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RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

PKK ad›na yeniden yap›lanmaya giderken, eski yap›lanma-
n›n neden ifllevsiz kald›¤›n› çok iyi bilmek ve göz önüne getir-
mek gerekir. Eski yap›lanman›n üç temel noktada elefltirisini
yapt›k. Birincisi, parti kavram›n›n, devlet kavram›n›n bir uzan-
t›s› ve ulaflt›ran› olarak esas al›nmas›yd›. Devlet odakl› parti ol-
man›n demokratikleflme, özgürlük ve eflitli¤in öz ve biçimsel ge-
liflmesiyle diyalektik bir çeliflki içinde olmas›yd›. PKK de kendi-
ni bu anlay›fltan tam anlam›yla kurtaramam›flt›. ‹kincisi iktida-
ra bak›flt›. ‹ktidar olmaya göre flekillenmifl bir partinin toplum-
sal demokratikleflmeyi hep geriletece¤i, iflletmeyece¤i hususuy-
du. Buna göre yetiflmifl kadrolar halka dayanmak yerine, ya
bizzat otorite olmaya ya da otoritelere dayanmaya a¤›rl›k verir-
ler. Onlara hep çekici gelen iktidar›n rantlar›na dayal› cazibeli
yaflamd›r.  Üçüncüsü, savafl konusunda yap›lm›flt›. Savafl›n
do¤as›n› tan›madan, ne çeflit olursa
olsun, kutsal bir araç gibi yaklafl›l-
m›flt›. Hâlbuki hayati zorunlu savun-
malar d›fl›nda her savafl bir cinayetti.
Tarihte tüm sömürücü iktidarlar›n te-
melinde savafllar vard›. Toplumsal ku-
ral ve kurumlaflmalar savafla endeks-
liydi. Savaflta baflarmak tüm haklar›n
temeli say›lmaktayd›. Bu anlay›fl›n da
sosyalist ve demokratik olamayaca¤›
aç›kt›. Sosyalist bir parti demek ki ne
devlet odakl›, ne iktidar amaçl›, ne de
hepsinin temelinde yatan tayin edici
unsur olarak savafla endeksli olabilir-
di. Kendini yeniden tan›mlamadan,
yeniden bir yap›lanmaya gitmesinin
tekrar önemli yanl›fll›k ve hatalara dü-
flürülebilece¤i önemle belirtilmiflti. 

O halde parti tan›mlamam›z bu
özelefltirilerin karfl›l›¤›n› esas almal›d›r. Devlet odakl› olma-
yan, iktidar ve savafl› yeni toplumsal dönüflümün merkezi-
ne koymayan bir tan›mlama gerekir. Son s›n›fl› toplum sis-
temi olan kapitalizmin temelinde de iktidar ve savafl oldu-
¤una göre, kapitalizmi aflmay› hedefleyen bir partinin, ikti-
dar› ve savafl› da toplumun temelinden d›fllamas› gerekir.
Bu ancak toplumun komünal varolufl ve demokratik duru-
flunu demokratik, özgür ve eflitçi bir topluma dönüfltürmey-
le gerçekleflebilir. Bu unsurlar göz önüne getirildi¤inde,
parti tan›m›m›z demokratik, özgür ve eflitçi topluma do¤ru
dönüflmeyi esas alan bir programla, bu programdan ç›kar›
olan tüm toplumsal kesimleri ortak bir stratejiye ba¤layan,
baflta sivil toplum örgütlenmesi olmak üzere çevreci, femi-

nist, kültürel genifl bir örgütlenmeye ve eylem biçimlerine
dayanan, meflru savunmay› ihmal etmeyen bir takti¤i esas
alan toplumsal hareketin kurmay örgütüdür. 

Parti tan›m›m›z›n içeri¤ine yön veren temel bak›fl aç›s› olarak
teorimize verece¤imiz ad da, bu ba¤lamda olmak kayd›yla yine
eskiden oldu¤u gibi ‘bilimsel sosyalizm’ olabilir. Veya sosyal bi-
limin en kapsaml› genellemesi olarak felsefe, toplumun özgürlük
bilinci olarak ahlak ve dönüfltürme iradesi demek olan politika
üçlüsünün ortak ifadesi olarak ‘demokratik sosyalizm’ de deni-
lebilir. Mühim olan ad de¤il içerik tan›mlamas›d›r. Parti teorisiz
olamaz, zihniyetsiz beden düflünülemeyece¤i gibi teorisiz parti
düflünülemez. Teori bilimsel geliflmenin en üst genellemesini
kapsamak kadar, ahlak› ve toplumu dönüfltürme iradesi olarak
politikay› bir sanat olarak kavramay› içermek durumundad›r.

Partinin zihniyeti sosyal bilimi, ahlak›
ve politikay› birlikte sürekli kullana-
rak toplumsal dönüflümü kendi ken-
dine yürüyen bir olgu haline getirin-
ceye kadar, kapitalist sistem alt›nda
yaflad›kça gereklidir. 

Zihniyet partinin anlam gücüdür.
Parti zihniyetinin sosyal bilimi çok iyi
kavramas› gere¤i aç›kt›r. Tüm bilim-
sel geliflmeyi kapsayan, bilimlerin en
son tamlayan› olarak sosyal bilim,
dönüfltürülmek istenen toplumun
ayd›nlat›c› gücüdür. Eskiden mitolo-
jik, dinsel ve felsefi ekollerle ayd›nla-
t›lmaya çal›fl›lan toplumsal olgu,
uzun yürüyüflünde s›n›rl› da olsa
sosyal bilimsel bir izaha kavuflmaya
yaklaflm›flt›r. Toplumu bilimsel kav-
ramak büyük bir güç verir. Bu an-

lamda sosyolojiyi s›n›rl› da olsa kavramak, toplumsal dönüflü-
mün en güçlü yan›d›r. Fakat bu yetmez. fiu hususu iyi bilmek
gerekir ki, insanl›k tarihindeki tüm mitolojik, dinsel, felsefi ve bi-
limsel çal›flmalar son tahlilde toplumsal kaynakl›d›r ve toplu-
mun gerçe¤ini, sorunlar› ve çözümlerini ayd›nlatmak ve gerekle-
rini yerine getirmek için infla edilmifllerdir. Toplumdan ayr› bir
varl›klar› yoktur. Toplumu anlamadan ne bireyi, ne eflya ve do-
¤ay› hakk›yla kavramak mümkündür. Toplumun bafl›na gelen
insansal felaketlerin temelinde savafl ve iktidarlar, devlet ceha-
let ve zorbal›k yatmakstad›r. Ancak toplumu kavrad›kça bu ce-
halet ve zorbal›k kurumlar›n› aflabiliriz.

Parti toplumsal hareketin kurmay örgütüdür

* Bu yazı Rêber Apo’nun 
“Bir Halkı Savunmak” kitabından alınmıştır
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55..  PPAAJJKK  KKoonnggrreessii  ddee  ÖÖnnddeerrllii¤¤ii  ssaahhiipplleennmmee  
vvee  öözzggüürrlleeflflttiirrmmee  kkoonnggrreessii  oollaaccaakktt››rr
‹lk önce daha çocuk yafltayken gelecekte kad›nla nas›l
yoldafl olunaca¤›n› gösteren ve kad›n› aya¤a kald›rmay›
destans› bir çal›flma olarak ele alan Önder Apo’yu
sayg›yla selaml›yoruz...((1199’’ddaa))

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ddeemmookkrraattiikk  iittttiiffaakk››nn  öönneemmii  üüzzeerriinnee
Türkiye’de en genifl demokratik güçlerin birli¤i sorunu,
günümüzün en temel ve yak›c› sorunu olma özelli¤ine
sahiptir. Dolay›s›yla bu yönlü çal›flma günümüzün en
önemli bir siyasal çal›flmas› durumundad›r. Bir süreden
beri bu realiteye... ((2233’’ddee))

ÖÖnnddeerrllii¤¤ee  öözzggüürrllüükk  kkoonnggrreessii  vvee  1100..  KKoonnggrree  ggeerrççeekkllii¤¤ii
PKK’nin ilk kongresinin 30. y›l dönümüne do¤ru gidi-
yoruz. 22 kifliyle toplanm›fl bir kongreydi. 1978 y›l›nda-
ki kurulufl kongresi 1. partileflme hamlesinin resmen
bafllat›lmas›n› ve gerçeklefltirilmesini sa¤lad›. Manifes-
to ve tüzü¤ü... ((3322’’ddee))

ÖÖzzggüürrlleeflflmmeekk  iiççiinn  ffeellsseeffeeyyii  vvee  ttaarriihhii  bbiillmmeekk  ggeerreekkiiyyoorr
((ÖÖnnddeerr  AAppoo))

Savunmalar›m›n bir bölümünü bitirdim. Savunmalar›-
m› daha önce gönderdi¤im flekilde A‹HM’e birlefltiril-
mifl dört dosyaya bir üst yaz›yla gönderece¤im. Bir üst
dilekçe yazaca¤›m, ekte flu kadar sayfadan ibaret sa-
vunmalar›m›... ((3377’’ddee))

YYeenniiddeenn  ppaarrttiilleeflflmmee  hhaammlleessiinnii  
1100..  KKoonnggrree  rruuhhuuyyllaa  ggeelliiflflttiirreelliimm
Partimiz PKK’nin 10. Kongresi 21-30 A¤ustos 2008
tarihleri aras›nda baflar›yla yap›lm›flt›r. Düflman›n
imha ve tasfiye amaçl› sald›r›lar›n› en üst düzeyde
yo¤unlaflt›rd›¤› bir... ((4477’’ddee))

KKeerrkküükk  bbiirr  KKüürrtt  flfleehhrriiddiirr
Güney Kürdistan’daki siyasal durumu etkileyen siyasal
etkenlerin yak›ndan takip edilmesi ve buna göre tutum-
lar tak›n›lmas› gerekmektedir. Ortado¤u, Irak ve
Güney Kürdistan gerçe¤i... ((6666’’ddaa))

YYoollddaaflflaa  öözzlleemm  yyaaflflaammaa  sseevvddaa  ((AAnn››))
Y›l 1994... 
Savafl›n katmerleflti¤i ve düflman yönelimlerinin hem
k›rsalda, hem de köylerde yo¤unlaflt›¤› bir y›l. Bir yan-
dan imha amaçl› sald›r›lar, di¤er yandan köylerin
boflalt›lmas› çok... ((7755’’ttee))

YYeennii  yyaaflflaamm››nn  aadd››
Sabah›n erken saatleriydi. Her taraf› çi¤ kaplam›flt›.
Saatler ilerledikçe yerden gö¤e do¤ru kümeler halinde
sis bulutlar› yükseliyor ve yerini yavafl yavafl parlak bir
günefle devrediyordu... ((7788’’ddee))

10. Kongre Önderlik gerçe¤i ve PKK 
militanl›¤›nda yeniden partileflme Kongresidir

“PKK’nin 10. Kongresi kendisini “Önder

Apo’ya Özgürlük Kongresi” olarak tan›mlad›.

‹çeri¤i, karar düzeyi ve iddias› böyledir. Bu anlam-

da Önderlik gerçekli¤iyle, Önderlik çizgisiyle ve

flehitler gerçe¤iyle en ileri düzeyde bir birleflme

iste¤ini, çabas›n›, kararl›l›¤›n› ifade ediyor. ‹nsanl›k

tarihinin en büyük özgürlük duruflla...” ((22’’ddee))

‹çindekiler
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SERXWEBÛN EEyyllüüll  2200008822

PKK’nin 10. Kongresi kendisini
“Önder Apo’ya Özgürlük Kongresi”
olarak tan›mlad›. ‹çeri¤i, karar düzeyi
ve iddias› böyledir. Bu anlamda Ön-
derlik gerçekli¤iyle, Önderlik çizgisiy-
le ve flehitler gerçe¤iyle en ileri düzey-
de bir birleflme iste¤ini, çabas›n›, ka-
rarl›l›¤›n› ifade ediyor. ‹nsanl›k tarihi-
nin en büyük özgürlük durufllar›n-
dan biri olan ‹mral› direniflinin se-
lamlanmas› ve sahiplenmesi temelin-
de, bunun somut örgütsel pratiklefl-
mesi olan kahraman flehitlerimizin
an›lar›na sahip ç›kma ve özlemlerini
gerçeklefltirmek üzere daha kararl›
bir mücadele yürütme iste¤ini, arzu-
sunu, kararl›l›¤›n› ortaya koymufltur.
Bu çerçevede 10. Kongre için bir
‘aç›kl›k ve netlik kongresi’, ‘Apocu çiz-
gide bir kararlaflma ve birlik’ kongre-
si demek en do¤ru tan›m olacakt›r. 

‹çerik, çerçeve olarak Özgürlük ha-
reketimizin yeni bir karar düzeyini or-
taya ç›karmak aç›s›ndan yeterli bir
kongre olmufltur. Belki daha erken ya-
p›labilirdi. Gerçekten de hem tüzük iti-
bariyle, hem de yönetimimizin de¤er-
lendirme, kararlaflt›rma ve planlama
ihtiyac› aç›s›ndan geç kalan, zamana
sarkan bir kongre oldu. Esas olarak
bir y›l önce gerçekleflecekti. Bu gecik-
mede düflman sald›r›lar›n›n belli bir
pay› vard›r. Daha do¤rusu 2007 y›l›
boyunca uluslararas› komplo çerçeve-
sinde inkârc›, imhac› sistemin olufl-
turdu¤u yeni imha ve tasfiye amaçl›
planl› sald›r›n›n çok yönlü bir biçimde
hareketimize, gerillaya, Medya savun-

ma alanlar›na ve halka dönük sald›r›-
lar›n› erteleme gerekçesi olarak ortaya
koyduk. Erteleme gerekçesi bir yan›y-
la düflman sald›r›s›yken di¤er yan›yla
da bizim de tam haz›r olmad›¤›m›z
söylenmelidir. Özellikle geçen bir y›l
içindeki geliflmeler, ideolojik, örgütsel,
çizgi mücadelesi aç›s›ndan hareketi-
mizin yaflad›klar›, bu konuda ulaflt›¤›
düzey, bizi yeni kararlar alma gücüne
daha fazla ulaflt›rd›. Demek ki öncele-
ri ideolojik, örgütsel mücadele düzeyi-
miz ve karar alma gücümüzde belirli
zay›fl›klar vard›r. Bu zay›fl›¤›n da düfl-
man etkisi oldu¤u söylenebilir. ‹deolo-
jik, örgütsel durufl anlam›nda karar
alamayacak bir durumda olmak, düfl-
man›n üzerine gidip onu yenme gü-
cünü gösterememek, bir yönüyle onu
düflüncede, duyguda bir tasar›m ola-
rak yenme gücüne ulaflamama anla-
m›na gelir. Bu çerçeveden bakt›¤›m›z-
da böyle bir gecikmenin temel nedeni
düflman etkisidir. Ama bunun düflma-
n›n d›flar›dan yöneltti¤i siyasi, askeri
sald›r›lardan çok, içten yöneltti¤i ideo-
lojik, örgütsel sald›r›lardan kaynak-
lanm›fl olma gerçe¤i daha fazlad›r. Bir
y›l içerisinde biz bu durumu daha net
ve aç›k olarak gördük. Bu konuda ha-
reket olarak Önderlik çizgisinde net-
leflme, görüfl, eylem birli¤i yaratmada
daha ileri bir düzeye geldik. Çizgi d›fl›
ruh hali, anlay›fl ve davran›fllar› daha
net görerek onlar karfl›s›nda daha ke-
sin ve bütünlüklü bir durufl ortaya ç›-
kard›k. Çizgi d›fl›l›klara karfl› mücade-
le ve bunun ortaya ç›kard›¤› olumlu

örgütsel ortam sonucundad›r ki içinde
bulundu¤umuz süreçte düflman›n d›fl-
tan yöneltti¤i askeri siyasi sald›r›lar ne
olursa olsun, onlar› aflma, bofla ç›kar-
ma gücünü gösterebildik. Dikkat edi-
lirse bahar ve k›fla göre azalm›fl bir as-
keri, siyasi sald›r› durumu söz konusu
de¤ildir. Ama biz geçen dönemlerde
yapamad›¤›m›z bir çal›flmay›, içinde
bulundu¤umuz süreçte yapabildik. Bu
esas olarak Önderlik çizgisinde netlefl-
me, kararlaflma, birleflme gücünden
kaynakland›. Geçti¤imiz bir y›l içeri-
sinde Hareketimiz böyle bir güç ka-
zand›. Güçlü bir partileflme süreci içe-
risinde oldu. Bu durum bizi böyle bir
kongre yapmaya götürdü.

Kongre nicelik ve nitelik bak›m›n-
dan her türlü sorunu cesaretle gün-
demlefltirip tart›flt›racak, onlara çö-
züm üretecek, karar alabilecek, bu te-
melde Özgürlük hareketimizi yeni bir
sürece tafl›yabilecek nitelikteydi.
yapt›¤› tart›flmalar ve ortaya koydu¤u
duruflla hareketimizin Önderlik çizgi-
sinde yeniden infla sürecini baflar›yla,
hamlesel düzeyde ilerletebilecek ka-
rarlar ortaya ç›kartma güç ve iradesi-
ne sahip oldu¤unu göstermifltir. Bu
anlamda kongre bir yeterlili¤e sahipti. 

10. Kongre ile Parti hareketimiz ön-
ceki sürece göre partileflmede güçlü bir
hamle yapm›fl, bir aflama kaydetmifltir.
PKK’nin 1981 y›l›ndaki 1. Konferans›n-
da partileflmede, kadro bilincinde, du-
ruflunda yol açt›¤› keskin, kesin ani
s›çrama söz konusuydu. 10. Kongre
aç›s›ndan da partileflme noktas›nda

1100..  KKOONNGGRREE  ÖÖNNDDEERRLL‹‹KK  GGEERRÇÇEE⁄⁄‹‹  VVEE  PPKKKK  MM‹‹LL‹‹TTAANNLLII⁄⁄IINNDDAA

YYEENN‹‹DDEENN  PPAARRTT‹‹LLEEfifiMMEE  KKOONNGGRREESS‹‹DD‹‹RR

“10. Kongre yap›lanlar yan›nda yap›lamayanlar veya yap›lmayanlar kimler taraf›ndan, neden 

yap›lmam›fl konular›n› tart›fl›m›flt›r. Ciddi bir yetersizlik söz konusudur. Bu durum yetersiz pratikleflme 

yan›nda a¤›r bedellerin ödenmesini beraberinde getirmifltir. Bunun da elbette Önderlik çizgisine 

tam ulaflmamadan kaynakland›¤› tespit edilmifltir. Bu temelde 10. Kongre, t›pk› 3. Parti Kongremiz 

gibi kadrolar›n elefltiri özelefltiri temelinde çizgiye girme sözü vererek yeniden partiye kat›lmalar›n› 

sa¤latan bir kongre olmufltur. Böyle bir partileflme sürecini de bafllatm›flt›r”
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Apocu çizgide birleflme, kararlaflma,
parti ruhunu, bilincini, duyarl›l›¤›n›,
irade ve iddias›n› yeniden kazanmada
güçlü, niteliksel bir geliflme yaflad›¤›-
m›z, hamlesel bir ilerleme sa¤lad›¤›m›z
belirtilmelidir. Bu kongre yeniden infla
sürecinin 2. Kongresi oluyor. PKK’nin
30. resmi kurulufl y›ldönümüne do¤ru
gidiyoruz. Bu 30 y›ll›k tarihin 10. Kon-
gresi oluyor. PKK’nin 30. kurulufl y›l-
dönümüne giderken, 10. Kongre teme-
linde ideolojik, politik, örgütsel ve ey-
lemsel bak›mdan Önderlik ve flehitler
çizgisinde çok daha iddial›, iradeli, bü-
tünlüklü ve güçlü oldu¤umuzu rahat-
l›kla ifade edebiliriz. 10. Kongre ruhu
bize büyük bir güç, güven, umut ve he-
yecan veriyor. ‹ddiam›z›, azmimizi da-
ha da büyütüyor. Büyük bir coflku-
nun, heyecan›n yaflanmas›na yol aç›-
yor. 10. Kongre gerçe¤i bunu ifade edi-
yor. Kongre ortam›na ve ruhuna hâkim
olan ruhun, bilincin, davran›fl›n böyle
oldu¤unu rahatça söyleyebiliriz. 

Baflarma azmi ve iradesini ortaya
ç›kartan bir kongreydi

10 gün boyunca Hareketimizin ide-
olojik, örgütsel, taktiksel bak›mdan
bulundu¤u sorunlar› tart›flma, onlara
çözüm içeren kararlar alma gücü gös-
terilmifltir. Önümüzdeki süreci ayd›n-
latan, önümüze büyük hedefler koyan
ve onlar› baflarma azmini, iradesini
ortaya ç›kartan bir kongre yaflanm›fl-
t›r. Bunun da böyle ifade edilmesinde,
bilinmesinde yarar var. Özcesi bileflim
ve nitelik bak›m›ndan yeterli olan ve
21-30 A¤ustos tarihleri aras›da ger-
çekleflen bir kongre olmufltur. 

Sorumlu organlar, raporlar sunmufl,
hesap vermifllerdir. Bu çerçevede siya-
sal durum de¤erlendirmesi ve Êdî Bese
hamlesi kapsam›nda Özgürlük mücade-
lemizin daha ileri bir düzeye çekilmesini

içeren bir siyasi, taktik durufl ortaya ç›-
kar›lm›flt›r. Yine geçen dönemin ideolo-
jik, örgütsel çal›flma prati¤i irdelenmifl-
tir. Yap›lanlar yan›nda yap›lamayanlar
veya yap›lmayanlar kimler taraf›ndan,
neden yap›lmam›fl konular› tart›fl›lm›fl,
gerekli hesap sorma gerçekleflmifltir.
Geçen dönemin pratik faaliyetinin de-
¤erlendirilmesinde ç›kan sonuç esas
olarak fludur; ciddi bir yetersizlik söz
konusudur. Bu durum yetersiz pratik-
leflme yan›nda a¤›r bedellerin ödenmesi-
ni beraberinde getirmifltir. Bunun da el-
bette basit nedenlerden kaynaklan-
mad›¤›, esas olarak Önderlik çizgisine
girme, çizgi esaslar›na göre düflünme,
yaflama, çal›flma ve davranmadan uzak
durarak Önderlik çizgisine tam ulaflma-
madan kaynakland›¤› tespit edilmifltir.
Bu temelde 10. Kongre, t›pk› 3. Parti
Kongremiz gibi kadrolar›n özelefltiri te-
melinde söz vererek, çizgiye kat›lma, gir-
me sözü vererek yeniden partiye kat›l-
malar›n› sa¤latan bir kongre olmufltur.
Böyle bir partileflme sürecini de bafllat-
m›flt›r. Geçen dönemin yönetim görevini
üstlenen kadrolar›n kapsaml› elefltiri
özelefltirisi temelinde tüm kadrolar bu
elefltiri özelefltiriler do¤rultusunda tu-
tum belirleyip söz vermifllerdir. Böylece
bütün kadro yap›s› Önder Apo’nun 3.
do¤ufl olarak tan›mlad›¤› yeni paradig-
ma temelinde oluflturdu¤u, yeni özgür-
lük, eflitlik ve demokrasi çizgisinde par-
tileflme sözü temelinde güçlü bir çizgi
partileflmesini ortaya ç›kartma yönünde
ad›m atm›flt›r. Kongre bu temelde yeni-
den inflay› Apocu çizgiye daha çok otur-
tan, çizgi esaslar›na göre parti olma ge-
re¤ini ortaya ç›kart›p bu temelde güçlü
bir irade ve kararl›l›k düzeyini yaratan
toplant› olmufltur. Bu da bütün kadro-
lar›n böyle bir yenilenme, Önderlik çiz-
gisi çerçevesinde yeniden kararlaflma ve
kat›l›m yapmas› oluyor. Bu kat›l›m ger-
çe¤i de partinin duruflunun çizgi esasla-

r›na göre belirgin, net k›l›nmas› sürecini
bafllatm›fl ve bir anlamda gelifltirmifl
oluyor. Kongremiz ancak bu temelde gö-
rev ve sorumluluklara sahip ç›k›l›p on-
lar› pratikte baflar›yla yerine getirme
sa¤lan›rsa, geçen dönemin yaflanm›fl
olan eksikliklerin hesab›n›n verilmifl
olabilece¤ini önemle vurgulam›flt›r. 

Tüzükte baz› de¤ifliklikler yap›ld› 

Programda çok fazla bir de¤ifliklik
olmam›flt›r. Sadece Önderli¤in ‘Demok-
ratik Özerklik ve Özerk Kürdistan’ be-
lirlemeleri programa eklenmifltir. Tü-
zükte baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Ye-
niden infla kongresinin haz›rlad›¤› tü-
zü¤ün baz› bölümleri de¤ifltirilmifl ya
da daha net tan›mlanm›flt›r. Geçen 3
y›l› aflk›n sürenin ortaya ç›kard›¤› pra-
tik örgütsel tecrübelerin gereklerine gö-
re daha yeterli ve anlafl›l›r k›l›n›r hale
gelmifltir. Onun ötesinde tabii ideolojik,
siyasi, sosyal, ekonomik, meflru savun-
ma ve benzeri alanlara dönük önümüz-
deki süreçte Hareketimizin ve halk›m›-
z›n yapmas› gereken görevleri belirle-
yen, izlemesi gereken do¤rultuyu orta-
ya ç›kartan kararlar al›nm›flt›r. Sonuç-
ta yeni bir yönetim seçimiyle ve yöneti-
min planlama ve iflbölümü yapmas›yla
kongremiz baflar›yla tamamlanm›flt›r.
Genel gündemlerin ele al›n›fl tarz›na
iliflkin k›sa tan›mlar› yapabiliriz. 

Her fleyden önce flunu ifade etmeli-
yiz; bütün bu gündemlerin belirlene-
bilmesi, böyle bir kongre iradesinin ve
gücünün ortaya ç›kmas›, son bir y›lda
ideolojik, örgütsel çizgi savafl›m›nda
hareketimiz içerisinde parti d›fl›, tasfi-
yeci e¤ilim ve durufllara karfl› bir tu-
tum ve mücadelenin gelifltirilmesi so-
nucu gerçekleflmifltir. Bu kongrede or-
taya ç›kan kararl›l›k düzeyini ve gü-
cünü bize veren ve devrimci çizgide
yönlendiren ise, fiziki ve psikolojik ifl-
kencenin en üst düzeyde gerçekleflti-
rilmesine ve kronik zehirleme temelin-
de imha sürecinin dayat›lmas›na ra¤-
men Önder Apo’nun ‹mral›’da gelifltir-
di¤i çok kararl›, iradeli ve iddial› dire-
nifl tutumu, teorik planda ortaya ç›-
kard›¤› düflünceler ve yapt›¤› çal›flma-
lar olmufltur. Bize güç veren, kongre
yapma ve karar alma iradesini olufltu-

“Bütün kadro yap›s› Önder Apo’nun 3. do¤ufl olarak tan›mlad›¤› ve 
yeni paradigma temelinde oluflturdu¤u, özgürlük, eflitlik ve 

demokrasi çizgisinde partileflme sözü do¤rultusunda güçlü bir çizgi 
partileflmesini ortaya ç›kartma yönünde ad›m atm›flt›r. Kongre 

bu temelde Apocu çizgiyi daha çok oturtan, çizgi esaslar›na 
göre parti olma gere¤ini ortaya ç›kartan bir toplant› olmufltur”
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ran, kesinlikle bu husustur. En baflta
bunu böyle belirtmek gerekiyor. Ön-
der Apo da çokça belirtti “Sezar’›n
hakk›n› Sezar’a vermek laz›m”. Bu an-
lamda PKK’nin 10. Kongreyi yapabil-
mesi, böyle bir kararlaflma ve irade
bütünlü¤ü ortaya ç›kartabilmesi, gele-
ce¤e daha iddial› bir bak›fl ve yürüyüfl
gerçeklefltirmesi kesinlikle Önderlik
duruflu ve çal›flmalar› sayesindedir.
Böyle bir kongrenin gerçeklefltirilme-
sinde bizim haz›rl›klar›m›z›n zay›f ol-
du¤u ifade edilebilir. Bu zay›fl›¤› gide-
ren, elbette ki Önder Apo’nun çal›fl-
malar› olmufltur. En son savunma,
her türlü parti d›fl› e¤ilimi ve onun
kayna¤›n› görme, ona karfl› kararl› bir
tutum gelifltirme anlam›nda bütün ar-
kadafl yap›m›zda güçlü bir düflünce

aç›kl›¤›yla birlik ortaya ç›karm›flt›r.
Özellikle kapitalist modernitenin çö-
zümlenmesi, onun temel güç kayna¤›-
n›n liberalizm olarak ifade edilmesi ve
ona karfl› kad›n özgürlü¤üne ve ekolo-
jik devrime dayal› demokratik toplum
yaflam›n›n ölçü ve özelliklerinin gelifl-
mesi gerekti¤inin belirlenmesi birçok
bak›mdan netleflme yaratm›flt›r. Böy-
lece Önderlik çizgisinin birey ve top-
lum yaflam›nda pratikleflmesinin nas›l
olaca¤› konusunda hem bir düflünce
yo¤unlaflmas› hem de durufl birli¤ini
ortaya ç›karm›flt›r. Daha flimdiden
mevcut savunmalar›n düflünce dün-
yam›z üzerindeki etkisi bu kadar faz-
lad›r. Daha çok okunup tart›fl›l›r, da-
ha derinden incelenip özümsenir ise, o
zaman zihniyet de¤iflim durumumu-

zun, Önderli¤in belirtti¤i gibi zihniyet
devrimimizin daha derin ve kapsaml›
olaca¤›, düflünce güç ve birli¤inin da-
ha çok artaca¤› kesindir. 

10. Kongre yeniden infla gerçe¤ini
önemli oranda netlefltirdi 

Bu anlamda Önderli¤in hem görüfl-
melerde ifade ettiklerinden oluflturulan
ek rapor hem de savunmas›,10. Parti
Kongremizin haz›rlanmas›n› sa¤layan,
düflünsel temeli kadar irade ve kararl›-
l›¤›n› da ortaya ç›kartan belgeler ol-
mufltur. Ayn› zamanda Önderli¤in bü-
yük direniflinin vicdan›m›zda, duygu-
muzda, ruhumuzda, bilincimizde yol
açt›¤› etki hepimizde gerçekleri daha iyi
görme, olup bitenleri daha gerçekçi de-

¤erlendirme, yani yapt›klar›m›z› ve ya-
flad›klar›m›z› daha derinden bir elefltiri
ve özelefltiri sürecinden geçirmeyi orta-
ya ç›kartm›flt›r. Bizi ciddi bir sorumlu-
luk içine çekmifltir. Hem olup bitenleri
sorumlu bir yaklafl›mla somut gerçek-
li¤i içinde ele alma gücünü, sorumlulu-
¤unu ortaya ç›kartm›fl hem de olup bi-
tenleri analiz etme, hata ve eksiklikle-
rini bulup onlar› aflarak, yerlerine do¤-
ruyu koyacak bilinci, düflünceyi, irade,
iddia ve kararl›l›¤› ortaya ç›kartma gü-
cüne kavuflturmufltur. E¤er 10. Kon-
gre yeniden infla gerçe¤ini önemli oran-
da netlefltirdi ve tamamlad› diyorsak,
10. Kongre Apocu temelde güçlü bir
netleflme, kararlaflma ve birleflmeyi
sa¤lad› diyorsak, 10. Kongre kapsaml›
bir elefltiri özelefltiri temelinde örgüt

yap›m›z› daha çok birlikte düflünür,
yaflar ve davran›r hale getirdi diyorsak,
elbette ki bütün bunlar›n hepsi Önder-
lik duruflundan kaynaklanm›flt›r. 

Gerçekleri ve do¤rular› söyleyerek
avunamay›z. Biz ülkeye gelirken Ön-
derlik “yanl›fl yapmayaca¤›n›n, iflleri
baflar›yla yapaca¤›n›n garantisi nedir?
Bize garanti ver” demiflti. Ben partinin
beni tan›mas›ndan, Önderli¤in örgüt
yap›s›n› güçlendirmifl olmas›na kadar
gerekçeler sundum ve bu temelde par-
ti hata yapt›rtmaz dedim. Önderlik “O
partiye aittir”, “sen kendin ne verecek-
sen ver” dedi. Tabii ki belirtti¤imiz bü-
tün gerçekler Önderli¤e aittir. Biz bun-
lar› belirterek, görev ve sorumlulukla-
r›m›z karfl›s›ndaki zay›f duruflumuzu
örtbas edemeyiz. Evet, bütün bunlar
bir gerçek, ama bu gerçe¤in öteki yüzü
de flu; Önderlik bu kadar büyük bir di-
renifl, mücadele ve üretim içindeyken
biz ise bu durufla yak›flmayacak bir
zay›fl›k içindeyiz. Dolay›s›yla “bak Ön-
derlik iflleri ne kadar iyi yap›yor, bra-
vo!” deyip, alk›fl çal›p kendimizi yafla-
tamay›z. Bu, kötü bir durufl olur. Ke-
sinlikle tehlikeli bir durufl olur. O ba-
k›mdan bu ifade ettiklerim tersinden
flunu da gösteriyor, bunun karfl›s›nda
biz görevlerimizi yapm›fl de¤iliz. Bu da
asl›nda bir bak›ma Önderli¤e görev ve
sorumluluklar› yükleyerek, Önderli¤in
yaratt›klar› üzerinden yaflamaya de-
vam etti¤imiz anlam›na gelir. Önderlik
birçok kez uyard› bizi, “hala burada da
benim s›rt›mdan yaflamak isteniliyor”
dedi. fiimdi mevcut durum biraz onu
gösteriyor. Onu görmemiz gerekli.
Kongrenin böyle baflar›yla sonuç-
lanm›fl olmas›nda Önderlik duruflu-
nun ve çabas›n›n belirleyici rolünü ifa-
de ederken, ayn› flekilde görev ve so-
rumluluklar›m›z› yeterince ve zama-
n›nda, istenilen düzeyde yerine getir-
medi¤imiz de görülmelidir. Bu da tabii
10. Kongrenin elefltiri çizgisi temelinde
kendi durumumuzun, bireysel ve ör-
gütsel düzeydeki duruflumuzun bir
özelefltirisi olmal›d›r. Tüm kadro yap›-
m›z kendisini bu gerçekli¤in bir par-
ças› olarak görmeli, 10. Kongrenin or-
taya koydu¤u Önderlik çizgisi ve ör-
gütsel durufl temelinde çal›flmalar› sa-
hiplenmeli ve yürütmelidir. 
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10. Kongre biraz bu bilince de
ulaflmay›, buna göre görev ve sorum-
luluklar› hep Önderli¤e yükleyen de-
¤il de, kendi üzerine de alarak, hare-
ketimizin bütün görev ve sorumluluk-
lar›n›n gere¤ini pratikte baflar›yla ya-
pan bir organizasyon ortaya ç›kart-
may› önüne bir hedef olarak koymufl-
tur. Parti hareketimizin gerçeklefltir-
mesi gereken duruflun böyle bir du-
rufl olmas› gerekti¤ini kapsaml›, ay-
r›nt›l› tart›flm›fl, de¤erlendirmifl buna
göre de bir yön çizmifltir. Ortaya ç›-
kan do¤rultu temelinde özelefltirel bir
yaklafl›m göstererek parti örgütü-
müzü bütün görev ve sorumluluklar›
baflar›yla yapacak bir düflünce ve ör-
gütlülük düzeyine ulaflt›rmay›, bu te-
melde kurumlafl›r, ifller ve çal›fl›r k›l-
may› temel hedef olarak belirlemifltir. 

10. Kongrenin bu süreçte yap›lm›fl
olmas› büyük bir önem arz ediyor

Siyasal gündem tart›flmalar› yürü-
tülmüfl ve bu do¤rultuda siyasi, as-
keri duruma iliflkin; yeni dönemin si-
yaset belgesi isimli bir kararlaflma
ortaya ç›km›flt›r.

10. Kongrenin böyle bir süreçte ya-
p›lm›fl olmas›, siyasi, askeri aç›dan bü-
yük bir önem arz ediyor. Çünkü iyi bi-
liyoruz ki karfl›t cephe imha ve tasfiye
amaçl› planl› bir sald›r› yürütüyor. Bu
sald›r› 2005 A¤ustos’unda oluflturulan
yeni topyekun savafl konseptine daya-
n›yor. Bu konsept temelinde 2007 y›l›
boyunca 7 ayl›k süre içerisinde yap›lan
haz›rl›k çal›flmalar› sonras›nda olufltu-
rulan imha ve tasfiye plan›n›n uygula-
mas› oluyor. Bu plan›n ABD’den ‹ran’a
kadar kapitalist devletçi sistemin bü-
tün karfl›t uçlar›n› hemen hemen için-
de birlefltirdi¤ini biliyoruz. Adeta dün-
yada birbirine düflman olan ve birbiri-
ni yok etme tutumu içinde olan devlet-
ler, siyasi güçler bile bize dönük imha
ve tasfiye amaçl› sald›r› öngören bu
plan içerisinde birleflmifllerdir. 

Bush ve Erdo¤an görüflmesi son-
ras› 2007 Aral›k ay› bafl›ndan bu yana
da bu plan uygulanmaya çal›fl›l›yor.
Plan› yapanlar›n birkaç ay içinde so-
nuç almak istediklerinden kuflku duy-
mamak gerekir. Asl›nda 2008 yaz›na

ulaflmadan PKK’nin imha ve tasfiye
edilece¤i hesap ediliyordu. Gabar’dan
Bestlere tüm Botan’a dönük sald›r›lar,
yine 2 Aral›k’tan bafllamak üzere bü-
tün medya savunma alanlar›na dönük
hava operasyonlar›, k›fl ortas›nda 21
fiubat’ta Ana karargâha dönük kara
operasyonu bu amaçla gerçeklefltiril-
miflti. PKK’nin 2008 yaz›nda bitirilme-
si önlerine hedef olarak konmufltu.
Fakat bu imha ve tasfiye plan› do¤rul-
tusunda yürütülen sald›r›lar›n bofla
ç›kart›ld›¤›n›, esas olarak baflar›s›z k›-
l›nd›¤›n› biliyoruz. Botan’da baz› ka-
y›plar vermifl olsak da -ki bu esas ola-
rak tasfiyecili¤in yaratm›fl oldu¤u ze-
min ve oluflturdu¤u örgütlenmeye da-
yanarak gerçekleflti- di¤er alanlarda
hem hava sald›r›lar›n›n bofla ç›kart›l-
mas›nda hem de Zap operasyonunun
yenilgiye u¤rat›lmas›nda baflta gerilla
olmak üzere tüm güçlerimiz önemli bir
baflar› ortaya ç›karmay› bildi. Bunun
sonucunda plan büyük bir aksakl›¤a
u¤rad›, birçok yönüyle uygulanamaz
hale geldi. Plan› yürüten güçler, kendi
içlerinde yeni bir sars›nt› yaflad›lar.
Plan›n baflar›ya ulaflamamas› Türkiye
devleti ve devlet yönetimi içerisinde ik-
tidar çat›flmas›n› artt›rd› ve ortaya cid-
di bir siyasi kriz ç›kt›. 

Türkiye’nin ‹ran ve Suriye ile iliflki
ve ittifak›, yine Avrupa ve ABD iliflki ve
ittifak›nda çeflitli dalgalanmalar oldu.
Ancak flunu da bilmek laz›m, bütün
bunlar› sona erdirmek, yeniden bu im-
ha ve tasfiye sald›r›s›n› yürütmek üze-
re yeni bir ittifak, uzlaflma ortaya ç›-
kard›lar. Tayip Erdo¤an ve ‹lker Bafl-
bu¤ uzlaflmas›, PKK’yi imha ve tasfiye
amac› etraf›nda Türkiye devlet yöneti-
minin yeni bir uzlaflma ve ittifak yarat-
mas›n› ifade etti. Buna dayal› olarak
‹ran ve Suriye ile de ittifak kurmaya
çal›flt›lar. Yeniden Avrupa’n›n,
ABD’nin deste¤ini almaya çal›flt›lar.
Bunun için ABD’yi ve Avrupa’y› rahat-
s›z eden baz› uç kesimlerin üzerine git-
tiler. Böylece ABD’nin ve Avrupa’n›n
deste¤ini belli ölçüde yine ald›lar. Tüm
bu iliflkilerin sonucu Temmuz’dan iti-
baren önü kesilmifl, baflar›s›z k›l›nm›fl
olan imha ve tasfiye amaçl› sald›r›y›
Kuzey’de, Güney’de, Do¤u’da, Kürdis-
tan’›n her taraf›nda yeniden gündeme

getirdiler. Askeri sald›r›lar yan›nda si-
yasi, ekonomik, kültürel, ideolojik,
psikolojik sald›r›lar› da artt›rarak sür-
dürdüler. Zaten yeni Genelkurmay
baflkan› olan kifli; PKK’ye karfl› olan
sald›r›n›n bütün bu alanlar› kapsad›-
¤›n› her f›rsatta aç›kça söylüyor ve
herkesi göreve davet ediyor. ‹flbirlikçi
ve PKK karfl›t› Kürtler dahil tüm geri-
cili¤in üzerine görev yüklüyor, onlar›
PKK’ye karfl› sald›rmaya yöneltiyor.

Bütün örgütsel çal›flmalar›m›z›n 
önünü kesmek istiyorlard›

Geçen y›lki sald›r›lar›n amac›,
PKK’nin daha güçlü bir ideolojik, ör-
gütsel ve siyasi, askeri durufl kazan-
mas›n› önlemekti. Yaz sürecinde
güçlü ideolojik, siyasi, askeri hamle-
ler yapmas›n›n önüne geçmekti. Bu-
nu gerçeklefltirmek amac›yla asl›nda
2007’de yapt›klar› planlama çerçeve-
sinde, askeri alan baflta olmak üzere,
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel,
ideolojik ve psikolojik sald›r›y› çok
yönlü sürdürdüler. Kendilerine göre
PKK’nin toparlanmas›na f›rsat verme-
yeceklerdi. Böylece teröre öldürücü
darbeyi bu sald›r›larla vuracaklard›.
Bütün ideolojik, örgütsel çal›flmalar›n
önünü alacaklard›. Fakat biliniyor ki
bu sald›r›lar da bofla ç›kar›ld›. 

Êdî Bese Hamlesinin ikinci aflamas›
ise düflman›n yeniden planlad›¤› tasfi-
ye sald›r›lar›n› bofla ç›kartmak, ona
karfl› etkili bir mücadeleyi gelifltirmek
üzere gündeme getirildi. 18 May›s’tan
itibaren bafllat›lan bu ikinci aflama, bir
yandan düflman›n imha ve tasfiye
amaçl› sald›r›lar›na karfl› siyasi ve as-
keri hamleyi, yani serh›ldan ve meflru
savunma çizgisinde gerillay› gelifltirme-
yi öngörürken, di¤er yandan da ideolo-
jik, örgütsel çizgi mücadelesini geliflti-
rerek her türlü parti d›fl› e¤ilime karfl›
mücadeleyi öngördü. Bizi içten kemi-
ren, kaleyi içten fethetme anlam›nda
Parti hareketimizi düflman ad›na içten
fethetmeyi öngören her türlü parti d›fl›,
tasfiyeci e¤ilime karfl› ideolojik, örgüt-
sel mücadele yürüterek Apocu çizgide
sa¤lam bir durufl kazanmay› hedefledi.
Biz ‘Êdî Bese’ Hamlesinin 2. aflamas›n›
düflman sald›r›s›n›n içeri¤ine uygun

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN EEyyllüüll  2200008866

olarak daha genifl ve kapsaml› hale ge-
tirdik. 2. aflamay› ideolojik, örgütsel,
siyasi, askeri, ekonomik bütün alan-
larda bir direnifl olarak tan›mlad›k. Bu
çerçevede de koflullar ne olursa olsun
kendimizi daha iyi planlayarak, örgüt-
leyerek, daha disiplinli hareket ederek
ve zaman› daha iyi de¤erlendirmeye ça-
l›flarak, bütün alanlarda birlikte çal›fl-
ma yapmay› öngördük.

Türkiye yönetimi siyasi ve 
askeri olarak felç olmufltur

Halk serh›ldan› ve gerillan›n aktif
savunma savafl› geliflti, imha ve tasfiye
amaçl› sald›r› gelifltiren düflman gücü-
ne etkili darbeler vuruldu. Bunun gü-
nümüzde ulaflt›¤› düzey ve boyut görü-
lüyor. Asl›nda A¤ustos bafl›ndan bu
yana gerillan›n aktivitesi giderek
artm›fl ve Eylül bafl› itibariyle zirveye
ulaflm›flt›r. Öngörülen orta  yo¤unluklu
savunma  savafl› önemli ölçüde ortaya
ç›kar›lm›flt›r. 1 Eylül Dünya Bar›fl
Günü vesilesiyle baflta Türkiye ve Ku-
zey Kürdistan olmak üzere yurtd›fl›nda
ve Kürdistan’›n di¤er parçalar›nda ge-
lifltirilen eylemlilikler ‘Êdî Bese’ Ham-
lesinin 2. aflamas›n› gelifltirme anla-
m›nda önemli etkinlikler olmufltur.
2008 1 Eylül Bar›fl yürüyüflleri güçlü
ve kitlesel bir biçimde geçti. Kürt soru-
nuna demokratik çözüm iste¤iyle daha
bilinçli somut mesaj veren önemli bir
eylemdi. Halk›n serh›ldanlar›ndaki
canl›l›¤›n› Türkiye’deki etkinliklerde de
Avrupa’daki kültür festivalinde de gör-
dük. Bütün bunlar›n karfl›t siyasi cep-
he üzerinde oldukça bunalt›c› bir etki
yaratt›¤› tart›flma götürmez bir gerçek-
tir. Türkiye yönetimi, askeri, siyasi ka-
natlar›yla neredeyse felç olmufltur.
‹rade ortaya koyamaz durumda, çeflit-
li yanl›fl, yalan propaganda ve yönlen-
dirmeyle toplumun gündemini sapt›-
r›p, içine düfltü¤ü ç›kmaz› toplumdan
gizlemeye çal›flmaktad›r. Bunu AKP
hükümetinin yaklafl›mlar›nda da yeni
Genelkurmay baflkan›’n›n yaklafl›m›n-
da da görüyoruz. Baflar›s›zl›klar›n› ‹l-
ker Baflbu¤ da Erdo¤an da itiraf etti-
ler. Temel stratejilerini, gerillaya kat›-
l›m› engellemeye ba¤lam›fllard›, ne var
ki bunda baflar›s›z olduklar›n› pefl pe-

fle söylediler. Bu söylemde amaçlar› ne
olursa olsun bir gerçe¤in itiraf› oldu¤u
tart›flma götürmez. Halk desteklemez-
se terör sona erer diyerek, halka bask›
yapman›n ortam›n› haz›rlamaya çal›fl›-
yorlar. Halk üzerinde yeni bir bask›,
tutuklama, iflkence furyas› gelifltirme-
ye haz›rlan›yorlar, onun plan ve haz›r-
l›¤›n› yap›yorlar. Ama bu iflin bir yan›-
d›r, di¤er yan› ise; söyledikleri de yap-
t›klar› da flimdiye kadar baflar›l› ola-
mad›klar›n›n itiraf›d›r. 

2008 yaz›nda kapsaml› bir askeri,
siyasi mücadele yürüttük. Böyle bir
mücadelenin yan›nda geçen y›llardan
farkl› olarak ideolojik ve örgütsel çizgi
mücadelesi aç›s›ndan da en yo¤un ve
etkili bir parti mücadelesi vard›. Bir
yerde gizli sosyal reformculuk denili-
yor, bir yerde gizli tasfiyecilik deniyor,
bir yerde gizli piflmanl›k deniliyor, bir
yerde derin tasfiyecilik deniliyor. Han-
gi isimle isimlendirilirse isimlendiril-

sin, ama Parti hareketimize içten da-
yat›lmakta olan bireyci, tepkici, tutu-
cu, grupçu, sa¤ pasifist, liberal, geri
çekici, tasfiyeci tutum ve yaklafl›mlara
karfl› güçlü bir ideolojik, örgütsel mü-
cadele gelifltirdik. Baflta gerilla olmak
üzere bu tür e¤ilimlerin kendisini ör-
gütleyerek, gruplaflt›rarak hareketimi-
zin gelece¤i aç›s›ndan bir tehdit olufl-
turma durumuna son verdik. D›fltaki
düflmana karfl› siyasi ve askeri cephe-
de yürüttü¤ümüz mücadeleyi içten za-
y›flatan, düflman›n beflinci kolu olarak
içimizde ajanl›k biçiminde örgütsel ya-
p›m›z› ve ideolojik duruflumuzu zay›f-
latmaya dönük bu tür durufl ve çaba-
lar› bofla ç›kard›k. Bu tür kiflilikleri,
e¤ilimleri geçti¤imiz süreçte güçlü bir
ideolojik, örgütsel mücadele temelin-
de, s›n›f ve cins mücadelesi temelinde
yo¤un bir sorgulamaya ald›k. Sonuçta
aç›¤a ç›kart›l›p mahkûm edilen, her

türlü parti d›fl› tasfiyeci e¤ilim olmufl-
tur. Tasfiyecili¤in tasfiyesi, bu yo¤un
askeri, siyasi mücadele sürecinde ve
onunla birlikte gerçekleflmifltir. Bir de
bu cepheden güçlü bir mücadele ham-
lesi yürüttük. Tüm örgüt yap›m›z›n bu
gerçe¤i görmesi gerekir. 

PKK 10. Kongresiyle Apocu 
çizgide netleflme yaflanm›flt›r

Bu ideolojik, örgütsel mücadelenin
hem sonucu hem de zirvesi, PKK 10.
Kongresi oluyor. 10. Kongremiz her ba-
k›mdan içinde bulundu¤umuz süreçte
Özgürlük hareketimize dayat›lan imha
ve tasfiye amaçl› sald›r›lara karfl› hare-
ketimizin verdi¤i en güçlü cevab› olufl-
turuyor. PKK’yi zay›flataca¤›z, gerilete-
ce¤iz, marjinallefltirece¤iz, darbe vura-
ca¤›z, bölece¤iz, parçalayaca¤›z, da¤›ta-
ca¤›z, tasfiye edece¤iz diyenlerin umut-
lar› ve hesaplar› kursaklar›nda kalm›fl-

t›r. Tam tersine 2008 güzüne girerken,
PKK askeri ve siyasi olarak zirvede bir
eylemlilik yaflarken, ideolojik ve örgüt-
sel cephede de Parti 10. Kongresiyle
Apocu çizgide netleflme, kararlaflma ve
partileflme anlam›nda en güçlü bir par-
ti duruflu ortaya ç›karm›flt›r. Bu düzey
hareketimizin elbette ki en güçlü du-
rumlar›ndan birini ifade ediyor. Ulafl›-
lan bu düzeyi iyi anlafl›lmfll›, küçük gö-
rülmemelidir. Kald› ki bütün d›fl çevre-
ler ile düflman da bu gerçe¤i bir biçim-
de itiraf etmek zorunda kal›yor. Bize
karfl› imha ve tasfiye amaçl›, planl› sal-
d›r›y› sürdüren düflman karargâh›, Ha-
reketimizin içinde bulundu¤u süreçte
geriletilemeyip daha da güçlendi¤ini
itiraf etti. ‹lker Baflbu¤ da Erdo¤an da
bunu söyledi. Bu kadar vurduk, k›rd›k,
öldürdük, ama daha da güçlü hale gel-
diler, say›lar› azalmad› diyorlar. Bu güç
tabii ki siyasi ve askeri cephede yürütü-

“2008 yaz›nda kapsaml› bir askeri, siyasi mücadele yürüttük. Böyle bir
mücadelenin yan›nda geçen y›llardan farkl› olarak ideolojik ve örgütsel
çizgi mücadelesi aç›s›ndan da en yo¤un ve etkili bir parti mücadelesi
verdik. Parti hareketimize içten dayat›lmakta olan bireyci, tepkici, 
tutucu, grupçu, sa¤ pasifist, liberal, geri çekici, tasfiyeci tutum ve 

yaklafl›mlara karfl› güçlü bir ideolojik, örgütsel mücadele gelifltirdik”
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len mücadeleyle ortaya ç›k›yor. Gerilla-
n›n Zagrosta, Dersim’de, Botan’da,
Amed’te, Erzurum’da, Amanos’ta vur-
du¤u darbelerle bu düzey ortaya ç›k›-
yor. Yine Do¤u Kürdistan ve Medya sa-
vunma bölgelerindeki sa¤lam meflru
savunma durufluyla ortaya ç›k›yor. Bu
direnifli yaratan Apocu çizginin özüm-
senmesi temelinde ulafl›lan ideolojik,
örgütsel birlik düzeyidir. Bütün müca-
delelere öncülük eden parti örgütlen-
mesinin ulaflt›¤› sa¤laml›k düzeyidir.
Bu durum 10. Kongre gerçekli¤iyle zir-
veye ulaflm›flt›r. 10. Kongre ortaya ç›-
kard›¤› düzeyle siyasi ve askeri geliflme-
leri daha da ilerletecektir. 

Örgütsel durum;
Kongrede örgütsel çal›flmay› halk ve

parti örgütlenemesi olarak iki noktada
ele ald›k. Halk örgütlenmesi anlam›nda
geçen dönemde çok de¤iflik programlar
ve tarzlar temelinde faaliyet yürütmüfl
olsak da, 2005 bahar›ndan bu yana De-
mokratik konfederalizm diye tan›mlad›-
¤›m›z bir siyasal, toplumsal örgütlenme
projesi temelinde bir sistem örgütleme-
ye çal›flt›k. Bu do¤rultuda çok çeflitli
kurumlar gelifltirdi¤imiz de biliniyor.
Zaten halk›n örgütlenmesi için daha
önce geliflmifl bir zemin vard›. Daha do-
¤uflundan gönümüze kadar çok de¤iflik
mücadele biçimleri temelinde yürütülen
çal›flmaya dayal› olarak milyonlar› içine
alan genifl bir kitle taban› yaratt›¤›m›z
bilinmektedir. Partimizin bu taban› sü-
rekli serh›ldana sevk etti¤i bir gerçektir.
Kendi içinde çeflitli kurumlaflmalar olsa
da çok fazla örgütlü hale getirilemeyen,
ama önemli bir mücadele duruflu olan
bir toplumsal taban›n varl›¤› söz konu-
sudur. Demokratik konfederalizm siste-
minin tan›mlanmas›nda Önder
Apo’nun gelifltirdi¤i kapsaml›, ayr›nt›l›
düflünceler mevcuttur. Bunlar›n bir
programa, sözleflmeye kavuflturulmas›
zor olmam›flt›r. Bu da elimizde önemli
bir örgütlenme zeminiydi. Öte yandan
Partimizin bir de 25-30 y›ll›k kitle çal›fl-
mas› tecrübesi vard›. Yeni oluflan bir
hareket de¤iliz. Uzun y›llar boyunca
halk›n çeflitli kesimleri içinde çal›flarak
örgütlenme yapt›¤›m›z, bu anlamda da
önemli bir tecrübe yaratt›¤›m›z bir ger-
çektir. Fakat bütün bunlara ra¤men

2005 bahar›nda Önderli¤imizin önü-
müze koydu¤u Demokratik konfederal
sistemi yayg›n örgütlemeye kavufltur-
mada çok fazla baflar›l› oldu¤umuz söy-
lenemez. Demokratik konfederalizmi
üstten, bürokratik yap›lanma anlam›n-
da inflas›nda yapt›klar›m›z halk›n ör-
gütlülü¤ünün gelifltirilmesi temelinde
tamamlanamad›. Sistemin öncülü¤ünü
yapacak olan kad›n ve gençlik kitlesinin
Demokratik konfederalizmin çizgisinde,
örgütlülü¤ü ciddi olarak yarat›lamad›.
Yine Demokratik konfederalizmin daya-
na¤› olan emekçi kitlelerin örgütlenerek
siyasi, sosyal yaflam üzerinde etkisini
gösteren, a¤›rl›¤›n› koyan bir örgütsel
geliflme ortaya ç›kart›lamad›. Kuflkusuz
inkârc› olmamak, hiçbir fley yap›lmad›
dememek laz›m. Halk iradesinin en üst
organ› olan yasama meclisi, bunun
içinden ç›kan yürütme ve toplumsal
sistemimizin kurumlaflmas›n› gözeten
ve toplumdan gelen sorunlar› çözmeye
u¤raflan yarg› sisteminde baz› kurum-
laflmalar içine girildi. Yine parçalarda
bu temelde komün, meclis düzeyinde
baz› kurumlar›n oluflturulmas› yönün-
de ad›mlar at›ld›. Özgür yurttafl çal›fl-
mas› çerçevesinde flehir meclislerinin
örgütlenmesi yönünde baz› ad›mlar
at›ld›. Ama bütün bunlar›n hepsi De-
mokratik konfederalizm sisteminin in-
flas› dikkate al›n›nca çok yetersiz, zay›f
geliflmelerdir. Önderli¤in ortaya koydu-
¤u sistemin belirginli¤i, aç›kl›¤›, di¤er
yandan örgütlenmek üzere daha önce
ideolojik ve psikolojik olarak kazan›lm›fl
milyonlarca haz›r kitlenin bulunmas› ve
etkili bir çal›flma ortam›, güçlü bir de-
ney ve tecrübenin olmas› dikkate al›n›r-
sa yap›lanlar gerçekten de yok denile-
cek kadar azd›r. Bu yetersizli¤in ciddi
bir elefltiri, özelefltiri gerektirdi¤i aç›kt›r.
Ancak bu kadar yap›l›r demek asla
mümkün de¤ildir.

Elbette halk kendi kendine örgüt-
lenmeyecektir. Hele hele Kürdistan’da
bunun gerçekleflmesi asla mümkün
de¤ildir. Baflkalar›n›n gelip örgütleme-
sini de bekleyemeyiz. Devlet gelip Kürt
sorununu çözsün diyebilir miyiz? Bu
eflyan›n tabiat›na ayk›r›d›r. Bir de De-
mokratik konfederalizmin zaten ruhu-
na da, özüne de, içeri¤ine de ayk›r›d›r.
Biz çözümü devletten beklemeyi de¤il

de devleti daraltmay›, s›n›rlamay›, hal-
k›n demokratik varl›¤›n› ve yaflam›n›
öngören bir toplum örgütlemesi yarat-
may› amaçl›yoruz. O zaman bunu kim
yapacakt›? Tabii ki parti diye tan›mla-
d›¤›m›z kadrolar yapacakt›. Kadrolar-
dan oluflan parti örgütlerimiz yapa-
cakt›. E¤er 3 y›l› aflk›n bir süre içeri-
sinde meclis ve komün esas›na dayal›
demokratik halk örgütlülü¤ü sistemi-
ni gelifltirmede ciddi ad›mlar ata-
mam›fl toplum, halk örgütlülü¤ünü
yaratamam›flsak bunun tek sorumlu-
sunun Partimiz oldu¤u, Partimiz ad›-
na kitleler içerisinde çal›flan kadrolar
oldu¤u tart›flma götürmez bir gerçek-
tir. Demek ki Parti öncülü¤ü görevi ye-
rine getirilememifltir. Halka öncülük
edilememifltir. Halk bilinçlendirilerek
Demokratik konfederalizm çizgisi içe-
risine çekilememifltir. Örgütleneme-
yen bir halk›n tabii ki eylemi olmaz.
Eylem gücünü gelifltiremez. Bu aç›dan
da mevcut halk örgütlenmesinde, De-
mokratik konfederalizmin inflas›nda
yaflanan hata ve yetersizliklerden el-
bette Partimizin, onun kadrolar›n›n
kendisini sorumlu görmesi ve neden
böyle oldu¤unu sorgulayarak nedenle-
rini bulup aflmas› gerekir. 

Kadronun görevi halk› 
bilinçlendirmek ve örgütlemektir 

10. Kongremiz bir de bu gerçekli¤i
sorgulayan, halk örgütlenmesindeki
zay›fl›¤›n nedenlerini ortaya ç›karta-
rak mahkûm eden ve afl›lmas›n› ön-
gören bir kongre olmufltur. Neden De-
mokratik konfederalizm infla edileme-
di? 30 y›l› aflk›n bir süredir Önderlik
ve parti mücadelesiyle ortaya ç›km›fl,
her fleyini özgürlük ve demokrasi mü-
cadelesine veren bu cesur ve fedakâr
halk kitlesi, kad›nlar› ve gençleri ne-
den örgütlenemedi? Bu sorguland›-
¤›nda görülecektir ki kadroda bürok-
ratikleflme, halktan ve kitleden ko-
pukluk yaflanm›flt›r da ondan. 

Örgütlenme zay›fl›¤›n›n oluflmas›n-
da öncülü¤ün yads›nmas› temel etken
oldu¤u görülmüfltür. Halk› bilinçlen-
dirme ve örgütleme görevinin kadroda,
partide oldu¤unun inkâr edilmesi var.
B›rakal›m öncü olmay›, bilinç götür-
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meyi, kendini halktan birisi gibi görme
ve öyle yaflamak isteyen bir e¤ilimin
ortaya ç›kmas› söz konusudur. Buna
bilmem flu e¤ilim, bu e¤ilim deniliyor,
sivil toplumculuk deniliyor, ölçülerin
geriye çekilmesi deniliyor, kadroluktan
uzaklaflma, bilmem kendini sempati-
zan, taraftar düzeyine çekme denili-
yor. Ne denilirse denilsin bütün bun-
lar partinin inkâr›, kadronun inkâr›,
öncülü¤ün inkâr› oluyor. Bütün bun-
lar›n toplam› da elbette Önderli¤in in-
kâr› olmaktad›r. Bilinç Önderliktir,
Parti Önderliktir, öncülük Önderliktir.
Önderli¤i inkâr eden, Önderlik görev
ve sorumlulu¤una sahip ç›kmayan,
anlam›n›, özünü kaybetmifl bir kadro
anlay›fl› ve duruflunun ortaya ç›kma-
s›ndan söz edilebilir. 

Partinin imkânlar›yla 
kendisini yaflatanlar var

Parti zihniyeti ve kadro ölçülerinin
geriye çekilmesi bu dereceye kadar
varm›flt›r. Gerçekten de halktan ko-
pan, parti ve mücadelenin imkânlar›y-
la kendisini flu veya bu biçimde yaflat-
maya çal›flan zay›f, beceriksiz, iradesi,
iddias› küçük, birbiriyle örgütsel da-
yan›flmas›, birli¤i az bir kadro duruflu
ortaya ç›km›flt›r. Bu duruflla elbette ki
Demokratik konfederalizm infla edile-
mez. Elbette ki halk meclislerine ve
komünlerine dayal› toplum örgütleme-
si geliflemez. Toplumun örgütlenmesi
geliflirse böyle kendini yaflatan kadro-
yu hiç kimse kabul etmez. Demokratik
konfederalizmin oldu¤u yerde bireyci
ve asalak kadrolar kendini yaflatamaz.
Bu nedenle bu tür kadrolar kendini
yaflatmak için imkânlar› ve yetkiyi el-
de tutmak istiyorlar. Bu bak›mdan ye-
ni örgütsel sisteme, demokratik konfe-
deralizmin infla sisteminin kurumlafl-
mas›na karfl› bir durufl ve çal›flma
tarz› içinde oluyorlar. Aç›kça bir tutu-
culuk, bir bireycilik ve kendini yaflat-
ma durumu var. Bu tabii ki partilefl-
meye ve Önderli¤in öngördü¤ü de-
mokratik özgürlükçü sisteme karfl› bir
direnifl içinde olmakt›r. Öte yandan
yeniden yap›lanma döneminde prova-
katif tasfiyeci e¤ilimin sald›r›lar›n›n
yaratt›¤› savrulma ile kadro ve parti

gücümüz erimifl, iddia ve iradesini,
görev ve sorumluluklar›na sahip ç›k-
ma gücünü kaybederek hem öncü ro-
lünden uzaklaflm›fl hem de halktan
kopmufl, bürokratikleflmifl, bireycilefl-
mifl bir durumu yaflam›flt›r. 

Yeniyi yaratmakta mu¤lâk 
olan eskiye gider

Esas neden bu olmakla birlikte kit-
le çizgisinin esas al›nmas›nda, uygu-
lanmas›nda ciddi savrulmalar›n ya-
fland›¤› kongremizin tespit etti¤i di¤er
önemli bir gerçek olmufltur. Kitle çizgi-
si dedi¤imiz nedir? Hangi kesimleri
öne alaca¤›z, hangi kesimleri arkaya
alaca¤›z? Bunda bir mu¤lâkl›k ve be-
lirsizlik ortaya ç›km›flt›r. Her mu¤lâk-
l›k, belirsizlik; hâkim olan›, egemen
olan› esas almaya götürür. Dolay›s›yla
yeniyi yaratmakta mu¤lâk olan, eskiye
gider. Demokratik konfederalizmi ken-
di kitlesi temelinde infla etmekte mu¤-
lâk olan›n devlete ve devletçi zihniyet-
te olan s›n›flara hizmet edece¤i tart›fl-
ma götürmez bir gerçekliktir. Nitekim
geçen dönemde baflta Türkiye ve Ku-
zey Kürdistan olmak üzere gerçekle-
flen pratik böyle olmufltur. 

Kad›n ve gençlik öncülü¤ü, kitlesel
çal›flmada esast›r denilerek, öncülük
verilmesi gereken yoksul, emekçi, ezi-
len s›n›f ve tabakalar, kesimler görül-
mez hale gelmifl, göz ard› edilmifltir.
PKK’nin toplumsal taban› en çok ezi-
len, d›fllanan, sömürülen, bask› alt›na
al›nan kesimler oldu¤u gerçe¤i adeta
yok say›lm›flt›r. Demokratik konfedera-
lizmi infla edecek toplumsal kesimin
ezilen emekçi kesimler oldu¤u görül-
memifltir. Emekçilere dayanma geri,
eski anlay›fllar›n hortlat›lmas› gibi de-
¤erlendirilmifl, yenilik ad›na devletçi
sistemin sosyal dayanaklar› öne ç›kar-
t›l›p esas al›nm›flt›r. Bu örgütlenmemiz
ve mücadelemiz aç›s›ndan ciddi bir
tehdit arz ediyor. Bizim aç›m›zdan top-
lumsal parçalanmadan zarar gören s›-
n›flara ve kesimlere dayanarak top-
lumcu bir örgütlenme yaratabiliriz. Bu
gerçeklik göz ard› edilerek a¤alara,
beylere dayanan, varl›kl› egemen ke-
simlere dayanan demokratik bir halk
örgütlenmesi yaratmaktan söz edilmifl-

tir. Böylece örgütsel ortam ard›na ka-
dar orta s›n›fa aç›lm›flt›r. Küçük burju-
va kesimler ve orta s›n›f, hatta egemen
s›n›flar bu durumu f›rsat bilerek bütün
35 y›ll›k mücadeleyle ortaya ç›kart›lan
ulusal demokratik de¤erler üzerinde
biraz da geçmifl tarihten gelen örgüt-
lenmeye ve yönetmeye yatk›n güçlerini,
ellerindeki imkânlara dayanarak tam
bir hegemonya kurmufllard›r. Böylece
Önderlik çizgisi bir tarafa b›rak›lm›fl,
asl›nda bir tür bask› ve sömürü ifade
eden, kendilerini yaflatmay› öngören
bir sistem kurmufllard›r. 

Dayanmam›z gereken 
toplumsal taban emekçi s›n›flard›r

fiunu vurgulamakta fayda var; orta
ve egemen s›n›flar toplumsall›¤›n par-
çalan›p s›n›flaflman›n ortaya ç›kmas›n-
dan yararlanan s›n›flard›r. Emekçiler,
ezilen s›n›flar, sömürü ve istismara u¤-
rayan topluluklar ise toplumsall›¤›n
parçalanmas›yla kendilerini sömürü
ve bask› ortam›nda bulmufllard›r. Bu
nedenle bizim sistemimizi kurmada
gerçek anlamda taban olacak ve siste-
mimize sahip ç›kacak olanlar emekçi-
ler ve ezilen topluluklard›r. Ne var ki
bütün siyasi, toplumsal örgütlenmele-
rimiz içerisinde gerçekten bizim ideolo-
jik ve teorik anlay›fl›m›za uygun bir
toplumsal tabana oturmufl, ezilen
emekçi kesimleri öne ç›karan, onlara
dayal› bir çal›flma, örgütlenme duru-
mu yaratma azd›r, zay›ft›r. Onun yeri-
ne baflat olan orta kesimdir. Önderli¤i-
miz demokratik toplumcu siyaset an-
lay›fl›n› ve toplumsal sistemini emekçi-
lere, ezilen, sömürülen ve istismar edi-
len topluluklara dayand›r›rken bun-
dan sap›larak Demokratik konfedera-
lizm bir orta s›n›f hareketi ve sistemi
haline getirilmifltir. PKK sanki bir orta
s›n›f hareketiymifl gibi görülmüfltür. 

Bu durum bir yandan PKK’yi özün-
den, ideolojik çizgisinden boflaltmaya
çal›fl›rken alttan alta gizli yöntemlerle,
PKK’nin 15-20 bin flehit vererek ortaya
ç›kard›¤› bütün de¤erleri ve birikimi
gasp eden, onun üzerinde kendisini ya-
flatan bir egemenlik sistemi yaratmaya
çal›flm›flt›r. Bu anlamda dayanmam›z
gereken toplumsal tabandan bir kay-
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ma, bir terslik var, bunun düzeltilmesi
gerekiyor. Bu düzeltilmedi¤i müddetçe
var olan örgütlenmenin Önder Apo’nun
Demokratik konfederalizm sisteminin
örgütlenmesi olmayaca¤› tart›flma gö-
türmez derecede aç›kt›r. Burada da bir
savrulma olmufltur. Toplumsal kesim-
lerden hangisine öncelik s›ras› verece¤i-
mizi bilememiz gerekiyor. Elbette her-
kesimi örgütlemeliyiz, devletten zarar
gören herkesimi örgütlemeye ve siste-
mimiz içine çekmeye çal›flmal›y›z. Bu
aç›dan dar s›n›f yaklafl›m›na düflmeden
orta s›n›flar› da örgütleyece¤iz. Küresel
kapitalizm ve tekelcilikten zarar gören
sosyal kesimler de bizim sistemimizin
içine dahil olacak topluluklard›r. Ama
dar s›n›f yaklafl›m›na düflmeyelim der-
ken farkl› s›n›flar›n toplumsall›¤a ve bi-
zim kuraca¤›m›z sisteme farkl› yakla-
fl›mlar›n›n olaca¤›n› da unutmayaca¤›z. 

Demokratik konfederalizmi sadece
ezilenler emekçiler yaratabilir 

Dar s›n›f bak›fl aç›s›ndan kurtulal›m
derken önceliklerimizi kaybetmemeli-
yiz. Bu konuda PKK çizgisi kadar net
bir çizgi yoktur. Elbette ki bizim siste-
mimizi esas olarak oluflturacak ve sa-
hip ç›kacaklar ezilendir, iflsizdir, iflçidir,
köylüdür, memurlar ve di¤er emekçiler-
dir, kad›nlar baflta olmak üzere sömü-
rüye ve istismara u¤rat›lan topluluklar-
d›r. Demokratik komünalizm sistemine
girecek ve devrimci demokratik olanlar
esas olarak bunlard›r. Demokratik kon-
federalizmi infla edecek olan bunlard›r.
Özgürlük ve demokrasi mücadelesini
esas olarak yürütecek olanlar bunlar-
d›r. Ondan sonra ikinci planda orta ke-
simler, üçüncü planda zengin varl›kl›
kesimler gelir. Ülke ve halk de¤erlerine
biraz sayg›lar› varsa bunlar› d›fllama-
mak, mücadelemizin parças› haline ge-
tirmek gerekir. Ama onlar bu sistemin
örgütsel öncülü¤ünü yaratmazlar,
öncü kesimi olamazlar. Örgütlenme on-
lara dayand›r›l›r ve öncülük onlara b›-
rak›l›rsa o zaman toplusal parçalan-
m›fll›¤›n devam etti¤i yeni bir bask›c›,
sömürücü sistem ç›kar. Bundan sömü-
rücü ve üst toplumcu devletçi sistem
ç›kar, ama asla demokrasi ve Demokra-
tik konfederalizm ç›kmaz. Demokrasi

ve Demokratik konfederalizm sadece
ezilenler, emekçiler, yoksullar, mülki-
yetsiz durumda olanlar yaratabilir, ge-
lifltirebilirler. E¤er Demokratik konfede-
ral sistemi kurmak ve yayg›n örgütlen-
meyi baflarmak istiyorsak, ideolojik,
politik çizgimizin esas dayand›¤› top-
lumsal taban› esas almak gerekir. 

Kad›n ve gençlik Demokratik 
konfederalizmin öncü kesimleridir

Üçüncü etken olarak kad›n ve genç-
lik örgütlenmesindeki zay›fl›klara de-
¤inmek laz›m. Kad›n ve gençlik, De-
mokratik konfederalizmin öncü kesim-
leridir. Demokratik konfederalizm stra-
tejisi, toplumsal öncülük olarak kad›n
ve gençli¤i esas al›r, onlara dayal› geli-
flir. Bu, sadece bir sosyal kesim olarak
öncülük de¤il, ayn› zamanda örgütsel
öncülük anlam›na da geliyor. Yani De-
mokratik konfederalizminin inflas›,
esas olarak kad›n ve gençli¤in Demok-
ratik konfederalizm çizgisindeki örgüt-
lülü¤ü demektir. Demokratik konfede-
ral sistemde en fazla örgütçü olan ve
en fazla gelifltiren kesimler demektir.
Kad›n ve gençlik örgütlenmesinin hem
en güçlü bir biçimde gelifltirilmesini
hem de sistemimizdeki her türlü örgüt-
lenmede öncülük yapma konumunu
ifade eder. Bu çerçevede bak›ld›¤›nda
kad›n ve gençlik örgütlenmelerinin ve
çal›flmalar›n›n zay›fl›¤› ortadad›r. Kitle
çizgisindeki terslik ve kayma bu alan-
lardaki örgütsel çal›flmalar›m›zda da
bulunmaktad›r. Tabandan, halktan
kopukluk, bürokratik kadro duruflu en
çok kad›n ve gençlik çal›flmalar› içeri-
sinde var. Buna bir de düflman›n bi-
linçli faaliyetini, çeflitli ajan kesimlerin
örgütlü çal›flmalar›n› eklersek ciddi za-
y›fl›klar, savrulmalar bu alanlardaki
örgütsel çal›flmalarda ve örgütsel mü-
cadelemizde ortaya ç›kmaktad›r. Ön-

cülük, kadro duruflu ve tarzdaki yeter-
sizlikler sonucu gençlik ve kad›n örgüt-
lenmemiz zay›f kal›yor. Hâlbuki bu top-
lumsal güçlerimize öncülük rolü veril-
mifltir. Öncülük flu anlama gelir; o var
oldu¤u ve örgütlendi¤i kadar sistem ör-
gütlenmifl olur. Demokratik konfedera-
lizmin inflas›, kad›n ve gençlik öncülü-
¤ünün örgütlülü¤ü kadard›r. Demek ki
kad›n ve gençlik örgütlülü¤ünü gelifl-
tirmeden, Demokratik konfederalizm
çizgisinde bu kesimleri örgütlü k›lma-
dan Demokratik konfederalizmi infla
edemeyiz. Bu görevler yerine getirilme-
den baz› örgütsel sistemler gelifltirsek
de onlar Önder Apo’nun tan›mlad›¤›
Demokratik konfederalizm olmaz. Bafl-
ka sistemler olurlar. Bu da o an ege-
men olan ideolojik ve siyasi sistemlerin
bir türevi ya da mezhebi olur. Kürdis-
tan gibi bir toplumda en dinamik güç-
ler öncülük yapmadan, kendilerini ör-
gütlü k›lmadan ortaya hiçbir örgütlen-
me ç›kmaz. Parti tarihimiz Kürdis-
tan’da örgütlenmenin nas›l gerçekleflti-
rebilece¤ine en büyük kan›t ve ö¤retici
deneyimdir. Yoksa flunu yapar›z, flun-
lar olur demekle ifller yürütülemez. Bu
aç›dan kad›n ve gençli¤in durumunun
ciddi olarak irdelenmesi ve gerekli dü-
zeltmeleri yaparak kendilerine yükle-
nen rolün yerine getirilmesini sa¤lat-
mak gerekecektir. 

Bütün bunlar sonuçta toplumsal
örgütlenmedeki çizgi kaymas›n› ve ön-
cülü¤ün anlay›fltaki tersli¤ini ortaya
koymaktad›r. Kongremiz orta s›n›f›
esas alan örgüt anlay›fl› ve çal›flma
tarz›n› elefltirmifl ve do¤runun neler ol-
du¤unu ortaya koymufltur. 10. Kongre
bu kayma yan›nda toplumsal çal›flma-
lardaki kadro duruflunu da çok yönlü
de¤erlendirip elefltiriden geçirdi. Buna
yol açan liberal, bürokratik, ölçüleri
geriye çeken, bireyci, örgütlenmeyen,
öncülük irade ve iddias›n› kaybeden,

“Devletten zarar gören herkesimi örgütlemeye ve sistemimiz içine 
çekmeye çal›flmal›y›z. Dar s›n›f yaklafl›m›na düflmeden orta s›n›flar› da
örgütleyece¤iz. Küresel kapitalizm ve tekelcilikten zarar gören kesimler

de bizim sistemimizin içine dahil olacak topluluklard›r. Dar s›n›f 
yaklafl›m›na düflmeyelim derken farkl› s›n›flar›n kuraca¤›m›z 
sisteme farkl› yaklafl›mlar›n›n olaca¤›n› da unutmayaca¤›z”
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Önderli¤i inkâr eden, Önderlik görev
ve sorumluluklar›na sahip ç›kmayan,
iradesiz, iddias›z, basit, parti imkânla-
r›yla kendisini yaflatmay› öngören e¤i-
lim ve anlay›fllar› da ortaya koyup
mahkûm etti. Êdî Bese Hamlesinin te-
mel bir hedefi olan Demokratik konfe-
deralizmin baflar›s›n› ancak bu inflay›
gerçeklefltirecek olan parti öncülü¤ü-
nün, kadro duruflunun do¤ru PKK’li-
leflme çizgisinde yenilenmesiyle müm-
kün oldu¤unu vurgulad›.

HPG’yi büyütmeyen kendini 
yaflatan komuta duruflu elefltirildi

HPG içinde de emeksiz, çabas›z, tü-
ketici, HPG’yi büyütmeyen, yeniyi kat-
mayan, savaflç› e¤itmeyen, savafl› ör-
gütlemeyen, öncülük etmeyen görev ve
sorumluluklar›na sahip ç›kmayarak
özerk bir biçimde kendini yaflatan ko-
muta duruflunu da elefltirdi. Bu,
HPG’nin de bir süredir gündemine
ald›¤›, tart›flt›¤› ve elefltirdi¤i komuta
durufludur. Bu komuta durufluyla
halk içerisinde kitleden kopuk, kitle
çizgisini do¤ru ele almayan kad›n,
gençlik örgütlülü¤üne do¤ru yaklafl-
mayan kadro duruflu, ayn› e¤ilimi tem-
sil ediyor. Bunun özü de parti karfl›s›n-
da özerklik ve de¤erler üzerinde kendi-
ni yaflatmakt›r. Görev ve sorumluluk-
lar›n›n d›fl›nda yetkiye dayanarak ya-
flamakt›r. Yetki almak, ama ifli üstlen-
memek, iflin gereklerine kendini tam
yat›rmamak, ifli tam baflar›yla yerine
getirme iradesini, iddias›n›, gücünü,

örgütsel duruflunu ve çal›flma tarz›n›
ortaya ç›karmamak bu duruflun temel
karakteridir. Gerillada da, halk içeri-
sinde de var olan, ortaya ç›kan yetersiz
kadro, komuta duruflunun esas› özü
budur. 10. Kongremiz bunlar› Önder-
lik, PKK ve flehitler gerçe¤ine karfl›tl›k
olarak gördü ve mahkûm etti. Demok-
ratik konfederalizmin inflas›na do¤ru
yaklafl›m ve bunun bu süreçte mutla-
ka gerçeklefltirilmesi, var olan halk kit-
lesinin bu temelde örgütlü k›l›nmas›
kadar, yeni halk kitlelerine de aç›l›m
sa¤layan, dolay›s›yla da toplumun bü-
tün kesimlerini mümkün olan en genifl
çerçevede örgütlemeyi öngören bir ör-
gütsel çal›flma yürütülmesini öngördü.
Bu çerçevede siyasi, sosyal, ekonomik
çal›flmalar›n örgütlendirilmesine dair
kapsaml› kararlar gelifltirdi. 

Partileflme konusu;
Partinin kendini örgütlemesi, birli¤i-

ni güçlendirmesi için kadronun çizgiyi
özümseme durumu, ifl yapma istemi,
çizgiye kat›l›m düzeyi, ifl bölümü gibi
hususlar›n tart›fl›larak önemli bir dü-
zeyi yakalad›¤›n› söyleyebiliriz. Parti-
leflme, parti örgütlenmesi ve parti ön-
cülü¤ü örgütsel gündemin esas›n›
oluflturmufltur. Kongremizin tüm tar-
t›flmalar›na damgas›n› vuran bu konu-
lardaki tart›flmalar olmufltur. Parti ör-
gütlenmesi ve kadronun durumu çok
kapsaml› tart›flmalara konu olmufltur.
Kadro, kadro politikas›na iliflkin tart›fl-
malar da çok boyutlu yap›lm›flt›r. Yine
sisteme iliflkin, komitelerin örgütlenip

iflletilmesine, yürütülmesine iliflkin
tart›flmalar olmufltur. Kadro tan›m›,
var olan kadro düzeyinin netlefltirilme-
sine iliflkin hususlar da ele al›nm›flt›r.
Tart›flmalar sonucu bu konulara ilifl-
kin somut kararlar ortaya ç›km›flt›r. 

Partileflme sorunu, parti örgütü so-
runu esas olarak da yönetim sorunu
olarak ele al›nm›flt›r. Partiyi örgütle-
mek ve temsil etmek ile sorumlu ku-
rum olarak yönetim ve yönetim kadro-
sunun duruflu, partileflip partilefleme-
me düzeyinde esas sorumlu olan ku-
rumlar olarak ele al›n›p de¤erlendiril-
mifl ve elefltiriye tabi tutulmufltur.
Düzeltmenin esas yönetim duruflunda
yap›ld›¤› takdirde baflar›l› olaca¤› esas
anlay›fl olarak kongrede benimsen-
mifltir. Parti sorunu, örgütlenme soru-
nu kongre gündemine bu temelde gel-
mifltir ve do¤rusu da budur. Bu an-
lamda sorunu esastan ele almama ve
tali fleyler öne ç›kart›larak esastan
uzaklaflma olmam›flt›r. Bunun da bi-
linmesinde yarar var. E¤er askeri, si-
yasi çal›flmalarda bu kadar zay›fl›klar,
eksiklikler ortaya ç›km›fl, bu kadar
a¤›r kay›plar verilmiflse, ideolojik, ör-
gütsel mücadelede bu kadar zay›fl›k
olmufl, tasfiyecilik ortaya ç›km›fl ve bu
kadar zarar vermifl, derin, gizli, aç›k
tasfiyeciler örgüt imkânlar›n› bu ka-
dar tüketmifl, Demokratik konfedera-
lizmin kitle çizgisinde bu kadar eksik-
lik ve hatalar yaflanm›flsa, elbette bü-
tün bunlar› yapamayan kadrodur.
Ama kadroyu bunlar› yapamaz du-
rumda tutan ya da oradan ç›kartama-
yan da yönetimdir. Türkçede “at sahi-
bine göre kiflner” derler ya, kadro el-
bette ki yönetimine göre oluflur, flekil-
lenir, yürür. Yoksa kadro yönetime
ra¤men, yönetim ayr› bir durufltay-
ken, farkl› bir duruflta olacak, yürüye-
cek de¤ildir. Bizim gibi örgütlerde, ha-
reketlerde böyle bir durumun olmas›
mümkün de¤ildir. Bu nedenle kadro
ve örgüt sorunlar›n›n esas›n›n yöne-
tim sorunu oldu¤u, yönetici kadronun
çizgi, örgüt, kadro görevlerine, parti
görevlerine yeterince sahip ç›kmama-
s›ndan ve kendisini örgütlememesin-
den kaynakland›¤› görülmelidir. Kon-
gremiz örgütsel ve partileflme konula-
r›ndaki eksiklikleri elefltirip, bunlar›n
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afl›lmas› için öngörülen örgütsel düze-
yi yakalamak için ç›k›fl noktas› olarak
bunlar› ele alm›flt›r. 

Kadroda yaflanan hatal› 
yetersiz tutumlar mahkûm edildi

Bu çerçevede de¤erlendirmeler na-
s›l ele al›nabilir? Kadroda var olan ha-
tal›, yetersiz tutumlar mahkûm edildi.
Bireyci, tepkici, tutucu, grupçu, tasfi-
yeci, liberal, bürokratik, istifac›, geri
çekilmeci, kendine göreci e¤ilim ve
anlay›fllar da elefltirilip mahkûm edil-
di. Bütün bunlar›n tasfiyecili¤in zemi-
ni oldu¤u, esas tasfiyecili¤in bu tür
anlay›fl ve tutumlardan kaynakland›¤›
belirtildi ve mahkûm edildi. Di¤eri
gizli tasfiyecilik ya da sosyal reform-
culuk biçiminde ortaya ç›kan Doktor
Ali, Rubar, Dicle benzerlerinin duru-
flu zaten bir ajan durufl olarak ortaya
ç›km›flt›r. Bafltan itibaren oldukça ör-
gütlü bir düflman duruflu sergilemifl-
lerdir. Bu konular› kongre öncesinde-
ki mücadele süreci içerisinde de¤er-
lendirmifl ve örgüt yap›m›za sunmufl-
tuk. Daha sonra ortaya ç›kan veriler
bilinçli, örgütlü bir durufl oldu¤unu
göstermifltir. Provakatif, tasfiyeci e¤i-
limin baflar›ya ulaflabilmek için birin-
ci planda HPG’yi etkisizlefltirmek ge-
rekti¤i biçiminde bir de¤erlendirmesi
ve çabas› zaten vard›. 1. Kongra Gel
sürecinde bunu gerçeklefltirebilmek
için çok çaba harcad›lar. 1. Kongra
Gel’de Baflkanl›k Konseyi kongre di-
van›yla ayr› bir toplant› yapt›. Kongre
ortam›nda böyle bir toplant› meflru
de¤ildi. Kongre içerisinde toplant›
yapmak, hizipçilik demektir, partiler-
de buna izin vermezler. Fakat o bir
halk kongresiydi, zaten her yerde ku-
lis oluyordu, örgüt bölünmüfltü, ör-
gütü yürütmek için görev sorumluluk
duyan arkadafllar bundan rahats›zl›k
duyduklar› için, bunu gidermek üzere
toplant› yap›ld›. Zaten divandakiler de
böyle bir toplant› yapmay› gerekli gör-
düler, istekte bulundular, biz de ka-
bul ettik. 1. Kongra Gel toplant›s›n›n
3. ya da 4. günüydü. Baz› sorunlar o
toplant›da çözüldü. Bu toplant›da
Ferhat gibilerin esas amaç ve niyetle-
rini daha net anlad›k. O zamana ka-

dar baz› sözlerle ortal›¤› buland›r›yor-
lard›. “Hepimiz ayr›lal›m, eski yönetim
çekilsin, yenisi gelsin” diyordu. O top-
lant›da aç›kça “sizler çekilin, bizler
yönetime devam edelim” teklifinde
bulundu. Bizim gözümüz o zaman bi-
raz aç›ld›. “biz niye çekilelim, sen çe-
kil biz kalal›m” dedik. Mücadeleyi
bafllatma konusunda o toplant› dö-
nüm noktas› olmufltur. 

Tasfiyecilerin amac› 
HPG’yi ele geçirmekti

Kongra Gel’de mücadelenin ilk hal-
kas› HPG üzerinde olmufltur. Ekrem’i
komutan yapmak istiyorlard›. Yürüt-
me Konseyi seçilirken bütün arkadafl-
lar aday olarak gösterilmiflti. Biz Ba-
hoz arkadaflla yan yana oturuyorduk.
Bas›nc› arkadafllar “hay Allah, bu ne
biçim bir taktik savaflt›r, biz böyle fley
görmedik!” diye arkam›zda söylüyor-
lard›. Ekrem divand›. Oylamaya geçil-
meden önce “ben yürütme konseyi
adayl›¤›ndan çekiliyorum” dedi.
Çünkü yürütme konseyine seçilen bi-
ri HPG komutan› olamazd›. Bunun
üzerine biz de Bahoz arkadafl›n çekil-
mesini istedik. O da “ben de çekiliyo-
rum” dedi. Ekrem orada bitti. Pirince
gitmek isterken evdeki bulgurdan ol-
du. Bir daha yürütme konseyine seçi-
lemedi. Bahoz arkadafl da seçilmemifl
oldu. Böylece yeniden HPG’ye gitmesi
sa¤land›. Zaten bu durum karfl›s›nda
Ekrem HPG’ye gitseydi de seçilemez-
di. Ekrem böyle bitti. Tasfiyecilerin
amac› HPG’yi ele geçirmekti. Erkemle
HPG’yi bitirmek istiyorlard›. Ne var ki
taktik oyun yapmak istediler, ama
kaybettiler. Ama sonra anlad›k ki Ek-
rem ile aç›ktan yap›lmak istenen ve
kaybedilen gizli ve sinsi biçimde yap›l-
mak üzere s›zma yap›lm›fl. Mesela
tasfiyeciler Doktor Ali’yi etkileyip gö-
türmediler. Rubar’›n bir sürü kafa ka-
r›fl›kl›¤› yaflad›¤›n› flimdi arkadafllar
söylüyorlar. Birçok arkadafl konufla-
rak zorla çevirdiklerini ve tuttu¤unu
san›yormufl. Rubar’› biz mi tutmufluz
yoksa baflkalar› m› görevlendirdi net
de¤il. Aç›¤a ç›kan provakatif, tasfiyeci
e¤ilimin kaybetti¤i yerde, gizli tasfiye-
ci duruflun devreye konuldu¤udur.

Ondan sonra Doktor Ali ile Rubar’›n
faaliyetleri bilinçli ve örgütlüdür.
Aç›ktan provokasyonun ele geçirip
da¤›tamad›¤›, 1 Haziran At›l›m›na ka-
rar verilmesini önleyemedi¤i bir du-
rumda bunu fiilen bofla ç›kartmak
üzere yo¤un ve örgütlü bir çal›flma
yürüttüler. PKK 10. Kongresi öncesi
yapt›¤›m›z HPG Komuta Konseyi top-
lant›s›nda bunlar› geniflçe de¤erlen-
dirdik. Yaflanan olaylar›, sürecin geli-
flimini, bunda arkadafllar›n ne kadar
sorumluluk tafl›d›¤›n› de¤erlendirip
buna göre HPG yönetimi içerisinde bir
elefltiri özelefltiri gelifltirdik. Zaten
A¤ustos ay›ndan kongreye kadar HPG
hep toplant› halindeydi. 

Ana karargâh 2004-2005 
y›l›nda iflletilmedi

Haziran’›n bafl›nda da PKK yönetim
toplant›s› olmufltu, onun sonuçlar›na
göre netlefltirme karar› al›nm›flt›. PKK
Meclis toplant›s›n›n kararlaflt›rmalar›
temelinde bu toplant›lar devam etti.
Bu toplant›lardan ç›kan sonuç, bilinç-
li ve örgütlü bir çaban›n oldu¤udur.
fiimdi daha iyi anlafl›l›yor ki Ana ka-
rargâh 2004-2005 y›l›nda iflletilmedi.
PKK Kongresinde Çi¤dem arkadafl›m›-
z›n platformunda aç›¤a ç›kt› ki 2004
yaz›nda HPG’de yönetim de¤iflip Bahoz
arkadafl yönetim olunca, gizli bir yöne-
tim örgütlenmesi yapmak üzere Dok-
tor Ali harekete geçmifl ya da geçiril-
miflti. Çeflitli çevrelerle örgütsel iliflki
gelifltirdi¤i dönem o dönemdir. 2004
Eylül’ünden itibaren bu tasfiyeci e¤i-
lim hareketli ve aktif hale geliyor. Ör-
güt d›fl› e¤ilimleri görüp bunlarla özel
örgütlenme çabalar› yürütüyor. Böyle-
ce 3. HPG Konferans›na haz›rlan›yor-
lar. 3. Konferansta zaten bir grup ola-
rak hareket ediyorlard› ve ayn› düflün-
celeri savunuyorlard›. B›rakal›m bir
askeri örgüt olmay›, HPG’yi bir örgüt
olmaktan ç›kartacak kararlar ald›rt-
mak için çabal›yorlard›. Zor önlendi.
Ard›ndan Ana karargâh› ifllemez hale
getirdiler. 2006’da, temel gerilla sahas›
olan Zagros ve Botan’› Ana karargâh
etraf›nda ifllemez hale getirdiler. Asl›n-
da 2006’n›n sonunda 4. Konferansa
giderken sonuç almay› hesaplam›fl-
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lard›. Çünkü en fazla kendilerini ör-
gütlü görüyorlard›. Savunma komitesi
olarak bunlar›n durumundan rahat-
s›zd›k. Bu süreçte bütün HPG yap›s›n›
dolaflt›k, komuta yap›s›n› dinledik,
Kandil’den Haftanin’e kadar 3-4 ay bo-
yunca bir defter doldurduk. Nedir bu
durum, nereden kaynaklan›yor diye
anlamaya çal›flt›k. Bunun sonucunda
4. Konferansa gittik. Onlar hamle yap-
mak için haz›rlanm›fl, hamle yapmaya
gittikleri 4. Konferansta, biz a¤›rl›¤›-
m›z› koydu¤umuz için kaybetmifller.
Bu gerçeklik sonradan aç›¤a ç›kt›. Bu
nedenle baz›lar› bu tutumumuz nede-
niyle gündemi sapt›rm›fl›z diye bizleri
elefltiriyorlar. 4. Konferans›n gündemi-
ni biz sapt›rm›fl›z. Gerçekten de konfe-
rans öncesi savunma komitesi olarak
HPG yönetimini toplad›k. Bakt›k ki so-
runlar var ve HPG yönetimi çözemiyor.
Arkadafllar bu ortamda iradesiz kal-
m›fllar ve ses ç›karmamay› tercih et-
mifller. Biz de kals›n, herkes kendine
göre hareket eder yaklafl›m›nda bu-
lunduk. Tasfiyeci duruflta olanlar ve
etkilenenler sanm›fllar ki biz gizleyece-
¤iz. Toplant› bafllay›p biz bütün du-
rumlar› aç›kça ifade edince, bu olma-
yacakt›, nereden ç›kt›, talihsiz konufl-
malar oldu dediler. Teflhir edildik dedi-
ler. Onlar konferans öncesi yapt›¤›m›z
baz› konuflmalar›, duyduklar›m›z› sak-
layaca¤›z biçiminde anlam›fllar. Ona
göre plan yapm›fllar. 

Doktor Ali HPG’yi ele geçirerek
KDP’ye götürmek istiyordu

Biz öyle baz› arkadafllar›m›z›n an-
lad›¤› gibi önce farkl› fley söyleyip son-
ra farkl› davranmad›k. Yönetimin ira-
desinin olmad›¤›n› gördük. Bu neden-
le önceki toplant›larda tasfiyeci e¤ilim-
leri ve yaflam durufllar›n› ortaya koya-
mam›flt›k. Bir bak›ma gizlemifltik. Da-
ha sonra bunlar›n aç›¤a konulmama-
s›n› ve suçlar›n›n gizli kalmas›n› üzeri-
mizde bir bask› biçiminde hissetmifl-
tik. Suçlar vard›, suçlular vard›. 2005
Kas›m’›ndaki toplant›da bunu örgüt-
ten ve örgüt yönetiminden gizler duru-
ma düflmüfltük. Daha do¤rusu gizle-
mifltik. Bundan kurtulmak için konfe-
rans zaman›n› iple çekiyorduk. Konfe-

rans olunca o zamana kadar ö¤rendi-
¤im her fleyi herkes bilsin, niye bende
sakl› kals›n dedim. Çünkü bendeki
bilgiler örgütün bilgileriydi. Bu bilgi-
lendirmeyle birlikte tasfiyecilik aç›¤a
ç›kt› ve teflhir oldu. Ondan sonra her-
kes elefltirince bu e¤ilim mahkûm ol-
du. Tabii ki bundan sonra ifller tasfiye-
cilik için tersine dönmüfltür. Bunlar›
anlatmam›z Doktor Ali e¤iliminin ör-
gütsüz ve kendinden geliflmedi¤i ve bir
ajan faaliyeti oldu¤unu ortaya koymak
içindir. Türk devletinin de¤ilse bile
KDP ajan›d›r. Anlay›fl olarak, örgütsel
olarak KDP çizgisindedir. 2007 A¤us-
tos’unda önceden bilinen e¤ilimlerini
bir ajanl›k biçiminde yürüttü¤ü tama-
men netleflti. Nitekim A¤ustos bafl›nda
HPG’nin Komuta Konseyi toplan›nca
HPG içinde ajan örgüt var, ajan faali-
yeti yürütüyor de¤erlendirmesinde bu-
lunduk. Çünkü HPG içinde yaflanan-
lar› art›k baflka türlü de¤erlendirmek
ahmakl›k olurdu. Her türlü dedikodu
ve örgüt d›fl›l›klar ancak ajan bir ör-
gütlenme taraf›ndan yap›labilirdi. Yö-
netim de bu durumu onaylad›. Çünkü
art›k baflka türlü de¤erlendirecek du-
rum olmad›¤› aç›¤a ç›km›flt›. Öyle ki
böyle bir ajan faaliyetin aktörleri olan-
lar bile bu gerçe¤i onaylamak zorunda
kald›lar. Dolay›s›yla onlar›n yapt›klar›
çok bilinçsiz, örgütsüz ve bir insan za-
fiyetinden kaynaklanan faaliyetler de-
¤ildir. Nas›l ki 2003’ün sonunda örgüt
ele geçirilip örgüt YNK’ye götürülmek
istendiyse, bunlar da 2005-2006’da
HPG’den bafllamak üzere örgütü ele
geçirip, Ekrem’in HPG’yi ele geçirme
provokasyon çal›flmas›n›n bofla ç›ka-
r›lmas›n› tersine çevirerek HPG’yi ele
geçirerek KDP’ye götürmek istemifltir. 

Dikkat edilirse Ferhat ve Botan çe-
tesi yüzlerce kadroyu götürdü, ama
bunlar az zarar verebildiler. Ferhat ve
Botan çetecili¤i kadar zarar verip kad-
ro kayb› yaflatmalar›na f›rsat verilme-
den etkisizlefltirildiler. 2005-2006’da
çok bilinçli bir biçimde Rubar’›n Zag-
ros’u örgütlemeyip savafla çekmeyerek
en temel alanda 1 Haziran at›l›m›n›
baflar›s›z duruma düflürdü¤ünü flimdi
çok iyi anl›yoruz. Doktor Ali’nin bütün
Botan’da militanca durufl gösteren yö-
netim kadrosunu bunal›ma düflürüp

düflman sald›r›lar›na aç›k hale getirdi-
¤i tüm ç›plakl›¤›yla aç›kt›r. Elimizde
raporlar var. Gabar’da da Bestler’de de
böyle tasfiyeci rol oynam›fllard›r.
2007’deki toplu kay›plar da bu tasfiye-
ci faaliyet sonucudur. 2008’deki ka-
y›plar da bu faaliyetin parças› ve deva-
m›d›r. Sadece objektif bir durum ya da
etkilenme de¤ildir, bizzat örgütlenen,
faaliyet yürüten subjektif bir e¤ilimdir.
Örne¤in, Gabbar’da Adil arkadafla dö-
nük çok bilinçli, örgütlü bir sald›r› yü-
rütülmüfltür. Nitekim baz›lar› Ga-
bar’dan ayr›ld›ktan sonra sald›r›lar
bafllad› ve bütün Gabar tak›mlar›m›z
pefl pefle bir ay içerisinde operasyon-
larla karfl›laflt›. Bir k›sm› ancak tesa-
düfen kurtulabildi. Özcesi bu e¤ilim
örgütlü bir ajan faaliyetidir ve örgüte
provakatif tasfiyeci dayatmad›r. 

Tasfiyecili¤i görüp mücadele 
etmemek de tasfiyeciliktir

Provakatif tasfiyecili¤e zemin olmak
da tasfiyeciliktir. Tasfiyecili¤i görüp
mücadele etmemek de tasfiyeciliktir.
10. PKK Kongresinin tasfiyecilik ola-
rak tan›mlad›¤›, elefltirdi¤i esas olarak
da bu tür yanl›fl e¤ilimler ve tasfiyeci-
li¤e zemin olan durufllard›r. Bunlar or-
ta yolculuktur, küçük burjuva, orta s›-
n›f e¤ilimidir. Her türlü orta s›n›f, kü-
çük burjuva e¤ilim, duygusu, dav-
ran›fl›, düflüncesi bizim mücadele or-
tam›m›zda örgütü mücadele eden ör-
güt olmaktan ç›karan ve mücadeleyi
geriye çeken tasfiyeci rol oynamakta-
d›r. Bu tür e¤ilimler ve onlar›n ortaya
ç›kard›¤› her türlü durufl provakasyo-
na, düflman faaliyetine, ajan faaliyeti-
ne zemin olmaktad›r. 10. Kongre orta
yolculu¤u böyle de¤erlendirdi ve mah-
kum etti. Bir mücadele örgütünün tas-
fiyeci e¤ilimlerle yan yana yaflamaya-
ca¤›n› vurgulad›. Dolay›s›yla 10. Kon-
gre orta s›n›f partisine karfl› büyük bir
mücadele alan› olmufltur. Bireyci, tep-
kici, tutucu, tasfiyeci, grupçu, liberal,
bürokratik, flematik e¤ilimlerin tümü
orta yolculuktur ve orta s›n›ftan bes-
lenmektedir. Kongremiz bu tasfiyeci
e¤ilimi ve durufllar› mahkûm etmifltir.
Elefltiri özelefltiri bu tasfiyecili¤i mah-
kûm etme üzerinden geliflti. Yoksa or-
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taya ç›kan bir tasfiyecili¤i mahkûm et-
mek, tasfiyecili¤e karfl› bir mücadele
ve durufl de¤ildir. Onlar zaten zarar
verdi¤i kadar vermifl, sonunda ipli¤i
pazara ç›km›fl, yakas› tutulmufl, mah-
kûm edilmifl, örgütten kovulmufltur.
Bu nedenle tasfiyecili¤e karfl› tutum,
Doktor Ali ve Rubar çetesine karfl› tu-
tumla s›n›rland›r›lamaz. Onlara karfl›
tutum, onlar örgüt içinde gizli ve sinsi
olarak varl›klar›n› sürdürürken, örgü-
tümüze zarar verirken gösterilmeliydi.
O zaman bu durufl tasfiyecili¤e karfl›
mücadele olurdu. Yoksa örgütten ko-
vulduktan sonra herkes tasfiyecili¤i
görebilir ve tutum alabilir. Bunu bir
devrimci örgütsel durufl olarak de¤er-
lendiremeyiz. Yi¤itlik zaman›nda, on-
lar bozgunculuk, y›k›c›l›k yapt›¤›nda
karfl›s›nda durup mücadele etmekti.
Dolay›s›yla tasfiyecili¤e karfl› mücade-
le bugün örgüt içinde var olan yanl›fl-
l›klara karfl› durmak ve onlar› düzelt-
me mücadelesi olarak görülmelidir.
Kongre, sorunu böyle ele ald›. Kongre,
orta yolcu tasfiyecili¤i tan›mlad›, aç›¤a
ç›kard›, teflhir etti, elefltirdi, özelefltiri-
den geçirdi ve mahkûm etti. Elefltiri
özelefltiri e¤ilimleri mahkûm etme te-
melinde oldu. Kararlar buna göre ge-
liflti. Kadro politikas›n›n do¤ru yürü-
tülmesine, ortak kadro politikas›ndan
tutal›m yönetimin, kadrolar›n bir el-
den düzenlenmesine kadar kararlar
al›nd› ve görevli organlar oluflturuldu.
Tüzük hükmü haline getirildi. 

PKK Meclisi elefltiri özelefltiri 
platformundan geçti

Di¤er yandan kongre platformu-
nun ortaya ç›kard›¤› çizgi do¤rultu-
sunda PKK Meclisi elefltiri özelefltiri
platformundan geçirildi. Bütün dele-
geler bu temelde tutum belirleyip söz
verdiler. Bir düzeltme hareketi, çizgi-
ye çekme hareketi, Önderlik çizgisine
çekme hareketi gelifltirildi. Bunun
bütün kadrolara yay›lmas› için her
alanda kadro konferanslar› yap›la-
cak, platformlarda elefltiri özelefltiri
yap›lacak. HPG zaten bütün komuta
kademesinden rapor alacak ve plat-
forma ç›karacak. Bütün savaflç› yap›-
s›ndan bireysel raporlar istenecek.

Böylece askeri ve siyasi alanda yöne-
tim ve kadrolar›n netleflmesi sa¤lana-
cak. Bu süreç haz›rl›klar yap›l›p fazla
zaman geçirilmeden tamamlanacak-
t›r. Öyle ki art›k durumu netleflme-
mifl, herhangi bir alanda somut, ör-
gütsel yer almayan, görevi bulunma-
yan bir kadro b›rak›lmayacakt›r.
Kadrolar PKK’nin ölçülerinden geçiri-
lecek, elefltiri özelefltiriyle netlefltirile-
cek, kadro olamayan düflürülecek,
sempatizan yap›lacak, taraftar yap›-
lacak veya at›lacakt›r. Böylece yeni-
den örgütlenme gelifltirilecektir. Her
kadro alt› ayda bir Parti meclisine bi-
reysel rapor yazacakt›r. Disiplin ku-
rulunu kald›rd›k. Örgütte disiplin ve
düzeni sa¤lamak esas olarak ideolo-
jik, örgütsel mücadele ve kadrolar›n
bu konuda duyarl›l›¤›na dayand›r›la-
cakt›r. Örgütsel bir suç ifllendi¤inde,
soruflturma komisyonlar›n›n rapor-
lar› temelinde parti platformlar›nda
kiflilerin durumu de¤erlendirilip ka-
rar alt›na al›nacakt›r. Çünkü bir par-
tide ideolojik ve örgütsel çizgi d›fl›l›k-
lar› mahkemelere ve disiplin kurulla-
r›na b›rakmak, kadroyu bir memur
durumuna düflürmektir. Bu durum,
kadronun ideolojik ve örgütsel has-
sasiyetlerinin zay›flamas›n› berabe-
rinde getirmektedir. Disiplin kurulu-
nu kald›r›p, PKK gelene¤indeki plat-
formlarla örgütsel sorunlar› düzelt-
mek hem en do¤ru yoldur hem de en
demokratik düzeltme biçimidir. Di-
siplin suçu ve cezalar› bu temelde de-
¤erlendirilip karara ba¤lanacakt›r.
Örgüt ve kadrolar aç›s›ndan parti
platformlar› geçmiflte görüldü¤ü gibi
en do¤ru düzeltme yöntemidir. Tabii
ki KCK sistemi içindeki kurumlarda
ve toplumsal örgütlenmelerde disip-
lin kurullar› yine olacakt›r. Öte yan-
dan KCK sistemi içinde ortaya ç›kan
suçlar ve sorunlar KCK sözleflmesin-
de yerini alan mahkemeler ve kurul-
lar taraf›ndan ele al›nacakt›r. 

Örgütsel sistemde de baz› de¤iflik-
likler yap›ld›. Parti meclisinin daha iyi
pratikleflmesi için ideolojik, örgütsel,
askeri, ekonomik görevlere göre kendi-
sini örgütlemesi kararlaflt›r›ld›. Eflbafl-
kanl›¤›n yerine genel koordinatörlük
kurumu geçirildi. ‹nfla kongresinde tü-

zük çok genel kalm›flt›. Komite düzeni,
dolay›s›yla örgütsel sistem iyi oturtul-
mam›flt›. Parti meclisi, yürütmesi ve
“ihtiyaca göre alt komiteler kurulur”
denilmifl, böylece örgütlenme mu¤lâk
ve herkesin kendine göre uygulayaca¤›
bir durum ortaya ç›karm›flt›. Kongrede
bunu de¤ifltirdik. Parça komiteleri,
bölge komiteleri, yerel komiteleri, par-
ti komünleri en temel örgütlenmeler
olarak tüzükte yer ald›. Çünkü parti
örgütlerinin ve militan›n olmad›¤› bir
yerde ne Demokratik konfederalizm
olur ne de demokrasi mücadelesi geli-
flir. Bu nedenle PKK kadrosu her yer-
de olmak durumundad›r. PKK örgütü-
nün her yerde olmas› gerekiyor. Temel
fliar›m›z ve hedefimiz budur. Parti ön-
cülü¤ü ve örgütü olmadan ne özgürlük
ve demokrasi mücadelesi yürür ve ne
de Demokratik konfederalizm örgüt-
lendirilir. Bu nedenle parti öncülü-
¤ünü sa¤layacak ve toplumu taban-
dan örgütleyecek biçimde sistemde ye-
ni de¤ifliklikler yapt›k.

Eski Parti meclisi yönetim 
olamayaca¤›n› ortaya koymufltu

Bir tüzük ortaya ç›kar›p daha yet-
kin bir örgütlenme modeli ç›karm›fl
olsak da, iflin özü; ideolojik ve örgüt-
sel çizgide do¤ru kadro duruflu orta-
ya ç›karmakt›r. Do¤ru kadro duruflu
nereden ç›kar? Tabii ki çizgiyi özüm-
semifl, kendini iyi örgütleyen, kolektif
çal›flan bir yönetimden ç›kar. O za-
man Parti yönetiminin durumu ne-
dir? Parti yönetimi nas›l bir yönetim-
di. Ne yapt›, ne yapmad›? Ne kadar
yönetim oldu? Kongre bunlar› tar-
t›flt›. Zaten bir süreden beridir parti
içerisinde bu hususu tart›fl›yorduk.
‹nfla kongresi önemli bir ad›m olsa
da, pati örgütlülü¤ü ve öncülü¤ü an-
lam›nda ortada bir parti olmad›¤›n›
2007 Eylül’ündeki Parti meclis top-
lant›s›nda de¤erlendirmifl ve Kas›m
ay›nda kongre yapma karar› alm›flt›k.
Böylece Kongre haz›rl›k komisyonla-
r›n› oluflturduk. Parti meclisi art›k
görevini tamamlam›flt›. Çünkü eski
mecliste bir iddia ve irade yoktu. Bir
iddial› duruflu yoktu. Yönetim olama-
yaca¤›n› zaten kendisi ortaya koy-
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mufltu. Bu nedenle kongre çabuk ol-
mal›yd›. Ne var ki gecikti. Gecikme-
nin nedeni düflman›n sald›r›lar› ola-
rak görülse de, esas olarak yönetimin
o süreçte bir kongre yapacak örgütsel
duruflta olmamas›yd›. Çünkü ideolo-
jik ve örgütsel duruflta netleflmemifl,
iddias› güçlenmemifl bir yönetim kon-
gre yapsayd›, bu kongre çok fazla bir
fleyi de¤ifltiremezdi. Hatta daha
olumsuz ve geriye çeken durumlar
ortaya ç›karabilirdi. Bu nedenle iki
ay sonra yapaca¤›m›z kongreyi ancak
bir sene sonra yapabildik.

Bu bir sene içinde yönetimde belirli
geliflmeler oldu. ‹ddia düzeyi artt›. Ar-
kadafllarda yeniden irade geliflti, görev
ve sorumluluklara sahip ç›kan bir tu-
tum ortaya ç›kt›. Art›k parti d›fl› e¤i-
limlere karfl› mücadele eden bir yöne-
tim duruflu gösterilince, kadrolarda da
benzer e¤ilim geliflti. En somut örnek;

Parti yönetimimiz HPG’de yap›lan plat-
formlara sahip ç›kt›, hatta daha net ve
fazla de¤erlendirmelerde bulundular.
Böylece ortak bir düflünce, irade ve
karar düzeyi ortaya ç›kt›. 2007 y›l› Ey-
lül’ünde kendini feshetme noktas›nda
olan meclis, 2008’in Haziran bafl›nda
tasfiyecili¤e karfl› mücadele karar›
ald›. Her alanda netlefltirme süreci
bafllatt›. Bu partileflme aç›s›ndan
önemli bir geliflmeydi. Elbette bu mec-
liste görevli olan kiflilerle s›n›rl› bir ge-
liflme de¤ildi. Bir bütün olarak parti-
deki geliflmeydi, kadro duruflundaki,
örgütsel durufltaki bir geliflme ve to-
parlanmayd›. Yoksa geliflmeleri sadece
Parti meclisindeki geliflmeyle aç›kla-
mak do¤ru olmaz. Do¤rusu, örgütte
yaflanan geliflmeler somut olarak ken-
disini mecliste göstermifltir. O zaman
bunu sahiplenmek, ilerletmek, Önder-
lik çizgisini her bak›mdan hâkim k›la-
cak bir partiyi ortaya ç›kartmak için

çal›flmak gerekirdi. Geçti¤imiz aylarda
hep böyle çal›flt›k ve kongreye bu te-
melde gittik. Sonuçta PKK 10. Kongre-
si önemli bir irade ortaya koyarak, ör-
gütte ve kadroda büyük geliflmeler ya-
ratt›. Kongreyle birlikte yönetimde ve
kadroda ortaya ç›kan partileflme ve bu
geliflme düzeyi, önümüzdeki dönemde
tüm örgüt yap›m›za, kadrolara ve ça-
l›flmalara yans›yacakt›r. 

1 Haziran Hamlesi ile düflman 
cephesinde gerileme yarat›ld›

Bu geliflmelere neler yol açt›? Bir-
çok etkeni sayd›k, insan yeniden tek-
rarlayabilir. Kuflkusuz Önderlik ve in-
sanl›k tarihinin en büyük özgürlük
duruflu olan ‹mral› direnifli bu gelifl-
melere yol açt›. Önderli¤in düflünce
gücü bunu yaratt›. fiehitlerimizin öz-
gürlük iradesi yaratt›. Viyanlar, Nuda-

lar, Sorxwinler yaratt›. Adiller, Gülba-
harlar, Kurtaylar, Ferhatlar, Sidarlar,
Dicleler yaratt›. Büyük flehitler verdik.
Hepsi tasfiyecili¤e karfl› mücadelenin
flehitleriydiler. Mücadele, Önderlik çiz-
gisini hâkim k›lmak, örgütlemek için
tasfiyecili¤e karfl› fedai çizgisinde yü-
rütüldü. Partiye, de¤erlere, mücadele-
ye sahip ç›kt›lar ve flehit düfltüler. Bu
herkesi etkiledi. Bunun etkisini gör-
memiz laz›m. fiehitlerimizin bu büyük
duruflu öyle s›radan de¤erlendirile-
mez. Her türlü sald›r›ya ra¤men 1 Ha-
ziran At›l›m› yenilmedi. 1 Haziran At›-
l›m› beflinci y›l›na girdi. 1 Haziran
Hamlesi sürekli gelifltirildi. Düflman
cephesinde ise gerilemeler yarat›ld›.
Böylece Önderlik çizgisinin kazanaca-
¤›na dair büyük güven olufltu. Dolay›-
s›yla mücadele azmi, iste¤i, heyecan›,
iradesi, iddias› geliflti. Bu, partide de
halkta da geliflmeyi ortaya ç›kard›. 

Halk›n duruflu gerçekten de çok de-

¤erli ve heyecan vericidir. Bu duruflu
da Önderlikle ve flehitlerle birlikte an-
mal›y›z. Halk›n mücadelede ›srar›, Ön-
derlikle bütünleflme gücü, büyük ce-
sareti ve fedakârl›¤›, her türlü bask›ya
ra¤men en fliddetli mücadeleye haz›r
oldu¤unu ortaya koymas›, HPG’yi bes-
lemesi ve intikam savafl›na ça¤›rmas›
yaratt›. Halk›n duruflu, gerillaya da
kadroya da ruh verdi. Hepimiz etkilen-
dik. Öyle ki ‘ben bittim, tükendim hiç-
bir fley yapamam’ diyen dedikodu mer-
kezi haline gelmifl olanlar bile bir y›l
sonra gericili¤e karfl› mücadele eden,
benim hatalar›m eksikliklerim flunlar-
d›r, bunlardan utanç duyuyorum, dü-
zeltece¤im, ifl yapmaya haz›r›m diye-
cek; bir bilinç, irade ve iddia, kararl›l›k
gösterdi. 10. Kongre böyle bir geliflme
sürecinde topland›. Bu kongrede tüm
yönetime yönelik elefltiriler aç›k ve net
biçimde yap›ld›. Elefltirilere karfl›
ayakta kalma, bu temelde özelefltiri
verme, elefltiriler karfl›s›nda kendini
düzeltme ve örgüte güçlü biçimde ka-
t›lma iradesi ve iddias› gösterdiler.
Özelefltiri temelinde kendilerini yenile-
yerek yeniden görevlere talip olma ira-
desini gösterdiler.

Yeniden infla komitesini 
Önderlik görevlendirdi

PKK’de yönetim olma durumu ve
yönetim gerçe¤inin durumuna iliflkin
Önderlik de¤erlendirmelerini dikkate
alarak genel bir de¤erlendirme geliflti.
Bunun yan›nda 2003-2004 provakatif
tasfiyeci durum de¤erlendirilerek yö-
netime yönelik elefltiri gelifltirildi. Esas
olarak bu iki temel durum karfl›s›nda
özelefltiri verildi. Tabi ki 2004 Ni-
san’›ndan itibaren Önder Apo’nun
gündemlefltirdi¤i PKK’nin yeniden in-
flas› karfl›s›ndaki tutum, durufl ve an-
lay›fllar ele al›narak yönetim ve parti
kadrosunun durumu de¤erlendirildi.
Tabii ki esas olarak da yönetim ve kad-
ronun duruflu, Önderli¤in ortaya koy-
du¤u yeniden infla gerçe¤inin ideolo-
jik, örgütsel duruflunda gizlidir. Yeni-
den infla komitesini de Önderlik görev-
lendirdi. Biz bu kongreye 10. Kongre
dedik. Çünkü Önderlik hep PKK dedi.
Öte yandan 2000’den itibaren biz reel

“Parti yönetimimiz HPG’de yap›lan platformlara sahip ç›kt›, hatta 
daha net ve fazla de¤erlendirmelerde bulundular. Böylece ortak bir 

düflünce, irade ve karar düzeyi ortaya ç›kt›. 2007 y›l› Eylül’ünde 
kendini feshetme noktas›nda olan meclis, 2008’in Haziran bafl›nda 

tasfiyecili¤e karfl› mücadele karar› ald›. Her alanda netlefltirme 
süreci bafllatt›. Bu partileflme aç›s›ndan önemli bir geliflmeydi”
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sosyalizmi elefltirdik. Önderli¤in çö-
zümlemeleri do¤rultusunda reel sos-
yalizmle eflitlik ve demokrasinin ola-
mayaca¤›n› gördük. Ama elefltirdi¤imi-
zin yerine Önderli¤imizin ortaya koy-
du¤u ilkelerin nas›l pratikleflece¤ini
ortaya ç›karamad›k. Yani yanl›fl› elefl-
tirdik, ama do¤ruyu ortaya koymada
düflüncelerimizi derinlefltiremedik. Bu
da bir düflünsel bunal›m süreci ya-
flatt›. Önderlik AH‹M Savunmas›nda
PKK’nin isminin de¤ifltirilebilece¤i,
baflka bir isimle varl›¤›n› sürdürülece-
¤ini söylemifl, ama Güneyde PKK’nin
isim olarak da devam edece¤ini belirt-
miflti. O zaman “PKK olarak devam et-
mek çok anlaml› de¤il, ismi de¤ifltiril-
sin, yeni bir isimle yürüsün” görüflüne
vard›k. ‹ki y›l boyunca böyle bir dü-
flünsel aray›fl ve çözümsüzlük süreci
yaflad›k. Ne zaman ki Önderlik para-
digma de¤iflimini Atina savunmas›nda
ortaya koydu, örgüt içinde de devletçi
iktidarc› paradigman›n yerine, demok-
ratik sosyalizm çizgisinde Demokratik
Ekolojik Cinsiyet Özgürlükçü Toplum
Paradigmas›n› zihniyet ve pratikleflme
do¤rultusunda gelifltirmeye yöneldik.
Reel sosyalizmi, devletçi sosyalizmi
elefltirip onun yanl›fll›¤›n› ortaya ko-
yarken insanl›¤›n özgür, eflit, demok-
ratik yaflam›na yol açacak cinsiyet öz-
gürlükçü, demokratik ekolojik toplum
paradigmas› temelinde demokratik
sosyalizmi gelifltirdi¤imiz zaman PKK
yeniden insanl›k önüne alternatif, yeni
bir yaflam projesi ortaya koymufl oldu.
PKK yeniden öncülük iddias› kazand›.

Halk hiçbir zaman PKK halkt›r
halk burada fliar›ndan vazgeçmedi

Tasfiyecilik, Önderli¤in paradigma-
s›n› ve projesini sapt›rma yan›nda bu
paradigmay› ve alternatif projeyi sahip-
siz b›rakmak isteyince, Önderlik yeni-
den inflay› gündeme getirdi. Yani bir
yandan tedbir bir yandan da görevlerin
baflar›yla yerine getirilmesi gere¤inden
do¤du. Nitekim Önderlik yeniden in-
flay› hem gereklilik hem de tedbir ola-
rak tan›mlad›. Tedbir tasfiyecili¤e
karfl›, örgüt içerisinde ki da¤›lma, çö-
zülmeye karfl› idi. Gereklilik ise, tarih-
sel öncülük görevinin demokratik sos-
yalizm çizgisinde yerine getirilmesiydi.
Halk her zaman “PKK halkt›r, halk bu-
rada” diyordu. PKK’siz iki y›l yafland›,
ama halka göre PKK her zaman var ol-
du. “PKK halkt›r. halk burada” fliar›n-
dan hiç vazgeçmedi. PKK’yi tasfiye et-
mek isteyen provakatif tasfiyeci e¤ilim-
di, ona karfl› duramayan, onu engelle-
yemeyen ise Parti yönetimi ve kadrola-
r›yd›. Ama Önderlik ve halk aç›s›ndan
PKK’nin yok edildi¤i, tasfiye edildi¤i bir
dönem hiç olmad›. Tasfiyecilik ve onu
aflamayan kadrolar aç›s›ndan böyle bir
süreç yafland›. Bunu da böyle bilme-
miz laz›m. Önderlik isim de¤iflikli¤i ön-
gördü. Daha sonra kongre sistemi içe-
risinde bir komite olarak partiyi yürüt-
mek istedi. Öncülü¤ün böyle yürütül-
mesini öngördü. Bunun baflar›lamad›-
¤›n› görünce bu defa yeniden inflay›
gündeme getirdi. Ancak yeni inflay› ye-
ni bir ideolojik çizgi yaratt›. Yeniden in-

flay› bunun örgütlenmesi olarak ön-
gördü. Yani yeni durum ciddi bir de¤i-
flikli¤i ve yenili¤i ifade ediyordu. 

Yeniden inflay› bu biçimde Önderlik
gündeme getirdi, ama bu ne kadar sa-
hiplenildi? Yeniden inflaya yaklafl›mlar
ne oldu? Buradan bafllayarak bir sor-
gulama, elefltiri özelefltiri gelifltirmek
gerekti. PKK’nin yeniden inflas›n› öyle
herhangi bir komite, herhangi bir örgüt
ortaya koymad›, Önderlik ortaya koy-
du. Bu bir Önderlik örgütlenmesiydi.
Önderlik ‘benim e¤ilimimin örgütlen-
mesi’ dedi. O halde Önderli¤e kat›l›m
ne kadar gerçekleflti? Önderli¤in örgüt-
lenmesine kat›l›mda yönetim düzeyi ne
kadar görev ve sorumluluk ald›, rol oy-
nad›? Kadro düzeyi ne kadar sorumlu-
luk ald›, rol oynad›? Bu, yeniden infla-
ya yaklafl›mlar nas›l oldu? Ne tür yak-
lafl›mlar gösterildi? Kongre bunlar› tar-
t›flt›. Tabii yeniden inflaya farkl› farkl›
yaklafl›mlar vard›r. Doktor Ali ‹nfla Ko-
mitesi üyesiydi, platformda “ben yeni-
den inflay› sa¤ ve sol e¤ilimi bir araya
getirip, bar›flt›rmak için kurulmufl bir
komite olarak gördüm” dedi. Ona göre
Partinin yeniden kuruluflu böyle olma-
l›yd›. Nitekim “onlar -yani Ferhat Bo-
tan ekibi- gelince, ben bayram ettim,
ondan sonra da hiç çal›flmad›m” diyor.
Partinin örgütlenmesini zaten gereksiz
gördüm, diyor. Parti feshedilerek orta-
dan kald›r›lm›flt›, niye yeniden ›srar
ediliyor anlam›yorum, diyerek, tasfiye-
ci anlay›fl›n› aç›kça ortaya koymufltur.
Zaten yeniden infla kongresi öncesi de
yeniden inflay› sabote edici bu tür e¤i-
limler vard›. Doktor Ali, infla komitesi
yan›nda Parti meclis üyesiydi de. Tabii
ki bu tür e¤ilimler Patiyi örgütlemez,
Önderli¤i ve Partiyi yaflamazlar. Çizgi
mücadelesi yürütmezler. Bu uç örnek-
tir, ama meclis içinde de d›fl›nda da in-
flaya farkl› yaklaflanlar olmufltur. As-
l›nda infla komitesi çok net bir çizgi or-
taya koyamad› baflta. Komite de dalgal›
ve kar›fl›kt›. Doktor Ali ile Rubar bir
e¤ilim ve uçtu. ‹nfla komitesi bir ha-
kem kurulu gibi görüldü. Zaten infla-
dan sonra baz› arkadafllar kendilerini
geri çektiler. Bu misyonu sürdürme ro-
lünü devam ettirmediler. Önderlikten
kendilerini onaylatt›lar, yeniden infla
görevi ald›lar, ama ilk toplant›da ‘göre-
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vi b›rak›yoruz’ dediler. Oysaki PKK’de
görev b›rakmak yoktur. PKK, büyük
dava ve amaçlar› olanlar›n yeridir. Böy-
le olanlar bugünden yar›na misyonla-
r›n› b›rakmazlar. Yani PKK bir misyon
iflidir, ya baflar›rs›n ya kaybedersin.
Bunu yapmak yerine ‘ne baflar›r›m, ne
kaybederim ortada dururum’ çizgisi or-
taya konuldu. Baz› arkadafllar böyle
yapt›lar. Bireyci tutum gösterdiler.
Baz› arkadafllar da PKK’nin yeniden in-
flas› için gerçekten çok çal›flt›lar. fiehit
düfltüler diye böyle belirtmiyoruz.
Çünkü kongre haz›rl›k çal›flmalar›nda
biz de yer ald›k. Haz›rl›k sürecinin e¤i-
timini ve sonras›n› da izledik. Viyan ve
Nuda arkadafllar tüm özverileriyle çaba
gösterdiler, e¤itimi yönettiler, kongreyi
haz›rlad›lar. 

Do¤ru özelefltirisel yaklafl›m 
sergilenirse partili olunur

Viyan ve Nuda arkadafllar kongrede
yönetim olmad›lar. Bu tutumlar›n› o
zaman biz elefltirdik. Ancak sonra an-
lad›k ki onlar Önderlik çizgisine daha
fazla sahip ç›kmak, bu dönemde en iyi
sahip ç›k›lacak yerlerde sorumluluk
almak için aday olmam›fllar. Seçildik-
lerinde yönetim görevi yapacaklar›n-
dan, Önderlik çizgisini en s›cak alan-
larda uygulama için bu konumlar›n›
engel görmüfller. ‹nfla komitesi misyo-
nu bütün hareketin önünde, mücade-
lenin en zor yerinde olur düflüncesini
tafl›d›lar. Nuda arkadafl yürütme üye-
si ve savunma komitesi üyesiydi. Biz-
leri zorlayarak komiteden ayr›ld›, böy-
lece Botan’a gitti. Zaten bu görevler-
den ayr›ld›ktan sonra onlar› tutmak
zordu. Zaten bütün Yürütme konseyi
baflkanl›¤› Behdinan’da oldu¤u halde
onu tutamad›k. Onlar›nki görevden
çekilme ve sorumluluk alt›ndan kaç-
ma de¤ildi. Onlar›nki mücadele için en
de¤erli alanlarda sorumluluk alarak
ve çizginin do¤ru yürütülmesi çerçeve-
sinde Önderlik çizgisini ve partiyi sa-
hiplenmeydi. ‹nfla komitesinin rolünü
do¤ru oturtma aray›fl› ve çabas›yd›. Bu
duygularla ve huzurla mücadeleye yü-
rüdüler. En zor ortamlar da bulundu-
lar. Viyan arkadafl 3. Konferansta HPG
Meclisine seçildi. Bunun üzerine iki

gün boyunca a¤lad›. fiafl›rd›k ve mec-
buren HPG Meclisi topland› ismini si-
lelim denildi. Çünkü meclis olursam
savafl alanlar›na beni göndermezler
kayg›s› içindeydi. Bunlar›n flimdi aç›k
bilinmesinde fayda var. Bu da bir çiz-
giydi, bu da bir durufltu. ‹nfla komite-
sini bu durufllar temsil etti. Önderlik
PKK’nin yeniden inflas› derken bu du-
rufllar› ve sahiplenmeyi kastediyordu.
‹nfla komitesi bafllang›çta bütünlüklü
bir anlay›fl ortaya koyamasa da çizgiyi
müthifl hisseden, özümseyen ve en ön-
de uygulama gücü gösteren bu yönlü
militan durufllar da gösterildi. Bu bir
Önderlik durufludur. ‹nfla komitesinin
çizgisi esas olarak budur. Biz bunu
esas almak durumunday›z. 

Tabii ki her fleyi infla komitesi ola-
rak görmek de do¤ru de¤il. ‹nfla komi-
tesi d›fl›nda da olumsuz yaklaflanlar,
bu kurulufl nereden ç›kt› diyenler de
vard›. Yine infla kongresi içinde ve d›-
fl›nda da bu tür geriye çeken, inflay›
zorlayan durufllar vard›. “En iyi durufl
ne fazla kendimi bu ifle katay›m, ne de
d›fl›nda kalay›m, hele bekleyip göre-
yim, ne olursa ona göre tav›r al›r›z” bi-
çimindeki orta yolcu kurnaz yaklafl›m-
lar da gösterildi. Bu durufl ve tutum-
larla esas olarak benimsenmeyen Ön-
derlikti. Böyle militanl›k, kadroluk ta-
bii ki olmaz. Baz›lar› kongreye kat›l-
mad›lar, baz›lar› kongreye kat›lsa da
kongreyle bütünleflmediler. Yine baz›
arkadafllar infla kongresine gelirken
onlar› yoldan çevirmeler ve kadroyu
PKK’nin yeninden inflas› konusunda
so¤utmak isteyen davran›fllar oldu.
“nereye gidiyorsunuz, deli misiniz, ne
PKK’si” diyenler vard›. ‹nfla kongresini
sabote etmeye çal›flanlar vard›. Görev
ve sorumluluk üstlenmeme vard›. Yö-
netim olmama vard›. Kongreye kat›l-
mama vard›. Ne içinde ne d›fl›nda ola-
y›m diyenler vard›. Arkadan çekiflti-
renler vard›. fiimdi e¤itim için bir sürü
arkadafl geliyor yakam›z› tutuyor, ar›-
yoruz raporlar› yok. Yönetimimiz içeri-
sinde PKK e¤itimi için rapor yazan in-
sanlar›n raporlar›n› kaybedenler vard›.
Bunlar›n hepsi Önderlik çizgisi karfl›-
s›nda, Önderlik karfl›s›nda olumsuz ve
yetersiz durufllard›r. Tasnif etmeliyiz
tüm bu durufllar›. Elefltiri özelefltiriyi

buradan bafllatmam›z gerekiyor. Yeni-
den infla karfl›s›ndaki duruflumuzu,
yeniden partiye kat›l›m için özelefltiri-
mizi buradan bafllatmam›z önemlidir.
Bu konuda özelefltirisel bir yaklafl›m
olmadan do¤ru partili olunamaz. Bu-
nun alt›n› çizmeyi gerekli görüyoruz. 

Parti örgütlenmesi ve rolü 
kongrede baypas edilmiflti

Bu kadar da¤›n›k, parçal› olan, her-
kesin kendine göre parti anlay›fl› oldu-
¤u ya da parti d›fl› anlay›fla sahip oldu-
¤u bir yerde tabii ki PKK infla olmazd›.
Nitekim olmad› da. Yeniden infla kon-
gresinde “vurulup düflenlerin amaçla-
r›n›, özlemlerini, onlar›n haklar›n› na-
s›l savunup gerçeklefltirece¤imizin he-
sab›n› yapan bir parti kurmal›y›z” de-
mifltik. Oysa neredeyse kongrede iste-
yen nas›l ayr›lacak, nas›l örgütü boza-
cak onun ilkeleri belirlenmeye çal›-
fl›ld›. Böyle bir çizgi kongre içinde ken-
dini etkili k›lmak istedi, ihanete tutum
alma bile engellenmeye çal›fl›ld›. Yeni-
den infla kongresi toplan›rken ortam›n
ihanete karfl› durumu bu çerçevedey-
di. Bu duruflun Önderlik çizgisiyle ne
alakas› vard›r. Tabii ki bu yaklafl›mlar
çizgi d›fl› ve Önderlikten uzak olmakt›.
O zaman Önderlik, halk özgürlük
mahkemesinin kurulmas›ndan, ihane-
tin yarg›lanmas›ndan söz ediyordu.
Bizler ise, ihanet kelimesini kullan-
maktan sak›n›yorduk. Durum de¤er-
lendirilecekse bu temelde de¤erlendir-
melidir. En baflta da yeniden inflaya
nas›l yaklafl›lmas› gerekti¤i noktas›n-
dan kendisini sorgulamal›d›r. Pratikte
militan ölçüleri ne olmal›d›r diyorsak,
bunlar somuttur, herkes Nuda ve Vi-
yan duruflu karfl›s›nda kendi durumu-
nu de¤erlendirmelidir. 

Di¤er yandan yeniden infla süreci-
nin sonras›ndaki yönetimin durumu
da ortadad›r. Ciddi bir yönetim oluna-
mad›. Parti çal›flmalar› öngörülmedi,
parti örgütlenmedi. Zaten parti örgüt-
lenmesi, hatta rolü kongrede baypas
edilmiflti. Partinin komiteleri ve ku-
rumlar› tüzükte belirtilmemiflti. Meclis
birkaç kere topland›, ama yürütme ku-
rulu hiç toplanmad›. Bu zaten ifllerin
yürütülmedi¤inin bir ifadesiydi. Hâlbu-
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ki en önemli karar kurumlar›ndan biri-
sinin yürütme kurulu olmas› gereki-
yordu. Eflbaflkanl›k çal›flmad›. Hatta
bir parti içinde en üst sorumlular›n or-
taya ç›kan sorunlar› Pati duruflu ve
tarz›yla de¤il de birbirlerini mahkeme-
ye verme biçiminde çözme durumuna
düfltüklerini birçok arkadafl 10. Kon-
gre içinde ö¤rendi. Parti yönetimiydik,
ama b›rakal›m Önderlik partisini infla
etmeyi, en ters ve bürokratik durufl
üstten gösterilmiflti. Böyle bireyci du-
rufllar çok oldu. Partiyi, öncülü¤ü, ide-
olojik, örgütsel duruflu önemsemeyen,
ama siyasi, askeri duruflu önemseyen
durufllar gösterildi. Kimi siyaset alan›-
na, kimi askerlik alan›na kayd›. ‹deolo-
jik ve örgütsel alan ortada kald›. Biraz
pratik alanda zorlanma olunca, ilk za-
y›flat›lan ve neredeyse feshedilen çal›fl-
ma ideolojik çal›flmalar oldu. Hâlbuki
hiç feshedilmemesi ve zay›flat›lmamas›
gereken çal›flmalar ideolojik çal›flma-
lard›r. ‹deolojik çal›flma, Önderlik de-
mektir. Onun yok oldu¤u yerde art›k
parti biter, Önderlik biter. Ama geçen
dönem böyle oldu. Yürütme kurulu hiç
toplanmad›. Meclis bazen topland›,
ama ideolojik, örgütsel ciddi hiçbir ka-
rar alamad›. Baz› de¤erlendirmeler
yapt›k, ama öyle yerinde kald›. Karar
alma gücünü hiç gösteremedik. Örne-
¤in Doktor Ali’ye iliflkin 2006’n›n fiu-
bat’›nda özelefltiri yazmas› için talimat
ç›kard›k, ama adam partinin ideolojik,
örgütsel gücünü görmedi¤i için rapor
vermeden çekip baflka alana gitti. Ta-
kip bile edemedik. Ne HPG yönetimi ne
PKK Meclisi bu karar› takip edip, ne-
den raporunu yazm›yorsun diyemedi.
Adam ciddiye bile almad›. Özcesi parti
kurumlar› karar alsa da uygulama
gücü gösteremedi. Ço¤u zaman do¤ru
dürüst karar bile alam›yordu. ‹deolo-
jik, örgütsel çizgi anlam›nda elefltir-
mek, olumsuzluklar› mahkûm etmek,
ortak karar al›p uygulama gücü ortaya
konulam›yordu. Parti d›fl› e¤ilimleri
tespit etmede, onlara karfl› mücadele
etmede bir irade olunamad›. Birçok so-
run çözülemedi ortada kald›. Parti yü-
rütme kurulu üyesi Çi¤dem’in olum-
suzluklar› ve parti d›fl› yaklafl›mlar›
karfl›s›nda da farkl› bir durum gösteril-
medi. Bu arkadafl 2006 yaz›n›n Tem-

muz’unda geniflletilmifl Parti meclis
toplant›s›nda toplant›y› b›rak›p gitti.
Doktor Ali’nin suç orta¤› oldu¤undan
yarg›lanmas› gerekiyordu. B›rakal›m
yarg›lama yap›lmay›, 55 kiflilik yönetim
toplant›s›n› b›rak›p gitmesine bile ses
ç›kar›lmad›. Böyle bir yaklafl›m içinde
olan en üst organ iflleri nas›l yürütür
bellidir. ‹deolojik mücadele, örgütsel
mücadele nedir denince esas olarak bu
tür durufllara karfl› tutum göstermek
anlafl›lmal›d›r. Yönetim böyle olursa,
orada kadro geliflir mi, kadro görev ve
sorumluluklar›n› bilincine ulafl›r m›,
kadro disiplinli çal›fl›r m›, öncü olur
mu, görevlerine sahip ç›kar m›, çizgiye
girer mi? Tabii ki girmez. Bildi¤ini ya-
par. Bafl öyle olursa, gövdenin, aya¤›n
ne yapaca¤›n› Allah bilir.

Anlay›fl birli¤i ve ifl yapma 
iradesini gösterebilmeliyiz

PKK yönetimi 2008 Haziran’›na ka-
dar sadece okul e¤itimi düzenleyen bir
e¤itim komitesi oldu. Parti meclisi ço¤u
zaman e¤itim devresi düzenlenmeden
önce topland›, e¤itime kimlerin kat›la-
ca¤›n› belirledi. E¤itim tamamland›¤›n-
da daha çok e¤itimden sorumlu birim
kadrolar›n düzenlemelerini yapt›. Yöne-
tim, 2008 Haziran’›nda tasfiyecili¤e
karfl› mücadelede karar› ald›¤› zaman
gerçek yönetim olmada önemli bir ad›m
att›. Kadroyu netlefltirme karar› ve tas-
fiyecili¤e karfl› mücadele iradesi bu
meclis toplant›s›nda gösterildi. Dolay›-
s›yla o toplant›da bir özelefltiri vermifl-
tir. ‹nfla komitesinin bir çizgi duruflu

oluflturamamas›, onu oluflturmak için
çal›flmamas› esas hatas›yd›. Çünkü in-
fla komitesi en üst komiteydi. Herkes
ona göre flekillenecekti. Öyle ki pratik
yapmak yerine gerekirse günlerce, haf-
talarca bizim anlay›fl›m›z ne olacak tar-
t›flmas› yapmal›yd›k. Çünkü böyle bir
üst komite durufluyla herkes kendisine
göre davrans›n diyemezdi. Ama bir dal-
galanma ve da¤›lma durumu yaflad›.
‹nfla komitesinin bir dönem biraz esnek
yaklaflmas› çok hatal› de¤ildi. Özellikle
provokasyonun yaratt›¤› o ortamda bel-
li düzeyde de gerekliydi. Bu tür tutum-
lar yerinde, zaman›nda oldu¤u müddet-
çe çok hatal› görülemez. ‹deolojik, ör-
gütsel durufl gösterse, ortak tutum gös-
terse, ideolojik ve örgütsel mücadele
yürütseydi, provokasyonun yaratt›¤›
da¤›lmay›, savrulmay› ortadan kald›r-
mak için gösterilen politik esneklik ha-
tal› olmazd›. Ancak infla komitesi fazla
esneklik gösterdi. Daha do¤rusu ideolo-
jik, örgütsel mücadele az olunca, bu es-
nekli¤in tamamlay›c› olma özelli¤i zay›f
kald›. Buna ra¤men yine de o esnekli-
¤in toparlay›c›l›¤› oldu, baz›lar›n› tuttu.
Ancak ideolojik, örgütsel mücadele gös-
termemek de erimeyi devam ettirdi.
Kadroda net, iradeli, keskin bir tutum
gelifltirmedi. ‹nfla kongresinden sonra
oluflan yönetim de bu çizgiyi 2008 Ha-
ziran’›na kadar sürdürdü. Bu yaklafl›m
da tasfiyecili¤e zemin olan, her türlü bi-
reyci, grupçu, tasfiyeci e¤ilimin kendisi-
ni yaflatmas›na f›rsat veren bir zemin
ortaya ç›karm›flt›r. Yönetim böyle ol-
duktan sonra bireycilik nas›l ortadan
kalkar, tasfiyecilik nas›l engellenir, afl›-
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labilir? Ortada anlay›fl birli¤i yok, bir ifl
yapma iradesi yok! Yönetimin en iyi du-
ruflu, kendimi koruyorum diyerek, çe-
kilip bir alanda kendine göre bireyci uy-
gulamada bulunmak olmufltur. Yöneti-
mimizin en iyi duruflu bu olmufltur.
Bundan öte bir durufl gösterilemedi.
Bundan tabii ki provokatif, tasfiyeci
e¤ilim yararland›. Yönetimin ve ortam›n
zay›fl›¤›n› de¤erlendirerek ajan faaliyeti
gibi kendini örgütledi. Çok zarar verici
sonuçlar ortaya ç›kard›. Ferhat Botan
çetesi kadar Doktor. Ali Rubar çetesi de
HPG flahs›nda örgütü neredeyse ele ge-
çirdi¤ini hesap ediyordu. 2005 Mart’›n-
daki konferansta Doktor Ali genel ko-
mutanl›¤a önerilmiflti. HPG’de bu ka-
dar etkisi vard›. 4. Konferansa giderken
bir iki kifli kald› onlar›n da iflini bitiririz,
ele geçiririz düflüncesindeymifller. Ne-
redeyse baflaracaklard›. Partinin ve
Parti yönetiminin duruflu ve bunun
kadroya yans›mas› bu tür fleyleri orta-
ya ç›karm›flt›r. Zaten Doktor Ali ve Ru-
bar infla komitesi üyesi olduklar› gibi,
Parti yönetimi ve Askeri konsey üyesiy-
diler. Bu pozisyonlar›n› da kullanarak
Parti yönetiminin görüfl ve karar birli¤i-
nin olmamas›ndan yararlanarak kendi-
lerini örgütleyip her türlü bozucu, da¤›-
t›c› çaba içerisinde bulundular. 

10. Kongre karfl›t anlay›fllar› 
yönetim flahs›nda mahkûm etti

Elefltiri özelefltiri düzeyimiz ve yöne-
timin özelefltiri platformlar› bu geçmifl
dönemin yönetim olmayan, yönetim
görevlerine sahip ç›kmayan, ideolojik
örgütsel mücadele yürütmeyen, ideo-
lojik, örgütsel mücadeleyi basite alan,
bu mücadeleyi vermekten kaçan, s›n›f
ve cins mücadelesiyle kendini e¤itme-
yen, bütün parti d›fl› e¤ilimlere karfl›
ideolojik, örgütsel çizgide mücadeleci,
etkili sa¤lam bir durufl göstermeyen,
bireycili¤in, liberalizmin, grupçulu¤un
önünü ard›na kadar açan yönetim du-
ruflunu, anlay›fl›n› elefltirdi, mahkûm
etti. Esas elefltiri ve özelefltiri platform-
lar› bunun üzerinden geliflti. Mahkûm
edilen yönetim anlay›fl› esas olarak bu
çerçevede oldu. Art›k bu belirtti¤imiz
hususlar geride kald›. Eksiklikler el-
bette yine var, yetersizlikler yine var,

hatalar yap›labiliyor, görev ve sorum-
luluklar karfl›s›nda zay›fl›klar›m›z var-
d›r, ama geçmifle bak›nca bu duruma
nas›l düfltük, bunlar nas›l yafland› di-
ye hay›flan›yoruz. fiimdiki konumu-
muzdan bak›nca bütün bunlar çok
anlaml› görünmüyor. Gerçekten var
oldu mu, olmad› m› flüphesi bile insa-
n›n akl›na geliyor. Çünkü olmamas›
gereken olumsuz durumlar yaflanm›fl-
t›r. Geçmiflte biz bunlar› yaflad›k, ora-
dan buraya geldik. Gelinen nokta
önemlidir, iyidir. 10. Kongre bu an-
lamda gerçekten de bu tür tutum ve
anlay›fllar› yönetim flahs›nda elefltirip
mahkûm etme gücünü gösterdi. 

Cezaevi alan›nda ortaya ç›kan tutu-
mu da hem genelde hem baz› arkadafl-
lar›n flahs›nda elefltiri özelefltiriden ge-
çirdi mahkûm etti. Düflman karfl›s›nda
20 y›l iflkencede direnip de 21. y›lda ç›-
k›p kendini düflmana teslim eden ya da
satan duruflu mahkûm etmifltir. Parti-
miz bu tür durufllar› normal göremez ve
görmemektedir. Bu tür durufllar› zin-
dan direnifli ve parti gerçe¤i karfl›s›nda
en kötü insan duruflu olarak tan›mlay›p
teflhir etmeyi önüne görev koydu. Buna
yol açan yönetim anlay›fl›n› da mahkûm
etti. Yönetimin buna f›rsat veren kadro
anlay›fl›n› da mahkûm etti. Çünkü bu
sonuçlar yönetimlerin politikalar› ve
yaklafl›mlar› alt›nda oldu. Bu anlamda
cezaevinden ç›kan herkese durumunu
netlefltirmesi konusunda ça¤r›lar yapt›
ve baz› temel kararlar ald›. 

Kadro e¤itimi ve her alanda elefltiri
ve özelefltiriler yaparken esas olarak da
meflru savunma çizgisinde netleflme ve
kararlaflma karar› ald›. Okullarda plat-
form yap›l›rken ve söz verilirken, kad-
rolar›n durumunu ve tutumunu esas
olarak da bu çerçevede ortaya koyma-
m›z ve de¤erlendirmemiz gerekiyor.
Gerçekten fedai savafl›na ne kadar va-
r›z? Olmayanlar platformlardan ç›ka-
mamal›d›r. Bu 10. Kongrenin tüm
okullar ve platformlar için temel pers-
pektifi olarak görülmelidir. Gerilla öl-
çülerine ve savafl esaslar›na göre, sava-
fl›n öngördü¤ü fedai çizgisine göre, Nu-
da,Viyan çizgisine göre herkes söz ver-
melidir. O çizgide savaflmaya var m›,
yok mu? Bu çizgide savaflmaya ve ya-
flamaya gelmeyenler kadro olamazlar,

bu onuru tafl›yamazlar. Art›k eskisi gi-
bi PKK kadrosu olmayacak, Önderlik
ölçülerinde kadro ve militan durufl gös-
terilmeyecek, ama kendisine kadro de-
nilecek! Hay›r, 10. Kongre bunlara son
vermifltir. Ben iyi yapaca¤›m, daha iyi
yapaca¤›m denilerek de söz verilemez.
Bu tür soyut ölçüler 10. Kongre tara-
f›ndan kabul edilmemifltir. Cezaevin-
den ç›kanlar için de, tüm kadrolar için
de art›k 10. Kongrenin ortaya koydu¤u
ölçüler do¤rultusunda de¤erlendirme
yap›lacakt›r. Bu ölçülerin gerisindeki
bir e¤itim ve söz verme, 10. Kongre çiz-
gisine denk düflmeyen ve bu çizginin
d›fl›nda olan e¤itim ve platformlardan
geçirilerek netlefltirilecektir. Bunlar›
Partimiz kabul edemez. Bu çerçevede
Partimizin kadrolar› netleflmek üzere
hem cezaevinden ç›kanlara iliflkin özgü
özel politikas› ve ça¤r›s› var; hem de ge-
nel kadrolar›n durumunu netlefltirmek
ve yeniden kat›l›m göstererek çizgi
esaslar›na göre görev ve sorumluluk al-
malar›na yönelik ça¤r›s› var. Bunu
kadrolar›m›z da, sempatizanlar›m›z da,
halk›m›z da, dostlar›m›z da bilmelidir.
Partimizin baflka bir ölçüsü ve yakla-
fl›m› olmad›¤› görülmelidir. 

‹stifac› tepkici liberal bürokratik
durufllar mahkûm edilmifltir

10. Kongre bireyci, kendine göre
partileflmenin ve durufllar›n mahkûm
edilip feshedildi¤i bir platform olmufl-
tur. Kendini geri çekme, istifac›, tep-
kici, liberal, bürokratik duruflun ve
anlay›fllar›n da mahkûm edildi¤i,
afl›ld›¤› bir kongre olmufltur. Hem yö-
netim duruflunda hem de kadro du-
flunda her türlü orta yolcu anlay›fl ve
tutum bütün yönleriyle aç›¤a ç›kar›-
l›p, deflifre ve mahkûm edilmifltir. Bu
tür e¤ilimler tasfiyecilik olarak tan›m-
lanm›fl ve parti içinden silinip temiz-
lenmesini ifade eden ortak bir karar-
l›l›k ortaya konulmufltur. Elefltiri öze-
lefltiri platformlar› ve tutum belirle-
meleri de bu esas üzerinde gerçeklefl-
mifltir. Bu temelde herkesin kendi bi-
reyci partisini feshederek Önder
Apo’nun yeniden PKK inflas›na kat›l-
mak için söz verdi¤i, böyle bir süreci
bafllatt›¤› bir kongre olmufltur. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



PPAAJJKK  55..  KKoonnggrree  ppllaattffoorrmmuunnaa;;
‹lk önce daha çocuk yafltayken gele-

cekte kad›nla nas›l yoldafl olunaca¤›n›
gösteren ve kad›n› aya¤a kald›rmay›
destans› bir çal›flma olarak ele alan Ön-
der Apo’yu sayg›yla selaml›yoruz.

Kürdistan’›n kara kaderiyle kendi
kara kaderlerinin birlikte k›r›laca¤›na
inan Azime Demirtafl, Bese Anufl, Sul-
tan Yavuz ve Han›m Yaverkaya’lar›;
kendi aya¤a kalk›fllar›n› ve özgür durufl-
lar›n› Kürdistan halk›n›n aya¤a kalk›fl›
ve özgür duruflu olarak gören Berivan-
lar›, Zekiyeleri,  Beritan’lar› ve Zilan’lar›;
kad›n›n özgürleflmesinin tüm insanl›¤›n
özgürleflmesi oldu¤u bilinciyle fedai çiz-
gisinde mücadele eden fiilan’lar›, Vi-
yan’lar›, Sorxwin’leri, Gülbahar’lar›, Nu-
da’lar› ve öteki tüm özgür yaflam flehit-
lerini minnetle an›yoruz. 

Özgürlük tutkusu nedeniyle kad›n›n
özgürlü¤ünün tüm özgürlüklerin flifresi
oldu¤unu anlayan Önderli¤imizin tüm
çabas›, flehitlerimizin duruflu ve PAJK’›n
varl›¤›nda somutlaflm›flt›r. fiehitlerimi-
zin duruflu ve PAJK’›n varl›¤›nda ve mü-
cadelesinde yaflayan Önderlik çizgisi,
kad›n›n özgürlefltirilmesinde tüm insan-
l›¤›n özgürlü¤ünü sa¤latacak güce sa-
hiptir. Önderli¤imizin felsefi, ideolojik ve
teorik çözümlemeleri kad›n›n özgürlefl-
mesiyle insanl›¤›n genel özgürlük müca-
delesinin iç içe geçti¤ini tüm aç›kl›¤›yla
ortaya koymaktad›r. Bu gerçeklik, kad›n
özgürlük çizgisinde derinleflmenin ve bu
kavray›flla özgürlük ve demokrasi müca-
delesini yükseltmenin tüm özgürlük sa-
vaflç›lar›n›n en büyük tutkusu olmas›
gerekti¤ini göstermektedir. 

Önderli¤imiz daha bafltan itibaren
iktidarc› ataerkil anlay›fllar›n kad›n
yaklafl›m›n› kabul etmedi¤i gibi, klasik
sosyalizmin kad›na yaklafl›m›na da
mesafeli durmufltur. Edindi¤i bilinç ve
sezgileriyle kad›na yaklafl›m›n bunlar-
dan farkl› olmas› gerekti¤ini anlam›fl-
t›r. Kapitalizmin modern yaflam›n›n
kad›n› tüketti¤i ve kad›n için köleli¤in
yeni bir biçimi oldu¤u zaten yaflam›n
kendisi taraf›ndan her gün ortaya ko-
nulmaktad›r. Önderli¤imizin mücade-
lenin ilk bafllar›ndaki kad›na yaklafl›m›
bu bilinç, çeliflki ve kuflkular içinde
oluflmufltur. Kesire ile kurulan iliflki,
duygusal ve cinsel olmaktan öte, böyle
bir ilgi ve merak›n sonucu gerçeklefl-
mifltir. Önderli¤imiz birçok çözümle-
mesi ve de¤erlendirmesinde Kesire ile
iliflkisinin klasik duygusal kad›n ve er-
kek iliflkisi çerçevesinde ele al›nma-
mas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Önder-
lik-Kesire iliflkisi, bu deneyimin ortaya
ç›kard›¤› bilinç ve kad›n konusunda
yeni ufuklara ulaflma, ayn› zamanda
PKK’nin kad›n konusundaki anlay›fl›n›
ve yeni perspektifini ortaya ç›karm›flt›r. 

PKK’nin kad›n konusundaki gerçek-
li¤ini ve esas duruflunu, Önderlik-Kesi-
re iliflkisini çözümlemenin ortaya ç›kar-
d›¤›n› ve PKK’nin daha sonraki kad›n
anlay›fl› ve durufluna yön verdi¤ini be-
lirtmek gerekmektedir. Önderli¤in ve
PKK’nin kad›n duruflu nedir sorusuna
verilecek cevap olarak, 1980’li y›llar›n
ikinci yar›s›ndaki yaklafl›m›n› göster-
mek gerekir. Çünkü öncesinde özgün-
lük yan› çok zay›ft›r. Klasik sosyalizm
yaklafl›mlar›na kuflkuyla bir yaklafl›m

olsa da, esas olarak bu bak›fltan tü-
müyle kopulmam›flt›r. 

ÖÖzzggüürrllüükk  ttoohhuummuunnuunn  eenn ffaazzllaa  
yyeeflfleerrddii¤¤ii  ççaall››flflmmaa  kkaadd››nn  ççaall››flflmmaass››dd››rr  

Önderlik kad›n köleli¤i ve gerili¤inin
toplumda yaratt›¤› olumsuzlu¤u ve ka-
d›n›n özgürleflmesinin toplumda yarata-
ca¤› kapsaml› olumlu etkiyi çok iyi an-
lad›ktan sonra, kad›n özgürlük çizgisin-
de derinleflmeyi ve kad›n›n özgürlük
mücadelesini gelifltirmeyi özgürlük ve
demokrasi mücadelesinin özü olarak ele
alm›flt›r. Kad›n› ne kadar aya¤a kald›r›r,
ne kadar özgürlük ve demokrasi müca-
delesinin sahibi k›larsa, mücadelenin o
düzeyde sa¤lamlaflaca¤›n› görmüfltür.
Bu nedenle verdi¤i mücadeleyi yenilmez
k›lmak için kad›nda özgürlük bilincini
aç›¤a ç›karmaya ve mücadelenin her
alan›na yedirmeye çal›flm›flt›r. 

Kad›nda özgürlük bilincini aç›¤a ç›-
karma büyük çaba ve emek gerektirse
de, bunun en verimli sonuç veren ça-
ba oldu¤u k›sa sürede görülmüfltür.
Özgürlük tohumunun en fazla yeflerdi-
¤i ve toplumu en fazla etkileyen çal›fl-
man›n kad›n çal›flmas› oldu¤u müca-
delenin her alan›nda k›sa sürede ken-
disini göstermifltir. Kad›n›n etkinli¤i-
nin artmas› ve özgürlük bilincinin ge-
liflmesi, toplumun özgürlük ve demok-
rasiye ba¤l›l›¤›n›n artt›rd›¤› PKK’nin
mücadele prati¤inde kan›tlanm›flt›r.
Sistemin ve düflman›n azg›n sald›r›lar›
karfl›s›nda PKK’nin kad›nda yaratt›¤›
etki, mücadeleyi ayakta tutan ve her
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“PPAAJJKK  kkaadd››nn  ppaarrttiissii  oollssaa  ddaa,,  iiddeeoolloojjiikk  vvee  öörrggüüttsseell  oollaarraakk  PPKKKK  iillee  aayynn››  zzeemmiinnddee  öörrggüüttlleennmmeekkttee  vvee
mmüüccaaddeellee  eettmmeekktteeddiirr..  BBuu  nneeddeennllee  --öözzggüünnllüükklleerr  dd››flfl››nnddaakkii--  hheerr  ttüürrllüü  öörrggüüttsseell  ee¤¤iilliimm,,  PPAAJJKK  vvee  PPKKKK’’ddee  

aayynn››  aannddaa  vvee  aayynn››  ddüüzzeeyyddee  vvaarr  oollmmaakkttaadd››rr..  OOlluummlluu  ggeelliiflflmmeelleerr  kkaaddaarr  oolluummssuuzzlluukkllaarr  ddaa  ttüümm  
öörrggüüttlleerriimmiizzee  yyaannss››mmaakkttaadd››rr..  BBuu  nneeddeennllee  PPKKKK  KKoonnggrreessiinnddee  ttaarrtt››flfl››llaann  hheerr  ttüürrllüü  yyaannll››flfl  ee¤¤iilliimm  ddoo¤¤aall  
oollaarraakk  PPAAJJKK  KKoonnggrreessiinnddee  ddee  ttaarrtt››flflmmaa  kkoonnuussuu  oollaaccaakktt››rr..  KKaadd››nn  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinniinn  öözzggüürr  yyaaflflaamm

aannllaayy››flfl››nn››  vvee  öörrggüütt  ööllççüülleerriinnii  ggeelliiflflttiirrmmeeddeekkii  rroollüü  vvee  ssoorruummlluulluu¤¤uu  ddiikkkkaattee  aall››nndd››¤¤››nnddaa,,  kkeennddii  
kkoonnggrreessiinnddee  yyaappaaccaa¤¤››  ttaarrtt››flflmmaallaarr  vvee  uullaaflflaaccaa¤¤››  kkaarraarrllaarrllaa  PPKKKK  KKoonnggrreessiinnii  ttaammaammllaayyaaccaa¤¤››  aaçç››kktt››rr”
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türlü sald›r›y› bofla ç›karan yenilmez-
lik afl›s› ifllevini görmüfltür. PKK’nin
yenilmez olmas›n›n en temel s›rlar›n-
dan birinin kad›nda yaratt›¤› bu ba¤l›-
l›k ve özgürlük bilinci oldu¤unu bilme-
miz gerekmektedir.

PPKKKK  aayynn››  zzaammaannddaa  

bbiirr  kkaadd››nn  ppaarrttiissiiddiirr

Önderli¤imiz kad›n çal›flmas›n›n so-
nuçlar›n› gördükçe, kad›n özgürlük
çizgisinde derinleflme ve kad›n›n mü-
cadelesini daha etkili k›lma çabas›n›
artt›rm›flt›r. Kad›n ordulaflmas› ve ka-
d›n›n özgün örgütlenmesi 1990’l› y›l-
larla birlikte derinlefltirilerek ve yet-
kinlefltirilerek sürdürülmüfltür. YAJK
Kongresinin kad›n özgürlük çizgisinin
geliflmesinde ve kendisini özgün örgüt-

lemesinde bir dönüm noktas› oldu¤u
tart›flma götürmez bir gerçekliktir. 

Önderli¤imiz art›k kad›n çal›flmas›na
sadece kad›n›n siyasi, toplumsal ve kül-
türel alanda etkin k›l›nmas› ve devrimin
önemli bir gücü olarak görmekten öte
bir misyon yüklemektedir. Kad›n özgür-
lük çizgisinin geliflmesini PKK’nin ideo-
lojik ve teorik anlay›fl›n›n derinleflmesi
ve kapsaml›laflmas› olarak ele almakta-
d›r. Kad›n özgürlük çizgisinde derinlefl-
meyi, PKK’nin ideolojik ve teorik alan-
daki yanl›fll›klar›n›, yetersizliklerini ve
eksikliklerini düzeltme ve PKK içinde
ortaya ç›kan her türlü hastal›¤a özgür-
lük ve demokrasi ilac› olarak görmekte-
dir. ‹deolojik-teorik derinleflme ve pratik
çabalarla kad›n özgürlük çizgisi,
PKK’nin kimli¤ini belirleyen temel ö¤e

haline getirilmifltir. Bu nedenle Önderli-
¤imiz “PKK ayn› zamanda bir kad›n par-
tisidir” diyerek bu gerçe¤i ifade etmifltir.

Önderlik, “Cin flifleden ç›kt›, art›k
kimse tekrar fliflenin içine koyamaz”
diyerek, bundan sonraki toplumsal
mücadelelerde kad›n›n belirleyici ro-
lünü ortaya koymufltur. Kürdistan öz-
gürlük mücadelesinin yenilmezli¤i ve
toplumda yaratt›¤› köklü de¤ifliklikler
bu gerçekli¤in ifadesidir. 

Önderli¤imiz kad›na toplumsal öz-
gürlük mücadelesinde belirleyici bir rol
verdi¤i gibi, PKK’nin örgütsel duruflu ve
kadro ölçülerinin yükselmesi aç›s›ndan
da önemli bir görev yüklemifltir. Kad›n›n
özgürlük bilincinin özgün bir örgütlülü-
¤e kavuflturulmas›n› PKK’de özgür ya-
flam anlay›fl›n›n derinleflmesi olarak gör-
müfltür. Kad›n, PKK’de özgür yaflam ve

bunun için mücadele edecek örgüt ve
kadro ölçülerini yükselten bir güç olarak
ele al›nm›flt›r. Kad›n özgürlük bilincinin
derinleflmesi, bunun için mücadele eden
bir örgüt ve kadro gerçe¤inin de fedailik
düzeyine yükselmesidir. Çünkü özgür-
lük bilinci geliflenlerin her türlü köleli¤e
karfl› öfkeleri de geliflir. Bu da ister ka-
d›n ister erkek olsun, özgürlük mücade-
lesi için gerekli olan örgüt ve kadro anla-
y›fl›nda ölçülerin yükseltilmesini berabe-
rinde getirir. Özgürlü¤e ihtiyac› olan ve
mücadeleye kendilerini adayanlar ölçü-
leri yüksek örgüt ve kadro yaratma mü-
cadelesi verirler ve böyle bir örgütlenme-
nin koruyucu sahipleri olurlar. 

Önderli¤imiz kad›n›n bu pozisyonu-
nu görerek, kad›n› PKK içinde örgüt,
kadro ve özgür yaflam ölçülerini yüksel-

ten ve her türlü geri anlay›fla karfl› du-
ran bir devrimci paratoner olarak ele al-
m›flt›r. Örgüt, kadro ve yaflam ölçülerini
sürekli yükseltecek kad›n›, ayn› zaman-
da adalet ve do¤ruluk ölçülerinin de öz-
gürlük ve demokrasi ölçülerinin de yük-
seltilmesinin güvencesi olarak görmüfl-
tür. Kad›n›n Önderlik ve PKK gerçe¤inin
en büyük savunucusu ve kiflilik modeli
olarak mücadelenin gerçek yüzü haline
gelece¤ini çözümlemelerinde ifade et-
mifltir. Herkes geri ölçüleri kabul etse
bile, Önderlik ve PKK gerçe¤inin en rafi-
ne özgürlük duruflu olarak kad›n›n geri
ölçüleri kabul etmeyece¤ini söyleyerek,
kad›n›n parti içindeki yerini ve rolünü
tan›mlam›flt›r. Önderli¤imiz dün oldu¤u
gibi bugün de kad›n›n örgüt içinde ol-
mas› gereken yerinin böyle oldu¤unu
düflünmektedir. Önderli¤in kad›n›n top-
lumsal özgürlükteki derinleflmesinin en
baflta da örgüt içinde ifadesini bulma-
s›n› isteyece¤inden kuflku duyulamaz. 

KKaadd››nn  kkeennddiissiiyyllee  bbiirrlliikkttee  

ttoopplluummuu  vvee  eerrkkee¤¤ii  ddee  ddee¤¤iiflflttiirrmmiiflflttiirr

Önderlik kad›n›n özgürlefltirilmesini
sadece kad›n› güçlendiren bir konu ola-
rak ele almam›flt›r. Erke¤in de ancak
kad›n›n özgürleflme sorununu kendi
özgürleflmesi olarak gördü¤ünde özgür-
leflme sürecine girece¤ini ve güçlü bir
kiflilik kazanaca¤›n› belirtmifltir. Özgür-
lük bilincinin esas olarak derinleflece¤i
yer, kad›n›n toplumsal özgürlükteki ye-
rini ve rolünü anlamaktan geçer. Bunu
anlayan erke¤in de çok güçlü ve fedai
çizgisinde bir militan olaca¤›ndan kufl-
ku yoktur. Dolay›s›yla kad›n özgürlük
çizgisinin geliflimi, kad›n ve erkek yol-
dafllar›n fedai çizgisinde bilinçli biçim-
de militan haline gelmelerinin de gelifl-
mesi anlam›na gelmektedir. 

Devrimci bir önder olan Kürt halk
önderli¤i, kad›n özgürlük mücadelesi-
nin ve kad›n›n özgürleflmesinin insanl›k
ve tüm toplumsal kesimler için çok bo-
yutlu rolünü gördü¤ünden, kad›n öz-
gürlük çal›flmas›n› kutsal bir görev ola-
rak ele alm›flt›r. Gerçek kutsall›¤›n ka-
d›n›n özgürlefltirilmesiyle yarat›laca¤›n›
bugün her zamankinden daha iyi gör-
mekte ve kad›n özgürlük mücadelesinin
geliflimi için ideolojik, teorik ve örgütsel
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deste¤ini vermeye devam etmektedir.
Önderlik aflk›n ancak böyle yarat›laca-
¤›n› görmüfl olup, bir aflk sanatç›s› ola-
rak kad›n›n özgürlük mücadelesinin ge-
lifliminin heyecan›n› duymaktad›r. Ön-
derli¤e en büyük moral dayana¤› vere-
nin bu çal›flma oldu¤u aç›kt›r. 

Önderli¤in kad›n özgürlük mücadele-
sini gelifltirmesi ve çok boyutlu destek
vermesi, Kürdistan’da önemli sonuçlar
do¤urmufltur. Yaln›zca kad›n önemli bir
aya¤a kalk›fl› gerçeklefltirmemifl, kendi-
siyle birlikte toplumu ve erke¤i de önem-
li oranda de¤ifltirmifltir. Binlerce y›l›n
ataerkil zihniyeti tabii ki hala önemli dü-
zeyde varl›¤›n› sürdürmektedir. Ancak
neolitik toplumun anavatan› Kürdistan
co¤rafyas›nda, köklerine dayanarak aya-
¤a kalkan Kürt kad›n›n›n kendinden
bafllayarak toplumda büyük de¤iflimler
yaratt›¤›na kuflku yoktur. Kürdistan, ka-
d›n özgürlük mücadelesinin dina-
mik yap›s›yla gerçekleflen bir de-
mokratik devrim, sosyal devrim
ve kültür devrimi yaflam›flt›r.
Devrim içinde devrimi tetikleme
özelli¤ine sahip olan kad›n özgür-
lük mücadelesi, bugün Kürdis-
tan’› tüm Ortado¤u halklar›n›n
özgürlük ve demokrasi dayana¤›
haline getirmifltir. Kürdistan co¤-
rafyas› Türkiye’den de tüm Orta-
do¤u ülkelerinden de daha fazla
özgürlük ve demokrasi gücünü
tafl›maktad›r. Kürdistan’›n tüm Ortado-
¤u halklar› için demokrasi ve özgürlük
oca¤› haline gelmesini sa¤layan en temel
etken de Kürt kad›n›n›n aya¤a kalk›fl›d›r. 

Önderli¤in belirtti¤i gibi PKK’nin
Kürdistan toplumunda yaratt›¤› de¤ifli-
mi ancak zalim tanr›lar inkâr edebilir.
Bugün Kürt kad›n›ndaki de¤iflimi her-
kes takdir etmektedir. Türk Devleti Ka-
d›n özgürlük hareketinden ve bunu
Türkiye’yi etkilemesinden o kadar kork-
maktad›r ki, kad›n konusunda görü-
nüflte baz› aç›l›mlar yaparak bu etkiyi
s›n›rlamaya çal›flmaktad›r. Ancak Kad›n
özgürlük hareketinin etkisini ve Önder-
li¤imizin bu konudaki düflüncelerinin
kad›na ulaflmas›n› engellemeleri müm-
kün de¤ildir. Kad›n özgürlük hareketi,
kendisini Önderlik çizgisinde örgütle-
meyi ve mücadele etmeyi sürdürdükçe,
yaln›z Türkiye’yi de¤il, tüm Ortado¤u

kad›n›n› ve halklar›n› etkileyecektir. Bu-
gün her türlü d›fl müdahale, siyasal,
sosyal ve kültürel çal›flmadan daha faz-
la Önderli¤imizin kad›n özgürlük çizgisi
toplumlar› etkilemekte ve temel de¤iflim
dinami¤i olarak rolünü oynamaktad›r.
D›fl güçler ve bölge ülkeleri çarp›k bir
kad›n duruflunu gelifltirerek bu etkiyi
s›n›rlamak isteseler de, bu devrim öyle
bir olgudur ki, hiçbir tedbirin onu en-
gelleyemeyece¤i güce sahiptir. 

BBuuggüünn  KKüürrtt  kkaadd››nn››  OOrrttaaddoo¤¤uu’’nnuunn  eenn
iilleerrii  öözzggüürrllüükkççüü    dduurruuflfluunnaa  ssaahhiippttiirr

Örgütlü mücadele veren kad›n özgür-
lük mücadelesinin bu gücüne inan›yo-
ruz. Önderlik bu mücadelenin yaratt›¤›
derin etkiyi bilmektedir. Bugün Kürt ka-
d›n› Ortado¤u’nun en ileri özgürlükçü

demokratik durufluna sahiptir. Toplum-
lar›n karakterini de esas olarak kad›n›n
duruflu belirledi¤inden, Kürt toplumu
da di¤er toplumlardan daha fazla özgür-
lükçü, demokratik durufl içindedir. Tür-
kiye ve baz› ülkeler kapitalist modernite-
nin ›fl›lt›l› imaj ve biçimiyle bu konudaki
geriliklerini örtmeye çal›flsalar da, o bi-
çim alt›ndaki kad›n kölelikte derinleflmifl
kad›n gerçe¤inden ibarettir.

Kürdistan toplumu, kapitalist moder-
nitenin köleli¤i cilalayarak yapt›¤› bozul-
may› belki de en az yaflayan topluluktur.
Önderli¤in kad›n özgürlük çizgisi ve Or-
tado¤u’nun tarihsel de¤erlerine dayana-
rak yapt›¤› de¤iflim ise, kendi öz ve biçi-
miyle yeni bir toplumsal gerçeklik yarat-
m›flt›r. Bu de¤iflimi kapitalist modernite-
nin ölçülerine göre de¤il, Önderli¤in ikti-
darc›, milliyetçi anlay›fltan uzak do¤al
toplumun ölçülerine göre ele almak ge-

rekmektedir. PKK ve PAJK, kök hücre
olan do¤al toplumu ve kad›n özgürlük
çizgisini esas alarak örgütlenip mücade-
lesini yürüttü¤ünde, insan toplumunun
ortaya ç›kt›¤› bu co¤rafyada kendini do-
¤al toplum özelliklerine dayanarak yeni-
den ça¤dafl düzeyde güncellefltirecektir. 

Kürdistan toplumu, baflta kad›nlar ol-
mak üzere, insanl›¤› yeniden komünal
demokratik yaflama kavuflturma konu-
sunda büyük bir umut vermektedir. Ka-
d›nlar mücadelenin her alan›nda yerini
almaktad›r. Kürdistanl› kad›nlar müca-
delenin hiçbir alan›nda geri kalmamakta,
hatta durufluyla Kürt toplumunu sürük-
leyen, öncü, moral güç rolünü oynamak-
tad›r. Kürt kad›n›n›n bu durumu tüm
dünyada dikkatle takip edilmektedir.
Kürdistan’da kad›n›n ulaflt›¤› özgür ve
demokratik durufl birçok çevre üzerinde
hayranl›k uyand›rmaktad›r. Kürt kad›n›

bu durufluyla Kürt toplumunun
gururu ve onuru durumundad›r.
Dünya art›k Kürtleri en baflta ka-
d›n›n bu durufluyla tan›maktad›r. 

Kad›n özgürlük partisi PAJK,
böyle bir karaktere sahip kad›n
gerçekli¤ine dayanmakta ve
moral dayana¤› güçlü bir zemi-
ne sahip bulunmaktad›r. Müca-
delesi ve yaratt›¤› de¤erlerle
güçlü bir miras üzerinde yürü-
mektedir. ‹deolojik olarak güçlü
bir konumda oldu¤u gibi, hiçbir

kad›n hareketinin sahip olmad›¤›
güçlü bir tabana dayanmaktad›r. Kürt
kad›n›n›n aya¤a kalk›fl›nda, özgürlük
ve demokrasi iste¤inde fazla bir eksik-
lik bulunmamaktad›r. Ancak buna
denk bir düzeyde örgütlü oldu¤u söyle-
nemez. Bu tabana öncülük edecek ka-
dar bir örgütlülü¤ün gelifltirilemedi¤i
görülmektedir. Bu da genel özgürlük
mücadelesinin öncü gücü olma rolün-
de ciddi zay›fl›klar yaratmaktad›r. Öz-
cesi kad›n hareketinin büyüyen gövde-
sine öncülük yapmada ciddi yetersiz-
likler yaflanmaktad›r. 

Gelinen aflamada Kad›n özgürlük
hareketi ve onun öncü gücü PAJK, ken-
disini savunma ihtiyac› duymadan, bu
gerçe¤i görerek, bu büyük ve heyecan
verici toplumsal tabana etkili öncülük
yapacak konuma kavuflmal›d›r. Tabii ki
çal›flma yap›lmaktad›r; ancak bizim
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için ölçü, genifllemifl toplumsal tabana
ve mevcut mücadele konjonktürüne ce-
vap olan bir öncülük yap›p yapmad›¤›-
m›zd›r. Öncüyle toplumsal taban ara-
s›ndaki mesafe ve mevcut siyasal du-
rum daha etkili bir mücadele örgütünü
gerektirmektedir. Bu gerçeklikler dik-
kate al›nd›¤›nda, Kad›n özgürlük hare-
ketinin öncü partisinin geçmifle eleflti-
rel gözle bakarak bir hamle yapmaya
ihtiyac› oldu¤u görülecektir. 

PKK 10. Kongresi, PAJK’›n süreci na-
s›l de¤erlendirmesi ve gelece¤i kazan-
mak için neler yapmas› gerekti¤i konu-
sunda yol gösterici niteliktedir. PKK
kongresi, her fleyden önce öncülü¤ü
önemsemeyen anlay›fllar› mahkûm et-
mifltir. Örgüt ve kadro anlay›fl›n› geriye
çeken anlay›fllar› tasfiyeci e¤ilimler ola-
rak de¤erlendirmifl, örgüt ve kadro ölçü-
lerinin yükseltilmesini mücadelenin ba-
flar›s›n›n ön koflulu olarak ele alm›flt›r.
Örgütü, kadroyu, özgür yaflam çizgisini
geriye çeken anlay›fllarla mücadele et-
meden toplumu örgütleyen ve mücadele
eden öncü örgüt olunamayaca¤› bir kez
daha vurgulanm›flt›r. 

Çizgi d›fl›l›klara, örgüt ve kadro ölçü-
lerinin geriye çekilmesine ancak genel
örgüt yap›s›yla paralel, birbirini destek-
leyen biçimde yap›ld›¤›nda sonuç al›n-
maktad›r. Kad›n özgürlük hareketinin
mücadelemiz aç›s›ndan büyük önemi
dikkate al›nd›¤›nda, örgütün gelifltirdi¤i
her türlü geriliklere karfl› yürüttü¤ü
mücadelede PAJK’›n etkili yer almas›
önem kazanmaktad›r. PKK 10. Kongre-
sinin ideolojik ve örgütsel bir hamle ya-
pacak düzeyde bir durufl yakalamas›n-
da geçen süreçte örgüt d›fl›l›klara karfl›
yürüttü¤ü mücadelenin belirleyici etkisi
olmufltur. Tasfiyeci e¤ilimlere karfl› yü-
rütülen kararl› mücadele örgüt ortam›n›
netlefltirerek, her türlü gerili¤in kendisi-
ni gizleyemeyece¤i bir örgüt ortam› ya-
ratm›flt›r. Kongreye örgüt ve kadro ölçü-
lerinde bafllat›lan netleflmelerle girilme-
si, kongrenin baflar›yla tamamlanma-
s›n› beraberinde getirmifltir. 

PAJK özgün kad›n partisi olsa da,
ideolojik ve örgütsel olarak PKK ile ayn›
zeminde örgütlenmekte ve mücadele et-
mektedir. Bu nedenle -özgünlükler d›-
fl›ndaki- her türlü örgütsel e¤ilim, PAJK
ve PKK’de ayn› anda ve ayn› düzeyde

var olmaktad›r. Olumlu geliflmeler ka-
dar olumsuzluklar da derhal tüm örgüt-
lerimize yans›maktad›r. Bu nedenle
PKK Kongresinde tart›flma konusu olan
her türlü yanl›fl e¤ilim, ölçülerin geriye
çekilmesi do¤al olarak PAJK Kongresin-
de de gündeme gelecek ve tart›flma ko-
nusu olacakt›r. Kad›n özgürlük hareke-
tinin özgür yaflam anlay›fl›n› ve örgüt öl-
çülerini gelifltirmedeki rolü ve sorumlu-
lu¤u dikkate al›nd›¤›nda, PAJK Kongre-
sinin yapaca¤› tart›flmalar ve ulaflaca¤›
kararlarla PKK Kongresini tamamlaya-
ca¤› aç›kt›r. Böylece PAJK Kongresinin
PKK’nin 10. Kongresinde bafllatt›¤›
hamleye ve bu temelde mücadelenin
yükseltilmesine kendi cephesinden ka-
t›laca¤›na inanc›m›z tamd›r.

ÖÖzzggüürrllüükk  ssaavvaaflflçç››ss››  kkaadd››nn  ÖÖnnddeerrllii¤¤ii  

ffeeddaaiiccee ssaahhiipplleennmmeeddee  ttoopplluummaa öörrnneekkttiirr

PKK 10. Kongresi, Önderli¤in siste-
mi çözen ve toplumsal tüm hastal›klar›
kapitalist modernitenin temel paradig-
malar›na ba¤layan Savunmas›ndan
ald›¤› güç ve derinleflen özgürlük ve de-
mokrasi bak›fl›yla özgürlük militanl›-
¤›nda yeni bir hamle yapman›n kon-
gresi olmufltur. PAJK yönetim kadrola-
r›ndan yeterli delege olmamas› bir ek-
siklik olarak görülse de, önemli düzey-
de kad›n delegenin kat›lmas›, PKK’nin
10. Kongresinin kad›n yap›s›nda da
çok olumlu etkiler yarataca¤› aç›kt›r. 

PKK 10. Kongresi yeni savunmalarla
derinleflen Önderlik çizgisini örgütsel,
siyasal ve eylemsel alanda pratikleflme-
sinin öncülü¤ünü yapmada güçlü bir
kararl›l›k ve irade ortaya koymufltur.
Önderlikle en güçlü biçimde bütünlefl-
me kongresi olan 10. Kongre, PKK’yi ve
özgür Kürt’ü var eden Önder Apo’yu öz-
gürlefltirmeyi Kürt halk›n› özgürlefltir-
me olarak ele alm›flt›r. 10. Kongreyi bir
sonraki kongreye kadar Önderli¤i öz-
gürlefltirmenin iradesi ve kararlaflmas›
olarak tan›mlam›flt›r. Kongre bu irade-
yi kadrodan bafllayarak tüm topluma
yayacak ve Önderli¤i özgürlefltirecek
toplumsal gücü aç›¤a ç›karacakt›r. 10.
Kongrenin en temel rolünü böyle ta-
n›mlamas› en fazla da PAJK için geçer-
lidir. PKK tarihi kan›tlam›flt›r ki, Ön-

derli¤e en fazla ba¤l› olan ve en fazla
sahip ç›kan kad›nd›r. Özgürlük savafl-
ç›s› kad›n, Önderli¤i fedaice sahiplen-
mede tüm topluma örnektir. Toplumun
bu kadar Önderli¤e ba¤lanmas›nda ka-
d›n ba¤l›l›¤› ve sahiplenmesi belirleyici
rol oynamaktad›r. Önderli¤i sahiplen-
menin öncüsü olan Kad›n›n Özgürlük
Partisi PAJK Kongresi de kuflkusuz Ön-
derli¤i en yüksek düzeyde sahiplenme
ve özgürlefltirme kongresi olacakt›r.
PKK Kongresinin ald›¤› karar›n en
güçlü biçimde pratikleflmesi için öncü
rolünü yerine getirecektir. PKK Kongre-
sinin ald›¤› karar esas olarak da
PAJK’›n sahiplenmesiyle anlam kaza-
nacak ve gerçekleflme imkan›na kavu-
flacakt›r. Bu nedenle PAJK Kongresi bu
hedefi gerçeklefltirecek mücadeleyi or-
taya ç›karacak ve ona öncülük edecek
örgüt ve kadro duruflunu en güçlü bi-
çimde ortaya ç›karacakt›r.

PAJK Kongresi de kad›n özgürlük
mücadelesini ve bu mücadelenin genel
örgüt mücadelesindeki rolünü tart›fla-
rak ortaya ç›karaca¤› do¤rultu ve ala-
ca¤› kararlarla kendisini genel Özgürlük
mücadelesine yans›tacakt›r. Kad›n öz-
gürlük hareketi kendini sadece özgün
çal›flmayla s›n›rlayamaz. Çünkü özgün-
deki örgütlenmesini ve derinleflmesini
toplumun genel örgütlenmesi ve müca-
delesi için harekete geçirdi¤inde gerçek
anlamda rolünü oynam›fl olacakt›r. Bu
nedenle Kad›n özgürlük hareketi kendi-
sinde yaratt›¤› özgürlük düzeyini ve bu-
nun ortaya ç›kard›¤› enerjiyi genel çal›fl-
malara yans›tmal›d›r. Bu gerçeklefltiril-
di¤inde Önderli¤imizin kad›na verdi¤i
öncülük rolü yerine getirilmifl olur. 

PAJK Kongresinin bu konuda bir dö-
nüm noktas›na ulaflaca¤›na inan›yoruz.
PKK Kongresinde gerçekleflen örgütsel
düzeyi ve mücadele kararl›l›¤›n› fii-
lan’lar›n, Viyan’lar›n, Sorxwin’lerin,
Gülbahar’lar›n, Nuda’lar›n ruhuyla da-
ha da artt›racakt›r. PAJK Kongresi böy-
lece PKK Kongresini tamamlayarak, öz-
gürlük mücadelemizin öncülük rolünü
oynayarak, kendisiyle birlikte baflta
gençlik olmak üzere tüm toplumu hare-
kete geçirerek Kürdistan’› özgürlefltire-
cek ve PKK ile birlikte Ortado¤u halkla-
r›n›n özgürlük mücadelesi öncülü¤ünü
de lay›k›yla yerine getirecektir.
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Türkiye’de en genifl demokratik güç-
lerin birli¤i sorunu, günümüzün en te-
mel ve yak›c› sorunu olma özelli¤ine
sahiptir. Dolay›s›yla bu yönlü çal›flma
günümüzün en önemli bir siyasal ça-
l›flmas› durumundad›r. Bir süreden
beri bu realiteye Önder Abdullah Öca-
lan çok yönlü bir biçimde dikkat çek-
mektedir. Hem demokratik güçlerin en
genifl birli¤inin önemi konusunda dik-
kat çekici olmufl, hem de böyle bir de-
mokratik ittifak›n hangi ilkeler teme-
linde gerçekleflebilece¤ine dair öneri-
lerde bulunmufltur. Hatta hemen bafl-
lat›lmas› konusunda aç›k perspektifle-
ri olmufltur. Günümüz koflullar›nda
kendine demokrat›m diyen herkesin si-
yaset alan›nda rol oynayabilmesi için
demokratik birli¤in oluflmas› gerekti¤i-
ni vurgulam›flt›r. Bunun için de Çat›
patisi formülünü Türkiye koflullar› aç›-
s›ndan en geçerli ve uygulanabilir for-
mül olarak görmüfltür. Bu do¤rultuda
çal›fl›lmas›n› her defas›nda ›srarla vur-
gulam›flt›r. Demokratik birli¤in demok-
ratik güçlerin en genifl birli¤inin Türki-
ye’de ekmek su kadar önem tafl›yan bir
ifl oldu¤unu ortaya koymufltur. Nas›l ki
ekmeksiz ve susuz yaflanmazsa, hayat
olmazsa, Türkiye koflullar›nda demok-
ratik birlik olmadan da siyasi hayat›n
olmayaca¤›n› vurgulam›flt›r. Elbette bu
belirlemeler çok çok önemli olan belir-
lemeleridir.  Çünkü Türkiye’nin içinde
bulundu¤u koflullar tehlikeler arz et-
mektedir. Türkiye’nin mevcut yönetim
alt›ndaki gidifli çok ciddi tehlikeler içer-
mektedir. Bunu iyi gördü¤ü için, böyle

bir tehlikeli gidifli engelleyebilmek
amac›yla önder Apo bu kadar vurgu
yapmakta ve demokratik birli¤in sa¤-
lanmas› için çal›fl›lmas›n› istemektedir. 

AABBDD  vvee  TTüürrkkiiyyee  aarraass››nnddaa  kkaappssaammll››  
bbiirr  ssaavvaaflfl  oorrttaakkll››¤¤››  vvaarrdd››rr

Bu neden böyledir? Çünkü gün ka-
dar aç›k ki, AKP ile Genelkurmay sa-
vafl temelinde bir iktidar uzlaflmas›
yapm›flt›r. Zap operasyonunun baflar›-
s›zl›¤› ard›ndan içine düflülen siyasi
kriz ve yaflanan iktidar mücadelesinin
k›smen afl›lmas› yeni bir iktidar uzlafl-
mas›n›n yarat›lmas› içte ve d›flta savafl
eksenine ba¤l›d›r. Bunu art›k herkes
biliyor. Kör gözün bile görebilece¤i ka-
dar aç›k bir husustur bu. Çünkü yeni
Genelkurmay baflkan› ‹lker Baflbu¤
her gün nas›l savafl yap›lmas› gerekti-
¤inin aç›klamalar›n› yap›yor. 

‹lker Baflbu¤ Genelkurmay baflkan›
olur olmaz Kürdistan’a gitti. Amed’i,
Van’›, Gever’i ziyaret etti, halkla ko-
nufltu. PKK ile mücadelenin sadece as-
keri boyutunun olmad›¤›n›, onunla bir-
likte psikolojik, siyasi, kültürel, sosyal,
ekonomik boyutlar›n›n da oldu¤unu,
halk›n kat›lmas› gerekti¤ini; Ankara’ya
giderek bunu bir plana kavuflturaca-
¤›n› söyledi. Nitekim Ankara’ya döner
dönmez, terörle mücadele üst kurulu
denen kurulu toplad› ve bir plan ya-
p›ld›. Bu toplant›n›n sonuçlar›na ilifl-
kin aç›klama hiç yoruma ve tart›flmaya
meydan vermeyecek kadar aç›kt›r. Bir
savafl planlamas› yap›lm›flt›r. 

ABD Genelkurmay baflkan› Türki-
ye’ye geldi ve Türkiye’de adeta herkes-
le konufltu. Sadece muhatab› olan ge-
nelkurmay baflkan›yla görüflmedi,
d›fliflleri bakan›yla, baflbakanla gö-
rüfltü, cumhurbaflkan›yla da görüfltü.
Sanki Genelekurmay baflkan› de¤il de
ABD baflkan› Bush Türkiye’yi ziyaret
etti. Bu, kapsaml› bir savafl ortakl›¤›
yapt›klar› için böyledir. Zaten ABD Ge-
nelkurmay baflkan› yapt›¤› görüflmeler
ard›ndan yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda
bu durumu gizlemedi bile. Türk ordu-
sunun istedi¤i kadar PKK’ye karfl› sa-
vafl konusunda destek verilece¤ini
söyledi. Temel konular›n›n savafl oldu-
¤u, savafl planlamas› üzerinde dur-
duklar›n› ifade etti. Bir de sadece
PKK’ye karfl› savafl konusunu söyle-
medi; ayn› zamanda Kafkasya’daki ça-
t›flmalar› görüfltüklerini, Afganistan
çat›flmas›n›n gündemlerinde oldu¤u-
nu, ‹ran sorununun gündem olufltur-
du¤unu söyledi. Yani Türkiye ile
ABD’nin kapsaml› bir bölgesel çat›fl-
may› görüflüp tart›flt›klar›n› ve bu ko-
nuda anlaflt›klar›n› da ifade etti. Bü-
tün bunlar hiç tart›flma götürmeyecek
kadar aç›k hususlard›r. Mart’tan Hazi-
ran sonuna kadar Türkiye’deki yafla-
nan siyasi kriz ve iktidar çat›flmas› ar-
d›ndan, ‹lker Baflbu¤-Tayip Erdo¤an
görüflmesiyle sa¤lanan yeni iktidar uz-
laflmas› besbelli ki, içte ve d›flta savafl
üzerinedir. E¤er AKP kapat›lmam›flsa,
bu görüflme de sa¤lanan uzlaflma ne-
deniyle kapat›lmam›flt›r. E¤er Ergene-
kon soruflturmas› hafifletilmiflse, Er-
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TTüürrkkiiyyee’’ddee  ddeemmookkrraattiikk  iittttiiffaakk››nn  
öönneemmii  üüzzeerriinnee
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iiddeeoolloojjiikk  ee¤¤iilliimmii  nnee  oolluurrssaa  oollssuunn  hheerr  ttüürrllüü  ddeemmookkrraattiikk  ggüüçç  bbiirrlleeflflttiirriilleebbiilliirr..  BBuu  iillkkeelleerr  bbiirr  oorrttaakk  ppaayyddaa,,  bbiirr  oorrttaakk  ssiiyyaassii  
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genekon davas›ndan sorumlu bulu-
nup, tutuklanarak cezaevine konulan
generaller Ergenekoncu bir general ta-
raf›ndan ziyeret edilmiflse, bu uzlafl-
man›n sonucunda olmufltur. 

EErrddoo¤¤aann--BBaaflflbbuu¤¤  uuzzllaaflflmmaass››  
TTüürrkkiiyyee’’yyii  ssaavvaaflflaa  ssookkmmaa  uuzzllaaflflmmaass››dd››rr

AKP ile Genelkurmay baflkanl›¤›
yeni bir iktidar paylafl›m› ve uzlafl-
mas› yapm›fllard›r, bunun içte ve d›fl-
ta bir savafl uzlaflmas› oldu¤u da tar-
t›flma götürmezdir. ‹çte PKK’ye karfl›,
yani Kürtlere karfl› kapsaml› yeni sa-
vafl plan› yap›l›rken, d›flta ise
ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda ha-
reket edilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
ABD’nin ç›karlar›, Türkiye’nin Afga-
nistan savafl›na daha fazla kat›lma-
s›n›, Türkiye’nin Gürcistan’da Rusya
ile savafl›n içine daha çok girmesini
gerektirmektedir. Türkiye’nin ‹ran’a
karfl› ABD ile birlikte daha fazla tu-
tum almas›n› gerektirmektedir. ‹flte
Türkiye-ABD ittifak› bütün bu alan-
larda ortak ittifak olmaktad›r. Yani
sadece PKK’ye karfl› savafl konusun-
da bir destek alma, ittifak yapma söz
konusu de¤ildir. PKK ile savafl ile
Gürcistan, Afganistan savafllar› ve
‹ran krizi birlikte, iç içe ele al›nmak-
tad›r. “Al gülüm, ver gülüm” uygula-
mas› yap›lmaktad›r. E¤er ABD yöne-
timi PKK’yi düflman ilan ediyor ve
Türkiye yönetimine PKK’ye karfl› sa-
vaflta destek veriyor ise, bunun kar-
fl›l›¤› olarak da Türkiye’den Gürcis-
tan, ‹ran ve Afganistan konusunda
destek al›yordur. ABD bu konularda
destek almasa, Türkiye’ye küçük bir
istihbarat, bir silah bile vermez, tersi-
ne bofla ç›kart›r.  Bu anlamda, mev-
cut iktidar uzlaflmas›, Tayip Erdo-
¤an-‹lker Baflbu¤ uzlaflmas› Türki-
ye’yi içte ve d›flta savafla sokma uz-
laflmas›d›r. Dolay›s›yla ‹çte ve d›flta
Türkiye daha fazla savafla itilmekte-
dir, çekilmektedir, sürüklenmektedir.
Son ABD Genelkurmay baflkan›n›n
ziyaretiyle bu daha ileri bir planlama-
ya kavuflturulmufltur, netlefltirilmifl,
kesinlefltirilmifltir. Türkiye yönetimi-
nin çeflitli kurullar›n›n toplant›lar›n-

da bu kararlaflt›r›lm›flt›r. fiimdi bu-
nun pratik haz›rl›klar› yap›l›yor. Ge-
nelkurmay baflkan› bas›n ile görüfl-
meler yap›yor. Bas›n arac›l›¤›yla ka-
muoyunu söz konusu iç ve d›fl sava-
fla göre haz›rlamaya çal›fl›yor. Tüm
bu görüflmelerin amac› budur. 

TTüürrkkiiyyee  bbüüyyüükk  bbiirr  aatteeflfliinn  iiççiinnee  aatt››ll››yyoorr
tteehhlliikkeeyyee  ssüürrüükklleenniiyyoorr

Bu ne anlama gelmektedir? Türki-
ye’nin ABD güdümünde bir tehlike içi-
ne sürüklendi¤i tart›flma götürmezdir.
AKP Türkiye’yi ateflin içine at›yor. Sa-
dece kendi iktidar›n› koruyabilmek,
iktidarda kalabilmek için içte iç sa-
vafl›, çat›flmay› t›rmand›r›yor. PKK ve
Güneyli Kürtlerle çeliflki ve çat›flma ç›-
karmay› düflünüyor, Kerkük savafl›n›
k›z›flt›r›yor, t›rmand›r›yor. D›flta da,
ABD kuyru¤unda Kafkasya, ‹ran ve
orta Asya’da askeri maceralara sürük-
leniyor. Türkiye bunlar›n içinden nas›l
ç›kacak? Kendi içinde birli¤ini bozup
çat›flmaya giren bir Türkiye, d›flta
komflular›yla silahl› çarp›flmaya giren
bir Türkiye, felakete sürüklenen bir
Türkiye’dir. ‹flte böyle gizli kapakl›, yu-
muflak sözlerle, amiyane deyimle bi-
raz da çakt›rmadan Tayip Erdo¤an hü-
kümetinin içine sürükledi¤i gidiflat
budur, durum budur, bu büyük bir
tehlikelidir. Türkiye’nin sadece bugü-
nünü, yar›n›n› de¤il; onlarca y›ll›k ge-
lece¤ini karartmay› öngören, onu ya-
ratabilecek olan bir tehlikedir. Bu ba-
k›mdan gerçekten Türkiye büyük bir

ateflin içine at›l›yor, tehlikeye sürükle-
niyor. Sadece baz› güçler iktidarda ka-
labilmek, dolay›s›yla rant kap›lar›n› el-
de tutabilmek, Türkiye’nin kaynaklar›-
n›n sömürülmesinden daha fazla pay
al›p kâr elde edebilmek için bunu ya-
p›yorlar. AKP’nin temsil etti¤i vurgun-
cu, soyguncu, burjuva klik, bir süre-
den beri duda¤›na bir parmak bal
damlat›lm›fl gibi, bask› ve sömürüden
tat alm›flt›r. Bunu mümkün oldu¤u
kadar ilerletebilmek için flimdi ç›lg›nca
yöntemler deniyor. Bu soyguncu tak›-
m›n›n Türkiye’yi nereye götürece¤i bel-
li de¤ildir. Öyle, Müslüman›z, haram
yemeyiz, gibi laflar ad› alt›nda en bü-
yük vurgunu, soygunu bunlar›n
yapt›¤› giderek daha çok aç›¤a ç›kmak-
tad›r. Önümüzdeki süreçte daha çok
aç›¤a ç›kacakt›r. Görülecektir ki, Müs-
lümanl›k ad› alt›nda Türkiye’nin kay-
naklar› devenin hamuduyla yutulmas›
misali, yutulmufl, sömürülmüfl, soyul-
mufltur. Önümüzdeki süreçte bu ger-
çekler daha fazla aç›¤a ç›kacak, ama
elbette ki ifl iflten geçmifl olacakt›r.

Genelkurmay’daki inkârc›-imhac›
zihniyet, faflist-despotik ulus devletçi
düflünce, Türkiye’nin her fleyini tehli-
keye atarak böyle bir felakete gitmesi-
nin sorumlular›ndan birisidir. Bu du-
rum ne kadar zorlanm›fl ve gerçekler
gösterilmifl olsa da, Türkiye’nin askeri
yönetiminde bu tutum afl›lamam›flt›r.
Adeta kaskat› bir durufl söz konusu-
dur. Özellikle ‹lker Baflbu¤ kiflili¤i -ki
kendisinin Yahudi oldu¤u biliniyor-
bu temelde süper sermayeye, ulus
üstü sermayeye göbekten ba¤l›d›r.
Onun ç›karlar› do¤rultusunda da ha-
reket ediyor. Oradan ald›¤› yönlendir-
meyle geleneksel Kürt’ü inkâr ve imha
zihniyetini çeflitli teorilerle maskele-
meye, kabul edilir göstermeye çal›fl›-
yor. Türk üst kimli¤i tan›ml›yor kendi-
ne göre, ulus devlet tan›m› yapmaya
çal›fl›yor. Kendini büyük bir teorisyen
olarak görmüfl, addetmifl, Türkiye’nin
her fleyine yön vermek sevdas›na ka-
p›lm›fl görünüyor. Bu çerçevede de as-
l›nda ulus üstü sermayenin ç›karlar›
do¤rultusunda Türkiye’nin gücünü
savafla sürüklüyor. Zihniyeti ve ba¤l›
oldu¤u kaynaklar böyle yapmas›n› is-
tiyor, o da buna göre hareket ediyor. 
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BBaayykkaall  ssooll  hhaarreekkeettii ppaarrççaallaammaakk    
iiççiinn  ggöörreevvlleennddiirriillmmiiflfl  bbiirr  kkiiflfliilliikkttiirr

Bütün bunlar gösteriyor ki, mevcut
yönetim alt›nda Türkiye’nin gidiflat›
tehlikelidir. Türk toplumu büyük bir
felaket ile yüz yüzedir. Böyle bir tehli-
keli gidifli, felakete sürüklenifli kim
önleyebilir, bunun önüne nas›l geçile-
bilir? Elbette günümüz Türkiye’sinin
en önemli sorunlar›ndan bir tanesi,
hatta baflta geleni budur. Biraz kafas›
çal›flan, bilinci olan, duyarl›l›¤› olan,
Türkiye toplumunun özgür ve demok-
ratik yaflam› ve gelece¤i hakk›nda so-
rumluluk tafl›yan herkesin elbette bu-
nu kendine sormas›, bu temelde çö-
züm aramas› gerekir. Böyle bir ortam-
da mademki AKP ile Genelkurmay bu
temelde uzlaflm›fl ve Türkiye’yi böyle
bir felakete sürüklüyor, o zaman bu
felaketi kim durdurabilir, Türkiye’yi
böyle bir felakete sürükleniflten kim
kurtarabilir? Besbelli ki haz›r ciddi bir
dinamik söz konusu de¤ildir. Geriye
CHP kal›yor. CHP mi bunu yapabilir?
Asla! Mümkün mü? Deniz Baykal’›n
yaflam›nda bu yoktur, kiflilik özellikle-
rinde böyle bir durum söz konusu de-
¤ildir. O, yang›na körükle gitmekten
baflka, ortam› tahrik etmekten baflka
bir meziyete sahip de¤ildir. Dolay›s›y-
la da siyasal gidiflatta olumlu rol oy-
nayacak bir konumu yoktur. Kald› ki,
kendisi görevlendirilmifl bir kiflidir.
Görevi, asl›nda sol demokratik hare-
keti parçalamak, bölmek, etkisiz hale
getirmektir. Y›llardan beri bu rolü oy-

nuyor, günümüzde de böyle bir görevi
yerine getirerek, iktidar› AKP-Genel-
kurmay ittifak›na peflkefl çekiyor. As-
l›nda böyle bir iktidar›n muhalefetini
oluflturuyor, muhalif kanat›n tamam-
lanmas› oluyor. Ona da böyle bir rol
biçilmifl Türkiye’nin felakete sürükle-
niflinde, o da bu rolü en az Genelkur-
may baflkanl›¤› ve AKP yönetimi kadar
baflar›yla oynuyor. O bak›mdan Deniz
Baykal kli¤inin, CHP’sinin Türkiye’nin
böyle bir felakete sürüklenifli karfl›-
s›nda bir çözüm üretmesi, çare olmas›
mümkün de¤ildir.

Geriye Devlet Bahçeli’nin MHP’si ka-
l›yor. Neredeyse insan, bu felaketten
MHP bizi kurtars›n, diyecek kadar zay›f
bir duruma düflüyor. Derler ya, denize
düflen y›lana sar›l›rm›fl, öyle bir seçe-
nek neredeyse son seçenek olarak Tür-
kiye toplumunun önüne ç›k›yor. Öyle
bir deniz oluflturmufl ki, Genelkurmay-
AKP-CHP ittifak›, Türkiye toplumu y›la-
na sar›l›r gibi Devlet Bahçeli’nin
MHP’sine sar›lmak zorunda b›rak›l›yor.
Bu da tehlikenin di¤er bir yönüdür, da-
ha büyük bir felakettir. E¤er Türkiye
toplumunu MHP kurtaracaksa, vay ne-
ler geldi bu toplumun bafl›na! Y›llardan
beri paramiliter güç olarak kontr-geril-
lan›n elinde kullan›lan, her türlü çat›fl-
man›n, kavgan›n, iç bölünmenin vesile-
si, yarat›c›s› olan bir hizip mi Türkiye’yi
demokrasiye çekecek, bar›fla çekecek,
savafla sürüklenmekten, felakete sü-
rüklenmekten kurtaracak? Bu müm-
kün de¤ildir. Bu bak›mdan elbette di-
¤erlerine göre gerçekten MHP biraz da-
ha ak›ll› görünüyor olsa da, MHP’nin

Türkiye’yi böyle bir felaketten kurtar-
mas›n› kuflkusuz hiç kimse bekleye-
mez. Bu da mümkün de¤ildir. 

BBuu  tteehhlliikkeellii  ggiiddiiflflaatt››  öönnlleeyyeebbiilleecceekk  
tteekk  ggüüçç  ddeemmookkrraassii  ggüüççlleerriiddiirr

O zaman kim kal›yor geriye? Mev-
cut tehlike ve felaketin yarat›c›lar› al-
ternatifsiz konumdalar. Böyle bir fela-
ket nas›l önlenebilir? Kuflkusuz sava-
fla karfl› bar›fl savunularak, despotiz-
me karfl› demokrasi savunularak, pay-
lafl›mc›, özgürlükçü ortam›n yarat›l-
mas› öngörülerek, Türkiye’de güçlü bir
demokratik devrimi öngören, demok-
ratik dönüflümü hedefleyen bir siyasi
süreç gelifltirilerek bu felaketin önü
al›nabilir. Bunu sa¤layacak gücün
kim oldu¤u da aç›kt›r. Elbette CHP ve
MHP’nin böyle bir süreci gelifltirmesi
mümkün de¤ildir. Baflka da bir güç ol-
mad›¤›na göre, o zaman mevcut tehli-
keli, felakete do¤ru gidifli önleyebile-
cek, önlemekten sorumlu olan tek güç
demokratik güçlerdir. Baflta sol sosya-
list güçler olmak üzere, tüm demokra-
tik güçler bu gidifli önlemekten sorum-
ludur. Türkiye’de demokrat, yurtsever
olman›n ölçütü, AKP hükümetinin
Türkiye’yi sürüklemekte oldu¤u bu fe-
lakete karfl› durmakt›r. Bu felakete, gi-
difle karfl› durmayan bir demokratik
tutum asla söz konusu olamaz. De-
mokratik olman›n ölçülerini iyi ortaya
koymam›z gerekmektedir. Türkiye’nin
mevcut askeri, siyasi duruflunda de-
mokratik olmak, flu bu ideolojiden ol-
makla kesinlikle ölçülmüyor. Bu fela-
kete do¤ru sürüklenifli anlayan, ona
karfl› duran, onu tersine çevirmek is-
teyen her anlay›fl ve tutum demokra-
tiktir. Demokratik tutumu böyle anla-
mak ve tan›mlamak gerekiyor. 

O halde solcu, liberal, ‹slami, hangi
ideolojik e¤ilimden olursa olsun,
AKP’nin Türkiye’yi sürüklemekte oldu-
¤u bu felaketi görüp anlayan, buna
karfl› durmay› kendisi için bir görev bi-
len herkesi demokrasi saflar›nda say-
mak ve bu kapsamda bir demokratik
siyasi hareket örgütlemek, demokratik
ittifak› hedeflemek zorunludur. Baflka
biçimde Türkiye’nin felakete gidiflini
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önlemenin imkân› yoktur. Burada tari-
hi sorumluluk vard›r. Onlarca y›l›n
kaybedilmesi tehlikesinin önüne geçme
görevi ve sorumlulu¤u vard›r. Bundan
kim sorumludur? Elbette ki en baflta
demokratlar, yurtseverler, Türkiye’yi,
toplumunu, halk›n› gerçekten seven,
ona aflkla ba¤l› olan insanlar sorumlu-
dur; ayd›nlar, yazarlar sorumludur; sa-
natç›lar, emekçiler, kad›nlar, gençler
sorumludur. Bu kesimlerden hiç kim-
se, biz çaresiziz, diyemez. Kendisini
AKP-Genelkurmay ittifak›n›n felaketine
mecbur, muhtaç göremez. Bu düflünce-
sizlik, teslimiyet olur, tarih karfl›s›nda-
ki en kötü, en ters durum olabilir. 

DDeemmookkrraassii  ggüüççlleerrii  hhaarreekkeettee  ggeeççmmeekk  
iiççiinn  ffaazzllaa  zzaammaannaa  ssaahhiipp  ddee¤¤iillddiirr

Demokratik güçlerin böyle bir fela-
keti gidifli önleyebilmeleri için ne ge-
rekli? ‹flte burada birincisi; durumu iyi
de¤erlendirmeleri gerekiyor. Gerçekten
süreci do¤ru iyi anlamak, gidiflat›n
içerdi¤i tehlikeyi görebilmek gerek. Öy-
le anlafl›l›yor ki, baz› çevreler bu konu-
da tam derinlikli süreci göremiyorlar.
Genelkurmay-AKP uzlaflmas›n›n ABD
ile de anlaflarak Türkiye’yi içine sürük-
ledi¤i tehlikeyi tam anlayam›yorlar.
Onun için biraz rahat görünüyorlar.
‹çinde bulunulan görev ve sorumlukla-
ra sahip ç›kmada biraz gevflek, bireyci,
kendine göre davran›yorlar. Bu kav-
ray›fl düzeyi kesinlikle yanl›flt›r. Bir fe-
lakete sürükleniyor ve mutlaka Türki-
ye böyle bir felakete gidiflten kurtar›l-
mal›d›r. Bunda da elbette Türkiye’yi bu
felaketten kurtaracak olan kesimler,
insanlar sorumlu davranmal›d›r. 

‹kincisi; böyle bir bilinçle birlikte
siyasi örgütlülük gerekiyor. Her kes
siyasi çal›flmas›n›, örgütlemesini bu
temelde gelifltirmeli. Bütün demokra-
tik güçler; siyasi hareket olur, de-
mokratik kurumlaflmalar› olur, çeflit-
li kesimlerin demokratik örgütlenme-
leri olur; hepsi kendilerini daha çok
örgütlü k›lmak, muhalif örgütlülü¤ü,
demokratik örgütlülü¤ü gelifltirmek
için çal›flmak durumundad›r.

Üçüncüsü; elbette bu bilinç ve ken-
di örgütlülü¤ünü gelifltirme çal›flmas›

iyidir, ama yetmiyor. Çünkü tehlike
kap›ya gelip dayanm›flt›r, efliktedir. Ra-
mazan bayram› sonras› AKP-Genelkur-
may ittifak›ndan oluflan yönetim sald›-
r›ya geçecektir, buna haz›rlanmakta-
d›r. Yapt›klar› planlar›n hepsinin özü,
esas› budur. Bayramdan sonra Türki-
ye’yi içte ve d›flta felakete götürecek ça-
t›flma ortam› ad›m ad›m gelifltirilecek.
Bütün planlar buna göre kuruluyor,
bütün haz›rl›klar bu do¤rultuda yap›l›-
yor. O zaman dikkat edilirse demokra-
si güçleri harekete geçmek için çok faz-
la zamana sahip de¤ildir. H›zl› hareket
etmeleri laz›m, atik davranmalar› gere-
kiyor. Bu da dar, yetersiz güçlerle bu
ifllerin yap›lamayaca¤›, h›zla baflar›la-
mayaca¤› anlam›na geliyor. Geriye ne
kal›yor? Demokratik birlik, demokratik
ittifak kal›yor. Her güç, her demokratik
insan bu gerçe¤i görmeli, anlamal› ve
bu do¤rultuda kendi çabas›n› artt›rma-
l›d›r. Dolay›s›yla bunun yetmeyece¤ini
bilerek en genifl demokratik güçleri bir-
lefltirecek bir demokrasi hareketini, de-
mokratik ittifak› yaratmay› temel bir
siyaset bilmelidir. 

DDeemmookkrraattiikk  bbiirrlliikk  TTüürrkkiiyyee  ttoopplluummuunnaa  
eekkmmeekk  vvee  ssuu  kkaaddaarr  ggeerreekklliiddiirr

Ancak böyle büyük bir ittifak genifl
kitleleri harekete geçirebilir. Bu sü-
rüklenilmekte olan felaketi halka
gösterebilir. Halk›, buna karfl› dura-
cak bir bilince ve sürece yöneltebilir.
Ancak böyle genifl ittifaka dayal› de-
mokratik siyaset Türkiye siyasi orta-

m›na etki yapabilir. Siyasi gidifle dur
diyebilir, Türkiye’ye yeni bir siyasi
yön çizebilir. Baflka türlüsü çözemez.
O nedenle de demokratik güçlerin it-
tifak› ekmek ve su kadar Türkiye’nin
ihtiyac›d›r. Ekmek ve su nas›l ki bir
insan›n, toplumun yaflamas› için ge-
reklisiyse, Türkiye toplumunun öz-
gür, demokratik yaflam›n› sürdüre-
bilmesi, felaketten kurtulabilmesi,
kendine bir gelecek çizebilmesi de
ayn› oranda bu felaketin önlenmesi-
ne, yani onu gerçeklefltirecek demok-
ratik ittifak›n yap›lmas›na ba¤l›d›r.
Baflka türlü bir tutum ve duruflla
Türkiye bu felaketten kurtulamaz,
dolay›s›yla özgür gelece¤i garanti alt›-
na alamaz. Bunun için özgür, demok-
ratik gelece¤i garanti alt›na alacak
olan demokratik ittifak, demokratik
birlik ekmek ve su kadar Türkiye top-
lumun günümüzdeki ihtiyac›d›r. On-
suz toplumun demokratik, özgür va-
roluflu ve gelecek planlamas› olmaz.
Gelece¤i kazanmas› olmaz. Felaket
olur, ölüm olur, y›k›m olur, ac› olur,
bask›, zulüm ve sömürü olur. Nite-
kim mevcut yönetimin ad›m ad›m ge-
lifltirdi¤i, her yere yayd›¤›  da budur.
Bu bak›mdan mevcut tehlikeli, fela-
kete do¤ru sürüklenmeyi durduracak
olan demokratik ittifakt›r. Demokra-
tik ittifak temelinde geliflecek bilinç,
örgütlenme ve eylemdir. Türkiye top-
lumunun yediden yetmifle bu tehlike-
li gidifle dur demesidir, art›k yeter!
Diye bilme gücü gösterebilmesidir. 

Burada elbette en baflta sorumlu-
luk, bu gerçe¤i iyi gören siyasetçilere,
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ayd›nlara, sanatç›lara, Türkiye’nin dü-
flünen beyinlerine, dinamik güçlerine
düflüyor. Onlar›n öncülü¤ü ve ayd›nla-
t›c›l›¤› kesinlikle gereklidir. Ancak dar
bir çevreyi, duruflu demokratik durufl
olarak görmek de içinde bulundu¤u-
muz süreç aç›s›ndan do¤ru de¤ildir. 

ÇÇ››kkaarr››  ddeemmookkrraattiikk  iittttiiffaakkttaann  yyaannaa  
oollaannllaarr  ttoopplluummuunn  bbüüyyüükk  ççoo¤¤uunnlluu¤¤uudduurr

O halde demokratik çevreler, de-
mokrasi güçleri kimlerdir? AKP’nin
Türkiye’yi içine sürüklemekte oldu¤u
bu savafl felaketini tehlikeli bulan, ona
karfl› ç›kan herkes yurtsever ve de-
mokrat olarak tan›mlanmal›, görülme-
lidir. Dolay›s›yla mevcut iktidara karfl›
demokratik ittifak›n bir ö¤esi olarak
ele al›nmal›d›r. Bu çerçevede, bu dü-
zeyde demokratik yelpazeyi genifl tut-
mak gerekiyor. Kimdir bu kesimler?
Çok aç›k ki, en baflta Kürtlerdir. Öz-
gürlük ve demokrasi için mücadele
eden Kürt halk›d›r. Yine her türlü
bask› alt›nda tutulan Alevi kesimdir.
Aldatmayla, Tayip Erdo¤an numarala-
r›yla bölünüp parçalanmak istenen bir
kesimdir Aleviler. Yine emekçi kesim-
lerdir; iflçiler, memurlar, tüm emekçi
s›n›f ve tabakalard›r. Elbette herkes-
ten çok kad›nlard›r. Çünkü bask› ve
sömürüden, içine sürüklenen savafl-
tan en çok zarar gören onlard›r. Yine
gençliktir. Çünkü gelece¤i karart›lmak
istenilen, içine sürüklenen felaket ile
gelecek umutlar› yok edilmek istenen
kesim gençliktir. Bu kesimleri, AKP-
Genelkurmay ittifak›n›n gelifltirdi¤i,
Türkiye’yi içine sürükledi¤i tehlike or-
tam›ndan zarar gören, dolay›s›yla ona
karfl› duracak olan kesimler olarak
görmek, yurtsever demokratik ke-
simler olarak de¤erlendirmek, ele al-
mak gerekir. Yine ideolojik -siyasi e¤i-
limlere göre tan›mlamak gerekirse,
kuflkusuz tüm sol-sosyalist güçleri
demokratik ittifak› yaratacak en so-
rumlu kesimler olarak görmek laz›m. 

Bununla birlikte gerçekten tutarl›
‹slami kesimler, özellikle AKP’nin d›fl
güçlerle ittifak yaparak ve elini kana
bulayarak her türlü bask› sömürüyü,
rantç›l›¤› mubah gören tutumunun ‹s-
lamiyet’e karfl› oldu¤unu görüp anla-

yan ve buna karfl› duran gerçek Müs-
lümanlar, tutarl› ‹slami kesimler ve ör-
gütlenmeler vard›r. Yine gerçekten de-
mokrasiyi isteyen liberal kesimler
vard›r. AKP’nin Türk ‹slam sentezi e¤i-
limine karfl› ç›karak, belli ölçüde de-
mokratik tutumu, paylafl›m› ön gören
çevreler var. Bu do¤rultuda siviller,
askerler, yazarlar, sanatç›lar da mev-
cuttur. Siyasi çevreler yan›nda ayd›n-
lar, yazarlar, sanatç›lar, bilim insan-
lar› elbette ki demokratik kesimi, kitle-
yi oluflturmaktad›r. Dikkat edilirse
bütün bu kesimler toplumun büyük
ço¤unlu¤unu oluflturmaktad›r. Tersi-
ne iktidar klikleri toplumun en az, en
zay›f bir kesiminden oluflmaktad›r,
ama örgütlüdürler, güç ellerinde, silah
ellerinde, para ellerinde, halk› aldat›-

yorlar, örgütlerini kurmufllar bask› ve
zorla insanlara her fleyi kabul ettiri-
yorlar. Küçük bir az›nl›k olmalar›na
ra¤men Türkiye’nin her fleyini ele ge-
çirmifller, hükmediyorlar. Buna karfl›
toplumun yüzde seksenden fazlas›n›
oluflturmas›na ra¤men bu genifl de-
mokratik kesimler güçsüzdürler.
Çünkü örgütsüzdürler, bilinçsizdirler,
kendi siyasi örgütlerini kurmuyorlar,
demokratik örgütlerini kurup gelifltir-
miyorlar. Tabii her fleyden çok da bir-
liksizdirler, ittifaklar› yok, bir siyasi it-
tifakta bir araya gelememifller. Di¤er-
leri AKP içerisinde her türlü ç›kar itti-
fak›n› kurmufllar. fiimdi aç›¤a ç›k›yor,
birbirine giriyorlar. Dün ittifak halinde
olanlar flimdi birbirinin kirli çamafl›r-

lar›n› ortaya koyuyorlar. Nas›l kirli ifl-
ler yapt›klar› görülüyor. Nas›l yapt›lar
bunu? ‹ttifakla yapt›lar. AKP bu kadar
oyu nas›l ald›? Nas›l böyle iktidara gel-
di? ‹ttifakla geldi. Herkese rant da¤›ta-
rak, ç›kar birli¤i yaratarak böyle bir ik-
tidar gücünü ortaya ç›kard›. O zaman
niye demokratik güçler kendilerini
tam yans›tacak, temsil edecek, Türki-
ye siyasetinin gidifline damga vurma-
s›n› sa¤layacak bir ittifak gücü haline
getirmesin? Önündeki engel nedir, ç›-
kâr sahibi midirler? Hay›r. Madem bu
kadar ç›kâr güçleri böyle bir paylafl›m
yap›yorlar, ç›kâr ittifak› yapabiliyorlar
da, niye her hangi bir ç›kâr peflinde
koflmayan güçler ittifak yapmas›nlar,
birlik olamas›nlar? Kim mümkün ol-
mad›¤›n› söylüyorsa do¤ruyu söyle-
miyor. Orada bir yalan var demektir,
bir oyun var demektir. E¤er en az ç›-
kâra, hileye sahip olmalar›na ra¤men
birlik olam›yorlarsa, demek ki düflün-
celeri çarp›t›l›yor, örgütlenmeleri da¤›-
t›l›yor, üzerlerinde bask› var, aldat›l›-
yorlar, yan›lt›l›yorlar. Yani mevcut
egemen sömürücü güçler, iktidar› elde
tutanlar taraf›ndan birlik olmaktan,
ortak mücadele yürütmekten al›konu-
luyorlar. Bu bak›mdan bu oyunu gö-
rüp bozmak gerekiyor. Bu güçlerin,
halk güçlerinin, demokratik güçlerin
birlik olamayaca¤›n› söylemek bu ba-
k›mdan kesinlikle do¤ru de¤ildir. 

BBiirrlliikk  öönnüünnddee  eennggeell  oollaann  aannllaayy››flfl  vvee  
ççeevvrreelleerr  tteeflflhhiirr  vvee  tteeccrriitt  eeddiillmmeelliiddiirr

Birlik önünde engel oluflturan, bir-
li¤in olamayaca¤›n› söyleyen düflünce-
ler, tutumlar asl›nda egemen iktidar
güçlerinin bilerek ya da bilmeyerek
ajanl›¤›n› yapan düflünce ve tutumlar
olmaktad›r. Kimden gelirse gelsin, ne
olursa olsun bu gerçe¤i iyi bilmek, bu-
na karfl› kesinlikle mücadele etmek
gerekiyor. Bir sürü çevreyi etkileyerek
böyle bir bilinci yay›yor, bölüyorlar,
parçal›yorlar. Bu bak›mdan her fley-
den önce birlik olunabilece¤ine, de-
mokratik güçlerin en genifl ittifak› ya-
pabilece¤ine inanmak, bunu öngör-
mek, bu temelde çal›flmak gerekmek-
tedir. Birlik olman›n, ittifak yapman›n
önündeki engeller afl›lmal›d›r. Bunu
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engelleyen anlay›fllar› elefltirmek, tu-
tumlar› gidermek, bu tür anlay›fl ve
tutumlar›n Türkiye’nin özgür ve de-
mokratik varl›¤›, gelece¤i aç›s›ndan en
büyük tehlike oluflturdu¤unu ortaya
koyup ikna etmek laz›md›r. En genifl
çevreler ikna olabildi¤i kadar ikna
edilmeli, ikna olmayanlar ise teflhir ve
tecrit edilmelidir. Kimden gelirse gel-
sin, dar grupçu zihniyetlerin, baz› sol
çevrelerin klasik durufl ve tutumlar›-
n›n da art›k modas›n›n geçti¤i, tehlike-
li oldu¤u ortaya konulup afl›lmal›d›r.

EEnn  ggeenniiflfl  iittttiiffaakk››  öönnggöörrmmeekk  vvee
kkaappssaayy››cc››  oollmmaakk  ggeerreekkiirr

Yine az olsun benim olsun, anlay›-
fl›yla; daha kolay yönetiyorum, elde tu-
tuyorum anlay›fl›yla e¤er birlik çal›fl›l-
mas›ndan uzak duruluyorsa, bunlar
elefltirilmelidir. ‹ster Kürt özgürlük ha-
reketi çevrelerinden ister Türkiye sol
çevrelerinden olsun, kimden gelirse
gelsin birli¤e karfl›, demokratik ittifaka
karfl›, en genifl demokratik güçlerin
birlik ve ittifak›na karfl› olan tutumlar
tehlikelidir, yanl›flt›r. Bu tür tutumlar
mevcut iktidar›n Türkiye’yi içine sü-
rükledi¤i felakete hizmet eder. Milliyet-
çilikten, sosyal flovenizmde, küçük
burjuva e¤ilimlerden kaynaklanan her
türlü birlik karfl›t› anlay›fl ve tutum ke-
sinlikle elefltirilip, teflhir edilmelidir.
Bunlar masumane de görülebilirler.
Zordur, zahmetlidir, baflkalar› gelmi-
yor, birlik olunmuyor denilerek kendi-

ne hakl›l›k pay› ç›karanlar var. Olmaz.
Bunu söyleyenler az say›da güçlerdir,
bir fley ifade etmiyorlar diye Türk sol
çevrelerine dönük özellikle Kürt özgür-
lük hareketi içerisinde elefltiriler var.
Bu yanl›flt›r, kapsay›c› olunmal›d›r.
Güçleri az olabilir, ama anlamlar› bü-
yüktür. Onun için en genifl ittifak› ön-
görmek, herkese sayg› duymak gerekir.

GGüünn  bbiirrlliikk  iittttiiffaakk  ggüünnüüddüürr

Yine Türk sol çevrelerinde sosyal
flovenizmin etkisiyle, devlet iktidar›n›n
yönlendirmesiyle, Kürt milliyetçili¤i
yap›l›yor, Kürtlere fazla destek vermek
iyi de¤il, gibi anlay›fl ve e¤ilimler tehli-
kelidir. Bu sosyal milliyetçilik anlam›-
na gelmektedir. Yine kendi içlerinde
zaten zay›f düflmüfller, daha fazla bö-
lünüp parçalanmay› getiren anlay›fllar
yanl›flt›r. Gün; birlik, ittifak günüdür.
Böyle bir günde, var olan parti ve
gruplar›n bölünüp parçalanmas› en
tehlikeli durumdur. Asl›nda sol ve de-
mokratik çevrelerde öyle bir hastal›¤›n
varl›¤› görülüyor; büyük olmaktan, si-
yasi sorumluluk alt›na girilmekten,
yönetim olmaktan korkuluyor, toplu-
mun karfl›s›na bir alternatif olarak
ç›kmaktan korkuluyor. Onun yerine;
dar kalmak, grup kalmak, ideolojik
kalmak, grupçu hareket etmek daha
kolay geliyor. Çünkü onu idare etmek
kolay daha rahat. Onun için “az olsun
benim olsun” mant›¤›yla küçük olan
tercih ediliyor. Oysa “çok olsun birlik-

te sahip olal›m, birlikte paylaflal›m”
anlay›fl›n› öngörmek gerekiyor. 

Dolay›s›yla “az olsun, benim olsun”
anlay›fl›n› mahkûm etmek, aflmak la-
z›m. Onun yerine, “birlikte olsun, çok
olsun, paylaflarak yürütelim, birlikte
büyük bir demokrasi hareketi yarata-
l›m ve Türkiye’nin siyasi gidifline bir al-
ternatif olarak kendimizi ortaya ç›kar-
tal›m. Bu felakete gidiflin alternatif si-
yasetini yaratal›m, felaketi önleyelim,
Türkiye toplumu için özgür, demokra-
tik yürüyüfl anlam›nda bir alternatif si-
yaset ortaya ç›karal›m” demek gereki-
yor. Hedef bu olmal›d›r. Böyle olursa
bu olumsuz gidifle dur denilir. Böyle ol-
mazsa egemen güçler kurnaz ve örgüt-
lüdür. ‹stedikleri süreci idare etme
yönlendirme, dolay›s›yla da kendisine
karfl› olan muhalif güçleri paramparça
edip, etkisiz hale getirme gücünü gös-
terirler. Bunlar hep planl›, bilinçli, üst-
ten gelifltirilen projelerdir, oyunlad›r.
Bütün bu oyunlara karfl› düflünsel ola-
rak da örgütsel olarak da tedbirli ol-
mak, onlar› aflan, sorumluluk temelin-
de gelece¤i öngören bir siyasi duruflu
göstermek bir gerekliliktir. ‹flte bu da
ittifak durufludur, birlik durufludur.
Baflka herhangi bir yaklafl›mlar hiç
kimse yaln›z bafl›na böyle bir sürece
mevcut siyasi gidifle dur diyemez, ona
alternatif oluflturmaz. Ancak bütün de-
mokratik güçler; solcusu olsun, ‹sla-
mc›s› olsun, liberali olsun, ittifak yapar
birleflirlerse, güçlerini birlefltirirlerse
iflte o zaman mevcut tehlikeli siyasi gi-
diflata dur denilir ve Türkiye toplumu
için alternatif bir siyaset yaratma gücü
gösterilir. Dolay›s›yla her kesin esas al-
mas› gereken do¤ru tutum budur.

Peki, böyle bir demokratik birlik ya
da ittifak nas›l sa¤lanabilir? Kuflkusuz
bunun baz› esaslara ba¤l› olmas› gere-
kir. Öyle ilkesiz, esaslara ba¤l› olmadan
bir ittifak yap›lamaz. Yap›lsa bile o tür
ittifaklar›n güçlü gelecek yaratmalar›,
kal›c› olmalar› mümkün de¤ildir. Onun
için belli ilke ve prensiplere dayal› itti-
fak› bafltan öngörmek ve gelifltirtmek
sonuç alabilmek aç›s›ndan elbette ge-
reklidir. Ancak baz› ilke ve esaslara
ba¤l› olunacak diye herkes kuflkusuz
kendi ideolojisini, program›n› böyle bir
demokratik ittifaka dayatamaz. “Her

SERXWEBÛN EEyyllüüll  220000882288

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



fley benim dediğim gibi olsun, benim
görüflüme göre olsun, benim program›-
ma göre olsun” diyemez, dememelidir.
Herkesi birlefltirecek, asgari müflterek
denilen baz› temel demokratik ilkelerde
birlik olunabilir. Herkes kendi ideolojik
çizgisini, program›n› elbette korur, ama
o ideoloji ve programla mevcut demok-
ratik ittifaka kat›labiliyorsa, kendi
program› ona ters değilse bu yeterlidir.
Hiç kimse, kimseye kendi ideolojini
terk et, program›ndan vazgeç dayatma-
s›nda bulunamaz. Ayn› flekilde de hiç
kimse de demokratik ittifak benim
program›ma, ideolojime göre olsun di-
yemez. Bu tür parçalay›c› yaklafl›mlar-
dan uzak olmak gerekir. 

TTeemmeell  iillkkeelleerr  eettrraaff››nnddaa  hheerrkkeessiinn  
kkeennddii  kkiimmllii¤¤ii  iillee  kkaatt››lldd››¤¤››  bbiirr  iittttiiffaakk

Yine örgütsel aç›dan da hiç kimse-
nin grubu, örgütü, çevresi, derneini
da›tmas› istenmemelidir. Var olan ör-
gütlülükler; partiler, gruplar, dernek-
ler dağ›t›larak tek bir örgütte birlefle-
lim, anlay›fl› doğru deildir, mümkün
de deildir. Hiç kimse, gelin benim par-
timde ya da örgütümde birleflin, da-
yatmas›nda bulunamayacağ› gibi, yine
hiç kimseye de, sen örgütünü, grubu-
nu, derneini da›t, tasfiye et, gel bize
kat›l dayatmas›nda bulunamaz. K›sa-
ca, demokratik ittifak› herkesin ideolo-
jik, siyasi, örgütsel kimliini koruduu,
çal›flmas›n› yürüttüğü, bunlar teme-
linde ortak bir demokratik birlie ka-
t›ld›ğ› genel bir ittifak düzeyi olarak
öngörmek gerekir. Türkiye koflullar›
dikkate al›n›rsa mevcut ittifak çal›fl-
mas› ancak böyle olur. Böyle temel
baz› prensipler belirlenerek demokra-
tik ittifak için gerekli ilkeler ortaya ç›-
kart›labilir. 

Her fleyden önde bir siyasi progra-
ma temel teflkil edecek asgari ilkeler
ortaya konabilir. Bu doğrultuda Ön-
der Abdullah Öcalan somut ilkeler be-
lirledi. Çok makul, anlafl›l›r ve de-
mokrat›m diyen herkesçe kabul edile-
bilir ilkelerdir. Anti tekel ilkesini ön-
gördü: Tekelcilie karfl› olmak, belli öl-
çüde paylafl›mc›l›ğ› öngörmek. Yine
bar›fl ilkesini öngördü: Her türlü sa-

vafla karfl› olmak, bar›flç›l bir toplum-
sal yaflam› öngörmek. Yine demokra-
tikleflme ilkesini öngördü: Türkiye
toplumunun ekonomiden zihniyete
kadar her alanda güçlü bir demokra-
tik dönüflüme ihtiyaç var. Demokra-
tikleflme, Türkiye’nin her fleyden önce
genel ihtiyac›d›r. Demokratikleflme ol-
madan Türkiye’de ilerleme olmaz, ge-
liflme olmaz. Türkiye bölgede ve dün-
yada hak ettii sayg›n yere oturmaz,
kendini kabul ettiremez. Elbette bu
demokratikleflme bireysel haklar üze-
rinde olduu gibi grupsal haklar, kül-
türler, diller üzerinde de olmal›d›r.
Kültürler mozaiği olan Anadolu’nun
bütün kültürlerinin özgürce geliflebi-
lecei bir demokratik ortam› öngörme-
lidir. ‹flte bu temelde bütün kültürel
sorunlar› çözüme kavuflturabilecei gi-
bi, Kürt sorununun bu demokratik-
leflme temelinde demokratik çözü-
münü ortaya ç›kartabilir, ç›kartmal›-
d›r. Elbette mevcut bar›fl ve demokra-
tikleflme, Kürt sorununun demokra-
tik çözümünü içererek Kürdistan’daki
savafla son vermeyi esas almal›d›r. Bu
esas ve ilkeler temelinde bir kapsam
ortaya ç›kart›labilir. Anti tekelci ol-
mak, bar›flç›l olmak ve demokratiklefl-
meyi öngörmek ilkeleri etraf›nda ideo-
lojik eğilimi ne olursa olsun her türlü
demokratik güç birlefltirilebilir. Bu il-
keler bir ortak payda, bir ortak siyasi
durufl ve bir siyasi program olabilir.
Bu temelde birlik sağlanabilir.

Yine örgütsel anlamda dikkat edilir-
se, en makulü bütün parti, grup ve ör-
gütlerin içinde yer alabilecei bir Çat›
partisidir. Çat› partisi herkesi kapsaya-
bilir. Bir ortak örgüt, parti olmal›d›r.
Çünkü siyaset yapacak, seçime gire-
cektir. Türkiye yasal mevzuat›na göre
siyaset yapma hakk›, seçime girme
hakk› partiye tan›nm›flt›r. Dolay›s›yla
bütün demokratik güçleri birlefltirecek
örgütlü bir pati olmal›d›r. Dier birçok
eğilim kendi partisini örgütlemifl ol-
duuna göre, o zaman ortak demokratik
ittifak partisi bir Çat› partisi olmal›d›r.
Birlikte siyaset yap›lacak, seçime giri-
lecek bir parti olmal›d›r. Bu Çat› parti-
si içerisinde herkes kendi ideolojik si-
yasi program›n› koruyarak yer ald›ğ›
gibi, örgütsel gerçeini de korumal›d›r,

hiç bir oluflum kendini feshetmemeli-
dir. Kendi örgütsel çal›flmas›n› da yü-
rütmeli, ancak demokratik çat› örgüt-
lenmesi içerisinde de faaliyet yürütme-
lidir. Çat› partisi temelinde demokratik
birlik siyasetini de gelifltirmelidir. Ken-
di örgütsel çal›flmalar›yla Çat› partisi
örgütlenmelerini, çal›flmalar›n› uyum-
lu yürütmelidir. Karfl›t, birbirini zorla-
yan, çeliflen deil de, uyumlu, birbirini
destekleyen, güç veren hale getirmeli-
dir. Bu mümkün müdür? Kuflkusuz
mümkündür. Eğer anti tekel, bar›fl ve
demokrasi ilkesinde birlefliyorsa, bir
hareket bunu kabul ediyorsa, ideolojik
siyasi çizgi olarak, program olarak, ör-
gütlenmesi buna dayan›yorsa, anlay›fl
olarak da siyasi anlay›fl ve örgüt olarak
da demokratik ittifakla, demokratik
çat› örgütüyle çeliflmez, uyumlu olur.
Onunla birlikte hareket etmeyi, ortak
ifl yapmay› baflarabilir. 

TTüümm  ddeemmookkrraattiikk  ggüüççlleerriinn  bbiirrllii¤¤ii  
mmuuttllaakkaa  yyaarraatt››llmmaall››dd››rr

Böyle bir Çat› partisi içerisinde de-
mokrasiden yana olan, demokratik it-
tifaka kat›lmak isteyen bireyler de yer
alabilmelidir. Bireysel düzeyde kat›l›m
olabilmelidir. Yine çevre düzeyinde ka-
t›l›mlar olabilir. Çeflitli kültür çevrele-
ri, sanat çevreleri kat›labilir, kat›lmal›-
d›r. Yine dernekler, sendikalar düze-
yinde kat›l›mlar olmal›d›r. Bütün sen-
dikalar, iflçi sendikalar›, memur sendi-
kalar› bunun içine çekilmelidir. Bütün
demokratik dernekler, kad›n dernekle-
ri, gençlik dernekleri, çeflitli üretim-
tüketim dernekleri kesinlikle böyle bir
demokratik çat› partisi içerisinde yer
alabilmelidir. Yine bütün gruplar; çe-
flitli sağ gruplar, liberal gruplar, de-
mokratik gruplar, grup örgütlenmesi
içerisinde olabilirler. Dergi, yay›n ör-
gütlenmesi biçiminde olabilirler. Bu,
Çat› partisine kat›lma önünde engel
olmaz. Kat›labilirler, kat›lmal›d›rlar.
Yine elbette bütün demokratik siyasi
partiler bu Çat› partisi içerisinde yer
almal›d›rlar. Parti kimlikleriyle kat›la-
bilmelidir. Sol, demokratik patiler, sol
demokratik gruplar yer alabilmelidir-
ler. Yine kad›n dernekleri, gençlik der-
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nekleri, insan haklar› dernekleri, iflçi
ve memur sendikalar›, kooperatifler
yer almal›d›rlar. Herkes, her grup, bi-
reysel düzeyde kat›l›m gösterebildi¤i
gibi, örgütsel düzeyde de kat›l›m gös-
terebilmelidir. Herkes hangi biçimde
kat›lmak istiyorsa, pozisyonu hangi
düzeyde kat›lmaya el veriyorsa o dü-
zeyde kat›lmal›d›r.  Bu alanda tabii
bütün demokratik sol güçler yer alma-
l›d›rlar. Yine demokratik çerçevede ‹s-
lami liberal çevreler yer almal›d›r. Kürt
özgürlük hareketi, Kürt toplumu kufl-
kusuz bu demokratik çat› örgütlenme-
sinin en temel güçlerindendir. Kat›l›m
göstermeli yer almal›d›r. Bütün Alevi
örgütleri, dernekleri, Alevi toplumu-
nun tümünü katmak üzere bu demok-
ratik çat› hareketi içerisinde yer alabil-
melidir, almal›d›r. Bütün emekçi ör-
gütlerin, iflçiler, memurlar› içine çeke-
cek flekilde sendikalar, kooperatifler,
dernekler, bu Çat› partisine kat›l›m
göstermelidirler. Bütün kad›n dernek-
leri, kad›n örgütleri, feminist örgütler
bu Çat› partisi içerisinde yer almal›d›r-
lar. Gittikçe siyasette aktifleflen ko-
numlar›n› böyle bir demokratik birlik
siyaseti içerisinde daha güçlü ve etkin
yürütebilmelidirler. Yine bütün genç-
lik örgütleri -orta ö¤renim olur, yük-
sek ö¤renim olur- kat›labilmelidirler.
Ayd›nlar her düzeyde kat›l›m göster-
meli, sanatç›lar, yazarlar, bilim insan-
lar› kendini AKP hükümetinin Türki-
ye’yi sürükledi¤i felakete karfl› gören
ve bu anlamda yurtsever demokrat sa-
yan herkes bireysel ya da örgütsel dü-
zeyde böyle bir çat› partileflmesi içeri-
sinde yer alabilir, almal›d›r. Demokra-
tik ittifak ya da demokratik güçlerin
birli¤i bu temelde yarat›lmal›d›r. 

Hiç kimse basit nedenlerle böyle bir
çat› örgütlenmesi d›fl›nda b›rak›lamaz,
b›rak›lmamas› gerekiyor. Sadece sol
e¤ilimli güçler demokratik siyaset yü-
rütür demek dar bir yaklafl›md›r. ‹flte
“aram›zda ideolojik farkl›l›klar var, biz
‹slami e¤ilimdeniz, di¤eri liberal ya da
solcu” denilerek de demokratik güçle-
rin birli¤ini sa¤layacak böyle bir siyasi
ittifak engellenemez, d›fltalanamaz. Bu
tür yaklafl›mlar da do¤ru, yeterli yak-
lafl›mlar de¤ildir ve mutlaka bu tür
yaklafl›mlar› aflmak gerekir.

DDeemmookkrraattiikk  iittttiiffaakk››  oolluuflflttuurrmmaakk  
ççaabbaa  vvee  eemmeekkllee  mmüümmkküünnddüürr

Demek ki, demokratik güçlerin en
genifl siyasal birli¤ini ve ittifak›n› sa¤-
lamak imkâns›z de¤ildir. Yine demek
ki, demokratik güçler zay›f de¤ildirler,
toplumun yüzde sekseninden fazlas›n›
oluflturan güçlerdir ve en güçlü siyasi
e¤ilim e¤er örgütlendirilirse demokra-
tik ittifak olur. Ancak elbette ki, bu it-
tifak da durduk yerde kendili¤inden ol-
maz. Nitekim flimdiye kadar olmam›fl-
t›r. O zaman ne gerekiyor? Bu do¤rul-
tuda emek, çaba gerekiyor, giriflimci ol-
mak gerekiyor. ‹nsan hayret ediyor. Si-
yaset yapmak istediklerini, demokratik
olduklar›n›, Türkiye’nin tehlikeye gitti-
¤ini, bunu önlemek istediklerini söyle-
yen birçok çevre var, ancak yerlerinde
duruyorlar, giriflimsizdirler, birbiriyle
iliflkilenmiyorlar, ittifak çal›flmas› yü-
rütmüyorlar, siyaset gündemine daha
fazla, etkili girebilecek bir örgütlülükle
ortaya ç›km›yorlar. Peki, bu nas›l de-
mokratl›k, nas›l siyasetçiliktir? Asl›nda
kendini aldatmaktan baflka bir anlam
ifade etmiyor. Bu nedenle ancak büyük
çabayla böyle bir ittifak› oluflturmak
mümkündür. Demokratik birlik hare-
ketinin siyasi ilkeleri aç›kt›r. En genifl
güçleri birlefltirir. Bunu ortaya koyup
burada birleflmek zor de¤ildir. 

Di¤er yandan örgütsel sorunu çöz-
mek de zor de¤ildir. Çat› partisi for-
mülü herkesi içine alacak bir örgüt-
lenmeyi yaratabilir. Örgütlenme soru-
nu bu biçimde rahatl›kla çözülebilir.

Ancak bunun için çaba gerekiyor.
Bunlar aç›k olmas›na ra¤men, sözde
isteyen birçok çevre bulunuyor olma-
s›na ra¤men pratikte gerçekleflmiyor.
Çünkü giriflim yok, tutarl›l›k, çaba
yok. Bu çabay› harcamak laz›m, biri-
lerinin buna öncülük etmesi gereki-
yor. Birilerinin bir araya gelip baz›
kural ve ilkeler belirleyerek; grup
grup, birey birey, dernek dernek, sen-
dika sendika, parti parti dolafl›p gö-
rüflmeler yapmas› gerekiyor. Diplo-
masi yürütmesi, demokratik birlik
çal›flmas› içinde olmas› gerekir. An-
cak böyle yap›l›rsa birçok güç bir ara-
ya getirilir. Yine bunu yapabilmek
için çeflitli derneklerden, örgütlerden,
e¤ilimlerden bir grup toplan›p bir
parti kurmaya karar verip, gidip res-
men kurabilir. Befl-on partiden, sen-
dikadan, dernekten bir araya gelmifl
farkl› e¤ilimlerden demokratik güçleri
birlefltirmifl bir kurucular heyeti de-
mokratik çat› partisinin oluflumunu
sa¤lay›p, kuruluflunu yasal planda
da gerçeklefltirebilir. Ondan sonra il-
gili tüm çevrelere giderek kat›l›mla-
r›n› sa¤lamaya çal›flabilir. Daha son-
ra çeflitli örgütlenmeler, kongre ve
konferanslarla herkesin kat›l›m›, bu-
na uygun demokratik yönetim bile-
flimlerin, iflleyifllerin oluflturmas› sa¤-
lan›r. Bunlar çal›flma içerisinde sü-
reçle gelifltirilebilecek, gerçeklefltirile-
bilecek hususlard›r. 

ÖÖnnccüü  bbiirr  ggrruupp  bbuu  ççaall››flflmmaayy››  
bbaaflflllaatt››pp  öönn  aayyaakk  oollaabbiilliirr

Ancak flunu bilmemiz gerekiyor:
Bir, bu ifl kolay de¤ildir, cesur ve feda-
karca çal›flmay› gerektirir. ‹ki, önce-
den baz› giriflimler olmal›, o temelde
en genifl çevreleri katma çal›flmas› yü-
rütülmelidir. Yani sondan bafllayarak
bafla gidilmez. Bafltan bafllan›r sona
gidilir. Bir grup oluflur, birleflir, ön
açar, öncülük eder, giriflim bafllat›r,
yürütür, cesaret ve fedakârca çal›fl›r,
herkesi katmay› da esas al›r. Dolay›-
s›yla herkesin kat›l›m›n› sa¤layacak
bir yaklafl›mla yo¤un bir çal›flma içeri-
sinde olur, giderek birli¤i büyütür,
tüm demokratik güçleri, herkesi içine
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katar. Bu aç›dan belli kesimlerden, sol
çevrelerden, ‹slami çevrelerden, Kürt-
lerden, Alevilerden, emekçilerden, sen-
dikalardan, kad›n ve gençlik örgütle-
rinden belli bir grubu birlefltirebilen
bir topluluk Çat› partisinin öncülü-
¤ünü yapabilir, kuruluflunu gerçeklefl-
tirebilir. Herkesi böyle bir partiye ka-
zanmak için öncülük düzeyinde diplo-
matik çal›flmalar yürütebilir. Gece
gündüz demeden grup grup, kifli kifli,
örgüt örgüt dolaflarak herkesin kat›l›-
m›n› sa¤layabilir. Böyle olursa hem za-
mandan kazan›l›r, hem de herkesi içi-
ne alan bir çat› örgütü, demokratik
birlik örgütü ortaya ç›kart›labilir. 

Elbette böyle bir örgütlenmenin
pratikle ve eylemle ba¤› var. Günlük
olarak eylem yapt›kça bu gerçekleflebi-
lir. ‹lginç olan, Türkiye’de demokratik
birlik eylemleri oluyor, bir sürü der-
nek, örgüt bir araya geliyor. Örne¤in
kad›n örgütleri; çok de¤iflik çevreden
örgütler olarak birlefliyor miting yap›-
yorlar, gençlik örgütleri yap›yorlar, si-
yasi partiler yap›yor, bar›fl meclisi, in-
san haklar› dernekleri yap›yorlar. De-
mokratik güç birli¤i oluflturuluyor, ey-
lem birlikleri oluyor, ama bunlar ör-
gütlendirilmedi¤i için kal›c› hale gelmi-
yor. Eylem yap›l›yor da, o eylemleri do-
¤uran örgütler sadece bir eylem ittifa-
k›yla s›n›rl› kal›yor. Halbuki siyasi itti-
faka dönüfltürmek, bunu da Çat› par-
tisinde temsil edilir hale getirmek
gerekir. Öyle olursa demokratik ey-
lemlilik sürekli olur, demokratik güç-
lerin eylemleri gittikçe büyür. Binleri

de¤il, on binleri, yüz binleri, milyonlar›
içine al›r. AKP bile o haliyle, bir vur-
guncu tak›m› olarak bu kadar insan›
harekete geçirebiliyorsa, demokratik
güçlerin en genifl ittifak› m› yüz binle-
ri, milyonlar› harekete geçiremeyecek?
Rahatl›kla geçirebilir. Yeter ki, herkesi
birlefltirebilen, kendi içinde demokra-
tik iflleyifli ve tutumu sa¤layan, herke-
si kat›l›mc› k›lan, paylafl›mc› k›lan bir
demokratik birlik olabilsin. Kendini
somut taleplerle kitlelere tafl›yabilsin.

YYaa  ggeerrççeekk  ddeemmookkrraassii  yyaa  hhiiçç

Demokrasi kat›l›mc›l›k ve paylafl›m-
c›l›k demektir. Bir, demokratik birli¤e
giren herkes kat›l›mc› olacak, çaba
harcayacak. ‹ki, paylafl›mc› olacak,
herkese yer verecek, herkesin kat›l›-
m›n› sa¤layacak, kendini dayatmaya-
cak, kendini esas almayacak, birlikte
var olmay›, ortak ifl yapmay› esas ala-
cak. Böyle olursa demokratik iflleyifl
sa¤lan›r, güçlü bir birlik haline gelinir.
Böylelikle demokratik ittifak halka
umut verir, güven verir, insanlar› etki-
ler ve harekete geçirir. Böyle bir de-
mokratik ittifak›n, örgütlenmenin
güçlü demokratik eylem yapmas›n›n
önünde hiçbir engel olmaz. Her türlü
demokratik siyasi eylemlili¤i, basit mi-
ting ve gösterilerden, sürece yön vere-
cek kadar aktif eyleme kadar böyle bir
demokratik birlik hareketi güçlü de-
mokratik eylemlilik ç›kartabilir.

Sonuç olarak, bütün bunlar için ne
gerekli? Kuflkusuz öncü gerekli. Ön-

cülük ne demektir? Cesaret ve feda-
kârl›k demektir. Yani böyle bir de-
mokratik birli¤i, ittifak› sa¤lamay›
kendisine görev bilecek, ona öncülük
edecek bir gruba ihtiyaç var. Öncülük
edilmeden bu iflleri üstlenip de yap-
may› esas alan bir grup olmadan,
kuflkusuz demokratik ittifak, çat› par-
tileflmesi geliflmez. Öncü grup, giriflim
grubu nas›l oluflur, bunun için ne ge-
rekir? Cesaret ve fedakârl›k gerekir.
Kuflkusuz bu ifl öyle basit ve kolay de-
¤ildir. Zorluklarla yüklüdür. O zorluk-
lara karfl› direnmeyi gerektirir. Engel-
lerle yüklüdür, cesaretli olmay› gerek-
tirir, fedakâr olmay›, çaba harcamay›
gerektirir. Durduk yerde hantal, tem-
bel bir duruflla düflünce üretmeden,
pratik üretmeden bu ifl baflar›lamaz.
Gece gündüz demeden yirmi dört saat
gerekirse bütün baflka iflleri bir yana
b›rakarak demokratik ittifak› ve birli¤i
sa¤lamak için baz› cesur ve fedakâr
insanlar; kad›nlar, erkekler, gençler,
emekçiler çal›flabilmelidir. Siyasetçi-
ler, ayd›nlar bu ifle öncülük edebilme-
lidir. Yoksa böyle olmazsa herkes bir-
likte zarar görür. Hiç kimse diyemez;
“öbürü zarar görüyor ben görmüyo-
rum, bu olmasa da olur, ben böyle de
yaflayabilirim.” Hay›r, zarar› herkes
görüyor, ortak görüyoruz. O zaman bu
zarardan kurtuluflta hepimizin so-
rumlulu¤u var, hepimiz duyarl› olmak
ve bunun sa¤lanmas› için çaba harca-
mak durumunday›z.

Türkiye’nin büyük yazar› Yaflar Ke-
mal, bar›fl meclisi konferans›nda “ya
gerçek demokrasi ya hiç” demiflti. Bu
elbette ki demokratik birlik hareketine
yön veren bir tutum ve onun temel slo-
gan› olabilir. Buna flunu da eklemek
gerekiyor, “hep birlikte demokrasi ya
da hiç” yani “ya ortak hareket ve ör-
gütlülükle Türkiye’yi demokratikleflti-
rip demokratik yaflam› yaratmak, ya
da özgürlü¤ü ve demokrasiyi kaybet-
mek” bunun orta yolu yoktur. Baflka
bir durufl söz konusu de¤ildir. Onun
için de AKP-Genelkurmay ittifak›n›n
Türkiye’yi sürüklemekte oldu¤u savafl
felaketinin önüne geçmek, Türkiye’yi
anti-tekel bir tutumla bar›fla ve de-
mokratikleflmeye kavuflturabilmek
için herkes görev bafl›na diyoruz. 

SERXWEBÛNEEyyllüüll  22000088 3311
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PKK’nin ilk kongresinin 30. y›l dönü-
müne do¤ru gidiyoruz. 22 kifliyle top-
lanm›fl bir kongreydi. 1978 y›l›ndaki ku-
rulufl kongresi 1. partileflme hamlesinin
resmen bafllat›lmas›n› ve gerçeklefltiril-
mesini sa¤lad›. Manifesto ve tüzü¤ü ka-
bul etti. Bir yönetim seçti. Bir grup ol-
maktan, gönüllülük esas›na dayal›
gençlik örgütü olmaktan ç›k›p, profes-
yonel, ilkelere dayal› bir parti olmaya ve
halk›n öncü örgütü olmaya karar verdi.

2. PKK Kongresi t›pk› yeniden infla-
n›n 2. Kongresi gibi 1982 y›l›n›n A¤us-
tos ay›nda oldu. Hemen hemen ayn›
mevsimde, ayn› tarihlerde gerçekleflti.
Yurtd›fl›nda gerçekleflen bir kongreydi.
2. partileflme hamlesinin kararlar›n›
alan, program›n›, stratejisini oluflturan
ve o süreci bafllatan kongre oldu. 2.
Kongrenin esas yo¤unlaflmas› ve karar›
yeniden ülkeye geri dönüfl üzerineydi.
Önderlik bu yo¤unlaflma ve kararlafl-
maya “Ulusal kurtuluflta partileflme
hamlesi” tan›mlamas› yapt›. Bu kongre
15 A¤ustos At›l›m›n› kararlaflt›ran, ha-
z›rlayan ve gerçeklefltiren kongreydi.
Gerçekten de gerilla mücadelesiyle
ulusal dirilifl devrim sürecini bafllatt›. 

2. partileflme hamlesinin ideolojik,
örgütsel, taktiksel hatt›n› belirginlefl-
tiren, onun kadro, militan ve yönetim
ölçülerini netlefltiren esas olarak 3.
Kongre oldu. 1986 y›l›n›n yaz› boyun-
ca 3-4 ay süren, Ekim sonunda so-
nuçlanan çok de¤iflik, resmi, yar› res-
mi platformlardan oluflan, en kap-
saml› elefltiri özelefltiri süreci geliflti-
rilerek kadroyu elefltiri özelefltiri te-

melinde hata ve eksikliklerinden
ar›nd›rarak e¤itip partiye yeniden
katma sürecini bafllatan kongre 3.
Kongre oldu. 3. Kongre 2. partileflme
hamlesinin militan ölçülerini, kadro
duruflunu Mahsum Korkmaz kiflili¤i,
ölçü ve özellikleri temelinde yarat-
may› öngördü. Bu ölçüler; gerilla öl-
çüleriydi, komuta ölçüleriydi, irade,
iddia sahibi olunacak militan ölçü-
leriydi. Gerillalaflmakla birlikte her
düzeyde ulusal, sosyal ve cins özgür-
lü¤ünde iddiay› gelifltirip sürdürmek
iç içe de¤erlendirilip ölçüleri ortaya
ç›kar›lm›flt›. Kürdistan’da gerillada
›srar ve karar, özgürlük çizgisinde,
özgür yaflamda ›srar ve karard›. 3.
Kongre, PKK ideolojisinin özgürlük
çizgisinde daha fazla derinleflmesini
gelifltiren bir düzey ortaya ç›kard›. Bu
da kad›n özgürlük çizgisinin tan›n-
mas›yla, gelifltirilmesiyle, bu temelde
özgür kad›n hareketinin örgütte ve
toplumda derinleflip yayg›nlaflmas›y-
la sonuçland›. 3. Kongre’nin ön-
gördü¤ü 2. partileflmenin esas›, geril-
lay› ve Özgür kad›n hareketini gelifl-
tirmekti. Bu iki alan›n önündeki en-
gelleri anlay›fl ve tutumu k›rarak afl›p
ve bu temelde PKK’yi ideolojik olarak
reel sosyalizmin ölçülerinden önemli
ölçüde kopar›p yeni ideolojik ölçüle-
re, ilkelere çeken, bunu da kadro
ölçü ve özellikleriyle parti yaflam›nda
yaratan bir çizgi ortaya ç›kard›. 3.
Kongre asl›nda PKK’nin devletçi ve
iktidarc› paradigmadan kopufl süre-
cinde önemli bir aflamay› ifade eder. 

PPKKKK  yyaaflflaamm  vvee  pprraattii¤¤iiyyllee  rreeeell  ssoossyyaalliizzmm
eettkkiissiinnddeekkii  ppaarrttiilleerrddeenn  ffaarrkkll››yydd››

PKK zaten bafllang›çta Önderlik
flahs›nda devletçi iktidarc› paradig-
mayla tam uyumlu do¤mad›. Bu ko-
nuda yan›lmamak laz›m. Önderlik ve
PKK gerçekli¤i eski klasik sosyalist ha-
reketlerle kar›flt›r›lmamal›d›r. Böyle
görme e¤ilimi içimizde de var. Bu ya-
n›lg›d›r. Daha 1. Kongre’nin sonucun-
da Önderlik, baban›zdan para al›r ge-
lir parti aidatlar›n› ödersiniz, diyordu.
PKK ile iliflkilenen kadrolar esas ola-
rak sistemden ve onun tüm kurumla-
r›ndan kopuyordu ve kopar›l›yordu.
Çünkü reel sosyalizmin klasik komü-
nist parti ve kadro ölçüleri Kürdis-
tan’da mücadeleyi yürütmeye yetmi-
yordu. PKK o ölçülerde parti olmad›. O
ölçüleri aflan bir temelde Kurulufl
Kongresini toplad›. ideoloji esas olarak
kendini yaflam ve pratikte ortaya ko-
yarsa, bu bak›mdan PKK kadrosunun
yaflam› ve prati¤i reel sosyalizm etki-
siyle oluflan tüm partilerden farkl›yd›.
Tüzük ne yazarsa yazs›n partinin uy-
gulamas› farkl› oldu. 3. Kongre bu ko-
nuda çok daha ileri bir düzeyi ifade et-
ti. Sovyetler Birli¤i de Glasnost (aç›k-
l›k), Prestrioka (yeniden yap›land›rma)
politikalar›n› gelifltirip kendisini yeni-
lemeye çal›fl›yordu. Süreç, sosyalizmin
krizde oldu¤u bir süreçti. Di¤er parti-
ler bir ç›k›fl bulamad›lar. Bu konuda
çözümleyici ve kararl› olamad›klar›n-
dan bir ideolojik yenilenme yaflayama-
d›lar, sonuçta savruldular. Fakat Kür-
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distan gibi bir ülkede Önder Apo, geril-
la savafl› vererek ve bu savafl› sadece
silahl› düzeyde tutmayan bir ideolojik,
örgütsel ve pratik Önderlik gösterebil-
di. Gerilla bunun üzerinde yenilmez
oldu, süreklilik sa¤lad›. Her türlü zor-
lu¤u yenen bir cesaret ve fedakârl›k
gücü oldu. Fedai çizgisinde bir kadro
ölçüsü ve gerilla duruflu bu kongreyle
ortaya ç›kt›. Ulusal dirilifl devrimi böy-
le bir parti ve gerilla üzerinden geliflip
baflar›ya ulaflt›. PKK’nin 2. partileflme
hamlesi, esas olarak bu ideolojik ilke
ve ölçüler temelinde flekillendi. Yeter-
siz de olsa bugünkü gibi çok köklü ol-
masa da özgürlük çizgisinde bir ideo-
lojik derinleflme, yenilenme oldu¤u gö-
rülmelidir. Devletçi paradigmadan ko-
pufl 2003 y›l›nda birden bire olmad›.
Bunun bir geçmifli var, bir mücadele
sürecine dayan›yor. Bu geliflim ayn›
zamanda bir Önderliksel geliflmedir,
onun aflamalar› var. Komployla bu
aflamalar daha nitelikli bilinç s›çrama-
s›na ulaflt›. Konuyu böyle ele al›rsak
bilimsel ve do¤ru ele alm›fl oluruz.  

1990 y›l›nda gerçekleflen 4. Parti
Kongresi gerilla kongresiydi. Önder Apo
böyle tan›mlam›flt›. Gerilla önündeki
engelleri temizlemek, esas olarak da ge-
rillada parti öncülü¤ünü yok etmeyi
öngören çetecili¤i tasfiye ederek, parti
öncülü¤ünde gerillay› yaratmay› hedef-
leyen bir kongreydi. Körfez savafl›n›n
hemen öncesinde gerçekleflti. Böyle bir
süreçte çetecili¤i belli ölçüde bertaraf
etse de farkl› yeni e¤ilimlerin parti için-
de ortaya ç›kmas›n› engelleyemedi. 

55..  KKoonnggrree kkoommuuttaannllaaflflmmaayyaann  lliibbeerraall
ee¤¤iilliimmlleerrii  yyaarrgg››llaadd››  mmaahhkkûûmm  eettttii

5. Kongre süreci 1994 Aral›k’›nda
bafllay›p 1995 Ocak’›nda Kuzeyde en
k›zg›n düzeyde devam eden savafl›n gü-
neye tafl›r›lmak istendi¤i bir dönemde
topland›. Devletin topyekûn savafl kap-
sam›nda halka dönük her türlü faili
meçhulden, köy boflaltma, yak›p y›k-
maya kadar en a¤›r sald›r›lar› yü-
rüttü¤ü, gerillaya dönük de bütün as-
keri gücün ve araçlar›n kullan›ld›¤› bir
savafl›n yo¤unca sürdü¤ü bir ortamda
topland›. Kongre, bu sald›r›ya karfl› yü-
rütülen direniflin sorunlar›n› tart›flt›.

Direnifl mücadelesine s›rt çeviren, ona
zay›f yaklaflan, onu sabote eden, bofla
ç›kartan e¤ilimleri, erken iktidar hasta-
l›¤›n›, komutanlaflmayan liberal e¤ilim-
leri yarg›lad›, mahkûm etti. Direnifl çiz-
gisinde belli bir düzeltme gelifltirmeye
çal›flt›. Kapsaml› bir elefltiri özelefltiri
kongresi oldu. Daha sonraki sald›r›lar
karfl›s›nda gerilla direnebildiyse, bun-
da elbette ki 5. Kongrenin elefltiri öze-
lefltiri temelinde yaratt›¤› iradenin bü-
yük pay› vard›r. Yoksa o büyük savafl
süreci sürdürülüp gelifltirilemezdi. 

Daha sonraki süreci biliyoruz, ondan
sonra geçen befl kongre, Önder Apo’nun
do¤rudan yönlendirmedi¤i kongrelerdir.
6. Kongre uluslararas› komplo sürecin-
de gerçekleflti. 98’in bafl›nda Türkiye yö-
netiminin iddias› PKK’ye kongre yapt›rt-
mamakt›. Bunu bofla ç›kartmak için
Önderlik 1 Eylül 98 ateflkesiyle birlikte
köklü bir stratejik ve yeniden yap›lanma
sürecini bafllatmay›, 6. Kongre’yi de bu-
na zemin yapmay› öngördü. Fakat ulus-
lararas› gericilik bu çabaya azg›nca sal-
d›rd›. Uluslararas› komployu dayatt› ve
15 fiubat komplosunu gerçeklefltirdi. 6.
Kongre asl›nda çizgiden en çok kopuk
olan, çok fazla bir rol oynamayan, daha
çok kendi havas›nda, çizgiden kopuk
kadro duruflunun iç çekiflmesiyle dolu
geçen bir kongredir. O
kongreyi asl›nda ciddi bir
kongre saymamak gereki-
yor. Komploya kadar olan
k›sm›n›n çizgi d›fl› oldu-
¤unu kesinlikle tan›mla-
mak laz›m. Ancak 15 fiu-
bat’tan sonraki 1,5 gün-
lük toplant›, bir kongre
de¤erindedir. Komployu
anlama, tan›mlama ve
komploya karfl› direnifli
planlay›p örgütlemede,
onun iradesini gelifltirme-
de rol oynad›. Önderli¤e
yönelik komplo sürecinde
çizgi d›fl› durufl ve etkisiz
bir kongre durumunda
olmak, Önderli¤in esare-
tiyle birlikte böyle bir ira-
deyi yaratmaya götürdü.
Böylece 15 fiubat komp-
losuyla birlikte planlanan
ve 6 ay içerisinde PKK’yi

tasfiye etmeyi öngören, Önder Apo’nun
imhas›n› gerçeklefltirmeyi esas alan
komplonun bofla ç›kart›lmas›nda bu
toplant› önemli bir rol oynad›. 

77..  KKoonnggrree  yyeennii  bbiirr  mmüüccaaddeellee  ssüürreeccii  
ggeelliiflflttiirrmmee  kkoonnggrreessiiyyddii

6. Kongre ile 7. Kongre aras› zaten
komplonun gerçekleflti¤i, Önderli¤in
esaret alt›nda yeni bir tutum belirleye-
rek, yeni bir mücadele dönemi bafl-
latt›¤› bir süreçti. 6. Kongre daha bafl-
tan birçok yönüyle afl›lm›fl ve yeni kon-
greye haz›rlanma süreci bafllat›lm›flt›.
Kongre periyotlar› o dönem 4 y›l olma-
s›na ra¤men bir y›l sonra 7. Kongre top-
land›. 7. Kongre asl›nda 15. fiubat te-
melinde komployu bofla ç›kartmak üze-
re uluslararas› komploya karfl› yeni bir
mücadele çizgisi oluflturma, progra-
m›n›, stratejisini ve takti¤ini yaratma ve
bu temelde yeni bir mücadele süreci ge-
lifltirme kongresiydi. Bir yönüyle de
baz› de¤ifliklikler ve ad›mlar at›larak
partimizi mücadelesiz b›rakmama kon-
gresiydi. Baz› de¤ifliklikleri yapt›, baz›
bak›mlardan yapamad›. Esas olarak
demokratik siyasi mücadelenin temel
örgütlenmesi olarak halk örgütlenmesi
alan›nda de¤ifliklik yapamad›. Hatta
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ERNK tasfiye edilerek bu alanda bir
boflluk yarat›ld›. fiimdi demokratik
konfederalizm olarak tan›mlad›¤›m›z
sistemi tan›mlayarak oraya geçifl yap-
mas› gerekirken onun uza¤›nda kald›.
Bu durum bir daralmaya, örgüt içinde
çeflitli e¤ilimlerin, anlay›fllar›n ortaya
ç›kmas›na yol açt›. Önderlik öngördü¤ü
de¤iflikliklerle mücadeleyi yeni biçimde
gelifltirmeyi düflünürken, örgüt içinde
ve d›fl›nda bu süreci mücadelesiz kal-
mak gibi anlayan e¤ilimler uç verdi. 

PPKKKK’’nniinn  yyeenniiddeenn  iinnflflaass››  hheemm  tteeddbbiirr
hheemm  ggeerreekklliilliikk  oollaarraakk  oorrttaayyaa  çç››kktt››

8. Kongre demokratik uygarl›k çö-
zümlemeleri temelinde Önder
Apo’nun gelifltirdi¤i yeni de¤erlendir-
melerle Kürt sorununa Ortado¤u ça-
p›nda demokratik çözüm bulma prog-
ram› etraf›nda partileflme esas›na gö-
re toplanan bir kongreydi. Önderlik
Ortado¤u halklar› için özgürlük oca¤›
olacak bir parti ve isim de¤iflikli¤i ön-
görmüfltü. Tabii isim de¤iflikli¤i yeri-
ne adeta partileflme ve bu temelde ge-
lifltirilecek örgütlenmeyi, örgütlenme
sisteminde bir de¤ifliklik olarak ele
al›nd›. KADEK ismiyle yeniden örgüt-
lenme öngörüldü. Partinin isim de¤i-
flikli¤i de¤il, kongre olma ve tam iyi
tan›mlanmayan, partiyle kongre ara-
s›nda kalan, hem ikisini içeren hem
de reddeden flekilsiz, çok netleflme-
yen bir oluflum ortaya ç›kar›ld›. Nite-
kim kongrede ortaya ç›kar›lan KA-
DEK’i Önder Apo hiç kabul etmedi.
Çok anlamad›, anlamak da istemedi.
Daha bafltan reddetti. Onun yerine
2003’te Atina Savunmas›yla Kongra
Gel düzenini gündeme koydu ve ön-
cülük rolü oynayacak PKK’nin de Bi-
lim Sanat Komitesi olarak Kongre sis-
temi içinde örgütlenmesini öngördü.
Bu gerçeklefltirilemeyip ve provokatif
tasfiyeci e¤ilim taraf›ndan özü boflal-
t›l›p sabote edilince, Önderlik düflün-
cesi kadro gücü taraf›ndan do¤ru ve
yeterli bir biçimde sahiplenilmeyince
Kongra Gel’den ayr› olarak (Önderli-
¤in belirtti¤i gibi parantezi kald›ra-
rak) 2004 Nisan’›nda yeniden
PKK’nin inflas›n› örgütümüzün önüne
koydu. Çünkü ne kongre örgütlene-

bilmifl ne de PKK’nin etkisi ortadayd›.
Bu nedenle Önderlik yeniden inflan›n
hem tedbir hem de gereklilik oldu¤u-
nu vurgulad›. Çünkü örgütte dalga-
lanma ve savrulma yaflanm›flt›. Pro-
vakatif tasfiyeci e¤ilim gerçekten de
meydan› bofl bulmufl, sald›rm›fl, par-
çalam›fl, en önemlisi de kadronun dü-
flünce sisteminde ciddi savrulmalar
ortaya ç›karm›flt›. Olumlu, olumsuz
karfl›t ya da taraftar etkilenmeyen
hiçbir kadro kalmam›flt›. Yeniden in-
fla bu bak›mdan zor bir ortamda çok
ciddi ideolojik, örgütsel sorunlar›n ol-
du¤u, savrulmalar›n yafland›¤› bir or-
tamda gündeme geldi. Çat›flman›n ve
da¤›lman›n yafland›¤› bir ortamd›,
zordu, görevler a¤›rd›. O sürece öyle
ezbere yaklaflmak ve basit görmek
yanl›flt›r. fiimdiki duruma bak›p ge-
çen süreçte örgütün böyle oldu¤unu
sanmamam›z gerekir. 

99..  KKoonnggrree  YYeenniiddeenn  ‹‹nnflflaa  kkoonnggrreessiiyyddii

Tasfiyecili¤in kendini ortama da-
yatt›¤› dönem ve yeniden infla sürecini
gerçekten de bir kabûs olarak de¤erlen-
dirmek yanl›fl olmaz. O dönemin resim-
lerine bakam›yoruz, yay›nlayam›yoruz.
HPG dahil o dönemin belgelerine baka-
m›yoruz. HPG’nin 2004-2005’te yapt›¤›
hiçbir toplant›n›n resmini ne bir gazete-
ye ne bir televizyona koyabiliriz. Halk
üzerimize yürür. Halk ve bu mücadeleye
emek vermifl insanlar böyle askeri örgüt
mü olur diye üzerimize yürür. B›rakal›m
di¤er çal›flmalar› HPG’de bile disiplin or-
tadan kald›r›lm›flt›r. Bu düzeyde bir sav-
rulma vard›. HPG böyleyken di¤er alan-
lar›n nas›l olaca¤› düflünülebilir. Ora-
dan döndük geldik buraya. Ancak o sü-
reçte hiçbir fley yap›lamazd›, bu tür fley-
ler durdurulamazd› demek yanl›fl olur.
Böyle bir de¤erlendirme de sapt›rma ve

sorumluluklar› görmeme olur. Ancak
çok kolayd›, niye yap›lmad›, bu durum-
dan hemen ç›k›lmal›yd› demek de do¤ru
de¤ildir. Zaten örgütün ve kadronun du-
rumu buna uygun olsayd› provakatif
tasfiyeci e¤ilim bu kadar geliflmez, bu
kadar etkili olmaz, zarar vermezdi. Zor-
luklar vard›, hata ve eksiklikler vard›.
Onlar› düzeltmeye çal›flt›k. Her fleyin
düzelmedi¤i, birçok olumsuzlu¤un ol-
du¤u ortamda Yeniden ‹nfla Kongresi
olarak tan›mlad›¤›m›z 9. Kongre gerçek-
lefltirildi. Tasfiyecilik sonras› bu önemli
bir ad›md›. En az›ndan parti olarak de-
vam etme, yeniden böyle bir örgütlen-
meye yönelme, Önderlik çizgisine mili-
tanca sahip ç›kan ve birbiriyle militanca
ölçüler, yoldafll›k iliflkileriyle ba¤lanan
bir öncü örgüt, kuvvet yaratma iradesi
ortaya ç›kard›. Böylece ölçülerin bozul-
du¤u, anlay›fllar›n kayd›¤› ortamda öl-
çüleri ve ba¤l› olunmas› gereken ilkeleri

ortaya koyarak düzeltmenin do¤rultusu
ortaya konmufl oldu. Bir anlamda bun-
lar› yaratarak belli bir sonuç verdi. 

Yeniden infla kongresinin tabii eksik-
likleri de oldu. Örgütsel, ideolojik çizgi
savafl› konusunda, tarz tutturmada,
parti öncülü¤ünü oturtmada, partiyi in-
fla etmede daha sonraki süreçte ciddi
geliflmeye yol açmad›. Yönetim duruflu
yetersiz kald›. ‹fllevi olmayan baz› komi-
teler örgütleme ve e¤itimler yapma d›-
fl›nda çok fazla bir çal›flmas› olmad›. As-
l›nda merkezler halinde çal›flacakt›. Ne
var ki pratikte ideolojik, askeri, siyasi
ciddi biçimde hiçbir merkez çal›flmad›.
Partinin meclisi toplanarak niye çal›fl-
m›yorsun da denilmedi. Parça komitele-
ri kurmak için birkaç ad›m at›ld›. Ancak
hiçbir parça komitesi ciddi biçimde ça-
l›flmad›, hepsi da¤›ld›. Özellikle Kuzey
Kürdistan ve Türkiye’de hiç olmad›. Bir
deneyim yap›lsa da sözde kald›. Belki

“99..  KKoonnggrree  ÖÖnnddeerrlliikk  ççiizzggiissiinnee  mmiilliittaannccaa  ssaahhiipp  çç››kkaann  vvee  bbiirrbbiirriiyyllee  

mmiilliittaannccaa  ööllççüülleerr,,  yyoollddaaflflll››kk  iilliiflflkkiilleerriiyyllee  bbaa¤¤llaannaann  bbiirr  öönnccüü  öörrggüütt,,  

kkuuvvvveett  yyaarraattmmaa  iirraaddeessii  oorrttaayyaa  çç››kkaarrdd››..  BBööyylleeccee  ööllççüülleerriinn  bboozzuulldduu¤¤uu,,

aannllaayy››flflllaarr››nn  kkaayydd››¤¤››  oorrttaammddaa  ööllççüülleerrii  vvee  bbaa¤¤ll››  oolluunnmmaass››  ggeerreekkeenn  

iillkkeelleerrii  oorrttaayyaa  kkooyyaarraakk  ddüüzzeellttmmeenniinn  ddoo¤¤rruullttuussuu  oorrttaayyaa  

kkoonnmmuuflfl  oolldduu..  BBiirr  aannllaammddaa  bbuunnllaarr››  yyaarraattaarraakk  bbeellllii  bbiirr  ssoonnuuçç  vveerrddii”
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Güney’de Do¤u’da ve birazc›k Güneyba-
t›’da küçük parçalar halinde komiteler
oluflsa da hiç rol oynamad›lar. Bu ne-
denle 10. Kongre bir anlamda 3. Kon-
greye benziyor diyebiliriz. 3. Kongre, 2.
Kongrenin bafllatt›¤› gerillada partilefl-
me, ulusal kurtulufl savafl›nda partilefl-
me hamlesini taktik hatta militan çizgi-
ye kavuflturarak bir yenilenme ya-
ratm›fl, parti ve kadro ölçülerini ve yafla-
m›n› bu görevleri yerine getirecek bir
düzeye çekmifltir. ‹flte 10. Kongre de 3.
Kongrenin 2. Kongreyi bu çerçevede ta-
mamlamas› gibi yeniden infla kongresi-
nin bafllatm›fl oldu¤u 1 Haziran Hamle-
sini devam ettirecek ‘Êdî Bese’ Hamlesi
temelinde sürdürecek kadro, militan öl-
çülerini, parti yaflam›n› yaratan bir kon-
gre oldu. ‹kinci partileflme karar›
1982’deki 2. Kongreyle verildi, ama onu
baflar›ya götüren kadro, militan, ölçü ve
gerilla çizgisi 3. Kongreyle yarat›ld›. 1
Haziran At›l›m›, yeniden infla komitesi-
nin örgütlemesiyle bafllat›ld› ve Yeniden
infla kongresi sonras› ilerletildi. Ancak 1
Haziran At›l›m›n› zafere götürecek parti
örgütlenmesi, kadro, komuta ölçüsü,
kadro anlay›fl›, partinin çizgiye oturtul-
mas› gerçe¤i 10. Kongreyle ortaya
ç›km›fl bulunuyor. Bu bak›mdan 10.
Kongreye infla kongresinin bafllatm›fl ol-
du¤u süreci devam ettirmenin önünde-
ki engelleri çözümleyerek bu süreci ba-
flar›yla devam ettirecek kadro ve örgütü
yaratma kongresi olmufltur diyebiliriz. 

10. Kongre 1 Haziran Hamlesini ba-
flar›ya götürecek düzeyde bir elefltiri ve
özelefltiriyle kiflilik yenilenmesinin
önünü açt›. Bu niteli¤iyle 3. Kongre dü-
zeyinde bir rol oynam›flt›r. En önemlisi
de kendisine göre bireyci, grupçu parti-
leflme anlay›fl›n› yok etti. Önderlik çizgi-
sini özümseyen, esas alan parti ölçü-
sünü ortaya ç›kard›. Önder Apo 3. Kon-
gre raporunda parti yönetimi nas›l olu-
nur, parti üyesi kimdir tan›m›na aç›kl›k
getirmifltir. 3. Kongre konuflmalar›n›n
bir kere daha okunmas›n› tüm parti
kadrolar›na ve sempatizanlar›na tavsiye
ederiz. Elbette de¤ifliklikler var, ama 3.
Kongrenin üye tan›m›, kadro ve yönetim
tan›m› çok büyük yönleriyle günümüz
için de geçerlidir. fiimdi 10. Kongremi-
zin de kadro tan›m›nda netleflmeyle, yö-
netim gerçe¤inde netleflmeyle, yönetimi

yeniden düzenlemesi 3. Kongrenin
yapt›¤› görevleri yerine getirmesini and›-
r›yor, ona benziyor. O anlamda 3. Kon-
gre de¤erlendirmelerinden kadro ve yö-
netime iliflkin Önder Apo’nun konuflma-
lar›nda ortaya koydu¤u görüfllerden çok
büyük ölçüde flimdi de yararlan›labilir.
Bunlar tazedir, güncelde yararlan›lacak
en önemli kaynak olma özelli¤ini koru-
maktad›r. Tüm kadro ve yönetimlerimiz
aç›s›ndan 10. Kongre gerçe¤ini daha iyi
anlamak için de¤erlendirilebilir. 10.
Kongreyi esas anlamda yeniden inflan›n
gerçekleflti¤i kongre olarak tan›ml›yo-
ruz. Önderlik çizgisinde netleflmenin,
aç›kl›¤›n, kararlaflman›n, birli¤in sa¤-
land›¤› kongre olarak tan›ml›yoruz. Vi-
yan ve Nuda çizgisinde kadro ve militan
ölçülerin esas al›nd›¤› ve bu çizginin hâ-
kim k›l›nd›¤› kongre olarak tan›ml›yo-
ruz. 10. Kongre kendini bütün bunlar
ekseninde Önder Apo’ya özgürlük kon-
gresi olarak tan›mlad›. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyaa  öözzggüürrllüükk  dd››flfl››nnddaakkii  
hheeddeefflleerr  ggeerriiyyee  ççeekkiiccii  hheeddeefflleerrddiirr

10. Kongrede ideolojik, örgütsel ola-
rak da siyasi askeri olarak da bütün
alanlarda yürütülen mücadele gere¤i
ister içinde bulundu¤umuz siyasi orta-
m›n de¤erlendirilmesi olsun, isterse
hareketimizin ve halk›m›z›n duruflu-
nun de¤erlendirilmesi olsun, bütün
bunlardan ç›kan sonuç art›k Önder
Apo’ya özgürlü¤ün gündemlefltirilmesi,
bütün çal›flmalar›n bu hedefe ba¤lan-
mas›, bunun d›fl›ndaki bir hedefin ke-
sinlikle geriye çekici, geride kalan he-
defler oldu¤u ve bu duruma asla dü-
flülmemesi gerekti¤ini tespit etti. Ön-
der Apo’ya özgürlük d›fl›ndaki hedefleri
geri buldu, onlar› aflmay› gerekli
gördü. Bütün alanlardaki ideolojik, si-
yasi mücadelenin, örgütsel askeri ça-
l›flmalar›n hepsini Önder Apo’yu özgür-
lefltirmeye kilitlemesi gerekti¤ini vur-
gulad› ve karar alt›na ald›. Bunu sade-
ce bir tutum, bir istem de¤il, güncel, si-
yasi askeri durumun ve bunun Türki-
ye, Kürdistan, Ortado¤u de¤erlendir-
mesinden ç›kan bir sonuç oldu¤unu
ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte bu
hedefin her bak›mdan gerçeklefltirilme-
si gerekti¤ini kongrenin emri olarak ele

ald›. Sadece bir slogan olsun, ajitasyon
yapal›m diye bu belirlemeler yap›lmad›.
Bir eylem slogan›, pratikte gerçekleflti-
rilmesi sa¤lanacak bir hedef olarak gö-
rerek bu belirlemeyi yapt›. Kongremiz
bu temelde art›k on y›l› bulan ‹mral›
sistemiyle yaflamak istemedi¤ini kon-
gre platformunun iradesi olarak ortaya
koydu. ‹mral› iflkence sistemini reddet-
me ve yok etmeyi dolay›s›yla Önder
Apo’yu özgürlefltirmeyi en temel görev
olarak örgütün önüne koydu. Zaten
‹mral› sistemini Kürt insan›, partimiz,
hiçbir biçimde kabul etmedi, içine sin-
dirmedi. Viyan arkadafl hiçbir zaman
içime sindirmiyorum diyordu. Bu
PKK’nin kadro durufludur. ‹mral› siste-
mini sindiren, komploya teslim olur. 

‹‹mmrraall››  ssiisstteemmiiyyllee  yyaaflflaammaayyaa  
ÊÊddîî  BBeessee  ddiiyyoorruuzz

Bu sistemi reddetmek, bu konuda
söylemde bulunmak prati¤in gerçeklefl-
mesi anlam›na gelmiyor. Bu nedenle
‹mral› sistemini yok etmek üzere bir
mücadele stratejisi, taktikleri olufltur-
mak farkl› bir fleydir. Kongremiz esas
olarak ikincisi üzerinde durmay› ve pra-
tikleflmeye vurgu yapmay› gerekli
gördü. Zaten hareketimiz flimdiye kadar
bu temelde bir çal›flma içerisinde oldu.
Uluslararas› komploya karfl› de¤iflik bi-
çimlerde mücadele etmeyi, onu zay›flat-
may›, geriletmeyi esas ald›. fiimdi geldi-
¤imiz noktada ‘Êdî Bese’ asl›nda bu çer-
çevede dillendiriliyor ve pratik mücade-
leye dönüfltürülüyor. ‹mral› sistemiyle
yaflamaya ‘Êdî Bese’ diyoruz. Onu yok
etmek için ne gerekiyorsa yap›lmak du-
rumundad›r. Gün Önder Apo’yu özgür-
lefltirme mücadelesini yükseltme günü-
dür. Elbette Önder Apo’nun özgürlü¤ü
Kürdistan’›n, Kürt halk›n›n özgürlü¤ü-
dür. Kürt sorununun demokratik çözü-
müdür. Kürdistan’a demokrasi ve bar›-
fl›n getirilmesidir. Bütün bunlar›n hepsi
Önder Apo’nun özgürlü¤ü hedefinde
birlefliyor. Burada bir kesinleflme olu-
yor. 10. Kongremiz böyle bir iradeyi ve
iddiay› temsil ediyor. Bu iddia mutlaka
esas al›nmas› gereken bir iddiad›r.
Önemli bir görevdir, tarihsel bir görev-
dir. Mutlaka baflarmam›z gereken bir
görevidir. Hareketimizin ve halk›m›z›n
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boynunun borcudur. Ancak bu hedefi
gerçeklefltirmekle onurlu bir hareket ve
halk olabiliriz. Önderli¤in özgürlü¤üyle
halk›m›z›n özgürlü¤ü aras›ndaki ba¤›
anlamayanlar ve görmeyenler Kürt so-
rununu ve özgürlük mücadelesini anla-
mayanlard›r. 

‹mral› sistemi gerçekten de tarih bo-
yunca insanl›¤›n aln›ndaki en kara le-
kelerden biridir. Bu leke Önderli¤imi-
zin belirtti¤i gibi yetersiz yoldafll›k,
sahte dostluktan kaynaklanm›flt›r. Bu
kara leke tüm insanl›k üzerinde dur-
maktad›r. Bu, her fleyden önce de bi-
zim yetersizli¤imiz üzerinden gerçek-
leflti. Dolay›s›yla bu lekeyi insanl›¤›n
aln›ndan silmek de bizim boynumuzun
borcudur. Bu görevi baflarmak onuru-
muzdur, namusumuzdur, flerefimizdir.
Bunun d›fl›nda bir özgür durufl, özgür-
lük mücadelesi, partileflme ve eylem
yap›lm›fl olamaz. Her fley buna ba¤l› ol-
mak durumunda, her çal›flma bunu
baflarmak zorundad›r. Ancak bu hede-
fi baflard›¤›m›z zaman do¤ru bir çal›fl-
ma olur, özgürlükçü demokratik bir
çal›flma olur. Bu noktada görevin ba-
flar›laca¤›na dair büyük bir umut, he-
yecan kongremizde ortaya ç›km›flt›r.
Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. 

Önder Apo 6 ay bana f›rsat verseler
bugünkü siyasal durumu alt üst ede-
rim dedi. Kürt sorununun çözümü ve
Türkiye’nin demokratikleflmesi gerçek-
leflir dedi. Zaten gelinen noktada ulus-
lararas› komplo geriletilece¤i kadar ge-
riletilmifl, teflhir edilmifltir. Komplo
2007 y›l›nda kendini yeniden örgütle-
meye çal›flt›, ama zay›f kald›. Uluslara-
ras› komplonun en güçlü aya¤› Kürt ifl-
birlikçi milliyetçi aya¤›yd›, ama 2007
imha ve tasfiye plan›nda Kürt milliyet-
çili¤i pasif destek veren bir konumda
kald›. Komplonun ve uygulay›c›s› Tür-
kiye’nin ne kadar geri, zay›f düfltü¤ü
burada ortaya ç›kt›. fiimdi yeniden ken-
dini örgütlemeye çal›fl›yor. Sözde katli-
am hesaplar› yap›yorlar. ‹mha ve tasfi-
ye planlar›n› yenilemeye, bunun ittifak
gücünü yeniden yaratmaya çal›fl›yorlar,
ama çok zay›f durumdad›rlar. 

Bugün bize karfl› mücadele yönetimi
olan AKP ordu ittifak› pamuk ipli¤iyle
birbirine ba¤l›d›r. Asl›nda birbirine ba¤-
lanm›fl bile de¤ildir, bir birbirine karfl›

hesap yapan bir konumdad›rlar. Kim
kime ne zaman vuracak belli de¤ildir.
Di¤er partilerin durumu, Türkiye siya-
setinin durumu tümüyle böyledir. 

GGeerriillllaayyaa  kkaatt››ll››mmllaarr››  eennggeelllleeyyeemmeeddiikk  
ddiiyyeerreekk  bbaaflflaarr››ss››zzll››kkllaarr››nn››  iittiirraaff  eettmmiiflfllleerrddiirr

‹stedi¤i kadar kabaday›l›k yapmaya
çal›fls›n, halk Türk genelkurmay› üzeri-
ne yürüyor, o¤lumu cepheye sürdünüz
diye generallere tepkisini belirtiyor. Es-
kisi gibi cenaze törenlerine kat›lm›yor-
lar. Zaten ‹lker Baflbu¤’un kendisi geril-
laya kat›l›mlar› engelleyemedik diyerek
baflar›s›zl›klar›n› itiraf etmifltir. AKP’nin
baflar›s›z oldu¤u ortadad›r. ‹ran ile Tür-
kiye’nin iliflkilerindeki balay› da sona
ermek üzeredir. fiimdiye kadar birçok
güçle yapt›klar› iflbirli¤inden sonuç ala-
mad›lar. ABD art›k ‹ran karfl›s›nda be-
nimle olacaks›n dayatmas›nda bulunu-
yor. ABD ‹ran çeliflki çat›flmas› nas›l ge-
liflecek belli de¤il. Türkiye ‹ran iflbirli¤i
anlaflmas› imzalanamad›. Dolay›s›yla
art›k ABD ve ‹ran ile olan siyasi iliflkiler
de¤iflmekte ve yeni bir duruma evril-
mektedir. ABD aç›s›nda ise Türkiye’nin
Irakla birlikte ‹ran’a karfl› aç›k tav›r al-
mas›, hatta savaflmas› gerekiyor. Türki-
ye bunu nas›l yapacak, ‹ran’a karfl› tu-
tum ald›¤›nda ya da almad›¤›nda ne tür
risklerle karfl›laflacak az çok bellidir.
Türkiye tükürse alt› sakal, üstü b›y›k
durumuyla karfl› karfl›yad›r. Dolay›s›y-
la mücadelemiz karfl›s›nda eskisi gibi
herkesi bir araya getirme koflullar› gi-
derek tükenmektedir. 

Gürcistan’daki durumu gördük.
Türkiye, ABD deste¤ini alaca¤›m diye
Gürcistan’a biraz destek vermesi so-
ncunda Rusya ile karfl› karfl›ya geldi.
Gürcü krizinde en çok zarar gören Tür-
kiye oldu¤u söyleniyor. Türkiye Kürt
halk›na karfl› yürüttü¤ü mücadele kar-

fl›s›nda yaflad›¤› zorlanma nedeniyle
herkes taraf›ndan kullan›l›yor. Mevcut
yönetim Türkiye’nin bütün imkânlar›n›
PKK’ye karfl› savafl için sat›yor.
ABD’den destek alabilmek ve PKK’ye
karfl› savaflmak için ABD istemi do¤rul-
tusunda bir Gürcistan politikas› izle-
mek zorundayd›. Sonuç; kriz en çok
Türkiye’yi vurdu. ABD-‹ran krizi derin-
leflirse, bundan da en çok Türkiye zarar
görecektir. ABD Suriye krizi oldu¤unda
da en çok zarar› Türkiye görecektir. Gö-
rüldü¤ü gibi mevcut politikas› nedeniy-
le her fley Türkiye’nin üzerine yüklene-
cektir. Amerika böyle bir süreci art›k
Türkiye’ye dayat›yor. Bu iliflki ayn› za-
manda Özgürlük mücadelesine karfl›
bir sald›r›ya dönüflebilir. Kongremiz bu
imha ve tasfiye amaçl› olas› sald›r›y› da
ciddi bir tehlike ve tehdit olarak de¤er-
lendirdi. Ancak bu tehdit ve tehlikenin
zay›f yanlar›n›n da çok oldu¤unu belirt-
ti. Bu sald›r›lara karfl› mücadele etme
konusunda Özgürlük hareketimiz im-
kân ve f›rsatlar anlam›nda mücadele
tarihimizdeki en büyük imkân ve f›rsa-
tlara sahip bir konumdad›r. Bu f›rsatlar
de¤erlendirilir, imkânlar kullan›l›rsa
sadece bu imha ve tasfiye plan›n› bofla
ç›karmak de¤il, Önder Apo’yu özgürlefl-
tirmeyi ve Kürdistan’da demokratik
özerk yaflam› sa¤layacak geliflmeler or-
taya ç›kart›labilir. Kongremiz içinde bu-
lundu¤umuz sürecin görevlerini ve or-
taya ç›kacak geliflmeleri bu çerçevede
de¤erlendirmifltir. Kongremizin, Hare-
ketimiz ve halk›m›z›n önüne koydu¤u
bu görev tarihi oldu¤u kadar, bizim için
onur, fleref, namustur ve baflarmaktan
baflka bir seçenek yoktur. 10. Kongre-
mizin ça¤r›s› temelinde; ““1100..  KKoonnggrree
ggeerrççee¤¤iinnddee  ppaarrttiilleeflfleelliimm,, ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyuu
vvee  KKüürrddiissttaann’’››  öözzggüürrlleeflflttiirreelliimm,,  DDeemmookk--
rraattiikk  kkoonnffeeddeerraalliizzmmii  iinnflflaa  eeddeelliimm,,  öözzggüürr
vvee  ddeemmookkrraattiikk  yyaaflflaamm››  yyaarraattaall››mm””..

“SSaalldd››rr››llaarraa  kkaarrflfl››  mmüüccaaddeellee  eettmmee  kkoonnuussuunnddaa  ÖÖzzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiimmiizz
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Savunmalar›m›n bir bölümünü bi-
tirdim. Savunmalar›m› daha önce
gönderdi¤im flekilde A‹HM’e birlefltiril-
mifl dört dosyaya bir üst yaz›yla gön-
derece¤im. Bir üst dilekçe yazaca¤›m,
ekte flu kadar sayfadan ibaret savun-
malar›m› flu numaral› dosyaya sunul-
mak üzere A‹HM’e gönderilmek üzere
diye yazaca¤›m. Daha öncede söyle-
dim savunmam›n bir bölümünü bitir-
dim. ‹ki bölümü daha var. Ortado¤u
ve Kürdistan’la -daha do¤rusu Kürt
sorunuyla- ilgili bölümler kald›, yaza-
ca¤›m. Biliniyor Kürt sorunu, y›llard›r
çözülemeyen büyük bir mesele, bu-
nunla ilgili söyleyeceklerim var. Sa-
vunmam›n temel konular›d›r zaten. 

‹dareyle konuflur, gönderirim. Daha
önce yazd›¤›m ve gönderdi¤im savun-
malar›m›n redakte edilmifl halini ince-
lemek istiyorum. Ne tür de¤ifliklikler
yap›lm›fl, bunlar› görmek istiyorum, bu
benim hakk›m. Bununla birlikte daha
önceki savunmalar›m da getirilirse iyi
olur. Çünkü daha önceki savunmala-
r›mdan yararlanarak, yeni savunmala-
r›m› gelifltirip, derinlefltirece¤im. 

Ergenekon iddianamesini henüz
alamad›m. Bana iliflkin k›s›mlar var.
‹ddianamede bana iliflkin k›s›mlara
cevap verilmesi gerekiyor. Bu konu-
daki düflüncelerim insanlara ulafl-
mal›. Çünkü insanlar benim bu ko-
nudaki düflüncelerimi bilmiyor, beni
tan›m›yorlar. Avukatlar›m bu konuda
çok dikkatli olmal›d›rlar. Bu bas›n
aç›klamas›, toplant› veya bildiri tar-
z›nda m› olur, bilemem buna onlar

karar verecekler. Ama önemli olan
benim bu konudaki düflüncelerimin,
görüfllerimin bilinmesi ve farkl› çevre-
lere ulaflmas›d›r. Benim burada tarihi
sorumlulu¤um var, bunlar› görerek
davran›yorum. ‹flte Güngören’deki
patlama ortada. Bununla Kürt-Türk
çat›flmas›n› derinlefltirmek istiyorlar.
Türk-Kürt çat›flmas›n› k›flk›rt›yorlar.
Bu patlaman›n içyüzü nedir? 

Kaçanlar Almanya’da Alman 
istihbarat›n›n kontrolündeler

‹lginçtir, Alman istihbarat›, bu ey-
lemin PKK tarz› olmad›¤›n›, eylemin
radikal dinci gruplar›n veya istihba-
rat örgütlerinin ifli olabilece¤ini söy-
ledi. Alman istihbarat› her fleyi bilir.
Bu eylemi de kimin yapt›¤›n›, içyüzü-
nü biliyorlar. Çünkü kendine ba¤la-
d›klar› var, birçok kifliyi kendilerine
ba¤lad›lar. Kaçanlar Almanya’da, Al-
man istihbarat›n›n kontrolündeler.
Almanya bunlar›n binlercesini hima-
yelerine ald›, kulland›, bugün baflla-
r›na bela etmifl durumdad›r. 

Güngören bombalamas› ile Erge-
nekon karfl›tl›¤›n› PKK karfl›tl›¤›na
çevirmek istiyorlar. Ben bu konuda
savunma yap›yorum. Bu benim sa-
vunma hakk›m. Bu nedenle geçen
haftaki görüfllerim önemliydi. 

Daha önce Do¤an Gürefl’in zehir-
lenmesiyle ilgili olarak askeri savc›
gelip benimle görüflmüfltü, Ergene-
kon savc›s› isterse gelip benimle gö-
rüflebilir. Ben bu konudaki bilgileri-

mi ve görüfllerimi savc›ya söyleyebili-
rim. PKK’ye mal edilmifl dünya kadar
fley var. Benim bu konuda görüflle-
rim al›nmal›.  Daha bafltan beri ta
1976’dan beri PKK’ye müthifl s›zma-
lar var. Benim üzerime müthifl geldi-
ler; fiahin Baliç, fiahin Dönmez gibi-
ler var. Bu süreç onlar gibilerle bafl-
lad›. Haki Karer’i katleden örgüt, An-
tep’teki Befl Parçac›lar vard›, Kawac›-
lar vard›, Kukçular vard›. Bugün de
radyodan dinledim, Mehmet Ey-
mür’ler beni imha edebilmek için tü-
nel bile kazmaya çal›flm›fllar. Beni
imha etmek için onlarca giriflimde
bulundular. Ama baflaramad›lar.
fiimdi Beflar Esat oraya buraya gidip
geliyor, görüflmelerde bulunuyor.

Amerika, Ortado¤u’da kovboy politi-
kas›n› güdüyor. Kürtleri Halaç pamu-
¤una çevirdiler. Kürtleri denetimleri al-
t›na almak için YNK ve KDP’yi kullan-
d›lar. Bunlara güç verdiler ama beni
kontrol alt›na alamay›nca tasfiye etme-
ye çal›flt›lar. Türkiye’de de fieyh Sait ai-
lesinden bir kesimi kullan›yorlar. Hak-
Par’› bu amaçla kurdular. Bucak Ailesi
de biliniyor. Bana bu konuda kitap yaz
deseler elli ciltlik kitap yazar›m. Bu ai-
leyi ikiye böldüler. Bir k›sm› Alman-
ya’da Alman istihbarat›na s›¤›nm›fl. ‹fl-
te Sertaç Bucak’›n durumu ortada. Be-
nim aç›mdan durumu netleflmifl biri.
Öbür tarafta bir k›sm› da Türkiye’de
kal›p devlete s›¤›nd›lar, Sedat Bucak’a
ba¤land›lar. Sedat Bucak, biliniyor Su-
surluk olay›na kar›flt›, öldürülmek is-
tendi. Sedat Bucak’a ba¤l› binlerce ko-
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Özgürleflmek için 
felsefeyi ve tarihi bilmek gerekiyor
“Benim devletle iflim olmaz. Ben özgür yaflam›, özgürlü¤ü, özgür bireyi 

savunuyorum. Bana devleti verseler de istemem. Hatta bana dünya 
imparatorlu¤unu verseler istemem, iflim olmaz. Ben özgür yaflamdan 
yanay›m. Benim Kürtlü¤üm öyle Barzani Talabani gibi ucuz Kürtlük 

de¤ildir. Derindir. Benim amac›m dogmatik Ortado¤u kültürüne 
demokrasiyi yedirmektir. Kendimi Ortado¤u dogmatik kültüründen de

dört yüz y›ll›k Avrupa ideolojisinden de kurtard›m”
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rucu var. Bunlar oturmufl sadece para
yiyiyorlar. Sedat Bucak’›n kendisi bile
devlet nezdinde suçlu. Türkiye’de yüz
bin civar›nda korucu var, bunlar›n
Türkiye’ye maliyeti bellidir.  

Türkiye’deki Ergenekon, 1980’lerde
NATO himayesine girerek NATO’yla
bütünleflti. Bütün bu yaflananlar NA-
TO’nun denetiminde oldu. Ben bunla-
r›n ço¤unu buradaki görüflmelerimde,
konuflmalar›mda hep belirttim. Zaten
benim buradaki konuflmalar›m da sa-
vunmad›r. Biz burada savunmalar›m›
konufluyoruz. Bu nedenle benim sa-
vunmalar›m sadece Türkiye için de¤il,
Avrupa için de önemlidir. ‹talya’daki
Gladio tasfiye edildi. Benzer bir Erge-
nekon da Yunanistan’da var. Bunla-
r›n iyi görülmesi ve iyi anlafl›lmas› ge-
rekiyor. Ben bu konular› savunmala-
r›mda daha derinlikli açt›m. 

Do¤ru ve gerçek namus anlay›fl› 
özgürlük için mücadeleden geçer

Savunmalar›m okunduktan sonra
kad›nlara iliflkin sorulacak sorular
olabilir. Ben son bir haftad›r, namus
kavram›na yo¤unlafl›yorum. Nas›l bir
namus? Bu önemli bir soru. Ben Kürt-
lerin namus kavram›n›n ne demek ol-
du¤unu iyi biliyorum. Namuslar› için
adam öldürüyorlar, namus için cina-
yet iflliyorlar! Bu cinayetleri din ad›na,
töre ad›na yap›yorlar! Namuslar› için
yapamayacaklar› bir fley olmad›¤›n›
söylüyorlar! Hat›rl›yorum, köyde ‹mam
Ali vard›, bir gün ben ona, ‘ben bu ka-

d›na bakarsam din ne der?’ diye sor-
dum, o da ‘bakabilirsin!’ dedi. 

Hiç unutmam, annemle küçükken
namus üzerine konuflmufltuk. Ben bu
konuflmay› hiç unutmam. Ta o za-
mandand›r ben namus kavram› üzeri-
ne yo¤unlafl›yorum. Nas›l bir namus
kavram›na cevap ar›yorum. Ben bu
konular› savunmalar›mda da daha
derin açt›m. Kad›n sorununu daha
önce de yazm›flt›m, kad›n› kavramaya
anlamaya çal›flan biriyim. Kad›nlar bu
kavram› çok yo¤un tart›flmal›. Nas›l
bir namus, nas›l bir kad›n? Sorular›-
na cevap aramal›. Kürtlerin namustan
ne anlad›¤›n› ben çok iyi biliyorum.
Kürtlerin namus durumu ortadad›r.
Kürtler üzerinde birçok oyunlar oyna-
n›yor. Bunlar› iyi görmek gerekiyor.
Do¤ru ve gerçek namus anlay›fl›, öz-
gürlük için mücadeleden geçer. Bu
konuda üç befl kifli do¤ru bir özgürlük
anlay›fl›yla mücadele etse onlarca ka-
d›n› arkas›ndan götürecektir. Müca-
deleleri güçlenecektir. Ama ben zan-
netmiyorum DTP içerisinde bile bu
düzeye ulaflan kad›n olsun.

Özgürleflmek için felsefeyi bilmek
gerekiyor, tarihi bilmek gerekiyor.
Befl bin y›ld›r kad›nlar›n tarihen üze-
ri silinmifltir. Gerçek manada bir avu-
kat, bir hukukçuluk yapmak için de
tarihi ve felsefeyi bilmek gerekiyor.
Yasalar biliniyor, ben kad›nlara yasa-
lara ayk›r› davran›n demiyorum ama
bunlar› da gözeterek demokratik du-
ruflu göstermek laz›m. Bu konuda
DTP içerisinde de, hukuk içerisinde
de önemli olan demokratik duruflu

göstermektir. Bu konuda demokratik
duruflunu göstermeli, demokratik ey-
lemliliklerini gelifltirmelidirler.  

Bu sorunlar› aflmak kolay de¤il.
Ben hep söylüyorum kendini yak-
mak, bu sorunlar› afl›p, özgürleflmek-
ten daha kolayd›r. Ben bu konuda
onlarca kitap yazd›m. Kad›nlar› anla-
maya, kavramaya çal›flt›m. Bu konu-
da ›srarl›y›m, bu konuda iddial›y›m. 

Ben erkekler için de söylüyorum,
namuslu erkek, birazc›k namusu ve
onuru varsa kad›n› anlamaya, dinle-
meye çal›fl›rlar. 

Gerçek aflk› yaflamak 
o kadar kolay de¤il

Onlarca y›ld›r mücadele ediyorlar
sonra birbirlerini kaç›r›yorlar. Görü-
yorsunuz iflte PKK içerisinden de ka-
ç›p gidenler oldu. Hatta kardefl bile
gitti. Onlarca y›l mücadele ediyorlar,
sonra canlar› s›k›l›yor, paral› birine
kaç›p gidiyorlar. “Aflk” ad›na yap›yor-
lar. Ben kaç zamand›r aflka cevap ar›-
yorum. Vard›¤›m sonuç fludur; aflk
eflittir ihanet. Aflk yaflad›klar›n› zan-
nediyorlar ama yaflad›klar› fley aflk
de¤il. Gerçek aflk› yaflamak o kadar
kolay de¤il. Bu benim de bafl›mdan
geçmiflti biliyorsunuz sonuçlar›n›, ko-
lay olsayd› ben yaflard›m. 

Aflk yaflad›k diye kendilerini kan-
d›r›yorlar. Ben fiam’dayken k›zlara
da söylüyordum; ben kendime güve-
niyorum. Benim özgürlük iddiam,
aflk iddiam büyük. Ben gerçek aflk›
yaflayabilece¤ime inan›yorum. Bu ko-
nuda yetenekliyim. “Siz de kendinize
güveniyor musunuz, bu konuda iddi-
al› m›s›n›z, benim aflk anlay›fl›m› kal-
d›rabilecek misiniz?” diye soruyor-
dum. Ama görüyorum ki, bu konuda
yeterli de¤iller. Bu konuda iddial› ol-
mad›klar› için de kaç›p gidiyorlar. ‹fl-
te onlarca y›l mücadele ediyorlar son-
ra s›k›l›nca paral› birini bulup peflin-
den gidiyorlar. Ben bunlar›n arkala-
r›ndan sadece gülüyorum, çünkü
kendilerine yap›yorlar, kendi özgür-
lük iddialar›ndan vazgeçiyorlar. 

Erkek, fiziki olarak kad›ndan güçlü
olabilir ama kad›n kendi meflru sa-
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vunmas›n› güçlendirmeli. Ben silah
al›p sizi koruyamam ki, her zaman ya-
n›n›zda olamam. Meflru savunma sa-
dece kad›n için de¤il herkes için ge-
çerli. Ben meflru savunmay› da sa-
vunmalar›mda açt›m. Kad›nlar kendi
savunmalar›n› yapmal›d›rlar. Art›k
sokakta bile yürüyemiyorsunuz. Evle-
niyorlar, her gün tecavüze u¤ruyorlar.
Kendinizi koruyamazs›n›z, bunlar› an-
layamazsan›z avukat olman›z bile ye-
terli de¤ildir. Erkek, isterse bir günde
kad›n›n haflat›n› ç›kartabilir. Bunlar›
görüp özgürlük mücadelesini derin-
lefltirmelidirler. Cezaevlerinden kad›n-
lar›n çok yo¤un mektuplar› geliyor.
Derinleflme düzeyleri, yo¤unlaflmalar›
iyi ama önemli olan bu düflündükleri-
ni kendi yaflamlar›nda hayata geçire-
bilmeleridir. Bu söylediklerini hayata
geçirdikleri oranda özgürlük mücade-
lesi yolunda ilerleyebileceklerdir. 

Cinsiyetçilik, iktidarc›l›kt›r. Cins te-
melli her fley iktidard›r. Cins kavram›-
n›n oldu¤u her yerde iktidar vard›r.
Cinslerin biyolojik oldu¤unu söylüyor-
lar, hay›r. Cinsiyet, ö¤retilen bir fley-
dir. Ben bunu savunmalar›mda genifl-
çe aç›klad›m. Ben savunmalar›mda
milliyetçilik, dincilik ve bilimcili¤i (po-
zitivizm) de de¤erlendiriyorum. Bunlar
tehlikeli anlay›fllard›r. Bunlardan uzak
durmak gerekiyor. ‹flte Anayasa Mah-
kemesi kararlar›n› görüyorsunuz, “din
oda¤› olmak” diyorlar. Laisizm, dinci-
lik, milliyetçilik, bilimcilik (pozitivizm)
siyasal iktidard›r. Türkiye’de hiçbir
fley ifade etmiyor, içi bofltur. 

Özgürlük özgür yaflam için 
mücadele etmektir

Onlarca arkadafl›n mektuplar›n›
ald›m. Hepsine selamlar›m› iletiyo-
rum. Cezaevlerindekilere selamlar›m›
söylüyorum. Onlar›n mücadelelerini
anl›yorum, de¤er veriyorum. Benim
için saçlar›n› kaz›t›yorlar. Daha önce
de kendilerini yakmalar oldu. 

I¤d›r’da 48 yafl›nda bir vatandafl,
buradaki uygulamalar› ve sa¤l›k du-
rumumu protesto amaçl› kendini
yakm›fl. Geçmifl olsun dileklerimi ile-
tiyorum. Benim bu konudaki görüfl-

lerim biliniyor. Özgürlük, özgür ya-
flam için mücadele etmektir, kendini
fiziki imha etmek olmamal›. 

Ben buradan Erdo¤an’a sesleniyo-
rum. Geçmiflte Say›n Özal benimle
görüflme giriflimlerinde bulundu. Yi-
ne Erbakan benimle görüflme giri-
flimlerinde bulundu. Hatta ordu için-
de baz› kesimler benimle çözüm ko-
nusunda görüflmeye çal›flt›lar. Ben
Suriye’deyken Haf›z Esat üzerinden
çözüm giriflimleri oluyordu. Erdo¤an
isterse çözüm giriflimleri yapabilir.
Bu çözümsüz durum, bu çat›flmalar
nereye kadar devam edecektir? Erdo-
¤an isterse görüflebilir. 

Aksiyon Dergisi’ni okudum. Bu
dergide bana iliflkin haberde Demok-
ratik Cumhuriyet Partisi’ni benim da-
yatt›¤›m› söylüyorlar, bu do¤ru de¤il-
dir. Evet, ben Demokratik Cumhuriyet
dedim ama benim söyledi¤im demok-
ratik cumhuriyet, onlar›n yazd›¤› ma-
nadaki demokratik cumhuriyet de¤il-
dir. Benim düflüncelerim öyle de¤il.
Benim demokratik cumhuriyet de-
memdeki sebep, cumhuriyetin demok-
ratikleflerek çözümün geliflmesine
katk› sunmas›n› sa¤lamakt›r. Türkiye
için görüfllerimi yineliyorum. Daha
önce Çat› partisi demifltim. Bu konu-
daki çal›flmalar h›zla devam etmeli.
Bu konuda ayd›n, yazarlardan ve dost
çevrelerden destek al›nmal›d›r. Yok
mu dost k›rk kifli? Siz, ‘binlerce kifli si-
zin için yürüyor’ diyorsunuz. Dost
k›rk kifli, Demokratik Kongre Partisi
için ‹çiflleri Bakanl›¤›’na baflvurarak,
bu çal›flmalar› bafllatabilirler. Ben öy-
le kimlik ayr›m› da yapm›yorum, ken-
disini bu alan içinde ifade etmek iste-
yenler yer alabilir. Önemli olan de-
mokratik duruflun geliflmesidir. Ben
daha önce Brüksel, Belçika da De-
mokratik Uluslar Konfederasyonu de-

mifltim. Ben yine Demokratik Siyaset
ve Kültür Akademisi demifltim. Bu tür
çal›flmalar demokratik duruflun gelifl-
mesi ve benim düflüncelerimin, sa-
vunmalar›m›n konuflulup tart›fl›lmas›
için önemlidir. Bu konfederasyon, ‹s-
tanbul’da da olabilir veya hem ‹stan-
bul hem Brüksel’de olabilir. Bu konfe-
derasyonlar, içlerini doldurabilirler.
Bu çal›flmalar benim savunmalar›m›n
prati¤e geçirilmesidir. Savunmalar›m-
dan herkes faydalanabilir, devlet de
faydalanabilir, Avrupa’da faydalanabi-
lir. ‹ran, Irak, Suriye’de demokratik
mücadelelerini gelifltirerek güçlendir-
meliler. Türkiye’de benim düflüncele-
rimin, savunmalar›m›n yer ald›¤› De-
mokratik Uygarl›k isminde bir dergi
ç›kabilir. Dergi dört ayda bir de olabi-
lir. Ama önemli olan benim düflünce-
lerimin, görüfllerimin insanlara anla-
t›lmas› ve ulaflt›r›lmas›d›r. 

Düflüncelerimi felsefi bir 
bak›fl aç›s›yla ifade ediyorum

Buradaki uygulamalarla ilgili ola-
rak de¤erlendirme yapacakt›m. Bu
konuya iliflkin karar verildi. Ben da-
ha sonra Müdürle de görüfltüm. So-
ruflturma sonuçland›, beraat gibi bir
durum söz konusu. Benim flu an
hakk›mda herhangi bir soruflturma
yoktur. Bunun yan›nda ben burada-
ki pozisyonumu da netlefltirdim.
Farkl› bir pozisyona girmem halinde
devlet de zorlan›yor, PKK de zorlan›-
yor. Ancak ben buradan demokratik
durufl için ve demokratik mücadele-
nin geliflmesi için konuflmalar›ma
devam edece¤im, bu benim en do¤al
hakk›m. Burada ben savunmalar›m›
yap›yorum. Ben, düflüncelerimi felse-
fi ve filozofik bir bak›fl aç›s›yla ifade
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ediyorum. Bu görüfllerimden isteyen
yararlanabilir, devlet de isterse ya-
rarlanabilir, PKK de yararlanabilir. 

Gazetelerle ilgili sorun var, düzen-
li alam›yorum. Ç›karken idareyle gö-
rüflürsünüz. Sorun nerden kaynak-
lan›yor, ö¤renirsiniz. Mudanya ile de
görüflebilirsiniz. Gazeteler neden ve-
rilmiyor, ö¤renirsiniz. 

As›l Ergenekon tasfiye edilmiyor 
tasfiye edilen Veli Küçük’ün 
J‹TEM’idir

Siyonizm’le ilgili kitab› istemifltim,
dikkat edilsin, ayn› kitaplardan olma-
s›n. Daha önce ayn› kitaptan iki tane
getirilmiflti. Amerikan ‹mparatorlu-
¤u’nun Yükselifli Çöküflü isimli iki
ciltlik miydi, Paul Kennedy’nin bir ki-
tab› var, getirilebilir. fiah ‹smail ile il-
gili iki tane kitap olacak, bulunursa
getirilebilir. Bir de Ermenilerle ilgili
varsa kitaplar olabilir. Yay›nlar› takip
eder, ilginç-güzel bulunulan kitaplar
getirilebilir. Siyonizm kitab›n› flunun
için istiyorum. Siyonizm hakk›nda iki-
üç kitap daha okumak gereklili¤ini
hissediyorum. ‘Tarih Nedir?’ kitab›n-
da çok önemli bir cümle var. ‘Milliyet-
çilik yapanlar, iktidar›n kendilerine
tanr› taraf›ndan verildi¤ini düflünür-
ler’ fleklinde olmas› laz›m, önemli bir
cümledir. Hitler’i yaratan, Hitleri Hit-
ler yapan Yahudilerdi. Alman ordusu-
nun önemli kademelerinde Yahudiler
vard› ama ilginçtir ki, Yahudileri kat-
leden de Hitler’dir. Yine Araplardaki
özellikle Saddam’daki BAAS milliyet-
çili¤i, Yahudi karfl›tl›¤› gibi görünse de
bizzat kendisi de bir çeflit Arap Siyo-
nizm’idir, Yahudi Siyonizm’inin ters-
yüz edilmifl halidir. Yine fiia faflizmi,
Yahudi karfl›t› görünüyor ama kendisi
de bir faflizmdir ve tehlikelidir. 

Ergenekon iddianamesi, Hükümetin
A‹HM sunumu, buna karfl› avukatlar›-
m›n cevaplar› ve savunmam›n daktilo
halini henüz alamad›m. Savunmam›n
üçüncü cildi al›nd› m›? Takip edilsin. 

Kerkük çok önemli bir konu. Ker-
kük’le ilgili görüfllerimi daha önce
söylemifltim, bu görüfllerim biliniyor.
Diyala’da da belli peflmerge gücü var.

Görünen o ki, Irak’ta art›k tek devlet
olmayacak, üç ulus-devlet olacak.
Bunun önü al›namaz art›k. Bugün-
lerde Abhazya, Osetya devletlerin-
den, ba¤›ms›zl›¤›ndan bahsediliyor.
Bunlar çözüm de¤ildir. ABD oyunla-
r›yla bu hale gelindi. Rusya da
ABD’den farkl› de¤ildir. Ulus-devlet
çözüm de¤ildir. Yine K›br›s’ta iki dev-
let iki devlet diye tutturuluyor. Koso-
va’da ayn› flekilde ulus-devletten
bahsediliyor. Bunlar›n hiç biri çözüm
de¤il. ‹ki yüz ulus-devlet varsa iki
yüz milliyetçilik vard›r. Kürdistan
ulus-devleti de çözüm de¤ildir. Çözü-
mün ne oldu¤unu savunmalar›mda
konuflmalar›mda defalarca belirttim. 

Örgütü ele geçirmek için her 
türlü yol ve yöntemi denediler

Buradan Ergenekon’a iliflkin daha
önce de aç›klam›flt›m. Gazetelerden
anlad›¤›m kadar›yla Savc›, cesurca bir-
çok konuya de¤inmifl. Ancak önce flu-
nu belirtmek istiyorum. Bana gelen
gazetelerde özellikle son Yeni fiafak ga-
zetesinde bu konuyla ilgili yaz› ve yo-
rumlar kesilmiflti. Difle dokunur bir
fley b›rak›lmam›flt›. Yine de k›saca de-
¤inece¤im. Türkiye’nin Ergenekon’la
geçmifli 1946’da geliflen ABD iliflkileri-
ne kadar dayan›yor. Ergenekon’la ‘80
öncesinde Türk Solu’nu önce çat›flt›r-
d›lar sonra da bitirdiler. Bunda Erge-
nekon’un rolü büyüktür. Dev-Yol
vard›. O dönemde afl›r› milliyetçi Prof.

Taner Akçam vard›. Onlar›n içinden
bir grup flüphelidir benim için. Halen
de kendi içinde devrimci olanlar› tasfi-
ye etmeye çal›flmaktad›rlar. fiimdi bu
iliflkiler daha iyi anlafl›l›yor. Bunlar o
dönemde Kürt Hareketi’yle de ilgilendi-
ler. Bu Ergenekon’un PKK ile iliflkisi
oldu¤u söyleniyor. PKK’ye s›zan ajan-
lar üzerinden iliflki kurarak PKK’yi de-
netime almak istemifllerdir. Veli Kü-
çük, bu kiflileri kastederek, ‘örgüte hâ-
kim oldu¤u ve kendi denetimlerinde ol-
du¤u’ yönünde beyanlarda bulunmufl-
tur. Bunlardan önce M‹T eliyle hareke-
te s›z›p denetim alt›na almak istediler,
Pilot Necati, Kesire gibi. Pilot Necati öl-
dü mü yaflad› m›, uçak kazas›nda öl-
dü¤ünü duymufltum, ben öldü¤ünü
biliyorum, bu konuda farkl› bir bilgi
var m›, bilmiyorum. A¤r›l› avukattan
sorulabilir, ayn› afliretten olabilir. 

Kesire M‹T’ten mi tam bilemiyorum
ama babas› Ali Y›ld›r›m onlarla ba¤-
lant›l›. Kesire daha sonra biriyle anla-
fl›p gitti, bize karfl› hareket etti. Yine o
dönemde Av. Hüseyin Y›ld›r›m geldi,
konufltu, bir fleyler geveledi. Bunlar
ad›na hareket ediyordu. Örgütü ele ge-
çirmek için akla hayale s›¤mayacak
yol ve yöntemler denediler. Hatta ka-
d›nlar› erkeklerle, erkekleri de kad›n-
larla düflürmeye çal›flt›lar, bunda bir
miktar da baflar›l› oldular. Esas hedef-
leri örgütü tam anlam›yla ele geçir-
mekti. O dönem PKK’ye karfl› mücade-
le yürüten baz› örgütler vard›. ‹flte
KUK, KAWA, STERKA SOR gibi örgüt-
ler vard›. Bu örgütler üzerinden
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PKK’ye hâkim olmaya çal›fl›yorlard›.
Haki Karer’i Alaattin Kapan eliyle flehit
ettiler. Bu olaydan sonra bu adam› ta-
kip ettirdim. Onlarla ba¤lant›l› çal›flt›¤›
sonucuna vard›m. 

Etraf›mdaki bana ba¤l› dürüst 
kadrolar› tasfiyeye yöneldiler

Planlar›n›n bafl›nda beni tasfiye et-
mek geliyordu. Ancak Suriye güvenlik
sisteminin olmas›n›n yan›nda benim
çok dikkatli ve disiplinli hareket et-
mem de bu durumu engellemifltir.
Beni öldürseler bile örgüte tam hâkim
olamayacaklar›n› anlad›klar› için be-
ni etkisizlefltirip etraf›mdaki bana
ba¤l› dürüst kadrolar› tasfiyeye yö-
neldiler. Tuncay Güney, bir itirafç›n›n
ifadesine dayanarak ‘biz o dönemde
Öcalan’› öldürebilirdik ancak örgüte
tam anlam›yla hâkim olamayaca¤›m›z
için bunu yapmad›k’ demifl. Bu do¤ru
olabilir. Benim çevremdeki çok de¤er-
li kadrolar› infaz ettiler. Mahsun
Korkmaz çat›flmada asker kurflunuy-
la öldürülmüfl de¤ildir, iflte yan›nda-
kinin kurflunuyla flehit edilmifl olabi-
lir. Yine Hasan Bindal, biliniyor, ço-
cukluk arkadafl›md›, fiahin Baliç(Me-
tin) eliyle onu da infaz ettiler. 

Daha sonra ‘90’lar›n bafl›nda plan-
lamad›¤›m, benim akl›ma gelmeye-
cek, talimat›m d›fl›nda ve bizi çok zor
durumda b›rakmak için bu kamuo-
yuna yans›yan çoluk çocuk, kad›n-
yafll›lar›n öldürüldü¤ü bir dizi eylem-
lere girifltiler. Bu tür eylemler Mufllu
Hogir vb gibi kiflilerin eliyle yap›ld›.
Bu eylemlerin amac› bizi halk›n gö-
zünden düflürmekti. Önceleri bize ya-
k›n, flimdi bize düflman olan Hakkâri-
li bir afliret vard›, bunlar›n en de¤erli
o¤lunu ça¤›rt›p öldürüyorlar. Afliret
bize cephe ald›. Bununla beraber kor-
kunç vahfli birçok cinayetler ifllediler.
Yine bunlar›n uzant›lar› benzer ey-
lemler yapt›lar. Bunlar ‘gördü¤ünüzü
vurun’ talimat› alm›fllard›. Sonras›n-
da Hizbullah eliyle bu cinayetleri de-
vam ettirdiler. Hatta bu örgüt men-
suplar› kendi içlerinde bile birbirleri-
ni öldürdüler. Tabi Ad›yaman’daki
Menzil oradan geçti zaten. Binlerce

dürüst insan öldürüldü. Vedat Ayd›n,
Musa Anter, Behçet Cantürk cinayet-
leri bunlar›n eliyle yapt›r›lm›flt›r. 

‹flte Sait Çürükkaya Adana sokak-
lar›nda elini kolunu sallayarak bom-
bayla dolafl›yor. Kimse kendisine bir
fley yapm›yor. Ben bunu duyunca ina-
namad›m, belli ki s›n›rs›z yetkilerle
donat›lm›fllard›. fiemdin, Sait Çürük-
kayalar›n etkin oldu¤u dönemde Bin-
göl, Mufl, Diyarbak›r üçgeninde birçok
cinayetler ifllendi. Diyarbak›r’da bir-
çok hain ve iflbirlikçi bulmak da
mümkündür. Aysel denilen bir kad›n
vard›. Daha sonra efli olan Selimle
kaçt›. Yurtd›fl›nda, Almanya’da bize
‘bay muhalif’ ad›yla durmadan ‘eleflti-
riler’ yolluyorlard›. Almanya 15 A¤us-
tos at›l›m›ndan sonra örgüte yönelik
politikalar gelifltirmeye bafllad›. Amac›
örgütü kendi denetimi alt›na almaya
çal›flmakt›. Yine Kat›l›m Partisi, Hak-
Par gibi partiler Avrupa’da karar veri-
lip oluflturulan partilerdir. Yerimize
do¤acak bofllukta kullan›lmak üzere
haz›r edilmifllerdir. Biliniyor Hak-Par
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapa-
t›lmad›, bu manidard›r. 

Barzani ve Talabani’nin de benzer
flekilde örgütü denetimine alma giri-
flimleri oluflmufltur. Her f›rsattan istifa-
de etmeye çal›flm›fllard›r. Barzani’nin
bunlarla 1946’ya kadar giden iliflkileri
var. Talabani daha sonrad›r, 1970’ler-
den sonra etkili olmaya bafllam›flt›r. Sa-
mi Abdurrahman da var. Talabani öyle
söylendi¤i gibi büyük bir politikac› de-
¤ildir. PKK’nin 20-30 y›ll›k mücadelesi-
nin ortaya ç›kard›¤› de¤erler üzerinden
kendilerine ç›kar sa¤l›yorlar. Erbil’de
sa¤l›¤›m üzerine Konferans yap›lmas›-
na izin verilmemifl, vermezler tabi. Ora-
da bize hayat hakk› tan›mazlar. 

J‹TEM eliyle Hareketimizi 
denetim alt›na almak istediler

Hareketi denetime alma önce M‹T
eliyle yürütüldü, M‹T baflar›l› olamad›
daha sonra J‹TEM’i devreye soktular.
Kendi iç çat›flmalar›ndan dolay› Erse-
ver’i öldürdüler. Eflref Bitlis cinayeti
de bununla ba¤lant›l›d›r. J‹TEM’den
sonra Ergenekon’u devreye soktular.

Bunlar baflar›l› olmay›nca daha sonra
C‹A ve MOSSAD devreye girerek ‹mra-
l›’ya getirildim. ‘99’lar›n sonu ve
2000’lerin bafllar›nda benim ‹mral›’ya
getirilmemle bunlar›n ifli bitti. Tuncay
Güney’in ifadelerinde, Veli Küçük’ün
ben ‹mral›’ya getirildi¤imde üzüldü¤ü-
nü belirtiyor. Çünkü kendisine art›k
ihtiyaç duyulmayacakt›, ‹mral›’yla bir-
likte art›k yetki ve karar C‹A-MOS-
SAD-M‹T’e geçmiflti. ABD, komplo sü-
recinde Avrupa ve Yunanistan’›n ya-
n›nda Rusya’y› da sat›n alm›flt›. Karfl›-
l›¤›nda da halen tart›fl›l›yor Mavi Ak›m
projesi, ‹MF kredileri verilmiflti.   

fiu anki Ergenekon tutuklular› ifli
bitmifl, deflifre olmufl olanlard›r. Elbette
devlet bu örgütün yerine yeni bir yap›
oluflturacakt›r. Bu nispeten hukuka
ba¤l› bir yap› olacak. Çünkü Ergenekon
da s›n›rs›z yetki ve hukuk tan›mazl›k
vard›. Tasfiye edilmeye çal›fl›lan Veli Kü-
çük’ün J‹TEM’idir, as›l Ergenekon du-
ruyor, yeni bir yap›lanma gelifltiriliyor. 

Ancak flunu da belirtmek istiyo-
rum; Ergenekoncularla Hükümetin
anlaflabilece¤ine dair emareler var an-
cak henüz netleflmifl de¤il. K›sa bir sü-
re sonra bunlar aç›¤a ç›kabilir. Çok
fazla içeride kalacaklar›n› zannetmiyo-
rum. Ergenekon’a yap›lan müdahale
bir demokrasi hareketi de¤ildir. Yerine
yeni bir yap› oluflturularak sonland›r›-
lacak bir süreçtir. E¤er bir demokrasi
hareketi olsayd›, benim buradaki du-
rumumda da bir de¤ifliklik olacakt›.
fiu anda benim buradaki durumumda
bir de¤ifliklik yoktur. Devletle herhan-
gi bir anlaflma ya da uzlaflmam yok-
tur. Herkes, halk›m bunu böyle bilsin.
Herkes, bildi¤i flekilde mücadelesine
devam etmelidir. Bu konuda ben de
üstüme düfleni yapar›m.   

AKP tüccar mant›¤›yla hareket 
etmeye devam ediyor

AKP, flu an iktidar de¤il, iradesi
yok, isterlerse AKP’ye 24 saat içinde
müdahale edebilirler. AKP, tüccar
mant›¤›yla hareket etmeye devam edi-
yor. Deveyi hamuduyla yutmaya çal›-
fl›yor. Süreci de yuvarlanarak götür-
meye, göstermelik paketlerle ömrünü
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uzatmaya çal›fl›yor. Holdinglerin bafl-
lar›ndaki kifliler özel olarak seçilmifl
kiflilerdir, ayn› zamanda birbirleriyle
irtibatl›d›rlar ve tabana karfl› dini kul-
lanmaktad›rlar. Cemaatler ve tarikat-
lar fleklinde örgütleniyorlar. Cemaat
derken sadece dini cemaatleri kastet-
miyorum. Eski ülkü oca¤› gibi yap›lan-
malar da söz konusu. Halk›n da bütün
bu olan bitenden ne yaz›k ki haberi
yok. Kürtleri sosyal yard›m, mikro-
makro kredilerle kand›rarak deneti-
minde tutmaya çal›fl›yor. Ben kredi al-
may›n demiyorum ama halk›n asgari
ve temel haklar›n›, demokratik taleple-
rini göz ard› etmesinler.   

ABD, 1946 y›l›na kadar laik-milli-
yetçili¤i kullanarak denetimini sür-
dürdü. ‘46’dan sonra ise ‹slam milli-
yetçili¤ini destekledi. Yanl›fl anlafl›l-
mas›n halk›n geleneksel ‹slam anla-
y›fl›na, inanc›na ve laikli¤e sayg›l›y›m
ama laik-faflizme ve siyasal ‹slam’a
karfl›y›m, siyasal ‹slam faflizmdir. Ye-
flil Kuflak ABD projesidir; Afganistan,
El Kaide ve ›l›ml› ‹slam ABD politika-
lar›n›n ürünüdür. 

Finans Kapital anlay›fl›, çok tehlike-
li bir anlay›flt›r. Üçayakl›d›r; talan, te-
kel baflta gelenidir. Bu anlay›fl yer, ku-
rutur, tüketir, soyup, so¤ana çevirir.
Yeralt› yer üstü kaynaklar›n› yok etti-
ler, do¤ay› tahrip ettiler, çevreyi yok
ettiler, yerin alt›n› üstüne getirdiler.
Bu i¤renç bir anlay›flt›r. Bu anlay›fla
karfl› ç›kmak elbette mümkün. Bu sö-
mürü sistemi son altm›fl y›ld›r hatta
bin y›ld›r devam ediyor. Bu anlay›fl›n
panzehiri savunmalar›mda yer al›yor,
savunmalar›mda bu konudaki somut
önerilerimi sunmufltum. 

Savunmam›n dördüncü cildini yaz-
maya henüz bafllamad›m. Üçüncüsü
bir elefltirilsin, de¤erlendirilsin. Ben
bu üçüncü cildi çok önemli buluyo-
rum, kendim de çok be¤endim. Dör-
düncüsü Ortado¤u ve Türkiye’ye ilifl-
kin olacak, özellikle Türkiye önemli yer
alacak. Bundan sonra iki kitap daha
olacak. Birinci cilt okundu mu? Tart›-
fl›l›yor mu, okunuyor mu? 

Çat› partisinin olmas› önemlidir.
DTP’nin Sol’la, demokratik çevrelerle
bir araya gelmesi önemlidir. Bütünlük
kurmalar› gereklidir. Bu, ekmek ve su

kadar gereklidir. Nas›l susuz yaflanm›-
yorsa demokrasisiz de yaflanmaz. Bu-
nun için bir araya gelmeleri flartt›r. As-
gari müfltereklerde birleflmeleri önem-
lidir. Bar›fl önemli. Bunun için de her-
kes üstüne düflen görevleri yapmal›. 

Mutki’deki 12 kiflinin durumu ne-
dir? F›rat Haber ne diyor? 

‹ran’daki idamlar uyguland› m›?
Herhalde bu idamlara karfl› ‹ran Ce-
zaevlerinde süresiz açl›k grevleri bafl-
lat›lm›fl. Bu arkadafllar› destekliyo-
rum. Yanlar›nday›m. ‹dam olsa bile
bunu metanetle karfl›lamal›lar. ‹ran
da bu tür politikalar›na devam ederse
kendi sonunu haz›rlayacak, sonunu
getirecek. Bu ‹ran’›n sonu olur. Ahme-
dinecad, politikalar›yla Amerika’ya
hizmet ediyor. O bölgede yaflayan hal-
k›m›z›n hayati tehlikesi olanlar Irak
s›n›r›na yak›n Bradost bölgesine yer-
leflebilirler. Bu durum Irak-fiengal’de-
ki Ezidiler için de geçerlidir. Yanl›fl
anlafl›lmas›n bir bütün olarak yerleri-
ni yurtlar›n› terk etsinler demiyorum,
durumu kritik olanlar gidebilirler. Di-
¤erleri de gerekli savunma tedbirlerini
al›p, gelifltirebilirler. Daha önce Ezidi-
lerin bir katliamla karfl›laflabilecekle-
rini belirtmifltim, bu tür durumlara
karfl› tedbirli olsunlar. 

Sol ve demokratik güçlerin DTP 
ile birlik kurmas› önemlidir

Demokratik Toplum Kongresi’ne
iliflkin daha önce aç›klamalar›m ol-
mufltu. Ben Demokratik Kongre Parti-
sini de yine bununla ilgili önermifltim.
Birçok alanda çal›flma, faaliyet yürüt-
meleri mümkün, yapmal›d›rlar. Kül-
tür, sanat, spor, e¤itim faaliyetlerin-
den tutal›m, di¤er alanlara, Türki-
ye’nin sorunlar›na kadar çal›flma yü-
rütmeliler. Tabii ben bunu önerirken
illegal bir fley önermiyorum. Koflullara
göre dernek tarz›nda olabilece¤i gibi,
bilebildi¤im kadar›yla siyasi partiler
yasas›na göre siyasi partiler bünyesin-
de veya yan kuruluflu olarak da yap›-
labilmesi mümkündür. Büyük bir me-
kânda, büyük bir binada, büyük faali-
yetlerde de bulunabilirler. ‹htiyaca gö-
re onlarca komisyon kurabilirler. Sol

ve demokratik tüm güçlerin DTP ile bir
araya gelip birlik kurmas› çok önemli-
dir, hayati de¤erdedir. Bu, flu aflama-
da Türklükten de Kürtlükten de önem-
lidir, ekmek su kadar önemlidir. Nas›l
ki havas›z susuz yaflanm›yorsa, de-
mokratik birliksiz de yaflanmaz. 

Benim Çat› Partisi ve birlik önerile-
rim ile di¤er önerilerim Afrika ve Latin
Amerika ve dünyan›n her yeri için de
geçerlidir, uygulanabilir. Ben bütün
kültürlere sayg›l›y›m. Türk kültürüne
de Kürt kültürüne ve di¤er tüm kül-
türlere sayg›l›y›m. Bu kültürler de-
mokratik ilkeler etraf›nda bir araya
gelmelidir. Diyarbak›r’a çok önemli bir
rol düflüyor. Birli¤ini bütünlü¤ünü
aç›kça ortaya koymal›d›r.

E¤er demokratik çözüm 
geliflmezse oluk oluk kan akar

Ben devlet yetkililerine sesleniyo-
rum, umar›m akl› selim davran›rlar,
diyalog ve demokratik çözümü gelifl-
tirirler. E¤er demokratik çözüm gelifl-
mezse bugüne kadar akm›fl kan,
bundan sonra akacak kan›n yan›nda
devede kulak kal›r, oluk oluk kan
akar. Bunun sorumlusu ben de¤ilim.
Ben çözüm için elimden geleni yap-
t›m yapmaya çal›flaca¤›m. Ama ben
buraday›m bu nedenle  hareket kabi-
liyetim k›s›tl›, buna ra¤men elimden
geleni yapmaya çal›fl›yorum. 

Cezaevinden birçok arkadafl›n
mektubu var, Gaziantep, Siirt, Diyar-
bak›r ve K›r›kkale Cezaevlerinden ‹b-
rahim Do¤an, Zerrin Gümüfl, Diyadin,
Mustafa Karatafl ve Soydan soyadl›
arkadafllar›n mektuplar›n› okudum.
Yoldafll›k iliflkisi üzerine, Selanik üze-
rine, aflk iliflkisi üzerine, Sabetayl›k ve
Yahudilik üzerine bir de Mustafa Ke-
mal üzerine yazd›klar› yaz›lar var. Be-
¤endim, çal›flmalar›n› devam ettirsin-
ler. Kendilerine baflar› diliyorum, se-
lamlar›m› iletiyorum. Zerin Gümüfl,
yoldafl olmak istedi¤ini belirtmifl, ola-
bilirse ne mutlu ona. Yoldafll›k önem-
lidir. Bu tür kavramlar› basit bir flekil-
de de kullanmamak gerekiyor. Aflk
üzerine yazan arkadafl ise sözlüm! de-
mifl. Konuyu adeta mülkiyet gibi ele
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alm›fl, dikkat etsin. Mustafa Kemal
üzerine araflt›rma önemlidir, bu ko-
nuyla ilgili araflt›rma yapan arkadafl
çal›flmalar›na devam etsin. 

CHP laik Ergenekoncu AKP de 
dinci Ergenekoncudur

Sa¤l›k durumuma iliflkin flunlar›
belirtebilirim. Yeni bir ilaç verdiler,
onu kullan›yorum. Burnum biraz
aç›lm›fl, daha rahat nefes al›yorum.
Sa¤l›¤›mla ilgili olarak geçen hafta
Bursa’dan cezaevi kurulu üyeleri gel-
miflti. Onlara da durumumu anlat-
t›m. Bu durumu Adalet Bakanl›¤›’na
bildireceklerini söylediler. 

Bana gönderilen tüm dergileri ala-
m›yorum. Gazeteleri de keserek veri-
yorlar. Son verdikleri iki gazeteyi delik
deflik etmifllerdi. Bu durumu gelen
heyete de söyledim. Onlar da ‘gazete
ve kitaplar›n yasal oldu¤unu, yasal
olan bir fleyi kalk›p yasa d›fl› yapa-
mazlar’ dediler, takip etmek gerekiyor. 

Hemen söyleyeyim; verdi¤im
üçüncü kitap toplam 599 sayfa, iki
defterden olufluyordu. Bu kitap çok
önemli, muazzam aç›l›mlar var. Yeni
bir soruflturma aç›ld›. Yeni bir hücre
cezas› yolda olabilir. Ceza verebilirler.
28 A¤ustos’taki konuflmama dayana-
rak açm›fllar. Talimat veriyorsun, hal-
k› k›flk›rt›yorsun, halk› ayaklanmaya
teflvik ediyorsun diyorlar. Hay›r, ben
talimat vermiyorum, halka demokra-
tik tepkilerini kullanmalar›n› söylüyo-
rum. Beni cezayla tehdit ediyorlar.
Ben çocuk de¤ilim. Benim söyledikle-
rim yasal fleylerdir. Ama bunlar için
soruflturma aç›l›yor. Ben bunlar› PKK
lideri olarak de¤il, bir ‘örgüt bafl›’ ola-
rak de¤il, her fleyden önce bilinçli, öz-
gür bir yurttafl olarak söylüyorum.  

Bölgedeki kültürel soyk›r›ma karfl›,
tehlikelere, olanlara karfl› halk› uyar›-
yorum, halka görüfllerimi dile getiriyo-
rum. Bu halk› onlara teslim etmemi is-
tiyorlar, hiçbir fley yapmadan. Onlar
da halk› teslim almak istiyorlar. Be-
nim söylediklerim onlar›n, halk› teslim
almas›n›n önüne geçiyor. Beni engel
gördükleri için de ceza vermeye, beni
susturmaya çal›fl›yorlar. Hükümetin

beni susturmas›n›n nedeni budur.
Ben nas›l bu halk› onlara teslim ede-
rim? Bana de¤erlerimizden vazgeçme-
yi, haklar›m›zdan vazgeçmeyi dayat›-
yorlar. Hükümetin yeni politikas› var.
Bu politikada belki direk öldürme yok
ama ölümden beter bir durum var.
Halk› teslim alamay›nca da beni bu fle-
kilde susturarak sonuç almak istiyor-
lar. Beni susturamazlar, bu mümkün
de¤il. Ben özgür bir yurttafl›m. Elli y›l-
d›r bu mücadeleyi veriyorum, böyle
yafl›yorum, kimse bana baflka bir ya-
flam dayatamaz, buna kimsenin gücü
yetmez. Ceza da verebilirler, öldürebi-
lirler de, istediklerini yaps›nlar.  

Hükümet bölgede dini duygular
üzerinde politika yap›yor, dinden
bahsediyor, onlar›n söylediklerinin
gerçek dinle alakas› yok. Ben burada
Mehmet kardeflimle iki kelime Kürtçe
konuflam›yorum. Bunun kardefllikle
ne alakas› var? Bir aile çocuklar›na
Kürtçe isim veremiyor, bunun kar-
defllikle ne alakas› var? Herkesle kar-
defl olmak istediklerini söylüyorlar,
bir Ermenistan sorunu konusunda
muhatap bulmak için k›rk takla at›-
yorlar. Ermenilerle dost olmak iste-
diklerini söylüyorlar. Yunanistan,
K›br›s Rum kesimi için de böyle. Her-
kese kardefllik elini uzatt›klar›n› söy-
lüyorlar. Peki, Kürt halk› bin y›ld›r
seni s›rt›nda tafl›yor. Ona neden kar-
defllik elini uzatm›yorsun? Onunla
neden kardefl olmuyorsun? Oysa
Kürtler bin y›ld›r seni s›rt›nda tafl›d›,
senin için savaflt›lar, her fleyi yapt›-
lar. Sana emek veriyor, sana hizmet
ediyor. Kardefl olmak istiyorsan onun
gere¤ini de yapman laz›m. Kald› ki
bu halk›n çok a¤›r sosyal, ekonomik,
kültürel sorunlar› var. Neden bu halk
ile kardefl olmuyorsun? Bu halk bu

kadar a¤›r yük alt›nda dahi seni s›r-
t›nda tafl›m›fl, seninle kardefl olmak
istemifl, ona neden kardefllik elini
uzatm›yorsun?  

Bunlar›n derdi kardefllik de¤il 
daha fazla iktidarda kalmak

Ama bunlar›n derdi bu de¤il, kar-
defllik de¤il. ‹ktidarda daha fazla kal-
mak için askerle anlaflt›lar, sorunu
askere havale ettiler. Bunlar›n derdi
sorunu çözmek de¤il, günü kurtar-
mak, iktidarda kalmak, rant› paylafl-
makt›r. ‹flte deniz feneri davas› orta-
da. Bunlar çok çirkin fleyler. 

Ben, kültürel soyk›r›m kavram›n›
kullanm›flt›m, yine kullan›yorum. Bu
kavram BM yasalar›na da ayk›r› de-
¤il. Bölgede kültürel soyk›r›m oldu-
¤unu söylüyorum. Bu halk, kendi ço-
cuklar›na kendi dilinde bir isim bile
veremiyor. Befl yafl›ndayken anneme
de söylemifltim. Çocu¤una Kürtçe ad
bile veremiyorsun bu mudur namus?
Ben bu yüzden evlenmekten bile nef-
ret etti¤imi söylemifltim. Ben do¤a-
cak çocu¤u do¤ru dürüst, özgür ye-
tifltiremeyeceksem, burada kad›nlara
da sesleniyorum, Kürtçe ad bile vere-
meyeceksem, ne yapaca¤›m bu çocu-
¤u! Bu bir kültürel soyk›r›md›r. Kürt-
lerin etraf› dört dörtlük sar›lm›fl. Bü-
tün bu durumlar› kabul eden bir
halk, buna demokratik tepki verme-
yen bir halk, gitsin kendini yaks›n,
gitsin kendini suya ats›n. Ben, bu
halk›, Hükümetin politikalar›na alet
etmem. E¤er bu Talimatsa evet ben
talimat veriyorum. Özgür birey ol-
sunlar, özgür insan olmalar›n› koru-
sunlar. Özgür yaflam felsefesini ka-
bul etmeyen bir insan onursuzlu¤u
tercih etmifl demektir. 
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Mustafa Kemal’e e¤er sayg›lar› varsa
baz› fleyler yapabilirler. Mustafa Ke-
mal’in kendi ça¤›nda yapt›klar›n›n bir
benzerini ben de içinde bulundu¤umuz
tarih döneminde burada yapmaya çal›-
fl›yorum. Cumhuriyet ayd›nlanmac› fel-
sefesinden yararlan›yorum. Bizim iste-
di¤imiz Cumhuriyetin ilkelerine ayk›r›
fleyler de¤il. Ben Cumhuriyet ö¤rencisi-
yim. Cumhuriyetin ilkelerinin korun-
mas›n› istiyoruz. Cumhuriyetin de¤er-
lerine sahip ç›kmayanlar as›l onlard›r. 

Benim devlet kurmakla iflim yok.
Ben özgür yaflam›, özgürlü¤ü, özgür
bireyi savunuyorum. Bana devleti ver-
seler de istemem. Hatta bana dünya
imparatorlu¤unu verseler istemem,
iflim olmaz. Ben özgür yaflamdan ya-
nay›m. Benim Kürtlü¤üm öyle Barzani
Talabani gibi ucuz Kürtlük de¤ildir.
Derindir. Benim amac›m dogmatik Or-
tado¤u kültürüne demokrasiyi yedir-
mektir. Benim devletle iflim olmaz.
Irak’›n durumu ortada, Rusya ve Oset-
ya’n›n durumu ortada. Afganistan ve
Pakistan’›n durumu da ortada. Her ta-
raf kan deryas› içinde. Bunlar› kita-
b›mda (Savunman›n üçüncü cildi) çok
genifl iflledim, aç›mlad›m. Dört yüz y›l-
l›k Avrupa ideolojisiyle bu ifl olmaz, bu
dinle de olmaz. Ben bunlar› aflt›m, yü-
küm çok hafifledi. Kendimi Ortado¤u
dogmatik kültüründen de dört yüz y›l-
l›k Avrupa ideolojisinden de kurtar-
d›m.  Ortado¤u konusuna da yazaca-
¤›m kitapta daha genifl de¤inece¤im.  

Demokratik çözüm için elimden 
geleni yap›yorum

Biz cumhuriyetin ilkelerine ba¤l›y›z,
cumhuriyeti reddetmiyoruz. Biz, gelin
bu cumhuriyeti demokratiklefltirelim
diyoruz. Cumhuriyetin demokratiklefl-
meye ihtiyac› var. Aksi halde devlet
batar, iflas eder. Ben bütün bunlar›
ayn› zamanda soruflturmaya karfl› bir
cevap olarak söylüyorum. 

Delikten bakmayla beni sustura-
mazlar. Bu, Hükümetin politikas›. Beni
bask›yla hükümet politikas›na çekmeye
çal›fl›yorlar. Beni politikalar›na alet
edemezler. Bu mudur yurtseverlik, bu
mudur vatanperverlik, demokratl›k? 

Bu ülkenin, bu halk›n her fleyini sat-
m›fllar. Ekonomi ne halde? Befl yüz mil-
yar dolar borçlanm›fllar. Sat›lmad›k
gayrimenkul b›rakmad›lar. D›fl güçler
tüm de¤erlerin yar›s›n› parayla sat›n al-
m›fl, geri kalan›n› da daha ucuza sat›n
alacaklar. Her fleyi sat›n al›yorlar. Buna
da “iyi ekonomi politikas›” diyorlar.
Böyle iyi ekonomi politikas› olur mu? 

Neden bu sorunun çözümü için mu-
hatap alm›yorsun. Beni muhatap al-
s›nlar demiyorum, bu halk›n temsilci-
leri var. DTP’nin de dün savunmas›
vard›. ‹ki milyon oy alm›fl bir partinin
temsilcisidirler. Ben y›llard›r bu soru-
nun demokratik çözümü için elimden
geleni yapt›m, yap›yorum. Ben burada
da, d›flar›da iken de demokratik çözüm
için elimden geleni yapt›m. Burada da
birçok fleyi göze alarak, kendimi de zo-
ra sokarak davrand›m. ‘93’ten beri
kardefllik elimi uzatt›m. Erbakan ben-
den rica etmiflti, Özal benden ricada
bulunmufltu. Askerin de talebi oldu,
onlara da zaman›nda uygun cevaplar
verdim. Kim kaybetti burada. fiu anda
cezaevindeler. Onlar› uyarm›flt›m. E¤er
ciddi de¤ilseniz kaybedersiniz demifl-
tim. Sorunun çözümü için elimden ge-
leni yapt›m, PKK’yi demokratik çizgiye
çektim. Cumhuriyetin demokratiklefl-
mesi için çabalad›m ama bunlar›n hiç
biri kabul görmedi gibi, tüm çabalar›-
ma ra¤men beni dikkate almad›lar. Bu
niçin böyle, bunun cevab›n› da henüz
bulmufl de¤ilim. PKK 10. Kongresini
yapm›fl. Anlafl›ld›¤› kadar›yla oradalar,
dimdik ayaktalar. Dinledim. 

Ergenekon meselesi gündemde.
ABD, Ergenekoncular› tasfiye ediyor.
Burada yeni bir Ergenekon var, Bas›n
bunlara neo-Ergenekoncular diyor.
Soner Yalç›n Ergenekon K›lavuzu diye
bir yaz› yazm›fl, bunlar› iyi biliyor.
Efendi’nin de yazar›yd›. Hürriyette ya-
z›yor galiba. Burada iki Ergenekon
var; laik Ergenekon tasfiye ediliyor.
Tam tasfiye de de¤il, yeni bir düzenle-
me yap›l›yor. Yerine dinci Ergenekonu
kuruyor, oluflturuyor. Deniz Baykal
da aç›k bir flekilde dile getirdi; bizim
derin devletimiz, sizin derin devletiniz
diye. Amerikan’›n Pakistan, Afganis-
tan gibi Ortado¤u’ya iliflkin politikala-
r›ndan kaynakl› yeni bir biçim verili-
yor Ergenekon’a. Laik Ergenekon’a bi-
çim veriliyor, dinci Ergenekon kurulu-
yor. Amerika Ortado¤u’daki yeflil ku-
flak projesi nedeniyle 20-30 y›ld›r
bunlar› haz›rl›yorlar, dinci Ergene-
kon’a destek veriyor. Taraf Gazetesi
de k›smen de¤iniyor ama tam anlaya-
m›yor, aç›klayam›yor. DTP’ye de, bize
de, ya bu taraftan ya da di¤er taraftan
olun diyorlar. Hay›r, biz her iki taraf›
da reddediyoruz. Ya ondan ya bundan
taraf olmak zorunda de¤iliz. Bizimki
üçüncü yoldur, üçüncü de demeye-
lim, bizim çizgimiz bellidir. Özgür-
lükçü, ba¤›ms›z, demokratik çizgidir.
Ne dinci ne de laik Ergenekona taraf
olmay›z. CHP laik Ergenekoncu, AKP
de dinci Ergenekoncudur. Asl›nda iki-
si de iktidardad›r, iktidarda yaln›zd›r-
lar, birbirleriyle çat›flma halindedirler.
MHP ise bir o tarafa bir bu tarafa oy-
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nuyor, gidip geliyor. Bunlar›n aras›n-
daki çat›flman›n amac› demokratik-
leflme de¤ildir, vatanseverlik de¤ildir,
iktidard›r, rant kavgas›d›r. Deniz Fe-
neri olay›n› da Almanya, Amerika ile
çeliflkileri nedeniyle bu davay› gün-
demlefltirdi. Bütün bunlar› söyleyince
de “Apo çok konufluyor” diyorlar.  

Ergenekon’un PKK ile iliflkisinden
bahsediliyor. Benim bu konuda yapt›-
¤›m tespitler tart›fl›l›yor de¤il mi? Bas›-
na yans›d› m›? Tart›fl›l›yor herhalde. 

Almanya PKK’den kaçanlara 
kucak açarak onlar› koruyor

15 A¤ustos At›l›m›ndan sonra 1985
y›l›nda NATO, Almanya’ya Avrupa’da-
ki Kürtleri kontrol etme görevini verdi.
Ancak Almanya, Türkiye’nin istedi¤i
gibi de¤il de kendi istedi¤i gibi yap›-
yor. Almanya iflte PKK’den kaçanlara
kucak açarak onlar› koruyor ve kulla-
n›yor. Çürükkayalar bir günde nas›l
oldu da korkusuzca Almanya’ya gitti-
ler. Y›llard›r da orada bar›n›yorlar ve
haklar›nda hiçbir yasal ifllem yap›l-
mad› ama ilginçtir Türkiye de onlar›n
iadesini istemedi, onlardan bir kiflinin
bile iadesini istedi mi? Hay›r, oysa
Muzaffer Ayata hiçbir yasal sorunu ol-
mamas›na ra¤men Almanya taraf›n-
dan hemen tutukland›. ‹flte bu Al-
manya politikas›n›n bir kan›t›d›r.
Hamza Bindal’› Almanya Türkiye’ye
teslim etti. O Osman›n grubunda, Os-
manlarla hareket etti¤i için ayr›ld›.

Süleyman, Sait Çürükkaya bunla-
r›n ne yapt›¤› ortada. Üç kardeflini
flehit veren Mustafa Marangoz’u inti-
har eylemine gönderiyor. Orada dik-
katimi çekti, üç kardeflini flehit veren
birini niye böyle bir eyleme gönderi-
yor? Çermikli bir ailedir, belki de ta-

n›yorsunuzdur. Önceden üç kardefli
flehit düflmüfltü. Tuncay Güney’in
aç›klamalar›ndan anlafl›l›yor ki bu
kifliliklere büyük etkili eylemler yap-
t›rarak, PKK içinde yükselme ve de-
netimi ellerine almay› amaçlad›klar›
anlafl›l›yor. Devlet bunlara her türlü
yetkiyi verdiler. ‹tirafç›lar› da kullan-
d›. Bunlar denetimden ç›karak kendi
bafllar›na bir çok kirli ifl yapt›lar.
Bunlar devletin de zarar›nad›r. Devlet
bitmifl, hani devlet? Bu flekilde PKK’-
yi kendi denetimine alarak beni hare-
ket içinde yaln›zlaflt›rmak, etkisizlefl-
tirmek istemifller. Beni öldürmek ye-
rine bu yöntemi denemifller. Çünkü
öldürülmemle parti içinde denetimi
sa¤layamacaklar›n› ve sonucun daha
kötü olaca¤›n› düflünmüfller. ‘96’dan
itibaren etraf›m› sarm›fllard›. Büyük
komutanl›klar yaratarak denetimleri
ellerine almak istemifller. Onlar› güç-
lendirmek için yüzlerce eylem yapt›r-
m›fllar. Özellikle Diyarbak›r-Mufl-
Bingöl üçgeninde yo¤un ve kanl› ey-
lemler yapt›rm›fllar. Bu tip eylemler-
den haberim bile yoktu. Benim böyle
bir yetene¤im yok. fiemdin’i bilemiyo-
rum, tam emin de¤ilim, kullanm›fl
olabilirler ama Çürükkayalar cezae-
vinden itibaren haz›rlanm›fllard›. Ba-
z›lar›n› cezaevinden baz›lar›n› d›flar›-
dan haz›rlam›fllar. Çürükkayalar çok
tehlikeli, özellikle Süleyman. Yeflil
için tehlikeli diyorlar, Yeflil’in yapt›k-
lar› bunlar›n yan›nda solda s›f›r.
Sözü bile edilemez. Bu Çürükkaya
ben size söyleyeyim mi niye bunlar›
yapt›? Aysel ad›nda bir kad›n için
yapt›. Onu cezaevinden d›flar› ç›kar-
mak, Avrupa’ya götürmek için yapt›.
Bunlar çok i¤renç fleyler. Bunlar bin-
lerce dürüst ve genç kadronun ölü-
müne sebep oldular. Harun vard›,
Harun’un yan›nda yedi-sekiz kifli var-

d›. Bombayla bunlar› patlatt›lar.
fiükrü Gülmüfl de cezaevinde deli nu-
maras›na yatt›. O da Almanya’ya kaç-
t›. Veli Küçük ifadelerinde, ‘bizim
PKK içerisinde müttefiklerimiz var’
sözü bunlar içindi. Ali Çetiner vard›.
Yine Selahattin Çelik var, Çelik aile-
sinden. Ben bunlar›n tam olarak tas-
fiye olduklar›n› sanm›yorum. 

Kat›l›mlar›n önüne geçemezler

Burada sorguda bana özellikle
uyuflturucu ticaretini sordular, özel-
likle PKK’nin uyuflturucu ticareti yap-
t›¤›n› kabul etmemi dayatt›lar. Ama
ben bunlar›n hiçbirini kabul etmedim,
etmiyorum. Uyuflturucu ticaretini ya-
pan PKK de¤il, bunlard›r. Benim kon-
trolüm d›fl›ndakilerdir. Bunlar uyufl-
turucu, kad›n ticareti her türlü pisli¤i
yapt›lar. Birçok kanl› eylemleri, kirli
iflleri bunlara yapt›rm›fllar. 

Hatta emekli bir Albay bunlara ‘bü-
yük çapl› eylemler yap›n ki örgüt için-
deki etkiniz arts›n’ demifl. K›r›kkale
eylemini de bunlara yapt›rm›fllar. Ne
yap›yorlar bunlar flimdi, neredeler?
Bunlar NATO’nun korumas› alt›nda-
d›rlar. Almanya da yani NATO bünye-
sinde bunlara her türlü korumay› veri-
yor. Bunlar›n kendilerine de devlete de
bir faydalar› yok. Bunlar› herkese an-
lat›n. Diyarbak›r halk› bunlar› bilmeli.
Akademinin kurulmas› bunun için
önemli. Akademide bu tarz önemli fley-
ler halka anlat›lmal›.  

TSK ad›na Hurflit Tolon ile fiener
Eruygur’u ziyareti radyodan dinledim.
Bunlar çok güçlüler. Tolon da hapiste,
hatta beni sorgulayan Atilla U¤ur flim-
di hapiste de¤il mi? 

Cezaevlerinden gelen mektuplar.
‹simlerini kâ¤›da yazd›m, tek tek söyle-
meme gerek yok. Görevlilerden al›rs›-
n›z. Siirt, Ad›yaman cezaevlerinden ya-
zanlar var. Siirt cezaevine özel selamla-
r›m› iletirsiniz. Çok duygusal yaz›yor-
lar. Araflt›rma incelemelerini gelifltirsin-
ler, yazmaya devam etsinler, kendileri-
ni sürekli gelifltirsinler. Benim okuma
sistemati¤im bellidir. Yapabiliyorlarsa
yararlanabilirler. Benim hepsine tek
tek cevap yazma durumum yok. Hepsi-
ne selamlar›m› söyleyin.
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“NATO, Almanya’ya Avrupa’daki Kürtleri kontrol etme görevini verdi.
Ancak Almanya, Türkiye’nin istedi¤i gibi de¤il de kendi istedi¤i gibi 
yap›yor. Almanya PKK’den kaçanlara kucak açarak onlar› koruyor 
ve kullan›yor. Çürükkayalar bir günde nas›l oldu da korkusuzca 

Almanya’ya gittiler. Y›llard›r orada bar›n›yorlar ve haklar›nda hiçbir 
yasal ifllem yap›lmad›. ‹lginçtir Türkiye de onlar›n iadesini istemedi”
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Terörle Mücadele Zirvesi toplanm›fl
herhalde. Da¤a ç›kma daha da art›yor
de¤il mi? Kat›l›mlar›n önüne geçemez-
ler. Bu kadar iflsizlik var, iflsizlik yüz-
de seksen, baflka fleyler var. 

PKK’nin 10. Kongresi olmufl de¤il
mi? Geçen hafta Kongra Gel Kongresi
demifllerdi. Elefltiri, özelefltiri platfor-
mu olmufl de¤il mi?

Yerel yönetimlerde baflar›s›zl›k 
adaylardan kaynaklan›yor

Demokratik güç çizgisi bölgede tabi
ilerleme kaydediyor. ABD, Türkiye ve
‹ran yani bölgesel güçlerle ABD kendi
aralar›nda rekabet halinde olsalar da
PKK’ye karfl› ortak hareket ettiklerine
iliflkin bir konsept var. Yani boflluk
PKK’ye kalmas›n diye yap›yorlar. Bu
akl› onlara Talabani veriyor. Kürtlerin
kendi aralar›nda ulusal demokratik
birlik platformunu oluflturmas› önem-
lidir. Kürtlerin yaflad›¤› ülkelerdeki
halklarla birlikte çat› birliklerinin
oluflturulmas› gayet tabidir. Çat› Parti-
leri olmal›. Eski sosyalistler de yer al-
mal›. Onlar daha anlay›fll›, sab›rl› ol-
mal›lar. Hatalar› var çünkü. 

‹ran’daki Kürt hareketi, PJAK gelifle-
bilir. Oradaki Kürtler kendilerini koru-
mal›lar. Tedbirlerini als›nlar. ‹ran, Tür-
kiye’nin etkisiyle bunlar› yap›yor. Suri-
ye’deki Kürtler güçlü haldeler, eskisin-
den daha iyi durumdalar de¤il mi? 

Tabi Kürtleri kendi aralar›nda çat›fl-
t›racaklar. Kürtler bu konuda dikkatli
olmal›d›rlar. Güney’de Kürtlerin yafla-
d›¤› baz› köyler, baz› bölgeler koruma-
s›zd›rlar. Onlar kendilerini korumak
için tedbirlerini alabilirler. Savunma
güçlerini oluflturabilirler. Daha güven-
likli Bradost bölgesinde bir araya gele-
rek daha güvenli hale gelebilirler. 

Haluk Gerger’e selamlar›m› söyle-
yin. Ondan rica ediyorum, bu çat› ça-
l›flmas› içerisinde yer alabilir mi, im-
kân› varsa yer als›n. Di¤er birçok ay-
d›n ve yazar›n da bu çal›flmalara dâhil
edilmesi önemlidir. ‹lgili di¤er ayd›n ve
yazarlara da selamlar›m› iletiyorum. 

Yerel yönetimlerde baflar›s›zl›k
adaylardan kaynaklan›yor. Adaylar
önemli. Bu ifli yapabilecekler yer als›n,
aday olsun. 78’liler Vakf›, Diyarbak›r

askeri cezaevinde yaflananlarla ilgili
gerçekleri araflt›rma ve adalet komis-
yonu çal›flmalar›n› devam ettirebilir.  

Kürt ulus-devletini kurup Türkiye
ile çat›flt›racaklar. Türkiye’yi de yaln›z-
laflt›racaklar. Say›n Baflbakan’dan ri-
ca ediyorum, Erbakan kadar bile ce-
sur olsa akan kan› durdurabiliriz. Ben
hiçbir insan›n ölmesini istemiyorum.
Bir askerin bile ölmesini istemiyorum.
Türk-Kürt kardeflli¤i sa¤lanabilir. Or-
tada bir oyun var ve ben bu oyunu
bozmak istiyorum. Diyarbak›r halk› da
bunlar› iyi bilmeli, anlamal›. 

Her aile çocuklar›na Kürtçe 
ö¤retmeli ve anadilde e¤itmeli

Kürtler, her aile çocuklar›n› Kürtçe
anadil ve kültür konusunda iyi flekilde

çocuklar›n› donatmal›d›r. Anadili ö¤ret-
meli ve o flekilde yetifltirmeli. Bunu
yapmayan çocuklar›na anadil ö¤retme-
yen ailelerin Kürtlü¤ünden flüphe du-
yulur. Burada bize bir kelime bile Kürt-
çe konuflturmuyorlar. Bu nas›l demok-
rasi bu nas›l hukuk ve bu nas›l hakt›r.

Parti kapat›l›r ya da kapat›lmaz,
bunun tespitini yapam›yorum. Parti
olarak seçimlerde fazla iyi sonuçlar
alam›yorsunuz. Neden sonuç alama-
d›¤›n›z› bilemiyorum bu konuda de-
falarca görüfl belirttim. AKP neden
bölgede fazla oy al›yor. Nedeni flu fle-
kilde izah edebilirim. Takkiye yap›yor
ve tabi bölgede etkili olan fleyhleri ve
belli flahsiyetleri kullan›yor. Bilimsel

anlamda güçleri var, tahlil tespit ya-
p›yorlar. Bölge insan›n› nas›l kazana-
ca¤›n› nas›l etkileyece¤ini tahlil edi-
yor ve bilimsel tespitler yap›yor. Böl-
ge insan›n nas›l kazanaca¤›n› biliyor. 

Sizin yapt›¤›n›z fazla bir fley yok-
tur. Oruç tutanlara, dini duygulara
ba¤l› olanlara sonsuz sayg›m var.
Sayg›l›y›m. Bölgede çal›flan arkadafl-
lar neden bunlar› yapm›yorlar bunla-
r› defalarca söyledik. Söylediklerimiz
havada kal›yor. Evet diyorsunuz ama
pratikte bir fley olmad›¤› eksik kal›n-
d›¤› görülüyor. 

Zannederim eskisi gibi olamaz ol-
mamal›d›r. Aday adaylar› seçilirken
flu flekil seçilmeli, halk e¤ilimi belli
olmal› halk ilinde ilçesinde kimi isti-
yor bunu aç›¤a ç›karmal› bu göster-
melik olmamal› gerçek e¤ilimler ol-

mal›. Gerçek ortaya ç›kmal›. Buna
göre aday adaylar› belirlenmeli. Bu
adaya aday›n kiflili¤i önemli bunu da
parti belirlemeli. Bunu basa basa
söylüyorum en yak›n arkadafl›m olsa
dahi e¤er adayl›¤a uygun de¤ilse o
vas›flar üzerinde yoksa bu insanlar
aday yap›lmas›n. Bu filan›n akraba-
s›d›r flu kadar emek vermifltir. fiu flu-
nun arkadafl›d›r. Asla bu kabul edil-
mez bu art›k yap›lmamal›d›r. Parsel
kimseye verilmez. Ailelere flahsiyetle-
re parsel verilmez. E¤er böyle fleyler
yapamazsan›z bölgeye uygun, güzel,
halka uygun partiye ba¤l› adaylar
olursa sonuç al›rs›n›z. E¤er parseller
olursa partiyi bitirirsiniz. 
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PPKKKK’’nniinn  TTüümm  KKaaddrroo  vvee  SSeemmppaattiizzaann
YYaapp››ss››nnaa!!

Partimiz PKK’nin 10. Kongresi 21-
30 A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda ba-
flar›yla yap›lm›flt›r. Düflman›n imha ve
tasfiye amaçl› sald›r›lar›n› en üst dü-
zeyde yo¤unlaflt›rd›¤› bir ortamda Ha-
reketimizi temsil gücüne sahip yeterli
bir say› ve bileflimle toplanan kongre-
miz, tüm sorunlar› cesaretle gündem-
lefltirerek tart›flm›fl ve Önderlik çizgi-
sinde somut çözümler üretmifltir. Yine
Önder Apo’ya ve kahraman flehitleri-
mize yüksek ba¤l›l›k temelinde gerçek-
leflen kongremiz, gelifltirdi¤i elefltiri ve
özelefltiriyle örgütsel anlamda tam bir
aç›kl›k ve netlik, Apocu ruhta tam bir
kararlaflma ve birlik kongresi olmufl-
tur. Tüm bu yönleriyle sa¤lad›¤› gelifl-
me ve ortaya ç›kard›¤› güçle Parti 10.
Kongremiz, düflman›n imha amaçl›
sald›r›lar›na karfl› Özgürlük hareketi-
mizin verdi¤i en güçlü cevap olmufltur.

DDee¤¤eerrllii  YYoollddaaflflllaarr!!
10. Kongremiz, her fleyden önce

kapsaml› bir siyasi-askeri durum de-
¤erlendirmesi yapm›flt›r. Dünyam›z›n
içinden geçti¤i kaos sürecinde, bölge-
miz Ortado¤u’da yaflanan ve ad›na III.
Dünya Savafl› denen çat›flman›n günü-
müzdeki düzeyini ve olas› geliflmelerini
çok yönlü ve kapsaml› bir biçimde de-
¤erlendirmeye tabi tutmufltur. Özellik-
le küresel sistem ad›na bölgeye müda-
hale eden ABD’nin ve I. Dünya Savafl›
ard›ndan bölgede oluflturulan ulus-

devlet statükosunun günümüzde yafla-
d›¤› durumlar ile bunlara karfl› PKK
öncülü¤ünde geliflen Kürdistan özgür-
lük mücadelesinin Ortado¤u’da temsil
etti¤i demokratik Ortado¤u birli¤i siya-
seti aras›ndaki mücadelenin güncel
durumunu ve olas› geliflmeleri irdele-
mifl, bu çerçevede Özgürlük hareketi-
mizin izlemesi gereken politikalar› ve
taktikleri net ve yeterli bir biçimde tes-
pit etmeye çal›flm›flt›r. Bu çerçevede
bölgemizde var olan üç siyasi çizgi ara-
s›ndaki mücadelenin bugününe ve ge-
lece¤ine dair önemli bir düflünce aç›k-
l›¤› ve birli¤ini yaratmay› esas alm›flt›r. 

Bilindi¤i gibi ilk iki siyasi çizgi, yani
küresel sermaye siyaseti ile ulus-devlet
statükoculu¤u bölgemiz aç›s›ndan ya-
banc›d›r. Yani d›fl güçler taraf›ndan ve
kendi ç›karlar› do¤rultusunda bölgemiz
Ortado¤u’ya dayat›lan siyasetler olmak-
tad›r. Bunlara karfl› Partimizin öncülük
etti¤i demokratik Ortado¤u birli¤i siya-
seti; bölgenin tarihsel ve toplumsal ger-
çe¤inden kayna¤›n› alan, bölge halklar›-
n›n ç›karlar›n› yans›tan, kardefllik ve
demokratik birlik içerisinde yaflamalar›-
n› öngören bir siyasal çizgidir. 

Görüldü¤ü gibi, son dönemde ilk iki
çizgi ciddi bir zorlanma ve t›kanmay›
yaflamaktad›r. Küresel sistem ad›na
ABD müdahalesinin Afganistan, Irak,
Filistin, Lübnan, Kürdistan gibi temel
çat›flma alanlar›nda nas›l bir zorlanma
ve t›kan›kl›k içerisinde oldu¤u gözle gö-
rülebilecek kadar aç›k bir durumdur.
Nitekim bu zorlanma ve t›kanma nede-
niyledir ki, öngördü¤ü Büyük Ortado-

¤u Projesini pratiklefltirememekte, Af-
ganistan ve Irak gibi iflgal etti¤i saha-
larda istikrarl› siyasal sistemler geliflti-
rememekte, fler ekseni dedi¤i ve düfl-
man ilan etti¤i alanlara dönük etkin ve
aktif sald›r› içine girememektedir. 

Yine Ortado¤u’nun merkezi konu-
munda olan Irak’ta parçalanmay› ya-
flam›fl bulunan Birinci Dünya Savafl›-
n›n ortaya ç›kard›¤› bölgenin ulus-dev-
let statükoculu¤u da ciddi bir t›kanma
ve çözümsüzlü¤ü yaflar durumdad›r.
Bir yandan küresel sermaye müdaha-
lesinin bask›lar›, di¤er yandan halkla-
r›n özgürlük ve demokrasi mücadele-
lerinin zorlay›c›l›¤› alt›nda kendini sa-
vunabilmek için son y›llarda Türkiye-
‹ran-Suriye üçlü ittifak› biçiminde ge-
lifltirilmeye çal›fl›lan dayan›flmalar,
bir-iki y›l ömür uzatmaktan öteye her
hangi bir kal›c› sonuç vermemektedir.
‹çinde bulundu¤umuz koflullarda,
baflta söz konusu bu devletler olmak
üzere, tüm Ortado¤u’daki ulus-devlet
yap›s› ciddi bir t›kanmay›, zorlanmay›
ve çözümsüzlü¤ü yaflamakta, her yan-
dan gelen bask›lar sonucunda ancak
ç›plak bask› ve zorla, fliddeti, terörü
t›rmand›rarak, yine birçok ittifak ya-
p›p bir birine dayanarak ömürlerini
uzatma çabas›n› sürdürmektedirler. 

Söz konusu her iki siyasal çizginin
de en çok zorland›¤› ve t›kand›¤› ala-
n›n Kürdistan sahas› oldu¤u tart›flma
götürmez bir gerçektir. Hem ABD’nin
yürüttü¤ü küresel sermaye siyaseti
Büyük Ortado¤u Projesi temelinde
Kürdistan için öngördü¤ünü gerçek-

SERXWEBÛNEEyyllüüll  22000088 4477

YYeenniiddeenn  ppaarrttiilleeflflmmee  hhaammlleessiinnii

1100..  KKoonnggrree  rruuhhuuyyllaa  ggeelliiflflttiirreelliimm
“PPaarrttiimmiizziinn  1100..  KKoonnggrreessii  kkeennddiissiinnii,,  ‘‘ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyaa  öözzggüürrllüükk  kkoonnggrreessii’’  oollaarraakk  ttaann››mmllaamm››flfltt››rr..  ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn

öözzggüürrlleeflflttiirriillmmeessiinnii  öönnüümmüüzzddeekkii  ssüürreecciinn  tteekk  vvee  eenn  tteemmeell  ggöörreevvii  oollaarraakk  bbeelliirrlleemmiiflfl,,  bbüüttüünn  ççaall››flflmmaallaarr››nn››,,  kkaarraarr

vvee  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerriinnii  bbuu  hheeddeeffee  kkiilliittlleemmee  tteemmeelliinnddee  yyaappmm››flfltt››rr..  BBuu  aannllaammddaa  1100..  KKoonnggrree  ggeerrççee¤¤iimmiizz  ‹‹mmrraall››

iiflflkkeenncceessiinnii  ttüümmddeenn  rreeddddeettmmee  vvee  yyookk  eettmmeeyyii  hheeddeefflleemmee  ggeerrççee¤¤iiddiirr..  ZZaatteenn  ppaarrttiimmiizz,,  ttüümm  kkaaddrroo  yyaapp››mm››zz  vvee

hhaallkk››mm››zz  hhiiççbbiirr  zzaammaann  ‹‹mmrraall››  iiflflkkeennccee  ssiisstteemmiinnii,,  iinnssaannll››kk  ttaarriihhiinniinn  bbuu  eenn  vvaahhflflii  vvee  aaddaalleettssiizz  ssiisstteemmiinnii  kkaabbuull

eettmmeeddii,,  iiççiinnee  ssiinnddiirrmmeeddii,,  hhaazzmmeettmmeeddii..  VViiyyaann  yyoollddaaflfl  hhiiççbbiirr  zzaammaann  iiççiinnee  ssiinnddiirrmmeeddii¤¤iinnii  bbeelliirrtteerreekk  

rreeddddeettttii  vvee  kkeennddii  iiççiinnddee  ggüünnllüükk  aannll››kk  oollaarraakk  bbuu  ssiisstteemmii  yyookk  eettttii,,  ööllddüürrddüü”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



lefltirememekte, hem de Kürt halk›n›n
özgürlük ve demokrasi mücadelesini
gelifltirmesi karfl›s›nda Kürdistan’-
› ve Kürt toplumunu inkâr eden ve im-
ha etmek isteyen ulus-devlet statüko-
culu¤u art›k kendini yaflatamamakta-
d›r. Baflta Kuzey Kürdistan olmak üze-
re, Güney, Do¤u ve Bat› Kürdistan
parçalar›nda geliflen özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesi, bu iki siyasi çiz-
giyi ciddi biçimde zorlamakta, çözüm-
süzlük ve t›kanma içine sokmaktad›r.
Bunun sonucundad›r ki, son befl y›ll›k
süre içerisinde Türkiye-‹ran ve Suriye
devletleri en ileri düzeyde üçlü bir an-
ti Kürt ittifak›n› oluflturarak kendi in-
kârc› ve imhac› sistemlerini yaflatma
aray›fllar› içine girmifllerdir.

AABBDD  TTüürrkkiiyyee  IIrraakk  iittttiiffaakk››  KKüürrddiissttaann  

aayyaa¤¤››nnddaa  cciiddddii  zzoorrllaannmmaakkttaadd››rr

Bunlarla beraber içinde bulundu¤u
t›kan›kl›¤› aflmak için küresel sistem
politikas›n› yürüten ABD’nin gelifltirdi-
¤i ABD-Türkiye-Irak üçlü ittifak› proje-
si, Kürdistan aya¤›nda ciddi zorlanma-
larla yüz yüze kalm›fl durumdad›r. Irak
ve Türkiye yönetimlerini böyle bir itti-
fak içine çekmek üzere belli geliflmeler
sa¤lam›fl olsa da, ABD siyasetinin en
çok Kürdistan’da zorland›¤› aç›kt›r.
Hem Kuzey, Do¤u ve Bat› Kürdistan’da
PKK öncülü¤ünde yürütülen özgürlük
ve demokrasi mücadelesinin geliflimi
karfl›s›nda zorlanmakta, hem de Gü-
ney Kürdistan’da Kerkük sorunu,
Irak’ta yeni bir sistem ge-
lifltirmede Kürtlerin rolü-
nün ve yerinin tespiti ko-
nular›nda ciddi bir zor-
lanma ve çözümsüzlü¤ü
yaflamaktad›r. Bunlar
sonucundad›r ki, küresel
sermaye sisteminin böl-
gesel yap›lanmas› olan
Büyük Ortado¤u Projesi-
nin çekirde¤i biçiminde
ele al›nan ABD-Türkiye-
Irak üçlü ittifak› ve Kürt-
lerin bu ittifak›n içine çe-
kilmesi siyaseti tam bir
sonuca ulaflmamaktad›r. 

Bu iki siyasi çizgi, ya-
flad›klar› ciddi zorlanma

ve t›kan›kl›¤›n sonucunda, 2007 y›-
l›nda PKK öncülü¤ündeki Kürdistan
özgürlük ve demokrasi hareketine
karfl› kapsaml› bir sald›r› ittifak› yap-
m›flt›r. 2007 Nisan’›ndan Kas›m ay›na
kadar olan 6-7 ayl›k süre içerisinde
yap›lan görüflmeler ve haz›rl›k çal›fl-
malar›na dayal› olarak PKK’ye karfl›
yeni bir imha ve tasfiye plan› do¤rul-
tusunda ve uluslararas› komplonun
10. y›l›nda, komployu yeniden can-
land›rmay› ifade eden bir sald›r› itti-
fak› oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu
ittifak, önce Türkiye’nin kendi içinde
bir uzlaflma ve ittifak olarak ortaya
ç›km›flt›r. Türkiye içinde baflta Genel-
kurmay ve AKP ittifak› olmak üzere,
CHP, MHP, bürokrasi ve di¤er güçler
de buna eklenip neredeyse tam bir
milli cephe diyebilece¤imiz bir uzlafl-
ma ve ittifak yarat›lm›flt›r. Ard›ndan
Türkiye-‹ran-Suriye üçlü ittifak›n›
her düzeyde PKK ve Kürtlere karfl›
sald›r› ittifak› olarak yeniden canlan-
d›rma gündeme getirilmifltir. Nitekim
en son 5 Kas›m 2007’de Bush-Erdo-
¤an görüflmesi ile Türkiye içinde ve
bölgesel düzeyde oluflan bu uzlaflma
ve ittifak, küresel sermaye güçleriyle
de bir uzlaflma ve ittifak haline geti-
rilmifltir. Bu temelde PKK’ye karfl› ye-
ni bir imha ve tasfiye sald›r›s› ekono-
mik, siyasi, askeri, ideolojik, kültürel
ve psikolojik bütün alanlarda yürü-
tülmek üzere planlan›p, Aral›k 2007’-
nin bafl›ndan itibaren yo¤un sald›r›-
lar biçiminde devreye konulmufltur. 

EEssaassttaa  bbüüttüünn  ddüünnyyaaddaa  ççaatt››flflaann  

iikkii  iiddeeoolloojjiikk  ççiizzggii  vvaarrdd››rr

Küresel sermaye siyaseti ile ulus-
devlet statükoculu¤u aras›ndaki PKK
ve Kürt özgürlü¤ü karfl›tl›¤›, bir di¤er
deyiflle özgür Kürt karfl›tl›¤›n›n temel
bir nedeni de her iki siyasal çizginin
yaflad›¤› zorlanma ve t›kan›kl›kt›r. Her
iki siyasal çizgi de bu biçimde birbiriy-
le uzlafl›p, ittifak yaparak yaflad›klar›
zorlanma ve t›kan›kl›¤› aflmaya, PKK
öncülü¤ünde geliflen Demokratik Or-
tado¤u Birli¤i siyasetini zay›flatmaya
ve engellemeye çal›flmaktad›rlar. Böyle
bir uzlaflma ve ittifak›n di¤er önemli
bir nedeni ise, her iki siyasi çizginin de
ortak bir ideolojik-paradigmatik çizgi-
ye dayan›yor olmalar› gerçe¤idir. Gü-
nümüzde birbirlerinden farkl› siyasal
çizgiler olarak ortaya ç›k›p, belli bir ça-
t›flma içinde olsalar da, biz iyi biliyo-
ruz ki, bu iki siyasal çizgi de ortak bir
ideolojiye dayanmaktad›r. Her ikisi de
hiyerarflik-devletçi toplum paradigma-
s›n› hayata geçirmeyi esas alan siyasi
yap›lanmalard›r. Günümüzde her ikisi
de kapitalist devletçi sistemin siyasi
yap›lanmalar› olmaktad›rlar. Milliyet-
çilik ideolojisine dayanmakta, kapita-
list devletçi sistemin dünya üzerindeki
hegemonyas›n› öngörmektedirler. Ara-
lar›ndaki fark; sadece sermaye siste-
minin daha çok kâr etme, daha fazla
bask› ve sömürü uygulama, daha kap-
saml› bir dünya hegemonyas› gerçek-
lefltirip-gerçeklefltirememe konusun-

dad›r. Bu yönüyle arala-
r›nda politik ç›kar, çelifl-
ki ve çat›flmadan öteye
bir çeliflki ve çat›flma
yoktur. Ayn› ideolojik
çizginin farkl› iki politik
e¤ilimi durumundad›r-
lar. Buna karfl›n PKK
öncülü¤ündeki Kürdis-
tan özgürlük mücadelesi
ise, ayr› bir ideolojik çiz-
giyi ve paradigmatik
yaklafl›m› esas almakta-
d›r. Devletçi paradigma-
y› reddederek, Demokra-
tik konfederalizm çizgi-
sinde de¤iflik toplumsal
kesimlerin demokratik
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örgütlülü¤üne dayal› bir toplumsal ya-
flam sistemini öngörmektedir. Dolay›-
s›yla bask› ve sömürüden uzak, daha
özgürlükçü ve demokratik bir toplum-
sal yaflam› ifade eden bir sistem ol-
maktad›r. Bu yönüyle PKK’nin, küre-
sel sermaye sistemi ve ulus-devlet sta-
tükoculu¤u ile ideolojik çizgi farkl›l›¤›
vard›r. Bu anlamda bölgede ve bütün
dünyada esasta çat›flan iki ideolojik
çizgi vard›r. Biri, hiyerarflik devletçi
toplum, üst toplum çizgisi; di¤eri ise,
ekolojiye ve kad›n özgürlü¤üne dayal›
Demokratik konfederalizm sistemini
öngören demokratik toplum çizgisi.

TTüürrkkiiyyee  ddeevvlleettii  iimmhhaa  vvee  ttaassffiiyyee  

ppllaann››nnddaann  vvaazzggeeççmmiiflfl  ddee¤¤iillddiirr

‹deolojik alanda birbiriyle çeliflki ve
çat›flma halinde olan bu iki çizgi, poli-
tik mücadeleye dönüfltü¤ünde ise üç
temel politik çizgi olmaktad›r. E¤er
2007 y›l›nda ABD-Türkiye-‹ran ittifa-
k›, PKK’nin yürüttü¤ü Kürt özgürlük
mücadelesine karfl› ekonomiden aske-
riyeye kadar birçok alanda sald›r› te-
melinde oluflturulmuflsa, bunda bu
güçlerin siyasal zorlanma ve t›kan›kl›-
¤› kadar, ideolojik ve paradigmatik ya-
k›nl›klar› ve birliklerinin de etkisi var-
d›r. Nitekim bunun sonucunda 2007
y›l›n›n Kas›m ay›na gelindi¤inde Türki-
ye yönetimi, on y›l önceki uluslararas›
komployu yeniden dirilten bir sald›r›
ittifak›n› ortaya ç›kartmaya çal›flm›fl-
t›r. Elbette geçen on y›ll›k süre içinde
uluslararas› komplo ciddi biçimde
darbelenmifl ve geriletilmifltir. Ulus-
lararas› komplonun amaçlar›, hedefle-
ri, yöntemleri, insanl›k ve özgürlük
karfl›t› karakteri aç›¤a ç›kart›larak tefl-
hir edilmifltir. Yine farkl› güçlerin de¤i-
flik ç›karlar›n›n öne ç›kmas› politikala-
r›nda de¤iflikliklere yol açm›flt›r. Bu
anlamda uluslararas› komplo ciddi bir
zay›flama, birli¤inin gevflemesi ve dar-
belenme gibi bir durumu yaflam›flt›r.
Bu nedenle kuflkusuz Türkiye yöneti-
minin uluslararas› komployu yeniden
diriltme çabalar› on y›l öncekine göre,
ancak zay›f bir ittifak› ortaya ç›karta-
bilmifltir. Ayr›ca böyle bir durumda
KDP ve YNK gibi Kürt milliyetçi siyase-
ti on y›l önce uluslararas› komplonun

aktif bir taraf› iken, 2007 uzlaflmas›n-
da sald›r›lara pasif bir biçimde onay
veren taraflar olarak ortaya ç›km›flt›r.
K›saca, Kürt özgürlük hareketini imha
ve tasfiye amaçl› planl› yeni bir sald›r›
gündeme getirilse de, bu, on y›l önce-
sine göre önemli bir zay›fl›¤› kendi
içinde tafl›m›flt›r. Fakat Türkiye devle-
ti yine de imha ve katliam amac›ndan
vazgeçmifl de¤ildir. Kürt’ü inkâr zihni-
yetinde ciddi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.
Bu anlamda yeniden imha ve tasfiyeyi
dayatmak üzere Kürt özgürlük hare-
keti ve Kürt halk› aç›s›ndan büyük bir
tehdit ve tehlike oluflturmufltur. Bu
sald›r›n›n en baflta ‹mral›’da Önder
Apo’ya dönük fiziki ve psikolojik iflken-
ceyi had safhada gelifltirme ve zehirle-
me temelinde yeniden fiziki imhay› da-
yatma gerçe¤i vard›r. Bununla birlikte
gerillaya karfl› imha ve ezme operas-
yonlar›n› her türlü savafl yöntemlerini
kullanma temelinde gelifltirme söz ko-
nusudur. Yine Kürt halk›na ve demok-
ratik siyasete dönük her türlü bask›,
iflkence, tutuklama gündeme getiril-
mifltir. Sadece Kuzey Kürdistan’da ve
Türkiye’de de¤il, Kürdistan’›n bütün
parçalar›nda, Ortado¤u’da ve yurt d›-
fl›nda ekonomik, siyasi, askeri, psiko-
lojik, kültürel sald›r›lar birlikte hare-
kete geçirilerek Özgürlük hareketimiz
tümden kontrol alt›na al›nmaya, s›n›r-
land›r›lmaya, tecrit edilmeye, bask› ve
sald›r› alt›nda darbelenip zay›f düflü-
rülerek marjinal k›l›nmaya çal›fl›lm›fl-
t›r. Bu do¤rultuda hem Önder Apo’ya
ve gerillaya, hem de bütün parçalarda
ve yurt d›fl›ndaki halk›m›za dönük
2007-2008 k›fl› ve 2008 bahar›nda çok
kapsaml› sald›r›lar›n yürütüldü¤ü, en
zorlu mücadele dönemlerinden birinin
bu süreçte yafland›¤› tart›flma götür-
mezdir. Düflman cephesinin bu denli

bir kapsama ve fliddete sahip sald›r›la-
r›n› Hareketimiz ve halk›m›z, baflta ge-
rillan›n Gabar, Oramar ve Zap direnifl-
leri olmak üzere, halk›m›z›n 8 Mart ve
Newroz’larda yükseltti¤i, 2008 fiubat-
Mart ve Nisan aylar› boyunca her gün
ve her saat devam ettirdi¤i büyük ser-
h›ldanlarla  karfl›lay›p, bofla ç›kartm›fl-
t›r. Düflman cephesinin uluslararas›
komployu yeniden diriltme anlam›na
gelen imha ve tasfiye sald›r›lar›, geril-
lan›n ve halk›m›z›n k›fl ve bahardaki
güçlü, zengin eylemlilikler içeren ce-
sur ve fedakâr direnifliyle bofla ç›kar-
t›lm›fl ve darbelenmifltir.

TTüürrkkiiyyee’’ddee  kklliikklleerr  aarraass››nnddaa  cciiddddii  bbiirr

iikkttiiddaarr  ççaatt››flflmmaass››  yyaaflflaannmmaakkttaadd››rr

Bunun sonucunda 2008 Mart’›ndan
itibaren PKK’yi imha ve tasfiye plan›n-
da yer alm›fl olan siyasal güçler aras›n-
da ciddi bir çeliflki ve krizin yafland›¤›
bilinmektedir. Nitekim bu kriz, Türki-
ye’nin kendi iç siyasetinde yafland›¤›
gibi, bölgesel ve uluslararas› güçlerle
yapt›¤› ittifaklar noktas›nda da yaflan-
m›flt›r. Türkiye, ABD ve AB görüflmele-
ri, yine Türkiye’nin ‹ran ve Suriye ile
görüflmeleri bu krizi aflmak üzere 2008
bahar› ve yaz bafl›nda yo¤unluk kazan-
m›flt›r. Yine Türkiye içerisinde milliyet-
çi ve dinci klikler aras›nda ciddi bir ik-
tidar çat›flmas› olarak bu siyasi krizin
yafland›¤› aç›kt›r. Bir yandan AKP’yi
kapatma davas›n›n gündeme gelmesi,
di¤er yandan sahte Ergenekon sorufl-
turmas›n›n buna karfl› gelifltirilmesi,
bu temelde ciddi bir iç iktidar kavgas›-
n›n yaflanmas› gerçekleflmifltir. Ancak
sonuçta hem Türkiye içinde, hem de
d›fl ittifaklar düzeyinde yeniden bir uz-
laflma ve ittifak oluflturma durumu söz
konusudur. Nitekim AKP’yi kapatma
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davas› reddedilmifl, buna karfl›l›k Er-
genekon soruflturmas› da alt s›n›ra çe-
kilerek ‹lker Baflbu¤-Erdo¤an görüfl-
mesi temelinde yeni bir Genelkurmay-
AKP uzlaflma ve ittifak› ortaya ç›kart›l-
m›flt›r. K›saca, Türkiye’nin askeri ve si-
yasi yönetimi PKK’ye karfl› savafl konu-
sunda kendi aralar›nda yeni bir uzlafl-
ma ve ittifak yapm›fllard›r. Benzer bir
biçimde Türkiye’nin ‹ran ve Suriye ile
PKK’ye karfl› ittifaklar›n› yenileme ça-
bas›n›n yan›nda, ABD ve AB ile de
PKK’ye karfl› yeni bir sald›r› yürütme
konusunda tekrardan bir uzlaflma du-
rumu söz konusu olmufltur. Nitekim
küresel sermaye siyasetini yürüten bu
güçlerin yaflad›¤› zorlanma ve t›kan›k-
l›k, bunlar› Türkiye yönetimiyle yeni-
den PKK karfl›t› ittifak yapmaya götür-
müfltür. ABD ve müttefikleri, Türkiye’-
ye destek vererek PKK üzerinde bask›
oluflturma, dolay›s›yla bunun sonu-
cunda fazla umutlu olmasalar da,
ABD-Türkiye-Irak üçlü ittifak›n› yarat-
ma aray›fl›n› bir kez daha 2008 güzün-
de sürdürme karar›nda olduklar›n› or-
taya koymufllard›r. Küresel sistem, bir
yandan böyle bir politikayla t›kan›kl›¤›-
n› aflmak isterken, di¤er yandan ABD-
‹ran gerginli¤i artmakta, t›kan›kl›k
kendisini Kafkasya’daki çat›flmada da-

ha çok aç›¤a vurmufl bulunmaktad›r.
Gürcistan üzerindeki çat›flma neredey-
se NATO ile Rusya’y› yeniden karfl› kar-
fl›ya getirmifltir. 

TTaarriihhiimmiizziinn  eenn  ggüüççllüü  ff››rrssaatt  vvee  iimmkkâânn››nnaa

ssaahhiipp  oolldduu¤¤uummuuzz  bbiirr  ddöönneemmiinnddeeyyiizz

Bütün bunlar Ortado¤u’da yaflanan
Üçüncü Dünya Savafl›n›n birer parça-
s› oldu¤u gibi, ayn› zamanda küresel
sermaye sistemi ad›na ABD’nin Orta-
do¤u’ya yönelik gelifltirdi¤i müdahale-
nin yaflad›¤› zorlanma ve t›kan›kl›¤›n
da birer iflareti olmaktad›r. Bütün
bunlar› kapsaml› ve ayr›nt›l› bir biçim-
de tart›flarak de¤erlendiren Parti 10.
Kongremiz, siyasal durumlara iliflkin
flu iki temel tespiti yapm›flt›r:

Birinci siyasal tespit, mevcut yafla-
nan çeliflki ve çat›flma durumu gös-
termektedir ki, Kürdistan özgürlük ve
demokrasi mücadelesini gelifltirmek
aç›s›ndan imkân ve f›rsatlar güçlü bir
biçimde vard›r. Bu konuda imkân ve
f›rsat anlam›nda bir azalma ve zay›fla-
maktan ziyade; mücadele tarihimizin
en güçlü f›rsat ve imkân›na sahip ol-
du¤umuz bir dönemi yaflad›¤›m›z tar-
t›flma götürmezdir. Bu elbette olduk-
ça ciddi ve önemli bir durumdur. Ma-

demki, özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesini
gelifltirmek için bu ka-
dar güçlü bir f›rsat ve
imkân elimizde mev-
cuttur, o halde tüm
örgüt ve kurumlar›m›-
z›n ve halk›m›z›n bu
f›rsat ve imkânlar› ye-
rinde ve zaman›nda
güçlü bir biçimde de-
¤erlendirerek pratik-
lefltirmesi gerekir. 

‹kinci temel siyasal
tespit ise, mücadele-
miz aç›s›ndan bir yan-
dan böyle bir imkân ve
f›rsat düzeyi olsa da,
di¤er yandan hem kü-
resel sistem, hem de
ulus-devlet statükocu-
lu¤unun, Kürt sorunu-
nun çözümünde yeter-
li ad›m atacak düzeyde

olmamalar›, yine inkâr ve imha zihni-
yetinde ve politikas›nda da güçlü bir
de¤iflikli¤i yaflamam›fl olmalar› duru-
mudur. Nitekim bu durum, onlar›,
PKK’yi imha ve tasfiye plan› do¤rultu-
sunda kendi aralar›nda uzlaflma ve it-
tifak yapmaya götürmektedir. Bu do¤-
rultuda Türkiye, ABD, ‹ran gibi birbi-
riyle çeliflki ve çat›flma içinde olan
güçleri PKK’ye karfl› birlefltiren 2007
y›l›nda yapt›klar› çok yönlü ittifak dü-
zeyi, gerillan›n ve halk serh›ldanlar›-
n›n k›fl ve bahar sürecindeki geliflimi
karfl›s›nda ciddi bir darbe yemifl olsa
da, halen yeniden onar›larak ve haz›r-
l›klar yap›larak prati¤e geçirilmeye ça-
l›fl›lmaktad›r. Özellikle 2008 güz döne-
minde böyle bir uzlaflma ve ittifak te-
melinde, baflta askeri alan olmak üze-
re di¤er tüm alanlarda Özgürlük hare-
ketimize ve halk›m›za dönük kapsaml›
bir imha sald›r›s›n›n geliflme olas›l›¤›
vard›r. Bu, Hareketimizin gelece¤i aç›-
s›ndan, yine Kürt halk›n›n özgür varl›-
¤› ve gelece¤i aç›s›ndan ciddi bir tehdit
ve tehlike oluflturmaktad›r. Bu duru-
mun da görülmesi, dolay›s›yla bu cid-
di tarihsel tehdit ve tehlikenin bertaraf
edilmesi için gerekli her türlü tedbirin
zaman›nda al›nmas› gere¤i vard›r.

Siyasi, askeri durum üzerine bu iki
temel tespiti yapan Parti 10. Kongre-
miz, içinde bulundu¤umuz süreçte iz-
lememiz gereken siyasetler ve içinde
olmam›z gereken taktik mücadele aç›-
s›ndan flu önemli kararlara ulaflm›flt›r:

Birincisi; bize imha ve tasfiyeyi da-
yatan, bu konuda gözü karaca sald›r›
içinde olan, hep kök kaz›maktan söz
eden sald›rgan güçlere karfl› demokra-
tik siyasi mücadeleyi, gerilla ve serh›l-
dan temelinde orta yo¤unluklu düzey-
de gelifltirmektir. Yani bizi yok etmek
isteyen, marjinallefltirip tasfiyeye u¤-
ratmay› hedefleyen, bu u¤urda ve do¤-
rultuda planl› sald›r› yürütmeye çal›-
flan güçler karfl›s›nda direnifl mücade-
lesini çok yönlü, zaman›nda, planl› ve
etkili bir biçimde gelifltirmektir. Bu ko-
nuda parti hareketimizin flimdiye ka-
dar yaflad›¤› kararl›l›k düzeyi 10. Kon-
gre gerçe¤imizde bir kez daha canlan-
d›r›lm›fl ve en yüksek seviyeye ç›kart›l-
m›flt›r. Sald›r› nereden gelirse gelsin,
sald›ran kim olursa olsun meflru sa-
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vunma çizgisinde kendimizi savun-
mak, yine Kürt halk›na inkâr, imha ve
köleli¤i dayatmaya çal›flan güçlere
karfl› halk›n demokratik siyasi hakla-
r›n› elde edebilmek, Kürt halk›n›n öz-
gür-demokratik yaflama kavuflmas›n›
sa¤layabilmek için halk›m›z›n siyasi-
demokratik serh›ldan› biçimindeki
halk mücadelesini en güçlü bir biçim-
de gelifltirmek önem tafl›maktad›r. Her
türlü imha ve tasfiye amaçl› sald›rgan-
l›¤› k›racak olan, direnifltir. Direnmek;
özgür ve demokratik yaflam› elde et-
menin, kazanman›n tek ve en temel
yoludur. Bu da iki ayak üzerinden ge-
liflmektedir: Bunlardan biri, gerillan›n
meflru savunma çizgisi temelindeki fe-
dai direnifli; di¤eri ise, halk›n çok yön-
lü ve zengin eylemlili¤ine dayanan de-
mokratik serh›ldan›d›r. Dolay›s›yla ye-
niden bir uzlaflma ve ittifak yarat›la-
rak, planl› bir biçimde halk›m›za ve
Hareketimize karfl› gelifltirilmeye çal›-
fl›lan imha ve tasfiye amaçl› sald›r›
planlar›n› k›rabilmek için, çok yönlü
ve zengin bir eylem çizgisine dayal›
olarak direnifl mücadelesini aktif, et-
kin bir biçimde, zengin yöntemlerle,
bu sald›rganl›¤› k›racak bir yo¤unluk
düzeyinde yürütmek önümüzdeki en
temel görev olmaktad›r. Bu bak›mdan
zengin ve yarat›c› bir eylem çizgisini
hem serh›ldan alan›nda, hem de mefl-
ru savunma alan›nda gerilla cephesin-
de pratiklefltirmenin gere¤i vard›r.
Dar, tek yanl›, süreci karfl›lamayan,
onun gerisine düflen, alt yo¤unlu¤u
ifade eden eylemlilik, sürecin baflar›y-
la kazan›lmas›, imha ve tasfiye planla-
r›n›n k›r›lmas› aç›s›ndan yeterli olma-
yacakt›r. Bu bak›mdan hem eylemin
niceli¤inde, hem de nitelik düzeyinde
içinde bulundu¤umuz siyasi koflullar›
karfl›layacak bir yeterlili¤e ulaflmak
gerekmektedir. Di¤er yandan, her aç›-
dan çok yönlü, zengin ve yarat›c› bir
eylem çizgisine ihtiyaç vard›r. Hem ge-
rilla cephesi, hem de serh›ldan cephe-
sinin bu gerçe¤i görerek hareket etme-
si gerekir. Nitekim mevcut durum bu
konuda dar ve k›smen yetersizlik ifade
etmektedir. Bu darl›¤› ve yetersizli¤i
düflüncede ve pratikte aflmak üzere
tüm kadro yap›s›n›n ve gerillan›n sü-
reci direnifl süreci olarak görüp yük-

lenmesi, eylem çizgisinde nicel ve nitel
düzeyde bir yeterlili¤e ulaflmas› kesin-
likle gereklidir. Ancak, bu temelde ge-
liflecek baflar›l› bir direnifl, Kürt soru-
nunun demokratik siyasi çözümünün
önünü açabilecektir.

DDeemmookkrraattiikk  uulluuss  ççiizzggiissiinnddee  uulluussaall  

bbiirrlliikk  ssttrraatteejjiissii  eessaass  aall››nnaaccaakktt››rr

‹kinci önemli politik duruflumuz,
düflman›n ulusal bünyede gelifltirme-
ye çal›flt›¤› oyunlara karfl› duyarl› ol-
mak ve onlar› bozmak noktas›ndad›r.
Nitekim Gabar, Oramar ve Zap dire-
niflleri karfl›s›nda, yine halk›m›z›n ge-
lifltirdi¤i bahar serh›ldanlar› karfl›-
s›nda imha ve tasfiye plan›n› baflar›y-
la hayata geçiremedi¤ini gören inkâr
ve imhac› güçler bir oyun anlam›na
da gelen Kürt örgütleri aras›ndaki iç
çat›flmay› tahrik ve teflvik etme do¤-
rultusunda yeni bir politik aray›fla
yönelmifllerdir. Savafl› KDP ve YNK’ye
ihale etmeye, böylece geçmiflte oldu-
¤u gibi, Kürtler aras› yeni bir iç çat›fl-
ma yaratarak PKK’yi imha ve tasfiye
plan›n› baflar›ya götürmek isteyen bir
çaba içine girmifllerdir. Bu do¤rultu-
da Mart ay›ndan bu yana KDP ve YNK
ile gelifltirilen gizli-aç›k çok yo¤un gö-
rüflmeler vard›r. Birçok taviz verilme-
ye, bu güçler PKK’ye karfl› savafl içine
çekilmeye çal›fl›lmaktad›r. Nitekim
bu do¤rultuda ABD’nin de belli bir
bask› ve teflvikinin oldu¤u gözle görü-
lebilecek kadar aç›k bir olgudur. Geç-
miflin “Kürt’ü Kürt’e k›rd›rtma” politi-
kas› bu gün yeniden mevcut Kürt ör-
gütleri aras›nda bir iç çat›flmaya yol
açarak gerçeklefltirilmek istenmekte-
dir. Bu durum bir yandan da Türkiye
devletinin PKK karfl›s›ndaki yenilgisi-
nin ilan› olmaktad›r. Yine Türkiye-
ABD-‹ran ittifak›na dayal› PKK’yi im-

ha ve tasfiye plan› do¤rultusundaki
sald›r›n›n yenilgiye u¤rad›¤›n›n, ba-
flar›s›z kald›¤›n›n aç›k göstergesi ol-
maktad›r. Kendi güçleriyle PKK’yi im-
ha ve tasfiye plan›n› baflar›yla pratik-
lefltiremeyeceklerini gören bu güçler,
flimdi savafl› KDP ve YNK’ye ihale et-
mek, Kürtler aras› çat›flma haline ge-
tirmek, böylece Kürt’ü Kürt’e k›rd›rt-
ma politikas›yla PKK karfl›s›nda so-
nuç almak istemektedirler. Bunun
bir düflman oyunu oldu¤u, Kürt’ü in-
kâr eden ve imha etmek isteyen siste-
min bu oyunu gelifltirmeye çal›flt›¤›,
dolay›s›yla iç çat›flman›n inkâr ve im-
ha sistemine hizmet etti¤i tart›flma
götürmez bir gerçektir. Bu hususu
bu biçimde de¤erlendiren kongremiz,
PKK’nin Kürtler aras› iç çat›flman›n
taraf› olmayaca¤› hususunu bir kez
daha tespit etmifltir. Di¤er yandan in-
kâr ve imha sistemine hizmet eden ve
onun bir oyunu olarak gelifltirilmeye
çal›fl›lan Kürtler aras› iç çat›flma du-
rumunu engelleyebilmek için her tür-
lü yöntemle, yo¤un bir çaba içerisin-
de olmas› gerekti¤ini kararlaflt›rm›fl-
t›r. Daha da ötesi, b›rakal›m çat›flma-
y›, içinde bulundu¤umuz süreçte de-
mokratik ulus çizgisinde bütün Kürt
siyasi örgütlerini bir ulusal strateji ve
tutum do¤rultusunda iliflki, ittifak ve
birli¤e ulaflt›rman›n en do¤ru bir si-
yaset oldu¤u ve Kürt özgürlük müca-
delesinin bu siyaseti güçlü bir biçim-
de gelifltirece¤i tespitini de yapm›flt›r.
Bu anlamda Kongra-Gel Genel Kuru-
lunun bir Ulusal Konferans temelin-
de bu çal›flmalar›n yap›lmas› tutu-
munu do¤ru bulmufl ve böyle bir ulu-
sal birlik yarat›c› konferans ve kon-
gre düzeyinde çal›flmalar›n yap›lmas›
gerekti¤ini tespit ederek, tüm Kürt si-
yasi güçlerine bu temelde ça¤r› yap-
may› kararlaflt›rm›flt›r. 
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Üçüncü temel husus, Kürt demok-
rasisini komflu halklar›n demokratik
yap›lanmalar›yla birlikte gelifltirmek-
tir. Bu da komflu halklarla demokratik
birlik ve iliflki içerisinde kardeflçe yan
yana yaflama çizgisinin bir gere¤i ol-
maktad›r. Nitekim PKK, teorisi ve
program›yla Kürt özgürlü¤ünü ve de-
mokrasisini komflu halklarla birlikte iç
içe, Demokratik konfederalizmi örgüt-
leyip gelifltirme temelinde yürütme an-
lay›fl›na sahiptir. Hatta bunu sadece
komflu halklarla da de¤il, Ortado¤u
düzeyinde bir Demokratik konfedera-
lizmi gelifltirerek, Ortado¤u halklar›-
n›n konfederal birli¤ini yaratma teme-
linde yürütme anlay›fl› ve istemi söz
konusudur. ‹çinde bulundu¤umuz sü-
reçte hem bölge gericili¤ine karfl› et-
kin, aktif mücadele edebilmek ve Orta-
do¤u üzerinde oynanan oyunlar› boza-
bilmek için, hem de imha sald›r›lar›n›
bofla ç›karabilmek için, halklar›n de-
mokratik iliflki ve ittifak›n› gelifltirmeyi
10. Kongremiz önemli bir siyasal görev
olarak belirlemifltir. Bu çerçevede de
komflu halklarla, onun demokratik
güçleriyle her türlü iliflki, güç birli¤i,
çat› örgütlenmeleri de dâhil her türlü
örgütsel iliflki ve ittifak içerisinde ol-
may›, demokrasi mücadelesini halkla-
r›n ve demokratik güçlerin ittifak›, bir-
li¤i ve dayan›flmas› temelinde gelifltir-
meyi gerekli görmüfl; bütün Ortado¤u
halklar›n›n demokratik güçlerini Kürt
halk›yla, Kürt özgürlük mücadelesiyle
böyle bir iliflki ve ittifak içerisinde ol-
maya ça¤›rmay› kararlaflt›rm›flt›r.

10. Kongremizin, baflta ABD ve AB
gibi d›fl güçlere dönük de bir uyar›s›
olmufltur. Bu güçler, Kürt soyk›r›m›-
n›n destekçisi ve orta¤› olmamal›d›r-
lar. Kürt halk› üzerinde gelifltirilen
katliamlar›n bir taraf› haline gelmeme-
lidirler. PKK’yi ve Kürt halk›n› düflman
ilan etmek hiç kimseye fayda getirmez.
Tarihsel olarak böyle bir soyk›r›m›n
suç orta¤› olmak yerine, mümkünse ve
güçleri yetiyorsa Kürt sorununun de-
mokratik çözümü için ilgili güçleri tefl-
vik etmek, demokratik çözüme destek
vermek, böylece bar›flç›l-demokratik

çözümün geliflmesini istemek herkes
aç›s›ndan yarar getirecek do¤ru bir tu-
tum olmaktad›r. Özgürlük hareketi-
miz, kendisine sald›r›lmad›kça hiç
kimseye karfl› düflmanl›k yapma ve
sald›rma gibi bir tutuma kesinlikle sa-
hip de¤ildir. Ancak kendisine sald›r›-
l›p, imha edilmek istendi¤inde de; sal-
d›ran kim olursa olsun, ne kadar güce
sahip olursa olsun özgürlük ve de-
mokratik yaflam için sonuna kadar di-
renece¤inin de bilinmesi gerekir. 

Sonuç olarak, Özgürlük hareketi-
miz, siyasi ve askeri alanlarda yürüt-
meyi öngördü¤ü bütün bu çal›flmalar›
ve gelifltirmeyi hedefledi¤i mücadeleyi
‘Êdî Bese’ hamlesinin ikinci aflamas›
olarak tan›mlay›p planlam›fl ve buna
göre kendisini haz›rlayarak, pratiklefl-
me süreci içerisine girmifltir. ‘Êdî Bese’
hamlesi her türlü imha ve tasfiye
amaçl› sald›r›ya karfl› savunma sava-
fl›n› ve halk serh›ldan›n› orta yo¤unluk
düzeyinde gelifltirmeyi, düflman oyunu
anlam›na gelen iç çat›flmalar› önleye-
rek, Kürt ulusal birli¤ini yaratmay›,
komflu halklarla Demokratik konfede-
ralizm çizgisinde iliflki ve ittifak içeri-
sinde olmay› öngörmektedir. Bu te-
melde Önder Apo’nun özgürlü¤ünü
sa¤layacak flekilde tüm Hareketimizin
ve halk›m›z›n gücünü harekete geçir-
meyi hedeflemektedir. Ancak böyle bir
direniflle mevcut siyasi ortam› yönlen-
direbilece¤i, imha ve tasfiye amaçl›
sald›r›lar› bofla ç›kartabilece¤i kanaa-
tindedir. Bunu baflarabilmek için de
tüm kadro ve gerilla güçlerine duyarl›
olma, örgütlü davranma, zengin ve ya-
rat›c› bir eylem çizgisine sahip olma ve
sürecin gerektirdi¤i eylemsel görevleri
yerinde, zaman›nda baflar›yla yürütme
ça¤r›s› yapm›flt›r. 

DDee¤¤eerrllii  YYoollddaaflflllaarr!!
Siyasi-askeri durum ile birlikte,

Parti 10. Kongremizin önemle ele al-
d›¤› di¤er bir husus ise, örgütlenme
çal›flmalar›, yani Demokratik konfe-
deralizm sisteminin infla çal›flmalar›
olmufltur. Her ne kadar Kongra-Gel
Genel Kurulu alt›nc› kez toplanm›fl ve
belli bir sistem kazanm›fl olsa da, yi-
ne son dört y›ll›k süre içerisinde fark-
l› alanlarda komün, meclis düzeyinde

belli çal›flmalar yürütülmüfl bulunsa
da, Önder Apo’nun tan›mlad›¤› “De-
mokratik konfederalizm” sistemini ör-
gütlemede henüz çok yetersiz ve zay›f
bir konumda oldu¤umuz tart›flma gö-
türmez bir gerçektir. Her fleyden önce
bu konuda zay›f tutumlar, yüzeysel
ve dar yaklafl›mlar, kendine göre key-
fi ele al›fllar söz konusudur. Ciddi ek-
siklikler ve hatalar vard›r. Kadronun
öncülük görevleri adeta yok say›l-
maktad›r. Sistemin gelifltirilmesinde
kad›n ve gençlik öncülü¤ü yeterince
de¤erlendirilmemektedir. Yine meclis
ve komün düzenine dayal› bir top-
lumsal ve iflleyifl sistemi yeterince an-
lafl›lmamakta veya hazmedilmemek-
tedir. Halktan, kitlelerden kopukluk
söz konusudur. Özellikle tabana in-
me, ezilen ve yoksul kitleye gitme, on-
lar› örgütleme konusunda ciddi bir
yetersizlik ve isteksizlik söz konusu-
dur. Yani do¤ru bir kitle çizgisi izle-
nememektedir. Bu nedenlerle kongre-
miz her fleyden önce mevcut halk ör-
gütlenme çal›flmalar›n›n hata ve ye-
tersizliklerini aç›¤a ç›kartm›fl, bu faa-
liyetleri ayr›nt›l› ve kapsaml› bir bi-
çimde de¤erlendirmeye tabi tutmufl,
çözümlemifl, hata ve yetersizlikleri
belirleyerek bunlar›n mutlaka afl›l-
mas›n› kararlaflt›rm›flt›r.

NNee  kkaaddaarr  hhaallkk  öörrggüüttlleenniirrssee  oo  kkaaddaarr  

ssiiyyaassii  aasskkeerrii  eeyylleemm  ggeelliiflfliirr

Kürdistan’da örgüt ve eylem iç içe-
dir. Önder Apo, her zaman bu gerçe¤i
ifade etmifl, bunu vurgulam›flt›r. Kon-
gremiz de eylemle örgütün iç içe olma
gerçe¤ine vurgu yapm›flt›r. Ne kadar
örgütlülük varsa ve halk örgütlenirse,
o kadar siyasi-askeri eylem geliflir.
Veya ne kadar mücadele edilir, eylem
gelifltirilirse, örgütleme çal›flmalar›-
n›n önü o kadar aç›l›r. Halk› örgütle-
me zemini o kadar güçlendirilir. Dola-
y›s›yla imha ve tasfiye amaçl› sald›r›-
lara karfl› orta yo¤unluklu düzeyde
bir demokratik direnifl gelifltirecek-
sek, bu, ancak güçlü bir halk örgüt-
lülü¤üne dayan›larak baflar›labilir.
Yine yeterli bir gerilla kat›l›m› ve ör-
gütlülü¤ü olursa, orta yo¤unluklu di-
renifle denk düflecek bir savunma sa-
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vafl› gelifltirilebilir. Yine KCK sistemi-
nin her alandaki örgütlülü¤ü gelifltiri-
lirse, komün ve meclis yönetimine da-
yal› örgütlenme sistemi var edilirse ve
bu temelde bütün kesimler kendi öz-
günlüklerinde örgütlendirilir, iradele-
ri aç›¤a ç›kart›l›r, kat›l›mlar› sa¤lan›r
ve harekete geçirilirlerse, o zaman
halk serh›ldan› siyasi sürecin ihtiyaç
duydu¤u zamanda ve yeterlilikte ge-
lifltirilebilir, süreklilik kazanabilir,
zengin bir halk eylemlili¤i ortaya ç›-
kar›labilir. Bu bak›mdan da eylem
çizgisinin baflar›yla gelifltirilebilmesi-
nin de örgüt çal›flmas›na ba¤l› oldu-
¤unu bilmek, görmek, anlamak, buna
göre halk örgütlenme çal›flmalar›na
en az eylem kadar önem vermek ge-
reklidir. Nitekim ‘Êdî Bese‘ hamlemi-
zin ikinci aflamas›n›n birincil yan›;
gerilla ve serh›ldan temelindeki dire-
nifl eylemlerini orta yo¤unluklu düze-
ye ç›kartmak olurken, ikinci önemli
yönü de; Demokratik konfederalizmin
inflas›n› özellikle yerleflim birimlerin-
de, halk taban›nda gerçeklefltirerek
bütün Kürdistan parçalar›nda ve yurt
d›fl›nda Demokratik konfederalizmi
iflleyen bir sistem, halk›n yaflad›¤› ve
kendini yönlendirdi¤i bir sistem hali-
ne getirmektir. Bu aç›dan ‘Êdî Bese’
hamlemizin bu aflamada önemli bir
görev ve çal›flma alan›, halk örgütlen-
mesi çal›flmalar› yani Demokratik
konfederalizmin infla çal›flmalar› ol-
maktad›r. Bu konuda 10. Kongremiz
de¤iflik çal›flma alanlar›na iliflkin ve
bu temelde halk›n örgütlenmesi yö-
nünde kapsaml› de¤erlendirmeler

yapm›fl ve karar alm›flt›r. Ekonomik,
sosyal, siyasal, kültürel, ideolojik, sa-
vunma ve bütün alanlar›n örgütlendi-
rilmesine iliflkin kapsaml› kararlara
ulaflm›flt›r. Bunlar yaz›l› kararlar ola-
rak mevcuttur ve tüm yoldafllar kufl-
kusuz bunlar› okuma, inceleme ve bu
temelde kendi çal›flmalar›n› planlama
imkân› bulacaklard›r. Burada bu ka-
rarlar›n önemlileri ya da bu kararlar›
hayata geçirmede dikkat edilmesi ge-
reken, onlar› baflar›yla hayata geçir-
memizi bize sa¤latacak olan baz› hu-
suslar üzerinde durmak istiyoruz.

KKüürrddiissttaann’’ddaa  öörrggüüttssüüzz  

yyaapprraakk  bbiillee  kk››pp››rrddaammaazz

Bunlardan birincisi; mevcut durum-
da halk örgütlenmesi, yani Demokratik
konfederalizmin inflas›nda parti öncü-
lü¤ünün rol ve görevlerinin yeterince
anlafl›lmamas› ve dikkate al›nmamas›
konusudur. Yani halk› örgütleme ve
eyleme geçirmede adeta kadro öncülü-
¤ünün, parti öncülü¤ünün anlafl›lma-
mas› ya da inkâr edilmesi gibi bir du-
rum yaflanmaktad›r. ‹ster eylemsel, is-
ter örgütsel görevler dikkate al›ns›n, bu
konudaki bütün hata ve yetersizlikle-
rin merkezinde öncülük görevinin ba-
flar›yla yerine getirilmemesi vard›r; ön-
cülü¤ün rolünü oynamamas› vard›r.
Kadrolar adeta örgüt ve eylem çal›flma-
lar›na öncülük etme görevini yads›-
maktad›rlar. Sanki böyle bir görevleri
yokmufl gibi davranmaktad›rlar. Bu
kesinlikle yanl›flt›r. Bu tasfiyeci bir an-
lay›flt›r ya da tasfiyecilikten kalan bir

anlay›fl savrulmas›d›r. Bunun kesinlik-
le böyle görülmesi gerekiyor. Oysa kad-
ronun öncülük görevini yerine getirme-
si olmasa, parti öncülü¤ü olmasa halk
nas›l bilinçlenir, nas›l e¤itilir, nas›l ör-
gütlendirilip eyleme çekilir? Kürdis-
tan’da bilinçsiz ve örgütsüz her hangi
bir eylem söz konusu olabilir mi? Oysa
Önder Apo, hep “Kürdistan’da örgüt-
süz yaprak bile k›p›rdamaz” dedi. Ken-
dili¤inden hiçbir fley olmaz. Her fley bi-
linç ve örgüt çal›flmas›yla gerçekleflir.
Peki, bilinçlendirme ve örgütleme çal›fl-
mas›n› kim yapar? Elbette ki kadro ya-
par, kadronun örgütlülü¤ü yapar; yani
parti yapar, parti öncülü¤ü yapar, par-
ti öncülü¤ü biçiminde var olan kadro-
lar yapar, her alanda örgütlenmifl par-
ti komite ve hücreleri yapar. Bu bak›m-
dan halk› örgütleyebilmek için ve eyle-
me çekebilmek için her fleyden önce bu
görevi yürütmek üzere kadrolar›n ör-
gütlenmesi, parti örgütlülü¤ünün ge-
lifltirilmesi gerekir. Her yerde parti ko-
mite ve hücrelerini, temsilciliklerini
kurmak laz›md›r. Parti komitelerinin,
komünlerinin, temsilciliklerinin infla
edilmedi¤i yerde elbette ki, halk örgütü
ve eylemi olmaz. fiunu bir formül ola-
rak bilece¤iz: Bir yerde ne kadar parti
örgütlülü¤ü varsa, o kadar halk örgüt-
lülü¤ü ve eylemi olur. Bu bak›mdan da
kadrolar›, partiyi halk içinde örgütle-
mek, bunun için m›nt›ka, bölge, parça
vb yerleflim birimlerinde parti komün
ya da hücrelerini örgütlemek, parti
temsilcilik veya örgütlerini kurmak,
komiteleflmelere gitmek gereklidir. 10.
Kongremiz, parti örgütlenme çal›flma-
lar›n› bu düzeyde yürütmek üzere ge-
rekli tüzük de¤iflikliklerini yapm›flt›r.
Bütün bu parti örgütlenme çal›flmalar›
10. Kongre tüzü¤ümüzün bir hükmü
olmaktad›r. Bu bak›mdan da, tabanda
parti örgütlülü¤ünü gelifltirmek, kad-
royu halk› örgütlemek ve eyleme çek-
mek üzere görev ve sorumluluk alt›na
almak, böylece her alana ve tüm görev-
lere kadro örgütlülü¤ünü yaymak te-
mel görev durumundad›r. 

Di¤er yandan, elbette böyle bir ör-
gütlenmeyle birlikte, kadronun da gö-
rev ve sorumluluklar›n›n gere¤ini ba-
flar›yla yerine getirmesi gerekir. Öncü-
lük görevlerini ertelemeksizin ve red-
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detmeksizin uygulamas› laz›md›r. Ör-
güt ve eylem çal›flmas›nda bunu mut-
laka yapmal›d›r. Bunun için parti ide-
olojisini kitlelere götürme, tafl›rma,
kitleleri bu temelde bilinçlendirme,
e¤itme ve böylece örgüt ve eylem içine
çekme gücünü göstermelidir. Bunu
yapabilmek için de, elbette kadrolar
parti ideolojisini iyi özümsemeliler,
parti temsilcili¤ini iyi yapmal›lar, ikna
edici, kazan›mc›, çekici bir pratik ça-
l›flman›n sahibi olmal›lar ve halka ör-
nek olabilmeliler. ‹nsanlar› iten, rahat-
s›z eden, mu¤lâk, moralsiz düflüren,
uzaklaflt›ran de¤il de; çeken, coflku ve
moral veren, etkileyen, bilinçlendiren,
e¤iten, her fleyiyle halka örnek olan bir
temsil gücüne mutlaka ulaflmal›d›rlar.

KKaadd››nn  vvee  ggeennççllii¤¤iinn  öönnccüüllüü¤¤üü  

iiddeeoolloojjiikk  vvee  öörrggüüttsseell  öönnccüüllüükkttüürr

‹kinci olarak; Demokratik konfede-
ralizmin inflas›nda kad›n ve gençlik ön-
cülü¤ünü do¤ru anlamak, sahiplen-
mek ve pratiklefltirmek gerekir. Bir
kavram olarak hep kad›n ve gençlik
öncülü¤ü denilse de, bu yeterince an-
lafl›lmamakta ve özellikle de pratiklefl-
tirmede zay›f kal›nmaktad›r. Kad›n ve
gençlik, Demokratik konfederalizm sis-
teminin inflas›nda ve yürütülmesinde
nas›l öncü olacakt›r? Kuflkusuz ancak
Demokratik konfederalizm ilkeleri te-
melinde ve en genifl biçimde kendini
örgütleyerek bu öncülük görevini yeri-
ne getirebilir. Bu öncülük sadece bir
ideolojik öncülük ya da söz, laf öncülü-
¤ü de¤ildir; bir örgütsel öncülüktür.
Örgütsel öncülü¤ün gereklerinin yeri-
ne getirilmesi de ancak, kad›n ve genç-
lik kitlesinin Demokratik konfedera-
lizm çizgisinde ve her alanda en güçlü,
yayg›n örgütlenmeye kavuflturulmas›y-
la mümkün olur. Oysa dikkat edilirse,
kad›n ve gençli¤i örgütleme çal›flmala-
r›nda ciddi zay›fl›klar›m›z vard›r. Her
ne kadar bir isimlendirme, program,
sözleflme ortaya ç›karma, tan›mlama
anlam›nda kad›n ve gençlik konfedera-
lizmleri kendilerini tan›mlam›fl, ilan et-
mifl olsalar da; hem KJB örgütlenme-
sinde, hem de Komalén C›wan örgüt-
lenmesinde, özellikle bu örgütsel yap›-
lar›n tabana tafl›r›lmas›nda, özgürlük

mücadelemize kat›lm›fl olan genifl ka-
d›n-gençlik kesimlerinin örgütlü yafla-
yan ve çal›flan bir duruma getirilmesin-
de ciddi zay›fl›klar söz konusudur. Bu
konuda örgütlülük zay›f oldu¤u müd-
detçe de, elbette kad›n ve gençlik hem
yeterince eylem öncülü¤ü yapama-
makta, hem de di¤er kesimlerin örgüt-
lenmesi için üzerlerine düflen görev ve
sorumlulu¤un gere¤ini yeterince yerine
getirememektedirler. Bunun için de sa-
dece, “kad›n ve gençlik öncü” dememek
laz›m. Sistemin öncüsü olacak hale ge-
tirmek gerekir. Neyle olabilir bu? Kufl-
kusuz kad›n ve gençli¤in e¤itimiyle, bi-
linçlendirilmesi ve örgütlendirilmesiyle
olur. En genifl kad›n ve gençlik kesim-
lerini her alanda bilinçlendirme, örgüt-
leme ve harekete geçirmekle olur. Ön-
cülük, pratikte ancak böyle gerçekle-
flir, hayat bulur. Dolay›s›yla da strate-
jik olarak belirledi¤imiz kad›n ve genç-

lik öncülü¤ü bu biçimde örgüte kavufl-
turulur, örgütlü bir biçimde bu kesim-
ler pratiklefltirilir ve harekete geçirilir
ise öncülük görevi sa¤lan›r. 

Bu konuda elbette birincil görev ka-
d›n ve gençlik örgütlerimize, kadrolar›-
m›za, çal›flanlar›m›za düflmekle birlik-
te; kitle içinde çal›flan tüm parti kad-
rolar›n›n, komite ve hücrelerinin böyle
bir görevin yerine getirilmesinde so-
rumluluklar› vard›r. Genel tüm parti-
miz, kad›n ve gençlik öncülü¤ünün ör-
gütlendirilerek gerçeklefltirilmesinden
sorumludur. Bu konuda gerekti¤i ka-
dar çal›flma yürüterek, plan, proje, dü-
flünce üreterek, gerekti¤i yerde eleflti-
ri, uyar›, öneri ortaya koyarak kad›n
ve gençlik örgütlülü¤ünün her alanda,
Önderlik çizgisine uygun bir biçimde
ve baflar›yla gelifltirilmesine katk› sun-
mak, hizmet etmek üzere her kes, her

kadro elbette görevlidir ve çal›flma yü-
rütmek ile sorumludur. 

Demokratik konfederalizmin infla-
s›nda, yani de¤iflik halk kesimlerinin
örgütlendirilip Demokratik konfederal
iliflki içerisine çekilmesinde üçüncü
önemli husus; izlenecek kitle çizgisi hu-
susudur. Bu da stratejimizin temel bir
unsuru olmaktad›r. Nitekim kad›n ve
gençlik öncülü¤ü sistem aç›s›ndan
stratejik olarak esas al›n›yor, ama bu
sadece genel bir kavram de¤ildir. Kad›n
ve gençlik öncülü¤ü ancak, gerçekten
özgürlü¤e ve demokrasiye ihtiyac› olan
kad›n ve gençlik kesimlerine, halk ke-
simlerine inilerek yap›l›rsa sistemin
ayaklar› do¤ru oturmufl olur. Yani de¤i-
flik kesimlerin sistemin örgütlenmesin-
deki yerleri, rolleri, sorumluluklar›
farkl›d›r. Hiç kimse a¤alara, beylere da-
yanarak kad›n özgürlü¤üne ve ekolojik
sisteme dayal› Demokratik konfedera-

lizmi infla edemez. Özgürlük, eflitlik il-
kelerini öngören demokrasiyi yarata-
maz. Yine hiç kimse kaypakl›¤›yla, ka-
rars›zl›¤›yla tan›mlanan orta kesimlere
dayanarak bir demokratik direnifl ör-
gütleyemez. Topyekün imha sald›r›lar›-
na karfl› direnmek ve onu y›kmakla yü-
kümlü olan demokratik halk örgütü or-
ta kesime dayanarak infla edilemez. O
kesimin böyle bir ufku yoktur, ilkesi
yoktur; özgür-eflit yaflama bilinci yok-
tur ve sald›r›lar karfl›s›nda direnme gü-
cü de yoktur. Demek ki, kad›n ve genç-
lik öncülü¤üne dayal› Demokratik kon-
federalizmin inflas›, a¤alarla, beylerle,
küçük burjuvazi yani orta kesimle ol-
maz. Ancak bunu yoksul halk kesimi,
yoksul halk taban› gerçeklefltirebilir. O
bak›mdan da halk örgütlenme çal›flma-
lar›nda do¤ru bir kitle çizgisine sahip
olmam›z gerekmektedir. 
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ÖÖzzggüürrllüükk  vvee  ddeemmookkrraassiiyyee  eenn  ççookk  

yyookkssuullllaarr  vvee  eezziilleennlleerriinn  iihhttiiyyaacc››  vvaarrdd››rr

Kad›n ve gençlik öncülü¤üyle birlik-
te, kitle çal›flmam›z›n birincil alan› ola-
rak; en çok ezilen, en çok yoksul olan,
iflçi, memur, iflsiz kesimleri esas alma-
m›z gerekir. Bu kesimlerin herkesten
çok özgürlü¤e, eflitli¤e, demokrasiye ih-
tiyac› vard›r. Halk örgütlenmesinde en
fazla bu kesimler ç›kar sa¤layabilir. Bu
kesimler imha amaçl› sald›r›lar karfl›-
s›nda en fazla direnebilir. Bu bak›mdan
da kitle çal›flmam›z›n birinci hedefi ve
temel kitlemiz ezilen yoksul kesimler ol-
mal›d›r. Halk›n ezileni, yoksulu, iflçisi,
emekçisi, köylüsü, memuru; kad›n›n
çal›flan›, yoksulu, en çok ezileni, en çok
kölelefltirilmifl olan›; yine gençli¤in en
fazla çal›flan iflçisi, iflçilefltirilen, iflsiz k›-
l›nan, gelecekten yoksun k›l›nan kesim-
leri olmal›d›r. Yani Demokratik konfede-
ralizmi dayand›raca¤›m›z birincil halk
kesimini iyi belirlemeliyiz. Ona ba¤l›
olarak, onu esas alma temelinde bütün
orta kesimleri, yurtsever demokrat var-
l›kl› kesimleri de örgütleyip katmal›y›z.
Onlar› da kuflkusuz reddetmemeli, De-
mokratik konfederalizm sisteminin içi-
ne çekmeliyiz. Kendi örgütlenmeleri te-
melinde kendi iradelerini demokratik
ölçüler çerçevesinde yans›tacak flekilde
çekmeliyiz, ama Demokratik konfedera-
lizmi onlara dayand›ramay›z,  Demok-
ratik konfederalizmin inflas›n› o kesim-
lerle yapamay›z. Oysa dikkat edilirse
pratikte böyle bir kitle çizgisi noktas›n-
da ciddi yanl›fll›klar, hatalar vard›r.
Sanki Demokratik konfederalizm üst ya
da orta kesimlere dayanan bir halk ör-
gütlenmesiymifl gibi bir durufl söz ko-
nusudur. Daha çok hareket içerisinde,
özellikle yönetim kademelerinde bu ke-
simler vard›r. Parti kadrolar› halk ör-
gütlenmesi denilince daha çok bu ke-
simleri esas almaktad›rlar. Onlar›n d›fl›-
na ç›kamamakta, taflamamakta, taba-
na, yoksul ve ezilen halk kesimlerine
inememektedirler. Bu ciddi bir yanl›flt›r,
yan›lg›d›r. Bu çal›flmalar›n zay›f ve so-
nuçsuz kalmas›na yol açar. Güçlü ve
sa¤lam bir demokratik örgüt ve eylem
gücü olmas›n› ve dolay›s›yla Demokra-
tik konfederalizmi engeller. Bu bak›m-
dan da mevcut durumda bir düzeltme

gere¤i kesinlikle vard›r. Örgütleme ya-
pan parti kadrolar› kendilerini varl›kl›
s›n›flar ya da orta kesim içerisinde hap-
setmemelidirler, onlarla s›n›rland›rma-
mal›d›rlar, önceli¤i onlara vermemeli-
dirler. Önceli¤i yoksula, ezilene, emek-
çiye vermelidirler.  Demokratik konfede-
ralizmi infla etmekle görevli olan kadro-
lar halk›n içine koflmal›d›rlar, köye git-
melidirler, mahallelere girmelidirler,
yoksullar›n, iflçilerin, iflsizlerin, emekçi-
lerin içine girmelidirler. Yoksul, emekçi,
ezilen, iflsiz kesimi bulup, örgütleyip,
onlar› harekete geçirmelidirler. 

Birincil görev, temel çal›flma kesinlik-
le böyle olmak durumundad›r. Ancak
onu esas al›p yapt›¤› ölçüde orta kesim-
ler ve varl›kl› kesimlere uzanabilir. Za-
ten bu kesimler tarihten gelen bir ger-
çek olarak daha fazla bilinçli ve örgütlü-
dürler. Kendi kendilerini örgütleyip za-
ten kat›labilirler. Örgütlenme bilinci ol-
mayan, örgütlenme tecrübesi olmayan,
örgütsel duruflu bulunmayan kesimler
yoksul ve ezilen kesimlerdir, daha çok
kölelefltirilen, daha fazla bask› alt›na
al›nm›fl olan kesimlerdir. Esas olarak
onlara özgürlük ve demokrasi bilincini
tafl›mak, örgüt bilinci götürmek ve bu
temelde bilinçlendirerek örgütlenme içi-
ne çekip onlar› harekete geçirmek lâ-
z›md›r. Çünkü ancak onlar, Demokratik
konfederalizmin temel ilkelerini en güç-
lü bir biçimde benimserler. Ancak, onlar
Demokratik konfederalizmin istedi¤i
yurttafll›k görevlerini eksiksiz yerine ge-
tirebilirler. Fedakâr olurlar, cesur olur-
lar, kendi güçlerini Demokratik konfe-
deralizmin inflas›na verirler. Bu kesim-

ler büyük mücadeleler, direnifller içeri-
sinde olabilirler. Bu bak›mdan örgütlen-
me çal›flmas›nda kitle çizgimizi düzelt-
memiz, esas birincil kitle olarak; yoksul,
ezilen, emekçi, aç, iflsiz b›rak›lm›fl ke-
simleri öne almam›z gereklidir. 

DDeevvlleett  hheepp  eeggeemmeennlliikk  iisstteerr  

bbaasskk››  vvee  ssöömmüürrüüyyee  ddaayyaann››rr

Dördüncü olarak; meclis, komün dü-
zeninde örgütlenme ve çal›flmaya uyum
sa¤lamada da ciddî eksiklilerin yafland›-
¤› gözlemlenmektedir. Örgütlenme de-
yince, daha çok devletçi modeller ön gö-
rülmekte ya da çeflitli parti, dernek ör-
gütlenmeleri esas al›nmaktad›r. Yani
daha fazla yürütmeye, uygulamaya da-
yanan, daha az karar gücünü öngören
örgütsel modeller öne ç›kmaktad›r. Ne-
den? Çünkü böyle al›flt›r›lm›flt›r. Örgüt-
lenme al›flkanl›¤› bu temelde ortaya ç›k-
m›flt›r. Çünkü devlet demokrasiyi yad-
s›r. Devlet, hep egemenlik ister, bask› ve
sömürüye dayan›r. Dolay›s›yla yürütme
gücü, otoritesi esast›r. Oysa demokrasi;
karar gücünü, kat›l›m›, herkesin irade-
sini aç›¤a ç›karmay› esas al›r, öne ç›kar-
t›r. Bu bak›mdan da devletçi sistemler
içerisindeki örgütlenme modeli ile De-
mokratik konfederalizm sisteminin ör-
gütlenme modeli özü itibariyle de, biçi-
mi itibariyle de farkl›d›r. Bu farkl›l›¤›,
ayr›l›¤› kesinlikle görmek, dikkate al-
mak, örgütlenme çal›flmalar›m›z› buna
göre yürütmek gerekmektedir. O ba-
k›mdan da karar gücünü yads›yan, za-
y›flatan anlay›fllar kesinlikle hem do¤ru
de¤ildir, hem de demokratik de¤ildir.
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Onlardan uzak durmak, kendimizi bu
konuda e¤itmek; dolay›s›yla Demokra-
tik konfederalizm sistemini özümsemek
gerekir. Yani meclislere, komünlere da-
yal› halk örgütlenmesi sistemini özüm-
sememiz, hazmetmemiz laz›md›r. Meclis
ve komüne dayal› örgütlenmeyi anlama-
m›z, yaratmam›z, ona uymam›z, onu
uygular hale getirmemiz esast›r. Çünkü
demokrasi ancak bununla var olabilir.
Çünkü de¤iflik kesimlerin örgütlü ola-
rak kendi iradeleriyle kat›l›m gösterme-
leri bununla söz konusu olur. Demok-
rasi ancak böyle geliflir. Bu bir kere ger-
çeklefltirildi mi, en büyük uygulama gü-
cü, en verimli çal›flma bu biçimde orta-
ya ç›kar. Çünkü bir kere, herkes bilir,
anlar, bilinçli hale gelir; ikincisi, kendisi
kat›lm›fl, görüfl belirtmifl, al›nan karar-
da kendisi de pay sahibi olmufl olur ki,
yani ne yap›lmas› gerekti¤ini benimse-
mifl, ikna olmufl olur. Dolay›s›yla bilen
ve ikna olan, kabul eden kiflinin pratik-
lefltirme, uygulama gücü her zaman faz-
la olur. Zorla ifl yapt›rmak her zaman s›-
n›rl› kal›r, az kal›r. Bir kifli ya da örgüt
bilmedi¤i ya da benimsemedi¤i karar›
elbette güçlü, baflar›l›, etkin bir biçimde
uygulamaz. Kim ki bilir, bir de benim-
serse, onu baflar›yla hayata geçirmek
için elbette her fleyini verir. Bu bak›m-
dan da meclis, komün düzeni her top-
lumsal kesimin, hatta her bireyin görüfl,
öneri, iradesini katma yeridir. Bununla
kat›ld›¤› ölçüde ne yapaca¤›n› bilir ve
yap›lacak ifli benimser hale gelir. Bu da
onun pratikleflmesini daha çok artt›r›r.
Böylece pratikte görev ve sorumlulukla-
r›n gere¤i daha çok yerine getirilmifl
olur, daha çok üretken çal›fl›l›r. 

HHaallkk  mmeecclliisslleerrii  oolluuflflttuurruullaarraakk

kkaarraarr  ggüüccüü  hhaalliinnee  ggeettiirriillmmeelliiddiirr

Demokratik konfederalizmin ekono-
misinin inflas›nda kooperatif sistemle-
rinin gelifltirilmesi, üretim ve tüketi-
min buna uygun bir sisteme kavufltu-
rulmas›nda; örne¤in baflta e¤itim, sa¤-
l›k olmak üzere her türlü sosyal faali-
yetin, yine siyasi ve kültürel faaliyetle-
rin gelifltirilmesinde kuflkusuz bireyler
ve de¤iflik örgütler çok etkin, aktif ka-
t›l›m gösterirler. Baflka türlü de böyle
bir kat›l›m› sa¤lamak kesinlikle müm-

kün olmaz. Bu bak›mdan meclis ve
komün düzeninin her yerdeki örgüt-
lenme çal›flmalar›nda gelifltirilmesinin
gere¤i vard›r. “Sonraya kals›n, meclis
olmasa ifller yürümez mi” dememek
gerekir. Çünkü yürümez; do¤ru yürü-
mez, baflar›l› yürümez, baz› kiflilere
göre yürür gibi görünür ama bunu
herkes benimsemez ve kat›lmaz. Bu
bak›mdan da Demokratik konfedera-
lizm üstte bir çat› olarak örgütlendi ve
belli bir deneyim, tecrübe olufltu. Kon-
gra Gel sistemi geliflti, iflleyifl esaslar›
olufltu. Onlar› da görüp, dikkate alma
ve o tecrübeden yararlanma temelinde
Kürdistan’›n de¤iflik parçalar›na dair
kongrelerin, yine daha altta halk mec-
lislerinin eyalet ya da bölge düzeyinde
gelifltirilmesi gerekir. En önemlisi de
flehir ve kasaba düzeyinde flehir mec-
lisleriyle, temel yerleflim alanlar›nda;
köyde, mahallede, sokakta halk ko-
münlerinin gelifltirilmesi, infla edilme-
si, herkesin buna kat›lmas›, komün-
lerde yaflayan her kesin do¤rudan ka-
t›l›m›n›n sa¤lanmas›, böylece karar ve
uygulaman›n do¤rudan demokrasi il-
kelerine göre yürütülmesi esas al›n-
mal›d›r. Kasaba ve flehirlerde ise, se-
çilmifl halk temsilcilerinden oluflan
meclisleri karar gücü haline getirmek,
her kesimi bu karar organ›na ve karar
süreçlerine katmak, çekmek, yürüt-
meyi bu kararlar organ›nca belirlemek
ve pratik faaliyetleri ve yetersizliklerini
denetleyip, elefltiriden geçirerek, hata
ve eksiklikleri düzeltip daha da yetkin
hale getirmek gereklidir. Bu bak›mdan
meclis ve komün düzenine dayal› ör-
gütlenme, en verimli, en kat›l›mc›, do-
lay›s›yla en üretken bir örgütlenme
sistemidir. Bu konuda hiçbir gerekçe-
ye s›¤›nmadan, önümüzdeki süreçte
özellikle genifl kitle tabanlar›m›z›n ol-
du¤u, halk›n parti hareketimize genifl
kesimler halinde kat›ld›¤› alanlarda,
hiç de zamana yaymadan, h›zla bu tür
meclisleri oluflturmak ve ifller hale ge-
tirmek gereklidir. 4-5 y›l geçmifl olma-
s›na ra¤men, parçalarda ya da flehir-
lerde gelifltirilen meclisleflmeler zay›f-
t›r. Bu konuda henüz tereddütler ya-
flan›yor ve pratik ad›m at›lm›yor. Eski-
den kopmama yaklafl›m› buna neden
olmaktad›r. Bu konuda tutuculuk var

ya da devletçi zihniyet afl›lamad›¤› için
bu yap›lam›yor. Bundan dolay› devlet-
çi zihniyetin kesinlikle afl›lmas›, tutu-
cu olunmamas› ve bu meclis düzeni-
nin her yerde gelifltirilmesi gerekiyor. 

Tabanda ise, halka, tabana gitmede
zay›fl›k vard›r. Oysa Demokratik konfe-
deralizm üstte bir çat› örgütü de¤ildir,
bir bürokratik yap›lanma da de¤ildir.
Tam tersine köyde, mahallede, okulda,
fabrikada, sokakta, halk›n de¤iflik ke-
simlerinin; kad›nlar›n, gençlerin,
emekçilerin, iflçinin, iflsizin kendi öz-
günlü¤ünde ve örgütlü bir biçimde ka-
t›ld›¤›, tabanda halk›n yaflam›na yön
veren bir örgütlenme sistemidir. O ba-
k›mdan da gerçekten de Önderlik çizgi-
sini özümseyen, uygulamak isteyen,
“ben Parti kadrosuyum” diyen herkes
üstte kalmak, bürokratik davranmak
yerine, halka gidip komün örgütlemeye
çal›fl›rsa ve kendisini komün örgütleyi-
cisi yaparsa, daha do¤ru bir kadro çiz-
gisine girmifl olur. Bu çerçevede de el-
bette meclis ve komün örgütlülü¤ümüz
daha çok geliflme sa¤lar.

GGeerriillllaayy››  ssüürreekkllii  bbüüyyüüttmmeekk  

vvee  kkaatt››ll››mmllaarr››  aarrtttt››rrmmaakk  ggeerreekkiirr

Örgütlenme çal›flmas›nda beflinci
olarak; elbette gerillan›n ve öz savun-
man›n örgütlenip, büyütülmesine yer
vermek gerekiyor. Halk savunma ör-
gütlülü¤ünün her zaman güçlü olma-
s›na ihtiyaç vard›r. Bu durum günü-
müz aç›s›ndan çok daha fazla yak›c›
bir gerçek olmaktad›r. Çünkü imha ve
tasfiye amaçl› topyekün sald›r›lara
maruz kald›¤›m›z bir süreci yafl›yoruz.
Sadece bir veya birkaç devlet de de¤il,
neredeyse bütün dünya gericili¤inin
destek verdi¤i, birleflti¤i bir imha ve
tasfiye sald›r›s› alt›nday›z. Ancak çok
güçlü bir savunma örgütlülü¤üyle bu
imha ve tasfiye sald›r›lar›n› bofla ç›ka-
rabilir, k›rabilir, yenilgiye u¤ratabiliriz.
Bu da ancak güçlü bir gerilla ve öz sa-
vunma örgütlülü¤üyle olur. Bu anlam-
da, dikkat edilirse belli bir gerilla ör-
gütlülü¤ümüz olmakla birlikte, öz sa-
vunma örgütlülü¤ümüz çok zay›ft›r.
Sald›r›lar›n büyüklü¤ü dikkate al›n›r-
sa, gerillan›n da mevcut düzeyini ye-
terli görmemek, mutlaka sürekli bü-
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yütmek, gelifltirmek önem tafl›makta-
d›r. Çünkü sürekli bir savafl durumu
yaflan›yor. fiehitler veriyoruz, her gün
kan dökülüyor, yaralananlar oluyor.
Dolay›s›yla sürekli takviye, yenilenme
ve büyüme ihtiyac› vard›r. Bu bak›m-
dan; birincisi aktif, etkin, direngen
mücadele etmek isteyen bütün gençle-
rin da¤a ç›kmas›n›, gerillaya kat›l›m›n›
teflvik etmek laz›md›r. Genç erkek ve
k›zlar›n özgür kalelerimiz olan da¤lara
ç›kmas›, gerillaya kat›lmas›, en cesur
ve fedakâr bir mücadele içerisinde ol-
mas› gereklidir, do¤ru oland›r. Bu on-
lar›n e¤itimi, geliflmesi aç›s›ndan da
önemlidir. ‹deolojik çizgiyi daha iyi an-
layan, örgütleme ve yönetim sanat›nda
daha çok geliflen, daha çok pratik tec-
rübe edinen bir duruma gelirler bu bi-
çimde. Bu bak›mdan gerillaya kat›l›m›
engellemek veya bu konuda isteksiz
davranmak kesinlikle yurtseverli¤i ih-
lal etmek demektir. Hiçbir kadro, sem-
patizan ve yurtsever böyle olamaz. En
temel yurtseverlik tutumu ve görevi;
genç k›z ve erkeklerin da¤a ç›k›p geril-
laya kat›lmas›ndan yana olmak, onu
teflvik etmek, mümkünse ona hizmet
etmektir. Özellikle gençlerin de bu bi-
linçle kat›l›m göstermesi gere¤i vard›r.
Bu temelde öncelikle gerillay› sürekli
büyütmek, kat›l›mlar› artt›rmak ge-
reklidir. Halk›n özgür-demokratik ge-
lece¤ini tehdit eden, imha amaçl› sal-
d›r›lar ancak, böyle bir gerilla geliflme-
siyle, büyütülmesiyle k›r›labilir, engel-
lenebilir. Bu bak›mdan gerillan›n bü-
yütülmesi en temel görev, en temel
yurtseverlik tutumu oldu¤u kadar,
kadronun da en temel örgütsel sorum-
lulu¤udur. ‹kinci olarak, kuflkusuz sa-
dece gerilla olmak da yetmez. Aktif, et-
kin, daha cesur, fedakâr mücadele et-
mek isteyen gençler da¤a ç›k›p gerilla-
ya kat›l›rken, di¤erleri de olduklar›
yerde öz savunma birliklerini örgütle-
meliler ve bu çal›flmalara kat›lmal›lar.
Öz savunma içinde yer almayan hiçbir
genç erkek ve k›z olmamal›d›r. Bu yö-
nüyle gençli¤in temel bir görevi de öz
savunmad›r. Öz savunma demek, sivil
itaatsizlik demektir. Öz savunma de-
mek, serh›ldan› gelifltirmek demektir.
Öz savunma: sivil itaatsizli¤e, serh›l-
dana, halk›n özgür durufluna karfl›

devlet cephesinden, karfl› cepheden
gelen sald›r›lar karfl›s›nda, bu özgür-
lük gücünü, de¤erlerini savunmak de-
mektir. Böyle bir savunma örgütlülü-
¤ü olmaza, o zaman kuflkusuz özgür-
lük duruflu olamaz. Özgür ve demok-
ratik örgütlenme gelifltirilemez. Özgür-
lük mücadelesi etkili yürütülemez. 

GGeennççlliikk  sseerrhh››llddaann››nn  ssaavvuunnmmaa  

kkuuvvvveettiiddiirr  öörrggüüttlleemmee  kkuuvvvveettiiddiirr

Nitekim bu konuda zaten pratikte
ciddi yetersizlikler yaflan›yor. Bir avuç
faflist polis sürüsü sald›r›yor, herkesi
da¤›t›yor, copluyor, vuruyor, kol k›r›-
yor, insanlar›n gözünü, kafas›n› par-
çal›yor. Ancak buna karfl› en küçük
bir direnç yoktur. Bundan dolay› düfl-

man bunu cesaretle yap›yor, buna güç
getiriyor. Çünkü karfl›s›nda kendisine
direnecek bir savunma gücü yoktur.
Yani halk›n öz savunma örgütlülü¤ü
yoktur. Gençli¤in öz savunma örgüt-
lenmesi ve duruflu yok. Bu nedenle ra-
hatl›kla bu sald›r›lar› yap›yor. Oysa
her yerde öz savunma birliklerimiz ol-
sa, bir kifli olur, üç kifli olur, befl kifli
olur, on kifli olur, birlik birlik olur, bu
kifliler örgütlenseler, bilinçlenseler, si-
vil savunma düzeyinde silahlansalar,
donatsalar kendilerini, her türlü polis
ve gerici sald›r› karfl›s›nda rahatl›kla
savunma yapabilirler. Onlar örgütlü
olduklar› için sald›r› yapabiliyorlar,
güç sahibi olabiliyorlar. Öz savunma
güçlerimiz de oluflur, örgütlü olurlar-

sa, donan›rlarsa, onlar da güç sahibi
olurlar ve her türlü sald›r›ya karfl› di-
renebilirler, onu bofla ç›karabilirler.
Böylece de miting yapan, yürüyüfl ya-
pan, özgürlük ve demokrasi çizgisinde
örgütlenen, böylece yaflam sürdürmek
isteyen güçleri savunmak, sald›r›lar-
dan korumak mümkün olur. Bu an-
lamda öz savunman›n örgütlülü¤üne
kesinlikle ihtiyaç vard›r. Bu da her
fleyden önce gençli¤in görevidir. Genç-
lik; bir, gerillay› büyütecek, gelifltire-
cek; iki, öz savunma olarak örgütlene-
cek. Gençlik asl›nda serh›ldan kuvveti
de¤ildir; gençlik, serh›ldan›n savunma
kuvvetidir, örgütleme kuvvetidir. Ka-
d›nlar›n, emekçilerin, de¤iflik halk ke-
simlerinin yürüyüfl, miting yapmalar›
için onlar› bilinçlendiren, örgütleyen

ve onlar› eylem s›ras›nda savunan, sa-
vunma görevlerini yerine getiren ke-
sinlikle gençliktir. Gençlik, böyle aktif,
örgütçü ve eylemci bir kuvvet olmak
durumundad›r. Oysa gençlik kendisini
salt bir gençlik gücü olarak görüyor,
mitinglere kat›l›yor, kendi kitlesiyle
miting oluflturmak istiyor. Gençlik öy-
le olur, miting kitlesi gençlik olursa, o
zaman o yürüyüflü, mitingi kim savu-
nacak, öz savunmac› kim olacak? De-
mek ki, bir yanl›fll›k var. Bu yanl›fll›¤›
düzeltmek ve gençli¤in da¤a ç›k›p ge-
rillaya kat›lmayan bütün kesimlerini,
esas olarak halk›n örgütlenmesinden
sorumlu olan kadrolar ve demokratik
örgütlülü¤ü ve eylemi savunmaktan
sorumlu olan öz savunma birlikleri
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olarak e¤itip örgütlemek gereklidir.
Her yerde böyle birlikler olmal›d›r.
Köyde, mahallede, flehirde, okulda, ifl
yerinde k›sacas› her yerde öz savunma
örgütlülü¤ü geliflmeli, yay›lmal›d›r.
Halk kendi özgür-demokratik duruflu-
na yönelik sald›r›lar› kendi örgütlü gü-
cüyle, savunmas›yla k›rabilecek bir öz
savunma bilincine, örgütlülü¤üne ve
donan›m›na mutlaka ulaflmal›d›r.

HHaallkkaa  öözzggüürrllüükk  vvee  ddeemmookkrraassii  

bbiilliinncciinnii  vveerrmmeekk  vvee  ee¤¤iittmmeekk  ggeerreekkiirr  

Bu konuda son olarak, halk›n e¤itimi
noktas› üzerinde de durmak gerekiyor.
Özellikle her türlü gericili¤e karfl› özgür-
lük ve demokrasi bilincini halka verme
ve bu temelde e¤itme gere¤i vard›r. Yine
kapitalist modernitenin her türlü yoz-
laflt›r›c›, da¤›t›c› etkilerine karfl› halk›n,
de¤iflik kesimlerin, özellikle gençli¤in
e¤itimine kuflkusuz ihtiyaç bulunmak-
tad›r. Çünkü Kürt halk›na karfl› savafl
sadece siyasetle veya silahla yürütül-
müyor. Bunun ideolojik-psikolojik yönü
de vard›r. ‹nkâr ve imha sistemi sadece
fiziki katliamlarla yürütülmüyor; daha
fazla asimilasyon yöntemleriyle yürütü-
lüyor. Daha fazla demokratik komünal
birey ve toplum de¤erlerinden insanlar›
uzaklaflt›rarak, insanlar bireyci, yoz,
devletçi kapitalist sistemin kiri, pas›,
tortusu ile yo¤rulmufl ç›karc›, menfaat-
çi, bencil hale getirilerek de toplum da-
¤›t›lmak ve eritilmek isteniyor. Bu hu-
suslara karfl› da bir bilinçlendirme, ör-
gütleme çal›flmas›n›n ve mücadelenin
yürütülmesi gerekmektedir. 

Bununla ba¤lant›l› olarak her fley-
den önce halka Kürtçe hitap edilmeli-
dir. Kürtçenin yaflam›n ve çal›flmala-
r›n her alan›nda kullan›lan bir dil ha-
linde getirilmesinde tüm parti kadrola-
r›n›n öncülük yapmas› gerekmektedir.
Kürtçe dilinin, anadilinin gelifltirilme-
si, ö¤renilmesi, konuflulan, yaz›lan dil
haline getirilmesi için gerekli bütün
çal›flmalar› yürütmek laz›md›r. Bu ko-
nuda mümkün olan bütün imkânlar›
harekete geçirmek, Kürtçe okuma-
yazmay› ve konuflmay› ö¤retmek için
mutlaka kurslar açmak, özel çabalar

harcamak gerekiyor. Anadil e¤itiminin
elde edilmesi, Kürtçenin bir e¤itim dili
haline getirilmesi için de gerekli müca-
dele yürütülmelidir. Bu konuda de-
mek ki, yap›lacak iki fley var; bir, ken-
di kendine yap›lmas› gereken görevler:
her evi, yeri bir Kürtçe konuflma, oku-
yup yazmay› ö¤renme yeri haline geti-
rerek, bunun için devletten bekleme-
den çeflitli kurslar oluflturarak anadi-
limizi ö¤renmek, ikincisi ise, resmi e¤i-
tim sisteminde Kürtçeyi e¤itim dili ha-
line getirebilmek için gerekli mücade-
leyi yürütmek. Anadil e¤itimini Kürt
sorununun demokratik özerklik teme-
lindeki çözümünün temel bir maddesi
olarak görüp, bunu pratiklefltirmek
için çok yönlü bir mücadeleyi, eylem-
selli¤i bu alanda gelifltirmek gerekiyor.
Anadil e¤itiminin böyle ele al›nmas›,
özellikle halka hitapta kadrolar›n ana-
dili kullanmas›, bu konuda hassas
davranmas› büyük önem arz ediyor.  

DDeemmookkrraattiikk  yyaaflflaamm  iillkkeelleerriimmiizzii  hhââkkiimm

kk››ll››cc››  bbiirr  ee¤¤iittiimm  ççaall››flflmmaass››  yyüürrüüttmmeelliiyyiizz

Dil e¤itimiyle birlikte kültürel e¤itim
de büyük önem tafl›maktad›r. Kapita-
list modernite özellikle sanat› ve kad›n›
kullanarak her türlü kültürel yozlafl-
may›, dejenerasyonu, da¤›lmay› sa¤lat-
mak istiyor. ‹nsanlar›n ruhunu, duygu-
sunu, düflüncesini çarp›tmaya, sahte
umutlar, yaflam aray›fllar› ortaya ç›-
kartmaya çal›fl›yor. Böylece insan› ken-
dinden, kendisi olmaktan ç›kararak
düzene rahatl›kla hizmet eden, gerçe¤i,
gelece¤i göremeyen, örgütlenemeyen,
güç oluflturamayan bir zavall› köle bi-
rey haline getirmeyi hedefliyor. Çünkü
böyle olan bir birey rahat yönetilir, iyi
sömürülür, üzerinde her türlü bask›
uygulanabilir. Dolay›s›yla insanlar› ve
toplumu buna aç›k hale getirmeye çal›-

fl›yor. Bu çerçevede her türlü gerilik, ge-
ricilik sanki iyi bir durummufl gibi em-
poze edilmeye çal›fl›l›yor. Çeflitli özenti-
ler yarat›lmaya çal›fl›l›yor; özellikle
gençli¤e karfl› bu konuda bilinçli ve
planl› bir çal›flma vard›r. Gazeteler, te-
levizyonlar, radyolar her gün, yirmi dört
saat insanlar›n ruhuna, bilincine bu te-
melde hitap ediyor. Sistem, gençli¤i öz-
gürlük ve demokratik de¤erlerden, ko-
münal toplumsal durufltan uzaklaflt›-
rarak devletçi sistemin köle, yoz bir hiz-
metçisi haline getirmek istiyor. E¤itim-
siz, bilinçsiz insanlar buna kan›yor,
inan›yor. Özellikle gençler kan›yorlar,
genç k›zlar bu konuda en çok hedef ya-
p›lan ve üzerinde politika gelifltirilen
kesimler oluyorlar. Öyle ki, neredeyse
a¤›r bir bunal›m içerisine sokuluyorlar.
Kad›n intiharlar›,  özellikle k›zlar›n bu-
nal›m yaflama, intihar etme olaylar› bu
temelde gelifliyor. Günlük olarak birçok
yerde bu olaylar› duyuyoruz, ö¤reniyo-
ruz. Bütün bunlar asl›nda sistemin in-
sanlar› demokratik de¤erlerden uzak-
laflt›rmak için bilinçli yürüttü¤ü sahte
politikan›n, propagandan›n bir sonucu
oluyor. Bu çerçevede intihar olaylar›
oluyor, yo¤un olarak Kürdistan’› terk
etme, metropollere, yurtd›fl›na kaçma
yaflan›yor. De¤iflik kesimler aras›nda
yo¤un bir çat›flma, toplumsal kesimler
aras›nda çeliflki-çat›flmalar ç›k›yor,
hatta bu afliret kavgalar›na, kan dava-
lar›na kadar gidiyor. Bunlara karfl› bir
mücadele kesinlikle gereklidir ve e¤i-
tim, bilinçlendirme flartt›r. Özellikle
gençli¤e dönük bizim de bilinçlendirme,
e¤itme çabam›z olmal›d›r. Kapitalist
modernitenin gençleri bunal›ma soku-
cu, bilincini çarp›t›c› propagandas›na
karfl› biz de onlar›n bu politikalar›n›
teflhir ve deflifre edici, temel özgürlük
de¤erlerimizi, demokratik yaflam ilkele-
rimizi hâkim k›l›c› bir e¤itim çal›flmas›
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yürütmeliyiz. K›zlara dönük bunalt›c›,
sistemin bask›s›na karfl› onlar› e¤itme-
liyiz. Kad›n üzerindeki her türlü aile,
erkek bask›s›na karfl›, aile yaflam›n›n
daha özgür, demokratik k›l›nmas› için
çal›flma yürütmeliyiz. Kad›n katliamla-
r›na karfl›, çeflitli gerekçelerle yarg›s›z
kad›n katliamlar›na karfl› mücadele yü-
rütmeli, insanlar› e¤itmeliyiz. Toplu-
mun tüm kesimlerine dönük bireycili¤i,
ülkeden uzaklaflmay›, örgütlenmemeyi
vaaz eden, gelifltirmeye çal›flan tutum
ve davran›fllara karfl› toplumu e¤itici,
bilinçlendirici bir çal›flma yürütmeliyiz.
Bu anlamda her türlü özentiye, kapita-
list modernitenin adeta maymunlaflt›r›-
c› ölçü ve özelliklerine karfl› yurtsever,
demokrat birey ve toplum yaflam ölçü-
lerini ortaya ç›karmal›y›z. Öz olarak in-
sanlar› e¤itip bu tür tehlikelere karfl› bi-
linçlendirdi¤imiz gibi; biçim olarak da
ulusal demokratik giyim-kuflam, ya-
flam nas›ld›r, konular›nda gençleri, bü-
tün insanlar›m›z›, kad›nlar›, k›zlar›m›z›
e¤itmeliyiz. ‹nkâr ve imha, soyk›r›m sis-
teminin kültürel yozlaflt›rma ve asimi-
lasyonla da baflar›ya gitme çabalar›na
karfl› birey ve toplumu savunacak, on-
lar› özgürlük ve demokratik ölçülerin-
de, ulusal demokratik çerçevede yaflar,
giyinir, kuflan›r, davran›r hale getirebil-
mek için gerekli e¤itim çabalar›n› yü-
rütmeli ve yaflam, durufl ve kiflili¤imiz-
le örnek olmal›y›z. 

Sonuç olarak, demek ki, Demokratik
konfederalizmin inflas›, yani halk›n de-
¤iflik kesimlerinin demokratik örgütlen-
meye çekilmesi, bunun için e¤itilip bi-
linçlendirilmesi içinde bulundu¤umuz

dönemin en temel görevlerinin bafl›nda
gelmektedir. 10. Kongremiz bütün bun-
lar› tart›fl›p de¤erlendirmifl, birey ve
toplum olarak halk›m›za dönük kültü-
rel yozlaflt›rma ve asimilasyon çabalar›-
na karfl›, yine bireycilefltirme, örgütsüz
k›lma tutumlar›na karfl› hem halk›n
e¤itimi, bilinçlendirilmesi, çeflitli kesim-
leriyle özgürlük ve demokrasi bilincini
edinir hale getirilmesi, hem de bu te-
melde Demokratik konfederalizm çizgi-
sinde örgütlenip, iradeli, kendi ekono-
mik, sosyal, siyasal, kültürel yaflam›n›
kendi örgütlü gücüyle sa¤layaca¤› bir
düzeye çekilmesini temel bir görev ola-
rak belirlemifltir. Bu, Parti hareketimi-
zin bu süreçte yerine getirmesi gereken
en temel bir görevdir. Tüm Partinin ve
Parti kadrolar›n›n bulundu¤u her yerde
bu esaslar üzerinde çal›flma, görev üst-
lenme, sorumluluk alt›na girme ve bu
görevleri Önderlik düflünce ve zihniyeti-
ne uygun bir biçimde baflar›yla yerine
getirme görev ve sorumlulu¤u vard›r.

DDee¤¤eerrllii  YYoollddaaflflllaarr!!
Kuflkusuz 10. Parti Kongremizin

üzerinde durdu¤u en temel husus,
partileflme hususu; yani ideolojik-ör-
gütsel çizgi mücadelesinin gelifltirilme-
si ve partinin örgütlendirilmesi konu-
su olmufltur. Her türlü siyasi-askeri
mücadeleyle, örgütsel çal›flmalar›n ba-
flar›ya ulaflmas›n›n temel ölçüsünün,
partileflmedeki baflar› oldu¤u gerçe-
¤inden hareketle, 2004 Nisan’›ndan
bu yana gelifltirilen yeniden parti infla
sürecini ve günümüzde ulafl›lan düze-
yi kapsaml› bir biçimde de¤erlendir-

meye tabi tutmufltur. Bu temelde par-
tileflme çal›flmalar›n› da; yani ideolo-
jik-örgütsel mücadele durumunu da,
önümüzdeki süreçte ‘Êdî Bese’ hamle-
mizin üçüncü temel bir alan› olarak
de¤erlendirmifl ve bu temelde önemli
kararlara gitmifltir. Parti hareketimize
dönük her türlü imha amaçl› sald›r›la-
ra ve gelifltirilen düflman oyunlar›na
karfl› Özgürlük hareketimizin gelece¤i-
ni güvence alt›na alman›n partilefl-
mekten geçti¤ini de¤erlendirerek, 10.
Kongremizi, her türlü sald›r›ya ve oyu-
na karfl› verilmifl en güçlü cevap, Ön-
derlik çizgimizin ve Özgürlük hareketi-
mizin gelece¤inin güvence alt›na al›n-
mas› olarak görmüfltür. 

NNeett  bbiirr  iiddeeoolloojjiikk  öörrggüüttsseell  dduurruuflflllaa  

ttaassffiiyyeecciilliikk  aaçç››¤¤aa  çç››kkaarr››llmm››flfltt››rr

10. Kongremiz, befl y›ldan bu yana
sürdürdü¤ümüz yeniden infla sürecin-
de ortaya ç›kan yönetim duruflunu,
kadro politikalar›n›, kadro e¤itimi ve
Parti örgütlenmesinin düzeyini ve yine
tasfiyecili¤e karfl› mücadele gerçe¤ini
çok yönlü ve kapsaml› bir de¤erlendir-
meden geçirmifltir. Özellikle provokatif-
tasfiyeci e¤ilimin kaç›p düflmanla bir-
leflti¤i ve cepheden sald›r›ya geçti¤i sü-
reçten itibaren partiyi netlefltirme, tas-
fiyecili¤e karfl› yeterli bir ideolojik du-
rufl ve örgütlülük sa¤lamada ortaya ç›-
kan yetersizlikleri, idareci, sürece ya-
yan, yeterince ideolojik-örgütsel netlefl-
me yaratmayan tarz› de¤erlendirmifltir.
Son bir y›l içerisinde bu konuda tasfi-
yecili¤e ve ona zemin olan orta yolcu
durufllara karfl› gelifltirilen ideolojik-ör-
gütsel mücadelenin ortaya ç›kard›¤›
sonuçlar›n önemine vurgu yapm›flt›r.
Bilindi¤i gibi, son bir y›l› aflk›n süre
içerisinde Partimiz, gerillada gizli sos-
yal reformculuk, Türkiye ortam›nda
gizli tasfiyecilik, cezaevi pratiklerinde
gizli piflmanl›k, Avrupa’da R›za arka-
dafl etraf›nda geliflen hizipçi, tepkici,
grupçu tasfiyecilik biçiminde aç›¤a ç›-
kan tasfiyeci e¤ilimlere karfl› daha net
bir ideolojik-örgütsel durufl içerisinde
olmufl ve aktif mücadele gelifltirerek,
Dr. Ali-Dicle-Rubar tasfiyecili¤ini aç›¤a
ç›kart›p tasfiye etmeyi baflarm›flt›r.

10. Kongremizde bu durumun par-
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tileflmede yaratt›¤› geliflme düzeyi de-
¤erlendirilerek asl›nda böyle bir net-
leflme sürecine giriflte geç kal›nd›¤›,
2005 ortas›ndan itibaren böyle bir ide-
olojik-örgütsel mücadele içine aktif gi-
rilmesi gerekti¤i hususu ele al›nm›flt›r.
Özellikle son dönemde tasfiyecili¤in
aç›¤a ç›kart›l›p mahkûm edilmesinde
sa¤lanan baflar› duruflu göz önüne ge-
tirildi¤inde, yerinde ve zaman›nda Ön-
derlik çizgisine uygun bir biçimde ve
do¤ru tarzda hareket edildi¤inde her
türlü tasfiyeci-provokatif, bozguncu,
y›k›c› e¤ilime karfl› Parti yönetim ve
kadro yap›m›z›n baflar›yla mücadele
edip sonuç alabilece¤ine, kadro yap›s›
olarak buna gücümüzün oldu¤una,
Önderlik çizgisinin ve pratik tecrübesi-
nin bize bu gücü verdi¤i gerçe¤ine dik-
kat çekilmifltir. Buradan hareketle
Kongremiz, e¤er tasfiyecili¤e zemin
olunuyorsa, tasfiyeci e¤ilim ve tutum-
lar karfl›s›nda zaman›nda ve yerinde
aktif tutum gelifltirilemiyorsa, bu an-
lamda ideolojik ve örgütsel çizgi müca-
delesi baflar›yla yürütülemiyorsa; bu-
nun, bizim zay›fl›¤›m›z ya da bu ifli ya-
pamayaca¤›m›zdan de¤il; asl›nda net
ve yeterli bir ideolojik-örgütsel çizgi
durufluna sahip olmamam›zdan, do¤-
ru bir tarz› ve örgütlü bir tutumu gös-
teremeyiflimizden; yani tasfiyecili¤e ze-
min olacak anlay›fl ve tutumlar› kendi
bünyemizde tafl›yor olmam›zdan kay-
nakland›¤› sonucuna varm›flt›r. 

AAppoo’’ccuu  rruuhhttaa  bbiirrlliikk  

vvee  kkaarraarrll››ll››kk  KKoonnggrreessii

Bunlar çerçevesinde geçen süreci
ideolojik-örgütsel mücadele, yani par-
tileflme aç›s›ndan de¤erlendiren 10.
Kongremiz; ulafl›lan düzeyi, çeflitli zor-
luklarla, yetersizliklerle yürütülse de
ve yine a¤›r bir bedele yol açm›fl olsa
da -ki hem flehitlerimiz a¤›r bir bedel-
dir, hem de yeterli ideolojik, örgütsel
durufl gösterememekten dolay› firarlar
ortaya ç›km›flt›r- 10. Kongreyle ulafl›-
lan düzeyin yeniden partileflme anla-
m›ndaki önemine vurgu yapm›flt›r. Bu
temelde yap›lan tart›flma ve geliflen
kararlaflmalarla gerçekleflen 10. Kon-
gremizi “Önderlik çizgisinde daha çok
netleflme, kararlaflma, Apo’cu ruhta

birlik ve kararl›l›k Kongresi” olarak ta-
n›mlam›flt›r. 10. Kongreyle ulafl›lan
düzeyi, yeniden infla sürecinin önemli
ölçüde baflar›lmas›, gerçeklefltirilmesi,
bu anlamda yeni paradigma temelinde
yaflanan üçüncü Önderliksel do¤ufl
çizgisine uygun olarak PKK’nin yeni-
den inflas›n›n ve yap›lanmas›n›n bü-
yük ölçüde tamamlanmas› olarak gör-
müfltür. Bu anlamda 10. Kongremiz,
yeniden partileflmenin zirveye ç›kt›¤›,
Apo’cu ruhun ve çizginin hâkim oldu-
¤u, tüm kadro yap›m›z›n Önderlik çiz-
gisinde netleflme ve birli¤inin sa¤lan-
d›¤› büyük bir infla kongresi anlam›na
gelmektedir. Üçüncü partileflme ham-
lemizin ideolojik-örgütsel çizgi temelle-
rine oturarak güçlü bir birli¤e ve at›l›m
ruhuna ulaflmas›, bu kongre ile ya-
flanm›flt›r. 10. Kongremiz, t›pk› üçün-
cü ve beflinci kongreler gibi, partilefl-
mede temel bir aç›kl›k ve netleflme

kongresi, aleniyet ilkesinin en ileri dü-
zeyde gelifltirilerek, kapsaml› elefltiriler
ve özelefltiriler temelinde bütün ideolo-
jik-örgütsel sorunlar›n kadrolar düze-
yinde önemli ölçüde çözüme kavufltu-
ruldu¤u bir kongre olmufltur. Bu yö-
nüyle 10. Kongremiz aç›kl›k ve netlik
kongresi, Apo’cu ruhta birlik ve karar-
laflma kongresi olarak baflar›yla ger-
çekleflmifltir.

Provokatif, tasfiyeci e¤ilimin kal›nt›-
s› olarak geçen süreçte Hareketimize
içten dayat›lan, oldukça gizli ve sinsi
sürdürülen her türlü tasfiyeci, sosyal
reformcu e¤ilimi aç›¤a ç›kartarak, Dr.
Ali-Dicle-Rubar unsurlar› flahs›nda bu
tasfiyeci e¤ilimleri mahkum etmifltir.
Bu netleflme temelinde tüm parti kad-
ro ve sempatizanlar›n› günümüzün
gizli tasfiyecilik ya da sosyal reformcu-
luk biçiminde aç›¤a ç›kan y›k›c›, boz-
guncu, tasfiye edici e¤ilimlerine karfl›

daha bilinçli, örgütlü, uyan›k durma
ve tasfiyecili¤i tümüyle tasfiye etmek
için etkin mücadele yürütme görevini
yüksek bir sorumlulukla üstlenip ba-
flarmaya ça¤›rm›flt›r.

DDoo¤¤rruu  ss››nn››ff  vvee  cciinnss  mmüüccaaddeelleessiiyyllee  

ttaassffiiyyeecciilliikk  zzeemmiinnii  kkuurruuttuullaabbiilliirr

10. Kongremiz, tasfiyecili¤e karfl›
mücadelede baflar›n›n temel yolunun
ya da s›rr›n›n, ona zemin olan geri, ha-
tal›, yetersiz anlay›fl ve davran›fllar›m›-
z›n ideolojik mücadeleyle, yani s›n›f ve
cins mücadelesi temelinde düzeltilme-
sinden geçti¤ini de¤erlendirerek; orta
yolculuk diyebilece¤imiz her türlü e¤i-
lime karfl› kendi içimizde güçlü bir
elefltiri-özelefltiriyle s›n›f ve cins müca-
delesini gelifltirerek tasfiyecili¤in zemi-
nini kurutmam›z gerekti¤ini belirle-
mifltir. Çünkü zemin oldukça her za-

man onun üzerinden tasfiyeci e¤ilim-
ler, davran›fllar yeflerebilir, yeni tasfi-
yecilikler ortaya ç›kabilir. Tasfiyecili-
¤in zemini oldukça, e¤ilim ve tutum
düzeyindeki parti d›fl› anlay›fl ve dav-
ran›fllar Partimizi içten zay›flatabilir,
disiplinini, örgütlülü¤ünü gevfletebilir
ve dolay›s›yla baflar›s›n› azalt›p, geriye
çekebilir ve zora sokabilir. Bu bak›m-
dan da tasfiyecili¤e karfl› baflar›l› mü-
cadele, onun parti içindeki dayanakla-
r›n›, zeminini kurutmaktan geçer. Bu
anlamda 10. Kongremiz, gizli sosyal
reformcu tasfiyecili¤i mahkûm edip,
ona karfl› aktif mücadele ça¤r›s› ya-
parken, esas olarak tasfiyecili¤i yok et-
me mücadelesini baflar›yla yürütme-
nin yolu olarak kendi içimizde elefltirel
ve özelefltirel sorgulamay› derinli¤ine
gelifltirerek, her türlü tasfiyecili¤e ze-
min olabilecek orta yolcu ruh hali, an-
lay›fl, tutum ve davran›fl› bünyemizden
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at›p, kendimizi Önderlik ve flehitler
gerçe¤imizin ölçü ve özelliklerine göre
donat›p, kiflili¤imizi bu temelde yenile-
memiz ve yetkinlefltirmemiz gerekti¤i-
ne dikkat çekmifltir. Bu çerçevede 10.
Kongre, tasfiyecilikle birlikte her türü-
nü içinde tafl›yan orta yolcu ruh hali,
anlay›fl, tutum ve e¤ilimleri de elefltir-
mifl, mahkûm etmifl, tüm parti kadro
ve sempatizanlar›n› bu anlay›fl ve tu-
tumlara karfl› yo¤un özelefltirel bir sor-
gulama içinde olmaya, yani kendi için-
de s›n›f ve cins mücadelesini gelifltire-
rek militan devrimci kiflili¤i yenileme-
ye ça¤›rm›flt›r. Bu konuda özellikle bi-
reyci, tepkici, tutucu, grupçu, hizipçi,
kendine göre e¤ilim ve anlay›fllara, yi-
ne kendini geri çeken, yüksek sorum-
luluk duymayan, istifa eden, aktif ol-
mayan, görev ve sorumluluklara sahip
ç›kmayan tutumlara, yine idareci, er-
telemeci, liberal, bürokratik, dogma-
tik, flikâyetçi, didifltirmeci, çekifltirme-
ci tarza karfl› tüm kadro yap›s›n›n
kendini gözden geçirip, bu ve benzeri
anlay›fl, tutum ve tarzlar› parti bünye-
mizden silip atmak için Önderlik çizgi-
sinde yo¤un bir özelefltiri ile kendini
yenileme ve bu temelde orta yolculu¤u
parti içerisinde iyice zay›flat›p etkisiz
hale getirerek, tasfiyecili¤in zeminini
kurutmaya ça¤›rm›flt›r. 

Partileflme gerçe¤inden uzaklaflma-
n›n ve tasfiyeci e¤ilimlerin de etkisiyle
parti yap›m›z içerisinde çizgiyi sahip-
lenme ve korumada oldu¤u kadar, ör-
güt yaflam ve iliflkilerinde de geçti¤imiz
süreçte önemli afl›nmalar aç›¤a ç›k-
m›flt›r. ‹deolojik derinli¤i kendinde ya-
ratmayan kadro durufllar› çizgisel sav-
rulma riskiyle karfl› karfl›ya kalm›fl,
örgütsel yaflam ve ölçülerinde gevfle-
me, ahlaki savrulma, dar, grupçu, ah-
bap-çavuflça iliflkiler içine girme, dedi-
kodu, ölçülerde zay›flama, bireycilik,
maddiyatç›l›k vb anlay›fl ve al›flkanl›k-
lar örgütü kemiren bir duruma yol aç-
m›flt›r. Aç›k veya gizli tasfiyecilik ken-
dini örgütleme zeminini bu tür anlay›fl
ve durufllardan alm›flt›r. Bu anlay›flla-
r›n kayna¤›nda öncülük ve partileflme-
de yaflanan gevfleme, kaç›fl veya bun-
lar› gereksiz görme yaklafl›m›n›n oldu-
¤u kongremizce tespit edilerek, bun-
larla her kadronun kiflili¤inde partilefl-

meyi gerçeklefltirerek öncülük görevle-
rine ve misyonuna sahip ç›kma teme-
linde etkili ve keskin bir mücadele yü-
rütmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r. 

PPaarrttiiyyee  ddoo¤¤rruu  kkaatt››ll››mm››  eennggeelllleeyyeenn  

aannllaayy››flflllaarr  mmaahhkkûûmm  eeddiillmmiiflflttiirr

Özellikle yönetimler baflta olmak
üzere öncü kadrolarda ortaya ç›kan li-
beral, dengeci, idareci tarz, kendine
görelik, s›n›rl› veya flartl› kat›lma, isti-
fac› tutumlara girme, kadroyu e¤itme-
me, be¤enmeme, haz›r kadro arama-
isteme, görev yerini be¤enmeme, ko-
lektifleflmeye gelmeme, bireyci, tekçi,
merkeziyetçi vb anlay›fllar 10. Kongre-
mizde öncü kadrolar›n partiye do¤ru
kat›l›m›n› engelleyen en temel anlay›fl-
lar olarak de¤erlendirilmifl ve mah-
kûm edilmifltir. Bunun yan›nda De-
mokratik konfederalizmin öngörülen
tarzda pratikleflmemesinde bat› dü-
flünce tarz›n›n ve kapitalist moderni-
tenin iktidarc›, hiyerarflik anlay›fl›n›n,
öz gücüne dayanmayan, çözümü ken-
dinde bafllatmayan, halk›, taban› esas
almayan, küçümseyen, bürokratik,
elit çal›flma tarz› ve yaflam durufllar›-
n›n büyük rol oynad›¤› ve bunlar›n
mutlaka afl›larak komünal de¤erlerin,
halka sayg› ve güvenin ve kolektif ça-
l›flma tarz›n›n tüm kadrolar taraf›n-
dan esas al›nmas›n›n önemine dikkat
çekilmifltir. Yine özellikle örgütlenme
ve eylem tarz›nda meflru demokratik
yönü göz ard› eden, meflru savunma
çizgisini liberallefltiren, daraltan, ey-

lem ve mücadeleyi salt yasall›¤a mah-
kûm eden sivil toplumcu anlay›fl›n
Apo’cu mücadele tarz› ve meflru sa-
vunma çizgimizle çeliflti¤i, geriye çek-
ti¤i tespiti yap›larak, tüm alanlar›m›z-
da bu anlay›fllara karfl› mücadele edil-
mesi ve meflru savunma çizgimize da-
yal› bir mücadelenin önümüzdeki sü-
reçte yükseltilmesi gerekti¤i kongre-
mizce belirlenmifl ve tüm öncü kadro-
lar›n bunun gereklerine uygun dav-
ranmas› ça¤r›s› yap›lm›flt›r. 

Kadronun örgütsel uyum ve bü-
tünlü¤ü esas almayan, flikâyetçi, kar-
fl›tlaflt›r›c›, ortam› kar›flt›r›c›, negatif
bak›fl aç›s›yla yaklaflarak olay-olgula-
r›, partisel geliflmeleri mu¤lâklaflt›r›c›
ve ma¤durluk üzerinden suçlar›n›
gizleme-örtme yaklafl›mlar› ile özellik-
le sorunlar› kendi zemininde çözme-
yen üste havale eden, erteleyen, yafla-
m›, çal›flmalar›, k›saca Partiyi do¤ru
ve gerekti¤i tarzda örgütlemeyen ve
yeni paradigman›n öngördü¤ü öncü-
lük vas›flar›n› kendinde oluflturma-
yan yönetim tarzlar›n›n mutlaka afl›l-
mas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi durum
Önderlik, flehitler ve halk karfl›s›nda
bir suç durumunu ifade edecektir.
10. Kongremiz partileflemeye gelme-
yen bu anlay›fl ve tarzlar›n her kadro
taraf›ndan kendinde ciddi bir elefltiri
ve özelefltiri ile afl›lmas›n› ve partilefl-
me düzeyinin gelifltirilmesini tüm
kadrolar›n önüne dönemin temel gö-
revlerinden biri olarak koymufltur. 

10. Kongremiz, bu temelde Apo’cu
çizgide partileflmenin temel yolu ola-
rak, Parti içerisinde ideolojik-örgütsel
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çizgi mücadelesini sürekli k›lmay› te-
mel bir yöntem olarak ele alm›flt›r. 

ÖÖzzggüürrllüükk  vvee  ddeemmookkrraassiinniinn  tteemmeelliinnddee

kkaadd››nn  öözzggüürrllüükk  ççiizzggiissii  vvaarrdd››rr

Bu çerçevede özellikle s›n›f ve cins
mücadelesinin yürütülmesinde ortaya
ç›kan yetersiz, gevflek, ertelemeci, don-
durucu anlay›fl ve tutumlar›n afl›lmas›-
n› partileflmenin gelifltirilmesi aç›s›n-
dan mutlak gerekli görmüfltür. Çünkü
s›n›f mücadelesi olmadan, s›n›f müca-
delesine dayal› bir ideolojik-örgütsel
durufl kazanmadan bireyin, kadronun
ölçü kazanmas›, özellik edinmesi, kifli-
li¤inde var olan hiyerarflik devletçi sis-
temin etki ve ölçülerini afl›p, kendini
kiflilik olarak de¤ifltiren, yenileyen, k›-
saca kiflilik devrimini yapan bir düzeye
ulaflmas› kesinlikle mümkün olamaz.
Yine cins mücadelesinin burada parti-
leflmenin gerçekleflmesi bak›m›ndan
kesinlikle büyük önemi vard›r. Çünkü
Önder Apo’nun demokratik sosyalizm
çizgisi kad›n özgürlü¤üne ve ekolojik
devrime dayal› bir demokratik toplum
paradigmas›n› öngörmektedir. Dolay›-
s›yla özgürlük ve demokrasinin teme-
linde kad›n özgürlük çizgisi, özgür ka-
d›n duruflu vard›r. Bu, bir ideolojik du-
rufltur, çizgidir. Kad›n› için de, erke¤i
için de parti yaflam›nda esas al›nmas›
gereken bir ölçüler toplam›n› ifade et-
mektedir. Bir ruh halini, zihniyeti,
duygu düzeyini ve davran›fl durumu-
nu, ölçü ve özellikler toplam›n› ifade et-
mektedir. Dolay›s›yla cins mücadelesi
yürütülmedikçe özgür kad›n çizgisi bi-
linçte, ruhta, davran›flta edinilmedikçe
ve bu benimsenerek, buna göre bir ki-
flilik duruflu, yaflam› ortaya ç›kar›lma-
d›kça, Apo’cu militan haline gelmek,
dolay›s›yla PKK yaflam›na do¤ru ve ye-
terli kat›lmak mümkün olmamaktad›r.
Bu bak›mdan 10. Kongremiz, özellikle
geçen süreçteki bütün zay›fl›klar›n al-
t›nda yatan temel olgunun, s›n›f ve
cins mücadelesine dayal› ideolojik mü-
cadeleyi kiflinin kendi içinde ve örgüt-
sel ortamda yürütmemesi veya zay›flat-
mas› olarak görmüfltür. 

10. Kongre gerçe¤imiz, Apo’cu çizgi-
de yeniden parti inflas›n›n baflar›yla ge-
lifltirilmesinin temel yolunun s›n›f ve

cins mücadelesine dayal› bir ideolojik-
örgütsel mücadeleyi sürekli k›lmak ol-
du¤unu tespit etmifltir. S›n›f ve cins
mücadelesine dayal› ideolojik mücade-
lenin esas›n›n ise elefltiri özelefltiri ol-
du¤u, bunun da parti ortam›nda birbi-
rini yoldaflça elefltirmek, kiflinin Önder-
lik düflünce, ölçü ve özelliklerine dayal›
olarak kendini özelefltirel sorgulama-
dan geçirmek anlam›na geldi¤i, ancak
bunlar temelinde do¤ru bir ideolojik-ör-
gütsel çizgi mücadelesinin yürütülebi-
lece¤ini belirlemifltir. Bu bak›mdan
elefltiri ve özelefltiriye karfl› geliflen ye-
tersiz, korkak, ürkek, isteksiz, liberal-
lefltiren yaklafl›mlar› elefltirmifl ve mah-
kûm etmifltir. Elefltiri-özelefltiriyi; kad-
rolaflman›n, militanlaflman›n, Apo’cu
militan ölçü ve özellikleri edinmenin,

k›saca, kadro ve militan olarak kendini
e¤itme ve dönüfltürmenin en temel yo-
lu, en temel silah› olarak bir kere daha
vurgulam›flt›r. Bu çerçevede yeniden
partileflme hamlesini kongre platfor-
mundan bafllatarak Önderlik çizgisine
derinli¤ine oturtma ve gelifltirmeyi sa¤-
lamak üzere kapsaml› bir elefltiri-öze-
lefltiri platformu oluflturmufltur. Bu
noktada t›pk› ikinci partileflme hamle-
sinin ölçü ve özelliklerini, anlay›fl ve ör-
gütlülü¤ünü ortaya ç›kartan 3. Parti
Kongresi gibi, yine her türlü çetecili¤e
karfl› önemli bir parti duruflunu aç›¤a
ç›kartan 5. Kongre gerçe¤i gibi, bu kon-
gremizde de geçen süreçte Parti mecli-
sinde yer alan tüm kadrolar›n platform-
lar›n› yaparak, geliflen elefltiri-özelefltiri

temelinde kendini yenilemesini sa¤lata-
cak bir çal›flma yürütmüfltür. 

ÇÇöözzüümmlleenneenn  bbiirreeyy  ddee¤¤iill  ttoopplluumm  aann

ddee¤¤iill  ttaarriihh  oollmmuuflflttuurr

Yönetim flahs›nda parti içinde kad-
rolar bünyesinde yaflanan her türlü
parti d›fl›, çizgi d›fl› ruh hali, anlay›fl,
tarz, tutum ve davran›fl elefltirilmifl ve
mahkûm edilmifltir. T›pk› 3. Kongrede
Önder Apo’nun ifade etti¤i gibi, 10. 
Kongremizde de “çözümlenen birey de-
¤il toplum, an de¤il tarih” olmufltur.
Dolay›s›yla tüm Parti bünyesinde var
olan çizgi d›fl› e¤ilim ve davran›fllar›n
hepsi aç›¤a ç›kart›lm›fl, elefltirilmifl,
mahkûm edilmifl, özelefltiri temelinde
bunlar› aflma ve Apo’cu çizgide, Ön-

derlik ve flehitlerin ölçü ve özellikleriy-
le donanma istem ve kararl›l›¤› tüm
kat›lan militanlar flahs›nda ortaya
konmufltur. Bu, üçüncü partileflme
hamlesine do¤ru ve yeterli kat›l›m› ifa-
de etmektedir. Bu yaklafl›m, ayn› za-
manda üçüncü Önderliksel do¤uflu
derinli¤ine benimseme, özümseme ve
bu temelde Parti yap›s›n› çizgi gerçek-
lerine oturtma, bununla çeliflen tutum
ve anlay›fllar› aflarak, gerekli düzelt-
me, partilefltirme durumunu gelifltir-
medir. Bu anlamda 10. Kongremiz,
güçlü bir düzeltme, hata ve eksiklikle-
ri aflt›rtma, çizgi d›fl› e¤ilimleri mah-
kûm etme ve bu temelde yeniden çizgi
devrimcili¤i temelinde partileflmeyi ge-
lifltirme kongresi olmufltur. Yönetimin
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platformlar› temelinde bütün kongreye
kat›lan kadro yap›s› ç›kard›¤› sonuçla-
r› ortaya koyarak, her türlü parti d›fl›
e¤ilim ve anlay›fla karfl› mücadele et-
me temelinde, çizgi esaslar›na göre
partiye, yani PKK’nin yeniden infla sü-
recine daha etkin, aktif kat›laca¤›na
dair tek tek sözünü vermifltir. Böylece
10. Kongre bileflimi ve kararlaflmala-
r›ndan bafllamak üzere tüm parti yap›-
m›z için güçlü bir elefltiri-özelefltiri ve
kendini yenileme platformu oluflturul-
mufl, her türlü parti d›fl› e¤ilimi, hata
ve eksikli¤i aflarak kendini düzeltme
ve güçlü bir biçimde Partiye katma sü-
reci bafllam›flt›r.

KKaaddrroo  ööllççüülleerrii  ÖÖnnddeerrlliikk  vvee  flfleehhiittlleerriinn

ööllççüülleerriinnee  ggöörree  nneettlleeflflttiirriilleecceekkttiirr  

10. Kongremizin elefltiri ve özelefltiri
çizgisinde tüm kadro yap›s›n›n önü-
müzdeki süreçte netlefltirilmesi görevi
vard›r. Bunlar yap›lacak kadro konfe-
ranslar› ve özelefltiri platformlar›yla
gerçeklefltirilecektir. Bir y›l içerisinde
tüm kadro yap›s›n›n netlefltirilmesi,
yeniden kararlaflmas›n›n sa¤lanmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu çerçevede geçen
süreçte kadro ve sempatizan olgusu-
nun birbirine kar›flt›r›lmas› ve kadro
ölçülerinin mu¤lâklaflt›r›lmas› duru-
munu ele alan kongremiz, buna iliflkin
bir y›l içerisinde bir netlefltirme çal›fl-
mas›n›n yürütülmesini ön görmüfltür.
Bu temelde kadro ve sempatizan ölçü-
lerine göre bir ayr›flt›rman›n yap›lmas›
ve buna dayal› olarak kadro ve sempa-
tizanlar›n bir y›l içerisinde görev ve so-
rumluluk alt›na al›nmas›n› hedefle-
mifltir. Bu, 10. Kongremizin temel bir
partileflme hedefi olmaktad›r. Nitekim
flu an bu konuda çeflitli netsizlik ve
mu¤lâkl›klar söz konusudur. Geçmiflte
oluflan birçok kadro duruflu günümüz-
de tam bir ölçü netli¤i ve kat›l›m duru-
munu ifade etmemektedir. Önderlik ve
flehitler çizgisine göre birçok eksikli¤i,
hatay›, tersli¤i, kendine göreli¤i içinde
tafl›maktad›r. Kadro olarak görülmek-
te, ama kadronun ölçü ve özellikleriyle
uyuflmayan birçok anlay›fl ve davran›fl
gösterilebilmektedir. Bunun mutlaka
düzeltilmesi gereklidir. Her kadronun
gerçekten öncü ve halka örnek bir tu-

tum ve davran›fl›n sahibi haline gelme-
si, parti ölçülerini, Önderlik ve flehitle-
rin ölçü ve özelliklerini eksiksiz temsil
eden düzeye gelmesi gerekmektedir.
Bu anlamda, yaflam ve iliflkilerde var
olan afl›nmalar›n, parti d›fl› durufllar›n,
basit yaflam aray›fllar›n›n, ikiyüzlü,
sahte, yan›ltan vb yanl›fl durufllar›n,
yine kadro ölçü ve özelliklerini temsil
etmeyen, Apocu kiflilikle uyuflmayan
tutum ve davran›fllar›n kesinlikle afl›l-
mas›, en az›ndan kiflilerin bu konuda
netlefltirilmesi gere¤i vard›r. Bunu yap-
mamak demek, partiye karfl› içten mü-
cadele etmek, tasfiyecilik yapmak de-
mektir. Bu, partiye en sahte ve kötü
bir karfl›t mücadeleyi içten dayatmak
anlam›na gelmektedir. Bu bak›mdan
en tehlikeli savafl tarz›, Parti karfl›s›n-
daki bu tarz ve pratikler olmaktad›r.
Kim olursa olsun, kendisini PKK kadro
veya sempatizan› gören herkesin hiç

zaman kaybetmeden durumunu net-
lefltirmesi, hangi ölçülerle hareket ede-
cek, yaflayacaksa ona karar vermesi ve
verdi¤i karar›n gerektirdi¤i ölçü ve
özelliklere uygun davranmas› ve bu-
lundu¤u ortamda da bunu gelifltirmesi
gerekmektedir. 

Partimiz her zaman böyle duru ve
ar› bir parti olmufltur. Kendi içinde
mu¤lâkl›¤› yaflayan, ölçü ve özellikle-
ri belli olmayan karmafl›k bir parti
olarak var olamaz. O, partiyi içten ke-
mirmek demektir. Parti ölçü ve özel-
liklerini yok ederek, disiplinsiz, ör-
gütsüz, zay›f hale getirmek demektir.
Bunu yapmak, kapitalist modernite
taraf›ndan, yani hiyerarflik devletçi
toplum sistemi taraf›ndan partinin
içten fethedilmesi, bir di¤er deyiflle
kalenin içten fethedilmesi, çökertil-
mesi anlam›na gelmektedir. Dolay›-

s›yla bundan sonra böyle bir tutum
ve davran›fl› hiç kimse gösteremez ve
bu durumda kalamaz. Kongremiz bu-
nu kararlaflt›rm›fl, yeni Parti meclisi-
mize böyle bir netlefltirmeyi en geç bir
y›l içerisinde kesin tamamlayarak,
tüm Parti kadrolar›n› Önderlik ve fle-
hitler ölçüleriyle donanm›fl, bu gerçe-
¤i iyi temsil eden; dolay›s›yla da ön-
cülük görevlerini baflar›yla yerine ge-
tiren, halka örnek olacak bir kiflilik
duruflunu gösteren bir düzeye çekil-
mesi görevini yüklemifltir. Önümüz-
deki bir y›l içerisinde her alanda böy-
le bir çal›flma yürütülecektir. Bu ba-
k›mdan da yönetimimizin yürütece¤i
bu çal›flmalar›n baflar›s› için tüm
Parti kadrolar›n›n, geçmiflte Partiye
kat›lm›fl ve kendini kadro statüsünde
görmüfl olan herkesin durumunu
netlefltirmesi, kendini yeniden karar-
laflt›rmas› görevi vard›r. 

ZZiinnddaann  çç››kk››flflll››  kkaaddrroollaarr  ddiirreenniiflfl

ggeelleennee¤¤iinnee  llaayy››kk  bbiirr  dduurruuflfl  sseerrggiilleemmeelliiddiirr  

10. Kongremiz, PKK ile kadroluk
düzeyinde iliflkilenmifl herkesi bu sü-
reçte 10. Kongre çizgisinde durumu-
nu netlefltirerek, kendini yeniden
partiye kat›l›r hale getirmeye ça¤-
›rmaktad›r. Bu konuda 10. Kongremi-
zin özellikle uzun süre cezaevinde
kalm›fl ve oradan ç›km›fl arkadafl ya-
p›m›za dönük de daha somut ça¤r›la-
r› vard›r. Bu arkadafl yap›m›z kadro
ve sempatizan bileflimiyle zorlanmak-
tad›r, bir netsizli¤i yaflamaktad›r. Kim
kadrodur, kim sempatizand›r, belli
de¤ildir. Kim cezaevinden ç›k›nca
mücadeleye kat›l›yor, kim kat›lm›yor,
o da adeta kar›flt›r›lm›flt›r. Bu anlam-
da cezaevi direnifl gerçe¤imiz, bunun
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geçmifli ve bugün cezaevinde müca-
dele eden yoldafllar›m›z›n durumu,
özellikle de son 4-5 y›l içerisinde ce-
zaevinden ç›km›fl olan arkadafllar›m›-
z›n durumu kongremizde özel tart›fl-
ma konusu olmufl ve bu arkadafl ya-
p›m›za iliflkin daha özel ve özgün bir
ça¤r› gelifltirilmifltir. Bu arkadafllar›-
m›z›n uzun süre zindanda her türlü
bask› ve iflkenceye karfl› yi¤itçe dire-
nirken, d›flar› ç›k›p sistemin basit im-
kanlar›na teslim olur duruma düflme-
leri ac› verici bir durum olarak görü-
lüp de¤erlendirilmifl ve elefltirilerek
mahkûm edilmifltir. Bu bak›mdan da
meflru savunma çizgisi temelinde
kadro ölçülerinin belirlenmesi ve her-
kesin, özellikle cezaevinden ç›km›fl
olan arkadafllar›m›z›n parti kadrosu
olma iddia ve iradesini koruyarak du-
rumunu netlefltirmesi, zindanda ya-
flad›¤› bask› ve iflkencenin intikam›
olarak daha güçlü bir direnifl prati¤i-
ne kat›l›r hale gelmesi yönünde 10.
Kongremiz ça¤r› yapm›flt›r. 

KKaadd››nn  mmiilliittaannll››¤¤››  vvee  öönnccüüllüü¤¤üü  

pprraattiikkttee  ggeerrççeekklleeflflmmiiflflttiirr

Kuflkusuz 10. Kongremizin üzerin-
de en çok durdu¤u, yerini ve rolünü
de¤erlendirip, bunun gereklerinin ne
kadar yerine getirip getirmedi¤ini
tart›flt›¤› konulardan birisi de, kad›n
militanl›¤›n›n durumu olmufltur. Bu
konuda özellikle fiilan, Viyan ve Nu-
da gerçe¤inde ortaya ç›kan kad›n mi-
litanl›¤›n›n parti hareketimiz aç›s›n-
dan yaratt›¤› büyük Önderliksel du-
rufla dikkat çekmifl ve bu temelde
hem çizgi, hem de pratik militanl›k
anlam›nda Hareketimiz içerisinde
kad›n öncülü¤ünün gerçekleflti¤inin
tespitini yapm›flt›r. Bu gerçekten ha-
reketle bütün kad›n militan yap›s›n›n
bu büyük flehitlerimize sahip ç›kma-
n›n, an›lar›n› yaflatman›n da bir ge-
re¤i olarak önümüzdeki süreçte Parti
mücadelesine daha fazla sahip ç›k-
malar› gerekti¤ini, PKK ve PAJK çiz-
gisinde kendilerini yenileyerek, Parti
çal›flmalar›n›n öncülük düzeyinde
yürütür hale kendilerini getirmeleri
gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Bu temel-
de, tüm kad›n militan yap›s›n› fiilan,

Viyan ve Nuda çizgisinde kendisini
flekillendirerek Parti çizgisine ve mü-
cadelesine önümüzdeki süreçte daha
güçlü kat›lma, daha çok sahiplenme
ve uygulama ça¤r›s› yapm›flt›r.

Parti program ve tüzü¤ümüz 10.
Kongre platformunda yeniden gözden
geçirilmifl, programda çok az, tüzükte
ise k›smi bir de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Parti tüzü¤ümüze göre rapor ve tali-
mat sisteminin önümüzdeki süreçte
iflletilmesi gere¤i vard›r. Bütün Parti
örgütlerinin, komite ve temsilcilikleri-
nin alta ve üste do¤ru talimat ve rapor
sistemini mutlaka iflletmesi gereklidir.
Bununla birlikte her Parti kadrosu-
nun 6 ayda bir Parti meclisine bireysel
de¤erlendirme raporunu yaz›p, gön-
dermesi bir tüzük hükmü olarak belir-
lenmifltir. Tüm kadrolar›n bu karara
uyma ve uygulama görev ve sorumlu-
¤u vard›r. Yine önümüzdeki süreçte

kadrolar›n netlefltirme ve görevlendir-
me çal›flmalar› özellikle 10. Kongre
belgeleri ve Önderlik savunmalar›n›n
birer e¤itim materyalleri olarak de¤er-
lendirilmesi temelinde gelifltirilecek
e¤itim çal›flmalar›yla yürütülecektir.
10. Kongre çizgimizi, son Önderlik sa-
vunmas› ve Kongre belgeleri temelinde
incelemek ve özümsemek gereklidir.
Önümüzdeki k›fl sürecinin bu belgeler
temelinde tüm kadro ve sempatizan
yap›s› için temel bir e¤itim süreci ya-
p›lmas› gereklidir. Ayn› flekilde, 10.
Kongremizin her kadronun günlük
olarak kendisini e¤itmesi yönünde bir
de¤erlendirmesi ve kararlaflmas› da
yaflanm›flt›r. Her kadronun en az gün-
de iki saat süreyle kendi durumunu
de¤erlendirmesi, kendini e¤itmesi, ya-
ni e¤itimini bu temelde sürekli k›lmas›
bir kongre karar› haline gelmifltir. Bu
temelde, nerede olursa olsun ve hangi

çal›flmay› yürütürse yürütsün, yine
hangi düzeyde görev al›rsa als›n her
kadronun günlük e¤itimini gelifltirme-
si, iki saat süreyle bireysel ve toplu
e¤itim çal›flmalar›na kat›larak bu e¤iti-
mini günlük yürütmesi temel bir kon-
gre hükmü durumundad›r. Her kadro-
nun bunlara uygun davranma görev
ve sorumlulu¤u vard›r.

DDee¤¤eerrllii  yyoollddaaflflllaarr!!
Bafl›ndan sonuna kadar 10. Kon-

gre platformumuza Önder Apo’nun
ve kahraman flehitlerimizin ruhu ve
çizgisi hâkim olmufltur. Özellikle sa-
y›lar› bine varan 1 Haziran At›l›m fle-
hitlerimizin, geçen infla sürecinin ka-
zan›lmas›nda oynad›klar› belirleyici
role vurgu yap›larak; Adil, Nuda, Vi-
yan, fiilan ve Akif yoldafllar bu büyük
kahramanl›¤›n sembol kiflilikleri ola-
rak ifade edilmifllerdir. 

Geçmifle iliflkin bütün de¤erlendir-
melerde oldu¤u gibi, her türlü bireysel
elefltiri ve özelefltiri de Önderlik çizgi-
siyle birlikte, bu kahraman flehitleri-
miz örnek ve ölçü al›narak yap›lm›flt›r.
Adil yoldafl›n, gerçekten adalet da¤›t›c›
kiflili¤i 10. PKK Kongremizin Önderlik
çizgisinde yeniden güçlü militanlaflma
yaratmas›nda çok büyük bir rol oyna-
m›flt›r. Yine bafltan sona bütün de¤er-
lendirmelere ve kadronun görev ve so-
rumluluklar›na sahip ç›kma durumu-
na ölçü olarak Kemal Pir ve Beritan ki-
flili¤i damgas›n› vurmufltur. Kemal Pir’-
in büyük karar gücü olma, çal›flma,
herkesi çal›flt›rma, Önderlik çizgisinin
bulundu¤u her yerde güçlü bir temsili-
ni yapmay› ifade eden kiflilik ölçüleri,
baflta yönetim olmak üzere kadro du-
ruflunun nas›l olmas› ve hangi ölçüleri
esas almas› gerekti¤i konusunda bü-
tün tart›flmalara yön veren bir durum
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ifade etmifltir. Bu anlamda, 1 Haziran
At›l›m›m›z›n bine ulaflan, genel Parti
mücadelemizin on befl bine varan kah-
raman flehitlerimiz, hem geçmiflimizi
anlamada, hem bugünümüzü de¤er-
lendirmede, hem de gelece¤e güçlü,
net, kararl› yürümede temel ölçü ve
güç kaynaklar›m›z olmufltur. 10. Kon-
gre gerçe¤imiz Önderlik ve kahraman
flehitlerimizin çizgisinin bir kere daha
dile geldi¤i, Partide hâkimiyet kurdu-
¤u, Parti içinde her türlü tasfiyeci ve
orta yolcu e¤ilime karfl› zafer kazand›-
¤›, dolay›s›yla da her türlü düflmana
karfl› zafer kazanman›n güvencesini
yaratt›¤› bir düzeye ulaflm›flt›r. 10.
Kongre gerçe¤i, Önderlik ve flehitler
çizgimizin zafer gerçe¤i olmufltur.

DDee¤¤eerrllii  yyoollddaaflflllaarr!!
Partimizin 10. Kongresi kendisini,

““ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyaa  öözzggüürrllüükk  kkoonnggrreessii””
olarak tan›mlam›flt›r. Önder Apo’nun
özgürlefltirilmesini önümüzdeki süre-
cin tek ve en temel görevi olarak be-
lirlemifl, bütün çal›flmalar›n›, karar
ve de¤erlendirmelerini bu hedefe ki-
litleme temelinde yapm›flt›r. Bu an-
lamda 10. Kongre gerçe¤imiz ‹mral›
iflkencesini tümden reddetme ve yok
etmeyi hedefleme gerçe¤idir. Zaten
partimiz, tüm kadro yap›m›z ve halk›-
m›z hiçbir zaman ‹mral› iflkence sis-
temini, insanl›k tarihinin bu en vah-
fli ve adaletsiz sistemini kabul etme-
di, içine sindirmedi, hazmetmedi. Vi-
yan yoldafl›n ifadesiyle, hiçbir zaman
içine sindirmeyerek reddetti ve kendi
içinde günlük, anl›k olarak bu siste-
mi yok etti, öldürdü. Ancak bunu
pratikte de gerçeklefltirmek için biraz
sab›r göstermek, baflar›l› bir mücade-
le yürütmek için biraz sürece yaymak
gere¤ini duydu. E¤er geçmifl on y›la
Hareketimiz ve halk›m›z bu sistemi
yayd›ysa, bu onu kabul etti¤i ya da
hazmetti¤i, içine sindirdi¤i anlam›na
gelmez. Hay›r, sadece ona karfl› so-
nuç al›c› ve baflar›l› bir mücadele yü-
rütebilmek için sab›r göstermek ve
zamana yaymak anlam› tafl›makta-
d›r. fiimdi art›k bu sab›r bitmifltir. Bu
sisteme ve onun devam›na ‘Êdî Bese’
denilmifltir. Art›k böyle bir sistemle
yaflanmayaca¤› karar›na ulafl›lm›flt›r.

‘Êdî Bese’ hamlemiz böyle bir kararl›-
l›¤›n ifadesi ve prati¤e geçirilmesi ol-
maktad›r. Art›k 10. y›l›ndan itibaren,
hareket ve halk olarak, biz ‹mral› sis-
temiyle birlikte yaflamak istemiyoruz,
‹mral› sistemini görmek istemiyoruz,
‹mral› sistemini reddediyoruz ve yok
edilmesi için de ne gerekirse onu
yapma azmimizi ve kararl›l›¤›m›z› or-
taya koyuyoruz. 10. Kongre gerçe¤i-
miz, iflte bu azim ve kararl›l›¤›n ifade-
si olmaktad›r. Önder Apo’nun özgür-
lü¤ünün kesinlikle gündemleflti¤inin
ve bunun d›fl›ndaki bir ölçünün, dü-
zeyin asla kabul edilmeyece¤inin ru-
hunu ve kararl›l›¤›n› içermektedir.
Art›k bizim için insanl›k tarihinin en
büyük kara lekesi olan, insanl›¤›n al-
n›nda bir kara leke olarak duran bu
iflkence ve imha sistemini yok etmek,
ortadan kald›rmak bir boyun borcu,
bir onur ve fleref borcudur. Hareket
olarak, halk olarak, k›rk milyonluk
yurtsever Kürt insan› olarak tutumu-
muz budur. 

ÖÖzzggüürrlleeflfleenn  KKüürrddiissttaann  vvee  KKüürrtt  hhaallkk››

öözzggüürrlleeflfleenn  ÖÖnnddeerrlliikk  ggeerrççee¤¤ii  ddeemmeekkttiirr

10. Kongre, Özgürlük hareketimiz
ve halk›m›z ad›na böyle büyük tarih-
sel kararl›l›¤› ve tutumu ortaya ç›-
kartm›flt›r. Bundan sonra bütün ya-
flam›m›z, duygumuz, düflüncemiz,
davran›fl›m›z, prati¤imiz ve eylemimiz
sadece buna kilitlenecektir. Önder
Apo’nun özgürlü¤ünü sa¤lamaya, bu-
nun mücadelesini gelifltirmeye dönük
olacakt›r. Çok iyi biliyoruz ki: Önder
Apo’nun özgürlü¤ü Kürdistan’›n ve
Kürt halk›n›n özgürlü¤üdür. Elbette
bunun tersi de do¤rudur: Özgürleflen
Kürdistan ve Kürt halk›, özgürleflen
Önderlik gerçe¤i demektir. Bu bak›m-
dan, Önder Apo’nun özgürlü¤ü Kürt
halk›n›n ve Kürdistan’›n özgür ve de-
mokratik bir yaflama kavuflturulma-
s›, bu temelde Kürt sorununun de-
mokratik özerklik çizgisinde demok-
ratik çözümünün gerçeklefltirilmesi,
her alandaki örgütlerimizin, bütün
hareketimizin ideolojik, siyasi, örgüt-
sel ve askeri mücadelemizin temel he-
defi ve gerçeklefltirmekle yükümlü ol-
du¤u görevi olacakt›r. 

HHeerr  ppaarrttii  kkaaddrroommuuzz  bbiirreerr  ffeeddaaii  mmiilliittaann

oollaarraakk  yyaaflflaayyaaccaakk  vvee  ssaavvaaflflaaccaakktt››rr

Bu hedefi baflar›yla gerçeklefltirmek-
ten baflka hiçbir fleyi kabul etmeyece¤iz.
Bundan böyle yaflam olacaksa özgürce
ve Önderlikle olacak, yoksa asla olma-
yacakt›r. Bu, 10. Kongre temelinde Ha-
reketimizin ve halk›m›z›n tek tutumu,
duruflu ve temel kararl›l›¤›d›r. 

Önder Apo’yu özgürlefltirme ve
Kürt sorununun demokratik çözü-
münü sa¤lama görevini baflarmak
için herkes bilmeli ki, her Parti kad-
romuz sonuna kadar birer fedai mili-
tan olarak yaflayacak, çal›flacak ve
savaflacakt›r. Önderlik çizgisinde fe-
dai militan mücadelede, bu hedefi
hiç de zamana yaymadan, kesinlikle
baflaracakt›r. 

Bu kararl›l›k ve inançla tüm Parti
kadro ve sempatizanlar›n› Önder
Apo’nun çizgisinde ve kahraman fle-
hitlerimizin izinde kendisini derin bir
özelefltirel sorgulamadan geçirerek
yenilemeye ve yeniden infla olmufl
PKK gerçe¤ine güçlü bir biçimde kat-
maya, bu temelde nerede olursa ol-
sun her türlü görev ve sorumlulu¤u
üstlenme bilinciyle üzerine düflen gö-
revlerin gere¤ini pratikte baflar›yla
yerine getirmeye, baflar›dan baflka
hiçbir ölçüyü kendisi için kabul et-
memeye ve bu çerçevede Önder Apo’-
nun özgürlü¤ü mücadelesini güçlü,
etkin ve baflar›l› bir biçimde yürüt-
meye ça¤›r›yoruz.

--ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn  IIflfl››kkll››  DDeemmookkrraattiikk
SSoossyyaalliizzmm  ÇÇiizzggiissiinnddee  ÖÖzzggüürr  vvee  DDeemmookk--
rraattiikk  KKüürrddiissttaann’’››  YYaarraattmmaakk  ‹‹ççiinn  ‹‹lleerrii!!

--1100..  KKoonnggrree  RRuuhhuuyyllaa  PPaarrttiilleeflfleelliimm,,
ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyuu  vvee  KKüürrddiissttaann’’››  ÖÖzzggüürrlleeflfl--
ttiirreelliimm!!

--DDeemmookkrraattiikk  KKoonnffeeddeerraalliizzmmii  ‹‹nnflflaa
EEddeelliimm,,  ÖÖzzggüürr  vvee  DDeemmookkrraattiikk  YYaaflflaamm››
YYaarraattaall››mm!!

--YYaaflflaass››nn  ÖÖzzggüürrllüükk  vvee  DDeemmookkrraassii
MMüüccaaddeelleemmiizz!!

--YYaaflflaass››nn  MMeeflflrruu  SSaavvuunnmmaa  DDiirreenniiflfliimmiizz!!  
--YYaaflflaass››nn  1100..  KKoonnggrree  GGeerrççee¤¤iimmiizz!!
--BBiijjîî  PPKKKK!!
--BBiijjîî  RRÊÊBBEERR  AAppoo!!

PKK PART‹ MECL‹S‹
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AABBDD  aaçç››ss››nnddaann  öönncceelliikkllee  
kküürreesseell  ggeenneell  çç››kkaarr››  öönneemmlliiddiirr

Güney Kürdistan’daki siyasal duru-
mu etkileyen siyasal etkenlerin yak›n-
dan takip edilmesi ve buna göre tu-
tumlar tak›n›lmas› gerekmektedir. Or-
tado¤u, Irak ve Güney Kürdistan ger-
çe¤i dikkate al›nd›¤›nda mevcut olan
politik yaklafl›mlara tak›l›p kalmak,
hep ayn› politik görüflleri ya da politik
taktikleri benimsemek, tüm Kürdistan
halk› aç›s›ndan a¤›r sonuçlar aç›¤a ç›-
karabilir. Bu yönüyle esas olarak Kürt
halk›n›n tüm toplumsal kesimlerini
yayg›n ve güçlü biçimde örgütleyip si-
yasal güç yapmak, buna dayanarak da
mevcut siyasal dengeleri gözeterek ona
uygun politikalar ve taktikler belirle-
mek gerekir. Aksi halde baz› saplant›-
lar ve önyarg›larla kendini kand›rarak
Güney Kürdistan’da politik geliflmele-
re yön vermek ve Kürt halk›n›n politik
geliflmelerden zararl› de¤il de kazançl›
ç›kmas›n› sa¤lamak mümkün olamaz. 

ABD’nin müdahalesi en baflta Gü-
ney Kürdistan’› yak›ndan etkilemekte-
dir. ABD, Irak’a ilk girdi¤inde kendi
gücüne çok inand›¤›ndan, bölgedeki
geliflmelere sadece kendi gücüyle yön
verebilece¤ini düflündü¤ünden bölge
ülkelerini çok fazla dikkate almayan,
hatta onlar› da kendi politikalar› do¤-
rultusunda de¤iflime zorlayarak mü-
dahalenin parças› haline getirmek is-
teyen bir yaklafl›m içinde olmufltur.
Ancak süreç gelifltikçe, ABD’nin d›fl
dünyay› ve bölge ülkelerini gözetme-

yen politikalar›nda sorunlar ç›kmaya
bafllam›flt›r. Bunun sonucu ilk önce
AB ve BM ile iliflkilerini daha düzgün
hale getirerek, bunlarla iliflkide yafla-
d›¤› sorunlar› gidermeye çal›flt›. Avru-
pa ve ABD de karfl›l›kl› bölge politika-
lar›nda birbirini gözeten bir siyasal
anlay›fl içine geldiler. BM de ABD’nin
politikalar›n› gözetmeye bafllad›. ABD
de BM’ye belirli rol vermeyi kabul etti.
Öte yandan ABD Irak’ta k›sa sürede
istikrar› sa¤lamak, böylelikle kendi
konumunu güçlendirdikten sonra ön-
gördü¤ü di¤er ad›mlar› atmak aç›s›n-
dan bölge ülkeleriyle iliflki gelifltirmeyi
ç›kar›na gördü. Çünkü Irak’taki s›k›-
fl›k pozisyonu nedeniyle bölge ülkele-
riyle kavgal› olmas› Irak’›n daha da
batakl›k haline gelmesini beraberinde
getirebilirdi. Bu yönüyle baflta Arap
ülkeleri olmak üzere bölgedeki di¤er
ülkelerle iliflkiyi gelifltirme, onlar›
kendi politikalar›na uyumlu ya da
uyumlu olmasa bile önünde engel ol-
maktan ç›karma yaklafl›m›n› izledi.
Bu çerçevede Türkiye ile iliflkilerinin
yumuflamas› gündeme geldi. ‹ran ile
iliflkileri gelifltirmede engel olan çok
farkl› etkenler olsa da Arap ülkeleri ve
Türkiye ile iliflkilerinde belirli mesafe
ald›. Bu durum do¤rudan Güney Kür-
distan’daki politikay› da etkiledi. Özel-
likle ABD’nin Kürtlerle iliflkisindeki
olumlu düzey eskiye göre geriledi. Ta-
bii ki ABD’nin Kürtleri kolay kolay bir
müttefik olmaktan ç›karmas› müm-
kün de¤ildir. Irak geneli söz konusu
oldu¤unda Kürdistan hala ABD aç›-

s›ndan önemli bir dayanakt›r. Bunun
yan›nda ABD Kürtlere karfl› bir siya-
sal yükümlülük alt›na da girmifltir.
Ancak kapitalist sistemin, özellikle
ABD’nin politikada ahlaki olmak gibi
bir anlay›fl› ve tarz› yoktur. Kendi ç›-
karlar› aç›s›ndan her türlü iliflkiyi ra-
hatl›kla terk edebilir. Bugün iliflki
kurdu¤unu yar›n yüz üstü b›rakabilir.
Çünkü ABD aç›s›ndan herhangi bir
yerdeki küresel genel ç›kar› önemlidir.
E¤er küresel ya da bölgesel bir güçle
iliflki kurmay› gerekli görürse kurar,
bir güçle ç›kar› gere¤i karfl› karfl›ya
gelmesi gerekirse bunu da tereddüt-
süz yapar. Bu aç›dan ABD’nin Kürt
politikas› da bölgesel ve küresel nite-
liktedir. Bu aç›dan küresel düzeydeki
politikalar ABD’nin Kürdistan’daki
iliflkilerini etkileyece¤i gibi, bölgedeki
politikalar› da etkiler. Bunu siyaset-
ten birazc›k anlayan herkes bilir. 

Ancak ABD’nin, geçmiflte ilkin
Kürtleri destekleyip ard›ndan da b›-
rakmas›n›n ortaya ç›kard›¤› bir traje-
di vard›r. Bu trajedi de daha sonra
Saddam karfl›tl›¤› nedeniyle uluslara-
ras› kamuoyuna mal edilmifltir. Bunu
kamuoyuna mal edenler de esas ola-
rak ABD ve Avrupa’d›r. Bu aç›dan
Kürtleri yeniden yüzüstü b›rakmas›
ya da bölge ülkeleriyle Kürtler aras›n-
daki s›k›nt›lar ve sorunlar karfl›s›nda
sadece bölge ülkelerini gözeten, Kürt-
leri dikkate almayan bir politika izle-
meleri kolay de¤ildir. E¤er ABD Kürt-
lerin geçmiflte oldu¤u gibi bölgedeki
herhangi bir inkârc› flovenist güç ta-

KKeerrkküükk  bbiirr  KKüürrtt  flfleehhrriiddiirr
“DDoo¤¤rruu  ppoolliittiikkaa  iizzlleenniirrssee  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  öözzggüürrllüükk  mmüüccaaddeelleessii  hhiiççbbiirr  ppaarrççaaddaa  oo  üüllkkeenniinn  

hhüükküümmeettlleerrii  ttaarraaff››nnddaann  bbaasstt››rr››llaammaazz..  ‹‹rraann’’››nn  kkeennddii  KKüürrtt’’üünnüü  bbaasstt››rrmmaa  flflaannss››  kkaallmmaamm››flfltt››rr,,  

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  kkeennddii  KKüürrtt’’üünnüü  bbaasstt››rrmmaa  flflaannss››  aarrtt››kk  yyookkttuurr,,  SSuurriiyyee  aarrtt››kk  kkeennddii  KKüürrtt’’üünnüü  bbaasstt››rrmmaa  

ggüüccüünnee  ssaahhiipp  ddee¤¤iillddiirr..  AAyynn››  flfleekkiillddee  IIrraakk  ddeevvlleettiinniinn  yyaa  ddaa  IIrraakk’’ttaakkii  ssiiyyaassii  ggüüççlleerriinn  GGüünneeyy  KKüürrddiissttaann

hhaallkk››nn››nn  öözzggüürrllüükk  vvee  ddeemmookkrraassii  mmüüccaaddeelleessiinnii  bbaasstt››rrmmaa  flflaannss››  vvee  iimmkkâânn››  kkaallmmaamm››flfltt››rr..  AArrtt››kk  hheerr

ppaarrççaa,,  bbüüttüünn  ppaarrççaallaarrddaann  ssaavvuunnuullmmaakkttaadd››rr..  HHeerrhhaannggii  bbiirr  ppaarrççaaddaa  oorrttaayyaa  çç››kkaann  yyaarraallaarr››nn  

ddii¤¤eerr  ppaarrççaallaarr››nn  ddeessttee¤¤iiyyllee  ssaarr››llaabbiillmmeessii  mmüümmkküünnddüürr”
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raf›ndan bast›r›lmas›na sessiz kal›r-
sa, bu sadece Kürdistan aç›s›ndan
de¤il, uluslararas› alanda ABD’nin
itibar›na önemli darbe vurur. Dolay›-
s›yla Kürtlerle iliflkilerini bozmas› ya
da Kürtlerin durumunu gözetmeyen
bir politika izlemesi ABD aç›s›ndan
riskler ortaya ç›kar›r. Sorun sadece
Kürtlerle, bölgeyle ilgili olsayd› ABD
bu iliflkilere son verebilirdi. Ama
Kürtlerle 1990’lar öncesi gibi kurdu-
¤u iliflkilerde verdi¤i sözlere ters dav-
ran›r ve Kürtler ABD’nin politikalar›
yüzünden zarar görürse, bu tabii
ABD’nin uluslararas› düzeydeki iti-
bar›n› sarsar. Kürtlerle ABD iliflkisi-
nin uluslararas› bir boyutunun oldu-
¤u  da unutulmamal›d›r. Bu durum
ABD çok istemese de Kürtler karfl›-
s›nda içine girdi¤i bir ahlaki mecburi-
yet de olmaktad›r. Ancak bu tür fley-
lere fazla güven olmaz. Global ç›kar-
lar söz konusu oldu¤unda bu tür bir
duruma düflmeyi ABD göze alabilir.
Kürtler karfl›s›nda sorumsuz, halk›
zarara sokan yaklafl›m›n› elindeki ile-
tiflim ve propaganda araçlar›yla en
aza indirip, yine zeytinya¤› gibi su-
yun üstüne ç›kabilir.

KKeerrkküükk  KKüürrddiissttaann’’ddaann  
kkooppaarr››llmmaayyaa  ççaall››flfl››llmmaakkttaadd››rr

Mevcut durumda Güney Kürdis-
tan’daki siyasal durumu en fazla etki-
leyen temel parametreleri belirmekte

fayda var. Bunlardan ilki, Güney Kür-
distan’› yak›ndan ilgilendirdi¤i için
Kerkük sorunudur. Kerkük sorunun-
da bugün Güney Kürdistan halk› ve
Kürtler lehine olan 140. madde ask›ya
al›nm›flt›r. Referandum sürekli erte-
lenmekte, bunun yerine Kürtlerin
aleyhine olacak seçenekler dayat›l-
maktad›r. Tabii ki referandum tek se-
çenek olmayabilir, ancak hangi seçe-
nek olursa olsun Kerkük’ün Kürdis-
tan’›n bir parças› oldu¤u kabul edil-
mek durumundad›r. Kerkük’te farkl›
etnik topluluklar›n yaflad›¤› bir ger-
çekliktir. Bunlar›n da siyasi irade ola-
rak Kerkük’teki yerel yönetimde güç
sahibi olmalar› gerekir. Bu yönüyle
Kerkük’ün kendi içinde demokratik
konfederal bir örgütlenmeye kavufltu-
rularak, özerk bir yönetim olarak Kür-
distan federasyonuna ba¤lanabilir. Biz
bunu en do¤ru çözüm yöntemi olarak
görüyoruz. Hatta Kerkük’te ortaya ç›-
kan Demokratik konfederalizm, Güney
Kürdistan’›n da demokratikleflmesinde
bir rol oynayabilir ve bu Irak’›n de-
mokratikleflmesine de hizmet eder. Ne
var ki Türkiye ve Araplar ABD’nin böl-
gedeki s›k›fl›kl›¤›n› de¤erlendirerek
Kerkük konusunda kendi isteklerine
uygun bir politika dayatm›fl bulun-
maktad›rlar. Bugün 140. maddenin
uygulanmamas›n›n temel nedeni,
Arap ülkelerinin ve Türkiye’nin mer-
kez hükümeti destekleyerek Kerkük
konusunda Kürtlerin elini zay›flatma,
Kerkük’ü Kürdistan’›n parças› olmak-

tan ç›karma çabalar›d›r. Bunu her-
hangi bir Kürt de gözlemlemekte ve de-
¤erlendirmektedir. 

Bu konuda flimdiye kadar Güney
Kürdistan federe devleti ve partileri du-
yarl› yaklaflmam›fllard›r. Konjonktürün
uygun oldu¤u zamanlarda 140. madde-
nin uygulanmas›n›n gerçekleflmesini
sa¤layabilirlerdi. Ancak siyasal bir yak-
lafl›m yerine, duygusal ve peflinen bir
güven yaklafl›m›yla ABD’nin telkinleri-
ne inanarak 140. maddenin ertelenme-
sine kendileri de zemin oldular. Belki
ertelenmesini istemediler, ama kararl›
tutum göstermediklerinden ertelenme
kolay gerçekleflti. Bu yanl›fl bir politi-
kayd›. Politika sanat›, konjonktürü iyi
de¤erlendirip f›rsat› buldu¤unda do¤ru
taktiklerle süreci kendi lehine çevir-
mektir. Kerkük’te bu yap›lamad›. Aksi-
ne Kürtlerin lehine olan f›rsatlar kaç›-
r›ld›. Di¤er ülkeler ise zamana b›raka-
rak süreci kendi lehlerine çevirebilece-
¤ini düflündüler. Nitekim ABD’nin böl-
gesel olarak zorland›¤› bir süreçte ken-
di politikalar›n› dayatt›lar ve belli dü-
zeyde sonuç ald›lar. Bu olumsuz gidi-
flatta Güney Kürdistan federe hüküme-
tinin ve partilerinin dar, politik yaklafl›-
m›n›n olumsuz etkisini görmek gereki-
yor. Afliretçi, feodal, dünyay› kapsaml›
ele alamayan yerel yaklafl›m budur. Ye-
ri geldi¤inde biz flu kadar politikac›y›z,
flu kadar her fleyi dikkate al›yoruz dese-
ler de, Kerkük gerçe¤inde görüldü¤ü gi-
bi tamamen yerel bir ufka sahiptirler.
Olaylar›, olgular› dar bir ufukla de¤er-
lendirmektedirler. En kötüsü de küçük,
basit ç›karlar nedeniyle rahatl›kla görü-
lebilecek olas› geliflmeleri görememifl-
lerdir. Kürdistan federasyonunun orta-
ya ç›kard›¤› imkânlar, birço¤unun bafl›-
n› döndürmüfl ve basiretlerini ba¤la-
m›flt›r. Ekonomik imkân bulmufllard›r,
siyasi kariyer elde etmifllerdir. Bu da
onlar aç›s›ndan di¤er olaylar› de¤erlen-
dirme konusunda sorumsuz davran-
malar›n› ve rehavet içine girmelerini be-
raberinde getirmifltir. 

Kürt toplumsal gerçe¤i ve onun
oluflturdu¤u birey bir yönüyle de si-
yasal, sosyal, ekonomik, kültürel ola-
rak tatmin olmam›fl bir birey gerçek-
li¤idir. Kürtler bu alanlarda sömürge-
cili¤in bask›s› alt›nda bunalm›fllard›r,
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nefes alamaz hale gelmifllerdir. Bu
nedenle biraz ekonomik, kültürel im-
kân ç›k›nca bunu büyük bir nimet
olarak görmüfllerdir. Bu da onlar›n
dar, basit, çok bencil yaklafl›mlar›n›
beraberinde getirmifltir. Kerkük’te ni-
ye sorun bu hale geldi denilirse, bu
gerçekleri söylemek gerekir. Belki ba-
sit görülebilir bu gerçeklikler, ama ne
yaz›k ki esas olan budur. Art›k bu ha-
talardan, yanl›fll›klardan ders ç›kara-
rak çok boyutlu planlamalar yapmas›
gerekir. Güney Kürdistan’daki siyasal
güçlerin ortak tutumundan, bütün
kurumlar›n, sivil toplum örgütlerinin
güçlü biçimde örgütlendirilerek hal-
k›n bu konuda bilinçlendirilmesine
kadar halk›n bu soruna sahip ç›kma-
s›n› sa¤lamak önemlidir. 

TToopplluumm  öörrggüüttlleenneerreekk  bbüüyyüükk  bbiirr  
ddiirreenniiflfl  ggüüccüünnee  uullaaflflmmaall››dd››rr

Güney Kürdistan’daki siyaset esas
olarak tek boyutludur. Sadece d›fl
dengelere dayanarak politika yapmak-
tad›r. Hâlbuki gerçek siyasetin bir
toplumun ekonomik, sosyal, kültürel
gücüne ve kendi halk›n› örgütlemesi-
ne dayanmas› gerekir. Bugün Güney
Kürdistan federasyonu imkânlar artt›-
¤› halde kendisini örgütleme gücün-
den yoksundur. Sadece silahl› güçle-
rini güçlendirerek temel haklar›n› sa-
vunaca¤›n› sanmak yan›lg›d›r. Sadece
buna dayanarak Güney Kürdistan ne
kendi savunmas›n› yapabilir ne de
haklar›n› savunabilir. Hâlbuki en
önemlisi Kürt toplumunun bütününü
örgütleyerek büyük bir direnifl gücü-
ne ulafl›lmas›d›r. Bütün toplum örgüt-
lenir ve bir direnifl gücüne kavuflursa,
o zaman di¤er örgütlenmeler de bir
anlam kazan›r. Toplumun direnifl gös-
terebilmesi için moralli ve siyasal ya-
p›lanmalarla bar›fl›k olmal›d›r. Bu aç›-
dan siyasal, sosyal, ekonomik ve kül-
türel, ekonomik politikalarda sadece
üst toplumu esas alan mevcut yakla-
fl›m›n b›rak›lmas› gerekir. Daha ada-
letli, daha eflit, herkesi gözeten bir po-
litika izlenmelidir. Bu yap›lmazsa
yanl›fl siyasal, ekonomik, kültürel po-
litikalar nedeniyle toplum güçlü bir
örgütlenmeden ve güçlü bir dinamik-

ten yoksun kal›r. Bunun sonucu ola-
rak da ortaya ç›kan sorunlar karfl›s›n-
da güçlü bir tutum ortaya koyamaz.
Çünkü moral düzeyi düflmüfl, kendi-
siyle ve çevresiyle bar›fl›k olmayan,
mevcut siyasal partilerle bar›fl›k olma-
yan halk›n çok güçlü bir direnifl gös-
termesini beklemek yanl›fl olur. 

Dolay›s›yla Güney Kürdistan’daki
siyasal, sosyal ve kültürel politikala-
r›n de¤iflmesi gerekir. fiu anda gerçek-
ten de bir taklitçilik vard›r. Çarp›k ge-
liflen yani kim daha çok çal›p ç›rpar-
sa, güçlendi¤i, siyasal, sosyal, ekono-
mik ve kültürel alanda a¤›rl›¤›n›n art-
t›¤› bir süreç yaflanmaktad›r. Bu Kür-
distan için, Kürt toplumu için yanl›fl
bir politikad›r. Bir nevi reel sosyaliz-
min y›k›lmas›ndan sonra kim f›rsat

bulup neyi ele geçirirse, yerse, köfle
bafl›n› tuttu¤u anlay›fl ve tutumun bir
benzeri Güney Kürdistan’da yaflan-
maktad›r. Böyle bir ortamda toplumu
düflünme yoktur, çok bencil, bireyci
yaklafl›m vard›r. Bunun özgürlükle ve
demokrasiyle alakas› yoktur. Özgür-
lük ve demokrasi topluma dayanarak
geliflen olgulard›r. Bu aç›dan Güney
Kürdistan’da özgürlük ve demokrasi-
nin olup olmad›¤› kuflkuludur. Sadece
Kürtler üzerindeki sömürgeci vesaye-
tinin ortadan kalkmas› ve Kürt ege-
menlerin ekonomik, sosyal, kültürel
imkânlara el koymas› özgürlük ve de-
mokrasi olarak tan›mlanamaz. Bu ko-
nuda da yan›lg›lar vard›r. Tabii ki Gü-
ney Kürdistan’›n Irak egemenli¤inden
ç›kmas› ve bunun getirdi¤i ulusal,

kültürel bir geliflme yaflanmaktad›r.
Ama flu anda yaflananlar ekonomik ve
sosyal olarak çok çarp›k bir geliflmeyi
ifade etmektedir. Ekonomik, sosyal,
hatta kültürel olarak gerçekten kabul
edilemeyecek bir durum söz konusu-
dur. E¤er bir özgürlük varsa bütün
toplum için olmas› gerekir. Sadece
egemen s›n›flar›n, baz› kesimlerin
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel
imkânlar› ele geçirmesi özgürlük ola-
rak tan›mlanamaz. Özgürlük, deveyi
hamuduyla yutma de¤ildir. Bunun
mutlaka de¤ifltirilmesi gerekiyor. 

KKüürrddiissttaann  ssiiyyaasseettiinniinn  eessaass  ggüüccüü  
KKüürrttlleerriinn  bbiirrllii¤¤iiyyllee  ggeerrççeekklleeflfliirr

Di¤er yandan Güney Kürdistan si-
yasetinin esas gücünü Kürtlerin birli-
¤inde görmesi gerekiyor. Güneylilerin
güçlenmesi, bütün parçalardaki
Kürtlerle bar›fl›k olmalar›yla müm-
kündür. Di¤er parçalardaki halk›n
gücünü arkas›na almayan Kürdistan
zay›f Kürdistan’d›r. Bugün Güney
Kürdistan’›n bir gücü varsa, ulusla-
raras› güçler bölgede dikkate al›yor-
sa, bunun nedeni sadece Güneyli hü-
kümetin gücü de¤ildir, onun varl›¤›
de¤ildir. Güney Kürdistan federasyo-
nu 45 milyonluk Kürdistan toplumu-
nun bir parças›d›r. Kürdistan halk›
20. yüzy›ldaki gibi de¤ildir. Art›k bü-
tün parçalarda uyanm›fl Kürtler var-
d›r ve ulusal birlik duygular› güçlen-
mifltir. Birbirlerine karfl› sorumluluk
duyan bir Kürt gerçe¤i ortaya ç›km›fl-
t›r. Bu durum Güney Kürdistan fede-
rasyonunu güç yapmaktad›r. Öte
yandan PKK’nin varl›¤› çok önemli bir
güç kayna¤›d›r. Bugün Ortado¤u’nun
en büyük ordusu, NATO’nun 2. bü-
yük ordusu PKK ile u¤raflmaktad›r.
Kürt özgürlük hareketini ezmek iste-
mektedir. Ama ne var ki PKK halk ör-
gütlenmesiyle, ideolojik ve örgütsel
yaklafl›mlar›yla Türkiye’ye karfl› dire-
niflini sürdürmektedir. Bunun bütün
Kürtlerde yaratt›¤› morali ve gücü
Güney Kürdistanl› güçler görmek du-
rumundad›r. Bir anl›k bile PKK’nin
olmad›¤›n›, Kuzey Kürdistan’daki öz-
gürlük savafl›n›n tasfiye oldu¤unu,
Kürt özgürlük hareketinin Güneyba-

“DDii¤¤eerr  ppaarrççaallaarrddaakkii  hhaallkk››nn

ggüüccüünnüü  aarrkkaass››nnaa  aallmmaayyaann

KKüürrddiissttaann,,  zzaayy››ff  KKüürrddiissttaann’’dd››rr..

BBuuggüünn  GGüünneeyy  KKüürrddiissttaann’’››nn  bbiirr

ggüüccüü  vvaarrssaa,,  uulluussllaarraarraass››  ggüüççlleerr

ddiikkkkaattee  aall››yyoorrssaa,,  nneeddeennii  ssaaddeeccee

GGüünneeyyllii  hhüükküümmeettiinn  ggüüccüü

ddee¤¤iillddiirr,,  oonnuunn  vvaarrll››¤¤››  ddee¤¤iillddiirr..

GGüünneeyy  KKüürrddiissttaann  ffeeddeerraassyyoonnuu

4455  mmiillyyoonnlluukk    KKüürrddiissttaann  

ttoopplluummuunnuunn  bbiirr  ppaarrççaass››dd››rr”
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t›’da, Do¤u’da ve Avrupa’daki etkisi-
nin k›r›ld›¤›n› düflünelim! Gerilla için
kullan›lan bir söz vard›r: “Deniz ku-
rutulursa bal›k ölür.” Halk deste¤i
kesilirse gerilla ölür. Benzer biçimde
PKK ve bunun bütün parçalarda ya-
ratt›¤› özgürlük mücadelesinin zay›f-
lamas› sonucu Güney Kürdistan su-
yu kurutulmufl bal›¤a döner. Bu aç›-
dan Güneyli Kürtlerin politika yapar-
ken, hem Kerkük konusunda hem di-
¤er konularda kendi pozisyonlar›n›
güçlü konumda tutmak isterken bu
gerçe¤i görmeleri gerekir. 

PPKKKK’’nniinn  zzaayy››ffllaatt››llmmaass››  
bbüüttüünn  KKüürrttlleerriinn  zzaayy››ffllaatt››llmmaass››dd››rr

PKK’nin zay›flat›lmas› bütün Kürt-
lerin zay›flat›lmas›d›r, en baflta da
kendilerinin zay›flat›lmas›d›r. E¤er
Güneyli Kürtler bu gerçe¤i görüp bafl-
ta Kuzey Kürdistan olmak üzere
PKK’nin ortaya ç›kard›¤› özgürlük
mücadelesinin kendileri aç›s›ndan
ortaya ç›kard›¤› bu gücü hissetmez-
lerse, bu deste¤i yanlar›na almazlar-
sa, tabii ki etkili politika üretmezler.
Bunun görülmesi gerekiyor. PKK ba¤-
lam›ndaki politikalar asl›nda bütün
Kürdistan halk›n›n deste¤ini alma
politikalar›d›r. 45 milyon Kürt’ün
deste¤ini almak, Güneyli güçleri çok
büyük güç yapar. Güney Kürdistanl›
partiler tüm parçalar› ay-
n› s›n›rlar içine alsalard›
belki bu kadar güç ola-
mazlard›. Kürtlerin ‹ran’-
da, Türkiye’de, Suriye’de
özgürlük mücadelesi ver-
mesi, Güney Kürdistan
federasyonu aç›s›ndan
bulunmaz bir de¤erdir,
nimettir. Buna dayana-
rak politika yapma, buna
dayanarak taktikler izle-
me yerine, bunun görül-
meyip sadece uluslarara-
s› güçlere dayanarak,
bölgedeki çeliflkilere da-
yanarak politika yapmak
Güney Kürdistanl› güçle-
ri politik olarak zay›f b›-
rakmaktad›r. Sadece d›fl
güçlere dayanarak ya da

bölgesel çeliflkilerden faydalanarak
politika yapmak sorunlara çözüm ge-
tirmiyor. Kürdistan gerçe¤i ve bölge
siyasal durumu böyle bir politika
yapmaya imkân› veriyor. Sadece bu-
na dayanarak politika yapmak, yü-
rütmek yetmiyor. D›fl siyasal etkenle-
ri göz ard› etmemek gerekir. Ancak
hem politikan›n gereklerini yerine ge-
tirmek, nerede ne yapaca¤›n› bilmek
hem de Kürtler aras› birli¤in yaratt›¤›
politik enerjiyi arkas›nda görmek ve
buna göre politika üretmek gerek-
mektedir. Özellikle Kerkük konusun-
da hemen hemen bütün Kürtler des-
tek verebilecek durumdad›r. Baflka
konularda bütün Kürtlerin deste¤ini
almak mümkün olmasa bile Kerkük
konusunda bütün Kürtlerin destek
verece¤i aç›kt›r. Tabii destek verilecek
politikalar Kerkük’ten vazgeçme poli-
tikalar› de¤ildir. 

Kerkük konusunda izlenmesi gere-
ken di¤er do¤ru politika da fludur;
Türkiye ve di¤er güçlerle girilecek ilifl-
kilerden daha fazla Kerkük’teki di¤er
halklarla iliflki gelifltirilmesidir. Tabii
ki Kerkük’te di¤er topluluklarla sa¤-
l›kl› iliflki kurulmas›n› Türkiye, ‹ran
ve Irak hükümeti sabote emektedir.
Baflka güçlerin de Kerkük’teki halkla-
r› karfl› karfl›ya getirme politikalar›
vard›r. Kerkük’ün Kürdistan’a ba¤-
lanmamas› için halklar aras›nda ça-

t›flma yaratarak, uluslararas› güçler
üzerinde “bak›n Kürdistan’a ba¤lana-
maz” yarg›s› yaratmaya çal›fl›lmakta-
d›r. Kerkük’teki istikrars›zl›¤›n esas
nedeni budur. ABD’ye, ilgili ülkelere
ve bütün dünyaya “Kerkük e¤er Kürt-
lere ba¤lan›rsa sorun ç›kar, istikrar-
s›zl›k olur, sadece Kerkük istikrars›z
olmaz Irak da Güney Kürdistan da is-
tikrars›z olur” diyerek, Kerkük’ün
Güney Kürdistan’a ba¤lanmas› engel-
lemeye çal›flmaktad›rlar. Kerkük’te
terör denilebilecek olgu, böyle bir si-
yaset için araç olarak kullan›lmakta-
d›r. Bunun görülmesi, teflhir edilmesi
yine Kerkük halk›n›n bu konuda bi-
linçlendirilmesi gerekiyor. Sadece
Kürtler de¤il, Türkmenler de Araplar
da bilinçlendirilmelidir.

KKeerrkküükk’’tteekkii  aazz››nnll››kkllaarr››  ddaa  kkaappssaayyaann  
bbiirr  ppoolliittiikkaa  yyüürrüüttüüllmmeelliiddiirr

Güney Kürdistan federasyonunun
di¤er az›nl›klara yönelik politikas›nda
da yanl›fll›klar yap›lm›flt›r. Kürtler
Araplara flöyle zulüm yapt›, Türk-
menlere flöyle zulüm yapt› denilemez.
Bu tür fleyler do¤ru de¤il, yanl›flt›r.
Kürtler Araplara da, Türkmenlere de
olumsuz bir yaklafl›m içerisinde ol-
mam›flt›r. Ancak bu yaklafl›m yetmez.
Sadece biz onlar› tan›yoruz, onlara
herhangi bir olumsuzluk yapm›yoruz

demenin siyasette bir
de¤eri, anlam› ve etkisi
yoktur. Hâlbuki Güney
Kürdistan federasyonu
oradaki Araplar› ve
Türkmenleri kazanan bir
politika izleyebilirdi. Bir
ortak Kerkük konfede-
rasyonu nas›l olur, kar-
defllik nas›l gerçekleflir,
d›fl güçlerin oyunu nas›l
bozulur, böylelikle Ker-
kük nas›l siyasal, sos-
yal, ekonomik, kültürel
olarak bir refaha kavu-
flur, kültürel olarak zen-
ginlikleri ile bir arada
yaflar konusunda özel
bir çal›flma yap›lmas› ge-
rekirdi. Kerkük’teki di-
¤er az›nl›klar d›fl güçle-
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rin tahriklerine gelmeyecek, oyununa
gelmeyecek biçimde Kürdistan fede-
rasyonu ve Kürtlerle bütünleflme po-
litikas›ndan yana olacak bir tutum
içine sokulabilirdi. E¤er böyle bir tu-
tum içinde olunsayd› özel bir çal›flma
yap›lsayd› Türkiye’nin ve Arap milli-
yetçili¤inin etkisi az olurdu. Ama bu
yönlü politikalar izlenemeyince, sade-
ce Kerkük Kürdistan’a aittir denilip
Araplar ve Türkmenler konusunda iz-
lenen politikalarda zay›f kal›n›nca,
d›fl güçler bu topluluklar aras›nda ge-
rilimi artt›rm›fllar ve bu gerilim orta-
m›nda “kurt bulan›k havay› sever”
misali d›flar›dan müdahalelerle içer-
den eylem yapt›rm›fllard›r. Kerkük’te
istikrars›zl›¤› artt›rmak isteyen ey-
lemleri yapt›ranlar, Güneyli siyasal
güçlerin Türkmen ve Arap toplulukla-
r› aras›ndaki yetersiz örgütlenmele-
rinden yararlanm›fllard›r. Bu konuda
da bir eksiklik vard›r. Bunun da dü-
zeltilmesi gerekir. Belki geç kal›nm›fl-
t›r. Bu tür politikalar›n zaman›nda
yap›lmas› gerekiyordu. Toplumlar bir
kere karfl› karfl›ya getirildikten, güven
sars›ld›ktan sonra milliyetçili¤in bir
hastal›k oldu¤u ça¤›m›zda ortaya ç›-
kan gerilimleri gidermek kolay olma-
maktad›r. Ama yine de bu yönlü özel
bir çal›flma ve program yap›l›rsa, ya-
rat›c› taktikler ve etkili söylemler kul-
lan›l›rsa, yine de bu gerilim ve güven-
sizlikler giderilebilir. 

Öte yandan Güney Kürdistan fede-
rasyonu Kerkük konusunda duyars›z
yaklaflm›fl, öngörülü olmam›flt›r. Gü-
ney Kürdistan’da ekonomik imkânla-
r›n, devenin hamuduyla yutulmas›
gibi bireyler ve gruplar taraf›ndan
yutulmas› biçiminde dar ç›karc› bir
süreç yafland›. Bu tür fleylerin önüne
geçilip Kerkük çok stratejik ve ulusal
bir mesele olarak ele al›nsayd›, orada
hem Kürtlerin pozisyonunu güçlendi-
recek, hem Araplar›n rahats›zl›klar›-
n› giderecek yarat›c› yaklafl›mlar izle-
nebilirdi. Kerkük’te özel yürütülecek
politikan›n ekonomik kaynaklarla
desteklenmesi sa¤lanabilirdi. Elleri-
ne geçen ekonomik f›rsatlarla Ker-
kük’te durumu lehlerine çevirecek
birçok politika izlenebilirdi, ama
bunlar yap›lamam›flt›r. ‘Kerkük sa-

dece Kürtlerindir ve di¤er halklar›n
haklar›na sayg› duyuyoruz’ demekle
yetinilmifl, esas olarak d›fl güçlere
dayan›lm›flt›r. Kerkük’e yönelik özel
bir ekonomik, sosyal, kültürel politi-
ka izlenmemifltir. Sadece Saddam za-
man›nda yerinden sürülmüfl Kürtle-
rin Kerkük’e dönmesini bir politika
olarak de¤erlendirmek ciddi bir ye-
tersizliktir. Zaten yan›lg› da oradan
ortaya ç›km›flt›r. Böyle yaparsak, nü-
fus ço¤unlukla Kürtlerin oldu¤undan
zaten sorun çözülür denilmifltir.
Dünya siyasal gerçekli¤i görülmemifl-
tir. Sorun öyle nüfus çoklu¤uyla ya
da Kürdistan’›n do¤al parças› olma-
s›yla ele al›nacak bir sorun de¤ildir.
Ortado¤u söz konusu oldu¤unda po-
litik ahlak biter. Ortado¤u’da s›rf ah-
laki politika izlenerek ifller yürütüle-
mez. Siyasal gerçeklikler, uluslarara-
s› ve bölgesel dengeler daha fazla et-
kili olur. Bu aç›dan çok yüzeysel, dar
yaklafl›mlarla Kerkük politikas› bu
hale getirilmifltir. 

PPaarrttiilleerriinn  ttoopplluummuu  bbiirr  bbüüttüünn  
oollaarraakk  öörrggüüttlleemmeessii  ggeerreekkiirr

Öte yandan Güney Kürdistan fede-
rasyonu ve partileri Kerkük konu-
sunda bütün Kürtlerin deste¤ini ala-
cak, bütün parçadaki Kürtlerin mü-
cadelesini Kerkük politikas›nda bir
destek haline getirecek bir politika
izlemedikleri gibi, kendi aralar›nda
da bir birlik oluflturamam›fllard›r.
KDP ve YNK aras›ndaki sorunlar,

hatta YNK’nin ve KDP’nin kendi için-
deki sorunlar d›fl güçler taraf›ndan
de¤erlendirilmifltir. Kürdistan’da
farkl› partiler bulunabilir, farkl› par-
tiler olmas›na bir fley demiyoruz,
ama siyasal, sosyal, kültürel ve eko-
nomik politikalarda daha fazla ortak-
lafl›lmas› gerekirdi. Sorun farkl› par-
tilerin olmas›ndan kaynaklanm›yor.
Kurumlar›n bile parçalanmas›, bölük
pörçük hale gelmesi yaflanmaktad›r.
Fakat kurumlar aç›s›ndan, toplumun
örgütlenmesi, sosyal, ekonomik alan-
da ortak politikalar izlenmesi ve bu
konularda bir parçal›l›¤›n olmamas›
gerekir. Güney Kürdistan’da ise par-
tiler kendilerini bir iktidar ve devlet
gibi görmektedirler. Bu nedenle par-
çal›l›k afl›lam›yor. Partiler, toplumu
örgütleyen; sosyal, kültürel olarak
topluma öncülük yapan güçler olma-
s› gerekirken, hala parti olmak bir
yerde güç olmak, iktidar sahibi ola-
rak görülmektedir. Bu yaklafl›m yan-
l›flt›r. Bunun art›k afl›lmas› gerekir.
Toplumun bir bütün olarak örgütlen-
mesi gerekir. Partiler, programlar›y-
la, düflünceleriyle ve toplumda yarat-
t›klar› örgütlenme ile rol oynamalar›
gerekir. Ne var ki klasik parti anlay›-
fl› afl›lamad›¤› için, hatta bat›da, Av-
rupa’da var olan klasik partilerin de
çok gerisinde olundu¤u için, hala
Kürdistan’daki parçal› durufl devam
etmektedir. Avrupa’da da partiler
vard›r, ama söz konusu ülkeyi öyle
belirli s›n›rlarla parçalam›fl de¤ildir-
ler. Bir güç mücadelesi var, ama bu
güç mücadelesi bugün Kürdistan’da
yürütülen mücadele gibi fluras› be-
nim, buras› benim gibi parselleme
yaklafl›m› de¤ildir. Sadece bir bütün
olarak ülkeyi yönetme mücadelesi,
iktidar mücadelesi veriyorlar. Bu aç›-
dan KDP ve YNK’nin parti anlay›fl›n›
de¤ifltirmeleri, ülkeyi, kurumlar› bö-
len bir yaklafl›mdan ç›kmalar› gereki-
yor. Bizce bu konuda olumlu geliflme
olursa, iç politikada, bir bütün ola-
rak toplumun örgütlenmesinde Gü-
ney Kürdistan federal oluflumu daha
da güçlenir. Topluma daha fazla gü-
ven verebilir. Siyasal durumu de¤er-
lendirilirken bu durumun da göz
önünde bulundurulmas› gerekir. 

“2003’ten  sonra  birçok  birey
Güney  Kürdistan’a  gelmifl

yiyip  içip  dalkavukluk  
yapmaktad›r.  Bunlar  rantç›,
dalkavukçulard›r.  Ne  Güney
federasyonunu  düflünürler  ne
de  tüm  parçalardaki  özgürlük

mücadelesine  karfl›  bir  
sorumluluk  duygular›  vard›r.

Tamamen  bireyci,  ç›karc›,
posas›  ç›km›fl  insanlard›r”
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ABD’nin bölgede s›k›flt›¤› aç›kt›r.
Bu aç›dan Irak ile Türkiye’nin iliflkile-
rini gelifltirmesini istiyor. Irak ve Tür-
kiye ile iliflki derken Irak içinde Güney
federal oluflumu da yer alacakt›r. Da-
ha do¤rusu Irak-Türkiye ittifak›na
Güney Kürdistan federe oluflumu da
çekilecektir. ABD kendi öncülü¤ünde
böyle bir politik eksen yaratmay› ç›ka-
r›na görüyor. Tabii ABD’nin böyle bir
politik eksen yaratmas›na ve ABD-
Irak, ABD-Türkiye, Irak-Türkiye ilifl-
kilerine dikkat edilmesi gerekir. Irak-
Türkiye iliflkileri geliflebilir. Bunda sa-
k›nca görülmeyebilir. Yine Güneyli
Kürtler Türkiye ile belirli iliflkiler ku-
rabilir. Güney Kürdistan zaten hali
haz›rda Irak’›n bir parças›d›r, bu ilifl-
kilerin kurulmas› normal olarak görü-
lebilir. Ancak bu iliflkilerin bütün
Kürtler ve dolay›s›yla Güney Kürdis-
tan federasyonuna olumsuz bir sonuç
do¤uracak bir biçimde ele al›nmama-
l›d›r. Söz konusu iliflkiler Kürtler aley-
hine bir sonuç yaratacaksa Güney
Kürdistan federe yönetiminin bu tür
anlaflmalara karfl› koymas› gerekir. 

Irak-Güney Kürdistan iliflkileri-
nin, Irak-Türkiye iliflkilerinin Türki-
ye’nin kendi içindeki Kürt sorununu
bast›racak bir politikaya alet edilme-
sine izin verilmemelidir. Çünkü Tür-
kiye bugün sadece Irak’la, Güney
Kürdistan federasyonuyla de¤il, bü-
tün dünyayla iliflkilerini kurarken
PKK’yi ve kendi içindeki Kürt soru-
nunu ezmeyi esas almaktad›r. Türki-
ye tüm iliflkilerini PKK’yi zay›flata-
cak, Kürt sorununu ezecek temelde
kurmak istemektedir. Türkiye’nin
iliflkilerde gözetti¤i en temel nokta
halâ budur. Türkiye hala inkârc› sö-
mürgeci politikadan vazgeçmedi¤i
için tek hedefi Kürt halk›n›n özgür-
lük mücadelesini bast›rmakt›r. Irak
ile iliflkisini de bunun için kullanmak
istiyor. Hatta kendini ABD politikala-
r›na yat›rarak ABD’den bu yönlü des-
tek almaya çal›fl›yor. ABD’nin bölge-
deki isteklerini yerine getirerek ABD’-
nin Güney Kürdistan federal oluflu-
mu üzerinde bask› kurmas›n› sa¤la-
maya çal›fl›yor. Bunun Güney Kür-
distan federe güçleri taraf›ndan iyi
görülmesi gerekmektedir. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  tteekk  hheeddeeffii  
KKüürrtt  öözzggüürrllüükk  hhaarreekkeettiinnii  eezzmmeekkttiirr

Türkiye, ABD’nin politikas›na yatar-
ken, Avrupa ile uyumlu olmak isterken
tek hedefi ve amac› Kürt özgürlük hare-
ketini ezmektir. Zaman zaman bunu
anlamayan yaklafl›mlar görülüyor. Tür-
kiye ile iliflkilerde bunlara dikkat etmek
gerekir. Önümüzdeki dönemde Güney
Kürdistan siyasetinin flekillenmesinde
Türkiye’nin bu yaklafl›m› da etkisini
hissettirecektir. Türkiye’nin ABD üze-
rinden PKK ve Kuzey Kürdistan’daki öz-
gürlük mücadelesine bask› kurmak is-
temesi gündeme gelecektir. Bu nedenle
bu konuya haz›rl›kl› olmak, bu bask›la-
ra boyun e¤memek gerekir. Çünkü
Türkiye e¤er Kürt özgürlük hareketi
karfl›s›nda baflar›l› olursa, Güney Kür-
distanl› güçler üzerinde bask›s›n› daha
da artt›rtacakt›r. Türkiye kendi Kürt
sorunundan kurtulup da kendisini
güçlü hissetti¤inde, ABD karfl›s›nda po-
zisyonunu güçlendirip bask›s›n› daha
da artt›rabilir. Yine kendisini güçlü po-
zisyonda hissetti¤inde, bugün Güneyli
güçler üzerinde yapt›¤› bask›n›n birkaç
kat›n› yapabilir. Bu aç›dan Türkiye
bask› yap›yor, ABD flunlar› istiyor deni-
lerek geri ad›m at›lmamal›d›r. Di¤er
parçalardaki örgütlerin ve halk›n birbi-
rine karfl› olumsuz yaklafl›mlar içine
girmesini getirecek yanl›fl tutumlar içi-
ne de girilmemelidir. 

Di¤er taraftan Güney Kürdistanl›
güçlerin, üzerimizde flöyle bask› var

demesi do¤ru de¤ildir. Tabii ki Orta-
do¤u’da politika yapan güçler çeflitli
bask› ve flantajlarla karfl›laflacakt›r.
Siyasi ve diplomatik mücadele bir yö-
nüyle de böyle yürümektedir. Bugün
en a¤›r bask› PKK üzerinde var, Ku-
zey Kürdistan halk› üzerinde var, Ku-
zey Kürdistan’da mücadele yürüten-
ler üzerinde var. Güneyli güçlerin
üzerindeki bask›lar bu bask›lar›n ya-
n›nda devede kulak kal›r. ABD, Tür-
kiye iliflkileri nedeniyle bask› yap›-
yor. Avrupa yap›yor. Arap ülkeleri
yap›yor. ‹ran, Türkiye ile iliflkisini ge-
lifltirmek için bu bask›s›n› savafl dü-
zeyine t›rmand›rm›fl bulunuyor. Öz-
cesi, Türkiye kendini pazarlayarak
PKK etraf›nda uluslararas› ve bölge-
sel bir k›skaç ve bask› cenderesi kur-
maya çal›fl›yor. Bu bask›lar› gerekçe
göstererek PKK’nin öncülük etti¤i
Kürt özgürlük hareketine karfl› olum-
suz yaklafl›m›n içine girmemek gere-
kir. Bunun gerekçeleri hiçbir biçimde
izah edilemez. Bu alanda yap›lacak
bir olumsuzluk, tarihsel bir gaflet
olacakt›r. Bu durum özellikle Güney
Kürdistanl› güçler taraf›ndan iyi gö-
rülmelidir. Güney Kürdistanl› güçle-
rin, baz› yeminli PKK düflman› ve Ku-
zey Kürdistan’daki özgürlük mücade-
lesine ne olursa olsun muhalefet
hastal›¤› içinde olan çevrelerin, bi-
reylerin söylediklerini hiç dikkate al-
mamas› gerekir. 2003’ten sonra bir-
çok birey Güney Kürdistan’a gelmifl
yiyip içip dalkavukluk yapmaktad›r.
Bunlar rantç›, dalkavukçulard›r. Ne
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Güney Kürdistan federasyonunu dü-
flünürler ne de tüm parçalardaki öz-
gürlük mücadelesine karfl› bir so-
rumluluk duygular› vard›r. Tamamen
bireyci, ç›karc›, asl›nda posas› ç›km›fl
insanlard›r. Bunlar›n Güney Kürdis-
tan’a üflüflüp flöyle veya böyle konufl-
malar›, onlar›n ne yurtseverliklerin-
den ne de özgürlük ve demokrasi
aflklar›ndand›r. Tamamen biraz im-
kân bulup, bunun üzerine yat›p ken-
dilerini yaflatmak istemelerindendir. 

KKüürrttlleerr  ddaahhaa  eettkkiinn  oollaabbiilleecceekklleerrii  
ppoolliittiikkaallaarr  üürreettmmeelliiddiirrlleerr  

Güney Kürdistanl› güçlerin Irak
merkezi hükümeti karfl›s›nda da ye-
terli bir ortak politik tutum izledikle-
rini söyleyemeyiz. Merkezi hükümet
karfl›s›nda bütünlüklü yaklafl›m gös-
termeye çal›flsalar da bu konuda za-
y›fl›klar ortaya ç›kmaktad›r. Daha
do¤rusu merkezi hükümet var olan
çeliflkileri bildi¤inden, baz› politika-
larda kendisini dayatmaktad›r. Öyle
ki Irak’›n merkezi hükümeti gelinen
aflamada Irak cumhurbaflkan› Celal
Talabani’nin Kürt olmas›n›, Kürtlerin
lehine olan bir durumdan ç›kar›p,
Kürtlerin haklar›n› güçlü bir biçimde
sahiplenememesi durumuna düflür-
mek istemektedir. Irak cumhurbafl-
kan› Talabani YNK üzerinde etkili ol-
du¤u için, bu çerçevede YNK ve KDP
aras›nda belirli bir farkl›l›klar da or-
taya ç›karmaya çal›flmaktad›rlar. Gü-
ney Kürdistanl› güçler, Irak merkezi
hükümetinin bu yönlü parçalay›c›
politikalar›na da dikkat etmelidirler.
KDP, YNK ve Irak cumhurbaflkan›
Talabani mutlaka Kürtlerin ç›kar›n›
düflünen politikalar izlemek istiyor-
lard›r, bu konuda kendi aralar›nda
tart›fl›yor, konufluyorlard›r, kim nas›l
tutum tak›nacak, hangi rolü üstlene-
cek, bunlar› gözetiyorlard›r ya da gö-
zetmeleri gerekir diye düflünüyoruz.
Dolays›yla Kürtlerin merkezi hükü-
mette yer almalar› bir avantaj haline
getirilmelidir. Kürtlerin merkezi hü-
kümette yer almas› ve cumhurbaflka-
n›n Kürt olmas› Kürtlerin haklar›n›
yetersiz savunan bir pozisyon ortaya
ç›karmamal›d›r. Kürtler tabii ki Irak

s›n›rlar› içinde sorunlar›n› çözmeli-
dirler. Merkez hükümet içinde de yer-
lerini almal›d›rlar. Ancak bunlar
Kürtlerin haklar›n›n s›n›rlanmas› için
bir yem de¤ildir. Ortak yaflaman›n bir
gere¤i olarak Kürtler bu kurumlarda
yer almaktad›r ve yer almal›d›rlar.
Ancak Kürtlerin merkez hükümette
yer almalar› Kürtlerin haklar›n› s›n›r-
lama biçiminde kullan›l›rsa, bu poli-
tikalar da kabul edilmemelidir. Tabii
ki flantaj, tehdit politikalar› do¤ru de-
¤ildir, ama gerekti¤inde Kürtlerin
haklar›n› s›n›rlayan, iliflkilere ve poli-
tikalara dur demeleri ya da bu politi-
kalar karfl›s›nda daha etkin olabile-
cek politikalar üretmeleri de sorum-
luluklar› gere¤idir. 

Irak’ta, Güney Kürdistan’da, Orta-
do¤u’da önümüzdeki dönemde politik
geliflmeler h›zlanacakt›r. Bu aç›dan
Güney Kürdistan hükümetinin bir kriz
hükümeti gibi çal›flmas› gerekmekte-
dir. Bu dönemde normal bir hükümet
gibi çal›flmak kesinlikle yanl›flt›r. Sade-
ce bir kriz hükümeti gibi çal›flmamal›
siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik po-
litikalar› da bir kriz sürecinin politika-
lar› olarak ele al›nmal›d›r. Tüm politi-
kalar Güney Kürdistan federasyonu-
nun konumunu güçlendirme ve Ker-
kük’ün Kürdistan parças› haline getir-
me biçiminde izlenmelidir. Böyle yap›-
l›rsa do¤ru politikalar izlenmifl olur.
Yoksa mevcut politikalarla Kürt halk›
sürekli bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rar. Hiç
kimsenin de Kürt halk›n› hayal k›r›kl›-
¤›na u¤ratmaya hakk› yoktur. 

UUlluussaall  kkoonnffeerraannss  aacciill  bbiirr  iihhttiiyyaaçç  
oollaarraakk  öönnüümmüüzzddee  dduurrmmaakkttaadd››rr

Günümüzde bütün parçalardaki
Kürtler ortak bir tutum ve yaklafl›m
içinde olmal›d›rlar. Birbirlerini güç-
lendiren politik yaklafl›mlar içine gir-
meleri gerekir. Ulusal konferans acil
bir ihtiyaç olarak gelip dayanm›flt›r.
Sadece belirli güçleri toplayarak
‘ulusal politika ne olmal›, ulusal po-
litikay› nas›l izlemeliyiz’ gibi tart›fl-
malar yapmak yanl›flt›r. Bu aç›dan
bu tür suni, hiçbir anlam tafl›mayan
yaklafl›mlar›n b›rak›lmas› gerekir.
Ulusal birlik politikas› ciddi ifltir.
Herhangi bir think-thang kuruluflu-
nun yapaca¤› toplant›lar gibi ele al›-
namaz. Bütün parçalardaki Kürtleri
içine alacak ve bütün parçalar›n bir-
birini gözetece¤i ortak politik bir
yaklafl›m ortaya ç›karacak bir politik
anlay›flla konferans düzenlenmelidir.
Bütün dünyaya bütün Kürtlerin or-
tak tutumunun ne oldu¤u ilan edil-
melidir. Bu konuda zay›fl›klar bu-
lunmaktad›r. Kürt ulusunun ihtiya-
c›na kulak verme yerine, d›fl güçler
ne der kayg›s› tafl›yan yaklafl›mlar
vard›r. Bu nedenle PKK’yi d›fl›nda tu-
tan toplant›larla halk›n ulusal birlik
özlemleri oyalanmaya çal›fl›l›yor.
Ulusal birlik böyle sa¤lanamaz. Öze-
likle Kürt özgürlük hareketi PKK’nin
direk içinde yer almad›¤› toplant›la-
r›n hiçbir de¤eri yoktur. Aksine ulu-
sal bir politika olmak yerine, ulusal
güçleri parçalayan bir politika olur.
Çünkü Kuzey Kürdistan özgürlük
hareketine damgas›n› vuran ve tüm
parçalarda büyük etkisi olan PKK
herhangi bir güç de¤ildir. Onun var-
l›¤› veya yoklu¤u herhangi bir örgü-
tün varl›¤›na yoklu¤una benzemez.
PKK’nin varl›¤› yoklu¤u, ulusal so-
runlarda politikan›n esas›n›, özünü
belirler. Bunu kimse gözden kaç›ra-
maz. PKK görmezlikten gelinerek
ulusal demokratik bir yaklafl›m için-
de olundu¤unu kimse söyleyemez.
PKK’yi görmezden gelenler yurtsever
bile olamaz. Gerçek yurtseverler,
gerçek ulusal demokratik politika iz-
leyenler tabii ki PKK gerçe¤ini dikka-
te almal› ve gere¤ini yapmal›d›r. 

“Ulusal  birlik  politikas›  ciddi
ifltir.  Herhangi  bir  

think-thang  kuruluflunun
yapaca¤›  toplant›lar  gibi  ele

al›namaz.  Bütün  parçalardaki
Kürtleri  içine  alacak  ve  

bütün  parçalar›n  birbirini
gözetece¤i  ortak  politik  bir

yaklafl›m  ortaya ç›karacak  bir
politik  anlay›flla  konferans  

düzenlenmelidir”
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RReebbeerr  AAppoo’’yyaa  ssaahhiipp  çç››kkmmaakk  ttüümm  
KKüürrttlleerriinn  ssoorruummlluulluu¤¤uudduurr

Yak›n zamanda Güney Kürdistan’-
da Kürt halk önderi ile dayan›flma
toplant›s› yap›lacakt›. Bu toplant›n›n
gerçekleflmesi Güney Kürdistan aç›-
s›ndan çok önemliydi. Güney Kürdis-
tan halk›n›n ulusal birlik anlay›fl›n›
çok aç›k bir biçimde ortaya koyacak-
t›. Zap direniflinde Amediye ve Ba-
mernê halk›n›n ortaya koydu¤u du-
ruflla ulusal birlik konusunda umut-
lanan Kürt halk›n›n, Kürt halk önde-
riyle dayan›flma için yap›lan toplan-
t›yla bu yönlü duygular› daha da pe-
kiflecekti. Tüm Kürt halk›n›n ulusal
güçlere güveni artacakt›. Ne var ki bu
toplant› yasaklanm›flt›r. Bu durum
Güney Kürdistanl› siyasi güçler aç›-
s›ndan negatif bir durumdur. Kür-
distan halk›n›n özgürlük mücadelesi-
ni veren ve tüm parçalarda a¤›rl›¤›
olan bir liderle dayan›flmay› yasakla-
mak hiçbir biçimde izah edilemez.
Herhangi bir parçadaki bir Kürt ön-
deri bu duruma düflseydi ve onunla
ilgili bir dayan›flma toplant›s› yap›l-
sayd›, bunu yasaklamay› hiç kimse
akl›na getiremezdi. Ne var ki Kürdis-
tan’›n en büyük örgütünün liderinin
esaretini tüm Kürtler aç›s›ndan onur
sorunu görmek yerine, bir dayan›fl-
ma toplant›s›n›n bile yasaklanmas›,
kabul edilir bir durum de¤ildir. Gü-
ney Kürdistan federe yetkililerinin bu
yaklafl›m› Kürt halk› taraf›ndan unu-
tulmaz. Bu tür yaklafl›mlarla ulusal
birlik politikas› izlenemez. Bu tür tu-
tumlar›n bir daha tekrarlanmamas›
ve bu yönlü yanl›fl politikalardan
vazgeçilmesi gerekir. ABD rahats›z
olur diye, Türkiye rahats›z olur diye,
baflka bir güç rahats›z olur diye
Kürtler aras›nda birli¤i güçlendirecek
toplant›lar› yasaklaman›n hiçbir
mant›¤› yoktur. Türkiye’de her türlü
toplant› yap›l›yor.  Baz› toplant›larda
Güneyli güçlere her türlü küfür bile
yap›l›yor. Soruldu¤unda “benim ül-
kemde demokrasi var, yaparlar” di-
yor. Güney Kürdistan federasyonu-
nun bunu söyleyecek gücü yok mu-
dur, bunu söyleyemez mi? Gürcistan

Rusya ile savafl›yor, ama Türkiye’de
Rusya aleyhine toplant›lar oluyor.
Türkiye bu toplant›lar› demokrasinin
gere¤idir diye savunuyor. 

Güney Kürdistan federe hüküme-
tinin Türkiye memnun olsun, baflka-
lar› memnun olsun diye Kürt halk
önderiyle ilgili bir toplant›y› yasakla-
mas› çok yanl›fl oldu¤u gibi ayn› za-
manda do¤ru olmayan bir siyaset
tarz›d›r. Bu tür politikalar Kürt hal-
k›n›n toplumsal gücünü, siyasi gü-
cünü, mücadele gücünü esas alan
de¤il de, politikay› sadece d›fl denge-
lere dayanarak ince ayarlamalar yap-
makta gören bir anlay›fl›n sonucu-
dur. Kürtler böyle siyasi güç olamaz.
Böyle ne Kerkük sorunu çözülebilir
ne de Kürdistan federasyonu sahiple-
nilebilinir. Bu aç›dan bu politikadan
vazgeçilmesi gerekiyor. Özellikle esir
olan bir Kürt liderine sahip ç›kmak
sadece Kuzey Kürdistan’›n de¤il, tüm
Kürtlerin siyasi ve ahlaki sorumlulu-
¤udur. Esaret alt›ndaki bir Kürt ön-
derine sahip ç›kamayan Kürtler hiç-
bir haklar›na sahip ç›kamaz. Böyle
yapan güçler zor bir durum ortaya
ç›kt›¤›nda kendi önderlerine de sahip
ç›kamaz. Ne KDP kendi önderine sa-
hip ç›kabilir ne YNK ne de bir baflka-
s› sahip ç›kabilir. 

Do¤u Kürdistanl› Kürt liderler su-
ikastlarla öldürüldü. Buna tüm Kür-
distanl›lar hakl› olarak tepki gösteri-
yor. Vurulmay›p da esaret alt›na
al›nsalard›, tüm parçalardaki Kürt
halk› yine bu önderlere sahip ç›kard›.
fiimdi Kuzey Kürdistan halk›n›n sa-
hip ç›kt›¤›, sürekli meydanlarda “B›ji
Serok Apo” diyerek ba¤l›l›¤›n› göster-
di¤i bir öndere, Güney Kürdistan yet-
kililerinin bu yaklafl›m› neyle aç›kla-
nabilir? Kürtler aras›ndaki duygu
birli¤i böyle mi gerçekleflecek, böyle
mi güçlenecek? B›rakal›m birlik hali-
ne gelmeyi, bu tür yaklafl›mlarla bir-
leflme de¤il, parçalanma ortaya ç›kar,
halk›n siyasi güçlere güveni sars›l›r.
Bu tür yaklafl›mlar özgürlük müca-
delesi veren Kürt halk›n› kayg›land›-
r›yor. D›fl güçler ne der düflüncesiyle
bir toplant›ya izin veremeyen Güney
Kürdistan federe oluflumunun, yar›n
üzerinde biraz bask› uyguland›¤›nda

ne tür politikalar uygulayaca¤› konu-
sunda kuflku yaratm›flt›r. Kürdistan
halk›n›n Güney Kürdistan siyasi güç-
lerinin gelecekte izleyecekleri politi-
kalar konusunda kayg›lanmas› bu
örnek dikkate al›nd›¤›nda anlafl›l›r
bir durumdur. Dolay›s›yla Güney
Kürdistan federasyonu hükümeti bu
örnekte de yapt›¤› gibi politikas›n›
dar bir ufka oturtmayarak politikas›-
n›n esas temelini tüm parçalardaki
halk›n birli¤ine dayand›rmas›n› bil-
melidir. Güneyli güçlerin tabii ki
ABD ile ve Avrupa ile iliflkisi olacak-
t›r. Bu tür iliflkilerin kurulmas› ve
sürdürülmesi normaldir, ama esas
politikay› Kürt halk›n›n birli¤ine da-
yanarak kendini her bak›mdan güç-
lendirmede gören bir anlay›flla yürüt-
mesi gerekir. Kald› ki günümüzde
Kürtlerin en büyük politik avantaj›
budur. Dün parçalanm›fll›k bir deza-
vantajd›, ama bugün bu parçalan-
m›fll›k do¤ru kullan›ld›¤› takdirde
bütün parçalardaki özgürlük müca-
delesi aç›s›ndan bir avantaj haline
gelebilir. Bunu da böyle de¤erlendir-
mek yanl›fl de¤ildir. 

KKüürrddiissttaann’’››nn  hheerr  ppaarrççaass››  bbüüttüünn  
ppaarrççaallaarrddaann  ssaavvuunnuullmmaakkttaadd››rr

Art›k do¤ru politika izlenirse Kürt
halk›n›n özgürlük mücadelesi hiçbir
parçada o ülkenin hükümetleri, tara-
f›ndan bast›r›lamaz. ‹ran’›n kendi
Kürt’ünü bast›rma flans› kalmam›fl-
t›r, Türkiye’nin kendi Kürt’ünü bas-
t›rma flans› art›k yoktur, Suriye art›k
kendi Kürt’ünü bast›rma gücüne sa-
hip de¤ildir. Ayn› flekilde Irak devleti-
nin ya da Irak’taki siyasi güçlerin
Güney Kürdistan halk›n›n özgürlük
ve demokrasi mücadelesini bast›rma
flans› ve imkân› kalmam›flt›r. Bunla-
r›n görülmesi gerekir. Art›k her par-
ça, bütün parçalardan savunulmak-
tad›r. Herhangi bir parçada ortaya ç›-
kan yaralar›n di¤er parçalar›n deste-
¤iyle sar›labilmesi mümkündür. Sö-
mürgeci güçlerin kendi egemenlikleri
alt›ndaki Kürtleri ezme flans› günü-
müzde çok azalm›flt›r. Kürdistan hal-
k›n›n mücadele düzeyinin bu duru-
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mu ortaya ç›karmas› büyük bir flans
olarak de¤erlendirilmelidir. Bu Kürt-
ler için büyük bir güçtür. 

BBüüttüünn  ppaarrççaallaarrddaakkii  KKüürrttlleerriinn  
öözzggüüvveennlleerrii  aarrttmm››flfltt››rr

Öte yandan vurgulamak gerekir ki
art›k Hewler Hewlerden savunula-
maz. Hewler Amed’ten savunulacak-
t›r, Hewler Mahabat’tan savunula-
cakt›r, Hewler Qam›fllo’dan savunu-
lacakt›r. Amed sadece Amed’ten sa-
vunulamaz. Amed art›k Mahabat’tan,
Hewler’den, Qam›fllo’dan savunula-
cakt›r. Mahabat Amed’ten, Hewler’-
den ve Qam›fllo’dan savunulacakt›r.
Güneybat› Kürdistan da tüm parça-
lar taraf›ndan savunulacakt›r. Kür-
distan halk›na yönelik sald›r›lar kar-
fl›s›nda savunma stratejisini böyle
görmek gerekir. Böyle bir savunma
stratejisine, böyle bir mücadele yak-
lafl›m›na sahip olamamak, Kürtlerin
geldi¤i gerçe¤i görmemektir. Bu ger-
çe¤i görmeyenler, Kürtlerin özgürlük
mücadelesinin yaratt›¤› bu potansi-
yele dayanan bir politika, bir taktik
üretemezler. Bunu görmeden yap›la-
cak bir politika ve taktiklerin de ger-
çekten çok dar olaca¤›n›, yerel kala-
ca¤›n› söylemek gerekir. Hâlbuki
Kürtlerin tüm parçalardaki özgürlük
durufllar›n›n geliflmesi tüm Kürtler
için büyük bir güven kayna¤› olmal›-
d›r. Bütün parçalardaki Kürtlerin öz-
güvenleri artm›flt›r. Kürtler 19. ve 20.
yüzy›ldaki Kürtler de¤ildir. Politika
yaparken bunlar› dikkate almamak
var olan büyük imkânlar› ve gücü
görmemek olur. Politika da güç ve
imkânla yap›laca¤›ndan, bu gücün ve
imkân›n görülmemesi tutum ve tak-
tikleri zay›f b›rak›r. Dolay›s›yla geli-
nen aflamada Kürdistan genelinde
politik tarzda de¤ifliklik yap›lmas› ge-
rekmektedir. Kürtlerin politik tarz›
eskisi gibi olamaz. Dünyan›n ve böl-
genin içinde bulundu¤u yeni siyasal
durum dikkate al›nacak, ama en faz-
la da kendi pozisyonlar› ve durumla-
r› dikkate al›narak dünyan›n ve böl-
genin geldi¤i bu yeni durumdan ken-
dileri yararlanacaklard›r. Art›k Kürt-
lerin siyaset tarz› ne olmas› gerekir

derken, bu gerçe¤in alt›n› çizmekte
fayda vard›r.

KKeerrkküükk  nnüüffuuss  oollaarraakk  ddaa  KKüürrtt’’ttüürr  
ccoo¤¤rraaffii  oollaarraakk  ddaa  KKüürrtt’’ttüürr

Gelinen aflamada Güney Kürdistan
siyasi güçleri iki temel konu üzerinde
durmal›d›rlar. Birincisi, Kerkük için
do¤ru politika izlenmesidir. Bu politi-
kan›n neye dayanaca¤› ve temel para-
metrelerinin ne olaca¤›n› söyledik.
‹kincisi ise, Türkiye’nin ABD politikala-
r›na yatarak ABD’nin Türkiye’yi gözetir
politikalar› izlemesi ve bu temelde de
Güney Kürdistanl› güçler üzerinde
bask› yaparak, Güney Kürdistan fede-
rasyonuyla Kürt özgürlük hareketini
karfl› karfl›ya getirme politikalar›d›r.
Hem Kerkük’te yaflanacak olas› gelifl-
meler konusunda hem Türkiye’nin Gü-
ney Kürdistan federasyonu üzerinde
bask› yapmas› karfl›s›nda kafalar›n net
olmas›, politikan›n ve taktiklerin bu
durumlara göre netlefltirilmesi gerekir.
Bu konularda en baflta da Güney Kür-
distan toplumunun duyarl› k›l›nmas›
önemlidir. Hem Kerkük konusunda
her türlü bask›ya karfl› direnifl gücü
ortaya ç›kar›lmal›, hem de bütün par-
çalardaki Kürtlerin deste¤ini, gücünü
alarak Türkiye’nin bask›lar›na ya da
dolayl› bask›lar›na karfl› konulmal›d›r.
E¤er Kerkük konusunda duyarl› olu-
nur do¤ru politika izlenir ve tüm Kürt
halk›n›n deste¤i al›n›rsa, Kerkük’te
Türkiye’nin ve di¤er ülkelerin dedikleri
de¤il de Kürt halk›n›n iste¤i olur.

Çünkü Kerkük bir Kürt flehridir. Nüfus
olarak da Kürt’tür, co¤rafi olarak da
Kürt’tür. Do¤ru politikalar izlendi¤inde
Kürtlerin bu hakl›l›¤› ve bu güçlü po-
zisyonu çerçevesinde mutlaka baflar›ya
ulafl›lacakt›r. Güney Kürdistan federal
oluflumu bütün Kürt halk›n›n deste¤i-
ni ve gücünü arkas›na al›rsa, sadece
Türkiye karfl›s›nda de¤il ‹ran’dan gele-
cek bask›lara ve Irak merkezi hüküme-
tinin yapt›¤› dayatmalara gö¤üs gerebi-
lir. Bu temelde de hem Güney Kürdis-
tan federasyonunun konumunu güçlü
tutar, hem de Kerkük konusunda
Kürtlerin beklentileri karfl›lanabilir. 

Bu aç›dan da ulusal konferans ve
bu çerçevede ulusal demokratik birlik
çal›flmas› acil hale gelmifltir. Tüm par-
çalarda kritik bir siyasi süreçten geçti-
¤imiz dikkate al›n›rsa Kürt siyasi güç-
lerinin dikkat edece¤i temel prensiple-
rin tespit edilmesi önemlidir. Kürtler
bu dönemde ulusal konferans topla-
mayacaklar da ne zaman toplayacak-
lard›r? Ulusal konferans böyle bir tari-
hi dönemde toplanmazsa, ulusal kon-
ferans anlay›fl› dejenerasyona u¤rar.
Çünkü en gerekli anda toplanamayan
ulusal konferans›n baflka zamanlarda
toplanmas›n›n da bir ciddiyetinin kal-
mayaca¤› ve çok fazla bir öneminin ol-
mayaca¤›n› flimdiden söyleyebiliriz.
Bu aç›dan ulusal birlik ve ulusal kon-
ferans politikalar› konusunda Güney
Kürdistanl› güçlerin daha ciddi dü-
flünmeleri, ciddi düflünürken de dar
düflünmemeleri gerekir. Dört parçay›
temsil edecek bir ulusal konferans dü-
zeyi ortaya ç›karmak ulusal birlik po-
litikas›n›n olmazsa olmaz kofluludur.
Dört parçan›n güçlü temsilini ortaya
ç›karmayan bir ulusal konferans ve
ulusal birlik anlay›fl›, Kürt halk›n›n
ulusal birlik beklentilerini, özlemlerini
bofla ç›kartma ve oyalama d›fl›nda
baflka bir anlam tafl›maz. Bu nedenle
Kürt halk›n›n gerçekten birli¤ini sa¤-
layacak, özlemlerine cevap olacak bir
ulusal konferans çal›flmas›n› bütün
parçalardaki siyasi örgütlerin delege-
lerinin kat›l›m›yla bir haz›rl›k komitesi
oluflturulmas› temelinde gelifltirmek
ve bunu bir ulusal konferansla taçlan-
d›rmak gerekli hale gelmifltir. Ça¤r›-
m›z bu temeldedir. 

“Güney  Kürdistan  federasyonu
bütün  Kürtlerin  deste¤ini  ve

gücünü  arkas›na  al›rsa,  
sadece  Türkiye  de¤il  ‹ran’dan  

gelecek  bask›lara  ve  Irak  
merkezi  hükümetinin  yapt›¤›  
dayatmalara  gö¤üs  gerebilir.
Hem  kendi  konumunu  güçlü

tutar,  hem  de  Kerkük  
konusunda  Kürtlerin  

beklentilerini  karfl›layabilir”
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YOLDAfiA ÖZLEM 
YAfiAMA SEVDA

Y›l 1994... 
Savafl›n katmerleflti¤i ve düflman

yönelimlerinin hem k›rsalda, hem de
köylerde yo¤unlaflt›¤› bir y›l. Bir yan-
dan imha amaçl› sald›r›lar, di¤er yan-
dan köylerin boflalt›lmas› çok planl›
bir flekilde yürütülüyor ve bu yolla
halk ve gerillan›n birbirinden kopart›-
larak mücadelenin daralt›lmas› amac›
güdülüyordu.

1994 y›l›n›n Eylül ay›nda düflma-
n›n sald›r›lar›n› k›rmak ve onlar› geri
püskürtmek için befl arkadafl may›n-
lama grubu olarak görevlendirilmifl-
tik. May›nlayaca¤›m›z yer, Hakkari
ve Van’› birbirine ba¤layan yol olarak
belirlenmiflti.

Bu görev için gerekli haz›rl›klar›-
m›z› yapt›ktan sonra, arkadafllarla
vedalaflarak eylem yerine do¤ru ha-
rekete geçmifl ve uzun bir yürüyüfl-
ten sonra belirledi¤imiz yere varm›fl-
t›k. ‹lk günümüzü keflif çal›flmalar›
ve nas›l hareket edece¤imize dair
planlamalarla geçirmifltik. Eylem
günü, gündüz saatleri daha çok gizli-
li¤i esas alarak akflama kadar hare-
ket etmemifl, güneflin batmas›yla bir-
likte harekete geçerek eylem noktas›-
na do¤ru yaklaflm›flt›k. Görünürde
her fley normaldi. May›n›m›z bir ar-
kadafl›n s›rt›nda, sessizce ilerliyor-
duk. Saat onu geçiyor, ay ›fl›¤› hafif
bir ayd›nl›k saç›yor ve asfalt cadde
parl›yordu. Art›k may›n› döfleme za-
man› gelmiflti. Daha önce planlad›¤›-
m›z gibi, Kahraman arkadaflla birlik-
te may›n› döflemek için arkadafllar-

dan ayr›larak caddeye do¤ru ilerle-
meye bafllad›k. Di¤er üç arkadafl ise
bizim savunmam›zda kalm›flt›. Kah-
raman arkadaflla beraber çok sessiz
bir flekilde hedefimize do¤ru yaklafl›-
yorduk Yaklafl›k yirmi dakika devam
eden sürünme boyunca may›n›m›z›
da kendimizle beraber sürüklemifl,
büyük bir dikkatle ilerledikten sonra
caddenin üzerine varm›fl ve bir süre
etraf›m›za bak›nd›ktan sonra yan›-
m›zda getirdi¤imiz kasaturayla cad-
denin tam ortas›n› kazmaya baflla-
m›flt›k. May›n›n büyüklü¤ünde bir
çukur açmam›z gerekiyordu. Bir süre
u¤raflt›ktan sonra tam bitirdi¤imiz
esnada, çok yak›n›m›zda bir mermi
patlam›fl ve biz daha ne oldu¤unu
anlayamadan mermiler ya¤mur gibi
üzerimize ya¤maya bafllam›flt›. Bir an
önce oradan ayr›lmam›z gerekiyordu. 

YYüüzzüümmddeenn  aatteeflfl  ff››flflkk››rr››yyoorrdduu  ççookk  
yyoorruullmmuuflfl  nneeffeess  nneeffeessee  kkaallmm››flfltt››mm

May›n›m›z çok a¤›r oldu¤undan
caddeden çekilirken, yan›m›za ala-
mam›fl, ay ›fl›¤›n›n alt›nda dümdüz
ovada koflmaya bafllam›flt›k. O hen-
gamenin içinde savunmadaki arka-
dafllarla da birbirimizi kaybetmifltik.
Bizi takip etmeye bafllayan askerlerle
o kadar yak›nd›k ki, seslerini duyabi-
liyordum. “Tutun onlar›, iki kifliler,
yakalay›n” diye ba¤›r›yorlar, bu ses-
ler bizi daha da h›zland›r›yordu. Kan
ter içinde kalm›flt›k, etraf›m›zdan v›-

z›r v›z›r geçen mermiler de¤il, durma-
dan koflmak kesmiflti nefesimizi.
Hayk›r›fllar›ndan bizi sa¤ ele geçir-
mek istediklerini anl›yorduk ve sa¤
ele geçme düflüncesi bizi daha da ür-
kütüyordu. Sonuçta sonu Faraflin
yaylas›na aç›lan bir vadinin a¤z›na
ulaflm›flt›k. Kar, ay ›fl›¤›nda adeta va-
dinin içine bir y›¤›n kristal dökül-
müflçesine parl›yordu. Y›llard›r ya-
¤an kar birikmifl, her y›l bir katman
daha eklenmifl ve buzullaflm›flt›. Vadi
ay ›fl›¤›ndaki bu gizemlili¤iyle güzel
ve farkl› bir görüntü oluflturuyordu.
Ayr›ca ovadan kaçmam›z mümkün
olmad›¤›ndan, o an bizim için tek
ç›k›fl kap›s›yd› da. Bu yüzden hiç
durmadan vadiden yukar› do¤ru ç›k-
maya bafllam›flt›k. Yüzümden atefl
f›flk›r›yordu, çok yorulmufl, nefes ne-
fese kalm›flt›m. Bir buz parças›na tu-
tunarak derin nefes al›p vermeye
bafllad›m. Elimin s›cakl›¤› buza de-
¤ince içim serinliyor, yürümek için
güç topluyordum. Öyle ki, tutundu-
¤um buz parças› eriyordu. Bu esnada
birden kendimi yerde bulmufltum.
Koluma öyle bir sanc› girmiflti ki,
kendimi yere b›rak›vermifltim. Ama
düflmanla aram›zdaki k›sa mesafe
akl›ma geldikçe ürperiyor, bir an ön-
ce hareket etmeye çal›fl›yordum 

Ne olursa olsun önümde ilerleyen
Kahraman arkadafla yetiflmem gere-
kiyordu ve art›k düflman›n sesi çok
daha yak›ndayd›. Bütün gücümü
toplay›p yeniden t›rmanmaya baflla-
m›flt›m. Kahraman arkadafl yukar›-

“Onca günlük hasretten sonra yoldafllar›ma tekrar kavuflmufltum. Ömrümde hiç bu kadar 
mutlu olmam›flt›m. Bir saniye bile yoldafllardan ayr›lmak istemiyordum. Kavuflman›n ilk

heyecan›ndan sonra pusu esnas›nda koptu¤umuz arkadafllar› sorup onlar›n da iyi olduklar› 
bilgisini ald›¤›mda mutlulu¤um iki kat›na ç›km›flt›. Yoldafll›¤›n bu s›cak ortam›n› bir daha

tadamama, yaflayamama kayg›s›n›n yüre¤imde yaratt›¤› bulutlar da¤›lm›fl, yerlerini 
eme¤in ve insana dair olan bütün güzelliklerin en yücesinin yafland›¤›, yarat›ld›¤›

bu ortama kavuflman›n mutlulu¤u doldurmufltu” 
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dan bana sesleniyor; “Haydi Heval
S›lav, haydi!” diye ba¤›r›yor, moral
vermeye çal›fl›yordu. O an kendimi
bir maraton koflucusu gibi hisset-
mifltim. K›sa bir süre sonra Kahra-
man arkadafla ulaflmay› baflarm›fl,
ona kolumun k›r›ld›¤›n› söylemifltim.
Fakat o an tart›flmay› b›rak›p yolu-
muza devam etmemiz ve oradan he-
men uzaklaflmam›z gerekiyordu. Ko-
lumun a¤r›s› sürekli art›yordu ve flifl-
meye de bafllam›flt›.

‹ki gün boyunca arazide arkadafl-
lar› aram›fl, eski noktalar› tek tek
kontrol etmifl, ama ne bizimle gelen
arkadafllar›n ne de baflka arkadaflla-
r›n izine rastlamam›flt›k.

Sanki y›llard›r arkadafllardan kop-
muflças›na ince bir umutsuzluk sar-
m›flt› içimi. Ya arkadafllar› bir daha
göremezsem kayg›s› düflüncelerimi
iflgal ediyor, yoldafll›¤›n ne anlama
geldi¤ini çok daha iyi anlayabiliyor-
dum. Arkadafllar›n kald›¤› yerleri
ararken, her an için bir arkadafl›n,

‘Ew kî ye?’ diye ba¤›rmas›n› ne kadar
da istiyordum. Biz de ‘Em in heval’
diye ba¤›racak ve hemen arkadafla
do¤ru koflacakt›k.

AArrkkaaddaaflflllaarr››nn  iizziinnii  aarr››yyoorr  
aammaa  bbuullaamm››yyoorrdduukk

Günler geçiyordu ve art›k gezmedi-
¤imiz çok az nokta kalm›flt›. Gündüz,
düflmana görüntü vermemek için bir
yerde saklan›yor, akflam ise tan›d›¤›-
m›z eski noktalar› dolafl›yorduk. 

“Heval Kahraman sanki Kürdistan
boflalm›fl, niye kimse yok?” diye dert
yan›yordum bazen. Arkadafllar› öyle
özlemifltim ki, art›k isyan ediyordum. 

“Heval biraz sab›rl› ol, arkadafllar›
mutlaka bulaca¤›z.” diye cevap veri-
yordu Kahraman arkadafl.

Beflinci günümüze girmifltik. Aç su-
suz arkadafllar›n izini ar›yor, ama bula-
m›yorduk. Sanki yer yar›lm›fl içine gir-

mifllerdi. Kolum art›k
davul gibi olmufltu
ve bu durum beni
oldukça zorluyordu. 

O gün de, hava
kararmak üzereydi
ve yeni bir umutla,
yeni bir geceye giri-
yorduk. Yorgunluk-
tan, açl›ktan ve ar-
kadafllar› aramak-
tan bitap düflmüfl-
tük ama duramaz-
d›k, arkadafllar› bu-
luncaya kadar ara-
mak zorundayd›k.
Bir tepenin bafl›na
vard›¤›m›zda, din-
lenmek için biraz
oturmufltuk. Afla¤›-
da çok derin bir va-
di alabildi¤ine uza-
n›yordu. Birden
Kahraman arkadafl
heyecanl› bir sesle,
“Heval S›lav ›fl›k
var, bak ›fl›k yan›-
yor!” demifl, bense
“Ya düflmansa?” di-
ye karfl›l›k vermifl-
tim, umutsuzca. Bu

umutsuz sorumu Kahraman arkadafl
da inatç› ve ›srarl› tavr›yla, “Peki ya ar-
kadafllarsa?” sorusuyla yan›t vermifl
ve sonuçta ne olursa olsun oraya git-
memiz gerekti¤i karar›na varm›flt›k.
Zaten baflka hiçbir seçene¤imiz de
yoktu. Belirsiz de olsa küçük bir umut
do¤mufltu içimize. 

Kahraman arkadafla, ›fl›¤a ne kadar
zamanda ulaflaca¤›m›z› sordu¤umda,
kendinden emin bir flekilde “‹ki saatte
ulafl›r›z” yan›t›n› vermiflti. Büyük bir
h›z ve heyecanla ›fl›¤a do¤ru yürümeye
bafllam›flt›k. Gözüm sürekli ›fl›kta ol-
mas›na ra¤men, sanki biz gittikçe ›fl›k
da bizden uzaklafl›yordu. 

Gerçekten de ›fl›k bizden çok
uzaktayd›, çünkü üç saat yürümemi-
ze ra¤men, o bize yak›n görünen ›fl›-
¤a ulaflamam›flt›k. Sonunda ara ver-
di¤imiz bir yerde Kahraman arkadafl
orada kal›p ertesi gün keflif yaparak
ilerlememizin daha uygun olaca¤›n›
söylemiflti. Karanl›¤›n içinde s›rt›m›z›
birer a¤aca dayayarak havan›n ay-
d›nlanmas›n› beklemeye koyulmufl-
tuk. Karanl›k geceden yavafl yavafla
mavi sabaha ç›k›yorduk... 

Sabah›n serin rüzgar› yorgun yüzleri-
mizi okflay›p geçiyordu. Hava tam ay-
d›nlan›nca yerimizden yavaflça hareket
etmeye bafllad›k, fakat bütün gece hare-
ket etmeyen ayaklar›m›z uyuflmufltu.
E¤ilerek ve sessizce ilerliyorduk. Etraf›-
m›zdaki boflalt›lm›fl köyler görünmeye
bafllam›flt›. Ama köyler öylesine canl› ve
yeflildi ki, sanki bofl, sahipsiz de¤illerdi.
Gece boyunca ateflin yand›¤› yeri keflfe-
diyorduk. Yamaçta konumlanm›fl, etraf›
yemyeflil tek bafl›na bir evdi, ateflin
yand›¤› yer. Kimseler görünmüyor ya da
biz göremiyorduk. Gündüz gözüyle ba-
k›yor, gerçek mesafemizi tespit etmeye
çal›fl›yorduk. Art›k gerçe¤e daha yak›n
tahmin yürütebiliyor ve bir saat çeker
diyorduk. Ama akflam olmas›n› bekle-
mek zorundayd›k. Daha önceki yerimize
dönüp s›rt›m›z› yine ayn› a¤açlara da-
yam›fl ve akflam› beklemeye koyulmufl-
tuk. K›sa bir süre sonra Kahraman Ar-
kadafl, istersem uyuyabilece¤imi, kendi-
sinin nöbet tutaca¤›n› söylemifl fakat
ben uykumun gelmedi¤ini söyleyince,
arkadafllar› mutlaka bulaca¤›m›z› söyle-
yerek bana moral vermeye çal›flm›flt›. 

SERXWEBÛN EEyyllüüll  220000887766
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Bense, daha çok duygulan›yor ve
her geçen dakika kendimi daha güç-
süz hissediyordum. 

Hiç bitmeyecek gibi gelen o günü de
bazen tart›flarak, bazen farkl› hayallere
dalarak geçirmifl ve akflam karanl›¤›n›
kucaklam›flt›k. Kolumu kefiyeyle iyice
sabitlefltirdikten sonra yola koyulmufl-
tuk. Günlerdir hep yeflillik görüyordum
ama buras› farkl›yd›. ‹nsan eli, insan
eme¤i de¤miflti buralara. Köye yaklafl-
t›kça gözümüze daha fazla çarpan ye-
flilliklerin ortas›nda durarak, etraf›m›z›
kontrol etmifltik. Ifl›k yine yan›yordu,
özellikle de ›fl›¤›n geldi¤i yeri dinliyor-
duk, pür dikkat kesilmifltik. Bir ara bir
çocuk sesi duydu¤umu zannedip bunu
hemen Kahraman arkadafla söyleyin-
ce, bana, oldu¤um yerde kalmam›,
kendisinin kontrol etmeye gidece¤ini
söylemiflti. Fakat ben, benim de onun-
la gidece¤imi söyleyin-
ce, tart›flman›n büyü-
mesinden korkmufl
olacak ki, sonunda
birlikte gitmemize raz›
olmufltu. Yavaflça ka-
p›ya yanaflm›fl, içeriyi
biraz dinledikten sonra
burada gerçekten ço-
cuk oldu¤una emin ol-
mufltuk. Tahta kap›-
n›n aral›¤›ndan içeriye
bakt›¤›m›zda fakir ve
sömürge bir aile tablo-
su gözümüze çarp-
m›flt›. Bu tablo bizi bi-
raz rahatlatm›flt›. Ka-
p›y› çald›¤›m›zda, kim
oldu¤umuzu soran ev
sahibine, “Heval” oldu-
¤umuzu söyledi¤imizde, hemen kap›y›
açarak bizi çok s›cak bir karfl›lama ile
içeriye alm›fllard›. 

Kad›n bizimle ilgilenirken, kocas›
da, aç oldu¤umuzu anlam›fl olacak ki,
yemekle u¤rafl›yordu. Bize nas›l yar-
d›mc› olacaklar›n› bilemiyorlard›. Kah-
raman arkadafl. hemen müdahale edip
her fley için teflekkür etmifl ve balon
gibi fliflen kolumu göstererek bu konu-
da yard›mc› olmalar›n› istemiflti.

Adam hemen koluma bakm›fl ve bi-
raz inceledikten sonra kemi¤in ç›kt›-
¤›n› söylemiflti. S›cak su ile ovalad›k-

tan sonra, kolumu tekrar yerine yer-
lefltirmifl fakat o ana kadar a¤r›-
mad›¤› kadar a¤r›m›flt› kolum bu yer-
lefltirme esnas›nda. Bu arada d›flar›-
dan sesini duydu¤umuz çocuk utan-
gaç utangaç ortal›kta dolafl›yordu.
Çocu¤un isminin Jîyan oldu¤unu ö¤-
rendi¤imde bu ailenin yurtsever oldu-
¤una kanaat getirmifltim. Niçin gel-
diklerini sordu¤umda, cevizlerini top-
lamak için geldiklerini ve geri döne-
ceklerini söylemifllerdi. 

SSoonnuunnddaa  aarrkkaaddaaflflllaarraa  ddoo¤¤rruu  
hhaarreekkeettee  ggeeççmmiiflflttiikk

Bu arada Kahraman arkadafl adam-
la, sanki y›llard›r tan›fl›yorlarm›flças›na
hofl bir sohbet gelifltirmiflti. Bu arada
ben de uzun bir süreden sonra yarala-
r›m› temizlemifl, rahatlam›flt›m.

Kahraman arkadafl, “Heval S›lav, bu
arkadafl bizim eski milisimiz, geçenlerde
arkadafllar› görmüfl, noktalar›n› biliyor-
mufl.” dedi¤inde, “Öyle mi!” diye hayk›r-
m›flt›m birden. Heyecandan içim içime
s›¤m›yor, sab›rs›zlan›yordum.

Arkadafllar› ne zaman görece¤imizi
sordu¤umda Kahraman arkadafl “Ya-
r›n” cevab›n› vermifl ve bir fleyler yaz-
maya bafllam›flt›. Milisle göndermek
üzere arkadafllara bir not yaz›yordu. 

Heyecandan evin içinde volta at›p
duruyordum. Kad›n bir ihtiyac›m›n
olup olmad›¤›n› sormufl, olmad›¤›n›

söyleyince de yatmaya gitmiflti. Bense
gece yürümeye, gündüz ise uyumaya
al›flt›¤›m için bir türlü uyuyam›yor-
dum. Ayr›ca evin içinde rahat da de-
¤ildim, kendimi zindanda hissediyor-
dum. Bütün gece boyunca arkadafl-
larla kafamda buluflma an›m›z› can-
land›rm›flt›m. Kahraman arkadaflsa,
son birkaç günün yorgunlu¤u a¤›r
bas›nca uykuya dalm›flt›.

Art›k sabah oluyordu ve sabah›n
durgunlu¤unda daha da sab›rs›zlan›-
yordum.

Sabah›n o ilk saatlerinde, utangaç
çocuk, çapak tutmufl gözleriyle etraf›-
na flaflk›n flaflk›n bak›yor, kad›n ise
tabak çanaklar› birbirine çarp›p du-
ruyordu ya da bana öyle geliyordu.
Arkadafllar› görme düflüncesi beni
heyecanland›r›yor, nihayet arkadafl-
lara kavuflaca¤›ma bir türlü inanam›-

yordum.
Sonunda arkadaflla-

ra do¤ru harekete geç-
mifltik. Köyden nas›l
ayr›ld›¤›m›, yaklafl›k iki
üç saat nas›l yürüdü-
¤ümü hiç fark etme-
mifltim bile. O an be-
nim için tek önemli
olan yoldafllar ve onla-
ra tekrar kavuflmakt›.
Att›¤›m her ad›mda ar-
kadafllara biraz daha
yaklaflt›¤›m› hissedi-
yordum. 

Onca günlük has-
retten sonra yoldaflla-
r›ma tekrar kavufl-
mufltum. Ömrümde
hiç bu kadar mutlu ol-

mam›flt›m. Bir saniye bile yoldafllar-
dan ayr›lmak istemiyordum. Kavufl-
man›n ilk heyecan›ndan sonra pusu
esnas›nda koptu¤umuz arkadafllar›
sorup, onlar›n da iyi olduklar› bilgisi-
ni ald›¤›mda mutlulu¤um iki kat›na
ç›km›flt›.

Yoldafll›¤›n bu s›cak ortam›n› bir
daha tadamama, yaflayamama kayg›-
s›n›n yüre¤imde yaratt›¤› bulutlar da-
¤›lm›fl, yerlerini eme¤in ve insana dair
olan bütün güzelliklerin en yücesinin
yafland›¤›, yarat›ld›¤› bu ortama ka-
vuflman›n mutlulu¤u doldurmufltu. 

SERXWEBÛNEEyyllüüll  22000088 7777
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Sabah›n erken saat-
leriydi. Her taraf› çi¤
kaplam›flt›. Saatler
ilerledikçe yerden gö¤e
do¤ru kümeler halinde
sis bulutlar› yükseliyor
ve yerini yavafl yavafl
parlak bir günefle dev-
rediyordu. Günefl bu-
lutlar›n aras›ndan
kendisini s›y›rmas›n›
baflarm›flt›, sanki tüm
›s›s›n›, parlakl›¤›n› ve
güzelli¤ini o güne at-
fetmiflti. Do¤an›n
tümü yeni oluflmufl gi-
bi p›r›l p›r›l parl›yordu.
Karnasa bu parlakl›k
içerisinde  daha görkemli ve daha asi
duruyordu. Çevresindeki tüm da¤lara
hakim olan Karnasa’y› k›skanmamak
imkans›zd›. Afla¤›da bulunan Kutra-
nus köyü ve köyden yukar›ya uzanan
zikzakl› yol bir baflka güzellik kat›yor-
du do¤an›n görünümüne. Köy büyük-
lü¤üne ve güzelli¤ine ra¤men bofltu.
Yirmi y›ll›k yürütülen savafltan bu
köy de nasibini alm›flt›.

Hakkari de her zaman havalar so-
¤uk olur. vadiye oranla yüksellerde
so¤uk on kat›na yükselir. Genel ola-
rak Bervarsevdin’nin Baflkale, Levine
ve Faraflin gücümüz bir taburdan
oluflmaktayd›. Genel toplant› ve dü-
zenleme için Kutranufl köyünün yu-
kar›s›nda bulunan kayal›klar›n içeri-
sinde konumlanm›flt›k. Geceleri don-
durucu bir so¤uk, gündüzleri ise ka-

vurucu bir s›cakl›k hakimdi. Geceleri
köyün yukar›s›nda bulunan eski
ah›rlarda kal›yorduk. Gündüzleri ise,
güneflten korunabilmek için kayala-
r›n gölgesine s›¤›n›yorduk. O gece ar-
kadafllarla ateflin çevresini çembere
alm›fl sohbet ediyorduk. Manga yer-
leri belirlendikten sonra uzanmak

için mangaya gittim.
Henüz uykuya dal-
m›flt›m ki kobra sesle-
ri geldi. Bunun üzeri-
ne hepimiz intiflara
ç›kt›k. Fakat kobralar
bizim için gelmemifl-
lerdi. Bir saate yak›n
afla¤›m›zda bulunan
bofl köye vurduktan
sonra geri gittiler,
tekrar mangalar›m›za
geri döndük. Fakat
daha tedbirli uzand›k.
Herkes uykuya dal-
m›flt›. Bir tek listeci
arkadafllar, devriye ve
tepecileri ayarlamak

için ayaktayd›lar. 
Bu durumdan sonra sabahleyin

her günküne oranla daha erken uyan-
m›flt›k. Çünkü akflamki kobralar›n ge-
lifli bofluna de¤ildi. Sabah kahvalt›s›n›
kayalar›n içerisinde yapt›ktan ve tepe-
cileri arazide her hangi bir olumsuzlu-
¤un olmad›¤›n› nöbetçi subaya tekmil
verdikten sonra pratik görevlendirme-
ler yap›lmaya bafllanm›flt›. 

Hava oldukça güzeldi. Parlak bir
günefl, hafif esen bir rüzgar baz› ar-
kadafllar› sohbette baz› arkadafllar›
da uykuya dald›rm›flt›. Çevreye ba-
k›ld›¤›nda daha önce düflman üzerin-
den kamulaflt›r›lm›fl küçük bafl hay-
vanlar, yine lojistik bölü¤üne ait 30’a
yak›n at ve kat›r bulunuyordu. Her-
kes gelecek felaketten habersizdi. Ta-
k›m komutan› bir arkadafl dürbü-

YYYY EEEE NNNN ‹‹‹‹     YYYY AAAAfifififiAAAA MMMM IIII NNNN     AAAA DDDD IIII

Kod ad›: Gulan  AG‹T
Ad› soyad›: Hediye  BENEK
Anne ad›: Hatun
Baba ad›: Abdullah
Do¤um yeri ve tarihi: 1977  Uludere-
Hilal
Partiye kat›l›fl tarihi: 1991-Van
fiahadet tarihi: 17  Ekim  1997
fiahadet yeri: Hakkari’nin  Kutranus
köyü
Görev düzeyi: Tak›m  komutan›

“Kürdistan’da savafl ac›mas›z oldu¤u kadar yak›c›d›r da. En sevdi¤in insanlar yan›

bafl›nda topra¤a düfler. Bazen öyle olur ki göz yafl› ak›tmaya f›rsat›n olmaz. kendi 

ellerinle yoldafl›n› gömersin. Yürek yanar, ama yand›¤› kadar da kendisini büyütür. 

Çünkü Gulan yoldafl ne ilkidir ne de sonuncusudur. Biz yapma iddia ve inanc›yla 

yürüyece¤iz. fiehitlere verilecek en güzel cevap da bu olacakt›r. Gulan Heval ve di¤er 

tüm yoldafllar›n arzular›n›, kendi istem ve arzular›m›z bilerek yüzümüz günefle dönük 

yürüyece¤imize ve ta ki günefle el uzatana denk durmayaca¤›m›za dair söz veriyoruz”

Gulan Agit (Hediye Benek)
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nünü kontrol ediyor ve temizliyordu.
Çevreyi kontrol etti¤inde Karnasa’n›n
yukar›s›ndaki düflman mevzilerini
gördü. Önce inanmad›, sonra tekrar
tekrar bakt›. Yan›lmam›flt›, bu düfl-
man mevzileri idi ve doluydu. Tepeci-
lerimiz ya düflman› fark etmemiflti ya
da bulunduklar› istikametten görün-
müyordu. Bütün arkadafllar savafl
pozisyonu için harekete geçti. Derhal
alt› sald›r› grubu ayarland›. Düflman
bizi halen fark etmemiflti. Düflman›n
as›l hedefi belli olmufltu. Afla¤›m›zda
bulunan Kutran›s köyü alevler içeri-
sinde yan›yor, köyden gök yüzüne
kara bulutlar yükselmeye bafllam›flt›.
Köyü alevler içerisinde b›rakan as-
kerler; Karnasa’ya do¤ru uzanan yol-
da rahat rahat ilerliyorlard› ve halen
bizi fark etmemifllerdi. Sald›r› grubu
hedefini ulaflt›  ve sald›r›ya geçti. A¤›r
ilerleyen askerler mermilerin patla-
mas›yla neye u¤rad›klar›na flafl›rm›fl,
korku ve panik içerisinde mevzilenen
savunmalar›na do¤ru koflturmaya
bafllam›fllard›. Askerler zor durum-
dayd›lar. Fazla zaman geçmeden
kobralar›n› yard›mlar›na ça¤›rm›fl-
lard›. Biz noktada bulunan arkadafl-
lar kayal›klar›n içerisine mevzilen-
mifltik. Tak›m komutan›m Heval Gu-
lan, mevzilenmeyi sa¤lamlaflt›rd›ktan
sonra silah›n› alarak yönetim manga-
s›n›n bulundu¤u kayal›klara gitti. 

Tek tesellim sessizce ak›tt›¤›m 
gözyafllar›m olmufltu

Kobralar gelmeden önce bir arka-
dafl noktada bulunan koyunlar›n
yönünü baflka bir vadiye vermiflti. Si-
lah seslerinden ürken koyunlar nok-
tadan uzaklaflt›r›ld›. Kat›r ve atlar› ise
bir baflka arkadafl götürüyordu. Fa-
kat alan yayla oldu¤undan hareketle-
rimiz düflman taraf›ndan çabuk fark
ediliyordu. noktada sadece iki at›m›z
kalm›flt›. Onlar›n da kaçmamalar›
için tafllara sa¤lam ba¤lanm›flt›. Kob-
ralar hiç gecikmeden gelmiflti. Biz on-
lar›n çat›flma sahas›na müdahale
edece¤ini san›rken, onlar yönünü bi-
ze do¤ru çevirerek direkt noktan›n
üzerine yöneldiler. ‹ki kobrayd› ol-
dukça haz›rl›kl› gelmifllerdi. Bizim
kayalar aras›na mevzilenmemiz ko-
runmam›z› sa¤l›yordu. Fakat aç›kta
kalan atlar›m›z yerimizi hemen deflif-
re etmifllerdi. ‹lk iki kobra tüm cepha-
nesini iki at üzerine boflaltt›. Fakat
bir türlü isabet ettiremedi. Kobra sal-
d›r›s› alt›nda kalan atlardan biri hiç-
bir fley yokmufl gibi pozisyonu hiç
bozmadan otlanmaya devam ederken,
di¤er at ise mermilerin aras›nda z›p-
lay›p duruyordu. Her iki at iplerini
kopar›p kaçmak, bu atefl çemberin-
den kurtulmak istiyorlard›, fakat ya-
pam›yorlard›... Biz onlar› kayal›klar›n

aras›nda izliyorduk. Ama onlar› kur-
tarmak için elimizden hiçbir fley gel-
miyordu. Onlar hayvand›lar belki
ama ba¤lanmay›, esir al›nmay› ret
ediyorlar. bir an önce bu güzelim yay-
lalarda dört nala verip koflmak, cofl-
mak istiyorlard›. Tabur komutan›m›z
Rojhat arkadafl karfl›da bulunan da-
ha yüksek bir tepeye yan›ndaki iki ar-
kadaflla beraber ilerliyordu. Tepeden
arazi daha net biçimde görünüyordu.
Cihazla koordine yapan tak›m komu-
tan›m›z düflman taraf›nda fark edil-
miflti. ‹kinci defa gelen kobralar›n bu
seferki hedefi hem koordine, hem de
nokta tepesi olmufltu. Hiç durmadan
vuruyorlard›. O kadar alçakta uçufl
yap›yorlard› ki içindeki pilotu görmek
mümkündü. Kobralar vururken as-
kerler geri çekilme yapm›flt›. Etraf›
barut kokusu epeyce sarm›flt›. Hiç
kimse yerinden ç›kmam›fl. Gelecek
olan talimat› bekliyordu. Karfl›m›zda-
ki koordine tepesinden bir arkadafl
hem iniyor, hem de ba¤›r›yordu. Ar-
kadafl›n ba¤›rmas› hepimizi oldukça
korkutmufltu. Hemen yerimizden f›r-
lad›k birkaç arkadafl koordine tepesi-
ne kofltu. Geri geldiklerinde tabur ko-
mutan›m›z ve yan›ndaki bir arkadafl
yaralanm›flt›. Akflam olmufltu, fakat
ay ›fl›¤›n›n ayd›nl›¤› gündüzü aratm›-
yordu. Koordine tepesinde sand›¤›m›z
Gulan Heval orada yoktu. Birkaç ar-
kadafl onu aramak için yönetim man-
gas›n›n bulundu¤u yere gittiler. O s›-
rada bir kayan›n üzerinde oturmufl
arkadafllar›n getirece¤i haberi bekli-
yordum. ‹ki grup olumsuz cevab› ile
gelince art›k flehit düfltü¤üne inan-
m›flt›m. Çünkü Gulan Heval denetimi
alt›ndaki yap›ya oldukça ba¤l›yd› ve
mutlaka ne olursa olusun bunca saat
yaln›z b›rakmazd›. Bunca saat gelme-
di¤ine göre kesin flehittir deniliyordu.
Ben flahadetini bir türlü kabullene-
medi¤im için belki yaral›d›r, bir yer-
lerde bay›lm›flt›r düflüncesiyle kendi-
mi avutuyordum. Tek tesellim sessiz-
ce ak›tt›¤›m gözyafllar›m olmufltu. Sa-
vafl ak›c›l›¤›n› ve cambazl›¤›n› bir de-
fa daha göstermiflti. ‹kinci grup geri
döndü fakat onlar da bulamam›fl-
lard›. Bunun üzerine yeni bir grup
ayarland›. Manga komutan› arkadafl
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benim de grupla gitmemi söyledi¤inde
yerimde donup kalm›flt›m. fiahadetini
kabullenmedi¤im can yoldafl›m›n ce-
sedini nas›l arayacakt›m. Grup ara-
maya bafllam›flt› bile. Ben de arka-
dafllar›mla aramaya bafllad›m. Ay
›fl›¤› oldu¤undan etraf› rahatça göre-
biliyorduk. Ben çok farkl› duygular
içerisinde onu ar›yordum. ‹lk tan›flt›-
¤›m an bir film fleridi gibi gözlerimin
önünde geçip gidiyordu. Köyden, köy
halk› ve ailesi korucu sistemini kabul
etmemek için direnmifl fakat düflman
sonradan köyü atefle verince, mecbu-
ri göç etmek zorunda kalm›fllard›. ‹lk
evimize geldiklerinde akrabalar›m ol-
duklar›n› bile bilmiyordum. Daha
sonra annem amca çocuklar› oldu¤u-
muzu anlatm›flt›. Daha sonra gidifl-
gelifller yak›n, s›cak bir arkadafll›k
oluflturmufltuk. ‹flte bunca duygu ve
düflünce içerisinde Gulan’› ar›yor-
dum. Ölüm tehlikesiyle bir çok defa
karfl›laflmama ra¤men bu denli bir
korku içimi hiçbir zaman kaplama-
m›flt›. Bu en ufak bir h›fl›rt› ya da bir
tafl›n siyahl›¤› beni korkutmaya yeti-
yordu. Küçük vadinin afla¤›s›na ka-
dar kontrol etti¤imizde bulamad›k.

Umutsuz, moralsiz bir flekilde geri
döndü¤ümüzde yönetim mangas›n›n
afla¤›s›ndaki kayal›klara ulaflm›flt›k ki,
nas›l oldu¤unu bilmiyorum, ama san-

ki yüzlerce ses bana sa¤a dönmemi
söylüyordu. Hafifçe bafl›m› çevirdi¤im-
de karfl›mda Gulan’› gördüm. Nas›l ki
bir çocuk annesine sar›larak güven
içinde yat›yorsa Gulan Heval de kanl›
bedeni ile toprak anaya sar›lm›fl ve bir
çocuk gibi uyuyordu. Son arzular›n›,
istemlerini ve son nefesini verirken ya-
n›nda olmay› ne çok isterdim yoldafl.

Topra¤a kan verdik su yerine, da-
ha güzel günler yeflersin diye. 1982
olmaz denildi. Hakkari’yi ölüm yeri
olarak nitelendirdiler. Y›l 1997 olma-
za inat olur dedik. Yeni yaflam, genç
bedenlerin kan›yla olufltu. Hakkari
ölüm de¤il, yeni yaflam›n ad› oldu.

Gulan Heval 1991 y›l›nda Van’da
bir grup arkadafl›yla saflara kat›ld›.
1991-96 y›llar› aras› Hakurke, Zele ve
Za¤ros eyaletlerinde pratik faaliyet
yürüttü. 96 sonbahar›nda Zap alan›n-
da bir devre kal›p kadro e¤itimi gördü.
97 Zap operasyonunda tak›m komu-
tan› olarak yer ald›. Daha sonra Hak-
kari’ye dayatmalar› sonucunda gön-
derildi. Hakkari’nin Bervosevdi’ne ala-
n›nda tak›m komutanl›¤› yapt›. Yeni
gelmesine ra¤men olgun kiflili¤i, feda-
karl›¤› ve dürüstlü¤ü onun her arka-
dafl taraf›ndan sevilmesine neden-
oldu. Gulan heval hiç okul okumama-
s›na ve köylü-feodal bir aileden gelme-
sine ra¤men parti saflar›nda verilen

imkânlar› iyi de¤erlendirmifl ve kendi-
sini oldukça gelifltirmiflti. Yazmas›n›
ve okumas›n› baya¤› gelifltirmifl, Parti
Önderli¤inin çözümlemelerini kendisi
okuyordu. Savaflta cesaretliydi. Zor
durumlarda hiçbir zaman yoldafl›n›
geride b›rakmazd›. Onun da tüm yol-
dafllar› gibi tek istemi Parti Önderli¤i-
ni bir defa olsun görmekti. Heval Gu-
lan’›n flahadeti hepimizi derinden
üzerken intikam›m›z›, iddiam›z› ve
ba¤l›l›¤›m›z güçlendirdi.

Kürdistan’da savafl ac›mas›z oldu-
¤u kadar yak›c›d›r da. En sevdi¤in in-
sanlar yan› bafl›nda topra¤a düfler.
Bazen öyle olur ki gözyafl› ak›tmaya
f›rsat›n olmaz. kendi ellerinle yolda-
fl›n› gömersin. Bu ayn› çiçe¤in dal›n-
dan kopar›lmas› ve daha sonra sol-
mas›na benzer. Yürek yanar, ama
yand›¤› kadar da kendisini büyütür.
Çünkü Gulan yoldafl ne ilkidir ne de
sonuncusudur. Biz, yapma iddia ve
inanc›yla yürüyece¤iz. fiehitlere veri-
lecek en güzel cevap da bu olacakt›r.

Gulan Heval ve di¤er tüm yoldaflla-
r›n arzular›n›, kendi istem ve arzula-
r›m›z bilerek yüzümüz günefle dönük
yürüyece¤imize ve ta ki günefle el
uzatana denk durmayaca¤›m›za dair
söz veriyoruz. 

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››

Düzeltme
Mart 2008 say›m›zda 03 fiubat

Bingöl-Dall›tepe flehitlerinden Mar-
din 1976 do¤umlu Hogir  SEKVAN
kod adl› gerillan›n isminde yanl›fll›k
olmufltur. Mehmet fiimflek olarak
verdi¤imiz flehidimizin ismi Murat
fifiimflek’tir. bu yanl›fll›ktan dolay›
okuyucular›m›zdan özür dileriz.
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Ad›, soyad›:Yakup  Çiftçi
Kod ad›:D›lflad  Sümbül
Do¤um yeri-tarihi:Hakkari  1986
fiehadet tarihi:1  A¤ustos  2008
Faraflin

Ad›, soyad›:Kaz›m  Yak›n
Kod ad›:Serdar  Tal›si
Do¤um yeri-tarihi:Hakkari  1991
fiehadet tarihi:21  A¤ustos  2008
Geliye  Dostki/Yüksekova

Ad›, soyad›:Ümit  Yakan
Kod ad›:fiahan  (Brusk)  Özalp
Do¤-yeri-tarihi:Özalp/Van/1980
fiehadet tarihi:26  A¤ustos  2008
Mutki/Bitlis

Ad›, soyad›:Fariz  Kaymaz
Kod ad›:Andok  Amed
Do¤um yeri-tarihi:Lice  1975
fiehadet tarihi:26  A¤ustos  2008
Mutki/Bitlis

Ad›, soyad›:Orhan  Caner
Kod ad›:fiorefl  Hakkari
Do¤um yeri-tarihi:Hakkari  1975
fiehadet tarihi:11  A¤ustos  2008
Hatay

Ad›, soyad›:Adnan  Donuk
Kod ad›:Kendal  Polat
Do¤um yeri-tarihi:Suruç  1982
fiehadet tarihi:21  A¤ustos  2008
Geliye  Dostki/Yüksekova

Ad›, soyad›:Sadrettin  Varol
Kod ad›:Y›lmaz  Amed
Do¤um yeri-tarihi:Silvan  1975
fiehadet tarihi:26  A¤ustos  2008
Mutki/Bitlis

Ad›, soyad›:Gülcihan  Sönmez
Kod ad›:Savuflka  Adar
Do¤um yeri-tarihi:Manisa  1979
fiehadet tarihi:28  A¤ustos  2008
Mutki/Bitlis

Ad›, soyad›:Mustafa  Ömer
Kod ad›:Demhat  Afrin
Do¤um yeri-tarihi:Afrin  1977
fiehadet tarihi:15  A¤ustos  2008
Sason

Ad›, soyad›:M.Mustafa  Tangüner
Kod ad›:Kawa  Kalan
Do¤um yeri-tarihi:Bismil  1978
fiehadet tarihi:23  A¤ustos  2008
Derik/Mardin

Ad›, soyad›:Mesut  Keser
Kod ad›:Diren
Do¤um yeri-tarihi:Bitlis  1986
fiehadet tarihi:26  A¤ustos  2008
Mutki/Bitlis

Ad›, soyad›:Behram  Mehmetlu
Kod ad›:P›l›ng  (fiero)  Dersim
Do¤um yeri-tarihi:Kosk  1985
fiehadet tarihi:26  A¤ustos  2008
Mutki/Bitlis

Ad›, soyad›:Fadime  Bozdemir
Kod ad›:Çavre  Mardin
Do¤um yeri-tarihi:Kerboran  1988
fiehadet tarihi:16  A¤ustos  2008
Za¤ros

Ad›, soyad›:Mehmet  Dölek
Kod ad›: Latif  Gap
Do¤um yeri-tarihi:Mardin  1988
fiehadet tarihi:23  A¤ustos  2008
Derik/Mardin

Ad›, soyad›:Hatice  Aspar
Kod ad›:fiilan  Y›lmaz
Do¤um yeri-tarihi:Tatvan  1978
fiehadet tarihi:26  A¤ustos  2008
Mutki/Bitlis

Ad›, soyad›:Sait  Resuli
Kod ad›:Duran  Makü
Do¤um yeri-tarihi:Makü  1984
fiehadet tarihi:26  A¤ustos  2008
Mutki/Bitlis
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