-
¤ini ilan ederek, yo¤un bir ideolojik sal-
d›r›ya geçmiflti. Deyim yerindeyse, zafe-
rini ilan etmiflti. PKK de en büyük gelifl-
imini tam da bu dönemde yaflam›fl, sos-
yalizm bayra¤›n› Kürdistan’da dalga-
land›rmaya bafllam›flt›r. Bu geliflme
PKK’yi sosyalistler, özgürlük ve demok-
rasi güçleri için büyük bir umut haline
getirirken, kapitalist emperyalist sistem
için de hedef haline getirmifltir. 

E¤er PKK en çok da bu dönemde
gelifltiyse, bir umut haline geldiyse
bu, tamamen zihniyeti ve tarz›yla ba¤-
lant›l›d›r. Çünkü Önder Apo ideolojik,
siyasal ve örgütsel ba¤›ms›zl›¤› esas
alan bir çizgiyi benimsedi ve bunda
her koflulda ›srarl› davrand›. Zaten
PKK’yi reel sosyalist hareketlerden
farkl› k›lan da zihniyeti ve tarz›yd›.
E¤er PKK büyük bir geliflmeyi yafla-
d›ysa, umut haline geldiyse, bunu bu
gerçeklikle izah etmek gerekiyor.

PKK do¤uflundan bafllayarak, daha
küçücük bir grupken bile kendi özgü-
cünü esas ald›. Kendi gücüne dayan-
may›, kendine güvenmeyi ve kendini
bu tarzda var etmeyi ilke edindi.
PKK’nin do¤uflunda bu ilke esas al›n-
d› ve sürekli bu ilkeye ba¤l› kald›¤›
için de her dönemde geliflme yaratt›.
PKK sürekli kendini yenilemeyi, bu te-
melde geliflmeyi; kendi bünyesinde es-
kiyen, geliflmeye cevap vermeyen yan-
lar› ay›klamay› temel bir geliflme yasa-
s› olarak gördü. Bu, PKK’nin yaflama
bak›fl›n›n bir sonucuydu. 

PKK hep yaflam›n gerçe¤ini kendi-
sine esas ald›. Öyle her fleyi teoriyle
çözmeye kalk›flmad›. Hem teoriyi
hem prati¤i birlikte yürütmeyi esas
ald›. Ne teoriyi prati¤in önüne ne de
prati¤i teorinin önüne koydu. Düflü-
nürken yapmay›, yaparken düflün-
meyi kendisine esas ald›. Bununla
sosyalizmin de özüne sad›k kald›.
Sosyalizmin özünü, özgürleflmeyi,
adaleti, eflitli¤i kendisine temel ilke
edindi¤i için teoriyle prati¤i birlikte
yürütmeyi, her fleyi tek bafl›na teori
ya da pratikle yürütmede görmedi¤i
için sürekli bir yenilenmeyi, bu te-
melde bir geliflmeyi bünyesindeki es-
kiyen yanlar› ay›klayarak ilerlemeyi
bilen bir hareket oldu.

PPKKKK  eelleeflflttiirrii  vvee  öözzeelleeflflttiirriiyyllee  
kköölleelliikk  vvee  eeggeemmeennllii¤¤ii  bbeerrttaarraaff  eettttii

PKK daha do¤arken büyük bir elefl-
tiri özelefltiriyle ifle bafllad›. Bunu her
koflulda sürekli korudu. E¤er PKK sü-
rekli bir geliflmeyi, canl›l›¤›, yenilen-
meyi, genç kalmay›, etkilemeyi ve çe-
kim gücü olmay› baflard›ysa bu, elefl-
tiri özelefltiriyle ifle bafllamas›ndan ve
bunu sürekli k›lmas›ndan dolay›d›r.

Elefltiri özelefltiriyle kendi içindeki kö-
lelik ve egemenlik e¤ilimlerini bertaraf
etti. Bu anlay›fl ve e¤ilimlerle sürekli
bir mücadeleyi esas ald›. Bu mücade-
leyi süreklilefltirerek geriliklerden
ar›nd›rmay›, güçlenmeyi ve bu temel-
de özünü korumay› esas ald›. 

Kürdistan gibi bir ülkede özgürlük
ve demokrasi, adalet ve eflitlik gerçek-
lefltirilmek isteniyorsa, bunun yolu-
nun elefltiri özelefltiriyi güçlü yaflama
ve süreklilefltirmekten geçti¤ini Ön-
der Apo iyi tespit etmifltir. Çünkü
Kürdistan, tarihi boyunca bask›, kat-
liam, iflkence ve talan›n d›fl›nda bir
fley yaflamam›flt›. Sömürgecilik sis-
temi Kürt halk›n›n elindeki her fleyi
alm›fl, ona sadece cinselli¤i lay›k gör-
müfltü. Onu halk, hatta insan olma
gerçekli¤inden uzaklaflt›rm›flt›. Kürt
halk›n›, yaflay›p yaflamad›¤› bile belli
olmayan bir duruma getirmiflti. Böyle
bir ülkede özgürleflmenin sa¤lanmas›,
toplumsall›¤› da¤›t›lan bir toplumun
yeniden toplumsal bir güç haline geti-
rilmesi elefltiri özelefltiriyle, bunun
sürekli k›l›nmas›yla mümkündü.
‹deolojik, örgütsel geliflmenin sa¤lan-
mas› da bununla ba¤lant›l›d›r. Yine
Kürt halk›n› tutucu, dogmatik, geri,
baflar›s›z k›lan ve kurutan yanlardan,
her türlü oportünist, liberal yakla-
fl›mdan ve kirlerinden ar›nd›rman›n
yolu da bundan geçmektedir. Kendi-
sini elefltiri özelefltiriyle bunlar›n etki-
sinden ar›nd›rmayan bir hareketin
geliflme flans› da olamaz.

PKK, d›fltan birilerinin dayatmas›y-
la elefltiri özelefltiri gelifltirmedi. Yeni-
lenmeyi hiçbir zaman bir dayatmayla
yaflamad›. Elefltiri özelefltirinin gücüne
daha iflin bafl›ndayken inand› ve bunu
gerekli gördü. Sosyalizmin en büyük
silah› olan elefltiri özelefltiriyi kendi
ideolojik ve örgütsel yaflam›n›n bir
parças› haline getirdi. Bununla özünü
koruyarak, kendisini bu temelde yeni-
leyip güçlendirerek baflar›y› sa¤lamay›
bildi. Bunun d›fl›nda herhangi bir fle-
yin baflar›y› getirmeyece¤ini gördü.
Kürdistan gibi bir yerde özgürlü¤ü,
adaleti, eflitli¤i ve demokrasiyi gelifltir-
menin yolunun elefltiri ve özelefltiriyi
gelifltirmekten geçti¤ini, sosyalizmin
de bu oldu¤unu çok iyi bildi¤inden, bu
ilkeyi yaflam›n her an›na, en baflta da
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kendisine uygulad›. Elefltiri özelefltiriyi
güç olma ve enerji yaratma ilkesi ola-
rak gördü. Bunu etkin ve yarat›c› bir
biçimde pratiklefltirerek enerji ve güç
kayna¤› yaratt›. 

PPKKKK  ttüümm  ssaalldd››rr››llaarraa  rraa¤¤mmeenn  zziihhnniiyyeettiinnii
vvee  aammaaççllaarr››nn››  ››ssrraarrll››ccaa  kkoorruummaayy››  bbiillmmiiflflttiirr

PKK, çizgisi, iradesi ve tarz›yla ka-
pitalist sömürgeci güçlerin ve iflbirlik-
çilerin hesaplar›n› sürekli bozan bir
hareket oldu. E¤er bunu baflard›ysa
bu, tamamen zihniyeti, tarz› ve bunun
ortaya ç›kard›¤› irade ve mücadele ile
ba¤lant›l›d›r. Sistem karfl›s›nda sü-
rekli bir geliflmeyi ve baflar›y› sa¤lad›.
Bunu kendisini her zaman yenileye-
rek, güçlendirerek, bu temelde gelifl-
melere yol açarak gerçeklefltirdi. 

PKK’nin özünde, diyalekti¤inde
kendisini sürekli de¤ifltirip dönüfltür-
me esast›r ve bu süreklili¤i olan bir ol-
gudur. PKK’yi ak›flkan yapan, canl›,
etkileyici ve çözümleyici hale getiren,
bu temelde gelifltirici ve baflar›l› k›lan,
sürekli genç tutan PKK’nin bu diya-
lekti¤idir. Bir hareket sürekli de¤iflim
ve dönüflümü esas al›yor, eskiyen
yanlar›n› bünyesinden temizleyebili-
yor; yeninin, güzelin, baflar›n›n peflin-
den kofluyorsa, böyle bir hareketin
baflar›l› olmamas› için hiçbir neden
yoktur. ‹flte PKK kendisinde bunu ba-
flaran bir harekettir. 

PKK, de¤iflim ve dönüflümü sü-
rekli esas almas›na ra¤men, hiçbir
zaman amaçlar›ndan, hedeflerinden,
çizgisinden ve tarz›ndan vazgeçme-
mifltir. Bütün bu de¤iflim ve dönüflü-
mü, yenilenmeyi, bünyesini sürekli
sa¤lam k›lmay› amaçlar›na, çizgisine
ve tarz›na ba¤l›l›¤›yla baflarm›flt›r.
PKK, bütün sald›r›lara, psikolojik ve
özel savafl yöntemlerine ra¤men zih-
niyet ve tarz›n›, amaçlar›n› ›srarl›ca
korumas›n› bilmifltir. Bu zihniyet ve
tarz›ndan, yine amaçlar›ndan vaz-
geçmesi için sald›r›lar ne kadar art-
m›flsa, PKK de buna karfl› zihniyeti-
ni, tarz›n› korumay› ve derinlefltir-
meyi ›srarla sürdürmüfltür. 

PKK’ye karfl› birçok komplo örgüt-
lendirilip gelifltirilmifltir, ama Önder
Apo bütün bu komplolara, tasfiye ça-
balar›na karfl› büyük bir kararl›l›kla

durmufl ve bofla ç›karm›flt›r. Amaca,
çizgi ve tarza ba¤l›l›¤›n bir gere¤i ola-
rak, her türlü komplo, çizgiden uzak-
laflt›r›c› tutum ve teslim alma politika-
lar›na karfl› mücadele etmifl ve bunla-
r› baflar›n›n gerekçesi yapm›flt›r.

ÖÖnnddeerrlliikk  ttaarrzz››  
bbaaflflaarr››nn››nn  tteemmeell  ggüüçç  kkaayynnaa¤¤››dd››rr

Önder Apo her türlü karfl›t faali-
yetleri, gerilikleri, yetmezlikleri, za-
y›fl›klar› ve zorluklar› hareketi daha
da güçlendirmenin gerekçesi yapm›fl-
t›r. Bu temelde b›rakal›m sorunlar›
ve zorluklar› flikayet konusu yapma-
y›, aksine, bunlar› bir geliflme gerek-
çesi olarak görüp mücadele ederek,
bunlar› hareketin güçlenmesi ve ba-
flar›n›n sa¤lanmas›n›n gerekçesine
dönüfltürerek hareketi yenilmez k›l-
m›flt›r. Bu gerçeklik, PKK’nin geliflme
diyalekti¤idir. Bu diyalekti¤i anlama-
dan ne iyi bir kadro ne de iyi bir yö-
netim gücü olunabilir. E¤er PKK bu-
güne kadar mücadelesinde kesintisiz
bir ivme yakalad›ysa ve bu mücade-
leyi ilerletip büyüterek bugüne kadar
getirdiyse, bütün komplo ve tasfiye
giriflimlerine karfl› durup, bunlar› et-
kisizlefltirerek geliflmesini sürdür-
düyse, bunun nedenlerini de hareke-
tin güç kaynaklar›nda aramak ve
bunlar› iyi anlamak gerekiyor. 

Her fleyden önce Önder Apo gibi
bir önderli¤e ve O’nun tarz›na sahip
olmak baflar›n›n temel güç kayna¤›-
d›r. Önder Apo, Kürdistan halk› ve
insanl›¤›n sorunlar›na iliflkin felsefi,
ideolojik, örgütsel ve eylemsel alan-
da oldukça güçlü çözümler gelifltir-
mifltir. Tabii bu sorunlara do¤ru çö-
zümler gelifltirirken, sadece düflün-
cede baz› belirlemeler yapmakla ye-
tinmemifl, ayn› zamanda bu sorunla-
r›n hangi tarzla ele al›n›p çözümle-
nebilece¤ini de ortaya koymufltur. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo  kkiiflfliilliikk  ççöözzüümmlleemmeelleerrii  iillee
ssoossyyoolloojjii  vvee  ppssiikkoolloojjiiyyee  kkaattkk››  ssuunnmmuuflflttuurr  

Önder Apo, Kürt halk›n›n ve insan-
l›¤›n sorunlar›n›n çözümleyici önderi
olarak büyük bir sorumlulukla rolünü
oynarken, PKK’yi ve O’nun militanl›¤›-
n› da bunun gerçeklefltirici gücü hali-
ne getirmifltir. E¤er PKK dünyada efli-
ne çok az rastlanan bir mücadeleyi
büyük zorluklar, engellemeler, komp-
lolar, ihanetler karfl›s›nda yenilmez
k›ld›ysa, bunu Önder Apo’nun gelifl-
tirdi¤i zihniyet ve tarza borçludur. 

Önder Apo, hiçbir önderin ve örgü-
tün üzerinde durmad›¤›, görmezden
geldi¤i bir sorunu çözme iddias›yla
önüne koymufl ve Kürt halk›na öncü-
lük etmifltir. Kürt insan›n›n kiflili¤ini
hem bir devrimci hem de bir bilim in-
san› sorumlulu¤uyla derinli¤ine çö-
zümlemeye tabi tutmufltur. 

Önder Apo Kürdistan’da kiflilik so-
rununu çok önemli bir sorun olarak
tespit etmifl ve ifle kiflili¤i çözümle-
meyle bafllam›flt›r. Bu kiflilikten Kürt
toplumunu, tarihini; bu toplum ve
tarihten de insanl›k toplumunu, tari-
hini; toplum ve tarihten de Kürt tari-
hini ve toplumunu çözmeyi esas al-
m›flt›r. Bu yöntemle hiçbir önderin ve
örgütün gerçeklefltiremedi¤ini baflar-
m›flt›r. E¤er Önder Apo’da kiflilik çö-
zümlemeleri, bu temelde toplum ve
tarih çözümlemeleri oldukça ileri bir
düzeyde gerçekleflmiflse bu, Önder
Apo’nun kiflilik sorununu esas alma-
s›yla ba¤lant›l›d›r. 

Önder Apo, PKK’nin daha ilk
ad›mlar›nda tarih ve toplumu bu
yöntemle çözümlemeyi bir tarih, sos-
yoloji ve psikoloji bilimi gerçekli¤i
olarak yaflamsallaflt›rm›flt›r. Bunun-
la da tarih, sosyoloji ve psikoloji bili-
mine çok güçlü katk›lar sunan bir
yöntem kazand›rm›flt›r. Bu yöntem-
le, kapitalist bilim rahiplerinin insa-
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n›, toplumu, olguyu ve olaylar› par-
çalamas›na karfl› insanl›¤›n ç›k›fl›n-
daki bütünselli¤i yeniden insan ve
toplumun eline vermifltir. 

BBüüttüünn  ssoorruunnllaarr››nn  ççöözzüümmüünnddee  
kkaadd››nn  öözzggüürrllüü¤¤üü  iiflfliinn  eessaass››dd››rr

Tarih ve toplum çözümlemesinden
giderek kad›n çözümlemesine ulafl-
m›flt›r. Bu da Önderli¤i ve PKK’yi, Kürt
toplumunun ve insanl›¤›n gerçek so-
runlar›n› kavramaya, bu sorunlar›n
esas kayna¤›n› tespit etmeye ve bu so-
runlar›n çözüm yollar›n› gelifltirmeye
ulaflt›rm›flt›r. Önder Apo Kürt toplu-
munun, yine insanl›¤›n sorunlar›n›n
kad›n köleli¤inde dü¤ümlendi¤ini ve
derinleflti¤ini, tarihin kad›n›n kölelefl-
tirilmesiyle ray›ndan ç›k›p sapt›¤›n›,
her türlü kölelik ve egemenli¤in teme-
linde kad›n köleli¤inin yatt›¤›n› tespit
etmifltir. E¤er egemenlik ve kölelik kal-

d›r›lacak, özgürlük, demokrasi, adalet
ve bar›fl sa¤lanacaksa, bunun yolu-
nun kad›n özgürlü¤ünden geçti¤ini
çok net bir biçimde ortaya koymufltur. 

Önder Apo’nun ideolojisinde kad›n
kutsald›r. Çünkü kad›n yaflam›n ya-
rat›c› gücüdür. Bütün sorunlar›n çö-
zümünde kad›n özgürlü¤ü iflin esas›-
d›r. Önder Apo kad›na bu düzeyde
yaklaflmaktad›r. Kürt insan›n›n bü-
tün sorunlar›n›n çözümünün, kad›n›n
özgürlük sorununun çözümünden
geçti¤ini çok net bir biçimde ortaya
koymufltur. Bütün sorunlar›n merke-
zine kad›n› oturtmufl, bütün sorunla-
r›n çözümünün kad›n›n özgürlü¤ün-
den geçti¤ini vurgulam›flt›r. Bu ne-
denle “PKK bir kad›n partisidir” de-
mifltir. Kad›n sorunu özgürlük teme-
linde çözülmedikçe, hiçbir demokrasi,
bar›fl ve eflitlik sorununun çözüleme-
yece¤ini kapsaml› toplum ve tarih çö-
zümlemeleriyle ortaya koymufltur. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo  kkeennddii  ttoopplluummssaallll››¤¤››nn››  
yyaarraattmmaayy››  eessaass  aallmm››flfltt››rr  

Tarih ve toplum çözümlemesini,
buna dayanarak kad›n çözümlemesi-
ni ilk kez bu kadar kapsaml› biçimde
ortaya koyan Önder Apo ve PKK hare-
ketidir. E¤er Önder Apo ve PKK, dün-
yan›n bu en zor mücadelesini tüm
engellemelere, ihanetlere ve komplo-
lara ra¤men bugüne ulaflt›rabildiyse
bunun nedeni, insanl›¤›n sorunlar›n›
do¤ru tespit etmesi ve çözüm yollar›-
n› da buna dayanarak gelifltirmesidir.
Önder Apo, daha iflin bafl›ndayken
var olan yaflam›n ihanete u¤rad›¤›n›,
bunun yaflam olarak kabul edileme-
yece¤ini ortaya koydu. Madem ki bu
yaflam ihanete u¤ram›fl ve gerçek bir
yaflam olarak yaflanamaz, o zaman
gerçek yaflam nedir, nerededir, buna
nas›l ulafl›labilir vb sorgulama ve ça-
balara yönelmifltir. Madem ki bu ya-

flam gerçek yaflam de¤ildir o zaman
bu yaflam›n alternatifi olan bir yafla-
m› nas›l ortaya ç›karabiliriz? Yaflama
ihanet etmemeyi, yaflama anlam ver-
meyi kendisine temel amaç edinmifl-
tir. Mücadelesi de bir bütün olarak
anlaml›, özgür, demokratik, adaletli,
eflitlikçi bir yaflam› ortaya ç›karma-
n›n mücadelesidir.

Önder Apo bu nedenle bafl›ndan iti-
baren ideolojik olarak sistemin d›fl›na
ç›kmay›, sistemi ve onun yaratt›¤› ya-
flam›, onun kültür ve ahlak›n›, yine
kiflili¤ini reddetmeyi temel yaflam ilke-
si haline getirmifltir. Sistemle her yö-
nüyle mücadele etme, ideolojik olarak
yede¤ine düflmeme, mezhebi olmama
ve var olan sistemin d›fl›nda bir siste-
mi yaratmay› hedeflemifltir. Buna
ulaflmak için de kendi toplumsall›¤›n›
yaratmay›, bununla da var olan siste-
me karfl› alternatif bir sistem ve ya-
flam yaratmay› esas alm›flt›r. 

E¤er sistemden kaynakl› komplo
ve tasfiyeler her defas›nda bofla ç›-
kar›lm›fl, bunlar afl›larak etkisiz k›-
l›nm›fl ve hareket geliflmesini sür-
dürmüflse, bu tamamen var olan sis-
temin d›fl›na ç›kmayla, sistemi yafla-
mama ve sistemle her cepheden mü-
cadele edilmesiyle ba¤lant›l›d›r. Ba-
fl›ndan beri sistemin ve yaflam›n›n
d›fl›na ç›k›lmasayd›, onunla ideolo-
jik, siyasal, örgütsel olarak mücade-
le edilmeseydi, reel sosyalizmin ve
ona ba¤l› di¤er hareketlerin bafl›na
gelenler belki de herkesten daha faz-
la bu hareketin bafl›na gelecekti.
E¤er bu gerçekleflmediyse, bu kadar
a¤›r sald›r›ya karfl› ayakta durulabil-
diyse nedeni budur. 

KKüürrtt  hhaallkk››  PPKKKK iiddeeoolloojjiissiinnee  
ccaann  ssiimmiiddii  ggiibbii  ssaarr››lldd››

Önder Apo, ideolojinin gücünü
do¤ru ve yetkin kulland›. Buna ol-
dukça önem verdi. Kürdistan’da ide-
olojinin önemi ve gücünü kavramak-
la yetinmedi, bunu Kürt insan› ve
toplumuna da kavratman›n büyük
çabas›n› yürüttü.  Kürdistan halk›-
n›n ç›karlar›n› her koflulda dile geti-
ren bir ideoloji gelifltirerek, bu ideo-
lojinin baflar›yla pratikleflmesini sa¤-
layarak ifle koyuldu. 

Kürdistan halk› için ideolojinin
gücünün nelere kadir oldu¤unu or-
taya ç›kard›¤› sonuçlarla gösterdi. O
zamana kadar Kürdistan’da birçok
ideoloji gelifltirilmiflti, ama bu ideolo-
jilerin hiçbirinde Kürt halk› ve onun
ç›karlar› söz konusu olmam›flt›r.
Kürt halk›, kendi varl›¤›n›n imhas›-
na yol açan egemenlik ve kölelik ide-
olojileri alt›nda yaflat›l›yordu. ‹lk kez
Önder Apo kurtuluflu sa¤latacak
ideolojiyi Kürdistan halk›n›n eline
verip beynine ve yüre¤ine nakflede-
rek, inkar ve imhaya yol açan bütün
bu ideolojileri bertaraf etti. Bu ideo-
lojiler ve sahiplerinin gerçekli¤ini
halka kavratt›. Bu ideolojilerle mü-
cadele etti, onlar› etkisiz k›ld› ve ge-
lifltirdi¤i ideolojinin Kürdistan’da ka-
bul görmesini sa¤lad›. Kürt toplu-
munu, halk›n›, insan›n› bu ideolojiy-
le donat›p güçlendirdi. Kürt halk› da
gelece¤inin, özgürlü¤ünün ve baflar›-
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s›n›n bu ideolojide oldu¤u-
nu yaflayarak gördü ve
PKK ideolojisine adeta can
simidi gibi sar›ld›. 

Önder Apo, inkar ve im-
hay› hedefleyen, Kürt halk›-
n› güçsüzlefltiren ideolojile-
ri etkisiz k›lmay› ideolojik
mücadeleyi süreklilefltire-
rek baflard›. ‹deolojik derin-
leflmeyi de bu temelde sü-
reklilefltirdi ve ideolojik mü-
cadeleyi her koflulda yürüt-
tü. Kürt halk›n› bu ideolojiyle donata-
rak büyük bir güç haline getirdi. Yü-
rüyüflünün bafllang›c›ndan PKK’nin
kimli¤ini ortaya ç›kar›p kuruluflunu
tamamlayana kadar mücadeleyi hep
ideolojik alanda yürüttü. 

KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  iiddeeoolloojjiissiinnddeenn  vvee  
öörrggüüttüünnddeenn  bbaaflflkkaa  bbiirr  ddaayyaannaa¤¤››  yyookkttuurr

Önder Apo, ideolojik derinli¤in ya-
n› s›ra, örgüt gücünü ortaya ç›karma,
Kürt toplumunu örgütsüzlükten ör-
gütlü bir topluma çekme, onu örgütlü
bir toplum ve halk haline getirmeye
de oldukça önem verdi. Çünkü bir
ideoloji örgütlülü¤ünü, örgütünü ve
onun militanl›¤›n› gelifltirdi¤i oranda
kendi tarz›n› yaratabilir ve baflar›ya
ulaflabilir. Bu nedenle ideolojik alan-
da önemli bir baflar› sa¤lad›ktan son-
ra ve buna dayanarak esas mücadele-
yi PKK’yi kurma, örgütlülü¤ü yarat-
ma temelinde yürüttü. Nas›l bir ör-
güt, nas›l bir mücadele, nas›l bir kifli-
lik, nas›l bir kadro sorular›n› tart›flt›
ve bunlara cevap bulmaya çal›flt›.
PKK ve PKK militanl›¤› böylesi bir ça-
ba sonras›nda ortaya ç›kt›. Kürdis-
tan’daki örgütsüzlü¤e büyük bir öfke
duydu. Onunla mücadeleyi esas ald›.
Örgütsüzlü¤ü, örgüt yaratman›n ge-
rekçesi yapt›. Örgütlülü¤e ve örgüt-
lenmeye oldukça önem verdi. Örgüt
ve örgüt gücünü ortaya ç›kard›. Bu-
nun büyük savafl›m› ve mücadelesini
yürüttü. Zaten bu savafl› do¤ru ve
yetkin yürüttü¤ü için Kürdistan’da
güçlü bir örgütlülük ortaya ç›kt›. 

Önder Apo, ideolojik gücüyle örgüt
gücünü birlefltirip bunlar› her türlü
sorunun çözümünde güç kayna¤› ha-
line getirdi. “‹deolojik gücüm ve par-

timden baflka neyim var” diyerek, bu
gerçe¤i ifade etti. Baflar› ve geliflmeyi
bu temelde esas ald›. Kürdistan gibi
bir yerde, ideoloji ve örgüt gücü d›fl›n-
da herhangi bir gücün olmad›¤› ger-
çektir. Bunu anlamayan, PKK gerçek-
li¤ini de anlamam›fl olur. PKK’nin ve
Kürt halk›n›n ideolojisinden ve örgü-
tünden baflka bir dayana¤› ve gücü
yoktur. Tek dayana¤› ve gücü budur.
Dolay›s›yla ideoloji ve örgüt gücü ne
kadar do¤ru birlefltirilir ve kullan›l›r-
sa o kadar baflar› sa¤lan›r. Bu
yap›lmadan Kürdistan’da herhangi
bir baflar› sa¤lanamaz.

KKüürrddiissttaann’’ddaa  ggeelliiflflmmee  iiddeeoolloojjii  vvee  
öörrggüütt  yyaarraattmmaakkllaa  ssaa¤¤llaannmm››flfltt››rr

Önder Apo örgütlülü¤ün önemini
kavratmak aç›s›ndan defalarca flunu
söylemifltir: “Örgütle oynamayacaks›-
n›z. Her fleyle oynayabilirsiniz, ama ör-
gütle oynamayacaks›n›z.” Çünkü Kür-
distan’da her fley örgütle kazan›l›yor.
Kazan›lan her fley örgütle korunuyor,
örgütle gelifltiriliyor. Kürt halk›n›n gü-
cü örgütüdür, baflka bir gücü yoktur.
E¤er geçmiflte Kürt halk› ölümün efli-
¤ine gelmiflse bunun nedeni, bu top-
lum ad›na bir ideolojinin ve örgütün
olmamas›d›r. ‹deolojisizli¤in ve örgüt-
süzlü¤ün gelifltirilmifl olmas›d›r. Kür-
distan tarihinin en büyük talihsizlikle-
rinden biri, Kürt toplumsall›¤›n›n bey-
ninin, yüre¤inin, iradesinin ve kiflili¤i-
nin ideolojisiz ve örgütsüz b›rak›larak
da¤›t›lmas›d›r. Ölümün efli¤ine gelmifl,
getirilmifl Kürt toplumunun bundan
kurtulmas› da bu toplum ad›na bir
ideoloji, örgütlülük ve eylemlili¤in ge-
lifltirilmesiyle mümkün olmufltur. Ör-
güt bu nedenle bu denli önemlidir.

Kürdistan’da örgütsüzlük
ve ideolojisizlikle mücadele
edilmeden hiçbir fley elde edi-
lemez. Önderlik, ideolojisizlik
ve örgütsüzlük oldukça derin
oldu¤u için ideoloji ve örgüt
yaratmay› mücadelesinin ol-
mazsa olmaz› olarak ele alm›fl-
t›r. Kürdistan’daki geliflme de
ideolojinin ve örgütün yarat›l-
mas›yla sa¤lanm›flt›r. 

Önder Apo, Kürdistan dev-
riminin tarz›n› yakalam›fl bir

önderdir. PKK’den önce de birçok ör-
güt yola ç›kt›, ama hiçbiri Kürt soru-
nunu do¤ru kavrayamad› ve do¤ru
ortaya koyamad›. Ne Kürt insan›n›,
ne Kürt toplumunu ne de düflman›n›
do¤ru de¤erlendirebildi. Do¤ru anla-
yamad›klar› için do¤ru bir tarz da or-
taya ç›karamad›lar. Kürdistan devri-
minin tarz›n› ortaya ç›karamad›klar›
için de tasfiye oldular, etkisizlefltiler.
PKK hareketi hepsinden sonra ku-
rulmas›na ra¤men geliflip Kürt top-
lumunu büyük bir dönüflüme u¤ra-
tabildiyse, Kürt halk›n› yeniden ya-
rat›p dünya siyasetinin merkezine
koyabildiyse bu, tamamen Önderli¤i-
mizin tarz›yla ba¤lant›l›d›r. Çünkü
Önder Apo Kürdistan devriminin
hangi tarzla geliflebilece¤ini ve bafla-
r›ya gidebilece¤ini ortaya koymufl-
tur. Bunun d›fl›nda hiçbir tarz›n
Kürdistan’da geliflme ve baflar› sa¤-
lamaya yetmeyece¤ini çok net bir bi-
çimde aç›¤a ç›karm›flt›r. PKK bunu
kendi prati¤iyle de kan›tlam›flt›r.

KKüürrddiissttaann’’ddaa  hhiiççbbiirr  flfleeyy  
mmüüccaaddeelleessiizz  kkaazzaann››llaammaazz

Önder Apo Kürdistan devriminin
önünde büyük engellerin bulundu¤u-
nu, onun için de bu devrimin çok zor
koflullarda, en az imkanlarla geliflebi-
lecek bir devrim oldu¤unu daha iflin
bafl›nda kavrad›. Geliflecek düflünce-
nin, buna dayal› örgüt ve eylemin, ki-
flili¤in, zor koflullarda mücadeleyi
esas alan, zorluklardan y›lmayan,
tersine, üstüne gidip bunlar› çözmeyi
esas alan nitelikte olmas›n› zorunlu
gördü. Kendi gücüne dayan›p inana-
rak, kendini yeniden yarat›p gelifltire-
rek, s›n›rs›z bir fedakarl›kla yürütüle-
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cek bir mücadeleyle baflar›n›n sa¤la-
nabilece¤ini ortaya koydu. Kürdis-
tan’da hiçbir fleyin kolay, mücadele-
siz ve k›sa yoldan kazan›lamayaca¤›-
n› gösterdi. Çünkü Kürdistan her-
hangi bir ülkenin sömürgesi de¤il,
uluslararas› bir sömürgedir. Hem de
devletçi sistemin tarih içinde kendisi-
ni en fazla yerlefltirdi¤i ve bugün dün-
ya dengelerinin kuruldu¤u bir co¤raf-
yada uluslararas›  sömürge haline ge-
tirilmifltir. Kürdistan’da, genellefltiril-
mifl ve derinlefltirilmifl kölelik anlam›-
na gelen, bizzat kapitalist sistemin
parçalay›p her bir parças›n› bir sö-
mürgeci devletin egemenli¤ine verdi-
¤i, bu sömürgeci devletlerin inkar ve
imha politikalar›n› bu sistemin ona-
y›yla yürüttü¤ü bir halk gerçe¤i
ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

KKüürrddiissttaann  ddeevvrriimmii  ddüünnyyaayy››  
ddee¤¤iiflflttiirreebbiilleecceekk  eettkkiiyyee  ssaahhiippttiirr

Sömürgeci güçlerin yan› s›ra bir de
emperyalist kapitalist sistem Kürt
halk›n›n toplumsall›¤›n› tamamen da-
¤›tm›fl; yüre¤ini, beynini ve kiflili¤ini
paramparça etmifl, Kürt halk›na yö-
nelik düflmanca politikalar yürüt-
müfltür. Bu nedenle Kürdistan’a,
Kürt halk›na sahip ç›kmak, toplum-
sall›¤›n› yeniden güçlü biçimde yarat-
may› hedefleyerek, ulusal demokratik
birli¤ini demokratik ulus temelinde
yaratmay› sa¤lamak, Kürdistan’da
özgürlü¤ü, adaleti ve demokrasiyi
gerçeklefltirmeye çal›flmak demek,
birçok güçle mücadeleyi göze almak
demektir. Onun için de Kürdistan
devrimi herhangi bir devrim gibi de-
¤ildir. Dünyan›n en zor devrimidir.
Baflar›ld›¤›nda, dünyay› de¤ifltirebile-
cek etkilere ve sonuçlara yol
açabilecek bir devrimdir. 

Böyle bir devrimin hiç de
kolay geliflmeyece¤i, k›sa yol-
dan baflar›ya gitmeyece¤i,
büyük zorluklarla bo¤uflaca-
¤›, büyük fedakarl›k ve cesa-
ret isteyece¤i, büyük bir ira-
de ve yarat›c›l›¤› gerektirdi¤i
çok aç›kt›r. Adeta imkans›z-
l›klardan imkan›, baflar›s›z-
l›klardan baflar›y› yaratma-
n›n devrimidir. Kürt halk›n›

yok oluflun efli¤inden döndüren, ken-
dini kabul ettirmeyi ve çözümü yarat-
may› baflaran bir devrimdir. Tümüyle
kendi olanaklar›na dayanarak çal›fl-
mas› gereken, her koflul alt›nda ken-
disine güvenerek kendisini esas alma-
s› gereken bir devrimdir. ‹flte mücade-
lemiz bu tarz› yakalad›¤› ve bu gerçe¤i
Kürt halk›na sürekli kavratt›¤› için ge-
liflmifl ve bugünkü düzeye ulaflm›flt›r.

PPKKKK  ssiisstteemmiinn  yyaarraatttt››¤¤››  yyaaflflaamm››nn  
dd››flfl››nnaa  çç››kktt››¤¤››  iiççiinn  bbaaflflaarrmm››flfltt››rr

Kürdistan’da toplum ve insan ger-
çe¤ini, yine düflman gerçe¤ini do¤ru
kavrayamayan, buna uygun bir örgüt,
eylem, militanl›k ve çal›flma gelifltir-
meyen hiçbir örgüt baflar›l› olamam›fl-
t›r. Baflar›l› olamam›fllarsa, kaybet-
mifllerse tarzlar›ndan dolay›d›r. Deyim
yerindeyse, bir tarzs›zl›¤› yaflam›fllar-
d›r. E¤er PKK baflar›l› olmufl, Kürdis-
tan’da büyük altüst olufllar› gerçek-
lefltirmifl, demokratik devrimi gelifltir-
mifl, Kürt toplumsall›¤›n› yaratm›fl,
Kürt iradesini, kimli¤ini ortaya ç›kar-
m›fl ve Kürt toplumunu özgürlükte
karar k›lan, yenilmez bir toplum hali-
ne getirmiflse, bu tamam›yla Kürdis-
tan tarz›n›n do¤ru tespit edilip geliflti-
rilmesiyle ba¤lant›l›d›r. 

Bu gerçe¤i do¤ru kavrayamayanlar
Kürdistan’da mücadeleye at›l›r, ama
sonuç vermedi¤ini görünce, ‘bu ifl ol-
muyor’ deyip vazgeçerler. Nitekim
PKK’nin d›fl›ndaki güçlerin hemen he-
men hepsi vazgeçmifltir. Bu güçler,
Kürdistan’› herhangi bir ülke olarak
ele al›p, Kürt toplum gerçe¤ini iyi tah-
lil edemedikleri ve düflmanla nas›l
mücadele edeceklerini do¤ru tespit
edemediklerinden k›sa sürede sonuç

alabilecekleri yan›lg›s›n› yaflam›fllar-
d›r. K›sa sürede sonuç alamay›nca da,
bu iflin olmayaca¤› karar›na ulaflm›fl
ve b›rakm›fllard›r. Bunlar Kürdistan
devriminin tarz›n› yakalayamad›klar›
gibi, hiçbir zaman sistemin d›fl›na da
ç›kmam›fllard›r. Sistemin yaratt›¤› dü-
flüncenin, kiflili¤in, yaflam›n, kültür
ve ahlak›n, ölçülerin d›fl›na ç›kmay›
düflünmemifl, bu nedenle de baflara-
mam›fllard›r. Sömürgecili¤e ve siste-
me karfl› mücadele ettiklerini, hatta
sosyalist, özgürlükçü ve demokrat ol-
duklar›n› söylemifllerdir, ama esasta
bütün bunlar söylemde kalm›flt›r.
Hiçbir zaman bireysel yaflamlar›ndan
taviz vermemifllerdir. Yine uluslarara-
s› sistemin yaratt›¤› sömürgecilikle
mücadeleye girmemifllerdir. Baflar›s›z-
l›klar›n›n sebebi budur.

PPKKKK  hhiiççbbiirr  ggüüccee  bbooyyuunn  ee¤¤mmeemmiiflflttiirr  

Önder Apo öncülü¤ünde geliflen
PKK hareketi daha ilk ad›m›nda siste-
min d›fl›na ç›kmay› esas alm›flt›r. Sis-
temi di¤er hareketlerden daha iyi tan›-
m›fl ve onu mutlaka aflmay› hedefleye-
rek, bunun mücadelesini yürüterek
önemli sonuçlara ulaflm›flt›r. 

Önder Apo, Kürdistan devriminin
hangi tarzda geliflece¤ini çözümle-
mifltir. Bu temelde mevcut tarzs›zl›¤›
giderdi¤i gibi, buna uygun bir örgüt
ve onun militanl›¤›n›, duruflunu da
ortaya ç›karm›flt›r. Zorluklarla yafla-
sa da teslim olmamay›, zorluklarla
bo¤uflarak yenmeyi esas alm›flt›r.
Hiçbir zorluktan kaçmama, teslim ol-
mama, k›sa yoldan rahat sonuç al-
may› düflünmeme, engel ve olumsuz-
luklar karfl›s›nda y›lmama ve bunlar›
baflar›n›n gerekçesi yapmay› esas al-

m›flt›r. Örgüt ve militanl›¤›n bu
tarzda gelifltirilmesiyle Kürdis-
tan’da bir fleylerin yap›labilece-
¤ine inanm›flt›r. 

Var olan sistemi reddederek
aflma ve onun alternatifini yarat-
man›n da s›n›rs›z bir fedakarl›k
ve cesaret gerektirdi¤ini olmazsa
olmaz bir koflul olarak bilince ç›-
karm›flt›r. Böylece hiçbir güce
boyun e¤meyen, köleli¤i asla ka-
bul etmeyen, iflbirli¤ini, ihaneti
ve teslimiyeti reddeden, bu an-
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lamda zapturapt alt›na al›namayan;
tamamen özgürlükte karar k›lan, “ya
özgürlük ya ölüm” felsefesiyle yafla-
yan, bunun d›fl›nda bir yaflam› ya-
flamdan saymayan bir örgütü ve onun
militanl›¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. Ya öz-
gür olunacak ya da hiç yaflanmaya-
cak! Özgürlük için yaflanacak, müca-
dele edilecek ve özgürlük için ölüne-
cek. Bunun d›fl›nda bir yaflam ve
ölüm kabul edilmeyecek. ‹flte Apocu-
lu¤un temel yaflam felsefesi budur.
Bu nedenle KKeemmaall  PPiirr  yoldafl, “yaflam›
u¤runa ölecek kadar seviyorum” de-
mifltir. Yani u¤runa ölünmeyecek ve
fedakarl›k yap›lmayacak bir yaflam›
yaflamdan saymam›flt›r. 

PPKKKK  mmiilliittaannll››¤¤››nnddaa  
kkeennddiinnee  aaiitt  bbiirr  yyaaflflaamm  yyookkttuurr

Kürdistan’da özgür yaflam, ancak
yaflama güçlü anlam verilerek ve bü-
yük de¤erler s›¤d›r›larak elde edilebi-
lir. Yaflama, özgürlük ad›na büyük
de¤erler s›¤d›r›lmazsa, o yaflam asla
yaflanmam›fl say›lacakt›r. Önder
Apo’nun gelifltirdi¤i örgüt ve bu örgü-
tün militanl›¤›, bu yaflam ve mücade-
le felsefesinde, ölçülerinde bir örgüt
ve militanl›kt›r. Böyle bir militanl›k ve
örgüt karfl›s›nda da hiçbir gücün du-
ramayaca¤›, baflar›l› olamayaca¤›
aç›kt›r. Çünkü bu militanl›k her türlü
egemenli¤i, köleli¤i ve özgür yaflam
d›fl›ndaki tüm biçimleri reddeden, bo-
yun e¤mez bir militanl›kt›r. Onun için
büyük bir gerçekleflmedir. E¤er bir-
çok komplo, tasfiyecilik ve teslim al-
ma çabas› sonuç vermemiflse, hare-
ket geliflmesini ve baflar›s›n› sürekli
k›lm›flsa bu, böyle bir örgüt ve militan
gerçeklik nedeniyledir.

Bu militanl›kta kendisine ait bir
yaflam söz konusu de¤ildir. Kendine
ait olmaktan ç›kma, toplumsall›¤›
yaratma, toplumsall›kta da kendisini
yaratma söz konusudur. Gerçek ira-
deli kiflilik bu temelde ortaya ç›kar›l-
maktad›r. Onun için büyük gerçekle-
flen bir militanl›kt›r. Önder Apo’nun
yaflam ve mücadele felsefesi ve gelifl-
tirdi¤i tarzla ba¤lant›l› geliflen ve ger-
çekleflen bir militanl›kt›r. Çünkü bu
militanl›¤›n yaratt›¤› ölçülerle ortaya
ç›kard›¤› örgütün d›fl›nda baflka hiç-

bir fley Kürt halk›n›n sorunlar›n› çö-
zemez. Ancak bu tarz bir örgüt ve
militanl›k sorunlara çözüm gücü
olabilir, geliflmeyi ve baflar›y›
sa¤layabilir. Bunun böyle oldu¤u da
PKK mücadele tarihinde çok netçe
ortaya ç›km›flt›r. Bu ayn› zamanda
Kürdistan devriminin ve baflarman›n
yasas›d›r. Bu temel yasaya uyan ve
do¤ru biçimde pratiklefltiren de sa-
dece PKK olmufltur. 

Önder Apo ve PKK’de, insan›, top-
lumu de¤ifltirme, iradeli k›lma, özgü-
cü ortaya ç›kar›p baflar›y› buna da-
yand›rma; kad›n gücünü, iradesini,
kiflili¤ini, özgürlü¤ünü, yine gençli-
¤in devrimci heyecan›n›, karfl›l›ks›z
kat›l›m›n› esas alarak mücadeleyi yü-
rütme esas olmufltur. Hiçbir zaman
çözümü, baflar›y› kendi d›fl›nda ara-
mam›flt›r. Her koflulda özgücüne da-
yanarak mücadeleyi yürütmeyi esas
alm›flt›r. Kendini esas ald›¤› için hiç-
bir zaman flu veya bu güce muhtaç
duruma düflmemifl, d›fl güçlerin teh-
dit ve flantajlar›na boyun e¤memifltir.
E¤er PKK de di¤er hareketler gibi
toplumunu güçlendirmeyi, iradeli
k›lmay› ve kad›n özgürlü¤ü ile gençli-
¤in devrimci dinamizmini esas alma-
sayd›, di¤er hareketlerin ak›betine
u¤ramaktan kurtulamazd›. 

PPKKKK  bbaaflflaarr››yy››  hhiiççbbiirr  zzaammaann  
kkeennddii  dd››flfl››nnddaa  aarraammaamm››flfltt››rr  

Önder Apo ve PKK flu gerçe¤in çok
iyi bilincindedir: Varl›¤›n› toplum ve
insan›n›n yaflam› ve mücadelesinde
yaratmayan hareketler baflar›l› olsa
bile, bu kal›c› bir baflar› olmaktan
çok dönemsel olur. Önder Apo, hare-
ketin ancak toplumunda ve insan›n-
da kendini var ederek baflar›l› olaca-
¤›na inanm›flt›r. PKK’nin iflbirlikçi
duruma düflmemesi, tasfiye olma-
mas›, her koflul alt›nda bu ilkeye

ba¤l› kalmas›ndan dolay›d›r. PKK,
ideolojisi, örgüt tarz›, yaflam ve mü-
cadele felsefesi ve Kürt halk›n›n di-
namikleriyle oluflturdu¤u tarzla ken-
disine bitmez tükenmez güç kaynak-
lar› oluflturmufltur. PKK’yi yenilmez
k›lan da bu tarzd›r. 

Bugüne kadar herhangi bir güçten
en ufak bir destek almak bir yana,
birçok gücün sald›r›s› alt›nda bu mü-
cadeleyi gelifltirmifltir. E¤er kendi gü-
cünü esas al›p her koflul alt›nda buna
dayanmasayd›, bu hareket çoktan
tasfiye edilmifl ya da flu bu gücün hiz-
metine girmifl olurdu. Dolay›s›yla da
hem Kürdistan hem de demokrasi, öz-
gürlük, eflitlik mücadelesi yürüten
tüm hareketler aç›s›ndan bir çekim
merkezi ve umut olamazd›.

Önder Apo ve PKK militanl›¤›nda,
Kürdistan’a, halka, insana, yoldafla
ve özgürlü¤e tutku düzeyinde ba¤-
lanmak esast›r. Bütün PKK militan-
lar›nda, yaflam›n› ülkeye, halka, in-
sana, yoldafll›¤a ve özgürlü¤e ba¤l›-
l›k temelinde düzenleme esast›r. Bü-
tün yaflam, bu sevgi, sayg› ve ba¤l›l›-
¤a göre düzenlenmifltir. Yaflanacak-
sa da ölünecekse de bu, halk, insan-
l›k, yoldafll›k ve özgürlük için ola-
cakt›r. Bunun için de PKK militanl›-
¤›nda sorumluluk, ciddiyet ve görev
anlay›fl› oldukça geliflkindir. 

PKK her koflul alt›nda ülkesine,
halk›na, insanl›¤a, yoldafll›¤a, özgür-
lü¤e, demokratikleflmeye, adalet ve
eflitli¤e sorumlu, ciddi yaklaflm›fl ve
bunun gere¤ini hiçbir bahane ileri
sürmeden yerine getirmenin çabas›
içerisinde olmufltur. Bu aç›dan PKK
militanl›¤›nda bahaneye yer yoktur.
Görev ve sorumluluklar›n zaman›nda
ertelemeksizin yerine getirilmesi ve
bunun çabas›nda ›srar esast›r. Ülke,
halk, yoldafll›k, insanl›k de¤erleri ve
özgürce yaflama anlay›fl› kutsald›r.
Kürt halk›n›n mücadelesiyle yarat›lan
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de¤erler kutsald›r. Bir bütünüyle ya-
flam kutsald›r. ‹nsanl›k de¤erlerini ya-
ratmak, anlaml› k›lmak suretiyle kök-
lerine ba¤l› kalarak komünal demok-
ratik temelde yaflatmak esast›r. 

fifieehhiittlleerriimmiizz  PPKKKK’’nniinn  ggeerrççeekk  ssaahhiibbiiddiirr  

Bu yarat›mda görev ve sorumlu-
luklar›n› en üst düzeyde yerine geti-
ren flehitlere ba¤l›l›k esast›r. Önder
Apo, PKK’nin gerçek sahiplerini fle-
hitler olarak de¤erlendirmifltir. Gazi-
leri de “yaflayan flehitler” olarak ta-
n›mlam›flt›r. Bunun d›fl›ndakileri ise
PKK’lileflmeye çal›flan kifliler olarak
görmüfltür. Kendisi için “ben de
PKK’lileflmeye çal›fl›yorum” demifltir.
fiehitlere, gazilere ve PKK’lileflmeye
çal›flanlara büyük bir de¤er vermifl-
tir. Çünkü Kürdistan’da yaflam› ya-
ratan, gelifltiren, güzellefltiren, an-
laml› k›lan flehitlerdir, gazilerdir ve
PKK’lileflme çabas› içerisinde olan-
lard›r. Kürdistan’da yaflam de¤erleri-
ni, ölçülerini yaratan, gelifltiren ve
büyüten bunlard›r. 

Önderlik ve PKK’de de¤erlere bü-
yük bir ba¤l›l›k vard›r. Ba¤l›l›k, bu
de¤erlerin en yücesi olan flehitleri
ölümsüzlefltirmektir. Her flehidi tari-
hi geliflmenin basama¤› yapmakt›r.
Dikkat edilirse PKK, büyük flehit HHaa--
kkii  KKaarreerr’in an›s›na ba¤l›l›¤›n bir ge-
re¤i olarak yarat›lm›fl ve gelifltiril-
mifltir. fiehide, yoldafla ve de¤erlere
ba¤l›l›k bu tarzda yerine getirilmifl-
tir. PKK’nin kuruluflunu bu büyük
flehadet sa¤lam›fl, Haki Karer ölüm-
süzlefltirilmifltir.  14 Temmuz dire-
niflçilerinin an›s›na ba¤l› kal›narak
15 A¤ustos tarihsel at›l›m› gerçeklefl-
tirilmifl, büyük ölüm orucu flehitleri-
miz ölümsüzlefltirilmifltir. 

PPKKKK  ööllççüülleerrii  vvee  mmüüccaaddeelleeyyii  
bbüüyyüüttmmee  hhaarreekkeettiiddiirr  

Önder Apo ve PKK’de ölçüleri ve
mücadeleyi sürekli büyütmek esast›r.
Ölçülerin geriye düflmesi, mücadeleyi
zay›flat›r. Bu duruma müsaade etme-
me esast›r. Düflüncede, duyguda, ör-
gütlenmede, eylemde, kiflilikte gelifl-
meye  s›n›r koymama, bunu yeni bir
geliflmenin temeli yapma Önderli¤in
mücadele tarz›n›n temel ilkesidir.
Onun için PKK’de gelifltirilen militan-
l›k, özgürlük, demokrasi, adalet, eflit-
lik bilinci süreklilik kazanm›flt›r. 

Dikkat edilirse, PKK bafllad›¤› gün-
den beri temposunu h›zland›ran bir
harekettir. Bafllang›çtan günümüze
kadar yaratt›klar›yla yetinmeyen, da-
ha fazlas›n›, daha güzelini yaratmay›
esas alan ve bunun çabas› içerisinde
olan bir harekettir. E¤er PKK bir ölçü
gelifltirme ve bu ölçülerde sürekli bü-
yümeyi esas alan bir hareket olma-
sayd›, Kürdistan’da bu denli büyük
geliflmeleri yaratamazd›. Dirilifl devri-
mini ve köklü bir demokratik devrimi
gelifltirip yeni bir toplumu, kiflili¤i ve
yaflam› yaratamazd›. 

PKK daha iflin bafl›nda Kürt toplu-
muna dayat›lan sistemi, sömürgeciler
ve iflbirlikçiler taraf›ndan dayat›lan
yaflam›, örgütsüzlü¤ü, ideolojisizli¤i
ve bunun ortaya ç›kard›¤› kifliliksizli¤i
reddetti. Kürdistan’da ölçüsüzlük o
kadar derinlefltirilmiflti ki, bunun kar-
fl›s›nda ölçülü olmak ve yarat›lan yeni
ölçüleri büyütmek de o denli önemli
ve gerekliydi. Kürdistan’da geliflme ve
baflar› ancak bu tarzla ortaya ç›kar›la-
bilirdi. Çünkü sömürgecilik ve onun
iflbirlikçileri, ölçüsüzlü¤ü adeta bir
tarz ve Kürt toplumu üzerinde egemen
olman›n kural› olarak benimsemifller-

di. ‹hanet ve yurtseverlik, yaflam ve
ölüm nerede bafll›yor belli de¤ildi. Her
fley birbirine kar›flt›r›lm›flt›. Kabul ve
ret diye bir ölçü kalmam›flt›. Sistem,
sömürgecilik ve iflbirlikçilik ele ele ve-
rerek, bütün do¤ru ölçüleri çarp›tarak
yaflama ölçüsüzlü¤ü hakim k›lm›fllar-
d›. ‹nkar ve imha bu ölçüsüzlü¤ün
üzerinden gelifltirilmifl ve sürdürül-
müfltü. Kürt toplumsall›¤›, kiflili¤i,
iradesi, beyni ve yüre¤i bu tarzda da-
¤›t›lm›flt›. Uçurumun kenar›na bu
tarzla gelinmiflti. Bunlara karfl› dur-
mak, ret kabul ölçülerinin do¤ru ge-
lifltirilmesiyle, mevcut ölçüsüzlü¤ü
büyük bir kavgan›n gerekçesi haline
getirmekle mümkündür. 

Yani ölçülerin büyütülmesi flartt›.
Ret ve kabul ölçüleri netlefltirilerek,
insanl›¤›n köklerinden kopmadan
ça¤dafl temelde yeni ölçüler yarat›la-
rak, özgürlü¤e kilitlenen büyük bir
fedakarl›k, dürüstlük ve cesaret orta-
ya ç›kar›ld›. Bunun sonucunda da
özgür yaflam d›fl›nda hiçbir geliflmey-
le yetinmeme anlay›fl› militanlardan
halka kadar yay›ld›.

KKeennddiissiinnee  iinnssaann››mm  ddiiyyeenn  hhiiçç  kkiimmssee
PPKKKK  ööllççüülleerriinniinn  ggeerriissiinnee  ddüüflfleemmeezz  

Kabul ve ret ölçülerinin belirlenip
derinlefltirilmesiyle örgütsüzlük, kifli-
liksizlik ve onursuzluk ortadan kald›-
r›larak canlanma, yenilenme, aya¤a
kalkma, özgürlükte karar k›lma ge-
lifltirilebilir. Bu nedenle PKK ifle var
olan ölçüleri y›kmakla bafllad›. Çün-
kü bunlar sistemin, sömürgecilerin
ve iflbirlikçilerin el ele vererek gelifl-
tirdikleri ölçülerdi. Kürt halk›n› in-
kar, imha eden ve insanl›ktan ç›ka-
ran ölçülerdi. Onursuzlu¤u, kiflilik-
sizli¤i,  bilinçsizli¤i ve gerili¤i yaratan
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ölçülerdi. Bu ölçülerle savafl›lmadan,
bunlar y›k›l›p yerine yeni ölçüler ge-
lifltirilmeden; Kürt toplumsall›¤›n›
gelifltirecek, Kürt iradesini, kiflili¤ini,
kimli¤ini ve özgürlü¤ünü yaratacak
ölçüler ortaya konulmadan ve bunun
savafl› ›srarla yürütülmeden, Kürdis-
tan’da en ufak bir yaflam ve mücade-
le olana¤› gelifltirilemezdi. Bugün
Kürdistan’da mücadele ve olanaklar›
yarat›lm›flsa, Kürt halk›  bütün iha-
netlere ve komplolara ra¤men özgür-
lük mücadelesini sürdürebiliyorsa,
bu tamamen Önder Apo ve PKK’nin
gelifltirdi¤i ölçülerle olmufltur. 

PKK öyle ölçüler gelifltirmifltir ki,
ben yurtseverim, sosyalistim, de-
mokrat›m, insan›m diyen hiç kimse
bu ölçülerin gerisine düflemez. An-
cak bütün bunlardan vazgeçmifl
olanlar bu ölçülerin d›fl›nda ve geri-
sinde ölçüleri kabul edebilir. Önder
Apo’nun yükseltti¤i ve yeniledi¤i öl-
çülerin, geliflmenin ve baflar›n›n esas
ölçüleri oldu¤u bugün çok net bir bi-
çimde ortaya ç›km›flt›r. Sadece Kür-
distan’da de¤il, Kürdistan’›n d›fl›nda
da özgürlük, adalet ve eflitlik müca-
delesi yürütenler, PKK’nin gelifltir-
mek istedi¤i ölçüleri kendilerine esas
almaya bafllam›flt›r. 

AAzz  iimmkkaannllaa  ççookk  iiflfl  yyaappmmaakk  
PPKKKK mmiilliittaannll››¤¤››nn››nn  tteemmeell  ööllççüüssüüddüürr

Önder Apo ve PKK’nin gelifltirdi¤i
ölçülerin ete kemi¤e büründü¤ü yer,
PKK örgütlülü¤ü ve militanl›¤›d›r. Bu
halk›n ve örgütün gücü tamamen bu
ölçülerde yatmaktad›r. Bu nedenle
PKK’yi tasfiye etmek isteyen güçler, en
baflta onun ölçülerine sald›rm›fl, boz-
maya çal›flm›fllard›r. Bu ölçülerin so-
mutlaflt›¤› PKK militanl›¤› ve PKK ör-

gütlülü¤ünü yozlaflt›rma ve bozmay›
en temel amaç edinmifllerdir. Halk›n
ve örgütün gücünün burada sakl› ol-
du¤unu görmüfllerdir.

Dikkat edilirse, bütün sald›r›lar
bu noktadan geliflmektedir. Bunun
çok iyi anlafl›lmas› gerekiyor. Her
türlü teslim alma ve tasfiye çabalar›-
n›n panzehirinin, ölçülerimizi terk
etmemek, bunlar› daha da büyüt-
mek; örgütlülü¤ümüzü, militanl›l›¤›-
m›z› ve mücadelemizi bu ölçülere da-
yanarak daha da gelifltirip derinlefl-
tirmek oldu¤unu hiçbir zaman unut-
mamam›z gerekir. 

Önder Apo ve PKK hep en az im-
kanla çal›flmak, çok ifl yapmak anlay›-
fl›n› esas ald›. ‹mkanlara dayanarak
iflleri gelifltirmeyi sa¤layamazd›, çün-
kü Kürdistan gibi bir ülkede imkanlar
s›n›rl›yd›. E¤er gerçekten ifl yap›lmak
isteniyorsa, var olan imkanlar› esas
almak, bunlarla çal›flmak ve bunlar›
büyüterek mücadeleyi gelifltirmeyi
esas almak, ortaya ç›kan f›rsatlar› da
zaman›nda do¤ru de¤erlendirmek ge-
rekiyordu. Devrimcilik buydu. PKK’de
de militanl›¤›n bu tarzda yap›lmas›
do¤ru olan›yd›. Çok imkanla ifl yap-
may› herkes ister ve baflarabilir.
Önemli olan, en az imkanla çok ifl
yapmay›, baflar›y› ortaya ç›karmakt›r. 

Kürdistan’da baflka türlü bir bafla-
r› aramak, daha bafltan kendini bafla-
r›s›zl›¤a mahkum etmektir. Kürdis-

tan’da ancak imkans›zl›klar ortam›n-
da bir fleyler gelifltirmek mümkündü,
PKK’nin baflard›¤› da budur. Bu da
Kürdistan gerçekli¤inden kaynaklan-
maktad›r. Halk›m›z›n öyle çok fazla
imkan› yoktur. ‹mkanlar› çok s›n›rl›-
d›r. Ancak bu imkanlar›n ortaya ç›ka-
r›lmas›, birlefltirilmesi, do¤ru kulla-
n›lmas› ve güç haline getiririlmesiyle
bir fleyler yarat›labilir. PKK bunu ba-
flaran bir harekettir. Ortaya ç›kan f›r-
satlar› küçük büyük demeden çok iyi
görüp de¤erlendiren, mücadelenin
hizmetine koyan, bununla mücadeleyi
büyüten bir harekettir.

PPKKKK  eelliinnddeekkii  iimmkkaannllaarraa  hhaakkkk››nn››  
vveerreerreekk  ddee¤¤eerr  bbiiççeerreekk  bbüüyyüümmüüflflttüürr  

Elbette ki devrimler salt f›rsatlara
dayanarak gerçekleflmez. Kald› ki, f›r-
satlar da her zaman ortaya ç›kmaz.
Bazen baz› geliflmelerin sonucunda
ortaya ç›karken, bazen de yap›lan ça-
l›flmalar›n sonucunda ortaya ç›kar.
Hangi biçimde ortaya ç›karsa ç›ks›n,
önemli olan bu f›rsatlar› zaman›nda
görüp de¤erlendirmek, mücadeleyi
büyütmeyi bilmektir. Aksi takdirde
devrim büyütülemez, baflar› yara-
t›lamaz. En küçük f›rsat ortaya ç›kt›-
¤›nda bunu de¤erlendirmek,  en ufak
bir imkan› ele geçirdi¤inde buna hak-
k›n› vermek, Önder Apo’nun en temel
özelliklerden birisidir. 
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Önder Apo Ortado¤u sahas›na ad›-
m›n› ilk att›¤›nda, elinde tek bir aile
iliflkisi vard›. O da bir arkadafl›n akra-
bas›yd› ve çok güçlü bir iliflki de de¤il-
di. O evde ne kadar dayanabilece¤i bi-
le bilinmiyordu. Ama olanak buydu.
Önderli¤e göre bu olanak, hakk› veri-
lirse çok büyük bir olanakt›. Nitekim o
aileye ulaflt›¤›nda, öncelikle aileyi ka-
zanma, o aile üzerinden baflka ailelere
gitme ve bu temelde alana aç›lmay›
esas ald›. Bir aile iliflkisinden bir alan
yarat›ld›. On befl-yirmi y›l mücadeleyi
götürecek bir imkana ulafl›ld›. Demek
ki ele geçirilen imkanlara yeteri kadar
de¤er verilirse, çok önemli geliflmeler
ortaya ç›kar›labilir. PKK’nin prati¤in-
de bunu görmek mümkündür. Hiç
kimsenin olanak ve f›rsat demedi¤i
fleylere büyük de¤er biçmifl, bunlar›
büyütme bilinciyle hareket ederek,
mücadeleyi ve toplumsal taban›n› bü-
yütmeyi bilmifl bir harekettir. 

PPKKKK  vvaarr  oollaannllaa  yyeettiinnsseeyyddii
KKüürrddiissttaann’’ddaa  ggeelliiflflmmee  yyaarraattaammaazzdd››

PKK hiçbir zaman var olan ile yeti-
nen, yaratt›klar›n› inkar eden ve kü-
çümseyen bir hareket olmad›.  Ama
yaratt›¤› bütün geliflmeleri yeterli de
görmemifltir. ‘Daha fazlas› gerekir’ de-
mifl, bu anlay›flla sürekli çal›flmay›,
yaratmay›, büyütmeyi esas alm›flt›r.
E¤er var olanla yetinseydi, bu gelifl-
meyi Kürdistan’da yaratamazd›. Var
olanla yetinmek demek çal›flmamak-
t›r, onun üzerine oturarak tüket-
mektir. Yaratmay›, büyütmeyi, kazan-
may› esas alanlar, sürekli bir geliflme
ve baflar›y› yaflar. Var olanla yetin-
mek, donmak, çürümek, kaybetmek

demektir. Var olan› korumak bile sü-
rekli yenisini kazanmak, yenisini var
olana katmakla mümkündür. 

PKK’de sürekli üretmek, büyüt-
mek, bu temelde emek sahibi olmak,
eme¤e büyük de¤er vermek, emekle
yaflamay› gelifltirmek esast›r. Bu anla-
y›fl PKK’de tüketicili¤i önleyen bir an-
lay›flt›r. PKK sürekli bir geliflmeyi ya-
flad›¤›, tüketmeyi de¤il, yaratmay›, var
olan› büyütmeyi esas ald›¤› için tü-
kenmemifl, güçsüzleflmemifl, marji-
nalleflmemifl, sürekli bir geliflmeyi,
baflar›y› yaflam›flt›r. 

KKeennddiinnii  ççöözzüümm  ggüüccüü  oollaarraakk  kkoorruuyyaann  
bbiirr  hhaarreekkeett  hheeyyeeccaann››nn››  aassllaa  kkaayybbeettmmeezz

PKK, kuruluflundaki devrimci he-
yecan› hep korumufl, beslemifl ve sü-
reklilefltirmifltir. Bafllang›ç ad›mlar›-
n› nas›l büyük bir heyecan ve tut-
kuyla gelifltirdiyse, bugün de ayn›
heyecan ve tutkuyu yaflamaktad›r.
PKK, geliflmelere göre canlanan,
flahlanan, olumsuzluklarla karfl›lafl-
t›¤›nda pani¤e kap›lan, canl›l›¤›n› yi-
tiren bir hareket de¤ildir. Olumlu-
luklar da olumsuzluklar da PKK’de
geliflmenin, büyümenin gerekçeleri-
dir. Felsefesi buna dayanmaktad›r.
Bunun için yenilmez oluyor, sürekli
bir baflar› ve geliflimi yafl›yor. 

Bu hareket kuruldu¤undan beri
özgürlü¤ü, eflitli¤i, adaleti, demokra-
siyi hedefledi¤i, buna ulaflmak için
heyecan›n›, ruhunu ve çabas›n› sü-
reklilefltirdi¤i için ayakta kalm›flt›r.
Gelifltirdi¤i militanl›¤›n da kendine ait
olmaktan ç›kmas›, kendini aflmas› ve
kendinde toplumsall›¤› yaratarak in-

sanl›¤›n sorunlar›n› çözmeyi esas
almas›, militanlarda büyük moral ve
coflku, gelecek için daha büyük bir
devrimci enerjiyi yaratmaktad›r. 

PKK her zaman önüne büyük he-
defler koymufl bir harekettir. Büyük
hedeflemek, büyük gerçekleflmek,
onun çabas› içinde olmak demektir.
Bu da büyük heyecan› yaflamak de-
mektir. E¤er PKK bafllad›¤› günkü gibi
bir heyecan›n sahibiyse, bu heyecan›
kaybetmiyorsa, kendini genç tuttu-
¤undand›r. Kendini genç tutmak da
çözüm gücü olmak demektir. 

Kendini çözüm gücü olarak
koruyan bir hareket hiçbir zaman
canl›l›¤›n›, heyecan›n› kaybetmez.
Gençlerde sürekli bir aray›fl, heye-
can, yeninin peflinde koflma, hiçbir
fleyle tatmin olmama yaflan›r. Dikkat
edilirse, PKK’de de yaflanan budur.
Çünkü PKK genç do¤an,  sürekli
genç kalmaya çal›flan ve genç yürü-
yen bir harekettir. ‹htiyarlamamaya
çal›flarak, kendini sürekli çözüm gü-
cü olarak tutmak isteyen bir hare-
kettir. Sürekli çözüm üreten bir ha-
rekettir. Gerçekleflme tarz› tamamen
böyle olan bir harekettir. 

Kendini çözüm gücü k›lan bir ha-
reket sürekli genç kal›r, üretken
olur, geliflir, baflar›ya ad›m atar.
PKK’nin temelleri at›ld›¤›nda, tama-
men özgürlü¤ü esas ald›¤›, Kürt hal-
k›n›n ve insanl›¤›n sorunlar›n› çöz-
meyi hedefledi¤i için halen gençli¤in
ruhundaki özgürlük ahlak›yla yafla-
maktad›r. Bu amaca ba¤l› yaflad›¤›
için de sürekli çözüm çabas› içinde
olmaktad›r. Bu da onu genç tutmak-
ta, heyecanl› k›lmakta, ve çözüm gü-
cü haline getirmektedir. 

KKeennddii  zzaayy››ffll››¤¤››nn››  ggöörrmmeeyyeenn  hhaarreekkeettlleerr
bbaaflflkkaallaarr››  ttaarraaff››nnddaann  aallddaatt››llmmaayyaa  aaçç››kktt››rr

PKK’de kendini aldatmama, dola-
y›s›yla insanl›¤› ve halk›n› aldatma-
ma esast›r. Bunun için de zay›fl›kla-
r›n› aflma, güçlü yanlar›n› daha da
güçlendirme ve düflman›n› iyi tan›-
ma esast›r. Kendi zay›fl›¤›n› görme-
yen, bunu aflma çabas› içinde olma-
yan, güçlü yanlar›n› daha da güçlen-
dirmeyen, toplumu, insanl›¤› iyi ta-
n›mayan bir hareket ya kendini al-
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dat›r ya da baflkalar› taraf›ndan al-
dat›l›r. Kolayl›kla yem olur. E¤er
PKK kolay yem olmuyor, baflkalar›-
n›n aldatma çabalar› da sonuç ala-
m›yorsa, bu tamamen PKK’nin ken-
dine do¤ru yaklaflmas›yla ba¤lant›l›-
d›r. Önder Apo PKK’yi, aldanmama
ve kendini aldatmama ilkesi çerçeve-
sinde tan›mlam›flt›r. 

Aldanmak ve aldatmak isteme-
yenler, gerçe¤i bütün yönleriyle tan›-
mak zorundad›r. Aldanmayan, aldat-
mayan bir güç de geliflmeyi ve ba-
flar›y› süreklilefltirir. Baflar›n›n sü-
rekli k›l›nmas›, gerçe¤i arama, gerçe-
¤in peflinden koflma gerçe¤inde yat-
maktad›r. Bunun için de güçlü
durufl, zay›fl›klar›n ve geriliklerin gi-
derilmesi ve baflar› olanaklar›n›n ya-
rat›lmas› gerekir. Bu da bizi baflar›ya
götüren ve götürecek olan yoldur. 

PPKKKK’’ddee  kkaaddrroossuunnaa  vvee  hhaallkk››nnaa  
bbiirr  flfleeyy  vveerrmmeeddeenn  iisstteemmeekk  aaddaalleettssiizzlliikkttiirr

PKK’de, insanl›kta ve halkta kendi-
ni gerçeklefltirme esast›r. PKK mili-
tanl›¤›nda kendini gerçeklefltirerek ör-
gütü gerçeklefltirme, kendini ve örgü-
tü gerçeklefltirerek halk› gerçeklefltir-
me esast›r. PKK’nin geliflme diyalekti-
¤inin özü budur. Bu, hedeften uzak-
laflmay›, yozlaflmay› engelleyen en bü-
yük tedbirdir. Bu, hedefler üzerinde
sürekli iz sürmek, geliflme ve baflar›y›
yaflatmaktad›r. Her türlü komplo ve
tasfiyeyi alt eden, bizi baflar›ya götü-
ren yolu açan tarzd›r. Bu tarz, güç ve
enerji oluflturma tarz›d›r. Bizi yenil-
mez k›lan tarzd›r. PKK, geliflmesini,
büyümesini ve baflar›s›n› bu tarza da-
yand›rm›flt›r. Yenilmezli¤ini de bu
tarzla kan›tlam›flt›r. 

PKK’de, kadrosuna ve halk›na bir
fley vermeden istemek, büyük bir ada-
letsizliktir. PKK, kuruldu¤undan gü-
nümüze kadar adalet peflinde koflan,

adaletsizli¤e karfl› ç›kan, adaletsizlik-
ten hesap soran bir hareket oldu.
Adalet anlay›fl›n› kendi içinde de bu
tarzda gelifltiren bir harekettir; kadro-
ya ve halka bir fley vermeden hiçbir
fley istenemez. ‘Neyi vermiflsen, onu
isteyebilirsin’ anlay›fl›yla yaklaflan bir
harekettir. Önder Apo bu anlay›fltan
dolay› kadro ve halk› büyütmeyi, ira-
deli k›lmay› esas alm›flt›r. Kadro ve
halk da Önderlikten bu iradeyi, kiflili-
¤i, kimli¤i ve bilinci ald›¤› için Önder-
li¤e neyi varsa vermifltir. 

PPKKKK’’ddee  ççaall››flflmmaa  yyaarraattmmaa  ffeeddaakkaarrll››kk  
vvee  cceessaarreett  ggöösstteerrmmeeddee  ss››nn››rr  yyookkttuurr  

Önder Apo bu tarzda kadro, halk›
ve hareketi gelifltirip baflar›ya götü-
rürken, kadro ve halk da Önderlikle
birleflerek, neyi varsa vererek Önder-
li¤i büyütmüfltür. PKK’deki diyalektik
geliflmenin özü, bir de burada yat-
maktad›r. Önder Apo, kadro ve halka
hiçbir zaman ‘bana flunu verin’ deme-
mifltir. Ama kadro ve halk sürekli Ön-
derlikten beslenip büyüdü¤ü, güçle-
nip onurlu ve kiflilikli hale geldi¤i
için, daha fazla büyümek, onurlu, ki-
flilikli ve baflar›l› olmak için, neyi var-
sa Önderli¤e vermenin çabas›na gir-
mifl ve bu, Önderli¤in gücüne güç
katm›flt›r. Güçlenen Önderlik de kad-
ro ve halk›na daha fazla bir fleyler
vermenin çabas›na girmifltir. 

E¤er bugün sistem, iflbirlikçiler ve
sömürgeciler Önder Apo’ya sald›r›yor,
her türlü alçakça iftiray› gelifltiriyor,
bunlarla Önderli¤i kadro ve halk›n
nezrinde güçsüz duruma düflürmek
istiyor, ama her fleye ra¤men bunu ba-
flaram›yorsa bunun nedeni, Önderli-
¤in kadro ve halk üzerindeki eme¤idir.
Kadro da halk da bunu çok iyi kavra-
m›flt›r. Gelifltirilen bu sald›r›lar, kadro
ve halkta Önderli¤e ba¤l›l›¤›, sayg› ve
sevgiyi daha çok gelifltirmifltir. 

PKK’de çal›flma, yaratma, bunun
için fedakarl›k ve cesaret göstermede
s›n›r yoktur. Kürdistan’da fedakarl›k,
cesaret ruhunu gelifltiren bu hareket-
tir. Geçmiflte de¤il devlete karfl›, dev-
letin en ufak bir memuruna karfl› dur-
ma cesaretini bile göstermeyen Kürt
insan›, bugün devlet, hatta uluslara-
ras› komplo karfl›s›nda cesaretle du-
rabilmekte, özgürlük mücadelesini
yürütebilmekte, bunun için her türlü
fedakarl›¤› yapmaktad›r. Bu halka
böyle bir ruhu PKK kazand›rm›flt›r.
E¤er bu hareket, fedakarl›k ve cesare-
ti gelifltirmemifl olsayd›, Kürt halk› ve
insan› hiçbir zaman bu denli aya¤a
kalkamayacakt›. PKK, önce kendisin-
de bu cesaret ve fedakarl›¤› gelifltire-
rek, bunu Kürt halk›na yaflamda gös-
tererek, inand›rarak böyle bir bilinci
ve ruhu gelifltirdi. 

KKüürrtt  hhaallkk››  PPKKKK’’yyii  bbaa¤¤rr››nnaa  bbaassmm››flfltt››rr  

Toplum PKK Önderli¤inde, PKK mi-
litanlar›nda flunu gördü: Kendileri
için bir yaflamlar›, kendi sorunlar› di-
ye bir sorunlar›, kendilerine ait bir is-
temleri yoktur. Tümüyle bu halk için,
bu ülke için, özgürlük için yafl›yor bu
insanlar. Bizim gibi çok mütevaz› ya-
fl›yorlar. Halk, PKK militanl›¤›n›n bu
yönünü gördü. Yani dürüstlü¤ünü,
fedakarl›¤›n›, cesaretini gördü. Ahlak-
lar›na ve yaflamlar›na yak›ndan tan›k
oldu ve kendisinin bir parças› olarak
görüp inand›. PKK’nin gelifltirdi¤i fe-
dakarl›k ruhunu ve cesaretini Kürt
halk› da almaya bafllad› ve PKK mili-
tanlar›n›n yaflam›na bakarak PKK’yi
benimsedi. O’nun ideolojisini, siyase-
tini, eylemini, yaflam ve kiflili¤ini be-
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nimseyerek PKK’yi ve PKK militanl›¤›-
n› ba¤r›na bast›. Neyi varsa PKK mili-
tanl›¤›na açt›. Halkla PKK böyle bir-
leflmifltir. Bu da PKK’yi kitlesellefltirip
güç haline getirdi ve yenilmez k›ld›. 

Toplumsallafl›p kitleselleflen bir
hareketi hiçbir güç yenemez. Nitekim
yenemedi¤i de ortadad›r. E¤er bu ha-
reket kitleselleflmemifl, halk›n beynini
ve yüre¤ini fethetmemifl olsayd›, hiç-
bir zaman ayakta kalamazd›. Bu halk›
kazanmas› da yaflam›, kültürü ve ah-
lak›yla, PKK militanl›¤›n›n fedakarl›¤›
ve cesaretiyle olmufltur. Bu, toplumu
müthifl etkilemifltir. Ba¤l›l›k, dürüst-
lük, fedakarl›k, cesaret, kendine ait
olmaktan ç›kmak, tamamen ülke,
halk ve özgürlük için yaflamak, temiz
yaflamak halk› müthifl etkilemifl ve
halk PKK’lileflmifltir. Onun için “PKK
halk’t›r, halk burada” demifltir. Halk-
laflan bir hareketin kolay kolay yenile-
meyece¤i, baflar›dan baflar›ya gidece¤i
PKK somutunda çok net bir biçimde
ortaya ç›km›flt›r. Aksi takdirde ulusla-
raras› komplocu, sömürgeci güçler ve
iflbirlikçiler, çoktan PKK hareketini
teslim alabilir veya tasfiye edebilirdi. 

PPKKKK  bbiirr  mmaarraattoonnddaa  yyaarr››flfl››rr  ggiibbii  
ddüüflflmmaann  iillee  aarraass››nnddaakkii  mmeessaaffeeyyii  aaççmm››flfltt››rr  

PKK’de tempo sorunu çok önemli-
dir. PKK, temposunu sürekli yüksel-
terek, h›zland›rarak düflman›n üzeri-
ne yürümeyi esas alm›fl ve baflarm›fl
bir harekettir. Dolay›s›yla herhangi
bir tempoyla çal›flmam›flt›r. Tempo-
sunu Kürdistan gerçekli¤ine dayan-
d›rm›flt›r. Kendini, toplumunu ve
düflman›n› iyi tan›yarak, güçlü ve za-
y›f yanlar›n› çok iyi bilince ç›kararak
düflmanla mücadelede nas›l bir tem-
poyu esas alaca¤›n› belirlemifltir. Bu
da tarz› tamamlayan bir yöndür. Ma-
dem ki düflman bu kadar ac›mas›z,
bu düflmana karfl› baflar›l› olabilmek
için de ondan daha fazla, daha h›zl›
çal›flmay› esas almak zorundad›r.
Hepsinin ilerisinde bir çal›flman›n
içerisine girilmezse, böyle bir düfl-
manla mücadele etmek mümkün de-
¤ildir. Çünkü düflman hem çok ac›-
mas›z hem de oldukça örgütlü ve tec-
rübelidir. Böyle bir düflmana kendini
kabul ettirmek, ona karfl› ayakta kal-

mak, mücadele edebilmek ve sonuç
alabilmek, kesinlikle onun ilerisinde
bir h›zla çal›flmay› gerektirir. 

‹flte Önder Apo’nun PKK tarz›nda
gelifltirdi¤i budur. Hep ileride olmay›,
düflmanla aras›nda bir mesafe yarat-
may› esas alm›fl ve bunu baflarm›flt›r.
Adeta maratonda yar›fl›r gibi bir ça-
l›flmay› esas alm›flt›r. Nas›l ki mara-
tonda ipi gö¤üslemek için sürekli ön-
de olmak, koflanlar› geride b›rak›p
mesafeyi açmak gerekiyorsa, –çünkü
baflar› buradan geçiyor– Kürdis-
tan’da da özgürlük mücadelesinde
sürekli önde olmak, düflman›n ileri-
sinde olmak esast›r. Bu tarz ve tem-
poyla mücadele edildi¤i için hareket
geliflme ve büyüme sa¤lam›flt›r. Tem-
poda bir hantall›¤›n ortaya ç›kt›¤› an-
da düflman öne geçmifl, inisiyatifi ele
geçirmifl, hareketi darbelemifl, zay›f
düflürmüfl, denetim alt›na almaya
çal›flm›flt›r. Hareket temposunu artt›-
r›p inisiyatifi ele ald›¤›nda ise düfl-
man baflar›s›z k›l›nm›flt›r. 

PPKKKK  KKüürrtt  iinnssaann››nn››  vvee  ttoopplluummuunnuu  
üüsslluubbuu  iillee  eettkkiilleemmiiflflttiirr

PKK’de tempoyla birlikte üslup da
çok önemlidir. Kendine özgü tarz› ve
temposunun yan› s›ra, bunu tamamla-
yan üslubu da söz konusudur. Bir
PKK’liyi PKK’li yapan onun tarz›, tem-
posu ve üslubudur. Di¤er hareketler-
den ay›ran da, onu baflar›l› k›lan da
budur. Kendi tarz, tempo ve üslubunu
esas ald›¤›nda geliflme sa¤lam›fl, bun-
lardan uzaklaflt›¤›nda ise darbe yemifl-
tir. PKK’deki tempo ne kadar h›zl› ve
süratliyse, zamanla yar›fl halindeyse,
zamandan hep kazanmay› ve önde ol-
may› esas alm›flsa, üslupta da bir o ka-
dar etkileyici olma, harekete geçirme,
gelifltirici ve kazan›mc› olma esast›r.
PKK Kürt insan›n› ve toplumunu üslu-
buyla etkilemifltir. Üslubu oldukça et-

kileyici, kazan›mc› ve yücelticidir. He-
yecan vericidir, kaç›rt›c›, düflürücü de-
¤ildir. Zay›flat›c› ve negatif de¤ildir.
Olumlulu¤u esas alma, onu egemen
k›lma esast›r. Bununla insanlara irade
kazand›rm›fl, ruh yaratm›fl, aya¤a kal-
d›rm›fl, çal›flma flevki ve mücadele et-
me istemi yaratm›flt›r. Üslubunda hiç-
bir zaman çirkinli¤e, zay›fl›¤a, bahane-
lere yer vermemifltir, bu konuda geri-
liklere karfl› mücadele etmifltir. Bunla-
ra öfke duymufltur. ‹nsan›n özüne ba¤-
l›l›k, onu esas alma, yüceltme üslu-
bunda ›srarla gelifltirdi¤i bir tarzd›r.

PPKKKK mmiilliittaannll››¤¤››  
öözzggüürrllüü¤¤ee  aaflflkk  ddüüzzeeyyiinnddee  bbaa¤¤ll››  oollmmaakktt››rr

PKK’yi di¤er örgütlerden ay›ran
kendine özgü tarz›, temposu ve üslu-
budur. O’nu güç haline getiren de,
yenilmez k›lan da budur. PKK, hiçbir
zaman halk›n de¤erleriyle, ahlak›yla,
yaflam›yla çeliflmemifltir. Bununla
halk›n nezrinde büyük bir itibar gör-

dü. Halk PKK’yi benimsedi, PKK’yi
kendi kimli¤i ve iradesi olarak gördü.
PKK ile yaflam›n› birlefltirdi. PKK bu
tarzla halk›n gönlünü fethederek taht
kurdu. Bu halk yaflam›n› ve gelece¤i-
ni PKK’de buldu. Onun için PKK ve
Önderli¤iyle birleflti. Onun zihniyetiy-
le, tarz›yla, kiflili¤iyle, kültür ve ahla-
k›yla, ölçüleriyle birleflti. Neyi varsa
bu harekete verdi. Tüm umudunu bu
harekete ba¤lad› . 

Sonuç olarak PKK tarihi iyi ince-
lendi¤inde, PKK’nin geliflim ve bafla-
r› s›rr›n›n PKK zihniyetinde, tarz›nda
ve buna göre flekillenen PKK militan-
l›¤›nda yatt›¤› görülecektir. Biz bugü-
ne bu militanl›kla ulaflt›k. Bugün de
gelecekte de bizi baflar›ya götürecek,
bize kazand›racak olan bu militanl›k-
t›r. Bu militanl›k halk›m›z›n ve hare-
ketimizin gücüdür. 
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aaflflkk  ddüüzzeeyyiinnddee  yyaakkllaaflflaarraakk  ggeelliiflflttii..  BBuu  mmiilliittaannll››kkttaa  hhiiççbbiirr  bbiirreeyysseell  çç››kkaarr  vvee  yyaaflflaamm  ssöözz

kkoonnuussuu  ddee¤¤iillddiirr..  TTaammaammeenn  üüllkkee,,  hhaallkk,,  iinnssaannll››kk,,  öözzggüürrllüükk  iiççiinn  yyaaflflaayyaann,,  mmüüccaaddeellee

eeddeenn    bbiirr  mmiilliittaannll››kktt››rr..  EEggeemmeennllii¤¤iinn  vvee  kköölleellii¤¤iinn  hheerr  ççeeflfliiddiinnii  rreeddddeeddeenn,,  öözzggüürrllüükk

dd››flfl››nnddaa  bbiirr  yyaaflflaamm››  vvee  mmüüccaaddeelleeyyii  kkaabbuull  eettmmeeyyeenn  bbiirr  mmiilliittaannll››kktt››rr”
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Tabii bu militanl›k öyle kolay ge-
liflmedi. Önder Apo bu militanl›¤› ai-
leden, afliretten, yöreden, her türlü
dini mezhepten uzaklaflt›rarak, ulu-
sal ve uluslararas› düzeyde bir düze-
ye getirerek gerçeklefltirdi. Bu mili-
tanl›k, her türlü bireyci yaflam bir
tarafa b›rak›larak, kendinde toplum-
sall›¤› yaratarak gerçekleflti. Kendisi-
ni özgürlü¤e kilitleyerek, özgürlü¤e
aflk düzeyinde yaklaflarak geliflti. Bu
militanl›kta hiçbir bireysel ç›kar ve
yaflam söz konusu de¤ildir. Bu mili-
tanl›k tamamen ülke, halk, insanl›k,
özgürlük için yaflayan, mücadele
eden ve ölen bir militanl›kt›r. Hiçbir
önderlik ve hareketin gerçeklefltire-
medi¤i düzeyde ve say›da gerçekleflen
bir militanl›kt›r. ‹flbirlikçili¤e, ihane-
te ve teslimiyete gelmeyen, hiçbir gü-
cün kolay kolay zapturapt alt›na ala-
mayaca¤› bir militanl›kt›r. Egemenli-
¤in ve köleli¤in her çeflidini redde-
den, özgürlük d›fl›nda bir yaflam› ve
mücadeleyi kabul etmeyen bir mili-
tanl›kt›r. Onun için bu militanl›k
Kürdistan’da büyük bir geliflmeyi,
devrimi gerçeklefltirmifltir. 

PPKKKK  mmiilliittaannll››¤¤››  öözzggüürr  bbiirrllii¤¤ee  ddaayyaall››
ççöözzüümmüü  ggeelliiflflttiirrmmeekk  iissttiiyyoorr

Bu militanl›k bugün demokratik,
özgür birli¤e dayal› çözümü gelifltir-
mek istiyor. Özgür ve demokratik te-
mele dayal› bir çözümü bu militanl›k
d›fl›nda hiçbir militanl›k yaratamaz.
E¤er gerçekten her türlü komplo,
teslim alma ve teslim alma çabalar›
bofla ç›kar›lmak isteniyorsa, bu mili-
tanl›kta ve onun ölçülerinde ›srar
edilmelidir. 

Dikkat edilirse, geçmiflte birçok
komplo, tasfiyecilik dayat›ld› ve bü-
tün bunlar bu militanl›kla afl›ld›.
Bugün de benzer sorunlarla karfl›
karfl›yay›z. Uluslararas› komplo
üçüncü aflamas›n› gündeme koymufl
bulunuyor. Hareketi teslim almak is-
tiyor. E¤er teslim olmazsa tasfiye,
imha, fliddet, katliamlarla tasfiye
edece¤ini söylüyor. Komplocu güçler
–ki buna Kürt iflbirlikçileri de dahil–
sömürgeci güçler, Amerika, Avrupa,
bölgesel güçler PKK’yi teslim almak
için el ele vermifltir. PKK’yi her yö-
nüyle tecrit etme, daraltma, askeri
yönelimlerle iradesini k›r›p, iradesiz-
lefltirip teslim almak istiyor. E¤er
bütün bu sald›r›lara, kuflatmalara,
tecrit ve imhalara ra¤men iradesini
k›ramaz ve teslim alamazsa, fliddeti
gelifltirerek, katliamlar› gerçekleflti-
rerek bu hareketi tasfiye etmek iste-
yecektir. Bize dayat›lan ya teslim ol-
mak ya da tasfiyedir. 

KKaazzaannmmaann››nn  yyoolluu  PPKKKK mmiilliittaannll››¤¤››nn››nn
pprraattiikklleeflflttiirriillmmeessiinnddeenn  ggeeççeerr

Geçmiflte nas›l ki teslim alma, tes-
limiyet ve tasfiye dayatmalar›na karfl›
PKK militanl›¤›yla durulduysa, bu da-
yatmalar bofla ç›kar›l›p hedeften,
amaçtan hiçbir flekilde sapmadan ge-
liflme ve baflar› sa¤land›ysa, bugün
de benzer tarzda gelifltirilen teslim al-
ma ve tasfiye çabalar›na karfl› bu mi-
litanl›kla durmal›y›z. E¤er bu militan-
l›kta ›srar edilir, ölçüleri daha yetkin
k›l›n›r, bu militanl›¤›n pratikleflmesi
bu hareketin tarz›yla gerçeklefltirilir-
se, bu teslim alma ve tasfiye çabalar›
yine sonuçsuz b›rak›lacak ve hareket,

hedefleri üzerinde yürüye-
cektir. Kazanman›n yolu
tamamen buradan geçi-
yor, yoksa memurculuk-
tan, ruhsuzlaflmadan, or-
tayolculuktan, küçük bur-
juval›ktan de¤il. 

E¤er bugün komplocular
›srarla teslim alma ve tasfi-
ye etmeyi gündeme getiri-
yor ve bunu dayat›yorsa,
bu biraz da PKK militanl›¤›-
n›n zay›flamas›ndan dolay›-
d›r. PKK militanl›¤›nda öl-

çülerin geriye düflmüfl olmas› nedeniy-
ledir. Memurculu¤un, bundan kaynak-
lanan ruhsuzlaflman›n, mücadelesizli-
¤in ortaya ç›kmas› dolay›s›ylad›r. Zaten
bundan güç ve cesaret al›narak hare-
ketin üzerine geliniyor. Tabii bunun
karfl›s›nda durman›n ne kadar hayati
oldu¤u çok aç›kt›r. E¤er gerçekten da-
yat›lan tasfiye ve imha giriflimlerini bo-
fla ç›karmak, yolumuza devam etmek,
hedeflerimize ulaflmak istiyorsak, ke-
sinlikle bu memurlaflmaya, ruhsuzlafl-
maya son vermemiz, PKK militanl›¤›n›n
ölçülerinde ›srarl› olmam›z, bunlar› bü-
yütmemiz gerekiyor. 

PPKKKK  mmiilliittaannll››¤¤››nnaa  yyaarraaflfl››rr  bbiirr  yyaaflflaamm››nn
vvee  dduurruuflfluunn ssaahhiibbii  oolluunnaaccaakktt››rr

Bu temelde bütün PKK militanlar›n›
yeniden kendi özlerine dönmeye, kendi
özleriyle buluflmaya, kendi özlerine da-
yanarak aya¤a kalkmaya ça¤›r›yoruz.
E¤er özleriyle buluflur ve bunun üze-
rinden bir at›l›m› bafllat›rlarsa, nas›l ki
geçmiflte bu öz bizi güçlü aya¤a kald›r-
d›ysa, baflar›dan baflar›ya götürdüyse,
bugün de ayn› baflar›y› yaflatacakt›r.
Buna inanmak; bu özün, ruhun, ölçü-
lerin ve militanl›¤›n d›fl›nda da hiçbir
fleyin bu komployu bofla ç›karmayaca-
¤›n› çok net bilmek gerekiyor. 

Hareket, yeniden kendi özüyle bu-
luflma ve komploya karfl› daha güçlü
durma hamlesi bafllatm›flt›r. Düflman
da bunun önünü almak, bofla ç›kar-
mak için yeni bir hamleye giriflmifltir.
Biz nas›l ki ““aarrtt››kk  yyeetteerr,,””  ““ÖÖnnddeerrllii¤¤ii
yyaaflflaa  vvee  yyaaflflaatt””  fliarlar›yla bu hamleyi
bafllat›p özümüzle buluflmak, bunun-
la her türlü zay›fl›¤›m›z› ve güçsüzlü-
¤ümüzü aflmak, tasfiye çabalar›na
karfl› mücadeleyi gelifltirmek istediy-
sek, düflman da bunun önünü almak,
komplo ve tasfiyecilikle att›¤› ad›m›
sonuçland›rmak için kendi cephesin-
den karfl›t bir hamleyi bafllatm›flt›r.
Bu hamleyle bizim hamlemizi etkisiz
k›lmay›, PKK’yi bitirmeyi amaçlamak-
ta ve bunu aç›kça dillendirmektedir.
Hiçbir PKK’li bu onursuzlu¤u kabul
etmeyecek, her koflul alt›nda PKK mi-
litanl›¤›na yak›fl›r bir yaflam›n, tutu-
mun, davran›fl›n sahibi olacakt›r. Bi-
ze yak›flan da budur, do¤ru ve gerek-
li olan da budur. 

SERXWEBÛNKKaass››mm  22000077 2233
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SERXWEBÛN KKaass››mm  220000772244

fiehitler partisi PKK’nin resmen ku-
ruluflunun 30. y›l›na giriyoruz. 29. ku-
rulufl y›ldönümünün baflta PKK’nin
kurucusu ve yarat›c›s› olan Önder
Apo’ya, tüm halk›m›za ve demokratik
dostlar›m›za, bütün parti kadro ve
sempatizanlar›na kutlu olmas›n› dili-
yoruz. PKK’yi var eden, Kürt halk›n›
yeniden yaratan ve bizi bugünlere geti-
ren , HHaakkiilleerrllee,,  HHaalliilllleerrllee,,  MMaazzlluummllaarrllaa,,
KKeemmaalllleerrllee,,  HHaayyrriilleerrllee  bafllayan ve fifiii--
llaannllaarrllaa,,  VViiyyaannllaarrllaa,,  SSoorrxxwwiinnlleerrllee de-
vam eden, say›lar› on binleri bulan bü-
yük özgürlük ordusu kahraman flehit-
lerimizi sayg› ve minnetle an›yoruz. 30.
parti y›l›nda, tüm kadro ve sempati-
zanlar ile halk›m›za ve demokratik
güçlere özgürlük ve demokrasi müca-
delelerinde üstün baflar›lar diliyoruz. 

Hiç kuflkusuz PKK, Mezopotamya
topraklar›nda doğup geliflen en derin
bir özgürlük ak›m› ve en köklü halk
özgürlük hareketlerinden biridir. Res-
men kuruluflundan bu yana geçen 29
y›l içinde, yine ilk tohumlar›n›n
at›ld›ğ› andan bugüne gelen 35 y›ll›k
süreçte Kürdistan topraklar› üzerinde
yeni bir tarih yaratmay› baflard›ğ›,
tart›flma götürmez bir gerçektir. Sö-
mürgeci egemenlik alt›nda bafl aflağ›-
ya giden ve üzerinde soyk›r›m uygula-
nan Kürt halk tarihini tersine çevire-
rek, Kürt’ün bağ›ms›z, özgür ve de-
mokratik düflünme, bu değerleri ger-
çeklefltirmek için örgütlenme ve böyle
bir yaflam sürecini gelifltirerek Kürt
halk tarihine yeni bir bafllang›ç yap-
t›rd›ğ› ortadad›r. Bu bak›mdan
Kürt’ün milad› olmay› hak etmifltir. 

PKK’nin bu tarihsel geliflmeleri,
Önder Apo’nun kifliliğinde flekillenen
büyük özgürlük bilinci, tutkusu,
aray›fl›, halka derin bağl›l›ğ› ve yük-
sek bir sorumluluk duygusunda ken-
dini bulan özelliklerle gerçeklefltirdiği
bilinmektedir. Umudun her fleyden
değerli olduğu felsefesi, PKK’yi var
eden ve görevlerini baflarmas›n› sağla-
yan temel bir ç›k›fl noktas› olmufltur.
Bu bak›mdan, 35 y›ll›k bir tarihsel
gerçeği ifade etmesine rağmen daha
ilk an›n heyecan›, coflkusu, tutkusu
bu 30. y›la giriflte de capcanl› yaflayan
bir gerçek durumundad›r. 

PPKKKK  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  öözzggüürr  vvee  ddeemmookkrraattiikk
yyaaflflaamm››nn››  ssaa¤¤llaayyaann  öözzssuudduurr

Çok iyi biliyoruz ki, geçen 30 y›l içe-
risinde sadece Kürdistan’da değil, Or-
tadoğu’da, hatta dünyada bile en çok
tart›fl›lan, tan›m getirilen, üzerinde söz
söylenen güçlerin bafl›nda PKK gel-
mektedir. Herkes kendi penceresinden
bakarak PKK olay›na tan›m getirmeye,
kendi ç›karlar› doğrultusunda PKK’yi
adland›rmaya çal›flm›flt›r. Kuflkusuz ki
geçen 29 y›l boyunca PKK’yi en çok ta-
n›mlayan, anlamaya ve anlamland›r-
maya çal›flan onun yarat›c›s›, kurucu-
su ve önderi olan Önder Apo olmufltur. 

Önder Apo PKK’yi insana yaflam
veren damarlardaki kana benzetmifl,
dolay›s›yla Kürt halk›n›n özgür ve de-
mokratik yaflam›n› sağlayan öz su
olarak tan›mlam›flt›r. PKK’yi Kürdis-
tan’da iyiliğin, güzelliğin, do¤ruluğun,
adaletin, özgür ve demokratik yafla-

m›n yeniden dirilifli olarak ifade et-
mifl; PKK ile Kürt halk›n›n baharlaflt›-
ğ›n›, yani ““NNeewwrroozz  hhaallkk››”” haline geldi-
ğini ortaya koymufltur. 

“PKK’li olmak her gün yeni bafllan-
g›çlar yapabilmektir” diyerek PKK diya-
lektiğini ortaya koyan Önder Apo, in-
sanl›k tarihi içerisinde PKK’nin yerini
ve rolünü çok genifl biçimde izah et-
mifltir. PKK’yi bir yönüyle umut, heye-
can, coflku, bir tarz, bir insan ve top-
lum duruflu, bir iyilik, güzellik, adalet
örneği olarak ifadelendirirken, diğer
yandan kötülükleri Kürdistan’da yarg›-
layan bir olgu, bir mücadele gücü, öz-
gürlük ve demokrasi hareketinin kur-
may› olarak ifadelendirmifltir. PKK’yi,
insani sorumluluk duygusunun en
yüksek düzeyi olarak; ödünsüz, hesap-
s›z, ç›kars›z, kendini özgürlük ve de-
mokrasi hareketine adam›fl kiflilerin
mücadele mevzisi olarak ifadelendirip,
O’nu bir flehitler partisi olarak tan›m-
lam›flt›r. Her biri Kürt halk›n›n özgür
demokratik varl›ğ›n› ve yaflam›n› yüre-
ğinde temsil eden özgürlük abideleri
olan kahraman flehitlerimizin PKK’nin
varoluflunda, tarz›nda, üslubunda,
mücadele ve yaflam felsefesinde yafla-
d›ğ›n› ortaya koymufltur.

Önder Apo ile birlikte bu 29 y›l bo-
yunca PKK’yi en çok anlamaya çal›-
flanlar da kad›n›yla genciyle, emekçi-
siyle, yafll›s›yla çocuğuyla yi¤it Kürt
halk› olmufltur. Kürt halk› PKK tan›-
m›n›, “PKK halkt›r, halkta burada” fli-
ar›nda özetlemifltir. PKK’yi özgürlük
bilinci edinen, bu doğrultuda örgütle-
nen ve mücadeleye yürüyen halk ola-

PPKKKK’’nniinn  3300..  kkuurruulluuflfl  yy››ll››nn››  
yyeenniiddeenn  ppaarrttiilleeflflmmee  hhaammlleessiinnee  ddöönnüüflflttüürreelliimm

“PPKKKK,,  MMeezzooppoottaammyyaa  ttoopprraakkllaarr››nnddaa  ddoo¤¤uupp  ggeelliiflfleenn  eenn  ddeerriinn  bbiirr  öözzggüürrllüükk  aakk››mm››  vvee  eenn  kköökkllüü  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettlleerriinnddeenn  
bbiirriiddiirr..  RReessmmeenn  kkuurruulluuflfluunnddaann  bbuu  yyaannaa  ggeeççeenn  2299  yy››ll  iiççiinnddee,,  yyiinnee  iillkk  ttoohhuummllaarr››nn››nn  aatt››lldd››¤¤››  aannddaann  bbuuggüünnee  ggeelleenn  3355  yy››llll››kk  
ssüürreeççttee  KKüürrddiissttaann  ttoopprraakkllaarr››  üüzzeerriinnddee  yyeennii  bbiirr  ttaarriihh  yyaarraattmmaayy››  bbaaflflaarrdd››¤¤››,,  ttaarrtt››flflmmaa  ggööttüürrmmeezz  bbiirr  ggeerrççeekkttiirr..  SSöömmüürrggeeccii  

eeggeemmeennlliikk  aalltt››nnddaa  bbaaflfl  aaflflaa¤¤››yyaa  ggiiddeenn  vvee  üüzzeerriinnddee  ssooyykk››rr››mm  uuyygguullaannaann  KKüürrtt  hhaallkk  ttaarriihhiinnii  tteerrssiinnee  ççeevviirreerreekk,,  KKüürrtt’’üünn  
bbaa¤¤››mmss››zz,,  öözzggüürr  vvee  ddeemmookkrraattiikk  ddüüflflüünnmmee,,  bbuu  ddee¤¤eerrlleerrii  ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk  iiççiinn  öörrggüüttlleennmmee  vvee  bbööyyllee  bbiirr  yyaaflflaamm  ssüürreecciinnii  

ggeelliiflflttiirreerreekk  yyeennii  bbiirr  bbaaflflllaanngg››çç  yyaapptt››rrdd››¤¤››  oorrttaaddaadd››rr..  BBuu  bbaakk››mmddaann  KKüürrtt’’üünn  mmiillaadd››  oollmmaayy››  hhaakk  eettmmiiflflttiirr”

HHaallkk SSaavvuunnmmaa  KKoommiitteessii
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rak tan›mlam›fl, dolay›s›yla
Kürt halk›n›n ulusal demokra-
tik kimli¤i olarak görmüfltür.
Dolay›s›yla özgür Kürt ve Kürt
halk› ile PKK özdeflleflmifltir. 

Önder Apo ve Kürt halk›yla
birlikte, geçen bu 29 y›l bo-
yunca baflta Kürdistan’›n dört
parças› olmak üzere, tüm böl-
ge ve dünyada PKK’ye iliflkin
her türlü söz söylenmifl, tan›m
gelifltirilmifltir. Herkes adeta
kendi ç›kar› do¤rultusunda
bir PKK yaklafl›m› ve tan›mla-
mas› içinde olmufltur. Öyle ki, bu sü-
reçte en çok konuflulan ve tart›fl›lan,
gündemi en çok iflgal eden olay ve ol-
gular›n bafl›nda gelenlerden birisi de
PKK olmufltur. Kimileri O’nu Kürt hal-
k›n›n soyk›r›m›n› önleme gücü, dirilifl
hareketi, ulusal mücadele veren Öz-
gürlük hareketi biçiminde tan›mlar-
ken, kimileri de adeta cinnet düzeyine
varan bir yaklafl›mla terör örgütü ol-
du¤unu, eflk›ya ve katil toplulu¤un-
dan olufltu¤unu söylemifltir. K›saca
30 y›ll›k tarihi içerisinde en güçlü ve
anlaml› övgüleri, tan›mlar› ald›¤› gibi,
en a¤›r hakaret içeren tan›mlara ve
sövgülere de maruz kalm›flt›r.

PPKKKK  vvee  ÖÖnnddeerr  AAppoo  KKüürrtt’’üünn  öözzggüürrllüükk  
vvee  ddeemmookkrraassii  ççiizzggiissii  oollmmuuflflttuurr

PKK, 30 y›ll›k flanl› mücadele tari-
hinin ilk on y›l›nda Kürdistan üzerin-
de uygulanan inkar ve imha sistemini
teflhir etmifl, 12 Eylül faflist askeri
darbesinin imha sald›r›lar›n› da bofla
ç›kararak partileflmeyi ve gerillalafl-
may› baflarm›flt›r. ‹kinci on y›lda ise
Türkiye devletinin dayatt›¤› topyekün
sald›r›lara karfl› halk›n ulusal dirilifl
devrimini baflar›ya götürmüfl, gerilla-
ya ve halk serhildanlar›na dayanarak
topyekün imha savafl› karfl›s›nda o
güne kadar yarat›lan tüm de¤erleri
savunup korumay› bilmifltir. Üçüncü
on y›lda karmafl›klaflan bölgesel ve
uluslararas› ç›karlar do¤rultusunda
gelifltirilen uluslararas› komplonun
sald›r›lar›na karfl› kendini yenileyip
yeniden yap›land›rmay›, stratejik de-
¤iflimi sa¤lamay›, bu temelde devletçi
sisteme karfl› kad›n özgürlü¤üne ve
ekolojik devrime dayal› devlet olma-

yan demokratik toplum sistemini or-
taya ç›karmay› amaçlayan yeni bir pa-
radigma ve bu temelde yeni bir müca-
dele sürecini gelifltirmifltir. 

PKK’nin 30 y›ll›k mücadele tarihi
boyunca Kürt halk›na ve insanl›¤a
yapt›¤› katk›lar çoktur. Her fleyden ön-
ce Kürt insan›na ve toplumuna düflün-
me gücü ve özgürlük çizgisi kazand›r-
m›flt›r. Kendi ç›kar›n› göremeyen, bafl-
kalar› taraf›ndan aldat›lan, baz› ger-
çekleri görse de ç›karlar›n› savunacak
bir güce ve örgütlülü¤e sahip olmayan
Kürt insan›n› ve toplumunu, özgürlük
ve demokrasi çizgisi ekseninde, halkla-
r›n birli¤ine ve kardeflli¤ine dayal› ola-
rak, kendi ç›karlar›n› savunup kurum-
laflt›rma temelinde örgütlenip özgürlük
mücadelesine at›lan bir halk haline ge-
tirmifltir. Bu halka ve bireylerine ger-
çek yurtseverli¤i, demokratik düflünce-
yi, özgür ve ba¤›ms›z duruflu, adaleti
ve eflitli¤i ö¤retmifltir. K›sacas› PKK ve
Önder Apo, Kürt’ün beyni, düflünme
gücü, özgürlük ve demokrasi çizgisi ol-
mufltur. Ulusal bilincin, ruhun ve ör-
gütlülü¤ün, ulusal birli¤in, demokratik
duruflun ve kardeflli¤in yarat›c›s› ol-
mufltur. Tarih boyunca dünyan›n dört
bir yan›nda özgürlük ve demokrasi için
verilen mücadelelerin sonuçlar›n› Kürt
toplumuna tafl›yarak, onlar› ça¤›n ge-
rektirdi¤i özgürlük, eflitlik ve demokra-
si bilinciyle donatm›flt›r. 

PKK, 30 y›ll›k mücadele tarihi içeri-
sinde Kürt halk›n›n düflünme gücü
ak›l gücü oldu¤u gibi, insanl›¤›n özgür-
lük bilincine de önemli katk›larda bu-
lunmufltur. Özellikle son 150 y›l›n öz-
gürlük, eflitlik ve demokrasi hareketi
olan reel sosyalizmin sosyalist ilkeler
do¤rultusunda kapsaml› bir elefltiri ve

özelefltirisini yaparak, onu dev-
letçi çizgiden kurtar›p, demok-
rasi çizgisiyle bütünlefltirip ger-
çek özüne kavuflturmufltur.
Devletçi sosyalizmin yanl›fll›-
¤›n› ortaya koyarak, demokra-
tik sosyalizm ideolojisini gelifl-
tirmifl, sosyalist ideolojide
köklü bir paradigma de¤iflimi
yapmay› sa¤latm›flt›r. Bu do¤-
rultuda reel sosyalizmin içine
düfltü¤ü kaba materyalist felse-
fi yaklafl›m ile diyalekti¤in dog-
matik yorumlan›fl›n› afl›p, sos-

yalizm ilkelerini devlet tasarrufundan
kurtararak halk›n, toplumun hizmeti-
ne sunulacak ilkeler bütünü haline ge-
tirmenin ve yarat›c› uygulamas›n› her
koflul alt›nda yap›labilmenin teori ve
yap›lanma gerçe¤ini ortaya koymufltur.
Dolay›s›yla Önder Apo’nun reel sosya-
lizm elefltirileri ve demokratik sosyaliz-
min felsefik, ideolojik, örgütsel ve stra-
tejik bak›mdan tan›mlanmas›na dair
gelifltirdi¤i düflünceler, insanl›¤›n öz-
gürlük, eflitlik ve demokrasi düflünce-
sine önemli bir katk› yaparak, 21.
yüzy›l›n sosyalist ak›m›n› yaratmay›
baflarm›flt›r. Böylelikle 21. yüzy›l›n öz-
gürlük, eflitlik ve demokrasi çizgisi or-
taya ç›km›flt›r. Bu durum, insanl›k zih-
niyetinde ve düflünce tarihinde önemli
bir geliflmeyi ifade etmektedir.

PPKKKK  KKüürrddiissttaann’’››  ppaarrççaallaayyaann  
ss››nn››rrllaarr››  iiflfllleemmeezz  kk››llmm››flfltt››rr

PKK’nin siyasal alanda yol açt›¤› ge-
liflmeler de tarihsel de¤erdedir. Son
yüzy›lda Kürdistan’› bölüp parçalayan
ve Kürt toplumunu yok etmeyi öngö-
ren inkar ve imha sistemini çözümle-
yerek, onu ifllemez k›lan siyasi gelifl-
meleri yaratan da PKK olmufltur. Kürt
halk›nda yaratt›¤› ulusal ruh ve birlik
bilinciyle, dört parçada ortaya ç›-
kard›¤› parti, halk ve gerilla örgütlen-
mesine dayanarak, Kürdistan’› parça-
layan s›n›rlar› ifllemez k›lmay› baflar-
m›flt›r. Adeta inkar üzerinde oluflan
bölge ve kapitalist dünya sistemine
karfl› mücadeleyle Kürt sorununu aç›-
¤a ç›kar›p, çözümü yönünde gelifltirdi-
¤i politik güçle, bölge ve uluslararas›
siyaseti tümden de¤ifltirmeyi sa¤latan
bir siyasi gerçe¤i ortaya ç›karm›flt›r.
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Dolay›s›yla son 30 y›l›n en büyük siya-
si hareketlerinden birisi PKK hareketi
ve onun gelifltirdi¤i ulusal özgürlük
mücadelesi olmufltur. 

Bu durum, küresel sermayenin ç›-
karlar› do¤rultusunda, ad›na III. Dün-
ya Savafl› denilen bir sald›r› temelinde,
Ortado¤u’nun yeniden flekillendiril-
mek istendi¤i günümüzde kendisini
tümüyle siyaset gündemini belirler bir
konuma ulaflt›rm›flt›r. Kapitalist dev-
letçi sistemin 20. yüzy›lda yaratt›¤› Or-
tado¤u ve uluslararas› sistemin temel
de¤iflim gücünün, Kürt sorununun çö-
zümünü öngören bu siyaset oldu¤unu
herkese göstermifltir. Bu bak›mdan
yeni bir siyasal güç olarak herkesin
dikkate ald›¤›, üzerinde hesap yapt›¤›,
kendi PKK ve Kürt politikas›n› olufltur-
maya çal›flt›¤› yeni bir siyasal sürecin
geliflmesine yol açm›flt›r.

En fazla da Kürt insan›n›n zihniye-
tini de¤ifltirip özgürlük ve demokrasi
bilinciyle doldurarak, Kürt toplumunu
özgür ve demokratik bir yaflam süreci-
ne çekerek, düflünce alan›nda oldu¤u
kadar kültürel ve sosyal alanda da bü-
yük bir geliflmenin yaflanmas›n› sa¤la-
m›flt›r. Kürt sosyalitesinin yarat›c›s›,
Kürt kültürünün geliflmesini sa¤layan
en temel verilerin ortaya ç›kart›c›s›,
Kürt birey ve toplumunun tarihten ge-
tirdi¤i zengin birikime dayanarak, gü-
nümüzde yetkin düflünce ve davran›fl
sergilemesini sa¤layan kültürel ve sos-
yal devrimlerin gelifltiricisi olmufltur. 

PPKKKK  yyeennii  bbiirr  öörrggüüttlleennmmee  bbiilliinnccii  
vvee  aannllaayy››flfl››  ggeelliiflflttiirrmmiiflflttiirr

PKK sömürgecilik alt›nda da¤›t›lan
Kürt’ün örgütlenme bilincinin yarat›c›
gücüdür. Adeta atomlar›na kadar top-
lumsal parçalanmay› yarat›p, bireycili-
¤i gelifltirerek toplumu güçten düflür-
meyi öngören sömürgecili¤e karfl› ör-
gütlenme bilincini ortaya ç›karm›flt›r.

Böylece Kürt’ün en temel zaaf› olan ör-
güte gelmeme, örgütlenememe anlay›-
fl›na dur demifl, bu konuda önemli iler-
lemeler sa¤lam›flt›r. Sömürgecili¤in
oyunlar›n› teflhir ederek, kad›n-erkek
Kürt bireyine özgürlükçü duruflun ve
toplumsal ç›karlar›n örgütlenmede ol-
du¤unu gösterip, yeni bir örgütlenme
bilinci ve anlay›fl› gelifltirmifltir.

Bunun sonucunda bireycilik, aileci-
lik, afliretçilik içinde parçalan›p da¤›-
t›lm›fl Kürt toplumunu parti, cephe, ge-
rilla, demokratik kurum ve kurulufllar
biçimindeki örgütlenmeler içinde yeni
bir örgütsel yap›ya kavuflturmufltur.
Önderli¤in vurgulad›¤› gibi, iki kiflisi bir
araya gelemeyen Kürt insan›n› ulusal
birlik etraf›nda, parti ve gerilla içerisin-
de örgütlenir, birleflir ve birlikte çal›fl›p
yaflar hale getirmifltir. Bu temelde ya-
ratt›¤› siyasi, askeri örgütlülükle bir
yandan Kürt halk›n›n potansiyelini gü-
ce dönüfltürürken, di¤er yandan bölge-
de yeni bir siyasal aktörün oluflmas›na,
dolay›s›yla bölge siyasetinde dengelerin
de¤iflmesine yol açm›flt›r. 

PKK’nin askeri alanda da Kürt top-
lumuna ve demokrasi güçlerine önem-
li katk›lar› olmufltur. Özellikle modern
gerilla bilincinin, tarz›n›n, örgütlülü-
¤ünün gelifltirilmesinde, Kürt toplu-
mundaki bilinen geleneksel isyanc›
anlay›fl ve kültürün afl›l›p, halk› mo-
dern örgütlülük temelinde kendini sa-
vunacak silahl› bir güç haline getiren
ad›mlar›n at›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Daha
da ötesi, özellikle de¤iflim ve yeniden
yap›land›rma sürecinde gelifltirdi¤i
meflru savunma çizgisi, bunun strate-
jik, taktik özellikleri, ilkeleri, öz savun-
maya ve gerillaya dayal› örgütsel biçi-
miyle, asl›nda halklar›n hiyerarflik
devletçi sistemin bask› ve sald›r›lar›na
karfl› kendilerini demokratik toplum
örgütlülü¤ü temelinde nas›l savuna-
caklar›n›n en güçlü bilincini ve örgüt-
sel düzeyini ortaya ç›karm›flt›r. Bu an-

lamda meflru savunma çizgisine dayal›
gerilla bilinci ve örgütlülü¤üyle, Kürt
toplumunun özgür demokratik yaflam
çizgisinde ilerlemesini sa¤latacak ve
tüm halklar› devletçi sistemin sald›r›-
lar› karfl›s›nda koruyacak do¤ru bir
meflru savunma bilinci ve örgütlenme
tarz› kazand›rmay›, en az›ndan teorik
düzeyde sa¤lam›flt›r. 

PPKKKK’’nniinn  iillkk  hheeddeeffii  öözzggüürrllüü¤¤üünnee  
sseevvddaall››  bbiirr  hhaallkk  yyaarraattmmaakktt››

PKK’nin 29 y›l boyunca veya to-
humlar›n›n at›l›fl›ndan bu yana geçen
35 y›ll›k süre içerisinde özgürlük dü-
flüncesi ve Kürt halk› aç›s›ndan yap-
t›klar› ve yol açt›¤› geliflmeler tarihsel
niteliktedir. Belki Kürt sorununun çö-
zümü aç›s›ndan henüz kal›c› sonuçlar
ortaya ç›kar›lamam›flt›r. Yine Kürt hal-
k›n›n özgür ve demokratik yaflam çiz-
gisinde örgütlülü¤ünün istenilen dü-
zeyde ortaya ç›kar›lamamas›ndan söz
edilebilir. Baz›lar› aç›s›ndan, Kürt so-
rununun çözülememifl, bafllang›çta
öngörülen ulusal kurtulufl savafl›n›n
hedeflerine tümüyle ulafl›lamam›fl, bir
Kürt devletleflmesine yol aç›lamam›fl
olmas› önemli geliflmeler yaratamama
alarak görülebilir. Özellikle devletçi
paradigma içinde düflünen liberal ve
klasik solcu zihniyetler aç›s›ndan bu
durum elbette geçerlidir. Ancak bir
Kürt devletleflmesi ortaya ç›kmam›fl ve
Kürt sorununun çözümü kal›c› düzey-
de gerçekleflmemifl olsa da PKK’nin
Kürt toplumu aç›s›ndan yapt›klar› ve
yol açt›¤› sonuçlar hiçbir biçimde kü-
çümsenemez. PKK, devletçi zihniyette
olanlar›n düflündü¤ünden katbekat
ulusal demokratik de¤erler, özgür-
lükçü ve demokratik birikimler ve
mevziler ortaya ç›karm›flt›r. 

PKK’nin ç›k›fl›ndaki ilk hedefi, özgür-
lü¤üne, ba¤›ms›z ve demokratik yafla-
m›na sevdal› bir halk yaratmakt›. Böyle
bir toplum gerçe¤i hiçbir halkta ol-
mad›¤› kadar yarat›lm›flt›r. Bu yönüyle
PKK, önüne koydu¤u hedeflerden
önemli olanlar›n› büyük oranda gerçek-
lefltirmifltir. Kald› ki Güney Kürdis-
tan’da meflru savunma alanlar›nda
ortaya ç›kan düzey, o çok aranan Kürt
devletleflmesinden de önemli bir
geliflmenin yarat›ld›¤›n› göstermektedir. 
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Yine Kürt sorununun çözümü, bu-
gün kendini Ortado¤u ve dünya gün-
demine bütün di¤er sorunlardan daha
kapsaml›, büyük ve acil çözüm isteyen
bir sorun olarak dayatm›fl durumda-
d›r. Ortado¤u’da yaflanan o büyük ça-
t›flma sonunda gelip Kürdistan’da ve
Kürt sorununda dü¤ümlenmifl durum-
dad›r. Bunu yaratan, Kürt sorununun
çözümünü bölge ve uluslararas› siya-
set gündemine bu düzeyde dayatan da
kuflkusuz PKK hareketidir. 

KKüürrddiissttaann’’ddaa  ggeelliiflflttiirriilleenn  ssiisstteemm  
hhiiççbbiirr  ttoopplluumm  üüzzeerriinnddee  uuyygguullaannmmaamm››flfltt››rr  

Bunlarla birlikte, PKK’nin en çok
da ideolojik, örgütsel bak›mdan ya-
ratt›¤› geliflmeleri görmek ve
do¤ru anlamak gerekir. Bunun
de¤erini anlamak için de I.
Dünya Savafl› ard›ndan Kürt
toplumu üzerinde uygulanan
–ad›na ister sömürgecilik, ister
inkar imha sistemi densin, her
ne biçimde tan›mlan›rsa tan›m-
lans›n– bu sistemin niteliklerini
iyi görmeyi gerektirir. Bu bask›
biçimi, gerçekten de 20. yüzy›l
gibi ulusal ve sosyal özgürlük
mücadelelerinin en çok geliflti¤i
bir tarihsel kesitte, bu yüzy›l
gerçe¤ine oldukça ters bir ko-
num arz edecek flekilde Kürt
toplumuna ince bir soyk›r›m›n daya-
t›lmas›n› ifade etmektedir. 

Bu soyk›r›m, katliam, iflkence, bas-
k› yöntemleriyle oldu¤u gibi, daha çok
da ekonomik yöntemlerle, e¤itim yön-
temiyle, sosyal, kültürel yöntemlerle
sürdürülmüfltür. Kürt toplumu bu yö-
nüyle tam bir özel ve psikolojik savafl
sald›r›s› alt›nda bitifle götürülmek is-
tenmifltir. Böylece Kürt insan›n› dü-
flüncesiz k›larak veya kendi ç›karlar›
do¤rultusunda düflünemez hale geti-
rerek, düflünce ba¤›ml›l›¤› alt›nda tu-
tup kendi ç›karlar›n› göremez, bu te-
melde örgütlenemez hale getirerek
eritmek ve baflkalafl›ma raz› olur bir
konuma düflürmek istemifllerdir. Bu,
en tehlikeli bask› ve bitirme biçimidir. 

20. yüzy›l bafl›nda dünyada ve Orta-
do¤u’da Avrupa devletlerinin yü-
rüttü¤ü savafllar ard›ndan Kürdis-
tan’da gelifltirilen sistem, insanl›k tari-

hinde belki de hiçbir toplum üzerinde
uygulanmam›fl bir sistemdir. Bu sis-
tem, henüz modern ça¤›n sosyal yaflam
ve örgütlenmesini gelifltirememifl, ken-
di siyasal, askeri örgütlülü¤ünü ulus
düzeyinde ortaya ç›karamam›fl Kürt
toplumu üzerinde dünyan›n hiçbir ye-
rinde görülmemifl ulusal inkar, sosyal
ve kültürel bask› yaparak ekonomik is-
tismar› uygulanm›fl, hem birey hem
toplum üzerinde efline ender rastlan›r
bir tahribata yol açm›flt›r. PKK’yi, birey
ve toplum üzerinde soyk›r›m düzeyinde
sürdürülen bu ekonomik, sosyal, kül-
türel, askeri bask› ve yok etme sistemi-
nin etkilerine karfl› yürüttü¤ü mücade-
le ve bunlar› ortadan kald›racak dü-
flünme, örgütlenme, özgür ve ba¤›ms›z

yaflama irade ve iddias›n› birey ve top-
lum düzeyinde ortaya ç›karma gerçe-
¤iyle ele almak ve anlamak gerekir.

PPKKKK  ddeevvrriimm  iiççiinnddee  ddeevvrriimmlleerrii  
tteettiikklleeyyeenn  bbiirr  ddiinnaammiizzmmee  ssaahhiippttiirr  

Önder Apo’nun deyimiyle, Kürt hal-
k›na herkesin yapt›¤› kötülü¤e karfl›
PKK, iyilik yapmay› esas alm›flt›r. Kim-
senin üstlenmek istemedi¤i, bir tarafta
b›rak›p geçti¤i Kürt sorununu çözme
sorumlulu¤unu üstlenip, bunun ge-
reklerinin yerine getirilebilmesi için bi-
rey ve toplumda ideolojik, ruhsal, duy-
gusal, kültürel ve örgütsel de¤ifliklikle-
ri yaratma temelinde bir mücadeleyi ve
geliflimi ortaya ç›karm›flt›r. Bu bak›m-
dan PKK’nin yürüttü¤ü mücadele,
baflka toplumlarda sürdürülen ulusal
kurtulufl mücadelelerinden çok farkl›
ele al›nmak durumundad›r. Kesinlikle

onlar gibi dar siyasi ve askeri kapsam-
da bir hareket de¤ildir. Onlar› çok
aflan bir felsefik, ruhsal, duygusal, ör-
gütsel boyutlar› vard›r. Kültürel ve
sosyal boyutlar› vard›r. PKK hareketi
çok büyük bir ideolojik devrim, sosyal
devrim ve kültürel devrim olay›d›r.
Devrim içinde devrimleri tetikleyen bir
dinamizme ve diyalekti¤e sahiptir.

KKüürrtt  hhaallkk››  PPKKKK’’yyii  ssaahhiipplleennmmiiflflttiirr

Çok boyutlu devrim özelli¤iyle Kürt
bireyi ve toplumunda çarp›c› devrimsel
de¤iflimler ortaya ç›karm›flt›r. Kürt
halk›, kendisi için yapt›klar›n› ve yarat-
t›klar›n›, duygu, düflünce ve ruhsal
alanda gelifltirdiklerini çok iyi bildi¤i

için, her türlü bask›ya, zorlu-
¤a, iflkenceye ve katliama ra¤-
men PKK’yi sahiplenmektedir.
PKK, böyle bir geliflmeye ve
halk gücüne dayand›¤› için
bölgesel ve uluslararas› gerici-
li¤in el birli¤i edip gelifltirdi¤i
komplo ve imhac› sald›r›lar
karfl›s›nda ayakta kalabilmifl-
tir. Bu halk gerçe¤i ve yaratt›¤›
de¤erlere dayanarak bu sald›-
r›lar› bofla ç›karma, kendini
yaflatma ve mücadelesini iler-
letme gücünü bulmaktad›r. Bu
bak›mdan PKK’yi dar bir siya-
si, askeri hareket olarak gör-

mek ve incelemekten öteye, kapsaml›
bir felsefi, ideolojik, sosyal ve kültürel
devrim hareketi olarak görüp inceleye-
rek, PKK’nin bu 30 y›lda Kürt bireyi ve
toplumunda tüm bu alanlarda yol
açt›¤› geliflmeleri görüp anlamak önem
tafl›maktad›r. Bu aç›dan yapt›klar› ta-
rihseldir. Sa¤lad›¤› geliflmeler esasl›d›r,
köklüdür, derindir ve kal›c›d›r. 

Art›k hiç kimse Kürt bireyini ve
toplumunu PKK’yle, Önder Apo’yla
ulafl›lan ruhsal, duygusal ve örgütsel
düzeyden geriye götüremez. Onu öz-
gürlükten demokrasiden al›koyamaz.
Dolay›s›yla da PKK’nin 30 y›lda ya-
ratt›¤› en kal›c› geliflmeler bu alanda
sa¤lanm›flt›r. Esas olarak da bu alan-
da yaflanan büyük geliflmelerin flimdi
belli ölçüde siyasi, askeri alana yan-
s›mas› sonucu mevcut siyasi kon-
jonktürü ciddi biçimde zorlayan bir
düzey ortaya ç›km›flt›r. 
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11--  ÖÖzzggüürr  bbaa¤¤››mmss››zz  bbiirr  dduurruuflfl  
vvee  ddüüflflüünncceeyyii  oorrttaayyaa  çç››kkaarrmmaa  ddöönneemmii

Önder Apo, PKK tarihini üç aflama-
da incelemifltir. Birincisi, 1970’lerin
bafl›nda bafllayan ve 15 A¤ustos At›l›-
m› ile güçlü bir taktik çerçeve kazanan
birinci partileflme hamlesi dönemidir.
Bu dönemde PKK’nin düflünce düze-
yinde dünya ölçüsünde varolan ideolo-
jik ak›mlardan ve reel sosyalizmden
k›smi bir etkilenmesi elbette söz konu-
sudur. Daha çok, dünya çap›nda geli-
flen özgürlük ak›mlar›ndan ve ulusal
kurtulufl hareketlerinden etkilenerek
bir bilinç edinmeyi, o bilinci Kürdis-
tan’a, Kürt ayd›n gençli¤ine ve Kürt
toplumuna tafl›may›, bu temelde Kür-
distan üzerinde I. Dünya Savafl› ard›n-
dan uygulanan inkar ve imha sistemi-
nin özelliklerini anlamay›, aç›¤a ç›kar-
may› ve teflhir etmeyi içermektedir.
Bununla birlikte, böyle bir sisteme
karfl› durman›n ve mücadele etmenin,
Kürt halk›n› ulusal ve toplumsal dü-
zeyde özgür ve demokratik k›lman›n
düflünce sistemini, örgütsel gerçe¤ini,
öncülük ve halk düzeyindeki örgütlen-
me sistemini, mücadele tarz›n› strate-
jik ve taktik bak›mdan ortaya ç›kar-
may› içermektedir. 

K›saca birinci partileflme hamlesi-
nin en önemli özelli¤i, düflünce ala-
n›ndaki geliflme düzeyidir. Hem düfl-
man, hem gerici sistem gerçe¤ini an-
lama, çözme hem de onu aflarak ye-
nilgiye u¤ratacak, toplumu özgür ve
demokratik yaflam içerisine çekecek
bir mücadele ve örgütlenme sistemi-
nin düflünce düzeyinde aç›¤a ç›kar›l-
mas›n› ifade etmektedir. 

Bunun da merkezinde kuflkusuz
partileflme gerçe¤i vard›r. Kürdistan
koflullar›na uygun, Kürt toplumunun
içine düfltü¤ü duruma denk düflecek,
Kürt bireyi ve toplumunu bu durum-
dan ç›kararak özgür, ba¤›ms›z ve de-
mokratik k›lacak bir duruflu, düflün-
ceyi ve davran›fl› ortaya ç›karmak en
temel görevdir. Bu da Kürdistan ko-
flullar›nda partileflme demektir. Do¤-
ru bir yaflam anlay›fl›, yaflam bak›fl›,
sorunlar› etkili çözme yöntemi, güçlü
bir cesaret ve fedakarl›k, sonuç al›c›
bir taktik ve tarz bu örgütlenme mo-
delinin özünü ifade etmektedir. 

Bu nedenle daha bafltan her ne ka-
dar teorik kitaplarda varolan düflün-
celerden, yine pratik olarak dünyan›n
de¤iflik bölgelerindeki ulusal kurtu-
lufl hareketlerinin sa¤lad›¤› geliflme-
lerden etkilenerek bir yeni düflünce
ak›m› ve örgütlülü¤ü yarat›lm›fl olun-
sa da, PKK onlar›n bir taklidi ve tü-
müyle bir benzeri olmam›flt›r. Tam
tersine, Kürdistan koflullar›na yara-
t›c› bir tarzda uygulanmaya dayan-
m›flt›r. Böyle bir partileflme esas al›n-
m›flt›r. Bu da partileflme, cepheleflme,
gerillalaflma konusunda varolan de-
neyimleri, düflünce sistemlerini Kür-
distan koflullar›na uyarlama temelin-
de gelifltirmeyi öngörmüfltür. 

PPKKKK  KKüürrddiissttaann  kkooflfluullllaarr››nnaa  öözzggüü  bbiirr  
cceessaarreett  vvee  ffeeddaakkaarrll››kkllaa  ppaarrttiilleeflflmmiiflflttiirr

Bu bak›mdan PKK, klasik sosyalist
partilerin etkisi alt›nda kalsa da, bafl-
tan itibaren onlardan her zaman ayr›-

lan ve Kürdistan koflullar›nda, halk›n
özgürlük ve demokrasi mücadelesini
gelifltirecek ölçü ve özelliklerle flekil-
lenmesini sa¤lam›flt›r. Bu da PKK’nin
kendine göre özellikler edinmesini,
Kürdistan koflullar›na özgü bir cesa-
ret ve fedakarl›kla bir partileflmenin
ortaya ç›kmas›n› beraberinde getir-
mifltir. ‹ster kadro, ister sempatizan
düzeyinde olsun ölçü ve özellikler, tü-
müyle kendi koflullar›na uygun ger-
çekleflmifltir. Bu düzeyde bir düflünce
geliflimi, bunun parti ve gerilla düze-
yinde örgütsel yap›ya kavuflmas› ve
bir halk taban›na dayan›r hale gelme-
si partileflmenin sa¤lanm›fl oldu¤unu
ifade etmektedir. 

Kürdistan üzerinde uygulanan yok
etme sistemine karfl› Kürt toplumu-
nu özgürlü¤e tafl›yacak özgürlükçü
ve demokratik çizgiye dayal› bir parti
öncülü¤ü ve Önderliksel geliflmeyle

birlikte, bunu hayata geçirecek bir
mücadele ve taktik gücün ortaya ç›k-
mas›, bunlar›n dayand›¤› bir halk ta-
ban›n›n mücadeleyi her koflulda bes-
leyecek düzeyde oluflmas›, birinci
partileflme aflamas›n›n sa¤land›¤›n›n
ifadesidir. Özcesi bu aflama, teorisiy-
le, program›yla, örgütüyle ve takti¤iy-
le PKK’nin pratikte mücadele içinde
flekillenen bir güç haline gelmesini
içermektedir. 

22--  BBaaflflttaann  ssoonnaa  
ggeerriillllaallaaflflmmaa  ddöönneemmii

‹kinci partileflme dönemi, 15 A¤us-
tos At›l›m› dönemidir. Gerilla mücade-
lesi içerisinde partileflmeyi içermekte-
dir. Geliflen gerilla mücadelesi ile in-
kar ve imha sisteminin temellerinden
ciddi bir biçimde sars›lmas›n› sa¤laya-
rak ulusal dirilifl devriminin gerçeklefl-
mesini ifade etmektedir. Bu dönem,
bafltan sona bir gerillalaflma dönemi-

dir. Gerilla mücadelesi içerisinde ve bu
mücadelenin ölçülerine dayanarak
partileflmeyi ifade etmektedir. 

PKK’nin gerillada bu denli ›srar›
bir yandan ulusal bilinç edinen güçlü
bir kitle taban›na ulaflmas›n› sa¤lar-
ken, di¤er yandan gençli¤in kat›l›m›y-
la giderek büyüyen bir gerilla ordusu
yaratm›flt›r. 1990’lar›n bafl›ndan iti-
baren bu temelde geliflen halk serhil-
danlar›, köyde, kasabada, flehirde
güçlü bir ulusal dirilifl devriminin ya-
flanmas›n›n ifadesidir. Toplumun
duygu, düflünce ve davran›flta inkar
ve imha sisteminden kopuflunu sa¤-
lam›flt›r. Di¤er yandan Türkiye devle-
tinin bu geliflmelere karfl› dayatt›¤›
topyekün imha savafl›na karfl›,
1990’l› y›llar boyunca yarat›lan dirilifl
devriminin de¤erlerini koruma, ayak-
ta tutma amaçl› güçlü bir direnifl mü-
cadelesi içinde olunmufltur. 
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Bu dönemde geliflen partileflme mü-
cadelesi ulusal dirilifl devrimini bafla-
r›ya götürürken, kendi içinde k›smi
hata ve eksiklikleri de tafl›m›flt›r. Bi-
rinci partileflme hamlesinde örgütsel
krize yol açma, partileflme mücadelesi-
ni yeterince sahiplenip öncülük ede-
meme, onun yönetimi haline geleme-
me biçiminde yaflanan eksiklikler,
ikinci partileflme hamlesi döneminde
Önder Apo’nun bütün e¤itici çabalar›-
na, yine gerilla mücadelesinin büyük
de¤ifltirici gücüne ra¤men bir yandan
memurculuk, di¤er yandan da çeteci-
lik biçiminde partileflmeyi ve gerilla
mücadelesini sa¤a sola sapt›ran, zay›f-
latan e¤ilimler olarak k›smi düzeyde
varl›k göstermifltir. 

33--  UUlluussllaarraarraass››  kkoommppllooyyaa  kkaarrflfl››  
ddiirreennmmee  ddöönneemmii

Üçüncü partileflme hamlesi, ulus-
lararas› komploya karfl› direnme döne-
midir. Bu direniflin teori ve takti¤ini
içermektedir. Kürdistan’da ulusal diri-
lifl devriminin baflar›ld›¤›, uluslararas›
alanda ise Sovyet blo¤unun çözülüp
da¤›ld›¤› bir ortamda PKK’nin de orta-
ya ç›kan geliflmelere dayal› olarak ken-
dini de¤ifltirip yenilemesi bir zorunlu-
luk olmufltur. Ancak bir yandan inkar
ve imha sisteminin artan sald›r›lar›,
di¤er yandan memurcu ve çeteci zihni-
yetlerin de¤iflimi ve yenilenmeyi zorla-
y›c› yap›lar›, gereken de¤iflim ve yeni-
lenmenin zaman›nda ve do¤ru biçimde
yap›lmas›n›n önünü alm›flt›r. Nitekim
1998 y›l› itibariyle mücadelede bir tek-
rar›n yafland›¤›n›, bu nedenle de¤iflim
ve yenilenmenin bir zorunluluk haline

geldi¤ini gören Önder Apo, örgütü bu
durumdan ç›karmak ve daha etkili
mücadele eder hale getirmek için, ge-
reken de¤iflim ve yenilenme ad›mlar›n›
atmaya yönelmifltir. Stratejik de¤iflim
ve örgütsel yeniden yap›lanma teme-
linde PKK’nin kendini yenileyerek Kürt
sorununun demokratik çözümünde
önemli bir güç haline gelece¤ini gören
uluslararas› gericilik, yani inkar ve im-
ha sistemi, parti henüz böyle bir düzey
kazanmadan, yani de¤iflim aflamas›n-
dayken varolan zay›fl›klardan yararla-
narak hareketin imhas›n› sa¤lamak
üzere uluslararas› komployu örgütle-
yip harekete geçirmifltir. 

Uluslararas› komplo, Önder
Apo’nun imhas›n›, ona dayanarak
PKK’nin tasfiyesini, bu temelde de Kürt
halk› üzerindeki inkar ve imha uygula-
malar›n›n baflar›ya gitmesini hedefle-
yen bir sald›r› hareketidir. Buna karfl›
Önder Apo ve halk›n gelifltirdi¤i çok
yönlü mücadele ile Önderli¤in imhas›
önlenebilmiflse de, 15 fiubat komplo-
sunun gerçekleflmesi ve ‹mral› sistemi-
nin ortaya ç›kar›lmas› engelleneme-
mifltir. Bu sonuçta, uluslararas› komp-
lonun gücü kadar, Önder Apo’nun de-
yimiyle, yetersiz yoldafll›k ve sahte
dostluk da önemli bir rol oynam›flt›r. 

ÇÇüürrüüttmmee  ppoolliittiikkaass››nnaa  kkaarrflfl››  yyeennii  
bbiirr  mmüüccaaddeellee  ddöönneemmii  ggeelliiflflttiirriillmmiiflflttiirr

Böyle keskin bir mücadele içerisin-
de de¤iflimi sürece yayan, dar, yüzey-
sel ele alan yaklafl›mlar›n tehlikeli ol-
du¤unu gören Önder Apo, ‹mral› ko-
flullar›na ra¤men stratejik de¤iflim ve
örgütsel yap›lanma sürecini daha
köklü ve derin bir biçimde ele alarak,
uluslararas› komploya karfl› mücade-
lenin ve onu yenmenin teorik, ideolojik
düzeyini, program›n›, örgüt yap›s›n›,
strateji ve taktiklerini ortaya ç›karma-
ya çal›flm›flt›r. K›saca Önder Apo’nun
imhas›n› baflaramayan uluslararas›
komplo, ‹mral› sistemi çerçevesinde
çürütme politikas›n› izleyerek, zaman
içinde PKK’nin tasfiyesini hesap ve
umut etmifltir. Önder Apo da bunu ve
ancak köklü bir de¤iflim ve yenilenme
temelinde bu amac›n bofla ç›kar›laca-
¤›n› görerek, uluslararas› komployu
yenilgiye u¤ratacak örgütlü bir müca-

delenin yarat›lmas› gerekti¤inden
hareketle, yine kendisinin, Özgürlük
hareketimizin ve Kürt halk›n›n buna
gücünün oldu¤una inanarak, çürütme
politikas›na karfl› yeni bir mücadele
sürecinin geliflimini öngörmüfltür. 

Bu temelde stratejik de¤iflim ve ye-
niden yap›lanma süreci daha köklü ele
al›nm›fl, reel sosyalizmin kapsaml›
elefltiri ve de¤erlendirilmesi temelinde
devletçi sosyalizmden demokratik sos-
yalizme geçifli öngören paradigmasal
de¤iflimle bir ideolojik yenilenme sa¤-
lay›p, yeni bir partileflme, kongreleflme
ve meflru savunma çizgisinde özgürlük
direniflini gelifltirme sürecini yaratm›fl-
t›r. Böyle bir paradigma de¤iflimi ve
ideolojik yenilenme temelinde eskinin
siyasi ve askeri çizgisi afl›larak, do¤ru
ve etkili bir meflru savunma çizgisi te-
melinde Kürt sorununun demokratik
çözümü öngörülmüfltür. 

PPKKKK  ddee¤¤iiflfliimm  vvee  yyeenniilleennmmee  ssüürreecciinnii  
bbaaflflaarr››yyllaa  ggeerrççeekklleeflflttiirrmmiiflflttiirr

Bu yenilenme, bir yandan Kürdis-
tan üzerinde egemenli¤ini sürdüren
devletlerin demokratikleflmesi, de-
mokratik dönüflümü yaflayarak hal-
k›n demokrasisine duyarl› hale gel-
mesini ifade ederken, di¤er yandan
bütün kesimleriyle Kürt halk›n›n
kendini örgütleyerek, demokratik
konfederal bir toplum sistemiyle ken-
di özgür ve demokratik yaflam›n› ya-
ratmas›n› ifade etmektedir. Böylece
yeni paradigma temelinde yeniden
partileflme, meflru savunma çizgisin-
de gerillalaflma ve öz savunma gelifl-
tirilerek bir yandan egemen devletler
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demokratik dönüflüme zorlan›rken,
di¤er yandan Kürt toplumunun ka-
d›n özgürlü¤üne ve ekolojik devrime
dayal› demokratik konfederal örgüt-
lülü¤ünün gelifltirilmesini öngören
bir mücadele dönemi bafllam›flt›r. Ta-
rihi 15 fiubat komplosu gibi bir sald›-
r›yla karfl›laflm›fl olan PKK, çok zor
da olsa de¤iflim ve yenilenme süreci-
ni baflar›yla gerçeklefltirmifltir. Bu da
önemli bir geliflmedir; hem bizler
hem de düflman taraf›ndan dikkate
al›nmas› gereken ciddi bir durumu
ifade etmektedir. 

Böyle bir de¤iflim ve yenilenme sü-
reciyle ‹mral› iflkence sisteminin ön-
gördü¤ü çürütme politikas›n›n ifllemez
hale getirilmek istendi¤ini gören geri-
cili¤in dayatt›¤› tasfiyeci provokas-
yonun bofla ç›kar›larak 1 Haziran
Hamlesi’nin gelifltirilmesi, komployu
teflhir ve tecrit ederek yenilgiye u¤-
ratacak yeni bir mücadele sürecini
bafllatm›flt›r. PKK aç›s›ndan yeni bir
mücadele döneminin bafllad›¤› böylece
netli¤e kavuflmufltur. 

TTüürrkk  ddeevvlleettii  iinnkkaarr  vvee  iimmhhaa  ssiiyyaasseettiinnii  
yyüürrüütteemmeezz  dduurruummaa  ggeellmmiiflflttiirr

Önderlik çizgisini uygulama nok-
tas›nda yaflanan çeflitli zay›fl›klara
ra¤men PKK’nin bu biçimde kendini
yenileyip de¤ifltirmesi ve yeniden ya-
p›land›rmas› çok önemli bir geliflme-
dir. PKK’nin yeniden infla kongresiy-
le parti öncülü¤ünün yeniden flekil-
lenmesi, meflru savunma çizgisinde
direnip halka öncülük eden bir geril-
la yap›s›n›n oluflmas› ve teorik dü-
zeyde belli çözümler oluflturulup de-
mokratik konfederalizm sistemini ör-
gütleme yönünde çeflitli aray›fl ve ça-
balar›n geliflmesi, inkar ve imha sis-
temini zorlayan, ç›lg›na çeviren, de¤i-
flimi dayatan, bunu yapamazsa onu
y›k›lmakla yüz yüze getirecek gelifl-
meler olmufltur. 

Bu ortamda, Önder Apo’nun ça¤r›s›
temelinde 1 Ekim 2006 tarihinde ge-
lifltirilen 5. tek yanl› ateflkes de strate-
jik çözüm üretmeyip yeni bir mücade-
le süreci gündeme gelince, Türkiye yö-
netiminin inkar ve imha sistemini
art›k yürütemedi¤i ve buna gücünün

yetmedi¤i durumu ortaya ç›km›flt›r.
Bu noktada, bütün devletçi sisteme ve
gericili¤e ‘ya beni kurtar›rs›n›z ya da
sizin sisteminiz Kürdistan’da yok olur’
dayatmas›yla herkesi uluslararas›
komplonun 10. y›l›nda yeni bir imha
ve tasfiye plan› do¤rultusunda Özgür-
lük hareketimize karfl› sald›r›ya geçir-
meye ve böyle bir sald›r›da birlefltirme-
ye çal›flmaktad›r. Bu da üçüncü parti-
leflme hamlesi çerçevesinde PKK’nin
stratejik de¤iflim, ideolojik yenilenme
ve örgütsel yeniden yap›lanmay› sa¤la-
yarak, özgürlük ve demokrasi müca-
delesini yeni çizgide yürüten bir güç
haline geldi¤ini, bu çerçevede kendini
toparlay›p örgütleyerek yeni mücadele
sürecini gelifltirdi¤inin önemli bir gös-
tergesi ve kan›t› olmaktad›r. 

‹‹mmhhaa  vvee  ttaassffiiyyee  ppllaann››nn››  yyüürrüüttmmeekk  
iisstteeyyeennlleerr  bbööllggeenniinn  ssttaattüükkooccuu  ggüüççlleerriiddiirr

fiimdi üçüncü partileflme hamlesi-
nin en kritik süreçlerinden birini ya-
flamaktay›z. Uluslararas› komplonun
10. y›l›nda, hareketimize yeni bir im-
ha ve tasfiye plan› dayat›lm›fl bulunu-
yor. PKK’nin 30. y›l› partileflmenin,
kongreleflmenin, gerillalaflman›n ge-
lifltirildi¤i bir y›l de¤il de, Özgürlük
hareketimizin tasfiye edildi¤i bir y›l
haline getirilmek isteniyor. 22 Tem-
muz seçimleri ard›ndan oluflan genel-
kurmay-AKP uzlaflmas›na dayal› yeni
Türkiye yönetimi, ideolojik, politik,
örgütsel ve askeri her alanda Özgür-
lük hareketimize karfl› uluslararas›
komplo çerçevesinde yeni bir imha
dayatmas›n› gelifltirmeye çal›fl›yor. 

PKK’nin 30. y›l›na dayat›lan imhac›
sald›r›lar kesinlikle çok yönlüdür. Ol-
dukça planl›, programl› gelifltirilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Bir yönü politik, as-
keri oland›r. Özellikle AKP hükümeti
taraf›ndan örgütlendirilip yönlendiri-
len bu politik, askeri sald›r›lar, esas

olarak Kürdistan üzerinde sömürgeci
egemenlik sürdüren bölgenin statü-
kocu güçleri taraf›ndan desteklen-
mektedir. Daha farkl› bir deyiflle, ha-
reketimize dayat›lmak istenen yeni
imha ve tasfiye plan›n› politik, askeri
bak›mdan yürütmek isteyenler bölge-
nin statükocu güçleridir. Kürdis-
tan’›n bölünüp parçalanmas› ve imha
edilmesi gerçe¤ine dayanan Ortado-
¤u’nun politik yap›s›d›r. Bu ›rkç›, flo-
ven, faflist gerici yap› bir yandan ken-
di askeri, siyasi gücünü sonuna ka-
dar kullanmaya çal›flarak, di¤er yan-
dan bölgenin ve dünyan›n di¤er güç-
lerini de etkileyip yan›na çekmeye ça-
l›flarak politik, askeri sald›r›lar›nda
baflar›l› olmak istemektedir.

‹‹ddeeoolloojjiikk  öörrggüüttsseell  ssaalldd››rr››llaarraa  
kkaarrflfl››  mmüüccaaddeellee  bbaaflflaarr››  iiççiinn  flflaarrtttt››rr

PKK’nin 30. y›l›nda imha amaçl›
sald›r›lar siyasi ve askeri boyuttan öte
ideolojik, örgütsel boyuta da sahiptir.
Baz› önemli d›fl güçlere dayanan, da-
ha çok da hiyerarflik devletçi sistemin
gerici etkilerinin kadro kiflili¤inde ve
örgütsel yap›m›z›n içinde çeflitli pro-
vakatif tasfiyeci e¤ilimler biçiminde
kendini dayatmas› tarz›nda geliflen bu
ideolojik, örgütsel sald›r›lar da en az
siyasi, askeri sald›r›lar kadar Özgür-
lük hareketimizin imha ve tasfiye edil-
mesi noktas›nda tehlikelidir. Dolay›-
s›yla s›rt›n› d›fl güçlere dayayan, PKK
ile ideolojik, paradigmasal karfl›tl›¤›
olan sa¤ veya klasik sol güçlerden güç
alan çeflitli provakatif tasfiyeci dayat-
malara karfl› mücadele, Kürdistan
üzerinde egemenlik sürdüren ve 30.
parti y›l›nda bize imha ve tasfiyeyi da-
yatmak isteyen politik, askeri sald›r›-
lar› en üst düzeye ç›karan statükocu,
sömürgeci, inkarc› güçlerin politik as-
keri sald›r›lar›na karfl› direniflle bir
bütünlük arz etmektedir. 

SERXWEBÛN KKaass››mm  220000773300
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30. y›lda, partimize ve Kürt özgür-
lük hareketimize karfl› ideolojik, siya-
si, örgütsel, askeri bütün alanlarda
planl› bir imha ve tasfiye sald›r›s›yla
sonuç al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu
sald›r›lar en baflta da Önder Apo’yu
hedeflemektedir. 2006 y›l›n›n bahar›n-
dan bu yana kald›¤› yerin onar›lmas›
temelinde gelifltirilen ve zehirleme ola-
rak ortaya ç›kan imha sald›r›s›, Önder
Apo’nun sa¤l›k durumu üzerinde ciddi
bir tehdit ve tehlike oluflturur düzeye
gelmifltir. ‹mral› sisteminde her fley;
yemek, içmek, yatmak, oturmak, din-
lenmek, k›saca yaflam›n bütün alan-
lar› fiziki ve psikolojik iflkence ortam›
haline getirilmifltir. Bir yandan fiziki
ve psikolojik iflkence bu denli artt›r›l›p
Önderli¤imizin ruhsal ve düflünsel ya-
p›s› olumsuz etkilenmeye çal›fl›l›rken,
di¤er yandan do¤rudan zehirleme da-
yatmas›yla çeflitli öldürücü hastal›klar
yarat›l›p, uluslararas› komplonun 10
y›l önce öngördü¤ü imha süreci ta-
mamlanmak istenmektedir. 

UUlluussllaarraarraass››  ggüüççlleerr  ggeerriillllaann››nn  eezziillmmeessii  
kkoonnuussuunnddaa  bbiirr  tteerrcciihhee  zzoorrllaannmmaakkttaadd››rr

30. parti y›l›m›za dayat›lmak iste-
nen imha ve tasfiye sald›r›lar›n›n Ön-
derlikten sonraki hedefi, kuflkusuz
meflru savunma direnifli içinde olan
gerilla güçlerimizdir. Türkiye’nin bü-
tün ekonomik ve diplomatik imkanlar›
kullan›larak baflta bölge gericili¤i ol-
mak üzere bütün uluslararas› gericili-
¤in deste¤i al›narak, yine baflta ‹srail
olmak üzere ABD, Rusya, AB gibi tek-
nik bak›mdan ilerlemifl güçlerin icat
etti¤i en son savafl araçlar› sat›n al›n-
maya çal›fl›l›p, Türk ordusunun bü-
tün gücü harekete geçirilerek, Kürt
halk›n›n özgürlü¤ü, Türkiye’nin de-
mokratikleflmesi ve Ortado¤u halkla-
r›n›n demokratik birli¤inin yarat›l-
mas› için yaflayan ve direnen özgürlük
gerillalar›m›z imha edilmek istenmek-
tedir. Bu konuda Türkiye yönetiminin
bask› ve sald›r›lar› hat safhaya ç›k-
m›flt›r. Kuzey Kürdistan’da Zagros’tan
Dersime, Serhat’tan Amanos’a, Bo-
tan’dan Amed’e, Erzurum’a kadar bü-
tün alanlarda gece gündüz, kar k›fl
demeden yürütülen sald›r›lar yetmiy-
ormufl gibi, meclisten ç›kart›lan s›n›r

ötesi operasyon tezkeresi
temelinde medya savunma
bölgelerine de sald›r›l›p ge-
rilla güçleri burada da dar-
belenmek istenmektedir. 

Öyle bir noktaya gelin-
mifltir ki, ya özgürlük ve
demokrasi gücümüz olan
gerillan›n baflar›s› kabul
edilerek Kürt halk›n›n de-
mokratik örgütlülü¤ü ve
iradesi temelinde Türki-
ye’nin, ‹ran’›n, Suriye’nin
demokratikleflmesi gerçek-
leflecek, yani inkar ve imha sistemi,
›rkç›, floven, faflist, despotik zihniyet
ve bunun politik duruflu tasfiye ola-
cak ya da gerilla imha edilip ezilerek
bu ›rkç›, floven, faflist, soyk›r›mc›,
despotik politikalar bölgede egemenli-
¤ini sürdürecektir. Türkiye yönetimi,
‹ran ve Suriye yönetimlerinden ald›¤›
güçle süreci bu noktaya getirmifltir.
Uluslararas› güçlere ‘ya Kürt gerillas›-
n›n bölgede yaratmak istedi¤i demok-
rasi ya da biz’ dayatmas›n› yapmakta-
d›r. Uluslararas› güçleri HPG gerillala-
r›n›n ezilmesi konusunda bir tercihe
zorlamaktad›r. 

HHPPGG ggüüççlleerriinniinn  mmeeflflrruu  ssaavvuunnmmaa  ççiizzggiissii  
hhaallkkllaarr››nn  bbiirrllii¤¤ii  iiççiinn  ssüürrddüürrüüllmmeekktteeddiirr

HPG güçleri meflru savunma çizgi-
sini tamamen Kürt halk›n›n özgürlük
ve demokrasi davas› için, Türkiye’nin,
‹ran’›n, Suriye’nin, Irak’›n, bütün Or-
tado¤u halklar›n›n demokratik dönü-
flüm ve birli¤i için sürdürmektedir.
Halklar›n kardeflli¤i ve demokratik bir-
li¤i temelinde bir çözüm aramaktad›r.
Bu ilkelere ba¤l›d›r ve bunun d›fl›nda
hiçbir amac› yoktur. Dünya bar›fl›n›n
ve demokratik sisteminin geliflmesi
için mücadele etmektedir. Dolay›s›yla
tamamen meflru savunma durumun-
dad›r ve uluslararas› hukuk aç›s›ndan
da hakl› konumda olan bir güçtür.
Böyle bir durufl bile kabul edilmeyerek
Kürt’e ait her fley reddedilip, inkar zih-
niyeti yeniden yap›land›r›l›p, bu da
bölge ve dünya siyasetine kabul ettiril-
meye çal›fl›lmaktad›r. 

Aç›kça sald›ran taraf ‹ran ve Suri-
ye’nin de deste¤ini alan Türkiye ol-
du¤u halde, kendisi sald›r›ya u¤ru-

yormufl gibi gerçek d›fl› bu durumu,
özellikle AKP hükümeti ve müttefik-
leri yaymaya, herkesi de buna inan-
d›rmaya çal›flmaktad›rlar. Bu düpe-
düz bir iftirad›r, yaland›r. Sald›r› ko-
numunda olduklar›n› Türk bas›n ya-
y›n organlar›n›n yaklafl›mlar›ndan
anlamak, verdi¤i haberlerde her gün
görmek mümkündür. 

Genelkurmay baflkan›, kara kuv-
vetleri komutan› her gün savafl nara-
lar› atmaktad›r. ‹mhadan, yok et-
mekten, tehditten baflka bir fley a¤›z-
lar›ndan ç›kmamaktad›r. Türk bas›n›
Kürt gerillalar›n›n ölümü üzerinde
adeta bayram etmektedir. AKP hükü-
meti ve Baflbakan Tayyip Erdo¤an da
bu gerçe¤i görüp, bunun nas›l bir
cinnet durumu oldu¤unu anlay›p
vazgeçmek yerine ABD’nin, Avru-
pa’n›n, baflka yerlerin bas›n›n› da ‘ni-
ye bizim gibi bask›ya, katliama, öl-
dürmeye övgü düzmüyor’ diye suçla-
maktad›r. Bu, Türkiye yönetiminin
nas›l bir politik konumda oldu¤unu
aç›kça gösterir niteliktedir. 

BBaasskk››llaarr  ttuuttuukkllaammaallaarr  iiflflkkeenncceelleerr  
hhaadd  ssaaffhhaayyaa  çç››kkaarr››llmm››flfltt››rr

30. parti y›l›na imha ve tasfiye plan›
çerçevesinde dayat›lan sald›r›lar, Ön-
derlik ve gerilla ile birlikte tüm Kürt
halk›n› da hedeflemektedir. Özellikle
demokratik Kürt siyasetini, siyasal
kurumlar›n› ciddi bir bask› alt›na
alma ve tehdit etme durumu yaflan-
maktad›r. Geçti¤imiz süreçte fiengal
katliam›ndan Dersim’e, Beytüflflebap’a
kadar uzanan bir sahada yeniden
1990’l› y›llar›n hizbikontra sald›r›la-
r›n›, yani faili meçhul katliamlar›n› an-
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d›ran bir süreci gelifltirdikleri görül-
mektedir. Bask›lar, tutuklamalar, ifl-
kenceler had safhadad›r. Gençlik, ka-
d›n ve s›radan sivil toplum örgütleri
bile bas›n aç›klamas› yapamaz hale
getirilmifltir. Türkiye’nin hapishaneleri
t›ka basa doldurulmufltur. Sivil bir
Kürt siyaseti yaratmak isteyen DTP’ye
yönelik, baflta baflbakan ve genelkur-
may baflkan› olmak üzere tüm di¤er
partilerin ve inkar sistemini esas alan
tüm kurum ve kurulufllar›n nas›l bir
bask›, tehdit, zorlama içinde olduklar›
her gün aç›kça görülmektedir. Hem
milletvekilleri, hem DTP örgütü üze-
rinde bask›, tehdit, kapatma flantaj›
günlük olaylar haline gelmifltir. Parti-
nin kapat›lmas›, Demoklesin K›l›c› gibi
DTP üzerinde salland›r›lmaktad›r. 

TTüürrkk  ddeevvlleettii  KKüürrttlleerr  aadd››nnaa  vvaarroollaann  
nnee  vvaarrssaa  hheeppssiinnee  ddüüflflmmaanndd››rr

30. PKK y›l›na dayat›lmak istenen
imha ve tasfiye plan›n›n yurtd›fl›ndaki
Kürt halk›n› hedefleyen yönleri de
vard›r. Baflta Avrupa olmak üzere
dünyan›n dört bir yan›na savrulmufl
Kürt insan›n›n yurtseverlik ve demok-
rasi çizgisinde oluflturmaya çal›flt›k-
lar› örgütlülük ve gelifltirdikleri ku-
rumlaflma Türkiye yönetimi taraf›n-
dan terör örgütlenmesi say›larak ka-
patt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu ko-
nuda özellikle AB ve ABD üzerinde
çok yo¤un bask› uygulanmaktad›r.
Di¤er yandan, s›n›r ötesi operasyon
tezkeresi temelinde medya savunma
alanlar› ve Güney Kürdistan ciddi bir
siyasi, askeri tehdit alt›na al›nm›flt›r.
Neredeyse Irak vatandafl› konumunda
olan, ama Güney Kürdistan’daki Kürt
örgütlenmesinde önemli rol oynayan
baz› flahsiyetlerin bile yakalan›p Tür-
kiye’ye iade edilmesini isteyecek ka-
dar ileri gitmifllerdir. Türkiye ordusu-

nu s›n›ra y›¤m›fl, Güney Kürdis-
tan’daki halk› ve kazan›mlar› bask›
alt›na almakta, katliamla tehdit et-
mektedirler. Bu durum, baflta Türki-
ye olmak üzere inkar ve imhac› güçle-
rin sadece PKK’ye düflman olmad›kla-
r›n›n, Kürtler ad›na varolan her fleyin
düflman› olduklar›n›n en aç›k ka-
n›t›d›r. PKK’ye bu kadar düflmanl›k
yap›lmas›n›n nedeni de, Kürt’e olan
düflmanl›klar›ndan ileri gelmektedir. 

Öyle bir noktaya gelinmifltir ki,
baflta Tayyip Erdo¤an ve Deniz Baykal
olmak üzere Türk siyasetçiler, Kürt
ad› kullan›l›yor diye dünya bas›n yay›n
organlar›n› k›nayan ve Türkiye’deki
baz› bas›n organlar›n› da bundan vaz-
geçmeye zorlayan bir tutum içine gir-
mifllerdir. Öyle ki onlar, terör ad›yla
bile olsa Kürt kelimesinin kullan›lma-
s›na karfl›d›rlar. Kürt terörü denilme-
sini bile do¤ru bulmuyor, kabul etmi-
yorlar. K›saca, Kürt’ün hiçbir biçimde
a¤za al›nmas›n›, kay›tlara geçmesini
istemiyorlar. Bu durum onlar›n ne ka-
dar ›rkç›, floven, inkarc› olduklar›n›,
ne kadar Kürt düflman›, Kürt karfl›t›
olduklar›n› aç›kça gösteriyor. Nitekim
Güney Kürdistan’a dönük tehditleri,
bütün Kürtlere karfl› olduklar›n›n en
aç›k göstergesidir.

Benzer bir durumu Do¤u ve Bat›
Kürdistan’da da görüyoruz. Özellikle
de ‹ran yönetimi Türkiye ile ittifak ha-
linde Do¤u Kürdistan halk› üzerinde
benzer bask› ve katliamlar› gelifltir-
mekten geri durmuyor. Ondan da öte,
Türkiye ile ittifak halinde medya sa-
vunma alanlar›na dönük ortak operas-
yonlar yap›yor. Son Qam›fllo olaylar›n-
da görüldü¤ü gibi, Suriye yönetimi de
böyle bir çizgiye gelmifl bulunuyor.
Haf›z Esat yönetiminden ciddi bir sap-
may› ifade eden yeni yönetimin bu si-
yaseti de tehlikelidir. Bu siyasetleriyle
Kürtlere zarar verdikleri kadar, Suriye

demokrasisine, Arap demokrasisinin
geliflmesine de zarar veriyorlar. Beflar
Esad yönetiminin bir yandan Türki-
ye’nin Kürt’ü reddeden, Kürt’ün im-
has› için tasfiye sald›r›lar› gelifltiren
her türlü politikas›na aç›k destek ver-
mek kadar, di¤er yandan Güneybat›
Kürdistan halk› üzerinde tehdit ve kat-
liamlar› gelifltirmesi, onun da Kürt
karfl›t› statükocu inkar ve imha plan›
içerisinde yer ald›¤›n› göstermektedir. 

‹‹mmhhaa  ggüüççlleerriinniinn  
çç››llgg››nnccaa  ssaalldd››rrmmaallaarr››  zzaayy››ffll››kkllaarr››nnddaanndd››rr

Bütün bunlar› dikkate ald›¤›m›zda,
30. parti y›l›m›za dayat›lmaya çal›fl›-
lan imha ve tasfiye plan›n›n sadece
Kuzey Kürdistan ile s›n›rl› olmad›¤›,
Kürdistan’›n bütün parçalar›ndaki ve
yurtd›fl›ndaki Kürt halk› üzerinde de
uygulanmak istendi¤i aç›kça görül-
mektedir. Demek ki uluslararas›
komplonun 10. y›l› ve parti hareketi-
mizin 30. y›l›, gerici güçlerin planl›
sald›r›lar› aç›s›ndan oldukça önemli
ve kritik bir y›l konumundad›r. Baflta
Türkiye yönetimi olmak üzere gerici,
sömürgeci güçler bu y›lda parti hare-
ketimize a¤›r darbeler vurup ezici so-
nuçlar almay›, en az›ndan hareketimi-
zi siyasi gücü olmayan marjinal bir
konuma düflürmeyi hedeflemektedir-
ler. Bunun için de tüm güçlerini hare-
kete geçirerek ve güç birli¤i ederek
Özgürlük hareketimize ve halk›m›za
karfl› topyekün bir imha sald›r›s›n› ge-
lifltirmeye çal›flmaktad›rlar. 

Bizim de bu gerçe¤i görerek 30. par-
ti y›l›nda bu inkar ve imha sald›r›lar›-
na karfl› özgürlük ve demokrasi hare-
ketimizi gelifltirecek ve baflar›yla ilerle-
tecek bir mücadeleyi dayatmam›z ve
bu 30. parti y›l›n› en büyük mücadele
y›l›, en büyük geliflme y›l›, en büyük
gerillalaflma y›l›, en büyük halklaflma
ve kongreleflme y›l›, dolay›s›yla en bü-
yük partileflme y›l› haline getirmeliyiz. 

Öncelikle flunu belirtelim ki inkar
ve imha güçleri bu kadar ç›lg›nca sal-
d›r›yorlarsa, bu onlar›n rahat ve güçlü
olduklar›ndan kaynaklanm›yor. Kesin-
likle zay›fl›klar›ndan, zorland›klar›n-
dan, flimdi sonuç alamazlarsa önü-
müzdeki süreci kendileri aç›s›ndan
daha tehlikeli gördüklerinden kaynak-
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lan›yor. Bu kadar ç›lg›nca ve cinnet
geçirircesine sa¤a sola sald›rmalar›,
dünyada herkesi, Kürtleri ve PKK’lileri
düflman ilan edip sald›rm›yor diye k›-
nayan bir ç›lg›nl›¤a düflmeleri bura-
dan kaynaklan›yor.

ÖÖzzggüürrllüükkççüü  ddeemmookkrraattiikk  ggeelliiflflmmee  
bbüüttüünn  KKüürrddiissttaann  ppaarrççaallaarr››nnddaa  yyaaflflaann››yyoorr

‹nkar ve imhac› güçler zor durum-
dad›rlar. Kürt halk›n› inkar eden ve
imha etmeye çal›flan, halk üzerinde
21. yüzy›l›n bafl›nda soyk›r›m uygu-
lamas›n› sürdüren bu yap›y›, içinde
bulundu¤umuz dünya art›k kald›ra-
m›yor, kabul edemiyor. Kürt’ü bu ka-
dar inkar eden bir zihniyetin ne ka-
dar hastal›kl› oldu¤unu görüyor. Do-
lay›s›yla bu zihniyet art›k yaflama
imkan› bulam›yor. “PKK terörü” ad›
alt›nda maskeleyerek Kürt halk›na
karfl› gelifltirdi¤i imha sald›r›lar›n›
örtmek, gizlemek art›k mümkün ol-
muyor. M›zrak art›k çuvala s›¤m›yor,
takke düflmüfl kel görünmüfltür. AKP
hükümetinin, Türk genelkurmay›n›n
ve müttefiklerinin nas›l bir soyk›-
r›mc› zihniyete sahip olduklar›,
Kürt’ü yok sayd›klar› ve yok etmek
için de nas›l bir sald›r› içinde olduk-
lar›n› herkes görüyor. O bak›mdan
bu dünya art›k bu faflist, ›rkç›, floven
zihniyeti kald›ramaz. 

Bu zihniyetten do¤an imha ve tasfi-
ye amaçl› siyasi, askeri sald›r›lara or-
tak bulmakta zorlan›yor. ‹yice teflhir
olmufl, daralt›lm›fl, tecrit olmufl bir
durumu yafl›yor. Dolay›s›yla da gittik-
çe daralaca¤›n› ve afl›laca¤›n› görüyor.
‹nkar imha sistemini zorlayacak ve
ça¤d›fl› uygulamalar› tüm dünyaya
gösterecek bir özgürlükçü demokratik
geliflme bütün Kürdistan par-
çalar›nda aç›kça yaflan›yor.
Kuzey’de oldu¤u kadar, Kür-
distan’›n di¤er parçalar›nda da
efl zamanl› bir ulusal demok-
ratik geliflme yaflan›yor. Dola-
y›s›yla Kürt halk›, Önder Apo
ve PKK öncülü¤ünde bütün
parçalarda siyasi güçleri etki-
leme temelinde güçlü bir öz-
gürlük bilinci alm›flt›r. Kendi-
sini örgütleyerek, önemli bir
ideolojik, siyasi, askeri güç or-

taya ç›karm›flt›r. Özgür ve demokratik
yaflam talebini vazgeçmeyecek biçim-
de edinmifltir. Dolay›s›yla art›k bu
toplumu geriletmek mümkün ol-
mad›¤› gibi, Kürt’ü daha fazla inkar
edip imha etmeye çal›flmak, Kürt so-
rununu reddedip çözümsüz b›rakmak
da  art›k mümkün de¤ildir. 

Çeflitli pazarl›klar yaparak Türki-
ye’nin, ‹ran’›n, Suriye’nin bütün im-
kanlar›n› seferber ederek, ellerindeki
güçleri kullanarak bu dönemde so-
nuç almak istiyorlar. Bu dönemde so-
nuç alamad›klar› takdirde ayakta ka-
lamayacaklar›n› görüyorlar. Bunun
verdi¤i telafl ve h›rç›nl›kla bu ak›l al-
maz sald›r›lar› yürütüyorlar. Dolay›-
s›yla zay›f olan inkar ve imha sistemi-
dir. Güçlü olan Kürt halk›d›r, Özgür-
lük hareketidir. Kürt demokratik si-
yaseti önemli bir geliflme içerisinde-
dir. Bu imhac› sald›r›lara karfl› diren-
me gücü vard›r. Zaten inkar ve imha
zihniyetinin direnmeyle bofla ç›kar›la-
ca¤›, k›r›larak yenilgiye u¤rat›laca¤›
süreç de gelip dayanm›flt›r.

HHaarreekkeettiimmiizz  vvee  KKüürrtt  hhaallkk››  
aarrtt››kk  yyeetteerr  ddeemmiiflflttiirr

Böyle güçlü tarihi sonuçlar alma
imkan›n› yakalam›fl olan Özgürlük
hareketimizin, bütün alanlarda planl›
sald›r› yürüten bu imhac›, inkarc›
güçlere karfl› örgütlü, planl› bir müca-
dele gelifltirmesi zorunlulu¤u vard›r.
Nitekim yönetimimiz, 2007 yaz›nda
yapt›¤› çok yönlü toplant›lar ard›n-
dan, “art›k yeter, Önder Apo’yu yafla
ve yaflat” hamlesi çerçevesinde bu fa-
flist gerici sald›rganl›¤› k›r›p bofla ç›-
kartmak amac›yla çok yönlü bir de-
mokratik direnifl sürecini planlay›p,

tüm özgürlük güçlerimizi ve halk›m›z›
böyle bir mücadele süreci içerisine
çekmifltir. Nitekim 30. PKK y›l›na böy-
le bir mücadele hamlesi içerisinde gi-
rilmektedir. Hareketimiz, art›k yeter
demifltir. Kürt halk› art›k yeter, de-
mifltir. ‹mral› sistemiyle birlikte yafla-
mak istemiyor, iflkenceyi kabul etmi-
yor. Önder Apo üzerindeki iflkence ve
imha sistemini kesinlikle kabul etmi-
yor. Kürt sorununun çözümsüzlü-
¤ünü kabul etmiyor. Kürt halk›na dö-
nük her alanda gelifltirilen katliamc›
sald›r›lar› kabul etmiyor. Bunlara
karfl› tüm yönleriyle, her alanda de-
mokratik direnifli boyutland›raca¤›n›
aç›kça ilan etmifltir. Böyle bir müca-
dele bütün yönleriyle gelifliyor, gelifle-
cektir. 30. PKK y›l›n› hareket ve halk
olarak böyle planl› ve kapsaml› bir di-
renifl mücadelesiyle karfl›l›yoruz. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn  öözzggüürrllüü¤¤üü  ddoo¤¤rruullttuussuunnddaakkii
ddiirreenniiflfl  hheerr  yyeerrddee  ssüürrddüürrüüllmmeekktteeddiirr

Temel amac› kuflkusuz Önder
Apo’nun özgürlü¤ü ve Kürt sorunu-
nun çözümüdür. Bu amac› gerçeklefl-
tirmek için güncel planda Önder
Apo’nun tedavisi ve yerinin de¤ifltiril-
mesi amac›n› ileri sürüyor, bunun
gerçeklefltirilmesini istiyoruz. Özgür-
lük ve demokrasi mücadelesinin önü-
nün bu amaçlar›n gerçeklefltirilmesiy-
le aç›laca¤›na inan›yoruz. Çünkü Ön-
der Apo’nun zehirleme yaratan sald›-
r›lar ortam›nda sa¤l›¤› iyice bozul-
mufltur. Bu nedenle köklü ve yeterli
bir tedaviye ihtiyac› var. Art›k ‹mral›
ortam›nda sa¤l›kl› kalmas› mümkün
de¤ildir. Yerinin de¤ifltirilmesi halkla
iliflkilenmesinin önünün aç›lmas›, ça-
l›flma ve siyaset yapma hakk›n›n veril-

mesi gerekiyor. Bu amaçlar do¤-
rultusunda bafllayan demokratik
direnifl mücadelemiz Kürdistan’›n
dört parças›nda ve yurtd›fl›ndaki
Kürt halk›n›n demokratik eylem-
lili¤iyle geliflmektedir. Her yerde
halk, gençler, kad›nlar, emekçiler
Önder Apo’nun tedavisi ve yerinin
de¤ifltirilmesi konusunda müca-
dele etmektedir. Gerilla da bu
çerçevede Önderli¤e ve kendine
dönük sald›r›lar karfl›s›nda mefl-
ru savunma çizgisinde aktif dire-
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niflini sürdürmektedir. Sald›r›lar kar-
fl›s›nda kurbanl›k koyun olmayaca-
¤›n›, Önder Apo’yu, özgürlük çizgisini,
Kürt halk›n› ve kendisini savunaca-
¤›n›, bunun uluslararas› yasalardan
kaynaklanan meflru savunma hakk›
oldu¤unu ve bu hakk›n› uluslararas›
haklar çerçevesinde ne kadar kullana-
ca¤›n› herkese ilan ediyor ve prati¤iy-
le de aç›kça gösteriyor. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn  tteeddaavviissii  ssaa¤¤llaannaannaa  kkaaddaarr  
bbuu  mmüüccaaddeellee  kkeessiinnttiissiizz  ssüürreecceekkttiirr

30. PKK y›l›na girerken, bu demok-
ratik direnifl mücadelesini her alanda
daha da boyutland›r›p gelifltirmemiz
gerekiyor. Önder Apo’nun tedavisi ve
yerinin de¤ifltirilmesi sa¤lanana ka-
dar bu mücadele kesintisiz sürecek-
tir. E¤er bu amaçlar gerçekleflirse, o
zaman yeniden durum de¤erlendir-
mesi yap›labilir. Çünkü öyle bir gelifl-

me, demokratik dönüflümün, Kürt
sorununun bar›flç›l çözümünün önü-
nün aç›lmas›na da f›rsat verebilir.
Ancak bu olmad›¤›, Önder Apo’nun
tedavisi ve yerinin de¤ifltirilmesi ger-
çekleflmedi¤i müddetçe her alanda
demokratik direnifl mücadelesinin ge-
lifltirilmesi bir zorunluluktur. 

Baflta ideolojik mücadeleyi, propa-
ganda ve ajitasyon çal›flmalar›n› bu
çerçevede çok güçlü ve etkili biçimde
gelifltirmeliyiz. Kürt halk›n›n ve özgür-
lük taleplerinin kamuoyuna iyi yans›-
t›lmas› gerekiyor. Kürt halk›na dönük
imhac› sald›r›lar›n, Önder Apo’ya dö-
nük iflkence ve imha sald›r›lar›n›n
dünya kamuoyuna, tüm halklara en
ileri düzeyde anlat›lmas› gerekiyor.
B›kmadan, usanmadan bu gerçeklerin
insanlara gösterilmesi gerekiyor. Bu
anlamda kendi gündemimizi etkili bir
biçimde oluflturacak, toplumu baflta
gençler ve kad›nlar olmak üzere böyle

bir gündem temelinde mücadeleye tefl-
vik edecek, dünya kamuoyunu Kürt
halk›na dönük imha sald›r›lar› karfl›-
s›nda ayd›nlatacak düzeyde yeterli,
güçlü ve anlafl›l›r üsluba sahip bir pro-
paganda, ajitasyon çal›flmas›na ihtiyaç
vard›r. 30. y›lda en temel görevlerimiz-
den biri de budur. 

Kendimizi baflta demokratik güçler
olmak üzere dünya kamuoyuna tan›t-
makta önemli bir alan da diplomasi
alan›d›r. Gerçi gücü olan diplomatik
çal›flma yapabilir. Ne kadar gücün ve
örgütün varsa, o kadar diplomatik
çal›flma içinde olabilirsin. Bu gerçek-
ten hareketle, geliflen mücadelenin
gücüne dayanarak Kürt halk› üzerin-
de uygulanan soyk›r›m düzeyindeki
imha ve tasfiye amaçl› sald›r›lar› tefl-
hir edecek, Kürt halk›n›n özgürlü-
¤ünü, demokratik haklar›n›, Önder
Apo’nun tedavi edilmesini ve özgür
kalmas›n› sa¤layacak bir diplomatik

çal›flmaya ihtiyaç vard›r. Kendimizi
baflkalar›na anlatman›n önemli bir
alan› diplomasi alan› oldu¤una göre,
o halde hem Kürt halk› üzerinde uy-
gulanan katliam sürecini teflhir et-
mek hem de halk›n demokratik hak-
lar›n› tan›tmak üzere bir diplomasi
faaliyeti yürütmeye ihtiyaç vard›r. 

AArrtt››kk  yyeetteerr  hhaammlleessiinnee  
hheerrkkeess  aakkttiiff  kkaatt››llmmaall››dd››rr

En önemlisi de bu süreci etkili gö-
türecek bir siyasi durufl ve mücadele
gelifltirmektir. Diplomatik çal›flmalar-
la birlikte halk›n demokratik eylemli-
li¤inin güçlü bir biçimde gelifltirilmesi
önem arz ediyor. Gerçekten de halk,
baflta gençler ve kad›nlar olmak üzere
tüm kesimler ve yafll›lar ne istiyorlar,
talepleri nedir? Bunu durufllar›yla,
pratikleriyle, eylemleriyle ortaya ko-
yabilmelidirler. Art›k yeter hamlesine

yurtsever demokrat olan her insan
aktif kat›lmal›d›r. Art›k yeter hamlesi
dört parçada ve yurtd›fl›nda baflta
gençli¤in eylemlili¤i olmak üzere, hal-
k›n demokratik eylemlili¤iyle herkese
tafl›r›lmal›d›r. Düflman› korkutan, ür-
küten, teflhir eden, baflta demokratik
güçler olmak üzere kamuoyunun dik-
katini Kürdistan’daki gerçeklere çe-
ken bir eylemlilik düzeyini yaratmak
kesinlikle gerekiyor. Art›k geçmiflin o
çok pasif kitle eylemlili¤i de de¤il, onu
aflan, birçok çevre üzerinde etki b›ra-
kan, gericilik üzerinde daha fazla cay-
d›r›c› rol oynayan güçlü demokratik
kitle eylemlili¤ine ihtiyaç vard›r. Böy-
le bir eylemlilik bu 30. y›lda güçlü bir
biçimde geliflmelidir. 

EEyylleemm  öörrggüüttüünn  zzeemmiinniinnii  ggüüççlleennddiirriirr  
öörrggüütt  eeyylleemmii  bbüüyyüüttüürr

Eylemlilikle birlikte elbette önemli
bir alan örgütlenme alan›d›r. Örgüt
ve eylem Kürdistan’da iç içedir. Ey-
lem örgütün zeminini güçlendirir, ör-
güt eylemi büyütür. O bak›mdan da
örgütlenme temel bir aland›r ve en
çok üzerinde yo¤unlafl›lmas› gereken
görevlerden biridir. Örgütlenmeyi iki
noktada ele almam›z gerekiyor. Bi-
rincisi, gerillan›n büyütülmesi, ço-
¤alt›lmas›, onun için her alandan
gençli¤in gerillaya kat›l›m›n›n teflvik
edilmesi, bunun için gerekli örgüt-
lenmelerin yap›lmas›d›r. Baflta genç-
lik örgütleri olmak üzere tüm örgüt-
lerimizin en temel görevlerinden biri-
si budur. Bu görevi herkes görmeli,
sahip ç›kmal›d›r. ‹yi bilmeliyiz ki, ne
kadar güçlü gerilla örgütlülü¤ümüz
olursa siyasi süreç üzerinde o kadar
etkili oluruz. Düflman tehditleri kar-
fl›s›nda o kadar cayd›r›c› oluruz. Te-
mel bir bar›fl ve özgürlük kuvveti ol-
du¤u için gerillan›n güçlü olmas› de-
mek, bar›fl çizgisinin, özgürlük çizgi-
sinin, demokrasi çizgisinin güçlü ol-
mas› demektir. O nedenle de bu te-
mel özgürlük ve demokrasi gücü-
müzü büyütmek birincil örgütsel so-
rumluluklar›m›zdan say›lmal› ve bu-
na göre hareket edilmelidir. 

‹kincisi, halk›n demokratik konfe-
deral örgütlülü¤ünün gelifltirilmesi-
dir. Bu da halk meclislerine dayal›
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vvee  kkeennddiissiinnii  ssaavvuunnaaccaa¤¤››nn››  hheerrkkeessee  iillaann  eeddiiyyoorr”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bir demokratik halk örgütlülü¤ünü
yaratmak demektir. KCK sözleflme-
sinde bu örgütlenmenin ilkeleri çok
net ortaya konmufltur. 

GGeerriillllaa  cceessaarreettiiyyllee  öörrggüüttllüüllüü¤¤üüyyllee  
hheerr  ttüürrllüü  ssaalldd››rr››yy››  kk››rraaccaakk  ggüüççtteeddiirr

Halk meclisleri, onlara dayal› icra
kurullar›, bu temelde geliflen kap-
saml› çal›flma planlar› ve uygulama-
lar› ortaya ç›kmal›d›r. Halk meclisle-
rinin geliflebilmesi için elbette ki bü-
tün toplumsal kesimlerin, baflta
gençlik, kad›n olmak üzere hepsinin
kendi öz örgütlülü¤ünü gelifltirmesi,
özgür iradesiyle bu demokratik ör-
gütlenme sistemine kat›l›m göster-
mesi gerekir. Yine kendi örgütlü güç-
leriyle demokratik halk örgütlülü¤ü-
nün geliflmesi için görev ve sorumlu-
luk üstlenip, onun gere¤ini yerine ge-
tirmelidirler. Bu bak›mdan da ‘de-
mokratik halk eylemlili¤inin gelifle-
bilmesi için, demokratik halk örgüt-
lenmesinin geliflmesi esast›r’ yaklafl›-
m›yla, bütün kesimlerin kendi özgün
örgütlülüklerine dayal› demokratik
komünal halk örgütlenmesi sistemini
her yerde gelifltirmeliyiz. Nerede, ne
kadar yurtsever demokrat insan var-
sa böyle bir sistem içinde birlefltirip
örgütlemeli ve böyle bir ortak çal›flma
yaflam› içine çekmeliyiz. Bu konuda
zay›fl›klar, eksiklikler, geç kalmalar
mutlaka afl›lmal›d›r. Çünkü 30. y›lda
demokratik direnifl mücadelemizin
süreklilik arz etmesi, güçlü geliflme-
si, her türlü inkar ve imha sald›-
r›s›n›n güçlü direniflle bofla ç›ka-
r›lmas› ancak öyle bir örgütlen-
me ile mümkündür. 

Elbette demokratik direnifl
mücadelemizin önemli bir yan›,
gerillan›n meflru savunma çizgi-
sindeki duruflu ve prati¤idir. Bu
noktada Kürdistan gerillas› ger-
çekten de 30 y›ll›k PKK mücade-
lesi içerisinde tarihsel bir rol oy-
nam›flt›r. Kürt gerçe¤inin aç›¤a
ç›kar›lmas›nda en temel rolün
sahibidir. Kürdistan üzerindeki
inkar ve imha sisteminin nas›l
bir katliam ve soyk›r›m düzeni
oldu¤unu en net biçimde gerilla
direnifli aç›¤a ç›karm›fl ve herke-

se göstermifltir. Di¤er yandan sa¤lam
duruflu ve gericili¤e vurdu¤u darbe-
lerle inkar ve imha güçlerini zay›fla-
t›p, Kürt halk›n› bilinçlendirip cesa-
retlendirerek özgür ve demokratik ör-
gütlülük içerisine çekme görevinin
gerçekleflmesinde gerilla önemli bir
rol oynam›flt›r. 

Temel bir bilinç gücüdür. Halk›n
örgütlenme gücüdür. Dolay›s›yla bu
süreçte de Kürt halk›na, Önder
Apo’ya dönük imha tehditleri karfl›-
s›nda ister Kuzey’de olsun, ister Gü-
ney’de ve di¤er parçalarda olsun,
halk›n kazan›mlar›n› tehdit eden sal-
d›r›lara karfl› en sa¤lam duruflu gös-
terecek güç de elbette yine gerilla
olacakt›r. Gerilla, özgürlük çizgisin-
den, bar›fl ve demokrasi çizgisinden
asla vazgeçmeyecektir. Önderli¤e ve
Kürt halk›na, dolay›s›yla bölge halk-
lar›n›n kardeflli¤ine ve birli¤ine ba¤l›-
l›ktan asla geri durmayacakt›r. Bu
konuda temel de¤erlere ba¤l›l›¤›nda
bir zay›fl›k de¤il, daha çok güçlenme;
sald›r›lar karfl›s›nda direnifl için ge-
rekli cesaret ve fedakarl›kta azalma
de¤il, daha çok artt›rma içerisinde
olacakt›r. Dolay›s›yla düflman›n bu
yeni imha ve tasfiye plan›n› bofla ç›-
kartacak, Türk ordusunun sald›r-
ganl›¤›n› önleyecek en sa¤lam durufl
ve direnifli gerilla gösterecektir. Ce-
saretiyle, fedakarl›¤›yla, örgütlülü-
¤üyle, savunma sistemiyle her türlü
sald›r›y› k›raca¤› gibi, sald›rgan güç-
ler üzerinde de temel cayd›r›c› rolü
gerilla oynayacakt›r.

PPKKKK’’nniinn  bbüüttüünn  yy››llllaarr››
bbüüyyüükk  mmüüccaaddeellee  yy››llllaarr››dd››rr

30. PKK y›l›nda, inkar ve imhac›
güçlerin uluslararas› komployu yeni-
den gündemlefltirme temelinde gelifl-
tirdikleri topyekün sald›r›ya karfl›,
PKK öncülü¤ünde tüm Özgürlük hare-
ketimiz ve halk›m›z bütün alanlarda
ortak ve çok yönlü bir direnifl mücade-
lesi içerisinde olacakt›r. Bu durum
gösteriyor ki, 30. PKK y›l› di¤er y›llara
göre daha büyük bir mücadele ve ge-
liflme y›l› olacakt›r. Daha büyük ka-
zanma ve zafer y›l› olacakt›r. 

PKK’nin bütün y›llar› büyük mü-
cadele y›llar›d›r. 30. y›l da daha bü-
yük bir mücadele y›l› olacakt›r. 30.
y›l da çok kritik bir süreçtir. Bu ba-
k›mdan da çok daha duyarl›, dikkat-
li olmaya ihtiyaç vard›r. Hem düfl-
man sald›r›lar›n› bofla ç›kartacak bir
duyarl›l›k ve tedbirlilik gerekiyor hem
de düflman› çözüme zorlayacak bir
demokratik direnifl mücadelesini ge-
lifltirmek gerekiyor. Bu bak›mdan
tarz, üslup ve tedbir önemlidir. 

Sald›ran taraf düflmand›r, biz sa-
vunmada olan gücüz. Kürt halk›n›n
herhangi bir kesime düflmanl›¤› ol-
mad›¤› gibi, onlar› yok etmek gibi bir
istem ve amac› da yoktur. Komflu
halklarla tamamen kardeflçe, birlik
içerisinde kendi özgür demokratik ya-
flam›n› kendi kimli¤ine ve kültürel
haklar›na sahip bir biçimde yaflamak
istiyor. Bunun için kimseden bir fley
istemiyor, kimseye herhangi bir fley

dayatm›yor. En do¤al kültürel
haklar›n›, dil, kültür, kimlik hak-
lar›n› elde etmek ve onlara daya-
narak yaflamak istiyor. 

Ne var ki, bunlar› yok etmek
isteyen bir inkar ve imha sistemi
ile karfl› karfl›yay›z. Kürdistan
üzerinde sömürgeci zihniyet sür-
düren Türkiye, ‹ran ve Suriye
güçleri böyle bir gerçekli¤i ifade
ediyorlar. Dolay›s›yla sald›ran
onlard›r, imhac› onlard›r, katli-
amc› onlard›r, gerici, ›rkç›, faflist
ve floven onlard›r. Kürt halk›
meflru savunma konumundad›r,
mazlum durumdad›r. Hiç kimse-
ye dönük haks›z bir yaklafl›m›
yoktur. Bu pozisyonumuzu
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herkese iyi anlatmal›y›z. Üslubumu-
zu, tarz›m›z› sa¤lam k›laca¤›z. Örgüt-
lülü¤ümüzü güçlü gelifltirece¤iz. Sal-
d›r›lar› bofla ç›karma ve direnifl mü-
cadelesini 30. y›lda daha büyük ba-
flar›lar kazanan sonuçlara götürmeyi
bu temelde mümkün k›laca¤›z. 

GGeerrççeekklleerrii  ddeerriinnllii¤¤iinnee  vvee  ddoo¤¤rruu  
aannllaammaakk  ppaarrttiilleeflflmmeekkllee  mmüümmkküünnddüürr

Bütün bunlar› elbette ki partilefl-
meyle yapaca¤›z. Gerçekleri derinli¤i-
ne ve do¤ru bir biçimde anlamak, par-
tileflmekle mümkündür. Gerçeklere
uygun bir tutum ve davran›fl› göster-
mek, her alanda güçlü bir partilefl-
meyle mümkündür. 

PKK, geçen 29 y›ll›k mücadele süre-
ci içerisinde, inkar ve imha güçlerinin
uluslararas› komplo çerçevesinde ge-
lifltirdi¤i bu kadar azg›n sald›r›lar kar-
fl›s›nda kendisini nas›l bu kadar ayak-
ta tuttu? Bu sald›r›lar› nas›l bofla ç›-

kard› ve yenilmez oldu? Kürt halk›n›n
özgürlük bilincini ve demokratik yafla-
m›n› bu düzeyde nas›l ilerletti? ‹flte bü-
tün bunlar›n anahtar› partileflmedir.
PKK öncülü¤ünde, Önder Apo’nun çiz-
gisinde partileflmedir. Bütün sald›r›lar
karfl›s›nda en büyük güç, partileflme-
nin ortaya ç›kard›¤› güçtür. Her türlü
teknikten daha güçlü olan insan›n an-
lama gücüdür. ‹nsan›n kirden, pastan
ar›narak eflitlik, özgürlük, demokrasi
çizgisinde yaflama gücüdür. Örgütlen-
me ve birleflme gücüdür. Bu da parti-
leflme, PKK’lileflme demektir. Dolay›-
s›yla her türlü silahtan, paradan, tek-
nikten daha büyük kuvvet, insan›n dü-
flünce ve örgüt kuvvetidir. Onun kendi-
sini taktik ve tarz haline getirmesidir. 

PKK, insan gerçe¤ini böyle ele ala-
rak, büyük bir e¤iticilikle böyle bir öz-
gürlük militanl›¤›n›, gerilla komutan-
l›¤›n› ve savaflç›l›¤›n› ortaya ç›kararak

bu azg›n sald›r›lar› k›rabilmifltir. Par-
tileflme, her türlü tekni¤i, para ve si-
lah gücünü baflar›s›z k›labildi. Parti-
leflme, Kürt halk›na bilinç verdi, ruh
verdi, onu örgütleyip eyleme çekti.
Dolay›s›yla özgürlük bilinciyle dolu,
özgürlü¤ü için coflku içerisinde müca-
dele eden Kürt halk gerçe¤ini ortaya
ç›kard›. Bu, büyük bir gerçektir. Ye-
nilmezlik gerçe¤i de budur. Bunu da
sa¤latan kesinlikle Apocu çizgide,
PKK ölçülerinde partileflmedir.

AAppooccuu  ççiizzggiiddee  kkeennddiinnii  ee¤¤iittiipp  yyeenniilleeyyeennlleerr
ggöörreevvlleerriinnii  bbaaflflaarr››yyllaa  yyeerriinnee  ggeettiirriirr

Nedir partileflme? PKK’nin yeniden
inflas›n›n öngördü¤ü partileflme nedir?
Önderli¤imiz birinci ve ikinci partilefl-
me hamleleri döneminde kadro ve yö-
netim düzeyinde yaflanan temel yeter-
sizlikleri ortaya koydu. Bunlar, kendi-
ni iyi, çizginin esaslar›na göre katma-
ma, dolay›s›yla görev ve sorumluluk-

lar› üstlenmeyerek yönetim ve öncü-
lükte zafiyet yaratmakt›r. Birinci parti-
leflme hamlesinde ortaya ç›kan zay›f-
l›klar bunlard›. Önder Apo’nun eleflti-
rip aflt›rmaya çal›flt›¤› eksiklikler ke-
sinlikle bunlard›. Parti hareketimizi
y›kmak için dayat›lan provakatif tasfi-
yeci dayatmalar karfl›s›nda zay›fl›k arz
eden, onlara zemin olanlar bunlard›. 

Nereden kaynakland› bunlar? El-
bette ki içinden gelinen siyasi siste-
min, toplumsal yap›n›n verdi¤i özellik-
lerden kaynakland›. Devletçi sistem-
den, burjuva zihniyetten kaynakland›.
Afliretçilikten, feodalizmden ve köylü-
lükten kaynakland›. Bireycilikten ve
küçük burjuval›ktan kaynakland›. Do-
lay›s›yla bütün bu özelliklere karfl›
Apocu çizgide güçlü bir biçimde kendi-
ni e¤itip yenilememekten kaynakland›.
Kendini Apocu çizgide örgütleyip yeni-
lemeyen, bu temelde kendini flekillen-

direrek çizgi gereklerine göre parti ha-
reketine kat›lmayan biri görev ve so-
rumluluklar›nda baflar›l› olamaz. Ne-
rede, nas›l hareket etmesi gerekti¤ini
bilemez. Do¤ru bir üslup ve tarz sahi-
bi olamaz. Dolay›s›yla da görev ve so-
rumluluklara yerinde ve do¤ru bir bi-
çimde sahip ç›kamaz ve baflar›l› bir
yöntemle onlar› yerine getiremez. An-
cak Apocu çizgide kendini e¤itip yeni-
leyen, çizgi esaslar›na göre kendini ka-
tan, çizgi ölçülerine göre militanl›k ya-
pan birisi nerede, ne yapmas› gerekti-
¤ini, görev ve sorumluluklar›n›n ne ol-
du¤unu tespit eder ve onlar› baflar›yla
hayata geçirecek üslubu, tarz›, karar›,
cesareti ve fedakarl›¤› gösterir.

MMeemmuurrccuulluukk  
eenn  bbüüyyüükk  ppaarrttii  ddüüflflmmaannll››¤¤››dd››rr

‹kinci partileflme hamlemiz döne-
minde bu realite daha çok aç›¤a ç›kt›.
Gerilla çizgisinde verilen o kahraman-
ca savafla ra¤men partileflmede zay›f
kald›¤›m›z görüldü. Parti gerçe¤i karfl›-
s›nda memurcu, yine çeteci yaklafl›m
gibi Apocu çizgiyi zay›flatan, sapt›ran,
onunla çeliflen, parti hareketimiz içeri-
sinde devletçi sistemin ve afliretçi, feo-
dal toplumun özelliklerini yans›tan
e¤ilimlerin, kal›nt›lar›n varl›¤› görüldü. 

Memurculuk nedir? Memurculuk
görev ve sorumluluklara istekle sa-
hip ç›kmamaktad›r. Memurculuk
flartl› kat›lma demektir. Yani ücretli
çal›flmad›r. Ben bir fleyler yapar›m
karfl›l›¤›m› da al›r›m demektir. Maafl
alan, karfl›l›kl› çal›flan birisi, nerede
ne yapaca¤›n› bilemez. Zorluklar kar-
fl›s›nda dayanamaz, cesur ve fedakar
olamaz. Memurcu çizgi fedai çizgisini
yok etmek demektir. Cesaret ve feda-
karl›kta zay›fl›k demektir. Ancak
flartl› personel gibi, kendini belli öl-
çülerde baz› karfl›l›klar alma temelin-
de katmay› ifade eder. O da parti gö-
revlerinin yerinde, zaman›nda do¤ru
temsil edilmesini, onlar› yerine geti-
recek do¤ru tarz›n bulunmas›n› ve o
tarz›n uygulanmas›n› önler. Dolay›-
s›yla memurculuk en büyük parti
düflmanl›¤›d›r. Partileflme önündeki
en büyük engeldir. Parti militanl›¤›n›
en çok içten kemiren zay›flatan ö¤e-
lerden birisidir. 
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Çetecilik de esasen bir tür
memurculuktur. Memurculu-
¤un parti yaflam›nda, ideolojik
siyasi çal›flmalar içerisinde gös-
terdi¤i yetersizlikleri çetecilik;
örgütsel, askeri çal›flmalar içe-
risinde göstermeyi ifade eder.
Çetecilik parti ölçüleriyle hare-
ket etmemek demektir. Kendini
bir ideolojik, siyasi çizgiye ba¤-
lamamak, örgüt ölçüleriyle do-
natmamakt›r. Dolay›s›yla ideo-
lojisizlik, siyasi çizgi ve örgüt öl-
çülerine sahip olarak pratik
yapmamak demektir. Keyfine göre ha-
reket etmek demektir. ‹deolojik, siya-
si, örgütsel ölçülerden kopuk hareket
etmek, bireyci hareket etmek, kendi
yaflam ölçülerini esas alan tarzda ha-
reket etmektir. ‹flte çetecili¤in esas›
budur. Dolay›s›yla parti ölçülerini yok
eden, içten kemiren parti içine farkl›
ölçüler dayatan bir konumu ifade et-
mektedir. Nitekim bunlar da içinden
ç›k›lan düzenin, toplumsal yap›n›n bi-
reyler üzerinde yaratt›¤› etkilerdir.
Düzenin, gerici toplumsal sistemin ki-
ridir, pas›d›r, tortular›d›r. 

KKeennddiimmiizzii  ssoorrgguullaammaall››  ggüüççllüü  bbiirr  
eelleeflflttiirrii  öözzeelleeflflttiirriiyyee  ttaabbii  ttuuttmmaall››yy››zz

Tüm bireyler asl›nda fark edilme-
den içinde yetiflti¤i ortam taraf›ndan
e¤itilmektedirler. Bu ille de okul düze-
ninde olmayabilir. Aile, sokak, çevre,
okul e¤iticidir; kiflili¤i flekillendirir,
çeflitli özellikler edinmeyi sa¤lar. ‹flte
bu özelliklerin hepsi o devletçi, gerici
düzenin içinde yaflama özellikleridir.
Dolay›s›yla özgür yaflama, demokratik
yaflama, parti yaflam›na terstir, kar-
fl›tt›r. Bunlar› e¤itimle, güçlü bir elefl-
tiri özelefltiriyle, iç sorgulamayla afl-
mayan, bu temelde kendini yenileyip
Apocu ölçü ve özellikleriyle donatma-
yan birisi, elbette ki sa¤lam, güçlü
parti militan› olamaz. ‹yi PKK’li haline
gelemez. Bu bak›mdan bu ölçü ve öze-
liklerin afl›lmas› laz›m. 

Neye göre afl›lmas› laz›m? Elbette
ki Önderlik ölçü ve özelliklerine göre,
Apocu çizgi gereklerine göre. Demek
ki kendimizi her zaman sorgudan ge-
çirmeliyiz. Elefltiri ve özelefltiriye tabi
tutmal›y›z. Önderlik ölçü ve özellikle-

ri temelinde kendimizi sorgulamadan
geçirerek hep yenilemeli ve yeniden
yaratmal›y›z. Ancak o zaman do¤ru
bir partileflme sa¤lan›r. 

PPKKKK  ssoossyyaalliizzmmii  ddeevvlleettiinn  eelliinnddeenn  aallaarraakk
ddeemmookkrraassiiyyllee  bbiirrlleeflflttiirrmmiiflflttiirr

Bugünkü üçüncü partileflme ham-
lesinde bu eksiklikleri, düzen etkileri-
ni aflman›n imkan› çok daha fazlad›r.
Çünkü paradigma de¤iflimi, devletçi,
iktidarc› zihniyeti yok etmifltir. Geç-
miflte bir yerde memurcu, çeteci zihni-
yet kendini yaflatabiliyorduysa, bu bi-
raz da PKK’nin paradigma olarak dev-
letçi, iktidarc› zihniyeti aflmamas›n-
dan ileri geliyordu. Bir yandan hiye-
rarflik devletçi sistem içerisinde yetifl-
mifl bireyin üzerinde etkiler biçiminde
kendini sürdürüyordu, di¤er yandan
PKK’nin içinde de zaten devletçi, ikti-
darc› paradigma gere¤i bu özellikler
yaflama imkan› buluyordu. PKK,
üçüncü partileflme döneminde bu pa-
radigmay› de¤ifltirmifltir. Devletçi, ikti-
darc› zihniyeti ve sistemi y›km›flt›r.
Devletçili¤in ve iktidarc›l›¤›n özgürlü-
¤e, eflitli¤e, demokrasiye karfl›t oldu-
¤unu, partileflmeye karfl›t oldu¤unu,
sosyalizm olmad›¤›n› ortaya ç›karm›fl-
t›r. Sosyalizmi devletin elinden alarak
demokrasiyle birlefltirmifltir. Dolay›-
s›yla toplumun, halk›n, emekçilerin
eline vermifltir. Demokratik sosyalizm
iflte böyle bir çizgi olmaktad›r. 

Demokratik sosyalizmde devletçi,
iktidarc› paradigma yoktur. Dolay›-
s›yla da memurculu¤a ve çetecili¤e
yer yoktur. Bireycili¤e de yer yoktur.
E¤er böyle bir parti ortam› içerisinde
hala bireycilik, keyfiyet, çetecilik, me-

murculuk varsa; liberalizm, bü-
rokratizm, dogmatizm, ortayol-
culuk, istifac›l›k, protestoculuk
gibi e¤ilimlerin kendini yaflat-
mas› ortaya ç›kabiliyorsa, bun-
lar asl›nda devletçi, iktidarc› pa-
radigmadan kopmamaktan, yeni
PKK çizgisi temelinde kendini
e¤itmemekten kaynaklan›yor. 

Demokratik sosyalizm çizgi-
sinde yeniden infla olan PKK, ke-
sinlikle devletçi, iktidarc› ve sa-
vafl› esas alan paradigmay› ret
ediyor. Onun yerine, özgürlükçü,

eflitlikçi demokratik sosyalizm para-
digmas›n› esas al›yor. Komünal yafla-
m›n, komünal özeliklerin öne ç›kar›l-
mas›n› öngörüyor. Parti militanl›¤›n›n,
parti yaflam›n›n do¤ru ölçütü, kesin-
likle özgürlük, eflitlik, demokrasi çizgi-
sinde komünal bir durufl ve yaflamd›r.
Parti yap›lanmas› kendisini bu biçim-
de ortaya koymaktad›r. Temel kadro
ölçütü buna göre oluflmufltur. Demek
ki üçüncü partileflme hamlesi sürecin-
de demokratik sosyalizm çizgisinde ye-
niden partileflmenin en temel ölçütü,
devletçi, iktidarc› paradigman›n kiri-
nin, pas›n›n, tortusunun, kal›nt›lar›-
n›n sökülüp at›lmas›d›r. Yeniden infla
edilen PKK’nin militan kadrosu ancak
bu biçimde kendini yenileyen, yeniden
örgütleyen bir temelde olabilir. 

3300..  PPKKKK  yy››ll››  
yyeenniiddeenn  ppaarrttiilleeflflmmee  hhaammlleessii  yy››ll››dd››rr

Bu konuda, yeniden partileflme sü-
recinin gelifltirilmesinde ciddi eksiklik-
lerin, hatalar›n var oldu¤u, derin elefl-
tiri özelefltiri yaklafl›m›yla sökülüp at›l-
mas›, dolay›s›yla tüm kadro ve sempa-
tizanlar aç›s›ndan bir netleflmenin, ye-
niden kararlaflman›n yaflanmas› ve ye-
ni paradigma do¤rultusunda bir dü-
zeltmenin gerçeklefltirilmesi gere¤i ke-
sinlikle vard›r. 30. PKK y›l›n› bu temel-
de yeniden partileflme hamlesi y›l› ilan
etmek do¤rudur ve gereklidir.

PKK çizgisinde yeniden partileflme-
nin, militanlaflman›n temel ölçü ve
özellikleri vard›r. Fukaral›k, zay›fl›k,
kötümserlik, karamsarl›k, kesinlikle
parti ölçü ve özelliklerinin d›fl›ndad›r.
Bireycilik, keyfiyet, kendine görelik
parti ölçü ve özelliklerinin d›fl›ndad›r.

SERXWEBÛNKKaass››mm  22000077 3377
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Geriye çekme, pasifizm, istifac›l›k,
prostetoculuk parti ölçü ve özellikleri-
nin d›fl›ndad›r. Yine yetkicilik, kariye-
rizm, despotizm, her fleyi ele geçirme
parti ölçü ve özelliklerinin d›fl›ndad›r.
Bu tür ölçü ve özelliklere karfl› Önder-
lik çizgisinde yeniden partileflme ham-
lesini gelifltirmek, söz konusu bu ölçü
ve özellikleri aflacak güçlü bir ideolojik
mücadele ve elefltiri özelefltiri süreci
yaflayarak Önderlik ölçü ve özellikleri-
ni do¤ru edinmek her parti militan›
için kesin gereklidir. 

PPKKKK  mmiilliittaannll››¤¤››  iinnssaann  ttüürrüünnüünn  kkeennddiinnii  
eenn  iilleerrii  ddüüzzeeyyddee  ggeelliiflflttiirrddii¤¤ii  mmiilliittaannll››kktt››rr

30. parti y›l›n›n bu kritik sürecini
baflar›yla aflabilmek, ancak böyle bir
militanlaflmay› sa¤lamakla mümkün-
dür. 30. parti y›l›n›n o büyük görevleri-
ni baflar›yla yürütmek, 30. y›l› büyük
zafer y›l› ve kazanç y›l› haline getirmek,
ancak böyle bir partileflme ile müm-
kündür. Dolay›s›yla da 30. PKK y›l›n›
Apocu çizgide, parti çizgisinde, köklü
bir elefltiri ve özelefltiri temelinde yeni-
den partileflmeyi derinlefltirme, güçlen-
dirme y›l› olarak ele al›p yürütmek do¤-
rudur, gereklidir, elzemdir. Herkes aç›-
s›ndan gerekli olan budur. Hem süreç
görevlerini baflar›yla gerçeklefltirebil-
mek hem de PKK’yi daha nice 30 y›llar-
da demokratik sosyalizm çizgisinin ba-
flar›l› savunucusu ve Kürt halk›n›n öz-
gürlükçü, demokratik öncüsü haline
getirebilmek böyle bir partileflmeyi sa¤-
lamakla mümkündür. Bu da özgürlük
bilincini do¤ru edinmeyi, özgürlük,
eflitlik, demokrasi çizgisine, demokra-
tik sosyalizm çizgisine Önderlik tarz›y-
la do¤ru, etkin kat›lmay› gerektirir. Her
türlü düzen ölçülerinden, bireyci, ben-
cil, keyfi yaflam ölçülerinden, kirden,
pastan ar›nmay› gerektirir. Gerçekten
de özgürlük, eflitlik, demokrasi ölçüle-
riyle, mücadeleci ruhla, cesaretle, feda-
karl›kla, çekicilikle, etkileyicilikle ken-
dini donatmay› gerektirir.

PKK militanl›¤› insan türünün ken-
dini en ileri düzeyde gelifltirdi¤i bir mi-
litanl›kt›r. Bu Önderlik gerçe¤inde so-
mutlaflm›flt›r, flehitler gerçe¤imizde
somutlaflm›flt›r. ‹nceleyelim, dikkate
alal›m; Önderlik ve flehitler gerçe¤imi-
zi iyi okudu¤umuzda, Önder Apo’nun

35 y›ld›r söyleyip yazd›klar›n› iyi anla-
d›¤›m›zda, bu ölçü ve özellikleri göre-
ce¤iz. Okuyam›yor, inceleyemiyorsak
bile, hiç de¤ilse yaflam gerçe¤ine ba-
karak hislerimizle, duygular›m›zla an-
layal›m. Önder Apo’nun 35 y›ld›r nefes
nefese yürüttü¤ü mücadele gerçe¤ine
bakal›m. 10 y›ld›r ‹mral› iflkence ve
imha sistemi alt›nda gösterdi¤i özgür
insan direnifline, Kürt halk›n›n özgür-
lük ve demokrasi mücadelesine
yapt›¤› katk›lara bakarak anlayal›m.
E¤er PKK çizgisiyle donat›lm›fl olma-
sayd›, Apocu çizgide olmasayd›, o ifl-
kenceye, fiziki, psikolojik sald›r›lara
kim dayanabilirdi? Hiçbir insan yafla-
yamazd› orada. Ancak güçlü yaflam
tutkusu olanlar, sa¤lam iradeye sahip
olanlar, halk›n özgür ve demokratik
yaflam›na tutku düzeyinde ba¤l› olan-
lar, bunun için en yüksek düzeyde so-
rumluluk duyanlar o iflkence sistemi
karfl›s›nda direnebilir ve yaflayabilir.
‹flte bu da Önderlik gerçe¤iyle olabili-
yor. Bu da PKK militanl›¤›n›n, ölçüle-
rinin ne olmas› gerekti¤ini gösteriyor.

PPKKKK  ddeemmeekk  flfleehhiittlleerr  ggeerrççee¤¤ii  
flfleehhiittlleerr  ççiizzggiissii  ddeemmeekkttiirr

Bakal›m say›lar› on binleri bulan
flehitler gerçe¤imize. Onlar ki, en gen-
cecik yafllar›nda bütün yaflam aray›fl-
lar›n›, özgür yaflam aray›fllar›n› büyük
bir cesaret ve fedakarl›kla bu ortak da-
vaya, halk›n özgürlük mücadelesine
kat›k ettiler. En küçük bireycilik gös-
terdiler mi? Bencil davran›fl içinde ol-
dular m›? Ç›karc›l›k, flu bu yapt›lar
m›? Geri çekilme, be¤enmeme tutumu
gösterdiler mi? Baflkalar› yaps›n dedi-
ler mi? Bu ifl böyle olmaz, yapm›yoruz
tutumu içinde oldular m›? Hay›r, bun-
lar›n hiçbiri içinde olmad›lar. Demek
ki bu tür yaklafl›mlar›n hepsi flehitler
gerçe¤imizle çelifliyor. Onlar her or-
tamda Önderlik çizgisinde ifl yap›labi-
lece¤ini gördüler. Kendilerini o çizgiyle
donatt›klar› oranda çare olabile-
ceklerine inand›lar. Hiçbir bireyci,
bencil, ç›karc› tutum göstermediler.
Tam bir cesaretle, fedakarl›kla, yüksek
bir duyarl›l›k ve bilinçle Önderlik ger-
çe¤ine, demokratik sosyalizm çizgisi-
ne, Kürt halk›na büyük bir inançla
ba¤l›l›k temelinde o gencecik yafllar›n-

da kendilerini özgürlük ve demokrasi
mücadelesine kat›k ettiler. ‹flte PKK
bunlard›r. Bofluna Önder Apo PKK’yi
flehitler partisi olarak ilan etmedi. fie-
hitlerimizin parti biçiminde yaflad›¤›n›
bofluna söylemedi. PKK demek flehitler
gerçe¤i demektir, flehitler çizgisi de-
mektir. Dolay›s›yla da insan soyunun
en özgürlükçü, demokratik, en kolek-
tif, en cesur ve fedakar özünün ortaya
ç›kar›lmas› demektir. 

PKK, bu gerçe¤i ifade ediyor. PKK
militanl›¤› bu gerçekleri temsil eden
militanl›kt›r. Dolay›s›yla da PKK’yi ye-
nilmez yapan, her türlü bask› sald›r›lar
karfl›s›nda ayakta tutan, her türlü ide-
olojik, siyasi, askeri örgütsel sald›r›lar›
bofla ç›kararak Kürt halk›n›n özgürlük
ve demokrasi mücadelesine baflar›yla
öncülük etmesini sa¤latan gerçek bu
gerçektir. PKK’nin yenilmez gücü bu
ideolojik, örgütsel çizgisinden gelmek-
tedir. Bu çizgiyi özümseyen, yaflayan,
yaflatan kadrosundan, sempatizan›n-
dan, taraftar›ndan ileri gelmektedir.

Sonuç olarak, PKK’yi PKK yapan
gerçek, onun ideolojik ve örgütsel çizgi
gerçe¤idir. Önderlik gerçe¤idir. Bu ger-
çe¤i özümseyen militanlar ve onlar›n
örgütlülük gerçe¤idir. 30. parti y›l›nda
bu gerçe¤i daha da ilerletmek, güçlen-
dirmek, bununla çeliflen her türlü ruh
halini, anlay›fl›, tutum ve davran›fl›
do¤ru bir elefltiri özelefltiri temelinde
bertaraf ederek güçlü bir yeniden par-
tileflme hamlesini gelifltirmek olmazsa
olmaz önemdedir. Bu, bütün mücade-
le görevlerinin baflar›yla yürütülmesi
aç›s›ndan gerekli oldu¤u kadar, PKK’yi
önümüzdeki on y›llar› karfl›layacak
mücadele gücüne kavuflturacak, yal-
n›z Kürt halk›n›n de¤il, Ortado¤u ve
dünya halklar›n›n umudu haline geti-
recek olan da budur.

Bu temelde 30. parti y›l›nda baflta
Önder Apo, tüm partili militanlar ve
halk›m›z olmak üzere tüm demokrasi
güçlerine, özgürlük, eflitlik için müca-
dele eden tüm örgüt ve halklara üs-
tün baflar›lar diliyor, kazanan›n öz-
gürlük ve demokrasi çizgisi olaca¤›n›,
kaybedenin ise her türlü ›rkç›, floven,
despotik, faflist yaklafl›mlar olaca¤›n›
belirtiyor, bir kez daha PKK’nin 29.
kurulufl y›ldönümünün herkese kut-
lu olmas›n› diliyoruz. 
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Hareket ve halk olarak nas›l bir sü-
reçten geçiyoruz, ne tür günler yafl›yo-
ruz, bizi nas›l bir gelecek bekliyor ve
biz gelece¤e nas›l haz›rlan›yoruz hu-
suslar› üzerinde derinli¤ine düflün-
mek, yo¤unlaflmak ve buna denk bir
çal›flman›n içinde olmak gerekiyor. 

Tarihte öyle anlar vard›r ki yaflanan
süreç do¤ru de¤erlendirildi¤inde ve
do¤ru cevap olundu¤unda, o anda
uzun y›llara s›¤d›r›labilecek baz› bafla-
r›lar yaratmak mümkündür. Ama ya-
flan›lan sürecin önemi, a¤›rl›¤› bilince
ç›kar›lmaz, herhangi bir süreç gibi s›-
radan yaklafl›l›rsa da kazan›lacak çok
fley, daha büyük emekler, ac›lar, s›-
k›nt›lar ve zorluklar pahas›na ancak
y›llar sonra kazan›labilir. 

‹çinden geçti¤imiz bugünler de ha-
reketimiz ve halk›m›z için son derece
önemli ve kader tayin edici özellikte-
dir. Hareketimiz, özellikle Yükseko-
va/Oramar eylemlili¤i ile birlikte son
y›llarda hiç görülmedi¤i kadar Türkiye
siyasal gündemine oturdu. A¤›rl›¤›n› iç
ve d›fl politik sahada güçlü bir biçimde
hissettirdi. Hatta Türkiye’nin s›n›rlar›-
n› da aflarak, uluslararas› siyasete bü-
yük bir etki yapt›. Sadece Türkiye s›-
n›rlar› içinde de¤il, s›n›rlar›n ötesinde
bölge devletleri ilgilerini, tepkilerini ve
duyarl›l›klar›n› çeflitli biçimlerde gös-
terme ihtiyac› duydu. AB’den tutal›m
ABD’ye kadar büyük devletlerin ve
güçlerin refleksleri, eskiye oranla daha
aç›k ve ciddi biçimde geliflti. Birçok
devlet ç›karlar›n› tekrar gözden geçir-
me ihtiyac› duydu. 

Yaflanan geliflmeler baz› politik güç-
leri ve devletleri yak›nlaflt›r›rken, baz›-

lar›n› adeta karfl› karfl›ya getiren bir
etki yaratt›. Bu, flüphesiz bir askeri
eylemde birkaç askerin öldürülmesi,
birkaç›n›n da esir al›nmas›yla izah
edilebilecek bir durum de¤ildir. Bun-
dan çok, siyasal sonuçlar› önemlidir.
Nitekim mücadele tarihimizde daha
önce de ölme ve öldürmeler, flahadet-
ler ve esir almalar olmufltu. Fakat
içinden geçti¤imiz bu kritik süreçte,
Oramar eylemlili¤inin çok belirleyici
bir rolünün oldu¤u geliflmelerden de
anlafl›lmaktad›r. 

PPKKKK  hhaarreekkeettii  eettkkiilleenneenn  ddee¤¤iill  

eettkkiilleeyyeenn  bbiirr  ppoozziissyyoonnddaadd››rr

Kürt halk› belki devlet düzeyinde
bir örgütlenmeye kavuflmam›flt›r, ama
kazanm›fl oldu¤u irade ve gelifltirmifl
oldu¤u mücadeleyle etkilenen olmak-
tan çok etkileyen bir güç durumun-
dad›r. Ortado¤u’da PKK hareketini ve
Kürt halk›n›n mücadelesini dikkate

almadan, Ortado¤u politikas›n› belir-
leyen hiçbir devlet yoktur. Hepsi ken-
di hesap kitaplar›n› yaparken, Orta-
do¤u’nun temel sorunlar›na iliflkin
politika belirlerken, herhangi bir gücü
dikkate ald›klar›ndan daha fazla hal-
k›m›z›n gelifltirdi¤i özgürlük mücade-
lesini dikkate alarak hareket etme ih-
tiyac›n› ya da zorunlulu¤unu hissedi-
yorlar. Bu, bizi onurland›ran ve sevin-
diren bir durum oldu¤u kadar, görev
ve sorumluluklar›m›z›n da ne kadar
a¤›r oldu¤unu gösteren bir gerçektir.

Son haftalarda dünyay› yöneten
güçlerin Türkiye’ye, onunla beraber
mücadelemize dönük önemli tepkileri,
duyarl›l›klar›, hatta kararlar› olmufl-
tur. Bu büyük devletler ve güçler, bir
devlet düzeyinde örgütlenmesi söz ko-
nusu olmayan Kürt halk› ve PKK ko-
nusunda neden bu kadar duyarl›d›r-
lar? Niçin bu kadar tepkilidirler ve ni-
çin bize yönelik kararlar almaktad›r-
lar? Bunun sebebi, sadece Kürt halk›-
n›n ma¤duriyeti, mazlumlu¤u ve mü-
cadelesinin meflruiyeti de¤ildir kufl-
kusuz. Kürtler eskiden de ma¤durdu,
mazlumdu, baflka bir halk›n veya ül-
kenin topraklar›n› fetheden, iflgal
eden bir konumda de¤ildi, bugün de
de¤il. E¤er bugün Kürt halk› ve müca-
delesi daha fazla dikkate al›n›yorsa,
bir irade, siyasal sürece yön veren bir
güç ve baz› güçlerin de ç›karlar›n› et-
kileyen bir unsur oldu¤undand›r. Bu
nedenle de Ortado¤u’nun ve Türki-
ye’nin gelece¤i üzerinde söz sahibi
olmak isteyen herkes hareketimizle il-
gili bir fleyler söyleme ya da yapma ih-
tiyac› duymaktad›r. 

HHaallkkllaarraa  kkaazzaanndd››rraaccaakk  oollaann  mmiilllliiyyeettççiilliikk  vvee  flfloovveenniizzmm  ddee¤¤iill

ddeemmookkrraattiikk  eevvrreennsseell  ddee¤¤eerrlleerrddiirr

“HHaallkkllaarraarraass››  ddüüflflmmaannll››kk  ggüüddüüssüüyyllee  ddee¤¤iill,,  bbüüyyüükk  bbiirr  yyuurrttsseevveerrlliikk  bbiilliinncciiyyllee  mmüüccaaddeellee  eeddiiyyoorruuzz..  

NNee  TTüürrkk  hhaallkk››nnaa  nnee  ddee  bbaaflflkkaa  bbiirr  hhaallkkaa  ddüüflflmmaannll››¤¤››mm››zz  yyookkttuurr..  AAkkssiinnee,,  bbüüyyüükk  ddee¤¤eerr  bbiiççiiyyoorruuzz..

AAnnccaakk  ssoorruunn  kkeennddii  oonnuurruummuuzz,,  öözzggüürrllüü¤¤üümmüüzz,,  hhaayyssiiyyeettiimmiizz  oolluunnccaa,,  3300  yy››llll››kk  mmüüccaaddeelleemmiizzddee  

kkaann››ttllaadd››¤¤››mm››zz  ggiibbii,,  bbuuggüünn  vvee  bbuunnddaann  ssoonnrraa  ddaa  öözzggüürrllüü¤¤üümmüüzz  vvee  oonnuurruummuuzz  iiççiinn  eessiirrggeeyyeeccee¤¤iimmiizz  

hhiiççbbiirr  flfleeyy  oollmmaayyaaccaakktt››rr..  HHeerr  ttüürrllüü  ffeeddaakkaarrll››¤¤››  ggöösstteerreecceekk,,  ddiirreenniiflfl  ççiizzggiissiinnii  ggeelliiflflttiirreecceekk  

vvee  bbüüyyüütteeccee¤¤iizz..  BBuuggüünnee  kkaaddaarr  bbiizzee  kkaazzaanndd››rraann  bbuu  oolldduu,,  bbuunnddaann  ssoonnrraa  ddaa  bbuu  oollaaccaakktt››rr”
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OOrraammaarr  eeyylleemmii  TTüürrkk  ddeevvlleettiinniinn  

iimmhhaa  kkoonnsseeppttiinnii  ppaarrççaallaamm››flfltt››rr

fiunu bilmek gerekiyor: Dünyay›
yöneten bu egemen zihniyet,
ABD’nin flahs›nda AB ve diğer güç-
ler, ç›karlar dünyas› üzerinden poli-
tika üretmektedir. Yani politikalar›-
n›n özü ç›karlar›d›r. 

ABD, Ortadoğu’daki ç›karlar› ve
Kürt bölgesi dediğimiz Güney Kür-
distan’daki politikas› gereği ne eskisi
gibi Türk devletini kay›ts›z flarts›z
destekleyen ne de tam karfl›s›na alan
bir konumdad›r. Dünya bir tarafa,
19. 20. yüzy›l›n zihniyetiyle politika
yürüten Türk devleti bir tarafa. Tabii
baflkalar› böyle dogmatik, gerici du-
rumda olan Türk devletinin bu ağ›r
kamburunu s›rt›nda tafl›mak zorun-
da değil, ç›karlar› neyi gerektiriyorsa
onu yaparlar.

Dolay›s›yla Türk devletinin Avrupa
ve Amerika karfl›s›ndaki serzeniflleri,
sanki hala iki kutuplu dünyada
yaflan›yormufl gibi yürüttüğü politika-
lar ve karfl›l›ks›z beklentileri fazla ye-
rini bulam›yor. Mevcut dünya ölçeğin-
de henüz yerine tam oturmam›fl bir
sistem olduğu için de ittifak, strateji
ve gelecek oluflturmada güçlük çeki-
yor. Bölge güçleri yeniden flekilleni-
yor, bölge dengeleri sars›l›yor. Dünya-
ya yön veren egemen güçler ideolojik,
politik durumlar›n› gözden geçirirken,
yeni konseptler, stratejiler çiziyor.
Türkiye ise bütün bunlar›n uzağ›nda
etkilenmemifl gibi davran›yor. Böylece
sorunlar ağ›rlaflt›kça da çözüm gücü
ve iradesi olmakta zorlan›yor. 

Bu gerçeğe dayanarak diyebiliriz
ki, Oramar eylemiyle birlikte Türk
devletinin yan›s›ra özgürlük mücade-
lemiz de kritik ve önemli bir sürece

girmifltir. Dikkat edilirse, uluslararas›
güçler duyarl›l›klar›n› her zamankin-
den daha ciddi ve keskin bir flekilde
gösterdi. Öte yandan Türk devleti de
AKP eliyle toplumda, sanki Güney’e
yönelik bir sald›r›, savafl bafllat›l›rsa
sorun çözülecekmifl gibi bir beklenti
havas› yaratt›. Dolay›s›yla bu aflama-
dan sonra bu beklentiyi bofla ç›kara-
cak bir sald›rmazl›k, operasyonu ger-
çeklefltirmeme durumu rejimi ve ikti-
dar› zorlayacakt›r. Türk devleti bir
yandan bunun zorunluluğunu hisse-
dip toplumda yaratt›ğ› beklentileri sa-
vafl sürecine girerek karfl›lamaya çal›-
fl›rken, diğer taraftan geçmifl sald›r›-
larda görüldüğü gibi sonuç alamaya-
bileceği kayg›s›n› tafl›maktad›r. Böyle
olunca da bir s›k›nt›, karars›zl›k
durumu ortaya ç›k›yor. 

TTüürrkk  ddeevvlleettii  GGüünneeyy’’ee  ssaalldd››rr››rrssaa  aalltt››nnddaann

kkaallkkaammaayyaaccaa¤¤››  ssoonnuuççllaarrllaa  kkaarrflfl››llaaflfl››rr

Tabii Türk devletinin tüm gücüyle
ABD’yi yan›na alarak, Güneyli güçler
üzerinde inan›lmaz bir bask› kurarak,
AB ve diğer baz› güçleri de nötr du-
rumda tutmaya çal›flarak bir sald›r›
hevesi içinde olduğu anlafl›l›yor. Fa-
kat Güney’in bir çat›flma alan›na dö-
nüflmesi, ABD’nin Irak ve bölgedeki
politikalar› için zorlay›c› olacakt›r.
Güney’deki güçler de 1990’l› y›llarda-
ki gibi köy korucular› rolüyle Türk or-
dusunun önüne geçip hareketimizle
çat›flma gibi bir duruma girmeyecek-
lerdir. Bunun birçok nedeni var. En
baflta hareketimiz karfl›s›nda sonuç
alamayacaklar›n› biliyorlar. ‹kincisi,
Türk devletinin sald›r›lar›n›n ve teh-
ditlerinin ayn› zamanda Güney’deki
olufluma yönelik olduğunun fark›nda-
lar. Üçüncüsü, Kürt halk›n›n Kürt ha-
reketleri aras›nda geçmifl y›llarda
yaflanan çat›flmay› ve birbirini boğaz-
lamay› art›k istememesidir. Dolay›s›y-
la Güneyli güçler üzerlerindeki ağ›r
bask› karfl›s›nda –bas›na da yans›d›ğ›
gibi– hareketimize karfl› bir bent olufl-
turma, nefes borular›m›z› k›smaya ça-
l›flma gibi olumsuz bir tutum içerisine
girebilirler. Ancak askeri düzeyde bir
çat›flma olas›l›ğ› zay›ft›r.

Türk devletinin kendi içinde yafla-
d›ğ› sanc›larla beraber, hareketimizin

de önemli bir sürece girdiği tart›flma
götürmez bir gerçektir. Bu süreçte ba-
z› kapsaml› sald›r›lar, nokta operas-
yonlar› gerçekleflebileceği gibi, siyase-
tin, diyalog ve diplomasinin önünün
her zamankinden daha fazla aç›lmas›
olas›l›ğ› da var. 

Hareketimiz, gerek komuta kade-
mesi, gerek teknik, gerekse gerilla
güçlerimizin düzenlemesi bak›m›n-
dan olas› bir operasyonu göğüsleye-
bilecek nitelikte ve haz›rl›ktad›r. Za-
ten Türk devletinin bafl›ndan beri,
özellikle son bir y›l içerisinde ›srarla
‘Güney’e savafl bafllatacağ›z’ deyip
bafllatamamas›n›n sebebi de bu ger-
çekliktir. Yani güçlerini Güney’e yö-
neltmesi durumunda alt›ndan kalka-
mayacağ› baz› sonuçlarla karfl›lafla-
cağ›n› biliyor. Durum böyle de olsa,
olas› bir savafl mümkündür. 

Son Oramar eylemliliği Kürt soru-
nunu askeri boyutta bu önemde orta-
ya koyarken, Kürt sorununun çözü-
münü bir kez daha gündeme tafl›rm›fl
ve hareketimizin buradaki çözümleyi-
ci rolünü göstermifltir. Geliflmeler
bundan sonra hangi yönde olur, kesin
bir tespitte bulunmak güç olsa da,
halk›m›z ve hareketimiz kendisini her
olas›l›ğa karfl› örgütlemifltir ve
haz›rl›kl›d›r. 

TTüürrkk  ddeevvlleettiinnddee  bbiilliimmiinn  vvee  aakkll››nn  

ööllççüülleerrii  yyeerriinnee  flfloovveenniizzmm  hhaakkiimmddiirr  

Bu dönemde en temel sorunlardan
bir tanesi, Türkiye toplumunda
gelifltirilen milliyetçi floven dalgad›r.
Türkiye cephesinde özellikle son ey-
lemliliğin ard›ndan bu denli kat› milli-
yetçi floven bir dalgan›n niçin geliflti-
rildiği, buna neden ihtiyaç duyulduğu
iyi anlafl›lmal›d›r. 

SERXWEBÛN KKaass››mm  220000774400
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Bunun birçok nedenini s›ralamak
mümkündür. Türk halk› tarihsel
özellikleriyle de¤erlendirilirse, Türk-
lerde çok derin bir milliyetçili¤in ol-
du¤u görülecektir. Bunun da tarih-
sel nedenleri vard›r. Sürekli düflman
üreten bir devlet. Düflmans›z yafla-
ma felsefesi olmayan bir devlet. Bu-
na karfl› vatan›n, ülkenin, milletin,
devletin birli¤ini demagojik söylem-
lerle sürekli canl› tutan ve bunu in-
sanlar›n, toplumun beynine, ruhuna
yediren bir devlet. Bu aç›dan da
halk› milliyetçilik duygular›yla sü-
rekli e¤iten, halkta böyle bir psikolo-
ji yaratan bir devlet. Kompleksli,
milliyetçi ve floven bir devlet. Hatta
maalesef toplumunu da böyle flekil-
lendirmifl bir devlet. Demokratik
kültür, bilinç, kendine olan güven,
üretim ve kabiliyetiyle kendini kan›t-
lama yerine, deyim yerindeyse kaba-
day›ca durma, adeta görüntüyle
kendini kurtarmaya çal›flma politi-
kas› yürütüyor. Hassasiyetleri, duy-
gusall›klar›, al›nganl›klar›, vazgeçil-
mez milliyetçi ve floven zihniyetle
Türkiye’nin gelece¤ini tam anlam›yla
bir darbo¤aza koymufllard›r. Ameri-
ka ve Avrupa devletleri karfl›s›nda
bazen ailenin yaramaz çocu¤u ro-
lünü oynayan, fl›mar›k, ‘hep bana,
hep bana’ diyen, serzeniflte bulunan
bir devlet. Bazen afla¤›l›k kompleksi-
ni yaflayan, bilim ve ak›l ölçülerine
göre de¤il, flovenizmin hakim oldu¤u
bir ruh haliyle duygusal tepki göste-
ren bir devlet. 

BBiilliinnccii  ççaarrpp››tt››llmm››flfl  ttoopplluummllaarr››  yyöönneettmmeekk

vvee  yyöönnlleennddiirrmmeekk  ççookk  kkoollaayydd››rr  

Di¤er taraftan yüzy›llarca sürmüfl
bir imparatorlu¤un üzerinde flekillen-
di¤i için Ortado¤u halklar› ve devlet-
lerini küçümseyen, onlar üzerinde
hakimiyet gelifltirmeyi kendi ›rk›na
verilmifl tarihi bir misyon olarak gö-
ren, büyüklük kompleksiyle yaklaflan
bir devlet. Söz konusu Kürtler oldu-
¤unda ise onlar› insan yerine bile
koymad›¤› için hiçe sayan bir devlet.
Sadece Kürdistan’da de¤il, dünyan›n
neresinde olursa olsun Kürtler ad›na
ne varsa her fleye düflman olan bir
devlet. Maalesef böyle bir zihniyette

ve politikada hiçbir ç›kar› olmayan
mazlum Anadolu halklar›n› ve Türk
halk›n› da böyle flekillendiren, milli-
yetçili¤i ve flovenizmi sadece beynine
ve yüre¤ine de¤il, adeta iliklerine dek
yediren bir devlet. 

Bilinci çarp›t›lm›fl, örgütsüz ve ön-
derliksiz toplumlar› yönetmek kadar
da kolay ve basit bir fley yoktur. Türki-
ye siyasetçileri de çok yetenekli olduk-
lar› için de¤il, aksine toplumu çok ör-
gütsüz b›rakt›klar›, deyim yerindeyse
sürü haline getirdikleri için çok rahat
yönetebilmektedirler. Türkiye toplumu
hesap soran, sorgulayan de¤il, ‘her fley
devletim için’ dedi¤inden dolay› kolay
yönetilebilmektedir. 

Tabii bu zihniyetin bunlara tarihte
kazand›rd›¤› avantajlar da var. Dün-
ya halklar›n›n geliflim seyrine bakt›-

¤›m›zda, hiçbir halk›n Türk halk› ka-
dar çok devlet kurmad›¤›n› görürüz.
Bu önemlidir. Hiçbir halk Türkler ka-
dar kesintisiz bir devletleflme yafla-
mam›flt›r. Dolay›s›yla her fleyi devlet-
te gören, ‘allah devletimize zeval ver-
mesin, her fley devlet için’ mant›¤›na
sahip bir toplum flekillenmesi
oluflmufltur. Zaten toplumu da ba-
fl›ndan beri hep ayakta tutan, öncü-
lü¤ünü yapan kurum olarak devlet
her fleyin bafl›nda görülür. 

TTüürrkk  ddeevvlleettii  iimmppaarraattoorrlluukk  

ggeelleennee¤¤iinnddeenn  ggeelleenn  bbüüyyüükkllüükk  

kkoommpplleekkssiinnii  yyaaflfl››yyoorr  

Tarihte Türkler kadar çok say›da
devlet kuran baflka bir toplum yoktur.
Türkler kadar kesintisiz devletle yafla-
yan bir toplum da yoktur. Son cum-
huriyet tarihi aç›s›ndan da bu böyle-
dir. Tabii ki bunu yönlendiren devle-
tin niteli¤idir. Tarih boyunca bu den-
geler üzerine kurulmufl olan Türk
devleti, dünyadaki de¤iflime ba¤l› ola-

rak Ortado¤u’da dengelerin biraz sar-
s›ld›¤›n› görünce, kendini yenileme,
demokratik nitelik kazanma ve dünya
ile bütünleflme yerine, imparatorluk
gelene¤inden gelen kompleksle devleti
her zaman diri ve güçlü tutmak için
toplumu daha rahat yönlendirme,
milliyetçi floven dalgay› daha fazla
toplumun iliklerine tafl›rma ihtiyac›
duymaktad›r ki asl›nda bu bir zay›f-
l›ktan ileri geliyor. 

Kompleksli bir devlet, kendine
olan güveni zay›f. Üretkenlikten zi-
yade kaba söylem ve güçle kendini
gösteren bir devlet. Avrupa ve büyük
devletler karfl›s›nda zaman zaman
yaranmac› bir politika izleyip afla¤›-
l›k kompleksini yaflarken, impara-
torluk döneminde idaresi alt›nda
olan Ortado¤u halklar›na karfl› ise

bir üstünlük kompleksi, küçük gör-
me yaklafl›m› içindedir. Bu tabii
Türklerin milliyetçilik damarlar›n›
k›flk›rt›yor. Türkler, “böyle bir impa-
ratorluk nas›l Kürtler, Ortado¤u’da
düne kadar egemenli¤imiz alt›nda
olan halklar karfl›s›nda böyle zay›f
kalabilir” diye –ki bunu demeçlerin-
de siyasetçiler de askerler de s›k s›k
söylemektedirler– feryat etmektedir.
Devlet de Kürt halk›n›n özgürlük
mücadelesinin silahla, hatta siyaset-
le bile geriletemeyece¤ini bildi¤in-
den, toplumu en zay›f noktas›ndan
yakalayarak, floven ve milliyetçi bir
temelde harekete geçirmektedir.
Cumhuriyet tarihinde flimdiye kadar
görülmeyen yürüyüfl ve mitinglerle
asl›nda niçin, hangi amaçla yürüdü-
¤ünü ve slogan att›¤›n› bilmeyen, bi-
linçten uzak, fluuru olmayan toplu-
mu hedef bir flekilde aya¤a kald›ra-
rak, bununla PKK’ye karfl› sözüm
ona toplumsal mutabakat, toplum-
sal birlik oluflmufltur havas›n› ver-
meyi amaçlam›flt›r. 

SERXWEBÛNKKaass››mm  22000077 4411
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TTüürrkk  ddeevvlleettiinniinn  ddaayyaanndd››¤¤››  tteekk  flfleeyy  

mmiilllliiyyeettççiilliikk  vvee  flfloovveenniizzmmddiirr

fiüphesiz bu, çok bilinçli gelifltiril-
mektedir. Demokratik bilinç, aç›l›m
ve geliflmenin olmad›ğ› yerde bunla-
r›n olmas› da doğald›r. Kendi üretim
gücüyle, ekonomik büyümesiyle, si-
yaset derinliğiyle tarihle bütünleflme
ve birlikte yürüme yerine düflman
üreterek, dengeler üzerinde politika-
lar kurarak; muhafazakar, tutucu,
kal›plar› aflmayan zihniyetle ancak
flovenizmi ve milliyetçiliği gelifltirerek
ayakta kalabilir. ‹lkokullardaki ders
kitaplar›ndan tutal›m üniversitelere
kadar bilim ad›na milliyetçiliğin bu
denli gelifltirildiği, Türklük ruhunun
ve bilincinin milliyetçi anlamda bu
denli flahland›r›ld›ğ›, bireyinden top-
lumuna, yüreğinden psikolojisine bu
denli yedirildiği baflka bir toplum ve
devlet neredeyse yok gibidir. 

Bu bir aflmazd›r. Zaten Türk halk›
ve toplumu bunu aflarsa, bu, değiflim
için de bir k›r›lma noktas› olacakt›r.
Ancak Türk devleti buna haz›r olma-
d›¤› gibi, bürokrasisi ve devleti de is-
tememektedir. fiu anda dayand›ğ› tek
fley, milliyetçilik ve flovenizmdir. Yani
ekonomik refahla, sosyal geliflmifllik
düzeyiyle, kültürel büyümeyle veya
yaflam standartlar›n›n ileri düzeyde
olmas›yla değil de hep toplumun ma-
nevi yanlar›na hitap ederek, hatta
ekonomik aç›dan aç b›raksa bile
onun açl›ğ›n› adeta milliyetçiliği ve
flovenizmi fl›r›nga ederek gidermeye
çal›flarak ayakta tutmaya çal›fl›yor.
Bunlara dayanarak böyle histeri dolu
bir toplum yaratm›flt›r.

Asl›nda yaz›k bir toplum. Sanki
kültürel iflgal, ekonomik sö-
mürü, siyasal sömürü, sömür-
gecilik Kürtler  ya da baflkala-
r› taraf›ndan Türkiye halk›na
veya toplumuna dayat›lm›fl gi-
bi bir isyan içerisindedirler.
Türkiye’de fluursuzca gelifltiri-
len bir floven dalga hakim.
Sanki dili yasaklanan, siyasi
ve kültürel iflgale uğrayan,
ekonomik bask› ve sömürüyü
yaflayan Türk halk›ym›fl gibi,
milliyetçilik histerisi ve inan›l-
maz bir duygusal kabar›flla

Türkiye toplumu ayağa kald›r›lm›fl
durumdad›r.  Tabii faflizm gelifltiril-
meye çal›fl›l›yor. Diğer yandan da
gelifltirilmeye çal›fl›lan bir liberal
dincilik, islam var. Yani devlet, fafliz-
min ve milliyetçiliğin aç›k giremediği
alanlar› ›l›ml› islamla doldurma poli-
tikas›n› yürütüyor. Böyle yoğun bir
ideolojik bask›, milliyetçilik ruhu
Türkiye halk›nda yaflat›lmaya ve ka-
bart›lmaya çal›fl›l›yor. 

DDeevvlleett  nnee  KKüürrtt’’üü  kkaabbuull  eeddiiyyoorr

nnee  ddee  yyookk  eeddeebbiilliiyyoorr

Tabii ki gerçek gündem de sapt›r›-
l›yor. Türkiye halk›n›n yaflam stan-
dartlar›, kültür düzeyi, siyasal gele-
ce¤i, demokratik normlar hepsi bir
tarafa, varsa yoksa PKK ve Kürt hal-
k›n›n hakl› ve meflru mücadelesi.
Tüm dikkatleri, her fleyi buna yönel-
terek, gerçek gündemi de sapt›rmaya
çal›fl›yorlar. Sanki PKK ve Kürtler
Türkiye’yi bölecek, Balkanlarda ve
dünyan›n baflka yerlerinde olduğu
gibi halklar birbirini boğazlayacak ve
ellerinde olan biteni de al›p götüre-
cek. Böyle bir sapt›rmayla toplumu
gerçek gündeminden ve gerçek ç›-
karlar›ndan uzaklaflt›r›p Kürt halk›-
na ve öncüsü PKK’ye, yine Önderli¤i-
mize karfl› ac›mas›z bir yönelme ve

yönlendirme içerisine girmektedir.
Dünyada kendi halk›na karfl› bu ka-
dar sorumsuz olan baflka bir devlet
yoktur. Dünyada hiçbir devlet Türk
devleti kadar sadece at gözlüğüyle
bakarak bugünden ötesini görmeye-
cek kadar kör kötürüm değildir. Bu,
Türk devletinin sorumsuzluğudur. 

Mesela yaflanan bir Filistin-‹srail
savafl› vard›r. Bir ‹srail askeri Filis-
tinlilere esir düfltüğünde ‹srail, esir
askerini kurtarmak için karfl›l›ğ›nda
Filistinlilerin yüzlerce tutuklusunu
serbest b›rak›yor. Buna da hem ‹sra-
il devleti hem de toplumu seviniyor.
Hatta ‹srail, y›llar önce Filistinliler
taraf›ndan öldürülen askerlerinin
kemiklerini dahi almak için karfl›l›-
ğ›nda onlarca tutuklu Filistinliyi ser-
best b›rakm›flt›r. 

PKK de sekiz Türk askerini esir
ald› ve Güneyli güçler ile DTP’nin
arac›l›ğ›yla bunlar› serbest b›rakt›.
Hiçbirinin bafl›na bir bela gelmeden,
hiçbirisi bir hakarete uğramadan ai-
lelerine ve askerlik yapt›klar› yerlere
ulaflt›r›ld›. Ama devletin en yetkili ki-
flileri, “biz bu olaya sevinmedik” de-
di. Bu çok tehlikeli bir zihniyettir.
Askeri al›rs›n, götürürsün, esir al›r-
s›n, bunu bir devlet ay›b› olarak gö-
rürler; bas›n bunu haber yap›nca,
‘PKK propagandas› yapmay›n’ diye

uyar›rlar, bu konuda tek bir aç›k-
lama bile yapmazlar, hatta asker-
lerin esir al›nd›ğ›n› dahi kabul et-
mezler. Sanki sürüden kopan bir-
kaç koyundan bahsediyormufl gi-
bi, “kayboldu” derler. Serbest b›-
rak›rs›n yine sevinmezler. Kürt
halk› maalesef böyle bir  zihniyet-
le karfl› karfl›yad›r. Yani ne seni
kabul eder, ne seni yok edebilir.
Yaflad›klar› içinden ç›k›lmaz bir
girdap gibi ve karfl›s›ndakini de
bu girdaba sürüklemeye çal›fl›r.
Bu, tehlikeli bir zihniyettir. 
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NNee  kkaaddaarr  bbaarr››flfl  ddeeddiiyysseekk  

oo  ddeennllii  ssaavvaaflfl  ggöörrddüükk  

Kürt halk› nas›l bir zihniyetle kar-
fl› karfl›ya oldu¤unu ve bu zihniyetle
nas›l mücadele etmesi gerekti¤ini
bilmek durumundad›r. Biz hareket
olarak bafl›ndan beri karfl›l›kl› geli-
flebilecek olas› milliyetçili¤in Türkiye
ve Kürdistan co¤rafyas›nda halklar›-
m›z› nereye götürebilece¤ini, sü-
rükleyebilece¤ini düflünerek, yine
felsefemizin özü, halklar›m›z›n bir-
likte yaflamas›, onurlu ortaklaflmas›
gere¤i Önderli¤imizin gelifltirdi¤i ye-
ni ideolojik derinlik, politik aç›l›m ve
çözüm perspektifiyle bar›fl dedik, di-
yalog dedik, siyaset yolunun aç›lma-
s› dedik. Fakat biz ne kadar bar›fl
dediysek karfl›l›¤›nda o denli savafl
gördük. Biz ne kadar diyalog
dediysek küçük de olsa varo-
lan diyalog köprüleri o denli
yok edildi. Biz ne kadar kar-
defllik dediysek karfl›l›¤›nda
düflmanl›k, milliyetçi duygular
o denli gelifltirildi. 

Burada flüphesiz Türkiye
toplumunun bir günah› yok-
tur, insan›n ac›yas› geliyor.
Keflke niçin aya¤a kalkt›¤›n›,
niçin yürüdü¤ünü, niçin bu
sloganlar› att›¤›n› bilen bir
toplum olsa. Türkiye toplumu,
sorgulayan, haklar›n› arayan,
bunun mücadelesini veren, devlet
üzerinde demokratik bir bask›, ba-
s›nç kuran bir toplum de¤ildir.
Dolay›s›yla devlet dedi mi akan sula-
r›n durdu¤u, herkesin bunun için
her fleyini seferber etmeye haz›r ol-
du¤u, milliyetçili¤in a¤›r bast›¤› bir
toplumu yönetmek de kolayd›r.
Zaten Türk siyasetçileri yetenekle-
rine dayanarak bu toplumu yönetmi-
yor. Yar›n› ve öbür günü görerek po-
litika belirleme, Türkiye halk›n› ve
toplumunu onurlu, hak etti¤i bir ya-
flam standard›na, demokratik olgun-
lu¤a kavuflturmak için de¤il, halen
20. yüzy›l›n çeliflki ve çat›flmalar›
üzerinde sistemini idame ettirmeye
çal›flan bir zihniyetle politika
yürütüyor. Bunu da milliyetçilikle,
flovenizmle, hatta faflizmle gelifltir-
meye çal›flmaktad›r.

SSiiyyaasseett  bbiilliimmcciilleerr  mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii  ddee¤¤iill  

eevvrreennsseell  ddee¤¤eerrlleerrii  eessaass  aall››rr

Gerçekten Türkiye devletinde ve
yöneticilerinde yaflanan ak›l tutul-
mas› gibi bir durum olmasayd›, ha-
reketimizin Türkiye halk›na da çok
fley kazand›racak olan demokratik
çözüm, diyalog ve bar›fl yaklafl›mlar›-
n› görmemesi mümkün olmazd›.
Tabii biz, Türkiye’yi yöneten güçlerin
böyle bir sorumlulu¤u tafl›d›¤›na
inanm›yoruz. Yoksa bu kadar ac›, bu
kadar ekonomik maddi külfet, yine
dünya karfl›s›nda bu denli zavall›la-
flan bir devlet olamaz. 

S›rf bir PKK’linin, bir gerillan›n
teslim al›nmas›, teslim edilmesi kar-
fl›l›¤›nda k›talar› dolaflan bir baflba-
kan, ABD’sinden tutal›m Avrupas› ve

Ortado¤u devletlerine kadar kap›lar›
afl›nd›ran bir devlet. ‹nan›lmaz ç›kar-
lar sa¤layan, sürekli yumuflak karn›
olarak tuttu¤u için birçok ç›kar ve
bedel karfl›l›¤›nda baflka devletlerden
Kürt sorunu konusunda tavizler ko-
parmaya çal›flarak, hala gerillay› ve
PKK’yi bast›rma, siyaseten tasfiye et-
me mücadelesini yürütmektedir. Bu
zihniyet ça¤ olarak da afl›lm›flt›r. Ya-
ni milliyetçilik her ne kadar günü-
müzde hala Avrupa devletlerinde bile
körüklenmeye, gelifltirilmeye çal›fl›l›-
yorsa da tarihsel olarak afl›lm›flt›r ve
gelece¤i de yoktur. 

‹leriyi görerek strateji oluflturan
siyaset bilimcileri, toplum bilimcileri
milliyetçili¤e göre de¤il, evrensel de-
¤erleri, demokratik de¤erleri esas
alarak yürürler. Avrupa’n›n geçmifl
yüzy›llarda bilinen 37 y›ll›k savafl-

lar›, yine I. ve II. Dünya Savafllar›
vard›r. Bu savafllar›n ard›ndan, bira-
raya gelmek ve çeliflkileri çat›flmas›z
bir sahaya tafl›maktan baflka bir se-
çeneklerinin olmad›¤›n› görmeleri bu
gerçe¤i ortaya ç›karm›flt›r. Bu, flüp-
hesiz Avrupa’da demokrasinin çok
yeterli, çok köklü, dolay›s›yla milli-
yetçili¤in zeminini kurutan düzeyde
oldu¤unu söylemek anlam›na gelmi-
yor. Öyle olsayd›, Avrupa’da halen
baz› milliyetçi zihniyetlerin, grupla-
r›n, partilerin zaman zaman flafl›rt›c›
düzeyde geliflme sa¤lamalar› müm-
kün olmazd›. Fakat Türkiye’de bu ze-
min daha güçlüdür. Çünkü bir yerde
ne kadar demokrasi varsa, milliyetçi-
lik o kadar zay›f olur. Ne kadar dün-
ya ile bütünleflme varsa, flovenizm o
kadar azal›r. Türkiye de kendi k›r-

m›z› çizgilerini aflmad›¤›ndan,
içe dönük bu milliyetçili¤i kö-
rüklemekte ve örgütlemektedir. 

KKüürrtt  ssoorruunnuunnuunn  ççöözzüümmssüüzzllüü¤¤üü

TTüürrkk  ddeevvlleettiinniinn  ssoorruummssuuzzlluu¤¤uudduurr  

Peki bu durum Türkiye’yi,
Kürt halk›n› nereye götürür?
Türkiye siyasetçileri, ayd›nlar›,
üniversiteleri, bilim adamlar›,
yine Türk ordusu baflta olmak
üzere çok iyi bilirler ki Kürt so-
runu, Kürt halk› veya Kürdis-
tan co¤rafyas› PKK’den önce de

vard›. Belki egemen güçler PKK’den
önce bu sorunu ezerek, tasfiye ede-
rek çözdük kan›s›na ulaflm›fllard›.
Belki bu sonucun onlarda yaratt›¤›
bir rahatl›k ve rehavet de vard›. Fa-
kat PKK bunun bir yan›lg› oldu¤unu
gösterdi. E¤er Kürdistan denilen bir
co¤rafya, ülke varsa, üzerinde tarih-
ten bu yana milyonlar› aflan bir halk
yafl›yorsa, halk olmaktan kaynakl›
kendi özgürlü¤ünü yaflamas› da ka-
ç›n›lmazd›. 

PKK iflte bunun mücadelesini ver-
di. Bunun mücadelesini verirken, en-
ternasyonalizmi, halklar›n birlikte ya-
flamas›n›, ortak de¤erleri büyütmeyi
her zaman esas ald›. PKK, gerek ken-
di örgüt kadrosunda, yönetiminde,
gerilla saflar›nda hala de¤iflik halk-
lardan kat›l›mlar›n bulunmas›yla,
gerekse tarihe, günümüze ve gelece¤e
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bak›fl aç›s›yla halklar›n öz
de¤erlerini, kimli¤ini, onuru-
nu her zaman yücelten ve bu
yücelikle halklar› birbirine
yak›nlaflt›ran; çat›flma de¤il,
her zaman bar›fl› önde tutan
bir yaklafl›m içinde olmufltur.
Dolay›s›yla 30 y›l› aflan bir
süredir k›ran k›rana geliflen
bu mücadele halen bir çö-
züm sürecine girmemiflse,
Kürt iradesi ve Özgürlük ha-
reketi karfl›s›nda hala milli
mutabakat, yine ret ve inka-
ra dayal› bir durufl ve mücadele var-
sa, bu tamam›yla Türk devletinin
sorumsuzlu¤udur. Sürecin bundan
sonra evrilece¤i olumsuz geliflmeler
de ret ve inkar zihniyetini aflamayan,
dünyan›n nereye evrildi¤ini görme-
yen, dünyay› hala 20. yüzy›l›n, hatta
19. yüzy›l›n gözlükleriyle okumaya
çal›flan Türk devletinin ve yöneticile-
rinin sorumlulu¤udur. 

TTüürrkk  ttoopplluummuunnddaa  yyaarraatt››llaann  flfloovveenniizzmm

KKüürrtt  hhaallkk››nn››  ddaahhaa  ddaa  bbiirrlleeflflttiirrmmiiflflttiirr

PKK’nin yenilmez bir güç oldu¤u-
nu sadece Türk devleti ve ordusu de-
¤il,  dünyadaki baflka güçler de çok
iyi bilmektedir. 30 y›l›n kan›tlad›¤›
bir gerçeklik varsa o da fludur: Öz-
gürlük hareketinin s›rt› asla yere ge-
tirilemez, Özgürlük hareketi asla tes-
lim al›namaz. Halk olarak yak›n tari-
himizin gösterdi¤i de budur. Kürdis-
tan’da hiçbir isyan›n ömrü birkaç y›-
l› geçmemifltir, genellikle birkaç ayla
s›n›rl› kalm›flt›r. Öndersiz ve örgüt-
süz bir halk çabuk ezilmeye, irade
k›r›lmas›na mahkumdur. PKK önder-
li¤indeki Kürt halk› ise yenilmezli¤i-
ni, mücadeledeki kararl›l›¤›n› Önder-
li¤i ve örgütlülü¤üyle ortaya koymufl-
tur. E¤er bu gerçek kabul edilirse,
soruna daha objektif, daha çözümle-
yici bir yaklafl›m geliflir. 

Türk genelkurmaylar› hala, “terörü
yok etmenin yolu, teröristlerin bafla-
racaklar›na dair umudunu k›rmaktan
geçer” demektedir. Yani ‘bir sorun
vard›r, bunun çözülmesi gerekir. Kar-
fl› taraftan diyalog ça¤r›lar›  vard›r,
buna anlam vermek gerekir’ diye dü-
flünmek yerine, halen umudu k›r-

maktan, tekbir kifli kalmay›ncaya ka-
dar mücadele ve savafla devam et-
mekten bahsetmektedirler.

Bu zihniyet tehlikelidir. Bu zihni-
yet gerçekten deflifre edilmez, sonuç-
lar›n›n ne kadar tehlikeli olaca¤›
Türkiye halk›na ve kamuoyuna kav-
rat›lmazsa ve Türkiye halk›, kamuo-
yu bilinçsizce, fark›nda olmadan
böyle floven ve milliyetçi bir dalgayla
hep aya¤a kalkarsa, sonuç çözüm-
süzlük kadar halklar›n birbirini bo-
¤azlamas› olur. 

PKK’nin özellikle son dokuz y›l içe-
risinde ve daha öncesinde de gelifltir-
di¤i ateflkes süreçlerinin, yine soru-
nun demokratik siyasi yöntemlerle,
diyalog yoluyla çözülmesi için göster-
di¤i aç›l›m ve yaratt›¤› imkanlar›n
karfl› tarafta umut, heyecan ve iyim-
serlik yaratmas› gerekirken, maalesef
Türk devleti bunu hep bir zay›fl›k,
zafiyet olarak alg›lam›flt›r.  Kürt hal-
k›n›n, Özgürlük hareketinin üzerine
savaflla, operasyonla, yayg›n tutukla-
malar, iflkence ve öldürmelerle gel-
mifltir. Kald› ki Türk toplumunda ya-
rat›lan flovenizm ve milliyetçilik dal-
gas›, Kürtlerde de ulusal bilinç ve
milliyetçili¤i beraberinde getirecektir.
Sadece Kuzey’deki halk›m›z›n de¤il,
dört parçadaki halk›m›z›n, hatta
dünyan›n neresinde bir Kürt varsa o
Kürt’ün yüre¤ini ve bilincini bir-
leflmeye zorlayacakt›r. 

Kürt halk›n›n onuruyla oynamak,
onu yok saymak, Kürt halk›n› daha
sars›lmaz bir irade ve kararl›l›kla
kendi mücadelesine sahip ç›kmaya
götürecektir. Bu anlamda da Türk
devleti, siyasetinin siyaset olmad›¤›-
n›, asl›nda bofla kürek sallad›¤›n›,

10-15 y›l da geçse gelinecek
olan noktan›n yine bugünkü
gibi bir nokta olaca¤›n›, yani
çözüm ve diyalog d›fl›nda bir
seçene¤in olmad›¤›n› görecek-
tir. Fakat uzun y›llara yay›la-
cak bir çat›flma ve savafl orta-
m› Türk ve Kürt halk›na bü-
yük ac›lar ve tahribatlar ya-
flatacakt›r. PKK, bunlar yafla-
t›lmas›n, bunlar olmadan bir
çözüm ve diyalog süreci bafl-
lat›ls›n inanc›ndad›r. Bunun
için de üzerine düfleni büyük

bir olgunluk ve sorumluluk bilinciy-
le yerine getirmektedir.

HHaarreekkeettiimmiizz  hhaallkkllaarraarraass››  

bbiirrlliikkttee  yyaaflflaammaa  bbiilliinncciinnii  ggeelliiflflttiirrmmiiflflttiirr

Önderli¤imiz bir süre önce, Kürt
kimli¤i ve kültürünün anayasal gü-
venceye al›nmas› karfl›l›¤›nda iki ay
içerisinde gerillalar›m›za silah b›rak-
t›rabilece¤ini söyledi. Böyle a¤›r ve
tarihsel büyük bir sorun karfl›s›nda
böyle mütevaz› ve demokratik bir çö-
züm yaklafl›m›n›n Türkiye toplu-
munda hemen en h›zl› karfl›l›¤› bul-
mas› gerekirken, maalesef bunu du-
yan, duymak isteyen, buna olumlu
tepki, reaksiyon gösteren olmad›. Si-
yasetçiler, ayd›nlar, akademisyenler,
üniversiteler, yine son günlerde
neredeyse savafl borazanl›¤›n› yapan
medya birazc›k iyi niyetli, bar›fl sev-
gisiyle ve hepsinden önce de gerçek-
ten Türk toplumunu seven ve gelece-
¤ini düflünen sorumlulukla hareket
etselerdi, asl›nda Önderli¤imizin bu
iki cümlesini h›zla gündemlefltirip
bir dizi konferans, panel ve toplant›
yaparlard›. Ancak geliflen sorumsuz-
luk duygusu oldu, yine flovenizm ve
milliyetçilik dalgas› a¤›r bast›, öne
ç›kt›. En mütevaz› yaklafl›mlar›m›z
bile görmezden gelindi. 

Bu noktada Özgürlük hareketinin
veya Kürt halk›n›n sürecin savafl ve
fliddet yönünde geliflmesinden so-
rumlu tutulmas› gerçekten büyük bir
vicdans›zl›k ve siyasi ahlaks›zl›kt›r.
PKK ve Kürt halk› hiç kimsenin veya
hiçbir halk›n üzerinde bask› uygula-
yan, onun dilini, kültürünü yads›yan
ya da iflgal eden konumda de¤il. Ak-
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sine, iflgal alt›ndaki kendi kültürü-
nü, asimilasyona tabi tutulan kendi
dilini, yok say›lan kendi kimli¤ini
baflka halklar gibi özgür ve demokra-
tik bir biçimde yaflama ve yaflatma
mücadelesini vermektedir. En nor-
mal insani ölçüler de, siyaset ahlak›
da, demokrasi normlar› da bu mefl-
ruiyetimizi ortaya koymaktad›r. 

Kald› ki bir y›l› aflk›n bir süredir ve
hala masada duran bir ateflkes kara-
r›m›z var. Resmi olarak hala yürür-
lüktedir. E¤er ateflkes ça¤r›s›nda bu-
lunan güçler ya da iradeler bu konu-
da aktif ve olumlu rol oynayabilseler-
di, yine Türk devleti ve ordusu fiili
olarak bu karar›m›z› bofla ç›karan
operasyon, savafl, toplum üzerinde
bask› ve terör uygulama gibi bir red-
detme tutumu içerisinde girmeseydi,
ateflkes karar›m›z pratikte daha sa¤-

l›kl› anlam bulacak ve flu an yaflanan
ac›lar belki de yaflanmayacakt›. Ha-
len ateflkesten yana oldu¤umuz için,
ateflkes karar›m›z masada durmak-
tad›r. Türkiye halk›n›n onurunu inci-
ten,  kimli¤ini yok sayan, bir karfl›
milliyetçili¤i gelifltiren de¤il, aksine,
büyük bir yurtseverlik bilinci ve
halklararas› birlikte yaflama bilincini
gelifltirmifl durumday›z. 

BBaarr››flfl  ççaabbaallaarr››mm››zz››  zzaaaaff  oollaarraakk  

ddee¤¤eerrlleennddiirreennlleerr  ggaafflleettii  yyaaflflaammaakkttaadd››rr  

fiunu rahatl›kla söyleyebiliriz: En
insani de¤erleri dahi ayaklar alt›na
al›nmas›na ra¤men, Kürt halk› kadar
egemen ulusun onuruna ve kimli¤ine
sayg› duyan baflka bir halk yoktur.
Balkanlarda, Kafkaslarda, hatta Avru-
pa’da, yine Ortado¤u’da milliyetçili¤in
nas›l gelifltirildi¤ini, halklar›n nas›l
birbirini bo¤azlama sürecine sokuldu-
¤unu biliyoruz. Bu denli bask› alt›nda
olan, yok say›lan bir halk halen birlik-

te yaflama bilincini ve kararl›l›¤›n› ko-
ruyorsa, bunu partimizin halk›m›za
kazand›rm›fl oldu¤u demokratik, ev-
rensel de¤erler bilinci ile izah etmek,
anlamak daha gerçekçidir. 

Ancak Kürt halk›n›n san›ld›¤› ya
da görülmek istendi¤i kadar onuru-
na, kimli¤ine ve özgürlü¤üne düflkün
olmad›¤›n› söylemek de büyük bir
gaflettir. Bu konuda özgürlü¤ü için
on y›llard›r hiçbir fleyini esirgemeden
feda eden halk›m›z›n özgürlü¤üne
olan düflkünlü¤ü, tutarl›l›¤› verdi¤i
bedellerle ortadad›r. E¤er hareketi-
mizin diyalog, bar›fl ve demokrasi
ça¤r›lar›, hatta ç›¤l›klar›, halk›m›z›n
Türk halk›yla birlikte yaflama istenci
bir örgütsüzlük, zaaf, zafiyet olarak
görülürse, bunun çok büyük bir ya-
n›lg› oldu¤u geçmifl tarihimizde gö-
rüldü¤ü gibi bundan sonra da böyle

düflünen güçlere kavrat›lacakt›r. Bü-
yük ac›lar pahas›na da olsa, bu bir
kez daha gösterilecektir. 

Bir halk ki, kendisine ait ne varsa
her fleyi reddedilen. Bir halk ki, her
fleyin üzerinde tuttu¤u Önderli¤i
ad›m ad›m ölüme sürüklenen. Bir
halk ki, onursuz yaflamay› asla ken-
disine yak›flt›rmayan. Bütün bunlar
hiç hesaplanmadan bu halktan mü-
cadelesizli¤i, boyun e¤meyi bekle-
mek, bu halka yap›labilecek en bü-
yük hakaret, ayr›ca en büyük yanl›fl
de¤erlendirme olur. 

SSiiyyaasseett  bbiilliinnccii  oollmmaayyaannllaarr

mmiilllliiyyeettççiilliikk  ppoolliittiikkaass››  iillee  yyeettiinniirr

‹stiyoruz ki, bütün bu ma¤duriyet
ve ezilmiflli¤ine ra¤men Kürt halk›n›n
Türk halk›na gösterdi¤i sayg›n yakla-
fl›m›, Türkiye halk› ve toplumu da
halk›m›za göstersin. Siyaseti halkla-
r›n birbirini bo¤azlamas› üzerine yü-
rüten MHP ve CHP gibi partilerin dü-

men suyuna girmesin. CHP ve
MHP’nin Türk halk›n›n yaflam stan-
dartlar›ndan tutal›m siyasi onur ve
demokratik de¤erlerin yüceltilmesine
kadar herhangi bir iradesi, projeleri
ve inançlar› yoktur. 

Siyaset bilincinin olmay›fl›, so-
rumluluk sahibi olmay›fllar›, iflin
sadece kolay taraf›yla, yani milliyet-
çilik ve devletçilik politikas›n› gelifl-
tirmekle yetinmelerini beraberinde
getiriyor. Türkiye toplumunun bunu
anlamas›, teflhir etmesi; kan, gözya-
fl› ve cenazeler üzerine kurulan siya-
setin son derece çirkin, ahlaks›z ve
gelece¤i olmayan bir siyaset tarz› ol-
du¤unu bilmesi gerekir, bu önemli-
dir. Öldürülen her asker, ailelere ve
topluma büyük ac›lar yaflat›rken,
böyle kirli ve ucuz siyaset yapan mil-
liyetçi floven ve faflist partilere de
fark›nda olmadan ç›kar sa¤lamakta-
d›r. Asl›nda Türk halk›n›n en büyük
isyan›, en büyük hayk›r›fl› halklar›n
birlikte yaflamas›n›n önünde engel
olan, halklar aras›nda nifak, düfl-
manl›k tohumlar› eken, halklar›n ge-
lece¤ini körelten ve karanl›¤a bo¤an
bu partilere ve zihniyete karfl› olma-
l›d›r. ‹syanlar› ve ç›¤l›klar› bunlara
olursa anlaml›d›r. 

KKüürrtt  hhaallkk››  kkaayy››ttss››zz  flflaarrttss››zz  

TTüürrkklleerrllee  yyaaflflaammaayyaa  mmaahhkkuumm  ddee¤¤iillddiirr

Sorun, demagojik ifadelerle izah
ettikleri gibi devletin, ülkenin parça-
lanaca¤› gerçe¤i de¤ildir.  Bu, sadece
toplumu aldatma ve yan›ltmaya dö-
nük bir demagojidir. Söylenenlerin
aksine, demokratik bir devlet, de-
mokratik bir toplum, demokratik
halklar birli¤ini yaratma mücadelesi
veren Kürt halk›d›r. Paradoks ve ac›
da burada ortaya ç›kmaktad›r. Tür-
kiye halk› keflke bu zalimlerin, kan
üzerinde siyaset yapanlar›n maske-
lerinin alt›ndaki gerçek yüzleri göre-
bilse. Bu aç›dan Türkiye toplumu-
nun ve halk›n›n s›rf kendi gelece¤i ve
ç›kar› için daha sa¤lam ve sa¤l›kl›
düflünmeye büyük ihtiyac› vard›r.
Kürt halk› da Türk halk›yla eflit ve
onurlu bir temelde birlikte yaflamak-
tan zevk al›r, bundan haz duyar. Fa-
kat kan ve gözyafl› üzerinden siyaset
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yapanlar böyle bir sorumluluk tafl›-
maz, Türkiye toplumunun gelece¤ini
de hiç düflünmezler. 

Karfl› karfl›ya oldu¤umuz zihniyet
de¤iflmezse, çok de¤il Kürt halk›n›n
hak etti¤i kadar bir sayg›nl›k göster-
mezlerse, savafl› ve fliddeti t›rmand›r-
maya devam edip bar›fl ve diyalog yo-
lunu açmaya dönük bir sorumluluk
göstermezlerse, Türkiye’deki floven,
faflist dalgaya karfl› Kürdistan’da da
yurtseverlik, milliyetçilik geliflecek ve
birlikte yaflama imkan› neredeyse or-
tadan kalkacakt›r. Bir noktadan son-
ra Kürt halk› da kay›ts›z flarts›z bir fle-
kilde bu statüde yaflamaya, kay›ts›z
flarts›z Türklerle birlikte yaflamaya
mahkum de¤ildir. 

SSaalldd››rrggaannll››kk  

kkaarrflfl››  ssaalldd››rr››yy››  bbeerraabbeerriinnddee  ggeettiirriirr

Bu aç›dan içinde oldu¤umuz süreç-
te hareketimizin ça¤r›lar›na ve beklen-
tilerine sayg›n ve olgun bir cevap veril-
mezse, savafl ve fliddetin geliflmesiyle
beraber, birlikte yaflaman›n imkanlar›
da büyük ölçüde ortadan kalkacakt›r.
Halklar›m›za karfl› duydu¤umuz so-
rumluluk gere¤i flimdiden bu gerçekle-
ri dile getirmek kadar, önünün al›n-
mas› için de bar›fl, diyalog ve demokra-
tik yöntemlerle bir çözüme haz›r oldu-
¤umuzu her f›rsatta belirtiyoruz. fiu
anda bile Türk ordusu ve polis güçleri
halk›m›za ve hareketimize karfl› savafl›
ve operasyonlar› durdursa, Türkiye’ye
art›k cenazeler gitmeyecektir. Yani bir
çat›flmas›zl›k ve ateflkes süreci do¤al
olarak yaflanacakt›r. Kararl›l›¤›m›z,
irademiz ve istemimiz bu olmas›na
ra¤men savaflla ve operasyonla üzeri-
mize gelindi¤i takdirde, savafl ve fliddet
karfl›l›kl› geliflecektir. 

Hareketimiz flu anda bir siyasi
proje beklentisi içerisindedir. Üzerin-
de tart›flmaya de¤er bir çözüm proje-

si, halklar›m›z›n ve Türkiye’nin gele-
ce¤ini daha parlak yap›p, önünü
açan bir rol oynayacakken, AKP’nin
birden flahinleflen ve savafl k›flk›rt›c›-
l›¤› yapan bu zihniyeti ise Türkiye’nin
belirtti¤imiz  tehlikeli sürece girmesi-
ni beraberinde getirecektir. 

AKP, orduyu ve bürokrasiyi diz-
ginleme ve engellemek yerine kraldan
daha kralc›, flahin kesilen, savafl›n ve
operasyonlar›n önünü açmak için
çalmad›k kap› b›rakmayan bir diplo-
masi yürütmekte ve tüm imkanlar›n›
buna  harcamaktad›r. E¤er Türk or-
dusu ya da Türk devleti çözüme dö-
nük bir proje gerçeklefltirseydi, böyle
bir sürecin önü aç›lmayabilirdi. Yani
böyle bir proje gerçekleflirse, önü-
müzdeki süreç  demokratik bir süre-
ce evrilebilir. Fakat bu olmazsa, sa-
vafl› da fliddeti de her flekilde karfl›la-
mak durumunday›z. 

Halk›m›z›n geliflmelerden heyecan
ve moral alarak 1990’l› y›llar›n serhil-
dan ruhuyla ayakta olmak için o bilin-
ci, yüre¤i, cesareti ve örgütlenmeyi
kendinde yaratmas› kadar, bar›fl ve
çözüm felsefemizi de anlamas› gereki-
yor. Daha do¤rusu, kadrolar›m›z›n
bunu halk›m›za kavratmas› büyük
önem tafl›yor. 

Halklararas› düflmanl›k güdüsüy-
le de¤il, büyük bir yurtseverlik bilin-
ciyle mücadele ediyoruz. Ne Türk
halk›na ne de baflka bir halka düfl-
manl›¤›m›z yoktur. Aksine, büyük
de¤er biçiyoruz. Ancak sorun kendi
onurumuz, özgürlü¤ümüz, haysiye-
timiz olunca, 30 y›ll›k mücadelemiz-
de kan›tlad›¤›m›z gibi, bugün ve
bundan sonra da özgürlü¤ümüz ve
onurumuz için esirgeyece¤imiz hiç-
bir fley olmayacakt›r. Her türlü feda-
karl›¤› gösterecek, direnifl çizgisini
gelifltirecek ve büyütece¤iz. Bugüne
kadar bize kazand›ran bu oldu, bun-
dan sonra da bu olacakt›r. Yani Kürt

halk› hiç kimsenin flamar o¤lan› de-
¤ildir, gelen vursun giden vursun.
Tersine, Önderli¤iyle ve örgütüyle
dimdik ayakta olan, sadece Kürt hal-
k›n› de¤il, baflka halklar› ve  politik
güçleri de ciddi etkileyen bir güçtür.
Herkes de bu halk›n onuruna ve öz-
gürlü¤üne sayg› duymak durumun-
dad›r. Sald›rganl›k, karfl› sald›r›y›
beraberinde getirir. Buna da haz›r
olmak durumunday›z. 

TTaarriihhiimmiizziinn  eenn  bbüüyyüükk  kkaarraarrll››ll››¤¤››nn››

oorrttaayyaa  kkooyyaaccaakk  bbiirr  iirraaddeeyyee  ssaahhiibbiizz

Halk›m›za ve kadrolar›m›za dönük
de birkaç hususu belirtmekte yarar
var. Bizler, hiçbir flekilde ham haya-
le kap›lmamal›y›z. Egemen dünya
güçlerinin Kürt halk›n›n kafl›na gö-
züne hayran olmad›klar›n›, Kürt hal-
k›n›n onurunu ve kimli¤ini gözetme-
diklerini, siyasetlerinin ve diploma-
silerinin özünde kendi ç›karlar›n›n
yatt›¤›n› ve onlar için esas olan›n bu
oldu¤unu bilmek durumunday›z.
E¤er baflka güçler hareketimiz ve
halk›m›z karfl›s›nda zaman zaman
daha temkinli, hesapl› davran›yor-
larsa, bu, bölge ve dünya devletleri-
nin siyasetini etkileyen kararl› bir
irade gücü olmam›zdan kaynaklan›-
yor. Yani Kürt halk›n›n onuruna ve
özgürlü¤üne olan ba¤l›l›¤›, iradesi ve
kararl›l›¤› nedeniyledir. Yoksa baflka
güçler tarihte oldu¤u gibi bu halk›n
ç›karlar›n› bir ç›rp›da hiçe sayar ve
mümkün olsa, bu hareketin üzerine
tüm güçleriyle büyük bir h›fl›mla ge-
lirlerdi. Bizim burada ne abart›l› bir
çözüm, diyalog beklentisi içinde ol-
mam›z ne de bafl›m›zda dönen bela-
lar›n bizi bo¤abilece¤i gibi bir yanl›-
fla veya inançs›zl›¤a düflmemiz gere-
kiyor. Demokratik çözüm, bar›fl ve
diyalog temel yöntemimiz olmas›na
ra¤men, üzerimize savaflla ve sald›-
r›yla gelindi¤i takdirde, tarihimizin
en büyük kararl›l›¤›yla, en büyük
karfl›l›¤› verebilecek kabiliyete, ira-
deye ve donan›ma sahibiz. 

fiüphesiz savafl k›flk›rt›c›l›¤› ya-
pan bir üslup, Türkiye’de karfl›l›kl›
milliyetçili¤in ve flovenizmin geliflme-
sine hizmet edecek bir yaklafl›m için-
de olmak do¤ru de¤ildir. Geliflmeler
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ne olursa olsun, temel felsefemizden
ve zihniyetimizden bir kayma olma-
mal›d›r. Fakat Kürdistan üzerinde
hesap yapan hiçbir güç de Kürt hal-
k›n›n ve iradesinin zay›f, zafiyet sa-
hibi oldu¤unu, bu anlamda Kürt
halk›na her türlü hakarette bulun-
ma, her fleyi yapma kudretine sahip
oldu¤unu düflünmesin. Kürt halk›
zay›f, iradesiz bir halk de¤ildir. 30
y›ll›k mücadelesiyle, özgürlü¤ü için
ödedi¤i bedellerle gücünü, iradesini
fazlas›yla kan›tlam›flt›r. Bu güçler,
bunu iyice anlamal›d›r. 

DDoo¤¤rruu  ssöözzee  vvee  ddoo¤¤rruu  aatt››llmmaass››  

ggeerreekkeenn  aadd››mmllaarraa  iihhttiiyyaacc››mm››zz  vvaarr

Bu süreçte çok derin bir ulusal,
siyasal bilinç, yayg›n ve her düzeyde
bir örgütlenme gelifltirmek, baflta
Önderli¤imiz eksenli ““EEddîî  BBeessee””
kampanyas› olmak üzere hareketi-
mize dönük tasarlanan savafl ve im-

ha hareketlerini de her zaman göz
önünde bulundurarak bilincimizi,
ruhumuzu ve reflekslerimizi buna
göre diri ve canl› tutmak, gereken
her anda her yerde güçlü bir biçimde
harekete geçmek süreci kurtarmak
ve baflar›ya tafl›rmak için flartt›r. 

‹çinden geçti¤imiz sürecin ve yafla-
d›¤›m›z günlerin gelece¤imiz aç›s›n-
dan ne kadar önemli, hatta belirleyici
oldu¤u bilinmelidir. Bilindi¤i gibi baz›
anlar vard›r ki, söylenen her söz, at›-
lan her ad›m sadece o günü de¤il, y›l-
lar sonras›n› da etkileyebilecek ve be-
lirleyebilecek kadar önemlidir. ‹flte
tam da bugün, hiçbir dönem olmad›¤›

kadar do¤ru söze ve do¤ru at›lmas›
gereken ad›mlara ihtiyac›m›z var. 

HHaallkkllaarr››mm››zzaa  kkaarrflfl››  oollaann  

ssoorruummlluulluu¤¤uummuuzz  ggeerree¤¤ii  

üüzzeerriimmiizzee  ddüüflfleennii  yyaappaaccaa¤¤››zz

Siyasi ve psikolojik üstünlü¤ü-
müzü kal›c› bir kazan›ma daha iyi
nas›l dönüfltürebiliriz, hatta müm-
künse nas›l bir çözüme nas›l zemin
yapabiliriz diye düflünmek önemli. Bu
konuda halklar›m›z karfl›s›ndaki so-
rumlulu¤umuz gere¤i üzerimize düfle-
ni flimdiye kadar yapt›k, bundan
sonra da  yapmaya devam edece¤iz.
Biliniyor, befl kez ateflkes uygulad›k.
Dört befl y›l süren bir çat›flmas›zl›k
süreci uygulad›k. Dünyan›n baflka
yerlerinde oldu¤u gibi, ayn› co¤raf-
yada yüzy›llard›r beraber yaflayan
halklar›n bir arada yaflama koflulla-
r›n› oluflturmak, ortak yaflam de¤erle-
rini büyütmek istedik. Tüm bu çaba-

lar›m›za ra¤men karfl›m›z-
da nuh diyen peygamber
demeyen, böyle z›rh gibi
dikilen bir güç buluyoruz.
Tabii halen de iste¤imiz
demokratik bir sürecin
önünün aç›lmas›d›r. 

Yaflad›¤›m›z bugünler,
baz› geliflmelere gebe olan
günlerdir. Olas›d›r ki bafl›-
m›za baz› belalar açmak is-
teyeceklerdir. Türk devleti-
nin bunun için sab›rs›zlan-
d›¤›n› biliyoruz. ABD’yi
kendine ortak etmek, Av-
rupa benzeri baz› güçleri

de nötr durumda tutmak ve buna göre
hareket etmek istedi¤ini biliyoruz. Yine
‹ran ve Suriye devletleriyle ortak bir
konsept oluflturup Kürt halk›n›n irade-
sini k›rmak ya da geliflmesini engelle-
mek için büyük bir gayret içerisinde ol-
du¤unu biliyoruz. Güneyli güçleri bü-
yük bir bask› ve bas›nç alt›na alarak
etkisizlefltirmeye, hatta mümkünse
1990’l› y›llardaki gibi köy korucular›
rolüyle kendi ordusunun önüne sürüp
hareketimizle savaflt›rmak için elinden
geleni yapmaya çal›flt›¤›n› da biliyoruz.
Yine özgür medya alanlar›m›z›n üzerin-
de ABD uçaklar› uçmaktad›r. Tabii ki
bunlar önemli geliflmelerdir. 

ÖÖzzggüürrllüü¤¤üümmüüzz  vvee  oonnuurruummuuzz  iiççiinn  

nnee  kkaaddaarr  iissyyaann  eeddeerrsseekk  hhaakkkk››mm››zzdd››rr

ABD’nin ç›karlar› söz konusu oldu-
¤unda, son derece pragmatik, ahlaki
tutumdan yoksun, vicdans›z ve bir o
kadar da zalim bir güç oldu¤unu biliyo-
ruz. Bunu en baflta bizi can evimizden
vurup Önderli¤imizi Türkiye’ye teslim
etmesinden biliyoruz. Bu nedenle ABD
bu dönemde de Türk devletinin baz›
operasyonlar›na izin verebilir, hatta
katk› sunabilir.  ‹ran ile çok çeliflkili ve
çat›flmal› olmas›na ra¤men, ‹ran ile
Türkiye’nin kendi cephelerinde alanla-
r›m›z› daraltmaya dönük operasyon ge-
lifltirmesine imkan sa¤layabilir. Di¤er
taraftan ‹ran, ABD’nin stratejik bir düfl-
man› oldu¤u için, bütün hesap kitapla-
r›n› ‹ran’a karfl›tl›k üzerinden de geliflti-
rebilir. Bunlar›n tümü olas›l›kt›r. Siya-
sete çok yönlü bakmakta yarar var. 

Dolay›s›yla ne duygusal günlük dü-
flünen, politika üreten ve hareket
eden ne de salt kendisini teorinin ve
felsefenin derinliklerine bo¤an bir
yaklafl›m olmal›d›r. Halk›m›z ve bizler
kendi özgürlü¤ümüz ve onurumuz
için ne kadar isyan edersek yeridir ve
bu, her fleyden önce en do¤al hakk›-
m›zd›r. Fakat isyan›n, ç›¤l›¤›n, direni-
flin duygusal ve tepkisel de¤il,  bilinç-
li ve örgütlü olmas› önemlidir. Sonuç
al›c› olan bu olacakt›r. 

Baz› günler ve anlar olur ki büyük
ac›lar yaflar›z. Ve karfl› tarafa büyük
ac›lar yaflat›r›z. Bu tür anlar ve ac›lar
herkesi daha derin, çok yönlü düflün-
meye, görevlerimizi ve sorumluluklar›-
m›z› daha iyi hat›rlamaya ve bunlar›
her zamankinden daha büyük bir fe-
dakarl›kla, kararl›l›kla, bilinçle yerine
getirmeye sevk etmelidir. Geçmifl dört
befl y›la yay›lan ateflkes sürecimizde
rehavet, rahatl›k, hatta yer yer afl›n-
ma ve erozyona u¤ramay› gördük.
Sanki sorunlar›m›z tümüyle çözülmüfl
ya da hiç çözülemeyecekmifl gibi bir
zihniyet, bir inançs›zl›k ve moralsizlik
ortaya ç›km›flt›. Bu tür yaklafl›m ve
anlay›fllar tehlikelidir. Bu anlay›fllara
düflmeden yayg›n bir örgütlenme, yo-
¤un bir e¤itim ve bilinçlenme, yine çö-
züm aray›fl›m›z› ve modelimizi her dü-
zeyde daha iradeli ortaya koyma ve
dayatma görevimiz vard›r. 
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PPssiikkoolloojjiikk  vvee  ssiiyyaassii  üüssttüünnllüükk

KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinnddeeddiirr

30 y›ld›r kesintisiz süren mü-
cadelemiz boyunca tabii ki
halk›m›z politikleflmifl, belli bir
ulusal ve siyasi bilince ulafl-
m›flt›r. Kadrolar›m›z bunun en-
gin tecrübesini, deneyimini, bi-
lincini kazanm›flt›r. Dolay›s›yla
‘eylem ve savafl varsa biz her fle-
ye var›z, savafl ve eylemin olma-
d›¤› yerde ise her fley bitmifltir’
ya da ‘hiçbir fley olmaz’ gibi bir
zihniyet, bizden çok fley al›p gö-
türür. Her zaman, her an en bü-
yük isyana haz›r olmak kadar, eyle-
min olmad›¤› bir çat›flmas›zl›k orta-
m›nda da ayn› ruhla, seferberlik
duygusuyla sürekli bir e¤itim, örgüt-
lenme ve ayakta olma, mücadelenin
baflar›s› için gelifltirilmesi gereken
kat›l›m biçimidir. 

Son süreçte hareketimizin yakala-
m›fl oldu¤u psikolojik ve siyasi üstün-
lük halk›m›zda büyük bir heyecan ve
moral yaratm›flt›r. Kald› ki bunu
yaflamak, halk›m›z›n da hakk›d›r. Fa-
kat buna süreklilik kazand›rmamak,
bunu bir bilince, örgütlenme ve daimi
bir eylemlili¤e dönüfltürmemek de de-
rin bir yan›lg› olur. Yani bir eylemle
birlikte aniden aya¤a kalkan ve k›sa
sürede heyecan›n› kaybeden de¤il,
amac›n›n ve ütopyas›n›n önemi ve bü-
yüklü¤ü kadar sürekli düflünen, üre-
ten ve yapan olabilmeliyiz. Bu tür an-
lar, içinde yaflad›¤›m›z günler, gelifl-
melere daha fazla ivme kazand›ran,
herkesin katabilece¤i ne varsa katma-
y› esas almas› gereken günlerdir.
Tabii bunun da bir anlay›fl, al›flkanl›k
ve süreklilik kazanmas› önemlidir. 

HHeerr  ttüürrllüü  ssaalldd››rr››  kkaarrflfl››ss››nnddaa  

kkiilliittlleenneeccee¤¤iimmiizz  tteekk  flfleeyy  bbaaflflaarr››dd››rr  

Önümüzdeki dönemde savafl ve flid-
det ortam›n›n daha da geliflmesi olas›-
d›r. Bu nedenle bilinç, kararl›l›k, örgüt-
lenme ve eylem düzeyinde buna  karfl›-
l›k verecek güçlü bir haz›rl›k düzeyine
ulaflmak önemlidir. E¤er haz›rl›klar te-
melinde süreci büsbütün gö¤üsleyebi-
lirsek –ki bu konuda bir kuflkumuz
yok– gelece¤imiz daha parlak ve çözü-

me daha yak›n olacakt›r. Her tür olas›
sald›r› karfl›s›nda hareket ve halk ola-
rak geçmiflte oldu¤u gibi bugün de ba-
flar›ya kilitlenmeliyiz. Bizi flimdiye
kadar baflar›ya götüren bu tarz oldu.
Bu, kan›tlanm›fl bir gerçektir. Bundan
sonra da bunu kan›tlayacak güce ve
kabiliyete, irade ve kararl›l›¤a ve im-
kanlara sahibiz. Bu aç›dan büyük bir
moral ve heyecanla süreci dikkatle izle-
mek ve duyarl›l›klar›m›z› en ileri düzey-
de ortaya koymak önemlidir. 

Olas›d›r ki savafl›n fliddetlendi¤i, si-
yasetin en yo¤unlaflt›¤› dönemlerde
birtak›m çözüm aray›fllar› da günde-
me gelebilir. Demokratik yöntem, di-
yalog ve siyaset yolu da aç›labilir. Kar-
fl›m›zdaki güç bazen ‘Osmanl›’da oyun
çoktur’ misali manüple ederek, palya-
tif baz› çözüm aray›fllar›n› önümüze
koyarak bizi yok etmek isteyen bir po-
litika yürütebilir. Ya da son günlerde
dönemin generallerinin itiraf etti¤i
baz› gerçeklere ulaflarak, bu iflin böy-
le gitmeyece¤ini bilince ç›kar›p yeni
bir süreç bafllatmalar› da mümkün-
dür. Bu noktada da rehavete kap›lma-
mak, atalete girmemek, kendini geri
tutmamak önem kazanmaktad›r.
Bunlar›n tümüne çok yönlü haz›rl›kl›
olmak gerekir. 

O aç›dan üzerimizde ne kadar
uçaklar uçarsa uçsun, üzerimize ne
kadar top ve bomba ya¤arsa ya¤s›n,
irademiz bunlar› karfl›layacak güçte,
donan›m›z ve yeteneklerimiz bunu
karfl›layacak yeterliliktedir. Bu neden-
le de ham hayallere kap›lmamak
gerekti¤ini bir kez daha vurguluyoruz.
Özgürlük tutkumuz, onurumuza olan
düflkünlü¤ümüz, bilincimiz ve ruhu-

muz direniflle beslenmeli. Bizi
yaflatan ve bize kazand›ran her
zaman bu ruh ve bilinç olmufl-
tur. Fakat sürekli bar›fl, çözüm,
halklararas›nda yak›nlaflma,
özellikle Kürt birli¤ini öne ç›kar-
ma anlay›fl ve tutumumuz da
aç›k olmal›d›r.

ÇÇaabbaamm››zz  uulluussaall  bbiirrllii¤¤ii  

vvee  ddiirrllii¤¤ii  bbüüyyüüttmmeekk  yyüücceellttmmeekkttiirr

Kürt halk› en çok bu dönemde
irade ve karar birli¤ine ulaflmaya
muhtaçt›r. Halk›m›z›n da hareke-
timizin de bunun bilincinde oldu-

¤u ve buna haz›r oldu¤u aç›k bir ger-
çektir. Ne var ki d›fl›m›zdaki Kürt güç-
lerinin, özellikle Güneyli güçlerin gerek
ABD, gerekse Türkiye taraf›ndan yo-
¤un bir bask› alt›nda tutulduklar›n›,
d›fl güçlere olan ba¤›ml›l›klar› gere¤i di-
renmelerinin belki bir noktaya kadar
olabilece¤i, dolay›s›yla çok da kiflilikli
bir yaklafl›m gösteremeyebilecekleri ih-
timalini düflünerek, bilimsel kuflku ve
ihtiyat ile soruna yaklaflmak; daha çok
bu çevrelerin olumlu durufllar›n› öne
ç›karmak, güç vermek, olumsuzluk ve
yanl›fll›klar›n› elefltirmek ve teflhir et-
mek önemlidir. Kürt iradesinin, Kürtle-
raras› birli¤in en çok olmas› gereken
böyle bir dönemde ortak ç›karlar› her
fleyin üzerinde tutarak, kazan›mlar›
korumak ve gelifltirmek gerekir. Bu
önemlidir. Belki bizimle resmen karfl›
karfl›ya çat›flmaya girmezler. Ama baz›
s›k›nt›lar ve s›n›rland›rmalara giderek,
Türk devletinin politikalar›na hizmet
etme gibi bir yanl›fla düflebilirler. Tüm
çabam›z ulusal birli¤i, ulusal dirli¤i
büyütmek, yüceltmektir. Ama her fley
bizimle bafllay›p bizimle bitmiyor. 

Sonuç olarak, mümkün olan tüm
gücümüzü devreye koyarak, Kürt
halk›n›n refleks ve duygu birli¤ini bi-
linç ve eyleme dönüfltürerek ortak bir
irade ortaya ç›karmak önemlidir. Her
flart alt›nda sorunun çözümüne haz›r
oldu¤umuzu b›kmadan dile getirmek
kadar, her türlü kara belaya karfl› da
muazzam bir direnifl mücadelesine
ve çizgisine sahip oldu¤umuzu, bunu
en amans›z bir biçimde uygulayabile-
cek durumda oldu¤umuzu da bir kez
daha belirtiyoruz.
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AAKKPP  vvee  oorrdduu  KKüürrttlleerree  
ssaalldd››rr››  kkoonnuussuunnddaa  aannllaaflfltt››

Bir ay önceki gazeteleri al›yorum.
Radyoyu dinliyorum. Avukatlar›m bir
faks göndermiflti, onu ald›m. A‹HM’e 3
sayfal›k bir yaz› yazd›m. Gönderilmesi
için idareye verdim. ‹dareye sorulabilir,
bir nüshas› oradan al›nabilir. Yazd›¤›m
350 sayfay› göndermedim. Bunu art›k
yeniden yarg›lama dosyas›na sunar›m. 

Bu savunma daha uzun süre al›r,
önümüzdeki y›la sarkabilir. Çok uzun
ve kapsaml› bir savunma olacak. 

Sizin gönderdi¤iniz dosyalar› oku-
dum. Zaten gerekli fleyleri yazm›fls›n›z.
Hepsini okudum, güzel olmufl, doyuru-
cu. 3 sayfal›k yaz›y›, birlefltirilen dört
dosyaya karfl›l›k olarak yazd›m. Çok
genel bir çerçevede yazd›m. Ancak in-
faz yasas›ndan bahsetmedim. Siz onu
yazar, infaz kanununa iliflkin belirle-
meleri yapars›n›z. Daha önce bu konu-
da lehte olan hükümler vard›, onlar›n
uygulanmas› gerekti¤ini belirtirsiniz.
Sadece benim için birçok kanun ya-
p›ld› Türkiye’de. Bunlar kifliye özel ka-
nunlard›r. Siz de bunlar› belirtmiflsi-
niz, daha da geniflletebilirsiniz. Lehte
olan hükümler konusunda Soysal bile,
“bu dosya A‹HM’e giderse bozulur” de-
miflti. Sezer de bu konuda olumlu
görüfl belirtmiflti. Ancak siyasi bir ka-
rar verildi ve dosya bozulmad›. 

35 gündür görüflmüyoruz. Avukat
görüflü de bundan sonra s›n›rlanabilir.
Son dönemde gerginlik var. Çat›flmalar
da devam ediyor herhalde. Haberim
var geliflmelerden. Radyodan dinliyo-

rum. Bu çat›flmalara ba¤l› olarak top-
lumda bir linç havas› var. Kürtlere ve
Kürtlerin iflyerlerine sald›r›lar var. Da-
ha önce de bu konuda uyar› yapm›fl-
t›m. Bütün bu geliflmeler öyle kendili-
¤inden geliflen bir durum de¤ildir.
Bunlar bilinçli olarak, baz› politikalar
neticesinde bu hale geldi. Bu bir kon-
septtir. 1950’li y›llarda Türkiye’nin NA-
TO’ya girifli ile beraber NATO bünye-
sindeki Özel Harp Dairesi’nin bir kon-
septidir. Türkiye’de Özel Harp Dairesi
kuruldu. 1960 öncesi Türkefl’i Flori-
da’daki üste e¤ittiler. 27 May›s darbe-
sini yapt›rd›lar. Darbeden sonra cunta
sa¤c› kesimi de solcu kesimi de kon-
sept do¤rultusunda yönetti. ‹lginçtir, o
dönemde ordunun bir kanad› sa¤c›
gençleri örgütlerken, ordunun di¤er
k›sm› solcu gençleri örgütledi. 68 genç-
li¤i bunun fark›nda de¤ildi. Bu gelifl-
melerden Talat Turan’›n kitaplar›nda
da bahsediliyor. 9 Mart’ta darbe ger-
çeklefltirmek istediler, yapamad›lar. 

1970’lerde Erbakan’› ‹sviçre’den ge-
tirdiler, islami kesimin geliflmesine ze-
min haz›rlad›lar. 1980’e geldi¤imizde
ülke sa¤ sol kutuplaflmas›na gitmiflti,
Evren bu süreci tehlikeli gördü¤ü için
bitirdi. Orduyu bu tür örgütlemelerden
uzaklaflt›rmak istedi. 1980’lerden iti-
baren Özel Harp Dairesi baz› flah›sla-
r›n ve gruplar›n denetiminden ç›karak
genelleflti. Daha sonra islami sermaye-
nin güçlenmesiyle beraber islami kesi-
mi desteklediler, destek de ald›lar. 

Çiller döneminde, Çiller milliyetçileri
göreve ça¤›rd›; binlerce insan› faili meç-
hul flekilde infaz ettirdiler. Özgür Gün-

dem’e bomba koydular. Çiller, “Kürt
ifladamlar›n›n listesi cebimde” dedi,
Kürt ifladamlar›na yöneldiler. Binlerce
yurtseveri, bu Nakfli grup içerisinden
örgütledikleri, halk›m›z›n hizbi kontra
dedi¤i kiflilerin eliyle öldürdüler. 

Bu dönem de bittikten sonra, Ecevit
döneminde baz› olumlu geliflmeler ya-
fland›. Ecevit flahsiyetli bir kiflilikti,
kendi bafl›na baz› kararlar alabiliyor-
du. Ecevit k›smen bu sorunu çözmek
istedi, k›smi iyilefltirmeler yapt›, hatta
af yasas› ç›kartt›, ama bu sorunu çöz-
me konusunda gücü yetmiyordu,
ömrü de yetmedi. 

AKP’nin gelifli ile baz› fleyler de¤iflti.
AKP döneminde, 2003’te PKK’de bildi-
¤imiz fleyler yafland›. AKP, orduyla
PKK’yi yok etmeye, sosyal ve ekonomik
programlarla halk› esir almaya çal›fla-
cakt›r. Halk› önce açl›k ve haklardan
yoksunlukla terbiye edecek, sonra da
onlar› kazanmaya çal›flacaklar.

AAKKPP  hhüükküümmeettii  
oorrdduu  iillee  KKüürrttlleerrii  ççaatt››flfltt››rr››yyoorr

Biliyorum, benim görüfllerimi, dü-
flüncelerimi ö¤renmek için bu haftaki
görüfle izin verdiler. Herkes merak edi-
yor, devlet de merak ediyor, düflüncele-
rimi almak istiyor. Radyodan dinledim;
gelirken avukatlar›ma sald›rm›fllar, da-
ha fazlas›n› da yapabilirler. Bütün bu
olup bitenlerden anlad›¤›m flu: AKP hü-
kümeti ordu ile Kürtleri çat›flt›r›yor.
Her iki taraf› da y›pratmak istiyor. Or-
du da güç kazanmak için bunu istiyor.
AKP de bu çat›flmadan istifade ederek

YYaaflflaannaannllaarr  ççiizzggiimmiinn  ddoo¤¤rruulluu¤¤uunnuu  nneettlleeflflttiirrddii  
hhaakkll››ll››¤¤››mm››  iissppaattll››yyoorr

AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann

“GGüünnddee  bbiinn  KKüürrtt’’üü  ööllddüürrssee,,  yyiirrmmii  oottuuzz  kkööyyüümmüüzzüü  yyaakkssaa  nnee  oolluurr??  YYiinnee  ssoorruunn  ççöözzüüllmmeezz..

PPKKKK’’yyii  bbiittiirreemmeezzlleerr  bbuu  flfleekkiillddee,,  PPKKKK  ggiittttiikkççee  ddeerriinnlleeflfliirr..  AAçç››ll››mmllaarr››,,  hhaallkk››mm››zz››nn  ddeessttee¤¤ii  vvaarr..  

BBuu  ddeesstteekk  aarrttaarr..  KKüürrttlleerr  flfliiddddeett  yyöönnüünnddee  ppoottaannssiiyyeelliinniinn  yyüüzzddee  bbeeflfliinnii  bbiillee  kkuullllaannmmaadd››..  

YYüüzzddee  ddookkssaann  bbeeflflii  dduurruuyyoorr..  BBuu  ççookk  tteehhlliikkeelliiddiirr..  ÇÇaatt››flflmmaallaarr  ççöözzüümmssüüzzllüükk  ggeettiirriiyyoorr..  

ÖÖzzeelllliikkllee  hhüükküümmeettii  uuyyaarr››yyoorruumm::  ÖÖzzaall  ddöönneemmiinnddeekkii  ççöözzüümmssüüzzllüükk  oonn  bbeeflfl  yy››ll››  kkaayybbeettttiirrddii..  

BBuu  ççaatt››flflmmaallaarr  ddaa  oonnbbeeflfl  yy››ll  ddaahhaa  kkaayybbeettttiirrmmeessiinn..  ÇÇaatt››flflmmaallaarr  TTüürrkkiiyyee  dd››flfl››nnddaa  

hheerrkkeessee  kkaazzaanndd››rr››rr,,  aammaa  TTüürrkkiiyyee’’yyee  hhiiççbbiirr  flfleeyy  kkaazzaanndd››rrmmaazz”
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devlet içinde muazzam ölçüde örgütle-
niyor, kadrolar›n› yerlefltiriyor. Devle-
tin her birimini ele geçirmeye çal›fl›yor. 

Bat› da AKP’ye destek veriyor. Asl›n-
da bu politikalar Londra merkezlidir.
‹ngiltere’nin plan›nda Türkiye, ‹ran ve
Suriye’ye “Irak Kürdistan’›nda bir Kürt
devleti kurulacak, sizler buna destek
vermelisiniz, ama sizin Kürtleriniz de
size. Onlara ne yaparsan›z biz kar›flma-
y›z, istedi¤iniz gibi vurabilirsiniz” denil-
mifl. Bu plana göre, Kürtlerin özgürlük-
lerinin, ac› çekmelerinin hiçbir önemi
yok. Bu plana Kürtlerin bir k›sm›n› da
dahil etmifllerdir. Beni de bu konsepte
dahil etmek istediler. Sami Abdurrah-
man da bu politikan›n bir eleman›yd›.
Baz› Kürt Nakfliler de bu plan›n
içinde, Melik F›rat onlar da bu
plan›n içinde, Talabani ve Bar-
zani de bu plan›n içinde. ABD
de bu plan› destekliyor. Ama bu
bir ‹ngiliz plan›. Tutar m›? Tut-
maz, tutmayabilir. Çünkü Kürt-
ler art›k özgürlük istiyor, özgür-
lük isteyen bir halk oluflmufl. 

KKüürrttlleerr  aarrtt››kk  öözzggüürrllüükk  iissttiiyyoorr

Bu plan› PKK bozdu. PKK
onlar›n planlar›n› altüst etti,
bunun için bu kadar panikli-
yorlar, üzerine hep birlikte gidi-
yorlar. Bu iflin 1999 y›l›nda bit-
ti¤ini san›yorlard›. Ben sorgu-
mu yapan kiflilere de söyledim,
“PKK bitmez, yanl›fl yap›yorsu-
nuz” diye. Çünkü ortada bir
halk›n özgürlük talebi var. Ge-
linen aflamada süreç beni hakl›
ç›kar›yor. PKK içindeki tasfiye-
ciler de bu plan› gördükleri için
örgütü oraya çekmeye çal›flt›-
lar. Talabani’ye tutunmaya ça-
l›flt›lar. Çünkü ABD’nin kendi-
lerini destekleyece¤ini hesapl›-
yorlard›. Tabii önceleri bunu iyi
göremiyordum, flimdi daha iyi
anl›yorum. Ben Roma’dayken,
‹brahim Ahmed ›srarla benimle
görüflmek istiyordu, yani sade-
ce flahs›mla konuflmak istiyor-
du. Ölmeden önce de benimle
çok görüflmek istedi, belki bu
konuda bana söyleyece¤i
önemli fleyleri vard›.

AKP, Kürt iflbirlikçilerini yan›na ala-
rak, bu Londra plan›n› uygulay›p ken-
di yandafllar›na da ç›kar sa¤lamakta-
d›r. Kürt iflbirlikçiler de bu ranttan k›s-
men pay almakta ve birlikte bu kon-
septi yürütmektedirler. Bu konseptin
ekonomik uygulamalar›n› Batmanl› bir
Kürt’e vermifller; Mehmet fiimflek. Bu
adam›n bu planlar› çizip uygulama ye-
tene¤i yoktur, sadece kendisine rol ve-
rilmifltir. Talabani de yan›na Hatice vb
birkaç Kuzeyli Kürt’ü alarak bu kon-
septi uygulamak istiyor. Yine tasfiyeci-
leri yan›na alm›fl, ‘iflte Amerika bizim
arkam›zdad›r, ne kadar para istiyorsan
para, ev istiyorsan ev, evlenmek isti-
yorsan kad›n’ diyerek, onlar arac›l›¤›y-

la Kuzey Kürtlerini kontrol alt›na al-
mak istiyor. Onlar bugün var, yar›n
yoklar. ABD de bugün var yar›n yok.
Bunlar›n Kürtleri bu konsepte dahil et-
me çabas›na ra¤men halk›m›z›n da bir
özgürlük talebi vard›r.

‹flte AKP, kendisine verilmifl olan
emanet oylara da güvenerek mücadele-
yi bo¤mak istiyor. Londra merkezli bu
konsepti AKP uygulamakta, Kuzey’de
ve Güney’de kendisine ba¤lad›¤› Kürtler
arac›l›¤›yla da bölgede epey oy almakta-
d›r. Seçim döneminde Kürt sorununun
demokratik çözümü konusunda AKP’ye
verilen emanet oylar›n AKP’ce Kürtlerin
tasfiyesine yönelik olarak kullan›ld›¤›
halk taraf›ndan anlafl›lm›flt›r.

BBiizz  ssaavvaaflfl  ddeelliissii  ddee¤¤iilliizz

Bunlar›n gerçek yüzünü y›l-
lard›r deflifre etmeye çal›flt›m.
1999’da birçok yetkili gelip be-
nimle konufltular, olumlu bir
hava vard›. Baz› ad›mlar›n at›la-
ca¤›n› söylüyorlard›, biz de bu-
na biraz inanm›flt›k. O zaman-
lar pek bir engel yoktu, birçok
mektup yazd›m. Asl›nda 2002
y›l›nda flimdi cumhurbaflkan›
olan Abdullah Gül’e, baflbakan
oldu¤unda 16 sayfal›k genifl bir
mektup gönderdim. Son derece
mütevaz› talepler içeriyordu. O
mektup san›r›m arflivlerindedir.
O zaman iletiflim kanallar›m
vard›. ‹dare de bu konuda so-
run ç›karm›yordu. Mektupta
birçok uyar› yapm›flt›m. Tabii
cevap verilmedi. Daha sonra
Baflbakan Erdo¤an ve di¤er
baz› yetkili yerlere de mektuplar
yazd›m. Onlar› da uyard›m.
Ecevit dönemindeki baz› iyilefl-
meler de sona erdirildi. 

O zamanlar buraya gelen
yetkililere aç›kça söyledim;
ABD’nin beni sizlere teslim et-
mesiyle bu sorun çözülmez,
daha da girift bir hal al›r. Ta-
bii o zaman yetkililer tehlikeyi
göremiyorlard›. fiimdi de be-
nim gibi birkaç kifliyi daha
Türkiye’ye teslim edebilirler,
bu da çözüm de¤il, yeni bir tu-
zakt›r, uyar›yorum. 
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Türkiye’deki ekonomiden pay alabil-
mek, ekonomiyi kontrol etmek için sa-
vafla ihtiyaçlar› var. Bu savafltan kazanç
elde ediyorlar. Ortada büyük bir kon-
sept var ve bu konseptten elde edilen
muazzam bir gelir var. Türkiye’nin d›fl
borcu 450 milyar dolara dayanm›fl du-
rumda. Türkiye y›lda 100 milyar dolar
borç ödüyor. Bir devlet y›lda 100 milyar
dolar faiz öderse ne hale gelir! Bu politi-
kalarla Türkiye’yi kupkuru hale getire-
cekler. Kazançlar›n›n devam etmesi için
savafl›n da devam etmesi gerekir.

S›n›r ötesi operasyon ve sonuçlar›
ile ilgili yo¤un tart›flmalar var. Ben
iflin özünü anlat›yorum, neden anla-
fl›lm›yor? Her fley olabilir. PKK’yi tasfi-
ye etmeye yönelik görüfl, eskiden söy-
lenen klasik bir görüfltür, bunlar› bili-
yoruz. Çat›flmalar var. Gerçekten as-
ker ölümlerine de üzülüyorum, bun-
dan mutlu de¤ilim. Ama Kürt gençleri
daha fazla ölüyor. Üzülüyorum. Biz
savafl delisi de de¤iliz. 

Beni iyi dinleyin. Size de birtak›m
elefltirilerim var. Benim kiflilik elefltiri-
lerim biraz serttir, herkes anlamak zo-
runda. Benim politik felsefi görüflüm
fludur: Bunu PKK de bilsin, devlet de
bilsin, DTP de bilsin, herkes bilsin. Son
yaflananlar için ne iyi olmufl, ne kötü
olmufl diyorum. Buna ben karar vere-
mem. Savc› bana, “sen talimat vere-
mezsin, ama siyasi görüfl belirtme hak-
k›n var” diyor. Benim burada görüfl be-
lirtme hakk›m var. Bunu savc›ya da
belirttim. Benim zaten burada talimat
verme gibi bir durumum yok. E¤er
Kandil, DTP ya da birileri bunlar› tali-
mat gibi kabul ederse bu yanl›flt›r. DTP
kendi karar›n› kendi versin, benden ta-
limat alarak hareket etmesinler, Kan-
dil’den de talimat alarak hareket etme-
sinler, kendi kararlar›n› kendileri ver-
sinler. Kandil için de söylüyorum: Kim-
seden bir emir alarak hareket etmeyin.
Kendi karar›n›z› kendiniz verin. Türki-
ye kendi PKK’sini, ABD kendi PKK’sini,
‹ran kendi PKK’sini, di¤er baz› devletler
de kendi PKK’sini yaratmaya çal›fl›yor.
Tabii ki herkes ile görüflülebilir, ancak
karar› kendiniz vermelisiniz. Hatta
herkes ve her grup, mesela Kandil’den
uzak bir yerde bir grup varsa, üç kifli-
lik bir grup olsa dahi, o grup Kan-
dil’den talimat alarak hareket etmesin,

kendi karar›n› kendisi versin. Çünkü o
iflin bütün yükünü, zahmetini, ac›s›n›
kendisi çekiyor. O halde kendi karar›n›
da kendisi vermelidir. 

HHeerr  ttüürrllüü  ççöözzüümmee  hhaazz››rr››zz

Bundan sonra PJAK inisiyatifi ele
al›r ve geliflir herhalde. Radyoda bah-
sedilen 35 kiflinin Da¤l›ca’da öldü-
rüldü¤ü gerçek mi? Bu konuda görüfl
belirtmeyece¤im. Ama bu konuda biri-
leri sekiz asker için görüflmek mi isti-
yor, onunla görüflülür, ama o sekiz as-
keri kim alm›flsa -200 kiflilik bir grup
diyorlar- görüflme sonras›nda onlar›n
karar›n› da o 200 kiflilik grup verir.
Mesela baz› devletler Kandil ile görüfl-
mek mi istiyor, temsilcisini gönderir,
flartlar›n› belirtir, Kandil de kendi
flartlar›n› söyler, ortak bir yerde uzla-
fl›r veya uzlaflmazlar. 

Benim duruflum da bu. Söyledikle-
rim özet olarak güzel bir flekilde ya-
y›nlanabilir.

Devlet benimle görüflmek mi istiyor,
kendi yetkilisini, temsilcisini gönderir,
“Ey Apo, sen ne istiyorsun?” der. Ben
de görüfl ve flartlar›m› belirtirim. O da
kendi flartlar›n›, yapacaklar›n› belirtir,
bir noktada uzlafl›l›r veya aksi olur.
Asker görüflmek mi istiyor, bir yetkili-
sini gönderir, “Ey Apo, sen ne istiyor-
sun?” der. Bu konuda daha önce bir il-
ke karar› alm›flt›m. Bunlar çok aç›k
konuflulur, tart›fl›l›r, bunlar›n d›fl›nda
bir fley yapamam. Taleplerimiz konu-
sunda da bir ‹spanya modeli, ‹rlanda
modeli, ‹sviçre modeli, Fransa modeli,
Belçika modeli, Amerika modeli üze-

rinde tart›fl›labilir. Bunlar›n hiçbiri
devleti parçalayan çözümler de¤ildir.
Zaten devlet esas›na dayal› bir çözüm
talebinde bulunmamaktay›z. Benden
ne istenildi¤i yeter ki söylenilsin, ben
her türlü çözüme haz›r›m. Hatta Bul-
garistan’daki Türklere bulunan çözüm
tarz› üzerine de tart›fl›labilir. Yeni bir
anayasa yap›lacak. Uygun bir çözüm
bulunabilir. E¤er çözüm isteniyorsa
herkesin, Kürtlerin de üzerinde muta-
b›k kalaca¤› bir anayasa yap›labilir.
PKK’ye de “gel, bu anayasan›n haz›r-
lan›fl sürecine kat›l” denilebilir. 

Bu konuda düflüncelerim, görüflle-
rim biliniyor: Demokratik özerklik, de-
mokratik komünal tarzda örgütlenme.
Daha önce de defalarca dile getirdim,
savunmalar›mda da geniflçe belirttim,
bunlar› daha fazla uzatmak istemiyo-
rum. Benden bir talep varsa flartlar
konuflulur. Say›n Erdo¤an’dan da rica
ediyorum, bir ç›k›fl yolunu önersinler
biz her türlü çözüme var›z. Tekrar
bar›fl elimi uzat›yorum. 

KKüürrttlleerriinn  üüzzeerriinnee  bbuunnddaann  ssoonnrraa  
ddaahhaa  ffaazzllaa  ggeelleebbiilliirrlleerr

AKP ve ordu Kürtlere sald›r› konu-
sunda anlaflt›lar. Birlikte hareket edi-
yorlar. Bu konuda Dolmabahçe kriter-
leriyle mutab›k kald›lar. Bunlar›n ko-
nufltu¤u, mutab›k kald›¤› detaylar› hiç
kimse bilmiyor. Bir yazar, “sadece iki-
si biliyor, üçüncü bilen allaht›r” diyor.
Ne hükümet Erdo¤an’›n ne konufltu-
¤unu biliyor ne de ordu genelkurmay
baflkan›n›n ne konufltu¤unu biliyor. 

Tehdit alg›lamas›n›n Güney Kürdis-
tan, Kerkük ve PKK oldu¤u görüflü
CHP’nin görüflüdür, yani ulusalc›lar›n
görüflüdür. Ordu da ulusalc›d›r. Daha
önce de söyledi¤im gibi, bir soy milli-
yetçili¤i var, MHP’nin milliyetçili¤i gibi.
Bir de ulusalc› milliyetçilik var. Bu
ulusalc›lar›n kültürel ve kolektif hak-
lar› vermeye hiç niyetleri yok, bireysel
ve kolektif haklardan da anlamazlar.
Genelkurmay baflkan›, “hayal edilenin
ötesinde ac›lar›n yaflat›laca¤›n›” söylü-
yor. Bununla ne demek istiyor olabi-
lir? Bunu benim için de söylemifl ola-
bilir, herkes için de söylemifl olabilir.
Bundan korktu¤um için söylemiyo-
rum, ama Kürtlerin üzerine bundan
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sonra daha fazla gelebilirler. Biz, biz-
den istediklerini yapsak bile bunlar
ayn› fleyleri yapmaya devam edecek-
lerdir. Hrant Dink olay› bu konuda il-
ginç bir örnektir. Hrant bir kifli olma-
s›na ra¤men O’na tahammül edemedi-
ler, O‘nu öldürdüler. Kürtler ise çok
olduklar›na göre, onlara çok daha
farkl› ve büyük planlar haz›rlam›fl ola-
bilirler. Avukatlara da yönelebilirler.
Art›k bahçeye de almaz, bir köflede s›-
k›flt›rabilir, öldürebilirler. Kendimi bu
konuda sorumlu hissetti¤im için söy-
lüyorum. Herkesin, hepinizin çok dik-
katli olmas› laz›m. Bana da bundan
sonra ne yaparlar bilmiyorum. Görüfl-
melere bundan böyle izin vermeyebilir-
ler de, verebilirler de. Beni imha da
edebilirler. Bana burada yans›yan bir
davran›fl yukar›dan gelen emirlerle
olur. Buradaki idarenin alabilece¤i
hiçbir karar yok. Benimle ilgili ne ola-
caksa baflbakan düzeyinde bir karar
mekanizmas›yla ancak mümkün ola-
bilir. Her fley olabilir. 

DTP’nin kongresine iliflkin bir fley
belirtmiyorum. Kendileri karar versin-
ler. Eskileri de olabilir, yenileri de. Ken-
dileri karar versinler. Mehmet Uzun’un
hayat›n› kaybetti¤ini ö¤rendim. Hasta-
l›¤›nda söylediklerimi flimdi tekrarl›yo-
rum. Ailesine baflsa¤l›¤› diliyorum.

TTaarriihh  bbeennii  yyaann››llttmmaadd››

Sa¤l›¤›m biraz daha iyi. ‹laç kul-
lanm›flt›m. fiimdi biraz koku alabili-
yorum. Burada de¤iflen bir fley yok.
Koflullar›m bildi¤iniz gibi devam edi-
yor. Radyodan dinledim, buraya ge-
lirken biraz s›k›nt› olmufl, sizi biraz
zorlam›fllar galiba. 

Asl›nda benim ne düflündü¤ümü
merak ediyorlar. T›kan›kl›k var, biraz
s›k›flm›fllar. Devlet de ne düflündü-
¤ümü bilmek istiyor. ‹steseydiler, “ha-
va bozuk, ya¤›fll›” deyip sizi getirmeye-
bilirlerdi. Asl›nda bu t›kan›kl›¤a iliflkin
ön aç›c› olaca¤›m. 125 sayfal›k savun-
mamda bunlar› ayr›nt›l› tart›flm›flt›m.
Herkes ne düflündü¤ümü bilmek isti-
yor. Bugün k›saca aç›klayaca¤›m. 

Asl›nda iki konuyu tart›flmak istiyo-
rum. Diyarbak›r’daki o Demokratik
Toplum Kongresi’ni. Haz›rlamakta ol-
du¤um savunmamda da asl›nda bun-

lar› derinlefltiriyorum. Bu çizgimin
do¤ru oldu¤unu biliyordum. Yaflanan
geliflmeler de do¤rulu¤unu netlefltirdi
ve hakl›l›¤›m› ispatl›yor. Ulus devlet
modeli çözümsüzlüktür. Daha önce de
bunu açm›flt›m. Latin Amerika’daki
deneyimler var. Daha önce tam olarak
verememifltim, ama Latin Amerika’da-
ki geliflmeler de ulus devlet çözümle-
melerimde ne kadar hakl› oldu¤umu
gösterdi. Bu durum, kendime güveni-
mi daha da güçlendirdi.

Ulus devlet çözümlemesinde bunu
açm›flt›m, ancak savunmalar›mda git-
tikçe derinlefltiriyorum. Baz› yazarlar
da bu konuda tart›fl›yor, ama ulus
devletin çözüm olmad›¤› art›k görülü-
yor. Avrupa bunu biraz anlad›¤› için
ulus devlet anlay›fl›n› iki dünya savafl›
sonras›nda AB ile aflmaya çal›fl›yor.
Geliflmesini buna borçlu. Burjuva li-
beralizmi buna s›n›rl› çözüm getiriyor.
Marks’›n yüz elli y›ll›k çözümleri, iflte
Rusya örne¤inde yetmifl y›ll›k dene-
yimle sonland›. Proletarya dikta-
törlü¤ü ile sosyalizmi kurabileceklerini
düflündüler, ama görüyorsunuz bu-
gün geldikleri nokta kapitalizmin en
düflkün halidir. Çin sosyalizmi bugün
ABD kapitalizmini yaflat›yor. Böyle bir
sosyalizm anlay›fl›n› kabul etmiyorum.
Bu temelde devletin çözüm olaca¤›n›
düflünmüyorum. AB, liberal devlet an-
lay›fl› temelinde devlete karfl› sivil top-
lumu gelifltirerek bunu biraz aflmak
istedi, ama bu yeterli bir çözüm de¤il.
Ben bütün bunlar› aflacak, eme¤e da-
yal› sosyalist bir çözümü tart›fl›yorum.
Bunu savunmamda derinlefltiriyorum.
Ancak bunu bireysel haklara dayan-

d›rm›yorum. Bana kimse birey sahte-
karl›¤›n› yutturamaz, bireyin ne du-
rumda oldu¤u ortada. Komünal hak-
lar çerçevesinde tart›fl›yorum.

Asl›nda 1921’lerde mecliste Kürtler
kendi kimli¤iyle vard›. Cumhuriyetin
ilk y›llar›nda ulus belirlemesi bu kadar
kat› de¤ildi. O zaman ‹ngilizlerin par-
ma¤›yla Kürtlerin isyan› bafllad›.
1930’larla beraber Hitler faflizminin de
yükseldi¤i dönemlerdi, kat› bir ulus-
çuluk anlay›fl›na savruldu ve bu çö-
zümsüzlü¤ü yaratt›, derinlefltirdi.
Kürtler, Ermenilerin ve Rumlar›n du-
rumuna düflmezler. Anadolu’da kimse
Kürtleri Ermenilefltiremez, Rumlaflt›-
ramaz. Kürtlerin durumu da Cezayir
gibi olmaz. Sömürge devlet gibi ‹ngiliz-
leri, Frans›zlar› atamaz. 

ÇÇaatt››flflmmaa  TTüürrkk  uulluussuunnuunn  çç››kkaarr››nnaa  ddee¤¤iillddiirr

Erdo¤an Bush’un bir tek sözcü¤ü-
nün arkas›na s›¤›n›yor. Bush PKK’ye
düflman dese ne olacak? Bas›n röpor-
taj›nda dinledim. Erdo¤an sa¤da solda
bunu söylüyor, ama düflman dese ne
olacak, bu çözüm de¤ildir. Ne yapa-
caklar? PKK’nin düflman olmas› Türk
devletinin yarar›na de¤ildir. Çat›flma-
lar› derinlefltirmeye çal›fl›yorlar ama
AKP hükümetinin flunu bilmesi laz›m
ki, bu çat›flma bütün devletlerin ifline
gelir, bir tek Türk devletinin, Türk ulu-
sunun ç›kar›na de¤ildir. Özal döne-
minde baz› ad›mlar at›lmak istendi,
ben inanm›yordum, bu adam deli mi-
dir nedir diye düflünüyordum. Çok
ciddiye almad›m, güvenemiyordum.
Bu adam ya çok cesur ya bizimle oyun
oynuyor diye düflünüyordum, var gü-
cünüzle savafl›n diyordum, ama son-
raki geliflmeler gösterdi ki, keflke Özal’›
daha fazla ciddiye alsayd›m, o dönem
baz› fleylere yön verebilseydim. 

Tarih beni yan›ltmad›, çünkü Özal’›
yaflatmad›lar. Biliyorsunuz nas›l öldü-
¤ünü. Özal’›n cesaretine ve akl›na çok
güvenmiyordum, s›radan herhangi bi-
ri gibi de¤erlendirmifltim. Daha sonra
cesur ve ak›ll› biri oldu¤unu gördüm.
Söyledi¤i ad›mlar› atabilir miydi, buna
güç getirebilir miydi bilmiyorum. O dö-
nem sadece Talabani arabulucu de¤il-
di, baflkalar› da arabulucu olarak gelip
gidiyordu. Özal aç›l›mlar getiriyordu,
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ön aç›c› oluyordu, hatta nas›l
yapaca¤›m›z› tart›fl›yordu. Böy-
le flöyle yaparsak daha iyi olur
diyordu. Ben içinde yaflad›¤›-
m›z bu dönemi zaman zaman
Ecevit’e kadar geri götürüp de-
¤erlendiriyorum. 

fiimdi Abdullah Gül ve Erdo-
¤an için ikinci Özal diyorlar.
Bunlarda ne Özal’›n kiflili¤i ne
de beyni vard›r. Yan›lm›fl ol-
may› istiyorum, ama bunlar-
dan ikinci Özal ç›kmaz. Bunlar, Nakfli-
lik ile –Altan Tan da röportaj›nda söy-
lemiflti– Kürtlerin bir k›sm›n› içimize
ald›k, di¤erlerini de millet, ümmet an-
lay›fl›yla içimize alaca¤›z. Kürt sorunu-
nu da bu flekilde çözmüfl olaca¤›z
anlay›fl›ndalar. Bu, AKP’nin plan›d›r.
‹flte Malezya örne¤i dedikleri ›l›ml› is-
lam budur. Kürt iflbirlikçilerine daya-
n›yorlar. Özellikle bu iflbirlikçi kesimi
ekonomik anlamda palazland›racak-
lar. Bu da yoksul kesimle aralar›nda
bir uçurum ve çat›flma do¤uracakt›r.
Kürtlerin bunu kabul edece¤ini dü-
flünmüyorum. Kürtler buna karfl› blo-
ke olacakt›r. Kürt iflbirlikçilerinin de
karfl›s›na dikilecektir. 

Il›ml› islam Mustafa Kemal’in cum-
huriyetine ayk›r›d›r. ABD de bunlar›
destekliyor, ›l›ml› islam modelinden
yana. Talabani ve Barzani bunun d›-
fl›nda de¤il. Bu politikalarda da ‹ngiliz
parma¤› var. AKP hükümetini uyar›yo-
rum: Ordu ile PKK’yi çat›flt›r›yor. Ordu
da güç kazanmak için bu çat›flmay› is-
tiyor, ama bu tehlikeli bir süreçtir, çö-
zümsüzlü¤ü derinlefltirir. 

OOppeerraassyyoonnllaarr  dduurrssaa  
zz››mmnneenn  ddee  oollssaa  bbiirr  mmüüttaarreekkee  oolluurr

Genelkurmay bile kat›l›mlar› engel-
leyemediklerini söylüyor. Önümüz
k›fl. Bahara kadar PKK’nin say›s›
muhtemelen on bine ulafl›r. Bahar-
la birlikte ortaya ç›karlar. PKK gün-
de bin kifli öldürse, onlar da günde
bin Kürt’ü öldürse, yirmi otuz kö-
yümüzü yaksa ne olur? Yine sorun
çözülmez. PKK’yi bitiremezler bu
flekilde, PKK gittikçe derinleflir.
Aç›l›mlar› var, ‹ran var, Suriye var,
Irak var. Halk›m›z›n deste¤i var. Bu
destek artar. Kürtler fliddet yönün-

de potansiyelinin yüzde beflini bile
kullanmad›. Yüzde doksan befli duru-
yor. Bu çok tehlikelidir. Çat›flmalar çö-
zümsüzlük getiriyor. Burada özellikle
hükümeti uyar›yorum: Özal dönemin-
deki çözümsüzlük bugüne kadar bize
on befl y›l› kaybettirdi. Bu çat›flmalar
da bize onbefl y›l daha kaybettirmesin.
On befl y›l sonra yine gelinecek nokta
budur. Çat›flmalar Türkiye d›fl›nda
herkese kazand›r›r ama Türkiye’ye
hiçbir fley kazand›rmaz. Yüz milyon
dolar faiz ödüyorlar, dünyada birinci
ülkedir. Çat›flmalar olmazsa Türkiye
sakin ülke olur, bu kay›plar da olma-
yacak, küresel sermaye bunu istemez. 

Çat›flmalar devam ediyor de¤il mi?
Radyo kay›plar› söylüyor. Çat›flmala-
r›n sürdü¤ü anlafl›l›yor. Radyo, Der-
sim’de kay›plar verdi, ama bas›n›n bil-
gileri abart›l› olabilir. Çat›flmalar›n
sald›r› biçiminde geliflmedi¤i, operas-
yonlar s›ras›nda yafland›¤› belirtildi¤i-
ne göre, kendilerini savunuyorlar o za-
man. Arkadafllar›m›z›n flehit olmas›na
da askerlerin ölmelerine de çok üzülü-
yorum. Hükümetten bir ricam olacak;
çat›flmalar› durdursunlar. Çat›flmalar
mutlaka durmal›. Operasyonlar du-
rursa z›mnen de olsa bir mütareke
olur. Bu bile yeterlidir. Bu durumda
bir damla bile kan akmaz. Bu duruma

iliflkin Avrupal› dostlar, ayd›nlar,
çeflitli çevreler ne diyor?

Yukar›da da belirttim, çat›flma-
lar›n durdurulmas› gerekiyor, ama
ben PKK’ye tek tarafl› ateflkes öne-
remem, PKK’yi rezerve etmem. Ça-
t›flmalar durmazsa, bombalar ola-
bilir, farkl› fleyler geliflebilir. ‹ran
için de PJAK güçleniyor, say›s› ar-
t›yor de¤il mi? Onlar da kendi ka-
rarlar›n› kendileri verirler. E¤er
üzerlerine gelinirse çat›flmalar de-

rinleflir. PÇDK de DTP tarz›nda bir ör-
gütlenmeye gidebilir. Kendi örgütlen-
melerinin de Diyarbak›r’daki kongre
gibi olmas›n› öneriyorum. 

Suriye’de yap›lan gösteri legal de¤il
mi? Neden sivil halk taranm›fl, Qa-
m›fllo’da yaflanan kay›p durumuna
çok üzüldüm. Oradaki halk›m›za se-
lam söyleyin. Örgütlenmelerini gelifl-
tirip derinlefltirsinler. 

DDeemmookkrraattiikk  öözzeerrkkllii¤¤iinn  iillkkeelleerrii  
hhaallkkllaa  ttaarrtt››flfl››llaarraakk  bbeelliirrlleenniirr

Bu arada Diyarbak›r’daki kongre
vard›. Asl›nda bahsetmek istedi¤im
konulardan biri buydu. Diyarbak›r
Kongresi bir kerelik de¤il, daimi ol-
sun diyorum. Alt› ayda bir olur, üç
ayda bir olur, önemli olan ihtiyaç
duyduklar› kadar bu toplant›lar›n ol-
mas›d›r. Daimi bir ‹cra Kurulu, bu
yirmi bir olur yirmi befl olur, ama
kendi binas›, uygun çal›flma ortam-
lar› olur. Bunlar on olur, yirmi olur,
ihtiyaç kadar komisyonlar kurarak
çal›fl›rlar. Her alanda halk›n dünya
kadar sorunlar› vard›r. Bunlar›n tes-
piti ve çözümünü belirlerler. Kongre
herkesi içine al›r. Delegelerini seçer-
ler. Delegelerin gerçekten içten, sami-
mi, dürüst, demokrat, kariyer, koltuk

sevdas› olmamas› gerekir. Halka
hesap vermesi gerekir. Bu kongre
iki fleyi hedefler. Birincisi, Kürtle-
rin Türkiye ulusuyla, Türk devle-
tiyle hangi konularda, hangi nok-
talarda nas›l uzlaflaca¤›n›, bunun
ilkelerini koyar.

Sadece sekiz on ilke yetmez.
On olur, yirmi olur, daha fazla
olur, ama onu tart›flarak halkla
birlikte belirlemek gerekir. Halk›
ikna etmeli. Bu ilkeler oluflturu-
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lur. Mecliste yüzde befl de olsa temsil
var, milletvekilleri bunlar› meclise gö-
türür, tart›flt›r›r. 

Bunun ad›n›n ne oldu¤u önemli de-
¤il. Ben buna, demokratik konfedera-
lizm, komünal demokrasi dedim, siz
isterseniz federalizm deyin. Nitelemesi
önemli de¤il. Ama içerik olarak bulu-
nulan yerlerde co¤rafyay›, s›n›rlar›
esas alm›yoruz. Demokratik özerklik
kararlaflt›r›lm›flsa, bunun ilkeleri olur,
bu ilkeleri belirlersiniz, ama üsten ka-
rarlaflt›rarak de¤il, halkla tart›flarak
belirleyin. Kürtlerin bulundu¤u her
alanda örgütlenmesidir. 

Asl›nda 1921 Anayasas›’nda Kürtler
kendi kimlikleriyle yer ald›. Mustafa Ke-
mal ‹zmit konuflmas›nda, art›k Kürtler
için co¤rafi temelde olmayan bir çeflit

muhtariyet demiflti. Co¤rafi temelde ol-
muyor zaten. Mustafa Kemal belirtmifl-
ti, Konya Kürtleri ne olacak? ‹zmir
Kürtleri var, ‹stanbul Kürtleri var. Bun-
lar kendi örgütlenmelerini yapar. ‹flte
aleviler var, süryaniler var, anlaml›.
Halk topluluklar› kendi delegelerini se-
çerek bu kongreyi olufltururlar. 

KKüürrttlleerrllee  TTüürrkklleerr  
oorrttaakk  öörrggüüttlleennmmeelleerr  oolluuflflttuurraabbiillmmeellii

Bu Kongrede, Türk ulusuyla nas›l
birlikte yaflayaca¤›m›z› tart›fl›r. Çünkü
Kürtlerin temel sorunlar› var. Diyarba-
k›r merkez olmal›, zaten Diyarbak›r
merkezdir. Bu Kongre, ayn› zamanda
biliyorsunuz Kürt halk›n›n bir dizi te-
mel sorunlar› var; feodalite, tarikatlar,
ekonomik, dil vb problemleri var. Buna
iliflkin de çözümler üretir, buna iliflkin
de çal›fl›r. Kürtleri yediden yetmifle ör-
gütler. Kürt halk›n›n demokratikleflme-

sini sa¤lamay› hedefler ben bunu ge-
nelde Ortado¤u, özelde Kürdistan için
öneriyorum. Türkiye’de de benzer ör-
gütlenmelere gidilebilir. Kürtlerle Türk-
ler ortak örgütlenmeler oluflturabilmeli. 

Demokratik Anayasa Kongresi’ni
Türkiye için önermek gerekir. Bir ay
içinde toplanabilmelidir. Biliyorsunuz,
anayasa tart›flmalar› var. Toplumsal
anlamda Türkiye’nin demokratikleflme-
sine pek çok çevre inan›yor. Bu konuda
bir olgunlaflma var. Demokratik ulus
anlay›fl› temelinde bir anayasa olmal›-
d›r. Bu hedefle bir kongre oluflturulma-
l›d›r. Bas›ndan izliyorum, pek çok çevre
buna haz›r, iflte Ufuk Uras var, tekrar
ÖDP bafl›na seçildi. EMEP var, sosya-
list demokratlar var, liberal demokrat-
lar var, feministler var, ayd›nlar –Türk

Kürt ayr›m› yapm›yorum– bir
araya gelmeli. DTP bu olu-
flumda yer almal›, güç verme-
li. Bir kongre toplanmal›d›r.
Bu kongre, anayasa yap›l›n-
caya kadar sürebilir. E¤er ge-
rekli görülürse, daha sonra
kongre biçiminde, parti biçi-
minde ya da seçim ittifaklar›
biçiminde devam edebilir. Bu
kongre ile cumhuriyetin de-
mokratiklik ilkesi öne ç›kar›-
l›r. Devletin demokratiklefl-
mesi çerçevesinde bir anaya-

sa yap›lmal›d›r. Bu kongre, Kürtlerle
devletin nas›l bir iliflki kuraca¤›n› ana-
yasal çerçevede belirler. Demokratik bir
anayasan›n ilkelerini, esaslar›n› tart›-
flabilir, toplumsal anlamda önemlidir.
Demokratik Toplum Kongresi bunun
içinde yer al›r. Kürtlerin de Türklerle
nas›l yaflayaca¤›n› belirlemesi gerekir.
Bu, cumhuriyetin demokratiklik ilkesi-
nin öne ç›kar›lmas› demektir, ayr›l›k ya
da baflka anlam içermiyor. Bu görüflle-
rim ayd›nlarla paylafl›labilir. 

AAsskkeerr  bbiillee  KKüürrtt  ssoorruunnuunnuunn  
bbuu  bbiiççiimmddee  ççöözzüülleemmeeyyeeccee¤¤iinnii  aannllaadd››

Radyodan dinledim gazete bafll›kla-
r›n›. Komutanlar›n aç›klamalar› vard›.
‹lk kez böyle bir fley oluyor de¤il mi?
Buna niye ihtiyaç duydular? Asl›nda
Özkök konuflmaz, ama bir nevi benim
söylediklerime cevap verdi. Herhalde
konuflma zorunlulu¤u duydu. “Ben

söylediklerimin arkas›nday›m” diyor.
Kürt sorununda diyaloga kapal› de¤il-
di. K›vr›ko¤lu ile Özkök biraz farkl›d›r.
Aytaç Yalman ne diyor, benzer fleyler
söylüyor de¤il mi? Asker bile Kürt so-
rununun bu biçimde çözülemeyece¤ini
anlad›. Evren, “Kürt dilini yasaklamak
bir hatayd›” diyordu. Peki ama yirmi
y›l önce sen yasaklad›n. Asker anlam›-
yor, biraz geç anl›yor. Yirmi y›lda an-
cak anlad›lar. Asl›nda daha önce anla-
mal›, hatta önlem almal›yd›lar. 

Serbest b›rak›lan askerlerle ilgili
aç›klamalar› dinledim, çok kötüydü.
Bunlar ac›m›yorlar. Gençler ölüyorlar.
Cemil Çiçek’in aç›klamas›n› dinledim.
“Suç üstü yakaland›lar” diyor. Hükü-
metin bundan haberi yok muydu?

Söylüyorum, AKP için söylüyorum;
AKP iki yüzlülük yap›yor. DTP’liler de
öyle göstermelik eylemlerden vazgeçsin-
ler. Köklü, çözümleyici, nitelikli politika-
larla ortaya ç›ks›nlar. Ben Bahçeli’yle el
s›k›flmalar›na iliflkin özelefltiri vermele-
rini önermifltim. Bahçeli ne düflünüyor,
onu anlamak laz›m. “Buras› Türk mec-
lisidir” diyor, do¤ru düflünüyor. Siz bu-
raya Kürt kimli¤iyle giremezsiniz. Kürt
gömle¤ini ç›kard›n›z, Kürt flapkas›n› ç›-
kard›n›z, öyle girdiniz, bu temelde ye-
min ettiniz. Siz ancak demokrat Türk
flapkas› takarak meclise girebilirsiniz.
Bu demek de¤il ki, Kürt sorununu dile
getirmeyecekler. Kürt sorununu de-
mokrat Türk flapkas›yla dile getirebilir-
ler. Hrant Dink’in cenazesinde, “hepimiz
Ermeniyiz, hepimiz Kürtüz, hepimiz
Türküz” diye slogan at›yorlard›. Ben de
diyorum ki, “Kürtler, hepimiz demokrat
Türküz; Türkler, hepimiz demokrat
Kürtüz” diyebilmeli. Benim önerim bu-
dur. DTP, do¤ru siyasal durufl belirle-
meli, yoksa AKP’nin bir kolu gibi durur. 

Toplum Kongresi konusunda iyi an-
lafl›lmak istiyorum. Yeterince anlafl›ld›
m›? Ben birbiriyle iliflkili olan iki ayr›
fley öneriyorum. Demokratik Anayasa
Kongresi ile hedeflenen, cumhuriyetin
demokratikleflmesi, devletin yeniden
yap›land›r›lmas›d›r. Demokratik Top-
lum Kongresi, ayr›l›kç›l›k temelinde de-
¤il, Kürtlerin Türklerle nas›l yaflayaca-
¤›n› ve kendi temel kültürel özelliklerini
nas›l yaflatacaklar›n›, nas›l yaflayacak-
lar›n› belirlemek içindir. Birbiriyle ilifl-
kililer, ama ayn› fley de¤ildirler. 
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Tarih boyunca, halklar›n özgürlük
tercihleri ve bu temelde aç›¤a ç›kard›k-
lar› iradeleflmeleri egemenler taraf›ndan
ya teslim al›narak karfl›t›na dönüfltü-
rülmüfl, amac›na ters düflürülerek biti-
rilmifl ya da imha yöntemleriyle yok edil-
mifltir. Bu iki ak›beti aflan güçler de ba-
flar›l› olup hedeflerine ulaflm›fl, amaçla-
r›n› gerçeklefltirmifllerdir.

Egemenler, kendilerine muhalif ola-
rak ortaya ç›kan, örgütlenerek alternatif
olmay› baflaran halk özgürlük hareketle-
ri karfl›s›nda tüm gerilikleriyle, en bas-
k›c›, komplocu gerçeklikleriyle durmufl-
tur. Tersinden ele al›rsak, halk özgürlük
mücadeleleri egemenlerin maskelerini
düflürüp, tüm çirkinlikleriyle onlar›n en
gerçek hallerini deflifre etmifltir. Ege-
menli¤i alt›ndaki halklara karfl› insanl›k
d›fl›, barbar egemenlik yöntemlerini kul-
lan›rken, d›flta egemenlikte ortaklaflt›¤›
dünyaya çok ça¤dafl, medeni görünme
ikili¤ini teflhir eden, gerçekliklerini aç›¤a
ç›kar›p alafla¤› eden de her zaman halk
özgürlük mücadeleleri olmufltur. 

Zira egemenler, her dönem için ayn›
anda ikili karakterde olmay› iktidarla-
r›n›n do¤as› gere¤i baflarm›fllard›r. Bu
durum t›pk› aile içinde efline ve çocuk-
lar›na karfl› fliddet uygulayan dayakç›,
küfürbaz adam›n kap›dan d›flar› aya-
¤›n› att›¤› anda toplumda hümanist,
yard›msever, efendi bir insanm›fl ha-
vas› yaratmas›ndaki gibi anormallik,
sahtelik, ikiyüzlülük, riyakarl›k arz
eder. Ancak bu durum herkesçe bilin-
mesine ve görülmesine ra¤men, nor-
malin gerekleriymifl gibi do¤al karfl›la-
n›r, öyle kabul görür. ‹ster devlette, is-
ter ailede olsun iktidar›n karakteri ve
egemenli¤in do¤as›, ortak mant›k ve
zihniyetle süreklili¤ini korur.

‹nkar ve imha siyasetinin 
yol açt›¤› bask› karakter de¤ifltirmifltir

Egemenlik, bask› ve sömürü alt›nda-
ki bir halk, bir toplum ne zaman ““AArrtt››kk
YYeetteerr,,  ((êêddîî  bbeessee,,  yyaa  bbaassttaa))”” noktas›na
gelir? Art›k yeter tam da o noktada neyi
ifade eder, nas›l anlafl›l›rsa gerçe¤e ya-
k›n olur? Kürdistan özgürlük hareketi
ve onun mücadele örgütlerini otuz dört
y›ll›k bir direniflten sonra “Art›k Yeter”
noktas›na getiren gerçekler nelerdir?
Bir halk aç›s›ndan “Art›k Yeter” noktas›-
na gelmifl olmak nas›l bir mücadele tar-
z›n› gerektirir? Özgürlük hareketinin
öncü partileri PKK ve PAJK’›n kadrolar›
olmak, “Art›k Yeter” s›n›r›ndaki bir mü-
cadeleye nas›l bir militanl›kla karfl›l›k
vermeyi gerektirir?

Mevcut sistemi de¤ifltirme, alternatif
bir yaflam gelifltirme, bunun içinde ha-
kim olan bask›c› iktidar›, inkar ve imha
politikalar›n› aflma mücadelesi her iki
taraf aç›s›ndan da normal s›n›rlarda
seyreden bir ideolojik, siyasal, askeri ça-
t›flmayla yürütülebilir. Egemen iktidar
kendini koruma temelinde bir karfl› sal-
d›r›y› süreklilefltirirken, muhalif güç de
meflru sayd›¤› mücadelesini, amaçlar›
do¤rultusunda sistemli olarak yükselt-
meyi esas al›r. Egemen taraf yasall›ktan
ald›¤› gücünü, muhalif taraf ise meflru-
luktan ald›¤› haklar›n› k›yas›ya savaflt›-
r›r. Sonuçta ya diyalogla ya da meflru ta-
raf›n bask›n gelmesiyle çözüm geliflir.
Tüm bu süreçler boyunca yürütülen
mücadelenin fliddeti normal s›n›rlar da-
hilinde tan›mlan›r. Burada eflit olmayan
koflullar›n yol açt›¤› avantaj ve dezavan-
tajlar ne olursa olsun, iki taraf aras›nda
seyreden mücadelenin ortaya ç›kard›¤›
fliddet normal s›n›rlarda tan›mlan›r. 

Kürdistan özgürlük hareketi ve Kür-
distan halk› olarak egemen Türk devle-
ti karfl›s›ndaki dezavantajl› koflullar›-
m›za, sömürgecili¤in a¤›r bask›s›n›n
yaratt›¤› zorlanmalar›m›za ra¤men 15
A¤ustos ile birlikte bafllatt›¤›m›z 23 y›l-
l›k gerilla savafl›m›za, silahl› direnifli-
mize karfl›n Türk devletinin bize karfl›
yürüttü¤ü savafl› ‘düflük yo¤unluklu’
tan›mlamas› kapsam›nda ele almas›-
n›n bir nedeni de budur. Öte yandan
objektif ve sübjektif koflullar›m›z›n ya-
ratt›¤› büyük dezavantajlar›m›za kar-
fl›n gelifltirdi¤imiz destans› direnifle,
kahramanca mücadeleye ra¤men aç›¤a
ç›kan devrimci fliddeti biz de normal s›-
n›rlarda de¤erlendirebiliriz. 

Halk ve hareket olarak üzerimizde-
ki bask›n›n düzeyi inkar ve imha siya-
setiyle ba¤lant›l› olarak her dönem üst
boyutlarda olsa da, bu bask›ya karfl›-
l›k gelifltirdi¤imiz direnifl, meflru sa-
vunma savafl›, mücadeleyi halk›m›z ve
hareketimiz lehine yükseltmifl, irade-
leflmemizi güçlendirmifl, sömürgecili¤i
geriletmifltir. Kürdistan’daki sömürge-
cili¤in karakteri, devrimimizin öz-
günlü¤ü dünyan›n ve tarihin baflka
hiçbir örne¤iyle k›yaslanmayacak
bask› ve mücadeleye yol açsa da ken-
di koflullar›nda orta yo¤unlukta ta-
n›mlanabilecek bir fliddet, dirilifl döne-
mimiz aç›s›ndan de¤erlendirilebilir.

Peki halk ve hareket olarak üzeri-
mizdeki bask›n›n, imha siyasetinin ka-
rakterinde, düzeyinde “Êdî Bese” dedir-
tecek nas›l bir de¤iflim olmufltur? fiüp-
hesiz konunun as›l can al›c› halkas›,
hareket noktas› budur. ‹nkar ve imha
siyasetinin yol açt›¤› bask›, karakter
de¤ifltirmifltir. Bu karakter, Önderlik,
halk ve gerillay› yok etmeye yönelik bi-

Her türlü teslimiyet dayatmas›na ve Her türlü teslimiyet dayatmas›na ve 
imha yönelimine karfl› Êdî Beseimha yönelimine karfl› Êdî Bese

“Topyekun imha konsepti karfl›s›ndaki topyekun direflimizin duygusal, psikolojik, siyasal, askeri ifadesi, hamlesel tan›m›d›r

“Êdî Bese.” Otuz y›ll›k büyük direniflle, Mazlumlar, Kemaller, Agitler, Berivanlar, Beritanlar, Ronahiler, Zilanlar pahas›na 

yaratt›¤›m›z özgürlük de¤erlerimizin, halk›m›z›n örgütlülük düzeyinin, en büyük de¤erimiz ve her fleyimizin teminat› olan

Önderli¤imizin, yeni toplumsallaflmam›z olan özgür sistemimizin korunmas› için Êdî Bese! Hareketimize ve halk›m›za 

dayat›lan imhan›n bertaraf edilmesi, Önderli¤imize dayat›lan imhan›n önüne geçilmesi, halk›m›z ad›na onurlu 

demokratik bir çözümün sa¤lanmas› için Êdî Bese!”
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tirme harekat›n› ifade etmektedir. Bu-
nun için Önderli¤imiz sistematik ola-
rak zehirlenmifl, en a¤›r tecrit koflulla-
r›na mahkum edilmifl, idam provalar›
seçim propagandas› halinde normal-
lefltirilmifltir. Bunun için halk›m›z, biz-
zat Erdo¤an ve Büyükan›t’›n a¤z›ndan
“havaya kalkan çocuk-büyük, kad›n-
erkek herkesin eli k›r›lacakt›r, soka¤a
ç›kan herkes kurflunlanacakt›r’ düze-
yinde aç›ktan hedef gösterilmifltir. Gö-
zalt›, iflkence, tutuklamalar en yayg›n
tarzda gelifltirilmifl, Kürt halk›n›n siya-
sal kurumlar› atefle verilmifl, bomba-
lanm›fl, linç etmeler yayg›nlaflm›flt›r. 

Kürdistan her anlamda 
bir kez daha iflgal edilmifltir

Kürt olmak potansiyel bir düflman-
l›k sebebi olarak tüm topluma yediril-
mifl, flovenizm halklar› bo¤an bir cana-
var gibi hortlat›lm›flt›r. fiemdinli,
Amed ve daha birçok yerde bombalar
patlat›lm›fl, halk›n seçimle gönderdi¤i
temsilciler mecliste linç havas›na so-
kulmufltur. Bunun için Kürdistan
da¤lar›nda son 23 y›l›n en yayg›n, en
sürekli, en yo¤un teknikli imha ope-
rasyonlar› gerçeklefltirilmifl, çat›flma-
larda kimyasal silahlar kullan›lm›fl,
yüz binleri bulan askerle Kürdistan
da¤lar› ve flehirleri iflgal edilmifl, or-
manlar› yak›lm›flt›r. 

Kürt gençleri J‹TEM ve M‹T tuzak-
lar›na düflürülerek, kendi halk›na ve
gerilla kardefllerine karfl› tetikçi, zehir-
leyici, bozguncu olarak kullan›lm›flt›r.
Bunun için Batman, Amed, Dersim
baflta olmak üzere Kürdistan’›n birçok
mücadele flehri, direnifl kalesi fuhufl
batakhanelerine dönüfltürülmeye çal›-
fl›lm›fl, özgürlük mücadelemizin gerek-
çesi kad›nlar›m›z bedenleri pazarlanan
mallara dönüfltürülmüfltür. Çocukla-
r›m›z mafya tezgahlar›nda soyguncu,
yankesici, tinerci yap›lm›fl, gençlerimiz
yozlaflt›r›larak, özgürlük de¤erlerimizle
flekillenen halk›m›z, yeni toplumsal-
laflmam›z, bunun demokratik direnifl
kültürü afl›nd›r›lm›flt›r. 

Özellikle fi›rnak, Silopi, Yüksekova,
Siirt gibi s›n›r(!) ve s›n›ra yak›n(!) yer-
leflim yerlerine binlerce asker, subay,
J‹TEM eleman› yerlefltirilmifl, burada-
ki halk›m›z, özellikle de genç k›zlar›-

m›z için yaflam olabildi¤ince yozlaflt›-
r›lm›flt›r. Kürdistan kifli bafl›na yüz-
iki yüz asker düflecek kadar bir aske-
ri yo¤unlukla her anlamda bir kez da-
ha iflgal edilmifltir. 

Özel ajanlaflt›rma programlar›yla
genç k›z ve erkeklerimiz düflürülerek,
e¤itilmifl onlarcas› halk savunma güçle-
rinin saflar›na, onlarcas› demokratik
kurumlara s›zd›r›lm›fl, onlarcas› da
baflka gençleri tuza¤a düflürmek, halk›
birbirine karfl› k›flk›rtmak için toplum
içine sürülmüfltür. Bunun için halk›-
m›z ve hareketimizin sesi olan özgür
medya üst üste kapatmalarla, engelle-
me ve bask›larla karfl› karfl›ya b›rak›l›r-
ken, binlerce medya kurulufluyla özel
savafl, mehmetçik edebiyat›, flovenizm
propagandas›, milliyetçilik ajitasyonu,
topyekün bir sald›r› ve psikolojik savafl
biçiminde devreye sokulmufltur. 

Kürt düflmanl›¤› Türk kamuoyunun 
yükselen tek de¤eri haline getirilmifltir

PKK ve Kürt düflmanl›¤› fobisi, nef-
reti Türk kamuoyunun yükselen tek
de¤eri haline getirilmifltir. Laiklik, irti-
ca, tarikatç›l›k, çetecilik, solculuk,
sa¤c›l›k tüm çeliflkiler bir tarafa b›ra-
k›lm›fl, PKK ve Kürt karfl›tl›¤› üzerin-
den ulusal ve toplumsal mutabakat
sa¤lanm›flt›r. Baflka herhangi bir so-
runu gündemlefltirmek, Türk devlet
birli¤ine sald›r› olarak ret edilmifl, “va-
tan mevzubahis ise gerisi teferruatt›r”
fliar›nda buluflulmufltur. Vatanlar›nda
gözümüz olmad›¤› halde, ulus devletin
Ortado¤u’daki küresel geliflmeler kar-
fl›s›ndaki iflas›n› bize mal ederek soru-
nu vatana indirgemek siyasi amaçl›,
ç›karsal bir sapt›rma olsa da mesele-
nin özünde, hareketimize karfl› topye-
kün imhan›n toplumsal, ulusal daya-
naklar›n› güçlendirmenin yatt›¤› aç›k-
ça görülmektedir. 

Türk genelkurmay baflkan› gaza ve-
rilmifl bu sald›r› dalgas›n›n kendileriy-
le ba¤›n› aç›kça ilan etmekten çekin-
memifl, “aya¤›m firende, kald›r›rsam
neler olabilece¤ini tahmin bile edemez-
siniz” demifltir. Ondan çok k›sa bir sü-
re önce de halk›m›z ve hareketimizi
kastederek, “hiç tahmin edemeyecek-
leri bir ac›y› yaflataca¤›z” demiflti. Pa-
ranoyak bir vaka gibi Türk hükümeti,

muhalefeti ve ordusu, daha net ifadey-
le Türk devleti, sadece iç politikas›n›
de¤il, bütün d›fl politikas›n› da PKK ve
Kürt karfl›tl›¤›na ba¤lam›flt›r. ABD,
AB, Irak, ‹ran, Suriye, KDP-YNK, Rus-
ya, Çin, ‹srail kiminle görüflse, tek
gündemi Özgürlük hareketinin bitiril-
mesi olmakta ve imha siyasetleri için
meflruluk oluflturulmaya çal›fl›lmakta,
destek istenmektedir. 

Öte yandan ortal›¤› ma¤dur hava-
s›yla öyle bir velveleye vermifltir ki,
adeta dünyan›n da tek gündemi hare-
ketimiz olmufltur. Önderli¤imiz, hal-
k›m›z ve hareketimiz üzerinde en bar-
barca sald›r› ve imha siyasetinin sa-
hibi olan Türk devleti, demagoji ve
manipülasyonla adeta meflru savun-
ma mücadelemiz karfl›s›nda kendisi
ma¤durmufl gibi bir propaganday›
tüm kamuoyuna egemen k›lm›fl, dün-
yaya dayatm›flt›r.

Türk devletinin ulaflmak istedi¤i nokta
‘teslim ol’ noktas›d›r

Halk tabiriyle hem suçlu, hem
güçlü bu pozisyonun çok bilinçli bir si-
yasal amaca, ideolojik temele da-
yand›¤›, özel savafl dayatmas› oldu¤u
aç›kt›r. Tüm bunlarla ulaflmak istedi¤i
nokta, tahmin edildi¤i ve beklendi¤i gi-
bi ‘teslim ol’ noktas›d›r. Bask›n›n
amac› y›ld›rma, y›pratma, iradesizlefl-
tirip teslim alma, böylece imha etme-
dir. Yapabildi¤i oranda fiziki imha, ka-
lan k›sm› için de teslim alarak imha
etme temel stratejidir. 

S›n›r ötesi operasyon yaygaras› ise
esasta Kuzey Kürdistan da¤lar›ndaki
imha operasyonlar›n›, Önderli¤e dayat›-
lan zehirleme temelindeki imha süreci-
ni, halka, seçilmifl milletvekillerine,
DTP’ye, özgür bas›na yönelik bask›lar›
örtbas etmek ve art›rmak amaçl›d›r. Öte
yandan, hareketimizi imha etmek, ulus-
lararas› alanda hukuki ve diplomatik vi-
ze almak içindir. Bir de elbette medya
savunma alanlar›ndaki varl›¤›m›z› teh-
dit etmek, örgütlülü¤ümüzü da¤›tmak,
Güneyli güçleri Özgürlük hareketine
karfl› yanlar›na çekmek –ki ABD’nin
deste¤iyle bu konuda fazlas›yla baflar›l›
olduklar› gün geçtikçe görülüyor– dört
taraftan bizi kuflatmaya almak, böylece
imhay› gerçeklefltirmeye yöneliktir. 
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Êdî bese imha dalgas› karfl›s›ndaki 
duruflumuzun ifadesidir 

Özcesi Türk devleti, ordusu, hükü-
meti, muhalefeti, medyas›, flovenize
edilmifl toplumuyla, yine uluslararas›
ittifaklar›yla en üst düzeyde bir imha
konseptini oluflturmufl durumdad›r
ve uygulamaktad›r. Bu, topyekün im-
ha savafl›d›r. Bask›, fliddet bunun için
en üst düzeydedir. ‹deolojik, siyasi,
diplomatik, askeri her boyutuylad›r.
Tam da bu noktada denilebilir ki, flid-
deti en üst düzeyde olan bu imha dal-
gas›n›n karfl›s›ndaki duruflumuzun
ifadesidir “Êdî Bese.”

topyekün imha konsepti karfl›s›n-
daki topyekün direniflimizin duygusal,
psikolojik, siyasal, askeri ifadesi, ham-
lesel tan›m›d›r “Êdî Bese.” Otuz y›ll›k
büyük direniflle, MMaazzlluummllaarr,,  KKeemmaalllleerr,,
AAggiittlleerr,,  BBeerriivvaannllaarr,,  BBeerriittaannllaarr,,  RRoonnaa--
hhiilleerr,,  ZZiillaannllaarr pahas›na yaratt›¤›m›z
özgürlük de¤erlerimizin, halk›m›z›n
örgütlülük düzeyinin, en büyük de¤e-
rimiz ve her fleyimizin teminat› olan
Önderli¤imizin, yeni toplumsallaflma-
m›z olan özgür sistemimizin korun-
mas› için “Êdî Bese.” Hareketimize ve
halk›m›za dayat›lan imhan›n bertaraf
edilmesi, Önderli¤imize dayat›lan im-
han›n önüne geçilmesi, halk›m›z ad›na
onurlu demokratik bir çözümün sa¤-
lanmas› için “Êdî Bese.”

Burada temel sorun, halk ve kadro-
lar olarak bu süreci nas›l karfl›lad›¤›-
m›z ve nas›l karfl›lamam›z gerekti¤idir.
Her fleyden önce Türk devleti ve ittifak
güçleri, yine hamlesel etkinli¤imizi
kendi menfaatlerine ayk›r› gören iç ve
d›fl güçler “Êdî Bese” hamlemizi sapt›r-
mak, gündemden düflürmek için çok
yo¤un bir çaba içine girmifllerdir. Bi-
zim “Êdî Bese” dedi¤imiz noktada Türk
hükümeti ve genelkurmay›, sab›r tafl›
çatlam›fl, tahammülümüz bitmifltir de-
mifltir. Öte yandan sanki varl›¤›m›z ilk
kez fark ediliyormufl gibi, ne büyük
tehdit oldu¤umuz ve mutlaka bitiril-
memiz gerekti¤i dünyan›n gündemine
sokulmufltur. Tüm bunlardan anlafl›l-
mas› gereken fley, hamlemizin ciddiye-
tinin karfl› tarafta yaratt›¤› paniktir.
Meseleyi sadece Güney’deki geliflme-
lerle ba¤lant›land›rmak, tezkerenin
amac›n›n ve esas hedefinin Güney’de-

ki oluflum oldu¤unu iddia etmek,
hamlemizi bofla ç›karma çabalar›na
bilinçli ya da bilinçsiz dahil olmakt›r.
Kuflkusuz bölgenin statükocu güçleri
Kürtler ad›na hiçbir geliflmeye taham-
mülü olmayan bir zihniyete sahiptir ve
elbette tüm Kürtleri hedef alan bir im-
ha gelifltirmek temel arzular›d›r. 

Ancak ayn› anda hem PKK’yi hem
de Güneyli güçleri karfl›lar›na alma-
yacaklar›, esasta Kürdistan özgürlük
hareketini bitirmek, teslim almak is-
tedikleri, Güneyli güçleri bu konsept-
te yanlar›na çekmede ABD ile anlafl-
t›klar›, son Bush-Erdo¤an görüflme-
siyle de netleflmifltir. Özcesi Güney
Kürdistan’› iflgal yaygaras›n›n bir özel
savafl biçimi olarak esas amac›, hal-
k›m›z›n gündemini de¤ifltirmek, Gü-
neyli güçleri hareketimize karfl› yan-
lar›na çekmede bask› uygulamak, ta-
bii en önemlisi de “Êdî Bese” hamle-
mizi ve bu hamleyle dikkat çekti¤imiz
hususlar› gölgelemektir. 

Tek yürekle Önderlik etraf›nda 
kenetlenmeliyiz

Nihayetinde bunda önemli oranda
etkili de olmufllard›r. Zira Önderli¤i-
mizin sa¤l›¤› ve özgürlü¤ü baflta ol-
mak üzere halk›m›za ve gerillaya yö-
nelik operasyonlar, bask›lar ikincil
plana düflürülmüfltür. Kurumlar›m›z,
üzerlerindeki bask›lardan dolay› nere-
deyse kendileriyle u¤rafl›r duruma ge-
tirilmifltir. Oysa hepimizin her dönem-
den ve her fleyden daha fazla tek bir
yürek ve tek bir a¤›zla Önderlik etra-
f›nda kenetlenmemiz, halk birli¤ini
sa¤lamam›z, gerillay› büyütmemiz ge-
rekmektedir. Tüm kurumlar›m›z›n,
kadrolar›m›z›n topyekün imha sald›r›-
lar› karfl›s›nda en üst düzeyde bir per-
formans ve kararl›l›kla çal›flmas›, ey-
leme geçmesi gerekmektedir. 

Süreci do¤ru okumak, an›n gerek-
tirdiklerini do¤ru uygulamak tarihi
önemdedir. Otuz y›ll›k mücadele,
amans›z direniflle kazand›¤›m›z de-
¤erleri halk ve hareket olarak, onun
militan kadrolar› olarak korumak, bu
temelde aktifleflmek gelece¤imiz ad›-
na hayati önemdedir. Bunca örgütlü-
lü¤ümüze, halk olarak iradeleflmemi-
ze, meflru savunma etkinli¤imize ve

potansiyel gücümüze, öte yandan
bölgedeki geliflmelerin halk ve hare-
ket olarak statükocu güçler karfl›s›n-
da lehimize aç›¤a ç›kard›¤› avantajla-
ra ra¤men sanki durum tersiymifl, bi-
rilerine muhtaçm›fl›z, baflar›ya gide-
mezmifliz gibi gelifltirilen yaygaran›n
esas amac›, de¤erlerimizi ve gücü-
müzü kendi hizmetlerine sokmakt›r.
Böyle bir oyunun devreye sokuldu¤u
herkesçe bilinmek durumundad›r. 

Êdî bese direnifl kararl›l›¤› 
ve mücadele hamlesidir

“Êdî bese” bu oyunlar› bofla ç›kar-
ma, halk›m›z ad›na demokratik,
onurlu çözüm projesini gerçeklefltir-
me hamlesidir. Tüm bunlar görülme-
den “Êdî Bese” hamlesinin mant›¤›,
ruhu, özü anlafl›lamaz, dolay›s›yla ge-
reklilikleri yerine getirilemez. Sürecin
normal seyirde ilerledi¤ini sanmak,
“Êdî Bese” hamlesini herhangi bir si-
yasi hamle gibi ele almak en büyük
tehlike, çok ciddi bir gaflettir. Bunu
böyle düflünmek, zehirlenerek imhay-
la yüz yüze olan Önderli¤imizin duru-
munu anlamamak, Kürdistan da¤la-
r›nda gerillaya yöneltilen operasyon-
lar›n düzeyinden bihaber olmak, hal-
ka ve harekete dayat›lan imhan›n cid-
diyetinden uzak olmak demektir. Öte
yandan uluslararas› komplonun
üçüncü aflamas› olan topyekün imha
konseptini ve bu komploda rol alan
güçleri, imhan›n aflama aflama gelifl-
tirilme biçimini anlamamak, görme-
mek, dolay›s›yla gaflet içinde olmak
anlam›na gelmektedir. Zira “Êdî Be-
se” tüm bunlara karfl› direnifl karar-
l›l›¤›, bofla ç›karma iddias› ve bunun
mücadele hamlesidir. 

“Êdî bese” tüm teslimiyet dayatma-
lar›na, imha siyasetine karfl› duruflun,
mücadelenin ifadesidir. Önderli¤imiz,
halk›m›z ve hareketimizden ald›¤›m›z
güç ve güvenle, ayn› flekilde de¤erleri-
mize ve halk›m›z ad›na elde etti¤imiz
geliflme düzeyine olan ba¤l›l›¤›m›z›n
yaratt›¤› fedakarl›k ve kararl›l›kla
hamleye bütün süreçleri aflan bir ak-
tiflik ve eylemsellikle kat›lmak bize ka-
zand›racakt›r. Sorumluluk tarihseldir
ve hiçbir biçimde gaflet, yüzeysellik
kabul etmeyecek önemdedir.
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Önderlik paradigmas›n›n tart›flma-
lar›, gündemimizdeki yerini koruyor.
Geldi¤imiz aflamada, ‹mral› süreciyle
bafllayan stratejik de¤iflim ve dönüflüm
çabalar›n›n demokrasi anlay›fl›m›z aç›-
s›ndan da art›k bir flekil kazanmas› ge-
rekiyor. Tart›flma süreçlerinin giderek
Önderlik felsefesi ve mücadele anlay›fl›
etraf›nda somutlafl›p prati¤e dökülme-
si, zaman›n temel görevlerindendir.
A‹HM savunmalar›nda çözümlenen de-
mokratik uygarl›k ça¤›, “BBiirr  HHaallkk››  SSaa--
vvuunnmmaakk”” çözümlemesiyle somut bir
programa kavufltu. 

KCK sistemi olarak tan›mlad›¤›m›z
demokratik konfederalizmin bir sistem
bütünlü¤ü içinde ele al›n›p tart›fl›lma-
s›, yaflanan s›k›nt›lara bu sistemin
oturtulma sorunlar› olarak yaklafl›lma-
s›, mücadelemize, emek ve çabalar›m›-
za do¤ru anlam katacakt›r. Buna ba¤l›
olarak yürüttü¤ümüz demokrasi tar-
t›flmalar›, mücadelesi ve aray›fl›na bü-
tünlüklü yaklafl›m göstermemiz, yapt›-
¤›m›z iflte daha istikrarl› ve kararl› bir
duruflu getirecektir. 

En genel anlamda halk›n kendi ken-
disini yönetmesi olarak herkesçe bilinen
demokrasi kavram›, rejimi çok yönlü ve
uzun bir tarihsel arka plana sahiptir.
Temelde toplumda yöneten ve yönetilen
ayr›flmas› üzerinden oluflturulan yöne-
tim organizasyonunu, ideallefltirme ça-
balar› olarak tan›mlanabilecek bu tarih-
sel arka plan, günümüzde çok yönlü
tart›flma ve elefltirilere konu oluyor. 

Günümüze kadar geçerli olan siya-
set anlay›fl›nda her zaman yöneten bi-
risinin olmas› gerçe¤i kabul edildi ve
öyle yürütüldü. Bu yönetenin bir kral,

monarfli, ulus, halk ya da parti olmas›
yönetmenin niteli¤ini de¤ifltirmez. Ta-
rihten günümüze siyasal düflüncenin
temelini oluflturan yönetim biçimleri
olarak monarfli (tek kiflinin yönetimi)
aristokrasi (bir grubun yönetimi) ve de-
mokrasi (ço¤unlu¤un ya da herkesin
yönetimi) aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, ege-
menlik oluflturma anlam›nda birbirle-
rinden ayr›flmad›klar› rahatl›kla görü-
lebilir. Bu konuda en iyi niyetli olarak
devrimci öncü ya da partilerin halk
ad›na halk› yönetme anlay›fl› ile ege-
menli¤i kendisinde toplamas› ve toplu-
mu bu flekilde yönetme çabas› olarak
reel sosyalizm prati¤i, ortaya ç›kan so-
nuçlar itibari ile hakim sistemin çerçe-
vesi d›fl›na ç›kamam›flt›r.

Devlete karfl› görev ve sorumluluk 
özgür yurttafll›¤› tan›mlamaz

Siyaset felsefesinde, karar veren bir
merkezin olmas› gere¤i ve bunun yöne-
timinin oluflmas› zorunlulu¤u meflru
görülür. Bu da her zaman bir egemen-
li¤i flart k›lar. Bunun alternatifi kaos
ya da anarflidir. Yani ya egemenli¤i ka-
bul edeceksin ya da anarfliyi kabul
edeceksin. Önderlik bu ikilem üzerin-
den oluflturulan yönetim, hiyerarfli, ik-
tidar toplam› olarak devlet kurumlafl-
mas›n›n ancak yüzde beflinin kamu
otoritesi ve güvenli¤i anlam›nda rolü-
nün oldu¤unu, geriye kalan yüzde
doksan beflinin gereksiz oldu¤unu be-
lirtiyor. Bu egemenlik ve kaos ikilemi-
ne dayand›r›lan ç›kmaz, en fazla özerk-
lik üzerinden tan›mlanan liberalizmin
bile son tahlilde bir egemenli¤in gerek-

lili¤ini yads›mad›¤› bir durumdur. Bu-
nun sonucu temsilcileri günümüzde
bir dünya imparatorlu¤una vard›racak
kadar ileri gitmelerini meflru gösterme-
ye çal›fl›yorlar.

Bu yaklafl›m toplumda da zihniyet
formlar›na yedirilmifltir. Toplum bedeni
ile insan bedeni birbirine benzefltirilir.
‹nsan bedeninde nas›l ki karar veren bir
merkez olarak kafa ve düflünce rol oy-
nuyor, di¤er bütün organlar bir emir ko-
muta zinciri içinde üzerine düflen görev-
leri yerine getiriyorsa, toplumun da böy-
le olmas› gerekti¤i belirtilir. Fakat geli-
nen aflamada ne insan bedeninin böyle
olufltu¤u ve böyle çal›flt›¤›, ne de toplu-
mun böyle yürüyece¤i aç›¤a ç›km›flt›r. 

Toplum, birçok farkl›l›¤›n bir arada
bulunmas› ile oluflur. Bu farkl›l›klar
aras›nda birinci ikinci, önemli önemsiz
diye bir s›ralama ya da hiyerarfli yok-
tur. ‹nsan türünün kendini var etme
ve sürdürme biçimi olarak toplumsal-
l›¤›n do¤al halinde böyle bir s›ralama,
merkez çevre iliflkisinin olmad›¤› gibi,
baflat bir ö¤e olarak rol oynayan ana
etraf›nda geliflen iliflkilerde birbirini ta-
mamlayan, her birinin kendi bafl›na
özne oldu¤u birimlerden oluflur.
Dolay›s›yla ana etraf›nda oluflan bu
do¤al toplumsallaflma egemenlik, hiye-
rarfli ya da sömürü yaratmaz.

Güncel olarak Bat› öncülü¤ünde
geliflen demokrasi, 20. yüzy›lda s›n›f
öncülü¤üne dayanan kapitalist ve
sosyalist sistemler karfl›s›nda bir ba-
flar› performans› sergiledi. Fakat
mevcut tan›mlamalar› ve kurumlafl-
malar› ile önemli sorunlar›n›n da ol-
du¤u biliniyor.

DDDDeeeemmmmooookkkkrrrraaaatttt iiiikkkk     kkkkoooommmmüüüünnnnaaaallll iiiizzzzmmmm    vvvveeee    
özgür yurttafll›közgür yurttafll›k

“Her yerleflim yerinin arz etti¤i farkl›l›klara göre meclisler de farkl›l›k arz eder. Her yere ayn› biçimde, ayn› bileflimde 

ya da ayn› sorunlar üzerinden meclis kurulamaz. Bazen bir üretim biçimi etraf›nda, bazen bir mahallenin bir sorunu 

üzerinden, ortak inançsal de¤erler üzerinden, kültürel ortakl›klar üzerinden vs her türlü ortaklaflma zemini özgür yurttafl

meclislerini örgütlemek isteyen öncü için bir bafllang›ç noktas› olabilir. Burada önemli olan, bir araya gelen toplulu¤un 

demokratik bir tarzda kararlaflma süreçlerini iflletmesi ve al›nan kararlar üzerinden yaflam›n› örgütlemesidir”
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Ço¤unlu¤u yönetim olarak seçim
sistemleri temsilcileri üzerinden olufl-
turulan parlamenter sistemler ve bun-
lardan oluflan meclis yap›lanmalar›n›n
çok farkl›l›klar› olsa da, hepsi yukar›-
da bahsetti¤imiz egemenlik iliflkisini
aflma yerine, halk ya da millet ad›na
s›n›rland›r›lm›fl süreler ile egemenli¤i
kullanma çerçevesindedir. 

Mevcut sistemde 

seçilenin ikili hukuku oluflur

Burada toplumun bütün üyeleri-
nin direkt kendi yaflamlar›na iliflkin
sürekli politikaya kat›lmalar› yerine,
çeflitli zamanlarda kulland›klar› oyla-
malarda kendilerini temsil edecek bi-
rilerini seçip, toplumsal yaflam›n d›-
fl›nda özel bir alan –ki bu ço¤u za-
man bir egemenlik anlam› tafl›yor–
yarat›p onlarla yürüme durumu
vard›r. Burada seçilen yöneticiler
egemenli¤in yöneten yönünü, seçen-
ler de yönetilen yönünü teflkil edip
birbirinden ayr›fl›r. Bunun demokra-
sinin özü olan herkesin herkesi ve
herkesin kendisini yönetme yaklafl›-
m›na denk düflmedi¤i aç›kt›r. 

Yönetme taraf›n›n herkese aç›k ol-
mas› gerçe¤i –seçilebilme hakk›– bunu
de¤ifltirmez. Yine seçilenin onu seçen-
lerden ziyade, mevcut durumda ço¤u
zaman kendisini uygulad›¤› bilinen bir
gerçektir. Di¤er yandan bu, kurumlafl-
ma mant›¤›ndan ya da biçiminden
kaynakl› yöneticilerin dahil oldu¤u
devlet ya da iktidar ile yönetenlerin
–seçilmifllerin– her kim olursa olsun
niyetinden ba¤›ms›z iliflkisi üzerinden
yeni bir boyut kazan›r. 

Seçilen yöneticinin kendisini seçen-
ler ve seçildikten sonra iflleyen devlet
düzeni içerisinde ba¤l› kalaca¤›
hukuk olmak üzere ikili bir hu-
kuku oluflur. Bundan dolay›
her kim olursa olsun, muhale-
fetten ya da iktidardan olsun,
seçilmeden önceki gerçekli¤i ile
seçildikten sonraki gerçekli¤i
ayn› olmad›¤› için söylediklerini
yerine getiremez.

Demokrasi mücadelesi
flimdiye kadar egemenli¤in bu
niteli¤i ile u¤raflmaktan çok,
egemenli¤in el de¤ifltirmesinin

biçimiyle u¤raflm›fl veya farkl›l›¤›n› bu-
rada dile getirmifltir.

Egemenli¤i kazanman›n en meflru
yolu olarak daha öncesinden de¤er gö-
ren savafl ve fliddet yöntemleri yerine,
seçim benzeri fliddet d›fl› yöntemler ile
egemenli¤i ele geçirme pratik bulmufl-
tur. Geçmiflteki bir grup, s›n›f ya da
halk ad›na savaflla iflgal etti¤in, ele ge-
çirdi¤in ve kazand›¤›n zafer sonucu
her fley senindir yaklafl›m› yerine, san-
d›kta oylamayla ele geçirdi¤in her tür
egemenlik senin oluyor ve herkes de
bunu meflru görüyor. Toplumda bu bi-
çimiyle sürdürülen politik üretim gibi
di¤er alanlar da benzer bir yaklafl›mla
ele al›n›r. Ekonomik alan›n üretimi
bunun en bariz örne¤idir.

Yeni paradigma mücadelemizin 
tarihsel arka plana dayand›r›lmas›d›r

Kürdistan özgürlük hareketi olarak
bafllang›c›ndan itibaren mücadelenin
demokratik niteli¤inin bu yaklafl›mla
ele al›nmas› önemlidir. Apocu hareket
ilk günden toplum içinde kurumlafl-
m›fl egemen geleneksel yap›lar ile mü-
cadele etmifltir. Kürdistan’daki feodal
egemen ve ataerkil iliflkilerle yürütü-
len mücadele bunun örnekleridir. Ön-
derli¤in demokratik ekolojik ve cinsi-
yet özgürlükçü yeni paradigmas› bu
mücadelenin köklü bir tarihsel arka
plana dayand›r›lmas› ve sisteme ka-
vuflturulmas›d›r. Bu mücadelede önü-
müze ç›kan en belirgin görev, toplu-
mun demokratik inflas›d›r. 

Geçmiflte parti ordu cephe üçleme-
sinde cepheye karfl›l›k halk örgütlülü¤ü
öncü parti etraf›nda güç biriktirerek,
karfl› gücün iradesini dengelemeyi ya
da k›rmay› hedeflerdi. Yeni dönemde

amaç toplumsal örgütlülü¤ü yaratmak-
t›r. Bu örgütlülü¤ün demokratik bir
tarzda gerçekleflmesi niteli¤ini belirle-
yecektir. Bunu etkileyecek temel hu-
suslar öncü örgüt ve kadronun demok-
ratikli¤idir. Önderlik bu hususlar›, “in-
sanlar›n amaçlar› kadar, araçlar›n›n da
temiz olmas› gerekir”, ‘’demokratik mü-
cadele, demokrasi afl›klar›n›n iflidir”,
“kendisini demokratiklefltirmeyenler
baflkas›n› da demokratiklefltiremezler”
biçiminde vurgularla dile getiriyor.

Toplumun do¤al komünal duruflu-
nun kaynak olarak al›nmas›, daha son-
ra geliflen devletçi, hiyerarflik toplum
gerçekli¤i karfl›s›nda sistemsel köklü
bir ayr›flma ifade eder. Atina’dan baflla-
yarak flekillenen demokrasi tan›mlama-
lar› günümüze kadar sürekli verili olan
toplum yap›lar› üzerinde oluflturuldu¤u
için, gerçek anlamda eflitlik ve özgürlü-
¤ü getirememifllerdir. Komünaliteden
kaynaklanan demokratik sosyalizm bu
anlamda niteliksel bir farkl›l›k arz eder.
Toplumun yaflam›n her alan›nda kendi
ihtiyaçlar›n› belirleyip karar mekaniz-
malar›yla bunlar› gerçeklefltirmesi için
oluflturdu¤u kurumlaflmalar ve iflleyifl-
ler üzerinden politikan›n yeniden ta-
n›mlanmas› gerekir. Burada birilerinin
bütün toplum ad›na politika yürütmesi
yoktur. Derin demokrasi ya da taban-
dan demokrasi olarak ifade edilen bu
demokrasinin üzerinden toplumun ye-
niden örgütlendirilmesi söz konusudur.
Piramit tarz›, genifl taban üzerine yuka-
r›ya do¤ru giderek daralan bir yap›lan-
mad›r. Söz, karar ve yetkilerin taban-
dan oluflturuldu¤u meclis tipi örgütlen-
meler, yukar›ya do¤ru ifl ve rol koordi-
nasyonlar› ve görev komiteleri olufltura-
rak çal›fl›r. Kendi kendinin yönetimi
olarak tan›mlanabilinecek bu politik

merkezlerin konfederal iliflkileri,
demokrasinin konfederasyonu
olarak flekillenir. 

Tabandan demokrasinin ifa-
desi olarak dile getirdi¤imiz bu
piramidin temel yap› tafllar› olan
özgür yurttafl meclislerinin do¤ru
tan›mlanma ve oluflturulma ihti-
yac›, yeni dönem mücadelemizin
en öncelikli gündemi oluyor. 

Meclis tan›m›m›z›n günümüz-
de çal›flan parlamenter sistemle-
rin bir kurumlaflmas› olarak olu-
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flan meclislerden fark›n› ortaya koya-
l›m. Parlamentolar, belirlenmifl bir za-
man diliminde gerçeklefltirilen seçim-
lerle belirlenen temsilcilerin bu süre
zarf›nda kendisini seçenleri yönetme-
sinden ibarettir. Parlamento, devleti
oluflturan üç temel kuvvetten –yasa-
ma, yürütme, yarg›– biri olarak devlet
bünyesine dahil olur. Bundan dolay›
halk›n devlet içindeki iradesi olarak te-
laffuz edilse de, gerçekte bu niteliği çok
zay›ft›r. Bizim oluflturacağ›m›z meclis-
ler bu yönü ile niteliksel bir farkl›l›k
arz edecektir. Topluluğun yaflam ala-
n›nda kendi yaflam›na dönük kararlafl-
malar›n bir zemini olarak, sürekli top-
lumun içinde olan yurttafllar›n gerekti-
ği kadar bir araya gelip çal›flacaklar›
bir yaflam kesiti oluyor. Özellikle Kür-
distan’da Önderliğin çözüm olarak for-
müle ettiği “devlet+demokrasi” formü-
lasyonundaki demokrasinin toplumsal
örgütlülüğünü bu meclisler olufltura-
cak. Bunlar çal›flt›kça, flu anda devle-
tin yerine getirdiği veya devletten bek-
lenen birçok görevi yerine getirecek ve
devleti s›n›rland›racakt›r. 

Özgür yurttafl meclisleri ve ifllevleri 

Toplum içerisinde yaflayan bireyler
ile bu toplumun dengesini doğru kur-
mak ne salt bireyi toplumdan kopar›p
özerklefltiren liberalizme düflerek, ne-
de toplumu çok fazla ön plana ç›kar›p
bireyi hiçlefltirerek kurulabilir. Bireyin
içinde yaflad›ğ› toplumdan ne al›p ve-
receğini ve nas›l al›p vereceğini doğru
tan›mlamak gerekir. 

Yurttafl›n yaflad›ğ› yer ile iliflkisini
yeniden doğru tan›mlamak bu anlam-
da içinde yaflan›lan haneden köyden
tutal›m ülkeye kadar, üzerinde yaflan›-
lan coğrafya ile iliflkilerini düzenlemek
gerekir. Bu konuda yurt olarak bir
devlet s›n›r›n›n esas al›nmas› ve bu s›-
n›rlar içerisinde yaflayan herkesin
yurttafl olarak kabul edilmesi yanl›fl
bir tan›mlamad›r.

Bu yurttafl›n bağl› olduğu toplum-
sallaflmay› devletle s›n›rlamadan top-
luma karfl› görev, sorumluluk ve hak-
lar›n› tan›mlamak gerekir. Aksi olan
devlete karfl› görev ve sorumluluk öz-
gür yurttafll›ğ› tan›mlamaz. Toplum-
sall›ğ›n ortak ruhu olarak yurttafllar

aras› dayan›flman›n ahlaki, kültürel
bir ilke olarak kabul edilmesi gerekir.
Birbirini tamamlama yaklafl›m›n›n do-
ğal komünal toplum değeri olarak ye-
niden canland›r›lmas› önemlidir. 

Yurttafllar›n ekonomik yaflamlar›n›
devletten beklemeden kendilerinin
üretmesi, komünal ekonomiler olufltu-
rarak yerleflim yeri ya da meclisin or-
tak mülklerinin oluflturulmas› biçi-
minde yerlefltirmek.

Yurttafl›n manevi yönü olarak dev-
letin resmi inan›fl› veya merkezi ideolo-
ji yerine demokratik bilincin gelifltiril-
mesi, inançlar›n› ve maneviyat›n› bu
bilinç içerisinde yaflamas›.

Bunlar›n yan›nda yurttafl›n kamu
yönetimi olarak devleti değil, kendi de-
mokratik yönetimlerini oluflturmas›,
bunlar üzerinden hukuk, eğitim, sağ-
l›k vb her alandaki kurumlaflman›n
ihtiyaçlar ölçüsünde oluflturulmas›. 

Yurttafl›n kendi öz savunmas›n›
hangi anlay›fl ile yapacağ› kavrat›lma-
l›d›r. Halk güvenliğinin teminat› gibi
gösterilen ordular›n çoğu zaman halka
karfl› bir tehdit gücü olarak demokra-
tik haklar›n önünde durduğu bilini-
yor. Bunun yerine yerleflim yerlerinin
ihtiyaçlar› ortaya ç›kt›kça kendisine
yönelen tehlikeyi bertaraf edecek ka-
dar öz savunma gücü oluflturulmal›.

Halk meclisleri ifllevsel k›l›nd›kça
toplumsal doku da örülmüfl olacakt›r 

Yukar›da s›ralad›ğ›m›z ortak nite-
likleri tafl›yan özgür yurttafllar›n yafla-
d›klar› köy, kasaba, mahalle ve flehir-
lerde pratik biçimde özgür yurttafl
meclisleri olarak örgütlenmeleri, ta-
bandan demokrasinin ayaklar›n›n
örülmesini ifade ediyor. Her yerleflim

yerinin arz ettiği farkl›l›klara göre
meclisler de farkl›l›k arz eder. Her ye-
re ayn› biçimde, ayn› bileflimde ya da
ayn› sorunlar üzerinden meclis kuru-
lamayacağ› bilinir. Bazen bir üretim
biçimi etraf›nda, bazen bir mahallenin
bir sorunu üzerinden, ortak inançsal
değerler üzerinden, kültürel ortakl›k-
lar üzerinden vs her türlü ortaklaflma
zemini özgür yurttafl meclislerini ör-
gütlemek isteyen öncü için bir bafllan-
g›ç noktas› olabilir. Burada önemli
olan, oluflturulacak meclisin müm-
kün olan en genifl kat›l›m› kapsamas›,
yerleflim yeri ad›na karar alabilecek
niteliğinin olmas› ve hepsinden önem-
lisi, bir araya gelen topluluğun de-
mokratik bir tarzda kararlaflma sü-
reçlerini iflletmesi ve söz konusu top-
luluğun al›nan kararlar üzerinden ya-
flam›n› örgütlemesidir. 

Meclis içerisinde geleneksel olarak
oluflmufl her türlü egemenlik iliflkileri-
nin, hiyerarflilerin, antidemokratik dü-
flüncelerin meclisin niteliğine gölge
düflürmemesi önemlidir. Düz bir yak-
lafl›mla, ‘bir araya gelen her halk top-
luluğunun çoğunluğu ile al›nm›fl ka-
rarlar›n geçerli olmas› gerekir’ yaklafl›-
m›, s›n›fl› ataerkil uygarl›ğ›n toplumda
yaratt›ğ› etki ve tahribatlar› göz ard›
etmek olur. Taban demokrasisi kur-
mak isteyen öncülerin toplum içine
s›zm›fl devlet uzant›lar› ve komünal
demokratik değerler ile uyuflmayan
toplumsal özelliklerle büyük bir müca-
dele içerisinde olmas› gerekir. 

Toplumda bu geriliklerin uzun bir
tarihsel ve zihinsel formlar olarak fle-
killendiği göz önüne getirildiğinde, bu
kavgan›n büyük bir bölümünün ay-
d›nlatma ve eğitim faaliyeti biçiminde
olacağ› anlafl›l›rd›r. Bütün yurttaflla-
r›n meclislerde oluflturulan politika-
n›n hem oluflum süreçlerine kat›lma-
lar› hem de yürütme –icraat– komite-
leri olarak rotasyon ile pratik süreçle-
re de kat›lmalar› sağlanmal›d›r. Böy-
lece bir yandan profesyonel bir yöne-
tici ya da siyasetçi elitin ç›kmas› ön-
lenirken, diğer yandan da günümüz
devletinin en büyük parçalar›ndan
biri olan bürokrasilerin de önünü
al›r. Meclislerde yönetimlerin sürekli
değiflmesi yaklafl›m›, bu görevi baflar›
ile yerine getiren insanlar›n tekrar-

“Yurttafl›n ba¤l› oldu¤u toplumsallaflmay›

devletle s›n›rlamadan topluma karfl› 

görev, sorumluluk ve haklar›n› 

tan›mlamak gerekir. Aksi olan devlete

karfl› görev ve sorumluluk özgür 

yurttafll›¤› tan›mlamaz. Toplumsall›¤›n

ortak ruhu olarak yurttafllar aras› 

dayan›flman›n ahlaki, kültürel bir ilke

olarak kabul edilmesi gerekir”
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dan o görevi üstlenmesinin önünde
engel de¤ildir, fakat herkesin herkesi
yönetmesi ve do¤rudan kat›l›m› ola-
rak benimsedi¤imiz demokrasinin ni-
teli¤ini de zedelememek gerekir. 

Meclislerde en önemli özellik 

öz yeterlili¤in sa¤lanmas›d›r

Meclislerde en önemli özellik olarak
öz yeterlili¤in sa¤lanmas›, bunun için
meclisin ba¤l› bulundu¤u toplulu¤un
yaflam›n› idame ettirecek üretim siste-
mini gelifltirmesi gerekir.

Bu bak›mdan taban demokrasisi-
nin gelifltirilmesi, en genifl halk kesim-
lerinin sorunlar›n› çözme ve bunlar›n
kamusal ve özel alanda alternatifini
oluflturacak tarzda olmas› gerekir. Bu,
toplumsal refah›n sa¤lanmas›nda
stratejik olarak ele al›nmal›d›r. Bunun
yarat›lmas›nda örgütlenmelerin en
önemli aya¤›n› zihniyet de¤iflikli¤inde
görerek, özverili ve sorumlu bir çal›fl-
ma tarz›, azmi ve bilinciyle bunu ya-
flamsallaflt›rmak önemlidir. Kat›, mer-
kezi ve s›n›fl› toplum hastal›klar›n›
aflan, etnik, dini, kültürel farkl›l›klar›
vb ayr›flmalar› ortadan kald›racak, ba-
r›fl ortam›n› bozmayacak anlay›fla sa-
hip olunmal›d›r. Bunu toplumsal has-
sasiyet ve toplumsal psikolojiye uyar-
layarak gerçeklefltirmek de önemlidir.
Oluflturulacak halk meclisleri demok-
ratik temelde ifllevsel k›l›nd›¤› oranda
toplumsal doku da ayn› oranda örül-
müfl olacakt›r. Toplumsall›¤›n yarat›l-
mas›nda halk meclislerine kat›l›m› bu
temelde ele al›p yaflamsallaflt›rmak
stratejik öneme sahiptir.

Gelifltirmek istedi¤imiz komünal
demokrasinin verili demokrasilerden
ayr›lan di¤er bir yan›, eflit ve özgür
yurttafll›k meclislerine dayan›yor ol-
mas›d›r. Toplumu demokratiklefltir-
me, demokratik siyaseti gelifltirme ve
devleti demokrasiye duyarl› hale ge-
tirme eflit ve özgür yurttafll›k meclis-
lerinin geliflimine ba¤l›d›r. Toplumun
yayg›n olarak komün, ocak ve mec-
lislerde örgütlenmesi demokratik
toplumu yaratacakt›r. 

Kavramsal benzerlik tafl›d›¤› için
meclis denince, daha çok mevcut de-
mokrasilerdeki meclisler anlafl›lmak-

tad›r. Eflit özgür yurttafll›k meclisleri,
do¤al toplumun içinde örgütlendi¤i ya-
flam alanlar›d›r. Sokak, mahalle, kasa-
ba ve flehirlerde oluflturulacak meclis-
ler toplumu en küçük hücresine kadar
örgütlü k›lacak, kendi kendine yeten
bir konuma getirecektir. Dolay›s›yla
eflit ve özgür yurttafll›k meclislerini
salt karar alma organlar› olarak gör-
memek gerekir. Toplum, üretim baflta
olmak üzere tüm sorunlar›n› meclisle-
rinde tart›fl›p çözecektir. Bu nedenle
oluflturulacak meclislerimizin bu yete-
nekte olmas› gerekir. 

Toplum bio iktidar›n tüm sald›r›lar›na
karfl› kendini meclislerle savunacakt›r

Toplumun do¤rudan kat›laca¤› yö-
netim yeri olarak meclis, geçerli oldu-
¤u yerdeki tek karar organ›d›r. Meclis
yönetimi klasik yönetim biçiminde ol-
mayacakt›r. Her fleyden önce oradaki
yaflam› koordine edecektir. Yaflam›n
üretti¤i sorunlara, oradaki yurttafllar›
katarak çözüm bulacakt›r. Bu nedenle
ekonomik sorunlardan tutal›m, sa¤l›k
ve e¤itime kadar birçok sorunun çözü-
mü için yerelden kat›l›mc› modellerin
oluflturulmas› önemlidir. Toplum ken-
dini savunma gücünü meclislerde bul-
mal›d›r. Bio iktidar›n üretti¤i tüm sal-
d›r›lara karfl› toplumun kendisini sa-
vunmas› gerekir. Meclisler ayn› za-
manda bir savunma gücü olacakt›r. 

Yine kendine ait bir hukuk sistemi
de olacakt›r. Adalet ve onur divanlar›
hem meclislerin iç çal›flma disiplinle-
ri hem de toplumdan gelen hata ve
suçlar›n düzeltilmesinde önemli rol-
ler üstlenebilir. Bafllang›ç aç›s›ndan
bütün bu sorunlar› çözmek için iki
üç kiflilik komisyonlar biçiminde ça-
l›flmalar bafllat›l›rsa, zamanla bir sis-
tem de kazan›r. 

Meclis giriflim komitelerini olufltur-
mak önemlidir. Ancak salt bir giriflim-
le s›n›rl› kalmas› sistemin oturmas› ve
ifl görmesini zamana yayar. Bu neden-
le meclislerin bir an önce çal›flma dü-
zene¤ini oluflturarak toplumu hareke-
te geçirmesi gerekir. Meclis ilan› yap›l-
madan toplumu demokrasiye çekme-
nin olana¤› yoktur. Yine kal›c›, kendi
kendine yeten bir model ortaya ç›k-
maz. Meclis giriflim komiteleri ve so-

kak komünlerinin yayg›nca örgütlen-
dirilmesi meclis ilan›na engel de¤ildir. 

Ocak örgütlülü¤ü meclislerden ayr›
de¤ildir. Meclislerin içinde çal›flaca¤›,
yine meclisin içinde yer alacak komis-
yonlar›n çal›flaca¤› demokrasi evi ya
da halk evleridir. Yasal statüde olmas›
dernekler yasas› mevzuat›yla oldu¤u
için sanki dernekmifl gibi yaklafl›lmas›
do¤ru de¤ildir. Ocaklar dernek de¤il
üretim alanlar›d›r. Dolay›s›yla meclis-
lerin buraya dayanmas› demokrasinin
ifllemesi aç›s›ndan önemlidir. 

Ayn› flekilde komünleri de bir isim
de¤iflikli¤i biçiminde meclislerle özdefl-
lefltirmemek gerekir. Komün, elbette bir
meclis ifllevi görür. Yine her meclis bir
komündür. Ancak her komün yurttafl-
l›k meclisi de¤ildir. En basitinden en
karmafl›¤›na kadar sorunlar›n çözümü
için oluflturulacak birliklere komün di-
yoruz. ‹nsanlar›n do¤rudan kat›lacakla-
r› ve sorunlar›n› çözecekleri ortaklaflma
alanlar›d›r. Bu nedenle ihtiyaca göre
yayg›n komün örgütlülü¤ünün yarat›l-
mas› da gerekir. Örne¤in soka¤› güzel-
lefltirme komününden tutal›m, köprü
yapma komününe kadar birçok alanda
komünler oluflturulabilir. Toplum, ko-
münlerin bu tarzdaki iliflkisi ve çal›flma
biçimiyle demokrasiye kat›lacakt›r. Yine
yurttafll›k meclisleri de komünlere da-
yanarak varl›k kazanacakt›r.

Her meclis yurttafll›k meclisi de¤il-
dir. Toplumsal alanda özgün kimi so-
runlara iliflkin kurulan meclisler sade-
ce o özgün alana iliflkin bir ifllev kaza-
n›r. Örne¤in kad›n meclisi, kad›n ör-
gütlülü¤ü ve toplumcu demokrasiye
kat›l›m›n bir biçimidir. Gençlik, emek
alan› için de ayn› fley söylenebilir. Bü-
tün bu alanlar konfederal örgütlülük-
lerin özgün ele al›nmas› gereken alan-
lard›r. Böyle olmakla birlikte, bütün
bu alanlar yurttafll›k meclislerine de
kat›lacaklard›r. Yurttafll›k meclisleri-
nin olufltu¤u alanlardaki sistem ve ifl-
leyifl onlar için de geçerli olacakt›r. Ta-
bii ki bu, o özgün alanlara tersine mü-
dahale etme, tabi olmay› da getirmez. 

Paradigma do¤ru özümsenmedi¤i
için komünal meclis sistemi do¤ru an-
lafl›lmamaktad›r. Her çal›flman›n mecli-
si öngörmesi, ama toplumsal örgütlen-
me sistemiyle ba¤›n›n kurulmamas› bir
karmafla ve çat›flma ortam› yarat›yor. 
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Hemen belirtelim ki, bunun nedeni
her örgütsel yap›n›n topluma dayana-
rak güç biriktirme, toplumu yönetme
al›flkanl›¤›d›r. Bu, devletçilikten kur-
tulmama mant›¤›n›n bir sonucudur.
Sorun sadece kimin komün ve meclis
çal›flmas› yapaca¤› de¤il, toplumun
böyle bir örgüte nas›l kavuflturulaca-
¤›, kimin bu çal›flmaya nas›l kat›laca-
¤›n› ve tamamlayaca¤›n› netlefltirmek
olmal›d›r. Eflit ve özgür yurttafll›k
meclisleri sözleflmede netlefltirilmifl-
tir. Komalan sistemine dahil tüm ya-
p›lar bu sisteme dayanacakt›r. De-
mokratik siyaset de gücünü bu mec-
lislerden alacakt›r. Tabii ki kad›n ve
gençlik gibi özgün konfederal örgüt-
lenmelerin de komün meclisleri ola-
cakt›r. Sokak ve mahallerde kendi öz-
gün meclislerini oluflturacaklard›r.
Bu, alternatif yurttafll›k meclisleri an-
lam›na gelmemektedir. Özgün örgüt-
lülüklerdir, eflit ve özgür yurttafll›k
meclisleriyle iç içe geçecektir. Her eflit
ve özgür yurttafl meclisinin oldu¤u
yerde kad›n ve gençlik meclisleri de
olacak, ama genel sorunlarda eflit ve
özgür yurttafll›k meclislerinde birlefle-
ceklerdir. Baflta kad›n ve gençlik ol-
mak üzere, tüm konfederal yap›lan-
malar, komün ve birlikler, eflit ve öz-
gür yurttafll›k meclislerinden güç ala-
cak ve vereceklerdir. 

Özgür yurttafll›kta örgütlenmenin 
temel ölçüsü toplumdur

Önemli bir sorun da demokratik
toplumcu siyasetin de meclis sistemi-
ne dayan›yor olmas›d›r. Demokratik
siyasetin meclis modelini esas almas›,
ayr› meclis kuracakm›fl gibi alg›lan›-
yor. Yurttafll›k meclisleri ne kadar öz-
gür yurttafl hareketinin ifliyse, o ka-
dar demokratik siyasetin iflidir. Bura-
da önemli olan rol tan›mlamas›d›r.
Demokratik siyaset yürütünler elbet-
teki yurttafll›k meclisi çal›flmalar›na
kat›lacaklard›r. Yine meclisler olufltu-
¤unda o meclislere dayanacaklard›r.
Ancak bu rol, geçmiflte oluflturulan
mahalle komisyonlar›n›n biraz daha
geniflletilmifl biçiminde olmayacakt›r.
Meclisler esas al›nacakt›r. 

Demokratik siyaset, meclislerin si-
yasal koordinatörlü¤ünü yapacakt›r.
Yani toplum ile devlet aras›nda, mec-
lisler ile devlet aras›nda bir koordine
ifllevi görecektir. Meclislerle ba¤› ise
meclislerde oluflacak siyasi komisyon-
lar arac›l›¤›yla olabilir. Böylece meclis-
lerin demokrasi sorunlar›n› alacak ve
bunlar› devleti demokrasiye duyarl›
hale getirmenin gerekçesi yapacakt›r.
Keza toplumu demokratiklefltirme ça-
l›flmas›na da bu flekilde kat›lacakt›r.
Toplumu demokratiklefltirme gibi bir
görevi varsa, hem yurttafll›k meclisi ça-
l›flmas› hem de toplumsal sorunlar›n
çözümüne kat›l›m› olacakt›r. Burada
dikkat edilmesi gereken husus, bu ça-
l›flmalar›n birbirine karfl›t olmad›¤›d›r. 

Anlafl›lmas› gereken husus, demok-
ratik siyaset, gençlik, kad›n ve di¤er
yap›lar›m›z›n da ifllevselli¤i ve rolü
üzerinden özgür yurttafl hareketi tan›-
m› kapsam›na giriyor olmalar›d›r. Öz-
gür yurttafl hareketi bu çal›flmalar›n
bütünüdür. Özgün örgütlülükleri ne-
deniyle iktidarc› anlamda hiçbiri ara-
s›nda alt üst iliflkisi yoktur. Bu neden-
le yurttafll›k meclisi çal›flmalar›n›
oturtma ve yayg›nlaflt›rmaya bafllar-
ken, birlikte çal›flma esaslar›n› olufl-
turmak, bu karmaflay› giderecek ted-
birler almak önemlidir. 

Her fleyden önce demokratik kon-
federal sistemin bir bütünlük olufl-
turdu¤unu, bunun tek bir çal›flma

alan›yla s›n›rland›r›lamayaca¤›n›, bir
çal›flman›n eksik ve yetersiz olmas›
durumunda sistemsel bütünlü¤ün
bozulaca¤›n› bilmek gerekir. Yine
toplumu yönetmekten vazgeçip top-
luma kat›lma esas al›n›rsa, ihtiyaç
iliflki ve çeliflkisine dayal› bir çal›fl-
mayla herkes rolünü oynarsa, top-
lumsal sorunlar›n çözümünde birlik
olunursa, bu parçal› durufl k›sa sü-
rede afl›labilecektir. Her çal›flma, bir
ihtiyac›n çözüm karfl›l›¤›d›r ve di¤er
çal›flmay› güçlendirmektedir. Bir ça-
l›flman›n zay›flat›lmas› di¤er çal›flma-
lar› da zay›flatacakt›r. Topluma göre
örgütlenme bunu zorunlu k›lmakta-
d›r. Burada esas ölçü, topluma göre
örgütlenmektir, devlete göre de¤il. 

Buna ba¤l› olarak yurttafll›k meclis-
lerinin, komünlerin ve ocaklar›n ta-
n›mlanmas›, ifllevi, iflleyiflleri ve sistem
haline getirilmeleri de ele al›nmas› ge-
reken konulard›r. Toplumun öz yöne-
tim organlar›n› örgütlerken, bunlar›n
nas›l öz yeterlilik ilkesine göre olufltu-
rulacaklar›, nas›l bir hukuk sistemiyle
çal›flacaklar› ve sorunlar› giderecekleri
netlefltirilmesi gereken hususlard›r.
Bafllang›ç aç›s›ndan bir anlay›fl birli¤i
oluflursa uygulamada giderek bu sis-
tem yerleflecektir. 

Kendini do¤ru ifade edifl daralmayla
de¤il pratik kapsay›c›l›kla mümkündür

Özgür yurttafl hareketi Önderlik pa-
radigmas›na giriflte, en yeni çal›flma-
lardan biri olarak bafllad›. Önderli¤e
kat›lma özelefltirimizin bir gere¤i ola-
rak komünal demokrasiyi, demokratik
kuruluflu temel görev olarak önümüze
koyduk. Eflit ve özgür yurttafll›¤› yeni
toplumsal sözleflmeyle demokratik ku-
ruluflun öznesi olarak tan›mlad›k. Ça-
l›flmam›z›n bu aç›dan öne ç›kan iki
önemli hedefi vard›. Bir yandan eflit ve
özgür yurttafll›¤› gelifltirerek toplumsal
ayd›nlanmaya yol açacak, di¤er taraf-
tan toplumcu demokrasiyi soyut bir
özgürlük olmaktan ç›kar›p somut ya-
flan›labilir düzeye indirgeyecek ko-
mün, ocak, meclis çal›flmas› yapacak-
t›. Toplumu komün, ocak ve meclisler-
le örgütleyip öz yönetim organlar›na

SERXWEBÛN KKaass››mm  220000776622

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛNKKaass››mm  22000077 6633

kavuflturacak bir ön çal›flmayla de-
mokratik kuruluflun en önemli ad›m-
lar›ndan biri at›lacakt›. K›sacas› ko-
malan sistemin toplumun içinden bafl-
layarak örülmesinde önemli bir so-
rumluluk üstlendi. 

Kad›n çal›flmas› temel bir çal›flmad›r

Gelinen aflamada hareketin öne ç›-
kan sorunu bir kimlik oluflturmad›r.
Hareketin örgütlenmeden tutal›m kad-
ro durufluna kadar fark›n› ortaya koy-
mas›, topluma bu fark üzerinden git-
mesi, iliflkilerini bu fark üzerine oturt-
mas› gerekiyordu. ‹nsana, topluma,
do¤aya, tarihe, demokrasiye, devlete,
kad›na yaklafl›m›, yorumu ve örgütsel
sistemi Önderlik paradigmas›na uy-
gun olmal›yd›. Bu fark› ortaya koyma-
mas› çal›flmay› ayn›laflt›rm›flt›r. Hakim
olan düflünme yöntemi geleneksel ve
dar s›n›fsal etkiler tafl›m›flt›r. Kad›na
yaklafl›m› ataerkildir. Kad›nla do¤ru
çal›flmama, yan›nda yer almama bu
nedenledir. Kad›n inisiyatifi çal›flmala-
r›n›n zorlanmas›n› sadece kad›n›n ça-
l›flma tarz›nda aramak yan›lg›d›r. 

Hatta denilebilir ki özgür yurttafl ha-
reketinin en önemli fark›, kendi içinde
kad›n çal›flmas›na yaklafl›m›yd›. Kad›-
n›n çal›flma sistemini elefltirip ataerkil-
li¤i görememe ve bunun örgütsel flekil-
leniflleriyle mücadele etmeme özgür
yurttafl hareketinin özüyle çeliflmifltir.
Bu paradigmasal bir yaklafl›md›r. Yine
devletçi zihniyeti çözemedi¤i için de-
mokrasi anlay›fl› verili sistemin d›fl›na
taflmam›flt›r. Bu yetersizlik hem hare-
ketin iç iflleyiflinde hem de meclis çal›fl-
malar›nda görülmüfltür. Bu, zaman za-
man kendili¤indenci tutumlar›n gelifl-
mesi, üstte kalma, bireysel tutumlar›n
öne ç›kmas›, meclis çal›flmalar›nda top-
lum ad›na sözcülü¤ün yap›lmas› gibi
yetersizliklerde görülmüfltür.

Genelde oldu¤u gibi özgür yurttafl
hareketinde de ortaya ç›kan en temel
sorun, Önderlik paradigmas›n› özüm-
sememedir. Bu yetersizlik genel olarak
sözcülük ve koordinasyon çal›flmas›n›n
ifllev kazanmamas›na, bireysel tarz ve
üsluplar›n afl›lmayarak hareketi ama-
tör, dar, aileci bir tutumla yürütmeye,
bölgelerin oturtulmamas›na yol açm›fl-
t›r. Yine bu durum ciddi anlamda kad-

ro sorununu da beraberinde getirmifl-
tir. Kadroda ideolojik birikim ve birli¤in
gelifltirilmemesi, bu yönlü e¤itimin ih-
mal edilmesi, klasik, toplum yöneten
kadro anlay›fl›n› canl› tutmufltur. 

Temel sorun Önderlik paradigmas›n›n
özümsenmemesidir

E¤itim faaliyetleri, toplumsal bilinç-
lenme ve ayd›nlanma çal›flmas› olarak
meclis ve komün oluflturman›n özü
durumundad›r. E¤itim paradigmaya
ve zihniyete girmede olmazsa olmaz bir
koflul olmas›na ra¤men, kadronun ve
halk›n e¤itiminin yap›lmamas› konfe-
deral sistemi ulafl›lamaz k›lm›flt›r. Do-
lay›s›yla derinlikli e¤itim çal›flmas›
güçlü pratikleflmeye yol açacakt›r. Bu-
na ba¤l› olarak geliflen di¤er bir sorun
ise pratikleflmemedir. Dar bir pratikçi-
li¤in ötesine geçilememifltir. Toplumla
ba¤ kurulmufl, ama toplumu örgütle-
me çal›flmas› derinlefltirilememifltir.
Komün ve ocaklara içerik kazand›r›la-
mad›¤› gibi, meclis giriflim komiteleri
flekilsel kalm›flt›r. Eski ile yeni aras›n-
da bir tekrar yaflanm›flt›r. 

Toplumsal ihtiyaçlar üzerinde öz
yeterlili¤i esas alan bir örgütselli¤e
çekme ve ortaklaflt›rmada, çözüm gü-
cü yapmada birkaç denemenin ötesine
geçmemifltir. Çal›flma sisteminde de
tarz ve yöntem tutturulamad›¤› için ki-
mi zaman afl›r› yerele gömülerek kla-
sik cephe çal›flmas› yürütülürken, ki-
mi zaman da sivil toplumcu bir görü-
nüm al›nm›flt›r. Esas çal›flma derinlefl-
tirilemedi¤i için bünyesinde dar bir ey-
lem hareketine düflme riskini sürekli
tafl›m›flt›r. Çözümsel eylem anlay›fl›
gelifltirilememifltir. Eylem ve örgütlen-
me diyalekti¤i do¤ru kurulamam›flt›r. 

Di¤er önemli sorun ise genel çal›flma
içerisindeki yeri ve rolünün tam olarak
netleflmemesidir. Burada kendini ta-
n›mlamada halen ciddi bir yetersizlik
yaflanmaktad›r. Hareketin bafllang›ç
sürecinde daha çok içe dönük olmas›,
kendini esas almas› geliflimi aç›s›ndan
anlafl›l›rd›r. Ancak hareket geniflleyip
büyüdükçe, Önderlik paradigmas›nda-
ki siyasal ve toplumsal sistemin bütün-
lük içinde kavranmamas›, hareketin
zaman zaman özel ve genel çal›flmalar
aras›nda med cezir yaflamas›na, ayr›
durmas›na yol açabilmifltir. 

Genel ve özel tart›flmalar›n›n hare-
ketin gündemine girmesi, gençlik, ka-
d›n hareketleri, demokratik siyaset ve
di¤er kurumsal yap›larla kapsay›c› bir
iliflki alan› oluflturamamas› bu neden-
ledir. Genelde sorunlar›n kaynaklar›n›
d›flta aramak do¤ru de¤ildir. Di¤er ya-
p›lar için, ‘çal›flmaya girmiyorlar, or-
taklaflm›yorlar’ demek hem kolayc› bir
yöntem hem de buradaki yetersizli¤ini
görmemektir. Dolay›s›yla kendini do¤-
ru sayan, d›fl›n› yanl›fl gören bir anla-
y›fl hareket çal›flmalar›n› daraltabil-
mifltir. Yine olabilecek kat›l›m ve or-
taklaflmalar› s›n›rlam›flt›r. Daha da
önemlisi, hareketin yanl›fl tan›nmas›n›
ve tart›fl›lmas›n› beraberinde getirmifl-
tir. Burada kendini do¤ru ifade edifl
daralmayla de¤il, pratik kapsay›c›l›kla
mümkündür. Salt kendini do¤ru gör-
me ve d›fl›n› eksik, yanl›fl de¤erlendir-
me, özünde özgür yurttafl hareketinin
perspektifine uymayan iktidarc› bir
anlay›fl›n d›fla vurumudur. 

Bu anlamda çal›flman›n büyümesine
paralel zihniyete girmeme ve bunun yol
açt›¤› zorlanmalar, hareketin esas zemi-
nine oturtulmas›n› da engellemifltir. Ge-
linen aflamada özgür yurttafl hareketi-
nin geride b›rakt›¤› zengin deneyimine
dayanarak, yaflad›¤› bu sorunlar› bir an
önce afl›p örgütsel sistemini oturtmas›
gerekmektedir. Yine aç›¤a ç›kan temel
sorunlar›ndan biri de demokratik ekolo-
jik cinsiyet özgürlükçü toplum paradig-
mas›n›n bütünlük içerisinde alg›lanma-
mas›d›r. Paradigmasal de¤iflimin en
önemli boyutunu bilinç ve zihniyet olufl-
turmakt›r. Bu anlamda sistemimizin
nas›l anlafl›ld›¤› ve alg›land›¤› önemlidir. 

‹deolojik do¤rultu kazanmadan, kad-
roda ideolojik birlik yaratmadan, pratik

“E¤itim faaliyetleri, toplumsal bilinçlenme,

meclis ve komün oluflturman›n özü 

durumundad›r. E¤itim paradigmaya ve 

zihniyete girmede olmazsa olmaz bir

koflul olmas›na ra¤men, kadronun ve

halk›n e¤itiminin yap›lmamas› konfederal

sistemi ulafl›lamaz k›lm›flt›r. Dolay›s›yla

derinlikli e¤itim çal›flmas› güçlü 

pratikleflmeye yol açacakt›r”
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politika baflar›l› k›l›nam›yor. Parçal› du-
rufllar›n kayna¤› budur. Önderli¤in zih-
niyet oluflturmay› de¤iflim stratejisinin
bafl›na koymas› bu nedenledir. Düflün-
sel ayd›nlanma olmadan, düflüncede
yeni de¤erler sistemi oturmadan, kul-
land›¤›m›z kavramlardan tutal›m duygu
dünyas›na kadar bu de¤erler yans›t›l-
madan zihniyet oluflturulamaz. 

Demokratik ekolojik cinsiyet öz-
gürlükçü toplum paradigmas›n›n fel-
sefe, etik, devlet, demokrasi, toplum-
sal ekoloji, toplumsal cinsiyet gibi
belli bafll› konularda getirdi¤i yorum,
güçlü bir bak›fl aç›s› ve tarih anlay›-
fl›na dönüflmelidir.

Taban demokrasisi toplumsal 
kesimlerin kendini var etme yeridir

Demokratik ekolojik toplum para-
digmas› do¤rultusunda kad›n›n kon-
federal örgütlülü¤ü ve sisteminin, ka-
d›n özgürlük ideolojisinin bilinci ve
mücadelesiyle geliflece¤i tart›flmas›z
bir gerçektir. Kürdistan’da demokra-
tik konfederal sistem, kad›n özgürlü-
¤ü, eflitli¤i ekseninde geliflti¤i oranda
yaflam bulacakt›r. Özgür, eflit ve de-
mokratik toplumsal kurulufl kad›n
öncülü¤ü ile gerçekleflecektir. Demok-
ratik toplumsal kuruluflun yeni özelli-
¤i ve niteli¤i kad›n eksenli olmas›d›r.
Bu yüzden her zamanki gibi ideolojik
ve örgütsel mücadele hayati de¤er ta-
fl›maktad›r. Kad›n hareketinin yeni-
den toplumsallaflmas› ve bu temelde
örgütlülü¤ünün sa¤lanmas› taban ör-
gütlenmelerinin gelifltirilmesiyle
mümkün olacakt›r. Tabandan olufltu-
rulacak olan kad›n meclisleri kad›n›n
özyönetimini, iradesini, toplumun de-
mokratikleflmesini gelifltirecektir.

Özgür yurttafl hareketinin egemen
cinsiyetçi zihniyet ve sistemden ç›k›fl›-
n›n en önemli aya¤›n›n kad›n örgütlü-
lü¤ünün ve iradesinin stratejik önem-
de ele al›nmas› oldu¤u kabul görülme-
si gereken yaklafl›md›r. Bu nedenle öz-
gür yurttafl hareketi meclis çal›flmala-
r› içerisinde flekillenen ve kimlik ka-
zanmaya çal›flan özgür kad›n inisiyati-
fi, toplumsal kuruculukta çal›flman›n
mihenk tafl›n› teflkil etmektedir. Her
ne kadar kad›n›n toplumsal alanda
kendi toplumsall›¤›n› nas›l oluflturaca-

¤› konusunda yaflad›¤› sistemsel ve ör-
gütsel s›k›nt›lar olsa da, özgür yurttafl
meclisleri içerisinde kad›n meclisle-
rinin oluflturulmas›yla, toplumsal so-
runlar›n ve cinsiyetçili¤in afl›lmas›nda
önemli bir bafllang›ç olacakt›r. Kad›n
konfederalizminin yurttafl meclisleri
içerisindeki yeri ve önemi yeterli dü-
zeyde tan›mlanmad›¤› takdirde, çal›fl-
man›n tali ve taktiksel ele al›nmas›na,
dolay›s›yla çal›flman›n iktidarc› ve dev-
letçi geliflmesine yol açacakt›r. 

Özgür yurttafl hareketinin en önemli
aya¤› kad›n örgütlülü¤üdür

Kad›n, çal›flmalarda kendi özgün
örgütlülü¤ünde derinleflemedi¤i gibi,
hareket içerisinde de kendi öz geliflimi-
ni yeterince sa¤layamad›. Kendini ha-
reketin öznesi olarak görmeyen, pasif
ve kendili¤indenci bir çal›flma tarz›n›n
hakim oldu¤u ve bunun yaratt›¤› s›-
k›nt›lar, özgür kad›n inisiyatifi çal›-
flanlar›n› da zor durumda b›rakm›fl,
bu da çal›flmalar›n örgütsel pozisyo-
nunu zay›f k›lm›flt›r. Özgür yurttafl ha-
reketi ve özgür kad›n inisiyatifi çal›fl-
malar›n›n ayr›ks› durmas›, kad›n›n
kendini tan›mlamada ve yurttafl kimli-
¤iyle ifadesini bulmada yaflad›¤› s›k›n-
t›dan kaynaklanmaktad›r. Özgür ka-
d›n inisiyatifi koordinasyonunun olufl-
turulmas› önemli bir motivasyon ve
moral yaratm›fl olsa da, iradeleflmenin
önemine denk bir örgütsel mant›¤›n,
yaklafl›m ve planlaman›n yeterli dü-
zeyde gelifltirilememesi, süreçle çal›fl-
man›n kendi haline b›rak›lmas›n›, bi-
raz da herkesin kendi inisiyatifi ve vic-
dan›yla yürüttü¤ü bir prati¤in ortaya
ç›kmas›n› beraberinde getirmifltir. 

Geçti¤imiz süreç içerisinde özgür
kad›n inisiyatifi çal›flmalar›na veril-
mek istenen a¤›rl›k do¤ru anlafl›lama-
d›¤› gibi, çal›flman›n yenili¤i ve ama-
törlükler de eklenince yeterli düzeyde
gelifltirilemedi. 

Sonuç olarak, iç örgütsüzlü¤ü ve
yaklafl›m sorunlar›ndan kaynakl› belli
bir daralmay› yaflad›. Özgür kad›n ini-
siyatifi öncelikli olarak cins bilinci ve
kad›n kimli¤ini ideolojik ve örgütsel
alanda kazanmal›d›r. Bu nedenle önü-
müzdeki süreçte kad›n iradesi olarak
özgür kad›n yurttafl felsefesini ve zih-

niyetini derinlefltirmeyi ve netlefltirme-
yi temel bir hedef olarak önüne koy-
mak durumundad›r. Da¤›n›k ve pasif
kal›fl›n alt›nda yatan ‘merkeziyetçi ol-
mayal›m’ anlay›fl›, kifli iradesi üzerin-
den mecliste örgütlenmeyi sa¤lamak
ve birey toplum dengesini bunun üze-
rinden güçlendirmeyi ve oturtmay›
esas almak, örgütlü, öz yeterlili¤e
ulaflm›fl yerel kad›n aktivistler üzerin-
den kad›n meclis çal›flmalar›n› gelifltir-
mek hedefinde olabilmelidir.

Meclis tan›m›nda kad›n hareketi
de baflta olmak üzere tüm örgütleri-
miz netleflmek zorundad›r. Bu anlam-
da bireyi nas›l bu sistemde özne hali-
ne getirece¤imiz, nas›l devletten ar›-
narak komünal olaca¤›m›z önemli ol-
maktad›r. Yönetim organizasyonlar›n›
do¤ru tan›mlamay›p yanl›fl kurarsak,
alt›ndan kalkamayaca¤›m›z sonuçlar
bile ortaya ç›kabilir. Bu nedenle, ‘bu
toplumu devletin içinden nas›l çeke-
ce¤iz, bu meclisleri nas›l oluflturaca-
¤›z? Bu meclislerimizin niteli¤ini nas›l
yarataca¤›z? Toplumu yönetmeden,
hiyerarflimizle s›n›f oluflturmadan bu
toplumsal organizasyonlar› nas›l bafl-
lataca¤›z? Kad›n yurttafll›¤›n› bu or-
ganizasyonlar içinde nas›l tan›mlaya-
ca¤›z? Oluflturulacak özgür yurttafl
meclisleriyle iliflki hukuku, kad›n›n
kat›l›m›, kad›n meclisleriyle genel
meclisler aras›ndaki ba¤›ml›l›k nas›l
olacak?’ vb sorularla ço¤altabilece¤i-
miz yo¤unca kafa kar›fl›kl›¤› yaratan
durumlar var. Bu nedenle meclis ta-
n›m›n› bütün hareket ve özelde de bu
çal›flmay› yapan bileflenlerle tart›fl-
mak ve ortaklaflmak kesinlikle gerek-
lidir. Aksi takdirde kad›n hareketi ay-
r›, özgür yurttafl hareketi ayr›, DTP
ayr›, DEM GENÇ ayr›, kültür ayr›
meclis kurma tart›flmalar› yaparsak,
daha mahalleye girmeden bu halk›
flimdiden parsellemifl oluruz.

Bu nedenle sistemimizi yeniden
örerken hiçbir dönem olmad›¤› kadar
halk›n kat›l›m›na önem vermek ve hal-
ka inmek büyük önem tafl›yacakt›r.
Çal›flmalar›m›z›n merkezi köyler, ma-
halleler ve sokaklar olacakt›r. Demok-
ratik konfederal sistem, komünal de-
¤erleri en çok temsil eden, sistem d›fl›
kalm›fl kad›n›n komün, ocak ve meclis
halkalar›n› örmesiyle oluflacakt›r. 
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Ortado¤u’da çok s›cak ve gerilimli ge-
liflmelerin yafland›¤› bir süreçten geçiyo-
ruz. Birbiri ile mücadele eden güçlerin
kararl›l›¤›, siyasal geliflmeleri do¤ru de-
¤erlendirip ad›mlar›n› buna göre atmas›,
her güç aç›s›ndan sonucu belirleyecek
önemli bir avantaj olacakt›r. Kürt özgür-
lük hareketi aç›s›ndan kader tayin edici
nitelikte olan bu süreçte bölgeye hük-
meden güçler fliddeti ve savafl› t›rmand›-
rarak, daha kanl› ve karanl›k bir süreci
de bafllatabilir. Buna karfl›l›k halk›n öz-
gürlük e¤ilimi, görkemli bir direnifl ser-
gileyip mücadeleyi yükselterek, halklara
ve topluma özgürlük ve bar›fl da getire-
bilir. Yani burada kilit rol oynayan mü-
cadeledir, mücadele durufludur. Hangi
güç mücadele iradesini daha güçlü ve
etkili ortaya koyarsa baflar› flans›n› da o
oranda elde etmifl olur. Bu aç›dan mü-
cadele yürüten güçlerin inançl›, dirayet-
li, azimli ve direngen tutumlar› süreç
üzerinde belirleyici bir role sahiptir. Böy-
le bir durufl da en fazla kad›ndan bekle-
nen bir durufltur. Çünkü, kad›n›n do¤a-
s›, düflünsel, duygusal, ruhsal yap›s›
buna denk bir yarat›l›fltad›r.

‹nsanl›¤›n yaz›lmam›fl ancak bin y›l-
larca yaflanm›fl tarihi, kad›n›n
erke¤i de kapsayan bütünlük-
lü, kendine güvenli, çekici, sü-
rükleyici, örgütleyici, eylemci
bir yarat›l›fla sahip oldu¤unu
ispatlam›flt›r. Kad›n, kutsal ki-
taplar›n iddia etti¤i gibi erkek
bedeninin bir parças› de¤il, er-
ke¤i de kapsayan bir varolufla
sahiptir. Yani kad›n, Adem’in
kaburga kemi¤inden yarat›l-
m›fl, eksik, güçsüz ve erke¤e
muhtaç zavall› bir varl›k de¤il-
dir. Yine iddia edildi¤i gibi ka-

d›n, ‘insan olan erke¤e’ hizmet etsin,
onu tatmin ve memnun etsin diye de
yarat›lmam›fl, varolmam›flt›r. Bu tür
savlar çok sinsi ve hainane bir biçimde
yap›lan büyük bilinç çarp›tmalar›d›r.
Bu çarp›tmalar, yalan yanl›fl mitoslar
gelifltirilerek ifllenmifl ve herkesin
inand›¤› ideolojiler haline getirilmifltir. 

Ortado¤u tarihinin sakl› 
kalan yüzü kad›n gerçe¤idir

Ortado¤u’nun ortaça¤ karanl›¤›na
saplan›p kalmas›nda kad›n› insan dahi
görmeyen, onu erke¤in bir eki, mal›,
hizmetçisi olarak ele alan kutsal bilinen
metinlerin çok belirleyici bir rolü vard›r.
Din ve inanç olgusuna basit ve s›radan
yaklaflmamak gerekir. Din halen mil-
yonlar› kapsayan, saran ve etkisi alt›na
alan güçlü bir olgudur. Bugün sadece
bölgemizde milyonlarca insan bu yala-
na gerçek sanarak inanmakta ve yafla-
maktad›r. Kad›n› gerçekten de bir insan
olarak görmemekte, Adem’in akl›n› çel-
di¤i için tanr› taraf›ndan cezaland›r›lan
kötülüklerin anas› olarak düflünmekte-

dir. ‹nanan bu insanlara göre kad›n bir
fleytand›r. Ve halen bölge bu gerici ya-
lan yanl›fl inanç kal›plar›n›n flekillendir-
di¤i çürümüfl zihniyet ve sistemlerle yö-
netilmektedir. Ve ne ac›d›r ki, Özgürlük
hareketinin d›fl›nda hiç kimse tarihi bafl
afla¤› bir gidifle sürükleyen bu sahte
gerçeklere cesurca e¤ilememekte, mü-
cadele etmemekte ve as›l gerçekleri gün
›fl›¤›na ç›karmak, yaflatmak için irade
ortaya koyamamaktad›r.

Toplumun kiflilik ve kimlik kazan-
mas›nda belirleyici bir rolü olan kad›n,
acaba neden bu kadar hiçlefltirildi ve
lanetlendi? En genel hatlar›yla bir iki
hususa dikkat çekecek olursak; k›z ol-
sun erkek olsun her ikisini de do¤uran,
besleyen, büyüten kad›nd›r. Çocu¤u
yetifltiren biri olarak do¤al›nda ilk e¤iti-
mini de verendir. Yani bir insan›n ka-
rakter flekillenmesinde 1-7 yafl aras›
dönem belirleyici denilecek düzeyde bir
etkiye ve öneme sahipse, o halde kad›-
n›n bu yafllarda verdi¤i e¤itim o insan›n
karakterini oluflturmada çok temel bir
yere sahiptir. Bu durumda kad›n›n e¤i-
tim ve bilinç düzeyi ne ise çocu¤una
verdi¤i de o kadard›r. Kendisinde olan

neyse onu verir çocu¤una, faz-
las›n› de¤il. Yaflamda gördü¤ü-
nü, ö¤rendi¤ini ve ö¤retileni
verir. Peki bu durumda kendi-
sinde olan nedir, ne kadard›r?
Ö¤renip de ö¤retti¤i nedir?

Bilinç, insan›n kendisini ta-
n›mas›yla ba¤lant›l› bir olgu-
dur. Tan›mak için bilmek la-
z›m. Bilgi olmadan tan›may› ge-
lifltiremez insan, tan›ma olma-
dan da bilinci. Bundan hare-
ketle flu soruyu sormak yanl›fl
olmasa gerek; kad›n kendisini

Ça¤›m›z›n Emevi hareketi AKP’ninÇa¤›m›z›n Emevi hareketi AKP’nin
kad›n politikas›kad›n politikas›

“AKP’nin Kürdistan’da Kürt kad›n›na yönelik çok özel bir stratejisi ve plan› var. Yoksullu¤un ve cehaletin
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ne düzeyde, nas›l tan›yor? ‹flte ac› olan
gerçek flu ki, kad›n›n kendisini tan›ma
düzeyi ve biçimi çok çok geri bir s›n›rda
seyrediyor. Kendisini eksik insan, erke-
¤in mal›, hizmetçisi gören, kendine gü-
venini, sayg›s›n› yitirmifl bir kad›n, ço-
cu¤una bunun ötesinde ne verebilir ki? 

Erke¤i kad›ndan üstün düflündü-
¤ü için erkek çocu¤u, kad›n› hiçlefl-
tirme üzerinden uydurulmufl pafla
ideolojisini vererek yetifltirir. K›z ço-
cu¤unu ise kendisi gibi her türlü hiz-
mete haz›r, erke¤ine sad›k, boynu
bükük ve yitik!... Bu çark sürekli bu
biçimde dönerek, evrilerek, çevrilerek
ça¤›n toplumu denilen olguyu olufl-
turur. Ve bu sahte çarp›t›lm›fl reali-
teden oluflan toplum, sa¤l›kl› bir top-
lum olmad›¤› gibi, içinde kad›na dair
bütün bir gerçe¤i de gizli tutar her
zaman. Gizledi¤i nedir?

‹nanç örtülü yalanlarla 
kad›n›n bilinci çarp›t›ld›

Toplumun flekillenmesinde ve olu-
flumunda olumlu veya olumsuz bü-
yük bir etki gücüne sahip olan kad›n,
erkek milliyetçili¤ine ve fetiflizmine
dayal› ataerkil bir ideoloji ile kendisi-
ne yabanc›laflt›r›ld› ve inanç örtülü
yalanlarla bilinci çarp›t›ld›. Ataerkil
ideoloji, kad›n› kendi çizgisinin mili-
tan› yaparak dünyada yaflam flans›
buldu, kurumlaflt› ve sistemleflti. Bu-
gün de geliflimini sürdürmek için kö-
le kad›na ve kad›n yoluyla köleleflen
topluma çok büyük bir ihtiyaç duy-
maktad›r. Bu aç›dan kad›n›n kölelik
statüsünün devam etmesi için elin-
den geleni yapmakta, her gün yeni
argüman ve zehirletici, öldürücü si-
lahlarla devreye girmektedir. 

Egemen sistem flunu çok iyi bilmek-
tedir ki, kad›n› kazanmak toplumu ka-
zanmak demektir! Bu gerçek kad›n›n
sahip oldu¤u ama sistem taraf›ndan
yalanlarla üstü örtülen, gizli tutulan
gücüne dikkat çekmektedir. 

Kutsal kitaplarda da geçen kad›na
dair yalan yanl›fl her söylemin amac›,
kad›n›n bu gücünü gizleme çabas›d›r.
Zaten tarihin ilk komplosu, bu gücün
özünü sapt›r›p sistemin hizmetine sü-
rerek, tasfiye etme veya gizleme teme-
linde ortaya ç›km›flt›r. Kad›n›n gücün-

den duyulan korkuyla birçok yalan uy-
durulmufl ve bu yalanlar ‘tanr›n›n bi-
rer emri’ diye kutsal metinlere konul-
mufltur. Baflta kad›n olmak üzere bü-
tün bir toplum buna inand›r›lm›fl ve
köleleflen kad›n üzerinden toplum kö-
lelefltirilmifltir. ‘Önce kad›n düflürüldü
ve sonra da toplum’ deyiminin anlat-
mak istedi¤i ac› gerçek de budur.

Bu bilinç çarp›tmas›n› ça¤a uydura-
rak en etkili gelifltiren ve bunun siyase-
tini yürüten güçlerin bafl›nda, ataerkil
ideolojinin fedai militanl›¤›n› yapan
AKP geliyor. Bu anlamda AKP’nin ka-
d›n politikas›n› çözümlemek, bir bak›-
ma çok büyük oranda AKP’nin gerçe¤i-
ni de çözümlemek demektir.

AKP, kuruluflundan bu yana kad›-
na dönük çok ciddi ve çirkin bir faali-
yet içerisindedir. AKP’nin yeniden ik-
tidara geliflinde kad›n çal›flmalar›n›n
ve kad›n oylar›n›n az›msanmayacak
bir etkisi vard›r. Seçim sürecinde en
aktif faaliyet yürüten kesim, AKP’nin
kad›n kollar›yd›. Türkiye’de ve özel-
likle Kürdistan’da kap›s›n› çalmad›k-
lar› aile, oturup sohbet etmedikleri,
sorunlar›yla ilgilenmedikleri, ihtiyaç-
lar›n› sormad›klar› kad›n kalmad›. Bu
tarz bir ifade biraz abart›l› olsa da bü-
yük oranda bir gerçe¤i de yans›tmak-
tad›r. Seçim sürecinde AKP’li kad›n-
lar bir bak›ma çalmad›k kap› b›rak-
mad›lar. ‹fle, en yoksul evden, en yok-
sul semtten bafllad›lar.

AKP kad›n özgürlü¤ü ad›na çal›flma
yürüten örgütlerin yapmas› gereken-
leri yöntemde esas alarak, kendi anla-

y›fl›na, tarz›na, üslubuna uydurup
yapt› ve hala yap›yor. AKP, güçsüz ve
çaresiz düflürdü¤ü kad›na bir kurtar›-
c› edas›yla el atarak kad›n›n duygula-
r›n› sömürüyor, hizmetine sürüyor,
kendi militan› yap›yor. Militan› haline
getirdi¤i kad›nla da toplumdaki di¤er
kad›nlar› zehirliyor, düflürüyor. 

AKP kad›n› devletçi sistemi üreten 
etkili bir makine haline getirmifltir

AKP militanl›¤›n› yapan kad›n,
kendi kad›n kimli¤inden uzaklaflm›fl,
zehirlenmifl bir kad›nd›r. Din ve
inanç ad›na kad›na götürdü¤ü tek
fley, onu daha fazla erke¤in mal› ve
kölesi haline getirmektir. Kad›n›, ik-
tidarc› devletçi sistemi üreten, onun
toplumunu yaratan etkili bir makine
haline getirmektir. Sistem için gerek-
li olan insan tipolojisini flekillendir-
mesini sa¤lamakt›r. Kad›na verdi¤i
ve ö¤retti¤i tek fley, nas›l kusursuz
bir biçimde erke¤in ve egemen siste-
min sad›k hizmetkar› olaca¤›d›r. Ve
bu sistemin büyümesi için yeni nesil-
lerin yetiflmesine ne biçimde katk›
sunaca¤›d›r. Çocuklar›n› bu temelde
nas›l daha iyi e¤itebilece¤idir. 

Köle statüsünü aflmam›fl aksine
onu daha da pekifltirmifl bir AKP’li
kad›n, kad›na kölelik ideolojisi d›fl›n-
da bir fley veremez. AKP’li kad›n›n ya-
paca¤› tek fley kad›n›n kölelik zincir-
lerini ço¤altarak, onu daha s›k› ve
kopmaz ba¤larla sisteme ba¤lamak,
ba¤›ml›laflt›rmakt›r. AKP ad›na faali-
yet yürüten kad›n, bunun ötesine, d›-
fl›na ç›kamaz. Çünkü, kendisinin
inand›¤›, inand›r›ld›¤› yalan da bu-
dur: Erke¤in eki, sad›k kölesi olarak
ona ve yaratt›¤› sisteme mutlak hiz-
met ve itaat etmek!

Bu hizmet anlay›fl›na s›k› s›k›ya
ba¤l› olan AKP’li kad›nlar, ellerinden
ne geliyorsa onu ortaya koyarak çal›-
fl›yor. S›n›rs›z bir çabayla yöneldikleri
alanlar›n bafl›nda da Kürdistan geli-
yor. Kürdistan’da AKP’nin Kürt kad›-
n›na yönelik çok özel bir stratejisi ve
plan› var. Yoksullu¤un ve cehaletin
kol gezdi¤i Kürdistan, AKP’nin islam
maskeli sömürücü politikalar›na ol-
dukça elveriflli bir ortam sunuyor.
Kürdistan’da devletin y›llard›r yok-
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sullaflt›rmaya dayal› yürüttü¤ü politi-
kalar› sonucu, bir lokma ekmek dahi
bulamayan y›¤›nca insan oluflmufl-
tur. Bugüne kadar gelmifl geçmifl özel
savafl hükümetlerine tafl ç›kartan
AKP, açl›k politikas›n› en ileri düzey-
de uygulayan, uygularken de en al-
çakça ve ahlaks›zca yöntemleri kulla-
nan bir hükümet oldu. 

Kürdistan’da fuhuflun artmas›n›n
perde arkas›nda AKP vard›r 

Bunu nas›l m› yap›yor? ‹fl ve üretim
sahalar›n› insanlara kapatarak önce
halk› açl›¤a mahkum ediyor ve ard›n-
dan mikro kredilerle insanlar› sat›n ala-
rak kendisine ba¤›ml› k›l›yor. 

E¤itimsiz, yoksul ve aç insan, kar-
n›n› doyurmak ve hayatta kalmak için
onurunu haysiyetini satan bir nokta-
ya getiriliyor. Kürdistan’da fuhuflun
bu kadar yayg›nlaflmas›n›n perde ar-
kas› bu gerçekliktir. Satarak para ka-
zanaca¤› bir fleyi kalmay›nca insanlar
bu defa bedenini sat›yor. Onurunu
kaybetmifl erkek, kar›s›n›, bac›s›n›,
k›z›n› pazarl›yor. Yine kad›n aileyi ge-
çindirmek için aç›k ya da gizli biçimde
bedenini sunuyor. Deniliyor ki; art›k
b›rakal›m Kürdistan’›n flehirlerini baz›
köylerinde dahi fuhufl yap›l›yor. Bu,
devletin ve AKP’nin Kürt kad›n›na ve
toplumuna yönelik gelifltirdi¤i Kürt
kültürünü yozlaflt›rmaya dayal› bir
özel savafl konseptidir.

Bu konseptin amac›, Özgürlük
mücadelesinin Kürdistan’da yaratt›¤›
özgürlük de¤erlerini yozlaflt›rmakt›r.
Özgürlük ahlak›na dayal› oluflan de-
mokratik birikimleri tasfiye etmektir.
Ve AKP bunu kad›n üzerinden yap›-
yor. Bir taraftan sözde sorunla-
r› ile ilgilenmek ve ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için kad›na giderek,
onu din aldatmacas›yla ataerkil
sistemin en karanl›k noktalar›-
na çekerken di¤er yandan yok-
sullu¤unu ve cehaletini besle-
yerek kad›n› düflünsel, duygu-
sal, ruhsal ve bedensel sömü-
rünün çark›na al›yor. Yap›lan
araflt›rmalara göre AKP iktidara
geldi¤inden beri Kürdistan’da
açl›kta ve fuhuflta çok ciddi bir
art›fl yaflan›yor.

AKP çizgisi Muaviye çizgisidir

‹slamiyet ad›na hareket eden bir
parti nas›l oluyor da fuhuflu bu kadar
gelifltirebiliyor? Bu gerçek islami ide-
olojinin neresinde var? Hz. Muham-
med çizgisi bu mudur?

Çok iyi biliyoruz ki, Hz. Muham-
med’in ilk savafl› cehalete karfl›d›r. Hz.
Muhammed’in ilk savafl›, diri diri top-
ra¤a gömülerek üzeri örtülen kad›n
trajedisini ortadan kald›rmaya karfl›-
d›r. Hz Muhammed, Önder Apo’nun
deyifliyle “dinsel dogmatizmle de¤il de
bilimsel tarih ve toplum anlay›fl›yla
yaklafl›ld›¤›nda son derece ö¤retici bir
ideolog, siyaset ve eylem adam›d›r.’’
Önder Apo’nun vurgulad›¤› temelde Hz
Muhammed dönemini bilimsel temel-
de okursak görece¤iz ki, o kendi döne-
mimin gerçek bir demokrat› ve devrim-
cisidir. Kad›na karfl› insani, etik de¤er
yarg›lar›n› gelifltirmek için çal›flm›fl,
Arap toplumunun düflürülüflünü ka-
d›n düflürülüflünde görerek yüceltme-
yi de kad›ndan bafllayarak yapmaya
çal›flm›flt›r. Kad›nlar›n diri diri gömül-
mesini yasaklam›fl, Hatice flahs›nda
kad›na de¤er vererek bir ahlaki de¤er
yarg›s› yaratmaya çal›flm›flt›r. 

‹slamiyet ad›na hareket eden
AKP’nin, Hz Muhammed çizgisiyle
uzaktan yak›ndan bir alakas› yoktur.
AKP çizgisi bir Muaviye çizgisidir.
Emevi, Abbasi çizgisidir. Tarihten çok
iyi biliyoruz ki, Hz Muhammed çizgisi-
ni, yani gerçek islam ideolojisini özün-
den sapt›ran Muaviyedir. Ard›ndan
Emeviler ve Abbasiler bu çizgiyi derin-
lefltirerek sürdürmüfllerdir. Muaviye
ve Osman’›n dayand›¤› Emevi kolu, is-
lamiyet devrimi tam baflar›ya ulaflt›k-

tan sonra müslümanl›¤a geçmifltir.
Geçifl ise yürekten de¤il tamam›yla ç›-
kar temelindedir. 

Muaviye ve Emevi çizgisinin devam›
olan AKP de islamiyeti tamamen bir si-
yaset arac› olarak kullan›yor. Dini kul-
lanmada oldukça ç›karc› ve Makyave-
listtir. ‹ktidar› için yapmayaca¤› kötü-
lük, ifllemeyece¤i suç yoktur. AKP’ye gö-
re -t›pk› Emeviler gibi- iktidar için her
yol mubaht›r. Ac›d›r ki iktidar hesapla-
r›ndan dolay› Hz Muhammed öldü¤ün-
de cenazesi üç gün yerde kalm›flt›r. Eh-
libeyt denilen yak›n çevresinin bafl›na o
ça¤da efline ender rastlanan en büyük
trajediler getirilmifltir. Kerbela, trajik bir
olay olman›n ötesinde Hz Muhammed
çizgisine en büyük ihanettir. ‹slamiyet
aç›s›ndan sonraki sürecin nas›l gelifle-
ce¤ine dair kötü bir mesajd›r. ‹slamiyet
tarihinde vahfletin, fanatizmin bafllang›-
c› ve ihanet çizgisinin zaferidir. Yani
sahte islam›n zaferidir Kerbela. 

O aç›dan Önder Apo sahte islami
ideolojinin flekillendirdi¤i Ortado¤u
gerçe¤ini dile getirirken flunu söylü-
yor: “Marx, bir dönem Fransa’da kendi
zaman›nda yap›lan Marksizm tart›fl-
malar›n› gördü¤ünde flöyle der: ‘Ben
Marksist de¤ilim.’ ‹nan›yorum ki, Hz
Muhammed bir kalk›p kendi ümmeti-
nin ça¤la yaflad›¤› çeliflkiyi görse, çok
daha kesin bir biçimde ‘Ben islam de-
¤ilim’ diyecektir.’’

Nakflicili¤e dayanan AKP’nin gerçe¤i,
sahte islam gerçe¤idir. Nakflicilik de as-
l›nda ç›kar temelinde gönülsüzce müs-
lümanl›¤› kabul eden, kökeni yahudili¤e
dayanan bir çizgidir. Özünde bu da bir
ihanet çizgisidir. Öyle ki ihanetle flekille-
nen bir islami çizgiye, daha önce ba¤l›
oldu¤u de¤erlere ihanetle girifl, çok da-

ha katmerli, kanserli ve krizli
bir islami kimlik tart›flmas›n›
gündeme getiriyor. Bu düzey-
de çarp›t›lm›fl bir islami ideo-
lojinin siyasetini yapmak hiç
kuflkusuz vahflet yaflat›r, fela-
ketle de sonuçlan›r. 

Kürdistan’da AKP’nin da-
yand›¤› Nakflicilik, ihaneti
üreten kaynakt›r. Bu kaynak-
lar AKP’nin sahte islam çizgi-
sini besliyor, Kürdistan’da
ona yaflam zemini sunuyor.
AKP Kürdistan’da yaflam›n›,
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sahte islam propagandas› ile yoksulluk,
fuhufl, töre ad›na ifllenen cinayetler
üzerine infla ediyor. Nitekim koruyucu-
luk ve ajanl›k da bu çizginin Kürdis-
tan’da yaflam bulma biçimleridir. 

Devletin cehalet üreten politikalar›
ihanetin varolufl zeminidir 

Onurunu satan, özüne ters düflen
bir insan, her fleyi yapma gözü karal›-
¤›na sahiptir. Halk›na en büyük zarar›
bu kesimlerin verdi¤i aç›kt›r. Bu ke-
simler halk›na düflmandan daha fazla
düflman kesilmifltir. Adeta ihanet et-
menin düflürülmüfl, i¤difl edilmifl ya-
r›m insan hali ile karfl›s›nda onurlu ve
tam insan olarak durana, yaflayana ta-
hammül edemeyen, agresif bir ruh ha-
li ile sald›r›p duran bir pozisyondad›r.
Kendisinde kaybedip de onda gördü¤ü
insani yanlara hiçbir ahlaki ölçü tan›-
madan yöneliyor. Bu hastal›kl› ruh ha-
li onlar› düflmandan daha azg›n bir
düflman durumuna getiriyor. O yüzden
Kürdistan’da ihanet bitmiyor.

Devletin, açl›¤›, cehaleti ve yozlafl-
may› üreten politikalar› her dönem ve
zamanda ihanetin varolufl koflullar›n›
oluflturuyor. Aç, yoksul, cahil insan s›-
n›rs›z bask›lar alt›nda onurunu satt›k-
ça ihanete yöneliyor. ‹hanete yöneldik-
çe kendisini sömüren canavar› büyü-
tüyor, kendisi de düfltükçe düflüyor. 

Zehir Oyunu’nu izleyen bir tek insan
-gerçekte insansa e¤er- “bu trajediden
ben etkilenmedim’’ diyemez. Kürdis-
tan’›n trajedisi, Zehir Oyunu’ndaki ka-
d›n trajedisidir. Orada gencecik k›zlar›n
ve erkeklerin yaflad›klar›, Kürdistan’da
devlet olan AKP’nin yaflatt›klar›d›r ve
yaflatmak istedikleridir. AKP çok aç›k
ki, Kürdistan toplumunu kad›n yoluyla
fahifl bir toplum haline getirmeye çal›fl›-
yor. Bu konseptin ad› zehir oyunudur. 

Bir toplumda ahlak› çözmek, kültü-
rü yozlaflt›rmak, insani de¤er yarg›lar›-
n› tahrip etmek için, açl›ktan, fuhufl-
tan, ihanetten daha etkili bir yol ola-
maz. Otuz y›ll›k Özgürlük mücadelesi-
nin büyük bedellerle ortaya ç›kard›¤›
de¤erler ancak bu biçimde heder edile-
bilir. Çünkü, özgürlük de¤erleriyle bu-
luflmufl, yeni bir özgürlük ahlak› olufl-
turmufl, özgür bir Kürt bireyi, toplu-

mu, erkek egemen sistemin, sahte isla-
mi politikalar›n yaflam zeminlerini ku-
rutuyor. O aç›dan devlet de AKP de sal-
d›r›lar›nda hiçbir etik s›n›r tan›m›yor. 

AKP genel seçimler sürecinde kad›n
üzerinde yürüttü¤ü siyaseti yerel se-
çimlere haz›rl›k sürecinde de yürütme-
ye çal›fl›yor. Kad›n kollar›n› geniflleti-
yor, aktiflefltiriyor. fiiddetin, savafl›n
ürünü olan aile içi fliddet yüzünden
çaresiz duruma düflmüfl kad›na yar-
d›m ad› alt›nda s›¤›nma evleri aç›yor.
Bu politik giriflimler kad›na en büyük
hakareti içermesine ra¤men AKP için
bir örgütleme tarz› haline gelmifl du-
rumda. Devlet ve Kürdistan’da devlet
olan AKP, Kürt kad›n›n› Özgürlük mü-
cadelesinden koparmak için s›¤›nma
evlerinden tutal›m, sa¤l›k ve ekonomi
kredilerine kadar, medya yoluyla kad›-
n› sanal dünyaya hapsetmekten fuhufl
ve uyuflturucu bata¤›na çekmeye
kadar onlarca yol ve yöntemle kad›n›

postmodern kültür içine çekerek öz-
gürlük aray›fllar›n› öldürmeye çal›fl›-
yor. Örne¤in, son y›llarda fuhufl kadar
uyuflturucu kullan›m›n›n da Kürdis-
tan’da oldukça yayg›n oldu¤u söyleni-
yor. Kürt gençleri uyuflturucu yoluyla
Özgürlük mücadelesinden uzaklaflt›r›-
l›yor. Kürdistan kad›n› ve gençli¤i fu-
hufl ve uyuflturucu bata¤›na çekilerek
toplumun temel de¤er yarg›lar› dejene-
re ediliyor ve ahlaki yozlaflma yarat›l›-
yor. Bu hiç flüphesiz çok i¤renç ve teh-
likeli bir imha ve bitirme plan›d›r. 

Ortak kültürün afl›nd›¤› yerde
toplum halk olma bilincini yitirir

Bir halk› var eden, onu bir arada tu-
tan temel de¤er yarg›lar› vard›r. Bunla-
r›n bafl›nda kanla, ac›yla, emekle ya-
ratt›¤› kültürü ve özgürlük ahlak› gelir.
Ortak ak›l, ortak duygu, ortak ruh, or-
tak ac›, ortak sevinç sonucunda olu-
flan bu kültür afl›nd› m›, o toplum halk
olma, insan olma bilincini yitirir. Çün-
kü art›k o onurunu yitirmifltir. Onur
yitimi toplumsal bilinç yitimine yol
açar. Onur duygusu insan› insan ya-
pan, çok temel bir insani erdemdir. 

Onurun kad›n flahs›nda somutlafl-
mas› da do¤ru bir yaklafl›md›r. Bir
halk›n kad›n› onurluysa, o halk›n
kendisi de onurludur. Elbette onur,
gerici feodal zihniyetin ve sistemin ele
ald›¤› biçimiyle kad›n cinselli¤ine, be-
denine indirgenmifl, mülklefltirilmifl
kaba bir namus anlay›fl› da de¤ildir.
Onur, kiflili¤ini, kimli¤ini, özgürlü¤ü-
nü kazanm›fl kad›n gerçe¤idir, halk
gerçe¤idir. Onuru korumak, özgür ki-
flili¤ini, kimli¤ini korumakt›r. 

Onuru korumak için de flüphesiz
çok büyük bir özgürlük çal›flmas› gere-
kiyor. Onursuzlaflt›rma politikalar›na
karfl› en anlaml› cevap, muazzam bir
özgürlük çal›flmas› ile verilebilir. Ancak
bu konuda özellikle de Türkiye’de üst
düzeyde bir ataletin yafland›¤› bir ger-
çektir. Öyle ki Türkiye kad›n hareketi,
AKP kad›n kollar› kadar dahi bir perfor-
mans sergilemiyor. Kad›n özgürlü¤ü
ad›na yola ç›kan Demokratik Özgür Ka-
d›n Hareketi adeta Kürdistan’› AKP’li
kad›nlara b›rakm›fl gibidir. AKP’li ka-
d›nlar en yoksul evlerden, semtlerden
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bafllayarak Kürt kad›n›na kölelik ideo-
lojisini ö¤retiyor, küçük maddi yard›m-
larla onurunu sat›n almaya çal›fl›yor.
AKP, ‘ailedeki kad›n› kazan, aileyi tüm-
den kazan›rs›n’ fliar›yla hareket ediyor.
Kürdistan’da ziyaret etmedik aile, mu-
hatap al›nmad›k kad›n b›rakm›yor. Bir
bak›ma Özgür kad›n hareketinin çal›fl-
mayarak yaratt›¤› tüm boflluklar› AKP’li
kad›nlar dolduruyor. 

Kad›ndan kopuk olan bir kad›n 
hareketi baflar›ya gidemez 

Kad›n hareketi, bu tablo karfl›s›nda
hiçbir gerekçeye s›¤›nmadan kendisine
flu sorular› içtenlikle sorabilmelidir:
Kürdistan’da flimdiye kadar kaç köye
gittim? Kaç kad›n örgütledim? Kürdis-
tan’da kaç yoksul semte gittim? Kaç
komün ve meclis kurdum? 

Türkiye’deki eylemsizlik durumu da
ortaya koyuyor ki, bu konuda ciddi bir
zay›fl›k vard›r. Çünkü çal›flan, öncü
kadro kad›ndan kopuktur. Üstte ve
elittir. Gözünü büyük flehirlere ve zen-
gin semtlere dikmifl. Yoksul insanlar
içinde çal›flmay› küçümsüyor. Fakir,
e¤itimsiz kad›n› geri görüyor. Halk›n
de¤er yarg›lar›n› gözetip sayg› duyma-
y›, buna göre giyinmeyi, buna göre bir
davran›fl ve disiplin kazanmay› özgür-
lü¤ünün k›s›tlanmas› olarak ele al›yor.
fiimdi bu biçimde yaklaflan bir öncü,
halktan kad›na özgürlük bilincini ve-
rerek onu demokratik bir örgütlülük
içerisine çekebilir mi? Bu anlay›flla,
fuhufltan tutal›m töre ad› alt›nda iflle-
nen cinayetlere kadar, aile içi flid-
detten intihara kadar kad›n›n yaflad›¤›
tüm sorunlara ne kadar çözüm gücü
olabilir? Devletin ve AKP’nin çok siste-
matik bir biçimde kad›n üzerinde uy-
gulad›¤› yozlaflt›rma konseptini ne ka-
dar bofla ç›karabilir? Daha da önemli-
si bu tarz bir anlay›fla sahip öncü kad-
ro, gerçek bir özgürlük çal›flmas› yürü-
tebilir mi? Tek kelime ile yürütemez. 

Tarih, kad›ndan kopuk, özellikle
de yoksul, e¤itimsiz kad›ndan kopuk
hiçbir kad›n hareketinin baflar›ya git-
ti¤ine tan›k olmam›flt›r. E¤er erkek
egemen sistemin kendisini yoksul ve
cahil toplum üzerinde ayakta tuttu-
¤una inan›yorsak, toplumu köleleflti-

rip sürülefltirerek varl›¤›n› sürdürdü-
¤ünü düflünüyorsak, o halde sisteme
karfl› mücadeleyi de burada bafllat-
mam›z gerekiyor. 

AKP yoksullaflt›rd›¤› insanlar›n 
onurunu sat›n alarak iktidar olmufltur 

fiu bir gerçek ki sistemin üzerinde
en kolay oynad›¤› kesim, yoksullaflt›r-
d›¤› kesimdir. Bu kesim güçsüzlü¤ün-
den kaynakl› her türlü kullan›ma aç›k
bir kesimdir. Ezilendir, ma¤durdur,
sürekli çaresizce merhamet dileyendir. 

Türkiye’deki genel seçimlerde çok
aç›k ortaya ç›kt› ki, befl kurufl para kar-
fl›l›¤›nda insanlar onurunu dahi satabi-
liyor. AKP bir nevi yoksullaflt›rd›¤› in-

sanlar›n onurunu sat›n alarak iktidara
geldi. Hz Muhammed islam devrimi ile
onurunu kaybetmifl insanlara onur ka-
zand›rma savafl› verirken AKP, sahte is-
lam ideolojisiyle insanlara, topluma
karfl› bir onur k›rma savafl› yürüttü,
yürütüyor. Ve Kürdistan’da kifliliksiz
insan, kimliksiz halk üzerinden iktida-
r›n› kurma mücadelesi gelifltiriyor. 

Demokratik özgür toplum mücade-
lesine öncülük eden Türkiye kad›n
hareketinin hiçbir bofllu¤a yer b›rak-
madan özgürlük çal›flmalar›n› katla-
yarak gelifltirmesi özgürlük ahlak›n›n
temel ilkesidir ve dönemin temel göre-
vidir. Bu, ayn› zamanda kad›nlar ve
halklar karfl›s›nda yüksek sorumlu-
luk duyan, özgür düflünen insanlar›n,
öncülerin görevidir. AKP’nin Kürt ka-

d›n› üzerinde yo¤unlaflt›rarak sürdür-
dü¤ü imha konsepti, Kürt halk›na
günden güne kan kaybettiriyor. 

Edi Bese hamlesi 
Kürt kad›n›n›n imha edilmesi 

plan›n› bofla ç›karacakt›r

1992 serhildanlar› gibi görkemli bir-
çok direnifle öncülük eden, Türkiye’yi
sarsan serhildanlar›n bafl›n› çeken
Kürt kad›n›, inkar imha konseptinin
tüm fliddeti ve ars›zl›¤› ile kendisini da-
yatt›¤› böyle bir süreçte ciddi bir tepki
ortaya koyam›yor. Kad›n özgürlük ha-
reketinin mimar›, mücadelesinin en
büyük emekçisi olan Önder Apo’nun
zehirlenme ve imha ile karfl› karfl›ya
oldu¤u böyle kritik bir süreçte, kad›n
serhildanlar ile Türkiye’yi sarsmas› ge-
rekirken, etkisiz baz› eylemlerin d›fl›nda
fazla bir aktivite gelifltiremiyor. Bu du-
rum devlet ve AKP politikalar› taraf›n-
dan uyuflturuldu¤unun, gafleti yaflad›-
¤›n›n çok ciddi bir iflareti oluyor. Önder
Apo üzerinde uygulanan imha konsepti
-çokça dile getirdi¤imiz gibi- kesin kez
özgürlü¤e kalkan Kürt kad›n›n›n, Kürt
halk›n›n imhas›d›r. Geçmiflten bugüne
büyük bedel ve emeklerle oluflmufl de-
mokratik kazan›mlar›n tasfiyesidir, im-
has›d›r. Bu ayn› zamanda Kürt halk›na,
demokratik duyarl› Türkiye insan›na
karfl› yap›lan faflist bir darbenin uygu-
lama biçimidir. S›n›r tan›mayan anti
demokratik uygulamalar›n alt›nda ya-
tan gerçek de budur. 

Kad›nlar baflta olmak üzere demok-
rasiye, bar›fla duyarl› tüm çevreler, di-
renifli yükseltip mücadelelerini çok et-
kili bir biçimde gelifltiremezlerse e¤er,
12 Eylül darbesinin yaratt›¤› sonuçla-
r› dahi arar duruma geleceklerdir. 

Bu aç›dan ÊÊDDÎÎ  BBEESS  EE hamlesini fa-
flist uygulamalara karfl› bafllat›lan bir
hamle olarak da ele al›p kat›lmak,
ça¤dafl, demokratik, bar›flç›l ve özgür
insan tutumudur. Faflizme, militariz-
me karfl› tüm güçlerin seferberlik ru-
huyla sürece kat›lmas› ve direnifl, öz-
gürlük, demokrasi mücadelesini yük-
seltmesi, kad›nlar ve halklar üzerin-
deki imha plan›n› bofla ç›karacak, ba-
r›fl ve demokratik sürece ard›na ka-
dar kap›y› açacakt›r. 
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1996 y›l› ilkbahar›na büyük bir cofl-
kuyla giren Gabar gücü, pratik çal›fl-
man›n heyecan› içinde bölge düzenle-
mesini bekliyordu. Düzenleme beklen-
tisi ve ayr›l›k heyecan› yüzlerden oku-
nuyor, yap›lan tüm sohbetlerde hangi
birli¤e ve alana gidilece¤i konusunda
cevab› bir tek yönetimde sakl› olan tar-
t›flmalar yürütülüyordu. 

Beklenen an sonunda gelmifl, bölge
komutan› düzenlemeyi okumufltu.
Bölge gücü üç birlik halinde hareket
edecekti. Ayr›l›ktan kaynakl› duygu-
sall›k, herkesin bekledi¤i “halay ser-
best” sözüyle biraz olsun da¤›lm›fl, ge-
rillan›n kendine has türküleri eflli¤in-
de halaylar çekilmeye bafllanm›flt›. Ar-
t›k günefl batmaya yüz tuttu¤unda ise
yemekten sonra gruplar›n düzenleme-
si olan alanlara do¤ru hareket edece-
¤i söylenmiflti. Hava kararm›fl, günefl
parlakl›¤›n› y›ld›zlara bölüfltürmüfl,
karanl›¤a sabaha dek kendi hük-
münü sürmesi için izin vermiflti. Ko-
mutan, içtima sahas›nda s›raya gir-
mifl olan taburun karfl›s›na geçerek
akflam fliar›n› atm›flt›. 

“Bi can bi xwîn em bi te re ne
ey Serok.”

O gün fliar her zamankinden
daha gür ç›km›flt› a¤›zlardan.
Birli¤imiz di¤er arkadafllardan
ayr›l›yor, yepyeni ve zorlu bir
pratik çal›flma içerisine giriyor-
du kararl› ad›mlarla. 

Birli¤imiz F›nd›k da¤lar›na
ulaflt›¤›nda, tan yeri k›z›llaflm›flt›.
Botan’›n çiçek kokan yaylalar›n-
da ve F›nd›k da¤lar›n›n s›k or-
manlar›nda araziyi tan›mak için
günlerdir s›kl›kla yap›lan nokta

de¤iflimi ifle yaram›fl ve hemen hemen
tüm arkadafllar araziyi tan›m›flt›.

Bir sabah keflifçiler, “F›nd›k taburu-
nun üst tepelerinde düflman var. Koor-
dine tepesine kadar tutulmufl” tekmili-
ni vermifl, düflman akflama kadar ora-
da kal›nca, birlik komutan›m›z bir ke-
flifçi timini orada bulunan arkadafllara
takviye olarak göndermiflti. 

Bu  y›l›n  ilk  eylemine  gidiyoruz

Keflif için giden arkadafllar noktaya
döndüklerinde, hepsinin yüzü gülü-
yordu. Yönetim hemen toplanm›fl, dü-
zenleme yapmaya koyulmufltu. Heye-
can yine doru¤a ç›km›flt›. Bu ilkbaha-
r›n ilk eylemi olacakt› ve baflar›l› olur-
sa, bu eylem bütün y›l›n prati¤ini belir-
leyecekti. Birlik komutan›m›z, düzen-
leme haz›rland›ktan sonra yap›lan top-
lant›da, “bildi¤iniz gibi düflman arazide
ve gitmeye de hiç niyeti yok. Eylemin
keflfi yap›ld› ve bu yönde bir düzenle-
meye gidildi. Yaln›z, gelmeyen arka-
dafllar üzülmesinler, çünkü düzenle-

meyi eylemin ihtiyac›na göre yapt›k”
sözleriyle daha ilk bafltan önümüzü al-
m›flt›. Toplant› bitince düzenlemede
yer alanlar›n yüzleri gülüyor, gitmeyen
arkadafllar›n yüzleri gidenlerin eylem
coflkusunu k›rmamak için gülse de,
düzenlemeden hoflnut olmad›klar›n›
gizlemeye yetmiyordu. Ben de yap›lan
uyar›ya ra¤men toplant›dan sonra ko-
mutan arkadafl›n yan›na gitmifl, eyle-
me kat›lmak istedi¤imi söylemifltim. 

“Hay›r yoldafl! Zaten düzenleme ol-
mufl, de¤ifltiremeyiz. Üzülme, önü-
müzde daha koskoca bir y›l var, daha
böyle çok düzenleme yap›p eyleme gi-
dece¤iz. Kal ve üstüne düflen görevi
yap” demiflti.

Bu konuflmas›ndan sonra durumu
kabul etmek zorunda kalm›flt›m, tabii
bir dahaki eyleme kesin kat›lma sözü-
nü ald›ktan sonra.

Gruplar s›ra halinde büyük bir cofl-
kuyla ilerliyordu. Yüre¤imde büyük bir
sevinç, ama ayn› zamanda da ‘ben niye
içinde de¤ilim’ düflüncesinden kaynakl›
bir üzüntü vard›. Noktada kalan bizler,

eyleme giden arkadafllar›n geri
çekilme haz›rl›klar›n› yapacak
ve gereken ihtiyaçlar› karfl›la-
yacakt›k. Bahoz arkadaflla be-
raber gönüllü olarak ekmekçi
olmufltuk. Ekme¤i, ateflin gö-
rünmemesi için daha önceden
belirledi¤imiz kayan›n alt›nda
yapacakt›k. 

Ekme¤i bitirdikten sonra,
Bahoz arkadaflla yan yana
uzanm›fl, y›ld›zlar› seyre dal-
m›flt›k. Hiç konuflmadan öyle-
ce y›ld›zlara bak›yorduk. Ba-
hoz arkadafl, “ne oldu bunla-
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ra? Yoksa tepeler bofl mu ç›kt›? Art›k
çeliflkiye girdim” diye homurdan›nca
O’na, beklemesini, eylemin sab›r ve so-
¤ukkanl›l›k gerektirdi¤ini, aksi takdirde
her fleyin berbat olabilece¤ini söyledim.
Bunun üzerine Bahoz arkadafl, “hakl›-
s›n heval, ama ben onlardan daha fazla
heyecanl›y›m. Zaman› geçirmek için
durmadan y›ld›zlar› sayd›m, art›k yo-
ruldum. Onun için öyle söyledim” dedi. 

Sohbetimiz böyle sürüp giderken,
birden gök gürültüsünü and›ran bir
ses yank›lanm›flt› gecenin sessizli¤in-
de. Bu ses üzerine ikimiz de aya¤a f›r-
lam›flt›k. Kurflunlar havada desenler
çiziyor, arkadafllar›n BKC mermileri
ans›z›n bast›ran bir ya¤mur gibi
düflman›n bulundu¤u tepeyi dövüyor-
du. Noktada kalan arkadafllar heyecan
ve mutluluktan coflmufllard›. Karfl›l›k-

l› silah sesleri yar›m saat kadar devam
ettikten sonra kesilmiflti. Art›k sadece
düflman taraf›ndan mermi sesleri geli-
yordu. Bu da demekti ki, arkadafllar
geri çekiliyorlard›. 

Eylemin bafllama heyecan› bitmifl,
ama ondan daha zor olan eylemin so-
nucunu beklemek kalm›flt› biz nokta-
dakilere. Herkesin kendine sordu¤u
soru, flehit veya yaral› olup olmad›¤›,
varsa bunlar›n kimler oldu¤uydu. ‹n-
san elinde olmadan böyle düflüncelere
dal›yordu. Savafl gerçekli¤inin bilin-
cinde olarak ve candan daha de¤erli
fleyler için can›n› feda etmeyi göze ala-
rak savafl›yordu bütün arkadafllar. Se-
vincin ve üzüntünün birbirine kar›flt›-
¤› bu bekleyifl, nöbetçinin noktada

yank›lanan ve herkesin bekledi¤i
sesiyle nihayet sona ermiflti. 

“Ev kî ye?”
Arkadafllar cevap vermifl, parola söy-

lendikten sonra ard arda noktaya gir-
mifllerdi. Arkadafllar gelene kadar
kimse uyumad›¤›ndan, hemen onlar›n
etraf›na toplanm›flt›k. Arka arkaya so-
rular soruyor, cevaplar bekliyorduk.
Mazlum arkadafl sordu¤umuz bütün
sorular› cevaplam›fl, bizler de kulakla-
r›m›z› dört açarak dinlemifltik. 

“‹stedi¤imiz hedefi imha ettik. Eylem
baflar›l›, fakat komutan arkadafl hafif
yaral›, bir grup arkadafl onun yan›n-
da kald›. Buradan bir grup yoldafl on-
lara yard›ma gitse iyi olur. Arkadafllar
yorulmufllard›r.”

Nerede olduklar›n› ö¤rendikten son-
ra, grup olarak noktadan mermi gibi

f›rlam›flt›k. Onlara yetiflti¤imizde yor-
gun düflmüfl, ara vermifllerdi. Arka-
dafllarla merhabalaflt›ktan sonra bir-
lik komutan›m›z›n yan›na gitmifl,
O’nunla da merhabalaflt›ktan sonra
hemen O’nu tafl›mak için kasaturala-
r›m›zla uzun a¤açlar keserek sedye
yapmaya giriflmifl ve iflimizi bitirdik-
ten sonra arkadafl› sedyenin üzerine
koyarak yola ç›km›flt›k. 

Baflka  bir  alana  do¤ru  
yola  ç›kma  zaman›  geldi

Günefl do¤mak üzereydi ve biz hala
noktaya varamam›flt›k. Gündüz hare-
ket etmek ak›ll›ca olmayaca¤›ndan,
a¤açlar› s›k olan uygun bir yer keflfet-

mifl ve orada konaklam›flt›k. Sabah
keflfi yap›lm›flt›. Arazide düflman yok-
tu. Art›k rahat hareket edebilirdik. Ar-
kadafl biraz iyileflene kadar tespit edi-
len gizli bir yerde kalacak, daha sonra
doktor arkadafllar O’nu oradan alarak
hastaneye götüreceklerdi. 

Birlik komutan›m›z yaral›yd›. Eylem
toplant›s› yap›lacak ve arkadafl iyileflene
kadar geçici bir süre için yeni bir birlik
komutan› atanacakt›. Karargah birli¤i-
mizi ça¤›r›nca, birli¤imiz Gabar’›n zirve-
lerindeki Navser alan›na gelmiflti. Bir
haftaya yak›n karargahta kal›nm›fl, top-
lant› vb çal›flmalar sonuçland›r›lm›flt›.
Berxwedan arkadafl da yeni birlik ko-
mutan›m›z olarak atanm›flt›. 

Birli¤imiz yine çal›flmalar›n› sürdürü-
yordu. Berxwedan arkadafl da daha
önce bir çat›flmada ald›¤› parça sonucu
bir gözünü kaybetmiflti. Fakat çal›flma
temposundan hiçbir fley kaybetmemiflti.
Sanki y›llarca bu birlikte ifl yapacakm›fl
gibi can›gönülden çaba harc›yordu. 

‹ki ay kadar sonra birlik komutan›-
m›z›n yaras› art›k iyileflmiflti. Bir sa-
bah erkenden bir grup arkadaflla bera-
ber noktaya girdiklerinde, onlar› gören
bütün arkadafllar sevinçten adeta
uçuyorlard›. Art›k Berxwedan arkadafl
görevini tamamlam›flt›. Birli¤imiz tö-
ren için içtimaya girmifl, Berxwedan
arkadafl içtiman›n karfl›s›na geçerek
arkadafllara hitaben bir konuflma
yapm›fl ve konuflmas›ndan sonra da
vedalaflarak bizlerden ayr›lm›flt›.

Aradan bir hafta geçmifl, birlik top-
lant›s›ndan sonra karargahtan uzun
süredir ayn› alanda oldu¤umuz için
yer de¤ifltirmemiz gerekti¤i yönünde
talimat gelmiflti. Çiyayê B›z›na alan›na
gitmemiz gerekiyordu. 

Çiyayê B›z›na’n›n zirvesinden ‹dil ova-
s›n› seyretmek bütün arkadafllar›n en
çok hofluna giden fleydi. Da¤›n bitti¤i
yerde Dicle suyu da¤ ve ova aras›nda
s›n›r çizgisi olmufl gibi öylece uzan›p
gidiyordu. Otlar kurumufltu ve art›k s›-
cakl›k insan› bunalt›yordu. Dicle suyu
yak›n oldu¤undan, onun s›cak etkisi
burada yo¤un hissediliyordu. 

Bir gün birlik komutan›m›z yan›na
Renas arkadaflla birlikte iki arkadafl›
da alarak noktadan ayr›lm›flt›. Aradan
iki gün geçtikten sonra döndüklerinde
bütün arkadafllar onlar›n etraf›nda
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toplanm›flt›k. “Neredeydiniz? Gizlice
gittiniz, ne var? Merak ediyoruz, hadi
söyleyin” sorular› arkadafllar›n nefes
almas›na bile izin vermeyecek kadar
ard arda geliyordu. Renas arkadafl bü-
tün arkadafllara biraz daha sabretme-
lerini, e¤er dinlenmelerine izin verirsek
anlatacaklar›n› söylemiflti gülerek.
Hepimiz biraz mahçup, birkaç saat
daha beklemek için meflgul olacak bir
fleyler aranmaya bafllad›k. Kimisi ö¤len
s›ca¤›n›n tatl› uykusuna dalmaya,
kimisi kitap okumaya, kimisi de sohbet
etmeye gitmiflti. Nöbetçilerin ise zaten
zamanlar› dolu dolu geçiyordu.

Ertesi gün herkes eylem olaca¤›n›
duymufltu. Daha düzenlemeler yap›l-
madan birçok arkadafl, özellikle de ge-
çen eyleme kat›lmayanlar “bu sefer ke-
sin gitmem gerek, zaten di¤er eyleme
de gitmemifltim” diyordu.

Ö¤leden sonra eylem gruplar›ndaki
arkadafllar›n isimleri okunmufltu. Ey-
lem gruplar› d›fl›nda da bir grup arka-
dafl muhtemel durumlara karfl› tedbir
olarak araziyi tutaca¤›ndan, noktada
az say›da arkadafl kalm›flt›. 

Akflama do¤ru herkes eylem yap›la-
cak yerin karfl›s›ndayd›. Eylem yeri,
sald›r› ve savunma yerleri tek tek
gruplara gösterildi. Ben de Renas ar-
kadafl›n sald›r› grubuna kat›lm›flt›m.
Komutan arkadafl yan›ma gelerek dik-
katli olmam noktas›nda beni uyarm›fl,
benle konufltuktan sonra da Renas ar-
kadafla da dikkat etmesini söylemiflti. 

Karanl›k bast›¤›nda afla¤›ya, Dicle k›-
y›s›na do¤ru inmeye bafllad›k. Vadiye
indi¤imizde, su kenarlar›na inmifl olan
domuzlar sürüler halinde sa¤a sola
kaç›flm›fllard›. Ceviz ve ç›nar a¤açla-
r›yla kapl› su kenar› s›k bir orman› an-
d›r›yordu. Güzelim su, süzüle süzüle
Gabar’dan Dicle nehrine ak›yordu.

“Arkadafllar, burada duraca¤›z ve
flafa¤›n sökmesine iki saat kala gidip
yerlerimizi alaca¤›z. Yar›n flapkal›lar
her günkü gibi araziye ç›kt›klar›nda,
yine bize do¤ru gelecekler. ‹flte o an
için onlara öyle bir karfl›lama töreni
haz›rlam›fl olaca¤›z ki, buna sadece
Dicle suyu ve ‹dil ovas› flahit olacak ve
tabii bir de bizler” dedi Renas arkadafl.

Renas arkadafl›n bu konuflmas› eylem
heyecan›m›z›n artmas›na neden olmufl-
tu. Grup grup su kenar›nda konumlan-

m›flt›k. Etraf›m›z ceviz a¤açlar›ndan sar-
kan üzüm asmalar›yla çevriliydi. Renas
arkadafl, ekfli oldu¤undan dolay› fazla
üzüm yemememiz noktas›nda hepimizi
uyarm›flt›. Eylemden önce kimse rahat-
s›zlanmamal›yd›. Biraz sohbet ettikten
sonra suyun usul usu akan sesi, ceviz
ve ç›nar a¤açlar›n›n yapraklar›n›n h›fl›r-
t›lar› eflli¤inde ertesi günkü görevimizi
düflünerek uyumufltuk. 

Kalkt›¤›m›zda serin bir rüzgar esiyor-
du. Komutan arkadafl grubumuzun
haz›r olup olmad›¤›n› sorduktan son-
ra, geri çekilme güzergah›n› da tekrar
tarif etmifl ve kesinlikle o güzergah›
kullanmam›z gerekti¤ini söylemiflti.
Nihayet çal› ç›rp›l› bir yoldan ilerleye-
rek yerimize varm›flt›k. “Duraca¤›m›z
yer buras›. Biz bu küçük a¤ac›n
sa¤›nda ve solunda pusu ataca¤›z. Ge-
ri çekilme bu tarla duvar›n›n kenar›n-
dan yap›lacak” dedi.

Arkadafllar  geri  çekilme  yap›yoruz

Durdu¤umuz yer ç›plak bir tepecikti.
Bu tepede sadece o a¤aç vard› ve düfl-
man da oradan araziye ç›k›yordu. Re-
nas arkadafl, “ben ve Cengiz arkadafl
tam yolun ortas›nda mevzilenece¤iz.
Sen ve Giwera arkadafl da orada, yan
tarafta duracaks›n›z. Önce biz atefl
edip üzerlerine gidece¤iz. Silahlar› biz
alaca¤›z. Siz ikiniz bizi yak›n mesafe-
den savunacaks›n›z” diyerek bizleri
uyarm›flt›. Etraf›m›z› kuru otlarla sa-
rarak sabah gelecek konuklar›m›z›
beklemeye koyulmufltuk bile. 

Renas arkadafl›n do¤up büyüdü¤ü
köy, sol yan›m›zda, bizden bir saat
uzaktayd›. 1994 y›l›nda ‹dil ovas›ndan
yap›lan tank at›fllar›yla köy yerle bir
edilmifl, köylüler yak›n flehirlere s›¤›n-
m›fllard›. Sonra düflman köyde kara-
kol infla ederek korucular› yerlefltir-
miflti. Köyün yukar›s›ndaki tepeler bi-
rer kaleyi and›r›yordu. 

Günefl, tepelerin üstünden s›cakl›¤›n›
nazlanarak sunuyordu bizlere o sabah.
Otlar›n içinde diz çökmüfl olan Renas
arkadafl, ara s›ra elini gözüne siper ya-
parak bu tepeleri gözden geçiriyordu.
Ben O’nu seyrederken, birden bana
bakm›fl ve eliyle geldiklerini iflaret
etmiflti. Kalbim heyecandan daha da
h›zl› atmaya bafllam›fl, silah›ma daha
s›k› sar›larak haz›rlanm›flt›m. Askerler
art›k ayak seslerini duyaca¤›m›z bir
mesafedeydi bize. Birden Renas ve
Cengiz arkadafllar aya¤a f›rlayarak
düflman› taramaya bafllam›flt›. Saba-
h›n sessizli¤i ile mahmur tabiat ve ç›p-
lak tepe toz dumana bürünmüfltü.
Düflman neye u¤rad›¤›n› flafl›rm›fl, sa-
¤a sola kaç›fl›yordu. Ba¤›rma, hayk›r›fl
ve bomba sesleri birbirine kar›flm›flt›.

Renas arkadafl, “hadi geri çekiliyoruz”
diye ba¤›rm›fl, Cengiz arkadaflla birlik-
te birer düflman silah› alarak h›zla geri
çekilmifllerdi. Onlar ç›kt›ktan sonra,
biz de Giwera ile birlikte onlar› takip
etmifltik. Birden kulaklar› patlat›rcas›-
na fliddetli bir ses gelmifl ve önümdeki
toprak havalanm›flt›. O an gözüme Re-
nas ve Cengiz arkadafllar iliflmiflti. Gi-
wera da onlara ulaflmak üzereydi. Ben-
se yere yatm›flt›m. Onlar geri çekilme
hatt›ndan gitmemifl, tarlaya vurarak
dereye inmek istemifllerdi. Tarama bi-
tince kalk›p geç kald›m pani¤iyle h›zl›
ad›mlarla dereye koflmufltum. 

Suyun içinden geri çekilecektik. Oysa
su temizdi, belliydi ki kimse geçmemifl-
ti. Taraman›n oldu¤u yerin yak›n›na gi-
dip Renas ve Cengiz arkadafllara ses-
lendi¤imde hiç karfl›l›k gelmemifl, düfl-
man yine taramaya bafllam›flt›. E¤er
arkadafllar baflka yoldan gitmiflse, beni
flehit zannedip benim için kay›p vere-
cekler kayg›s› her hücremi sarm›fl, bi-
lincime hakim olmufltu. Onlara hemen
yetiflebilme umuduyla çal› ç›rp› deme-
den suya vurarak yukar› ç›km›flt›m.
Savunman›n oldu¤u yere geldi¤imde,

SERXWEBÛN EEkkiimm  220000777722

“Günefl  tepelerin  üstünden  s›cakl›¤›n›  nazlanarak  sunuyordu  bizlere  o  sabah.
Otlar›n  içinde  diz  çökmüfl  olan  Renas  arkadafl,  ara  s›ra  elini  gözüne  siper  yaparak  

bu  tepeleri  gözden  geçiriyordu.  Ben  O’nu  seyrederken  birden  bana  bakm›fl  ve  
eliyle  geldiklerini  iflaret  etmiflti.  Kalbim  heyecandan  daha  da  h›zl›

atmaya  bafllam›fl,  silah›ma  daha  s›k›  sar›larak  haz›rlanm›flt›m.  Askerler  
art›k  ayak  seslerini  duyaca¤›m›z  kadar  yak›n  bir  mesafedeydi  bize”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



savunma grubu tek tek tepeden iniyor-
du. Komutan arkadafl› da görmüfltüm.
Geldi¤ime dair iflaret vermifl, ama du-
yup duymad›¤›n› anlayamad›¤›mdan,
ilk randevu yerine giderek orada bekle-
meye bafllam›flt›m. Savunma grubun-
dan iki arkadafl geldi¤inde, düflman da
top at›fllar›na bafllam›flt›. Bir kayan›n
kovu¤una girerek gruplar›n gelmesini
beklemeye bafllam›flt›k. 

Oradaki tarama esnas›nda Renas ve
Cengiz arkadafllar flehit düflmüfllerdi.
Giwera arkadafl sadece el cihaz›n› ala-
bilmifl, o da ayn› yoldan ilerlemiflti. O
zamana kadar birlik komutan›m›z›n
grubu da dereye inmiflti. Giwera onlara
yetiflince tekmil vermifl, Renas ve Cen-
giz arkadafllar›n flehit düfltü¤ünü, be-
nimse kay›p oldu¤umu ve
arkada kald›¤›mdan dolay›
büyük bir ihtimalle benim de
flehit düflmüfl olabilece¤imi
söylemiflti. O an birlik komu-
tan›m›z kendinden geçmifl ve
“onlar› almadan buradan bir
yere gitmem” diye ›srar
etmiflti hiddetle. 

Arkadafllar ne kadar ›srar
etmifllerse de düflman›n yo-
¤un top at›fl›na ra¤men içeri
girmemiflti. O esnada onla-
r›n bulunduklar› yerin yu-
kar›s›na düflen top güllesi-
nin fliddetinden parçalanan
tafllardan bir parça birlik
komutan›m›z›n bafl›na isabet etmifl ve
birlik komutan›m›z kanlar içerisinde
yere y›¤›lm›flt›. Arkadafllar O’nu hemen
sa¤lam bir yere çekmifl, bir süre daha
bekledikten sonra, daha fazla kay›p
vermemek için h›zla bizim bulundu¤u-
muz yere do¤ru yola ç›km›fllard›. 

Bense o esnada olanlardan habersiz
bir flekilde bekliyor, meraktan ne ya-
paca¤›m› bilemiyordum. Tek iste¤im
Renas, Cengiz ve Giwera arkadafllar›
görebilmekti. 

Giwera arkadafl› görünce, hemen ya-
n›na koflmufltum. O’na di¤er arkadafl-
lar› sordu¤umda, gözlerini benden ka-
ç›rmas›ndan arkadafllar›n flehit düfltü-
¤ünü anlam›flt›m. Renas ve Cengiz ar-
kadafllar›n flehadetini duyan birlik ko-
mutan›m›z da flehit düflen arkadafllar›
almak için mevzisinden ç›karken top
at›fl› sonucu flehit düflmüfltü. Giwera

arkadafl kahreden bir üzüntünün
örttü¤ü bu k›sa sözleri zor duyulan bir
sesle söyleyebilmiflti. Sözün bitti¤i yer-
deydik iflte. Sevinçle geldi¤imiz yoldan
flimdi yar›mlar›m›zla, bölünmüfllü¤ü-
müzle ve en önemlisi de onlars›z dö-
necektik. Üzerimize sanki kocaman bir
da¤ y›k›lm›flt›. Yerimden k›m›ldayacak
gücü bile bulam›yordum kendimde.
Top at›fllar›n›n, patlamalar›n›n  sesi
bile sessizdi sanki. 

Bir arkadafl ben hiç fark etmeden
yan›ma gelmifl, “haydi gidelim. Bize
düflen görev, onlar›n mücadelesini
sonuna kadar sürdürmektir” demifl-
ti. Bu sözler üzerine gözyafllar›m› da-
ha fazla tutamam›fl ve koflarak ora-
dan uzaklaflm›flt›m. 

HHaannii  bbiirr  mmuucciizzee  oollssaa  ddiiyyoorruuzz

Ertesi gün, bir grup arkadafl flehit ar-
kadafllar› getirmek için eylem alan›na
gitmifl ve akflama kadar geri dönme-
mifllerdi. O gün birlik toplanm›fl, fle-
hitler için tören yap›lm›fl ve tüm dev-
rim flehitleri an›s›na sayg› durufluna
geçmiflti. Onlar›n an›lar›na konuflma-
lar yap›lm›flt›. Ama buradayd›lar, bi-
razdan birlik komutan›m›z yine birli-
¤in karfl›s›na ç›kacakt›. Renas arkadafl
yine kenarda duran a¤ac›n alt›nda
oturacakt›, Cengiz arkadafl k›y›da
oturmay› sevmedi¤inden ortalarda bir
yere iliflecekti gülerek. Onlar da yerle-
rini ald›ktan sonra toplant›m›za baflla-
yacakt›k. Bugün toplant› bir an önce
bafllas›n diye sab›rs›zlanm›yoruz. Ac›
insana beklemeyi, sabretmeyi, her

fleye ra¤men umut etmeyi ö¤retiyor.  
Hani diyorum bir mucize olsa ve ce-

nazeleri getirmeye giden arkadafllar›n
önünde onlar yürüse ve “geri çekilme-
miz biraz uzun sürdü, ama geldik iflte”
deseler. Yokluklar›nda öyle çok hani,
keflke birikiyor ki yüre¤imizde. Hepsi
de dile gelmemek için kendi içlerinin
kuytuluklar›na saklan›yor sanki.

Bugün havadaki oksijen bile yetmi-
yor nefes al›p vermemize. Bugün gü-
nefl bile ›s›tmaya yetmiyor tir tir titre-
yen yüre¤imizi. Bugün hiçbir p›nar›n
suyu yetmiyor susuzlu¤umuzu gider-
meye. Bugün kimseyi üzmemek ad›na
k›r›k da olsa gülemiyoruz. Çünkü k›r-
g›nd›k hepimiz, hüzünleri kuflanm›flt›
içimiz. Hepimiz birdik bugün. Ayn› fle-

yi hissediyor, ayn› fleyi dü-
flünüyor, ayn› fleyi istiyor-
duk sessizce. Ac›m›z ortak
olmay› da geride b›rakm›flt›,
birdi. Bir ya¤mur buludu gi-
biydi her yan›m›z. 

Zaman›n durdu¤u yerdey-
dik sanki. Arkadafl yap›s›n-
daki intikam h›rs› ve flehit
arkadafllar›n yoklu¤unun
hüznü gözbebeklerimizin ta
içine yerleflmiflti. Hüzün ve
intikam tafl›yordu gözleri-
miz, bakt›¤› her fley, her yer.

Ertesi gün sabah, arkadafl-
lar›n cenazelerini almaya gi-
den grup hiç beklenmedik bir

sürprizle geri gelmiflti. Birlik komu-
tan›m›z flehit düflmemiflti. Bu haber, ar-
kadafl yap›s›n›n ac›s›n› k›smen hafiflet-
miflti. Birlik komutan›m›z yine sedye
üzerindeydi. A¤›r yaral› bir flekilde nok-
taya getirilmiflti. O’nu yine bir sedye
üzerinde görmek içimizi burksa da, son-
suzlu¤a u¤urlamak düflüncesine göre
çok daha dayan›l›r bir üzüntüydü bu.
Arkadafl› gitti¤i o s›n›rs›zl›ktan çekip
ç›karmak gibi bir fleydi bu. Ölümün
yazg›s›n› de¤ifltirmek gibi bir fley. fiehit
düflen iki arkadafl›m›z›n ac›s›n› bu
mucize ile teselli etmeye çal›fl›yorduk. 

Kürdistan iki kahraman›n› daha yi-
tirmiflti belki, ama bayra¤› devralanlar
onlar›n umut ve özlemlerini de kendi-
lerininkine ekleyerek daha güçlü bir
mücadeleye soyunmufllard›.

Yar›n onlar›n olacakt›, çünkü günefl
onlar için do¤mufltu.
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Devrimler, gerçekte insan yarat›c›l›-
¤›ndan do¤an tüm yarat›mlar› kendi-
sinde toplayan en soylu, en büyük sa-
natt›r. Ve bu sanat›n en görkemli
ürünlerini, devrimin f›rt›nal› yaflam›
içinde do¤an, en insani güzellikleriyle
halk›n›n, insanl›¤›n kendini bulma yü-
rüyüflünde ilerleyifl yolunu bir günefl
gibi sürekli ayd›nlatan devrim çocukla-
r› verir. Küçücük yüreklerinde milyon-
lar› tafl›rken de, halk›n›n soylu de¤er-
lerini kuflan›p ileriye at›l›rken de tek
kayg›lar›, omuzlad›klar› yükü mükem-
melce tafl›y›p tafl›yamamak olmufltur. 

Saf, tertemiz, çocuksu sevgileri h›r-
ç›n nehirlere benzeyen coflkular›yla
akarken, okyanusun dev dalgalar›na
karfl› inatla direnen heybetli kayal›klar
gibidir onlar. ‹nsan›n özgürlü¤e ve soy-
lu de¤erlere olan susam›fll›¤›, özgürlü-
¤e ba¤l›l›¤›n nas›l oldu¤unu ve olmas›
gerekti¤ini de en güzelinden, en yi¤it-
çesinden inatla, dört elle sar›larak,
onunla nefes al›p vererek ortaya ko-
yanlar yine onlard›r. 

Böylesine güzel, böylesine yi¤it,
böylesine hayat›n anlamlar›n› yüklenen,
insana yak›fl›r hangi de¤er varsa
yüre¤inde ve beyninde birlefltiren insan-
lar›, onlara bakan herkesi gözlerinin
›fl›lt›s›ndaki nehirlere çeken devrim ço-
cuklar›n› anlatmak, onlar›n kiflilikleri-
nin, duygular›n›n, düflüncelerinin ve is-
temlerinin hakk›n› vermek o kadar kolay
olmasa gerek. Hele hele bu bir PKK’li sa-
vaflç›ysa. En büyük bedel olarak tüm
varl›¤›n› ve bedenini ortaya koyuyorsa...

PKK’li her savaflç›n›n yaflam›, gerçek-
te her yönüyle an›lmaya ve üzerinde de-
rin düflünülmeye, hissetmeye, onu
yaflamaya de¤er. Yok edilme aflamas›na
gelen bir toplumun, kendilerini küllerin-
den yeniden ve yeniden yaratan çocuk-

lar›d›r onlar. Ve böyle bir toplum içinde
olmaza olur demenin en güçlü ispat›d›r
onlar. Onlar ki, düfl ülkesini beynimiz-
deki imgelere bir sanatç› ustal›¤›nda ifl-
lediler. Bafltan sona inanç kesilmifl be-
denlerini birer ilmek gibi dokudular düfl
ülkesinin yald›zl› nakfl›na. 

Bunun için Kürdistan tarihi, herfleyi
elinden al›nan, ama umudunu düflma-
na asla teslim etmeyen, kendilerini kül-
lerinden yaratan bir toplumun mucize-
sidir. Tarihi, ülkesi, kültürü, maddi ma-
nevi neyi varsa elinden al›nm›fl bir hal-
k›n inad›na yaflam direniflidir. ‹nsanl›¤›n
utanç duymas› gereken zulme, adalet-
sizli¤e karfl› kendi yüreklerinin top-
ra¤›nda biny›llard›r boy veren o direnç
çiçe¤ini büyüterek, hiçbir destek alma-

dan isyan etmiflti bu ülkenin çocuk-
lar›. Bir halk›n özgürlü¤ünün
savaflç›lar›, bir ülkenin tarihini yeni-
den yazan yaz›c›lar, direniflleri, verilen
bedelleri, da¤ yürekli insanlar›n göz-
lerindeki umut ›fl›lt›s›n›, yüreklerinde-
ki özgürlük sevdas›n›, yüzlerindeki
gülümseyifli yeni nesillere, ben
insan›m  diyenlere tafl›yan anlat›c›lar,
yeni bir hayata gönül vermifl, bunun
için uzun yollara düflmüfl aray›flç›lard›
onlar. Uzun sözün k›sas›, inkar edilen,
kirli politikalar›n çirkef oyunlar›na
kurban edilmek istenen ve dünyaca
mubah say›lan bu yok olufla alk›fl ça-
lan bir uygarl›k ortam›nda, yani herfle-
yin düflman oldu¤u bir realite içinde
onur savaflç›lar›n›n inançla, inatla ver-
di¤i mücadeleler sonucu yaz›lan bir
tarihtir Kürdistan’›n özgürlük tarihi. 

E¤er bugün bütün dünyaya “biz de
var›z” diye hayk›rabiliyorsak, her çeflit
iflkenceye, zulme, faili meçhul cinaye-
te, bask›ya, sürgüne, zora, insanl›k
d›fl› uygulamaya ra¤men avaz›m›z yet-
ti¤ince “iflte her fleye ra¤men burada-

y›z ve olmaya devam edece¤iz, bizi yok
edemezsiniz” diyebiliyorsak, onlar saye-
sindedir. Önder Apo “onlar dünümüz,
bugünümüz ve yar›n›m›zd›r” dedi. Onlar
sonsuz bir soluk içimizde.

Ulusal kurtulufl devrimimizin yi¤it
neferlerinden olan, çocuklu¤undan iti-
baren devrimin atefli içinde büyüyen ve
y›llarca inançla, inatla y›lmadan sava-
flan B›flar arkadafl› ve tüm devrim flehit-
lerimizi anarken, öncelikle yaratt›klar›
bu gerçeklikten dolay› minnettarl›¤›m›z›
belirtiyor, umutlar›, direniflleri, inançlar›
önünde sayg›yla e¤iliyoruz. Onlar en de-
¤erli varl›klar› olan canlar›n› tereddüt
geçirmeden inand›klar› de¤erler ad›na
feda eden yi¤it önderlerimizdir. 

HHaallkk  kkiiflfliillii¤¤iinniinn  mmiilliittaannllaaflflmm››flfl  aabbiiddeessii  HHaallkk  kkiiflfliillii¤¤iinniinn  mmiilliittaannllaaflflmm››flfl  aabbiiddeessii  
“Zindandan ç›kt›ktan sonra, ‹stanbul’a gittim. Ailem oradayd›. Evlilik, ev, iflyeri, araba vb teklifler aile

taraf›ndan yap›ld›. Ancak bu sunulan yaflam bana öyle s›k›c› ve çirkin geliyordu ki, sanki kendime ihanet 

ediyormuflum gibi bir fley yafl›yordum. Ben duygular›mda, istemlerimde, düflüncelerimde bunlarla olan ba¤›m›

çoktan koparm›flt›m. ‹stesem de yapam›yordum. Beni çeken, al›p götüren hep o türküler, o da¤lar, 

o hikayelerdi. Baflka bir yaflama aittim. Ve ancak da¤larda, o saf, temiz insanlar›n içinde yaflayabilirdim”
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Anlamlarla kuflanm›fl bir hayat›n
hikayesiydi O’nunki

B›flar heval, 1962 y›l›nda A¤r›’ya
ba¤l› Baflçavufl köyünde zengin bir ai-
lenin çocu¤u olarak dünyaya geldi. Bü-
yük isyanlar›n mekan› olan böyle bir
yerde do¤an her çocuk gibi B›flar yol-
dafl da daha küçükken dedesinden,
babas›ndan, aile büyüklerinden hep
geçmifl Kürt isyanlar›n›n hikayelerini
dinleyerek büyüdü. A¤r› ve Zilan isyan-
lar›nda yaflanan direnifllerin hikayele-
riyle hayaller kurmas›n› ö¤rendi. Eri-
van radyosundan yakar›fl dolu isyan
flark›lar›n› dinlerken, isyan gerçekli¤i-
nin alt›nda yatan halk destanlar›nda
buldu kendisini. Her akflam üstü gü-
neflin batmaya bafllamas›yla Erivan
radyosunu dinlerken, flark›lar›n dilin-
de okunan direnifl destanlar›nda büyü-
dü. Her hikayede, her flark›n›n sonun-
da, içinde O’nu kas›p kavuran bir duy-
gunun, bir gücün giderek büyüdü¤ünü
ve O’nu al›p götürdü¤ünü hissediyor-
du. 14-15 yafllar›na geldi¤inde, köy-
den, aile yaflam›ndan, duvarlar aras›na
s›k›flm›fl bu silik yaflamdan, Türk dev-
letinin yaratt›¤› korkudan s›yr›lm›fl,
apayr› bir dünyan›n, özgürlü¤ün, öz-
gür Kürdistan’›n ve özgür insan›n asili-
¤ini tafl›yan ele avuca s›¤maz bir genç
olmufltu. A¤r› Merkez Lisesi’ni okur-
ken, bu gerçeklik yaflam›na yön veren
bir ilke haline gelmiflti art›k.

1977-78’lerde gençlik içinde dev-
rimcilik, Kürdistan, faflizim, sömürge-
cilik, bask› kavramlar›n›n yo¤unca

tart›fl›ld›¤› bu dönemde B›flar heval
kendisini karmaflan›n, neyin ne oldu-
¤u, do¤runun hangisi oldu¤unun net-
leflmedi¤i bir ortamda buldu. O bu
karmafla içinde sürekli bir aray›fl için-
deydi. Devrimcilik, Kürtlük, Kürdistan
ad›na konuflan birçok insanla tan›flt›.
Birçok örgüt ismi duydu, ama hiçbiri
O’nun arad›¤› mücadelenin izini tafl›-
mamaktayd›. Sloganlara s›k›flt›r›lm›fl,
lafazanl›¤›n alt›na saklanan sahteli¤i,
korkakl›¤› iyi gördü. Ama hep umutla
aray›fllar›na devam etti. 

Bu s›ralarda keskin çizgilerle ayr›l-
m›fl olan faflist-devrimci karfl›tl›¤›nda,
faflistlere karfl› sürekli kavga içerisin-
deydi. Devrimci gruplar aras›ndaki yafl
ortalamas›na göre yafl› küçük olmas›-
na ra¤men, istikrarl› kiflili¤i ve sa¤lam
durufluyla arkadafllar› aras›nda yerini
alm›fl ve sevilmiflti. 

1977-78’lerden itibaren hareketi-
miz Serhat alan›nda çal›flmalara bafl-
lad›¤›nda, kitle nezrinde fazla tan›n-
m›yordu. 1979’da alanda çal›flmalar
geniflleyince, B›flar heval partili arka-
dafllar›n düflünceleri, ahlak yap›lar›,
cesaretleri ve kazanma inançlar›ndan
etkilenerek, partiye yak›nl›k ve sem-
pati duymaya bafllar. Tüm aray›fllar›
bu grubun içinde yer bulur. Ve 1979
y›l›nda “A¤r›” grubunun en genç üyesi
olarak mücadele içinde fiili olarak yer
almaya bafllar. Cesaretli ve coflkulu
genç bir militan olarak eylemden eyle-
me koflar. Bu dönemi kendi anlat›m-
lar›nda flöyle dile getiriyordu:

“O zamanlar yafl›m küçük oldu¤u
için, arkadafllar
beni koruma man-
t›¤› ile fazla riskli
eylemlere koymu-
yordu. Ama ben,
y›llard›r arad›¤›m
fleyi sonunda bul-
mufltum. Onun
verdi¤i sevinç, he-
yecan ve tarif edil-
mez duygularla
yerimde duram›-
yordum. Hep ey-
lemlere gitmek is-
tiyor, çal›flmak is-
tiyordum. Hatta
bu konuda öylesi-
ne afl›r› dayatma-

lar›m oldu ki, arkadafllar bir gün beni
azarlad›lar. Bu azarlama günlerce be-
ni hep düflündürdü. Çocukca küsme-
lere gidiyordum.”

B›flar heval gerçekten de ele avuca
s›¤maz bir militan olmufltu. Kendisini
durduracak, engelleyecek hiçbir fley
yoktu hayatta. Yafl›n›n genç olmas›n›n
ortaya ç›kard›¤› dengesizli¤i ortadan
kald›rmak için tüm çabas›n› sergiliyor,
kendine ac›mazs›zca yükleniyordu. Tek
bir amaca kilitlenme, bu amaç u¤runa
ödenmesi gereken tüm bedellere, zor-
luklara haz›r olma, yine yap›lmas› gere-
ken her görev karfl›s›nda baflar›dan
baflka bir sonucu kabul etmeme, O’nun
gerçek kimli¤i olmaya bafllam›flt›.

1980 y›l›nda 12 Eylül faflizminin
sald›r›s› bafllay›nca, bir süre da¤lara
çekilip k›rsal alanda çal›flmalara de-
vam etti. Bir süre sonra görev amac›y-
la bulundu¤u A¤r› flehir merkezinde
düflman güçleri taraf›ndan yakaland›.
Yakaland›¤›nda 18 yafl›ndayd›. 

Bundan sonra her türlü insanl›k
d›fl› bask›, teslim alma, ihanete zorla-
ma fasl› olan cezaevi yaflam› bafllaya-
cakt›. Erzurum Cezaevi’nde aylarca,
y›llarca süren bu vahfli iflkence tablo-
su B›flar hevalden, O’nun düflüncele-
rinden, inanc›ndan, devrimci onu-
rundan hiçbir fley alamad›. O, düfl-
man› sevindirecek hiçbir tutum içine
girmedi. Büyük bir irade ve sab›r gü-
cüyle düflmana karfl› amans›z bir di-
renifl verdi. Ve cezaevinde de arka-
dafllar› aras›nda sürekli direnifl bay-
ra¤›n› dalgaland›rd›. 

Bu zindan süreci O’na düflman›n
gerçek yüzünü tüm ç›plakl›¤›yla bir
kez daha gösterdi. Düflman›n barbarl›-
¤›, vahfleti, y›ld›rma politikalar› O’nu
mücadeleye daha da kenetledi. ‹deolo-
jik anlamda nas›l bir yaflam sorusu-
nun tek gerçekçi cevab›n› PKK’den
baflka bir yerde aramamas› gerekti¤i-
nin bilinciyle yürüttü¤ü direnifli daha
bir anlam kazanm›flt›. 

1987 y›l›nda zindandan ç›kar ç›k-
maz partiye ulaflman›n yollar›n› arad›.
1988 y›l›nda flehit RRuubbaarr  ((SSuuaatt  fifiaahhiinn))
arkadafl›n da bulundu¤u bir grup ar-
kadaflla Avrupa üzeri Mahsum
Korkmaz Akademesi’ne geçer. Mah-
sum Korkmaz Akademisi’nde bir süre
e¤itim gördü. Bu e¤itimin de ard›ndan
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daha olgun, daha tecrübeli, daha ye-
tiflmifl bir devrimci olarak Kürdistan
da¤lar›na yönelecekti B›flar heval.

1989 bahar› ile birlikte, çok sevdi¤i
Rubar (Suat fiahin) hevalin komuta-
s›nda bir grup gerilla ile birlikte Serhat
eyaletine geçti. Kendisi için daha ço-
cuklu¤undan beri kutsal bir varl›k
olan A¤r› da¤›na ulaflt›¤›nda, yaflad›¤›
duygular› flöyle ifade ediyordu:

“Ben çocukken, dedem hep A¤r› da-
¤›ndan bahsederdi. Erivan radyosun-
dan o yan›k türküleri dinledi¤imde,
hayalimde hep A¤r›’y› canland›rd›m.
Bana gizemli, ulafl›lamayan bir fley gi-
bi gelirdi A¤r› da¤›. ‹flte flimdi A¤r›’day-
d›m. Gerçekten anlat›lmas›, tarif edil-
mesi çok zor duygular içindeydim.
Sanki o anlat›lan hikayelerin içindey-
miflim gibi hissediyordum kendimi.”

Bu sözler, B›flar hevalin yurtsever-
lik bilinciyle halk›na, tarihine, geçmi-
fline saf, tertemiz bir ba¤l›l›kla dile ge-
tirdi¤i duygulard›r. Bu sözler, tarihi
bilinçle günü yorumlay›p, yaflanan
gün karfl›s›nda gösterilmesi gereken
tavr›n öneminin anlat›ld›¤› sözlerdir. 

“Ben baflka bir yaflama aittim 
ve ancak da¤larda yaflayabilirdim”

Zindandan ç›kt›ktan sonra, mevcut
sistemin O’nu baflka biçimlerle düzen
yaflam›na çekme çabalar›na karfl› ya-
flad›klar›n› da flöyle anlat›yordu:

“Zindandan ç›kt›ktan sonra, ‹stan-
bul’a gittim. Ailem oradayd›. Evlilik,
ev, iflyeri, araba vb teklifler aile tara-
f›ndan yap›ld›. Ancak bu sunulan ya-
flam bana öyle s›k›c› ve çirkin geliyor-

du ki, sanki kendime ihanet ediyor-
muflum gibi bir fley yafl›yordum. Ben
duygular›mda, istemlerimde, düflün-
celerimde bunlarla olan ba¤›m› çoktan
koparm›flt›m. ‹stesem de yapam›yor-
dum. Beni çeken, beni al›p götüren
hep o türküler, o da¤lar, o hikayelerdi.
Ben baflka bir yaflama aittim. Ve an-
cak da¤larda, o saf, temiz insanlar›n
içinde yaflayabilirdim.”

Özgürlük mücadelesinin en keskin
yürütüldü¤ü alan olan Kürdistan da¤-
lar›na ulaflt›¤›nda yaflad›¤› ruh hali
coflkusuyla, s›cakl›¤›yla, içtenli¤iyle ve
cesaretiyle her zaman gerçek bir dev-
rim çocu¤u oldu¤unu gösterdi. Gitti¤i
her yeri bir anda içten, anlaml› bir se-
venceli¤e sürüklerdi. 

Hayatta en büyük ideallerin yaflan-
d›¤› mekanlar vard› ve art›k O da iste-
di¤i mekana ulaflm›flt›. Hedefine ulafl-
man›n sevincini, yaflam›n›n her bir ka-
resine adeta nufüs ettirmek istiyordu
ve bunu baflar›yordu da. 

1989’un temmuzunda, iki arkada-
fl›yla A¤r› da¤›’ndan Sinekler alan›na
bir randevu için geçerken, ihanetin
çirkin yüzü kendini gösterir. Ve bir ih-
bar üzerine yüzlerce düflman gücü ile
çat›flmaya girerler. Çat›flmada RRuubbaarr
((SSuuaatt  fifiaahhiinn))  ve AAyydd››nn  arkadafllar fle-
hadete ulafl›r, B›flar heval ise sa¤ kur-
tulur. En sevdi¤i ve zindanda y›llarca
düflmana karfl› omuz omuza birlikte
savaflt›¤› Rubar hevalin flehadeti O’nu
derinden sarsar. Uzun süre bu sars›n-
t›y› atlatamaz. Sonra tekrar akademi
sahas›na gider ve 1992 y›l›nda güçlen-
mifl olarak yine Serhat eyaletine geçer. 

Daha güçlü, daha donan›ml› ve da-

ha derinleflmifltir. Parti çizgisinin, dev-
rim amaçlar›n›n, örgütsel yaflam›n
a¤›rl›¤›n›, onlar›n yaflamsal önemini
yaflayarak prati¤e yüklenir. Bölge yö-
netiminde yer alarak, örgütlü savafl›-
m›n vazgeçilmezli¤i bilinciyle üzerine
düflen her görevi örnek bir coflkuyla
yerine getirmeye bafllar. 

1992-1996 y›llar› aras›nda, B›flar
heval dört y›l boyunca Serhat eyale-
tinde çeflitli düzeylerde yo¤un bir pra-
tik çal›flma ve savafl faaliyetleri içinde
yer al›r. Bölge komutanl›¤›na kadar
yükselir. Bu süreç içinde halk›n ör-
gütlendirilmesi, savafl faaliyetleri ve
birçok örgütsel çal›flman›n içinde
aktif olarak yer al›r, öncülük yapar.
A¤r› da¤›, Sinekler ve Çemçê alanla-
r›nda komutanl›k yapar. 

B›flar hevalin halkla olan iliflkileri,
halka karfl› s›cak yaklafl›m›, bütünsel
ve birlefltirici üslubu Serhat halk›n›n
gönlünde taht kurmas›n› sa¤lar. Yafll›-
ya, çocu¤a, kad›na, gence, yani her ke-
sime baflka bir biçimde hitap eden
sayg›l› üslubu, O’nun özünden gelen
do¤al bir olguydu. Çünkü yüre¤inde
tafl›yordu halk›n›.

1996 bahar›nda düflman Çemçê
alan›na binlerce gücü ve tekni¤iyle
vahflice bir operasyon, sald›r› gerçek-
lefltirir. Çat›flmalar günlere yay›l›r.
B›flar arkadafl Çemçê bölge sorumlu-
sudur. Tüm birlik kuflatmaya al›n›r bu
operasyonda. Ve dört gün boyunca
ard› arkas›na kesilmeyen bir
çat›flmaya girerler. Asl›nda çat›flma-
dan öte bir bo¤uflmayd› yaflanan. Tari-
hin en amans›z hesaplaflmas›yd›. Bu
çat›flmalar gö¤üs gö¤üse sürüyor ve
mermileri gün geçtikçe azal›yordu.
May›s 1996 ortalar›nda düflman çem-
berinde kalan arkadafllar› mermileri
bitince tek tek flehit düfler. O’nun da
mermisi biter. Yan›ndaki yaral› arka-
daflla birlikte düflman›n eline sa¤ geç-
memek için bombay› kendilerinde pat-
latarak flehit düfler.

Halk›m›z›n devrime adad›¤› bu yi¤it
ve özü sözü bir olan neferini her zaman
anaca¤›z. O’nun kiflili¤i, sevecenli¤i,
coflkusu, morali, inanc› ve cesareti inti-
kam yeminimizdir. O, Kürt halk› ve mü-
cadelemiz var oldukça yaflayacakt›r.

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››  
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Hani masallar vard›r anlat›lan ve bi-
zi iliklerimize kadar etkileyen kahra-
manlar vard›r. Hani umars›zl›k sard›-
¤›nda yüre¤imizi, kula¤›m›za yaflam-
dan umut kesmememizi f›s›ldayan me-
lekler vard›r. Gece rüyalar›m›z› süsle-
yen, rüyalar›m›z› gerçe¤e, hayallerimizi
gelece¤e tafl›ran yoldafll›klar, dostluk-
lar vard›r hani. En derin paylafl›mlar,
hayat›m›zda iz b›rakan içtenlikler, sa-
delikler vard›r. Sözüyle özü bir olan,
eme¤i ile yaflayan yürekli yi¤itler vard›r
hani. Bu dünyan›n çirkinlikleri de¤me-
sin diye onlara, ömürlerini doruklarda
yaflayanlar vard›r hani. Anlatmaya kal-
k›nca insan, sözler anlam›n› yitirir ya.
Hani anlatsan›z da böyle insanlar an-
cak masallarda olur diye size inanma-
malar›ndan korkars›n›z ya. ‹flte O’nu
düfl ile gerçe¤in birbirine de¤di¤i o s›-
n›rda tan›d›m. Geceyi gökyüzündeki
y›ld›zlar süslemiflti, O’nun gözlerini öy-
le bir gecede gördüm, sadeli¤i flafak sö-
kerken düfltü yüre¤ime, masumiyetini
flafa¤›n ayd›nl›¤›nda hissettim. 

Ama gerçekti iflte. Karfl›mda, uzak di-
yarlar› keflfetmeye haz›r ›fl›lt›l› bak›flla-
r›yla duruyordu. Ne masal ne rüya ne de
hayal!.. Hayal etti¤im, hayalini kurdu-
¤um da¤lar›n gerçek mele¤i olarak ç›kt›
karfl›ma. Rüyalar›m›z›n anlam›, ifadesi
gibi gülüyordu gözleriyle. Bize gülüm-
serken O, hasretli¤e al›flmayan yüre¤im
durmamacas›na ç›rp›narak O’na ulafl-
man›n köprüsünü ar›yordu içimin ›r-
maklar›. Gökyüzünde kayan her bir y›l-
d›z gülüflündeki s›rr› anlat›rken bize, sa-
na kofluyordu yüre¤im. 

Gerilla yaflam›n› ilk paylaflt›¤›m, ge-
rillac›l›¤›n yaratt›¤› ilk heyecan› birlik-
te yaflad›¤›m gerçek bir dost. Öyle bir

içtenli¤i vard› ki siz de¤il, O b›rak›rd›
ruhunuza bir iz. ‹lk tan›flman›n ard›n-
dan, bu t›ls›m› çözmek ister gibi sü-
rüklenirdiniz peflinden. Kendinden bir
parça b›rakarak ayr›l›rd›. Ve O dönme-
den çözülmezdi o s›r, bilirdiniz. Bu
yüzden ba¤lan›r, bir daha görebilmek
için hasretler çekerdiniz. 

Yeryüzüne gerilla olmak için gel-
miflti sanki. Öyle çabuk bütünleflti ki
da¤larla, O’nu da¤lars›z, da¤lar›
O’nsuz düflünmek imkans›zd›. O tam
bir da¤l›yd›. O’na da¤l› diye hitap edi-
yordum bazen, O da bana gülüyordu.
Gerilla yaflam›n›n ince ayr›nt›lar›n›
ruhuna, bilincine içirirdi. Bize b›rak-
t›¤› t›ls›ml› bak›fllar›n s›rr›n› çözmeye
u¤rafl›rken biz, O çoktan yaflam›n ka-

nunlar›n› çözmüfltü. Bu yüzden da¤-
lara yak›fl›yordu. 

Gerilla yaflam›n›n birçok yönünü
birlikte paylaflt›k, ama dedim ya, öyle
çabuk al›flt› ki da¤lara, her zaman bir
ad›m bizden öndeydi. Da¤l› olman›n
kanunlar›n› gökten inen ayetler kadar
kutsal, karfl› konulmaz buldu. Tek bir
kanun vard›; bu da¤lara aflkla ba¤lan-
mak. Gerisi s›n›rlar›n› çizemedi¤in, be-
lirleyemedi¤in, pusular›n, namertlikle-
rin gölgesinde dost yüzlerine sar›larak
hep serüvenlere at›ld›¤›n bir ak›flt›. 

Bitmeyen bir ak›fl olan o coflkulu ›r-
ma¤›n sular›na dalmakt› gerillac›l›k.
Seviyordu bu sularda üflümeyi zemhe-
rilerde ve yaz s›ca¤›nda serinlemeyi. Ir-
ma¤›n ak›fl›na uyum sa¤lam›flt›. Dur-
mak bilmez bir ak›flt› O’nun yaflam› da.
fiehadeti ak›fl›n h›z›n› durduramad›.
Yaflam ile ölümün o keskin, o ince çiz-
gisinde gelecek nesillere tafl›r›lan bir
varolufl oldu. Tarihin akarsu yata¤›na
usulca akan bir damar oldu yani. 

Bir yayla çiçe¤iydi O. Da¤ dorukla-
r›nda ayazlara direnecek kadar güçlü
ve koparmaya k›yamayaca¤›n›z kadar
narindi. Görünüflüne yans›rd› kiflili-
¤indeki bütünlük. Durufluna, bak›fl›-
na, gülüflüne ve sözüne. O’na yaklafl-
t›kça sizde b›rakt›¤› bak›fl›n›n s›rr›n›
çözer gibi olurdunuz. Kad›n›n içtenli¤i,
sadeli¤ini temsil eden davran›fllar›nda
hissederdiniz bu duyguyu. Ama ru-
hunda ele geçiremedi¤iniz bir kale var-
d›. ‹çinde çeliflkilerin çat›flt›¤›, derin
sorgulamalar›n yafland›¤› bu kalenin
içini kimse görmezdi. Ancak savafl bi-
tince ve ulaflmak istedi¤i ‘militanl›k’
galip gelince açard› zapt edilmez kale-
sinin kap›lar›n› yoldafllar›na. Hepsini
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içeri buyur ederdi içtenlikle. Dedim ya,
da¤lar›n sizi kendisine çeken anlafl›l-
maz büyüsüne benzerdi O’nunla yol-
dafl olmak. Hem bir ceylan kadar sade,
masum hem bir kartal kadar asi ve
y›rt›c› oluflu, sizi ard› s›ra sürüklerdi.
Belki de kendini bulma aray›fl›n›n en
güçlü ad›mlar›n› bir gergef gibi dokur-
ken, en yüce ad›mlarla özgürlü¤e gi-
den yolu en önce O bulmufltu. Bu yüz-
den ard› s›ra sürüklenirdik hepimiz. 

Yeni savaflç›lardan sonra farkl› bir
çal›flma sahas›nda da birlikte kalma
flans›m›z oldu. O’nu en son 2004 y›l›n-
da gördüm. Y›llarca görmedi¤im Dicle
yoldafl sadeli¤inden hiçbir fleyi yitir-
memiflti. Yüzünde olgunlu¤un verdi¤i
bir güven vard›. Baflarma iddias› ilk
günlerin acemiliklerinden s›yr›lm›flt›,
bak›fllar›na sinmiflti cesaret. 

Bir yol a¤z›nda gördüm O’nu. Yine
ak›flkan, yine yollardayd›. K›sa bir sü-
re sonra Dicle arkadafl› Kuzey’e u¤ur-
lad›m. Gitmeler en çok da O’na yak›fl›-
yordu. Yürümek, patikalar›n gizine
eriflmek en büyük hayaliydi. Yürüdük-
çe, da¤lar›n uzunlu¤una erifltikçe gü-
zellefliyordu ve kalbimdeki yeri daha
bir anlam kazan›yor, sevgisi içimde
daha bir büyüyordu. Ve bize b›rakt›¤›
t›ls›ml› bak›fl›nda çözemedi¤im s›r kör-
dü¤üme dönüflüyordu. Hayat dolu,
yaflam›n öznesi gibi hep yürüdü uzak-
lara, da¤lara yoldafll›¤a, dostlu¤a... 

O’nun için hayat› yaflamak, hep yol

almakla, yollar› yürümekle ölçülürdü.
Kendisini yollar›n s›n›rs›z gizinden
hiçbir zaman koparmad›. Yollar›n s›-
n›rs›zl›¤›yd› belki O’nu kendine çeken.
Büyüyen dünyan›n hiçbir kirinden na-
sip almayan, el de¤memifl do¤an›n,
bafl› sonu belli olmayan anayurdun
yollar›nda yürümek... Ana topraklar›n
tüm zenginli¤ini insana hesaps›zca
sunan bu topraklarda yürümek...
Kendi al›nterimiz ve kan›m›zla sulad›-
¤›m›z bu patikalar›n kuytuluklar›nda
kaybolmak sonsuzlu¤a... 

O, birçok arkadafl›n›n hayallerinin
tamamlay›c›s› gibi yaflard›. Da¤›n kal-
bine girmeyi baflarm›fl, gerillac›l›¤›n
s›rr›n› çözmüfl, kendisini gerillac›l›¤›n
huzur veren kollar›na b›rakm›flt›. Hu-
zuru, yüreklice yaflam›, maneviyat› ge-
rilla olmada görüyordu. 

O’nun bir di¤er belirgin özelli¤i ise
çok emekçi olmas›yd›. Gerilladaki ka-
d›n› tan›mlayan emekti. O da bu eme-
¤i vererek yaflam›n özüne inmiflti. Da¤
aflk› O’na ikinci kanunu da ö¤retmiflti.
Üretmeden benden bir fley anlamaz-
s›n! Gerillada yaflam›n dili çok keskin,
çok net, çok somut ve çok sadedir. O,
bu yaflam›n gerektirdi¤i tüm olgulara
kendisini tüm yüre¤iyle katarak, yol-
dafllar› aras›nda büyük bir sayg›nl›k
kazanm›flt›. Çok genç olmas›na ra¤-

men yaflam›n olgunlu¤unu kendi kifli-
li¤inde yaratm›flt›. Deli dolu oldu¤u
kadar olgun ve etkileyen özelliklere de
sahipti. O’nu bu kadar özleten, sürek-
li özlemle an›lmas›n› sa¤layan da bü-
tünlüklü olmas›yd›. 

Gülümseyifliyle yoldafllar›na hayat
veriyordu. O’nun yan›nda insan kendini
huzurlu hissediyordu. Öyle bir duruflu
ve içtenli¤i vard› ki, bu O’nun tüm yafla-
m›na yans›yordu. O’nun yan›ndayken
huzurlu olmamak elde de¤il. O’nu his-
setmek için çok tan›maya da gerek yok-
tu. O’nunla geçirdi¤iniz bir saat bile ta-
n›maya yeterdi. Ama izinsiz giremezdi-
niz ruhunda kurdu¤u zapt edilmez ka-
lelerine. Kap›lar› ancak o açard› size.
Rüzgar›n yana¤›m›z› okflayan esifli gibi
dokunurdu yüreklerimizin derinli¤ine.
Bir okyanus gibi derindi, derinli¤ini his-
sedebiliyorduk. Belki de bu derinli¤i
O’nu bu kadar içten k›lm›flt›, bu kadar
vazgeçilmez ve özleten...

O hep özlenendi, umutla beklenen-
di. O’nun uzakl›¤› bile umutland›r›yor-
du bizi. Kavuflaca¤›m›z an›n heyecan›
çekilir k›l›yordu hasretli¤imizi. Çünkü
gitti¤i yerde, Dersim da¤lar›nda mutlu
oldu¤unu biliyorduk. O hayal etti¤i,
özledi¤i, sevdaland›¤› da¤lar›n anlam›-
na gitmiflti. Mutluluk O’na yak›fl›yor-
du. Sevdalar›n en güzeline tutkun ol-
man›n mutlulu¤unu yafl›yordu O. 

Aradan geçen üç y›ldan sonra, hiç
beklemedi¤im bir zamanda flehadet ha-
berini ald›m. Sürekli bu tür haberler
duysak da, hiçbir zaman al›flmad›¤›m›z
bir gerçekti. Böyle anlarda insan lal
oluyor, konuflmaya takati kalm›yor.
Suskunluk havada geziyor. Suskunluk
tek ifadesi oluyor yaflad›klar›m›z›n.

Düfllerimize yak›flan masals› gerçek.
T›ls›m›n› bir tek senin çözebildi¤in izler
kald› sana dair ruhlar›m›zda. Kavufl-
malar›m›z o sonsuzlukta olacak. Seni
bekledik, gelmedin, dönemedin. Vars›n
ölüm engelledi¤ini sans›n kavuflmalar›.
Biz o sonsuzlukta buluflmak için söz-
lefltik seninle. Bizi kararl› bak›fllar›nla,
içten gülüflünle karfl›lad›¤›n zaman çö-
zece¤iz o s›rr›. Ve iflte o zaman zapt
edilmez kalelerinin anahtarlar›n› elleri-
mize tutuflturacaks›n cömertçe. O za-
man buna hakk›m›z olacak.

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››
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Dün gece hayalini çizdim 
gökyüzüne

yüzündeki safl›¤› 
anlat›yordu y›ld›zlar

sana benziyordu ay ve gece
geceyle hasretine dokundum

ellerim uzakl›¤›na uzan›yordu 
sana ulaflmak için yoldafl güzeli

saçlar›na dokunmak istedim 
yüzünden yüre¤ine 

yoldafll›¤›na sokulmak istedi 
yüre¤im 

yoldafll›¤›nda sevmifltim s›n›rlar› 
sana ulaflmak içindi 

anlam›na ulaflmak içindi 
tüm sanc›lar

geceye dokunmak, 
uzakl›¤›na dokunmakt› 

bir periyi bekler gibi bekledim seni
seni hep en uzak patikalarda
en yüksek da¤larda arad›m
dün gece sana y›ld›zlarla 

sevgilerimi gönderdim
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AAnkara’n›n sisli, so¤uk akflamla-
r›nda yaln›zl›¤›n hüznüne bulanm›fl bir
özlemle an›yorum seni. Hiç tan›m›yo-
rum seni. Demek ki o sisli akflamlar›n
puslu sokaklar›nda yürüyüp tarihin
izini sürdü¤ümüz, hüznü kendinde
sakl› o flehrin yaratamad›¤› ortakl›¤›,
da¤lar yaratm›fl. Demek ki insanlar›
ortaklaflt›ran mekan de¤il, düflüncele-
rin rotas›ym›fl. Öyle olmasayd› mutla-
ka karfl›lafl›rd›k o sisli kentin bir yerin-
de. Olmad›. Olsun da¤larda soluduk
ayn› havay›. Güneflin solu¤unu içimi-
ze, rüzgar›n so¤u¤unu ci¤erlerimize
çektik ya. Üzerimizde dolafl›p duran
ayn› mevsimdi ya...

En olmad›k zamanda, hüzünlerin
f›rt›nalar›n›n ayaz›yla bizi kendimize
yabanc›laflt›ran rüzgarlar›n esti¤i, ge-
lece¤imizi umutsuzlukla karartmak
isteyenlerin, herkesin bencilli¤ine sa-
r›l›p unutmak kolaym›fl gibi unutma-
ya çal›flt›¤›, herkesin içindeki ‘ben’
denen canavar›n doymak bilmez açl›-
¤› ile umut ad›na ne varsa yutmak is-
tedi¤i bir zamana rastlad› flehadetin.
O denli yabanc›yd›k ki, öfkelerimiz bi-
zi o denli bencillefltirmiflti ki, bu kav-
gan›n koynunda nice yi¤itler saklad›-
¤›n› unutacak kadar gafildik belki de. 

En olmaz denen yerde, geceyi y›rtan
flafak gibi bedeninde patlatt›¤›n bom-

bayla içimizde ne kadar u¤ultu
varsa, ne kadar hayk›r›fl, ne ka-
dar s›zlanma varsa hepsini be-
denini paramparça eden o bom-
ba ile paramparça ettin. Bu
kavgan›n yüzünü ihanetle göl-

gelemek isteyenlerin ‘oldu ola-
cak’ dedikleri hesaplar›n› bir ka-
lemde bozuverdin. Umutsuzluk

denen o yarat›¤›n sinsi gölgesini si-
lip att›n yaflam›m›zdan. Hepimize
söyleyecek bir sözün vard› senin. 

fiimdi çocuklu¤unun geçti¤i o
kentin çok uza¤›nda, ›ss›z
bir co¤rafyan›n gözyafl›
olan bedenin konuflu-
yor bizimle. Bir a¤›t
oluyor, Dersim’den
sürgün edilmifl bir
yaflam›n. gözlerden
uzak sessiz, onurlu
direniflinin marfl›
oluyor. Bahar› müj-
deleyen tomurcuk
bir dal oluyor. Us-
lanmayan bir afl›k
gibi sevdan›n, kav-
gan›n, direncin pefli-
ne düflen bir bilgenin
serüveni oluyor. Ve
biz kendimize dönü-
yoruz. Yüreklerimizde
en derinlere att›¤›m›z
ba¤l›l›klar, umutlar,
inançlar hepsi su yü-
züne ç›k›yor. 

Utan›yoruz bunca
bencil oluflumuzdan,
bir anl›k da olsa
ruhlar›m›za umut-
suzlu¤un dikenlerini
ekmek isteyenlere ku-

lak kabart›fl›m›zdan. Yüzüne bakt›¤›-
m›z ayna, beklenmedik bir anda dire-
niflinle ayd›nlanan gelecek oluyor.
‹çimizdeki bencillikleri, öfkeleri bir
asit gibi yak›yor, yaralar›m›z› sar›yor
narin bir dokunuflla ve gelecek düfl-
lerimizin aln›nda bir k›z›l gül olup
aç›yor flehadetin. Sessiz, ama onurlu

ve belki de anlam› çok sonradan
anlafl›lacak tarihi bir eylemin
sahibi oluyorsun. Ve bir dev-
ri sen kapat›yorsun yoldafl. 

Devrimcilik senin için bir ai-
le gelene¤i mi, yaflanmam›fl bir

çocuklu¤un üzerine and içilmifl
intikam› m› bilemiyoruz. Ama
tek bildi¤imiz herkese söyle-
yecek bir söz b›rak›yorsun
sesiz ama onurlu gidiflinle.
Ailenin bafl› dik ve düflman
karfl›s›nda bizim de bafl›-
m›z dik. Bu kavga yi¤itler
do¤uran bir ana ve biz

ac›m›z› anam›z›n gö¤sü-
ne yaslan›p çektikçe
huzur buluyoruz. 

Seni tan›mad›m.
Hikayeni dinleme-
den önce, direni-
flin bunlar› ö¤ret-

ti bana. Ankara’n›n
so¤uk, sisli sabahlar›-
na inat güneflli gülü-
flünle, ufak tefek bo-
yunla, resim karesin-
den bile taflan cofl-
kunla, Do¤an arka-
daflla birlikte çekti¤in
resime bakt›kça beni

içine çekti hi-
kayen. Ö¤ren-
meliyim dedim. 

O düfl gerçek olana dek sussam...
“Sen daha iki yafl›nda iken, annenin s›cakl›¤›n› bile doyas›ya içine çekmemiflken, zindan bir duvar 

örmemifl miydi anne ve babanla aran›za? Ya sen, sen yoldafl! her görüfl gününü bir bayram sevincinde 

geçirip, ninenin sana anlatt›¤› kavga hikayeleri ile büyümemifl miydin? Ve senin ömrün düflman›n 

amans›z takibini her zaman ensesinde hissetmifl bir serüven de¤il miydi? Görüfl günlerinde aileni demir

parmakl›klar ard›na kimlerin neden koydu¤unu anlamasan da, çocuk akl›n›n ermedi¤i bu ayr›l›¤› sana

yaflatanlardan intikam almak için söz vermemifl miydin? Öyleyse erken de¤ildi bu yüzleflme”

Ad›, soyad›: Salih  Do¤an  Y›ld›r›m

Kod ad›: Cumali  

Do¤um yeri ve tarihi: Ankara,  1979  

Mücadeleye kat›l›m tarihi: 2000  

fiehadet tarihi ve yeri: 28  

A¤ustos  2005,  Baflkale/Van
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Dersim’in kan kokan dereleri gibi
ac›l› bir aile ile karfl›laflt›m sonras›n-
da. Ac›lar›n› gelecek düflü ile teselli
eden, a¤lamay› düflman karfl›s›nda
bir zay›fl›k olarak belleyen, yüre¤ini
bükülmez bir bilek gibi kavgaya su-
nan bir aile ile. Her biri kendi ad›na
üzerine düfleni yapm›flt›. Ve hiçbiri
bir di¤erinin an›s›na s›¤›narak de¤il,
kendi pay›na düfleni yaflayarak, ken-
di destan›n› yazmaya yeminli insan-
lard›. Sen PKK’nin ilk flehidi olan am-
can›n ve bedenini düflman karfl›s›nda
bir silaha dönüfltüren day›n Kara
Ömer’in an›s›n› hep korudun. Ama
bunlarla yetinmedin. Varsa bir zaaf›n
–ki sanm›yorum- bu an›lar›n ard›nda
gizlemedin. Ve nihayet bu kavgada
senin de pay›na düflenin yi¤itlik oldu-
¤unu gösterdin. 

Devir de¤iflti, ça¤ de¤iflti, çoklar›
cafcafl› sözlerinin, kendilerine b›rak›-
lan kutsal an›lar›n alt›nda bir böcek
kadar küçüldüler, ama sen kendi pa-
y›na düfleni yaflad›n. Arkadafllar›n ai-
lende çok flehit olmas›ndan dolay› se-
ni yanlar›nda tutma istemlerine müte-
vaz›ca karfl›l›k verip kendi hikayeni
yazmak istedin. Özel kuvvetlere git-
mekti istemin. Özel kuvvetlere gittik-
ten sonra da sabotaj e¤itimi ald›n. Bir
süre Zagros’ta faaliyet yürüttükten
sonra da Botan sahas›na geçtin. As-

l›nda bir görev için Kelarefl alan›na
gitmen gerekiyordu. Ama Baflkale ve
Hakkari zozanlar›nda kald›n Botan
prati¤in boyunca. 

Ve iflte ölümün kurdu¤u pusuday-
d›n. Ölümle hesaplaflma zaman› gel-
miflti. Genç ömrüne göre çok erkendi
bu yüzleflme. Ama yaflad›klar›na göre
sen ölüme kafa tutacak kadar büyü-
müfltün. Yaflla de¤il hayat›n bize sun-
duklar› ile büyümüyor muyuz? K›sa
ömürlerimize nice yitirme, nice ac›, ni-
ce umut s›¤d›rm›yor muyuz? Sen da-
ha iki yafl›nda iken, annenin s›cakl›¤›-
n› bile doyas›ya içine çekmemiflken,
zindan bir duvar örmemifl miydi anne
ve babanla aran›za? Ya sen, sen yol-
dafl! Her görüfl gününü bir bayram se-
vincinde geçirip, ninenin sana anlatt›-
¤› kavga hikayeleri ile büyümemifl
miydin? Ve sen ayr›l›klara annenin
kokusunu bile tan›madan al›flmam›fl
m›yd›n? Ve senin ömrün, düflman›n
amans›z takibini her zaman ensesin-
de hissetmifl bir serüven de¤il miydi?
Görüfl günlerinde anne ve baban› de-
mir parmakl›klar ard›na kimlerin ne-
den koydu¤unu anlamasan da, çocuk
akl›n›n ermedi¤i bu ayr›l›¤› sana yafla-
tanlardan intikam almak için söz ver-
memifl miydin? Öyleyse erken de¤ildi
bu yüzleflme. Hayat çok erken ç›kar-
m›flt› karfl›na ayr›l›klar›, ac›lar›. 

Gençli¤ini, çocuklu¤unu, düfllerini
özgür bir ülke umudunun gölgesinde
hep yar›m yamalak yaflad›n, ama bir
tek güneflli gülüfllerini vermedin kim-
selere. Hep bir ›fl›k yay›ld› gülüfllerin-
den. Yaflamad›¤›n çocuklu¤un bir tek
sen gülünce ele verirdi kendini. Bu-
nun d›fl›nda düflman karfl›s›nda kes-
kin bak›fll› bir flahin, yoldafl karfl›s›n-
da küçükken ald›¤› devrimci ahlak›n
olgunlu¤unu sergileyen bir militan
olurdun. Ben yine de gülüflünden gü-
nefl taflan o çocu¤u sevdim en çok
bunlar aras›nda. 

Teflekkür etmek devrimci literatür-
de yok biliyorum. Ama en olmad›k za-
manda savrulmufllu¤umuza bir tokat
gibi çarpan flehadetinle bize neler ö¤-
retti¤ini bir bilsen... Sana olan borcu-
muzu nas›l ifade edece¤imizi bileme-
di¤imizi bir bilsen...Yitirdi¤imiz
umudu, patlatt›¤›n bombalarla yüre-
¤imize de¤en gencecik yüre¤inde bul-
duk desem. Ve desem ki yoldafl, sen
bizim için bir dönemi kapatan bir dö-
nemi açan ma¤rur devrimciydin. Ve
sözlerimin yetmedi¤i zamanlarda sus-
sam. Ta ki o büyük düfl gelene ya da
sonsuzlukta buluflaca¤›m›z o hesap-
laflmadan ben de yüzümün ak›yla ç›-
kana kadar sussam...

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››

Al›p ç›karsam ayr›l›klardan o çocuklar›. 

Götürüp gün ›fl›¤› ile y›kasam yüzlerini 

Ac›lar›n› rüzgâra tutsam bir zaman. 

Gövdeleri yufka ekmekler kadar ince 

Parmaklar› an›larda salk›msö¤ütler 

Saçlar›na ya¤murlardan taraklar vursam 

Sonra al›p bir soba bafl›nda ›s›tsam. 

Bu bahçedir desem bu ev bu yatak 

Bu ›l›k minderi anne yüre¤inin 

Bu bitkin bir baban›n kar›ncalaflm›fl sesi

Bütün gözyafllar›n› toplasam kirpiklerden 

Bütün silahlar› bir meydanda yaksam 

Sonra ç›kar›p mezarlardan ölüleri 

Dili gö¤e de¤en atefllerin çevresinde 

Öperek kaybolmufl zamanlar› gövdemle 

Bütün ac›lar› aflka çevirsem 

Olmazsa 

Gidip o çocuklarla da¤larda ölsem
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Ad›, soyad›: Menzer  HABEfi

Kod ad›: Ferhat  KOBAN‹

Do¤um yeri ve tarihi: Kobani,  1986

fiehadet tarihi: 21  Eylül  2007

Maruka  alan›/Çukurca

Ad› soyad›: ‹smet  TURGUT

Kod ad›: Z›nar  BATMAN

Do¤um yeri ve tarihi: Gercüfl

1978

fiehadet tarihi ve yeri: 30  Ekim

2007,  Mazgirt  k›rsal›/Dersim

Ad› soyad›: Eyüp  AKARSU

Kod ad›: Serhat  GERGER

Do¤um yeri ve tarihi: ‹stanbul

1982  (aslen  Ad›yamanl›)

fiehadet tarihi ve yeri: 30  Ekim

2007,  Mazgirt  k›rsal›/Dersim

Ad›, soyad›: Bedirxan  SADUN

Kod ad›: Z›nar  DIRBES‹YE

Do¤um yeri ve tarihi: D›rbêsiyê,  1980

fiehadet tarihi: 22  Ekim  2007

Oramar  direniflinin  ikinci  günü

Ad› soyad›: Evlin  BAfiA

Kod ad›: Roza  DER‹K

Do¤um yeri ve tarihi: Derik

K.Güney,  1979

fiehadet tarihi ve yeri: 30  Ekim

2007,  Mazgirt  k›rsal›/Dersim

Ad›, soyad›: Perihan  AYBAR

Kod ad›: Beritan  MELEK

Do¤um yeri ve tarihi: 1989,Yüksekova

fiehadet tarihi: 21  Eylül  2007

Maruka  alan›/Çukurca

Ad›, soyad›: Senet  XEL‹L

Kod ad›: fiiyar  QAMIfiLO

Do¤um yeri ve tarihi: Qam›fllo,  1982

fiehadet tarihi: 22  Ekim  2007

Oramar  direniflinin  ikinci  günü

Ad›, soyad›: Mehmet  Halim  KAYA

Kod ad›: Bilal  BATMAN

Do¤um yeri ve tarihi: Gercüfl,  1977

fiehadet tarihi: 6  Ekim  2007

Cudi/Botan

Ad›, soyad›: Mehran  MUHAMMED‹

Kod ad›: Karwan  REBWAR

Do¤um yeri ve tarihi: Sine,1982

fiehadet tarihi ve yeri: 29  Eylül

2007  Bilican  k›rsal›/Çukurca

““fifieehhiittlleerr  yyaaflflaamm››nn  yyeenniillii¤¤iinnii  kkeennddii  bbeeddeennlleerriinnddeekkii  aatteeflfliinn  

kküülllleerriinnddeenn  yyaarraattmmaayy››  ssöözz  oollaarraakk  vveerriiyyoorrllaarr””  ÖÖndder  Appoo

Ad›, soyad›: Gayyaz  KOYUTÜRK

Kod ad›: Kadir  USTA

Do¤um yeri ve tarihi: Antakya

1974

fiehadet tarihi ve yeri: 2  Kas›m

2007  Karl›ova/Bingöl

Ad›, soyad›: Nergis  YÜKSEL

Kod ad›: Felat  AMED

Do¤um yeri ve tarihi: Lice,  1980

fiehadet tarihi ve yeri: 23  Ekim

2007,  Malatya/yarg›s›z  infaz

Ad›, soyad›: Necim  SEL‹M‹

Kod ad›: fiaho  SERBEST

Do¤um yeri ve tarihi: Kermanflah,  1987

fiehadet tarihi ve yeri: 29  Eylül

2007  Bilican  k›rsal›/Çukurca
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fiehit Hüseyin Özbey (Harun)

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg


	Seite 0001.pdf
	Seite 001.pdf
	Seite 01.pdf
	Seite 02.pdf
	Seite 03.pdf
	Seite 04.pdf
	Seite 05.pdf
	Seite 06.pdf
	Seite 07.pdf
	Seite 08.pdf
	Seite 09.pdf
	Seite 10.pdf
	Seite 11.pdf
	Seite 12.pdf
	Seite 13.pdf
	Seite 14.pdf
	Seite 15.pdf
	Seite 16.pdf
	Seite 17.pdf
	Seite 18.pdf
	Seite 19.pdf
	Seite 20.pdf
	Seite 21.pdf
	Seite 22.pdf
	Seite 23.pdf
	Seite 24.pdf
	Seite 25.pdf
	Seite 26.pdf
	Seite 27.pdf
	Seite 28.pdf
	Seite 29.pdf
	Seite 30.pdf
	Seite 31.pdf
	Seite 32.pdf
	Seite 33.pdf
	Seite 34.pdf
	Seite 35.pdf
	Seite 36.pdf
	Seite 37.pdf
	Seite 38.pdf
	Seite 39.pdf
	Seite 40.pdf
	Seite 41.pdf
	Seite 42.pdf
	Seite 43.pdf
	Seite 44.pdf
	Seite 45.pdf
	Seite 46.pdf
	Seite 47.pdf
	Seite 48.pdf
	Seite 49.pdf
	Seite 50.pdf
	Seite 51.pdf
	Seite 52.pdf
	Seite 53.pdf
	Seite 54.pdf
	Seite 55.pdf
	Seite 56.pdf
	Seite 57.pdf
	Seite 58.pdf
	Seite 59.pdf
	Seite 60.pdf
	Seite 61.pdf
	Seite 62.pdf
	Seite 63.pdf
	Seite 64.pdf
	Seite 65.pdf
	Seite 66.pdf
	Seite 67.pdf
	Seite 68.pdf
	Seite 69.pdf
	Seite 70.pdf
	Seite 71.pdf
	Seite 72.pdf
	Seite 73.pdf
	Seite 74.pdf
	Seite 75.pdf
	Seite 76.pdf
	Seite 77.pdf
	Seite 78.pdf
	Seite 79.pdf
	Seite 80.pdf
	Seite 81.pdf
	Seite 82.pdf
	Seite 0001.pdf
	Seite 001.pdf
	Seite 01.pdf
	Seite 02.pdf
	Seite 03.pdf
	Seite 04.pdf
	Seite 05.pdf
	Seite 06.pdf
	Seite 07.pdf
	Seite 08.pdf
	Seite 09.pdf
	Seite 10.pdf
	Seite 11.pdf
	Seite 12.pdf
	Seite 13.pdf
	Seite 14.pdf
	Seite 15.pdf
	Seite 16.pdf
	Seite 17.pdf
	Seite 18.pdf
	Seite 19.pdf
	Seite 20.pdf
	Seite 21.pdf
	Seite 22.pdf
	Seite 23.pdf
	Seite 24.pdf
	Seite 25.pdf
	Seite 26.pdf
	Seite 27.pdf
	Seite 28.pdf
	Seite 29.pdf
	Seite 30.pdf
	Seite 31.pdf
	Seite 32.pdf
	Seite 33.pdf
	Seite 34.pdf
	Seite 35.pdf
	Seite 36.pdf
	Seite 37.pdf
	Seite 38.pdf
	Seite 39.pdf
	Seite 40.pdf
	Seite 41.pdf
	Seite 42.pdf
	Seite 43.pdf
	Seite 44.pdf
	Seite 45.pdf
	Seite 46.pdf
	Seite 47.pdf
	Seite 48.pdf
	Seite 49.pdf
	Seite 50.pdf
	Seite 51.pdf
	Seite 52.pdf
	Seite 53.pdf
	Seite 54.pdf
	Seite 55.pdf
	Seite 56.pdf
	Seite 57.pdf
	Seite 58.pdf
	Seite 59.pdf
	Seite 60.pdf
	Seite 61.pdf
	Seite 62.pdf
	Seite 63.pdf
	Seite 64.pdf
	Seite 65.pdf
	Seite 66.pdf
	Seite 67.pdf
	Seite 68.pdf
	Seite 69.pdf
	Seite 70.pdf
	Seite 71.pdf
	Seite 72.pdf
	Seite 73.pdf
	Seite 74.pdf
	Seite 75.pdf
	Seite 76.pdf
	Seite 77.pdf
	Seite 78.pdf
	Seite 79.pdf
	Seite 80.pdf
	Seite 81.pdf
	Seite 82.pdf



