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RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

fifiEEHH‹‹TTLLEERR  PPAARRTT‹‹SS‹‹NN‹‹NN  DDOO⁄⁄RRUU  
SSAAVVAAfifiÇÇIILLAARRII   OOLLAALLIIMM

May›s flehitleri ay› ve 18 May›s fiehitler Gününde tüm
flehitlerimizi sayg›yla anarken, bütün gücümüzle an›lar›-
n›n gereklerini yerine getirmesini bilmeliyiz. 

Daha hareketimizin ilk grup aflamas›ndayken hiç
beklemedi¤imiz, sonuçlar›n› düflman›n da, bizim de
kestiremedi¤imiz geliflmeler ortaya ç›kt›. Dikkatlice ele
al›nmasayd›, gerekleri yerine getirilmeseydi tarih bam-
baflka olurdu. Ve öyle inan›yoruz ki do¤ru ele almam›z-
la birlikte tarihin seyrini de¤ifltirmeye çal›flt›k. Baflta
Haki Karer yoldafl olmak üzere ve ard› s›ra gelen tüm
flehitlerimizin an›s›na verdi¤imiz do¤ru karfl›l›kla ya-
flam kavgam›za, onun ola¤anüstü özgürlük at›l›mlar›na
ve günümüzde de çok yo¤unca yaflad›¤›m›z savafl ger-
çekli¤ine ulaflt›k. 

Bir kifli en de¤erli yoldafllar›na
karfl› bir görevi vicdan›nda yerine
getirme gere¤ini duymuyorsa o
hiçbir zaman PKK’li olamaz. Yan›
bafl›ndaki en de¤erli yoldafllar›-
n›n flahadetinden anlam ç›kara-
m›yorsa, var olan zay›fl›¤›n› ve
yanl›fll›¤›n› do¤ruya çeviremiyor-
sa bu kiflilerden korkulur. Bu tip
iflah olmaz kifliliklere güvenme-
mek gerekir. fiehide kendisini
borçlu hissetmeyen, en önemlisi
de onun son nefesinde vasiyet
olarak b›rakt›klar›n› kendine
esas almayan, ona hakk›n› ver-
meyen çizgimizin bir eri ve onun
bir yaflatan gücü olamaz. Hele bir
önder gücü hiç mi hiç olamaz. 

PKK’yi PKK yapan biraz da fle-
hide böyle yaklafl›m›d›r. Bu büyük bir yaklafl›md›r. Diril-
tici, en baflar›lamaz denileni baflaran, en inan›lmaz› ina-
n›l›r k›lan, gerçekten düflman›n da hesaplayamad›¤› bir
çok geliflmeyi ba¤r›nda tafl›yan bir flehit yaklafl›m›d›r. 

Bizim mücadelemiz bir anlamda flehide laik olma
mücadelesidir

Ad›m gibi biliyorum ki, e¤er bu 18 May›s günü Haki
Karer yoldafl›n flahadeti gerçekleflmemifl olsayd› biz
PKK’nin ilan›n› bile akl›m›za fazla getirmezdik. Ciddi bir
partiye gitme gere¤ini bir borç olarak gündemimize koy-
mazd›k. Kendimizi silahl› savafl›ma biraz daha yaklaflt›r-
mazd›k. En önemlisi de yaflam›m›z› ciddi, giderek daha
fazla devrimin yoluna koymaya seferber etmezdik. Bu fla-
hadet bizim karfl›m›za flunu ç›kard›; ya düflman›n ve ifl-
birlikçilerinin bekledikleri gibi sineceksin ve köfleye çeki-
leceksin, ya da flehidin kan›n› büyük bir mesele yapa-
caks›n; onu do¤ru de¤erlendirmek kadar, intikam yemi-

ni yapacaks›n ve gerekleri neyse onu yerine getireceksin. 
Biz fiehitler Günü’nde oldukça yaflan›l›r ve hatta ba-

flar›n›n esas›n› oluflturan bu özü görebilmeliyiz. Üzerin-
de yo¤unlaflmay› ve onu gelece¤e tafl›rman›n tüm ted-
birlerini flahs›m›zda somutlaflt›rabilmeliyiz. Bu çok
önemlidir. Bu, bir kaç flehidi veya PKK’nin flehitler bi-
lançosunu göz önüne getirmek de¤ildir.

Bir de bu anlamda PKK tarihine anlam vermek gere-
kiyor. Bence PKK tarihinin en çarp›c› anlat›m›, flehitle-
rin anlat›m› biçiminde olmal›d›r. Kendi yaflam›mdan ve
kendi prati¤imeden iyi biliyorum ki, ben flehitleri esas
ald›m. Tek tek ele al›p bugüne kadar getirebilirim.
PKK’nin direnifl çizgisi nas›l bir flehitler çizgisidir?

PKK’nin savaflç› çizgisi nas›l bir
flehit-intikam çizgisidir? PKK’nin
düzeltme, kendini özelefltiriye ta-
bi tutma çizgisi, flahadeti düflü-
nürken içine düflülen hata ve
yetmezlikleri düzeltme çizgisidir?
Bunu çok çarp›c› bir biçimde iç
içe oldukça organik ba¤lant›l›
olarak gösterebiliriz

Türkiye devrimci gençli¤inin
flahadetlerine de karfl›l›k vermek
istedim. ‹lk ç›k›fl›m›z› vurgular-
ken, onlar›n da yaflad›klar› çar-
p›c› flahadetler vard›r. Mahir Ça-
yanlar›n, Deniz Geçmifllerin, ‹b-
rahim Kaypakkayalar›n flahadet-
leri vard›r. Onlar da a¤›rl›kl› ola-
rak parti flehitleridir. Hareketi-
miz biraz onlar›n da an›s›na
ba¤l› olman›n ad›d›r. Bunlar

gençlik dönemimizin flahadetleridir. Tarihimizi onlar-
dan yana yapt›k ve lay›k olmaya çal›flt›k. Tarihimize
bakt›kça, sosyalizme bakt›kça, sosyalizm flehitlerine
daha da fazla de¤er vermeye çal›flt›k. Yurtseverlik de-
¤erlerimizin, flehitlerimizin an›lar›na biraz karfl›l›k ver-
mek istedik. Unutturulmak istendiler, küfrettirilmek
istendiler; do¤ru temsilimizle buna f›rsat vermemeye,
onlar›n unutturmak ve baflka türlü göstermek isteyen-
lere karfl› savaflan bir güç olarak insanl›¤› böyle alg›la-
yan, insan›n bu özgürleflme, adalet ve eflitlik çizgisine
karfl›l›k veren biri olarak kendimizde tutarl› olmaya ve
kendimizi bu temelde yürütmeye çal›flt›k. Kiflilik dedi-
¤imiz olay böyle belirlenebilir. Ayakta kalabiliriz dedik
ve hâlâ örgüt gücümüzle bunu göstermeye çal›fl›yoruz.

* Bu yazı Rêber Apo’nun 
“18 Mayıs 1994 tarihli” çözümlemesinden alınmıştır.                 
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fiehitler  ay›nda  adil  ça¤r›s›na  güçlü  yan›t  verelim
fiehitlerimizin an›lar›na nas›l yaklaflmal›y›z? An›lar›na nas›l
sahip ç›kmal›y›z? Onlar› nas›l anlamal› ve sahiplenmeliyiz?
Bu husus elbette önemlidir. PKK’nin flehitleri çoktur. on bine
ulaflan bir flehitler ordusu vard›r. Önder Apo “PKK’nin flehit-
ler partisi oldu¤unu... (12’de)

‹radeleflen  kadro  tüm  zorluklara  karfl›  baflar›  kazanabilir
Hareketimizin temel geliflme sorunlar›ndan olan kadro ve
örgüt iliflkileri üzerinde bir kez daha durmakta yarar var.
Kadro ve örgüt iliflkileri en çok gündemimizde olan husus-
lard›r. Gündemimizde oldu¤u kadar hareketimizin ideolojik
politik do¤rultusunun hayat... (22’de)

Önderlikle  buluflmak  yeniden  do¤ufltur  -II-
Halk›m›z› soyk›r›m politikalar› için kurban olarak seçenler
Önder Apo için ‘k›rk bin kiflinin katili’ diyorlar. Bu i¤renç
tan›mlamay› yapanlar sözcü¤ün maddi anlam›nda bunun
do¤ru olmad›¤›n›, Öcalan’›n eline silah dahi almad›¤›n› ve
hatta gereksiz yere... (33’te)

Demokratik  çözüm  geliflirse  
halklar  kazanacak›r  (Önder  Apo)
Kötü havaya ra¤men getirilebildiniz, yani zor bir yolculuk
oldu de¤il mi? Gördü¤ünüz gibi ayn›, flikâyetlerim devam
ediyor. Sesim k›s›k geliyor de¤il mi? Ak›nt›dan kaynakl›
sesim k›s›lm›fl... (45’da)

Ortado¤u  gerçe¤i  ve  Öcalan Önderli¤i
Tarihte uygarl›klar do¤uran anaç toprak olarak bilinen
Ortado¤u, bugün kendi yaratt›¤› ve tüm insanl›¤a mal etti¤i
temel de¤erlere en fazla ters düflen... (58’de)

Finans  Kapital  haks›zl›k  ve  yozlaflma  yaratan  bir  canavard›r
Dünya ekonomisinin bu kadar krize girmesinin en temel
etkeni, banka sermayesiyle sanayi sermayesinin iç içe geçe-
rek banka sermayesinin hakim oldu¤u... (66’da)

Senin  yoldafllar›na  kurban  olurum  o¤ul
Da¤larda savafl olurken, pirenin deve yap›ld›¤› birkaç hanelik
köylerde anl›k duygulara göre her fley bir anda kazan›l›p, bir
anda yitirilirken, gerçe¤e ulaflma flanslar› olmayan köylüler,
ço¤u zaman rüyalar›nda... (77’de)

Ben  emekle  özgürlefltim  (An›)
‹nsanlar do¤up, büyüyüp sosyal yaflama dahil olacaklar›
zaman toplum taraf›ndan kendilerine bir statü verilir. O kifli
de kendi yerini, itibar›n›, kariyerini vb gelifltirmek, korumak
için sürekli çal›fl›r, çaba sarf eder. Arjin arkadafl konumunu
gerek ailede, gerek okulda, gerekse de arkadafllar› aras›nda
kazanm›flt›. Arjin (Filiz) arkadafl tüm zorluklara... (80’de)

Kürtler aras› bir çat›flma yaratmak 
kolay de¤ildir

“Kürt özgürlük hareketinin Türk devle-

tinin inkarc› sömürgeci politikalar›na ve

bask›lar›na karfl› direnifl pozisyonunda

olmas›, ABD’nin bölge politikalar› ve

Türkiye’nin içinden geçti¤i siyasi durum

nedeniyle ABD-Türkiye ve Güneyli güçler-

in Türkiye ve ABD’yle iliflkileri aras›nda

s›k›nt›lar ortaya ç›karmaktad›r”

(2’de)

‹çindekiler
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Kürt özgürlük hareketinin Türk
devletinin inkarc› sömürgeci politika-
lar›na ve bask›lar›na karfl› direnifl
pozisyonunda olmas›, ABD’nin bölge
politikalar› ve Türkiye’nin içinden
geçti¤i siyasi durum nedeniyle ABD-
Türkiye ve Güneyli güçlerin Türkiye
ve ABD’yle iliflkileri aras›nda s›k›nt›-
lar ortaya ç›karmaktad›r. 

AKP hükümeti ve AKP hükümetiyle
iliflkili güçler mücadelemizin yaratt›¤›
siyasi atmosferden zorlanmaktad›r.
Bilindi¤i gibi AKP hükümeti Kürt öz-
gürlük hareketinin tek tarafl› ateflkes
ilan etti¤i süreçte hükümet oldu. AKP
hükümeti demokratikleflme iddiala-
r›yla toplumsal destek sa¤lad›. Kürt
özgürlük hareketi de AKP’nin belirli
ad›mlar atabilece¤i düflüncesiyle bir
süre bekledi. Ancak AKP’nin b›raka-
l›m Kürt sorununda aç›l›mlar yapma-
s›, aksine baflbakan›n “düflünmezse-
niz Kürt yoktur” söyleminde ifadesini
buldu¤u gibi inkarc› sömürgecilik ad›-
na Kürt özgürlük hareketini tasfiye et-
me hükümeti haline geldi¤i anlafl›l›n-
ca, bu tasfiye konseptine karfl› Özgür-
lük hareketinin mücadelesi geliflti. 

AKP’nin politikalar›na karfl› 1 Hazi-
ran hamlesinin bafllat›lmas›ndan iti-
baren hükümet siyasi olarak sürekli
zorlanmaktad›r. AKP siyasi olarak zor-
land›kça Kürt özgürlük hareketine da-
ha fazla sald›rarak klasik iktidar güç-
lerinin icazetiyle iktidar›n› sürdürmek
istemifltir. Ancak son Zap operasyo-
nunda oldu¤u gibi, Kürt özgürlük ha-
reketi karfl›s›nda hem siyasi, hem de

askeri bast›rma çabalar› baflar›s›z ka-
l›nca iktidar› daha da sallant›ya girdi.
Kürdistan’daki taban›n› kaybetmesi ve
Kürtler üzerinde siyasi etkisinin kal-
mamas› ve yine izledi¤i diplomasinin
de Kürt özgürlük hareketini tasfiye
edecek düzeyde sonuç almamas› AKP
üzerindeki bask›y› artt›rd›. Bu aç›dan
AKP, kendi ömrünü uzatmak için Kürt
özgürlük hareketinin pasif konumda
kalmas›n› istiyor. Kürt özgürlük hare-
ketini tasfiye edemiyorsa bile aktif ko-
numdan pasif konuma düflürürse ne-
fes alaca¤›n›, bu temelde iktidar›n›
sürdürece¤ini hesapl›yor. E¤er nefes
alarak iktidar›n› sürdürür, yerel yöne-
timlerden de yeniden güçlü biçimde ç›-
karsa kendi konumunu güçlendirece-
¤ini ve bu temelde de üzerindeki bas-
k›lara direnece¤ini hesapl›yor. Bu ne-
denle AKP hükümeti ABD üzerinden
Güney Kürdistanl› güçlere bask› yapa-
rak, yine kendisi Güneyli güçlerle ilifl-
ki kurarak Kürt özgürlük hareketini
tek tarafl› ateflkese zorlamak istemek-
tedir. Hükümetin son zamanlarda Irak
ve Güneyli güçlerle iliflkilerini gelifltir-
mesinin alt›nda bu yatmaktad›r. 

E¤er Kürt özgürlük hareketini pasif
konuma düflüremiyorsa, o zaman Gü-
neyli güçleri ABD üzerinden zorlaya-
rak Kürt özgürlük hareketinin üzerine
sürmeyi hedefliyor. Bunu baflar›rsa,
birlikte gerillan›n üzerine giderek ez-
meyi önüne hedef olarak koymufltur.
Mevcut bütün siyasi görüflmelerin,
çabalar›n amac› bu oldu¤u gibi, aske-
ri sald›r›lar›n amac›da budur.

5 Kas›m’dan sonra medya savunma
alanlar›na yönelik hava ve kara sald›-
r›lar› artm›flt›r. Güney Kürdistanl›
güçlerin hem hava oparasyonlar›ndan,
hem de kara operasyonlar›ndan bilgi-
leri vard›r. Sadece zaman› ve yeri Gü-
neyli güçlere bildirilmemifltir. Çünkü
kara harekat› ya da hava sald›r›s› ol-
du¤unda ABD, Güneyli güçlerle Türki-
ye’nin karfl› karfl›ya gelmemesi için uy-
gun biçimde bilgilendirmektedir. Tür-
kiye ile Güneyli güçlerin iliflkisini dü-
zeltmek isteyen ABD’nin her iki tarafa
çeflitli biçimlerde bask› yaparak, bu
iliflkileri zorlayacak ve sürtüflmeye yol
açacak bir durumun ortaya ç›kmama-
s› için dikkatli olmalar›n› istemektedir.
Dolay›s›yla Güneyli güçlerin, ‘bizim
kara ya da hava harekat›ndan haberi-
miz yok’, demeleri anlams›zd›r. Zaten
zaman zaman ‘bilgimiz var’ demeleri
bilgi verildi¤ini göstermektedir. 

ABD’nin Güneyli güçlerle Türkiye
iliflkilerinin düzeltilmesi için çaba har-
cad›¤› bilinmektedir. Bu aç›dan Güney
Kürdistanl› güçlerle Türkiye aras›nda
iliflkiler çeflitli yollarla sürmektedir.
Ancak Türk devleti iliflkileri alt seviye-
de tutmaya özen göstermifltir. Daha
do¤rusu bilinçli olarak alt seviyede
tutma çabas› içinde olmufltur. Böyle-
likle hem ABD’den, hem de Güneyli
güçlerden taviz koparmay›, onlar› PKK
konusunda kendi çizgisine yak›nlafl-
t›rmay› hesaplamaktad›r. Türkiye’nin
birkaç y›ld›r verdi¤i mücadelenin esa-
s›, Güneyli güçleri PKK’nin karfl›s›na
ç›karmakt›r. ABD’nin do¤rudan PKK

KÜRTLER  ARASI  B‹R  ÇATIfiMA  YARATMAK  
KOLAY  DE⁄‹LD‹R

“Türkiye bir yol ayr›m›na gelmifltir. Ya demokratikleflecektir ya da daha bask›c› politikalara mahkum

olacakt›r. ‹nkarc›-sömürgeci devlet tercihini Kürt özgrülük hareketini bast›rmak için sald›r›lar›n›

artt›rmadan yana yapm›flt›r. Kara harekât›, hava sald›r›lar›, Türkiye s›n›rlar› içinde operasyonlar›n

artt›r›lmas› bu inkâr ve imha siyasetinin neyi hedefledi¤ini göstermektedir. Nitekim Genelkurmay 

baflkan›, ‹srail elçili¤inin verdi¤i bir resepsiyonda aç›kça ‘bana bitirme görevi verildi, ben bu

sorumlu¤u ald›m, e¤er bitiremezsem vatan haini ilan edilirim’ diyerek asl›nda Kürt özgürlük 

hareketini bast›rma konusunda sonuna kadar mevcut çizgiyi izleyeceklerini ilan etmifltir”
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ile savaflmayaca¤›n›, savaflamayaca¤›-
n› bildi¤inden, ABD vas›tas›yla Güney-
li güçler üzerine bask› kurup, bunlar›n
PKK konusunda kendisiyle beraber
hareket etmesini sa¤lamaya çal›flm›fl-
t›r. Bu konuda k›smi sonuçlar da al-
m›flt›r. Zaman zaman Güneyli güçlerin
hem siyasi olarak, hem de farkl› bir bi-
çimde Kürt özgürlük hareketine karfl›
olumsuz tutumlar› görülmüfltür. An-
cak bir çat›flma veya savafl durumuna
girilmemifltir. 

Güneyli güçlerin PKK ile 
savaflmas› zordur

Güneyli güçlerin bask›lara ra¤men
PKK ile çat›flmas› zarar›na olaca¤›ndan,
PKK ile savaflt›r›lmalar› kolay de¤ildir.
Buna ra¤men Türkiye Güneyli güçlerle
iliflkilerini daha da gelifltirerek PKK üze-
rine sürme çabas› içine girmifltir. Son
zamanlarda çeflitli görüflmelerin s›klafl-
mas› bununla ilgilidir. Ancak Türk dev-
leti çok kaba bir dayatma içinde oldu-
¤undan fazla sonuç almas› beklenemez.
Türk devleti, Güneyli güçlere ‘seninle
iliflki gelifltirebilmem için PKK’ye karfl›
tutumunu görmem laz›m’ diyor. Bu ko-
nuda ön koflul sunuyor. Geçmiflte belki
bu dayatmalar sonuç verebilirdi, ancak
Zap direnifli ve Newroz’da gerçekleflen
özgürlük devrimi sonras› tüm parçalar-
daki halk›m›z›n PKK’ye sempati ve ba¤-
l›l›¤›n›n yükselmesi Türkiye’nin bu güç-
leri PKK’nin üzerine sürmesini zorlaflt›r-
m›flt›r. Tarihsel bir ihanet damgas›n› ye-
meyi göze almadan bu güçlerin PKK
üzerine yürümesi, böyle bir savafl içine
girmesi kolay de¤ildir. 

Kürdistan halk›n›n bir bütün ola-
rak PKK’ye yaklafl›m› bu konuyu zor-
laflt›rd›¤› gibi, öte yandan Güney Kür-
distanl› güçler PKK tasfiye edildi¤i tak-
dirde Türkiye’nin elinin güçlenerek

kendilerini zorlayaca¤›n› eskiye göre
daha iyi fark etmifl durumdad›rlar.
Güney Kürdistanl› güçler PKK’ye karfl›
yürütülecek bir savaflta halk›n kendi-
lerine so¤uk yaklaflaca¤›n› ve bu ifle r›-
za göstermeyece¤ini görmektedirler.
Öte yandan KDP ve YNK de eskiye na-
zaran Kuzey, Do¤u, Güney Bat›, Avru-
pa’daki Kürtleri daha fazla dikkate al›r
hale gelmifllerdir. Eskiden çok dar bir
yaklafl›m içindeydiler, ama flimdi bü-
tün parçalardaki halk›m›z›n özlemleri-
ni, duygular›n›, düflüncelerini, beklen-
tilerini belirli düzeyde dikkate almak
durumundalar. Tüm bunlar Kürtler
aras› bir savafl› zorlaflt›rmaktad›r. Ni-
tekim Kürt halk Önderi dört duvar
aras›nda ‹mral›’da bile s›n›rl› bilgilerle
bu sonuca varm›flt›r. “PKK ile bu ör-
gütler karfl› karfl›ya ç›kar›lamaz, bunu
yapmak mümkün de¤il” diyerek mev-
cut objektif durumu gördü¤ünü ortaya
koymufltur. Önderli¤imizin bu de¤er-
lendirmeleri Güney Kürdistan halk›n›
etkileyece¤i gibi, bu güçlerin de dikka-
te almas›n› beraberinde getirecektir. 

ABD’nin, PKK’ye karfl› tutum almas›
konusunda  Güney Kürdistanl› güçler
üzerinde bask›s› halen devam etmekte-
dir. Sadece Türkiye de¤il ABD de bu
güçler üzerinde bask› yapmaktad›r.
ABD, Güneyli güçleri PKK’ye karfl› sa-
vaflt›rman›n zor oldu¤unu gördü¤ünden
ilk önce PKK’yi aktif konumdan pasif
konuma düflürerek Türkiye’yi rahatlat-
may› hesaplamaktad›r. Nitekim  son za-
manlarda Güneyli güçlerin PKK’ye atefl-
kes ça¤r›lar› artm›flt›r. Art›k silahl› mü-
cadele dönemi geçmifltir, sorunlar› de-
mokratik yoldan çözmek gerekir, söy-
lemlerini s›klaflt›rmalar› bu nedenledir.
DTP heyeti gitti¤inde belli fleyler söyle-
meleri de asl›nda Kürt özgürlük hareke-
tini bir ateflkese zorlayarak ABD’nin ve
özellikle de Türk hükümetinin iste¤ini

yerine getirme çabas› olarak görülmeli-
dir. Bu tür yaklafl›mlar kesinlikle kendi
düflünceleri de¤ildir. Bu onlar için bir
gaflet durumunu ifade etmektedir. 

Türkiye Kürtlerin varl›¤›n› kabul
eden demokratik bir ülke de¤ildir

Tabi ki Kürt özgürlük hareketi de
sorunlar›n savaflla, fliddetle çözülme-
sini istemiyor. Sorunun demokratik
siyasi yollardan çözülmesini istiyor.
Ancak Türk devletinin buna yanaflma-
d›¤›n› tüm dünya bilmektedir. Çünkü
Türkiye demagojik söylem ve oyalama
anlay›fl› d›fl›nda Kürtlerin varl›¤›n› ka-
bul eden demokratik bir ülke de¤ildir.
Bu nedenle de Kürtlere demokratik
yollardan haklar›n› elde etme imkan›
vermemektedir. S›n›rl› baz› mücadele
imkan› olsa da, buna da dünyadaki
koflullar gere¤i bir özel savafl biçimi
olarak göz yummaktad›r. Yoksa mev-
cut politikas› hala inkarc›d›r.  

PKK ve gerilla tasfiye edildi¤inde
Türk devleti kesinlikle Kuzey Kürdis-
tan’da Kürt halk›n›n özgürlük özlemle-
rini tümüyle ortadan kald›rmak için
eski inkarc› politikay› devam ettirme
uygulamalar›n› h›zland›racakt›r. Yaln›z
Kuzey Kürdistan’da de¤il, tüm parça-
larda Kürt özgürlük mücadelesinin s›-
n›rland›r›lmas›, etkisizlefltirilmesi için
elinden gelen çabay› gösterecektir. B›-
rakal›m tasfiye etmeyi, Kürt özgürlük
hareketini daraltt›¤› zaman bile pozis-
yonunu güçlendirdikten sonra Güney
Kürdistan’daki oluflumu s›n›rlay›p si-
yasi etkisi olmayan bir güç haline getir-
me mücadelesi içinde olacakt›r. Daha
sonra bu yaklafl›m›n› ABD’ye de kabul
ettirmeye çal›flacakt›r. Zaten ‹ran, Su-
riye ile anlaflm›flt›r. Arap ülkelerinin de
Güney Kürdistan’daki federe hüküme-
tin konumunu s›n›rland›rmaya destek
verece¤i aç›kt›r. ABD ve Avrupa siyasal
ç›kar peflinde olduklar› için böyle bir
konumu kabul edeceklerdir. Tümden
ortadan kald›r›lmam›fl olsa bile, s›n›r-
land›r›lm›fl, hatta Katar’dan, Ku-
veyt’ten daha geri bir oluflum haline
getirilecektir. Böyle bir oluflumun var-
l›¤› da asl›nda ‹ran, Suriye ve Türki-
ye’deki Kürtlerin inkar›, mücadelesinin
bast›r›lmas›, ç›karlar›na feda edilmesi,

“Gerilla tasfiye edildi¤inde Türk devleti kesinlikle Kürt halk›n›n 

özgürlük özlemlerini ortadan kald›rmak için eski inkarc› politikay›

uygulamaya devam ettirecektir. Tüm parçalarda Kürt özgürlük 

mücadelesinin s›n›rland›r›lmas›, etkisizlefltirilmesi için elinden 

gelen çabay› gösterecektir. Pozisyonunu güçlendirdikten sonra 

Güney Kürdistan’daki oluflumu s›n›rlama mücadelesi içinde olacakt›r”
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gözden uzak tutulmas› temelinde ger-
çekleflecektir. Türkiye ve bölge sömür-
geci güçleri f›rsat›n› bulduklar›nda, bu
daralt›lm›fl oluflumun da icab›na bak-
maya çal›flacaklard›r. 

Gerilla da¤›t›l›rsa eskisinden fazla
imha politikas› uygulanacakt›r

Bu yaz›y› yazd›¤›m›z s›rada DTP’liler
görüflmelerini tam bitirmemifllerdi.
Ancak görüflmenin esas›n›n KDP ve
YNK’nin DTP’ye, gerillan›n silah b›rak-
mas›, telkini etraf›nda geliflti¤ini söyle-
yebiliriz. Sorunlar demokratik yollar-
dan çözülmeli, bu konuda sizin gibi
çaba gösterecek partileri destekleriz,
demifllerdir. Bunu AKP’yi kurtarma
plan›n›n bir parças› olarak da görmek
gerekir. Halk›m›z, ABD ve Türkiye et-
kisiyle bu güçlerin böyle bir yaklafl›m
içine girdiklerini bilmelidir. 

Sorunlar›n fliddetle çözülmeyece¤ini
PKK’den, Kürt özgürlük hareketinden
daha fazla söyleyen, buna ideolojik
olarak da inanan baflka bir güç de yok-
tur. Bu tür söylemleri dillendiren milli-
yetçi liberal baz› çevreler ve Güneyli
güçler, devletçi -iktidarc› zihniyette sa-
hip olanlard›r. Kürt özgürlük hareketi-
nin böyle bir yaklafl›m› yoktur. ‹ktidar-
c› ve devletçi olanlar Kürt sorununun
makul bir çözümünü kabul etmedikle-
rinden, iktidar ve devlete ulaflmak için
savafl›rlar. Kürt halk›n›n temel haklar›
kabul edilmedi¤i zaman amaçlar›na
ulaflmak için silahl› mücadeleyi mu-
bah görürler. Kürt özgürlük hareketi-

nin böyle bir yaklafl›m› olmamas›na
ra¤men bu çevrelerin, silahl› mücade-
lenin zaman› geçmifl, sorunlar demok-
ratik yoldan çözülmeli demelerinin bir
anlam› yoktur. Onlar da biliyorlar ki,
Kürt özgürlük hareketi meflru savun-
ma içinde olmasa ve gerillas› da¤›t›l›r-
sa Türk devleti demokratik yoldan so-
runu çözme gibi bir yaklafl›m içine gir-
meyecek, aksine eskisinden daha fazla
inkarc›, gerici, sömürgeci sistemi res-
tore etmeye çal›flacakt›r. Klasik inkar
ve imhac› güçler zorla “80-90 y›lda bir
ulus yaratt›k, bundan vazgeçemeyiz”
diyorlar. Bunun için Kürt halk›n›n ma-
kul ve en temel demokratik haklar›n›
reddetmektedirler.

Bu ifl art›k silahla olmaz demek
gaflet ve hatta ihanettir

Bu kadar gerici direniflin nedeni,
Kürtlerin üzerinde uygulanan Türklefl-
tirme politikas›d›r. E¤er Kürtlerin en
temel haklar›n›; dil, kültür, kimlik
haklar›n› kabul ederlerse bu politikala-
r›n›n bofla ç›kaca¤›n› düflünmektedir-
ler. Bu politikadan dönmeyi neredeyse
ihanet olarak görmektedirler. Bunun
için de çok mütevaz› haklar konusun-
da bile ad›m atma yerine, klasik inkâr
ve imhac› siyasette direnmektedirler.
Bu güçlerin Kürt özgürlük hareketi
tasfiye edildi¤inde, zay›flat›ld›¤›nda, or-
tada gerilla kalmad›, silahl› mücadele
yok diye sorunu demokratik temelde
çözeceklerini sanmak safdillik olur,
kendini kand›rmak olur. Hiçbir d›fl gü-

cün verdi¤i güvence de bu gerçe¤i de-
¤ifltirmez. Dolay›s›yla Güneyli güçlerin
telkinlerini dikkate almak gaflet, hatta
Kürt gerçekli¤i dikkate al›nd›¤›nda iha-
net olur. Kürt özgürlük hareketi zay›f-
lad›¤› takdirde inkarc› sömürgeci sis-
tem; “öyle bir ekonomik, sosyal, kültü-
rel, siyasal tedbirler alal›m ki, bir daha
PKK gibi bir hareket, siyasal bir güç or-
taya ç›kmas›n” diyecektir. Bunun için
de asimilasyona çok boyutlu yüklene-
cekler ve kendilerine kolayl›k sa¤laya-
cak iflbirlikçi, hain Kürt’ü ortaya ç›kar-
mak için bütün imkanlar›n› seferber
edeceklerdir. Hiç kimsenin bundan
kuflkusu olmamal›d›r. Bu nedenle Kürt
özgürlük hareketine, Türk devleti hiç-
bir ad›m atmad›¤› halde -Kürt sorunu-
nun çözümü için b›rakal›m ad›m atma-
y›, bast›rma politikas›n› en yo¤un ve en
fliddetli bir biçimde sürdürdü¤ü bir dö-
nemde- “tek tarafl› ateflkes yap›n, si-
lahlar› b›rak›n, bu ifl art›k silahla ol-
maz” demek gaflettir. Hatta sonuçlar›
itibariyle ihanet konumunda bir yakla-
fl›m ve dayatmad›r. Bu aç›dan Güneyli
siyasi güçlerin ABD ve Türkiye’nin bu
dayatmalar›na boyun e¤memeleri gere-
kir. ABD’ye ve Türkiye’ye; ‘biz PKK ile
karfl› karfl›ya gelemeyiz, dayand›¤›m›z
Kürt toplumu buna izin vermez’ deme-
lidirler. Hatta, bu sorunu çözmek için
ad›mlar at›n, Kürt sorununun demok-
ratik çözümü konusunda ortaya bir ni-
yet ç›ks›n, diyalog bafllas›n, bir geliflme
yaflans›n, e¤er buna ra¤men Türkiye’ye
karfl› bir direnifl olursa, bir karfl› koyufl
olursa biz o zaman tavr›m›z› al›r›z, di-
yebilmelidirler. Bunun d›fl›ndaki da-
yatmalar tamamen Kürt halk›n›n ç›ka-
r›na olmayan, d›fl güçlerin dayatmalar›
karfl›s›nda söylenen sözler olur ki, hiç-
bir Kürt siyasi gücün bunu yapmama-
s›, böyle bir duruma düflmemesi gere-
kir. Çünkü Kürt sorunu çözülmedi¤i
takdirde Kürt özgürlük hareketi bir
teslimiyet anlam›na gelecek, hiçbir da-
yatmay›, hiçbir ad›m› kabul etmeye-
cektir. Sonuçta da kendileri daha zor
duruma düfleceklerdir. Kendileri zor
duruma düflmeden, PKK ile bir çat›fl-
ma ortam›na sürüklenmeden daha
dikkatli, do¤ru politik bir yaklafl›mla
sorunun çözümü konusunda yard›mc›
olmalar› en do¤ru oland›r. 
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Amaçlar› Kürdistan özgürlük 
mücadelesini bo¤mak

Türkiye kendi s›n›rlar› içinde Kürt
sorununu çözmeden, demokratik ad›m
atmadan Güney Kürdistan’la sa¤l›kl› bir
iliflkinin gelifltirilmeyece¤i aç›kt›r. Kendi
sorununu çözmeden Güney Kürdis-
tan’la kuraca¤› her iliflki taktik olmak-
tan öteye gitmeyecektir. Bu taktik iliflki-
nin bir yönü Kuzey Kürdistan özgürlük
mücadelesini bo¤mak olurken, di¤er yö-
nü Kuzey Kürdistan’daki özgürlük mü-
cadelesini bo¤duktan sonra kendilerine
yönelme olacakt›r. Bu bak›mdan daha
sonradan kendilerine yönelecek, kendi-
lerini zor duruma düflürecek bir iliflki
içine girmek yerine, Türkiye’yi kendi s›-
n›rlar› içinde bir çözüme zorlamak en
do¤ru politika olacak-
t›r. Kuzey Kürdis-
tan’da bir oyalamay›
de¤il, bir çözümü ge-
lifltirmeyi sa¤layacak
yaklafl›m› benimse-
meleri, politikalar›n›n
esas›n› Türkiye’nin
kendi s›n›rlar› içinde
Kürt sorununu çöz-
mesini koymalar› Gü-
neyliler aç›s›ndan
stratejik bir yaklafl›m
olmal›d›r. Çünkü Tür-
kiye kendi sorununu
çözmeden her zaman
Güneyliler için de, bü-
tün parçalar için de büyük bir tehlike
olarak kalacakt›r. Bu tehlikeyi ortadan
kald›rmak; ABD’nin ve Türkiye’nin iste-
¤i do¤rultusunda Kürt özgürlük hareke-
tine flunu yap›n, bunu yap›n demekten
de¤il, aksine Kürt özgürlük hareketini
zay›flatmayan, onunla karfl› karfl›ya gel-
meyen ve Kürt sorununun Türkiye s›-
n›rlar› içinde sorunun çözülmesini iste-
yen bir yaklafl›mdan geçer. Böyle bir
çözümü dayatacak olan da, zay›flat›lm›fl
bir Kürt özgürlük hareketi de¤il, güçlen-
mifl ve mücadelesini sürdüren bir Öz-
gürlük hareketi olacakt›r. Güçlü olma-
yan, zay›f kalan ve mücadele yürüteme-
yen bir özgürlük hareketi Türkiye’de
Kürt sorununu çözüme kavuflturamaz,
Kürt sorununun çözümünde etkili bir
siyasi güç olamaz. Bu temelde de Kürt

sorununun çözümünü sa¤latarak Tür-
kiye’nin demokratikleflmesi temelinde
Güney Kürdistan’›n güvenli¤ini sa¤laya-
cak bir aktör rolünü oynayamaz.

DTP ile Güneyli güçlerin görüflmele-
rinin hangi çerçevede geliflece¤ini ön-
ceden tahmin ediyorduk. DTP de Gü-
ney Kürdistanl› siyasi güçlerin neden
böyle de¤erlendirmeler yapt›¤›n› bil-
meleri gerekiyor. Bunu bilmeleri için
Ortado¤u’daki siyasi foto¤raf›n tümü-
ne bakmalar› yeterlidir. ABD kendi po-
litikas› aç›s›ndan Kürt özgürlük hare-
ketinin pasif konuma düflürülmesini
istiyor. Bu iste¤inin bir nedeni de
AKP’yi rahatlatmak içindir. Dolay›s›yla
ateflkes istemleri  devletin ya da AKP
hükümetinin Kürt sorununu çözüp
çözmemesiyle alakal› olan bir durum

de¤ildir. Devlet ya da AKP Kürt soru-
nun çözümünde ad›m atma e¤iliminde
olsa zaten Kürt özgürlük hareketi böy-
le bir e¤ilim gördü¤ünde ateflkese de
haz›rd›r. Her zaman bu konuda makul
çözüm önerilerini de iletmifltir. Defa-
larca da ateflkes yapm›flt›r. Bu aç›dan
Kürt özgürlük hareketi için ateflkesin
yap›l›p yap›lmamas› bir sorun de¤ildir.
Ancak hiçbir sonuç getirmeyecek ko-
flulda bir ateflkes yapman›n anlam›
yoktur. Türk devletinin inkarc›-sö-
mürgeci güçlerin imhada karar k›ld›¤›
ve imha sald›r›lar›n› artt›rd›¤› bir dö-
nemde yap›lacak bir ateflkes sadece
inkarc›-sömürgeci güçlerin Kürt öz-
gürlük hareketini bast›rmas›na hizmet
eder. DTP esas olarak da Türkiye’deki
siyasi güçlerin yaklafl›mlar›na bakarak

tutumunu belirlemelidir. Türkiye siya-
setinde Kürt sorununun çözümü ko-
nusunda gerçekten bir ad›m var m›
yok mu? Ad›m atma e¤ilimi varsa tabi
ki bunu kolaylaflt›r›c› yaklafl›mlar
olur. Ama yoksa ne DTP’nin, ne de
baflka bir gücün kendisini aldatma-
mas› gerekir. 

DTP Kürt sorununun demokratik 
çözümü için mücadele etmelidir

DTP’nin mevcut durumda esas yap-
mas› gereken ifl Kürt sorununun de-
mokratik çözümü için mücadele et-
mektir. Bu konuda örgütlenmesini ve
mücadelesini gelifltirmektir. Bu konu-
daki politikas›n› maddi bir güce dö-
nüfltürmektir. Kendilerinin de s›k s›k

dedi¤i gibi, esas ola-
rak da iç dinamikle-
re dayanarak Kürt
sorununun çözü-
münü esas almal›,
d›flar›dan kimin ne
söyledi¤inden çok,
iç dinamiklerde
hangi geliflmelerin
var olup olmad›¤›na
bakmal›d›rlar. Tabi
ki d›fl dinamikler de
dikkate al›nmal›d›r.
Günümüzde d›fl di-
namikleri dikkate
almamak do¤ru ol-
maz, ama hala Tür-

kiye’de inkar›c› sömürgecili¤in bu ka-
dar köklü oldu¤u bir dönemde esas
olarak da Türkiye’nin iç dinamikleri-
nin nas›l oldu¤una bakmak, bu temel-
de politik tutumlar›, yaklafl›mlar›, söy-
lemleri gelifltirmek gerekmektedir. Bu
aç›dan DTP esas olarak da içerideki
demokrasi güçleriyle sorunu çözme
politikas› izlemelidir. Özellikle son dö-
nemlerde Kürt demokratik güçleri ile
Türkiyeli demokratik güçler aras›nda
ittifak gelifltirme, demokrasi mücade-
lesini ortaklaflt›rma eskisine göre art-
m›flt›r. Sol demokrat siyasi partileri,
ayd›n ve yazarlar›, sivil toplum örgüt-
lerini, emekçi örgütlerini, gençlik ve
kad›n örgütlerini kapsayan bir çat›
partisiyle siyasete müdahale etme im-
kanlar› do¤mufltur. Kürt sorununun
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çözümünde esas olarak da bu dinami-
¤i esas almak önemlidir. Tabi ki sade-
ce belirli siyasi partileri de¤il, genifl
toplumsal kesimleri esas almak gere-
kiyor. Ayd›nlar›, yazarlar›, sivil toplum
örgütlerini ve meslek kurulufllar›n›
mutlaka bu iflin içine sokmak gereki-
yor. Böyle genifl yelpazeye seslenecek
bir çat› partisi ortaya ç›karsa, gerçek-
ten de Türkiye’de Kürt sorununun de-
mokratik çözümü konusunda çok
önemli bir siyasal güç haline gelebilir.
fiu bu d›fl gücün  söyleminden kat kat
daha fazla Kürt sorununun demokra-
tik siyasal çözümü konusunda rol oy-
nayabilir.

Demokrasi istemi sol demokratik 
ittifak taraf›ndan karfl›lanabilir

AKP iktidar›n›n demokrasiyi de,
Kürt sorununda demokratik çözümü
de getirmeyece¤i anlafl›ld›¤› bir süreç-
te demokrasi güçlerinin, emek güçle-
rinin canlanmas› ve harekete geçmesi
tarihsel bir f›rsat olarak de¤erlendiril-
melidir. Bu süreç ve demokratik sol
güçlerin canlanmas› kesinlikle ciddi-
ye al›nmal›d›r. Mevcut durumda orta-
ya ç›kan demokrasi özlemlerinin, de-
mokrasi istemlerinin, aç›l›mlar›n sol
demokratik bir ittifak taraf›ndan kar-
fl›lanabilece¤ini söyleyebiliriz. Kitleler
giderek daha fazla da bu yöne do¤ru
bir e¤ilim gösterebilir. Liberal kesim-
ler de böyle bir demokrasi hareketine
güç ve destek verirler. AKP örne¤inde
oldu¤u gibi ‹slami kesimlere güç ve-
renler içinde yer almasalar da sol de-
mokrat bir harekete s›cak bakarlar.
Nitekim AKP içinde yer almad›lar,
ama AKP hükümetinin program›n›,
söylemlerini kendi aç›lar›ndan uygun
bulunca destek vermeleri geliflti. Bu
aç›dan Türkiye’yi demokratikleflme
iddias›nda olacak ve Kürt sorununu
demokratik çözüme kavuflturma ka-
rarl›l›¤›nda olacak bir harekete çok
genifl çevreler destek verir. Böyle bir
ivmenin ortaya ç›kt›¤›, rüzgar›n esti¤i
dönemde sol demokratlar›n toplumu
etkileme düzeyi mevcut örgütlenme
düzeyinden daha fazla olur. Çünkü
demokrasi ve  özgürlük mücadelesi
bir yönüyle de topluma güven verme

ve do¤ru mesajlar iletme havas› yara-
t›r. Yeter ki toplumda demokratiklefl-
me ve özgürlük konusunda bir fleyler
yap›laca¤› inanc› do¤sun. Bu hava
yarat›ld›ktan sonra halk›n sol demok-
ratik bir ittifaka, bir programa, temel
demokratikleflme sorunlar›n› çözecek
bir harekete destek verir. Bunu ke-
sinlikle böyle de¤erlendirmek gerekir.
Baz› çevrelerin; flunlar›n gücü nedir,
bunlar bir ittifak olsa ne olur ya da
geçmiflte flu türlü hastal›klar› vard›,
biçimindeki propagandalardan etki-
lenmemek gerekir. Tabi ki belirli s›-
k›nt›lar, sorunlar vard›r, ama bir rüz-
gar estirilirse toplumsal kesimler bu
hareket etraf›nda toplan›r. Ecevit bile
yo¤un bask› ortam›ndan ç›k›ld›¤› ve
demokrasi özlemlerinin art›¤› 1970’li
y›llarda sosyalist, sosyal demokrat ve
liberal kesimlerin deste¤ini ald›. Top-
lumun demokratikleflme ve gelir da¤›-
l›m› konusunda nefes almak istedi¤i
bir dönemde, yaln›z ezilenler ve
emekçiler de¤il, çeflitli siyasal görüfl-
ler ortak bir noktada birleflme yakla-
fl›m› içinde olurlar. 

Sol demokratik güçler bir çat›
partisi alt›nda toplanmal›

Türkiyeli ve Kürdistanl› sol de-
mokrat güçlerin ve demokratiklefl-
mek isteyen tüm kesimlerin ortak bir
hareket gelifltirmesi ve bir çat› parti-
si etraf›nda toplamas›na olumsuz ve
karamsar bakanlara; böyle bakma-
n›n do¤ru olmad›¤›n›, yetersizlikleri,
zaaflar› görerek bunlar konusunda
çözümler üretmek ve iyimser, pozitif
bakman›n bu dönemin yaklafl›m› ol-
du¤unu kavratmak gerekir. Öte yan-
dan özgürlük ve demokrasi mücade-
lesinde her zaman pozitif bak›fl oldu-
¤unda geliflme yarat›l›r. Negatif söy-
lem, negatif bak›fl olumlu geliflmeleri
bile geriye çeker. Negatif söylem, ne-
gatif yaklafl›m önemli geliflmelerin
içini bile çürütebilir, tüketebilir. Ta-
rihte ne zaman bir negatif üslup or-
taya ç›km›flsa o hareketin ivmesi ge-
riye düflmüfltür ve etkisizleflme süre-
cine girmifltir. O aç›dan demokrasi
özlemi olan toplumsal kesimlerin,
emekçilerin, çeflitli çevrelerin mevcut

hükümet ve devlet yönetiminden ra-
hats›z oldu¤u bir dönemde umutlan-
mamak, hala negatif söylemlere sap-
lanarak, güçlü bir hareket gelifltirme
iddias›nda olmamak, belirli söylemle-
re, geçmiflteki belirli eksikliklere ta-
k›lmak do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir.
Özellikle baz› dar milliyetçi çevreler
böyle bir birleflmeyi geriye çekmeye
çal›flmaktad›rlar. 

Türkiye’deki demokrasi 
güçleri birleflmeli

Türkiye’deki milliyetçi sol denen çev-
reler özellikle ‘Kürtlerle iliflkilenirsek,
birleflirsek demokrasi hareketi geliflmez,
büyümez, e¤er AKP’ye alternatif olacak-
sak CHP ve baflka çevrelerle iliflkilen-
mek daha do¤rudur’ biçiminde yanl›fl
bir e¤ilim içine girmektedirler. Asl›nda
Türkiye’nin sorunlar›n› çözecek demok-
rasi güçlerinin aray›fllar›n› sapt›rmaya,
tekrardan sol milliyetçi e¤ilime do¤ru
yönlendirmeye çal›flmaktad›rlar. Bu
dalgay›, bu ak›m› tekrardan CHP veya
benzer güçler içinde eritme çabas› için-
deler. Bunu devletin derinliklerinde ya-
panlar vard›r, CHP içinde yapanlar var-
d›r. Yine iflçi hareketinde, sol harekeler-
de Kürt sorununa olumsuz yaklaflan
çevreler vard›r. Bu tuza¤a düflülmemesi
gerekir. Özellikle de tutarl› Türkiyeli de-
mokrasi güçlerinin bu e¤ilimde olanlara
karfl› mücadele vermeleri gerekir. Kürt
sorununun do¤ru çözümüne yaklaflma-
yan hiçbir hareketin Türkiye’de demok-
rasiyi gelifltirmeyece¤ini bilmesi gerekir.
Demokratik geliflmenin ancak Kürt so-
rununa tutarl› çözüm olan yaklafl›mlar-
dan geçti¤ini görerek bu tür oyunlara,
tuzaklara, bu tür parçalama çabalar›na
karfl› koymal›d›rlar. Kürt özgürlük hare-
ketine karfl› savafl yürüten ve billi güç
odaklar›ndan beslenen ya da etkilenen
baz› çevreler birçok yoldan Türkiye’deki
demokrasi güçleriyle Kürt demokratik
güçlerinin birleflme e¤ilimini sabote et-
meye, bozmaya, geliflmesini engelleme-
ye çaba göstermektedirler. Bunun gö-
rülmesi gerekiyor. Öte yandan tabi ki
AKP hükümetinin zay›flamas›ndan or-
taya ç›kan bofllu¤un ve demokrasi öz-
lemlerinin CHP gibi, Deniz Baykal gibi
demagoglara kapt›r›lmamas›, bu konu-
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da hem Kürt demokratik güçlerin, hem
de Türkiyeli demokrasi güçlerinin çok
dikkatli olmas› gerekmektedir.

Çeflitli Kürt kesimleri de Türkiye’deki
demokrasi güçlerine so¤uk yaklaflmak-
tad›rlar. Özellikle de sol demokratik
güçlere karfl› so¤uk bir durufl var. Bun-
lar bir yönüyle milliyetçi bir kesim oldu-
¤u gibi, di¤er yönüyle de; Kürt sorunu-
nun çözümünü ve Türkiye’nin demok-
ratikleflmesini d›fl güçlere ba¤layan bir
anlay›fla sahip olanlard›r.  Bunun do¤ru
olmad›¤› aç›kt›r. D›fl güçler ekonomik ve
siyasi ç›karlar› gere¤i Kürt sorununun
çözümünde tutarl› politika izlemek yeri-
ne, kendi ekonomik ve politik ç›karlar›
için kulland›klar› bir enstrüman olarak
görmektedirler. Gelinen aflamada Kürt
sorununun çözümü art›k d›fl güçlerin,
dinamiklerin etkisiyle de¤il de, iç dina-
miklerle çözülme imkanlar›na sahiptir.
D›fl dinamikleri de¤erlendirmek, d›flar›-
dan Türkiye’nin liberalleflmesini iste-
yen, demokratik aç›l›mlar yapmas›n›
destekleyen kesimlerin katk›s›n›  almak
gerekir. Ancak flunu bilmek gerekir ki,
Türkiye Kürt sorununu bast›rmada
esas olarak da d›fl güçlere dayanmaya
çal›fl›yor. Devlet imkan›n› kullanarak
ABD’yi de, Avrupa birli¤ini de arkas›na
alarak Kürt özgürlük hareketini bast›r-
maya çal›fl›yor. ‹srail ile iliflkisini bu çer-
çevede kullan›yor. ‹ran ve Suriye ile ilifl-
kisini bu eksende yürütüyor. Dünyan›n
hiçbir bölgesinde olmad›¤› kadar iliflki-
ler ç›kar üzerine kuruluyor. Bu nedenle
d›fl güçler devletleri ve bölgede eskiden
beri örgütlenmifl topluluklar› esas al›-
yor. Politikan›n bu karakterinden en
fazla Kürtlerin zarar gördü¤ü tart›flma-
s›zd›r. ABD ve Avrupa baflta olmak üze-
re bölgeyle ilgilenen ülkelerin bunun
bölgemize uygulanmas›nda bu zihniyeti
terk etmedikleri aç›kt›r. 

Kürt milliyetçi çevrelerin 
yaklafl›m› ciddiye al›nmamal›

Ortado¤u dengeleri söz konusu ol-
du¤unda d›fl güçler ekonomik ve si-
yasi ç›karlar› gere¤i Türk devletini
dikkate alan, onunla karfl› karfl›ya
gelmeyen bir yaklafl›m içindedirler.
Dolay›s›yla  Türkiye’nin inkarc› ve
imhac› politikas›n› bofla ç›karmak
esas olarak iç dinamikleri harekete
geçirmekle mümkündür. Irak’taki
durumda d›fl dinamiklerle Saddam li-
derli¤indeki devlet karfl› karfl›ya gel-
miflken, Türkiye’yi kendi politikalar›
do¤rultusunda kullanmay› düflün-
mektedirler. Bu aç›dan milliyetçi
Kürt çevrelerin Kürt sorununun çö-
zümünü d›fl dinamiklere ba¤lama
yaklafl›mlar› kesinlikle büyük bir ya-
n›lg›d›r. Tabi ki d›fl güçleri de¤erlen-
dirilmelidir, ama bunun bile Türki-
ye’de demokrasi güçleri a¤›rl›¤›n›
koydu¤u zaman etkili olaca¤›n› unut-
mamak gerekir. Nitekim AB, Türki-
ye’de demokrasi hareketi etkili olma-
d›¤› için çok do¤al ve ileri olmayan
aç›l›mlar› bile Türkiye’ye yapt›rama-
maktad›r. Demek ki, d›fl güçlerin, d›fl
dünyadan dillendirilen belirli liberal
veya demokratikleflme aç›l›mlar›n›n
yaflam bulmas› için bile Türkiye’de
bir iç dinamik gerekmektedir. 

Bu gün Türkiye içindeki demokra-
tik güçleri etkili olma koflullar› eskiye
nazaran çok artm›flt›r. Bu aç›dan Kürt
milliyetçi çevrelerin yaklafl›m›n› fazla
dikkate almamak gerekiyor. Yukar›da
da belirtti¤imiz gibi demokrasi güçleri
ya da toplumdaki demokratik e¤ilim
e¤er bir iyi programla toplumun karfl›-
s›na ç›karsa Türkiye’de güçlenme
flans› do¤mufltur. Bunun örnekleri
ço¤almaktad›r. Latin Amerika ve bir-

çok ülkede bunu görmek mümkün-
dür. Sol demokratlar; Gökkufla¤› ha-
reketi, Zeytin Dal› hareketi ya da de¤i-
flik çat› partilerle bu amaçlar›na ulafl-
m›fllard›r. AKP bile bir nevi bu örnek-
lerde görüldü¤ü gibi Türkiye’deki de-
mokrasi güçlerine seslenerek kazan-
m›flt›r. Özal bile bu yönlü e¤ilimlere
seslenerek hükümet olmufltur. Bu
aç›dan önemli olan, toplumda demok-
rasi ihtiyac›, demokrasi özlemi var m›,
toplumda böyle bir rüzgar esiyor mu?
E¤er bu varsa o zaman dar yaklafl›m
içinde olmayan, çok genifl kesimleri
kapsayan çat› partisinin sonuç alaca-
¤›na inanmak laz›m. Bugün gerçekten
de böyle bir yaklafl›m ortaya konulur-
sa sonuç al›n›r.

Tek dil tek millet tek vatan 
söyleminden vazgeçmifl de¤iller

Böyle bir çat› partisinin kurulma-
s›nda çeflitli s›k›nt›lar ortaya ç›kabi-
lir. Baz› sol demokratik güçler çok
dar yaklafl›mlar›yla, kendi program-
lar›nda ›srar ederek, bu konuda ye-
terli esnekli¤i göstermeyerek böyle
bir olufluma yanaflmayabilirler. Böy-
le bir oluflum için sadece bir kaç›n›n
kat›lmas› yetmez. Özellikle belirli bir
etkisi olan güçlerin kat›lmas› flartt›r.
Bu kesimlerin girmesi sa¤lanmazsa o
zaman yine istenen hava ve etki ya-
rat›lamaz. Burada sorun sol demok-
ratik ittifak›n sonuç al›p almayaca¤›
de¤il, baflar›l›p baflar›lamayaca¤›d›r.
Baflar›ld›¤› takdirde kesinlikle sonuç
al›nacakt›r. 

fiu anda Türkiye’de sol ve demok-
ratik güçlerinin, emekçilerin hareket-
lenmesini gören CHP, bu hareketlili-
¤i kendisine çekmeye çal›flacakt›r.
Bu konuda dikkatli olmak gerekir.
CHP Kongresinde yine Deniz Baykal
seçildi. Deniz Baykal tamamen derin
devletin emrindedir. Kürt özgürlük
hareketini bast›rma politikas›n›n bir
figürüdür. Bu rolü oynamaktan zerre
kadar vazgeçmifl de¤ildir. Kongrede
Kürtçe bir iki flark› çalmas› onlar›n
Kürt sorunu veya demokratikleflme
konusunda bir politika de¤iflikli¤ine
gitti¤ini göstermez. Zaten konuflma-
s›nda da çok ciddi fleyler söylemedi.

“Kürt sorununun çözümüne yaklaflmayan hiçbir hareketin Türkiye’de

demokrasiyi gelifltirmeyece¤ini bilmesi gerekir. Özgürlük 

hareketine karfl› savafl yürüten ve belli güç odaklar›ndan beslenen 

ya da etkilenen çevreler birçok yoldan Türkiye’deki demokrasi 

güçleriyle Kürt demokratik güçlerinin birleflme e¤ilimini sabote 

etmeye, bozmaya, geliflmesini engellemeye çaba göstermektedirler”
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“Her kes dilini konuflabilir, ö¤renebi-
lir, türküsünü dinleyebilir” dedi. Son
y›llarda bunu generaller de söylüyor.
fiimdiki inkarc›-sömürgeci zihniyetin
söylemi budur. Art›k eskisi gibi New-
roz yoktur, Kürt yoktur, demiyorlar.
Ama tek dil, tek millet, tek kültür,
tek vatan, söyleminden vazgeçmifl de
de¤iller. Bu nedenle Deniz Baykal’›n
kongresi Kürt sorunu konusunda her
hangi bir aç›l›m yapmam›flt›r. Bir
aç›l›m yapm›flt›r gibi de¤erlendirmek
çok yanl›flt›r. Kald› ki konuflmas›nda
böyle bir aç›l›m yap›ld›¤›na dair her
hangi bir de¤erlendirme de yoktu. ‹n-
karc›-sömürgecili¤in ya da asimilas-
yonculu¤un yeni söylemini dillendir-
mifltir. Herkes anadilini ö¤renebilir,
türküsünü söyleyebilir, derken bile
asimilasyon politikas›n›n devam et-
mesini Türkiye’nin temel politikas›
olarak ortaya koymufltur. Bu aç›dan
Kürt halk› ve emekçiler CHP’nin bu
yeni ortaya ç›kan özgürlük ve demok-
rasi özlemini, demokrasi güçlerinin
canlanmas›n› kendilerine kanalize
etmesinin önüne geçmelidir.  Do¤ru
demokrasi hareketinin ortaya ç›kma-
s› için de bu gerekiyor. Kürt’üyle,
Türk’üyle demokrasi güçler bir araya
gelmezse ortaya ç›kan durumu CHP
de¤erlendirir ve bu daha tehlikeli bir
sonuç ortaya ç›karabilir. Bu aç›dan
DTP’nin ve demokrasi güçlerinin böy-
le bir ittifak› gerçeklefltirmesini ve
bunun pratiklefltirmesini bu nedenle
de çok önemli görüyoruz.

1 May›s Newroz
ruhu ile birleflmifltir

Bu y›l›n 1 May›s’› her zamankin-
den farkl› geçti. Çünkü Newroz’da
Kürt halk›n›n özgürlük iradesi ortaya
ç›km›flt›. Kürt halk› büyük bir aya¤a
kalk›fl› gerçeklefltirmiflti. Bu büyük
bir demokrasi gücü anlam›na geliyor-
du. Bu güç Türkiye’deki demokrasi ve
özgürlük güçlerine de büyük bir ce-
saret vermifltir. Öte yandan AKP hü-
kümetinin Newroz’da kendisini ayak-
ta tutmak için Kürt özgürlük hareke-
tine sald›r›p, vatan›n milletin birli¤ini
koruyan bir hükümet oldu¤unu is-
patlamaya yönelmesi gibi, 1 May›s’ta
emekçilere ve sol demokratik güçlere
sald›rarak “bak›n devleti en iyi ben
koruyorum, y›k›c› güçlere, sol güçlere
karfl› da devleti en iyi ben savunuyo-
rum” mesaj›n› vererek klasik iktidar
güçlerine kendini kabul ettirmeye ça-
l›flm›flt›r. Hem Kürt özgürlük hareke-
tine, hem de Türkiye’nin emekçi ve
demokrasi güçlerine sald›rmas›n›n
nedeni kapat›lma sürecine girdi¤i bir
dönemde kendini kurtarmaya, kendi-
ni yeniden hükümet ve iktidarda tut-
maya  yönelik bir çaba olarak de¤er-
lendirmek gerekiyor. Öte yandan
Kürt özgürlük hareketi ile Türkiyeli
demokrasi güçleri 1 May›s’ta birlefle-
cekti. Bu birleflme, inkarc› sömürgeci
güçlerin on y›llarca Kürt özgürlük
hareketi ile Türkiye halk›n›n birleflme
politikas›n› yerle bir edecekti. Bu da

Kürt özgürlük hareketi etraf›nda ku-
rulan çemberi k›racakt›. Böylece de-
mokrasi güçleri inisiyatifi ele alarak
Türkiye’deki inkarc› sömürgeci güçle-
rin politikas›n› etkisizlefltirecek, k›ra-
cak bir sürecin bafllamas›n› sa¤laya-
cakt›. AKP Türkiyeli demokrasi güçle-
riyle Kürt demokrasi gücünün birlefl-
mesini engelleyerek inkarc› sömürge-
ci güçlerin bu korkusunu gidermeye
ve onlar›n istedi¤i bu politikay› uygu-
lamaya geçirerek kendisini kurtar-
maya çal›flm›flt›r.

Her ne kadar 1 May›s’ta emekçile-
rin yürüyüflü ve Kürt özgürlük hare-
keti ile Türkiyeli demokrasi güçleri-
nin birleflmesi fiili olarak engellense
de Newroz ile 1 May›s ruhu birleflmifl-
tir. Bunu rahatl›kla görebiliriz. Art›k
Kürt demokrasi gücü ile Türkiyeli de-
mokrasi güçleri birleflerek ülkenin
daha özgür, daha demokratik, daha
adil bir ülke olma mücadelesini ver-
me imkan›na kavuflmufllard›r. Bunu
böyle görmek gerekir. Türkiye’de bir
ekonomik kriz yaflanmas› da bu ze-
mini güçlendirmifltir. Önderli¤imizin
belirtti¤i; anti tekel, bar›fl ve demok-
rasi ilkeleri temelinde demokrasi güç-
lerinin bir araya gelme koflular› bu
bahar aylar›nda çok iyi olgunlaflm›fl-
t›r. Bu aç›dan 1 May›s, asl›nda Türki-
ye halk›n›n da, Kürt halk›n›n da özle-
mi olan haklar›n birli¤inin ve kardefl-
li¤inin gerçeklefltirilme imkanlar›n›
fazlas›yla do¤urmufltur. Yine Denizle-
rin sahiplenilmesi de bu zeminin güç-
lenmesiyle ilgilidir. Tabi gençli¤in ve
sol demokrat güçlerin Denizleri ilk
defa bu düzeyde güçlü biçimde sa-
hiplenmesinin  alt›nda yatan en te-
mel gerçek, Kürt halk›n›n, Kürt öz-
gürlük hareketinin özgürlük ve de-
mokrasi gücü olarak Türkiye’nin öz-
gürlük ve demokrasi tarihine, özgür-
lük ve demokrasi dinamiklerine sa-
hiplenmesi olarak görülmelidir. Kürt
gençli¤i, Kürt halk› Denizleri sahip-
lenmifltir. Bu kitlesel sahiplenme,
Türkiye demokrasi güçlerinin sahip-
lenmesiyle birleflince; Denizlerin, Hü-
seyinlerin, Yusuflar›n an›lmas›
1980’den bu yana ilk defa bu düzey-
de güçlü olmufltur. Bu da Türkiye de-
mokrasi güçlerinin canlanmas›n›, or-
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tak bir tutum ve ruhla Kürt demokra-
tik güçleriyle birleflerek yeni bir ham-
le yapma imkanlar›n› do¤urmufltur. 

1 May›s’ta maskeleri düflmüfltür

1 May›s engellenmeseydi Kürt öz-
gürlük hareketi ile Türkiyeli demok-
rasi güçlerinin birleflmesi çok güçlü
biçimde gerçekleflecekti. 1 May›s
Türkiye halk›na, toplumuna güçlü
bir demokratikleflme mesaj› verecek-
ti. ‹nkarc› sömürgeci güçlerin; vatan›
bölüyorlar, demagojisiyle vatan, mil-
let savunucular› olma maskeleri ta-
mamen düflecekti. Ancak 1 May›s’›
engelleyerek bu maskenin düflmesini
engelleyememifllerdir. Kürt demokra-
tik güçleri ile Türkiye demokrasi güç-
lerinin birleflmesi e¤iliminin artmas›,
1 May›s’ta yürütülen bask›yla birlefl-
me kararl›l›¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. 

Newroz’dan sonra Önderli¤imizin
de s›k s›k ifade etmesi ve hareketimi-
zin de bunu desteklemesiyle çat› par-
tisi gerçe¤inin herkese umut vermesi
de daha anlaml› hale gelmifltir. 1 Ma-
y›s’ta çat› partisinin sosyal zeminin ve
siyasal  ikliminin ortaya ç›kmas› en-
gellenmek istenmiflse de bu baflar›la-
mam›flt›r. AKP 1 May›s’a izin verseydi
belki bir süre daha baz› çevreler için
demokratikleflme umudu olmaya de-
vam edecekti. Demokratik bir alterna-
tif hareket ihtiyac› bu düzeyde zorun-
lu ve güçlü hale gelmeyecekti. AKP 1
May›s’ta bu umudu tümden tüketerek
yeni bir demokratik alternatif gücü-
nün ortaya ç›kmas›n› zorunlu hale ge-
tirmifltir. 1 May›s’ta AKP daha da çok
bitmifltir. Bir yönüyle 1 May›s’ta
emekçilere, demokrasi güçlerine yöne-
lik gerçeklefltirilen faflist zihniyetle
müdahale; altermatif demokrasi gücü
ihtiyac›n›n daha da artmas› aç›s›ndan
‘bir musibet bin nasihatten ye¤dir’ de-
yiminde oldu¤u gibi hay›rl› sonuçlar›
olmufltur diyebiliriz.

Sonuç olarak; Türkiye’nin gelece¤i-
ni Newroz ve 1 May›s ruhu belirleye-
cektir. Newroz ile 1 May›s ruhu bir-
leflti¤inde bu gücün önünde hiç kim-
se durmayacakt›r. Yeter ki Türkiyeli
demokrasi güçleri ve Kürt demokrasi
güçleri ortaya ç›kan bu imkan› örgüt-

lemeye, toplumu demokrasi mücade-
lesi içinde birlefltirmeye götürecek bir
performans›, çal›flmay› göstersinler.
Mevcut durumda e¤er Newroz ve 1
May›s heyecan›yla bir çal›flma içine
girilirse Türkiye tarihinde ilk defa de-
mokratikleflmeye bu kadar yak›n ola-
cakt›r. ‹lk defa Türkiye halk›yla Kürt
halk› birleflerek Türkiye’yi demokra-
tiklefltirip, özgür bir ülke haline geti-
recektir. Biz bunun objektif koflullar›-
n›n çok elveriflli oldu¤unu, s›ran›n
bunu maddi bir olgu haline getirecek
örgütlere ve  siyasetçilere düfltü¤ünü
söyleyebiliriz. Un, fleker, ya¤, her fley
haz›r. S›ra bunu de¤erlendirecek us-
talara kalm›flt›r. Kürt demokratik
güçleri ile Türkiyeli demokrasi güçle-
ri e¤er bu yetene¤i gösterirlerse 2008
y›l› Türkiye’nin ve Kürdistan’›n özgür-
leflmesinde ve demokratikleflmesinde
bir dönüm noktas› haline gelecektir. 

Türk devleti operasyonlarda 
kimyasal silah kullan›yor

Türkiye bir yol ayr›m›na gelmifltir.
Ya demokratikleflecektir ya da daha
bask›c› politikalara mahkum olacakt›r.
‹nkarc›-sömürgeci devlet tercihini Kürt
özgürlük hareketini bast›rmak için sal-
d›r›lar›n› artt›rmadan yana yapm›flt›r.
Kara harekât›, hava sald›r›lar›, Türkiye
s›n›rlar› içinde operasyonlar›n artt›r›l-
mas› bu inkâr ve imha siyasetinin neyi
hedefledi¤ini göstermektedir. Nitekim
Genelkurmay baflkan›, ‹srail elçili¤inin
verdi¤i bir resepsiyonda aç›kça “bana
bitirme görevi verildi, ben bu sorumlu-

¤u ald›m, e¤er bitiremezsem vatan hai-
ni ilan edilirim, ihanet içinde olmufl
olurum” diyerek asl›nda Kürt özgürlük
hareketini bast›rma konusunda sonu-
na kadar mevcut çizgiyi izleyeceklerini
ilan etmifltir. Bunun için her türlü im-
kan› deniyorlar. Bunun için Güney’e
yükleniyorlar, AB’ye yükleniyorlar,
ABD’yi kendine göre elefltiriyorlar. Bun-
lar› her türlü bask› ve silah› kullanarak
vahfli biçimde Kürt özgürlük hareketini
bast›rma politikas›na bu güçlerin sessiz
kalmas›n› sa¤lamaya çal›fl›yorlar. 

Nitekim her türlü zulmü, bask›y›,
operasyonu yapmalar›na ra¤men d›fl
güçlerden fazla bir ses ç›kmamaktad›r.
PJAK bas›n›n›n vurulmas›na yönelik
gösterilen sessizlik buna örnektir.
PJAK bas›n›n›n bulundu¤u yere ton-
larca a¤›rl›kta bombalar atm›fllard›r.
Sadece parçalayan, yaralayan bomba-
lar atmam›fllar, art›k ne tür gaz kullan-
d›ysalar, bu gazlarla alt› gerilla flehit
düflmüfltür. Bunlar kesinlikle flarapnel
parçalar›yla flehit düflmemifllerdir. Ze-
hirlenerek flehit düflmüfllerdir. Bu si-
lahlar da Türk devletinin yapt›¤› silah-
lar de¤il, NATO ya da ABD’nin yapt›¤›
silahlard›r. Bunlar da gösteriyor ki,
Türk devleti hem kendini pazarlaya-
rak, hem de kendi siyasi konumunu,
bölgedeki konumunu kullanarak bu
güçlerin her türlü sald›r›ya göz yum-
mas›n› sa¤lamaya çal›fl›yor. 

Operasyonlar›n bu dönemde yo-
¤unlaflmas› kesinlikle Kürt özgürlük
hareketini bitirme karar›n›n sonucu-
dur. Çünkü 2007 y›l›nda M‹T müste-
flar›n›n dedi¤i gibi ya bu sorunu flid-
detle ezecek ya da demokratik yoldan
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çözecekler. Çünkü Kürt sorunundan
flöyle ya da böyle kurtulmad›klar› tak-
dirde Türkiye’nin bölgede etkili bir güç
olmas› mümkün de¤ildir. Bölgede
dengelerin yeniden kuruldu¤u bir sü-
reçte Türkiye’nin etkin olup olmayaca-
¤› bu süreçteki siyasi performans›na
ba¤l› olacakt›r. Ne var ki Türkiye’nin
siyasi gücünü Kürt özgürlük hareketi
etkisiz k›lmaktad›r. Türkiye demokra-
tikleflme yoluyla bölgede etkin olmay›
tercih etmedi¤inden, zorla, fliddetle,
askeri gücüyle Kürt sorununu ezip
bölgede etkin olmay› hedeflemektedir.
Bunu baflarmak için de uluslararas›
güçlerin deste¤ini alarak kendini pa-
zarlamaya çal›fl›yor. Kürt sorunu ko-
nusunda kendisine yard›mc› olurlarsa
tümden teslim olaca¤›n› söylüyor. Di-
¤er taraftan ‹ran ve Suriye ile iliflkile-
rini sürdürüyor. Yani Kürt özgürlük
hareketini ezmek için her yolu deni-
yor. Di¤er taraftan da psikolojik savafl
yürütüyor. Kürt özgürlük hareketi
karfl›s›ndaki çaresizli¤ini bu iki yolla
gidermeye çal›fl›yor. En son olarak
ABD istihbarat›, ‹ran deste¤i ve Gü-
neylilerin göz yummas›yla birlikte
PJAK karargah›na yönelik bir sald›r›
gerçeklefltirildi. PJAK neden bu kadar
aç›k ve a¤›r bir hedef yap›ld›, gerçek-
ten araflt›r›lmaya de¤er bir konudur.
Çünkü son hava sald›r›s› tamamen
PJAK’›n tasfiyesine yönelikti. Türk
devleti ABD’den ald›¤› bu deste¤i kul-
lanarak, PJAK’› ezip ‹ran’la daha m›
fazla iliflkilerini güçlendirmek istedi,
yoksa ABD ile ‹ran aras›nda karfl›l›kl›
baz› pazarl›klar m› yap›ld›? Bunlar›
çok net olarak flimdilik bilmiyoruz.

Türkiye’nin hem bölge devletlerinin,
hem de d›fl güçlerin deste¤ini alarak
Kürt özgürlük hareketini ezme politi-
kas›nda ›srar etti¤i, Kürt sorununun

demokratik çözümü konusunda iç di-
namiklerle çözme konusunda her han-
gi bir politikas›n›n olmad›¤› görülmüfl-
tür. Nitekim hem Kürtlere karfl›, hem
emekçilere karfl›, hem demokrasi güç-
lerine karfl› tam bir sald›r› içindedir.  

Tüm bas›n PKK bitti 
propagandas› yürütmektedir

Bu askeri operasyonlar yan›nda
psikolojik savafl› da artt›rarak sonuç
almak istiyor. Böyle inisiyatif kaza-
naca¤›n› düflünüyor. Son günlerde
flu kadar gerilla vuruldu, flu kadar
kaçt› propagandas›na h›z verilmifltir.
Tüm bas›n-yay›n organlar›, PKK bit-
ti, bitecek gibi bir propaganda kam-
panyas› yürütmektedir. Hatta baz›la-
r› neredeyse ilk defa PKK bu kadar
darbe yedi, flimdiye kadar biz biraz
abartt›k, biraz propaganda yapt›k,
ama bu sefer gerçe¤i söylüyoruz, bi-
çiminde -psikolojik savafl›n yeni biçi-
mi her halde bu oluyor- bir propa-
gandaya yönelmifllerdir. Ortada hiç-
bir baflar› yokken, kendileri darbe
yemiflken, karakolda onlarca asker
ölmüflken, bir hava operasyonunda
alt› PJAK gerillas›n›n öldürülmesini
nerdeyse kendileri için tarihi zafer
ilan ettiler. Ömrü yar›m gün bile sür-
meyen birçok yalan haber uydurdu-
lar. ‹flte; Murat Karay›lan öldürüldü,
Cemil Bay›k fluraya kaçt›, Bahoz flu-
raya gitti, kimileri silah›n› b›rak›p
Güney’e s›¤›nd›, biçiminde gerçekle
uzaktan yak›ndan alakas› olmayan
fleyleri olmufl gibi göstermeye ve kut-
lamaya yöneldiler. Herhangi bir olay
olur da onu abartmak anlafl›l›rd›r,
ancak her gün tamamen hayali bir-
çok haber üretmektedirler. Psikolojik

savafl›n bu biçimi Türk devletinin ne
kadar s›k›flt›¤›n› göstermektedir.
Kürt özgürlük hareketinden yedi¤i
darbeler karfl›s›nda yaflad›¤› imaj
kayb›n› böyle  gidermeye çal›fl›yor.
Özellikle Bêzelê karakolunun vurul-
du¤u, onlarca askerin öldü¤ü bir sü-
reçte; Cemil Bay›k fluraya kaçt›, Ba-
hoz Erdal fluraya gitti, gibi söylem-
lerde bulunmas› art›k ne yapacakla-
r›n› flafl›rm›fll›¤›n ifadesidir. Co¤raf-
yay› bilen birisi Haftanine gitmenin
kaçmak de¤il savafl›n göbe¤ine dal-
mak oldu¤unu bilir. 

Asker kayb› bu y›l di¤er y›llara
nazaran daha fazlad›r

Türkiye Kürt özgürlük hareketini
içeride ve d›flar›da ezmeye yönelik ça-
ba içindedir. ‹çeride zaten operasyon-
lar sürüyor. Gerillan›n hareket sahas›-
n›n en aza indi¤i süreçlerde kendine
göre f›rsat buldu¤unda darbe vurmaya
çal›fl›yor. Yoksa keflif uçaklar› yer tes-
pit etti, asker vurdu. Böyle bir fley yok.
Her zaman bahar aylar›nda böylesi ça-
t›flmalar ve kay›plar yaflanm›flt›r. Tüm
savafl y›llar›nda yaflanan bir gerçektir
bu. Kald› ki, bu baharda yaflanan as-
ker kayb› di¤er y›llara nazaran daha
fazlad›r. Gerillada yönetim ve hareket
tarz›nda yaflanan eksiklikler ve baz›
tedbirsizlikler sonucu Adil ve Kurtay
gibi baz› gerilla komutanlar›n›n flaha-
deti yaflansa da, Türk ordusu istedi¤i
hedeflerine ulaflamam›flt›r. 

Türk devletinin, gerillay› ve halk›n
özgürlük mücadelesini Türkiye s›n›r-
lar› içinde ezmek daha sonra da d›fl
güçlerle Güneyli güçleri kullan›p med-
ya savunma alan›ndaki güçleri de bi-
tirmek hedefi her zaman vard›r. Ama
bunlar masa bafl›nda yap›lan planla-
malard›r, bunlar›n gerçekleflme flans›
yoktur. Her fleyden önce de Kürt öz-
gürlük hareketinin geldi¤i süreçte ge-
rillaya darbe vurarak sonuç almak
mümkün de¤ildir. Bir halk bu kadar
aya¤a kalkm›flsa, bu kadar özgürlük
istiyorsa, bu kadar mücadele içinde
yer al›yorsa bu, gerilla mücadelesini
besleyecek potansiyellerin muazzam
düzeyde oldu¤u anlam›na gelmekte-
dir. Gerilla bugün çok muazzam po-

“Türkiye’nin  hem bölge devletlerinin, hem de d›fl güçlerin 

deste¤ini alarak Özgülük hareketini ezme politikas›nda ›srar etti¤i

ve Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda iç 

dinamiklerle çözme konusunda her hangi bir politikas›n›n 

olmad›¤› görülmüfltür. Nitekim Kürtlere, emekçilere, demokrasi

güçlerine karfl› tam bir sald›r› içindedir”
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tansiyele sahip bir halk gücüne daya-
narak mücadeleyi yürütüyor. Bunun
bilinmesinde fayda vard›r. Bu yönüyle
Türk devleti kazanamayaca¤› bir sa-
vafl› sürdürmektedir. Ama inkarc›-sö-
mürgeci politikadan vazgeçilmedi¤i
için böyle bir ç›kmaz›, k›s›r döngüyü
yafl›yor. Sonuçta iradesi k›r›lacak olan
Türk devleti olacakt›r. Daha do¤rusu
inkarc›-sömürgecilikten vazgeçmek
zorunda kalacaklard›r. 

Özgürlük hareketinin kazanma
umudunu k›rmak istiyorlar

Bu operasyonlar›n, bu sald›r›lar›n
ve psikolojik savafl›n t›rmand›r›lmas›-
n›n önemli iki hedefi vard›r. Türk ge-
nelkurmay› s›k s›k flunu vurguluyor-
du bir; kazanma umu-
dunu k›rmak, iki; ge-
rillaya kat›l›mlar› en-
gellemek gerekiyor, di-
yordu. Son süreçte bu
tamamen istedikleri-
nin tersine döndü. On-
lar Kürt özgürlük ha-
reketinin kazanma
umudunu k›rmak is-
terken, gelifltirilen Êdî
Bese hamlesiyle Kürt
özgürlük hareketinin;
15 fiubat, Zap direnifli,
8 Mart kad›n devrimi,
Newroz’daki özgürlük
devrimi, 4 Nisan Ön-
derli¤e sahiplenme
günlerinde ortaya ç›kt›
ki, halk›n kazanma umudu çok yük-
selmifltir. Hiçbir zaman halk›n kazan-
ma umudu, halk›n kendi öz gücüne
güvenme bu kadar yüksek olmam›fl-
t›r. Di¤er taraftan da bu süreç binler-
ce gencin gerillaya kat›lmas›n› ortaya
ç›karacak bir zemin ortaya ç›karm›fl-
t›r. Böyle bir toplumsal ve siyasal dü-
zey vard›r. Kürt özgürlük hareketini
etkisizlefltirmek, baflar›s›zl›¤a u¤rat-
mak için s›k s›k söyledikleri, halk›n
kazanma umudunu k›rmak isterken,
bu umut  yükselmifltir. Gerillaya kat›-
l›m› engellemek isterken gerillaya ka-
t›l›m e¤ilimi yükselmifltir. Son sald›r›-
lar› bu havay› da¤›tmaya yöneliktir.
Çok baflar›l› olduklar›ndan ya da

PKK’yi tasfiye etmede yol ald›klar›n-
dan de¤il,  özgürlük mücadelesinin
yaflanan bu zemine dayanarak daha
güçlü bir hamle yapmas›n› engelleme-
ye, Êdî Bese hamlesiyle ortaya ç›kan
düzeyi geriletmeye, durdurmaya, bu-
nun yarataca¤› siyasi sonuçlar› en aza
indirmeye çal›flmaktad›rlar. 

Herkesin deste¤ini alacak bir
politika yürütmek bir hayaldir

‹ran ile iliflkilerini s›klaflt›rd›klar›
görülmektedir. Türkiye Kürt özgürlük
hareketini bast›rmak için, ‹ran ise,
hem PJAK’› geriletmek, hem de Türki-
ye’nin tümden ABD politikas›na yat-
mas›n› engellemek için bu iliflkiyi ge-
lifltirmektedir. Belki yan yana ortak

operasyon sürdürmüyorlar, ama sal-
d›r›lar› yürütürken koordinasyon
içinde olduklar› ve bilgi paylaflt›klar›
kesindir. PJAK’a yönelik sald›r› bu
iliflkinin geliflti¤inin kan›t› oldu¤u gi-
bi, bu iliflkinin daha da gelifltirilmesi-
nin arac› yap›lmak istenmifltir. Her
iki güç de Kürt özgürlük hareketin-
den çok korkmaktad›r. Bu korkular›
onlar› birlefltiriyor. E¤er ‹ran ile Tür-
kiye ortaklaflmas› ABD’yi çok rahats›z
edecek bir durum olmasayd› ortak
askeri operasyonlar da yaparlard›.
Birlikte bir askeri operasyonla hem
Kürt özgürlük hareketini tasfiye et-
me, hem Güney Kürdistan’da oluflan
federasyonu tasfiye etme ya da s›n›r-

lama hareketine giriflirlerdi. Ne var ki
mevcut siyasal koflullarda Türkiye ve
‹ran’›n organik bir ortak operasyon
yapmalar› kolay de¤ildir. Zaten dün-
yada herkesi memnun eden siyaset
yürütmek mümkün de¤ildir. Dünya-
da çok fakl› siyasi denge ve politikalar
var. Bunlar›n birine yanaflt›¤›n za-
man di¤eriyle örtüflemezsin. Birinin
tam deste¤ini al›rken, di¤erinin tam
deste¤ini alamazs›n. Türkiye neredey-
se dünyada hiç kimsenin yapamad›¤›
cambazl›¤› yapmaya soyunmufltur.
Mevcut dünya gerçe¤inde, özellikle
Ortado¤u’da herkesi memnun edecek
ve herkesin deste¤ini alacak bir poli-
tika yürütmek bir hayaldir. Nitekim
Türkiye böyle yapaca¤›n› düflünerek
kendini kand›rmaktad›r. Bu aç›dan

da baflbakan›n D›fl
iliflkiler dan›flman› la-
febesi Ahmet Davu-
to¤lu’nun çok yönlü
politika dedi¤i fley,
mevcut dünya gerçe-
¤inde do¤ru dürüst
bir dost edinememek
anlam›na gelmekte-
dir. Türkiye diploma-
sisi her taraf› kulla-
nay›m derken hiçbir
taraf› tam kullanama-
makta ve bunun ya-
ratt›¤› sorunlar› yafla-
maktad›r. Bu yönüyle
Türkiye’nin bir politi-
kas›zl›k içinde oldu-
¤unu, bu politikas›zl›-

¤› ortaya ç›karan›nda Kürt özgürlük
hareketine do¤ru yaklaflmama oldu-
¤unu söylemeliyiz. Türkiye Kürt öz-
gürlük hareketine do¤ru yaklaflarak
Kürt sorununu çözse, gerçekten çok
do¤ru ve etkili politika üretebilir. Dip-
lomatik ve siyasi imkanlar› muazzam
artar. Ne var ki Kürt sorununu iç di-
namiklerle çözmeyi beceremeyen Tür-
kiye Kürt özgürlük hareketi karfl›s›n-
da diplomatik imkanlar›n› da pazarla-
d›¤› için diplomaside inisiyatif kazan-
maktan çok baflka güçlerin inisiyatifi-
ne girmesi söz konusudur. Bu da
Türkiye’yi çok etkili diplomasi yap-
maktan ve bölgenin önder siyasi gücü
olmaktan al›koymaktad›r. 
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fiehitlerimizin an›lar›na nas›l yak-
laflmal›y›z? An›lar›na nas›l sahip ç›k-
mal›y›z? Onlar› nas›l anlamal› ve sa-
hiplenmeliyiz? Bu husus elbette
önemlidir. PKK’nin flehitleri çoktur. on
bine ulaflan bir flehitler ordusu vard›r.
Önder Apo “PKK’nin flehitler partisi ol-
du¤unu, flehitlerimizin PKK biçiminde
yaflad›klar›n›” ifade etti. PKK’yi bir
zincirin halkalar› gibi flehitlerin birbi-
rine eklenmesinden oluflan bir hare-
ket olarak tan›mlad›. Dolay›s›yla parti
gerçe¤i esas olarak bir Önderlik ve fle-
hitler gerçe¤i olarak flekillenip günü-
müze kadar geldi. Bu nedenle kutsal
bir gerçeklik oldu ve Kürt halk›n› bu
kadar kendine ba¤lad›, etkiledi ve ha-
rekete geçirebildi. Dikkat edilirse her
gün Kürdistan’›n dört parças›nda
halk›m›z “PKK halkt›r, halk burada”
diye hayk›r›yor. Bütün dünyan›n
azg›nca sald›rd›¤› bir güç olmas›na
ra¤men, büyük bir cesaret ve fe-
dak arl›kla PKK’ye sahip ç›k›yor.
Bununla elbette kendi kimli¤ine
sahip ç›k›yor, özgür gelece¤ine
sahip ç›k›yor, bunlar› temsil
eden Önderlik ve flehitler ger-
çe¤ine sahip ç›k›yor. Bu ba-
k›mdan PKK’yle birlikte
halk› yürüten bir flehitler
ordusunun komutas›n›n
oluflmufl oldu¤unu rahat-
l›kla söyleyebiliriz. Kürt
halk› bu biçimde kendi öz-
gür ve demokratik yaflam›n›
ve gelece¤ini bilince ç›kartm›fl oluyor.

Onu elde etmenin yol ve yöntemini ö¤-
renmifl bulunuyor. fiehitlerin izinde
büyük bir cesaret ve fedak arl›kla öz-
gürlük ve demokrasi mücadelesini yü-
rütüyor. Her flahadet bir serhildan ha-
line geliyor. Halk›n büyük öfkesi tep-
kisi cenaze törenlerinde yank›lan›yor.
K›saca kendini yaratan, var eden, di-
rilten, özgür ve demokratik yaflamas›

için halka öz su
olan flehitler
gerçe¤ini her
fleyden önce
sahipleniyor ve
ba¤r›na bas›-

yor. 

May›s ay›n› büyük bir mücadele ay› 
haline getirme kararl›l›¤›m›z var

18 May›s hareketimiz ve halk›m›z
taraf›ndan fiehitler Günü olarak kabul
edilmifltir. 18 May›s ilk büyük flehidi-
mizin, ideolojik grup dönemi flehitleri-
nin sembolü olan Haki Karer yoldafl›n
flahadet günüdür. May›s ay›, hareketi-
mizin bir devam› niteli¤inde geliflti¤i
Türkiye devrimci gençlik hareketinin
önderlerinin de katledildikleri bir ay-
d›r. 6 May›s Deniz Gezmifl’lerin idam
günü, yine 18 May›s ‹brahim Kaypak-
kaya’n›n Diyarbak›r’da iflkencede kat-
ledildi¤i gündür. 1 May›s 1977 de Tak-
sim’de iflçilerin onlarcas›n›n katledildi-
¤i gündür. May›s ay›n›n hiçbir günü
yoktur ki en az on, on befl flehidimiz
olmas›n. 2 May›s Mehmet Karasungur
ve ‹brahim Bilgin arkadafl›m›z›n flaha-
det günüdür. 17 May›s Ferhat Kurtay
öncülü¤ündeki Dörtlerin flehadet gü-
nüdür. 19 May›s Halil Çavgun arkada-
fl›n flahadet günüdür. Böyle onlarca,
yüzlerce say›labilir. May›s ay›nda hal-
k›m›z Botan flehitlerimiz flahs›nda bü-
tün flehitlerine daha büyük bir azimle
sahip ç›kacak, her alanda demokratik
eylemlili¤ini gelifltirerek flehitlerimizin
an›s›na cevap vermeye çal›flacakt›r.
Hem mücadele ederek, hem de onlar›n
flahs›nda derin bir iç sorgulamayla
kendilerini e¤iterek flehitler gerçe¤ine
sahip ç›kacakt›r. 

Hareket olarak bu May›s’› her za-
mankinden daha büyük bir mücade-

fiEH‹TLER AYINDA AD‹L ÇA⁄RISINA
GÜÇLÜ YANIT VEREL‹M

“‹nkar ve imha sistemini yerle bir etmek için zafer çizgisinde bir mücadeleyi bu süreçte gelifltirece¤iz. 

Bu, Önderlik karar›m›zd›r, halk karar›m›zd›r, parti karar›m›zd›r. Bu, ayn› zamanda gerilla and›m›z oluyor, 

bu and›n gere¤ini baflar›yla yerine getirece¤iz. Bundan hiç kimsenin kuflkusu olmamal›d›r. Kürt halk›, sosyalist

ve demokratik güçler, komflu halklar parti ve gerilla çizgimizin bu temelde devam edece¤inden asla kuflku 

duymamal›lar. Düflman cephesi de ekti¤ini biçecek. Derler ya, rüzgar eken f›rt›na biçer!”
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le ay› haline getirme kararl›l›¤›m›z
kesindir. Baflta HPG olmak üzere,
bütün örgütümüzün ve halk›m›z›n
bu kararl›l›¤› mevcuttur. Dolay›s›yla
ink ar ve imha sisteminin uluslara-
ras› komplonun onuncu y›l›na dayat-
maya çal›flt›¤› ink ar ve imha konsep-
tini yerle bir edebilmek için büyük
bir mücadele hamlesini bu May›s
ay›nda gelifltirme, ‘Êdi Bese’ kam-
panyam›z› yeni bir zirveye tafl›ma ka-
rarl›l›¤›m›z vard›r ve hedefimiz kesin-
likle budur. Bütün flehitlerimizin
an›s›na Botan flehitlerinin intikam
hamlesini böyle bir mücadeleyle bü-
tün alanlarda gelifltirece¤iz. ‹deolojik
ve örgütsel cepheden kendimizi sor-
gulayarak, derin bir elefltiri-özelefltiri
temelinde her türlü gericili¤e kendi
içimizde darbe vurarak, Önderlik ve
flehitler çizgisinde kendimizi yenile-
me temelinde bu hamleyi gelifltirece-

¤iz. ‘Êdi Bese’ kampanyas›n›n özüne
uygun davranaca¤›z. ‘Önderli¤i yafla
ve yaflat’ slogan›n›, kendi flahs›m›zda
her türlü gericili¤i öldürüp, Önderlik
özellikleriyle daha çok kendimizi do-
natmaya çal›flarak hayata geçirece-
¤iz. ‹deolojik ve örgütsel cepheden
kesin sonuç al›c› güçlü bir hamleyi
kesinlikle yapaca¤›z. 

Ayn› prati¤i politik ve askeri alan-
da da gösterece¤iz. Zaten kendi içinde
çat›flmal› duruma gelmifl Türkiye si-
yasetinin bu faflist gerici yap›lan›fl›n›
zay›flatmak, darbelemek ve da¤›tmak
için politik aç›dan ne gerekiyorsa öyle
bir mücadeleyi yürütece¤iz. Kitle ey-
lemlili¤inden diplomatik çal›flmalara
kadar her alan› özgürlük mücadele-
mizin etkin gelifltirilmesi için yeterin-
ce de¤erlendirece¤iz. Tabi bütün bun-
lar›n merkezinde gerillan›n büyük
hamlesi olacak. Pasif savunmay› ke-

sinlikle k›raca¤›z. Bu hamle içerisin-
de sadece baz› eylemler yapmakla ye-
tinmeyece¤iz. Aktif savunma savafl›-
n›n gereklerine uygun bir biçimde ge-
rillan›n her alanda mevzilendi¤i ve
harekete geçti¤i bir sistemi yarataca-
¤›z. Düflman› beklemedi¤i anda ve en
haz›rl›ks›z oldu¤u yerden vuraca¤›z.
Onu gerisinden vurarak sistemini da-
¤›tmay› hedefleyece¤iz. Halka yakla-
flaca¤›z; halk›n gücünü baflta gerilla-
ya destek olmak üzere, özgürlük ve
demokrasi mücadelesine daha fazla
katmak üzere harekete geçirece¤iz.
Gençli¤i gerilla ve öz savunma biçi-
minde en genifl düzeyde örgütleyerek,
meflru savunma savafl›m›z› her yerde
etkin biçimde yürütür hale getirece-
¤iz. Gerilla hamlemiz tarihten gelen,
ama güncel olarak daha vahfli, daha
sald›rgan bir hal kazanan bu gerici
faflist sald›r›lar› k›rana ve darmada-

¤›n edene kadar sürecek. Öyle mey-
dan›n faflist sürülerinin elinde ol-
mad›¤›, onlar›n her yerde at oynata-
mayaca¤› herkese gösterilecektir. Bo-
tan flehitlerimizin an›s›n› böyle bir
mücadeleyle karfl›layarak, çizgimize
ve tarihsel miras›m›za uygun bir an›-
ya sahip ç›kma durumunu gösterece-
¤iz. Savafl›rken kazand›klar› ve ka-
zand›rd›klar›ndan çok daha fazlas›-
n›n bu flehitlerimizin an›s›na yürütü-
len mücadeleyle kazan›laca¤›n› her-
kese gösterece¤iz. Dolay›s›yla onlar
mücadelemizde daha büyük rol oyna-
yacaklar. Hepimizi daha büyük mü-
cadelelere çeken canl› yaflam gücü ol-
duklar›n› herkes görecek. PKK tarihi
böyle bir mücadele tarihidir. 

Parti hareketimiz ilk flehitlerini as-
l›nda hiç haz›r olmad›¤›, beklemedi¤i
ve çok daha zay›f oldu¤u bir dönemde
verdi. PKK daha yeni bir ideolojik

grup hareketiyken, Kürdistan ve Kürt
halk› için baz› güzel düflünceleri aç›-
¤a ç›kar›p, onlar› gençler ve ayd›nlara
propaganda ederken düflman sald›r›-
s›yla karfl›laflt›. Bu faflist sistem, ink
ar ve imha sistemi Kürt halk› ve Kür-
distan için birkaç olumlu ve güzel sö-
zün söylenmesine bile tahammül ede-
medi. Kendini güzel sözlerle yenile-
meye ve devletçi sistemin her türlü
kirinden ar›nd›rarak temizlemeye ça-
l›flan bir grup insana bile vahfli bir
sald›r› yöneltmeyi gerekli gördü. 18
May›s 1977 katliam› bu temeldedir.
Bunun bir genel imha sald›r›s› oldu-
¤unu biliyoruz. Di¤er parçalar› bofla
ç›kart›l›nca, düflman sadece Haki Ka-
rer arkadafla yöneltilen k›sm›n› bafla-
r›l› k›labildi. Bize flunu gösterdiler:
“Böyle sözler söyleyemezsiniz, bu söz-
lere uygun yaflayamazs›n›z. Buradan
daha ileri gidemezsiniz!” Bu biçimde
Özgürlük hareketimizin do¤uflunu
aç›k katliamla tehdit ettiler. Önder
Apo düflman›n yöneltti¤i tehdidin çok
somut ve aç›k oldu¤unu söyledi. Öyle
ki, “Sanki bafl›m›zdan kaynar sular
dökülmüfl gibi hissettik” dedi. Bütün
ideolojik gruplaflma gücü derinden
ciddi bir sars›nt› yaflad›. 

PKK Haki Karer’in an›s›na 
oluflmufl bir harekettir

Bu durumda bafllang›çtan çok da-
ha güçlü ve sa¤lam biçimde yeniden
karar verme, kararlaflma gündeme
geldi. Biz buna 18 May›s kararlafl-
mas› dedik. Böyle bir süreç içerisine
girmek isteyen bütün insanlar, ta-
mam m› devam m› sorusunu kendile-
rine sorarak yeniden karar verdiler.
Kendilerini kararlaflt›rd›lar. Önder
Apo partileflme karar›na bu katliam
ard›ndan Haki Karer yoldafl›n an›s›-
na cevap olmak üzere ulaflt›¤›n› söy-
ledi. Demek ki PKK bir yerde Haki
Karer’in an›s›na oluflmufl bir hare-
kettir. fiehit an›s› yaflayan bir parti
haline gelmifltir. fiehitler partisi orta-
ya ç›km›fl, flehitler partileflmifltir.
Kuflkusuz bu büyük bir karar verme
ve iddial› yürüyüfl olay›d›r. Parti
program›n›n haz›rlanmas›, partilefl-
me sürecinin gelifltirilmesi, bunun

“Kendi içinde çat›flmal› duruma gelmifl Türkiye siyasetinin bu faflist gerici 

yap›lan›fl›n› zay›flatmak, darbelemek ve da¤›tmak için politik aç›dan ne 

gerekiyorsa öyle bir mücadeleyi yürütece¤iz. Kitle eylemlili¤inden diplomatik 

çal›flmalara kadar her alan› özgürlük mücadelemizin etkin gelifltirilmesi için 

yeterince de¤erlendirece¤iz. Tabi bütün bunlar›n merkezinde gerillan›n 

büyük hamlesi olacak. Pasif savunmay› kesinlikle k›raca¤›z”
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gericilikten hesap soran bir savunma
çizgisinde yürütülmesi bu flahadet
ard›ndan ortaya ç›k›p geliflmifltir. Bir
yandan katliamc›lardan hesap soru-
lurken, di¤er yandan gençlik hareke-
tini partilefltirme yönünde yo¤un bir
çaba içerisinde olunmufltur.

Biliniyor, 78 May›s’› ortas›nda hare-
ketimiz Haki Karer’in an›s›na sahip
ç›kmak için çaba harcarken, Hilvan’da
Halil Çavgun yoldafl›m›z gericilik tara-
f›ndan katledilmifltir. Bu temelde Hil-
van-Siverek mücadelesinin geliflimi
içerisinde Cuma Tak ve Salih Kandal
gibi yoldafllar flehit düflmüfller, flehit-
ler kervan› büyümeye bafllam›flt›r. Bu
süreç 12 Eylül faflist askeri rejiminin
zindanlar›nda geliflen direnifle kadar
sürmüfltür. Zindan direniflçili¤inin de
flehitlerin an›s›na geliflmesi gerçe¤i ba-
flatt›r. Ferhat Kurtay’lar›n 18 May›s’›n
y›ldönümü vesilesiyle direnifl eylemine
geçmeleri bunu aç›kça gösteriyor. Yine
14 Temmuz büyük ölüm orucunun
bütün flehitlerin an›s›na baflvurulan
bir direnifl oldu¤u, direnifl karar›n› ve-
rip yürüten parti Önderlerimizin sözle-
rinden de aç›kça anlafl›l›yor. Mazlum
Do¤an ve Ferhat Kurtay’lar›n gelifltir-
dikleri direniflin kesin baflar›ya götü-
rülmesi gere¤i ve kararl›l›¤› o büyük
ölüm orucu direniflini ortaya ç›kar›yor.
Bütün bunlar partileflme sürecinin fle-
hitleri oluyor, partiyi yaratan gerçekle-
ri ifade ediyor. Say›lar› onlarcad›r. ‹de-
olojik grup döneminin flehidi Haki Ka-
rer yoldafl›n an›s›na gelifltirilen parti-
leflme süreci bu büyük flahadet hare-
ketini ve flehitler gerçe¤ini ortaya ç›ka-
r›yor. PKK’nin yarat›l›fl›n›n, partilefl-
menin flehitler temelinde sa¤land›¤›n›,
dolay›s›yla parti gerçe¤inin flehitler

gerçe¤i oldu¤unu, parti çizgisinin fle-
hitler çizgisi oldu¤unu net olarak orta-
ya koyuyor. Önder Apo her zaman
kendisinin de flehitlerin sözcüsü oldu-
¤unu ifade etti. Bu büyük önderliksel
ç›k›fl, bu önderliksel gerçekleflme fla-
hadet temelinde süren mücadeleyle
gerçekleflen bir olgudur. 

Zindan direniflçili¤i
‘ölümden yaflama yürüyüflün köprüsü’

Zindan direniflçili¤i partileflme süre-
cini zindanda tamamlad›¤› ve zindan-
larda partinin denenerek yüz ak›yla
ç›kmas›n› sa¤lad›¤› gibi, hem büyük
bir ideolojik zaferi hem de güçlü bir ey-
lem çizgisini ortaya ç›kard›. Parti dava-
s›n›n ancak fedai çizgisinde yürütüle-
cek bir mücadeleyle baflar›ya götürüle-
bilece¤i gerçe¤ini bize ö¤retti. Bu an-
lamda da düflman›n gücü ne olursa ol-
sun, düflman ne kadar güç birlefltirirse
birlefltirsin, asla yenemeyece¤i ve alt
edemeyece¤i bir parti gerçe¤ini, bir mi-
litan kadro gerçe¤ini ortaya ç›kard›.
Önder Apo, zindan direniflçili¤ini
‘ölümden yaflama yürüyüflün köprüsü’
olarak de¤erlendirdi ve halka flu ça¤›-
r›y› yapt›: “Kurulan bu köprü sa¤lam-
d›r. Düflmeden korkusuzca özgürlü¤e
yürüyebilirsiniz. Özgürlük mücadelesi-
ne girebilir, özgür yaflam yürüyüflünü
sürdürebilir, özgürlük kavgas›nda ka-
rarl›ca ilerleyebilirsiniz.” Gerçekten de
büyük zindan direnifli 12 Eylül karan-
l›¤›nda Kürdistan’› ayd›nlatan, tüm
parti camiam›z ve yurtsever Kürt halk›
için ayd›nlat›c› bir çekim merkezi olan,
herkesi daha derin bir sorgulamadan
geçirip kararlaflt›rarak özgürlük müca-
delesine sevk eden bir rol oynad›.

Gerillan›n üzerinde 
yükseldi¤i direnifl gücü sa¤lamd›r

Tarihsel 15 A¤ustos At›l›m› bu bü-
yük direniflin ça¤r›s› temelinde geliflti;
zindan direnifl ça¤r›s›na PKK militanl›-
¤›n›n cevab› oldu. Her türlü gerici pro-
vokatif ve basit e¤ilime karfl› ülkeye ve
direnifle yürüme ruhunu, gücünü ve
cesaretini bu büyük direnifl verdi. 15
A¤ustos At›l›m› gerçekten de ona yak›-
fl›r, onu pratiklefltirir bir direnifl gerçe-
¤i oldu. Temelleri sa¤lam at›lm›flt›r, ge-
rillan›n üzerinde yükseldi¤i direnifl gü-
cü sa¤lamd›r. PKK militanl›¤› zindan
direniflinin yaratt›¤› özgürlük köprü-
sünden yürüyerek, 15 A¤ustos dire-
niflçili¤ine ulaflm›flt›r. 15 A¤ustos At›l›-
m›n›n 12 Eylül faflist askeri rejimi kar-
fl›s›nda tüm ink ar ve imha sistemine
ve bölgedeki gericili¤e karfl› Kürdis-
tan’›n merkezinde geliflen bir silahl› di-
renifl mücadelesi oldu¤u biliniyor. Zin-
dan direniflinin ülkeye ça¤›rd›¤› geril-
lan›n Botan’dan bafllamak üzere böyle
bir direnifli Kürdistan’›n dört bir yan›-
na yayd›¤› tarihin gösterdi¤i bir ger-
çektir. Bu bak›mdan gerilla direniflimi-
zin temelleri sa¤lamd›r. 

Bu temelin de Botan’da at›ld›¤› ve
orada kök sald›¤› bilinen bir gerçek-
tir. Bu nedenle düflman›n gerillay›
Botan’dan sökmek için çaba harca-
mas› anlafl›l›rd›r, ama bofltur, asla
baflar›ya ulaflmayacak, gerçekleflme-
yecek bir çabad›r! Botan’da gerilla di-
renifli öyle derin kökler salm›flt›r ki,
onu hiçbir güç yok edemez! Bu sa¤-
laml›¤› tarihin derinliklerinden gel-
mektedir. ‹nsanl›k tarihinin, Kürdis-
tan tarihinin derinliklerinden, yine
Botan tarihsel direniflçili¤inin derin-

‹brahim  KaypakkayaDeniz  GezmiflMehmet            KarasungurHalil  Çavgun
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li¤inden gelmektedir. Bu kök sa¤-
laml›¤› Apocu hareketin ve yurtsever
halk›n özgürlükçü, cesur ve fedak ar
karakterinden gelmektedir. O bak›m-
dan temelleri sa¤lam at›lm›flt›r, kök-
leri derindedir, büyük bir özgürlük
gücünün ortaya ç›kart›lmas›n› ifade
etmektedir. Gerçekten de bu özgür-
lük gücü binlerce kahraman flehit te-
melinde yarat›lm›fl bir olgudur. 

12 Eylül’ün zulmünü 
gerilla direnifl mücadelesi y›kt›

15 A¤ustos At›l›m›n›n da bu temel-
de büyük flehitler verdi¤ini biliyoruz.
Baflta büyük gerilla komutan›, 15
A¤ustos At›l›m›n›n komutan› Agit
yoldafl olmak üzere, Kürt halk›n›n
yüzlerce en de¤erli evlad› bu direnifl
sürecinde, baflta Botan olmak üzere
birçok alanda, Kürdistan’›n birçok
yerinde kahramanca direnip flehit
düfltüler. Önder Apo 15 A¤ustos At›-
l›m›n›n flehitlerine kahramanl›k dö-
neminin flehitleri dedi; Agit gerçe¤ini
ulusal direniflte partileflme çizgisi
olarak tan›mlad›. 15 A¤ustos flehitle-
ri parti hareketimizi askerilefltiren ve
gerillalaflt›ran flehitler oldular; parti,
gerilla ve hareket olarak yeniden infla
etmeyi gerçeklefltirdiler; gerillada
partileflme gerçe¤ini ortaya ç›kard›-
lar. PKK’yi amaçlar›na ve do¤ufluna
uygun bir biçimde büyük bir direnifl
partisi, bir gerilla partisi haline getir-
diler. ‘80’li y›llar›n karanl›¤›n› bu bü-
yük direnifl ayd›nlatt›. 12 Eylül’ün
zulmünü bu direnifl mücadelesi y›kt›.
Bu zulmün y›k›lmas› üzerinden
‘90’lar›n bafl›nda o büyük dirilifl dev-

riminin gerçekleflmesi sa¤land›. 12
Eylül karanl›¤›na karfl› Botan’dan
bafllamak üzere Kürdistan’› ve Orta-
do¤u’yu özgürlük çizgisinde ayd›nla-
tan gerilla direnifli, ‘90’lar›n bafl›nda
ulusal dirilifl devriminin baflar›s›n›
ortaya ç›kard›. 

Gerçekten de Kürt halk› ink ar ve
imha sisteminin kendisine dayatt›¤›
kendini reddetme ve kendinden kaç-
ma duygu ve yaklafl›m›n› bu büyük
devrimle k›rd›. ‹nk arc›l›¤› y›kt›¤› gi-
bi, her türlü köleci ve teslimiyetçi
ruh halini ve anlay›fl›n› yerle bir etti.
Kürt halk›n› kendi kimli¤i, kültürü,
kiflili¤i ve tarihiyle yeniden bütünle-
fltirerek özgür bir gelece¤i planlama
ve oluflturma sürecine soktu. Halk
bu temelde aya¤a kalkt›; var oldu¤u-
nu, yaflad›¤›n›, özgür yaflama tutku-
lu oldu¤unu, özgürce yaflama gücüne
sahip oldu¤unu herkese gösterdi.
Mücadele s›nav›ndan baflar›yla geçe-
rek özgürlük için her türlü bedeli
ödeme ve her düzeyde mücadeleyi
yürütme gücünde oldu¤unu ortaya
koydu. Köy köy, kasaba kasaba her-
kes dirilifl devrimini yapt›. Ruhunu
temizledi, düflüncesini temizledi, ya-
flam tarz›n› temizledi. Devletçi siste-
min ve ink ar ve imha düzenin ortaya

ç›kard›¤› her türlü kiri ve pas› yok
ederek, özgür ve demokratik yaflam
isteyen Kürt halk gerçe¤ini yaratt›. 

PKK özgür yaflama yönelmeyi ve yeni
bir tarihin bafllamas›n› ifade ediyor

Bu büyük bir do¤ufl ve yenilenme
olay›d›r. Gerçekten de di¤er halklar›n
çeflitli tarihsel dönemlerde yaflad›k-
lar› siyasi, askeri ve ekonomik dö-
nemlere, devrime benzemez. Onlar
için anormal bir durummufl gibi gö-
rülebilir, ama Kürt halk› ve Kürt tari-
hi aç›s›ndan bunun çok büyük bir
devrimsel geliflme oldu¤u tart›flma
götürmez bir gerçektir. ‘90’lar›n var
etti¤i bu ulusal dirilifl devrimi, Kürt
tarihinin ink ar ve imha sistemi alt›n-
da yok olufla gidiflinin durdurularak,
PKK öncülü¤ünde özgür ve demokra-
tik yaflama yönelmesini, böylece yeni
bir tarihin bafllamas›n› ifade ediyor.
Bu nedenle bu devrimi yaratmay› ba-
flaran harekete, PKK hareketine Kürt
milad› deniliyor. Önderlik ve parti
gerçe¤imiz gerçekten de bafl afla¤›ya
giden tarihi tersine çevirip, yeniden
özgür ve demokratik yaflam do¤rultu-
sunda düzelten ve gelifltiren bir bafl-
lang›c› ifade ediyor. 

“15 A¤ustos At›l›m›’n›n kahraman flehitleri birkaç y›l içinde ulusal dirilifl 

devrimini baflararak, her türlü imkans›zl›¤›n ve zorlu¤un baflar›yla 

yenilebilece¤ini bize ö¤rettiler. Büyük bir baflar› inanc›, umudu ve güveni 

yaratt›lar, yepyeni bir direnme ruhunu ortaya ç›kard›lar. Serhildan 

flehitlerimiz de özgürlü¤ün ve demokrasinin kolay elde edilmeyece¤ini, 

baflkalar› taraf›ndan verilmeyece¤ini ve bedelsiz olmayaca¤›n› ö¤rettiler”

Necmi  ÖnerMahmut  ZenginEflref  Any›kFerhat  Kurtay
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Bu serhildan sürecinde, ulusal di-
rilifl devriminin yay›lma kökleflme sü-
recinde de halk›m›z büyük flehitler
verdi. Baflta Amed halk›n›n yi¤it ev-
lad› Vedat Ayd›n olmak üzere binlerce
serhildan flehidimiz oldu. Hemen he-
men Kürdistan’›n her yerinde, nere-
deyse köylerinde bile serhildan flehit-
leri ortaya ç›kt›. Her köyde ve kasaba-
da, ‘90’lar›n bafl›nda geliflen o büyük
serhildan dalgas›nda, geliflen o büyük
direnifl devrimi sürecinde onlarca fle-
hit verildi. 15 A¤ustos At›l›m flehitleri
bize savaflmay› ö¤rettiler. Parti dire-
niflçili¤inin askeri boyutlar›n›n ol-
mas› gerekti¤ini, bunun da gerilla bi-
çiminde flekillenece¤ini ortaya ç›kar-
d›lar. Gerillay› Kürdistan’da birey ve
halk olarak herkesin özgürce var ol-
ma, kendini ifade etme ve yaflama
tarz› olarak gündemlefltirdiler. Gerilla
tarz›yla yafland›¤› ve mücadele edildi-
¤i koflullarda her türlü gericili¤in, iç-
ten ve d›fltan gelebilecek her türlü ge-
rici sald›r›n›n rahatl›kla yenilebilece-
¤ini ortaya ç›kard›lar. 

1980’ler gibi bir karanl›k her zaman
olmaz; 15 A¤ustos At›l›m sürecinin
zorluklar› gibi, savaflan güçler aras›n-
daki eflitsizlik gibi imk ans›zl›klar ve
eflitsizlikler her zaman ortaya ç›kmaz.
15 A¤ustos At›l›m›n›n kahraman fle-
hitleri birkaç y›l içinde ulusal dirilifl
devrimini baflararak, her türlü imk
ans›zl›¤›n ve zorlu¤un baflar›yla yenile-
bilece¤ini bize ö¤rettiler. Büyük bir ba-
flar› inanc›, umudu ve güveni yaratt›-
lar, yepyeni bir direnme ruhunu orta-
ya ç›kard›lar. Serhildan flehitlerimiz de
özgürlü¤ün ve demokrasinin kolay el-
de edilmeyece¤ini, baflkalar› taraf›n-

dan verilmeyece¤ini ve bedelsiz olma-
yaca¤›n› ö¤rettiler. Her türlü özgürlü-
¤ün ve demokrasinin ancak savafla-
rak, mücadele ederek, bedeller ödene-
rek elde edilip yaflanabilece¤ini aç›kça
gösterdiler. Halk›n, yediden yetmifle
herkesin, kad›nlar ve erkeklerin böyle
bir bilinçle donanmas›n› ve e¤itilmesi-
ni sa¤lad›lar. Güç verdiler, güven ver-
diler, halka umut verdiler. Halka di-
renmesi, özgürlük ve demokrasi için
mücadele etmesi gerekti¤ini, özgürlük
ve demokrasinin böyle bir mücadeley-
le kazanabilece¤ini ö¤rettiler. 

Topyekün savafla karfl› 
direnme savafl› yürütüldü

Bunlar da elbette büyük geliflmeye
iflaret ediyor. Bu kadar sald›r›ya, bask›-
ya, tutuklama ve iflkenceye ra¤men
Kürt halk›n›n Önderlik ve PKK’den ko-
part›lamamas›, dahas› halk›m›z›n artan
oranda Önderli¤i ve partiyi sahiplenme-
si böyle büyük bir mücadele gerçe¤inin
sonucu olarak ortaya ç›km›fl oluyor. Bu
ulusal bilinç, bütünlük ve örgütlülük,
parti ve Önderlik gerçe¤ini bu düzeyde
sahiplenme tamamen böyle büyük bir
mücadelenin yaratt›¤› sonuçlard›r. Nite-
kim Türkiye devleti yaklafl›k yirmi y›ld›r
her türlü gerici güçten ald›¤› destekle
bin bir türlü yöntemi kullanarak, bu
halk› Önderlik ve partiden uzaklaflt›r-
mak için çaba harc›yor, bask› uygulu-
yor, sat›n almaya çal›fl›yor. Ama küçük
bir parça bile koparam›yor. Tersine, hal-
k›n sisteme öfkesi daha çok art›yor. Mü-
cadeleye kat›l›m›, kendine olan inanc›
ve güveni daha da büyüyor. Bunlar hep
bu mücadelenin etkisiyle oluyor. 

Daha sonra ink arc› sistemin bü-
tün bu geliflmelere topyekûn savafl
konseptiyle sald›rd›¤›n› biliyoruz.
Özellikle Demirel-Gürefl-Çiller-A¤ar
çetesinin devlet yönetimini ele geçir-
mesiyle geliflen bu sald›r›yla, ulusal
dirilifl devrimimizin yaratt›¤› bütün
geliflmelerin yok edilmek istendi¤i bi-
linen bir gerçektir. Bu her türlü in-
sanl›k d›fl› yöntem kullan›larak yürü-
tülen bir sald›r›d›r. Bütün ordu hare-
kete geçirilerek, bütün devlet imk an-
lar› seferber edilerek, yine Hizbulkon-
tra benzeri adlar ad› alt›nda halka dö-
nük faili meçhul denen her türlü sal-
d›r› devreye konarak, bu topyekûn
savafl yürütülmüfltür. Buna karfl› da
dirilifl devriminin yaratt›¤› de¤erleri
korumak üzere, baflta tüm hareketin
ve halk›n büyük bir direnme savafl›
verdi¤i biliniyor. ‘91-92’den ‘90’lar›n
sonuna kadar alt› yedi y›ll›k süre içe-
risinde topyekûn savafl›n baflar›s›z
k›l›nmas› için direnme savafl›n›n en
büyü¤ü verilmifltir. Gerilla hem bü-
yük geliflmesini, hem de büyük sava-
fl›n› en çok bu süreçte ortaya koy-
mufltur. Gerçekten de Kürdistan’›n
her bölgesinde binlerce flehidi verme
pahas›na devrim de¤erlerini koruma-
ya çal›flm›flt›r. Beritan’lar, Zilan’lar,
on bine yak›n flehit bu de¤erleri koru-
mak üzere direnme savafl› içerisinde
ortaya ç›km›flt›r. Bu da büyük bir
mücadeleydi ve topyekûn savafl kon-
septini baflar›s›z k›ld›, devrim de¤er-
lerini korudu, Önderli¤i savundu, ge-
rillan›n yenilmezli¤ini gösterdi, gerilla
tarz›yla direniflte ›srar› ortaya ç›kard›.
Düflman ne kadar vahfli sald›r›rsa
sald›rs›n, ne kadar gericili¤i arkas›na

Leyla  Qas›m Gurbet  Ayd›n Ekin  Ceren  Do¤ruak Mehmet  Okur
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al›rsa als›n, gerillan›n ve Kürt halk›-
n›n özgürlük mücadelesinin yenilmez
oldu¤unu herkese gösterdi. Bu büyük
direnifl bize özgürlü¤ün bedelinin sa-
n›ld›¤›ndan çok da a¤›r oldu¤unu ö¤-
retti¤i gibi, özgürlük için direnildi¤i
ölçüde sonuç al›nabilece¤ini ve baflar›
kazanabilece¤ini de ö¤retti. 

Önder Apo savunmas›n›
flehitlere arma¤an etti

Topyekûn savaflla da sonuç ala-
mad›klar›n› ve baflar›ya gidemedikle-
rini görmeleri ard›ndan, ink ar ve im-
ha güçlerinin 9 Ekim ‘98 uluslara-
ras› komplosunu devreye koydukla-
r›n› biliyoruz. Bunlar topyekûn sa-
vafl› daha da büyüttüler, bütün dün-
yaya yayd›lar, bütün devletçi sistem
gerili¤ini bu savafl›n içine katt›lar.
Bütün gericilik elbirli¤i ederek, aç›k-
tan PKK ve Önderlik gerçe¤ine yöne-
lik sald›r› içine girdi. Uluslararas›

komplonun Önderli¤in imhas› teme-
linde PKK’yi tasfiye etmeyi, PKK’nin
tasfiyesi temelinde Kürt toplumunun
imha edilmesini ve tarihten silinme-
sini gerçeklefltirmeyi hedefledi¤i bili-
niyor. Bu böyle bir stratejik planla-
mayla ve tüm gericili¤i birlefltirerek,
komplo d ahil her türlü sald›r› yönte-
mi kullan›larak gelifltirilen bir sald›r›
biçimi oluyor. Buna karfl› da Önder-
lik ve halk›n büyük bir fedai direnifli
içine girdi¤i, “Güneflimizi kararta-
mazs›n›z” kampanyas› temelinde zin-
danlarda, flehirlerde, da¤larda, yurt-
d›fl›nda, her tarafta parti hareketimi-
zin ve halk›m›z›n büyük bir direnme
içerisine girdi¤i ve komployu bu te-
melde karfl›layarak baflar›s›z k›lmaya
çal›flt›¤› biliniyor. 

Gerçekten de “Güneflimizi kararta-
mazs›n›z” kampanyas›n›n flehitleri,
tarihimizin en kritik sürecinde büyük
olumsuzlu¤u yenmeyi baflaran flehit-
ler oldular. Önder Apo savunmas›n›

bu büyük flehitlere arma¤an etti.
Kendini atefl topu yaparak Önderlik
etraf›nda bir savunma çemberi olufl-
turan bu büyük direnifl hareketini se-
lamlad›. Yerinde kullan›ld›¤›nda, fe-
dai ruhu ve direniflinin her türlü zor-
lu¤u yenme ve olumsuzlu¤u tersine
çevirme gücünde oldu¤unu gördük.
Hem gerilladan hem de halktan on-
larca insan fedai direnifli içerisinde
bu büyük direnme kampanyas›n› ba-
flar›ya götürdü. Onlar en zor dönemin
flehitleri oldular. Taylan’lar, Roj-
bin’ler, fiehristan’lar ve daha onlarca
böyle büyük flehidimiz vard›r. Onlar
uluslararas› komploya karfl› Önderli-
¤i sahiplenme ve savunman›n flehitle-
ri oldular ve bunun fedai çizgisinde
mümkün olaca¤›n› ve baflar›ya gide-
ce¤ini de bize gösterdiler. 

Bu direnifl çeflitli biçimlerde gelen
sald›r›lar karfl›s›nda sürdü. Sadece
bir anl›k da olmad›. 9 Ekim komplo-
suyla birlikte bafllad›, ‘99’da,
2000’de, 2001’de Önderli¤e dönük
sald›r›n›n gündemleflti¤i her zaman
böyle bir direnifl gerçe¤i de ortaya
ç›kt›. YNK sald›r›s›na karfl› büyük bir
savunma hamlesi haline geldi.
Komplo ard›ndan PKK’nin art›k di-
renme gücünün kalmad›¤›n›, Önder
Apo’yu sahiplenecek ve Onun için sa-
vaflacak kimsenin olmayaca¤›n› sa-
narak bir kere daha PKK’yi tasfiye et-
meyi denemek isteyenler hüsrana

“1 Haziran Hamlesi uluslararas› komploya karfl› hareketimizin Önderlik 

çizgisinde kendini yenileme ve yeniden yap›land›rma hamlesiydi. Bu hamle de

büyük flahadetler pahas›na yürüdü. 2004 yaz›ndan bu yana yüzlerce flehit 

verdik ve flehitler vermeye devam ediyoruz. Bu hamlenin flehitleri uluslararas›

komploya karfl› direniflin flehitleri oluyorlar. Provokatif-tasfiyeci e¤ilimlere 

karfl› Önderlik çizgisini koruma ve savunman›n flehitleri oluyorlar”

Ad›, soyad›: Behçet  Tekinalp

Kod ad›: F›rat  Çele

Do¤um yeri ve tarihi: Çukurca  1980

fiehadet tarihi: 1  May›s  2008  Kandil  

Hava  sald›r›s›

Ad›, soyad›: Diyako  Bextiyari

Kod ad›: Herifl  Amed

Do¤um yeri ve tarihi: Mahabad  1978

fiehadet tarihi: 1  May›s  2008  Kandil  

Hava  sald›r›s›

Ad›, soyad›: Cemal Resuli

Kod ad›: Armanç  Merivan

Do¤um yeri ve tarihi: Merivan  1975

fiehadet tarihi: 1  May›s  2008  Kandil 

Hava  sald›r›s›
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u¤rad›lar. 2000 YNK savafl›n›n flehit-
leri de kuflkusuz “Güneflimizi karar-
tamazs›n›z” kampanyas›n›n flehitleri
içinde yer al›yorlar; Önderlik gerçe¤i-
ni, Önderlik çizgisini sahiplenmenin
flehitleri oluyorlar. 

Komplocu yöntemlerle Önder
Apo’nun imha edilemedi¤ini, dolay›-
s›yla PKK’nin tasfiye edilemedi¤ini gö-
ren gericili¤in ‹mral› sisteminde çü-
rütme politikas›n› dayatt›¤›n›, bu te-
melde Önderli¤i ideolojik ve siyasi ye-
nilgiye u¤ratmaya çal›flt›¤›n› biliyoruz.
Bunu hem sosyal demokrat çizgide
hem de siyasi ‹slam çizgisinde yürüt-
tüler. K›saca Türkiye’nin tüm ekono-
mik ve siyasi güçlerini bu u¤urda kul-
land›lar. Sonuçta bu biçimde komplo-
nun imha sald›r›s›n› yürütmesine
karfl› bir mücadele yürütüldü. Önder-
lik çizgisini ve gerçe¤ini sahiplenme ve
savunma hamlesiydi bu. 

Uluslararas› komploya karfl› 
büyük direnifl flehitleri verdik

1 Haziran Hamlesi her türlü pro-
vokatif-tasfiyeci sald›r›ya ve bu te-
melde hareketi içten parçalama ve
da¤›tma giriflimlerine karfl› Önderlik
çizgisinde hareketin birli¤ini ve bü-
tünlü¤ünü koruma ve gelifltirme
hamlesiydi. 1 Haziran Hamlesi ulus-
lararas› komploya karfl› hareketimi-

zin Önderlik çizgisinde kendini yeni-
leme ve yeniden yap›land›rma hamle-
siydi. Bu hamle de büyük flahadetler
pahas›na yürüdü. 2004 yaz›ndan bu
yana sekiz yüzün üzerinde flehit ver-
dik ve flehitler vermeye devam ediyo-
ruz. Bu hamlenin flehitleri uluslara-
ras› komploya karfl› direniflin flehitle-
ri oluyorlar. Provokatif-tasfiyeci e¤i-
limlere karfl› Önderlik çizgisini koru-
ma ve savunman›n flehitleri oluyor-
lar. Önder Apo’ya yönelik her türlü
sald›r› karfl›s›nda Önderli¤i sahiplen-
me ve koruman›n flehitleri oluyorlar.
Demokratik konfederalizmin inflas›
temelinde Kürt halk›n›n kendi özgü-
cüne ve örgütlülü¤üne dayal› olarak
özgür ve demokratik yaflam›n› yarat-
mas›n›n flehitleri oluyorlar. 1 Hazi-
ran At›l›m› böyle bir örgütsel yenilen-
meyi ve mücadeleyi içeriyor. 

Bunun da çeflitli dönemleri vard›r.
1 Haziran At›l›m› baflta bir uyar› ey-
lemlili¤i olarak ortaya ç›kt›. Bu uyar›
giderek 1 Ekim 2006 tarihinde 5. tek
yanl› ateflkesine kadar götürüldü. Fa-
kat düflman›n 23 A¤ustos 2005 tarih-
li topyekûn savafl konsepti temelinde
gelifltirdi¤i imha sald›r›lar›na karfl›
aktif savunma savafl›n›n siyasi ve ör-
gütsel çal›flmalar›n önünü açma ve
geliflmeleri aflma temelinde yürütül-
mesi düzeyine ulaflt›. 1 Haziran Ham-
lesi yeni bir topyekûn savafl konsep-

tiyle karfl›laflt› ve bu konsepti yenme
ve parçalama amac›yla bir direnifl ha-
line geldi. Bu dönemde de büyük fle-
hitler verdik. Kuzey Kürdistan’›n bü-
tün eyaletlerinde flehitler verdik. Do-
¤u Kürdistan’da, Güney Kürdistan’da
flehitler verdik. Bu süreç Erdal’lar›n,
Mahir’lerin flahadetiyle bafllad›. Der-
sim’de, Amed’de, Erzurum’da, Bo-
tan’da, Zagros’ta de¤erli flehitler ver-
dik. HPG yönetiminden, genel hare-
ketimizin yönetimlerinden flehitleri-
miz oldu. Munzur’lar, Tekoflin’ler
Dersim’de flehit düfltüler. Yine Erzu-
rum’da flehit düflen arkadafllar›m›z
oldu. Serxwebun arkadafl Amed-Er-
zurum hatt›nda flehit düfltü. 

En büyük flehitleri Botan da ver-
dik. Bafltan itibaren hem nicelik hem
de nitelik anlamda elbette mücadele-
mizin yeniden yo¤unlaflt›¤› alan Bo-
tan alan› oldu ve Botan’›n her bölge-
sinde büyük flahadet olaylar› ya-
fland›. Düflman›n her türlü sald›r›s›-
na karfl› halk› harekete geçirme te-
melinde gerillan›n bütün alanlarda
kahramanca direnifli yeniden gerçek-
leflti. Gerillan›n HPG biçimindeki ye-
niden yap›lan›fl› büyük, cesur ve fe-
dak ar mücadele çizgisini 1 Haziran
At›l›m› sürecinde yeniden canlan-
d›rd›. Viyan’lar›n, Sorxwin’lerin, Y›l-
d›z’lar›n flahadetiyle geliflen bu sü-
reç, düflman›n topyekûn savafl kon-

Ad›, soyad›: Kordo  Elyali

Kod ad›: Argefl  Bawer

Do¤um yeri ve tarihi: Piranflehir  1984

fiehadet tarihi: 1  May›s  2008  Kandil  

Hava  sald›r›s›

Ad›, soyad›: Mehmet  Gorgin

Kod ad›: Vedat  Amed

Do¤um yeri ve tarihi: Silvan  1971

fiehadet tarihi: 1  May›s  2008  Kandil  

Hava  sald›r›s›

Ad›, soyad›: Rahim  Boran

Kod ad›: Raman  Cawit

Do¤um yeri ve tarihi: Mahabad  1979

fiehadet tarihi: 1  May›s  2008  Kandil  

Hava  sald›r›s›
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septi temelinde uluslararas› komplo-
nun onuncu y›l›na hareketimizi ezip
imha ederek marjinal konuma dü-
flürmek amac›yla gelifltirdi¤i 5 Kas›m
ink ar, imha ve tasfiye plan› karfl›s›n-
da Botan’daki büyük direnifl flehitleri
düzeyine geldi. Botan flehitlerimiz
düflman›n topyekûn savafl konsepti-
nin ayd›nlat›lmas›n› ve darbelenme-
sini sa¤layan flehitler oldular. Onlar
ink ar ve imha sisteminin gerçek yü-
zünü bir kere daha aç›¤a ç›kard›lar.
Önder Apo’nun on befl y›l boyunca
yürüttü¤ü bar›flç›l demokratik çözüm
sürecine düflman›n nas›l bir katliam
ve soyk›r›m› dayatmakta oldu¤unu,
ink ar ve imhada nas›l ›srarl› oldu¤u-
nu gösterdiler. Böylece Önder Apo’ya
yeni bir imha sürecini dayatmaktan
tutal›m, halka pasifikasyonu, gerilla-
ya ise ezme ve marjinallefltirme ger-
çe¤ini dayatmak isteyen imha ve tas-
fiye sürecine karfl› bütün devrim de-
¤erlerini, Önderlik gerçe¤ini ve geril-
lan›n yenilmezli¤ini korumak ve sa-
vunmak üzere direnifli yeniden gelifl-
tirmenin flehitleri oldular. 

fiehitler gaflete düflmememizi basit 
hesap yapmamam›z› bize ö¤rettiler

Adil’leri, Gülbahar’lar›, Kur-
tay’lar›, böyle anmak gerekir. Onlar
bize özgürlük ve demokrasi için daha
çok direnmemiz, daha kararl› dav-
ranmam›z, daha uzun vadeli ve bol
mücadele etmemiz gerekti¤ini ö¤ret-
tiler. Düflman›n oyunlar›na gelme-
mek gerekti¤ini, son güç noktas›na
kadar iyice darbelenmedikçe bu ink
ar ve imha sisteminin bir çözüm üre-
temeyece¤ini gösterdiler. Dolay›s›yla
onlar baflkas›ndan beklemek, düfl-
man›ndan zihniyet de¤iflikli¤i um-
mak yerine, kendi gücümüze güvene-
rek, Kürt halk›n›n özgücüne dayal›
demokratik komünal örgütlülü¤ünü
gelifltirerek özgür ve demokratik Kürt
yaflam›n› bu temelde yaratmak ge-
rekti¤ini ifade ettiler. Gaflete düflme-
memizi, basit hesap yapmamam›z›,
dar ve beklentili bir yaflam içinde ol-
mamam›z› bize ö¤rettiler. Düflman›n
gücü ne olursa olsun, ne kadar vah-
fli bir sald›r› içerisinde bulunursa

bulunsun, bu gericili¤e asla boyun
e¤memek ve teslim olmamak gerekti-
¤ini, bedeli ne olursa olsun kararl›-
l›kla bu bedeli ödeyerek Önderlik çiz-
gisini, özgür ve demokratik yaflam›
kararl›l›kla savunmam›z gerekti¤ini
ö¤rettiler. Kürt özgürlü¤ünün ancak
meflru savunma çizgisinde yeniden
güçlü bir partileflmeyle, gerillalafl-
mayla, demokratik halk örgütlenme-
sini yaratmakla sa¤lanaca¤›n› bize
aç›kça gösterdiler. Güçlü bir yeniden
bafllang›ç yapmam›z için gerekli bü-
tün ayd›nlatmay›, cesareti ve fedak
arl›¤› ortaya ç›kard›lar. 

Onlar, Önder Apo’nun zindan dire-
niflçili¤i için söyledi¤i gibi, gerçekten
de özgürlük mücadelesinde kararl›-
l›kla yürümemiz için kendilerini sa¤-
lam köprüler yapt›lar. Kendini çare
yapman›n, bütün zorluklar karfl›s›n-
da militanca direnip kendini çare ha-
line getirmenin yolunu gösterdiler,
bunun öncülü¤ünü oluflturdular. K›-
sacas› onlar düflman gerçe¤ini bize
daha iyi gösterdiler; düflman gerçe¤i-
ni de, mücadele gerçe¤ini de daha iyi
ö¤renmemizi sa¤lad›lar. Bu mücade-
lenin nas›l baflar›ya gidece¤ini, öz-
gürlük mücadelesinde nas›l uzun so-
luklu, örgütlü ve iddial› olmam›z ge-
rekti¤ini ortaya koydular. Büyük bir
cesaret ve fedak arl›k yaratt›lar. Bize
umut, güven, kararl›l›k ve mücadele
azmi verdiler. Yeni süreç demokratik
konfederalizmin inflas›n› hedefleyen
ve Kürt toplumu üzerindeki gerici
devlet örgütlenmesini da¤›tmay› ön-
gören mücadele süreci bu flehitleri-
mizin ad›yla ve onlar›n an›s›yla geli-
flecektir. E¤er olabilecekse, Önder
Apo’nun önerdi¤i demokratik özerk-
lik çözümü bu yoldafllar›n an›s›na
geliflecek mücadeleyle gerçekleflecek-

tir. Kürt halk›n›n demokratik örgüt-
lülü¤ü temelinde gelifltirilecek özgür
yaflam ve özgür demokratik Kürdis-
tan bu yoldafllar›n an›s›na dikilen en
görkemli an›t olacakt›r. 

PKK’nin büyük ordular kuran büyük 
zaferler yaratan büyük komutanlar› var

Her hareketin tarihi içerisinde bü-
yük militanlar›, komutanlar› ve ön-
cüleri vard›r. H›ristiyanl›¤›n havari-
leri vard›r. Bunlar ‹sa’n›n çizgisinin
yürütücüleri oluyorlar. Çizgiyi on iki
havari yürütüyor. Önderlik PKK’yi
çok zaman H›ristiyanl›¤›n bu süre-
ciyle benzefltirdi. Yeniden inflas›nda
havari sisteminin esas al›nmas›n›
ö¤ütledi. Viyan arkadafl gerçekten de
bu havari sisteminin sa¤lam üyesi
oldu. ‹slamiyet’in de benzer ölçüleri
vard›r. ‹lk Müslümanlar, Ehlibeyt,
yine ‹slam devriminin ilk büyük ko-
mutanlar› ve yöneticileri vard›r; Hz.
Peygamberin halifeleri vard›r. Bir de
‹slam devriminin büyük komutanlar›
Ali’ler, Hamza’lar, Hüseyin’ler, Zey-
nep’ler ve Halit’ler vard›r. Bunlar
hep devrimin ruhu oldular. ‹slam
devrimini büyük bir cesaret ve fedak
arl›kla yal›n k›l›ç Ortado¤u’ya yayd›-
lar. Her tarafta ordular kurdular.
fiimdi PKK’nin de böyle büyük bir
komuta gerçe¤i vard›r. Ordular ku-
ran, büyük zaferler yaratan bir yap›-
lan›fl› söz konusudur. Haki Karer
yoldaflla bafllayan ve zindan direnifl-
çili¤i ile beraber devam eden ilk Apo-
cular diyebilece¤imiz, gerçekten de
Önderliksel geliflmeyi var eden o bü-
yük kiflilikler vard›r. Bir de Kemal’-
ler, Agit’ler, Zilan’lar gibi büyük ey-
lem güçleri ve komutanlar vard›r. Yi-
ne Hüseyin’ler Zeynep’ler gibi büyük

“Hareket ve halk olarak, bu büyük devrimci kiflilikleri daha büyük ve etkili 

mücadele ederek, sürekli gelifltirece¤imiz ve baflar› üstüne baflar› 

kazand›raca¤›m›z mücadelemiz içerisinde yaflataca¤›z. K›z›yla ve erke¤iyle

Kürt gençli¤i gerillaya daha büyük bir istek ve kararl›l›kla koflacak. Özgürlük

da¤lar›n› dolduracak. Yüzlerce ve binlerce Adil ortaya ç›kacak. Bütün 

flehitlerimiz gençli¤in gerillay› sürekli büyüten kat›l›m›nda yaflat›lacak”
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direniflçiler var. Günümüzde de da-
ha çok ortaya ç›k›yorlar. 

Adil arkadafl yirmi y›l› aflk›n mücadele
yaflam›n› ayn› çizgide sonuca götürdü

Adil arkadafl›, di¤er flehit arkadafl-
lar›m›z› böyle bir komutanl›k ve ordu
kuruculu¤u çizgisinde ele almak gere-
kir. T›pk› ‹slam’›n Halid Bin Velid’i gi-
bi bir rol oynad›. Agit’lerden ald›¤› ko-
muta çizgisini gerçekten de Botan
merkezli olarak günümüze kadar ta-
fl›d›. Tarihçiler Hz. Hamza’n›n hiç ar-
kaya bakmad›¤›ndan söz ediyorlar. O
nedenle Hz. Ali, Hamza’n›n arkadan
vurulma tehlikesi var diye hep endifle
duyarm›fl. Savafla giderken geriden ge-
lecek sald›r›lardan korusun diye Ham-
za gibi baz› komutanlar›n arkas›na
muhaf›z koyarm›fl. Çünkü bunlar hiç
geriye bakmaz, hep hamle yapar ve ile-
ri sald›r› yürütürmüfl. Sonunda bu
özel durumundan yararlan›larak, k›fl-
k›rt›lan birisinin arkadan kurulan tu-
zak temelinde kendisini vurarak öl-
dürdü¤ü söyleniyor. Baz› tarihçiler
m›zrakla vuruldu¤unu, baz›lar› da ar-
kadan k›l›ç darbesiyle öldürüldü¤ünü
söylüyorlar. Adil arkadafl gerçekten
böyle militand›, böyle bir yürüyüflçüy-
dü. Adil arkadafl Botan’a, Gabar’a ye-
niden giderken elbette benzer endifle-
ler vard›. Acaba düflman sald›r›lar›

karfl›s›nda kendimizi hedef olmaktan
nas›l ç›karabiliriz kayg›s› ve aray›fl› söz
konusuydu. Fakat eksiklikler oldu. O
yi¤itçe yürüme tarz›, özellikle 2007’nin
ikinci yar›s›ndaki düflman sald›r›lar›
karfl›s›nda daha sert bir direnifl gerçe-
¤ine götürdü. Elbette kendisi görev ve
sorumlulu¤unu yapt›. Yirmi y›l› aflk›n
o büyük mücadele yaflam›n› ayn› çizgi-
de sonuca götürdü. Biz buna nas›l sa-
hip ç›kaca¤›z, nas›l lay›k olaca¤›z, bu
çizgiyi nas›l devam ettirece¤iz? Elbette
kendimizi bu temelde sorgulamal›y›z.
E¤er bir olumsuzluk olmuflsa, neden
önceden tedbirini gelifltiremedik diye
kendimizi sorgulayaca¤›z. 

Hareket ve halk olarak, bu büyük
devrimci kiflilikleri daha büyük ve et-
kili mücadele ederek, sürekli geliflti-
rece¤imiz ve baflar› üstüne baflar›
kazand›raca¤›m›z mücadelemiz içeri-
sinde yaflataca¤›z. K›z›yla ve erke¤iy-
le Kürt gençli¤i HPG saflar›na, geril-
laya daha büyük bir istek ve kararl›-
l›kla koflacak. Özgürlük da¤lar›n›
dolduracak. Yüzlerce ve binlerce Adil
ortaya ç›kacak. Bütün flehitlerimiz
gençli¤in gerillay› sürekli büyüten
kat›l›m›nda yaflat›lacak. Yine Kürt
halk› bu büyük evlatlar›na lay›k ola-
rak her zaman özgürlük ve demokra-
si mücadelesini gelifltirmede kararl›
olacak, asla flehitlerinin yolundan ve
çizgisinden sapmayacak. Bu temelde

Önder Apo etraf›nda, flehitlerimiz et-
raf›nda daha çok birleflerek, kendini
daha çok e¤itip örgütleyerek, demok-
ratik komünal örgütlülü¤ünü her
alanda daha çok gelifltirerek, özgür-
lük ve demokrasiyi kendi özgücüyle
ve kendi eseri olarak yaratacak ve
yaflatacak. Böylece bu flehitlerimizin
an›lar›n› do¤ru sahiplenmifl ve amaç-
lar›n› yaflan›r k›lm›fl olacak. 

fiehitlerimizin izinde kendimizi 
özelefltiriden geçirip sorguluyoruz

Yine Kürt kad›n› flehitlerine her
zaman sahip ç›kt›. Gerçekten de bu
kadar eziyete ve iflkenceye ra¤men,
kad›nlar gittikçe artan oranda müca-
deleyi hem sahiplendiler hem de
onun militan› haline geldiler. Serhil-
dan›m›z bir kad›n serhildan› haline
geldi. Devrimimiz bir kad›n devrimi
halini ald›. En son 8 Mart kutlama-
lar› büyük bir kad›n devriminin Kür-
distan’da yafland›¤›n› herkese göster-
di. Bu mücadelelerini flehitleri daha
çok sahiplenerek, içlerinden daha
çok Gülbahar’lar ç›kartarak devam
ettirecekler. Bütün flehitlerimize her
zaman sayg›yla sahip ç›kacaklar. On-
dan hiç kimsenin endiflesi yoktur.
Bütün parti camiam›z Botan flehitle-
rinin an›lar› önünde kendisini daha
güçlü hale getirecek. 

Ad›, soyad›: Naz›m  Karz

Kod ad›: Tekofler  Ciwan

Do¤um yeri ve tarihi: Mufl-Malazgirt

fiehadet tarihi:  16  May›s  2008  Baflkale-

Güvendik  Köyü

Ad›, soyad› Mahsum  Aktafl

Kod ad›: Boran

Do¤um yeri ve tarihi: Nusaybin

fiehadet tarihi:  16  May›s  2008  Baflkale-

Güvendik  Köyü

Ad›, soyad›: Murat  Gezici

Kod ad›: Hüseyin  Kendal

Do¤um yeri ve tarihi: Bitlis-Hizan

fiehadet tarihi: 16  May›s  2008  Baflkale-

Güvendik  Köyü
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PKK’nin 30. y›l›n› yafl›yoruz. Bu y›l›
yeniden partileflme y›l› olarak ilan et-
tik. Demokratik sosyalizm çizgisinde
güçlü bir parti hareketi yaratmak için
yo¤un bir çabam›z sürüyor. Önder
Apo’nun ayd›nlat›c›l›¤› temelinde bü-
tün militan yap› olarak kendimizi e¤i-
tiyoruz, donat›yoruz, gelifltiriyoruz.
fiehitlerimizin izinde kendimizi özelefl-
tiriden geçirip sorgulayarak, Haki’lerle
bafllay›p en son Botan flehitlerimize
kadar gelen bütün flehitlerimizin ger-
çe¤i karfl›s›nda kendimizi daha güçlü,
çizgiyi daha iyi özümsemifl, mücadele-
de daha kararl›, tarz, üslup ve tempo-
da daha yetkin, dolay›s›yla mücadele-
de daha sonuç al›c› ve baflar›l› militan-
lar haline getirmemiz gerekiyor. Meflru
savunma çizgisinde partileflmenin
sembolleri olan bu büyük flehitlerin
izinde yeniden partileflme sürecini her
türlü zay›fl›¤› yenerek güçlü bir biçim-
de gelifltirece¤iz. Direnifller de karfl›t
tutumlar da bize gerçekleri çok iyi gös-
terdi. Büyük direniflleri gördü¤ümüz
kadar ihanetleri de gördük. Arada ka-
lan, zay›f, p›s›r›k, güçsüz, etkisiz du-
rumlar› da gördük. 

Bu büyük direniflçili¤i sahiplenme
temelinde öfkemizi basit, zay›f ve p›-
s›r›k tutumlara karfl› yönelterek, iha-
neti ve onun üzerinden egemenlik
sürdürmek isteyen gericili¤i, ink ar
ve imha sistemini yerle bir etmek için

zafer çizgisinde bir mücadeleyi bu
süreçte gelifltirece¤iz. Bu Önderlik
karar›m›zd›r, halk karar›m›zd›r, parti
karar›m›zd›r. Bu ayn› zamanda geril-
la and›m›z oluyor, bu and›n gere¤ini
baflar›yla yerine getirece¤iz. Bundan
hiç kimsenin kuflkusu olmamal›d›r.
Kürt halk›, sosyalist ve demokratik
güçler, komflu halklar parti ve gerilla
çizgimizin bu temelde devam edece-
¤inden asla kuflku duymamal›lar.
Düflman cephesi de ekti¤ini biçecek.
Derler ya, rüzg ar eken f›rt›na biçer!
Önder Apo’nun bütün bar›flç›l de-
mokratik çabalar›na, Kürt halk›n›n
bar›flç›l ve birlikten yana olan tutu-
muna, yine hareketimizin bu temelde
gösterdi¤i bütün iyi niyete ve demok-
ratik çözüm aray›fl›na ra¤men, ma-
demki bu düflman böyle büyük bir
zulmü, katliam› imhay› bize reva gö-
rüp dayatmak istiyor, bizim de ona
anlad›¤› dilden cevap verme ve yap-
t›klar›n› misliyle ödetme tarihsel ola-
rak boyun borcumuz olsun. 

Önder Apo “Dünyay› yenecek gü-
cümüz olsa da hiç kimseye asla sal-
d›rmayaca¤›z; ama dünya birleflip
üzerimize gelse de demokratik hakla-
r›m›zdan asla vazgeçmeyece¤iz” dedi.
Çizgimiz yine budur. Mademki ‹ran ve
Suriye’yle birleflen ve bütün emperya-
list devletçi sistemi arkas›na alan
Türkiye yönetimi bu kadar kararl›, bu

kadar ›srarl› ve sald›rgand›r, bizim de
buna karfl› demokratik direnme hak-
k›m›z› son ferdimize ve kan›m›z›n son
damlas›na kadar kullanma görevimiz
tarihsel bir borç olarak, flehit Hayri
Durmufl’un omuzlar›m›za yükledi¤i
bir borç olarak önümüzdedir. Bunun
gere¤ini yerine getirmek de bizim te-
mel tutumumuz olacakt›r. Mademki
bunun d›fl›nda baflka bir yol ve baflka
bir çözüm imk an› kalmam›flt›r, o za-
man Kürt halk› kendi çözümünü ken-
di özgücüne dayanarak ve bedeli ne
olursa olsun gerekirse son ferdine ka-
dar direnerek yaratacakt›r. Bunu
herkes böyle bilmelidir. 

Hiçbir düflman gücü, ne kadar
sald›rgan olursa olsun ve ne kadar
oyun oynarsa oynas›n, Kürt halk›n›n
bu kararl›l›¤›n› k›ramayacakt›r. Bu
kararl›l›k temelinde yaratmak istedi-
¤i özgür ve demokratik yaflamdan ge-
ri ad›m att›ramayacakt›r. Bu bir Ön-
derlik karar›, bu bir parti karar›, bir
halk karar›d›r ve bu karar›n gere¤i
pratikte mutlaka baflar›yla yerine ge-
tirilecektir. Böyle bir kararl›l›k teme-
linde diyoruz ki, 

–fiehitlerimizin  An›lar›  Ölümsüzdür!
–Yaflas›n  Özgürlük  ve  Demokrasi  
Mücadelemiz!  
–Yaflas›n  Meflru  Savunma  Direniflimiz!
–Biji  Reber  Apo!

Ad›, soyad›:Che  Guavera

Kod ad›: Guavera

Do¤um yeri ve tarihi: Afrin

fiehadet tarihi: 16  May›s  2008  Baflkale-

Güvendik  Köyü

Ad›, soyad›: Mecit  Timur

Kod ad›: Masiro  Faraflin

Do¤um yeri ve tarihi: Hakkari  1990

fiehadet tarihi: 09  May›s  2008  Bezele

karakol  bask›n›

Ad›, soyad›: Deniz  Çeker

Kod ad›: Za¤ros  Çavrefl

Do¤um yeri ve tarihi: Elaz›¤-Palu  1981

fiehadet tarihi: 09  May›s  2008  Bezele

karakol  bask›n›
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Hareketimizin temel geliflme so-
runlar›ndan olan kadro ve örgüt ilifl-
kileri üzerinde bir kez daha durmak-
ta yarar var. Kadro ve örgüt iliflkileri
en çok gündemimizde olan hususlar-
d›r. Gündemimizde oldu¤u kadar ha-
reketimizin ideolojik politik do¤rultu-
sunun hayat bulmas›, yani demokra-
tik konfederalizm denilen sistemimi-
zin, yeni paradigman›n pratikte an-
lam kazanmas› da bu sorunlar›n do¤-
ru çözümüne ba¤l›d›r. Her fleyden ön-
ce flunu belirtelim ki hiçbir sosyal,
toplumsal mücadele, siyasi hareket
kadrosuz ve örgütsüz geliflmemifltir. 

Halklar›n ve s›n›flar›n mücadele-
sinde en genel anlamda tarihte de,
zaman zaman günümüzde de kendili-
¤inden denilebilecek baz› geliflmeler
mümkün olmufltur. Geliflmifl ya da
gerçekleflmifl olabilir, ama bunlar
kendili¤inden olan hareketler oldu¤u
için, yani öznesi, iradesi, öncülü¤ü
olmad›¤› ya da zay›f oldu¤u için onu
var eden objektif koflullar zay›flad›-
¤›nda, ortadan kalkt›¤›nda bu kendi-
li¤inden hareketlerin baflar› ve kaza-
n›mlar› da kal›c› ve sürekli olama-
maktad›r. Bu aç›dan kendili¤inden
de¤il, örgütlü, bilinçli hareketlerin ta-
rihteki yeri önemlidir. Halk tarihimiz
bu aç›dan çok daha ö¤reticidir. Bit-
mez tükenmez isyanlar, direnifller
olmas›na ra¤men öncülü¤ün ve ön-
derli¤in olmay›fl› veya yetersiz oluflu,
yine isyan ve baflkald›r›lar›n içinde
gerçekleflti¤i koflullardan dolay›,
kal›c› kazan›mlar sa¤lanamam›flt›r.

Vurgulamak istedi¤imiz, esasen iradi
ve örgütlü mücadelelerin önemidir.

ÖÖnnccüünnüünn  ggöörreevvii  aayydd››nnllaattmmaa  
ee¤¤iittmmee  vvee  bbiilliinnççlleennddiirrmmeeddiirr

Hareketimizin tarihi de bu konuda
oldukça ö¤reticidir. Önderli¤imiz bir-
çok kere; “‹¤neyle kuyu kazarcas›na
gelifltirilen ve büyütülen bir hareket”
oldu¤umuzu belirtmifltir. Bu halk›n
özgürlü¤ü ve gelece¤i ad›na kazan›lan
en küçük bir mevzi, yarat›lan en kü-
çük bir olanak s›n›rs›z emek, kahra-
manl›k, fedai güç ve fedakârl›klarla
gerçekleflmifltir. Demek istiyoruz ki
hareketimiz her ne kadar çok ciddi bir
ideolojik derinlik ve aç›l›m gösterdiyse
ve yine her ne kadar yepyeni bir para-
digma önümüze koyduysa da esasen
unutulmamas› gereken mücadelemiz-
de bir öncü gücün her zaman olmas›
gerekti¤idir. Tabi öncü derken, reel
sosyalizm dönemini ça¤r›flt›ran kav-
ramlardan söz etmiyoruz. Örne¤in
kurmay güç, öncü müfreze vb kavram-
lar eskiden çok kullan›l›rd› ve bu kav-
ramlar›n da dar ve dogmatik bir zihni-
yetle yorumland›¤›, öylece hayata geçi-
rildi¤i ve sonuçlar›n›n da reel sosyaliz-
min flahs›nda bir enkaza yol açt›¤› bi-
linmektedir. Sözünü etti¤imiz klasik
öncülük de¤il. PKK’nin kiflili¤inde an-
lam kazanan, toplumun ayd›nlat›l-
mas›, bireyin ayd›nlat›lmas›, ideolojik
do¤rultu, politik perspektif, felsefik
yaklafl›m daha çok ayd›nlatma, e¤itme
ve bilinçlendirmedir, öncülük budur. 

‹kincisi, yine inan›yoruz yeni para-
digma, yeni bir örgütlenme tarz›m›z
konfederalizm tarz› da olsa, kadrola-
r›n her zaman kadro olmaktan kay-
nakl› çok daha farkl› görev ve sorum-
luluklar› vard›r. Örgütlü y›¤›nlar, ke-
simler, kurumlar olabilir. Özellikle
halen bir savafl sürecinde olan bir
halk›n özgürlük mücadelesi verilir-
ken, tarihimizde de çokça görüldü¤ü
gibi, fedakârl›kta, fedailikte s›n›r ta-
n›mayan, kendisini karfl›l›ks›z ve s›-
n›rs›z katan, benli¤ini, ruhunu ve yü-
re¤ini tamamen insanl›¤›n, dolay›s›y-
la halk›m›z›n özgürleflmesine yat›ran
insan tiplerine, yani kadrolara ihti-
yaç vard›r. Bu anlamda topluma ken-
di yaflam tarz›yla, siyasi durufluyla,
emek boyutuyla örnek olan, toparla-
yan, örgütleyen ve sürükleyen öncü
güçlerin her zaman olmas› gerekti¤i-
ne inan›yoruz. Bu örgütün ya da bi-
reyin fetifllefltirilmesi veya bürokra-
tizm zihniyetinin hiyerarflik tarz›n›
benimseme ya da eski uygulama an-
lam›na asla gelmiyor. Aksine, toplu-
mu örgütledi¤i, demokratiklefltirdi¤i,
iradelefltirdi¤i ve kendisini yönetir
hale getirdi¤i oranda öncünün de de-
mokratik sistem içinde yer al›p, ro-
lünü giderek örgütlü ve iradeli halk
kesimlerine b›rakmas› ve paylaflmas›-
d›r. Yani öncünün daha çok felsefik,
ideolojik, ahlaki ve yaflamsal ve bu-
nunla beraber belirtti¤imiz tarzda,
hani denilir ki sözün bitti¤i yer, tam
da o noktada rolünü oynamas›, ken-
disini geriye çeken, bu anlamda ba¤-

‹radeleflen kadro tüm zorluklara
karfl› baflar› kazanabilir

“SSoonn  yy››llllaarrddaa  bbeellkkii  ddee  iillkk  kkeezz  hhaarreekkeettiimmiizz  iiddeeoolloojjiikk  ddeerriinnlliikk  kkaaddaarr  kkaaddrroollaarr  aannllaamm››nnddaa  

iiddeeoolloojjiikk  nneettlliikk,,  ttuuttuumm  nneettllii¤¤ii  vvee  ggüüççllüü  bbiirr  mmiilliittaann  dduurruuflflaa,,  dduurruuflfl  ddüüzzeeyyiinnee  kkaavvuuflflmmuuflflttuurr..  

ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn  ffeellsseeffeessii  vvee  iiddeeoolloojjiissii  uuzzuunn  yy››llllaarr  ssoonnrraa  bbeellkkii  ddee  iillkk  kkeezz  bbuu  ddüüzzeeyyddee  ggeerrççeekkttee  

aannllaamm  bbuullmmaakkttaa,,  hhaayyaatt  bbuullmmaakkttaa  vvee  tteemmssiill  eeddiillmmeekktteeddiirr..  BBuunnuunn  ssoonnuuççllaarr››nn››  ssoonn  sseekkiizz--oonn  aayyll››kk  

ssüürreeççttee  hheerr  ddüüzzeeyyddee  ddaahhaa  ggüüççllüü  ggöörreebbiillmmeekktteeyyiizz..  KKaann››ttllaannaann  ddoo¤¤rruu  flfluudduurr  kkii,,  iirraaddeelleeflfleenn,,  

nneettlleeflfleenn  bbiirr  hhaarreekkeett  zzoorrlluukkllaarr  nnee  oolluurrssaa  oollssuunn  ççookk  bbüüyyüükk  bbaaflflaarr››llaarraa  ddaa  iimmzzaa  aattaabbiilliirr”
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lay›c›, s›n›rland›ran hiçbir engel tan›-
madan gerekiyorsa en ileri düzeyde
fedakârl›¤› ve fedaili¤i gösterebilme-
sidir. Bu anlamda öncü kadrolar›n,
dolay›s›yla örgütün her zaman bir ih-
tiyaç oldu¤u ve bunlar›n rolünü oy-
namas›yla toplumun özgürleflece¤i,
özgürleflti¤i kadar iradeleflece¤i, ira-
deleflti¤i kadar özgürlü¤üne sürekli-
lik kazand›raca¤› bir gerçektir.

ÖÖrrggüüttüü  öörrggüütt  yyaappaann  kkaaddrroodduurr

Hemen flunu belirtelim ki, hareke-
timizin ve mücadelemizin de¤iflen ve
artan ihtiyaçlar›na göre her zaman
taktiksel önderlik ve kadrosal sorun-
lar›m›z olmufltur. Kadro sorunlar›-
m›z› çözdü¤ümüz ve örgüt olabildi¤i-
miz kadar, halk› aya¤a kald›rabilir,
ulusal uyan›fl› ulusal iradeye dönüfl-
türebiliriz! Fakat flöyle bir gerçe¤imiz
de var: -belki bu daha çok PKK’nin
gerçe¤inde anlam bulan bir do¤ru-
dur- PKK’nin ideolojik gücü, derinli-
¤i, politik etkisi her zaman daha
güçlü pratiklere yol açm›fl, bu anlam-
da eylem gücümüz, halk ve kitle du-
yarl›l›¤› ihtiyaç duyulan örgütlenme
ile mevcut durum aras›nda bir den-
gesizlik ya da yetersizlik görülmüfl-
tür. Etkiledi¤imiz y›¤›nlar çok daha
fazla iken, örgütledi¤imiz kesimler
çok daha az olabilmektedir. Yani po-
litik etki fazla genifl boyutlarda, fazla
kesimleri ve y›¤›nlar› etkileyebilmek-
te, fakat ayn› düzeyde bir örgütlenme
ve kitle ile buluflma maalesef gerçek-
leflememektedir. Bu anlamda örgüt-
sel sorunlar›m›z her zaman olagel-
mifltir. Örgütü örgüt yapan kadro so-
runlar› da tarihimizden günümüze
dek, sürekli bir sorunumuz olarak
gündemimizde kalm›flt›r. Bundand›r
ki birçok kere, birçok alanlarda örgüt
ve kadrolar›m›z hiç bulunmamas›na
ra¤men, sadece hareketin yol açt›¤›
genel geliflme, moral etki ile kendili-
¤inden harekete sempati duyan, za-
man zaman bu sempatisini kendi
içinde örgütlenerek aktif deste¤e dö-
nüfltüren alanlar da olmufltur. Hal-
buki bütün bu alanlara daha örgütlü
ulaflabilirsek, etkiledi¤imiz kesimlere
örgütlü karfl›l›k verebilirsek, hareke-

timizin çok daha güçlü süreci
karfl›layaca¤› kesindir.

Bugün Önder Apo’nun bir söyle-
miyle yüz binler, milyonlar aya¤a
kalkabilmekte, milyonlar etkilenebil-
mektedir. Fakat bu milyonlar› tam
iradi bir örgütlülü¤e dönüfltürdü¤ü-
müzü söylemek mümkün de¤il. Bu,
hareketimizin, Önderli¤imizin flah-
s›ndaki manevi moral gücünü, say-
g›nl›¤›n› ve güvenirli¤ini ortaya ko-
yarken, beraberinde örgütlenme dü-
zeyimizin de yetersiz ve hatta biraz
da geri oldu¤unu göstermektedir.
PKK’nin her zaman etkileyici, adeta
ölüm döfle¤inde olan bir hastay› se-
rum gibi tekrar kendisine getirebilen,
bu halk›n özgürlü¤ü karfl›s›nda engel
olan unsurlar› ise sürekli düflünme-
ye iten, sorgulatan bir özelli¤e sahip-
tir. Dolay›s›yla bu hareketin felsefesi,
yaflam anlay›fl›, özgürlük bilinci, kifli-
lere ve kesimlere hak etti¤i kadar
ulaflt›r›l›rsa bundan etkilenmemek,
bundan haz almamak ve bununla
kendi gelece¤i olan bu hareketle yü-
rümemek mümkün de¤ildir. Bu an-
lamda flayet hala hak etti¤imiz kadar
bütün Kürt halk›n›, Kürdistanl›lar›
arzulanan düzeyde eyleme çekemi-
yor, mücadeleye seferber edemiyor-
sak bu ne halk›m›z›n duyars›zl›¤›n-
dan, ne ideolojimizin ve felsefemizin
yetersizli¤inden ne de yanl›fll›¤›ndan-
d›r! Esasen örgütümüzün eksikli¤in-
den, kadromuzun yetersizli¤inden
kaynaklanan bir durum olmaktad›r. 

Cesaretiyle, bilinciyle, yeri geldi-
¤inde bedenini atefl topuna dönüfltü-
rerek, cay›r cay›r yakarak, yeri geldi-
¤inde son mermisini kendisinde pat-
latarak büyük kahramanl›k ve dire-
nifl örneklerini sergileyen ve bu an-

lamda bir kahramanl›k hareketi olan
PKK’den etkilenmemek gerçekten
mümkün de¤ildir. ‹lk ortaya ç›k›fl›n-
dan beri böyledir. Hareketin söylem-
lerinin eylemi ve yaflam›yla birbirini
tamamlamas›, kararl›l›¤›, dürüstlü¤ü
halk›m›z› cezbetmifltir. Çok k›sa
sürede, birkaç sene içinde yüz binle-
ri aya¤a kald›rabilmifltir. Arkas›na
otuz befl-k›rk y›ll›k bir mücadelenin
de¤erlerini alan böyle bir hareket ye-
terli kadrolarla temsil edilirse, kadro
gerçekten rolünü oynayabilirse, flim-
dikinin befl kat, hatta on kat daha
fazlas›na ulaflmak içten bile de¤ildir.
Dolay›s›yla halen e¤itim, örgütlenme
sorunlar›m›zdan bahsedebiliyorsak,
halen yediden yetmifle halk›m›z› büs-
bütün mücadeleye seferber etme so-
runumuz varsa, burada örgütün ve
kadrolar›n kendilerini gözden geçir-
mesine ihtiyaç vard›r. PKK’nin diliy-
le, üslubuyla, eylem tarz›yla, yaflam
biçimiyle ulaflt›¤›m›z, ulaflaca¤›m›z
her kesimi ve gücü ya kendimize ka-
tar›z, ya nötrlefltiririz ya da gerçekten
karfl›t bir güç ise onu s›n›rland›r›r›z.
Böyle bir etki gücümüz her zaman ol-
mufltur, bugün de vard›r! Yeter ki gü-
cümüzü ve zekam›z› do¤ru yerde
do¤ru zamanda ve do¤ru biçimde
kullanmas›n› bilelim. 

‹‹ddeeoolloojjiikk  öözzddeenn  yyookkssuunn  oollaann  
ppuussuullaass››zz  ggeemmiiyyee  bbeennzzeerr

Ça¤›m›z›n hastal›¤›, adeta vebas›
olan egemen sistemin ideolojisinden
yani liberalizmden biraz söz etmek
gerekir. Tabii ki bizde de bürokra-
tizm, dogmatizm ve erkek egemen ik-
tidar anlay›fl› vard›r. Bütün bunlar
ideolojik öz, ideolojik özümseme, de-

“PPKKKK’’nniinn  ddiilliiyyllee,,  üüsslluubbuuyyllaa,,  eeyylleemm  ttaarrzz››yyllaa,,  yyaaflflaamm  bbiiççiimmiiyyllee

uullaaflfltt››¤¤››mm››zz,,  uullaaflflaaccaa¤¤››mm››zz  hheerr  kkeessiimmii  vvee  ggüüccüü  yyaa  kkeennddiimmiizzee

kkaattaarr››zz,,  yyaa  nnööttrrlleeflflttiirriirriizz  yyaa  ddaa  ggeerrççeekktteenn  kkaarrflfl››tt  bbiirr  ggüüçç  iissee  oonnuu

ss››nn››rrllaanndd››rr››rr››zz..  BBööyyllee  bbiirr  eettkkii  ggüüccüümmüüzz  hheerr  zzaammaann  oollmmuuflflttuurr,,

bbuuggüünn  ddee  vvaarrdd››rr..  YYeetteerr  kkii  ggüüccüümmüüzzüü  vvee  zzeekkaamm››zz››  ddoo¤¤rruu  yyeerrddee

ddoo¤¤rruu  zzaammaannddaa  vvee  ddoo¤¤rruu  bbiiççiimmddee  kkuullllaannmmaass››nn››  bbiilleelliimm”
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rinlik ve bunu kiflili¤e yedirmenin ne
ölçüde gerçekleflti¤ine ba¤l› olmakta-
d›r. ‹deolojik özden yoksunluk, okya-
nuslara aç›lm›fl pusulas›z gemiye
benzer asl›nda. Kararl›l›k düzeyi ne
olursa olsun, hayalleri ve niyetleri ne
olursa olsun ideolojisi olmayan›n
do¤rultusunu bulmas› ve do¤ru yü-
rümesi, hedefine ulaflmas› mümkün
de¤ildir. Liberalizm, bireyi gerçekten
bafltan ç›karan, birey-aile, birey-top-
lum, birey-örgüt, yani kadro-örgüt
iliflkisini adeta dinamitleyen bir ideo-
loji olmaktad›r. ‹deoloji sadece kitap-
larda, sadece görsel yay›nlarda veya
bas›nda pompalanmamaktad›r. Ya-
flam›n her alan›nda kendisini sirayet
ettiren, insan›n fark›nda olmadan
neredeyse soludu¤u hava kadar ya-
k›n yaflad›¤› ve etkisi alt›na girdi¤i bir
ideolojik ak›m olmaktad›r. Önderli¤i-
miz geçen haftalarda, “yedi¤iniz ek-
mek, yemek, içti¤iniz su, bindi¤iniz
araba, gezdi¤iniz sokak, yapt›¤›n›z
her fleyde ideolojinin etkisi vard›r” di-
yordu. Kesinlikle do¤rudur. Libera-
lizmin ana yata¤› kapitalist emperya-
list sistemin do¤du¤u ve egemen ol-
du¤u Avrupa’d›r. Bu ideolojiyi yaflam
fleklinden, kültür düzeyinden, sosyal
iliflkilerinden, ekonomik iliflkilerin-
den, her türlü insani iliflkilerine
kadar görmek mümkündür. Bu, bir
sistemdir. Fark›nda olmadan kap-
sam alan›na girer ve sirayet eder. Bu-
na karfl› moral ve manevi de¤erleri
korumak kadar, bilinçli bir durufl
sergilemek önemlidir. Bu da bir karfl›
ideoloji, karfl› yaflam tarz›d›r. 

Maddiyatç›l›¤›n, bireycili¤in, ben-
cil¤in, özellikle Avrupa’da bu kadar
güçlü olmas› ve bunun bizler üzerinde
de etkisinin olmas› herhalde bofluna
de¤ildir. Yani bilimde mekan denilen
bir fley var. Mekan bu anlamda bazen
önem kazanmaktad›r. Avrupa’da ya-
flay›p da bu sistemi ve ideolojiyi çö-
zümlememek bile, bu sistemin ve bu
ideolojinin yörüngesine ve etkisi alt›-
na girmek demektir. Baflka mekanlar-
da, baflka zeminlerde de etkilenilebi-
lir, ama yaflan›lan mekan ve alan olan
Avrupa’da, bu ideolojinin an an sira-
yet edebilme imkanlar›n›n oldu¤u yer-
de iki kere daha tehlikelidir. Çok daha

güçlü bir karfl› durufl göstermek ge-
rekmektedir. Her gün karfl›laflt›¤›m›z
insanlar›n yüzlerinde ve gözlerinde bi-
le bir gelecek görmek neredeyse müm-
kün olmuyor. Hayalleri ve ütopyalar›
yok. Her fley maddiyat üzerine kurul-
mufl, her fley birey üzerinde kurul-
mufl, varsa yoksa birey, b›rak›n yap-
s›nlar, b›rak›n etsinler anlay›fl›n›n her
an anlam buldu¤u bir saha. Kendi
içinde çeliflki yaflamayan, bunu gelifl-
me diyalekti¤ine dönüfltüremeyen is-
ter birey, ister topluluklar olsun, ba-
zen üzülmeyen, bazen sevinmeyen,
bazen daralmayan, bazen moral alma-
yan, bazen baflarmayan, bazen bafla-
r›s›z kalmayan, yani bu çeliflkiyi yafla-
mayan asl›nda çürümeye yüz tutar.
Zaten  kendisini yenilememesinden
dolay›  ihtiyar, yafll› Avrupa denilme-
sinin ya da insanl›¤›n gelece¤inde mi-
ad›n› doldurmufl Avrupa denilmesinin
sebebi de budur. 

MMaanneevvii  ddee¤¤eerrlleerriimmiizz  aaddeettaa  
eerroozzyyoonnaa  uu¤¤rraamm››flfltt››rr

Bu, kendi sistemleridir. Fakat ya-
flad›¤›m›z bu ça¤› veba düzeyinde et-
kileyen bu ideolojik liberalizm hasta-
l›¤›ndan kendimiz korumak önem ka-
zanmaktad›r. Her ça¤›n toplum ve in-
sanlar üzerindeki etkileri vard›r. Ya-
flad›¤›m›z bu ça¤da farkl› bir ideolojik
duruflumuz, yaflam tarz›m›z çok daha
ayr› hayallerimiz ve ütopyalar›m›z da

olsa etkiledi¤imiz kadar, hatta daha
fazla etkilenmeye aç›k oldu¤umuz da
bir gerçektir. Bunu kadrolar›n, yani
bizlerin kendi yaflam duruflundan an-
lamak da mümkündür. Bizde bile
paylafl›mc›l›¤›n, ortaklaflman›n yer
yer zay›flad›¤›, baz› manevi de¤erleri-
mizin adeta erozyona u¤rad›¤›,
komünal sistem, demokratik sistem,
paylafl›mc› sistem dememize ra¤men
kendi aram›zdaki iliflkilerde bile ba-
zen son derece geri ve bencil kald›¤›-
m›z bir gerçektir. Bunu neye yorum-
layabiliriz? fiüphesiz ideolojik zay›fl›-
¤›m›za, yaflamsal durufl yetersizli¤i-
mize ve belki de flu veya bu düzeyde
etkisi alt›na girdi¤imiz liberalizmin
marifetlerine yorumlayabiliriz. Kendi-
mizi buna karfl› korumak önemli. 

Bunun flüphesiz bir de örgüt ilifl-
kilerine yans›yan bir boyutu olmak-
tad›r. Yani afl›r› bencilli¤in ve bireyci-
li¤in, birey özgürlü¤ü ad›na neredey-
se örgütü yads›yan zihniyetin disipli-
ne, örgütsel iflleyifle gelmemenin an-
lam› liberalizmin etkisi de¤il de neye
yorumlanabilir! Yani kadronun eski
militan duruflundan ya da olmas› ge-
reken durufltan uzaklaflmas› ‘ben ya-
par›m, ben söylerim, kimse bana bir
fley söyleyemez, örgüt söyleyebilir,
ama benim bunu kabullenip kabul-
lenmemem önemlidir, ne de olsa ben
bireyim’ gibi düflünmesi. Yani örgütü
neredeyse özgürlükleri s›n›rland›ran
bir bask› unsuru olarak görmesi libe-
ralizmin etkisidir. 
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Halbuki egemen dünya sistemi
içerisinde asl›nda birey özgürlü¤ü
denilen bir fley de yoktur. Bireyin öz-
gürlü¤ü ile toplumun özgürlü¤ü pa-
ralel geliflti¤i kadar anlaml›d›r. Top-
lum her türlü çürümeyi, yozlaflmay›,
örgütsüzlü¤ü, bilinçsizli¤i yaflaya-
cak, birey ise on sekiz yafl›n› doldur-
duktan sonra özgürlük ad›na istedi-
¤im gibi yapar›m, yaflar›m diyecek ve
bunun ad› da özgürlük olacak. Asl›n-
da en büyük özgürlük toplumsal öz-
gürlükle beraber anlam kazanan
özgürlüktür. 

Dolay›s›yla bireyin kendisini örgüt
karfl›t› görmemesine karfl›n, örgütün
de bireyin haklar›n› ve özgürlüklerini
s›n›rland›ran bir iflleve sahip oldu¤u-
nu düflünmemesi gerekir. Yoksa bu
bir sapmad›r, erozyondur, bir ideolo-
jik afl›nmad›r ve bunun örgütsel ya-
flamdaki, örgütsel durufltaki, örgüt-
sel disiplindeki yeri her ne kadar bi-
rey hakk› ve özgürlük hakk› da den-
se, örgütsel kaos, anarfli ve keflme-
keflliktir. Bir örgütün iradesi ancak
böyle da¤›t›labilir, böyle parçalanabi-
lir. Maalesef de¤iflim sürecimizde,
demokratik konfederalizm sürecinde
bireyin kendisini böyle alg›lamas›
kadroda gerek örgütsel çal›flmalar›n-
da, gerek yaflamda, gerekse örgüte
karfl› sorumluluklar›nda bir afl›nma
ve rand›man düflüklü¤üne yol aç-
maktad›r. Yine iddia zay›fl›¤›, istek-
sizlik, heyecans›zl›k, asl›nda biraz da
bu ideolojik sapma, bozulma ya da
yetersizlikten kayna¤›n› al›yor dersek
yanl›fl olmaz. Belki her zamankinden
daha fazla Önderli¤imizin önemle
üzerinde durdu¤u demokratik sosya-
lizm ideolojisi ve bunun yaflamsal
anlam› olan demokratik konfedera-
lizmin analfl›lmas› ve ideolojik müca-
delenin her zamankinden daha çok
önemsenmesi gerekmektedir. 

Aç›kt›r ki kazanmak ve kaybetmek
en baflta zihinde bafllar. ‹çimizdeki
kaçk›nlar›n, iradesiz ve iddias›zlar›n
durumu buna örnektir. Kendi öz güç-
lerine, halk›n gücüne dayanarak öz-
gürlük heveslerini yükselterek müca-
dele kararl›l›¤›n› koruyarak gelifltire-
ceklerine, daha fazla Amerika’ya da-
yanma, ilkel milliyetçili¤e daha çok

abartarak yaslanma, bireysel yaflam-
lar›n› ise halk›n gelece¤inin üstünde
tutma ve bunu teorilefltirme pratikle-
ri oldu. Teorileri sosyal yaflam proje-
leriydi. Bu projenin nas›l bir proje ol-
du¤u görüldü. Erkekse kad›n bulan,
kad›nsa erkek bulan, her fleye s›rt›n›
dönerek karanl›klara girecek kadar
bir bozulma, kendini kaybetme ve sö-
züm ona bir özgürlük ve birey hakla-
r›n› elde etme dediler buna. Fakat na-
s›l savrulduklar› ortadad›r. Yani ideo-
lojiye inançlar› kalmad› bunlar›n.
Bunlar flüphesiz uç noktalard›r. Ama
bir de inanmak kadar inanmama so-
runu vard›r. ‹deolojiye inan›yorsunuz
ama kavray›fl yetersizli¤i varsa, be-
lirtti¤imiz gibi bunun örgütsel yaflam-
daki yans›malar› ve militanca durufl
üzerindeki etkileri gerçekten çok kötü
ve olumsuz düzeyde olmaktad›r. 

BBüürrookkrraattiizzmmddee  yyoollddaaflflll››kk  iilliiflflkkiissii  
vvee  sseevvggiissii  ggeelliiflflmmeezz  

Kadrosal sorunlar›m›z içinde di¤er
çok ciddi bir hastal›k halen eskinin
al›flkanl›klar›n› üzerinden atamayan,
dolay›s›yla zihinsel bir yenilenmeyi
de kendisinde gerçeklefltiremeyenle-
rin o bürokratik tarz›, duruflu olmak-
tad›r. Bürokratizm, uygarl›¤›n ilk ör-
gütleniflinden günümüze kadar olan
ve hiçbir zaman da afl›lamayan, dev-
let denilen olgu, otorite ve hiyerarfli
oldu¤u sürece de hep olacak olan bir
sorundur. Eme¤e, üretkenli¤e, payla-
fl›mc›l›¤a, kolektivizme dayanmayan,
yine daha çok bireyci, daha çok tekçi,
yetkici bir yaklafl›m olmaktad›r. Üre-
tim ve temsiliyet gücü zay›f, kendine
güveni zay›f olan kifliler daha çok yet-
ki ve bürokratik tarzda mücadelede

yer almaya çal›fl›r. Bunun tabi e¤itici,
gelifltirici bir yan› söz konusu ola-
maz. Bürokratizmde güzel arkadafll›k
iliflkisi, yoldafll›k sevgisi, ortak ak›l,
yeteneklerin birlefltirilmesi mümkün
olmaz. Daha çok amir-memur iliflki-
sini beraberinde getirebilir. Alta karfl›
oldukça itici, sekter, üste karfl› ya-
ranmac›, liberal bir durufltur. Ko-
layc›, eme¤e ve üretkenli¤e dayanma-
yan bu tür yaklafl›mlar›n geliflmenin
sorunlar›n› kendisinde t›katmas› ve
bir k›s›rdöngüye yol açmas› yaflan-
maktad›r. Bu tarz›n reel sosyalizmde
ortaya ç›kan kokuflman›n ve çürüme-
nin en temel nedenlerinden biri oldu-
¤u bilinmektedir. Halkla iliflkisi ol-
mayan, yaflam tarz›nda statik, yarat›-
c›l›ktan uzak, asl›nda her türlü ideo-
lojik sapma, ahlaki erozyon ve örgüt-
sel da¤›lman›n zemini olan, sadece

önüne ifl konulursa yapan, onun d›-
fl›nda bir gayret ve çabas› olmayan
bir anlay›fl olmaktad›r. ‹çimizde ha-
len böyle düflünen ya da böyle ya-
flayanlar›m›z vard›r ve bu gerçekten
paradigmam›z› zorlayan, yüce yoldafl-
l›k iliflkilerini zorlayan, örgüt olma-
m›z› zorlayan önemli bir unsur ol-
maktad›r. Dolay›s›yla e¤itsel çal›flma-
lar›m›zda, kadrolar›n bireysel e¤itim
çal›flmalar›nda kendi kifliliklerinde
en çok çözmeleri gereken, en çok mü-
cadele etmemiz gereken temel bir hu-
sus olmaktad›r diyebiliriz.

Bir de halen neredeyse her birimi-
zin kendimize göre art›k kendimizle
ne isek baz› ölçülerimizin, hatta dog-
malar›m›z›n oldu¤unu söylemek
abart› olmaz. Önderli¤imiz çok kez
söyler: “‹lgili devletler, güçler, herkes
kendi PKK’sini yaratma mücadelesi
içerisindedir.” Otuz y›ll›k mücadele-

“BBaazzeenn  hheerr  kkaaddrroommuuzzuunn  kkeennddiinnee  ggöörree  bbiirr  PPKKKK’’ssii  oollmmaakkttaadd››rr..

BBiirriissiinnee  ggöörree  ddoo¤¤rruu  vvee  tteemmeell  iillkkee  oollaann  bbaazz››  yyaakkllaaflfl››mmllaarr,,  bbiirr

bbaaflflkkaass››nnaa  ddaahhaa  eekkssiikk  vveeyyaa  yyaannll››flfl  ggöörrüülleebbiillmmeekktteeddiirr..  BBuunnuunn

sseebbeebbii  flflüüpphheessiizz  PPKKKK’’lliilleeflfleemmeemmeenniinn,,  oonnuunn  rruuhhuunnuu,,  ffeellsseeffeessiinnii

iiddeeoolloojjiissiinnii  iiççsseelllleeflflttiirreemmeemmeenniinn,,  aannllaayyaammaammaann››nn  kkeennddiissiiddiirr..  BBuu

aannllaammddaa  ddaa  ççookk  cciiddddii  bbiirr  mmüüccaaddeellee  vvee  ee¤¤iittiimm  ssoorruunnuummuuzz  vvaarrdd››rr”
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mizde bu karfl› mücadeleyle hep kar-
fl›laflt›k. Ve PKK gerçekten bu karfl›
güçlere karfl› verdi¤i mücadele ile
ayakta kalmay› baflard›. Fakat zaman
zaman kendimizi yenilememeyiflimiz-
den kaynakl› PKK’yi sadece kendimiz
gibi görmek, yani harekete göre ol-
maktan çok hareketi kendimize ben-
zefltirmek ya da kendimiz gibi görmek
gibi bir hastal›¤a, bir yanl›fll›¤a düfl-
mekteyiz. Dolay›s›yla adeta bazen her
bir kadromuzun kendisine göre bir
PKK’si olmaktad›r. Birisine göre do¤-
ru ve temel ilke olan baz› yaklafl›mlar,
bir baflkas›na eksik veya yanl›fl görü-
lebilmektedir. Bunun sebebi flüphesiz
PKK’lileflememenin, onun ruhunu,
felsefesini ideolojisini içsellefltireme-
menin, anlayamaman›n kendisidir.
Dolay›s›yla bu anlamda da kendimiz-
le çok ciddi bir mücadele ve e¤itim so-
runumuzun oldu¤unu anlamak du-
rumunday›z. 

PPKKKK  hheerr  zzaammaann  kkeennddiissiinnii  
yyeenniilleeyyeenn  bbiirr  hhaarreekkeettttiirr

Kendi ufuk da¤arc›¤›m›z neyi ne
kadar kald›rabiliyorsa o kadar anl›yor
ve o kadar inan›yoruz. Daha çok bir
uç nokta biçiminde sloganlarla, söz-
lerle, klifleleflmifl fleylerle ifade etme-
ye, anlamaya çal›fl›yoruz. Oysa bu,
hareketimizin kendisini yenileme ve
yarat›c›l›k özelliklerine ters düfler.
PKK her zaman kendisini yenileyen,
geçmiflle kendisini s›n›rlamayan, her
zaman yeniye aç›k bir harekettir. Ön-
derli¤imizin görüflme notlar›nda legal
sahada demokratik mücadele veren
iki arkadafla yönelik yapt›¤› elefltiri
son derece çarp›c›d›r. Diyordu ki “sü-
rekli benim ismimi anarak gözalt›na
al›nacaklar›na ya da sorgulanacakla-
r›na, beni anlay›p do¤ru çal›fls›nlar,
mücadele etsinler.” Yani bizim s›k s›k
Önderlik dememiz ahlaki aç›dan da,
Önderli¤imize ba¤l›l›k karfl›s›nda da
gereklidir ve do¤rudur. Ama bu kendi
bafl›na Önderli¤i yaflamaya ve temsil
etmeye yetmemektedir. Bundan çok,
O’nun felsefesini, ideolojisini, yaflam
tarz›n›, mücadele fleklini temsil ede-
bilmek önemlidir. Burada daha çok
dedi¤imiz gibi baz› temel do¤rularla

yetinme, baz› kal›plarla yetinme, o
kal›plar›n d›fl›na ç›kmama, bilimsel
yarat›c›l›¤› da, öngörüyü de, anlama
kabiliyetimizi de zorlamaktad›r. Sü-
reç de¤ifliyor, her dönemin kendisine
özgü baz› özellikleri oluyor. Bazen çe-
liflkiler yer de¤ifltiriyor, bazen çat›fl›-
yor, bazen çelifliyor. Bu nedenle olay-
lar› ve olgulara zaman ve mekan s›-
n›rlar› içerisinde temel ilkelerimize
ba¤l› kalarak farkl› yaklaflmak, farkl›
bakmak, ayn› flekilde yeni paradig-
mam›z› ister düflünsel, ister pratik,
ister yaflamsal anlamda hayata geçir-
mek ancak kendimizi bu dogmalar-
dan ar›nd›rmakla mümkün olabilir. 

Dogmalar biraz ataleti de berabe-
rinde getiriyor. Yani fikir yo¤unlu¤u,
emek yo¤unlu¤u kadar çok yönlü ol-
maktan ziyade kal›plarla, belirlenmifl
k›rm›z› çizgilerle hareket etmek tabi
ki o büyümeyi, ortaklaflmay› ve ko-
münal ruhumuzu da zorlamakta, ze-
delemektedir.

Yapt›¤›m›z e¤itim sürecinde de gö-
rüldü, yeni paradigmam›z› anlama ve
ayn› bak›fl aç›s›na sahip olma konu-
sunda kadrolar düzeyinde hala ciddi
anlama ve gerçekten s›k›nt›lar›m›z›n
oldu¤unu bilmek gerekmektedir. Bu
Hareketle yürüyoruz, ama nas›l yü-
rüyoruz önemlidir. Demokratik kon-
federalizmi özümsemek ve anlam ver-
mekten çok, halen ulus devlet zihni-
yeti, halen iki kutuplu dünyan›n
bak›fl aç›s›, halen olaylar›, olgular›

eskisi gibi görme, halen sistemimize
dahil olamama gibi sorunlar›m›z var-
d›r. Komünalizm nedir, kooperatif-
leflme nedir, ekoloji nedir, kad›n öz-
gürlü¤ü nedir, demokratik özerklik
ile özgürlük iliflkisi nedir, sistemi-
mizde adland›rd›¤›m›z halk meclisleri
nedir, kent meclisleri nedir, bunlar›n
toplumun demokratikleflmesi ve ira-
deleflmesindeki anlam› nedir, ulusal
sorunlar›n ça¤›m›zda nas›l çözümle-
nebilece¤ine iliflkin bak›fl aç›m›z ne-
dir vb sorular konusunda halen
farkl› düflünen, farkl› yaklaflan arka-
dafllar›m›z›n oldu¤u bir gerçektir.
Bu, örgütsel ortak refleks ve bak›fl

aç›m›z›, yine ortak iradeleflme, heye-
can ve eylem gücümüzü, yine moral
düzeyimizi muhakkak negatif bir bi-
çimde etkilemektedir. 

Kendimizi yenileyemezsek, anlat›m
ve dinleme kabiliyetimizi gelifltire-
mezsek, ideolojik düzeyimizi yüksel-
temezsek, günün görev ve sorumlu-
luklar›na kendimizi hem zihinsel,
hem iradi, hem tarz itibariyle haz›r
hale getiremezsek, eskinin an›lar›yla
yaflayan, nostaljilerle kendisini biraz
tatmin etmeye çal›flan bir duruma
düfleriz ki bu gerçekten de kiflili¤imiz-
de ve flahs›m›zda harekete çok büyük
bir zarar verir, çok büyük bir t›kat-
maya nedeni olur. Bu aç›dan Önderli-
¤imizin felsefesini ve ideolojisini tek-
rar tekrar anlama ihtiyac›m›z bulun-
maktad›r. Derinli¤ine anlayarak
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güçlü uygulama sorunlar›m›z bulun-
maktad›r. O dogmatik, kal›pç› zihni-
yet ve tarz art›k afl›lmal›d›r.

KKaadd››nn››  öözz  bbeennllii¤¤iinnee  kkaavvuuflflttuurrmmaakk  
zzoorr  oolldduu¤¤uu  kkaaddaarr  aannllaammll››dd››rr

Di¤er önemli bir sorunumuz, kad›n
özgürlü¤ü ve kad›na yaklafl›m konu-
sunda ortaya ç›kmaktad›r. Teorik ola-
rak çok iyi bilindi¤i gibi, bir halk›n
veya toplumun özgürlük düzeyi kad›-
n›n özgürleflme ve iradeleflme düzeyi
ile anlafl›labilir. Bundand›r ki Önder-
li¤imizin evrensel nitelikteki yarat›c›
bulufllar› veya temsiliyeti diyelim en
çok kad›n sorununun çözümü konu-
sunda ortaya ç›km›flt›r. Kad›n öz-
gürlü¤ü, kad›n›n iradesi olmadan bi-
reyin ve toplumun özgürlü¤ünden söz
etmek temel bir yan›lg› olur. Kad›n
hareketimizin ciddi geliflme sorunla-
r›n›n oldu¤unu söylemek abart› ol-
maz. Fakat bu sorunlar›n oluflumun-
da erkek egemenlikli sistemin çok çok
önemli bir rolünün oldu¤u da bir ger-
çektir. Bu, tarihsel olarak böyledir.
Etkileri itibariyle günümüzde de böy-
ledir. Erkek egemenlikli bir dünyada
yafl›yoruz. Zihinsel, düflünsel olarak
kendisini çözmeyen bir erke¤in ya da
örgütün kad›n›n özgürleflmesi ve ör-
gütleflmesi yönünde olumlu ve pozitif
bir etki yapabilece¤ini düflünmek
yanl›flt›r. Erke¤in al›flkanl›klar›ndan,
iktidar olma gücünden kaynakl› ha-
len t›kay›c›, t›kat›c›, halen özgür-
lükçü de¤il, bask›c› bir tarz›n ve yak-
lafl›m›n oldu¤u bir gerçek. 

Bu örgütsel yaflam›m›zda ve yol-
dafll›k iliflkilerimizde de görülmekte-
dir. Kad›n› aya¤a kald›rmak, kad›n›
öz benli¤ine kavuflturmak, özgürlefl-
tirmek ve iradelefltirmek flüphesiz
çok zor, fakat zor oldu¤u kadar da
anlaml›. Bu konuda elefltirel yaklafl-
mak ayr› bir sorundur. Fakat beklen-
tilerle beraber kendimizi çözümleye-
rek destek olmak ayr› bir fleydir. Ha-
len kendimizi bu konuda çözümledi-
¤imizi söylemek çok zordur. Kad›na
insan olmaktan kaynakl›, hele hele
bu kad›n Önderli¤imizin bir eseri ola-
rak kendi özgürlük mücadelesine yö-

neltilen kad›n ise sayg›l› yaklaflmak
ve güvenmek önemlidir. Hiçbir fley
kendili¤inden tam olarak geliflmez.
Kad›n özgürleflmesi ve hareketi de
baz› yan›lg›larla, yetersizliklerle çat›-
flarak, bo¤uflarak ancak geliflebilir.
Niçin daha fazla geliflme, büyüme
yoktur veya niçin flu yetersizlikler fa-
lan, yetmezlikler halen yaflanmakta-
d›r diye sorgulamak ya da elefltirmek
kolayd›r. Hatta bunlar anlaml› eleflti-
riler de olabilir. Fakat bundan çok
kad›na yaklafl›m önemlidir. Kad›n›n
iradesini k›ran, önünü t›kayan, hiç-
lefltiren, dezavantajlar›na ra¤men
emekle ve mücadele ile yaratt›klar›na
inanmayan ve sayg›s›z yaklaflan yak-
lafl›mlar›n asl›nda kad›n›n ezilmiflli-
¤inden çok bu tür yaklafl›m sahiple-
rinin kendi kiflilik sorunlar›n› halle-
demeyifline, çözümleyemeyifline yo-
rumlamak daha gerçekçidir. Dolay›-
s›yla erke¤in de ben ne kadar özgür-
lefltim demesi, biraz kad›n sorununa
olan yaklafl›m›na, demokratik ve öz-
gür iliflkisine ba¤l›d›r. 

Erkek arkadafllar kad›nlar›n so-
runlar›n› çözme ad›na, kad›nlar›n ya
da kad›n hareketinin çal›flmalar›na
girme, hele hele bire bir ilgilenme gibi
kendilerine vazife ç›karma gibi bir
yanl›fla düflmemelidirler. Ama kad›n
hareketinin de kendisine olan güven-
le, iradesini daha da güçlendirerek,
liberalizmden ar›n›p, gerçekten o öz-
gürlükçü ve militan ruhu esas alarak
kendi içinde elefltirel, güçlü bir pratik
sahibi olmas› gerekti¤ine inan›yoruz.
Her birimizin kendi kiflilik sorun-
lar›m›z› halletme ihtiyac›m›z›n oldu-
¤unu bilmemizde yarar var. Önderli-
¤imiz bu konuda örnektir. Kim ki ben
kad›n-erkek iliflkilerinde kendimi tam
çözümledim derse tamam›yla do¤ru

söylememifl olur. Açl›k, cinsellik ve
iktidar, yani bürokrasi insan var ol-
du¤undan günümüze dek süre gelen
demirbafl sorunlar›d›r. ‹nsan yaflad›¤›
müddetçe kendisiyle mücadele etmesi
gereken sorunlard›r. ‹radesini güç-
lendirerek, beynini ve yüre¤ini özgür-
lefltirerek çözebilece¤i sorunlard›r ve
gerçekten bu konularda kendisine
hakimiyeti zay›f, iradesi zay›f, yüre¤i
ve bilinci zay›f olan arkadafllar ister
kad›n, ister erkek olsun kendi kiflilik-
lerine en baflta kendi emeklerine ve
bununla beraber mücadelemize ve
halk›m›za büyük yaz›k etmifl olurlar.
Toplumda örnek insanlar›z ister ka-
d›n ister erkek olal›m. Yaflam›m›z, ah-
laki ölçülerimiz, insan iliflkilerimiz
son derece önemlidir. En büyük etki-
leyen yan›m›z da budur. Yani söylem
kadar görülen de önemlidir. Önümüz-
deki süreçte de bütün bu konularda
birbirimizi daha çok yücelten, kendi-
mizi e¤iterek sorunlar› çözmeyi esas
alan, özgürlükçü, paylafl›mc› ve fakat
elefltirilerle beraber kad›n mücadele-
sine sayg›l›, kendisine engel olmak-
tan ç›karmay› esas alan bir yaklafl›-
m›m›z olmak durumundad›r. 

KKaaddrroo  bbuulluunndduu¤¤uu  hheerr  yyeerrddee  
hhaarreekkeettii  hheerr  ddüüzzeeyyddee  tteemmssiill  eeddeerr

Burada tekrar kadro-örgüt iliflkile-
rine de¤inmek istiyoruz. Kadrosuz bir
örgütün düflünülemeyece¤i, örgütsüz
bir kadronun da olamayaca¤› da bir
gerçek. Örgütsel sistemde olmazsa
olmaz kabilinde yaflamsal önemde
olan baz› temel ilkeler ya da hususlar
vard›r. Örne¤in rapor ve genelge sis-
temi, örne¤in elefltiri özelefltiri, örne-
¤in görev ve sorumluluklara yakla-
fl›m, örne¤in yetki, e¤itim, disiplin,

“KKiimm  kkii  bbeenn  kkaadd››nn--eerrkkeekk  iilliiflflkkiilleerriinnddee  kkeennddiimmii  ttaamm  ççöözzüümmlleeddiimm

ddeerrssee  ttaammaamm››yyllaa  ddoo¤¤rruu  ssööyylleemmeemmiiflfl  oolluurr..  AAççll››kk,,  cciinnsseelllliikk  vvee  

iikkttiiddaarr  yyaannii  bbüürrookkrraassii  iinnssaann  vvaarr  oolldduu¤¤uunnddaann  ggüünnüümmüüzzee  ddeekk  ssüürree

ggeelleenn  ddeemmiirrbbaaflfl  ssoorruunnllaarr››dd››rr..  ‹‹nnssaann  yyaaflflaadd››¤¤››  mmüüddddeettççee  kkeennddiissiiyyllee

mmüüccaaddeellee  eettmmeessii  ggeerreekkeenn  ssoorruunnllaarrdd››rr..  ‹‹rraaddeessiinnii  ggüüççlleennddiirreerreekk,,

bbeeyynniinnii  vvee  yyüürree¤¤iinnii  öözzggüürrlleeflflttiirreerreekk  ççöözzeebbiilleeccee¤¤ii  ssoorruunnllaarrdd››rr”
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denetim, yaflam vb. Burada kadrola-
r›n ve örgütün duruflu çok büyük bir
önem kazanmaktad›r. Bir örgüt dü-
flünün ki kadrosunu ortaklaflt›rma-
yan, iradelefltirmeyen, inisiyatifli ça-
l›flma gücünü ve imkan›n› kazand›r-
mayan bir örgüt olsun ama kadro-
sundan baflar› beklesin. Bir örgüt
düflünelim ki, kadrosunun üzerinde
sayg›nl›¤› azalan ya da zay›f olan, ka-
bul edilebilirli¤i tart›fl›lan bir örgüt
ama kadrosuna otorite olabilsin. Yine
bir kadro düflünelim ki örgütüne he-
sap verme, hesap sorma sorumlulu-
¤unu tafl›mas›n ama örgüt örgüt ola-
bilsin. Bir kadro düflünelim ki kendi-
sini rapor etme ihtiyac›n› duymas›n,
elefltiriye gelmesin, özelefltiri verme-
sin. Bütün bunlar birbirini koflullan-
d›ran, kavram olarak örgüt ve kadro-
lar denilse de, özü örgüttür. Yani bi-
rinin öbürü olmadan olamayaca¤› bir
gerçektir. Örgüt kadrolardan oluflu-
yorsa, kadrolar da örgütün kendisi-
dir. Bu flu anlama gelir: Kadro hare-
kettir, oldu¤u yerde hareketi her dü-
zeyde temsil eder. Örgüt-kadro bü-
tünselli¤ini böyle görmek gerekir. 

RRaappoorr  ssiissiitteemmii  bbiirr  
ddeenneettiimm  mmeekkaanniizzmmaass››dd››rr

Kendi çal›flma saham›zda ve pra-
tikte ortaya ç›kan örneklerle birlikte
birkaç hususa de¤inmekte fayda var.
Rapor sistemi örgütü örgüt yapan te-
mel bir özellik olmaktad›r. Herhangi
bir kadro ya da örgüt birimi ba¤l› ol-
du¤u sisteme ya da örgüte raporlar›n›
belli aral›klarla, objektif bir flekilde
ulaflt›ram›yorsa bu örgüt olman›n ya
da kadro olman›n gerekleri yerine ge-
tirilmemifl demektir. Bir rapor neden
yaz›l›r? Belli bir dönemin çal›flmala-
r›n› eksileri ve art›lar›yla, olmas› ve
olmamas› gerekenlerle izah edilir.
Öngörülen hedeflere ne kadar ve na-
s›l ulafl›ld›¤› anlafl›l›r. Hedeflerin ne
kadar gerçekçi oldu¤u ortaya ç›kar.
Söz konusu rapor sahibi kadro veya
örgütün bundan sonra ne yapmas›
gerekti¤i belirlenmifl olur. Dolay›s›yla
bir rapor bir dönemin çal›flmalar›n›
objektif bir flekilde izah etmek kadar,
bir sonraki dönemin nas›l planlan-

mas› gerekti¤ini de beraberinde geti-
rir. O aç›dan önemlidir. Rapor yazma-
mak, bunu bir yük gibi görüp, yak-
laflmak ‘ben zaten biliniyor ve tan›n›-
yorum, örgüt ve arkadafllar beni bilir-
ler, rapora ne ihtiyaç var’ diye düflün-
mek, resmiyetin ve disiplin kurallar›-
n›n d›fl›na ç›kmak demektir. Dolay›-
s›yla keyfiyetçi yaklaflmak, örgütsüz
olmak anlam›na gelir ve çok ciddi bir
disiplin ve iflleyifl ihlalidir! 

Rapor alan örgüt ya da kifliler ise
bu raporlar› de¤erlendirip daha sa¤-
l›kl›, daha objektif baz› perspektif ve
genelgelere ulaflabilirler. Bu ayn› za-
manda bir denetimdir de. Yani hem
rapor yazacak olanlar›n denetlemesi,
hem de rapor alanlar›n asl›nda rapor
almaya ne kadar de¤er olduklar›n›n
anlafl›lmas› aç›s›ndan da bir denetim-
dir. Bu aç›dan rapor sistemi önemli.
Bizim çal›flmalar›m›z halen kendili-
¤inden yürümekte ve bu anlamda
merkezileflme yeterince gerçekleflme-
mekte, ortak bak›fl aç›lar›na, ortak
çal›flma tarz›na, ortak hedeflere ulafl-
makta güçlük çekilmektedir. Yeni dö-
nem aç›s›ndan özellikle, genel anlam-
da da bireyin örgüte, örgütün bir üst
örgüte raporunu sunmas› ve do¤al
olarak perspektif ve genelge beklenti-
si içinde olmas› gerekmektedir. Bu
asla ve hiçbir biçimde demokratik
konfederalizm sistemimizde yerinde
yönetim ve inisiyatif anlay›fl›m›za ters
düflmemektedir. Yoksa özerklik,
özerk örgütler, özgün örgütler tümüy-

le kendilerini kapsam d›fl›na çekmifl
olurlar ki bu da bir iradesizli¤i ve
merkezileflmemeyi, örgütleflmemeyi
beraberinde getirir. 

PPKKKK’’yyii  PPKKKK  yyaappaann  tteemmeell  bbiirr  
iillkkee  eelleeflflttiirrii  öözzeelleeflflttiirriiddiirr

Sözü edilen kadrosal yetersizlikle-
rimizin, yani kadronun ideolojik, ör-
gütsel, ahlaki ve politik düzeydeki
baz› afl›nma ve yetersizliklerinin bir
sonucudur ki PKK’yi PKK yapan te-
mel bir ilke elefltiri özelefltiridir. Yeni
paradigmam›zla beraber bu önemli
ölçüde afl›lm›flt›r. Birçok arkadafl›-
m›zda, elefltiriye gelmemek, özelefltiri
vermemek, elefltiri yapmamak, öze-
lefltiri istememek gibi ciddi bir yanl›fl-
l›¤a düflülmektedir. Liberalizm dedi-
¤imiz o veba asl›nda etkisini burada
da göstermektedir. Yani ‘benden niçin
özelefltiri istensin’ veya ‘herkes öze-
lefltiri veriyor mu ki ben de vereyim’
veya ‘elefltirilmesi gereken bir durum,
husus varsa bana m› kald›, baflkas›
elefltirsin, baflkas› yaps›n’ gibi kayg›l›,
belki hesapl›, ayn› flekilde kavray›fl
düzeyindeki yetersizli¤inden de kay-
nakl› bir durum olmaktad›r. Oysa bi-
reyin ya da örgütün kendisini yenile-
mesi, kendi prati¤ini bilince ç›karma-
s›yla mümkün olabilir. Geliflmenin
neresinde bir zorlanma oldu, nas›l ol-
du, niçin oldu, nerede oldu, ne kadar
oldu, bunlar de¤erlendirilmeden ve
sorgulanmadan, bundan hareketle
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baz› sonuçlara ulafl›lmadan, yaflanan
pratik ve eylem bir e¤itime dönüfltü-
rülmeden bireyin ya da örgütün ken-
disini yenilemesi, dolay›s›yla tekrar-
dan kurtulmas›, yeni hedeflere ulafl-
mas› mümkün de¤ildir. Elefltiri öze-
lefltirinin böyle bir anlam› var. Bir de
örgüt olman›n bir gere¤idir. Yani ör-
güt ayn› zamanda bir hesap veren,
hesap soran iradedir veya bir örgüt-
lenme biçimidir. En üst örgütler bile
merkezi kongrelerde halka ve yönet-
tikleri örgütlerine, genel olarak kad-
rolar›na hesap verirler, kendilerini ra-
por ederler. Dolay›s›yla elefltirilirler,
uzaklaflt›r›l›rlar ya da onurland›r›l›r-
lar. Yani böyle bir hesap verme plat-
formu vard›r. Ayn› flekilde bir netlefl-
me platformudur bu tür platformlar. 

Birey ve örgütün de böyle bir kül-
türü olmak durumundad›r. Ben yap-
mam yapt›rmam, ne rol oynar›m, ön
aç›c› olurum, temsil ederim, ama ne
de kimseye yol açar›m, baflkas› da
yapmas›n zihniyeti örgütsüzlük zih-
niyetidir. Bunun ve benzeri yanl›fll›k-
lar›n afl›lmas› neyle ve nas›l olabilir?
fiüphesiz elefltiriyle, tart›flmayla, öze-
lefltiriyle olabilir. Elefltiri bir düzelt-
me hareketidir. Düzeltme giriflimidir.
Özelefltiri de keza erdemlilik anla-
m›nda böyledir. ‹nsan›n kendisini
bulmas›, tan›mas› eylemidir. Bunlar
örgütün örgüt olmas›, kadronun kad-
ro olmas› için olmazsa olmazlard›r.
Böyle görmekte yarar var. Kadrolar
aras›nda elefltiri özelefltirinin anlam›
çok daha önem kazanmaktad›r. Ken-
di yoldafl›na ve arkadafl›na elefltiri
gücü kazand›rmayan, sorgulama ve
denetim gücü kazand›rmayan bir
kadronun ya da örgütün kendi örgü-
tünden, arkadafllar›ndan kendisine
dönük do¤al ve rahat yaklaflmas›n›
beklemek gerçekçi olmaz, mümkün
de de¤ildir. Bu anlamda en sayg›n,
en güzel yoldafll›k, arkadafll›k iliflkisi
birbirine elefltiri, denetim ve sorgula-
ma hakk› kadar bunun imkan›n› da
sunmakt›r. Fakat bir elefltiri karfl›-
s›nda, bir sorgulama ve denetim kar-
fl›s›nda y›k›l›p ezilmek veya tepkilen-
mek veya kendini geri çekmek sadece
bir zay›fl›kt›r, kendine güvensizliktir.
Aç›kl›k gere¤i de elefltiri ve özelefltiri

olmak durumundad›r. Aç›kl›k, payla-
fl›mc›l›k, elefltiri, özelefltirinin ol-
mad›¤› yerde gizemli ve gizli fleyler
olur. Gizemli ve gizli fleyler, sübjekti-
vizm, önyarg›, bireyin kendi kafas›n-
da baz› ölçüler oturtmas›, bu ölçüle-
re kim s›¤arsa iyi, kim s›¤mazsa
kötü, ama kimin ölçüleridir, ne ka-
dar gerçekçidir bunlar bilinmez. 

BBiirr  kkaaddrroo  nneeffeess  aall››pp  vveerrddii¤¤ii  
mmüüddddeettççee  mmüüccaaddeelleecciiddiirr

Halen baz› arkadafllar›n flahs›nda
bir zorlanmay› yaflad›¤›m›z bir ger-
çek. Bu zorlanma örgütün, hareketin
zay›fl›¤›ndan de¤il, muhatap olan
kadronun zay›fl›¤›ndan kaynaklan-
maktad›r. Yani kadro, örgütüne rahat
ve elefltirel yaklaflma imkan›n› ve ce-
saretini sunmamaktad›r. Daha çok
kendisini s›n›rland›ran, böyle sübjek-
tif düflünen, elefltiri kald›rmakta zay›f
olan kadro tabi ki böyle güven soru-
nunu da beraberinde getirebiliyor.
Asl›nda güven de sübjektivizmdir.
Daha çok pratik üzerinde, temsiliyet,
durufl üzerinde somut de¤erlendir-
mek, tart›flmak do¤ru oland›r. Kiflinin
kendisine ve inand›¤› de¤erlere say-
g›s› gere¤i bir durufl sahibi olmas› la-
z›m. Gerekti¤i yerde gerekti¤i kadar
elefltiri, gerekti¤i yerde gerekti¤i ka-
dar özelefltiri gücünü kazanmak gere-
kir. Bunu hesaps›z düflünebilmek,
ama elefltiriyi de özelefltiriyi de özüne
ve amac›na uygun yapmak, yani dü-
zeltici olmak, eksikse tamamlay›c› ol-
mak, yap›lan bir yanl›fltan kendini
ar›nd›rmak ve kurtarmak. Yani örgüt-
sel birli¤i güçlendirmek. Böyle ise an-
laml› olur. Yoksa spekülasyon veya
ben söyledi¤imi söyledim, adeta de-
flarj olurcas›na söyledim ve rahatla-

d›m, gerisi beni ilgilendirmez veya
özelefltiri ad›na adeta günah ç›karma,
ama yapt›¤› özelefltirinin sahibi de¤il-
mifl gibi davranma, eskiyi tekrar et-
me, bunlar kiflinin kendisine sayg›-
s›n› da, örgütün de kendisine sayg›-
s›n› zedeler ve zorlar. Arkadafllar›m›z
aras›nda bu konuda duruflu halen
zay›f olanlar vard›r. Belirtildi¤i gibi
elefltiri kald›rmada ne kadar güçlü-
dür, ne kadar anlam verebilir, ne ka-
dar küser, ne kadar heyecan duyar,
gerçekten insan› düflündüren böyle
pratikler olabilmektedir. Bu zay›f ve
yetmez bir yan›m›zd›r. PKK’nin o ra-
hat, aç›k, elefltiren, sorgulayan kül-
türü ve kiflili¤ini yeniden kazanmak
ve kendimizde gerçeklefltirmek görev-
lerimizin baflar›s› için adeta elzemdir.

Kadronun hiçbir zaman kendisini
böyle emekliye ay›rma, hiçbir zaman
yapaca¤›m› yapt›m noktas›na getir-
me, kendisini s›n›rlama, geri çekme,
varsa flayet baz› yetenekleri bunu
olanca gücüyle halk›n özgürlük mü-
cadelesine sarf etmek yerine berabe-
rinde mezara götürme gibi bir hakk›,
tasarrufu, zihniyeti olamaz. Bir kadro
nefes al›p verdi¤i müddetçe mücade-
lecidir. De¤iflen tek fley mekan, yer ve
koflullar ve görev biçimleri olabilir.
Onun d›fl›nda militan ruh, durufl
esast›r. Çabuk, kendisini yorgun,
halsiz, mecalsiz hisseden, böyle oldu-
¤u için herkesin de öyle oldu¤una
inanan bir zihniyet kaymas› da bera-
berinde geliflebilmektedir. Kendisini
yenileyemedi¤i, sorumluluk üstlen-
medi¤i için ben yapar›m, ederim, ama
sorumluluk baflkas›na aittir diye dü-
flündü¤ü için sanki sorunlar çözül-
mez, yetersizlikler giderilmez, inanc›,
daha do¤rusu inançs›zl›¤› da olabil-
mektedir. Halbuki çözülmeyecek so-

“DDiissiipplliinn  ddeerrkkeenn  eessaasseenn  ddee  öönneemmllii  oollaann  iiççsseelllleeflflttiirriillmmiiflfl,,  iikknnaa  

oolluunnmmuuflfl  öözz  ddiissiipplliinnddiirr..  YYaannii  bbeerraabbeerriinnddee  kkaaddrroollaarr  vvee  öörrggüütt

oollmmaazzssaa  bbiillee,,  yyaallnn››zz  ddaa  oollssaann  bbiirr  öörrggüütt  ggiibbii  ddüüflflüünnmmeekk,,  bbiirr  

öörrggüütt  ssoorruummlluulluu¤¤uu  iillee  hhaarreekkeett  eettmmeekk,,  kkeennddii  kkeennddiinnii  ddiissiipplliinnee

eeddeebbiillmmeekk,,  kkeennddii  kkeennddiinnii  ççaall››flfl››rr  vvee  yyöönneettiirr  hhaallee  ggeettiirrmmeekk  

öönneemmlliiddiirr..  fifiüüpphheessiizz  bbuu  ddaa  bbiirr  ee¤¤iittiimm  ssoorruunnuudduurr”
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run yoktur. Her zaman söylendi¤i gi-
bi bir sorunun çözümsüzlü¤ünü ka-
n›tlamak bile bir çözümdür. Yeter ki
örgüt ya da birey kendisinde varolan
her fleyi tam ve do¤ru biçimde göre-
bilsin. Zaten hayat insan›n önüne çö-
zebilece¤i  sorunlar› koyar, di¤erleri
hayalidir, ütopiktir. Çözülen sorunlar
sorundur, çözülemeyen sorunlar bafl-
ka çeflit fleylere yorumlanabilir. Bu
anlamda çözümsüzlü¤e inanmak, de-
¤iflim olmaz, geliflme olmaz, büyüme
olmaz diye düflünmek, tekrar ya da
yetmezli¤e karfl›, ketum kalmak ka-
derimizmifl gibi düflünmek bu hare-
ketin ruhuna terstir ve bu harekette
olmayan da budur. Kadronun dopdo-
lu olmas› gerekir, yani enerjisini her
zaman mücadele sahalar›na ak›tma
ihtiyac›n› hissetmesi laz›m. Zaman›n›
ve enerjisini kendisiyle harcayan ken-
disini tüketir ve harekete zarar verir.
Kadro bu anlamda kendisini yeniledi-
¤i kadar yeni sinerji alarak sürekli ve
büyük bir moralle baflarabilece¤ine
olan inançla tamamen baflar›ya kilit-
lenmeli. Zay›f, olmaz, mümkün de¤il
vb gibi yetmez fleylerden kendisini
ar›nd›rmak durumdad›r.

YYeettkkii  zzaayy››ff  iinnssaannllaarr››nn  hheerr  zzaammaann  
bbaaflflvvuurraabbiilleeccee¤¤ii  bbiirr  ssiillaahhtt››rr

Bizler devrimciyiz, üstelik PKK’li-
yiz, dolay›s›yla görev insan›y›z. Bizim
önerilerimiz olabilir, ama olmazlar›-
m›z da fazla yoktur. Mücadelenin ih-
tiyaçlar› nerede öncelikliyse, yete-
neklerimizle nerede daha yararl› ola-
bileceksek oraday›z. Bunu d›fl›nda ›s-
rar do¤ru de¤il. Görev üstlenmekten
çekinmek bir kadronun özelli¤i ola-
maz. Görev be¤enmemek bir kadro-
nun özelli¤i olamaz. Kald› ki her fley
her zaman tam de¤erlendirilemeyebi-
lir. Konumlanma ve de¤erlendirilme-
de yetersiz de kal›nabilir. Ama böyle
bile olsa oldu¤un yerde baflar›y› her
zaman esas almak. Önderli¤imiz
onun için yaflam eflittir baflar›, öz-
gürlük demektedir. Görevli isek göre-
vimizi yapaca¤›z. Herhangi bir alan-
da sorumluysak sorumlulu¤umuzu
yapaca¤›z, herhangi bir yerin sorum-
lulu¤u alt›ndaysak onun gereklerini

yapaca¤›z. Ben kendimi iyi katar›m,
iyi çal›fl›r›m, ama resmen sorumluluk
üstlenmeyece¤im demek bir ruh
erozyonudur. Empati kurarak herkes
öyle düflünürse o zaman resmen so-
rumluluk üstlenen kimse kalmaz.
Bunlar› da gerçekçi görmüyoruz.
Do¤ru olan her zaman böyle büyük
bir heyecan ve moralle görevlere ha-
z›r olmakt›r. Bazen daha gerçekçi,
daha makul düflünülen görevler de
olabilir, flüphesiz olmas› daha iyidir,
ama olmad›¤› zaman da devrimin ge-
misi batmam›flt›r. 

PKK’de do¤al görev, do¤al sorum-
luluk zaten vard›r. Bir de resmen
üstlenmek önemlidir. Yapmak ve
yapt›rmak önemlidir. Bunu da kendi
kabiliyetinle, yarat›c›l›¤›nla yapmak
önemlidir. Tarihimizde yetki hasta-
lar›, heveslileri çok olmufltur ve bun-
lar›n pek ço¤unun baltay› tafla
çald›¤›, kaçt›¤›, kaç›rtt›¤› bilinmekte-
dir. Yetki savafl›m› asl›nda PKK’de
idam gömle¤i giymek gibidir. Sorum-
luluk üstlenmek çok kutsal, çok
onurlu ama bir o kadar da zor ve
zahmetlidir. Yetkiden çok temsiliyet,
üretim ve emek esast›r. Yetki zay›f
insanlar›n her zaman baflvurabilece-
¤i bir silaht›r. Sözünü anlat›m gü-
cüyle, emek gücüyle, düzeltme gü-
cüyle dinletemeyenin ikide bir yetkiyi
hat›rlatmas› onun zay›fl›¤›n› gösterir
asl›nda. Demokratik davranmay›p
ben merkezci olman›n anlam› da bu-
dur. Çal›flma arkadafllar›yla kolektif,
birbirini tamamlayarak, ortak fikir ya

da e¤ilim oluflturmaktan ziyade daha
kolayc› ve daha eme¤e dayanmayan
yetki, zihniyet bir yere kadard›r. Yet-
kili oldu¤un zaman en iyisi, yetkisi
olmad›¤› zaman kendini en kötüsü,
en de¤ersizi görürsün. Yetkili oldu-
¤un zaman yetkiye fazla de¤er biçer-
sin, dolay›s›yla senden daha yetkili
olana daha fazla uzlaflmac› ya da
yanl›fllar›na zemin olan bir tutum sa-
hibi olursun. Bu mant›k ayn› zaman-
da kendi sorumlulu¤u alt›ndakilere
de daha fazla bask›c›, dolay›s›yla de-
mokratik düflünme, demokratik ya-
flam, demokratik eylem gücünden
düflürme biçiminde yaklafl›rs›n. Yetki
devrimcili¤i bizde çokça tart›fl›lan,
sonuçlar› bazen feci flekilde ortaya
ç›kan ve çözümlemesi de kapsaml›
yap›lan bir konu olmufltur. Çokça
belirtti¤imiz gibi, eme¤e, paylafl›mc›-
l›¤a dayanarak mücadele sorunlar›n›
omuzlamak çok önemlidir! 

DDeevvrriimmcciilliikk  rroommaannttiikk  ddeemmookkrraattiikk
oolldduu¤¤uu  kkaaddaarr  ddiissiipplliinnllii  bbiirr  hhaayyaatttt››rr

Disiplinsiz hiçbir toplum, hiçbir
birey hayatta hiçbir zaman baflar›l›
olamaz. ‹nsan topluluklar› niteli¤i ve
büyüklü¤ü ne olursa olsun, olduk-
lar› müddetçe onlar›n yaflamlar›n› di-
sipline eden kurallar her zaman ola-
cakt›r. Önemli olan bu kurallar›n ge-
nel kabul gören, do¤ru, gelifltirici ku-
rallar olmas›d›r. Savafl içerisinde
olan bir hareketin ve bir halk›n ken-
di çal›flmalar›n›, kendi kurumlar›n›
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disipline etme, disiplinli çal›flma zo-
runlulu¤u vard›r. Kurallar›n d›fl›na
ç›karak bir çal›flma tarz›n› sergile-
mek beraberinde kurumun içini bo-
flaltmak, yaflam›n› bozmak, tarz›n›
baltalamak anlam›na gelir. Bu aç›-
dan genel kabul gören demokratik
baz› kurallar›n olmas› çal›flma rand›-
man›yla beraber üretim düzeyini,
temsiliyet düzeyini daha da yükselte-
cek, gelifltirecektir. Disiplinsiz insan
asl›nda hiçbir yerde sayg›nl›k gör-
mez. Baflkas›na sayg›s› da olmaz.
Kald› ki devrimcilik disiplinli bir ha-
yatt›r da. Do¤al, hatta romantik, de-
mokratik oldu¤u kadar disiplinlidir
de. Do¤all›k ad›na, yine birey ya da
özgürlük ad›na ben istedi¤imi ya-
par›m, istedi¤imi yaflar›m anlay›fl›
anarflizmin de ötesindedir. Örgütü
örgüt olmaktan ç›karma, bireyi birey

olmaktan ç›karmad›r. Ortak davan›n
ortak çal›flanlar›n›n karfl›l›kl› sorum-
luluklar› biraz çal›flma tarz›nda ifa-
desini bulur. Disiplin de tarza, yafla-
ma iliflkindir. Bu nedenle disipline
gelmemek kurallar çerçevesi içinde
ayn› zamanda bir suçtur. Suç varsa
karfl›l›¤› cezad›r. Bunlar hareketin
tamam› ya da her kurumun, her ala-
n›n kendisine özgü yönetmeliklerin-
de veya tüzüklerinde mevcuttur. Ko-
numumuz, yetkimiz, temsiliyet düze-
yimiz ne olursa olsun disiplinli yafla-
mak esast›r. Hiçbirimiz kendimizi di-
siplinli yaflam ve mücadele tarz›n›n
d›fl›nda tutamay›z. Hiçbirimizin böy-
le bir hakk›, yetkisi ve lüksü yoktur.
Ama disiplin derken esasen de önem-
li olan içsellefltirilmifl, ikna olunmufl
öz disiplindir. Yani beraberinde kad-
rolar ve örgüt olmazsa bile, yaln›z da
olsan bir örgüt gibi düflünmek, bir

örgüt sorumlulu¤u ile hareket et-
mek, kendi kendini disipline edebil-
mek, kendi kendini çal›fl›r ve yönetir
hale getirmek önemlidir. fiüphesiz bu
da bir e¤itim sorunudur. 

MMoorraall  ddee¤¤eerrlleerriimmiizz  hheerr  ttüürrllüü  kkuurraall
ddiissiipplliinniinn    üüssttüünnddee  aannllaammaa  ssaahhiippttiirr

Bireycili¤in kendi yaflam ölçüleri,
çal›flma tarz›, disiplin kurallar› sade-
ce kendisine mahsus olamaz tabi.
fiöyle bir söz vard›r: “bir prens olaca-
¤›na, bir prensip sahibi ol.” Asl›nda
bu bir gerçe¤i ifade etmektedir. Yani
insan›n kendisine ait prensiplerinin
olmas› yanl›fl de¤ildir. Ama bu bi-
reycilik anlaml› de¤il. Örne¤in kendi-
ni kiflilikli, ahlakl›, emekçi tutmak
gibi, çal›fl›r halde tutmak gibi pren-
sipler gelifltirici ve güzel prensipler-

dir, ama tarz› bozdu¤umda kimse
bana bir fley söylemez demek bir
baflkald›r›, bir isyan, bir disiplinsiz-
liktir. Bunu da yapma hakk›na ve
yetkisine hiç kimsenin sahip de¤il-
dir. Örgüt olman›n gere¤i iyi ve bafla-
r›l› olan› ne kadar onure ediyor ise,
yanl›fl ve kötü, baflar›s›z olan› da o
kadar sorgulamak ve yarg›lamakt›r.
Bunu yapmayan bir örgüt iradesiz,
inisiyatifsiz, yetkisiz bir örgüttür.
Bu, kurumlar aç›s›ndan da böyledir.
Pratikte hayat bulmas› gerekti¤i de
bir do¤rudur.

fiüphesiz manevi de¤erlerimiz, mo-
ral de¤erlerimiz her türlü kurallar›n
ve disiplinlerin çok üstünde anlaml›-
d›r. PKK’de bunun tart›fl›lmaz çok de-
¤erli örnekleri bulunmaktad›r. 

Önder Apo mücadelesinin nere-
deyse tamam›n› kiflilik sorunlar›m›-
za, örgüt ve yoldafll›k iliflkilerimize,

moral ve manevi de¤erlerimizin güçlü
anlafl›lmas›na ay›rd›. Bu felsefe ve
manevi de¤erler üzerinde temsiliyeti
gerçekten yüce olan tart›fl›lmaz arka-
dafllar›m›z oldu. Bir Haki Karer’in
flahs›nda, yine Mazlum Do¤an, Hay-
ri, Agit arkadafl, Zilan arkadafl ve sa-
y›s›z kahraman flehitlerimizin flah-
s›nda direniflçili¤i, yoldafll›¤›, örgüt-
çülü¤ü, fedakârl›¤›, öncülü¤ü niçin
görmeyelim? Gerçekten bu arkadafl-
lar›m›z nas›l yafl›yorlard› ve arkadafl-
lar›m›z›n birbirleriyle iliflkileri, yol-
dafll›k iliflkileri nas›ld›? Bu arkadafl-
lar›m›z örgütü en zor koflullarda na-
s›l temsil ettiler, nas›l savundular?
Ve arkadafllar›m›z insanlar› nas›l e¤i-
tirlerdi? Beyinlerini ve yüreklerini
nas›l kazan›r, gönüllerini fethederler-
di? Arkadafllar›m›z nas›l sürüklerler-
di, halk› nas›l etkilerlerdi? PKK bu
arkadafllar›m›z›n flahs›nda anlam
bulmufltur. fiayet kendimizi tan›mak
istiyorsak, aynan›n karfl›s›na geçip
gerçek yüzümüzü görmek kadar ar-
kadafllar›m›z›n kifliliklerini, yaflam
tarzlar›n› anlamak da önemlidir. ‹¤ne
gibi birbirine batan, birbirini daral-
tan, birbirine küsen, birbirine çelme
atan, birbirinin yürüyüflünü engelle-
yen, tarz›n› zorlayan bir iliflki; arka-
dafll›k, yoldafll›k iliflkisi olabilir mi? 

PPKKKK’’llii  oollmmaakk  ddeemmeekk  ttooppaarrllaayy››cc››
ssüürrüükklleeyyiiccii  oollmmaakk  ddeemmeekkttiirr

Yoldafllar›m›z›n baflar›s›nda kendi-
mizi gördü¤ümüz kadar, baflar›lar›-
m›za yoldafllar›m›z› katarak, ortak
ederek iyi birer PKK’li olabiliriz. Ön-
der Apo’nun bize ö¤retti¤i budur. Mo-
ral bozucu, tempo düflürücü, h›z ke-
sici tarz bitiren tarzd›r, kemiren, ka-
ç›rtan tarzd›r. PKK’li olmak demek to-
parlay›c›, sürükleyici olmak demek-
tir. Her birimizin kendimize göre bir
PKK’si yok ise temel ölçü budur.
PKK’li ismini her zaman büyük bir
sayg›yla and›¤›m›z arkadafllar›m›zd›r.
Onlar kadar isek PKK’liyiz veya ne
kadar onlar gibi olmaya çal›fl›yorsak,
o kadar PKK’liyiz diyebiliriz. Burada
yaflam ölçülerimiz, örgütsel refleksle-
rimiz, hassasiyetimiz, yoldafll›k sevgi-
miz, hayaller ve ütopyalar karfl›s›n-

“KKaaddrroossuunnuu  ddeenneettlleemmeeyyeenn,,  öönn  aaçç››cc››  oollmmaayyaann,,  bbaazzeenn  mmoorraall  vvee

oonnuurree  eettmmeeyyeenn,,  bbaazzeenn  ssoorrgguullaayy››pp  eelleeflflttiirrmmeeyyeenn  bbiirr  öörrggüüttüünn  

kkaaddrroossuunnuu  ddoo¤¤rruu  ççaall››flfltt››rrmmaass››,,  ddoo¤¤rruu  ddüüzzeennlleemmeessii  zzoorrdduurr..  

AAmmaa  kkaaddrroo  ddaa  öörrggüütt  oollmmaann››nn  bbiilliinncciiyyllee  ssaavvuunnmmaa  vvee  tteemmssiill  

eettmmee  pprraattii¤¤iinnii  ggöösstteerrmmeekk  dduurruummuunnddaadd››rr..  HHeemm  iinniissiiyyaattiiff,,  

hheemm  mmeerrkkeezziilleeflflmmee  bbööyyllee  ggeelliiflfleebbiilliirr”
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daki duruflumuz, ›srar›m›z temel be-
lirleyici ölçülerdir. Görevlerine, so-
rumluluklar›na, canla baflla e¤ilme-
yen, hayat›n her an›n› bir e¤itim, mü-
cadele ve örgütlenme an› olarak de-
¤erlendirmeyen, birbirini yüceltme-
yen, katmayan, büyütmeyen nas›l
PKK’li olabilir? Her bir kadromuzun,
her birimizin bu meziyetlerle göstere-
ce¤i durufl, muazzam büyüyen bir
hareket, dolay›s›yla muazzam temsil
eden ve sürükleyen bir hareket, öz-
gürlü¤üne her zamankinden daha
büyük bir inançla sar›lan bir halk de-
mektir. Bu nedenle kadro temel hal-
kad›r. Gerçekten kazanma ve kaybet-
menin dü¤üm noktas› kadrodur.
Kadronun kendisini bu önemde gör-
mesi önemlidir. Kendisini s›radanlafl-
t›rarak, rolünü ve misyonunu görme-
yip düzeysiz ve yetersiz bir temsiliyet
ve duruflla sadece zarar verilebilir.
Örgüt ve kadro iliflkileri bu anlamda
önemlidir. Her kadronun örgütüne
vermesi gereken güven fludur: Oldu-
¤um yerde örgütümle iliflkilerim ke-
silse de, görüflme, buluflma imkanla-
r›m olmasa da örgütüm bilmelidir ki
ben örgütümü her düzeyde temsil
eden bir prati¤in sahibiyim. Örgüt de
bu önemde kadrosuna e¤er kadrom
ya da birlik, örgüt kurumum, biri-
mim bir yerde ise benim kadrom ve
birim ya da örgütüm muhakkak ideo-
lojisiyle, siyasetiyle, yaflam tarz›yla ve

mücadelesiyle temsil edecek durum-
dad›r ve bu gücü kendisinde gerçek-
lefltirecektir. Karfl›l›kl› güven böyle
geliflir. Örgüt ancak böyle olursa kad-
rosunu sahiplenir. Kadro böyle olur-
sa örgütüne güvenir. Kadrosunu de-
netlemeyen, ön aç›c› olmayan, bazen
moral ve onure etmeyen, bazen sor-
gulay›p elefltirmeyen bir örgütün
kadrosunu do¤ru çal›flt›rmas›, do¤ru
düzenlemesi zordur. Ama kadro da
örgüt olman›n bilinciyle savunma ve
temsil etme prati¤ini göstermek du-
rumundad›r. Hem inisiyatif, hem
merkezileflme böyle geliflebilir. 

‹‹rraaddeelleeflfleenn  nneettlleeflfleenn  bbiirr  
hhaarreekkeett  ttüümm  zzoorrlluukkllaarr››  aaflflaabbiilliirr

Son y›llarda belki de ilk kez hare-
ketimiz ideolojik derinlik kadar kad-
rolar anlam›nda ideolojik netlik, tu-
tum netli¤i ve güçlü bir militan duru-
fla, durufl düzeyine kavuflmufltur.
Önder Apo’nun felsefesi ve ideolojisi
uzun y›llar sonra belki de ilk kez bu
düzeyde gerçekte anlam ve hayat bul-
makta, temsil edilmektedir. Bunun
sonuçlar›n› son sekiz-on ayl›k süreç-
te her düzeyde daha güçlü görebil-
mekteyiz. Kan›tlanan do¤ru fludur ki,
iradeleflen, netleflen bir hareket zor-
luklar ne olursa olsun çok büyük ba-
flar›lara da imza atabilir. ‹ç sorunlar
yaflad›¤›m›z y›llarda savafl ve sald›r›-

lar›n olmad›¤› bir dönemde rahat ve
rehavetin yayg›n yafland›¤›, ataletin
adeta bir meziyet olarak görüldü¤ü
bir dönemde büsbütün olarak hare-
ketin, özel olarak da kadrolar›n nas›l
zorlad›klar›n› ve zorland›klar›n› gör-
dük ve yaflad›k. Fakat kendini topar-
layarak, netleflerek bir örgüt olman›n
gere¤ini yerine getiren bir hareket ol-
du¤umuz zaman sadece Türk devleti
de¤il, ‹ran devleti de üzerimize gelse,
baflka düflman güçler de üzerimize
gelse, bütün bu sald›r›lar› nas›l ber-
taraf etti¤imizi ve özgürlük hareketi-
ne yeni bir hamle kazand›rd›¤›m›z› da
gördük. Eski y›llar›n bu çürümeye
neden olan yetmez kadro gerçe¤i ile
son y›llar›n hamlesel düzeydeki gelifl-
mesinin alt›nda yatan da netleflen
kadro ve onun üzerinde gerçek örgüt
olabilme gerçe¤idir. fiunu rahatl›kla
söyleyebiliriz: Hamle süreci yeni
hamleleri beraberinde getirecek ka-
dar geliflme imkan›na ve flans›na sa-
hiptir. Özellikle Avrupa’da ve tüm sa-
halar›m›zda kadro ve örgüt sorunlar›-
m›z geçmifle ait ne varsa tamamen çö-
zülmüfltür. Varolan sorunlar kesin-
likle geliflme sorunlar›d›r. Dolay›s›yla
geliflme diyalektiklidir. Hiçbir yerde,
hiçbir örgüt ve kadro duruflunu, yap-
t›klar›n› ve yapacaklar›n› dünü ve
öbürsü gün ya da geçmifl zamanla ge-
rekçelendirme durumuna giremeye-
cektir. Böyle bir yaklafl›m gerçekçi de
de¤ildir zaten. Aksine y›llar›n yo¤un
geçen dönemlerini arkam›za alarak
büyük bir tecrübeye dönüfltürerek
önümüzdeki sürece daha güçlü ham-
leleri de s›¤d›rabiliriz. ‹nanc›m›z da,
kararl›l›¤›m›z da budur. 

Bu anlamda dedik ki her kadro-
muz, hatta çal›flan›m›z asl›nda adeta
s›f›r kilometre flans›na sahiptir. H›z›n›
düflürecek, temposunu zay›flatacak
hiçbir neden yoktur. Her birimiz pra-
ti¤imizle, eme¤imizle ve yapt›klar›-
m›zla de¤erlendirilebiliriz. Çok büyük
bir güvenle, çok büyük bir yoldafll›k
iliflkisiyle, eskinin sübjektif ve önyar-
g›l› de¤erlendirme ve anlams›z yakla-
fl›mlar›n hepsini büsbütün aflarak
gerçek örgüt ve kadro olman›n gerek-
lerini hak etti¤imiz kadar yerine geti-
rebilece¤imize inan›yoruz. 
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Halk›m›z› soyk›r›m politikalar› için
kurban olarak seçenler Önder Apo
için ‘k›rk bin kiflinin katili’ diyorlar.
Bu i¤renç tan›mlamay› yapanlar söz-
cü¤ün maddi anlam›nda bunun do¤-
ru olmad›¤›n›, Öcalan’›n eline silah
dahi almad›¤›n› ve hatta gereksiz ye-
re bir kar›ncay› bile incitmekten
özenle sak›nan bir kiflilik yap›s›na
sahip oldu¤unu çok iyi biliyorlar.
Ayn› flekilde bu tan›mlamay› yapar-
ken sadece kiflili¤ini karalama amac›
da gütmüyorlar. fiunu demeye getiri-
yorlar: “Sen olmasayd›n asla Kürt di-
rilifli olmayacakt›, kimlik ve özgürlük
talep eden bir toplumla yüzleflmek
zorunda kalmayacakt›k. Sen olma-
sayd›n, k›rk bin kiflinin öldü¤ü bir
savafl yaflanmayacak, bizim politika-
lar›m›z k›rk milyon Kürt’ün sessiz
ölümüne götürecekti. Kürt toplumu-
nu kültürel aç›dan yok denilecek
noktaya çekmifl, kendi tarihini ege-
menli¤imizin kurulufluyla bafllatan
bir kiflilik yaratm›flt›k. Bunlar sevinç-
le sistemimize kat›lmaya kofluyor-
lard›. Sen bunlar›n gözlerini açt›n,
yüreklerindeki buzlar› çözmek ve be-
yinlerini örümcek a¤lar›ndan temizle-
mek istedin. Bunlar sonuçta tam ola-
rak senin istedi¤in düzeye gelmeseler
de, bizim sistemimizi de yaflamad›lar.
Onlara bunu yaflatmad›n, onlar› sen
bize karfl› isyan konumunda tuttun.
Hatta bizim kesin kazand›¤›m›z tiple-
ri bile geçici de olsa bize karfl› kulla-
naca¤›n bir sistem yaratt›n. Ömrün-
de eline silah almam›fl olsan dahi ne

ç›kar? Uyand›ran sensin, yol göste-
ren sensin, amaca ba¤lay›p yola dü-
flüren sensin, maddi ve manevi g›da-
lar›n› veren sensin, varl›¤›nla onlar›
yaflama çeken sensin. Öyleyse tüm
yaflananlar›n müsebbibi de sen ola-
caks›n ve bedelini ödeyeceksin!”

KKoommppllooyyaa  kkaarrflfl››  mmüüccaaddeelleeyyii  bbiirr  
oonnuurr  ssoorruunnuu  oollaarraakk  eellee  aallmmaall››yy››zz

Sebebi ortadan kald›rd›¤›n›z zaman
sorunu da çözmüfl olursunuz: Ulusla-
raras› komployu planlay›p hayata ge-
çirenler de ayn› görüflteydiler. Kürt
sorununa el at›p Kürt toplumunu sis-
teme karfl› isyana kald›ran Abdullah
Öcalan devre d›fl›na ç›kar›ld›¤› za-
man, PKK ve Kürtlerin durumu geçici
bir süre için bafl› kesilmifl tavu¤un
oradan oraya savrulmas›na benzeye-
cekti. Biraz tepki gösterecekler, ama
sonuç komplocular›n öngördükleri gi-
bi olacakt›. Kürt olgusu ve sorunu
gündemden düflecekti. Sistem özünde
Kürt’ü kazanm›flt›; sistemin politika-
lar›n› pratiklefltiren TC yöneticilerinin
iddias› da buydu. Öcalan gerçekte on-
lar›n olmas› gereken bir malzemeyi
kendilerine karfl› kullan›yordu. Evden
kaçt›klar›na piflman olup yeniden ba-
ba oca¤›na dönen çocuklar› and›ran
itirafç›lar da ayn› fleyi dillendiriyor-
lard›. “Abdullah Öcalan oldu¤u süre-
ce, istedi¤iniz kadar fliddet kullan›n,
Kürt direniflini asla bast›ramazs›n›z.
Yan›nda tek bir kifli b›rakmasan›z bi-

le, o gerekirse tafla can verip savaflan
insana dönüfltürür ve size karfl› sa-
vaflt›r›r” diyorlard›. fiahin Dön-
mez’den fiemdin Sak›k’a kadar tüm
dönekler ve hainler Öcalan’› iflaret
ediyorlard›. fiahin kand›r›ld›¤›n› belir-
tirken, bununla gerçekte sisteme ait
oldu¤unu anlatmaya çal›fl›yordu. Bir
süre bu kand›r›lm›fl haliyle farkl› bir
zeminde bulunsa da, o her zaman
‘sistemin mal›’ olarak kalm›flt›. Dö-
nekler kral› sadece kendisinin bu du-
rumu yaflamad›¤›n›, gerçekte herke-
sin biraz böyle oldu¤unu ortaya koy-
mak istiyordu. Öcalan etkisizlefltirilir-
se bu durumda baflar› kazanan ‘mal-
laflt›rma’ olacak, hemen herkes tekrar
‘sistemin mal›’ haline gelecekti. 

Uluslararas› komplo da stratejisini
bu hedefe ulaflma üzerine kurdu. En
özlü bir tarzda ifade etmek gerekirse,
uluslararas› komplonun amac› PKK’yi
Önder Apo’dan, Kürt toplumunu
PKK’den ve Kürdistan’› Kürt gerçe¤in-
den azat etmekti. Bunu baflard›¤› tak-
dirde lanetli tarihi tekerrür ettirmifl
olacak, özgür Kürtlü¤ün bitiriliflinin
alt›na nihai imza at›lacak, geride kalan
posa haline gelmifl Kürtlük ise bir mal-
zeme olarak sistemin hizmetinde kul-
lan›lacakt›. Bunun içindir ki, Önder
Apo, lanetli tarihi tekerrür ettirmek is-
temiyorsak, uluslararas› komploya
karfl› mücadeleyi bir onur sorunu ola-
rak ele almam›z gerekti¤ini belirtiyor-
du. Bu komplonun anlam›n› bilince ç›-
karmak, özgürlük bilincinde en büyük
derinleflmeyi yaflamak olacakt›.

ÖÖnnddeerrlliikkllee  bbuulluuflflmmaakk  yyeenniiddeenn  ddoo¤¤uuflflttuurr  (II)

“Kürt  toplumunu  demokratiklefltirmenin  de,  Kürdistan’›  özgürlefltirmenin  de  koflullar›  hiçbir

zaman  bu  denli  elveriflli  hale  gelmedi.  Koflullar›n  elverifllili¤i  bir  yana,  bunlar  an›  an›na  

gerçeklefltirmemiz  gereken  görevler  olarak  bizleri  beklemektedir.  Bundan  baflka  bir  iflimiz,

kayg›m›z  ve  tasam›z  olamaz.  Bu  anlamda  kendi  kararl›l›¤›m›z›  halk›m›z›n  kararl›l›¤›n›n  çok  

daha  üstüne  ç›karmal›,  hizmette  öncülü¤e  lay›k  oldu¤umuzu  halk›m›za  da  gösterebilmeli,  bütün

dünya  birleflip  üzerimize  gelse  bile  yenemeyece¤i  bir  devrimci  duruflun  temsilcisi  olmal›y›z”
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BBiirrççookk  ssaahhttee  öözzggüürrllüükk  aannllaayy››flfl››
ddeevvrriimmccii  oorrttaammaa  ss››zzdd››

Ac› da olsa bir gerçe¤i peflinen ka-
bul etmek, elefltiri konusu yap›lan
olumsuzluklar› aflmak aç›s›ndan son
derece önemlidir. Bu gerçe¤i flu flekil-
de ifade etmek mümkündür: Önder
Apo’nun benli¤ini kat›k edercesine
kendisini adad›¤› özgür yaflam tarz›na
ayk›r› yaflam biçimleri, Onun 15 fiubat
komplosuyla gerçekleflen esaretini
kendileri için özgürlük olarak alg›lad›-
lar. Önder Apo devrimci prati¤in ba-
fl›nda bulundu¤u müddetçe ancak
kendisini gizleyerek saflarda varl›¤›n›
sürdüren birçok olumsuzluk, Onun

‹mral› tabutlu¤una kapat›lmas›yla bir-
likte zakkum çiçe¤i misali zehir z›kk›m
etkilerini ortam›m›zda sergilemeye
bafllad›. Uluslararas› komplonun ade-
ta tek kiflilik bir ordu gibi sistemin a¤›r
ideolojik sald›r›lar› karfl›s›nda set
oluflturan Önder Apo’yu aram›zdan
çekip almas›, sistem aç›s›ndan elbette
müthifl baflar›l› bir hamleydi. Uzun bir
süreden beri Önderli¤in yaflam tarz›na
uzak durarak kendisini d›fla vuran ye-
tersiz yoldafll›¤›n bu hamlenin baflar›-
s›nda belirgin bir rolü bulunuyordu.
Tekrar da olsa alt›n› bir kez daha çiz-
mek gerekir: Komplo sonras›nda olu-
flan genel kan›ya bak›l›rsa bu durum-
da Önderli¤in önünde durdu¤u baraj
y›k›lacak, PKK militanlar› her taraf›
kaplayan kapitalizmin kirli sular›nda
vaftiz edilerek sisteme yeniden kazan›-
lacakt›. Do¤rudur, belki baraj y›k›l-

mad› ve bu anlamda beklentiler tama-
men vücut bulmad›; ancak baraj›n du-
varlar›nda oluflan çatlaklar, birçok
sahte özgürlük anlay›fl›n›n devrimci
mücadele ortam›na s›zmas›na yol açt›.

Tasfiyeci-provokatif e¤ilim, Önder
Apo’nun PKK Hareketi için ön-
gördü¤ü de¤iflim ve dönüflümü kapi-
talist sisteme eklemlenme olarak gös-
termek için yo¤un çaba harcad›. Ad›
geçen e¤ilimin bu tersinden dönü-
flümü baflarmas› için geçmifli alabil-
di¤ine karalamas› gerekiyordu.
Çünkü kopuflu sa¤latacak ölçüde a¤›r
olumsuzluklarla yüklü oldu¤u somut
olgularla kan›tlanmad›kça, geçmiflten
kopmak mümkün de¤ildi. Kald› ki, bu

geçmifl birçok kesim ve kimse için
dün kadar yak›nd›. Öte yandan de¤i-
flim ve dönüflümün zihniyet devrimini
gerektirecek ölçüde köklü olmas› ve
kadrolar› böyle bir devrimi gerçeklefl-
tirme sorumlulu¤uyla yüz yüze getir-
mesi, kavrama iflinin hiç de kolay ol-
mayaca¤›n› gösteriyordu. Bu anlam-
da partiye gerçekten ba¤l› kadrolar›n
yap›lmas› gereken de¤iflimin nas›l
olaca¤› konusunda erken yorumlara
giriflmekten kaç›nmas›, tasfiyeci-pro-
vokatif e¤ilime de¤iflimi istedi¤i gibi
yorumlama f›rsat› sunuyordu. Bu e¤i-
lime göre PKK demokratik bir parti
de¤ildi. Parti saflar›nda farkl› e¤ilim-
lerin varl›¤›na izin verilmemesi de sö-
züm ona bunu kan›tl›yordu. Özellikle
kad›n-erkek iliflkilerinde ‘yasa¤›’ ça¤-
r›flt›ran sorunlar vard› ve demokratik-
leflme ad›na bunlar›n giderilmesi zo-

runluydu. K›sacas› PKK’nin geçmiflte
Semir provokasyonu flahs›nda mah-
kûm etti¤i ne kadar parti karfl›t› özel-
lik varsa hepsine özgürlük tan›n›yor,
demokratik dönüflüm ad›na provo-
kasyon aklan›yor, buna karfl›l›k mah-
kûm edilen PKK t›pk› Semir’in yap-
mak istedi¤i gibi topra¤a gömülmek
isteniyordu.

PPKKKK’’yyee  hhââkkiimm  oollaammaayyaann  ççeetteecciilleerr  
ssaaffllaarr››  tteerrkk  eettttiilleerr

Önder Apo’yu arkas›na almaya ça-
l›flsa da, PKK’deki de¤iflim ve dönü-
flüm bafllang›çta ABD’nin Ferhat-Bo-
tan çetesine dikte etti¤i çerçevede ge-
liflti. ABD’nin istemleri esas olarak
üç noktada toplanm›flt›: “Bir, Abdul-
lah Öcalan’›n özgürlü¤ü için müca-
dele edebilirsiniz, bunu kendiniz için
ahlaki bir sorumluluk alarak de¤er-
lendirebilirsiniz; ancak kesinlikle ‹m-
ral›’y› dinlemeyeceksiniz. ‹ki, 1 Eylül
‘99 tarihinde içire girdi¤iniz ateflkes
konumunu sürekli k›lacak ve bunu
silahs›zlanmaya kadar götüreceksi-
niz. Üç, PKK’de ça¤dafll›kla ba¤dafl-
mayan yaflam tarz›n› de¤ifltireceksi-
niz; erke¤in kad›nla iliflkilenmesine
özgürlük tan›yacak, bunun için bir
sosyal reform projesi haz›rlayacaks›-
n›z.” ABD’nin istemleri özetle böyley-
di. Asl›nda Türkiye de PKK’nin içine
yönelik ABD’nin bu i¤renç ve tehlike-
li müdahalesinden haberdard›. Daha
do¤rusu, ABD yetkilileri PKK’yi böl-
me giriflimleri konusundaki fikrini
sordu¤unda, Türkiye’den olur yan›-
t›n› alm›fllard›. Ancak Ferhat-Botan
ihanet çetesi baflar›l› olaca¤›ndan
emin görünse bile, ABD tümüyle
benzer kan›da de¤ildi. Daha ötesine
geçmeyi çok istese de, ABD’nin amac›
PKK’yi bölmek, mümkün oldu¤u öl-
çüde fazla say›da insan› PKK’den ko-
parmak, böylece örgütü olabildi¤ince
zay›flatmakt›. Sonuçta iflbirlikçi çete-
den çok, bir ölçüde ABD’nin öngö-
rüsü gerçekleflti. PKK’ye hâkim ol-
may› baflaramayan çeteciler saflar›
terk edip sahiplerinin yemli¤ine kofl-
tular. Ayn› flekilde kafa kar›fl›kl›¤› ya-
flayan çok say›da kadro en kötü bi-
çimde düzene savruldu. 
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TTeeoorriikk  ddoonnaann››mm  vvee  öönnggöörrüü  
pprraattiikkttee  bbaaflflaarr››nn››nn  tteemmeell  kkooflfluulluudduurr

Elbette bu mücadelede sonucu ta-
yin edecek olan da¤ zeminiydi, da¤da-
ki gerilla gücüydü. Gerilla düzeni için-
de yer alan kadro ve savaflç› toplulu¤u
kendi gücünü koruyup Önder Apo et-
raf›ndaki birli¤ini sa¤lamlaflt›rd›kça,
parti de varl›¤›n› koruyup geliflimini
sürdürecekti. Nitekim bu zeminde çok
yönlü bir mücadele yafland›. Hayati
önem arz eden ve öteki mücadele ze-
minlerinde sonucu tayin edecek olan
ideolojik mücadele kesintisiz olarak
sürdürüldü. Önder Apo’nun yeni sis-
teminin temel özelliklerini ortaya koy-
du¤u ‘Bir Halk› Savunmak’ adl› kitab›
temelinde kadrolar›n e¤itimine h›z ve-
rildi. Kadrolar evrene, do¤aya, tarihe
ve topluma iliflkin yeni bir bak›fl aç›-
s›yla donand›. Bu çerçevede tüm ek-
sikliklerine ra¤men zihniyet devrimini
gerçeklefltirmede küçümsenemez bir
mesafe kat edildi. Bütün bunlar›n top-
lam ifadesi olarak PKK’yi Yeniden ‹nfla
Kongresi baflar›yla gerçeklefltirildi. At›-
lan bu ad›m henüz bir bafllang›c› ifade
etse de, özellikle gerilla cephesinde bü-
yük coflkuya yol açt›; gerillan›n komu-
ta ve savaflç› yap›s›nda Apocu militan
ruhunu yeniden yükseltti. Öncü parti
ve kadroda somutlaflan teorik dona-
n›m ve öngörü her zaman pratikte ba-
flar› kazanman›n temel koflulu duru-
mundayd›. Nitelikçe büyümenin yolu
buradan geçiyordu. Bütün bunlar ya-
p›lmasa ve böylesi kararl› bir mücade-
le yürütülmeseydi, Zap direniflinde zir-
veleflen gerilla mücadelesinin sistemi
zorlayacak bir düzey kazanmas› da ke-
sinlikle mümkün olamazd›.

Tasfiyeci-provokasyon e¤iliminin
bafl›n› çeken flah›slardan birço¤u ha-
reketin yönetiminde yer al›yordu.
2002 y›l› sonundan itibaren toplant›-
lar yap›p sözcü¤ün gerçek anlam›nda
ayr› bir e¤ilim olarak örgütlenmeye
bafllam›fllard›. Kongra Gel yap›lanma-
s›n›n ilk Genel Kurul Toplant›s›nda ör-
gütü tamamen ele geçirmek, öngörü-
len de¤iflim ve dönüflümü ba¤land›k-
lar› güçlerin istemleri do¤rultusunda
gerçeklefltirmek istiyorlard›. ABD’nin

yukar›da özetle ortaya koydu¤umuz
istemlerini kendi programlar› haline
getirmifllerdi. Daha da önemlisi, yafla-
d›klar› kararlaflma çerçevesinde Genel
kurul toplant›s› öncesinde hareketin
Türkiye, Kuzey Kürdistan ve Avrupa
zeminindeki çal›flmalar›n› yönlendir-
mek ve onlar› kendi programlar›yla
uyumlu davran›r bir konuma getirmek
için yo¤un çaba harcam›fllard›. Karfl›
ç›k›fllar› önlemek için de bunu bir e¤i-
limin görüflleri olarak de¤il, hareketin
içine girmesi gereken yeni do¤rultu
olarak sunmufllard›. Elbette kendi e¤i-
limlerini aç›k olarak ifade edip kendi-
leriyle birlikte hareket etmelerini iste-
dikleri ve ikna edip e¤ilimlerine katt›k-
lar› kifliler de az de¤ildi. Do¤u, Güney
ve Güneybat› Kürdistan çal›flmalar›
zaten kendi kontrolleri alt›ndayd›. Te-
mel sorun da¤d›, gerillay› bir biçimde
bofllu¤a düflürmek ve etkisizlefltirmek-
ti. Dolay›s›yla sistemin bu yeni yetme
çanak yalay›c›lar› önlerinde olas› yegâ-
ne engel olarak da¤› görüyorlard›. Bu
engeli aflarlarsa önlerinde çözümü ola-
naks›z ciddi bir sorun kalmayacakt›.
Kendilerine göre öteki alanlar› önemli
ölçüde kazanm›fllard›.

Baz› sapmalar, saplant›lar ve sap-
k›nl›klar karfl›s›nda, halk›n kimi in-
sanlarda bunlara karfl› geliflen ilgiyi
aç›klamak üzere kulland›¤› bir deyifl
vard›r: Efle¤in akl›na karpuz kabu¤u
düflürmek! Yanl›fl bir fleye saplant› de-
recesinde ba¤lanmak, kafas›n› hep
onunla meflgul etmek, onun d›fl›nda
bir fley düflünmemek anlam›nda kul-
lan›lan bu deyifl, tam da baz›lar›n›n
tasfiyeci-provokatif e¤ilimin her fleyin
çözümü olarak gördü¤ü ‘Sosyal Re-
form Projesi’ne olan yaklafl›mlar›n› ifa-
de eder. Bu deyifl k›smen bizim ‘virüs
bulaflmas›’ dedi¤imiz durumla da ben-
zerlikler tafl›r. Ancak ikinci tan›m ya-

flanan durumun teflhisinde kan›mca
ilkinin izah gücüne ulaflamaz. Dolay›-
s›yla olas› tepkilere ra¤men halk›n bu
deyifli üzerinde biraz daha durmakta
yarar vard›r. Halk deyifli, insanlar›n
içine girdikleri bir yanl›fll›¤a parmak
basmak ister; ama deyiflteki özne
‘eflek’tir. Bununla halk, insan olan bi-
le bile yanl›fla düflmez demek ister.
Kuflkusuz do¤ru olan da budur. Öy-
leyse, PKK’nin özgür yaflam konusun-
daki muazzam aç›kl›¤›na, netli¤ine ve
kararl›l›¤›na ra¤men, Ferhat-Botan çe-
tesinin ‘karpuz kabu¤u’ misali bir yol-
dan ç›karma silah› olarak kulland›k-
lar› ‘Sosyal Yaflam Projesi’ne tak›lmak,
özde de¤il sözde bir PKK’lili¤in yaflan-
d›¤›n› kan›tlar. Yani ‘karpuz kabu¤u’
gerçek PKK’linin de¤il, ancak sözde
partililerin akl›n› çelebilir. Bu da bize
flunu gösterir: Tasfiyeci-provokatif e¤i-
lim Önderlik gerçe¤ini kavramadaki
yüzeyselli¤i, partileflmedeki zay›fl›¤›,
bu konuda yaflanan kiflilik yetmezlik-
lerini, sistemden tam kopamama ve
yeniden sistemle bütünleflme potansi-
yelini kendine basamak yaparak so-
nuç almak istemifltir.

PPaarrttii  iinnssaannaa  ‘‘kkeennddiinnii  bbiill  
kkeennddiinn  ooll’’  ddiiyyoorr..

Bizde partililik bazen çok yanl›fl an-
lafl›l›r; örnek bir parti militan› haline
gelmek, adeta insanda var olmayan
özellikler ve erdemlere sahip olmakm›fl
gibi de¤erlendirilir. Bu asl›nda do¤ru
temelde partilileflmeyi sekteye u¤ratan
bir anlay›flt›r. PKK kendi mensuplar›n-
dan insanda bulunan özellikler d›fl›n-
da insanüstü bir özellik aram›yor; ger-
çek insanda bulunan erdemler d›fl›nda
bir erdeme sahip olmalar›n› da istemi-
yor. Herkesten istenen, özü itibariyle
en sadece insan haline gelmesi ve en

“PKK  kendi  mensuplar›ndan  insanda  bulunan  özellikler
d›fl›nda  insanüstü  bir  özellik  aram›yor;  gerçek  insanda  

bulunan  erdemler  d›fl›nda  bir  erdeme  sahip  olmalar›n›  da  
istemiyor.  Herkesten  istenen,  özü  itibariyle  en  sade  insan

haline  gelmesi  ve  en  sade  insan  olarak  davranmas›d›r;  Daha
farkl›  bir  deyiflle  ‘kendini  bil,  kendin  ol’  diyor”
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sade insan olarak davranmas›d›r; bu-
nun için de devletçi sistemin yarat›m›
olan yaflamdaki yapayl›¤› aflmas›,
onun bulaflt›rd›¤› kirlerden ar›nmas›
ve kendi do¤all›¤›yla buluflmas›d›r.
Kaybeden kendisinde bir fleyler kay-
betmifltir, kazanmak istediklerini de
kendisinde bulacakt›r. Bu anlamda
parti insana ‘d›flar›dan’ bir fleyler yük-
lemiyor, insanda var olan ama derin-
liklerde bir yere itilen özellikleriyle bu-
luflturmaya ve böylece kendisi olma-
s›n› sa¤lamaya çal›fl›yor. Daha farkl›
bir deyiflle ‘kendini bil, kendin ol’ di-
yor. ‹nsan kendisi olmaktan ç›kt›¤›
için zay›f ve zaafl›d›r ya da zay›fl›klar›
ve zaaflar›n›n tutsa¤› olmufltur. Bu
tutsakl›k da devletçi uygarl›¤›n yaflam
tarz›na kazan›lmas›n›n sonucudur. O
zaman tutsakl›kla özdefl olan zay›fl›k-
lar ve zaaflardan ar›nmak, her fleyden
önce ve mutlak anlamda devletçi uy-
garl›k sisteminin yaflam tarz›ndan
kopmay› gerektirir. Yanl›fl yoldan ç›k-
madan elbette do¤ru yola girilemez;
devletçi uygarl›k sisteminin soktu¤u
kölelik yolundan ç›kmadan özgürlük
yolunda tek bir ad›m bile at›lamaz.
‘Karpuz kabu¤u’na tamah etmeyen in-
san iflte o zaman insanlafl›r. 

“Üçüncü yaflam dönemi, e¤er ad›na
ve özüne yaflam denilebilecekse, 15
fiubat 1999’dan sonuna kadar gidile-
bilecek aflama olarak ayr›flt›r›labilir.
Belirgin niteli¤i, genelde devlet odakl›
(yaflamdan), özelde kapitalist modern
yaflamdan kopuflla bafllamas›d›r.” Ön-
der Apo, insanl›¤›n özgürlük mücade-
lesinde evrensel çözümün yakalan-
mas› olarak de¤erlendirdi¤i yeni döne-
min belirgin niteli¤ini iflte böyle ortaya
koydu. Bunun sonuna kadar gidebile-
ce¤ini söyledi ve evrensel çözüm ol-
mas› da zaten buradan kaynaklan›yor-
du. Önderlik devletçi uygarl›k yafla-
m›ndan kopuflu yeni döneme bafllan-
g›ç olarak de¤erlendiriyor, ancak bu-
nunla yetinmeyip ayn› yaflam tarz›n›n
içinde say›labilecek kapitalist modern
yaflamdan kopuflun olmazsa olmaz ge-
reklili¤ini özellikle vurguluyordu. Kla-
sik köleci devlet uygarl›¤›n›n yaflam
tarz› afl›lm›flt›, feodal uygarl›¤›n yaflam
tarz› da büyük ölçüde afl›l›yordu. Do-
lay›s›yla as›l sorun verili yaflama dam-

gas›n› vuran ve insans›zlaflmaya do¤ru
yol alan kapitalist modern yaflamdan
kopmay› baflarmakt›. Bu noktaya ya-
p›lan vurgunun temel bir nedeni buy-
du. Zincirsiz, buka¤›s›z ve kelepçesiz
kölelik: Kapitalist modern yaflam tarz›
iflte budur. Bu yaflam›n içindeki insan
zincire vurulmaks›z›n da köle olarak
yaflayabilecek kadar özgürlükten
uzaklaflt›r›lm›flt›r. En tehlikeli kölelik
sistemi olmas› iflte buradan kaynakla-
n›r. Tehlikesinin de ötesinde, onun in-
san› dehflete düflüren yan›, özgürlük
sunuyormufl gibi alg›lan›p büyük bir
heves ve istekle yaflanmas›d›r.

YYaaflflaamm  yyaa  öözzggüürr  oollaaccaakk  
yyaa  hhiiçç  oollmmaayyaaccaakk

Önder Apo’daki en büyük derinlefl-
me özgürlük çizgisinde sa¤lanan de-
rinleflmedir. Geçmiflte devlete sahip
olmak, iktidar› ele geçirmek ve bunu
da savaflarak baflarmak özgürlü¤e gö-
türen yol olarak düflünülüyordu.
Ba¤land›¤›m›z özgürlük idealiyle çe-
liflti¤i için bunun bizi devletçi siste-
min uzant›lar›na dönüfltürme ve PKK
Hareketini sistemin bir mezhebi hali-
ne getirme tehlikesi vard›. Gerçeklefl-
tirilen üçüncü do¤ufl bu tehlikeyi en
az›ndan çizgi düzeyinde bertaraf etti.
Bunu sa¤latan da Önder Apo’nun öz-
gürlük idealine s›n›rs›z ve sonsuz
ba¤l›l›¤›yd›. Nitekim Önder Apo, De-
mokratik Uygarl›k Savunmas›’nda,
“Yaflam ya özgür olacak, ya hiç olma-
yacak ilkesine ba¤l›l›¤›m, do¤ufltan

ölüme veya sonsuzlu¤a kadard›r” di-
yordu. Uçurumun bafl›ndaki insana
uçmas›n› sa¤layan kanat takt›ran ve
insan›n beynini felç eden koflullarda
bile kanatl› düflünmesini sa¤latt›ran
bu önünde durulamaz özgürlük tut-
kusudur. Kapitalist modern yaflam›n
içindeki insan özgürlü¤e en uzak ve
en yabanc› insan oldu¤u için bu ger-
çe¤i kavrayamaz. Buna karfl›l›k Ön-
der Apo’nun yaflam prati¤i ve özellik-
le onun ‹mral› safhas›, özgürlü¤e ke-
netlenmenin nas›l mucizevî sonuçlar
do¤urdu¤unun dolays›z kan›tlanma-
s›d›r. Kapitalist modern yaflamdan
kopuflun özgürlük yoluna giriflin ilk
ad›m› oldu¤unu bir baflkas› de¤il, öz-
gürlü¤ü insanl›k için hayal olmaktan
ç›kar›p yaflam›n gerçe¤i haline getire-
cek bir sistem oluflturup insanl›¤a ar-
ma¤an eden Önder Apo söylüyor. Üs-
telik bunlar› sevinçle hayk›r›yor.
“Kürt teflisi dönüyor... Kürdistan hal-
k›n›n demokratik çözüm projesi heye-
can veriyor” diyor. Yakalanan evren-
sel çözümün bu projenin Kürdis-
tan’dan bafllayarak uygulanmas›yla
hayat bulaca¤›n› ve bunun neolitik
devrimin günümüz tekni¤iyle birleflti-
rilerek yeniden yaflamsallaflt›r›lmas›
anlam›na geldi¤ini bize anlatmak, bi-
zi de kendi sevinci ve heyecan›na or-
tak etmek istiyor.

Peki, Önder Apo’nun yol arkadafl-
lar› iddias›nda olanlar, yani bizler
Onun bu sevinç ve heyecan›n› ne ka-
dar paylaflt›k? Özellikle heyecan verdi-
¤ini söyledi¤i demokratik çözüm proje-
sinin hayata geçirilmesinde öncü dü-
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zeyinde sorumluluk yüklenmeleri iste-
nen kad›n›n ve gençli¤in tutumu ne ol-
du? Öncülük rolüne ne kadar sahip ç›-
k›ld›? Bu sorumluluk temelinde proje
hangi ölçüde hayata geçirildi? Kuflku-
suz burada sözünü etti¤imiz kad›n
halk kapsam› içinde ele ald›¤›m›z Kürt
kad›n› de¤ildir. Paradigma de¤iflimiyle
birlikte yaflanan kritik geçifl sürecinde
birçok kesimde bireysel kayg›lar öne
ç›kt›¤› halde, e¤er Kürt halk›n›n kendi
Önderli¤ine ba¤l›l›¤›nda en ufak bir
sars›nt› olmam›flsa, bu esas olarak
Kürt kad›n›n›n kendi tarihinden dev-
ral›p getirdi¤i o soylu özgürlükçü du-
ruflunun eseridir. Tutarl› bir öncü
kadro bu soylu kad›n›n ayaklar›na tü-
rap olmay› en büyük onur sayacakt›r.
Ve elbette kad›n özgürlük hareketi
özünde bu kad›n›n hareketidir. Da¤-
daki kad›n gerilla da bu soru’nun mu-
hatab› de¤ildir. Buradaki soru’nun
as›l muhatab›, gençli¤in yan› s›ra,
esas olarak legal sahada kad›n özgür-
lük hareketi ad›na konuflma hakk›n›
kendilerinde bulanlarad›r, kad›n kad-
rolarad›r. Soru bu arkadafllara yönelti-
liyor: Sizden isteneni ne kadar yerine
getirdiniz? Büyük çözüm döneminin
heyecan›n› ne kadar yaflad›n›z?

Dürüstçe verilecek cevap bu sevinç
ve heyecan›n paylafl›lmad›¤›, en az›n-
dan yeterince paylafl›lmad›¤›, öncü-
lük rolünü üstlenmenin uza¤›nda ka-
l›nd›¤›, lafz›ndan söz edilse de özün-
den uzak duruldu¤u do¤rultusunda
olacakt›r. Daha önce de de¤inildi:
Tasfiyeci-provokatif e¤ilim Kongra Gel
Birinci Genel Kurulu’ndan çok önce
legal sahaya el atm›fl, burada kendi
e¤iliminin kadrosunu oluflturmaya
çal›flm›fl, genelde kadrolarda bir kafa
kar›fl›kl›¤›na ve mu¤lâkl›¤a yol aç-
m›flt›. Ömrünün yirmi y›l›n› en ac›-
mas›z iflkence koflullar›nda geçiren
kadrolar bile bundan nasibini alm›fl-
lard›. Onlardan bir kesimi bile kendi-
lerini kopufla götürecek ölçüde yanl›fl
temelde bir geçmifl sorgulamas›na gi-
riflmifllerdi. ‹nkârc›l›k zaten bu e¤ili-
min temel özelliklerinden biriydi ve
bu tehlikeli hastal›k flu veya bu ölçü-
de herkese bulaflm›flt›. Ortam kiflilik
zaaflar› ve zay›fl›klar›n›n kendilerini
d›fla vurup boy vermeleri için adeta

gübrelenmifl toprak gibi elveriflli bir
zemin sunuyordu. Bu duruma müda-
hale edecek birileri de yoktu. Onun
da ötesinde Genel Kurul sonuç-
lanm›fl, KADEK flahs›nda PKK feshe-
dilmifl, toplant›n›n en temel belgesi
say›lan ‘Sosyal Reform Projesi’ onay-
lan›p alelacele her yere ulaflt›r›lm›flt›.
Zay›f ve zaafl› kifliliklerin hemen bu-
nun üzerine atlayacaklar› kesindi.
Özgür yaflam ölçüleri ve parti milita-
n›n›n özellikleri bir tarafa at›lm›flt›.
Özgürlük ve ölçü art›k bir kiflisel yo-
rum sorunuydu; isteyen PKK ölçüleri-
ni de esas alabilirdi, bunun önünde
engel yoktu. Ama herkesten bu ölçü-
leri esas almas›n› istemek özgürlü¤e
ayk›r›yd›. Geçmiflte PKK herkese ken-
di ölçülerini dayatarak demokrasiyi
ihlal etmiflti. ‘Sosyal Reform Projesi’
bu ihlale son verip demokrasiyi yer-
lefltirecekti. Provokatörler böyle söy-
lüyorlard›. Özcesi tasfiyeci-provokatif
e¤ilimin örgüte yerlefltirmeye çal›flt›¤›
demokrasi, mahkûm edilmifl PKK’nin
yok oluflu üzerinde vücut bulacak bir
demokrasi olacakt›.

ÖÖzzggüürrllüükk  ddaavvaallaarr››  iiççiinn  ggeerrççeekk  
tteehhlliikkee  hheerr  zzaammaann  iiççeerrddeenn  ggeelliirr

Komplo sonras›nda yaflananlar göz
önüne getirildi¤inde, afla¤›da Önderli-
¤in bir çözümlemesinden yap›lm›fl
olan al›nt›, adeta bir kehanetin do¤ru-
lanmas› olarak insan› adeta dehflete
düflürüyor: “Bu davada a¤›r bir yenilgi
kendisini kap›ya dayatt›¤›nda, ‘bize bi-
reysel yaflam yolu aç›ld›’ diyemezsiniz.
Ben bu tehlikeyi aç›kça görüyorum.
Yenilgi kap›ya dayand›¤›nda yüre¤iniz
rahatl›kla kendini yaflataca¤›n› san›-
yor!” Öncelikle bu de¤erlendirmenin
uluslararas› komplonun uygulamaya
konuluflundan k›sa bir süre önce ya-

p›ld›¤›n› belirtmek gerekir. Büyük bir
duygu dehas›na sahip olan Önder
Apo, belli ki komplonun gelece¤ini da-
ha önceden sezmiflti. Uluslararas› dev-
letçi sistem bu komployla Kürt halk›-
n›n özgürlük davas›na ‘büyük bir ye-
nilgi’yi tatt›rmak istiyordu. Beyin ve
yürek, büyük davalara yönelik a¤›r
tehditler söz konusu oldu¤unda, ken-
dini paralarcas›na bir isyan konumu-
na geçiyorsa beyin ve yürektir. Özgür-
lük savaflç›lar›n›n beyni ve yüre¤i böy-
ledir, kendilerinden beklenen budur.
‹kincisi, Önder Apo’nun kendilerine
hitap etti¤i ve konusunda tehlike uya-
r›da bulundu¤u insanlar en az›ndan
görünürde PKK’nin kadro ve savaflç›la-
r›yd›. Onlar›n flahs›nda PKK’nin kadro
ve militanlar› olduklar› iddias› tafl›yan
herkese sesleniyordu. Dolay›s›yla böy-
lesi kritik bir süreçte kap›y› çalmaya
haz›rlanan yenilgiyi kendileri için ‘bi-
reysel yaflam yolunun aç›lmas›’ olarak
görecek kiflilikler onlar›n aras›ndan ç›-
kacakt›. Özgürlük davalar› için gerçek
tehlike her zaman için içerden gelir.
Özgürlük düflmanlar› elbette özgürlük
davalar›n›n can›na okumak isteyecek-
lerdir. Bunun tersini düflünmek eflya-
n›n do¤as›na ayk›r›d›r. Ne var ki, öz-
gürlük savaflç›lar› da özgürlü¤ün ye-
minli düflmanlar›n›n bu heveslerini
kursaklar›na t›kmakla mükelleftir.
Dolay›s›yla onlar baflar› ve zaferin gü-
vencesi olduklar› gibi, gerçek tehlike
de onlardan gelir. As›l büyük tehlike,
davan›n baflar›s›na kefil olmufl insan-
lar›n, böylesi kritik süreçlerde bu kefa-
leti feshetmeyi anlatan ters bir duruflu
ve ruh halini yaflamalar›d›r.

“Yenilgi kap›ya dayand›¤›nda yüre-
¤iniz rahatl›kla kendini yaflataca¤›n›
san›yor!” Bunun ürkütücü bir eleflti-
ri, hatta deyim yerindeyse a¤›r bir it-
ham olmad›¤›n› kim iddia edebilir?

“Uluslararas›  devletçi  sistem  bu  komployla  Kürt  halk›n›n
özgürlük  davas›na  ‘büyük  bir  yenilgi’yi  tatt›rmak  istiyordu.
Beyin  ve  yürek,  büyük  davalara  yönelik  a¤›r  tehditler  söz  

konusu  oldu¤unda,  kendini  paralarcas›na  bir  isyan  konumuna
geçiyorsa  beyin  ve  yürektir.  Özgürlük  savaflç›lar›n›n  beyni  ve

yüre¤i  böyledir,  kendilerinden  beklenen  budur”
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Dava yenilecek ve belki de belini bir
daha do¤rultamayacak, ama davan›n
sözcüsü iddias›ndaki yürek ise kendi-
sini yaflataca¤›na inanacak! Bu bir
potansiyel ihanet konumunda bulun-
mak de¤il midir? Bir özgürlük savafl-
ç›s›nda fleref varsa ve sol gö¤sünün
alt›nda bir tezek parças› de¤il de ger-
çek bir yürek tafl›yorsa, elbette bu tür
bir ölüm kal›m an›nda yüre¤ini bir
bomba haline getirip özgürlük düfl-
manlar›n›n tepesinde patlatmay› dü-
flünecek, buna gücü yetmeyip yafla-
mak isteyen bir yüre¤in de orta yerin-
den çatlay›p paramparça olmas›n› di-
leyecektir. Bu durufl Mazlum’lar›n,
Kemal’lerin, Hayri’lerin, Ferhat’lar›n,
Zilan’lar›n ve Halit Oral’lar›n duruflu-
dur. Bu durufl, “Art›k yeter, ‹mral›
sistemiyle birlikte yaflamak istemiyo-
rum” diyen, herkesi buna davet eden
ve ‘êdi bese’ hamlesinin bafllat›c›s›
olan Viyan’lar›n durufludur. Gerçek
özgürlük savaflç›lar› onlard›r. 

Demek ki PKK’de böyleleri de
vard›, hala vard›r ve hep var olacak-
t›r. Önder Apo bu gerçe¤i yads›m›yor,
tersine tüm PKK kadro ve savaflç›la-
r›n› bir büyük yenilgi an›nda onlar
gibi davranmaya ça¤›r›yor. Ama bu
gerçek, potansiyel tehlikeye dikkat
çekmesinin önünde engel oluflturmu-
yor. Yan› bafl›nda duran, do¤rudan
ilgilendi¤i, özgürlük iddialar›n› güç-
lendirip özgürlük davas›n›n yenilmez
militanlar› olmalar›n› istedi¤i, bunun
için her fleyini paylaflt›¤› insanlara
‘Sizde bu tehlikeyi görüyorum” diyor.
Fiziksel yak›nl›k anlam›nda da olsa
en yak›n›nda duran, günlük ve hatta
anl›k olarak müdahalede bulundu¤u
kadrolar›n durumu buysa, bu ola-
naktan yararlanamayan kadronun
durumu acaba nas›l olabilir? Birileri
kalk›p da “Orada olup Önderli¤in in-
san› yetkinlefltiren e¤itiminden geç-
mesem de, bu elefltiriler bana de¤il”
diyebilir mi? Bir canl› tan›k olarak
biliyorum: Önder Apo her zaman “Be-
nim elefltirilerim en çok da bu eleflti-
riler benim için geçerli de¤il diyenle-
redir” derdi. Kald› ki, Önder Apo hep
an’da tarihi, kifli somutunda ise ge-
neli ve toplumu çözümledi. Burada
da yapt›¤› fley yine buydu.

KKeennddiinnii  ssaavvuunnmmaakk  aannccaakk  ssaa¤¤llaamm  
iiddeeoolloojjiikk  dduurruuflflllaa  mmüümmkküünnddüürr

Legal çal›flmadaki kadro yaflam›n›n
her an›nda düflman tehdidi alt›ndad›r.
Bunu yaln›zca her an siyasi polisin tu-
za¤›na düflmek, bir köfle bafl›nda arka-
dan ald›¤› bir kurflunla yere y›k›lmak,
faflistlerin sald›r›s›na u¤ramak, tutuk-
lanmak, iflkence görmek, sakatlan-
mak, hapse girmek ya da yarg›lan›p en
a¤›r cezaya çarpt›r›lmak biçiminde ele
almamak gerekir. Bu kadro düflman›n
egemenlik alan›ndad›r ve düflman sa-
dece örgütlü zor gücüyle de¤il, ideolo-
jisiyle, sosyal yaflam›yla, kültürüyle
egemendir. Kadro bedensel aç›dan ol-
du¤u kadar anlam ve duygu bak›m›n-
dan da bir kuflatma çemberinin için-
dedir. Kendisini savunma konumunda
tutan kadro, böyle bir kuflatma çem-
berinde sa¤ ve sa¤lam kalmak için ön-
celikle varl›¤›n›n anlam›n› savunmak
ve korumak zorundad›r. Bir devrimci
aç›s›ndan en onursuz ölüm varl›¤›n›n
anlam›n› yitirmesiyle gelen ölümdür.
Bu anlamda böylesi bir düflman ku-
flatmas› alt›nda kendini en etkili bi-
çimde savunmak, ancak sa¤lam bir
ideolojik duruflu sergilemekle müm-
kündür. ‹deolojik durufl sahibi olma-
yan kadro, anlam ve duygu gücü ola-
rak varl›¤›n› koruyamaz. ‹flkenceci po-
lislerin s›n›r tan›mayan uygulamalar›
alt›nda akla durgunluk veren bir dire-
nifl sergileyen, iflkencecilere diz çöktü-
ren ve düflman›n yenilmez dedi¤i dev-
rimcilerin bile sistemin ideolojik ve
kültürel sald›r›lar›na yenik düflebildik-

lerini iyi biliyoruz. Biz nas›l yenilmezli-
¤imizi ideolojik duruflumuza, yaflam
tarz›m›za ve devrimci kültürümüze
ba¤l›yor ve bunlarla zafere gidece¤imi-
zi söylüyorsak, ayn› flekilde düflman
da esas olarak bu alanlardan gelifltir-
di¤i fazla fiziksel fliddet içermeyen sal-
d›r›larla sonuç almak istiyor. Dolay›-
s›yla kadronun direniflini en çok bu
noktada yo¤unlaflt›rmas› gerekiyor.

PPKKKK’’ddee  kkaaddrroo  iiççiinn  hhaakk  ggöörreevvddiirr

Peki, legal sahadaki kadrolar›m›z
bu duruflu ve direnifli gösterdiler mi?
Hay›r. Bir kere tasfiyeci-provokatif e¤i-
lim sisteme yönelme ve yeniden siste-
me eklemlenmenin kap›lar›n› ard›na
kadar açm›flt›. Uluslararas› komplo-
nun kapsaml› ideolojik ve kültürel sal-
d›r›lar› ve at›lamayan düzen etkileriyle
birleflince, bu durum kadrolarda ciddi
bir savrulmay› ortaya ç›karm›flt›.
Komplonun ideolojik, sosyal ve kültü-
rel sald›r›lar›n›n beflinci kolu rolünü
üstlenen tasfiyeci-provokatif e¤ilim,
bu yönüyle sadece bir çöpçatanl›k ha-
reketi de¤ildi; parti gerçe¤ine karfl› ör-
gütlendirilmifl bir ideolojik, politik ve
örgütsel tahrip operasyonuydu. Tahri-
bat›n hedefi parti kadrolar›yd›. Ad› ge-
çen e¤ilim, bu operasyonu bafllatmas›-
n›n ifadesi olarak yeni bir kadro ta-
n›m› yap›yordu. PKK, “Kadro için hak
görevdir” demiflti. Bu tan›m kadronun
kiflilik haklar›n›n ihlaliydi. Bir birey
olarak kadronun bireysel haklar›
vard›; evlenip aile kurma hakk› bun-
lardan sadece biriydi. Bireyin mutlaka
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bir özel yaflam alan› olacakt› ve parti
bu alana müdahalede bulunmama-
l›yd›. Kadronun kiflilik haklar›na sald›-
r›y› ifade etti¤i için elefltiri-özelefltiri de
bir yana b›rak›lmal›yd›. Talimat ver-
mek kadronun iradesine dayatmada
bulunmakt› ve terk edilmeliydi. Örgüt
bunun yerine yönergeler ç›karabilir,
kadro bu yönergelerde uygun bul-
mad›¤› hususlara uymayabilir ve uy-
gulamayabilirdi. Kadroya belli bir üc-
ret ödenmeli, y›lda bir ay izne ç›kmas›-
na imkân tan›nmal›yd›. Kendi görü-
flünü almadan kadroyu ihtiyaç duyu-
lan yerde görevlendirmek yanl›flt›.
Kadro art›k proje haz›rlayacak, bunu
uygulaman›n maliyetini saptayacak,
nerede hayata geçirece¤ini ortaya ko-
yup örgüte sunacak, örgüt de kendisi-
ne maddi destek verecekti. Bütün
bunlarda bir ihlal gördü¤ünde, düzel-
tilmesini sa¤lamak üzere kadronun
yarg›ya baflvurma hakk› vard›. Burada
eksik bir özetini ortaya koydu¤umuz
bu durumun en çok da legal sahalar-
daki kadrolar üzerinde etkide bulun-
mas› bir bak›ma kaç›n›lmazd›.

KKaappiittaalliisstt  yyaaflflaamm  ttaarrzz››nnaa  dduuyyuullaann  
öözzeennttii  kkeennddiinnii  bbiiççiimmddee  dd››flflaa  vvuurrdduu

‹blisin yeryüzündeki cisimleflmifl
hali olan kapitalist devletçi sistemin
yeni yetme çocuklar› iflbafl›ndayd›. ‹bli-
se özgü yöntemleri iyi kullan›yorlard›.
Örgüt içinden kendilerine karfl› bir di-
reniflin mutlaka geliflece¤ini onlar da
biliyorlard› ve bu direnifli bofla ç›kar-
mak için tedbirler alm›fllard›. En etkili
tedbir, direnifle geçecek ve ça¤r›lar›yla
baflkalar›n› da direnifle katacak olan-
lar› kadrolar ve halk nezdinde farkl›
gösterip haklar›nda kuflkular olufltura-
cak tan›mlamalarda bulunmakt›. On-
lar da aynen bunu yapt›lar. Parti de-
¤erlerini korumak, parti ve kadro ölçü-
lerinin mu¤lâklaflt›r›lmas›na ve giderek
ortadan kald›r›lmas›na karfl› koymak
ve bu temelde direnifle geçme ça¤r›s›n-
da bulunmak demek, geçmifle gömü-
lüp kalmak, de¤iflim ve dönüflüme
karfl› ç›kmak, bu anlamda Önderli¤i
reddetmek, tutucu ve muhafazakâr ol-
mak demekti. Bu sol muhafazakâr e¤i-

limin bafl›n› hareketin Ankara’daki
oluflum sürecinden bugüne gelen eski
kadrolar çekiyorlard›. Bunlar›n yapt›¤›
iktidar savafl›yd›; uzun y›llard›r al›flt›k-
lar› iktidar sevdas›ndan vazgeçmek is-
temiyorlar, iktidar koltuklar›n› terk et-
meye yanaflm›yorlard›. Bu ‘Ankara çe-
tesi’ tasfiye edilmedikçe arzulanan de-
mokratik de¤iflim ve dönüflümü sonu-
ca götürmek oldukça zordu. Bunlar›n
öyle savunduklar›n› iddia ettikleri kut-
sal de¤erler yoktu; savunduklar› asl›n-
da kendi iktidarlar›yd›, bugüne kadar-
ki konumlar›n› yitirmemekti.

Tasfiyeci-provokasyon e¤iliminin bu
propagandalar› kendisine yönelecek
direnifli etkisizlefltirmede bir tedbir ol-
man›n ötesinde, geçmifli en çirkin
tarzda karalama ve bu temelde geç-
miflten tümüyle kopman›n oldukça
önemli bir parças›yd›. Bunu baflarmak
üzere kafalarda belli bir kuflku yarat-
mak bile nihilizmin tohumlar›n›n ekil-
mesi için yeterliydi. Kuflku partiye
ba¤l› kesimleri en az›ndan bir ‘bekle-
gör’ duruflu içine sokacak, tasfiyeciler
de bofl meydanda istedikleri gibi at
koflturacaklard›. Önder Apo en a¤›r
tecrit ve izolasyon sürecine sokulmufl-
tu; dolay›s›yla geliflen bu olumsuzluk-
lara müdahale edemeyecekti. Böyle bir
ortamda geliflen elbette tasfiyeci-pro-
vokatif e¤ilimin etkileri olacakt›. Nite-
kim süreç kadrolar›n a¤›rl›kl› kesimi
aç›s›ndan bu do¤rultuda iflledi. Provo-
kasyon sayesinde keflfedilmifl gecik-
meli bir bireysellik kadrolar›n önemli
bir bölümünü kötü bir bireycili¤e sa-
vurdu. De¤iflme ve geliflmeyi köstekle-
yen dogmatizmin kal›plar›n› k›rmak
ad›na zakkum çiçe¤i misali bir aç›l›p
saç›lma yafland›. Kiflisel ilgiler ve be¤e-
ni ölçüleri h›zla öne ç›kt›. Zevkler ve
renklerin tart›fl›lamayaca¤› söylendi.
Özünde kendisiyle bir bütünleflmenin
sa¤lanamad›¤› anlam›na gelen kapita-
list modern yaflam tarz›na duyulan
özenti kendisini en çok biçimde d›fla
vurdu. Gösterifle önem veren postmo-
dern kiflilik için esas olan imajd›. De-
¤iflim ad›na imaj her gün yeniden taze-
lenebilirdi. Gerçekten de legal sahada-
ki kadronun yönelimi postmodern ti-
pin yaflam tarz›na yönelimi ifade edi-
yordu. Eskinin halka de¤er veren,

halkla kaynaflma ve gerekti¤inde hal-
k›n içinde erimeyi esas alan kadrosu-
nun yerini halka yabanc›laflan, gide-
rek halktan kopan elitist bireyci bir
kadro tipi al›yordu.

PPrraattiikkllee  uuyyuummssuuzz  aa¤¤››zzddaann  ddöökküülleenn  
ttaattll››  ssöözzlleerree  hhaallkk  ddee¤¤eerr  vveerrmmeezz

Geliflmelerin genel do¤rultusu bili-
niyor: Tasfiyeci-provokatif e¤ilim tasfi-
ye edildi. ‘Sosyal Reform Projesi’ arzu-
lad›¤› flekilde uygulanma olana¤› bula-
mad›. Ancak yine de gizli sosyal re-
formculuk her yerde flu veya bu düzey-
de ve ölçüde varl›¤›n› sürdürdü. Buna
karfl› en sistematik ve etkili direniflin
gösterildi¤i ve tasfiyecileri efendilerine
s›¤›nmak zorunda b›rakan da¤ zemi-
ninde bile sosyal reformculu¤un izleri-
ni tümüyle silme baflar›lamad›. Baflka
sahalarda ‘bekle-gör’ tutumu içine gi-
rip nihai sonucu bekleyenler söz konu-
su e¤ilimin etkilerini tafl›salar da, bu
e¤ilim tasfiye edildi¤inde hareketten
kopmad›lar; kendine göreliklerini ko-
ruyarak saflarda kald›lar. Ortam da bu
davran›fllar› için uygun zemin sunu-
yordu. ‹ç savafl›ma öncülük edecek, bu
savafl›m› baflar›yla yürütecek, tasfiye-
cili¤i tasfiye edip ortamda netleflmeyi
sa¤layacak ve kadrolar› yeni bir karar-
laflma olgusuyla karfl› karfl›ya getirip
ölçülerle bütünleflmelerine yol açacak
bir öncü kadro düzeyi yoktu ya da çok
zay›ft›. Do¤rudan muhataplarla yüz
yüze gelmedikçe, hareketin yakalad›¤›
genel çözüm düzeyi da¤ d›fl›ndaki sa-
halara istendi¤i düzeyde yans›t›lam›-
yordu. Kadro özelliklerine ters bir du-
rufl sergilenmesine ra¤men kadro olma
konumunda ›srar etmenin tehlikeleri
büyüktü. Bu terslik halk›n hareketten
so¤umas›na da yol açabilirdi. Mevcut
kadro tipi Müslüman mahallesinde
salyangoz satan adam›n konumunu
yafl›yordu. Özüyle sözü aras›nda hiçbir
uyum yoktu; d›fltan modernist bir kifli-
lik imaj› sergilemeye özen gösterirken,
a¤z›ndan bununla uyumsuzluk arz
eden sözcükler dökülüyordu. Halk el-
bette bu tersli¤i münaf›kl›k sayacak ve
a¤›zlardan dökülen tatl› sözlere befl
metelik de¤er vermeyecekti. 
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‹‹llkk  kkaaddrroollaarr  hhaallkk››nn  hhuuzzuurruunnaa  
çç››kkmmaayy››  bbiirr  iibbaaddeett  ggiibbii  eellee  aalldd››llaarr

fiunu hiç unutmamak gerekir:
PKK’nin kadro gerçe¤inden kopmak,
PKK’nin geçmiflinden kopmakt›r. PKK
Hareketinin ilk kadrolar› hizmetine
girmek üzere kendisine do¤ru yürü-
dükleri halk›n huzuruna ç›kmay› bir
ibadet gibi ele ald›lar; halk›n içine
girmeyi kutsal bir mabede girifl gibi
gördüler. Onlar hizmetin sadelik ve
ar›l›k istedi¤ini iyi biliyorlard›. Bu kü-
çük amatör topluluk sözlerinden çok
daha fazla duruflu, davran›fllar›, ya-
flama biçimi ve adanm›fll›¤›yla halk›
kazand›. Her fley iflin laf›z k›sm›nda
yo¤unlaflmakla s›n›rl› kalsayd›, de-
magoglar halk›n en sayg›n önderleri
olurdu. Nitekim iflin laf bölümü söz
konusu oldu¤unda, bu ifli onlardan
daha iyi yapabilecek kimseler çoktu.
Bunlar iflin teorisini daha iyi yap›yor-
lard› ve abartmas›z gerçek buydu.
Buna karfl›l›k PKK’nin bu ilk kadrola-
r›n›n dilleri yeni çözülmüfltü ve bu
yüzden anlatmak istediklerini belki
de iyi anlatam›yorlard›. Ancak halk
arifti ve onlar›n neyi anlatmak iste-
diklerini anl›yordu. Düflünün: Giyim-
deki bir ayk›r›l›k, saç kesimindeki bir
farkl›l›k bile kiflinin ilgisinin nereye
yöneldi¤ini gösterir. Bu anlamda ba-
sit bir mimi¤in bile anlatmak istedi¤i
bir fley vard›r. Halk bütün bunlar›
ciddiye al›r, ölçüp biçer ve ona göre
karar verir. Halk› önüne ne konursa
yemeye haz›r y›llar›n açlar toplulu¤u
olarak görenler kendilerini aldat›yor-
lar. Halk›n kadroda arad›¤› fley, a¤-
z›ndan dökülecek birkaç do¤ru söz-
den önce kiflili¤indeki bütünlüktür.
Örne¤in kadroda ilgi bütünlü¤ü var
m›? Tüm ilgisini genel dava üzerinde
mi yo¤unlaflt›r›yor, yoksa ilgisinin bir
bölümü baflka alanlara m› kay›yor?
Sevgisini tümüyle sevdi¤ine adanmak
tarz›nda m› sergiliyor, yoksa burada
bir parçalanmay› m› yafl›yor? Sorular
daha da ço¤alt›labilir. Ancak bu ka-
dar› yeterlidir. 

‹ki fley birden sevilmez, tersini id-
dia etmek ikiyüzlülüktür. Sevgi bü-
tünlük ister, parçalama sevgiyi kat-

letmedir. Özgürlü¤ün baflkalar›na
adanmak olmas›n›n anlam› da bu-
dur. O hayatlar›n› genel ve özel tar-
z›nda parçalay›p “Kimse benim özel
yaflam›ma ve ilgilerime kar›flamaz”
diyenler sahtekârl›¤›n ve flarlatanl›-
¤›n temsilcileridir. Bu sahtekârl›k,
kiflilikteki parçalanm›fll›¤›n d›fla yan-
s›mas›d›r. Ne yaz›k ki sömürgecili¤in
a¤›r tahribatlar› alt›nda bulunan top-
lumsal zeminin derin etkilerini yafla-
yan Kürt kiflili¤inin en belirgin özelli-
¤i de bu parçalanm›fll›kt›r. Parçalan-
ma, bir bak›ma her fley olmak ister-
ken hiçbir fley olamamad›r. Söz geli-
mi adam kapitalist bireycili¤e özenir,
ama asl› karfl›s›nda bir kopya de¤eri
bile tafl›maz. Türkleflme yoluna girer,
ama benzeflmek istedi¤inin gözünde
yine de ‘k›ro’dur. Devrimci olmak is-
ter, ama düzenin yarat›m› olan zaaf-
lar ve zay›fl›klar›n›n küçük bir make-
tidir. ‹kisinden birinde karar k›la-
maz, birini olumlay›p ötekine hay›r
diyemez. Bunun için de nerede olur-
sa olsun d›fllanm›fll›k duygusunu ya-
flar. O güzel olan›n aray›flç›s› de¤il,
adeta çöplükler bulup kar›flt›rmak
isteyen biridir. Bu tutars›zl›¤›n ta-
fl›d›¤› patolojik karakter yap›s›yla
ba¤lant›s› vard›r. Güzel olan› arayan,
kirleri ar›nd›rmak ve çöplükleri te-
mizlemek gerekti¤ini bilir. Çöplükleri
efleleyip pis kokulara tan›k olduktan
sonra, buras› da temiz de¤ilmifl diye-
rek yeni çöplüklere yönelen biri ger-
çekten de patolojik bir tiptir. Yinele-
mekte yarar var: Sevgi adanm›fll›kt›r,
adanm›fll›k hizmettir, hizmet ar›l›k ve
temizliktir, hizmetine girdi¤ini gelifl-
tirip güzellefltirmek ve onunla birlik-
te geliflip güzelleflmektir. Bunun ter-
si, insan hayat›n› paramparça eden
kapitalizmin çöplüklerinde yaflam
aray›fl›na götürür.

VViiyyaann’’ddaa  ggöörrüüllmmeessii  ggeerreekkeenn  ss››nn››rr  
ttaann››mmaazz  öözzggüürrllüükk  aaflflkk››dd››rr

Biliflim ve iletiflim ça¤›nda yafl›yo-
ruz. Birilerinin yan› bafl›nda bulunma-
san›z da televizyon var, bu bile size ek-
ranlarda gördü¤ünüz kifli sanki sizin
yan›n›zdaym›fl duygusunu vermeye
yetiyor. ‹zledi¤iniz kiflinin fiilen yan›-
n›zda olmamas›n›n do¤urdu¤u baz›
sonuçlar var: Öfke duyuyorsan›z öfke-
niz sizinle s›n›rl› kal›yor, seviniyorsa-
n›z sevincinizi kendisiyle paylaflam›-
yorsunuz. Yani duygular›n›z› izledi¤i-
nize do¤rudan yans›tam›yorsunuz.
Daha da ötesi, yanl›fl gördü¤ünüz fley-
lerine an›nda müdahale edemiyorsu-
nuz. Örne¤in ekran karfl›s›na ç›kan bi-
rileri eylem öncesi bir aç›klama yap›-
yor; ama aç›klama yapan›n podyuma
ç›kmay› m›, eylem alan›na girmeye mi
düflündü¤ünü bir türlü kestiremiyor-
sunuz. Esas ald›¤›n›z bir ölçü varsa
ister istemez karfl›laflt›rma yapma yo-
luna giriyorsunuz. Ölçü ald›klar›n›z
özgürlük u¤runa bedenini atefle verip
kömüre dönüfltürüyor, buna karfl›l›k
bir di¤eri ise kendi bedenini süslenme
nesnelerinin sergilenme alan› olarak
de¤erlendiriyor. Güzelli¤i burada bu-
luyormufl gibi davran›yor. ‹lkinin ör-
ne¤i, ruhsal güzelli¤in insan bedeniyle
mükemmel uyumunun eflsiz timsali
olan Viyan’d›r. O özgür yaflamak iste-
yen her insan›n önünde huflu içinde
secdeye yataca¤› bir özgürlük tanr›ça-
s›d›r. ‹kincisiyle aras›nda benzerlik de-
¤il tam bir karfl›tl›k söz konusudur.
Karfl›laflt›rmada Viyan sahi oland›r,
öteki sahtedir; Viyan gerçe¤in, öteki
yalan›n ifadesidir. Elefltiri çok a¤›r ge-
lebilir, ancak bu elefltiriyi yapmak Vi-
yan’a ba¤l›l›k ve sayg›n›n gere¤idir. Vi-
yan esas al›nmal›, öteki terk edilmeli-
dir. Kuflkusuz kimseden bedenini ya-

“Güzel  olan›  arayan,  kirleri  ar›nd›rmak  ve  çöplükleri  
temizlemek  gerekti¤ini  bilir.  Bu  anlamda  sevgi  adanm›fll›kt›r,
adanm›fll›k  hizmettir,  hizmet  ar›l›k  ve  temizliktir,  hizmetine
girdi¤ini  gelifltirip  güzellefltirmek  ve  onunla  birlikte  geliflip

güzelleflmektir.  Bunun  tersi,  insan  hayat›n›  paramparça  eden
kapitalizmin  çöplüklerinde  yaflam  aray›fl›na  götürür”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛNMMaayy››ss  22000088 4411

k›p kül etmesi istenmiyor. Viyan tek-
rarlanamaz, böylesi bir giriflim Onu
hiç anlamamak olur. Viyan’da görül-
mesi gereken s›n›r tan›maz özgürlük
aflk›d›r, Özgürlük Günefli’ne kenetlen-
mektir, köleli¤e art›k yeter demektir.
Viyan’› anlamak demek, söze yitirdi¤i
de¤erini iade etmek, anlam ve duygu
gücünü zirvelefltirmek, devletçi uygar-
l›k sistemine en a¤›r yenilgiyi burada
tatt›rmak demektir.

KKaadd››nn››nn  bbüüyyüükk  ööffkkeessii  
kkaappiittaalliizzmmee  yyöönneellttiillmmeelliiddiirr

Bu gerçe¤i kapitalizmle ba¤lant›s›
içinde ele al›p izah etmek de zor de¤il-
dir. Hiçbir sistem kapitalizm kadar
genelde insan› ve özelde kad›n› bu öl-
çüde köleli¤e al›flt›rmam›fl, bu anlam-
da içsellefltirmemifltir. Kapitalizm kö-
leli¤i genellefltiren, derinlefltiren ve iç-
sellefltiren en vahfli sistemdir, insan-
s›zlaflt›ran bir sistemdir. Kapitalizmin
eseri olan köleli¤in mevcut düzeyin-
den daha ötesi düflünülemez, insanl›k
bundan daha fazla düflürülemez. Bu
sistemin devletçi uygarl›k sisteminin
çözülme ve çöküfl aflamas›n› olufltur-
mas›n›n nedeni de budur. Önderlik,
kad›n›n kapitalizmde sistemin bir öze-
tini yans›tt›¤›n› söyledi. Bunun bir
baflka anlat›m›, köleli¤in en fazla da
kad›nda derinlefltirilmifl ve içselleflti-
rilmifl oldu¤udur. Bu sistemde kad›n
ruhsal, düflünsel ve bedensel olarak
paramparça edilmifltir. Parçalanan
kad›n bedeni, her parças›n›n bir fiyat
konup sat›fla arz edildi¤i bir metalar
toplam›d›r. Ses ve süs alan›ndaki ge-
liflme, bu metalara talebi artt›rmak ve
fiyat› daha fazla yükseltmek içindir.
Kapitalizmin kad›n köleli¤ine ekledi¤i
en önemli fley ses ve süsteki bu gelifl-
medir. Bizde s›kça elefltiri konusu ya-
p›lan ve afl›lmas›na çal›fl›lan pazarla-
ma olgusunun anlam› budur. Köleli-
¤in kendisinde içselleflti¤i kad›n, me-
talaflmay› benimsemifl kad›nla ayn›-
d›r. Böyle bir kad›n bir meta olarak el-
bette kendisini pazarlamaya, baflka
bir deyiflle kendisini al›c›s› konumun-
daki erke¤e be¤endirmeye çal›flacak-
t›r. Süslenme, de¤erli bir metan›n göz

al›c› bir ambalaja kavuflturulmas›yla
ayn› anlama gelir. Moda bu ambalaj-
laman›n en etkili yöntemlerinden biri-
dir. Bu belirlemelere kad›na bir küfür
ve hakaret olarak bakmak, kapitaliz-
mi aklamaya çal›flmakt›r. Kad›na ve
onun flahs›nda insanl›¤a en a¤›r küfür
ve hakareti yapan kapitalizmdir. Kad›-
n›n büyük öfkesi kapitalizme yöneltil-
melidir. Yeni toplumu yaratman›n ön-
cüsü olmak da bunu gerektirir.

Tüketimi ç›lg›nl›k derecesine vard›-
ran bir sistem olarak kapitalizmin uy-
gun fiyatla elden ç›karmak istedi¤i he-
men her metan›n içine bir parça cin-
sellik katt›¤›n› söylemek yanl›fl olmasa
gerekir. Tüketim ve kullan›m eflyala-
r›nda sat›fllar› artt›rmak için yap›lan
reklâmlar›n hangisinde kad›n çekicili-
¤i ya da cinselli¤i yoktur? Zaten ç›lg›n-
l›k düzeyinde k›flk›rt›l›p tüketilen veya
tüketimi artt›rmakta kullan›lan bir ol-
gu da cinsel güdüdür. Bunun objesi
de yine kad›nd›r, kad›n›n cinselli¤idir.
Kendisiyle en küçük bir ilgisi bulun-
mayan bir eflyan›n sat›fl reklâm›nda
bile kad›n›n kullan›ld›¤›n› nas›l gör-
mezden gelebiliriz? T›rafl b›ça¤›ndan
lüks arabaya, bisküviden losyona,
peynir çeflitlerinden apartman dairesi-
ne kadar her metan›n cinsellik enjekte
edildi¤inde daha erken ve uygun fiyat-
la sat›laca¤›na inan›l›r. Bu yaklafl›mda
kad›n bir promosyon arac›d›r. Bu ifle
uygun kad›nlar yüksek ücretler -daha
do¤rusu fiyatlar- ödenerek reklâm
sektöründe istihdam edilir. Reklâm-
larda en yüksek fiyatla kullan›lan ka-
d›n en de¤erli, hatta en özgür kad›n

olarak yans›t›l›r ve öteki kad›nlar›n
benzeflmek isteyece¤i bir idole dönüfl-
türülür. Oysa o bir metad›r, ötekiler-
den yegâne fark› fiyat›n›n çok daha
yüksek olmas›d›r. Meta, yüksek ya da
düflük olsun, belli bir fiyat› olan bir
fleydir. Fiyat› olan her fley, etiketinde-
ki rakam hangi ölçüde yüksek olursa
olsun, yine de bir al›c› bulabilir. Dola-
y›s›yla meta birinden bir di¤erine akta-
r›lan bir fleydir. Sistemin kad›n› bu
metalaflt›r›p eflyalaflt›rmas› gerçe¤i
karfl›s›nda insan kendi kad›n yoldafl-
lar›n›n biricikli¤ini ve özgürleflmede
kat ettikleri büyük mesafeyi düflün-
meden edemiyor. Bütün bir sistem va-
r›n› yo¤unu ortaya dökse bile, bizim
tek bir kad›n yoldafl›m›z› sat›n alamaz.
Özgürlük budur iflte! Özgürlük paha
biçilemezliktir; üzerindeki rakam on-
larca s›f›r içerse bile, boynunda bir fi-
yat etiketiyle yaflamamakt›r. 

AAkk››ll  vvee  dduuyygguullaarr  bbiirrlleeflflttii¤¤iinnddee  
ggüüddüülleerr  ggüüçç  kkaayynnaa¤¤››nnaa  ddöönnüüflfleebbiilliirr

Güdüsellik akla sadece cinsellik gü-
düsünün gelmesi yanl›flt›r. Yine güdü-
sellik ile güdü de ayn› fleyler de¤ildir.
Güdüleri asla yok sayamay›z. Güdüler
canl›l›¤›n bir parças›d›r, canl› varl›k
olarak insan›n ayr›lmaz bir gerçe¤idir.
Ak›l ve duygu gücüyle birleflti¤inde gü-
düler güç kaynaklar›na dönüfltürüle-
bilir. Örne¤in açl›k güdüsü bizi eme¤in
en yüksek üretkenlikle de¤er yaratt›¤›,
bu de¤erlerin toplumsal yaflam›n hiz-
metine sokuldu¤u ve bireyin bunlar-
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dan ihtiyac›na göre pay›n› ald›¤› adil
bir ekonomik sistemin kurulufluna gö-
türebilir. Korku güdüsü bizi örgütlen-
meye, örgütlü mücadele vermeye ve
halk›m›z›n özgürlü¤ünü kazanmaya
yöneltebilir. Öteki güdüler için de ben-
zer fleyler söylenebilir. Ancak kapita-
lizmin yapt›¤› fley bu de¤ildir; onun
k›flk›rtt›¤› güdüsellik bundan çok da-
ha farkl› bir fleydir. Bir kere bu güdü-
sellik güdülerin akl›n rehberli¤inden
yoksun k›l›nmas›yla ortaya ç›kar. ‹n-
san›n anlam aray›fl› çarp›t›lmadan, in-
san›n gerçe¤i alg›lama yetisi sakatlan-
madan ve insan›n duygular› köreltil-
meden kendisini güdüselli¤e ba¤la-
mak zordur. Dolay›s›yla insan› güdü-
selli¤e ba¤l› k›lmak bilincin devre d›fl›-
na ç›kar›lmas›yla mümkündür. Kapi-
talizmin özellikle postmodern aflama-
s›n›n insan tipi bu tarzda güdüselli¤in
egemenli¤ine giren bir tiptir.

GGeerrççeekk  aarraayy››flfl  hhaayyaalllleerriinn  
ssüürrüükklleeddii¤¤ii  aarraayy››flfltt››rr

Güdüselli¤e ba¤lanm›fl insanla gü-
nümüzün tüketim toplumu aras›nda
s›k› bir ba¤ vard›r. Tüketim toplumu
insan›n aray›fllar›n›n çarp›t›larak sis-
temin özenle haz›rlad›¤› kanallara ak›-
t›lmas› üzerinde vücut bulan bir top-
lumdur. Bilindi¤i gibi aray›fl hemen
her zaman yeninin aray›fl›d›r. Güdüsel
insan da aray›fllar› olan insand›r. Bi-
lincin k›lavuzlu¤unu d›fllayan bu ara-
y›fllar, esas itibariyle güdülerin anl›k
tatminine yönelmifl olmak gibi bir özel-
lik tafl›r. Asl›nda güdülerin tümü aç›-
s›ndan bu böyledir. Her fleyde daha
fazla tatmin hissi, daha de¤iflik bir tat,
daha farkl› bir çeflni, daha özel bir gö-
rüntü, daha önce duyulmam›fl bir ri-
tim vb fleyler bireyin aray›fl›n›n da ge-
nel çerçevesini çizer. Gerçek aray›fl ha-
yallerin sürükledi¤i aray›flt›r, mevcut
zaman ve mekân›n uza¤›na yöneltir.
Buradaki aray›fl ise güdülerce yönlen-
dirilmenin ürünüdür ve arad›klar›n›
reel gerçekli¤in içinde bulmaya çal›fl›r.
Reel gerçeklik, her fleyin meta haline
getirilip bireyin ‘hizmetine’ sunuldu¤u
pazar gerçe¤idir. De¤ifliklik ve yenilik
aray›fl›na cevap verecek her fley bura-

da mevcuttur. Daha fazla meta daha
fazla tüketim imkân›d›r, daha fazla tü-
ketim pazara sürülmek üzere daha
fazla ve özellikle daha çeflitli mal üret-
mek demektir. Bu aç›dan tüketim top-
lumu, daha fazla kâr için kendisini da-
ha çok ürün satmaya zorunlu hisse-
den kapitalist sistemin yarat›m› olan
ve güdüselli¤e ba¤lanm›fl insanlardan
oluflturulan bir ö¤ütme makinesidir;
ö¤üttüklerinden geriye sadece çöp
da¤lar› b›rakan bir fabrikad›r.

Yalç›n Küçük Hoca’n›n hofl ve an-
laml› bir sözü vard›: “Öküz da¤a bakar-
ken çay›r görür, insan da¤a bakt›¤›nda
güzellik görür” demiflti. Öküz, Çin’i zi-
yaretinden dönen Süleyman Demi-
rel’di. Uçaktan iner inmez bas›na
yapt›¤› aç›klamada, Çin’de büyük bir
pazar gördü¤ünü söylemiflti. Tüketim
toplumunun insan› da pazara bakt›¤›n-
da yonca çeflitlerindeki zenginli¤e ta-
n›kl›k eden bir varl›¤a indirgenmifltir.
Bakmak bilincin oluflumunun ilk ad›-
m›d›r: Bak›p görmek, gördü¤ünü alg›-
lamak, alg›lad›¤›n› haf›zas›na yerlefltir-
mek ve kavramlaflt›rmak bilincin gelifli-
mini anlat›r. Örne¤in tatl›, ac›, ekfli,
mayhofl gibi tan›mlamalar da birer kav-
ramlaflt›rmad›r; ama bilincin oluflumu
için son derece yetersizdir. Postmodern
kiflili¤in tan›mlamalar› genellikle bu
çerçevede seyreder. Derinli¤i yakala-
mak bilincin ihtiyaç duydu¤u bir fley-
dir. Oysa güdüsel olan bu derinli¤e ih-
tiyaç duymaz. Onun için önemli olan
yüzeyde yans›t›land›r, görüntüdür, bi-
çimdir. Öz önemsizdir ya da geriden ge-
lir. Oysa bilinç özü yakalamaya çal›fl›r.
Kuflkusuz biçim önemsiz de¤ildir, ger-
çekte öz ile biçim birbirinden ayr›la-
maz, yani öz kendine uygun biçimi bul-
makla yükümlüdür. Bu anlamda biçim
özün yuvas›d›r. Öz kendisini biçimde
gösterir. Kifli göründü¤ü kadard›r.

ÖÖzzeennmmeekk  öözzeenniilleenniinn  bbiiççiimmiinnee  
bbüürrüünnmmeekkttiirr

Ortam›m›z›n postmodern yaflam
tarz›na kap›lm›fl kifliliklerle doldu¤unu
söylemek do¤ru de¤ildir. Bizim gerçek-
li¤imizde bütün bunlar esas olarak
özenti biçiminde kendisini d›fla vurur.
Kürdistan gerçe¤inde toplumun ezici
kesimi aç›s›ndan tüketim toplumunun
insan›na özenti duyman›n katlan›lmaz
bir durum oldu¤u kesindir. Özenti da-
ha çok gençler aras›nda görülür.
Özenmek özenilenin biçimine bürün-
mektir. Giysilerinin onunkine benze-
mesini arzular, saçlar›n› onunki gibi
kestirir, onunki gibi sakal b›rak›r. Saç
modeli, küpesi, kolyesi, yüzü¤ü, bilezi-
¤i ve fular› onunki gibi olsun ister. Ge-
nelde gençler aç›s›ndan bunlar bir öl-
çüde mazur görülebilir, kabul edilme-
se de anlay›flla yaklafl›labilir. Hiç ka-
bul edilmemesi gereken fley, kadrola-
r›n böylesi bir özentili yaflama meylet-
mesidir. Belli bir süre da¤da kal›p son-
ra legal çal›flmalara kat›lan kadrolarda
bu e¤ilimi görmek çok daha ac› ve ür-
kütücüdür. Örne¤in bir kadronun alt
duda¤›n›n alt›nda bir parça sakal b›-
rakmas› çirkin bir fleydir. Yine bir bafl-
ka kadronun küpe takmas›, boynunu
tak›larla doldurmas›, saçlar›n› her gün
de¤iflik bir renge sokmas› gibi ilgisinin
baflka alanlara kayd›¤›n› gösteren dav-
ran›fllar özgürlükçü bir militan›n du-
rufluna terstir. Önder Apo küpenin,
h›zman›n, halhal›n, gerdanl›¤›n kölelik
alametleri oldu¤unu söyledi. Kad›n›n
burnunda ve kula¤›nda delikler aç›p
kölelik halkalar› takan efendisi olarak
erkektir. Kölelikte yaflanan yumuflama
ve ayn› anlama gelmek üzere kölelikte-
ki derinleflme bunlar›n süs eflyalar›na
dönüfltürülmesinin de yolunu açt›.

“Güdüsel  olan  derinli¤e  ihtiyaç  duymaz.  Onun  için  önemli  olan
yüzeyde  yans›t›land›r,  biçimdir.  Öz  önemsizdir  ya  da  geriden

gelir.  Oysa  bilinç  özü  yakalamaya  çal›fl›r.  Kuflkusuz  biçim
önemsiz  de¤ildir,  gerçekte  öz  ile  biçim  birbirinden  ayr›lamaz

yani  öz  kendine  uygun  biçimi  bulmakla  yükümlüdür.  Bu
anlamda  biçim  özün  yuvas›d›r.  Öz  kendisini  biçimde  gösterir”
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Üst toplum insan›ndan fark› belli ol-
sun diye köleler için kullan›lan i¤renç
iflaretler, özellikle kapitalizmle birlikte
muazzam bir pazar de¤eri kazand›.
Bunun köleli¤in kapitalizmdeki kor-
kunç içsellefltirilmesiyle ba¤lant›s›n›
görmemek için özgürlük iddias›n›n sa-
hibi olmamak gerekir.

‹‹ddeeoolloojjiikk  kkiimmlliikk  ssaahhiibbii  oollmmaakk  
kkaaddrroollaaflflmmaann››nn  öönnkkooflfluulluudduurr  

Biz giyim kuflam› uygun de¤il diye
taziye yerlerine yaklaflt›r›lmay›p na-
zikçe kovulan kadrolar›n varl›¤›ndan
da haberdar›z. Halk›n ‘eli iflte, gözü
oynaflta’ dedi¤i durum tam da budur.
Bir kadro için böyle bir durumu yafla-
mak kahredicidir. Halk böylesi bir
kadroyu elbette kabul etmez. Önder
Apo, halka yapt›¤› ça¤r›larda bu tür
kadrolar› kesinlikle kabul etmemeleri-
ni istedi. Kendisini halka hizmet et-
mekle sorumlu hisseden her insan›n
öncelikle yapmas› gereken fley halka
sayg›l› davranmakt›r. Müslüman ma-
hallesinde salyangoz satmakla halka
sayg› gösterilemez. Bunda ›srar eden-
ler, salyangozu kimler yiyorsa gidip
sat›fllar›na oralarda devam etmelidir-
ler. Bizim mahallemiz ‘Müslüman ma-
hallesi’dir, bizim halk›m›z›n büyük ço-
¤unlu¤unun kültürü ‹slam kültürü-
dür. Bu halk bunlar›n mevcut durufl-
lar›ndaki ›srar› yüzünden ‘Katil Erdo-
¤an’›n ve Münaf›klar Partisi AKP’nin
kuca¤›na itilemez. Bunlar her fleye
ra¤men bildiklerinde ›srar ederlerse
Özgürlük Hareketinin Deniz Bay-
kal’lar› olur ve bu hareketi de CHP’nin
konumuna düflürürler. Baykal sözde
solcudur, partisi sözde sosyal demok-
rat bir partidir, ad›nda ‘halk’ sözcü¤ü
bile vard›r. Ancak Baykal’›n kendisini
ve partisini getirdi¤i nokta bellidir.
Baykal faflistlikte Bahçeli’yi bile sol-
lam›fl, partisini halks›z bir halk parti-
si yaparak bitiflin efli¤ine getirmifltir.
Biz Özgürlük Hareketinin ve kadrola-
r›n›n bu duruma düflürülmelerine izin
veremeyiz. Kendi gerçekli¤imize bu
denli inkârc› yaklaflamay›z.

Bütün bu olumsuzluklar›n ana ne-
deni tutarl› bir ideolojik duruflun sahi-

bi olmamak, sa¤lam bir ideolojik do¤-
rultuya girmemek, ideolojik kimlik sa-
hibi olman›n kadrolaflman›n önkoflulu
oldu¤unu bilmemektir. ‹deoloji yafla-
m›n kendisidir, nas›l yaflad›¤›n›zd›r,
neye ilgi duydu¤unuzdur, neyi kabul
edip neyi reddetti¤inizdir, halka nas›l
yaklaflt›¤›n›zd›r, halk›m›zla bütünlefl-
me yetene¤inizdir, bu halk› örgütleme
gücünüzdür. ‹deoloji özellikle kapita-
list modern yaflam gerçe¤ine karfl› ka-
rarl› duruflunuzdur, ondan kopuflu-
nuzun gerçekleflme düzeyidir. Yoksa
ideoloji bir kuru laf kalabal›¤› de¤ildir.
‹deolojik tutarl›l›k günlük ve anl›k ya-
flamda somutlafl›r. ‹deoloji ölçüdür, bu
ölçülerle uyum içinde bulunmak ve
onlar›n cisimleflmifl abidesi olarak ya-
flamakt›r. Legal sahalarda ölçülerin
mu¤lâklaflt›r›ld›¤›, bunun da ideolojik
do¤rultunun yitirilmesi anlam›na gel-
di¤i inkâr edilemez. Öyleyse öncelikle
yap›lmas› gereken fley gerçe¤imizle
karfl›tl›k arz eden yaflam durufllar›na
‘êdi bese’ demek, ideolojik netli¤i yaka-
lamak, bunu da ‘nas›l yaflamal›’ soru-
sunun cevab› olarak kendi yaflam pra-
ti¤inde somutlaflt›rmak olmal›d›r. 

22000088  NNeewwrroozz’’uu  ggöösstteerrddii  kkii  
ssöözzee  bbaa¤¤ll››  kkaall››nnmm››flfltt››rr

Biz bir yol hareketiyiz. Önder
Apo’nun da özünde bu yola iflaret
ederken söyledikleri bizim için bugün
çok daha derin bir anlam tafl›yor. Biz
bu yolda “...kad›nlar ve erkekler ola-

rak yaflam›n en ateflli imtihanlar›n-
dan geçerken, birbirimize eflitlik ve
özgürlük sözü verdik. Bu sözün an-
cak özgür bir ülke ve demokratik bir
toplumda gerçekleflebilece¤ine ant iç-
tik.” Bu söze ve yemine ba¤l›l›¤›m›z›n
tavsamas›na asla izin veremeyiz. Bu-
güne dek yaflanan Newroz’lar içinde
en görkemlisi olan 2008 Newroz’u
halk›m›z›n büyük bir özgürlük devri-
mini yaflad›¤›na tan›kl›k etti. Bu du-
rum da gösteriyor ki, söze ba¤l› kal›n-
m›flt›r. Ancak onu gerçeklefltirmek
üzere daha almam›z gereken uzun bir
yolumuz vard›r. Kürt toplumunu de-
mokratiklefltirmenin de, Kürdistan’›
özgürlefltirmenin de koflullar› hiçbir
zaman bu denli elveriflli hale gelmedi.
Koflullar›n elverifllili¤i bir yana, bun-
lar an› an›na gerçeklefltirmemiz gere-
ken görevler olarak bizleri beklemek-
tedir. Bundan baflka bir iflimiz, kayg›-
m›z ve tasam›z olamaz. Bu anlamda
kendi kararl›l›¤›m›z› halk›m›z›n ka-
rarl›l›¤›n›n çok daha üstüne ç›kar-
mal›, hizmette öncülü¤e lay›k oldu¤u-
muzu halk›m›za da gösterebilmeli,
bütün dünya birleflip üzerimize gelse
bile yenemeyece¤i bir devrimci duru-
flun temsilcisi olmal›y›z.

De¤erlendirmemizi sonuçland›r-
madan önce ABD yönetiminin kendi-
sine yak›n bir kurulufla haz›rlatt›¤› ve
TC’nin Güney’e yönelik sald›r›lar›yla
uygulamaya soktu¤u stratejik belge-
nin bafll›¤›n› hat›rlayal›m: ‘PKK’nin
Silahs›zland›r›lmas›, Tasfiyesi ve Ye-
niden Entegrasyonu!’ Buradaki silah-
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s›zland›rman›n özünde maddi silah-
s›zland›rma olmad›¤›, bunun geri
planda kald›¤›, as›l silahs›zland›rma-
n›n ideolojik, felsefi ve örgütsel alan-
da gerçeklefltirilmek istendi¤i olduk-
ça nettir. PKK’yi silahs›zland›rmak
demek, onu öncelikle bir ‘nas›l yafla-
mal›’ sorusunun cevab› olarak silah-
s›zland›rmak demektir; onu kendi il-
keleri, ölçüleri ve yaflam tarz›ndan
kopmufl sözde kadrolar›n eline vere-
rek silahs›zland›rmak demektir. Bu
silahs›zland›rma sa¤land›¤›nda sahip
olunan öteki maddi silahlar sistem
aç›s›ndan ciddi bir tehdit teflkil etme-
yecek, tam tersine belki de dünya-
sisteminin hegemon gücü ABD’nin
hizmetinde kullan›l›r duruma getiri-
lecektir. Peki, hangi onurunu yitir-
memifl kadro ABD’nin PKK’yi bu bi-
çimde silahs›zland›rmak istemesine
alet olabilir? Elbette hemen her kad-
ro bu alçakça plana alet olmayaca¤›
kararl›l›¤›n› dile getirecektir. Ancak
önemli olan pratiktir, pratik durufl-
tur, yaflamda PKK’yi temsil etmek ve
bu konuda kararl› davranmakt›r.
Önemli olan buradaki alet olmayacak
duruflu sergileme kararl›l›¤›n› beyan
etmektir. Önder Apo bofluna “Düflün-
cesi bizim olmayan›n eylemi de bizim
de¤ildir” demedi. Bizim gücümüzün
yenilmezli¤i sa¤lam tarihsel ve top-
lumsal bak›fl aç›m›zdan, ideolojik
do¤rultumuzdan ve bu temelde mut-
lak özgürlü¤e odaklanm›fl yaflam tar-
z›m›zdan gelir. Bu da “E¤er bir yaflam
olacaksa özgür olacak ya da hiç ol-
mayacak” ilkesinde somutlafl›r. ‘Ölü-
me ve hatta sonsuza kadar’ bu ilkeye
ba¤l›l›k, tek bafl›na kald›¤›nda bile,
bir PKK kadrosunu kölelik üzerinde
vücut bulan devletçi uygarl›k sistemi
karfl›s›nda zafere tafl›yabilir. 

Söz konusu belgede ulafl›lmas› ge-
reken bir hedef olarak sözü edilen
ikinci kavram tasfiye’dir. Bu kavram
ço¤u zaman varl›k bak›m›ndan orta-
dan kalkma biçiminde yorumlansa
da, bunun do¤ru olmad›¤›n› belirtmek
gerekir. PKK gerçe¤ine dayat›lan bu
tasfiyecili¤in insan›n kendisi için bir
amaç olmaktan ç›kar›l›p s›radan bir
araca dönüfltürülmesini öngördü¤ü
aç›kt›r. Bu de¤erlendirmemizde üze-

rinde durdu¤umuz metalaflma özünde
budur. Bu anlamda tasfiye etme, bir
örgütü gerçek özünden kopararak
farkl› bir örgüte dönüfltürmedir. Fer-
hat-Botan ihanet çetesinin yapmak
istedi¤i de zaten buydu. Bu çetenin
elemanlar› Önder Apo’nun PKK kad-
rosunun ölçüleri ve yaflam tarz›na
iliflkin olarak yapt›¤› de¤erlendirmele-
ri okuduklar›nda kaçt›lar. Baflkalar›
de¤il, hat›rlat›lan ölçüler ve ilkeler on-
lar› kaç›rtt›. Ya bu ölçüler ve ilkelere
gelecekler ya da efendilerine s›¤›nmay›
tercih edeceklerdi. Onlar›n ölçüleri ve-
rili sistem kiflili¤inin ölçüleriydi. Bu
ölçüleri PKK’ye egemen k›labilselerdi
kesinlikle kaçmaya gerek duymaya-
caklar, daha do¤rusu ABD’nin direk-
tifleriyle girifltikleri PKK’yi tasfiye et-
me eylemini baflarm›fl olacaklard›. 

Belgede nihai hedef olarak gösteri-
len yeniden entegrasyonun ne anla-
ma geldi¤ini de yine bu tasmal› öz-
gürlük ça¤r›c›lar›n›n mide buland›ran
pratiklerinde görüyoruz. fiimdi kendi-
lerine verdi¤i ayl›k 400 Dolar karfl›l›-
¤›nda, bunlar›n bir kesimi ABD için
paral› askerlik yap›yor; ABD askerle-
rinin tasmal› itleri olarak direniflçile-
rin izini sürüyor. Bu aç›dan tasfiye
olmak bu fiyat üzerinden pazarda ‘de-
¤er kazanma’ya evet demekse, enteg-
rasyon da bunun resmi ve fiili olarak
prati¤e dökülmesidir. Gerçe¤in kendi-
si tam› tam›na budur ve bu son dere-
ce lanetli bir gerçekliktir.

YYooll  aaçç››kktt››rr  ççüünnkküü  bbuu  yyooll  
ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn  yyoolluudduurr

Tasfiyeci-provokatif e¤ilimin etkile-
rini en fazla yaflayan, onlar› uzun süre
kendi pratiklerinde yans›tan, bu du-
rumlar› ve durufllar›yla halk›m›z›n da
tepkisini toplay›p dolayl› olarak seçim-
lerde AKP’ye oy ak›fl›na neden olan le-
gal alandaki kadrolar›m›z olduklar›na
göre, bu arkadafllar›m›z art›k ciddi bir
sorgulamay› kendilerinde bafllat-
mal›d›rlar. Gelifltirecekleri anlay›fl dü-
zeltmesini an›nda kendi durufllar›na
ve davran›fllar›na yans›tmalar› gerekir.
‹ster kad›n ister erkek olsun, bu arka-
dafllar›m›z›n ço¤u genç say›l›r. Hem

kad›n hem de gençlik hareketinin ön
saflardaki hizmetkârlar›, yer temizleyi-
cileri ve yol göstericileri olarak kendi-
lerinden beklenen herkese örnek ol-
makt›r. Ancak bu arkadafllar sistemin
yo¤un ideolojik ve kültürel sald›r›lar›-
na hedef olan ve onun derin etkilerini
yaflayan genifl gençlik kesimine örnek
olacaklar›na, adeta onlar› kendilerine
örnek al›yorlar. Bunun öncülük etmek
de¤il, kuyrukçuluk yapmak oldu¤u
aç›kt›r. Kadro sistemin kifliliksizlefltir-
di¤i insana kiflilik kazand›r›r. Bu ifli
baflarmak için bu insan›n beynini ve
yüre¤ini fetheder. Bununla da yetin-
mez; fethetti¤i beyinler ve yürekleri de-
¤ifltirip dönüfltürmeye çal›fl›r. Sonuçta
özgürlükle fethedilmifl bir insan gerçe-
¤ine ulafl›r. Tasfiyeci-provokatif e¤ili-
min s›radan say›lacak bir etkisini bile
üzerinde tafl›maya devam eden bir
kadronun bu do¤rultudaki her çabas›,
dibi olmayan kovay› suyla doldurmaya
çal›flmas›ndan farkl› olmayacakt›r. Ne-
hirleri de içine ak›tmaya kalksan›z,
böyle bir kova asla dolmaz.

Bütün bunlar anlaml› ça¤r›lard›r.
Rehin tutulan Önderli¤imizi haydut-
devletin elinden kurtarmak, Onunla
Özgür Kürdistan topraklar›nda bulufl-
mak ve Viyan yoldafl›n gerçekleflmeyen
özlemi olarak ifade etti¤i gibi bafl›m›z›
Onun gö¤süne dayay›p derin bir oh
çekmek için yap›lan ça¤r›lard›r. Bu
ça¤r›lar gerilla saflar›na akma ve geril-
layla birleflip bütünleflme ça¤r›lar›d›r.
Bu ça¤r›lar büyük bir özgürlük devri-
mi gerçeklefltiren halk›m›z› örgütleme
ve demokrasiyi kurma hedefine kilit-
lenmifl ça¤r›lard›r. Bu ça¤r›lar Zilan gi-
bi, Viyan gibi, Sorxwin gibi soylu öz-
gürlük tanr›çalar›n›n öncülük ettikleri
ve yol gösterdikleri kad›n rengini tafl›-
yan bir dünyay› yaratma mücadelesi-
ne kat›lma ça¤r›lar›d›r.

Ça¤r› özgürlük yolu yürüyüflüne
daha büyük bir coflku ve heyecanla
kat›lmay› sa¤lamak ve herkesi bu yola
katmak için yap›l›r. Yolumuz aç›k ol-
sun demiyorum, çünkü yol aç›kt›r,
çünkü bu yol Önder Apo’nun yoludur.
Eksik olan yürüyüfle geçmek, yürüyü-
flün temposunu sürekli artt›rmak ve
Demokratik Özerk Kürdistan’› kur-
makt›r. Öyleyse ifl bafl›na!
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Kötü havaya ra¤men getirilebildiniz,
yani zor bir yolculuk oldu de¤il mi?
Gördü¤ünüz gibi ayn›, flikâyetlerim de-
vam ediyor. Sesim k›s›k geliyor de¤il
mi? Ak›nt›dan kaynakl› sesim k›s›lm›fl. 

Gazeteleri vermedeki gecikmeler
aras›ndaki aç›k biraz kapand› say›l›r.
Ancak haftada yedi de¤il üç dört gaze-
te veriyorlar, di¤er günlerin gazeteleri-
nin niye verilmedi¤ini bilemiyorum, bu
da di¤er üç dört günün kaybolmas›n›
getiriyor, bunun için gerekli baflvuru-
lar› yapars›n›z, takip edersiniz. Baz›
dergileri de alam›yorum. Birikim Der-
gisini sekiz y›ld›r al›yordum ama son
dönemlerde vermiyorlar, keyfidir, bun-
larda bir sak›nca yok, yasal dergiler-
dir, niye vermiyorlar. Verdikleri gaze-
telerin Newrozla ilgili k›s›mlar›n› san-
sürleyip vermifllerdi, Newroz foto¤raf-
lar›n› kesmifllerdi gazetelerden. Bunun
mant›¤›; gazetedeki Newroz resimlerini
görerek güya bununla moral bulacak-
m›fl›m, bunu engelliyorlar. Benim mo-
ral de¤erlerim gazeteden ç›kan birkaç
resme ba¤l› de¤il, daha derindir. Gön-
derilen CPT raporlar›n› bugün ald›m. 

A‹HM, dosyalar üzerine bir karar
verecekti ne oldu? Savunmalar›m
al›nd› m›? Biraz gecikti. Gerekli re-
dakteler için görüfllerimi daha önce
size söylemifltim, bunlar yap›labilir.
Önceki 124 sayfal›k savunma ne ol-
du? AIHM ona iliflkin ne diyor?

Amara Yürüyüflü’ne kat›lanlar Ali-
gor’da m› bekletildiler? Ben de y›ldö-
nümü dolay›s›yla aç›klamalarda bu-
lunmay› düflünüyordum. 

Kendi kay›plar›n› ne kadar veri-
yorlar? Radyo’dan dinledim Der-
sim’de on bir kay›p diyorlar. Kay›plar
konusunda net aç›klamalar yap›lm›-
yor herhalde. Bu insans›z uçaklar›n
bombard›man kabiliyeti var m›? Bo-
tan bölgesinde çat›flmalar yo¤unlafl-
t›r›l›yor, buras› düflürülmeye çal›fl›l›-
yor. Bu bölgedeki çat›flmalar›n yo-
¤unlaflt›r›lmas› bilinçlidir. ‹ran da
bombalama yap›yor. Kendi kay›plar›
ne kadar, köyler de bofllat›l›yor.

Ankara’da da görüflmeler devam edi-
yor. ‹ran-Türkiye ortak operasyon ka-
rar› ç›karmaya çal›fl›yorlar. Amerika’dan
dolay› ortak operasyon olmas› çok zor,
olursa büyük çeliflki do¤ar, buna izin
vermezler, vereceklerini sanm›yorum. 

‹‹bbrraannii  kkaabbiilleelleerriinnii  iiyyii  
iinncceelleemmeekk  ggeerreekkiiyyoorr

Demos, biliyorsunuz halk sevgisi
demektir. Demos, Demokrasi, bunlar›
savunmalar›mda ifllemifltim. Tarihte
‹brani kabileleri vard›r. Yahudiler de
iki kola dayand›klar›n› söylüyorlar. Bir
kolu Firavunlar›n bulundu¤u M›s›r,
Musa buradan geliyor. Di¤eri Nem-
rut’un bulundu¤u bölge, ‹brahim bu-
radan geliyor. Yahudiler her iki kola
da dayand›klar›n› söylüyorlar. Yahudi-
lerin tarihteki rolünü de incelemek ge-
rekiyor. Bu ‹brani kabilelerini de ince-
lemek gerekiyor. Yahudi topluluklar›
tarihte çeflitli yerlere da¤›lm›fllar. Ta-
rihte Yahudilerle ilgili iki büyük göç

vard›r. Bir tanesi 1391’deki göç, di¤eri
de 1492’deki Yahudilerin ‹spanya’dan
göçüdür. 1492’de Yahudiler ‹span-
ya’da ç›kar›l›nca Beyaz›t döneminde
Osmanl› Devleti onlar› kabul ediyor.
Niçin kabul ettiklerini de incelemek
gerekiyor. Hafsa Sultan da Yahudi’dir,
onlara müthifl yard›m etmifltir. Asl›n-
da bu yard›m› her iki taraf›n ittifak›
fleklinde anlamak laz›m. Beyaz›t ismi
de -pek kimse dikkat etmiyor ama-
Eba Yezit’ten -Yezit’in babas›- ordan
geliyor. Kanuni Sultan Süleyman’› da
bu kadar yüceltmelerinin nedeni Sü-
leyman Peygamber’den dolay›d›r. Ka-
nuni, en büyük o¤lunu, fiehzade Mus-
tafa’y›, idam ettiriyor. fiehzade Musta-
fa, yetenekli, kudretli bir flehzade ve
kendisinden sonra padiflah olabilecek
tek kiflidir. Ama bir Polonya, Leh kö-
kenli Hürrem Sultan, Mustafa kendi
o¤lu olmad›¤› için Mustafa’y› Kanu-
ni’ye bo¤durtuyor, bu yolla kendi o¤lu
Sar› Selim’i padiflah yapmak istiyor.
Hürrem’in Mustafa’y› bo¤durtmas› bü-
yük bir olayd›r. Bu kadar etkilidir yö-
netimde. ‹ktidar için babas›na o¤lunu
öldürtüyor. Osmanl›’da flehzadelerin
öldürülmesi Fatih’ten beri devam et-
mifl, birçok padiflah kendi o¤lunu bo¤-
durtmufl, hatta bir padiflah on yedi o¤-
lunu bo¤durtmufltur. Yahudiler
1650’lerde Yahudi topraklar›yla ilgili,
Yahudilerin ana topra¤› Hollanda-
Amsterdam, ‹ngiltere-Londra m› ol-
sun, yoksa Anadolu topraklar› m› ol-
sun tart›flmas›n› yap›yorlard›. Avru-
pa’da Osmanl›’da da yönetimde önem-

Demokratik çözüm gelişirse 
halklar kazanacaktır

Abdullah Öcalan
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li etkili kademelerde görev al›yorlard›.
Bu tarihten sonra da kendilerine göre
bir Türkçülük anlay›fl› gelifltirdiler. 

UUlluuss--ddeevvlleett  TTaannrr››--ddeevvlleettiinniinn 
mmooddeerrnniitteeddeekkii  iiffaaddeessiiddiirr

Burada paran›n gücü de önemli.
16. yüzy›ldan itibaren paran›n gücü
çok geliflmifl, siyaset ve askeri güç ka-
dar etkili olmufl hatta onlardan daha
fazla bir etki de do¤urmufltur. 16. yüz-
y›lda milliyetçilik inflas› yaflanm›flt›r.
Bu milliyetçilik inflas›nda Hollanda ve
‹ngiliz milliyetçili¤inin rolü büyüktür.
Önce Hollanda’da ortaya ç›km›fl sonra
‹ngiltere’de. ‹ngiltere darac›k bir adada
s›k›flt›r›lm›fl bir haldedir o zamanlar.
Bu ‹ngiliz milliyetçili¤ine karfl› Frans›z
milliyetçili¤i geliflmifltir. Fransa, kat›
bir ulusçulu¤u gelifltirdi. Hollanda ve
‹ngiliz milliyetçili¤i güçlü fakat biraz
daha esnek bir ulusçuluktur. Frans›z
milliyetçili¤i-ulusçulu¤u ise kat› bir
ulusçuluktur. Fransa’n›n buna karfl›
ç›kabilmesi için Napolyon bilinen o ç›-
k›fl›n› yapm›flt›r. Bir de ‹ngiliz milliyet-
çili¤ine karfl› Almanlar da kat› bir
ulusçulu¤u gelifltirdiler. 1804 y›l›nda
Almanlarla yap›lan savafl var. Bu bir
ulus-devlet savafl›d›r. Almanlar ulus-
çulu¤a daha çok sar›ld›lar. Hegel,
ulus-devlet anlay›fl›na tanr›sal bir ni-
telik kazand›rd›. Ulus-devlet Tanr›-
devletinin modernitedeki ifadesidir. 

Yahudiler de bu milliyetçili¤in gelifl-
mesinde çok önemli rol ald›lar. Milliyet-
çiliklere yön verdiler. Halen de öyledir.

Bu nedenle baz›lar› Yahudilerin dün-
yay› yönetti¤ini söylüyor, hay›r bu do¤-
ru de¤il. Dünyay› kapitalizm yönetiyor
fakat Yahudilerle harmanlayarak yöne-
tiyor. Yahudiler de kat› bir Siyonizm ge-
lifltirdiler. Bunu savunan Yahudiler
çok. Amerika’da da biliyorsunuz Aven-
gelistler var. Bunlar, Yahudilerle birlik-
te hareket ediyorlar. Yahudiler bu fikir-
lerini Almanlara da afl›layarak Hitler’i
do¤urdular. Hitler de o bilinen savafl-
lardan sonra iflas etti. Yaratt›klar› bu
milliyetçilikler istedikleri sonuçlar› ya-
ratmad›, kendilerine geri döndü. Siyo-
nizm ilk olarak kat› bir flekilde ‹srail’de
uygulanmak istendi ve muazzam bir
savafl geliflti, halen devam ediyor. Ora-
da baflar›l› olunamad›, t›kand›. Baflka
yerlerde de bu fikirleri devam ettirdiler. 

Bu konular› k›sa geçiyorum, savun-
malar›mda daha detayl› olarak bahset-
tim, Ben kitab›mda  biraz açmaya ça-
l›flt›m bu sistemi. Savunma kitab› ol-
du¤undan biraz savunma ba¤lam›nda
ele ald›m, daha sonra yazaca¤›m kitap-
ta daha da açmaya çal›flaca¤›m. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ddee  mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii  
ggeelliiflflttiirreennlleerr  YYaahhuuddiilleerrddiirr

Her bölgenin durumuna göre bir
milliyetçilik gelifltirdiler ve bu milli-
yetçiliklere hâkim oldular. Türkiye’de
de milliyetçili¤i gelifltirenler Yahudi-
lerdir. Leon Kahun, Hermann Wan-
bery gibi Yahudiler, Türkçülü¤ün teo-
risyenleridir. Bu Türkçülük Ziya Gö-
kalp ile birlikte devam etmifl, daha

sonra Nihal Ads›z, Türkefl, flimdi de
Bahçeli ile devam ediyor. Mustafa Ke-
mal bu tehlikeye karfl› bir süre diren-
di ama daha sonra onlarla uzlaflmak
zorunda kald›. ‹smet ‹nönü onlar
Mustafa Kemal’i uzlaflmas› için zorla-
d›lar. Benim Mustafa Kemal’e iliflkin
yapt›¤›m de¤erlendirmeler genifl tart›-
fl›l›yordur herhalde. fiimdi Erdo¤an
ile Baykal aras›nda bir Mustafa Ke-
mal ‹nönü tart›flmas› var. Taha Akyol
da ‘Hangi Atatürk?’ diyor. Do¤rudur
‘Hangi Atatürk?’ Taha Akyol biraz an-
lam›fl ama derinlemesine de¤il. Mus-
tafa Kemal onlarla uzlaflt›ktan sonra
bilinen Türk Dil Kurumu ve Türk Ta-
rih Kurumu gibi çal›flmalara yöneldi,
onlarla ilgili fikirlerini gelifltirdi. Men-
deres de bu milliyetçili¤i, sistemi bi-
raz aflmak, yumuflatmak istedi, izin
vermediler, biraz d›fl›na ç›kar gibi ol-
du, onu da hemen götürdüler. Bu öy-
le büyük bir sistem ki bir baflbakan
bir hükümet tek bafl›na bunu aflmaya
muktedir olam›yor. 

Yahudiler, Kürt milliyetçili¤ine de el
att›lar. Güney’de de benzer milliyetçili-
¤i Barzani ailesi üzerinden gelifltirdi-
ler. Barzani ailesini öne ç›kard›lar.
Kürt milliyetçili¤ini de Barzani etraf›n-
da birlefltirme ve kontrol etmeye çal›fl-
t›lar, bizim haberimiz bile yok. Bütün
Kürtleri oraya ba¤layacaklar oradan
da kontrol edecekler. Arap emirlikleri,
Katar gibi bir yer yapmaya çal›flacak-
lar Güney’i. Para, askeri-siyasi faktör-
lerden daha önemli sonuç do¤urur.
Bunu biliyorlar. Daha önce Londra’da,
Amsterdam’da kurdu¤u flehirleri dört
yüz befl yüz y›l sonra Suudi’de, Ka-
tar’da, flimdi de Güney’de kuruyorlar. 

Türkiye’deki tekellerin, flirketlerin
kar pay› konusunda daha önce size
rakam vermifltim. Tesadüfen fiimflek
de daha sonra aç›klama yapt›. fiirket-
lerin befl kat kar yapt›¤›n› söyledi. He-
men hemen benim verdi¤im rakamla
ayn› oran. Yani yüz milyar koyan befl
yüz milyar kar elde etmifl. Bunu bir
bakan söylüyor, muhtemelen do¤ru-
dur. Ben flirketler, tekeller konusun-
daki bilgilerimi daha da gelifltirdim,
netlefltirdim, gelifltirmeye devam edi-
yorum. Bunlar bu kadar kar ederken,
halk açl›¤a ve iflsizli¤e mahkûm edili-
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yor. Bunlar bilinçli bir politikan›n ürü-
nüdür. Güneydo¤u Anadolu Projesi
dedikleri de böyledir. Kamyonlar devri-
liyor, içinde mevsimlik iflçiler var, on-
lar bizim oran›n insanlar›. Geçen yine
bir kamyon devrilmifl iflçiler ölmüfl,
her y›l bu flekilde yüzlerce iflçi ölüyor.
Urfa’da iflsizlik sorunu var diyorlar.
Urfa topraklar› on milyon insan› bes-
ler, bana f›rsat verseler bu topraklarda
on günde iflsizlik sorununu çözerim.

PPKKKK’’nniinn  hheerr  ttüürrllüü  ssiillaahh››  ddaa  
iimmkkaann››  ddaa  vvaarrdd››rr

Türkiye’de daha önce ifade etmifltim;
‹ki klik var. Bir tarafta kat› ulusçulu¤u
temsil eden CHP ve MHP var, di¤er ta-
rafta AKP. MHP’nin milliyetçili¤i, Tanr›-
Devlet anlay›fl› gibi kat› bir milliyetçilik-
tir. ‹lginçtir, AKP de Tanr›-Devlet diyor,
bu noktada ikisi de ayn› düflünüyor.
Ulus-devlet zaten tanr›sal kökenlidir.
CHP ise Frans›z mason locas›na ba¤l›-
d›r. Fransa’n›n eski kat› laiklik anlay›-
fl›n› benimsemifltir. Bu Türklük, daha
do¤rusu Türkçülük, yapay Türkçülük-
tür. fiimdi 301’deki Türkçülük üzerine
tart›fl›yorlar. 301’i ortadan kald›ramaz-
lar, de¤ifltirmeye çal›fl›yorlar, de¤ifltir-
seler de özünde bir fley de¤iflmez. Görü-
yorsunuz MHP ve CHP çok direniyor,
k›z›yor buna. Bunlar›n Türkçülü¤ü,
buradaki Türkçülük; Yunus Emre’nin
Türklü¤ü de¤il, Mevlana’n›n Türklü¤ü
de¤il, Karacao¤lan’›n Türklü¤ü de¤il,
Türkmenlerin Türklü¤ü de¤il, gelifltiril-
mifl yapay bir Türkçülüktür. 

Türkiye’de Hürriyet Gazetesi Türk-
çülü¤ünü gelifltirdiler. Hürriyet her
gün “Türkiye Türklerindir” diyor. Bar-
zani de “Kürdistan Kürdistanl›lar›n-
d›r” diyor. PKK’yi de bitiremezler. Tür-
kiye’ye sizin o bahsetti¤iniz insans›z
uçaklar› sat›yorlar, her türlü yüksek
teknik silah veriyorlar, PKK’ye sald›r-
t›yorlar. PKK için de kendilerini gelifl-
tirecek bir zemin, bir imkân sunuyor-
lar. Asl›nda Amerika’n›n bu tutumu
her iki tarafa bir tehdittir. Bunu gelifl-
tirenler, Türkiye’ye karfl› PKK’yi haz›r-
da tutuyorlar. Tamamen bitirmiyor-
lar, PKK’yi bir tampon bölge olarak
haz›rda bekletiyorlar. ‹stedi¤imizi ya-

parsan PKK’yi bitirmene yard›mc› olu-
ruz, iflte askeri malzeme veriyorlar,
uçaklar falan ama PKK’yi bitirmeleri-
ne de izin vermiyorlar. Türkiye’ye
karfl› ellerinde tutuyorlar. “Tavflana
kaç taz›ya tut” politikas›d›r bu. Daha
önce de ‹ngilizler “iti ite k›rd›rma” po-
litikas› güdüyorlard›. KDP ve PKK de
asl›nda birdir, birbirinden ay›ramaz-
s›n. Ben bunu PKK’yi elefltirmek için
söylemiyorum, onlara karfl› oldu¤um
için söylemiyorum, objektif durum
budur. ‹ran’a karfl› da PJAK. ‹ran’a
bunun üzerinden müdahale etmek is-
teyebilirler. ‹ran’› ya teslim alacaklar
ya da temizleyecekler.

Ben otuz y›l önce de ta 1970’lerin
ortalar›nda bu mücadeleyi gelifltirmek
istedi¤imde DDKO, KUK, Ala R›zgari
gibi birçok engel ç›kard›lar karfl›m›za.
Bakt›m ki bu örgütlerin hepsi bir fle-
kilde bir yeri tutmufl, bunun geliflmesi
için engel. Hani dört bin kifli iç çat›fl-
mada öldürüldü diyorlar ya bu rakam
da do¤ru de¤il. Bu örgütlerin her biri
bir yeri tutmufl, birisi Urfa-Bingöl hat-
t›n›n do¤usuna geçemezsin diyorlard›,
ben zorlay›p geçtim.  Öteki Hakkari’yi
tutmufl buray› geçemezsin, birisi s›n›r›
geçemezsin, baflka biri buray› geçe-
mezsin, fluray› geçemezsin diyordu.
Ben de hay›r, s›n›rlar kalkmal› her ye-
re geçebilmeliyiz, geliflebilmeliyiz de-
dim, onlar› zorlad›m, s›n›rlar› aflt›m. 

PKK’nin herhalde -gazetelere de
yans›yor- on bin gerillas› var. Daha

da kendilerini gelifltirebilirler. PJAK
da ayn› flekilde muazzam büyüyebi-
lir. PJAK’a ‹ran’dan ç›¤ gibi kat›l›m
gerçekleflebilir. PKK’ye de ‹ran’dan,
Suriye’den, Irak’tan, Türkiye’den, Av-
rupa’dan büyük kat›l›mlar olabilir.
PKK’nin her türlü güçlü silahlar› var-
d›r, alma imkanlar› da vard›r. 

AKP’nin ömrü de befl ay veya bir
y›ld›r. Art›k fazla dayanamaz AKP.
AKP, ya mevcut durumunu koruma-
ya çal›flacak, böylelikle CHP ve MHP
gibi marjinal bir hale gelecek ya da
demokratikleflecektir. AKP, befl y›ld›r
kötü, ç›karc› politikalar›yla halk› ida-
re etmeye çal›flt›, dini de ç›karlar›
için kulland› fakat AKP art›k bu poli-
tikalar›n› devam ettiremez, ne ordu
ne Amerika ne de halk buna izin ve-
rir. AKP, bir yol ayr›m›ndad›r, bir ter-
cih yapmak durumundad›r. 

NNee  oolluurrssaa  oollssuunn  bbuu  ssaavvaaflflttaa  aarrtt››kk  
KKüürrttlleerr  kkaayybbeettmmeezz

Cevat Önefl’in bir cümlesi önemli. O
cümle asl›nda orduya da bir mesajd›r:
‘Kat› ulus devleti esnek hale getirmek
gerekir’ diyor, yani esnek ulusçuluk di-
yor. Bu önemlidir, M‹T’in raporu da
böyle. Peki orduyu ikna edebilecekler
mi? Devleti, Hükümeti ikna edebilecek-
ler mi? Zor. Ordunun politikalar›, Hü-
kümetin politikalar›, Amerika’n›n Orta-
do¤u ile ilgili politikalar› buna izin ver-
miyor. Amerika flimdi ne yapacak?
Türklerle Kürtleri çat›flt›racaklar, ‹srail-
Filistin gibi olacak ama ne olursa olsun
bu savaflta Kürtler kaybetmez, kazançl›
ç›kar. Kürtler art›k bu saatten sonra
kaybetmez. Kürtlerin örgütlü gücü var,
imkanlar› var. Savafl› kaybeden taraf
olmayacak. Türkiye mevcut durumun-
da ›srar ederse sonu Irak gibi olur, ama
ben Türk-Kürt çat›flmas›n› istemiyo-
rum. Savafl› isteyenler bütün bunlara
ra¤men neden gelip benimle konuflmu-
yorlar? Çünkü benimle konuflsalar
yüzlerindeki maskeler düflecek. Ben
bunu savunmamda da dile getirdim;
maskesiz tanr›lar dedim. Bunlar› daha
da çat›flt›racaklar. Botan’daki operas-
yonun sebebi de budur, orada bir tam-
pon bölge oluflturacaklar. Bunu bilinçli
yap›yorlar. Zaten bir savafl yaflan›yor.

“PPKKKK’’nniinn  hheerrhhaallddee  oonn  bbiinn  ggeerriillllaass››

vvaarr..  DDaahhaa  ddaa  kkeennddiilleerriinnii  

ggeelliiflflttiirreebbiilliirrlleerr..  PPJJAAKK  ddaa  aayynn››  flfleekkiillddee

mmuuaazzzzaamm  bbüüyyüüyyeebbiilliirr..  PPJJAAKK’’aa  

‹‹rraann’’ddaann  çç››¤¤  ggiibbii  kkaatt››ll››mm  

ggeerrççeekklleeflfleebbiilliirr..  PPKKKK’’yyee  ddee  ‹‹rraann,,  

SSuurriiyyee,,  IIrraakk,,  TTüürrkkiiyyee  vvee  AAvvrruuppaa’’ddaann

bbüüyyüükk  kkaatt››ll››mmllaarr  oollaabbiilliirr..  PPKKKK’’nniinn

hheerr  ttüürrllüü  ggüüççllüü  ssiillaahh››  

vvee  aallmmaa  iimmkkaannllaarr››  ddaa  vvaarrdd››rr..  AAKKPP  

ffaazzllaa  ddaayyaannaammaazz..  AAKKPP,,  yyaa  

mmaarrjjiinnaall  bbiirr  hhaallee  ggeelleecceekk  

yyaa  ddaa  ddeemmookkrraattiikklleeflfleecceekkttiirr”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN MMaayy››ss  220000884488

Bu savafl daha da geliflecek. Türkiye bu
savafla girmifltir, bu savafltaki pozisyo-
nunu alm›flt›r. Bunu anlamak laz›m.

Hükümete de sesleniyorum; de-
mokratik geliflme ve çözümler geliflir-
se halklar kazan›r. Ben de demokra-
tik çözüm için gerekli çabay› gösteri-
rim buna gücüm de var. Silahlar›n
b›rak›lmas›ndan bahsediliyor. Çö-
züm geliflti¤inde neden silahlar kal-
s›n ki. Bizim istedi¤imiz Kürtlerin de-
mokratik haklar›n› tan›s›nlar, güven-
ceye als›nlar. Bu çözüm geliflirse bir
günde silah b›rakt›r›l›r. 

Bütün bunlara karfl› Türkiye’de
Demokratik Cumhuriyet Kongresi et-
raf›nda bar›fl için bir hareket gelifltiri-
lebilir. Anti-tekel, demokrasi ve bar›fl
ilkeleri etraf›nda bir hareket geliflebi-
lir. Burada sol, demokrat çevreler, ay-
d›nlar, genifl çevreler yer al›rlarsa
Türkiye’deki iflsizlik azal›r, maafl ar-
tar, bar›fl geliflir, Türkiye’de zulüm
durur. Ben biter demiyorum, hepsi
çözülür demiyorum ama bunlar yüzde
onu afl›p yüzde yirmi oy al›rsa zulmü
befl kattan iki kata indirir. Bunlar, bu
hareket, programatik bir çerçeve be-
lirleseler ve ona göre de çal›flsalar,
Kürt sorunu ve genelde Türkiye soru-
nu çözümünde mesafe al›n›r. Türki-
ye’de demokrasi de bar›fl da geliflir.
Ben Demokratik Siyaset Akademisi’ni
önermifltim. Bu konular orada da tar-
t›fl›l›p gelifltirilebilir. Bu akademi der-
hal kurulup çal›flmalar›na bafllamal›.
Bu önemli bir ihtiyaçt›r. 

SSaalltt  sseevvggiiyyii  öönneemmllii  bbuullmmuuyyoorruumm
sseevvggii  aannllaammaayyaa  ddaayyaannmmaall››dd››rr

Benim daha önce kad›n ve tecavüz
kültürü konusunda söylediklerimi bu
son olay, bar›fl gelini Pippa olay› da
do¤rulad› de¤il mi? Beyaz gelinlik giy-
miflti de¤il mi? Ben daha önce de söyle-
mifltim; gelinlik de¤il kefen giymifl as-
l›nda. Yaflanan bu olay da sembolik
olarak beni do¤rulad›. Bu sadece bir
olayd›r, her gün bunun iki kat› olay ya-
flan›yor ve her gün iki kat tecavüz yafla-
n›yor. Bu vesileyle Pippa’y› da an›yo-
rum, bu konuflmam› ona ad›yorum.
Cezaevi’nden bana gelen mektuplar
var. Baz› mektuplarda Önder, Kürt li-

deri, gibi kelimeler geçti¤i için vermiyor-
lar ya da sansürleyerek veriyorlar. Ce-
zaevindekiler baz› konularda güzel
mektuplar yaz›yorlar, baz› konularda
güzel yo¤unlafl›yorlar. Cezaevlerinin
böyle derinleflmesi güzel. Bu çal›flmala-
r›n› devam ettirsinler. San›yorum flimdi
Uflak Cezaevi’nde kalan Türkan ‹pek’in,
bana zaman zaman mektuplar› geliyor,
Avrupa’da kalm›flt›, oran›n kültürünü
de biliyor. Bu iki kültürü harmanlaya-
rak bu bar›fl gelini olay›n› romanlaflt›ra-
bilir. Bana gelen mektuplarda bana
olan sevgilerinden söz ediyorlar. Öyle
salt sevgiyi önemli bulmuyorum, bu ge-
lifltirmez. Ben küçüklü¤ümden beri de
bu sevgi tarz›na karfl›yd›m. Bu sevgi
tarz›n› kabul etmedim. Salt sevgi, anla-
maya dayanmayan sevgi içgüdüseldir.
Anne sevgisi diyorlar, bu sevgi de içgü-
düye dayal›d›r. Anne sevgisini önemli
buluyorum ama sevgi sadece içgüdüye
dayanmamal›. Hayvanlar da içgüdüye
dayal› olarak birbirini seviyorlar. Bir
kufl bile annelik güdüsüne sahiptir,
yavrular›n› içgüdüsel olarak sever. Sev-
gi anlamaya dayanmal›d›r, anlamaya
dayal› olursa anlaml›d›r. Ben de an-
laml› sevgi diyorum. Beni anl›yorsan›z,
benim fikirlerimi anl›yorsan›z bu benim
için önemlidir. Beni sevmek benim fi-
kirlerimi anlamaktan geçer. Beni anl›-
yorsan›z, anlamaya çal›fl›yorsan›z, kav-
r›yorsunuz bu çok anlaml› olur. 

Sevgi, anlamaya dayal› olmal›d›r,
anlama nedir? Bu da felsefeye girer.

Felsefe nas›l yap›l›r, nas›l ö¤renilir, bu-
nun için de sosyolojiyi çok okumak ge-
rekir, her fleyin de tarihini bilmek gere-
kir. Sosyolojiyi tarihi perspektiften, fel-
sefeyi tarihi bir perspektiften okumak
gerekir, her fleyi tarih penceresinden
bilmek gerekir. Bugünü anlamak tarihi
çok iyi bilmekten geçer. Yol arkadafll›¤›-
na, anlamaya dayal› sevgi anlaml›d›r.
Kad›nlar bunu baflarabilirlerse o za-
man kad›n olarak da, tanr›ça olarak da,
aflk ö¤esi olarak da insan olarak da se-
vilebilir. Anadolu’da Kibele, Mezopo-
tamya’da ‹nanna, ‹fltar, Star mitolojide
tanr›ça kad›nlar› temsil ediyor. 

‹‹lliimmcciilliikk  ddiinncciilliikk  cciinnssiiyyeettççiilliikk  vvee  
mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii  tteehhlliikkeellii  ggöörrüüyyoorruumm

Bugün kad›nlar için söylediklerim bir
mesaj olarak yay›nlanabilir. Önceki ko-
nuflmalar›mla birlikte benim ad›ma bir
mesaj gönderilebilir. Ben onlar› kavr›yo-
rum, önceki kitaplar›mda de¤indim, bu
konuyu yine yazmaya devam edece¤im,
beni takip ettiklerini biliyorum, kendile-
rine güvensinler, kendilerini yeterli gö-
rebilirler. Erkeklerden de çok fley um-
mamak gerekir. Kendini feodal kiflilik-
ten, iliflkilerden ar›nd›rmam›fl, kurtara-
mam›fl her kifliye, kiflilere -bu ben ol-
sam dahi- yaklaflmay›n, bu kiflilerden
uzak durun. Bir erkek kendini bu feodal
iliflkilerden, kiflilikten ar›nd›rm›flsa, sizi
anlamaya dayal›, yol arkadafll›¤›na da-
yal› kendini gelifltirmiflse o erke¤i kabul
edebilirsiniz, sevebilirsiniz. Bu sevgiye
kimi Peygamber sevgisi, kimi Tanr› sev-
gisi diyor. Bar›fl›n geliflmesinde rol ala-
bilirler. Kayap›nar’da kad›nlar›n açt›¤›
bir Park var. O parktan yola ç›karak
bafllang›ç yapabilirler. Kad›nlar için Öz-
gür Kad›n Demokratik Siyaset Akade-
misi’ni kursunlar. Bu akademi üzerin-
den kad›n bilincini gelifltirerek onlarca
kad›n› e¤itmeliler. ‹limcilik (Bilimcilik),
dincilik, cinsiyetçilik ve milliyetçilik, bu
dördünü de tehlikeli görüyorum, bun-
lardan uzak dursunlar. Cinsiyetçilik te-
melinde de¤il, özgürlük temelinde yapa-
caklar› çok fley var. 

Bizim bir demokratik cumhuriyet
projemiz var. Bu projenin gerçeklefl-
mesi için çal›flmalar› daha anlaml›-

“SSaalltt  sseevvggii,,  aannllaammaayyaa  ddaayyaannmmaayyaann  

sseevvggii  iiççggüüddüüsseellddiirr..  AAnnnnee  sseevvggiissii  

ddiiyyoorrllaarr,,  bbuu  sseevvggii  ddee  iiççggüüddüüyyee

ddaayyaall››dd››rr..  AAnnnnee  sseevvggiissiinnii  öönneemmllii

bbuulluuyyoorruumm  aammaa  sseevvggii  ssaaddeeccee

iiççggüüddüüyyee  ddaayyaannmmaammaall››..  HHaayyvvaannllaarr  ddaa

iiççggüüddüüyyee  ddaayyaall››  oollaarraakk

bbiirrbbiirriinnii  sseevviiyyoorrllaarr..  BBiirr  kkuuflfl  bbiillee  

aannnneelliikk  ggüüddüüssüünnee  ssaahhiippttiirr,,

yyaavvrruullaarr››nn››  iiççggüüddüüsseell  oollaarraakk  sseevveerr..

SSeevvggii  aannllaammaayyaa  ddaayyaannmmaall››dd››rr,,

aannllaammaayyaa  ddaayyaall››  oolluurrssaa  aannllaammll››dd››rr”
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d›r, bunun için çal›fls›nlar. Türki-
ye’deki ayd›nlar, sol çevreler, demok-
rat çevreler, Alternatif Demokratik
bir hareket gelifltirebilirler. Hükümet
tarz› olmasa da Hükümete alternatif
bir yap› gerçeklefltirebilirler. Türki-
ye’de yüzde on yüzde yirmi gibi bir
kesime ulaflabilirlerse bu zulmü ke-
sebilirler, bitiremezlerse de önemli
ölçüde azalt›rlar. Bizim söyledi¤imiz,
herkesin kabul edebilece¤i fleylerdir,
Türkiye’ye gerekli olan fleyleri dile ge-
tiriyoruz. Söyledi¤imiz fludur, de-
mokratik uzlafl›, bar›flt›r. ‹yi çal›fl›r-
larsa önemli yol kat edebilirler. 

Suriye’deki, ‹ran’daki, Irak’taki,
Rusya’daki, Avrupa’daki halk›m›za,
kutlamalara kat›lan herkese selamla-
r›m› iletiyorum. Kendi yerellerine öz-
gün örgütlenmelerini gelifltirebilirler.
Avrupa bunu k›smen yapm›fl ama da-
ha da gelifltirip derinlefltirmeliler.  

CCHHPP’’nniinn  tteemmssiill  eettttii¤¤ii  kköörr  mmiilllliiyyeettççiilliikk
AAKKPP’’nniinn  iissee  kköörr  ddiinncciilliikkttiirr

Öncekinden farkl› bir durum yok,
detaya girmeye gerek yok ancak dün
bir doçent ve bir profesör geldiler, sa-
n›r›m Toksikoloji uzman›yd›lar, ben-
den bir hafta-on gün kadar önce üç
ünite kan ald›lar, daha önce de alt›
ünite kan alm›fllard›. San›r›m kanda
bir sorun var ki tekrardan kan ald›-
lar. Adli T›p’tan bu takip edilebilir.
15 May›s’ta A‹HM’de görüflme vard›,
ama bir karar ç›kmad›. Türk Hükü-
meti’ne 6 May›s’a kadar süre veril-
mifl. Hükümet süre istemifl. A‹HM’e
gönderdi¤im savunma al›nm›fl m›?

CPT raporunu kapsaml› inceleme-
dim, Türk Hükümeti’ne baz› tavsiyeler
var. Bu çerçevede baflvurular yap›labi-
lir. Arkadafllar›n gelmesi iyi olur. Ra-
porda belirtilen haklar çerçevesinde
gerekli giriflimlerde bulunulabilinir.

San›r›m Ulusal Konferans› Kürtler
tart›fl›yordur. DTP kapat›labilir. Bu
önemli de¤il. Kendi demokratik olu-
flumlar›, kurumlar› etraf›nda çal›fl-
malar›na devam ederler. Avrupa’da
Kürtler ve kurumlar› üzerinde yo¤un
bask›lar›n oldu¤u anlafl›l›yor, kimler,
hükümetler mi yap›yor bunu?

Benim burada belirtti¤im  Demokra-
tik Toplum Projem PÇDK onlar için de
geçerlidir, kendi koflullar›na bu projeyi
uyarlayabilirler. Yine DTP için söyledi-
¤im akademiyi onlar için de söylüyo-
rum. Çal›flmalar›n› güçlendirip, derin-
lefltirebilirler, baflar›lar diliyorum. Ayn›
fley Suriye için de geçerlidir, ‹ran’da
PJAK var. PJAK’›n geliflme koflullar›
vard›r ve di¤er parçalara göre daha faz-
lad›r. ABD, ‹ran’› Iraklaflt›rabilir. 

San›r›m Diyarbak›r’da kad›nlar,
Uluslararas› Kad›n ve Yerel Yönetimler
Konferans› düzenleyecek. Bunlar
önemli fleyler ama toplanmak, konufl-
mak yeterli de¤il, pratik olmay›nca, ka-
d›nlar e¤itilmedikçe, bilinçlenmedikçe
bunlar fazla anlam ifade etmez. Ben
bunlar yap›lmas›n demiyorum ama
önemli olan özgürleflmeye yo¤unlaflma-
lar› ve özgürleflmeleridir. Ben daha ön-
ce de Akademiyi söylemifltim. Akade-
mide onlarca kad›n e¤itilebilir, kad›n-
lar bilinçlendirilebilir. Cezaevinden ç›-
kan arkadafllar, kad›nlar›n e¤itimleriy-
le ilgilenebilir. Kayap›nar’daki Park
üzerinden bu gelifltirilebilir. Bu parkta
yemek flölenleri yaparak, ba¤›fl ve da-
yan›flmayla ekonomik sorunlar›n› da
çözebilirler. Cezaevlerinden bana gelen
mektuplar vard›. Zeki olduklar› anlafl›-
l›yordu, ancak salt seviyorum demeyle
olmaz, basit kal›r. Öfkeleniyorum, ç›k-
m›fllar, neden kad›nlar›n e¤itimleriyle
ilgilenmiyorlar. Kad›nlar kültür sanat
faaliyetlerine önem vermeli, kendilerini
gelifltirmeli, her alanda spor yapmal›,
spor tak›mlar› kurmal›, kendilerini be-
densel olarak güçlendirmeliler. Fiziksel
ve ruhsal geliflmeleri önemlidir.

Diyarbak›r’da benim düflüncelerime
iliflkin elefltiriler var m›? Anlafl›lmayan
yerler var m›? Bunlar söylenebilir. En
sert elefltirileri de dinleyebilirim. 

HHaazzaarr  TTüürrkklleerriinniinn  iinnaanncc››  YYaahhuuddiilliikkttiirr

Yahudilerin birçok ülkedeki iktidar-
lara müdahale etmesini kabullenemi-
yorum. Yahudilerin iktidarla olan ilifl-
kilerini iyi çözümlemek gerekiyor. Ben
bunlar› görüyorum, elimde baz› veriler
var, bunlar› ifade ediyorum. Tarihe de
bak›ld›¤› zaman Yahudilerin iktidarlar
üzerindeki etkisi görülecektir. Hürrem
Sultan, Kanuniye en büyük o¤lunu,
fiehzade Mustafa’y›, idam ettiriyor,
bo¤durtuyor. Hürrem’in Mustafa’y›
bo¤durtmas› büyük bir olayd›r. Bu ka-
dar etkilidir yönetimde. ‹ktidar için ba-
bas›na o¤lunu öldürtüyor. Ester’i bili-
yorsunuz, o da Yahudi kökenlidir. So-
kullu Mehmet Paflan›n flüpheli bir
ölümü var. ‹yi incelendi¤inde Ester’in
rolü görülecektir. Cem Sultan olay› da
bu aç›dan ele al›nmal›d›r. Bu dönemde
iktidarla yak›n iliflkileri vard›r. 1826 II.
Mahmut döneminde de iktidarda etki-
liler. Yine Osmanl›’n›n son döneminde
Mustafa Kemal’in çevresindeki Yahu-
diler, Selanik’i alma konusunda ›srar-
l›yd›lar. Nedeni de 1500’lerden günü-
müze Selanik’te ciddi bir Yahudi nüfu-
sunun bulunmas›yd›. Hatta bugünkü
‹srail Devleti’nin Filistin topraklar› ye-
rine Yahudilerin ço¤unlukta oldu¤u
Selanik’te kurulmas› planlan›l›yordu.
Bunlara Sebatayc›lar da deniliyor.
Mustafa Kemal’e Selanik’in de toprak-
lar›na dâhil edilmesi için bask›lar ya-
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p›l›yordu. Bunlar› iyi görüp iyi anla-
mak gerekiyor. Dr. Naz›m onlar Mus-
tafa Kemal’in etraf›n› sarm›fllard›. En
yak›n arkadafl› Ahice Arif’i suikastla
öldürerek mesaj vermifllerdi. Mebus
Galanti, Mustafa Kemal’in tanr›lafl-
mas›, ‹smet ‹nönü’nün de peygamber-
leflmesi düflüncesini yaratan ve yayan-
d›r. fiu andaki Baykal ayn› anlay›flta-
d›r. Bu anlay›fl› devam ettiriyor. Hürri-
yet gazetesinde geçen “Türkiye Türkle-
rindir” anlay›fl›d›r bu. Baz›lar› köken-
lerini Hazar Türklerine dayand›r›yor
ama Hazar Türklerinin inanc› Yahudi-
liktir. Di¤er yandan MHP var. MHP’nin
milliyetçili¤i, Ziya Gökalp ve Nihal At-
s›z’›n -biliyorsunuz Naz›m kadar hapis
yatm›fl- sosyolojik milliyetçilik kav-
ram›, ›rkç›l›¤a dayan›yordu. Bu an-
lay›fl Türkefl’le devam etti. Ancak Tür-
kefl’in ölümünden sonra Bahçeli’yle
birlikte devlet milliyetçili¤ine dönüfltü.

Almanya’da Hitler’i yaratan Yahu-
dilerdi. Bunlar tarihteki olaylar. Yine
Anadolu’da bu anlay›fl, ‹slam d›fl›nda-
ki unsurlar›n, Ermeni, Rum, Süryani-
lerin Anadolu’dan silinmesinde rol oy-
nam›flt›r. Celal Bayar ve Adnan Men-
deres’in durumunu biliyorsunuz. Ce-
lal Bayar hakk›nda da idam karar› ve-
rilmiflti ancak Menderes’i idam ettiler,
Celal Bayar idam edilmedi. Nedenini
kaç kifli biliyor? Ben araflt›rd›m, Yal-
ç›n Küçük’ün kitab›nda da geçiyor.
Celal Bayar, ilkokulu Alliance denen
okulda okumufltur. Bu okul Edir-
ne’dedir ve bu okula sadece Yahudiler
gidebilmektedir. Yani Celal Bayar’›n
Yahudi kökenli oldu¤unu ö¤rendiler,
bu nedenle idam edemediler. Ancak
Adnan Menderes’i idam ettiler, kendi-
si tarih bilgisinden yoksun, s›¤ düflü-
nen basit bir liberal Türk’tür. Benzet-
me yapmak gerekirse Karamano¤lu
Mehmet Bey gibi saf bir Türk’tür. Ad-
nan Menderes’in o dönem Rusya ile
iliflkileri vard›, Rusya’ya kaçmay›
planl›yordu, bunu Amerika’ya söyledi.
Amerika bunu istemiyordu, bu neden-
le kaçamad›. Adnan Menderes, Rus-
ya’ya kaçamay›nca üç ay sonra idam
edildi. Biliyorsunuz Süleyman Demi-
rel de masondur, ayn› zamanda opor-
tünisttir, darbelerle gitti geldi ama ha-
la varl›¤›n› devam ettiriyor.

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  bbüüyyüükk  hhoollddiinngglleerriinn  
ççoo¤¤uunnddaa  YYaahhuuddii  ddeessttee¤¤ii  vvaarrdd››rr

Fransa Kral› XVI. Louis, giyotinle
öldürüldü. Yine zavall› Saddam da
XVI. Louis gibi vahflice öldürüldü.
Bunlar tarihi olaylar. Tarih bilmenin
önemi bu flekilde de ortaya ç›k›yor.
Günümüzde de benzer flekilde ikti-
darlar üzerinde etkileri devam ediyor.
Finans’la ilgili boyutu da önemlidir.
Biliyorsunuz Vehbi Koç 1900’lerde iki
bakkalla bafllad›, sonrada bir dev ha-
line getirildi. Kimse iki bakkalla tek
bafl›na bu kadar büyüyemez. Yine
araflt›rd›m Türkiye’deki büyük hol-
dinglerin ço¤unda Yahudi deste¤i var-
d›r, bu deste¤i almadan büyüyemezsi-
niz. Befl adet Kürt holdingini de ince-
ledim, bunlar da Yahudilerden, yani
bahsetti¤im anlay›fltan icazet alm›flt›r.
Bunlar Antep, Malatya ve Diyarbak›r
ve di¤er Kürt illerinde de kurdurula-
caklar ve böylece denetimlerini sa¤-
lam›fl olacaklar. Bu bölgelerde bulu-
nan Kürt iflbirlikçiler üzerinden bunu
gerçeklefltiriyorlar. Ben iflbirlikçi Kürt
kiflili¤ini çok iyi tan›yorum, para için
yapmayaca¤› fley, satmayaca¤› de¤er
yoktur. Hatta para için analar›n› bile
satarlar. GAP’›n suyu niye sadece
Harran’a veriliyor? Bu politikalar›n
sonucu. Böylece su üzerinde denetim-
lerini güçlendirecekler. ‹flte Yahudi
flirketler üzerinden barajlar yap›yor-

lar. ‹flte Zeugma ve Halfeti gitti, s›ra
Hasankeyf’te. Bu baraj için trilyonlar
harcan›yor. Ancak üç kasaba doksan
dokuz köy Il›su baraj› alt›nda kala-
cak. Bu baraj için befl milyar dolar ge-
tirisi olaca¤› söyleniyor. doksan dokuz
milyar çarp› doksan dokuz milyar ge-
tirisi olsa ne olacak? Bu kasaba ve
köyler benim için paradan çok daha
önemlidir. Tarihi kültür yok oluyor. 

‹flte ben bunlar› görüp ifade ediyo-
rum, kabullenemiyorum, kabul etmi-
yorum, do¤ru bulmuyorum. Daha ön-
ce de söylemifltim, Yahudi halk› da Or-
tado¤u halk›d›r ve bu co¤rafyada öz-
gür ve demokratik flekilde yaflama
hakk›na sahiptir. Ben bunlar› söyler-
ken bütün Yahudileri, bütün Yahudi
halk›n› kastetmiyorum. Yahudiler içe-
risinde bir klik var, onlar› kastediyo-
rum. Benim söylediklerim Yahudi hal-
k›na de¤il, egemen olan bu kli¤in, bu
dar grubun yürüttü¤ü anlay›fl, politika
ve uygulamalara yöneliktir. Bu anti-
semitistlik de¤il, tarihsel ve güncel
gerçekleri ifade etmektir. Apo’nun an-
ti-semitistli¤ine cevab›m budur. Anti
semitist oldu¤um yönündeki ifadeler
tamamen safsatadan ibarettir. 

KKDDPP  vvee  YYNNKK  ddeenneettiimmiinnee  ggiirrmmeekk  
AAmmeerriikkaa’’nn››nn  ddeenneettiimmiinnee  ggiirrmmeekkttiirr

Kaçanlar›n durumlar›n› biliyorsu-
nuz. KDP ve YNK’ye s›¤›nd›lar. Onlar›n
denetimine girdiler. Daha önce belirt-
mifltim Güneyli güçlerin milliyetçi bir
çizgide bulunmas›nda Yahudilerin etki-
si vard›r. KDP ve YNK denetimine gir-
mek Amerika’n›n denetimine girmektir,
hiçbir fark yoktur. Sonras›nda birçok
kifliyi de pefllerinden götürdüler, bunla-
r›n bir k›sm› KDP ve YNK içinde üst dü-
zeyde görev de alm›fllar. ‹flte KDP, YNK
kad›nla, k›zla, parayla, imkânla onlar›
kendine ba¤lad›. Böylece PKK’yi kendi
içlerine ald›klar›n› ve PKK’yi bu flekilde
bitirecekleri yönünde Amerika’ya mesaj
verdiler. Tam emin de¤ilim ama kaçan-
lar›n ABD ile iliflkide olabilece¤i kanaa-
tindeyim. Bingöllülerden de kopanlar
vard›. Onlar›n ABD ile iliflkisi yoktu
ama flimdi Avrupa’dalar, onlar›n dene-
timindeler. PKK’yi bu flekilde denetim
alt›na almaya ve bitirmeye çal›flt›lar.

“YYaahhuuddii  hhaallkk››  ddaa  OOrrttaaddoo¤¤uu  

hhaallkk››dd››rr  vvee  bbuu  ccoo¤¤rraaffyyaaddaa  

öözzggüürr  vvee  ddeemmookkrraattiikk  flfleekkiillddee  

yyaaflflaammaa  hhaakkkk››nnaa  ssaahhiippttiirr..  BBuunnllaarr››  

ssööyylleerrkkeenn  ttüümm  YYaahhuuddii  hhaallkk››nn››  

kkaasstteettmmiiyyoorruumm..  BBeenniimm  ssööyylleeddiikklleerriimm

eeggeemmeenn  oollaann  bbuu  ddaarr  kkllii¤¤iinn,,  ggrruubbuunn

yyüürrüüttttüü¤¤üü  aannllaayy››flfl,,  ppoolliittiikkaa  

vvee  uuyygguullaammaallaarraa  yyöönneelliikkttiirr..  

AAnnttii  sseemmiittiisstt  oolldduu¤¤uumm  

yyöönnüünnddeekkii  iiffaaddeelleerr  ttaammaammeenn  

ssaaffssaattaaddaann  iibbaarreettttiirr”
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Ama ben bunlar› gördüm engel oldum.
Benim üzerime niye bu kadar geldiler
san›yorsunuz? Ben, bu oyunlar› gör-
düm ve oyunlar›n› bofla ç›kard›m. Bin-
göllülere karfl› bir mahcubiyetim de
var, Tayhan’› biliyorsunuz Bingöllüydü.
Suriye’den sonra Rusya’ya giderken
MOSSAD peflimdeydi, bunun fark›n-
dayd›m, amaçlar› beni denetimlerine
almakt›, onlardan kaçt›m. Sonras›nda
‹talya’da da etraf›m kuflat›lm›flt›. Bun-
lar›n Türk ajan› oldu¤u safsatad›r. O
dönemde Yunan hükümeti zaten bir
kukla hükümetti. Yunanistan’dan Nai-
robi’ye geçtikten sonra Nairobi’de foto¤-
raflar›m› çekiyorlard›, bunlar da yine
MOSSAD elemanlar›yd›. Uçakta kafa-
ma vurup yere yat›r›l›nca çok da flafl›r-
mad›m, ne floka u¤rad›m ne de tepki
verdim, zaten yap›lacak bir fley de yok-
tu. Sonra da kald›rd›lar beni, sonras›
televizyonda gördü¤ünüz görüntüler. 

Birinci Dünya Savafl›yla dünyan›n
yar›s›na, ‹kinci Dünya Savafl›yla dün-
yan›n tamam›na hâkim oldular. Kürt-
ler, Ortado¤u’da önemlidir. ABD, Orta-
do¤u’da Kürtleri denetimine alarak,
Farslar›, Araplar› ve Türkleri dizginle-
mek amac›ndad›r. Kürtleri denetime
almak, Ortado¤u’yu dizginlemek, Or-
tado¤u’yu denetime almak demektir.
Ben bu oyunlar› gördüm, ABD’nin de-
netimine girmedim, kendimi ve PKK’yi
kulland›rtmad›m. Ama flimdiki PKK’li-
ler bu oyunlar› yeterince göremiyorlar.
‹ç ve d›fl siyaseti yeterince çözemiyor-
lar. Dürüst olmak tek bafl›na yeterli
de¤ildir. ‹ç ve d›fl siyaseti iyi bilmek ge-
rekiyor. Çünkü oras› Ortado¤u’dur,
dikkatli olmak gerekiyor. Arap siyaset-

çilerinin ne mal oldu¤unu biliyorum.
Suriye’deyken yeterince tan›d›m on-
lar›. Ben olmasam hiçbir fley yapam›-
yorlar, en az›ndan iç d›fl siyaseti yapa-
m›yorsan›z, kendinizi korumay›, sa-
vunmay› bilmelisiniz. Benden PKK’nin
pratik önderli¤i beklenmesin. Benim
bilinen ve belli bir tarz›m vard›, ancak
flu andaki PKK’nin nas›l bir pratik ve
tarz sergileyece¤ini bilemiyorum. Bana
dayanarak bir fley yapmas›nlar, ben
pratik önderlik yapamam. Ayn› fley
DTP için de geçerlidir. Kendi kararla-
r›n› kendileri vermeliler, kendi strateji-
lerini, kendi siyasetlerini belirleyebil-
meliler. PKK neyi istiyorsa onu yaps›n.
Ama bunun için iç ve d›fl siyaseti iyi
bilmesi ve çözmesi gerekiyor. Bana
ba¤l› olmak yeterli de¤il, önemli olan
beni anlamakt›r. Da¤daki gerilla için
de bu böyledir. Savc›l›k bana hücre ce-
zas› için kâ¤›t göndermifl, PKK’ye tali-
mat verdi¤im iddia ediliyor. Hay›r, ben
PKK’ye talimat vermiyorum. PKK, ken-
di bildi¤i yolda kendi kararlar›n› ken-
disi verir. Beni kullanmas›nlar ki za-
ten kullanamazlar ben buna da izin
vermem. Kardeflim de kullanmak iste-
di, baflaramad›, sonunda ihanet etti. 

AAKKPP’’nniinn  kküürreesseell  sseerrmmaayyee  iillee  iilliiflflkkiissii  vvaarr  

Türkiye’de darbeler iktidar› devam
ediyor. Biliyorsunuz bir 9 Mart 71, bir
de 12 Mart 71 darbesi var. Türkiye bu
iki darbenin denetimindedir. Baykal-
CHP, 9 Mart darbesini temsil ediyor,
AKP-Erdo¤an ise 12 Mart darbesini
temsil ediyor, biliyorsunuz Denizleri

tasfiye, idam ettiler. Öte yandan da 12
Eylül darbesi var, devam ediyor, buna
daha sonra de¤inece¤im. CHP’nin tem-
sil etti¤i kör milliyetçiliktir, AKP’nin
temsil etti¤i ise kör dinciliktir. Her iki
anlay›fl›n da Türkiye sorunlar›n› çöze-
meyece¤i aç›kt›r, ikisi de ç›kmaz yol-
dur. Hasan Cemal’in Darbeler
Günlü¤ü diye bir yaz› dizisi olmufltu,
ben bir tanesini okuyabildim. Bu ko-
nulara de¤iniyor, ancak çok yeterli de-
¤il. Baykal, AKP kendi derin devletini
yaratmaya çal›fl›yor, diyor. Evet do¤ru-
dur ancak di¤er yandan da Baykal’›n
kendi derin devleti var, bunu koruma-
ya çal›fl›yor. Bu iktidarlar 2002’de ka-
pal›, z›mni olarak anlaflm›fllard›r hatta
bu aç›k da yap›lm›fl olabilir. Bunlar›n
birbirlerine üstünlü¤ü yok, birbirlerine
galip gelemiyorlar, bazen biri bazen de
di¤eri üstün gelebiliyor. Bir tahtereval-
li misali bazen biri bazen öbürü iktida-
ra gelerek halk üzerindeki egemenlikle-
rini sürdürmektedirler. AKP’nin küre-
sel sermaye ile iliflkileri var, CHP’nin de
statükocu ve devletçi gelenekle iliflkisi
var. Bunlar›n savundu¤u laisizm asl›n-
da Yahudi kökenli bir kavramd›r. 

ÖÖzzaall’’ddaa  yyaapptt››¤¤››mm  hhaattaayyaa  ddüüflflmmeemmeekk  
iiççiinn  EErrbbaakkaann’’››  cciiddddiiyyee  aalldd››mm

‘93’ten günümüze bar›fl çabalar›n›
sürdürdü¤üm biliniyor. ‘90’lar›n ba-
fl›nda Turgut Özal’› çok ciddiye alma-
m›flt›m, bir kand›rmaca olabilece¤ini
düflünüyordum. Ancak sonradan Tur-
gut Özal’›n ciddi yaklaflt›¤›n› ve önem-
li bir devlet adam› oldu¤unu anlad›m.
Daha sonra Erbakan’la mektuplaflma-
lar›m›z oldu. Özal’da yapt›¤›m hataya
düflmemek için Erbakan’› ciddiye al-
d›m. Mektuplaflmalarda çözüm talep-
leri konusunda üzerime düfleni yapa-
ca¤›m› belirttim. Turgut Özal’a yete-
rince tan›mad›¤›m flans› ayn› hataya
düflmemek için bu sefer Erbakan’› faz-
las›yla tan›d›m. Ancak bu süreçte 28
fiubat darbesiyle kesildi. Yine ‘99-
2000 y›llar› aras›nda askeri kanattan
K›vr›ko¤lu-Aytaç Yalman ekibi benim-
le görüflmeler gerçeklefltirdiler. Hatta
askerin hassasiyetini de dikkate ala-
ca¤›m› belirtmifltim. Ancak baflarama-
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d›lar. Bu sürecin de önü kesilmifl oldu.
Yalç›n Küçük bir yaz›s›nda K›vr›ko¤lu-
Aytaç Yalman ekibinin Özkök’e karfl›
olduklar›n› belirtiyor. Yine Bülent Ece-
vit’in çözüm ve diyalog yönünde çaba-
lar› vard› ama bu da baflar›l› olamad›. 

2002’den günümüze AKP iktidarda-
d›r. Ancak AKP iktidar› bir türlü çözü-
me yanaflm›yor. Gelinen aflamada AKP
bir yol ayr›m›ndad›r; AKP ya radikal
demokratizme yönelecek ya da k›sa za-
manda bitecek. Zaten AKP hakk›nda
aç›lm›fl olan kapat›lma davas› devam
ediyor. Demokratik radikalizme yönel-
mesi biraz zor görünüyor. AKP’den ri-
ca ediyorum bu sorunu çözelim. Ben
buraday›m isterseniz beni öldürebilir-
siniz ama söylediklerimi dikkate al-
mak zorundas›n›z. AKP’ye bu benim
son ça¤r›md›r; Benim flu anda PKK
üzerinde hala gücüm var, söz geçirebi-
lirim ama böyle devam ederse, sorun
çözülmezse PKK beni dinlemeyebilir.
Gelin ben sa¤l›kl›yken, gücüm de ye-
rindeyken bu sorunu çözelim. Çözüm
için bu kadar heyecanl› olmam›n ne-
deni, gençlerin yaflam›n› yitirme-
mesidir, benim için asker gerilla fark
etmez, insanlar›n ölmemesi önemlidir. 

Gelin Mustafa Kemal’in 1920’lerdeki
ilk Meclis konuflmas›n› referans alal›m.
Sonras›nda yapt›¤› çözüme yönelik bir-
çok konuflmas›n› referans alal›m. Bu
temelde bu sorunu çözelim. Gelin bu
sorunu çok geç olmadan çözelim, aksi
halde bu sorunu baflka devletler kulla-
n›r; Yunanistan, Ermenistan, ABD,
Çin, Rusya ve di¤er devletler bu konu-
da söz sahibi olurlar. Amerika’n›n so-
runa iliflkin çözümü de henüz net de¤il,
bilinmiyor, bekleyip görece¤iz. Ayn› za-
manda AKP, ‹slam ülkeleriyle yak›n
iliflkiler gelifltirip, ABD karfl›s›ndaki pa-
zarl›k gücünü art›rmaya çal›fl›yor. Ör-
nek olarak sana Suriye’yi veririm an-
cak karfl›l›¤›nda flunlar› al›r›m demek
istiyor. fiafak gazetesinde okudum;
AKP Irak’a girdi¤i için kapat›lma davas›
aç›ld›¤› yönünde iddialar var, bu do¤ru
olabilir. Avrupa da siyasal çözüm diyor.
Bunu tek bafl›na de¤il, Amerika istedi-
¤i için yap›yor. ‹ki taraftan Türkiye’yi
s›k›flt›racaklar. Ama ben diyorum ki
bunlara gerek yok. Gelin bu sorunu
karfl›l›kl›, kendi aram›zda çözelim.

TTüürrkkiiyyee  ssooll  hhaarreekkeettii  kküürreesseell  
sseerrmmaayyee’’nniinn  kkuuflflaattmmaass››nn››  ççöözzeemmiiyyoorr

Türkiye için gerekli olan daha önce
de söylemifltim; anti tekel, demokrasi
ve bar›fl ilkeleri etraf›nda bir araya ge-
lecek Demokratik Cumhuriyet Kon-
gresi’dir. Türkiye sol hareketi küresel
sermaye’nin kuflatmas›n› çözemiyor,
emekçilerin sorunlar›n› çözemiyor.
Daha önce de yüz milyara befl yüz
milyar örne¤ini vermifltim ve gazete de
bunu yazm›flt› kazançlar› 5,4’müfl.
Küresel sermaye sahipleri, flirketler,
tekeller bire befl kazan›rken memurun
maafl› artm›yor, iflçinin emekçinin
maafl› artm›yor, azal›yor. DTP de bu
konularda halk› e¤itip bilinçlendirme-
lidir. Türk soluna diyorum, küresel
sermayenin bu oyunlar›n› göremiyor-
san ve Kürtlerle bir araya gelemiyor-
san o zaman sen neye yar›yorsun? 

Çat› Partisi çal›flmalar›na iliflkin
flunlar› belirtmek istiyorum. Türki-
ye’deki emek örgütleriyle sendikalarla
bir araya gelerek iflçinin ve emekçilerin
sorunlar›na çözüm bulmal›lar. Söyle-
diklerim EMEP, ÖDP ve SDP’ye ve bafl-
kanlar›na iletilebilir. Sendikalara da
sesleniyorum, bu çat›n›n içinde yer al-
mal›lar. Böyle bir birliktelik sa¤lan›l›p
alternatif demokratik hükümet tarz›n-
da çal›fl›rlar. Bunu sa¤larlarsa yüzde
yirmilik bir oy alabilirler ve bunun so-
nucunda Kürt sorunuyla beraber Tür-
kiye’de birçok sorunun çözümü dayat›-
l›r, sorun çözülür. Bu durumda emek-
çinin bir olan maafl› üç olur. Anti-tekel,
demokrasi ve bar›fl ilkeleri etraf›nda or-
tak çal›flma baflar›ya götürür. 

Gazeteleri düzenli olarak alam›yo-
rum. Arada baz› gazeteler yok. ‹dare ge-
tirilmedi¤ini söylüyor ama siz getiriyor-
sunuz, biliyorum. San›r›m keyfi bu. Bu
konuyla avukatlar›m ilgilenebilir. Ki-
taplar zaten getiriliyor. ‹mge yay›nlar›n-
dan Yalç›n Küçük’ün son kitab›  ç›km›fl
m› bilmiyorum, ç›km›flsa getirilebilir.
Yahudilerle ilgili ç›km›fl olan kitaplar-
dan önemli bulunanlar getirilebilir. 

‹dare bir tebligatta bulundu. Zama-
n›m›z olsayd› ilgili maddeleri belirtir-
dim. Ancak zaman›m›z yok. ‹dareden
bir örne¤i al›nabilir. 9 Nisan tarihli gö-
rüflmelerime istinaden istenmifl. Sa-
vunmam› istiyorlar. Avukatlar›mla gö-
rüflmeden savunma yapmayaca¤›m›
söyledim. Bu durumu avukatlar›m ta-
kip edebilir bir örne¤ini alabilirler. 

AAKKPP  bbiirr  ssaavvaaflfl  hhüükküümmeettii  ggiibbii  ççaall››flfl››yyoorr

Burada görüflme kaydedilir. Buran›n
kanunlar› çok farkl›d›r. Burada çok
farkl› yasalar uygulan›yor. CPT rapo-
runda zehirlenme var m› yok mu, en
önemli hususlar nelerdir? CPT raporun-
da geçen haklar nas›l teminat alt›na al›-
nabilir. Biri profesör, biri doçent olmak
üzere Adli T›ptan iki Toksikoloji uzman›
taraf›ndan iki kez biri on gün önce biri
yaklafl›k yirmi gün önce birkaç ünite
kan ald›lar. Buradan naklim mümkün
olabilir. Bunun olmamas› halinde ‹mra-
l›’daki koflullar›n düzeltilmesi ve yan›ma
baflka arkadafllar›n getirilmesi önemli-
dir. Devletin vurgulad›¤› “güvenlik ge-
rekçesi” nedeniyle ayn› odada kal›nma-
sa bile havaland›rmada bir araya gelebi-
liriz. Bu önemlidir. 
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Avrupa Adalet Divan›n›n verdi¤i ka-
rar› dinledi¤im kadar›yla, Avrupa Kon-
seyi bu karar›n kendisini ba¤lamad›-
¤›n› belirtmifl, bunun do¤ruluk derece-
si nedir? Bu karar önemlidir. Ama ör-
gütün kurucusu ve sorumlusu olarak
benim ifademe baflvurulmas› gerekir.
Birilerinin ya da bir örgütün terörist
ilan edilmesi durumunda mutlaka mu-
hataplar›n›n savunmalar›n›n ve görüfl-
lerinin al›nmas› gerekir. Alt› ayda bir
yenilenen bu listelere bu flekilde müda-
hale edilebilir. Bu konu önemlidir. Bu
konuda mutlaka çal›flmalar›n yap›l-
mas› gerekir. Avrupa’daki avukatlar›m
da bu konuyla ilgilenmelidirler. Bu ko-
nu önemlidir üzerinde çal›flma yap›l-
mas› gerekir. Bu konu benim ve hare-
ketin statüsünü etkilemektedir. 

A‹HM’de birlefltirilen dört dosya hak-
k›nda 15 Nisan’da bir karar bekleniyor-
du. Neden karar verilmedi? Bu dosya-
larda önemli olan, karar›n olumlu ol-
mas› halinde bu karar yeniden yarg›la-
ma dosyas›n› etkiler. Benim için yeni-
den yarg›lama dosyas› çok önemlidir.
Bugüne kadar yapt›¤›m tüm savunma-
lar siyasidir. ‹lk tutukland›¤›mdan beri
toplumsal bir çat›flman›n oluflmamas›
için siyasi bir ç›k›fl gerekiyordu. Bu ne-
denle siyasi savunma yapmam tek ç›k›fl
yoluydu. Ben de bunu yapt›m. Dört
dosya için A‹HM’e yazd›¤›m son 810
sayfal›k savunma da siyasi ve teoriktir.
Pratik ve hukuki savunmam› henüz
yapmad›m. Ancak bunu tasarl›yorum.
Çok genifltir, imkân olursa bunu yeni-

den yarg›lama dosyas›na sunaca¤›m.
Yeniden yarg›lama konusunda A‹HM
bir karar verme tutumu içinde olacak
m›? Ya da bir karar verecek mi? Yeni-
den yarg›lamam önemlidir. Bu konuda
bir savunma için haz›rlan›yorum. Sa-
vunmay› her yönüyle tasarl›yorum. ‹m-
kân do¤arsa yazaca¤›m. Bu nedenle
avukatlar›m›n da bu konu üzerinde
durmalar› önemlidir. 

SSüürreekkllii  hhüüccrree  cceezzaass››  vveerriilleerreekk  
ssuussttuurruullmmaakk  iisstteenniiyyoorruumm

Benim için 2005 y›l›nda özel yasalar
ç›kar›ld›. Bana uygulanan özel yasalar-
d›r. Bu yolla bask› yap›l›yor. Sürekli
susturulmak isteniyorum. Defalard›r
hücre cezas› veriliyor. Son verilen hüc-
re cezas› da yak›nda uygulanacakt›r.
Buna gerekçe olarak da “örgütün kuru-
cusu ve yöneticisi benim” sözü gösteril-
mekte ve örgüte talimat verdi¤im iddia
edilmektedir. Ancak içinde tutuldu¤um
koflullarda talimat vermem mümkün
de¤ildir. Pratik ve taktiksel önderlik
yapma koflullar›m yoktur. Ayr›ca hem
örgüt kurucusu ve yöneticisi oldu¤um
için yarg›lan›p cezaya çarpt›r›ld›m. Bu
nedenle ‹mral› koflullar›nda tutuluyo-
rum. Halen bu temelde muamele görü-
yorum. Ama bu durumu ifade etti¤im
için de hücre cezas› verilmesi bir çelifl-
kiyi, paradoksu ifade etmektedir.

Savc›, benim buradan örgüte tali-
mat verdi¤imi söylüyor. Ben, PKK için
kurucusuyum, sorumlusuyum demi-
flim, bu yüzden hücre cezas› istemifl.
Hem PKK kurucusu ve sorumlusu ol-
du¤um için beni mahkemece cezaya
çarpt›rd›lar, beni bu nedenle burada
tutuyorlar hem de ben sorumlusu ve
kurucusuyum dedi¤im için hücre ce-
zas› veriyorlar, ortada böyle bir çeliflki
var. Bu hücre cezas›yla benim her fley-
den, Kürtlükten vazgeçmemi istiyor-
lar. PKK’den, özgürlükten, özgürlük
mücadelesinden, Kürtlükten, her fley-
den vazgeçmemi istiyorlar. Böyle fley
olur mu, ben nas›l özgürlükten vazge-
çebilirim, PKK’den nas›l vazgeçebili-
rim, Kürtlü¤ümden nas›l vazgeçebili-
rim. Bu flekilde benim örgütü da¤›t-
mam› istiyorlar. Zaten her gün bomba-
lama olay› yap›l›yor, her taraf› bomba-

l›yorlar. Hem onlar› bombal›yorsunuz
hem de benim onlar› da¤›tmam› bekli-
yorsunuz, böyle fley olur mu? Ben bu-
radan Cemil Bay›k, Duran Kalkan,
Murat Karay›lan’a nas›l söz geçirebili-
rim, buradan nas›l talimat verebilirim!
Zaten her gün onlar›, oralar› bombal›-
yorsunuz, sizin bu yönteminiz ancak
savafl› k›flk›rt›r, k›z›flt›r›r. Bu yöntemle
baz› ç›karlar› olabilir ya da neyi amaç-
l›yorlar bilemiyorum. Ben demokratik
siyaset ve demokratik çözüm diyorum.
E¤er bu çözüm geliflmezse savafl geli-
flir, derinleflir diyorum, bu bir tespittir,
bunun neresi talimat! Ben olabilecek-
leri söylüyorum. Ben burada talimat
veremem, burada pratik ve taktiksel
önderlik yapamam. Bana izin verseler
bile ben bu koflullarda örgütü yönet-
mem, örgüte talimat vermem. Örgüt
kendi kararlar›n› kendisi verir, kendi
savunmas›n› kendisi yapar.

Avukatlar›m Atina davas›yla da il-
gilenebilirler. Ben Yunanistan’dan
yasa d›fl› bir flekilde ç›kar›ld›m. Nai-
robi’deki Yunan Büyükelçili¤i’nden
de yasa d›fl› bir flekilde ç›kar›ld›m.
Burada uluslararas› sözleflmeler de
ihlal edildi. Bu konuyla ilgili de bera-
ber çal›flmalar yürütülmeli. 

Çat›flmalar yo¤un devam ediyor de-
¤il mi? Son bir haftan›n bilançosu ne-
dir? Genelkurmay kaynaklar› da bi-
lançoyu aç›kl›yor. Kürt taraf› ne diyor?

Sakarya’da DTP’nin düzenledi¤i bir
gecede, DTP’lilere linç girifliminde bulu-
nulmufl galiba. Bunlar› yapan kim, or-
ganizelidirler de¤il mi bunlar› yapanlar?
Çok organizeli bir fley oldu¤unu tahmin
ediyorum Belli Kürtlere karfl› linç kam-
panyalar› düzenleniyor. Bunlar derin
çevreler taraf›ndan organize ediliyor. Ar-
kalar›nda önemli güçler var. Bir taraf-
tan da çat›flmalar devam ediyor. Bana
da burada hücre cezas› verdiler. Bunlar
çok bilinçli ve organizeli durumlar. 

Türkiye, Güney Kürdistan üzerin-
den PKK’ye yönelmek istiyor. Bu ger-
çekleflmez. Talabani Türkiye’de bunu
aç›kça ifade etti; “biz PKK ile çat›fla-
may›z” diye. Türkiye, Güney Kürdis-
tan ile Talabani ve Barzani ile iliflki-
sini düzeltse bile Kürtler aras› çat›fl-
ma olmaz. Kürtler aras›nda genel
olarak ulusal bilinç geliflmifl ve halk,

“PPKKKK’’ddeenn,,  öözzggüürrllüükk  

mmüüccaaddeelleessiinnddeenn,,  KKüürrttllüükktteenn  

vvaazzggeeççmmeemmii  iissttiiyyoorrllaarr..  

NNaass››ll  öözzggüürrllüükktteenn  PPKKKK’’ddeenn,,

KKüürrttllüü¤¤üümmddeenn  vvaazzggeeççeebbiilliirriimm..  BBuu

flfleekkiillddee  bbeenniimm  öörrggüüttüü  ddaa¤¤››ttmmaamm››

iissttiiyyoorrllaarr..  HHeemm  oonnllaarr››  

bboommbbaall››yyoorrssuunnuuzz  hheemm  ddee  bbeenniimm

oonnllaarr››  ddaa¤¤››ttmmaamm››  bbeekklliiyyoorrssuunnuuzz,,

bbööyyllee  flfleeyy  oolluurr  mmuu??  BBeenn  bbuurraaddaann

CCeemmiill  BBaayy››kk,,  DDuurraann  KKaallkkaann,,  MMuurraatt

KKaarraayy››llaann’’aa  nnaass››ll  ssöözz  ggeeççiirreebbiilliirriimm”
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Kürtlerin kendi aralar›nda çat›flma-
lar›na izin vermez. ‹stense bile bu ya-
p›lamaz. PKK, önemli bir güçtür. PKK
etraf›nda, ‹ran, Suriye, Türkiye,
Irak’ta önemli bir güç oluflmufl. Tür-
kiye, Güneyden PKK ile çat›flmas›n›
istiyor, bunu bofluna istiyor, bu hiç-
bir zaman gerçekleflmez. Türkiye bu-
nun gerçekleflmeyece¤ini asl›nda bi-
liyor ama yine de bilerek istiyor. 

DTP’yi de kapatacaklar. DTP’nin
kurucusu benim, böyle söylüyorlar.
Anayasa Mahkemesi’ne benim sa-
vunmam› da içerecek bir savunma
verilebilir. DTP kapat›l›rsa demokra-
tik örgütlenmelerini yeniden ve daha
genifl bir flekilde yapabilirler. Kapa-
t›lmas› halinde ‹ngiltere-‹skoç, ‹ngil-
tere-‹rlanda gibi özerklik
temelinde örgütlenmele-
rini yapmal›lar, yapabi-
lirler. Nas›l bir çözüm is-
tiyorlarsa ona göre ör-
gütlenmeliler. Bunun
hukuki yolu da bulunur.
Nurettin Demirtafl da as-
kere al›nm›fl herhalde.
Neyse, kendine göre ted-
birini als›n. Kongrede ye-
niden Ahmet Türk seçile-
bilir, seçilmesine karfl›
de¤ilim. 

AAKKPP  iisstteeddii¤¤ii  ddeessttee¤¤ii  
AABBDD’’ddeenn  aallaammaayyaaccaakk

AKP’nin kapat›lma olas›l›¤› nedir?
Kapat›l›r m›? Anlaflma ihtimalleri za-
y›f. Bu saatten sonra anlaflma biraz
zor. Devlet ve AKP özellikle fiemdinli
olay›ndan sonra Kürtlere karfl› anlafl-
t›lar, aralar›nda tam bir anlaflma sa¤-
land›. AKP, din yoluyla, daha do¤rusu
tarikat yoluyla Kürtleri kontrol alt›nda
tutacak onlar da Kürtlerin üzerine gi-
decekler. Ayn› flekilde Amerika da
AKP’nin tarikat yoluyla Kürtleri kon-
trol alt›nda tutmas›na onay verdi, yine
o bilinen holding tarz›yla. Di¤er taraf-
tan ‹ran ve di¤er Ortado¤u politikala-
r›yla ilgili de istedi¤i politikalar› yapa-
cakt›. fiimdi ABD’nin bu iki konuda da
flüphesi var; bir, AKP art›k Kürtleri
kontrol alt›nda tutam›yor, ikincisi,
‹ran ve di¤er politikalar konusunda da

istedi¤ini alam›yor Türkiye’den. Devle-
tin de flüpheleri var. AKP, büyük ihti-
malle kapat›lacak, istedi¤i deste¤i de
alamayacak ABD’den. AKP, çok ç›karc›
davrand›. Devletle de Kürtler konu-
sunda anlaflt›, tam bir savafl hüküme-
ti gibi çal›fl›yor. Ben Kürtlere flu ça¤r›y›
yap›yorum: AKP’ye bir tek oy bile ver-
meyin. Verdi¤iniz her oy savafla gider.
Hükümet, 1 May›s için, çok tehlikeli
kararlar al›yor, bunu neden yap›yor,
anlam veremiyorum. Ancak Hükümet
yine de demokratik bir aç›l›m yaparsa,
demokratik çözüm yönünde ad›mlar
atarsa ben de burada üzerime düfleni
yapmaya haz›r›m. 

Kad›nlara iliflkin söylemifltim; ka-
d›nlar demokratik siyaset için çal›fl-

mal›lar. Daha önce kad›nlar için
önerdi¤im akademide kad›nlar yeti-
flebilirler, kendilerini yetifltirebilirler.
Ayn› flekilde di¤er akademilerde de
binlerce insan yetifltirilmeli. Akade-
miyi neden halen kuram›yorlar? 

DTP kapat›l›rsa, SDP, ÖDP ve di¤er
demokratik sol ile birlikte hareket
edebilir, ortak bir örgütlenmeye gide-
bilir ve birlikte seçime girebilirler.
Bunun gerçekleflmesi önemli çünkü
bu, halk›n birbirlerine girmesini, bir-
birlerine karfl› çat›flmas›n› engeller.
DTP, daha genifl kapsaml› bir örgüt-
lenme gerçeklefltirebilir. ‹çinde de¤i-
flik kesimlerin, temsilcilerin, kurum-
lar›n oldu¤u örgütlenme olabilir. 

Ben daha önce fiehir Meclisleri’ni
önermifltim. Bu flehir Meclislerine

Do¤ru Yol’dan, hatta MHP’den temsil-
ciler de kat›labilir. Bunu flunun için
söylüyorum; örne¤in Bat› flehirlerinde
Sakarya’da bir gece mi düzenlenecek,
burada içinde Kürt temsilcinin de bu-
lundu¤u fiehir Meclisi bu konuda top-
lumsal bar›fl için bir karar verecek ve
toplumsal bir sorun ç›kmayacak. Bu-
nun gerçekleflmesi, milliyetçili¤i ke-
ser, milliyetçili¤i k›rar. Benim söyle-
yeceklerim k›saca bunlar. 

AAKKPP  GGüünneeyyddeekkii  oolluuflfluummuu  kkoonnttrrooll  
aalltt››nnaa  aallmmaakk  iissttiiyyoorr

Büyük bir ihtimalle DTP kapat›la-
cak, AKP’de kapat›lacak. Devlet, hem
Güney’e hem de Kuzey Kürtlerine

karfl› AKP’ye görev ver-
mifltir; Güney’deki olu-
flumu kontrol alt›na al-
mak bast›rmak, Türki-
ye’de ise DTP’yi marjinal-
lefltirmek, kendine daha
yak›nlaflt›rmak, Kürt ha-
reketini de AKP eliyle
tasfiye etmek için görev
vermifltir. Kürt hareketi
bast›r›lamad›, DTP’yi
kontrol alt›na alamad›,
teslim alamad›. AKP bu-
nu baflaramad›. Güney-
deki oluflumu kontrolü-
ne alamad›, bast›ramad›,
bunu da baflaramad›.
Güneydeki oluflum dev-

letleflmeye do¤ru gidiyor. AKP her iki
görevini de baflaramad›, baflka telden
çalmaya bafllad›, Türban sorununa
kayd› ve kendi dini kadrolaflmas›na
h›z verince derin devlet bu gidifle dur
dedi, sana verdi¤imiz görevini baflara-
mad›n, dedi. Bundan sonra uzlaflma
zordur, e¤er uzlaflma olmazsa
AKP’nin kapat›lma ihtimali daha faz-
lad›r. E¤er çat› partisi sol partilerle ol-
mazsa, DTP, genifl çerçeveli bir oluflu-
ma gidebilir, Türk, Çerkez, Arap her
milletten, her kesimden çevrelerle ge-
nifl bir olufluma gidilir. Bu sefer çok
temiz bir kadro olmal›d›r, amac› halk
olmal›d›r, aile olmamal›d›r, dost ah-
bap çavuflluklar olmamal›d›r, yeni,
yetenekli, dürüst insanlar›n önünün
aç›lmas› gerekir, kaliteli insan yetiflti-
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rilmelidir, akademi kaliteli kadro e¤it-
melidir. Seviyesi yüksek, kaliteli bir
döneme girilmelidir. Yetene¤e, kalite-
ye önem verilmelidir. 

Bu kaçanlar›n durumu nas›l?
Bunlar kendilerini gündemlefltirmeye
çal›fl›yorlar ama halk da bunlar› tan›-
yor, devlet de tan›yor, kimse bunlara
de¤er biçmiyor. Kimse bunlar› dikka-
te alm›yor. Ne toplum, ne di¤er dev-
letler ne de Türkiye bunlar› dikkate
almaz. Bitmifl, afla¤›lara vurmufltur,
insan bu kadar alt seviyelere düfl-
mez, insan olarak kendilerini koru-
yabilirlerdi. Bunlar kendilerini ka-
mufle ettiler, s›rt›m›zdan kendilerini
yaflatmaya çal›flt›lar. Bas›na, Medya-
ya ç›kmalar nas›l, Cemal ve di¤er
Konseydeki arkadafllar herhalde ba-
s›na seyrek ç›k›yorlar, nedeni güven-
liktir, tedbir içindir herhalde.  

BBeenniimm  ççöözzüümm  ppaarraaddiiggmmaamm  ddöörrtt  
kk››ss››mmddaann  oolluuflflmmaakkttaadd››rr

Bu komite geçen hafta görüflme-
den sonra geldi. 5-6 kiflilik bir grup-
tu; bir çeflit sivil toplum örgütü gibi-
lerdi, Bursa’dan gelmifllerdi. Görü-
flürsünüz onlarla. 

Operasyonlar devam ediyor. Tür-
kiye’nin zaten Amediye bölgesinde
güçleri var. Peki, d›flar›da nas›l de-
¤erlendiriliyor bu? Somut durum, so-
mut koflullar ne? Gidiflat neye evirili-
yor, ne hedefleniyor? Nas›l de¤erlen-
diriliyor, bilmek istiyorum! Gelifltiri-
len bir konsept var, bu konsept 90’l›
y›llarda da denenen bir konseptti.
Bununla Kürtlerin iradesi tecrit edili-
yor, denetim alt›na al›nmaya çal›fl›l›-
yor. Bunu iyi görmek gerekir. 

Türk devletinin ilginç bir yap›lan-
mas› var. Bunu iyi analiz etmek gereki-
yor. Ben bunu savunmalar›mda da an-
latt›m. Savunmalar›m› alabildiniz mi?

Cumhuriyet tarihinden beri Kürt-
lerle ortak yaflamak için baz› yakla-
fl›mlar vard›. Birincisi, M. Kemal
cumhuriyetin ilk y›llar›nda baz› fley-
ler yapmaya çal›flt› ama Çankaya
hapsedilerek bunu engellediler. ‹smet
‹nönü ve ‹ttihat-Terakki kadrolar› M.
Kemal’in etraf›n› kuflatm›fllard›. M.

Kemal Çankaya’da iken cumhuriyeti
teslim edecek kimseyi bulamad›. O
dönem iki e¤ilim vard›; ‹slami e¤ilim-
le milliyetçi e¤ilim. Bunlardan ‹slami
e¤ilim Said Nursi ve Mehmet Akif’in
de içlerinde yer ald›¤› kesim. Di¤er ta-
rafta ise, milliyetçi Ziya Gökalp, ‹smet
‹nönü ve ‹ttihat-Terakki kadrolar›n›n
yer ald›¤› gruptu. Her ikisine de gü-
venmiyordu. ‹smet ‹nönü ‹ngilizlerle
iflbirli¤i içerisindeydi. ‹ngilizler M. Ke-
mal’i kendilerine tek rakip olarak gö-
rüyorlard›. I. Dünya Savafl› s›ras›nda
M. Kemal’in yaklafl›m› ortadayd›. Bu,
‹ngilizler için tehlikeydi. Bu nedenle
II. Dünya Savafl› bafllamadan önce M.
Kemal’in etraf›n› kuflatarak tasfiye et-
tiler. M. Kemal’in ölümü de asl›nda
flüphelidir. Öldü mü öldürüldü mü
bu tart›flmal› bir konu.

Çankaya hapsiyle M. Kemal’i halk-
tan kopard›lar. 23 Nisan günü radyo-
da dinledim. M. Kemal’in hat›ralar›n-
dan bahsediliyordu. Bu hat›ralar›nda
zaman zaman M. Kemal’in korumala-
r›ndan gizlice kaçarak halk›n içine
girip gezdi¤i söyleniyordu. M. Kemal
Dolmabahçe’de iken ‹nönü’nün
öldü¤ü kendisine söylendi. M. Kemal
bunun üzerine ‹nönü’nün çocuklar›-
na miras b›rakt›. 

‹kincisi, Menderes döneminde baz›
fleyler yap›lmaya çal›fl›ld›. Menderes
idam edildi. Menderes niye idam edildi?
Rusya’ya gitmek istiyordu, paraya ihti-
yac› vard›, 300 milyon Dolara ihtiyac›
vard›. Bunu Amerika’ya söyledi; o dö-
nem Amerika Rusya karfl›t›yd›. Rus-
ya’ya gitmek her fleyi bitiriyordu. Bu
nedenle Amerika Menderes’in idam
edilmesine göz yumdu. Celal Bayar ne-
den idam edilmedi? O’nun konumu
sa¤lamd›. 1900’lardan itibaren konu-
munu sa¤lamlaflt›rm›flt›. 1952’de ABD
NATO bünyesinde Özel Harp Dairesi’ni
kurdu. Bu ayg›t›n bafl›na Türkefl’i getir-
di. Özel Harp Dairesi Sovyetlerin y›k›l-
mas›yla 1992’de bu ayg›t ifllevsiz kala-
rak da¤›t›ld›, kadrolar› da ortada kald›.
Bu kadrolar kendilerini devletin sahibi
olarak tan›ml›yorlar, çünkü biz devleti
koruduk diyorlar. Özel Harp Dairesi
1920’lerdeki Teflkilat-› Mahsusayd› as-
l›nda. Teflkilat-› Mahsusa’da da ‹ttihat-
Terakki kadrolar› yer al›yordu. Bu kad-

rolar kendilerini devletin as›l sahibi ola-
rak görüyorlar. Ergenekon da buradan
ç›kt›. ‹talya’da Gladio, Türkiye’de Erge-
nekon olufltu. Gladio tarihte ‹talyanlar
için sembol bir isimdi, Ergenekon da
Türkler için önemliydi. ‹talya Gladio
operasyonuyla kontrgerilla yap›lanma-
s›n› çökertmiflti. Türkiye de bu çeteyi
çökertti¤ini göstermek için böyle bir
isim kulland› ama deflifre olmufl, ifli bi-
ten, y›pranm›fl Avukat Kemal Kerinçsiz,
Veli Küçük gibi isimler gözden ç›kar›ld›,
tutukland›. Ergenekon’un çökertildi¤i
yalan, halen as›l kadrolar› yerli yerinde
duruyor. Do¤u Perinçek için Ergene-
koncu diyorlar, asl›nda Ergenekoncu
de¤il; bir fleyler yapmaya çal›fl›yor ama
ulus devleti anlamam›fl, ne yapaca¤›n›
bilemiyor. Yalç›n Küçük de yaz›yor ama
O da ulus devleti anlamam›fl. Perinçek
de, Yalç›n Küçük de flaflk›n! Asl›nda
bunlar›n yapt›¤› Alman nasyonal sosya-
list anlay›flla eflde¤erdir.

ÖÖzzaall  KKüürrtt  ssoorruunnuunnuu  ççöözzmmee  
iirraaddeessiinnii  oorrttaayyaa  kkooyymmaayyaa  ççaall››flfltt››

Üçüncüsü de Özal. Özal 90’larda
bir fleyler yapmaya çal›flt›. Özal libe-
ral bir demokratt› ama bunlar›n libe-
ral bir demokrata bile tahammülleri
yoktu. Küresel sermaye ile bütünle-
flerek Türkiye’nin önünü açmaya ça-
l›fl›yordu. Özal’›n bana yazd›¤› mek-
tuplar vard›. Ben O’nu önemsedim.
Kürt sorununu çözme iradesini orta-
ya koymaya çal›fl›yordu. Özal siyasal
bir liderdi! O’nun bu niyetini anla-
y›nca tasfiye ettiler, ölümü flüpheli-
dir. Yine Mehmet A¤ar da baz› giri-
flimlerde bulunmak istedi. A¤ar dev-
letin adam›yd›, az m› hizmet vermifl-
ti. Erdo¤an gibi memur de¤il de siya-
sal lider olmaya çal›flt›, siyaset yap-
mak istedi¤ini belirterek liberal bir
tav›r tak›n›nca siyaset yapmas›na
izin vermediler, tasfiye ettiler.  

O dönem direkt ve dolayl› yollardan
benimle baz› görüflmeler yap›lm›flt›.
Hatta Erbakan da bana mektup yaz-
m›flt›. K›vr›ko¤lu ve ekibinde yer alan
Aytaç Yalman 98’de baz› dolayl› giri-
flimlerde bulundular, bunlar sonuçsuz
kald›. Biliyorsunuz 99’da ben buraya
gelince baz› mektuplar ben de gönder-
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dim. Ama bir yan›t alamad›m. Ondan
sonra da görüflmeler yap›lmad›. 

Erdo¤an da bir süre Özal’›n misyo-
nunu yüklenmifl gibi görünse de ken-
disi siyasal bir lider de¤il, sadece gö-
revlidir! Erdo¤an için “görevliden”
kastetti¤im, atanm›fl, tayin edilmifl
biri mi? Ben de bunu anlamaya çal›-
fl›yordum ama bu durum benim için
art›k kesinleflti. Korkut Özallar da
bunu art›k fark etti, desteklerini çek-
tiler. Baykal zaten atanm›fl biriydi,
görevini lay›k›yla yerine getiriyordu.
Baykal’›n görevi sosyal demokrat bir
partinin geliflmesini engellemektir!
Say›n Erdo¤an, Say›n Bahçeli ve Sa-
y›n Baykal’a sesleniyorum: Kardefl
kan›n›n daha fazla dökülmemesi için
somut ad›m atmalar›n› istiyorum.
Ben üzerime düflen neyse yapmaya
haz›r›m. Türk ve Kürt halklar›n›n
birbirine düflürülmesine engel olsun-
lar. Say›n Erdo¤an operasyonlarla
PKK’ yi bitiremezsin ancak savafl› de-
rinlefltirirsin. Ve diyorum ki, derinle-
flecek bir savafl›n tek sorumlusu sen-
sin, sensin, sensin! 

BBeenn  OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa  oonnllaarr  iiççiinn  bbiirr  
tteehhlliikkeeyyddiimm

Ortado¤u’da bütün bu yaflananlar
bir III. Dünya Savafl›’n›n oldu¤unu
gösteriyor. Ben Ortado¤u’da olsay-
d›m Irak’ta olanlar bu flekilde yaflan-
mazd›, Saddam bu flekilde çözülmez-
di, çözülmesi daha farkl› olurdu.
KDP ve YNK böyle
davranmazlard›. Ben
Ortado¤u’da onlar
için bir tehlikeydim.
Bu nedenle beni etki-
sizlefltirmeye çal›flt›-
lar. Ya öldürecekler-
di ya da etkisizleflti-
rip tasfiye edecekler-
di. Bunlar› yapama-
y›nca beni bu adaya
hapsettiler. S›ra Tür-
kiye’de, Türkiye’yi
çözmeye çal›fl›yorlar.
Türkiye’nin çözülme-
si, Türkiye’nin Irak-
laflmas› demek, bu
da çok derin bir

Türk-Kürt çat›flmas›n›n bafllamas›
demektir. ABD’nin Ortado¤u müda-
halesinden önce Ecevit’in hastalan-
mas›, felç geçirmesi bir tesadüf de¤il. 

Türkiye’de de iflbirlikçi ve vurguncu
yüz civar›nda aile var. Bunlar her dö-
nem güç kimdeyse onun taraf›nda yer
al›yorlar, iktidara oynuyorlar. Bunlar
PKK’ ye benzemezler, kat› bir milliyet-
çilikleri vard›r. Bu milliyetçilikleri
PKK’den on kat daha tehlikelidir. Bir
demokratla konuflabilirsin, uzlaflabi-
lirsin, konufltuklar›n› hayata geçirebi-
lirsin ama bir milliyetçiyle bunu yapa-
mazs›n, bunlar› iyi görmek gerekiyor.
PKK’ yi bitireceklerini söylüyorlar. As-
l›nda bitirmek de istemiyorlar. Türki-
ye’ye karfl› bir koz olarak ellerinde bu-
lundurmak istiyorlar. Bununla Türki-
ye’ye istediklerini yapt›racaklar, Türki-
ye istediklerini yapmazsa aradaki ger-
ginli¤i t›rmand›rarak muazzam bir
Türk-Kürt çat›flmas› yarat›rlar. Ancak
bu çat›flmada PKK’nin önü aç›l›r.

Somut demokratik aç›l›mlar yap›l-
d›¤›nda PKK neden silah b›rakmas›n!
Bu kadar operasyon yap›ld›, ne ele
geçti düflman kazanmaktan baflka?
Alt› tane fakir insan yaflam›n› yitirdi.
Bu insanlar›n ailelerini kendisine
düflman etti. Her bir uça¤›n kalk›fl›-
inifli bir milyon Dolard›r. Daha önce
yetmifl uçak kald›rd›lar bu sefer k›rk
üç uçak kald›rd›lar. Bu da¤lar›n
bombalanmas›yla PKK kendisini na-
s›l savunaca¤›n› ö¤renmifltir. Hava
sald›r›s›nda yeralt›na nas›l saklana-

ca¤›n›, bombalamaya karfl› nas›l ko-
runaca¤›n› ö¤renmifltir. Filistin’deki
gibi direniflçi bir halk ortaya ç›kar,
üstelik Filistin’de da¤ yoktur. Çeçe-
nistan’da küçücük bir da¤ vard›r, y›l-
lard›r Ruslara kök söktürüyorlar. Ko-
sova, Filistin, Çeçenistan sorununu
aflan bir çat›flma bafllar. Kürdistan
co¤rafyas› bafltanbafla muazzam da¤
silsilesi ile doludur, Filistin’e benze-
mez, da¤lar› daha korunakl›d›r. Ar-
kalar›na genifl bir halk deste¤i de
al›rlar. PKK kendisini koruyabilir ve
bu da¤lara yay›labilir. 

DTP’lilerden bir heyet Irak’a gide-
rek Güneyli güçlerle görüflme yapa-
caklar. Ben bu görüflmelerde neler
konuflulaca¤›n› iyi biliyorum. Benden
daha PKK’li olacaklard›r. Ben d›flar›-
dayken kendileri de aç›kça söylüyor-
lard›, “Biz sana böyle söylüyoruz ama
el alt›ndan farkl› davran›r›z” diyor-
lard›. Bu görüflmeler de öyle olacak-
t›r. Ortado¤u siyaset sahnesinde si-
yaset böyle yürütülür. Son dönemde
DTP’liler üzerinde yo¤un bask› var;
üç yüzden fazla DTP’li tutukland›, ne
yapmaya çal›fl›yorlar?

KKooooppeerraattiifflleerr  üüzzeerriinnddeenn  ttoopplluummuunn  
eekkoonnoommiikk  iihhttiiyyaaççllaarr››  kkaarrflfl››llaannaabbiilliirr

Daha önce Diyarbak›r’da yap›lma-
s›n› istedi¤im çal›flmalar vard›. Bu
çal›flmalar demokratik siyasetin ge-
liflmesi için önemli ad›mlar. Ben kent
meclislerinin de bu nedenle kurul-

mas›n› istemifltim.
Kent meclislerinde
her kesimden insan
kendisini ifade edebi-
lir. Hatta MHP’liler
de yer alabilir. Bu
meclisler arac›l›¤›yla
kentlerin sorunlar›-
n›n tart›fl›ld›¤› or-
tamlar yarat›labilir.
Kürt meselesi bura-
da tart›fl›labilir ve çö-
züm de buradan ç›-
kacakt›r. Yine öner-
di¤im akademiler
vard›; bu akademiler
ile halk e¤itilmelidir.
Demokratik siyasetin
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önü aç›l›r. AKP de bu tür okullar›n›
Diyarbak›r’da ve di¤er yerlerde açt›.
Bunlar öyle yasaya ayk›r› de¤il.
Üçüncüsü, Demokratik Toplum Kon-
gresi’dir. fiimdi paradigman›n dör-
düncü aya¤›n› aç›kl›yorum; Koopera-
tifler Hareketi. Benim çözüm para-
digmam dört k›s›mdan olufluyor:
Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset
Akademisi, Demokratik Toplum Kon-
gresi ve Kooperatifler Hareketi. 

Kooperatifler üzerinden toplumun
ekonomik ihtiyaçlar› karfl›lan›r. K›r-
sal kesim de özellikle tar›m komünle-
ri örgütlenmeli, yani birkaç kifliye ait
arazi birlefltirilir, burada organik ta-
r›m yap›l›r. ‹ki yüz üç yüz dönüm ara-
zi birlefltirilir, bunu ben idealist arka-
dafllara öneriyorum, k›rsal kesime gi-
derek tar›m komünlerini hayata geçi-
rebilirler. Daha iyi anlafl›lmas› için
söylüyorum; ben olsam bir arazide
tar›mc›l›k yaparak de¤iflik fleyler üre-
tirim, organik tar›m yapar›m. Bu ko-
münleri gelifltirebilirsiniz. Robert
Owen’›n kitab›nda da okudum. Yahu-
dilerin kooperatifçili¤i ve tar›mc›l›¤›
ne kadar iyi anlad›klar›n› ve nas›l ör-
gütlediklerini Kibbutz örneklerinde
görebilirsiniz. Tar›m Yahudilerin en
büyük ekonomik kaynaklar›d›r. Bun-
lar› ifade ediyor olmam anti Semitist
oldu¤umu göstermez. 

KKeennddii  flflaahhssii  çç››kkaarrllaarr››  iiççiinn  hhaallkk››nn  
çç››kkaarrllaarr››nn››  ffeeddaa  eettmmeessiinnlleerr

Ben buradan tüm Kürtlere ça¤r›da
bulunuyorum. Güçlerini birlefltirsin-
ler, Kürtlerin yüzde yetmifli bir araya
gelirse, tekelci, vurguncu kesimlere
karfl› güçlerini birlefltirerek Türki-
ye’nin demokratikleflmesini sa¤larlar.
Bu ayn› zamanda cumhuriyete veri-
len cevapt›r. Bizim cumhuriyet kar-
fl›t› olmad›¤›m›z›n ve birlikte yafla-
mak istedi¤imizin bir kan›t› olur. Bu-
radan tekelci, iflbirlikçi, vurguncu ke-
simleri de uyarmak istiyorum: Kendi
flahsi ç›karlar› için halk›n ç›karlar›n›
feda etmesinler. Bunlar› uyar›yorum,
gitmifl olduklar› yol ç›kmaz yoldur.
Vurguncu, ihaleci tav›rlar›n› b›rak-
s›nlar. Kürt halk›n›n birli¤i ve ç›kar-
lar› için çal›fls›nlar. Biliyorsunuz Sü-

merlerin G›lgam›fl destan›’nda Enki-
du iflbirlikçi kesimi temsil eder.

Tedbirlerini gelifltirirler. Burada
bir fley daha söylemek istiyorum.
Kürt halk› oylar›na sahip ç›ks›n.
Kürtler oylar›n› parçalatmas›nlar. Oy-
lar›n mutlaka birlefltirilmesi gerekir.
Halk›m›za buradan tekrar sesleniyo-
rum, oylar›n› vurguncu, iflbirlikçi ai-
lelere de¤il, kendi birlikleri ve halk›n
ç›karlar› do¤rultusunda kullans›nlar
ve güçlerini birlefltirsinler. Yine çat›
parti çal›flmalar›nda Türkiye solu, ay-
d›nlar›yla birleflme sa¤lan›rsa yüzde
yirmi oy al›rlar. Bu da küçümsenme-
yecek bir güçtür. ‹flte ben Akademiyi
bu nedenle önerdim. Vurguncu, iflbir-
likçi, tekelci siyasetin halka anlat›l-
mas›, halk›n e¤itilmesi için önerdim.
Kendileri söylüyorlar, befl yüz milyar
dolar kar elde ettiklerini söylüyorlar.
Ben daha önce de söylemifltim, befl
kat daha fazla kazand› bunlar. Bu ne
demektir, Türkiye’nin de¤erlerinin
befl kat daha fazla sömürülmesi, ülke
d›fl›na ç›kar›lmas›d›r. Finans kapital
paradan para kazanmakt›r.

Baz› yöneticilerin öldürüldü¤ü, ya-
kaland›¤› yönünde haberler yaland›r.
Bunun karfl› propagandas› yeterince
yap›l›yor mu? Bu bilgiyi kendi kitlele-
rine ulaflt›rabiliyorlar m›?

Kad›nlara selam ve sevgilerimi ileti-
yorum. Ben bu konudaki görüfllerimi
daha önce söylemifltim. Diyarbak›r’da-
ki Akademi üzerinden çal›flmalar›n› ve
örgütlenmelerini gelifltirsinler. 

ÖÖnneemmllii  oollaann  bbuu  ssoorruunnuunn  ddeemmookkrraattiikk  
vvee  bbaarr››flflçç››ll  yyoollllaarrllaa  ççöözzüüllmmeessiiddiirr

Türkiye Bar›fl Meclisi 1 Haziran’da
‹stanbul’da bir miting düzenleyecek.
Bu tür çal›flmalar gelifltirilebilir. Ba-
flar›lar diliyorum. 

Bu söylediklerimi ayn› zamanda di-
siplin soruflturmas›ndaki savunmam-
da da ifade edece¤im. Bir on günlük
daha hücre cezas› istemifller. Bunlar
bana tebli¤ edilen ceza istemleri.

Disiplinsizlikten dolay› bu cezay›
vermifller. Kap› nedeniyle idareyle bir
tart›flmam›z oldu. Muhtemelen ay›n on
beflinden sonra uygulamaya geçerler.
Toplam otuz gün uygularlar. Ben bu

süre içerisinde savunmam›n di¤er k›s-
m›na bafllar›m. Bu savunmamda öz-
gürlük nas›l yaflan›r, nas›l ifade edilir
bunu anlatmaya çal›flaca¤›m.

Son olarak flunu söylemek istiyo-
rum; ‹nsanlar›n ölmemesi için üstüme
düflen ne varsa yapmaya haz›r›m. Bu-
radan Say›n Erdo¤an’a, Say›n Bahçe-
li’ye, Say›n Baykal’a sesleniyorum.
Kürt sorununun çözülmesi için ille be-
nimle görüflsünler demiyorum. Görü-
flülebilecek bir sürü kifli var. Önemli
olan bu sorunun demokratik ve bar›fl-
ç›l yollarla çözülmesidir. Ben Kürtleri
tan›yorum. ‹ran Kürtleri ba¤l›d›rlar,
daha da ba¤lan›yorlar. Yine Suriye
Kürtleri zaten ba¤l›d›rlar. Irak’taki
Kürtler de hepsi yurtseverdir, bunun
için ne gerekiyorsa yaparlar. Benim bu
söylediklerimi kendi koflullar›na uyar-
lay›p hayata geçirsinler. Zaten KCK
sistemini de bunun için önermifltim.
Demokratik mücadelelerini bu temel-
de güçlendirsinler. PJAK kendi savun-
ma hatt›n› kursun, pasdarlar tehlikeli-
dir. Kendilerini ona karfl› korusunlar.

Son Sömürge Ulus kad›nlar kita-
b›n› ald›m. Yine Siyasi ‹lahiyat kita-
b›n› da ald›m. 

Gazete sorunu eskisi gibi devam edi-
yor. San›r›m bir de¤ifliklik de olmaya-
cak. Bu flekilde devam eder. Birikim
dergisini vermediler. Dünya Sistemi ki-
tab› önemli bir kitapt›r, cezaevindeki ar-
kadafllar okusunlar. Bu kitab›n sonun-
da tan›t›lan üç kitap var, getirilebilir.

“KKüürrtt  hhaallkk››  ooyyllaarr››nnaa  ssaahhiipp  çç››kkss››nn..  

KKüürrttlleerr  ooyyllaarr››nn››  ppaarrççaallaattmmaass››nnllaarr..  

OOyyllaarr››nn  mmuuttllaakkaa  bbiirrlleeflflttiirriillmmeessii  

ggeerreekkiirr..  HHaallkk››mm››zzaa  bbuurraaddaann  tteekkrraarr  

sseesslleenniiyyoorruumm,,  ooyyllaarr››nn››  vvuurrgguunnccuu,,  

iiflflbbiirrlliikkççii  aaiilleelleerree  ddee¤¤iill,,  kkeennddii  

bbiirrlliikklleerrii  vvee  hhaallkk››nn  çç››kkaarrllaarr››

ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa  kkuullllaannss››nnllaarr  vvee  

ggüüççlleerriinnii  bbiirrlleeflflttiirrssiinnlleerr..  YYiinnee  ççaatt››

ppaarrttii  ççaall››flflmmaallaarr››nnddaa  TTüürrkkiiyyee  ssoolluu,,

aayydd››nnllaarr››yyllaa  bbiirrlleeflflmmee  ssaa¤¤llaann››rrssaa  

yyüüzzddee  yyiirrmmii  ooyy  aall››rrllaarr”
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Tarihte uygarl›klar do¤uran anaç
toprak olarak bilinen Ortado¤u, bu-
gün kendi yaratt›¤› ve tüm insanl›¤a
mal etti¤i temel de¤erlere en fazla
ters düflen ve kendine yabanc›laflm›fl
bir alan durumundad›r. Bu ters düfl-
me ve yabanc›laflma dünün sorunu
de¤ildir; neredeyse sekiz yüz y›ld›r
yaflad›¤› durum budur. Bugün dur-
mak nedir bilmeyen bir savafl ve flid-
det uygulamas›, önüne geçilemeyen
salg›n bir hastal›k gibi zaten iyice
çölleflmifl olan bu bölgeyi alabildi¤ine
kas›p kavuruyor. Çölleflme sadece
co¤rafi planda karfl›m›za ç›kan bir
manzara de¤ildir. Bundan daha ür-
kütücü bir çölleflme bölge insan›n›n
beyninde ve yüre¤inde yaflan›yor. En
tehlikeli çöl görüntüsü, bu insan›n
anlam ve duygu dünyas›nda sergile-
di¤i görüntüdür. D›flar›daki çöl asl›n-
da bölge insan›n›n iç dünyas›ndaki
bu çölleflmenin bir yans›mas› oluyor.
Çölleflme sadece do¤an›n canl›l›¤›n›
anlatan özelliklerin kaybedilmesi an-
lam›na gelmiyor, bunun yan› s›ra ha-
yat›n katledilmesini de ifade ediyor.
Ortado¤u insan›n›n günlük yaflam
gerçekli¤i de bunu do¤ruluyor. Kar-
defl kendi kardeflinin g›rtla¤›n› s›k›-
yor. Ayn› dinin mensuplar› birbirleri-
nin camilerini havaya uçuruyorlar.
‹badet ve al›flverifl yerleri toplu k›-
y›mlara en uygun yerler olarak seçi-
lip katliam alanlar›na dönüfltürülü-
yor. ‹flgal kuvvetlerine karfl› direnme
gücünü gösteremeyen bölge insan›,
bu çözümsüz ruh hali içinde öfkesi

ve nefretini yan›ndakinin üzerine ku-
sup kendi soydafllar›n› katlediyor.
Daha çok kan dökmek, adeta yaflad›-
¤›n› kan›tlaman›n bir yöntemi halini
alm›fl bulunuyor.

OOrrttaaddoo¤¤uuddaa  kkaavvggaa  ss››nn››rrllaarr››nn››  
aaflflaammaayyaann  bbiirr  dduurruumm  vvaarr

Bu kanl› dehflet tablosu sanki kör
dövüflü denilen kavga biçiminin ne ol-
du¤unu bütün dünyaya göstermek is-
ter gibidir. Burada asl›nda birbirine
düflman taraflar aras›nda bir müca-
dele yoktur. Okyanusun ötesinden ge-
lip bölgenin kaderine hükmetmek is-
teyen bir iflgalci güç var olsa da, buna
karfl› anlaml› ve sonuç al›c› bir müca-
dele yürütülmüyor. Öyle olsa, kimse-
nin bu içerikteki bir mücadeleye diye-
ce¤i bir fley olamaz. Oysa ortada kav-

ga s›n›rlar›n› aflmayan bir durum var.
Bu kavga, düflmüfl olanlar›n bulun-
duklar› uçurumun dibinde nas›l bir-
birlerine girdiklerini ortaya koyman›n
ötesine geçemiyor. Düflmüfl olanlar›n
bölgenin tarihsel ve kültürel de¤erle-
rinden kopufllar› son safhas›ndad›r.
Neredeyse hepsinin bulundu¤u yer
karanl›k uçurumun dibidir, yani gö-
rünen dünyan›n cehennemidir. Dü-
flenler, geçmiflten ve onun kutsal de-
¤erlerinden kopmufl olmakla iflledikle-
ri günahlar›n kefareti olarak, dindeki
cehennemi adeta bu dünyaya tafl›m›fl-
lard›r. Batarken dibe vurmak denilen
durum iflte budur. Bu dip noktadan
öteye düflecekleri bir yer yoktur. 12.
yüzy›ldan itibaren içine girilen dur-
gunluk ve gerileme süreci bölge insa-
n›n› yaflam›n d›fl›na savurmufltur. Se-
kiz yüz y›la yaklaflan bu süreç cüce
kiflilikler ortaya ç›karm›flt›r. Üstte yer

“BBüüyyüükk  ddüüflflüüflfllleerr  bbüüyyüükk  yyüücceelliiflfllleerriinn  ddee  hhaabbeerrcciissiiddiirr..  ÖÖnnddeerr  ÖÖccaallaann  ssiisstteemmiinn  bbiirr  ppaarryyaa  kkaaddaarr  ddee¤¤eerr

ggöörrmmeeyyeenn  bbiirr  ssiisstteemm  aalltt››nnddaa  yyaaflflaammaayyaa  mmaahhkkûûmm  eettttii¤¤ii  KKüürrtt  ggeerrççee¤¤iinniinn  iiççiinnddeenn  çç››kktt››;;  KKüürrtt  nnee  kkaaddaarr

ddüüflflüüflflüü  yyaaflflaadd››yyssaa,,  oo  ddaa  tteerrssiinnddeenn  oo  kkaaddaarr  bbüüyyüükk  bbiirr  yyüükksseelliiflflii  yyaaflflaadd››..  BBuu  hheemm  yyeennii  KKüürrtt  iinnssaann››nn››nn  

hheemm  ddee  öözzggüürr  iinnssaann››nn  yyüükksseelliiflfliiyyddii..  EEnn  ddiippttee  KKüürrtt  iinnssaann››nn››nn  bbuulluunndduu¤¤uu  KKüürrddiissttaann’’ddaakkii  ddüüflflüüflfl  

aayynn››  zzaammaannddaa  OOrrttaaddoo¤¤uu’’nnuunn  ddaa  aacc››kkll››  ddüüflflüüflflüüyyddüü..  fifiiimmddii  yyeennii  bbiirr  KKüürrttllüükk  ddoo¤¤uuyyoorr;;  öözzggüürrllüü¤¤ee  

yyüürrüüyyeenn,,  eeflfliittlliikk  vvee  aaddaalleett  iisstteeyyeenn  bbuu  KKüürrttllüükk  OOrrttaaddoo¤¤uu  iinnssaann››nn››nn  yyeennii  yyüüzzüünnüü  ggöösstteerriiyyoorr”

OO RR TT AA DD OO⁄⁄UU   GG EE RR ÇÇ EE⁄⁄ ‹‹   OO RR TT AA DD OO⁄⁄UU   GG EE RR ÇÇ EE⁄⁄ ‹‹   
VV EE   ÖÖ CC AA LL AA NN   ÖÖ NN DD EE RR LL ‹‹⁄⁄ ‹‹VV EE   ÖÖ CC AA LL AA NN   ÖÖ NN DD EE RR LL ‹‹⁄⁄ ‹‹
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alan melik, sultan, kral, devlet bafl-
kan› gibi kiflilikler, geçmiflin nemrut-
lar› ve firavunlar›na özenseler de, her
biri onlar›n kudretinin binde birini bi-
le gösteremeyecek kadar zavall›d›r. Bu
anlamda cücelik sadece alttakilerin
de¤il, belki de onlardan daha fazla bu
kesimlerin bir gerçe¤idir. S›n›fl› an-
lamda bile olsa, bu mukallitlerin uy-
garl›¤a katt›klar› hiçbir fley yoktur.
Geçmiflin tüm maddi ve manevi de¤er-
leri üzerinde kof varl›klar›n› sürdür-
mek ve tüketerek bu dünyay› kirlet-
mek hepsinin ortak meflgalesidir.

AAvvrruuppaa  bbööllggeeyyee  kküüllttüürreell  oollaarraakk  
iisstteeddii¤¤ii  ggiibbii  nnüüffuuzz  eeddeemmeeddii

Ortado¤u’nun bu gerileyifli ve gide-
rek düflüflü, bir baflka gücün -kapita-
list Bat› uygarl›¤›n›n- do¤uflu ve
yükselifli oldu. Ortado¤u’nun bu
gerileyiflini de f›rsat bilen Avru-
pa kendini dünyan›n merkezi
saymaya bafllad›. Kendini mer-
kez gören bu duruflundan hare-
ket ederek dünyay› kendince ye-
niden tan›mlamaya çal›flt›. ‘Do-
¤u’ olmak, öncelikle Avrupa’ya
göre ‘do¤u’ olmakt›. Co¤rafi aç›-
dan bak›ld›¤›nda bile Do¤u’nun
kapsam› oldukça geniflti; bu an-
lamda Avrupa’ya bir ‘yak›n’, bir
de ‘uzak’ olan bir ‘Do¤u’ vard›.
Ortado¤u bu ikisinin aras›nda
yer al›yordu. Halk deyifliyle dünün,
a¤z› hala süt kokan çocu¤u olan Avru-
pa uygarl›¤›, de¤erleriyle beslendi¤i uy-
garl›¤›n bu ana topraklar›na isim ba-
bal›¤› yapacak kadar benmerkezci dav-
ran›yordu. 

Halk Önderi Abdullah Öcalan’›n Or-
tado¤u’nun ‘son aslan kükremesi’ de-
di¤i ‹slamiyet’e ihanetle birlikte ortaya
ç›kan güçsüzlük, Avrupa’n›n bu per-
vas›zl›¤› sergilemesinin önemli bir et-
keniydi. 12. yüzy›lda içine girilen geri-
lemeden sonra bölgede yeni bir güç
oda¤› olarak sahneye ç›kan ve 16. yüz-
y›ldan bafllayarak nerdeyse tüm bölge-
yi denetimi alt›na alan Türk egemenli-
¤inin bu gerilemeyi durduracak erdem
ve yetenekleri yoktu. Temsili iddias›n-
da bulunduklar› ‹slamiyet, bu güçler
için talanlara imkân veren ve ganimet

getiren bir yay›lma arac› olman›n öte-
sinde bir anlam ifade etmiyordu. Os-
manl›-Türk egemenli¤i, en iyi durum-
da, geliflen ve yay›lan Bat› kapitalizmi-
nin Ortado¤u’ya giriflini geciktirerek,
topra¤a verilen ‹slamiyet’in mezar bek-
çili¤ini yapt›. Osmanl›lar›n çöküflü ise
bölgeyi tümüyle kapitalist Bat› siste-
minin nüfuz alan› içine çekti.

Kapitalist Avrupa’n›n egemenli¤i, ç›-
karlar› do¤rultusunda bölgeyi yeni bir
politik düzenlemeye tabi tutma ve Os-
manl›lardan boflalan topraklarda bir
sürü devlet ortaya ç›karman›n ötesine
geçmedi. Daha do¤rusu, kültürel dü-
zeyde bölgeye istedi¤i gibi nüfuz etme-
yi baflaramad›; ortadaki mevcut gerili-
¤e modern bir cila çekmekle yetinmek
zorunda kald›. Bat›n›n bu bölgede çok
say›da yeni devleti ortaya ç›karmas›

yaln›zca ‘böl-yönet’ politikas›n›n bir so-
nucu de¤ildi. Devletleflme asl›nda ka-
pitalist geliflme ve genifllemenin genel
e¤ilimi oldu. En etkili sömürü böylesi
bir devlet çerçevesinin içinde yap›labi-
lece¤i için sistem buna baflvurdu. Sa-
n›ld›¤›n›n aksine, sistem olarak kapita-
lizmin az de¤il çok say›da devlete ihti-
yac› vard›r. Sadece dahili (egemen) dev-
let de¤il, sömürge tarz›ndaki devlet ol-
sa bile bu yine böyledir. Yirmi iki Arap
devleti Arap halk›n›n ihtiyaçlar›n›n de-
¤il bu sistemin ç›karlar›n›n bir ürünü-
dür. Daha kolay yönetme istemi ve bu-
na ba¤l› olarak parçalara ay›rma, dev-
let çoklu¤unun asli de¤il tali nedenidir.
Yüzy›l›n ilk çeyre¤indeki bu parçalama
s›ras›nda devletleflme Arap fleyhleri ve
afliret fleflerinin pay›na düflerken,
Kürtlere varl›klar›n› inkâr ederek kül-

türel soyk›r›ma u¤ratma lay›k görüldü.
Kültürel soyk›r›m ve onun en etkili un-
suru olan asimilasyon bu sürece kadar
Ortado¤u gerçekli¤ine yabanc›yd›. Böl-
genin Avrupa kapitalizminin nüfuz ala-
n›na kat›lmas›yla birlikte, asimilasyon
da yerli egemen güçlerin cephaneli¤in-
de yer alan kirli silahlar›na dahil edildi. 

KKaappiittaalliizzmm  ggüünnüümmüüzzddee  bbiillee  
OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa  hhaallaa  dd››flflssaall  bbiirr  oollgguudduurr

Her yeni uygarl›¤›n yay›lmas› esas
olarak bir kültürel yay›lma fleklinde
ifller. Bu anlamda kapitalist uygarl›k
dünyan›n baflka yerlerinde çeflitli top-
luluklar ve bireyleri kendine çekerken
fazla zorlanmad›. Hatta kapitalizme
karfl› alternatif olarak ortaya ç›kan re-
el sosyalizm bile bu iddias›n› ancak

yetmifl y›l sürdürebildi; ard›n-
dan çözülüp sisteme kat›ld›.
Reel sosyalizmin sözde özgür-
lük ve eflitlik ideallerine ba¤-
lad›¤› insanlar birkaç gün için-
de tüketim toplumunun uyum-
lu bireylerine dönüfltüler. Sis-
tem sadece ekonomik olarak
de¤il, kültürel de¤erleri ve ya-
flam tarz›yla da dünyan›n he-
men her yerinde kendini içsel-
lefltirdi. Buna karfl›l›k kapita-
lizm günümüzde bile Ortado-
¤u’da hala d›flsal bir olgudur.
Kapitalist modern yaflam tarz›-

na ilgi gençli¤in belli bir kesimiyle s›-
n›rl›d›r; bunlarda bile bu yaflam tar-
z›n› özümseme de¤il onu taklit etme
vard›r. Verili koflullardaki yaflam›ndan
daha ileri olmas›na ve belki de ondan
daha hay›rl› bir seçenek sunmas›na
ra¤men, bölge insan› bu yaflam tarz›-
na ilgi duymamaktad›r. Bunun nedeni
onu çok iyi çözmüfl olmalar› ve ondaki
bireycili¤in tehlikesini fark etmeleri
de¤ildir. Yani d›flardan bak›p k›sa bir
süre için de olsa aldand›klar› ve ard›n-
dan içindeki derin çürümüfllü¤ü gö-
rüp benimsemekten vazgeçtikleri söy-
lenemez. Daha bafl›ndan itibaren bu
yaflam tarz›na karfl› tav›rlar› ret flek-
lindedir. fierbet bile olsa Ortado¤u
toplumu onu içmeyecektir.

Yüzeysel bir yaklafl›mla bunun ne-
denlerini güncel gerçekli¤in içinde

“BBuurraaddaa  ddiirreenneenn  öözzüünnddee  ttaarriihhttiirr,,  ttoopplluummssaall

ggeerrççeekklliikkttiirr,,  uuyyggaarrll››kk  ddee¤¤eerrlleerriiddiirr,,  

bbööllggeenniinn  eennggiinn  kküüllttüürr  bbiirriikkiimmiiddiirr,,  

ggeelleennee¤¤iinn  bbüüyyüükk  ggüüccüüddüürr..  GGeeççmmiiflfliinn  

ggüüccüünnüü  kküüççüümmsseemmee  vvee  oonnuu  ööllüü  bbiirr  

flfleeyymmiiflfl  ggiibbii  ggöörrmmeenniinn  bbeeddeellii  ççookk  aa¤¤››rr

oollaabbiilliirr..  OOnnuunn  iiççiinnddiirr  kkii,,  ggeeççmmiiflfl  

kkeessiinnlliikkllee  kkeennddiissiinnddeenn  kkuurrttuullmmaamm››zz

ggeerreekkeenn  bbiirr  ööllüü  aa¤¤››rrll››¤¤››  yyeerriinnee  kkoonnuullaammaazz”
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aramaya kalkmak bofluna bir çaba-
d›r. As›l neden tarihin kendisindedir,
bölgenin tarihsel toplumsal gerçekli-
¤indedir. Burada direnen özünde ta-
rihtir, toplumsal gerçekliktir, köklü
uygarl›k de¤erleridir, bölgenin engin
kültür birikimidir, gelene¤in büyük
gücüdür. Geçmiflin gücünü küçüm-
seme ve onu ölü bir fleymifl gibi gör-
menin bedeli çok a¤›r olabilir. Onun
içindir ki, geçmifl kesinlikle kendisin-
den kurtulmam›z gereken bir ölü
a¤›rl›¤› yerine konulamaz. Bir yaza-
r›n deyifliyle, geçmifl asla ölü de¤ildir,
hatta geçmifl bile de¤ildir. Biz kendi-
sini bir ceset yerine koyup ondan
koptu¤umuzu sansak da o bizimle
birliktedir ve hükmünü icra etmeyi
sürdürür. Benmerkezcilik gerçe¤e
objektif bakmay› önler ve geçmiflten
kopmad›kça benmerkezcilik gelifl-
mez. Ayn› fley Bat› uygarl›¤› için de
geçerlidir. Sömürgeci zihniyetin ko-
flulland›rd›¤› oryantalist bak›fl aç›s›y-
la bölgeyi ele alan ve afla¤›lay›c› bir
tutum tak›nan Bat› uygarl›¤› bunun
bedelini kötü ödemektedir. Çoktan
mezara yat›r›lm›fl ‹slamiyet’in cesedi
bile ayn› Bat›n›n korkulu düfller gör-
mesine yetebilmektedir.

BBeeflfliikklliikk  ddöönneemmii  bbüüttüünn  iillkklleerriinn  
ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmee  ddöönneemmiiddiirr

Önder Öcalan’›n o mükemmel be-
lirlemesini hat›rlayal›m: “Tarih, bafl-
lang›c›nda gizlidir. Bafllang›c›n› çöze-

meyenlerin tarih bilgisi, tüm felaket-
lerin nedeni olan cehaletin de temeli-
dir.” Ortado¤u insanl›¤›n ve uygarl›-
¤›n befli¤idir. Befliklik öyle yabana
at›lacak bir kavram de¤ildir. Beflik
denildi¤inde baz›lar›n›n akl›na a¤la-
y›p mama isteyen çocuklar gelebilir.
Oysa genelde insanl›k için beflik du-
rumu çok daha farkl› bir fleydir. Be-
fliklik dönemi bütün ilklerin gerçek-
lefltirilme dönemidir. Tüm insanl›k
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ilk dilin konu-
fluldu¤u, dille ba¤ içerisinde ilk dü-
flüncenin gelifltirildi¤i, ilk yürüyüflün
yap›ld›¤›, do¤a ve toplumun ilk tan›n-
maya baflland›¤› dönemdir. “Tüm saf-
l›¤›yla, ezmeden, sömürmeden, h›r-
s›zl›k yapmadan ve sadece eme¤e da-
yanarak yaflam›n tan›nd›¤› ve böylesi-
ne olufltu¤u bir dönemdir. Co¤rafya-
m›zda tarihin böyle bafllad›¤›, özünün
bu oldu¤u kesindir.” ‹lk olmak demek
sonraki geliflmeye damgas›n› vurmak
demektir; sonradan gelenlerin bu be-
flikten geçmeleri, buran›n de¤erleriyle
beslenmeleri, buradan ö¤renmeleri,
burada kiflilik kazanmalar› demektir.
‹lk olmak ayn› zamanda kök hücre ol-
makt›r, kök hücre olarak uygarl›¤a
damgas›n› vurmakt›r, insanl›¤›n te-
mellerinde yer almak ve insanl›¤›
kendisinden bafllatmakt›r. Anaç top-
rak olma gerçe¤i iflte budur. Dünün
yeni yetme çocuklar› belki bu gerçe¤i
inkâr edebilir, ama bu inkârc›l›k ger-
çe¤in özünü de¤ifltiremez. Ortado-
¤u’da direnen, iflte bu her fleyin ilki-
nin anayurdu olmas›d›r.

KKuuttssaallll››¤¤››nn  kkaayynnaa¤¤››nnddaa  iinnssaann  eemmee¤¤ii  
eemmeekkllee  ddee¤¤eerr  üürreettiimmii  vvaarrdd››rr

Abdullah Öcalan bu topraklar›n ço-
cu¤udur. Do¤um yeri, insan›n üzerin-
de kesintisiz olarak yüz binlerce y›l ya-
flad›¤› co¤rafyan›n merkezinde bulu-
nan Urfa’d›r. Dünyan›n ve hatta bölge-
mizin baflka alanlar›nda buzul ve ku-
rakl›k dönemleri buralar› insans›zlafl-
t›rm›flt›r. Oysa Urfa ve çevresi için böy-
le bir durum söz konusu de¤ildir. Urfa
ayn› zamanda topra¤›n ilk tar›ma aç›l-
mas›n›, insan eme¤inin ilk de¤erleri
yaratmas›n›, hayvan›n ilk kez evcillefl-
tirilmesini, ilk defa yerleflik yaflama
geçilmesini sa¤layan neolitik devrimin
de merkezidir. Neolitik devrim bir ta-
r›m ve köy devrimidir. Urfa ‘Kutsal fie-
hir’ olarak bilinir ve kutsall›kta bölge-
nin öteki iki önemli flehri olan Kudüs
ve Mekke’den önce gelir. Kutsall›¤›n
kayna¤›nda insan eme¤i ve bu emekle
gerçekleflen de¤er üretimi vard›r. Ta-
r›m yapma, hayvan evcillefltirme ve ev-
cil düzen kurma bir kad›n faaliyetidir,
do¤uflu böyledir. Amaç ürün elde et-
mek ve bu ürünle insan›n kendi nesli-
ni güven içinde sürdürmesini sa¤la-
makt›r. Bu yönüyle bar›flç›l, savafla ve
fliddete yer vermeyen, bask› ve sömürü
tan›mayan bir faaliyettir. Neolitik kül-
tür ayn› yerde aral›ks›z olarak sekiz
bin y›l yaflanm›fl, özellikle Kürt toplu-
munu genlerine kadar etkilemifltir. 

Peygamberlik gelene¤inde bir dö-
nüm noktas› olan, Arap ve Yahudi
halklar›n›n ortak atas› say›lan Hz. ‹b-
rahim de Urfal›d›r. Hz. ‹brahim’in en
belirgin özelli¤i, Nemrut’a karfl› isyan
bayra¤›n› kald›rm›fl olmas›d›r. Nem-
rut, yöreye hükmeden tanr›-krallar›n
unvan›d›r. Nemrutlar çal›flmadan ha-
z›r de¤erler üzerinde yaflamay›, iflgal
edip ya¤ma yapmay›, bunun için de
savafla ve fliddete baflvurup boyun
e¤dirmeyi sanat haline getiren yeni
bir toplumun temsilcileridir. Bu yeni
toplum bask›c› ve sömürücü bir top-
lumdur. Bu karakteriyle kutsall›kla
özdefl olan do¤al toplumun karfl›t›d›r
ve bu anlamda laneti temsil etmekte-
dir. Do¤al toplumda kutsall›k d›flar›-
da bir yerlerde de¤ildir, toplumun
içindedir. Toplumun tümüyle bar›flç›l
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bir karaktere sahip üretim faaliyeti ve
insanl›¤›n bununla varl›¤›n› sürdür-
mesi kutsall›kla özdefltir. Lanet ise
d›flardan gelip yarat›lan de¤erlere el
koyman›n, bu de¤erlerin sahiplerini
kölelefltirmenin ve üzerlerinde zora
dayal› bir sistem kurman›n ad›d›r.
Lanetin temsilcileri egemenlikleri al-
t›na ald›klar› topluluklar› itaatkâr
kölelere dönüfltürmek için onlar›
kendilerinin tanr›sall›¤›na inand›r-
maya çal›flm›fllard›r. ‹nsandan tanr›
olamayaca¤›n› hayk›ran Hz. ‹bra-
him’in eylemi bu nedenle çok büyük
anlam tafl›maktad›r. Hz. ‹brahim’in
eyleminin özgürlefltirici karakteri ol-
dukça nettir. Yüceltti¤i ve yeniden
yaflama damgas›n› vurmas›n› istedi¤i
de¤erler do¤al toplumun de¤erleridir;
onun özgürlükçü, eflitlikçi ve adalete
dayanan yaflam tarz›d›r.

PPKKKK  ççaa¤¤ddaaflfl  bbiirr  ‹‹bbrraahhiimmîî  hhaarreekkeettttiirr

Hz. ‹brahim’le birlikte Ortado¤u tari-
hinde oldukça belirgin bir çizgi haline
gelen peygamberlik gelene¤i özünde bir
önderlik tarz›d›r. Bunun bir alt basa-
ma¤› ise bilgeliktir. Toplumun bunlara
ba¤l›l›¤› büyüktür. Peygamberler ve bil-
geler bölgede geliflen sosyal mücadele-
lere damgalar›n› vurmufl seçkin kiflilik-
lerdir. Lanetle özdefl sayd›klar› devletçi
toplum sistemine ve onun yaflam tarz›-
na karfl› mücadele etmek eylemlerinin
özüne damgas›n› vurmufltur. Peygam-
ber ve bilge insanl›¤›n yan›ndad›r, dev-
letçi toplumun afla¤›lad›¤› insan› gerçek
yerine oturtman›n kavgas›n› verir. ‹nsa-
niyet içine büyük de¤erler s›¤d›r›lan bir
kavramd›r. Bat›da bunun karfl›l›¤› hü-
manizmdir. Hümanizm ortaça-
¤›n hiçlefltirdi¤i insan›n kendine
gelmesi, insan›n iyiyi, do¤ruyu
ve güzeli bulup temsil edecek bir
varl›k oldu¤unun fark›na var›l-
mas› ve insan yaflam›n›n böylece
de¤er kazanmas› olarak tan›m-
lanmaktad›r. Oysa Ortado¤u Ba-
t›n›n Rönesans’la hümanizme
sar›lmaya bafllamas›ndan çok
önceleri insaniyeti esas alm›flt›r.
Bütün peygamberler ve bilgeler
insan›n insan› kullaflt›rmas› sis-
temine karfl› insaniyeti esas al-

man›n ça¤r›c›lar›d›r. Onlar›n insaniyete
yükledikleri anlam belki de Rönesans
öncülerinin hümanizme biçtikleri an-
lamdan çok daha derin ve yo¤un bir
içerik tafl›maktad›r. Kutsall›k da lanet
de insan›n gerçekli¤iyle ilgilidir. Pey-
gamberlik ve bilgelik devletçi toplum
sisteminin lanetine karfl› kutsal insan-
l›¤›n savunulmas›n› ifade etmektedir. 

Önder Öcalan, geriye dönüp bütün
yaflam prati¤ini sorgulad›¤›nda, kendi
yaflam›na damgas›n› vuran esas ger-
çekli¤in peygamberlik gelene¤i oldu¤u-
nu söyledi. Kendisini ve önderlik etti¤i
PKK Hareketini peygamberlik gelene-
¤inin güncelleflmifl ve onun ça¤a uyar-
lanm›fl bir biçimi oldu¤unu belirtti.
“PKK ça¤dafl bir ‹brahimî harekettir”
dedi. Bu anlamda onun Do¤ulu bir öz
tafl›d›¤›n› vurgulad›. Elbette bunlar
önemli belirlemelerdir. Dile getirildi¤i
koflullar dikkate al›nd›¤›nda, bunlar
Bat›ya karfl› Do¤unun, Bat› uygarl›¤›-
na karfl› Do¤u uyarl›¤›n›n savunulma-
s›d›r. Kuflkusuz Önder Öcalan kendi-
sini peygamberce addetmiyor, ama o
yüceliklerden haber vermeyi de insan-
l›¤a karfl› görevi say›yor. O gelenekle
yeniden ba¤ kuruyor, özünü anlamaya
ve bugüne tafl›maya çal›fl›yor. Köksüz-
lü¤e düflmemenin ve gerçeklikten kop-
maman›n yolunu burada görüyor.

MMaaddddii  ggeerrççeekkllii¤¤ee  ddee¤¤iill  aannllaamm››nn  vvee  
hhiissssiinn  ggüüccüünnee  ddaayyaannaarraakk  yyaaflflaammaakk

Önder Öcalan’›n çocuklu¤u, kendini
tan›maya bafllar bafllamaz aray›fl için-
de geçen bir çocukluktur. O dönemin
Kürdistan koflullar› her bak›mdan in-
sanca bir yaflam›n inkâr›n› ifade eden

koflullard›r. Kürt olgusu ve Kürdistan
gerçekli¤i yok say›lmaktad›r. TC devle-
ti flahs›nda anadil yasa¤›na kadar var-
d›r›lan uygulamalar içeren hayvanlafl-
t›r›c› bir sömürgeci egemenlik sistemi
yürürlüktedir. Kültürel soyk›r›m
önemli ölçüde sonuca götürülmek üze-
redir. ‹lk ve en büyük insanl›k devrimi
olan neolitik devrimi gerçeklefltiren
kültürün toplumsal dokusunun ayak-
ta kalan en eski halk› olan Kürt halk›
tükeniflin efli¤ine getirilmifltir. Kürt
gerçekli¤inde yaflam ihanete u¤ram›fl-
t›r ve mevcut haliyle yaflanabilir ol-
maktan uzakt›r. Elbette bu koflullar
aray›fla yöneltecektir. ‹çine s›¤d›rd›¤›
do¤rular› olmayan bir yaflam›n de¤eri
yoktur. Daha iyi bir yaflam da ancak
bu do¤rular›n bulunmas› ve yaflama
yedirilmesiyle mümkün olacakt›r. Do-
lay›s›yla içine girilen aray›fl gerçe¤in ve
do¤runun aray›fl›d›r. 

Önder Öcalan’›n çocukluk döne-
minde Kürdistan’da hala feodalizmin
etkileri güçlü olsa da, feodal yaflam
tarz› afl›lma sürecindedir. Henüz ege-
men duruma geçmese de, geliflen
esas olarak kapitalist modern yaflam
tarz›d›r. Ancak her iki yaflam biçimi
de onun kiflili¤inde kendisine yer bu-
lamam›flt›r. Deyim yerindeyse o bu
dünyan›n insan› de¤ildir; belki de da-
ha önemlisi hiçbir zaman bu dünya-
n›n insan› olmayacak ve baflkalar› gi-
bi yaflamayacakt›r. Hayata asla iha-
net etmeyecek, do¤rulardan kopmufl
verili yaflam tarz›na bulaflmayacak-
t›r. Alternatifini yaratabilirse yaflaya-
cak, yoksa soyut yaflamay› tercih
edecektir. Bu bir anlamda takva sa-
hibi bir mümin gibi, bir dervifl gibi

yaflamakt›r; yani maddi ger-
çekli¤e de¤il, anlam›n ve hissin
gücüne dayanarak yaflamakt›r.
Ortado¤u tarihinde bu tarz bir
yaflam›n soylu örnekleri az de-
¤ildir. Peygamberlik ve bilgelik
gelene¤i bize bu konuda da an-
laml› örnekler sunmaktad›r.
Kuflkusuz burada yaflamdan
kopufltan söz edilemez. Tersine
aral›ks›z bir biçimde peflinde
kofltu¤u fley anlaml› bir ya-
flamd›r. Evren, do¤a ve insan-
l›k do¤ru tan›nmad›kça yafla-

“BBaaflflllaanngg››cc››nn››  bbiillmmeeddeenn  ggeerrççee¤¤ii  

ttaann››mmllaayyaammaayy››zz..  DDoollaayy››ss››yyllaa  hheerr  ggeerrççeekkllii¤¤ii

aarraayy››flfl  yyüürrüüyyüüflflüü,,  bbaaflflaa  ddöönnmmeeyyii  vvee  tteemmeell

öözzeelllliikklleerrii  oorraaddaa  bbuullmmaayy››  eessaass  aallaann  bbiirr

yyüürrüüyyüüflfl  oollmmaakk  dduurruummuunnddaadd››rr..  

KKaappiittaalliisstt  ddeevvlleettççii  ssiisstteemmiinn  iinnssaannll››¤¤aa

eenn  bbüüyyüükk  kkööttüüllüü¤¤üü  ggeeççmmiiflflii  yyookk  

ssaayymmaass››  vvee  iinnssaannll››¤¤››nn  ggeelliiflfliimmiinnii  aaddeettaa

kkeennddiissiiyyllee  bbaaflflllaattmmaass››  oolldduu”
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m›n do¤ru tan›mlanmas› da mümkün
olmayacakt›r. Bunun içindir ki, onun
gerçekli¤i aray›fl yürüyüflü tüm in-
sanl›k ve gerisindeki evren üzerinde
bafllay›p sonuca giden bir yürüyüfl-
tür. Çocukluk y›llar›ndaki aray›fl› da
yine bu temeldedir.

Bafllang›c›n› bilmeden gerçe¤i ta-
n›mlayamay›z. Dolay›s›yla her ger-
çekli¤i aray›fl yürüyüflü, bafla dön-
meyi ve temel özellikleri orada bul-
may› esas alan bir yürüyüfl olmak
durumundad›r. Kapitalist devletçi
sistemin insanl›¤a en büyük kö-
tülü¤ü geçmifli yok saymas› ve insan-
l›¤›n geliflimini adeta kendisiyle bafl-
latmas› oldu. Bu sisteme göre, kendi-
sinden öncesi, ilkel insanl›k döne-
miydi. Bundan kopuflun sa¤lanmas›
ölçüsünde modern insana ulafl›labi-
lirdi. Bu yaklafl›m›n insanl›¤› ve özel-
likle Bat› insan›n› getirdi¤i nokta ise,
geçmiflten dünü gelecekten ise yar›n›
anlayan, güncelli¤in körlefltiren ve
cehalete mahkûm eden dar s›n›rlar›-
na hapsolmufl, ne kadar çok tüketir-
se o kadar iyi yaflad›¤›na inanan kök-
süz varl›klar ortaya ç›karmak oldu.
Bu aç›dan Bat› sistemi bir köksüz in-
sanlar sistemidir. Oysa Bat›l› düflü-
nürler de bir zamanlar kapitalizmin
bu özelli¤ine dikkat çekmifllerdi. Ör-
ne¤in Tocqueville, “Geçmifl gelece¤i
ayd›nlatmaya son verdi¤i için insan
akl› karanl›kta yolunu kaybediyor”
diyordu. Geçmifl her fleye iliflkin bil-
gimizin ve bilincimizin kayna¤›d›r.
Geçmiflimiz tarihsel belle¤imizdir.
Geçmiflten kopmak belle¤in silinmesi
denilen durumu ortaya ç›kar›r. Eli-
mizde yolumuzu ayd›nlatan bilincin
bu kayna¤› olmadan gelece¤i nas›l
kurabiliriz, nas›l ve neye göre daha
iyi bir gelecek tasarlay›p bunun mü-
cadelesini verebiliriz? Geçmifli olma-
yan›n gelece¤i de olmaz. 

KKeennddiinnii  bbiillmmeekk  bbüüttüünn  
bbiillmmeelleerriinn  tteemmeelliiddiirr

Yine do¤ru bir insan tan›m›na
ulaflmadan insanca yaflad›¤›m›z› söy-
leyebilir miyiz? Peki, insan kimdir?
Irak’› iflgal ederek bölgemizi yeniden

flekillendirmeye çal›flanlar bu eylemi
insanl›k ad›na yapt›klar›n› söylüyor;
kendilerini insan kimdir sorusunun
cevab› olarak görüp esas almam›z› is-
tiyorlar. Gerçekten öyle midir, insan
kimdir sorusunun cevab› sahiden de
George Bush mudur? ‹nsan olmak
uçaklardan at›lan tonlarca bombayla
nice ocaklar› söndürmek midir? ‹fl-
galcilere güçleri yetmeyip birbirlerini
bo¤azlayan baz›lar› ise tersini iddia
ediyor, ayn› sorunun cevab› olarak
kendilerini iflaret ediyorlar. Buna gö-
re insan tan›m›n› karfl›l›kl› olarak
birbirlerinin camilerini bile bombala-
makta bir sak›nca görmeyen bu in-
sanlarda m› bulaca¤›z? ‹nsanca ey-
lemde bulunmak bu mudur? Ya da
insan olmak kameralar karfl›s›nda
tavuk keser gibi insan kesmek midir?
‹sa ve Muhammed böyle mi buyurdu-
lar? Onlar kendilerini izleyenlere
böyle yaflamal›s›n›z m› dediler? Belki
ayn› soruyu kendimize de sormam›z,
kendimizi de buna göre yarg›lamam›z
gerekir? Sahiden ne kadar insan›z,
ahlaki varl›klar olarak ne kadar do¤-
runun peflinden gidiyoruz? Ortada
gönül rahatl›¤›yla budur diyebilece¤i-
miz bir do¤ru yoksa nas›l ahlakl› in-
sanlar oldu¤umuzu iddia edebiliriz?
Yanl›fl olan karfl›s›nda do¤ru oldu¤u
için yanl›flt›r. Kendisini mahkûm
edecek do¤rumuz yoksa o zaman ne-
ye yanl›fl diyece¤iz, seçimimizi neye
göre yapaca¤›z, ahlaki varl›klar oldu-
¤umuzu nas›l ispat edece¤iz?

Önder Öcalan, kendini bilmenin
bütün bilmelerin temeli oldu¤unu
söyledi. Biz insan›z diyoruz ve kendi-
mizi bilmemizin insan› bilmemiz de-
mek oldu¤unun fark›nday›z. Bu du-
rumda ayn› can al›c› soru yine kendi-
sini ›srarla dayat›yor: ‹nsan kimdir?
Böyle bir soru gündemimize oturdu-
¤una göre, mevcut insan tipinin in-
san› temsil edip etmedi¤i konusunda
kuflkular›m›z var demektir. Verili in-
san›n insanl›¤›ndan emin olsayd›k ve
onun yaflam tarz›n› yaflam›n do¤ru
biçimi olarak görseydik, elbette böyle
bir soruyu sorma gere¤ini de duy-
mazd›k. Ama burada bir fleyden daha
emin olmam›z gerekir: Böyle bir so-
ruyla yüzleflmek bile insanl›ktan bir

fleylerin hala var oldu¤unu ve hük-
münü icra etti¤ini gösterir. Soruyu
sorduran yine büyük insanl›k gerçe-
¤idir ve bizi kendine do¤ru ça¤›rmak-
tad›r. fiimdi önemini tüm yak›c›l›¤›y-
la iliklerimize kadar hissetti¤imiz bu
soru, henüz küçük bir çocukken Ön-
der Apo’nun cevab›n› arad›¤› temel
soruydu. Nas›l yaflamal› sorusu ger-
çekte nas›l bir insan olmak sorusuy-
la ayn› anlama geliyordu. Hâlihaz›r-
daki yaflam tarz›na itiraz etmek, bu
yaflam›n içindeki insana itiraz et-
mekti; dolay›s›yla yeni bir yaflam›n
aray›fl›na ç›kmak yeni bir insan›n da
aray›fl› içinde olmak demekti.

KKaappiittaalliisstt  uuyyggaarrll››kk  iinnssaann››  kkeennddii  
bbaaflflllaanngg››cc››nnddaann  uuzzaakkllaaflfltt››rrdd››

Devletçi uygarl›k sistemi ve özellik-
le onun çöküfl dönemine denk düflen
kapitalist uygarl›k, insan› kendi bafl-
lang›c›ndan oldukça uzaklaflt›rd›. Za-
ten tüm uygarl›klar›n ortak özelli¤i,
her birinin kendisini insanl›¤›n ilk ve
son sözüymüfl gibi yans›tmas› oldu.
Bu durum insan› geçmiflinden ko-
pard›¤› gibi gelecekten de uzak tuttu.
Kald› ki, her bafllang›ç her zaman ‘ilk’
olmas› anlam›nda ‘ilkel’ bir durumu
ifade eder. Örne¤in köklerini topra¤›n
derinliklerine salmaya bafllam›fl bir
fidan ilkeldir. Buna karfl›l›k birkaç
yüzy›ll›k bir ç›nar kal›nlaflm›fl gövde-
siyle çok daha heybetli görünür ve il-
kellik dönemini geride b›rakm›flt›r. Fi-
dan göründü¤ü gibidir, tüm özellikle-
riyle hayat kokar ve her fleyiyle büyü-
meye aday oldu¤unu göstermek ister
gibi durur. Yafll› ç›nar için ayn› fleyi
söyleyemeyiz. D›flardan heybetli görü-
nüflüyle sa¤lam oldu¤unu sand›¤›m›z
ç›nar içerden çürümeyi yaflayabilir.
‘‹lkellik’ ile uygarl›k aras›ndaki farkl›-
l›k da biraz böyledir. Önder Öcalan,
e¤er ilkel insanla bugünkü insan ara-
s›nda büyük bir farkl›l›k varsa, daha
insan hangisidir sorusuna cevab›m›z
ilkel insan olmal›d›r dedi. Dolay›s›yla
insan tan›m›m›zda bugünkü insan›
de¤il, uygarl›k sisteminin horlad›¤› il-
kel insan› ç›k›fl noktas› olarak ele al-
mam›z en do¤rusudur.
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EEnn  zzeennggiinn  iinnssaannll››kk  kküüllttüürrüü  bbiizzddeeddiirr  
vvee  ttüümm  iinnssaannll››¤¤››  bbeesslleemmiiflflttiirr

Büyüyüp ayaklar› üzerinde dura-
cak yafla geldi¤inde anas›n› inkâr
eden hay›rs›z evlada benzeyen Bat›
uygarl›¤› da kesinlikle Ortado¤u’dan
beslendi. Bunun en çarp›c› kan›t›
Bat› kültürünün en baflta gelen un-
surlar›ndan biri olan H›ristiyanl›kt›r.
H›ristiyanl›k olmasayd›, acaba ger-
çek anlamda bir Bat› kültüründen
söz edilebilir miydi? Peki, H›ristiyan-
l›¤›n kökleri nerededir, Hz. ‹sa nereli-
dir? Ayn› fley Rönesans için de geçer-
lidir. Rönesans neyin ‘yeniden do-
¤ufl’udur? Avrupa Haçl› Seferleriyle
Ortado¤u’da karfl›laflt›¤› zengin kül-
tür ve bilgi birikimini al›p götürme-
seydi ‘yeniden do¤ufl’ olabilir miydi?
Sonuçlar›na ilgisiz kalsak da ya da
cehaletin temsilcileri bize yabanc› ol-
du¤unu söyleseler de Rönesans bi-
zimdir; bizim co¤rafyam›zdan ç›kan
ve sonradan bir yerde kaybolmufl gö-
rünen ›rma¤›n bir baflka yerde üste
ç›kmas›d›r. Bize düflen görev, kendi
ç›karlar›n› cehaletin devam›nda gö-
ren çevrelerin telkinlerine ald›rma-
dan Rönesans’a sahip ç›kmak ve
onun ruhunu kendi gerçe¤imizde ye-
niden canland›rmakt›r. Baflka bir de-
yiflle inkârc›l›¤a da sapmadan, ama
taklide de düflmeden bu Rönesans’›n
ruhunu almak ve Ortado¤u gerçekli-
¤inde bir ‘yeniden
do¤uflu’ gerçeklefl-
tirmektir.

Önder Öcalan sa-
yesinde art›k çok iyi
biliyoruz: ‹nsanl›¤›n
kökleri bizdedir, bi-
zim co¤rafyam›zda-
d›r. ‹nsanl›k tarihi-
nin ilk gerçek bilim-
sel teknik devrimi
olan neolitik devrim
Ortado¤u insan›n›n
eseridir. Yani uygar-
l›¤›n geliflmesini
mümkün k›lan bü-
tün bulufllar bize
aittir. Devletçi uy-
garl›k sisteminin in-
san› kölelefltiren ve

hayvandan beter muameleye tabi tu-
tan karakterine karfl› insan›n eflref-i
mahlûkat oldu¤unu hayk›ran pey-
gamberler bizdendir. Bütün tek tan-
r›l› dinler ve peygamberleri Ortado-
¤uludur. ‹nsanl›¤›n kutsal a¤ac› biz-
dedir, baflkalar› onun dallar›d›r.
Eflitlikçi ve özgürlükçü düflüncelerin
kökleri bizdedir; bizim kabilelerimiz,
afliretlerimiz ve halklar›m›z›n devletçi
uygarl›k sistemine karfl› duruflu ve
direniflinin içindedir. ‹lk özgürlük
bayra¤›n› dalgaland›ran ve özgürlü¤ü
hayat›n özü haline getiren bizleriz,
bu co¤rafyan›n insan›d›r. Bat›n›n
hakl› olarak en büyük de¤er olarak
sahip ç›kt›¤› demokrasi de bize aittir.
Demokrasi özünde devletin d›fl›nda
yaflayan kabileler, afliretler, kavimler
ve halklar›n yaflam durufludur; dev-
lete bulaflmadan, dayan›flmay› esas
alan özgürlükçü ve eflitlikçi yaflam
tarz›d›r. K›sacas› demokrasi devletsiz
etnisitenin kendi kendini yönetme bi-
çimidir ve bize aittir. Avrupa’daki s›-
n›f mücadelesi sosyal mücadelenin
çok küçük bir parças›d›r; en görkem-
li sosyal mücadele bizim tarihimizin
içindedir. Devletçi sistemin kölelefl-
tirme çabalar›na karfl› etnisitenin
sergiledi¤i engin direnifl bizim yüz
ak›m›zd›r ve gerçekte tarihin en bü-
yük devindirici gücüdür. Bu anlamda
en zengin insanl›k kültürü bizdedir
ve tüm insanl›¤› beslemifltir. 

LLaanneett  kkuuttssaallll››¤¤››nn  uuzzaa¤¤››nnaa  ddüüflflmmeekk
oonnaa  yyaabbaanncc››llaaflflmmaakktt››rr

Bu kadar s›n›rs›z bir zenginli¤in için-
de oturup da maddi ve manevi olarak
en korkunç yoksullu¤u yaflamak hiçbir
gerekçeyle kabul edilemez. Kutsal din-
lerimiz ve peygamberlerinin lanet diye
tan›mlad›klar› durumun kendisi olma-
sa bile bir parças› da budur. Bat› uy-
garl›¤›nda lanet kavram› insanlar için
fazlaca bir anlam ifade etmez. Ancak
bölgemiz için lanetin ifade etti¤i anlam
ürkütücüdür. Çünkü kutsal denilen
her fleyin kayna¤›nda biz var›z. Lanet
kutsal olan her fleyin tersidir, kutsal
olandan uzaklaflma ve ona yabanc›lafl-
mad›r. Dinimiz insan› her zaman do¤ru
yoldan sapmaya karfl› uyard›. ‹nsan
günah ifllemeye ya da günümüzün di-
liyle söylersek hata yapmaya uygun ya-
rad›l›fltad›r. Hayat do¤umla bafllay›p
ölümle baflka bir biçim alan bir yolcu-
luksa, bu yolda her zaman hata olacak-
t›r. Günah ya da hataya karfl› çözüm,
tövbe ya da özelefltiridir. ‹nsan hiç gü-
nah ifllemedi¤i, hata yapmad›¤› için de-
¤il, günah iflledi¤i, hata yapt›¤› halde
tövbe etti¤i ya da özelefltiri yaparak ha-
talar›n› düzeltmesini bildi¤i için eflref-i
mahlûkatt›r. ‹nsan› günah veya hata-
dan münezzeh sayman›n kendisi en
büyük günah veya hatad›r. Dinin de,
bilimin de, peygamberlerin de, bilgele-
rin de söyledikleri budur. 

Bir kez daha vur-
gulamak gerekir: La-
net, kutsall›¤›n uza¤›-
na düflmek, ona ya-
banc›laflmak, bizim
olan ve bize miras b›-
rak›lan de¤erlerden
kopmakt›r. Bizler bu-
nu yaflad›k ve hala
yafl›yoruz. Burada
kutsall›ktan kas›t sa-
dece ‹slamiyet’in ger-
çek özü de¤ildir, onun
da içinde yer ald›¤›
bütün bir gelenektir,
bir bütün olarak geç-
miflimizdir, kendi ta-
rihimizdir. Önder
Öcalan “Tarih ve gele-
nek neyse, günümüz
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ve gelecek de odur” dedi. Tarihe ve gele-
ne¤e iliflkin bilincimizin zay›fl›¤›, hatta
zay›fl›¤›n da ötesinde yoklu¤u bugünü-
müzü tam bir kaosa çevirdi¤i gibi gele-
ce¤e yönelik hayallerimizi de kuruttu.
Kendimizi gerçe¤in bu oldu¤una inan-
d›rd›k ve buna kader ad›n› verdik. Ken-
di zaaflar›m›z›n ve zay›fl›klar›m›z›n ese-
ri olan bugünkü durumumuzu ilahi
varl›¤›n takdiri ve kaderin tecellisi say-
d›k. Oysa ak›l sahibi olan ve hisseden
varl›klar olarak do¤ru ile yanl›fl› birbi-
rinden ay›rma ve yanl›fl› reddederken
do¤ruyu hâkim k›lma özgürlü¤ümüz
vard›. Ancak bakmas›n› bilmeyince
do¤ru ile yanl›fl bizde birbirine kar›flt›.
Gerçe¤i bulmak ve onun do¤rular›yla
yaflamak akl›m›z›n almad›¤› bir ifl hali-
ne geldi. Duygular›m›z köreldi, büyük
insan ve insanl›k aflk›m›z kendimize ve
insanl›¤a duydu¤umuz nefrete
dönüfltü.

ZZiihhnniiyyeett  bbiizziimm  aannllaammaa  
ggüüccüümmüüzzddüürr

Bu durumu de¤ifltirmemiz
gerekir, de¤ifltirebiliriz ve de¤ifl-
tirme gücümüz vard›r. De¤ifltir-
mek için de öncelikle de¤iflmesi-
ni istedi¤imiz fleyi iyi tan›mak
zorunday›z. ‹kinci önemli hu-
sus, de¤iflimi neye göre yapaca-
¤›m›z› bilmemizdir. De¤iflim bi-
zim arzular›m›za göre de¤il ger-
çe¤in yasalar›na göre olaca¤› için ger-
çekli¤i tüm tarihsel geliflimi içinde ta-
n›makla yükümlüyüz. Bütün bunlar
anlama gücümüzün derinli¤ini gerek-
tirir. Buna zihniyet ad›n› da verebiliriz.
Zihniyet bizim anlama gücümüzdür.
Ortado¤u mitolojinin, dinin, felsefenin
ve bilimin do¤ufl zeminidir. Mitolojiyi
efsane deyip bir yana atmak, dini af-
yon diye tan›mlay›p ciddiye almamak,
salt bilimle gerçe¤in yakalanabilece¤i-
ni sanmak büyük bir yan›lg›d›r. Örne-
¤in mitolojinin dilini çözmek birçok ta-
rihsel toplumsal gerçe¤i anlamam›za
hizmet edecektir. Önder Öcalan, in-
sanl›k tarihi boyunca yaflanan mitolo-
jik, dini, felsefi ve bilimsel düflünce
tarzlar›n›n iç içe diyalektik geliflmesini
zihniyetinin temel kal›plar› haline ge-
tirdi¤ini belirtiyor. Buna sa¤lam man-

t›k yap›s› ad›n› veriyor. Bu mant›k ya-
p›s› içinde toplum, do¤a ve evreni da-
ha derinlikli ve do¤ru kavraman›n
mümkün oldu¤unu söylüyor. Bunlar
bizim için de geçerlidir. Bu da zihniyet
devrimini bizim için ertelenemez bir
görev haline getiriyor. Zihniyet devrimi
evreni, do¤ay› ve toplumu anlama gü-
cümüzdür; bilincimizin geliflkinli¤i ve
kendi içindeki tutarl›l›¤›d›r. Her aç›-
dan geçmiflimizin bilgisi ve bilincidir.

DDeemmookkrraassii  bbiirr  yyaaflflaamm  ttaarrzz››dd››rr

Zihniyet devrimi bizi demokratik
uygarl›k seçene¤iyle karfl› karfl›ya ge-
tirecektir. Önder Öcalan bu seçene¤i
demokratik, ekolojik ve kad›n özgür-
lü¤üne dayanan bir toplum olarak de-
¤erlendiriyor. Demokrasiye k›smen

de¤inildi. Demokrasi bir yaflam tarz›-
d›r, devlet d›fl› toplumun kendini yö-
netme biçimidir; devlet ve iktidar gibi
kirli ve kölelefltiren araçlara bulaflma-
dan, halk›n kendi kaderine kendisi-
nin hükmetmesidir; çok de¤iflik grup-
lar, etnik ve dinsel topluluklar›n bir-
birlerinin haklar›na sayg› göstererek
ve dayan›flmay› esas alarak yaratt›k-
lar› gönüllü birliktir. Ortado¤u’nun
son derece zengin etnik yap›s› demok-
rasinin geliflimi önünde engel de¤il,
tersine demokrasiyi güçlü k›lacak en
temel unsurdur. En güçlü demokrasi
Bat›daki bireye dayal› demokrasi de-
¤il, Ortado¤u’nun bu gruba dayal› de-
mokrasisi olacakt›r. Demokrasi önce-
likle örgütlenmeyi ve örgütlü eylemde
bulunmay› gerektirir. Toplumun ör-
gütsüz oldu¤u yerde demokrasi de

yoktur. Orada kendini nas›l tan›mlar-
sa tan›mlas›n sadece devlet ve onun
egemenli¤i vard›r. Devlet ve onun dö-
nemsel hali olarak iktidar ise bask› ve
sömürü demektir. Sorunlar›m›z için
çözümü devletten beklemek, kendimi-
zi sonsuza kadar çözümsüzlü¤e mah-
kûm k›lmakt›r. Bu anlamda demokra-
si halk›n çözümü devletin d›fl›nda
aramas›, baflka bir deyiflle çözümü
kendisinde bulmas›d›r.

EEkkoolloojjii  ssaaddeeccee  ççeevvrree  ddee¤¤iill  
ddoo¤¤aayyllaa  iinnssaann››nn  öözzllüü  iilliiflflkkiissiiddiirr

Yeni toplumumuzun en önemli bir
karakter özelli¤i de ekolojik toplum ol-
mas›d›r. Ekoloji sadece çevre de¤il, do-
¤ayla insan›n özlü iliflkisidir. Eflref-i
mahlûkat dedi¤imiz insan Tanr›n›n en

de¤erli lütfü olan ve evrende bir
benzeri daha bulunmayan bir
gezegende yaflamaktad›r. Hava-
s›yla, suyuyla, topra¤›yla, bitki
örtüsüyle, hayvanlar›yla, at-
mosferiyle, k›sacas› do¤as›yla
bu gezegen de t›pk› insan gibi
canl›d›r ve say›s›z canl›y› besle-
yip bar›nd›rmaktad›r. Tabiat
ana canl› her varl›¤›n anas›d›r;
onun gibi do¤uran, besleyen,
koruyup esirgeyen muhteflem
bir güçtür. Biz Ortado¤u insan›
olarak do¤ay› bir ölü madde y›-
¤›n› olarak görmeye bafllad›¤›-

m›z andan itibaren hayatla ba¤lar›m›z›
da kopard›k. Do¤aya sayg›, en yüksek
sayg›y› hak eden anaya sayg›d›r. Dola-
y›s›yla sayg›n›n da ötesinde, do¤aya
sevgimizi anaya duydu¤umuz sevginin
düzeyine yükseltmek, ekolojik bilinci
bilincimizin temel yap› tafllar›ndan biri
haline getirmek bu konuda bizi bir
parça gerçe¤e yaklaflt›rabilir.

Kad›n özgürlü¤ü bütün özgürlükle-
rin temelidir. Ayn› anlamda kad›n›n
düflürülmüfllü¤ü erke¤in düflürülmüfl-
lü¤üdür. Ortado¤u’nun güçsüzlü¤ü,
çaresizli¤i ve çözümsüzlü¤ünün alt›n-
da kad›n›n korkunç güçsüzlü¤ü, çare-
sizli¤i ve çözümsüzlü¤ü yatmaktad›r.
Kad›n Ortado¤u toplumunda ‘en bozul-
mufl neslin en basit fiziksel üreticisi’
konumuna düflürülmüfltür. Bu çerçe-
veden bak›ld›¤›nda, çok ac› da verse,

“KKaadd››nn  öözzggüürrllüü¤¤üü  bbüüttüünn  öözzggüürrllüükklleerriinn  

tteemmeelliiddiirr..  AAyynn››  aannllaammddaa  kkaadd››nn››nn

ddüüflflüürrüüllmmüüflflllüü¤¤üü  eerrkkee¤¤iinn

ddüüflflüürrüüllmmüüflflllüü¤¤üüddüürr..  OOrrttaaddoo¤¤uu’’nnuunn

ggüüççssüüzzllüü¤¤üü  vvee  ççöözzüümmssüüzzllüü¤¤üünnüünn  aalltt››nnddaa

kkaadd››nn››nn  kkoorrkkuunnçç  ggüüççssüüzzllüü¤¤üü  vvee

ççöözzüümmssüüzzllüü¤¤üü  yyaattmmaakkttaadd››rr..  KKaadd››nn  

OOrrttaaddoo¤¤uu  ttoopplluummuunnddaa  ‘‘eenn  bboozzuullmmuuflfl  

nneesslliinn  eenn  bbaassiitt  ffiizziikksseell  üürreettiicciissii’’  

kkoonnuummuunnaa  ddüüflflüürrüüllmmüüflflttüürr”
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‹slamiyet öncesi cahiliye döneminin
kad›na yaklafl›m›yla günümüzdeki ka-
d›na yaklafl›m aras›nda ciddi bir farkl›-
l›¤›n bulunmad›¤› görülecektir. Pey-
gamberimiz öncelikle bu durumu de-
¤ifltirdi. Onu Allah’›n Elçisi olarak tan›-
yan ilk insan›n Hz. Hatice flahs›nda bir
kad›n olmas› son derece anlaml›d›r.
Peygamberimiz Hz. Hatice flahs›nda
kad›nlara, Hz. Ali flahs›nda etnisiteye,
Zeyd flahs›nda kölelere hitap etti. Onu
ilk kabul edenler bunlar oldu. Bu ilk
üç Müslüman’›n konumu ve özellikleri
iyi bilinmeden ‹slamiyet do¤ru anlafl›-
lamaz. ‹slamiyet bu co¤rafyan›n en
köklü bir kültürüdür ve bu kültürde
kad›n›n yeri asla günümüzdeki du-
rumla karfl›laflt›r›lamaz. Bir k›yaslama
yapmak gerekirse, bu ancak günümü-
zün bölge kad›n› ile cahiliye döneminin
kad›n› aras›nda yap›labilir. Bu da ‹sla-
miyet’in gere¤i de¤il, Ebu Cehil tipi ege-
men erkek düzenine dönüfltür.

‹‹nnssaann  kkaadd››nnllaa  iinnssaannllaaflfltt››  
ttoopplluumm  kkaadd››nnllaa  ttoopplluumm  oolldduu

Her birimiz bir kad›ndan dünyaya
geldik. Özellikle biz erkeklerin bilmemiz
gereken fley fludur: Kad›ndan bir parça
olarak dünyaya geldi¤imize göre, nas›l
oluyor da erkek bu kadar her fley, kad›n
ise nerdeyse hiçbir fleydir? Bütün-parça
iliflkisi aç›s›ndan düflünelim. Bütün biz
miyiz, yoksa bizi do¤uran kad›n m›d›r?
Bizim kad›na yaklafl›m›m›z baz› yönle-
riyle Avrupa’n›n Ortado¤u gerçe¤ine
yaklafl›m›na benziyor. Avrupa Ortado¤u
uygarl›¤› ve de¤erler birikimi üzerinde
do¤du¤u halde, hay›rs›z evlat gibi ana-
s›n› reddediyor. Ben Ortado¤u’nun in-
sanl›k befli¤inde büyümedim diyor. Bu-
nun ad› inkârc›l›kt›r. Biz de kad›na ayn›
flekilde davran›yor ve onun insan gerçe-
¤inin asli unsuru oldu¤unu inkâr ediyo-
ruz. Her ikisi de ayn› kap›ya ç›k›yor, her
ikisi de inkârc›l›k oluyor. Bu ayn› za-
manda kendimizi inkâr etti¤imizi göste-
riyor. Bu co¤rafyada insanl›¤›n nas›l
bafllad›¤›n› görmek istedi¤imizde hep
kad›n gerçe¤iyle yüzlefliriz. ‹nsan kad›n-
la insanlaflt›, toplum kad›nla toplum ol-
du. Ana-kad›n flahs›nda kad›n yeniden
toplumun kurucu gücü düzeyine yük-

selmedikçe bizi saran lanetten kurtula-
mayaca¤›m›z kesindir. Ortado¤u’da ka-
d›n bir eflya ise, Bat› uygarl›¤›nda da bir
metad›r. Dolay›s›yla bizim yeni toplu-
mumuzun özgür kad›n› ne bölgemizin
eflya kad›n›, ne de Bat›n›n meta kad›n›
olacakt›r. Bu kad›n bölge kültürünün
temelinde yatan neolitik kültürün Ana
Tanr›ça kad›n› ile günümüzün özgür
kimlik sahibi kad›n›n›n birleflik gücü-
nün temsilcisi olacak ve gelece¤imize
yön verecek bir kudretle donanacakt›r.

ÖÖnnddeerr  ÖÖccaallaann  ttüümm  iinnssaannll››¤¤››  eessaass  
aallaann  bbiirr  ççöözzüümm  öönneerrmmeekktteeddiirr  

Sonuç olarak Abdullah Öcalan bi-
zim kendi tarihsel köklerimizle ba¤›-
m›z› yeniden kuran, gerçek insan› ve
yaflam› orada aray›p bulan ve oradan
bafllayarak gelece¤imizi kurabilece¤i-
mizi bize gösteren bir önderdir. Onun
Kürt toplumunun içinden ç›kmas› sa-
dece Kürtlere ait olmas› anlam›na gel-
mez. Bu co¤rafyada bütün peygamber-
ler, bilgeler, k›sacas› toplumsal önder-
likler belli bir toplumun içinden ç›k-
m›fllar, ancak kendi ideallerini kendi
toplumlar›yla s›n›rl› tutmam›fllar, tüm
insanl›¤a hitap etmifllerdir. Önder Öca-
lan öncelikle bu bölgenin, bu toprakla-
r›n, bu co¤rafyan›n bir çocu¤udur. Ge-
nelde Ortado¤u gerçe¤i, özel olarak
Kürt gerçekli¤i evrensel olan› da ba¤-
r›nda tafl›maktad›r. Hz. ‹sa ve Hz. Mu-
hammed nas›l tüm insanl›¤› esas ald›-
larsa, ayn› flekilde Önder Öcalan da
tüm insanl›¤› esas almakta ve bütün
insanl›k için bir çözüm önermektedir. 

Büyük düflüfller büyük yücelifllerin
de habercisidir. Önder Öcalan sistemin
bir parya kadar de¤er görmeyen bir sis-
tem alt›nda yaflamaya mahkûm etti¤i
Kürt gerçe¤inin içinden ç›kt›; Kürt ne
kadar düflüflü yaflad›ysa, o da tersinden
o kadar büyük bir yükselifli yaflad›. Bu
hem yeni Kürt insan›n›n hem de özgür
insan›n yükselifliydi. En dipte Kürt in-
san›n›n bulundu¤u Kürdistan’daki
düflüfl ayn› zamanda Ortado¤u’nun da
ac›kl› düflüflüydü. fiimdi yeni bir Kürt-
lük do¤uyor; özgürlü¤e yürüyen, herkes
için özgürlük, eflitlik ve adalet isteyen
bu Kürtlük Ortado¤u insan›n›n yeni yü-
zünü gösteriyor. Bu Kürt kimseye alet
olmuyor, kimseden yard›m ve destek di-
lenmiyor, kendi gücüne ve halklar›n öz-
gürlük tutkusuna dayan›yor, tüm gü-
cünü oradan al›yor. Bu özelli¤iyle insa-
n›n istedi¤inde her fleyi baflarabilece¤ini
kan›tl›yor. Bu yüzden ABD ‹mparatorlu-
¤unun bafl› Bush onu ‘düflman’ olarak
ilan ediyor. Çünkü bu yeni Kürt tipinin
bölge halklar›na kötü örnek oluflturdu-
¤una inan›yor. Bunun için Önder Öca-
lan’› Hz. Yusuf gibi zindana at›yor, Hz.
‹sa gibi çarm›ha geriyor, Hz. Eyüp gibi
yara bere içinde b›rak›yor.

Ancak art›k geri dönülmez bir ger-
çek var: Önder Öcalan geçmiflimizi
ayd›nlatm›fl, bu temelde elimize gele-
ce¤imizi kurmak üzere ilerleyece¤imiz
yolu ayd›nlatan bir meflale tutufltur-
mufltur. Bu sönmeyecek bir meflale-
dir. Önder Öcalan’a sahip ç›kmak ön-
celikle bu meflaleyi elinde tutarak ye-
ni bir Ortado¤u’nun kuruluflu için
yürüyüfle geçmektir.
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Dünya ekonomisinin bu kadar krize
girmesinin en temel etkeni, banka ser-
mayesiyle sanayi sermayesinin iç içe
geçerek banka sermayesinin hakim ol-
du¤u finans kapital oldu¤u söylenebi-
lir. Finans kapital denilen olgu asl›nda
tefecili¤in günümüz dünyas›ndaki is-
midir. Finans kapital ile tefecilik ara-
s›nda çok fazla fark yoktur. Tefecili¤i
çok eski zamanlarda bireyler yap›yor-
mufl. Tefecilikle toplumlar› ve insanla-
r› iliklerine kadar sömürüyorlarm›fl;
flimdi de bunu yapan finans kapital
denilen mali sermayedir. Tarih içinde
her zaman lanetlenmifl, bireylerde,
toplumlarda y›k›ma yol açm›fl tefecilik,
kapitalizm ile birlikte daha örgütlü,
daha planl›, programl› hale gelince te-
fecili¤in ilk ça¤larda, orta ça¤larda ya-
ratt›¤› sonuçtan kat be kat a¤›r sonuç-
lar yaratm›flt›r. Finans kapitalle kötü-
lü¤ün örgütlü hale getirilmesi demek
daha do¤rudur. Bilindi¤i gibi tefeciler
insanlara faizle para verirler ve hiç
üretim yapmadan insanlar›n emekleri-
ni sömürürler. Tefecilik bir yönüyle
bedavadan para kazanman›n ad›d›r.
Biraz para biriktirmifl, sermaye birik-
tirmifl kiflilerin, topluluklar›n bu para-
lar›n›, sermayelerini insanlar›n yok-
sulluklar›n›, yetersizliklerini kullana-
rak onlara faizle para verip, onlar› ilik-
lerine kadar sömürmeleridir. Bazen
borcunu ya da borcunun faizini ver-
meyenlerin evlerini bafllar›na y›karlar,
tüm mallar›na el koyarlar, bütün yedi-
¤ini içti¤ini elinden al›rlar. 

TTeeffeecciilleerr  ttaarriihhttee  sseevviillmmeeyyeenn
llaanneettllii  iinnssaannllaarr  oollaarraakk  aann››llmm››flfltt››rr

Tefecilik böyle bir kötülük olgusu-
dur. Öyle bir kötülük olgusudur ki,
amac› daha fazla para kazanmak ve
sömürmektir. O yüzden tefeciler, fa-
izle u¤raflanlar ne yaparm›fl? Havay›
koklarlarm›fl, duruma bakarlarm›fl,
e¤er toplumlar ve insanlar s›k›nt›l›
dönemdeyse hemen faizleri yükseltir-
lermifl, insanlar›n zay›f dönemlerinde
onlar›n ihtiyaçlar›n› görerek bu orta-
m› de¤erlendirip, eskiden bir kazan›-
yorken, o zaman on kazan›rlarm›fl.
Bu yolla kazançlar›na kazanç katar-
larm›fl. Bazen kazanc›n› artt›rmak
için paralar›n› saklarlarm›fl. Herke-
sin para s›k›nt›s› çekti¤i, nakit s›k›n-
t›s› çekti¤i bir dönemde bu tür yakla-
fl›mlarla f›rsat› iyi de¤erlendirip, nor-
mal bir dönemde befl kazanacakken,
toplumun s›k›nt›s›n› daha da artt›ra-
rak daha yüksek faizle insanlar›n
kanlar›n› iliklerine kadar sömürerek
palazlan›rlarm›fl. Bu nedenler tefeci-
ler tarihte, sevilmeyen, lanetli insan-
lar olarak an›lm›flt›r. Bir nevi vicdan-
s›z insanlar, topluluklar olarak gö-
rülmüfllerdir. 

Tefecilik gerçekten de en vicdan-
s›z, de¤erlerden yoksun, sadece ka-
zanmaya ama baflkalar›n›n s›rt›ndan
kazanmaya al›flm›fl bir kültürün ad›-
d›r. Bu yönüyle insanlar tarihte tefe-
cili¤in olumsuzluk ve kötülük timsa-
li özelli¤inden hep tiksinerek söz et-

mifllerdir. Onlar hakk›nda en kötü s›-
fatlar› lay›k görmüfllerdir. Tefecili¤in
tarihte topluklara ve bireylere ne tür-
lü kötülükler yapt›¤›n› bilirsek daha
büyük bir ölçekte hem de örgütlü ha-
le gelmifl finans kapitalin günümüz-
de insanlara neler yaflataca¤›n› daha
iyi anlayabiliriz. 

Bugün bile toplumlar içinde en
yozlaflm›fl, en çirkin insanlar eme¤iy-
le de¤il de bedava para kazananlar-
d›r. Kumar oynayanlar, eroin sata-
rak para kazananlar, kad›n ticareti
yapanlar, daha baflka kolay yoldan
k›sa sürede para kazan›p bununla
yaflamaya çal›flanlar toplumlar›n en
kirli insanlar› durumundad›rlar. New
York’ta da, Paris’te de, ‹stanbul’da
da, Moskova’da da, Tokyo’da da ayn›
kesimler toplumun sevmedi¤i ya da
en çirkin yaflam içinde bulunan in-
sanlard›r. Yozlaflm›fl ve lümpenlefl-
mifllerdir. Çünkü eme¤iyle de¤il,
baflkalar›n›n s›rt›ndan kene gibi ya-
flamaktad›rlar. ‹nsanlar her zaman
bu tür kiflilikleri sevmemifllerdir. Bu-
nun aksine, eme¤iyle yaflayan insan-
lar ise her zaman toplumlar taraf›n-
dan sevilmifl ve takdir edilmifltir.
Emekle yaflama, insanlar› zemzem
suyunda y›kanmas› gibi her türlü ki-
rinden ar›nd›r›r ve tertemiz yapar.
Emek d›fl› yaflayanlar sadece kendi-
leri çirkin olmam›flt›r. Her zaman
baflka insanlara ve topluluklara da
çirkinliklerini ve kirlerini bulaflt›r-
maya çal›flm›fllard›r. 

FiFi nnaanns ks kapiapi ttaa l hl haakkss ›› zz ll ›› k ve k ve 
yyozoz ll aaflflmma ya yaa rratataan bin bi r cr caannavavaarrdd ›› rr

“Bolluk içinde  k›tl›k  yaflanmaktad›r.  ‹nsanl›k  tarihinde  zaman  zaman  do¤al  koflullardan  dolay›

veya  tar›mla  ilgili  belirli  hastal›k  veya  baflka  bir  do¤a  olay›ndan  dolay›  k›tl›klar›n  meydana  geldi¤i,

k›tl›k  y›llar›  denen  y›llar›n  insanl›k  tarihinde  yafland›¤›  bilinmektedir.  Ama  günümüzde  yaflanan

k›tl›¤›n  bu  k›tl›kla  kesinlikle bir  alakas›  yoktur.  O  k›tl›k  do¤an›n  ortaya ç›kard›¤›  k›tl›k  iken,  

bugün  insan  eliyle,  sömürücü  kapitalist  sistem  eliyle  insanl›¤a  k›tl›k  yaflat›lmaktad›r.  

Finans  kapitalin  ya  da  küresel  kapitalizmin  insanlara  yaratt›¤›  en  büyük  s›k›nt›lardan  biri  budur”
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TTaarriihhttee  iillkk  ffiinnaannss  kkaappiittaallcciilleerr  
YYaahhuuddiilleerrddiirr

Toplumlar içinde Yahudilere karfl›
bir düflmanl›k oluflmas›ndan söz edi-
lir. Yahudiler çok sevilmezler. Paragöz
ve kurnaz olarak bilinirler. Bunun ne-
deni; Yahudilerin tarih içinde tefecili-
¤i en fazla yapan topluluk olmas›n-
dand›r. Ticaretten anlad›klar› için, ti-
cari havay› iyi koklad›klar› için; nere-
de, ne zaman piyasaya mal sürecek-
ler, nerede ne zaman paras›n› faize ve-
recekler, ne zaman paralar›n› saklar-
larsa daha fazla kazanacaklar, bunla-
r› ö¤renmifllerdir. Bir nevi Yahudiler
do¤arken tüccar do¤ar, ticaretçi do-
¤ar. Yahudi ailede büyüyen biri adeta
bir ticaret okulunda yetifltirilmifl gibi-
dir. Her Yahudi aile bir ekonomi oku-
lu, bir ticaret okulu gibidir. Yahudi
toplumunda ticari yaflam bir sistem
haline gelmifltir, bir kültür haline gel-
mifltir. Bu yüzden gittikleri her yerde
ekonomi ve ticareti her zaman ellerine
geçirmifllerdir. Bunu zorla de¤il, kül-
türle ve bu alanlara yatk›nl›klar›yla
ele geçirmifllerdir. Yahudiler tefecili¤i
de, ticareti de hakk›n› vererek yapar-
lar. Yahudiler mal› nerde, nas›l ala-
caklar, kime ve nas›l satacaklar, nere-
de ve ne zaman mal bulacaklar, ne za-
man piyasaya sürmeleri gerekir, top-
lumun hangi mallara ihtiyac› vard›r,
bunlar› iyice inceleyip, tespit eden ve
ona göre ekonomik faaliyet yürüten
bir topluluktur. Tabi ki böyle bir kül-
tür, böyle bir topluluk bir yere gitti-
¤inde di¤er topluluklardan daha fazla
ekonomik faaliyetlerle u¤raflacaklar-
d›r. Ekonomik faaliyette kazanç de-
mek, para demektir. Bu da bulunduk-
lar› toplumda Yahudileri ekonomik bir
güç yapmaktad›r. Paraya sahip bir
topluluk yapmaktad›r. Bu özellikleri
tefecilikle birleflince Yahudiler, bir yö-
nüyle k›skan›lan, bir yönüyle de sevil-
meyen topluluklar haline gelmifltir. 

Yahudiler tarihte ilk bankac›lard›r,
ilk mali sermayecilerdir, ilk finans ka-
pitalcileridir. Sevilmemelerinin nede-
nini böyle de¤erlendirmek gerekir. Ta-
bi baflka nedenler de ileri sürülebilir.
Özellikle kapitalist dönemde, kapita-
lizmin geliflmesiyle birlikte ulusal bur-

juvalar›n ortaya ç›kmas› ister istemez
bu ulusal burjuvalar›n (Rus, Alman,
‹ngiliz) paray› elinde bulunduran Ya-
hudileri k›skanmas›, onlar› ekonomik
alandan at›p kendilerinin hakim olma
istemleri Yahudilere yönelik düflman-
l›klar›, bask› ve katliamlar› beraberin-
de getirmifltir. Bu ulusal burjuvalar
bir Yahudi düflmanl›¤› gelifltirmifller-
dir. Ancak Yahudilere yönelik düfl-
manl›¤›n nedenlerini bununla s›n›rla-
mak yanl›flt›r. Daha ulusal burjuvalar
ortaya ç›kmadan önce de bu toplum-
larda Yahudilere karfl› bir güvensizlik,
onlar›n tefeciliklerine tepki göstermesi
ve sevilmemeleri durumu vard›r. Belki
ulusal burjuvalar toplum içinde Ya-
hudilerin sevilmeyen bu yönlerini
kendi ç›karlar› için kullanm›fl, top-
lumlar›n bu duygular› siyasallaflt›r›la-
rak daha farkl› yaklafl›mlara yönelt-
mifllerdir. Böyle de¤erlendirmek daha
do¤ru olabilir. 

FFiinnaannss  kkaappiittaall  eekkoonnoommiikk  vvee
ssiiyyaassii  bbiirr  ggüüçç  hhaalliinnee  ggeellmmiiflflttiirr

Kapitalizmin geliflmesiyle birlikte
Yahudilerin geçmiflten beri yapt›¤› te-
fecilik, örgütsüz bankac›l›k daha ör-
gütlü hale gelmifltir. Ancak geçmiflte
yine üretim öndedir. ‹nsanlar üretim
yaparak yaflamlar›n› kazanmaktad›r.
Tefecilikle yap›lan kazanç, üretim yo-
luyla yap›lan kazanc›n çok çok gerisin-
dedir. Kapitalizmin ilk dönemlerde de
sanayi sermayesi denen fiili üretim ba-
flat olmufltur. Ancak kapitalizmin

önemli düzeyde geliflmesi ile birlikte
banka sermayesi dedi¤imiz gruplar
önemli hale gelmifltir. Sanayi sermaye-
sini kontrol eder güce ulaflm›fllard›r.
Özellikle yat›r›mc›lara ya da çeflitli ül-
kelere borç vererek onlar› hem kendi-
ne siyasi olarak ba¤lama, hem de hiç
çal›flmadan faiz alarak söz konusu
sermaye gruplar›n› veyahut da ülkele-
ri sömürme, topluluklar›, bireyleri sö-
mürme hakim yeni bir ekonomik ger-
çek ortaya ç›karm›flt›r. ‹lk ça¤›n, orta
ça¤›n tefeci, bezirgan sermayesi gide-
rek bütün sermayeyi kontrol eden, bü-
tün ekonomik politikalarda etkide bu-
lunan bir düzeye ulaflm›flt›r. Eskiden
19. ve 20. yüzy›lda yap›lan emperya-
lizm tart›flmalar›nda, kapitalizm hangi
aflamada emperyalist aflamaya ulaflt›?
Biçimindeki soruya verilen cevapta;
banka sermayesinin sanayi sermaye-
sinin önüne geçti¤i, daha do¤rusu
banka sermayesinin sanayi sermaye-
sini kontrol etti¤i dönem emperyalist
dönem olarak tan›mlanm›flt›r. Böylece
oluflan finans kapital, sadece ekono-
mik de¤il, siyasi bir güç haline gelmifl-
tir. O günden bu güne finans kapital
denilen olgu kapitalist ekonomistler
taraf›ndan bile en fazla tart›fl›lan, tar-
t›fl›l›rken de en fazla elefltirilen, ancak
en fazla da etkisi alt›na girilen ve bu-
nun etkisinden kurtulunmayan bir
sermaye biçimi olmufltur. Hatta savafl-
lardan bahsedilirken, savafllar›n orta-
ya ç›kmas›ndan söz edilirken, mali
sermaye gruplar›n›n daha yeni sömü-
rü alanlar› açma, elinde bulundurdu-
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¤u mali sermayeyi baflka yerde yat›r›-
ma çevirme ya da mali sermayeyle
baflka ülkeleri kontrol alt›na al›p onla-
r› yönetme ihtiyac› savafllara yol aç-
m›flt›r, de¤erlendirmesi yap›l›r. 

MMaallii  sseerrmmaayyeenniinn  aahhllaakk››  yyookkttuurr

Savafllarla birikmifl finans kapitalin
pasif durumdan, sömürü olana¤›n› el-
de ederek aktif durumlara geçildi¤i
vurgulan›r. Savafllar, mali sermayeye
yeni olanaklar açan araçlar olarak da
görülmüfltür. Bu tür de¤erlendirmeler-
de hakl›l›k pay› fazlas›yla vard›r. Mali
sermayenin ahlak› yoktur. Tefeciler
nas›l ki insanlar›, topluluklar› çökert-
mifl, evini bark›n› y›km›fl, elindeki bü-
tün de¤erlere el koymufl,  yoksullu¤a
ve ölüme terk etmifl, ama bundan hiç-
bir rahats›zl›k duymam›fllarsa, finans
kapital aç›s›ndan da dünya; yak›lm›fl,
y›k›lm›fl, ac› çekmifl, bir bölgesi çök-
müfl, birileri yerken di¤erleri aç kal-
m›fl, bu çok fazla önemli de¤ildir. Fi-
nans kapitalin do¤as› böyledir. Bu
esas›nda kapitalist sermayenin do¤a-
s›d›r. Buna esas olarak da sömürücü
s›n›flar›n do¤as›d›r, diyebiliriz. 20.
yüzy›l›n bafllar›nda özellikle de Frans›z
bankalar›n›n ya da Frans›z ekonomik
sisteminin mali sermayeyi en etkin bi-
çimde kulland›¤›, Frans›z mali serma-
yesinin hem kendi toplumunu, hem de
di¤er topluluklar› finans kapital ihra-
c›yla faizler yoluyla sömürüp geçinen
bir ülke ve ekonomik sistem yaratt›¤›
vurgulan›r. Fransa 19. ve 20. yüzy›lda
tefeciler gibi biriktirdi¤i sermayenin fa-
iziyle yaflayan bir ülke olarak görül-
müfltür. Hatta Lenin, Frans›z ekono-
mik sistemini “kupon k›rparak para
kazanma” sistemi olarak de¤erlendir-
mifltir. Yani çal›flmadan kuponla yafla-
m›n› kazanan bir ülke, bir topluluk,
bir nesil ortaya ç›kt›¤›n› belirtmifltir. 

fiimdi durum daha da de¤iflmifltir.
Eskiden kapitalistler, özellikle de üre-
timle u¤raflan sermayeler ayn› dil,
kültüre sahip olan co¤rafyalara s›n›r-
lar koyup, o s›n›rlar içinde sömürü
tekeline sahip olma, baflka güçlerin,
baflka ulusal burjuvalar›n kendi ulu-
sal topluluklar› üzerinde her hangi
bir ekonomik etki sa¤lamamas› için

ulus devletleri kutsam›fllard›r. Böyle-
likle söz konusu ulusal topluluk üze-
rinde sömürü tekelini kurmufllard›r.
Kapitalizmin geliflti¤i 16.-17.-18.-19.
yüzy›lda temel siyasal ilke budur. An-
cak 20. yüzy›lla birlikte -emperyalizm
yüzy›l› olarak da de¤erlendirilmifltir-
asl›nda ulusal s›n›rlar›n önemi gide-
rek azalm›flt›r. Özellikle finans kapi-
talin çok a¤›r bast›¤› ve uluslararas›
tekellerin ekonomik hegemonyas›n›
ilan etti¤i 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde
ulusal s›n›r fetiflizmi giderek yerini
ulusal s›n›rlar›n daha da gevflek ol-
mas›n› gerektiren bir politik görüfle
b›rakm›flt›r. Özellikle mali sermaye-
nin yo¤unlaflmas›yla birlikte, bu ser-
maye kendi s›n›rlar› d›fl›nda aktiflefl-
mek isteyen bir özelli¤e, sömürü h›r-
s›na kavuflmufltur. Öte yandan bilim
tekni¤in geliflmesiyle birlikte, finans
kapital damgal› kapitalist emperya-
lizm özellikle 20. yüzy›l›n sonunda
ulusal s›n›rlar› kendi aç›s›ndan bir
engel olarak görmeye bafllam›flt›r. Bir
zamanlar ulus-devleti savunan bur-
juvalar art›k bunu kendi geliflmeleri
önünde bir engel olarak görmeye bafl-
lam›fllard›r. Ulusal burjuvalar ortaya
ç›kt›¤›nda feodal çitleri kendilerine
engel olarak görerek, o çitleri tümden
ortadan kald›r›p, ulusal çerçeve için-
de hiçbir çitin kalmamas›, sermaye-
nin serbest ve güvenilir dolafl›m›n›
kendileri için en kârl› siyasi sistem,
en kârl› ekonomik, sosyal sistem ola-
rak gördükleri gibi, flimdi de benzer

ihtiyaçlarla ulus devlet s›n›rlar› feo-
dal çitler gibi kapitalist geliflimin
önünde engel görülmektedir.

KKüürreesseell  kkaappiittaalliizzmm  aassll››nnddaa  
eekkoonnoommiinniinn  kküürreesseell  hhaakkiimmiiyyeettiiddiirr

Mali sermaye zaten bankalar yoluy-
la bu s›n›rlar›  önemli düzeyde afl›yor-
du. Ancak flimdi bu s›n›rlar› tümden
aflmak istemektedir. Nitekim 21.
yüzy›l›n bafl›na geldi¤imizde, özellikle
de reel sosyalizmin y›k›l›fl›yla birlikte
finans kapital ulusal çitleri kald›rma-
y›, bilim tekni¤in yaratt›¤› ivmeyle biri-
ken sermayenin dünyan›n her taraf›na
yay›lmas› için yani sermayenin güve-
nilir ve serbest dolafl›m› aç›s›ndan zo-
runlu görmüfltür. Kapitalist ekonomi-
ye hakim olan finans kapitalin bu ihti-
yaçlar› kapitalizmin öncü devletleri
olan ABD ve Avrupa’n›n tüm politika-
lar›na yön vermektedir. Art›k onlar›n
politikalar› da sermayenin güvenilir ve
serbest dolafl›m›n›n gere¤i olarak, eko-
nomik geliflmenin yeni ihtiyac› olarak
ulusal çitlerin kald›r›lmas› yönünde-
dir. Ulus devlet s›n›rlar›n› sermayenin
serbest dolafl›m› önünde engel olmak-
tan ç›kararak dünyan›n di¤er ülkeleri-
nin ekonomilerinin mali yönden siste-
me ba¤lanmas›n› istemektedirler. Kü-
resel kapitalizm denen olgu esas ola-
rak da böyledir. Ekonomik sistemin
bütün iplerinin belirli merkezden yön-
lendirilmesine dayanan bir anlay›flt›r.
En büyük tekellerin, en büyük güçle-
rin tüm dünyadaki ekonomik faaliyet-
leri özellikle mali sermaye yoluyla yön-
lendirme yaklafl›m›d›r. Tabi bunun
çok anti demokratik ekonomik anlay›fl
ve di¤er güçlerin ekonomik iradelerini,
karar süreçlerine kat›lmalar›n›, ekono-
mik planlamalar›n› engelleyen, bütün
bu ekonomilerin uluslararas› finans
kurulufllar› taraf›ndan kendisi taraf›n-
dan yönlendirilmesine imkan veren bir
sistem oldu¤u aç›kt›r. 

Küresel kapitalizm denilen olgu as-
l›nda, ekonominin küresel hakimiyeti
olarak anlafl›lmal›d›r. Öyle olumlu ve
övülecek bir yan› yoktur. Tabi ki bilim
tekni¤in geliflmesi, ekonomik olarak
kimi araçlar›n geliflmesine, bunun
topluluklar ve insanlar taraf›ndan kul-

“ÖÖzzeelllliikkllee  ffiinnaannss  kkaappiittaalliinn  ççookk  aa¤¤››rr

bbaasstt››¤¤››  vvee  uulluussllaarraarraass››  tteekkeelllleerriinn  

eekkoonnoommiikk  hheeggeemmoonnyyaass››nn››  iillaann
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uulluussaall  ss››nn››rr  ffeettiiflfliizzmmii  ggiiddeerreekk  yyeerriinnii

uulluussaall  ss››nn››rrllaarr››nn  ddaahhaa  ddaa  ggeevvflfleekk

oollmmaass››nn››  ggeerreekkttiirreenn  bbiirr  ppoolliittiikk
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sseerrmmaayyee  kkeennddii  ss››nn››rrllaarr››  dd››flfl››nnddaa

aakkttiifflleeflflmmeekk  iisstteeyyeenn  bbiirr  ssöömmüürrüü
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lan›lmas›na yol aç›yor. Yaflam› kolay-
laflt›ran ekonomik üretim yaflan›yor.
Teknik, günümüzde her alana k›sa za-
manda ulafl›yor. Ancak olguya sadece
böyle olumlu yanlar›yla bakmak çar-
p›k bir yaklafl›md›r. E¤er her tür sos-
yal, siyasal, ekonomik, kültürel faali-
yet insan içinse, insan topluluklar›
içinse, o zaman bu küresel kapitalizm
denen ya da ekonomik egemenli¤i ifa-
de eden bu sistemin topluluklar için,
emekçiler için, insanlar için neler geti-
rip götürdü¤ü iyi irdelenmelidir. Sade-
ce bilim tekni¤in getirdi¤i geliflmeleri
görerek, onun ortaya ç›kard›¤› ürünle-
rin insan yaflam›nda yarataca¤› kolay-
l›klar ele al›n›p ona göre de¤erlendirilir
ama bunun bütün insan topluluklar›-
n›n ço¤u aç›s›ndan, bütünü aç›s›ndan
ne anlam ifade etti¤i iyi irdelenmezse,
o zaman olay ve olgulara küresel kapi-
talizmin ya da ekonomik egemenli¤i
kuran güçlerin ihtiyaçlar›na, istekleri-
ne göre bir de¤erlendirme yapm›fl olu-
nur. Bu da tabi çok yanl›fl hatta sömü-
rücü güçlerin yönlendirilmesi etkisin-
de yap›lm›fl bir de¤erlendirme olarak
kal›r. Bunun da tüm insanl›k aç›s›n-
dan do¤ru bir yaklafl›m ve de¤erlendir-
me olmayaca¤› ortadad›r. 

HHaallaa  1111  EEyyllüüll’’üünn  kkiimmlleerr  ttaarraaff››nnddaann  
yyaapp››lldd››¤¤››  nneettlleeflflttiirriillmmeemmiiflflttiirr

Küresel kapitalizmde en etkili güç
finans (mali) kapitaldir. Bütün ekono-
miler bir nevi yaflam damarlar› gibi,
k›lcal damarlar› gibi tümüyle en bü-
yük ekonomik merkezlere ba¤lanm›fl-
t›r. Ekonomik hatta sosyal yaflamlar›,
bu alandaki geliflmeleri ya da gerile-
meleri tamamen kendi iradeleri d›fl›n-
da farkl› güçlerin eline geçmifltir. Bu
konuda geçmiflte Wall Street’ten söz
edilirdi. Dünya ekonomisinin burada
yönetildi¤i gibi de¤erlendirmeler yap›-
l›rd›. Wall street, New York’ta 11 Ey-
lül’de vurulan ikiz kulelerin bulundu-
¤u caddedir. Bu caddenin en önemli
özelli¤i de, finans kapitalin merkezi-
leflti¤i, odakland›¤›, yo¤unlaflt›¤› yer-
dir. Bir yönüyle dünya ekonomisi ikiz
kulelerin bulundu¤u Wall Street’ten
yönetilmekteydi. Buralar›n vurulma-
s›nda hedef neydi, niçin vuruldu, eko-

nomik ve siyasi olarak ne amaçland›,
söylendi¤i gibi El Kaide taraf›ndan m›
vuruldu, buras› insanl›k aç›s›ndan bir
vampir gibi kan emici olmas›ndan m›
hedeflendi? Yoksa baflka güçler tara-
f›ndan yönlendirilerek küresel kapita-
lizmin ekonomik hakimiyetini sa¤la-
man›n yeni politikalar›n› ortaya ç›kar-
mak için bir provokasyon muydu, bir
komplo muydu? Bunlar birçok güç ta-
raf›ndan tart›fl›l›yor. Kürt halk önderi
de bu konuda kuflkular›n› ifade edi-
yor. Kürt halk önderinin “derin bir
komplosal nitelik kokuyor” biçiminde
de¤erlendirmeleri var. Sorun kimlerin
yap›p yapmamas›ndan çok, hangi
amaçla yap›ld›¤›, bir yönlendirmenin
olup olmad›¤›, bu eylemler hangi

planlaman›n parçalar› gibi sorular in-
celenmeye de¤er konulard›r. Halen 11
Eylül’ün kimler taraf›ndan yap›ld›¤›,
ikiz kulelerin vurulmas›n›n kimler ta-
raf›ndan yönlendirildi¤i netlefltirilme-
mifltir. Ancak finans kapitalin kalbin-
den vuruldu¤unu, onun merkezinin
çökertildi¤ini biliyoruz. 

FFiinnaannss  kkaappiittaall  ppaarraann››nn  
eeggeemmeenn  oolldduu¤¤uu  bbiirr  ssiisstteemmddiirr

Finans kapitalin dünya ekonomile-
rinin kendisinde merkezilefltirmesi,
ekonominin bütün iplerini elinde bu-
lundurmas› çok anti-demokratik bir
durumdur. Siyasette karar ve planla-
malar›n merkezileflmesi nas›l anti de-
mokratikse, demokrasiyi öldürüyorsa,

demokratik yaflam› felç ediyorsa, bu
aç›dan topluluklar, halklar demokra-
tik irade kazanmak için siyasal mer-
kezlerin da¤›t›lmas›n›, toplumun güç
ve irade olmas›n› getirecek demokratik
sistemleri, örgütlenmeleri, demokratik
yaflam› arzuluyorlarsa, ekonomi aç›-
s›ndan da ekonominin merkezileflmesi
insanl›k aç›s›ndan da merkezileflme
kötü bir durumdur ve bundan ç›k›l-
mas› gerekmektedir. 

Finans kapital, dedi¤imiz gibi esas
olarak paran›n egemenli¤inin oldu¤u
bir sistemdir. Bu nedenle de faiz oran-
lar›, kâr oranlar›yla oynanan ve bu
ekonomik enstrümanlar taraf›ndan
yönetilen bir ekonomik sistemi ifade
eder. Faiz-kredi politikalar›yla oynan-

d›¤›nda, faizler artt›r›l›p azalt›ld›¤›nda
çok ciddi ekonomik sonuçlar ortaya
ç›kmaktad›r. ABD merkezi bankas›n›n
bugün dünya ekonomisi aç›s›ndan çok
önemli olmas›, finans kapitalle göbek
ba¤›yla ba¤l› olan ülkelerin merkez
bankalar›n›n (para-kredi politikalar›n›,
faizleri belirleyen kurumlar›n) çok
önemli olmas› ekonominin bu karakte-
rinden ileri gelmektedir.

Finans kapitalin hakim gücü olan
banka sermayesinin, para-kredi poli-
tikalar›n›n rolünün daha iyi anlafl›l-
mas› için Türkiye’de ve Kürdistan’da
somut bir örnek vermek gerekir: 2001
devalüasyonunun neden yap›ld›¤›n›
baz› de¤inmeler d›fl›nda çok tart›flmak
istemiyoruz. Onun iç ve d›fl nedenleri
var. Bunlar ayr› bir tart›flma konusu-
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dur. Sadece d›fl koflullara ba¤l› olarak
de¤erlendirmek yanl›fl olur. Çünkü
Türkiye yüksek faiz oranlar›yla y›llar-
ca çok büyük borçlar alm›flt›r. Özellik-
le Kürt halk›n›n özgürlük hareketine
karfl› yürütülen savaflta sürekli yük-
sek faizle borç al›nm›fl, fakat bunlar
geri ödenmemifltir. Faiz borçlar›n›
ödemek için bile yüksek faizle borç
al›nm›flt›r. Bu da tabi ki Kürt özgür-
lük hareketine karfl› yürüttü¤ü savafl-
ta Türk devletinin ekonomisini çok k›-
s›r bir döngü içerisine, çok a¤›r bir
borç ve faiz yükü alt›na koymufltur.
Bu yönüyle 2001 y›l›ndaki devalüas-
yonu d›fl ve iç ekonomik güçlerin bir-
likte yaratt›¤› bir sonuç olarak görmek
gerekir. 2001 y›l›na kadar para ve kre-
di politikas›yla oynayarak, Türkiye’de
var olan bu  ekonomik yükün, bu borç
ve faiz bata¤›n›n halk›n s›rt›na yük-
lenmesi imkan›n› da bulam›yorlard›.
Çünkü Kürt özgürlük hareketine kar-
fl› yürütülen savaflta 2001 krizi gibi
a¤›r bir borç ve faiz yükünün faturas›
esnafa, halka, topluma ödettirilseydi,
o zaman Türkiye toplumunda ortaya
ç›kacak tepkiler Kürt özgürlük hare-
ketine karfl› yürütülen savafl› sekteye
u¤ratabilirdi. Hatta Kürt özgürlük ha-
reketi ile Türk halk› birleflerek, halk
aleyhine büyük ekonomik yük getiren
savafl› durduracak politikalara bile
yönelebilirdi. Bu nedenle kriz sürekli
ertelenmifl, bu ekonomik krizin fatu-
ras› Önderli¤in yakalanmas›ndan
sonra Türkiye halklar›na ödettirilmifl-
tir. 2001 krizinin bir nedenini de bu
çerçevede görmek gerekir. 

22000011  kkrriizziiyyllee  TTüürrkkiiyyee  hhaallkk››  bbiirr  
ggeecceeddee  yyüüzzddee  kk››rrkk  ffaakkiirrlleeflflttii

Burada esas olarak borçlanan yerle-
re bakmak gerekir. Türkiye bu süreçte
kime borçlanm›flt›r? ABD’ye borçlan-
m›flt›r, AB’ye borçlanm›flt›r. Bunlar da
borçlar›n› almak istiyorlard›, ama o gü-
ne kadar Türkiye’deki siyasal durum-
lar nedeniyle bu borcu alam›yorlard›.
Faizlerle bu borcu giderek daha da art-
t›r›yorlard›. Bu da çok  karl› bir iflti.
Ancak Türkiye tamamen iflas edecek
bir duruma gelirse borçlar›n› alamaz-
lard›. Bu aç›dan d›fl finans kapital mer-

kezleriyle Türkiye’deki belirli merkezler
ortak bir operasyonla 2001 y›l›nda de-
valüasyon yaparak bütün faturay›
halklar›n s›rt›na yükledirler. 

Bilindi¤i gibi 2001 krizinin ertesi
günü Türkiye’de Sak›p Sabanc› bile
“ben akflam yatt›m, sabah kalkt›¤›m-
da % 40 fakirlefltim” dedi. Yani sade-
ce emekçiler, esnaflar de¤il, Türkiye’-
deki burjuvazinin elinde bulunan
kaynaklar, birikimlerin de¤eri ak-
flamdan sabaha düflmüfltür. Peki,
de¤er nas›l bir gecede düfler? Bu, fa-
iz ve kredi politikalar›yla oynan›p Do-
lar’›n Türk Liras› karfl›s›nda de¤eri-
nin yükseltilmesiyle gerçekleflmifltir.
Böylece borç bata¤›ndan d›fl güçler
ç›kar›na halk›n s›rt›na yüklenerek
kurtulunmaya çal›fl›lm›flt›r. Tabi ki
bundan burjuvazi de etkilendi. Çün-
kü bir gecede halk›n cebinden uçan
de¤erler finans kapital merkezlerine
akt›. Bu % 40 fakirleflme, % 40’l›k
de¤er kayb›n›n karfl›l›¤› ABD’nin ve
AB’nin çeflitli bankalar›na do¤ru ak-
t›, ya da oraya do¤ru akmas›ndan do-
lay› bir bütün olarak Türkiye fakir-
leflti. ‹nsanlar bundan nasibini ald›.
Ancak burjuvazi son on y›llarda eko-
nomik çark›n dönmesini sa¤layan
borçlar›n halk›n s›rt›na yüklenmesiy-
le kendisini kurtarm›fl oldu. Böylece
y›llarca kendisini yaflatmas› halk›n
s›rt›ndan sa¤lanm›fl olmas› gerçe¤i
tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kt›. Halk
bu durumu anlamasa da Türkiye’de
siyasal karar al›c›lar, ekonomik mer-

kezler ve Türk burjuvazisi bu gerçe¤i
çok iyi bilmektedir. 

Demek ki, küresel kapitalizm de-
nen olgu ya da ekonominin merkezi-
leflmesi, ekonomik hakimiyetinin
tümden finans kapitalizmin merkez-
lerinin eline geçmesi, finans kapital
merkezlerinin kontrolündeki di¤er
ülkelerdeki bütün topluluklar›n eko-
nomik kaynaklar›n› kontrol etmeyi ve
istedikleri zaman   onlar›n elindeki
kaynaklar› para-kredi politikas› ve
faizlerle oynayarak ceplerinden afl›r-
may›, hortumlamay› ifade eder. Bu
aç›dan finans kapital insanl›k tarihi-
nin gelmifl geçmifl en büyük hortum-
cusudur. Finans kapital merkezler
içine do¤ru üfledi¤i zaman derhal Af-
rika’daki bir ülkeyi de, Asya’daki bir
ülkeyi de fakirlefltirebilirler. Ekono-
mik sistemini tümüyle finans kapital
merkezlere ba¤layan Türkiye’yi ya da
bu nitelikteki her hangi bir Ortado¤u
ülkesini bir kararla bir dakikada
yoksullaflt›rabilirler. Daha do¤rusu
finans kapitale ba¤l› olan ülkelerdeki
kaynaklar› para-kredi politikalar›yla
kendi ülkelerine aktarabilirler. 2001
krizini bu nedenle örnek verdik. Yal-
n›z emekçilerin de¤il, o ülkedeki tüm
sosyal kesimlerin  cebindeki paran›n
uçmas› söz konusudur. Bu nedenle
Sabanc› bu konuda gerçe¤in bir tara-
f›n› söylemifltir. Ancak onlarca y›l al›-
nan yüksek faizli kredilerle kendileri-
ni halk›n s›rt›ndan yaflatt›klar›n› ise
itiraf etmemifltir. Türkiye ekonomisi-
nin ipleri tamamen finans kapital
merkezlerinin elindedir. Çünkü Tür-
kiye ekonomisi özellikle 1980’lerden
sonra tümüyle finans kapital mer-
kezlerine ba¤lanm›flt›r. Bu merkezle-
rin insaf›na b›rak›lan bir ekonomik
sistem ortaya ç›km›flt›r. 2001’de de
öyleydi, bugün de öyle. Finans kapi-
tal merkezleri, ister AB olsun iste
ABD merkezli olsun -ki bunlar daha
çok ABD merkezlidir- para kredi poli-
tikalar›yla oynad›klar› takdirde faiz
indirme-yükseltme yöntemleriyle
derhal di¤er ülkelerdeki zenginlikleri
kendi merkezlerinin kasas›na çekebi-
lirler. Bir kararla kredi faizlerini yük-
selterek di¤er ülkelerin ekonomik
sistemlerini alt-üst edebilirler. 

“FFiinnaannss  kkaappiittaall  iinnssaannll››kk  ttaarriihhiinniinn

ggeellmmiiflfl  ggeeççmmiiflfl  eenn  bbüüyyüükk  

hhoorrttuummccuussuudduurr..  FFiinnaannss  kkaappiittaall  

mmeerrkkeezzlleerr  iiççiinnee  ddoo¤¤rruu  üüfflleeddii¤¤ii  

zzaammaann  ddeerrhhaall  AAffrriikkaa’’ddaakkii  bbiirr  

üüllkkeeyyii  ddee,,  AAssyyaa’’ddaakkii  bbiirr  üüllkkeeyyii  ddee  

ffaakkiirrlleeflflttiirreebbiilliirrlleerr..  EEkkoonnoommiikk  

ssiisstteemmiinnii  ttüümmüüyyllee  ffiinnaannss  kkaappiittaall

mmeerrkkeezzlleerree  bbaa¤¤llaayyaann  TTüürrkkiiyyee’’yyii  

yyaa  ddaa  bbuu  nniitteelliikktteekkii  hheerr  hhaannggii  bbiirr

OOrrttaaddoo¤¤uu  üüllkkeessiinnii  bbiirr  kkaarraarrllaa  bbiirr  

ddaakkiikkaaddaa  yyookkssuullllaaflfltt››rraabbiilliirrlleerr”
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Finans kapital gerçe¤i bunu ifade
ediyor. fiöyle bir tan›mlama yapabili-
riz: New York’ta ki Wall Street’te bulu-
nan finans kapital merkezlerinin dün-
yan›n her taraf›na ( Afrika’ya, Asya’ya,
Latin Amerika’ya, Ortado¤u’ya) uza-
nan hortumlar› vard›r. Finans kapital
merkezlerinde oturanlar hortumu iste-
dikleri zaman içlerine çekerek di¤er ül-
kelerin ekonomik yaflamlar›n›, faali-
yetlerini etkileyebilirler. Bu yönüyle
vampir gibidirler, kan emicidirler. ‹ster
Afrika olsun ister Asya olsun ister La-
tin Amerika olsun, hangi ülkede bunu
yaratmak istiyorlarsa o halklar›n ya-
ratt›klar› de¤erleri hiçbir zahmete kat-
lanmadan hiçbir emek vermeden, çaba
sarf etmeden, para-kredi politikalar›y-
la, faizlerle oynayarak kendi merkezle-
rine tafl›rlar. 

IIMMFF  bbiirr  eekkoonnoommiikk  ddiikkttaattöörrllüükk  
eekkoonnoommiikk  iimmppaarraattoorrlluukkttuurr

Finans kapital böyle bir sistemdir.
Küresel sermaye dedikleri sistemin
karakteri böyledir. Finans kapital, kü-
resel sisteme ba¤l› bütün toplulukla-
r›n kaderlerini ellerine alm›flt›r. Art›k
b›rakal›m bunlar›n faiz-kredi politika-
lar›yla mevcut üretilen de¤erleri ceple-
rine, midelerine aktarmay›, daha da
ötesi kimlerin neler üretece¤ini, nas›l
üretece¤ini, hangi kalitede ve ne ka-
dar üreteceklerini bile bu finans kapi-
tal merkezleri belirlemektedir. IMF de-
nen olgu budur. IMF Türkiye’ye gelin-
ce tart›flmalar oluyor. Tar›m politikas›
ne olacak, tütün, zeytin ne olacak?
Bunlara sübvansiyon verilecek mi,
hangi kalitede üretilecek, iflçilere ne
kadar maafl verilecek, bir yerden bir
fley al›n›rsa bu nas›l al›nacak? Bunla-
r›n hepsini IMF belirliyor. Neden?
Çünkü o ülkeler kendi ekonomilerini
uluslararas› sermayeye ba¤lam›fllar.
Dolay›s›yla finans kapital merkezleri-
nin sa¤l›kl› yürümesi ve karlar›n›n
güvenceye al›nmas› esas kayg›d›r. Ka-
rarlar kendi aleyhlerine olsa da IMF
ile anlaflmad›klar› takdirde o finans
kapital merkezleri para-kredi politika-
lar›yla oynayarak söz konusu o ülke-
nin ekonomisini daha da büyük za-
rarlara sokabilirler. Kendisini böyle

bir ekonomik sisteme ba¤layan ülke
ister istemez IMF’nin söylediklerine
uymak zorunda kalmaktad›r. Çünkü
IMF, ekonomilerin yular›n› ele alm›fl
çok dayatmac› ve anti demokratik bir
kurulufltur. Zaten merkezileflmifl ve
demokratik olmayan bir ekonomik
sistemin bafl›d›r. Bir nevi ekonomik
diktatörlük, ekonomik imparatorluk
vard›r. Ekonomik karar ve uygulama-
da bir diktatörlük, bir merkezileflme
söz konusudur. 

Dünyada siyasetin merkezileflmesi,
kararlar›n bir merkezden toplanmas›,
toplumun siyasi iradeye, kararlara ka-
t›lmas› önünde engel olunmas› nas›l ki
20. yüzy›lda insanl›¤› büyük siyasi
krizlerle karfl› karfl›ya getirmiflse, eko-
nomik alanda da bu kadar merkezilefl-
me, bu kadar demokrasi eksikli¤i tabi
ki sonuçta ekonomik sistemi felç et-
meye götürecektir. Çünkü finans kapi-
tal hakimiyetli küresel ekonomi denen
olgu bütün insanl›¤›n ekonomik ihti-
yaçlar›na göre kurulmufl bir ekonomik
sistem de¤ildir. Sadece Küresel serma-
ye merkezlerinin ç›karlar›n› gözeten,
onlar›n ekonomik ihtiyaçlar›na göre
kurulmufl bir sistemdir. Bu kadar
bencil bir ekonomik sistem demokra-
tik olmayan siyasetten daha büyük
krizlere yol açabilir. ‹nsanlar siyasal
bask›y› bir süre kabul edebilirler, bu-
nun içinde yaflayabilirler, ama ekono-
mik olgu fiziki yaflam› sürdürmekle il-
gili bir olgu oldu¤u için, bunun yarata-
ca¤› etkilerin toplumlar›n ekonomik,

sosyal yaflamlar›ndaki faturalar› daha
a¤›r olmaktad›r, daha büyük çöküntü-
lere yol açmaktad›r. Dolay›s›yla toplu-
luklar böyle çok adaletsiz bir sisteme
uzun süre tahammül edemezler. 

FFiinnaannss  kkaappiittaalliinn  hhaakkiimmiiyyeettiinniinn  
ggeettiirrddii¤¤ii  kkrriizzlleerr

Finans kapitalin hakimiyetinin ge-
tirdi¤i iki kriz vard›r. Bunlar flu anda
aç›kça görülmektedir. 

Birincisi; tar›m alan›nda yaratt›¤›
krizlerdir. Tar›m ürünlerinin hem üre-
timinin azalmas›, hem de fiyatlar›n›n
yükselmesi söz konusudur. Tar›m da
bizzat çok kötü bir biçimde sömürü
konusu haline getirildi¤inden, bugün
yoksul topluluklar için açl›k kendisini
dayatm›flt›r. 

‹kincisi; küresel kapitalist sistemin
mant›¤› her gün daha da fazla sömürü-
yü gerekli k›lmaktad›r. Sistem tüketim
toplumunu körükleyemezse, sürekli
kendini yenileyemezse, talebi sürekli
artt›ramazsa, al›m gücünü ayakta tutup
tüketim toplumu temelinde kendisini
yeniden yeniden üretemezse sistem kri-
ze girer. Gelinen aflamada bir yönüyle
de toplumlar›n, topluluklar›n, hem tek
tek bireyler olarak, hem de topluluklar
olarak al›m gücünün azalmas› nedeniy-
le sistemin sömürü için yapt›¤› büyük
yat›r›mlar›n kendini yeniden yeniden
üretmesi, daha büyük kazançlar elde
etmesini zorlaflt›rm›flt›r. Giderek kârlar
azalmaya, marjinalleflmeye bafllam›flt›r.
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Ekonomik gruplar aç›s›ndan kar›n mar-
jinalleflmesi demek, söz konusu ekono-
mik flirketlerin, tekellerin ekonomik kri-
ze girmesi demektir. Birçok tekel böyle
bir tehlikeyle karfl›laflmaktad›r. Öyle ki,
bu tekelleri devlet müdahalesiyle kur-
tarma aray›fl›na girilmifltir. 

LLiibbeerraall  vvee  nneeoo  lliibbeerraall  ppoolliittiikkaallaarr  
iiffllaass  eettmmiiflflttiirr

Böylece 1980’lerden sonra Teacher
ve Reagan’›n öncülük etti¤i ve 1990’-
lar sonras› neo liberalizmin babas›
Fukuyama’n›n ön gördü¤ü ve fetifllefl-
tirdi¤i liberal ve neo liberal politikalar
iflas etmifltir. Neo-liberal ekonomik
sistem, ekonomilerin yürümesi için
en iyi sistem olarak görülüyordu. Bu
sistemin ilkelerine göre, ekonomik
sisteme hiçbir biçimde müdahale
edilmemeli, sistem kendi kendine yü-
rümelidir. “Devlet müdahalesi, mer-
kezi planlamaya gerek yok, ekonomi
serbest piyasa içinde, rekabet sistemi
içinde kendini planlar, kendi kendini
dengeye ulaflt›r›r, ekonomi böyle yü-
rür” mant›¤› bu sistemin esas›n› olufl-
turuyordu. fiimdi neo-liberalizm, neo-
liberalizmin savunuldu¤u merkezden
çökmeye bafllam›flt›r. Çünkü  neo li-
beralizmin savunuculu¤unu yapan
ABD merkezinde merkez bankas› bile
ekonomik politikaya müdahale etme
zorunlulu¤u duymufltur. Nitekim bu
nedenden dolay› “liberalizm ve neo li-
beralizm iflas m› ediyor” biçiminde
de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r. 

Bu soru bir yönüyle do¤ru, bir yö-
nüyle de yanl›flt›r. Sanki neo liberalizm
ve ya liberal politikalar iyidir de, bu dö-
nemde baz› nedenlerden dolay› zorlan-
m›flt›r gibi bir anlay›fl› ifade etti¤inden
sorunun yanl›fl oldu¤unu düflünüyo-
ruz. Neo liberalizmin felsefesi, özünde
insan yaflam›na ters oldu¤u için eninde
sonunda  toplumlar› çöküfle götüren
bir ekonomik olgudur. Daha bafl›ndan
yanl›fl olan neo-liberal ekonomi halklar
için bir felakettir. fiimdi bu neo liberal
politikalar sonucu kendini kurtarmak
isteyen tekeller eski politikalardan da-
ha ac›mas›z bir sömürüyü, tekeller ara-
s›nda k›ran k›rana bir mücadeleyi da-
yatm›fl bulunmaktad›rlar.

K›ran k›rana mücadele ne demek-
tir? Hepsinin sömürüyü daha fazla de-
rinlefltirmesi, hepsinin; daha fazla sö-
mürü, sömürü diyerek insanl›¤› daha
fazla sömürüye yönelmesi demektir.
Konunun anlafl›lmas› için yaflanan bir
örne¤i hat›rlatmak gerekir. Reel sos-
yalizm döneminde Bat› Avrupa’da sos-
yal refahtan, sosyal politikadan bah-
sedelerdi. Reel sosyalizm karfl›s›nda
kendilerinin ekonomik üstünlü¤ünü
ortaya koymak için veya kapitalist
merkezlerde iflçilerin sisteme karfl›
tepkilerini azaltmak için sübvansiyon-
lar politikas› izlenirdi. Tar›mda, sa¤-
l›kta, e¤itimde bizzat devlet planlama

yaparak bu alanlar para ak›t›rd›. Bu
yüzden sosyal yaflam ucuz olurdu, ta-
r›m da ürünler ucuz olurdu. 

Ne zaman ki reel sosyalizm y›k›ld›,
ondan sonras›nda bu tür politikalar
b›rak›lmaya baflland›. Tamamen neo
liberal politikalar izlendi. Bütün te-
keller bir birlerleriyle rekabet içine
girince, tekellerin koruyucu devlet
Alman tekelinin, Japon tekeli karfl›-
s›nda rekabet gücünü artt›rmak için
toplumun sosyal, kültürel ihtiyaçlar›
konusunda sübvansiyonlardan vaz-
geçtiler. Sa¤l›¤a destek vermediler,
e¤itime destek vermediler, tar›m
ürünlerinin ucuzlamas›na destek
vermediler. Önceleri oralara aktar›-
lan kaynaklar› kendi tekellerine ak-
tararak, di¤er tekellerle rekabet et-
mesini sa¤lamak istediler. Bu durum

da tabi sosyal harcamalar ya da top-
lum lehine kararlar verme yerine, te-
kelleri güçlendiren, tekellerin reka-
betini güçlendiren ekonomik politika
izlendi. Yani ekonomik politikan›n
esas›, di¤er uluslararas› tekellerle re-
kabet etmek, di¤er flirketlerle rekabet
etme üzerine kuruldu. Bu ekonomik
politika söz konusu kapitalist mer-
kezlerdeki gelir da¤›l›m›nda ki uçu-
rumlar› artt›rd›¤› gibi, di¤er yandan
büyük kapitalist ülkelerin flirketleri-
nin daha fazla sömürü yapma e¤ilimi
sonucu finans kapital merkezlerinin
faiz-kredi politikalar›n› da kullana-
rak tün dünyadaki ekonomik kay-
naklar›n kapitalist merkezlere ak›t-
mas› gerçe¤i ortaya ç›kt›. Böylelikle
hem kapitalist merkezlerdeki tek tek
ülkelerde gelir da¤›l›m› aras›nda
uçurum ortaya ç›kt›¤› gibi, yine zen-
gin ülkelerle fakir ülkeler aras›ndaki
uçurum giderek artmaya bafllad›. Na-
s›l ki, siyasette halk›n iradesi zay›fla-
y›nca faflizan bir güç ortaya ç›kar,
demokrasi tümden ölürse; ekonomik
alanda da baz›lar›n›n çok büyüyüp
baz›lar›n›n çok küçülmesiyle ekono-
mi alan›nda da faflizan bir durum ge-
liflerek ekonomik sistemi çökertecek
bir tablo ortaya ç›kar. Bu tablo yaln›z
yoksul ülkelerde de¤il, kapitalist
metropollerde de siyasal, sosyal ve
kültürel krizleri tetiklemektedir. Bu
sosyal-kültürel alandaki krizler do¤al
olarak siyasal bunal›mlar olarak kar-
fl›m›za ç›km›flt›r, ç›kmaktad›r. 

Yookkssuull  üüllkkeelleerrddee  aaççll››kk  
tteehhlliikkeessii  aarrttmmaakkttaadd››rr

Özellikle son zamanlarda yoksul
ülkelerde açl›k tehlikesi artm›flt›r.
E¤er tedbir al›nmazsa çok büyük
sosyal patlamalardan ve bunun geti-
rece¤i siyasal sonuçlardan söz edil-
mektedir. Tar›mdaki çöküntü de ke-
sinlikle küresel hakimiyet ve finans
kapitalle ilgilidir. Tar›m ekonomisi de
küresel ekonomik sistem içinde fi-
nans kapitalin kontrolündedir. Hangi
ülkenin hangi ürünü ne kadar ürete-
ce¤i, yine IMF ve ekonomik merkezler
belirlemektedir. Tar›mda iki yönlü
çöküfl bafllam›flt›r. Bilim tekni¤in ge-

“Nas›l  ki  siyasette  halk›n  

iirraaddeessii  zzaayy››ffllaayy››nnccaa  ffaaflfliizzaann  bbiirr

ggüüçç  oorrttaayyaa  çç››kkaarr,,  ddeemmookkrraassii  

ttüümmddeenn  ööllüürrssee;;  eekkoonnoommiikk  llaannddaa

ddaa  bbaazz››llaarr››nn››nn  ççookk  bbüüyyüüyyüüpp

bbaazz››llaarr››nn››nn  ççookk  kküüççüüllmmeessiiyyllee

eekkoonnoommiiddee  ffaaflfliizzaann  bbiirr  dduurruumm

ggeelliiflfleerreekk  eekkoonnoommiikk  ssiisstteemmii

ççöökkeerrtteecceekk  bbiirr  ttaabblloo  oorrttaayyaa

çç››kkaarr..  BBuu  yyookkssuull  üüllkkeelleerr  vvee

mmeettrrooppoolllleerrddee  ddee  ssiiyyaassaall,,  

ssoossyyaall  kkrriizzlleerrii  tteettiikklleemmeekktteeddiirr”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛNMMaayy››ss  22000088 7733

liflmesi ile birlikte özellikle baflka
ekonomik faaliyetler, tar›mdaki eko-
nomik faaliyetlerden daha kârl› hale
gelmifltir. Yat›r›mlar, tar›ma yap›lan
yat›r›mlardan daha fazla sömürü ve
kâr ortaya ç›karmaktad›r. Bu aç›dan
tar›ma yönelik yat›r›mlar azalm›flt›r.
Birincisi böyle bir trend vard›r. ‹kin-
cisi ise; tar›mda da merkezileflme ge-
liflmektedir. Çünkü küçük tar›m üre-
ticileri ürünleri daha pahal›ya mal
etmektedirler. Daha pahal›ya mal et-
tikleri gibi, pazara sunmada da bü-
yük flirketlerle rekabet edecek du-
rumda de¤illerdir. Bu aç›dan tar›m
alan›nda küçük iflletmeler iflas et-
mektedir. Bu aç›dan tar›m da tümüy-
le uluslar aras› flirketlerin, tekellerin
politikas›yla yürütülen, yönlendirilen
bir ekonomik faaliyet haline gelmifl-
tir. Bu durum; bir taraftan tek tek
ülkelerin, topluluklar›n kendi ihti-
yaçlar›na göre tar›m ürünleri üret-
mesini engelledi¤inden ve o ülkelerin
tar›m›n› da büyük uluslararas› flir-
ketlere ba¤l› hale geldi¤inden, söz ko-
nusu ülkelerde ekonomik denge alt-
üst olmaktad›r. Öte yandan söz ko-
nusu uluslararas›  flirketler rekabet
içinde bir çok tar›m ekonomisiyle u¤-
raflan kurulufllar› çökertmektedirler. 

Hem tar›m ekonomisinde kâr›n
azalmas›, hem de küresel sermayenin
politikalar› nedeniyle birçok ülke
kendi ihtiyac›na göre tar›m ürünü
üretememektedir. Böylece tar›m da
d›fla ba¤›ml› hale gelmektedirler. Her
hangi bir ekonomik kriz halinde de
bu tar›m ürünlerini almada sorunlar
ç›kmaktad›r. Çünkü uluslararas› flir-
ketler için önemli olan kârd›r. Bu ne-
denle fiyatlar› düflürmemeye, fiyatlar›
düflürmemek için bazen stok yapma-
ya, hatta ürünleri çürütüp piyasaya
sürmeme gibi bir gerçeklik ortaya ç›k-
maktad›r. Zaman zaman örnek veril-
di¤i gibi;  Afrika’da ya da baflka yerde
bir dilim peynir bulunamazken, Hol-
landa’da ya da baflka bir tar›m ülke-
sinde tereya¤› da¤lar›, peynir da¤lar›
oluflmakta ve bunlar piyasadaki fiyat
dengelerini tutturmak için çürütül-
mektedir. Hatta denize dökülmekte-
dir. ‹nsanlar›n yemesi, içmesi, midesi
ve fiziki varl›¤› bile böyle uluslararas›

flirketlerin vicdan›na, kâr h›rs›na, in-
saf›na b›rak›lm›flt›r. Vicdan demeye-
lim, çünkü onlarda vicdan yoktur. 

FFiinnaannss  kkaappiittaall  ttaarr››mm››  ççöökkeerrtteerreekk  
ttoopplluummllaarr››  kkeennddiinnee  bbaa¤¤ll››yyoorr

Birçok ülkede tar›m çökmüfltür.
Bunun sonucu ekonomik dengesi bo-
zulan yoksul ülkelerde insanlar sa-
dece kar›nlar›n› doyurmak için baflka
ifllerde çal›flmaktad›rlar. Bir taraftan
uluslararas› flirketlerin di¤er ünitele-
rinde çal›flarak bu flirketleri zengin
ederken, ama bunun karfl›l›¤›nda bu
kadar emek verilmesine ra¤men ka-
r›nlar›n› bile zor doyurmaktad›rlar.
Ücretlerin de bu kadar düflük tutul-

mas›, b›rakal›m di¤er ihtiyaçlar›n› g›-
dalar›n› bile karfl›layamamaktad›r.
Finans kapitalin tar›m alan›ndaki
hakimiyetinin de böyle a¤›r sonuçlar›
oldu¤unu söylemek mümkündür. Ta-
r›m› çökerterek toplumlar› kendine
ba¤l›yor, hem de bu ülkenin insanla-
r›n› kurdu¤u flirketlerde çal›flt›rarak
di¤er uluslararas› tekellerle rekabet
edecek metalar üretiyor. Yani her iki
durumda da kazanan finans kapital
merkezleri oluyor. 

fiimdi BM bile uyar›yor; e¤er tedbir
al›nmazsa birçok yerde açl›k bafllaya-
cak. Bu açl›¤›n bafllamas› esas olarak
üretim azl›¤›ndan de¤ildir. Belki bir-
çok yoksul ülkede tar›m çökertilmifltir.
Ama baz› kapitalist ülkeler tar›m ala-

n›nda da tekel haline gelmifllerdir. Ta-
r›ma birçok teknik sokularak tar›m›n
verimi artt›r›lm›flt›r. 

BBoolllluukk  iiççiinnddee  kk››ttll››kk  yyaaflflaannmmaakkttaadd››rr

Ne var ki bir taraftan ürün var, di-
¤er taraftan al›m gücü olmayan yok-
sul ülkeler. Böylece trajik bir çeliflki
ortaya ç›kmaktad›r. Yani bir k›tl›ktan
dolay› aç kalma yoktur. Bolluk içinde
k›tl›k yaflanmaktad›r. ‹nsanl›k tari-
hinde zaman zaman do¤al koflulla-
dan dolay›, çeflitli hastal›klardan ve-
ya tar›mla ilgili belirli hastal›k veya
baflka bir do¤a olay›ndan dolay› k›t-
l›klar›n meydana geldi¤i, k›tl›k y›llar›
denen y›llar›n insanl›k tarihinde ya-
fland›¤› bilinmektedir. Ama günü-
müzde yaflanan k›tl›¤›n bu k›tl›kla
kesinlikle bir alakas› yoktur. O k›tl›k
do¤an›n ortaya ç›kard›¤› k›tl›k iken,
bugün insan eliyle, sömürücü kapi-
talist sistem eliyle insanl›¤a k›tl›k ya-
flat›lmaktad›r. Finans kapitalin ya da
küresel kapitalizmin insanlara yarat-
t›¤› en büyük s›k›nt›lardan biri bu-
dur. Bunu birçok ekonomik araflt›r-
mac›lar tespit etmifllerdir. Di¤er yok-
sul ülkelerin tar›m ekonomilerinin
nas›l çökü¤ü, tar›m ekonomilerinin
küresel ekonomiye nas›l ba¤›ml› hale
geldi¤i, bunun karfl›s›nda küçük üre-
timlerin nas›l çöktü¤ü, insanlar›n sa-
dece ekonomik olarak ba¤›ml›l›¤a de-
¤il, siyasi ba¤›ml›l›¤a bu yolla nas›l
düflürüldü¤ünü çok çarp›c› istatistik
verilerle ortaya koymaktad›rlar.

ABD’de, Avrupa’da insanlar obez-
likten, çok fazla beslenmekten dolay›
bir fliflmanl›k hastal›¤› yaflarken,  di¤er
taraftan da yoksul ülkelerde zay›fl›k,
bunun getirdi¤i vitamin yetersizli¤in-
den, yetersiz beslenmeden kaynakl›
geliflen hastal›klardan bahsedilir. ABD
de en büyük hastal›klar›n bafl›nda
obezlik geldi¤i istatistiki olarak tespit
edilmifltir. Bu, küresel kapitalist siste-
min, sömürüye dayanan ekonomik
sistemin, tek merkezli, belirli merkez-
lerden yürütülen ekonomik sistemin
insanl›k aç›s›ndan nas›l çarp›c› fela-
ketlere yol açt›¤›n›n kan›t›d›r. Bu alan-
daki finans kapitalin, küresel kapita-
lizmin ekonomik merkezileflmenin ya-

“ABD’de,  Avrupa’da  insanlar  

obezlikten,  afl›r›  beslenmekten

dolay›  bir  fliflmanl›k  hastal›¤›

yaflarken,  di¤er  taraftan  da  

yoksul  ülkelerde  zay›fl›k,  

bunun  getirdi¤i  yetersiz  

beslenmeden  kaynakl›  geliflen

hastal›klardan  bahsedilir.  Bu

durum  bu  ekonomik  sistemin

insanl›k  aç›s›ndan  nas›l  

çarp›c›  felaketlere  yol  

açt›¤›n›n  kan›t›d›r”
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ratt›¤› sonuçlar bile sistemin ne kadar
gereksiz, insanl›k d›fl› oldu¤unu gös-
termesi aç›s›ndan çok çarp›c›d›r. 

SS››rrff  kkâârr  ggeettiirreenn  aallaannllaarraa  
yyaatt››rr››mm  yyaapp››llmmaakkttaadd››rr

Küresel kapitalizmin bu sömürü
mant›¤›ndan dolay›, gelir da¤›l›m›n›n
çok adaletsiz hale gelmesi, al›m gücü-
nün azalmas› sonucu kapitalizmin bi-
lim tekni¤i de kullanarak yapt›¤› bü-
yük yat›r›mlar›n yeniden kendisini
üretmesini sa¤layacak bir ekonomik
denge kuramayarak ekonomik krize
girdi¤i görülmektedir. Öte yandan fi-
nans kapital derken, bunun yaratt›¤›
en büyük s›k›nt›lardan söz edilirken,
bunun en sorunlu yan›, ihtiyaç olan
alanlara de¤il kâr getiren alanlara ya-
t›r›m yapmas›d›r. Ekonomide demok-
ratizm olmad›¤› için halk›n ekonomik
s›k›nt›lar›n› giderecek düzeyde yat›r›m
yapma, ekonomik kaynaklar› ihtiyaç
olan kaynaklara aktarma söz konusu
olmamaktad›r. Çünkü sistemin karak-
teri azami kâra dayan›r. Kapitalist sis-
tem var oldukça bu karakteri de¤ifltir-
mek mümkün de¤ildir. Sistem kendini
böyle ayakta tutmaktad›r. 

21. yüzy›lda tamamen hakim olan
finans kapital nedeniyle ve bunun
kâr elde etme araçlar› tamamen para
üzerindeki oynamalara dayand›¤›n-
dan sistemin insanl›¤a yaratt›¤› kriz
her zamankinden daha korkutucu
hale gelmifltir. 20. yüzy›l›n bafl›nda
bafllayan ve günümüzde tam hakimi-
yet kuran finans kapitalin bütün
ekonomik alanlar üzerindeki ege-
menli¤i ya da ekonominin en büyük
ve en fazla kâr getiren alan›n›n fi-
nans alan› olmas›, daha do¤rusu
borsalar olmas›, buralarda faiz-kredi
politika yollar›yla kazanç elde etme
iste¤i, bilim ve tekni¤in gelifliminin
insanl›¤›n hizmetine sokulmas› yeri-
ne, daha kolay para kazanma yolu
olan borsa sistemi ekonominin teme-
li haline gelmifltir. Borsalar tefecili-
¤in en yüksek düzeye ç›kar›lmas› an-
lam›na geldi¤i gibi, asl›nda paran›n
para kazand›rd›¤› yeni bir ekonomik
sistem ortaya ç›km›flt›r. Buna asl›n-
da büyük bir kumar sistemi de deni-

lebilir. ‹nsanlar üretime kat›larak,
topluma ihtiyaçlar›na göre yat›r›m
yapma de¤il de, borsada kumar hali-
ne gelen flirketlerin hisselerini al›p-
satmayla ekonomik faaliyeti yürüt-
meyi tercih etmektedir.  Di¤er taraf-
tan da vurgulad›¤›m›z gibi, gerekti-
¤inde büyük ülkeler, uluslararas›
flirketler kendi yaflad›klar› ekonomik
krizleri daha gerçekçi ekonomik
planlamalar ve kendi ülkelerinde ku-
racaklar› ekonomik dengelerle gider-
me yerine, bilimsel ekonomik tedbir-
lerle sorunu azaltma yerine, finans
kapitalin; faiz, kredi, borçlanma poli-
tikalar›yla yaflanan krizi halklar›n
s›rt›na y›kma, yoksullar›n, emekçile-
rin s›rt›na y›kma, yani kendi ekono-
mik krizlerini onlar› daha fazla sö-
mürerek, onlar› daha fazla yoksullafl-
t›rarak giderme politikas› gütmekte-
dirler. Bunun kadar çirkin, ahlaks›z
ve insanl›k aleyhine olacak baflka bir
ekonomik sistem düflünülemez.

Finans kapital insanlar›n sa¤l›¤›yla,
e¤itimiyle, yaflam›yla, sosyal-kültürel
ihtiyaçlar›yla oynamaktad›r. Kendileri-
ni yaflatmak için baflkalar›n› ölüme
sürmektedirler ya da baflkalar›n›n ölü-
mü üzerinden, baflkalar›n›n kan›n›
emerek kendisini beslemektedirler. Bu
durum finans kapitalin ne kadar anti
demokratik, ne kadar insanl›k d›fl›, ne
kadar ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini
ortaya koymufl ve insanl›¤›n ç›kar›na
uygun yeni bir ekonomi-politik yakla-
fl›m›n, yeni bir ekonomik sistemin ge-
reklili¤ini acil göstermifltir.

AArrtt››kk  kkrriizzlleerr  kküürreesseell  ddüüzzeeyyddeeddiirr

Dünya genelinde ekonomi bir kriz
dalgas› yaflamas›na ra¤men, bunu
her hangi bir dünya savafl›na yol aç-
mas› söz konusu olamaz. Mevcut
ekonomik sistemin yap›lanmas› buna
izin vermez. Günümüzde art›k flöyle
bir ekonomik ve siyasal dünya yok-
tur. Her hangi bir devlet ya da teke-
lin kendi egemenli¤inde bulunan bir
adac›k bulunmamaktad›r. Dünyan›n
her hangi bir parças›nda tek bir dev-
let ya da tekel de¤il, tüm devletler ve
tekeller flu yada bu düzeyde yerlerini
almaktad›r. Sadece birisi daha güçlü
di¤eri daha az güçlü olarak bir pira-
mit biçimde hiyerarflik biçimde yer
almaktad›rlar. Ama birinin tam ha-
kim oldu¤u, di¤erlerinin bulunmad›-
¤› bir ekonomik sistem günümüzde
yoktur. Bu aç›dan geçmiflte I. ve II.
Dünya Savafl›nda oldu¤u gibi ortaya
ç›kan kriz devletler aras› bir savafla
yol açmaz. Çünkü her hangi bir alan-
da bir tekelin ya da bir devletin ha-
kim olmas›yla atlat›lacak bir kriz ger-
çe¤i yoktur. Kriz küresel düzeydedir.
Bu aç›dan yeni bir dünya savafl›n› ya
da büyük çat›flmalarla bu krizi atlat-
ma politikalar› izlenmesi beklenme-
melidir. Tabi ki çeflitli devletlerin ve
tekellerin çeflitli yerlerde kendilerini
birinci güç haline getirmek için eko-
nomik ve siyasi mücadele yürüttük-
leri, hatta bunun zaman zaman yerel
çat›flmalara dönüfltü¤ünü biliyoruz.
Ancak bu yerel çat›flmalar kesinlikle
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dünya çap›nda bir çat›flmaya dönüfl-
mez. Art›k bir devletin ya da tekelin
dünyan›n herhangi bir parças›n›
tümden kontrol alt›na almas›, di¤er
devletlere ya da tekellere kapatmas›
söz konusu olamaz. Ya da ortaya ç›-
kan sorunlar böylelikle ortadan kal-
d›r›lamaz. 19. ve 20. yüzy›ldaki gibi,
belirli alanlarda hakim olmak için
ekonomik ve siyasi güç mücadelesi
içine girmek kapitalizmin geldi¤i dü-
zeyin geriye çekilmesi olur. Özcesi,
Kapitalizmin geldi¤i düzey hegamon
adac›klara, dünyan›n ekonomik ve
siyasi olarak kesin s›n›rlarla bölüflül-
mesine izin vermemektedir.

KKaappiittaalliisstt  ddeevvlleett  vvee  tteekkeelllleerriinn  
kkaaddeerrlleerrii  bbiirrbbiirrlleerriinnee  bbaa¤¤ll››dd››rr

Günümüzde söz konusu tekellerin
ve kapitalist devletlerin kaderleri bir-
birlerine ba¤l› hale gelmifltir. Tabi ki
günümüzde de aralar›nda çat›flma ve
sürtüflme sürmektedir. Ekonomik ve
siyasi olarak bazen birisi di¤erlerinin
önüne geçmek için mücadele etmek-
tedir, ama birinin di¤erinin önüne
geçmesi var olan krizi aflmay› sa¤la-
maz. Bu aç›dan günümüzde var olan
krizin ortadan kalkmas› için bir dev-
let ya da tekelin bir bölgeye hakim
olup di¤er devlet ya da tekelleri kov-
mas› biçiminde de¤il de, daha çok da
krizleri halklar›n ve emekçilerin üze-
rine yükleme, böylelikle krizden kur-
tulma politikas› izlenmektedir. Bu
aç›dan esas olarak da tekeller ve sö-
mürücü devletlerle halklar aras›nda
ya da zengin ülkeler denen sömürücü
ülkelerle, fakir ülkeler denen ülkeler
aras›nda bir mücadele geliflmektedir.
Bu mücadele de geçmiflteki ulusal
kurtulufl savafllar›nda oldu¤u gibi,
sistemden kopup ayr› devlet kurmak
ve yüksek duvarlar örmek için de¤il,
uluslararas› tekellerin ve sömürücü
kapitalist sistemin siyasal ve ekono-
mik sistemlerine karfl› alternatif siya-
sal ve ekonomik bir duruflu, hem
kendi sistemini kurarak, hem de kar-
fl› sistemi reformlara u¤ratarak yü-
rütme biçiminde sürmektedir. Ulus-
lararas› tekellerin daha fazla sömürü-
sü, daha fazla hakimiyeti yerine; ezi-

lenlerin ve yoksul ülkelerin tekellere
karfl› mücadele etti¤i, ekonomik alan-
da sadece metropolleri ve tekelleri
düflünen de¤il de, ezilenleri ve halkla-
r› düflünen bir demokratik ekonomik
politika dayatmas› ve bunun mücade-
lesini verme biçiminde somutlaflan
bir siyasal ve ekonomik mücadele
gerçekli¤i içine girmifl bulunuyoruz. 

GGeelliirr  ddaa¤¤››ll››mm››nnddaakkii  ffaarrkk
ggiiddeerreekk  aarrttmmaakkttaadd››rr

Uluslararas› sermayenin yaflad›¤›
mevcut a¤›r krize kapitalist devletle-
rin merkez bankalar›n›n müdahale
etti¤i görülmektedir. Devletler para
kredi politikalar› çerçevesinde ekono-
miye müdahale ederek bu krizi kendi
ülkeleri aç›s›ndan ve kapitalist eko-
nomi aç›s›ndan daha az zarar verme-
sini sa¤lamaya çal›flmaktad›r. Bu
müdahaleler liberal ve neo liberal po-
litikalar›n iflas› anlam›na gelmekte-
dir. Neo-liberal politikalara göre, dev-
let ekonomik alana müdahale etme-
melidir, ekonomiye kar›flmamal›d›r.
Ekonomi kendi diyalekti¤i ve yasalar›
çerçevesinde dengesini bulur, tezi ile-
ri sürülmektedir. Ne var ki bu tezin
do¤ru olmad›¤›, hatta iflas etti¤ini or-
taya koyan bir ekonomik kriz ile kar-
fl› karfl›yay›z. Neo-liberalizmin savu-
nuculu¤unu yapan devletler flimdiye
kadar savunduklar› liberal ve neo li-
beral politikalar› bir tarafa b›rakarak
bu krizi gidermek için ekonomiye

müdahale etmektedirler. Kapitalist
sistemin daha fazla sömürü, azami
kâra dayanan sömürü anlay›fl›n›n ge-
lece¤i nokta böyleydi. Çünkü sömü-
rücü kapitalist sistemde ve finans
kapitali yönlendiren güdülerde kesin-
likle insan, toplum, kad›n, çocuk
yoktur. Tamamen daha fazla kâr, da-
ha fazla kâr vard›r. Burada sistemin
aktörleri, zengin olsun da nas›l olur-
sa olsun, azami kâr olsun da nas›l
olursa olsun, biçiminde bir yaklafl›-
m›n sahibidirler. Bunun insanl›k aç›-
s›ndan felaket getirece¤i aç›kt›r. Gü-
nümüzde görülmüfltür ki, her ülkede
tabakalar ve toplumsal kesimler ara-
s›nda gelir da¤›l›m› uçurumu giderek
artmaktad›r. Yoksul ülkelerle fakir
ülkeler aras›ndaki gelir da¤›l›m uçu-
rumu giderek artmaktad›r. Neo libe-
ral politikalarla bunun durdurulmas›
söz konusu de¤ildir. Bu ekonomik-
politik zihniyet toplumu çökertti¤in-
den, insan› bitirdi¤inden sonuçta ka-
pitalist sistemin dayand›¤› zemini de
zay›flatmaktad›r, bunal›ma sürükle-
mektedir. Bu aç›dan kapitalist sistem
bireycili¤i körükleyerek kanserli hüc-
reler biçiminde bünyeyi da¤›tarak
kendi intihar›n› yapmaktad›r. Kapita-
list sistem de insanlar›, kanser has-
tal›¤›n›n bünyeyle birey aras›ndaki
dengeyi bozmas› gibi toplumlar› bü-
yük bir sömürü, ekonomik bask› ve
sefalet içinde b›rakarak kendi dayan-
d›¤› ekonomik sistemi darbelemekte-
dir. fiu andaki krizin özü budur. 
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KKrriizzddeenn  çç››kkmmaann››nn  yyoolluu  
ddeemmookkrraattiikklleeflflmmeekktteenn  ggeeççmmeekktteeddiirr

Bu krizde müdahalenin yap›lmas›
ulus-devletlerinin ihtiyaç oldu¤u gibi
bir sonuca götürmemelidir. Aksine
bu gün insanl›k ekonominin demok-
ratikleflmesi ve toplumun demokra-
tik örgütlenmesi çerçevesinde de-
mokratik bir ekonomik planlama sis-
temine ve toplumun ihtiyaçlar›na gö-
re kullan›m de¤eri ve paylafl›m› esas
alan bir ekonomik sisteme ihtiyaç
duymaktad›r. Devlet ise, bask›c› sö-
mürücü s›n›flar› esas ald›¤›nda kapi-
talist sistemde tekrar devleti güçlen-
dirmek asl›nda mevcut krizi yaratan-
lardan krizi çözmelerini beklemek
olur ki, bu do¤ru de-
¤ildir. Bu aç›dan eko-
nomiye müdahale ih-
tiyac›n›n ortaya ç›k-
mas›, ulus-devlet ih-
tiyac›n›n ortaya ç›k-
mas› anlam›na gel-
memektedir. Böyle
bir yorumlama eko-
nomik krizi do¤ru an-
lamamak olur. 

Ekonomik krizi ya-
ratan sömürücü ka-
pitalist sistemdir.
Devlet ise sömürücü
sistemi koruyan bir
organizmad›r. Dün
kölecili¤e hizmet
ederdi. fiimdi kapita-
lizme hizmet etmek-
tedir. Bugün finans
kapital a¤›rl›kl› kapitalist sisteme
hizmet etmektedir. Bu aç›dan kriz-
den ç›kman›n yolu; ulus- devletleri
güçlendirmekten, devleti güçlendir-
mekten de¤il, kesinlikle toplumlar›n,
ülkelerin demokratikleflmesinden
geçmektedir. Ne kadar demokratik-
leflme o kadar ulus-devletin afl›lmas›
demektir. Demokratikleflmenin gelifl-
mesiyle devletlerin afl›lmas› birbirine
paralel gider. Bu aç›dan krizin gide-
rilmesini ulus-devlete sar›larak gi-
dermek, asl›nda tersine kürek çek-
mektir. Aksine devletçi zihniyeti -
hangi biçimde olursa olsun- aflmak,
demokratik ulus biçiminde demokra-

tik bir organizasyonla ekonomiyi
yönlendirmek, ekonomiyi demokra-
tik bir temele oturtmak gerekmekte-
dir. Siyasal krizden ç›kman›n yolu,
siyaseti demokratiklefltirmekse, eko-
nomik krizden ç›kman›n yolu da eko-
nomiyi demokratiklefltirmekten ge-
çer. Yani ekonomik gücün ve karar
mekanizmalar›n›n belirli merkezlerin
tekelinden ç›karmaktan geçer. Kriz-
den ç›kman›n yolu budur. Bu bak›m-
dan uluslararas› tekelcili¤e ve ulusal
alanda tekelcili¤e karfl› mücadele et-
mek gerekir. Zaten tekelleri ortaya
ç›karan hep devletler olmufltur. Ve
onlar› koruyan da hep devletler ol-
mufltur. Tekeller devletleri ele geçir-
mifllerdir, devletler tekelleri kurmufl-

lard›r. Bunlar karfl›l›kl› olarak birbi-
rini besleyen, kollayan güçlerdir.

ÇÇöözzüümm  ttoopplluummuunn  ddeemmookkrraattiikk  
iirraaddeessiinniinn  ggeelliiflflmmeessiiyyllee  oollaaccaakktt››rr

Günümüzde devletin baz› fonksi-
yonlar›n›n ortadan kalkmas› ve bun-
lar›n tekellere b›rak›lmas›, bu devletçi
zihniyetin ve devletin ortadan kalk-
mas› anlam›na gelmiyor. Aksine dev-
letin kimi fonksiyonlar›n›n ekonomik
flirketlere verilmesi anlam›na gelmek-
tedir. Bu aç›dan kapitalizm devleti or-
tadan kald›r›r, ulus-devleti ortadan
kald›r›r, diye bir fley yoktur. Aksine

dün kapitalist sistem ulus-devleti sa-
vunuyordu, bugün ise devletin küçül-
mesini savunuyor. Yoksa kapitalizm
devletçi zihniyeti ortadan kald›rm›yor.
Ya da devleti s›n›rlarken gücü toplu-
ma, demokratik güçlere vermiyor.
Devlet b›rakt›¤› alanlar› topluma dev-
retmiyor, tekellere veriyor, baz› eko-
nomik güç odaklar›na veriyor, bunlar
elindeki baz› medya odaklar›na veri-
yor. Bu aç›dan biz, sistemin ulus-dev-
letlere ihtiyaç duydu¤unu, ulus-dev-
letlerce krizden ç›k›laca¤› tezini tama-
men yanl›fl buluyoruz. Böyle bir tar-
t›flma varsa yanl›fl bir tart›flmad›r. Ak-
sine ulus-devletleri koruyarak kimse
küresel kapitalist sisteme karfl› koya-
maz. Belki bir süre içine kapan›r ama

daha sonra küresel
kapitalist sistem tara-
f›ndan  çeflitli biçimde
entegre edilmeyle kar-
fl› karfl›ya gelir. Bu yö-
nüyle sömürücü kapi-
talist sisteme karfl› te-
mel örgütlenme biçi-
minin; toplumun de-
mokratikleflmesi, ül-
kelerin demokratiklefl-
mesi, bu temelde
uluslararas› tekeller
karfl›s›nda halk›n,
toplumun demokratik
iradesinin ortaya ç›ka-
r›lmas› temelinde on-
lar›n ekonomik alan-
daki dayatmalar›na
boyun e¤memektir.
Boyun e¤memek de,

ulus devletin geriletildi¤i ve Bu aç›dan
krizin giderilmesini ulus-devlete sar›-
larak gidermek, asl›nda tersine kürek
çekmektir. Çözüm ekonominin taban-
dan bafllayarak demokratikleflmesiyle
olur. Yani ekonomik planlamadan
üretime kadar toplumun demokratik
iradesinin karar mekanizmas›n›n dev-
reye girmesi gerekir. Sömürücü, tekel-
ci yönetimlerin karar›, iste¤i de¤il de,
toplumun ihtiyac›, iste¤i ekonomik
sistemde karar mekanizmalar›n› yön-
lendirirse biz mevcut kapitalist siste-
min krizinden halklar›n ç›kar›na bir
ekonomik sistemin kurulma imkan›-
n›n do¤aca¤›na inan›yoruz. 
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KKaahhrraammaann  aarrkkaaddaaflfl››  aannnneemmee  vvee  
bbaabbaammaa  tteesslliimm  eeddeerreekk  yyoollaa  

kkooyyuulldduukk

Da¤larda savafl olurken, pi-
renin deve yap›ld›¤› birkaç ha-
nelik köylerde anl›k duygula-
ra göre her fley bir anda kaza-
n›l›p, bir anda yitirilirken,
gerçe¤e ulaflma flanslar› olma-
yan köylüler, ço¤u zaman rü-
yalar›nda gördüklerinden ya
da o günlerde yaflanan her-
hangi bir olaydan yola ç›karak
sonuca ulafl›rlard›. 

Sonbaharda dökülen yap-
raklar, k›fl sinyallerini veren
so¤uk rüzgarlar, kurak otsuz
topraklar hüzün, ayr›l›k ve
ölümün tafl›y›c›s› olan sonba-
har mevsimi ilk olumsuz ifla-
retini göstermeye bafllam›flt›.

1998 y›l›n›n sonbahar›nda
yapraklar dökülürken Dersim
eyaletinin do¤u bölgesi dedi¤i-
miz Nazimiye-Mazgirt aras›ndaki alan-
da bir bölük arkadaflla üslenme ve ey-
lem haz›rl›klar› yap›yorduk. Her za-
man oldu¤u gibi dumans›z gerilla
atefllerinin bafl›nda oturan arkadafllar
ise savafl an›lar›n› anlat›rlarken kah
gülmekten k›r›l›yorlar, kah hüzünlü
bir atmosfere kendilerini kapt›r›p bu-
lunduklar› alandan s›yr›l›p çok uzak-
lara gidiyorlard›. 

Di¤erlerinden çok farkl› olmayan
böyle bir günün ikindi vaktinde daha
önce yapt›¤›m›z planlamaya uygun

olarak üç arkadafl Mazgirt taraflar›n-
daki köylere inip hem k›fl üslenmesi
için erzak temin edeceklerdi ve hem de
düflman hedeflerini keflfedeceklerdi.
Üç arkadafl u¤rayacaklar› yurtsever
köylerden kat›rla erzak çekeceklerdi.
Onlar›n ard›ndan gidecek olan cephe
sorumlusu Menal arkadafl ve Xebat
arkadafl ise daha çok düflman›n aske-
ri hedefleriyle ilgili milislerden alacak-
lar› istihbaratlar› de¤erlendireceklerdi.

Üç arkadafl yola ç›kt›klar›nda nok-
tada kalan arkadafllarla futbol oynu-

yorduk. Daha sonra yola ç›kan
Menal ve Xebat arkadafllarsa
hemen yar›m saat mesafedeki
bo¤azda karargah yönetimiyle
telsiz ba¤lant›s› kurarak son
durumlar› tart›flmay› düflünü-
yorlard›.

Önden giden arkadafllar
bo¤aza yaklaflt›klar›nda, on-
lar›n ard›ndan giden Menal ve
Xebat arkadafllar bo¤azda ha-
reketlilik oldu¤unu fark edi-
yorlar. Önce bo¤azdakilerin
köylüler oldu¤unu san›yorlar
fakat bo¤aza yaklaflt›kça as-
kerlerin sa¤a sola koflturup
mevzilendiklerini görüyorlar.
Bunun üzerine Menal arka-
dafl bo¤aza yaklaflan üç arka-
dafla ›sl›k çalarak uyarmaya
çal›fl›yor, ›sl›kla sonuç alama-
y›nca ba¤›r›yor. Ama yine ar-
kadafllar duymuyor ve bo¤aza
do¤ru yürümeye devam edi-
yorlar. Öndeki arkadafllar ›s-

l›k ve ba¤›rt›lar› hafifte olsa duyuyor-
lar, fakat bunlar›n yak›nda bulunan
Kapur köyünün çobanlar›n›n ç›kar-
d›klar› sesler oldu¤unu san›yorlar.
Her zaman böyle yüksek sesler ç›kar-
d›klar› için yine çoban olduklar›n› sa-
n›yorlar ve öyle tahmin ediyorlar. Bu
yüzden rahat davran›yorlar ve fazla
dikkatli davranm›yorlar. 

Menal arkadafl bo¤azdakilerin as-
ker oldu¤una kesin emin oluyor. Bu-
nun için mutlaka üç arkadafl› uyar-
mak gerekti¤ini düflünüyor. Bir el si-

S E N ‹ N   Y O L D A fi L A R I N A
K U R B A N   O L U R U M   O⁄U L

“FFaazzllaa  vvaakkttiimmiizz  yyookk  ddeemmeemmiizzee  rraa¤¤mmeenn  mmuuttffaa¤¤aa  kkooflflaann  aannnneemm  ››ssrraarrllaa  yyeemmeekk  yyaapptt››..  SSooffrraaddaa  hhaannggii  kkaaflfl››¤¤››  kkuullllaannssaamm  

aannnneemm  ddee  oo  kkaaflfl››kkllaa  yyeemmeekk  yyiiyyoorrdduu..  HHaannggii  eekkmmee¤¤ee  eell  aattssaamm  oo  ddaa  oo  ppaarrççaayy››  aall››yyoorrdduu..  AArrkkaaddaaflflllaarr  ddaa  bbeenn  ddee  

ççookk  dduuyygguullaannmm››flfltt››kk..  AAmmaa  bbeenn  sseezzddiirrmmeekk  iisstteemmiiyyoorrdduumm..  OOddaaddaa  eelliimmii  nneerreeyyee  aattssaamm  aannaamm  kkooflfluupp  oorraayy››  ööppüüyyoorrdduu..

OOnnddaann  aa¤¤aabbeeyyiimm  XXeemmggiinn’’iinn  bbiirr  kkaasseettiinnii  aalldd››mm..  CCeevviizz  iiflfllleemmeellii  ddoollaabb››  aaçç››pp  kkaasseettii  aalldd››¤¤››mmddaa  aannaamm,,  ‘‘BBeenn  bbuu  

eevvddee  öölleennee  kkaaddaarr  bbuu  ddoollaapp  bbööyyllee  kkaallaaccaakk  vvee  kkiimmssee  bbuu  ddoollaabb››  aaççmmaayyaaccaakk’’  ddeeddii..  SSoonnrraa  ggiiddiipp  aarrkkaaddaaflflllaarraa  

ssaarr››lldd››,,  ‘‘SSeenniinn  aarrkkaaddaaflflllaarr››nnaa  kkuurrbbaann  oolluurruumm  oo¤¤uull..  HHeeppiinniizz  bbeenniimm  FF››rraatt››mmss››nn››zz’’  ddeeddii”

KKaazz››mm  KK››zz››llddeemmiirr ((FF››rraatt  DDeerrssiimm))
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lah s›karak son flans›n› deniyor. Si-
lah s›k›yor fakat arkadafllar yine yol-
lar›na devam ediyorlar. Bo¤aza ulafl-
t›klar›nda çapraz atefle al›nan arka-
dafllar silahlar›n› ateflleyerek, gerisin
geriye kaç›p, daha afla¤›lardaki dere-
ciklere girerek kurtulmaya çal›fl›yor-
lar. Bu s›rada Kahraman  arkadafl fle-
hit düflüyor. Eylem ve Ferman arka-
dafllar ise kurtuluyor.

AArrkkaaddaaflflllaarr››nn  ddöönnmmeessiinnii  bbeekklleemmeeyyee
kkaarraarr  vveerrddiikk

Kurflun seslerini duydu¤umuzda
futbolu b›rak›p silahlar›m›za sar›ld›k.
Ne oldu¤unu tam olarak bilmedi¤imiz
için hemen toparlan›p, noktam›z›n ha-
kim yerlerine mevzilendik. Bu s›rada
muhabere yapmak istedik. Telsizlerde
cevap yoktu. Zaten o s›rada Menal ve
Xebat arkadafllar bize yetifltiler. Duru-
mu anlay›nca ne yapaca¤›m›z› tart›fl-
t›k. Hemen düflmana yönelip vursa
m›yd›k? Yoksa düflman›n henüz bil-
medi¤imiz farkl› bir hareketlili¤i mi
vard›? Farkl› bir hareketlili¤i varsa ça-
t›flmaya girmemiz ne kadar isabetli ve
do¤ru olabilirdi? Tüm bunlar› k›sa da
olsa de¤erlendirdik. 

Sonuçta bir-iki saat kadar arkadafl-
lar›n dönmesini beklemeye karar ver-
dik. Eylem ve Ferman arkadafllar bek-
ledi¤imiz gibi bize ulaflt›lar. Kahraman
arkadafl›n silahlar patlad›¤›nda yanl›fl-
l›kla asker mevzilerine do¤ru koflarken
vuruldu¤unu sand›klar›n› söylediler.
Vurulmufl olabilirdi ama kesin olarak
ne oldu¤unu bilmiyorduk.

Düflman›n istedi¤i yer ve zamanda
çat›flmaya girmek istemedi¤imiz için Ka-
rakoçan yak›nlar›ndaki Peri Suyu hav-
zas›ndaki Pamuklu ad› verilen alana
geçtik. Buraya giderken Kahraman ar-
kadafla ne oldu¤undan tam emin olmak
için Ferman arkadaflla ‹lhan arkadafl›
tekrar pusuya düfltükleri bo¤aza gön-
derdik. Arkadafllar, bo¤aza gidip ›sl›k
çal›yorlar, ba¤›r›yorlar, dereleri de kon-
trol ediyorlar ama Kahraman arkadafl›
bulam›yorlar. Bize sonuçsuz olarak
ulaflt›klar›nda hala tereddüt içindeydik.
Manga komutan› olan Kahraman arka-
dafl hem görevlere yaklafl›m›ndaki so-

rumlu ve fedakar tutumu, hem de yol-
dafllar›na olan ba¤l›l›¤› ve s›cakl›¤› nede-
niyle çok seviliyordu. Hepimiz onun
kurtulmufl olmas›n› diliyorduk. Tahmin
yürüten arkadafllar›n de¤iflik görüflleri
vard›. Kimileri sarar›p solan yapraklar›n
uyand›rd›¤› sonbahar karamsarl›¤›yla,
“kurtulmas› imkans›z, çünkü pusu at›-
lan yer çok kötüydü” derken, kimileri de
bahar sevinci ve iyimserli¤iyle, “Kahra-
man arkadafl tecrübelidir, ona bir fley
olmaz” diyorlard›. 

KKaarraakkooll  kkoommuuttaann››  oo¤¤lluunn  ddee¤¤iillssee  
ççööppee  aattaarr››zz  ddiiyyoorr

Di¤er gün telsiz muhaberesine ç›ka-
rak halk içinde cephe çal›flmas› yapan
Mazlum arkadaflla konufltuk. Mazlum
arkadafl telsizde, “fiehit olan arkada-
fl›n Xemgin Birhat’›n kardefli oldu¤u-
nu söylüyorlar” dedi. Anlatt›¤›na göre
babam› Muxwindi (Dar›kent) karako-
luna ça¤›rm›fllar. Karakol komutan›
babama fiehit Kahraman arkadafl›
gösterip, “O¤lundur” demifl. Arkadafl
yüzünden mermi ald›¤› ve yüzü tan›n-
mad›¤› için babam önce flehit oldu¤u-
ma inan›yor. Ama arkadafl›n vücudu-
nu inceleyip küçük parma¤›n›n yar›s›-
n›n olmad›¤›n› görünce, karars›zl›k ge-
çiriyor ve “Bu benim o¤lum de¤il” di-
yor. Komutan, “O¤lundur, onu götür”
deyince, babam ›srarla “O¤lum de¤il”
diyor. Buna karfl›n karakol komutan›,
“O¤lun de¤ilse çöpe atar›z” diyor. Ba-

bam da, “O zaman insanl›k görevim-
dir, götürürüm” diyerek arkadafl›n ce-
nazesini al›yor.

Y›llardan beri devletin yapt›¤› buy-
du. Ne zamanki flehit düflen gerillala-
ra halk sahip ç›kt› ve bu cenaze tören-
leri serh›ldanlara dönüfltü, iflte o za-
mandan beri ele geçirilen gerilla cena-
zeleri ya çöplere at›ld› ya da toplu hal-
de aç›lan çukurlara dolduruldu. Bu-
nun için Kahraman arkadafl›n ailesi-
nin hangi ilde oldu¤unu araflt›rmaya
gerek duymayan subay, onun yedi ha-
neli köyümüzde sessiz sedas›z gömül-
mesini uygun bulmufltu. 

Babam arkadafl›n cenazesini al›p
köye götürdü¤ünde annem daha ce-
nazeyi görmeden ben oldu¤uma ina-
n›p, bay›l›yor. Sonra cenazeyi kendi
elleriyle y›kay›p, kolonya sürüyor.
Sonrada yan›ndakilere, 

“Bir gün o¤lumun cesediyle yataca-
¤›m. Sonra götürün” diyor. Çevre köy-
lerden bine yak›n kifli baflsa¤l›¤›na ge-
liyor. Akrabalar›m›z annemi zorla ikna
edip arkadafl› gömüyorlar. Daha son-
raki günlerde evimize yüzlerce insan
baflsa¤l›¤›na geliyor. ‹stanbul ve ‹z-
mir’den gelenler oldu¤u gibi Avru-
pa’dan da akrabalar›m›z baflsa¤l›¤›na
geliyorlar.

Mazlum arkadafla, aileme flehit
düflmedi¤imi bildirmesini söyledim.
Bana; “Daha önce haber gönderdik
ama ailen flehit düflmedi¤ine inanm›-
yor” dedi ve ekledi, “Gelip aileni gör-
sen iyi olur”
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Aradan befl gün geçtikten sonra
eve gitmeye niyetlendim. Fakat evi-
mizin ve mezarl›¤›n çevresine asker-
lerin att›¤› pusular buna imkan ver-
medi. Askerlerin böyle s›k› önlemler
almalar›n›n nedeni, bölük komutan›
olmama ra¤men  eyaletin ünlü geril-
la komutanlar›ndan biriymiflim gibi
abart›lmas›yd›. Köylüler durumu
böyle abart›nca askerler de buna
inanm›fllar. Arkadafllar›n ailemi ziya-
rete gelece¤ini hesaplayarak hem evi-
mizin çevresine, hem de mezarl›¤a
pusu atm›fllar.

Köye gitmeyi çok istememe ra¤men
aradan on befl-yirmi gün geçmesini
bekledim. Yine Mazlum arkadaflla tel-
siz ba¤lant›s› kurup köyde ve çevresin-
de askeri hareketlilik olup olmad›¤›n›
sordum. Mazlum arka-
dafl telsizde pusunun
kalkt›¤›n› söyleyince
oraya gelece¤imi söyle-
dim. Befl-alt› kiflilik bir
grupla hem askeri he-
defleri keflif yapmak
hem de ailemi görmek
için yola ç›kt›k.

KKööyyüümmüü  ddüürrbbüünnllee  kkeeflflff
eettttiimm

Nazimiye yak›nlar›n-
da bir ovada bulunan
köyümüz Hevedan, yir-
mi-yirmi befl haneliyken
içinde ancak yedi hane
kalm›flt›. Hemen yak›nlarda bulunan
karakoldaki askerler, on befl dakika
kadar k›sa bir sürede köye müdahale
edebilirlerdi.

Akflam üstü ovaya inip, içinde an-
cak birkaç a¤aç bulunan köyümü dür-
bünle keflfettim. Herhangi bir askeri
hareketlik görmeyince akflam saat se-
kiz s›ralar›nda evimize yanaflt›m. ‹çeri-
de birilerinin olup olmad›¤›n› anlamak
için camdan bakt›¤›mda, annemle ba-
bam oturmufl televizyon izliyorlard›.
Televizyonun sesi d›flar›ya geliyordu.
Cama vurdu¤umda, babam, 

“Kim O” dedi. 
“Arkadafllar›z” dedim.  
Buna karfl›n babam, 
“Biz arkadafl filan tan›m›yoruz” dedi. 

Yine tekrarlad›m; 
“Biz arkadafl›z, aç›n kap›y›”
“Hay›r kap›y› açmayaca¤›z” deyince,

daha önceki ismimi söyledim, sonra
da kod ad›m›. Ben kap›ya yetiflene ka-
dar babam koflarak kap›y› açt›.

Kap›y› açmalar›yla, bana sar›lmala-
r› bir oldu. Gözleri yafl dolan anam ye-
ni do¤muflum gibi, heyecanla gözlerini
açm›fl, bana sar›l›p gözlerimden ayak-
lar›ma kadar koklay›p, “Oh ne güzel
kokuyor” diyordu. Da¤larda ailemden
uzak oldu¤umdan m›d›r, savafl dolu
günlerde yüre¤im kat›laflt›¤›ndan m›-
d›r bilemiyorum, ama hayat›mda ilk
defa böyle bir fley yaflad›¤›mdan tüyle-
rim diken diken olmufltu. Yan›mda
bulunan arkadafllar da bu tablodan
etkilenip anneme sar›lm›fllard›.

“Hemen gidece¤iz. Fazla vaktimiz
yok” dememize ra¤men mutfa¤a ko-
flan annem ›srarla yemek yapt›. Sof-
rada hangi kafl›¤› kullansam annem
de o kafl›kla yemek yiyordu. Hangi
ekme¤e el atsam o da o parçay› al›-
yordu. Arkadafllar da ben de çok duy-
gulanm›flt›k. Ama ben sezdirmek iste-
miyordum. Komutan olmam dolay›-
s›yla kat› durmaya çal›fl›yordum. Oy-
sa yüre¤im hiçte öyle de¤ildi.

Odada elimi nereye atsam anam ko-
flup oray› öpüyordu. Ondan a¤abeyim
Xemgin’in bir kasetini ald›m. Ceviz ifl-
lemeli dolab› aç›p kaseti ald›¤›mda
anam, “Ben bu evde ölene kadar bu
dolap böyle kalacak ve kimse bu dola-
b› açmayacak” dedi. Sonra gidip arka-

dafllara sar›ld›, “Senin arkadafllar›na
kurban olurum o¤ul” dedi. “Hepiniz
benim F›rat›ms›n›z...” 

KKaahhrraammaann  aarrkkaaddaaflflaa  mmeerrmmeerrddeenn  
ggüüzzeell  bbiirr  mmeezzaarr  yyaappmm››flflllaarrdd››

Anam›n bu hali beni o kadar etkile-
miflti ki onu bilemem ama benim bu
sahneleri unutamayaca¤›m kesindi.

Anam biraz sakinleflti¤inde ona fle-
hit düfltü¤üme dair söylentilere neden
bu kadar çabuk inand›¤›n› sordum.
Düflündü bir an, sonra köydeki bir ak-
rabam›z›n, Kahraman arkadafl›n düfl-
tü¤ü pusudan birkaç gün önce kötü
bir rüya görüp kendisine anlatt›¤›n›,
bir sonraki gün kendisinin de kötü bir
rüya gördü¤ünü ve gelen habere inan-

d›¤›n› söyleyince flafl›-
r›p kalm›flt›k. Ona bir
daha her fleye böyle ko-
lay inanmamas›n› söy-
ledim. Bana bafl›n› sal-
lay›p sar›lan anam, fle-
hit düflen arkadafl›n
nereli oldu¤unu sordu.

Ona, arkadafl›n ad›-
n›n Kahraman oldu¤u-
nu, Malazgirt’te çoban-
l›k yaparken gerilla
saflar›na kat›ld›¤›n›,
ailesinin devlet bask›-
s›ndan dolay› Mani-
sa’ya göçtü¤ünü, bizde
de adres ve telefonlar›-
n›n olmad›¤›n› söyle-

dim. Annem ve babam ›srarla arkada-
fl›n ailesinin adresini ö¤renmek isti-
yorlard›. Fakat gerçekten elimizde hiç-
bir bilgi yoktu. Kahraman arkadafla
mermer tafllardan güzel bir mezar yap-
m›fllard›. ‹çimiz rahatt› art›k. Kahra-
man arkadafl› annem ve babama tes-
lim ederek, saat on birde tekrar birli¤i-
mize do¤ru yola koyulduk.

Köyden birkaç yüz metre uzaklaflt›k-
tan sonra geri dönüp bakt›¤›mda halk›-
m›z›n daha ne kadar gerçek d›fl› haber-
lere a¤lay›p, avunacaklar›n› düflündüm.
Buruk bir sevinçle yola devam ettim.

Bu yaz› 10 Nisan 2008 tarihinde Nazimiye-

Dersim bölgesinde flehit düflen F›rat Dersim ta-

raf›ndan kaleme al›nm›flt›r. 
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‹nsanlar do¤up, büyüyüp sosyal
yaflama dahil olacaklar› zaman top-
lum taraf›ndan kendilerine bir statü
verilir. O kifli de kendi yerini, itiba-
r›n›, kariyerini vb gelifltirmek, koru-
mak için sürekli çal›fl›r, çaba sarf
eder. Arjin arkadafl konumunu gerek
ailede, gerek okulda, gerekse de ar-
kadafllar› aras›nda kazanm›flt›. 

Arjin (Filiz) arkadafl tüm zorluklara
karfl› umudunu hiçbir zaman yitirme-
den, onurunu koruyarak, kad›n
kimli¤ine sahip ç›karak, emek ve
de¤ere anlam biçerek, sevgiyi  yücelte-
rek tüm bunlar›  kazanm›flt›.
Çevresinde sevilen, ailede el üstünde
tutulan, arkadafllar› taraf›ndan ara-
nan, sevgi dolu biriydi.

Arjin (Filiz) arkadafl araflt›rmay›
çok seven, hep çevresine soru soran
Özgürlük mücadelesinin sorunlar›n›
anlamaya çal›flan, kafa yoran, bilme-
diklerini ö¤renmeye çal›flan, ö¤rendi-
klerini ise çevresiyle paylaflan biriydi.
Paylafl›m› eme¤e olan aflinal›¤›ndan
geliyordu. Emekçiydi. Görevine ba¤l›,
disiplinli ve verilen ifli zaman›nda
yapard›.  Görev ve iflten kaçmazd›.
Halk›n içinden ç›km›fl halk›n sorun-
lar›n› anlamaya çal›fl›r, ac›lar›n› ve
sevinçlerini birlikte yaflard›.

Yaflamda kendisini flöyle ifade et-
ti¤ini hat›rl›yorum; “‹zmir’de do¤-
mufl, büyümüfl, Mardinli ailesi mid-
yecilik yapan bir k›z›m. Ellerim ve
ayaklar›m uzun süre deniz suyunda
kald›¤›ndan yosunlaflm›fl bir yeflilli-
¤e büründü. Tenim bereketli bu¤day

taneleri gibi yan›kt›r. Ailem adeta
bir kültür mozai¤i olan Mardin’den
geldi¤i için, oradan ald›¤›m kültürle
insani iliflkilerde ve arkadafll›klarda
mert ve cömert biriyim. ‹zmir gece-
kondular›nda yaflayan yafl›tlar›m gi-
bi ben de babam›n s›rt›ndaki tabla-
ya yard›mc› olmak için ilkokuldan
sonra emek hayat›na at›ld›m. Bize
göre özgür olan ya da sömürge ol-
mayan ülkelerde insanlar önce ö¤re-
nimini tamamlar daha sonra meslek
hayat›na at›l›r. Biz de en fazla bu
kadar bekliyor daha sonra ömür bo-
yu süren ve hiç emeklili¤i olmayan

hayat savafl›na at›l›yoruz... Hem biz
neden buraday›z... Kendi ülkemiz
var, topraklar›m›z var, neden oraya
dönemiyoruz? Böyle sürekli düzeni
sorgulayan özelliklerimle, çarp›kla-
fl›p kendi gerçe¤imi yitirmedim...”
Arjin arkadafl›n içinde büyüdü¤ü Ka-
difekale, bilindi¤i gibi oldukça yurtse-
ver bir çevredir. O’da gerek ailenin
yurtsever oluflundan gerekse geliflen
serh›ldanlardan etkilenerek mücade-
leye kat›l›r. 12 Eylül darbesinin gece-
kondularda yaratt›¤› ölü sessizli¤i, du-
yars›zl›k ve gençlere dayat›lan dejene-
re politikalar› su yüzüne ç›km›flt›r.
Halk partiyi kendileri ve çocuklar› için
bir yaflam kayna¤› olarak görmüfl ol-
du¤undan çocuklar›na fazla s›n›rlama
getirmemekte, partiye sonuna kadar
dürüst ve yurtseverli¤in gereklilikleri-
ne göre davranmaktad›r.
Arjin arkadafl bir arkadafl›yla bera-
ber mücadeleye kat›l›r. Kendisiyle
Cudi’de beraber kald›k. Geleneksel
olmayan biraz da kendi iradi gücüy-
le ayakta durabilen bir durufluyla
ve iyimserli¤iyle tan›d›m. Bütün ar-
kadafl yap›s› O’nu böyle kabul et-
miflti. ‘98 bahar operasyonunda
kendisiyle beraber Beytüflflebap’tay-
d›k. Haftanin’de yap›lm›fl olan YAJK
Eyalet Konferans›’na kat›lm›fl, bu-
rada kazand›¤› moral ve güç bütün
mücadele perspektifini alm›fl gibi
kendisine bir yön vermiflti. fiehit
düfltü¤ünde Kato Marinos’ta karar-
gah güçleri içerisindeydi.

Mücadele arkadafllar›

Ad›, soyad›: Filiz  KORKUT
Kod ad›: Arjin
Do¤um yeri ve tarihi: Kadifekale,  
‹zmir-1975
Mücadeleye kat›l›m tarihi: 1993
fiehadet tarihi ve yeri: 1998,  
Kato  Marinos,  Botan

“‹‹zzmmiirr’’ddee  ddoo¤¤mmuuflfl,,  bbüüyyüümmüüflfl,,  MMaarrddiinnllii  aaiilleessii  mmiiddyyeecciilliikk  yyaappaann  bbiirr  kk››zz››mm..  EElllleerriimm  vvee  aayyaakkllaarr››mm  

uuzzuunn  ssüürree  ddeenniizz  ssuuyyuunnddaa  kkaalldd››¤¤››nnddaann  yyoossuunnllaaflflmm››flfl  bbiirr  yyeeflfliillllii¤¤ee  bbüürrüünnddüü..  TTeenniimm  bbeerreekkeettllii  bbuu¤¤ddaayy  ttaanneelleerrii  

ggiibbii  yyaann››kktt››rr..  AAiilleemm  aaddeettaa  bbiirr  kküüllttüürr  mmoozzaaii¤¤ii  oollaann  MMaarrddiinn’’ddeenn  ggeellddii¤¤ii  iiççiinn,,  oorraaddaann  aalldd››¤¤››mm  kküüllttüürrllee  

iinnssaannii  iilliiflflkkiilleerrddee  vvee  aarrkkaaddaaflflll››kkllaarrddaa  mmeerrtt  vvee  ccöömmeerrtt  bbiirriiyyiimm..  ‹‹zzmmiirr  ggeecceekkoonndduullaarr››nnddaa  yyaaflflaayyaann  

yyaaflfl››ttllaarr››mm  ggiibbii  bbeenn  ddee  bbaabbaamm››nn  ss››rrtt››nnddaakkii  ttaabbllaayyaa  yyaarrdd››mmcc››  oollmmaakk  iiççiinn  iillkkookkuullddaann  ssoonnrraa  eemmeekk  

hhaayyaatt››nnaa  aatt››lldd››mm..  ÜÜllkkeemmiizz  vvaarr,,  ttoopprraakkllaarr››mm››zz  vvaarr,,  nneeddeenn  oorraayyaa  ddöönneemmiiyyoorruuzz??”

BBeenn  eemmeekkllee  öözzggüürrlleeflflttiimm
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Ad›, soyad›:Zahit  Özdemir
Kod ad›:Xemgin  Amed
Do¤um yeri-tarihi:Silvan  1972
fiehadet tarihi:10  Nisan  2008
Amed

Ad›, soyad›:Talip  Akflahin
Kod ad›:Rodi  Halfeti
Do¤um yeri-tarihi:Halfeti  1978
fiehadet tarihi:20  Nisan  2008

Ad›, soyad›:Abdulmenaf  Balta
Kod ad›:fiahin  Siirt
Do¤um yeri-tarihi:Siirt  1981
fiehadet tarihi:27  Nisan  2008
Bingöl  Genç

Ad›, soyad›:Sedat  Binici
Kod ad›:Hamza  Suruç
Do¤um yeri-tarihi:1979  Suruç
fiehadet tarihi:20  Nisan  2008
Kars  Ka¤›zman

Ad›, soyad›:Ulafl  Karao¤lan
Kod ad›:fiorefl  Malatya
Do¤um yeri-tarihi:Malatya  1978
fiehadet tarihi:10  Nisan  2008
Amed

Ad›, soyad›:Berivan  Ali
Kod ad›:Baharin
Do¤um yeri-tarihi:Afrin  1985
fiehadet tarihi:17  May›s  2008

Ad›, soyad›:fiemsettin  Ahmedi
Kod ad›:Kahraman  Rojhilat
Do¤um yeri-tarihi:Rayvan  1985
fiehadet tarihi:17  Nisan  2008
Gabar  Çirav

Ad›, soyad›:Yavuz  fian
Kod ad›:Sipan  Mazi
Do¤um yeri-tarihi:MMaarrddiinn  11998822
fiehadet tarihi:20  Nisan  2008
Kars  Ka¤›zman

Ad›, soyad›:Ramazan  Aybi
Kod ad›:Adil  Amed
Do¤um yeri-tarihi:Silopi  1972
fiehadet tarihi:4  Aral›k  2008
Gabar

Ad›, soyad›:Reyhan  Sungur
Kod ad›:Aslan  Amanos
Do¤um yeri-tarihi:1982  Ad›yaman
fiehadet tarihi:21  Nisan  2008
Urmiye

Ad›, soyad›:Orhan  Gezici
Kod ad›:Berxwedan  Koçer
Do¤um yeri-tarihi:Bitlis  1978
fiehadet tarihi:20  Nisan  2008
Kars  Ka¤›zman

Ad›, soyad›:Yusuf  Bakaçhan
Kod ad›:fiorefl  Kars
Do¤um yeri-tarihi:1981  Kars
fiehadet tarihi:20  Nisan  2008
Kars  Ka¤›zman

Ad›, soyad›:Hüseyin  Timurtafl
Kod ad›:Munzur  Dersim
Do¤um yeri-tarihi:Dersim  1977
fiehadet tarihi:7  May›s  2008
Haftanin

Ad›, soyad›:Faik  Ayd›n
Kod ad›:Çiyazan  Marinos
Do¤um yeri-tarihi:1982  Baflkale
fiehadet tarihi:27  Nisan  2008
Bingöl Genç

Ad›, soyad›:Halit  Alt›ok
Kod ad›:Brusk  Artefl
Do¤um yeri-tarihi:Siirt  1981
fiehadet tarihi:20  Nisan  2008
Kars  Ka¤›zman

Ad›, soyad›:‹smail  Karakoyun
Kod ad›:Geli  Çiya
Do¤um yeri-tarihi:Kurtalan
fiehadet tarihi:16  May›s  2008
Van  Baflkale
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