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Güneflimiz karart›lamad›
Komplo bofla ç›kar›ld›

15 fiubat’›n 10. y›l›nda 
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RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

‹mral› Cezaevine al›nd›¤›mda beni ilk karfl›layan kifli, Av-
rupa Konseyi’ne ba¤l› ‹flkenceyi Önleme Komitesi’nin bafl-
kanl›k düzeyindeki temsilcisiydi. Bana söyledi¤i ilk söz, “bu
cezaevinde kalacaks›n, biz de Avrupa Konseyi üzerinden de-
netleyip baz› çözümler gelifltirmeye çal›flaca¤›z” oldu. Dostlu-
¤a tarihte efline ender rastlanan bir ihanet temelinde beni
ABD-CIA denetimine teslim eden Yunan ulus-devletinin Tür-
kiye Cumhuriyeti’yle iliflkileri ç›kar denklemine eklenince,
‘ç›plak  krallar  ve  maskesiz  tanr›lar  ça¤›nda’ ‹mral› kayal›kla-
r›na zincirlenip, Prometheus efsanesine ‘tafl ç›kartan’ biçim-
de bir kadercilik mahkûmiyetine duçar (düflen) oldum.

Bu sürece yol açan Suriye’den ç›k›fl›mdaki denklem daha da
çarp›c›d›r. Beni Suriye’den ç›kartan anlay›fl, özünde yine dostlu-
¤a çizdi¤im paye ile ‹srail’in Kürt politikas› aras›ndaki çeliflkinin
çarp›flmas›na dayan›r. Özellikle ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda
Kürt sorununun patronajl›¤›na soyu-
nan ‹srail, flahs›mda giderek etkili ol-
maya bafllayan ikinci bir Kürt çözüm
tarz›na tahammül edemeyecek denli
hassast›. Benim çözüm tarz›m hesapla-
r›na kesinlikle uygun düflmüyordu.
Hakk›n› inkâr etmemeliyim; MOSSAD
dolayl› yoldan beni kendi çözüm yoluna
davet etti. Ama buna da ben ne ahlaken
ne siyaseten aç›k ve haz›r de¤ildim. Su-
riye Arap yönetimi PKK Önderli¤iyle
taktik yan› a¤›r basan bir iliflki biçimini
asla aflmak istemedi. Kald› ki, Haf›z
Esad önderli¤i ABD-Sovyetler Birli¤i he-
gemonya çat›flmas›na dayal› olarak vü-
cut bulmufltu. Sovyetler’in çözülüflüyle
birlikte, kritik bir aflamada hiçbir taktik
iliflkiyi koruyacak durumda de¤ildi. Be-
nimle -PKK oluflumuyla- Türkiye’yi
dengelerken, bir anlamda Türkiye
Cumhuriyeti’nin 1958’den itibaren geli-
flen Suriye üzerindeki tehdidine ve afl›r› ‹srail yanl›s› e¤ilimine
yan›t ar›yordu. PKK’nin bu konuda uygun araç olmas›, uzun sü-
reli bir taktik iliflkiye imkân verdi. Bu iliflkinin ikinci bir Kürt po-
litikas›na yol açabilece¤i pek görülmek istenmiyordu. Türk yöne-
timlerinin bütün çabalar› bu anlamda etkili olam›yordu.

Bu k›sa hat›rlatma bile beni Suriye’den ç›kartan esas gü-
cün ‹srail oldu¤unu gösterir. fiüphesiz ABD’nin siyasi ve Tür-
kiye’nin askeri bask›lar› da bunda rol oynam›flt›r. Unutma-
mak gerekir ki, ‹srail daha 1950’lerde Türkiye ile kapal› ant-
laflmalar içindeydi; ikinci kez 1996’da ‘anti-terör’ ad› alt›nda
yap›lan ilave bir antlaflmayla ABD, ‹srail ve Türkiye Cumhu-
riyeti aras›ndaki anti-PKK ittifak› tamamlanm›fl oluyordu.

Bu sürece eklenmesi gereken di¤er önemli bir faktör, ABD
ve ‹srail’le iliflki içindeki KDP ve YNK yönetimiyle, di¤er bir de-

yiflle 1992’de oluflturulan Kürt Federe Meclisi ve yönetimiyle
Türkiye Cumhuriyeti aras›nda sa¤lanan anti-PKK temelindeki
iflbirli¤iydi. fiüphesiz Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve si-
lahl› kuvvetleri o günün koflullar›nda taktik bir anlay›flla ha-
reket ediyorlard›. Ancak tarihin kendine has bir yürüyüflü
vard›. Çok çeflitli alg›lamalar önemli geliflmeleri belirler. Tür-
kiye’nin günümüzde çokça öfkelendi¤i bu tarihsel yan›lg›s›
dar, bencil ve tek tarafl› bir alg›dan kaynaklanmaktad›r.

1998’de aleyhteki bu faktörlerin birleflmesiyle Suriye’den ç›k›-
fl›m gerçekleflti. Aç›kça belirtmeliyim ki, ben de Suriye’den ç›kma
gere¤inin tamamen fark›ndayd›m. Bu alanda afl›r› bir bekleme
dönemi geçirdim. Ama Kürdistan için geliflen politik çizginin çe-
kicili¤i ve stratejik düzeye ç›kartmak istedi¤im dostluk yaklafl›-
m›m beni adeta tutsak etmiflti. Suriye yönetimi en üst düzeyde
bunun sak›ncas›n› önemle belirtmiflti. Bunu itiraf etmem gere-

kir. Ama ben halen stratejik bir halklar
dostlu¤unun önemini ve vazgeçilmezli-
¤ini savunmak durumunday›m. Beni
Yunanistan’a çeken anlay›fl da ayn›yd›.
Yunan Devletiyle olmasa da, halk›yla
de¤erli dostluk iliflkileri gelifltirmek
ikinci düzeyde ilgimi çeken bir yakla-
fl›md›. Klasik kültür ve trajik tarihleriy-
le al›flverifl oldukça önemliydi; dostlu-
¤un gere¤ini dayat›c› nitelikteydi.

Di¤er bir olas› ç›k›fl yolum Kürdistan
da¤lar›yd›. Daha çocukken di¤er bir is-
mim de ‘Dînê çolê, dînê çîya’ idi. ‘Da¤,
çöl delisi’ anlam›na gelir. Fakat iki et-
meni hesaplamam bu yolu ikinci plana
b›rak›yordu. Da¤da, ülke’de olaca¤›m
yöre üzerine her tür silahla bombala-
mada bulunman›n kaç›n›lmazl›¤›n›n
halk ve yoldafllar üzerindeki tahribat›y-
la iliflki darl›¤› dikkate al›nd›¤›nda, böy-
le bir durumda sadece askeri yolda yo-

¤unlaflma ve tümüyle askeri yola sap›fl kaç›n›lmazd›. Di¤er
önemli bir husus olarak, gençli¤in inan›lmaz e¤itimsizli¤i ve ken-
dilerini mutlaka e¤itmem gere¤i beni da¤a ç›k›fltan al›koyuyordu.

Özcesi Türkiye’de resmi ve gayri resmi birçok çevrenin “ifl-
te s›k›flt›rd›k, bak nas›l sonuç ald›k” iddias› fazla gerçe¤i yan-
s›tm›yor. Nitekim ayn› s›k›flt›rma politikas› ‹ran ve Irak üze-
rinde halen yo¤unca denenmesine ra¤men, sonuç vermek ye-
rine bir kör saplant›ya yol açm›flt›r. ‹çine girilen Suriye ve
‹ran taktik iliflkisinin ne tür sonuçlara gebe oldu¤u ise flim-
diden kestirilemez... ‹mral› kayal›klar›na zincirlenip bir ka-
dercilik mahkûmiyetine duçar oldum.

‹‹mmrraall››  kkaayyaall››kkllaarr››nnaa  zziinncciirrlleenniipp  bbiirr  kkaaddeerrcciilliikk  
mmaahhkkûûmmiiyyeettiinnee  dduuççaarr  oolldduumm

* Bu yazı Reber Apo’nun görüşme notlarından 
derlenmiştir.
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Kürt  sorununu  demokrasinin  ve  bar›fl›n  
tetikleyici  gücü  haline  getirelim  
Türkiye’de bütün iç ve d›fl politikalar Kürt özgürlük
hareketini bast›rmaya yöneliktir. Türk devletinin iç ve
d›fl politikalar› Kürt hareketini bast›rmaya yönelik
oldu¤u gibi d›fl güçlerin... ((1111’’ddee))

11.  y›l  komplonun  kesin  yenilgisinin  
bafllang›ç  y›l›  olacakt›r
Uluslararas› 15 fiubat komplosunun 11. y›l›na giriyoruz.
Bilindi¤i gibi halk›m›z bu günü “kara gün” olarak
tan›mlad›. Yani bu gün, olumsuzluklarla, kötülüklerle
ifade edilen, Kürt halk... ((2277’’ddee))

Yerel  seçimlerde  halk›m›z  oyunu  
özgür  gelece¤i  için  kullanacakt›r
Öncelikle Türkiye’nin içine girmifl oldu¤u bu seçim
sürecinin gerek halk›m›z ve özgürlük mücadelemiz
aç›s›ndan gerekse Türkiye’nin gündeminin belirlenmesi
aç›s›ndan önemli oldu¤unu... ((3399’’ddaa))

Önderli¤imizin  özgürlü¤ü  
Viyanca  bir  duruflla  sa¤lanacakt›r
Uluslararas› komplonun uygulamaya geçti¤i ve Önder
Apo’nun Suriye’den ç›kt›¤› 9 Ekim 1998 gününden
bafllayarak Önderli¤in ‹mral›’ya getirildi¤i sürece
kadar ve sonras›nda... ((4444’’ttee))

Kürt  sorununu  Ortado¤u’da  
bir  silah  olmaktan  ç›karal›m  (Reber  Apo)
Benim buraya getiriliflimde Türkiye’nin ciddi hiçbir rolü
yoktur. Türkiye’nin buna gücü de yetmez. Buraya geti-
riliflimde birinci dereceden rolü olan ‹srail’dir. Ben bunu
iyi biliyorum. Bana hücre... ((4499’’ddaa))

Uluslararas›  komplonun  baflar›  flans›  zay›flam›flt›r
ABD, Önder Apo ve PKK ile daha ilk ç›k›fl›ndan itiba-
ren ilgilenmeye bafllam›flt›r. Bunu ABD’nin Çukurova
konsoloslu¤unun fiah döneminde Tahran’daki ABD elçi-
li¤ine gönderdi¤i... ((6622’’ddee))

Ulusal  Konferans  Kürt  demokrasisine  
cevap  olabilir  mi?
Y›llard›r Kürt halk›n›n ve örgütlerinin gündeminde
olan ama bir türlü gerçekleflmeyen ulusal birli¤in zemi-
ni olabilecek ulusal bir konferans tart›flmalar› son
zamanlarda daha fazla hem aciliyet kazanm›... ((7744’’ttee))

Cilo’nun  bulutlar›
Sabahleyin uyand›¤›mda önceki günün yorgunlu¤undan
izler tafl›yordum. Önceki günün k›rg›nl›¤›n› giderip,
güne dinç bafllayabilmek için d›flar› f›rlad›m. Ci¤erleri-
mi taze havayla doldurdum. Ocak ay›na... ((7788’’ddee))

15 fiubat komplosu do¤ru anlafl›lmal›

“15 fiubat komplosu 21. yüzy›l›n komplosudur.

15 fiubat komplosunu derinli¤ine yeni boyutlar› ile

açaca¤›m. Yaflam›m bu komplonun aç›¤a ç›kmas›na

yöneliktir. Tasfiyem de bu komployla ba¤lant›l›d›r.

Komplonun uluslararas› boyutlar› var. Bu konuda

çok kapsaml› bilgiler var. Hem ulusal hem de ulus-

lararas›, kamuoyu bunu...”(2’de)

‹çindekiler
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YYaaflflaamm››mm  bbuu  kkoommpplloonnuunn  aaçç››¤¤aa  
çç››kkmmaass››nnaa  yyöönneelliikkttiirr

15 fiubat komplosu 21. yüzy›l›n
komplosudur. 15 fiubat komplosunu
derinli¤ine yeni boyutlar› ile açaca-
¤›m. Yaflam›m bu komplonun aç›¤a
ç›kmas›na yöneliktir. Tasfiyem de bu
komployla ba¤lant›l›d›r. Komplonun
uluslararas› boyutlar› var. Bu konu-
da çok kapsaml› bilgiler var. Hem
ulusal hem de uluslararas›, kamuoyu
bunu yeterince do¤ru anlayamad›.

Öncelikle yakalat›lma tarz›m›n ay-
d›nlat›lmaya halen fliddetle ihtiyac› var-
d›r. Son yüzy›llarda Kürt hareketleri
üzerindeki oyunlar›n en tehlikeli ve kap-
saml› bir özeti ile karfl› karfl›ya olundu-
¤u her geçen gün daha iyi anlafl›l›yor.
‹flin garip taraf›, oyunun Türkiye’ye yö-
nelik k›sm›n›n daha az boyutlu ve yü-
zeysel olmay›p, en az PKK’ye ve bana ya-
p›lan kadar derinlikli, kapsaml› ve uzun
vadeli oldu¤udur. fiüphesiz bunun al-
t›nda kökeni tarihe uzanan, karfl›l›kl›
yanl›fll›klar›n büyüttü¤ü ve ça¤dafll›kla
ba¤daflmayan yaklafl›m, yap› ve iliflki
tarz›n›n rolü temeldir. Anadolu ve Mezo-
potamya üzerinde klasik hesaplar›n
güncelli¤i ile de ba¤lant›l›d›r. fiahs›ma
yönelik komploda bu temelden kaynak-
lanan, ama her oda¤›n ve ülkenin uzun
vadeli ve güncel ç›karlar›na dayal› yak-
lafl›mlar›n ac›mas›zl›k kadar hesapl›l›¤›
da bir o kadar gerçektir.

Suriye’den Avrupa’ya ç›kmam› flöy-
le aç›klayabilirim: Önümde iki yol var-

d›: Da¤ yolu, Avrupa yolu. ‹kisi de tu-
tulmufltu. Da¤a ç›kmak k›rk y›ll›k öz-
lemimdi. Da¤a ç›ksayd›m, birey olarak
benim için kurtulufl olabilirdi. Benim
için k›rk y›ll›k bir hayal olan da¤› ter-
cih etmedim. Çünkü da¤a ç›kmam ça-
t›flmay› ve ç›kmaz› zamana daha da
yayarak derinlefltirecekti. Ac› ve kay›p-
lar, taraflarca çok daha yo¤unca yafla-
nacakt›. Güney Kürdistan boyutunda,
1925’in daha gelifltirilmifl bir modeli
uygulanacakt›. Halk ve hareketin bun-
dan dolay› zorlanaca¤›n› biliyordum.
Bunu bildi¤im için böylesi bir sonucu
yaratmaya hakk›m olmad›¤›na kendi-
mi inand›rd›m. Bunu da içsellefltir-
dim. Dikkat ederseniz, ‘98 Eylül Atefl-
kesini tek tarafl› da olsa kabullenme-
ye, hatta dolayl› da olsa iliflkileri de-
¤erlendirmeye ihtiyaç duymaktayd›m.
Çünkü iki taraf›n da kontrolü yitirme
ve d›fla ba¤lanmalar› gün geçtikçe geli-
fliyordu. Bunu önlemek bana daha
do¤ru geliyordu. Savafl› en çok t›rman-
d›rabilecek bir aflamadayd›m. Moral ve
siyasi anlay›fl›m bunda zorlan›yordu.
Afl›r› bir tekrar durumu görülüyor, bu
b›kk›nl›k yarat›yordu. Savafl, e¤er
mutlak gerekli ise, bir çeliflkiyi çözmek
için baflvurulabilecek bir araçt›r. Ama
böyle bir konumdan düfltü mü, onu
sürdürmek gittikçe cinayete dönüfle-
cekti. Bunu sezinliyordum. Ç›kmaz bi-
raz da böyleydi. Derinlefltirme de¤il çö-
züm ar›yordum. Avrupa’ya ç›k›fl›m bu
nedenleydi. Asl›nda plan daha Suri-
ye’deyken, NATO kapsam›nda olmakla
birlikte, oldubittiye getirilme durumu

da vard›. Görünüflte Türkiye için çok
acil ve hakl› bir nedene dayal› benim
etkisizlefltirilme durumumun, asl›nda
Türkiye’nin bu amac›n›n ötesinde kul-
lan›lmaya çal›fl›ld›¤›n› görmek gereki-
yordu. San›r›m her iki taraf›n acil ve
s›k›fl›k yönleri görülerek gelifltirilen,
derinlefltirilen bir pland›r bu.

Komplonun önemi ve boyutlar›n›
daha önce defalarca aç›klam›flt›m.
Amerika’n›n Büyük Ortado¤u Proje-
si’yle milliyetçilikleri ve ulus-devletçik-
leri ortaya ç›kar›p çat›flt›rarak yüz y›l
daha Ortado¤u’da egemen olunmak
amaçlan›yor. Suriye, ‹ran ve Türkiye
de bundan nasibini alacak. Ameri-
ka’n›n Büyük Ortado¤u Projesi, benim
komployla Türkiye’ye teslim edilmemle
yak›ndan ilgilidir. Peki ben neden böy-
le bir komployla Türkiye’ye verildim?
Bu hala anlafl›lm›fl de¤il. Ben bunu
burada defalarca aç›klad›m. Komplo-
nun iki amac› vard›r: Birincisi, yarg›la-
ma sürecinde benimle Baflbakanl›k
ad›na görüflmeye gelen yetkilisine de
bu komplodaki amac›n bir Türk-Kürt
savafl› yaratmak oldu¤unu söylemifl-
tim. Benim tutumum sayesinde bu sa-
vafl önlenmifltir. Ben bütün gücümle
bu durumu engellemeye çal›flt›m. Me-
sela silahl› güçleri s›n›r d›fl›na ç›kart-
t›m. Ben bunu gönüllü olarak yapt›m,
inanarak yapt›m. Bu ülkenin hayr›na
oldu¤una inand›¤›m için yapt›m. O
günlerde bir bar›fl umudu do¤mufltu.
Ordunun içinde bunu anlayanlar oldu
ama bir türlü prati¤e geçmedi, çözüm
için somut ad›m at›lmad›. Bunca süre-

15  fiubat  komplosu  do¤ru  anlafl›lmal›  -1

“‹‹kkiinnccii  kkeezz  RRuussyyaa''yyaa  ggiiddiiflfliimmddee  eevv  ttuuttttuukk  vvee  oorrddaa  kkaalldd››kk..  DDaahhaa  ssoonnrraa  TTaacciikkiissttaann''aa  ggiittttiikk..  EErrmmeenniissttaann,,  
AAzzeerrbbaayyccaann  üüzzeerriinnddeenn  üüllkkeenniizzee  ggiiddeebbiilliirrssiinniizz  ddeeddiilleerr..  TTaacciikkiissttaann''ddaa  bbüüyyüükk  bbiirr  hhaavvaaaallaann››nnaa  iinnddiikk..  OOrraaddaa  bbiirr  
hhaaffttaa  kkaalldd››mm..  TTeekkrraarr  MMoosskkoovvaa  üüzzeerrii  PPeetteerrssbbuurrgg''aa  ggeellddiimm..  OOrraaddaann  AAttiinnaa''yyaa  BBeeyyaazz  RRuussyyaa''yyaa  vvee  oorraaddaann  ddaa

KKoorrffuu  aaddaass››nnaa  vvee  eenn  ssoonn  KKeennyyaa''yyaa  ggiittttiimm..  MMoosskkoovvaa''yyaa  iikkiinnccii  ggiiddiiflfliimmddee  RRuuss  yyeettkkiilliilleerriiyyllee  tteekkrraarr  
tteemmaass››mm››zz  oolldduu,,  aayynn››  aaddaamm  yyiinnee  ggeellddii..  ‘‘EErrmmeenniissttaann  üüzzeerrii  üüllkkeenniizzee  ggiiddeebbiilliirrssiinniizz’’  ddeeddii..  ‹‹hhaanneett,,  mmaanniippüüllaassyyoonn,,  

ssaahhtteekkâârrll››kk,,  ggüüçç,,  hheerr  flfleeyy  vvaarrdd››..  BBiirr  hhaallkk  bbeenniimm  flflaahhss››mmddaa  yyookk  eeddiillmmeekk  iisstteenniiyyoorrdduu”

RReebbeerr  AAppoo’’nnuunn  oonn  yy››llll››kk  ggöörrüüflflmmee  nnoottllaarr››nnddaann  ddeerrlleennmmiiflflttiirr
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dir bu süreci bireysel inisiyatifimle
sürdürmeye çal›fl›yorum ama art›k bu
durumda bunu ne kadar sürdürebili-
rim bilemiyorum. Türkiye’ye teslim
edilmem karfl›l›¤›nda K›br›s, Ege ve
Güney’deki Kürt oluflumu konusunda
Türkiye’den taviz kopar›larak, Türki-
ye’ye kendi çözümlerini kabul ettire-
ceklerdi. ‹kincisi komplonun ekono-
mik yönüdür. Tam da benim teslim
edildi¤im günlerde Türkiye’de Tahkim
Yasas› ç›kar›lm›flt›. Bu düflündürücü-
dür. Biliyorsunuz de¤il mi bu yasaya
göre anlaflmazl›k ç›kt›¤› durumlarda
uluslararas› mahkemeler yetkili k›l›n-
m›flt›r. Bu durum tesadüf de¤ildir, bu-
nun incelenmesi gerekiyor. Bizim tas-
fiyemiz karfl›l›¤›nda her devletin kendi-
ne göre bir hesab› vard›. Avrupa’n›n
ekonomik istekleri vard›, Türkiye eko-
nomisi onlara aç›lmad› m›? fiu anda
Türkiye ekonomisinin % 50’sini götür-
mediler mi? Rusya daha ben oraday-
ken do¤al gaz ile ilgili Mavi Ak›m pro-
jesini imzalad› ve beni ç›kard›. Türki-
ye’deki ekonomiden pay alabilmek,
ekonomiyi kontrol etmek için savafla
ihtiyaçlar› var. Bu savafltan kazanç el-
de ediyorlar. Ortada büyük bir kon-
sept var ve bu konseptten elde edilen
muazzam bir gelir var.

KKoommpplloo  iillee  ÖÖzzggüürrllüükk  HHaarreekkeettii’’nniinn  
ttaassffiiyyeessii  aammaaççllaannmm››flfltt››

Komplodaki esas noktay› belirtiyo-
rum: Kuzey Kürdistan’daki Kürt mü-
cadelesinin zay›flat›lmas›na veya biti-
rilmesine karfl›l›k Güney ile iflbirli¤i
yap›ld›. Komplonun özü budur. Bu
komployla amaçlanan PKK’nin, daha
do¤rusu Özgürlük Hareketi’nin tasfi-
yesiydi ve birçok devlet yer ald›. Türki-
ye, Kuzey Irak politikas›yla bugüne
kadar bizi hep bitirmeye çal›flt›. Öyle
birkaç yüz adam› bizden koparmakla,
birkaç gerillam›z› teslim almakla ve öl-
dürmekle bunu sa¤layacaklar›n› dü-
flünerek seviniyorlard›! Ama ‘90’lar›n
bafl›ndan itibaren ABD’nin Kuzey
Irak’ta yapmak istediklerini Türkiye
anlayam›yordu. Ankara Anlaflmas›yla
bizi tasfiye karfl›l›¤›nda Güney’e des-
teklerini sundular, onlara birçok im-

kân verdiler. 1993’ten beri güçlü, an-
laml› ve özgür bir birliktelik çözümü-
müze bu çevrelerin -ki, genelde Bat›
diyebiliriz- bir tepkisidir demek ak›l d›-
fl› tutulmamal›d›r. Hepsi ayn› bilinçle
de¤il, ama çok bilinçlice oynayan var.
Türkiye’de iflbirlikçili¤in 1993-1996’-
daki savafl yürütme tarz›nda ve 1991’-
de “Londra bize ›fl›k yakt›” diyen anla-
y›flta bunu görmek zor de¤il. Tahmi-
nim, 1993’ten beri Türkiye ile uzlaflma
çabalar›ndan beri yerimize adaylar ha-
z›rlanmas›, ‘92 Güney Savafl›ndan
sonra bilinen geliflmeler, Türkiye’de
‘93-96 hükümeti süreci, 6 May›s
komplosu, en son tüm Avrupa çap›nda
ve Rusya’daki engellemeler komplo-
dur. Tahminen Türkiye önemli oranda
bu y›llarda Özal’›n yaklafl›m›ndan son-
ra “Apo ya ölecek, ya ölecek” slogan›y-
la bunun içine çekilmifltir. Her iki ka-
nattaki çeteleflme bu süreçle ilintilidir.
Kürt-Türk çat›flmas› gibi bir boyut ve-
rilerek, açmaz derinlefltirilmek isten-
mektedir. ‘96’da daha çok ordu kay-
nakl› dolayl› mesaj teatisi bundan dö-
nüflü ifade eder. Benim yaklafl›m›m;
olumlu yaklaflma biçimindeydi. En
son 1 Eylül 1998’de ateflkese gidilen
protokol niteli¤indeki de¤erlendirmeler
yeni süreci ifade eder. Çözüm, ülke
bütünlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› temelinde
daha çok politik çözüm aray›fl›d›r.

Genifl aç›dan bak›ld›¤›nda, bu ya-
kalanman›n NATO kapsam›nda ger-
çeklefltirilmesi; ABD’nin aç›k, ‹srail’in
istihbarat, Avrupa’n›n engelleme ve
Rusya’n›n önderli¤inde BDT’nin de
benzer bir tutum içine girmesi, Yuna-
nistan’›n ise Kenya’ya kaç›rtarak Türk
güvenlik timine imha amaçl› teslim
edip, gizli intikam›n› bu yöntemle ve
belki de korku ve pazarl›klar sonucu
bunu gerçeklefltirmesi söz konusudur.
Yan›labilirim, ama olay›n ana hatlar›-
n›n özünde böyle oldu¤u kan›s›nda-
y›m. NATO ve önder gücü ABD’nin
dünya genelinde oldu¤u gibi, Türkiye
gibi kendisi için önemli olan bir ülkede
de önemli avantajlar sa¤lamak için be-
ni gözden ç›karma, bunun karfl›l›¤›nda
17 Eylül Washington Anlaflmas›yla
Güney’de daha tehlikeli ve Türkiye’yi
stabilize edecek bir durumu yakala-
ma, bununla hem Irak’› hem Türki-

ye’yi kendine ba¤lama, ama burada
demokratik normlar› da ölçü olarak
kullanma ve giderek NATO’yu eskinin
komünizme karfl› amac› yerine böyle
bir amaca ba¤lamas›n›n önemli bir rol
oynad›¤› kan›s›nday›m. Bu yorumu bi-
raz daha ilerletirsek, Kürt sorununa
silahl› çat›flmadan ar›nm›fl bir yakla-
fl›m da eklenebilir. NATO ülkelerinde
ve örne¤in Bosna ve Kosova’da, yar›n
baflka yerde çözümleri görebilme, ba-
r›flç›l çözümlere gelmeyeni zorla buna
getirme, san›r›m PKK’ye ve bana da
uygulanan bu genel politikan›n bir
parças›d›r. Hatta bunda Türkiye’ye de
“meseleyi bar›flç›l çözmezsen Koso-
va’dan ders al” gibi bir uyar› var. 

YYuunnaanniissttaann’’››nn  rroollüü  
kkoommppllooddaa  kkiilliitt  nnookkttaaddaadd››rr

Cumhuriyet’teki habere göre komp-
lo ta fiam’dan bafllam›fl. 9 Ekimde Su-
riye’den ç›karken füzeyle imha edilme
tehditleri her gün vard› zaten. Benim
Suriye’den ç›k›fl›m› gerçeklefltiren güç-
lerle bugün Suriye’yi uluslararas› alan-
da tecrit edip s›k›flt›rmak isteyen güç-
ler ayn›d›r. O gün de durumdan ç›k›fl›n
çözümünün demokratikleflmede oldu-
¤unu söylemifltim. CIA Suriye’ye bir
paket sunmufltur. Suriye de bana kar-
fl› ‘durma git’ politikas› gütmüfltür.
Plan önceden haz›rlanm›fl. Bunu 1996
komplosuna kadar götürebiliriz. 6 Ma-
y›s 1996’da tasfiye amac› var. Asl›nda
bu ‘90’lara dayanan, ‹ngiltere’nin bafl›-
n› çekti¤i, içinde Kürt iflbirlikçileri, Ta-
labani gibilerinin yer ald›¤› bir süreçtir.
Daha sonra daha fazla derli toplu
‘96’da bafllam›flt›r. Yine daha sonra
Yunan halkas› da oluflturuldu. Yunan-
l› bir istihbaratç› bana “Clinton ve Si-
mitis ‘96’da senin hakk›nda tasfiye ka-
rar› alm›fllar” dedi. O zaman ben buna
fazla ihtimal vermemifltim, komplodan
sonra anlad›m. Tasfiye sürecim 97’deki
planlanmayla tamamland›. O zaman
onu anlasayd›m daha farkl› tedbirler
al›rd›m. Tüm Avrupa kontrol alt›na
al›nm›flt›r. ‹talya etkisizlefltirilmifltir.

Avrupa Konseyi, Rusya, ABD, Yu-
nanistan, tabi ‹srail, ‹ran ve Suriye da-
ha sonra ikili görüflmelerle ba¤land›-
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lar, Güney’deki federe yap› bir bütün
olarak bu iflin içindeydi. Yunanistan’›n
Türkiye ile K›br›s ve Ege meseleleri çö-
zülecekti, bu süreç devam ediyor.

Bu komploda, öncelikle Yunanl›la-
r›n tavr› iyi araflt›r›lmal›d›r. Öncelik-
le netleflmesi gereken komplonun
Yunan aya¤›d›r. Yunanistan’›n rolü
komploda kilit noktadad›r.

BBuu  kkoommpplloo  YYuunnaann  ddeerriinn  ddeevvlleettiinnddeenn  
SSiimmiittiiss’’tteenn  kkaayynnaakkllaannmm››flfltt››rr

9 Ekim’de Rusya’ya gitmeden önce
Atina’ya Suriye uça¤›yla geldim. ‹niflim
izinliydi. Daha önce Yunanistan parla-
mentosundan davet alm›flt›m. Havaa-
lan›na indi¤imde Yunan istihbarat› fle-
fi Stavrakakis ve Kalanderidis geldi.
Ondan sonra Atina’da tek bir saat kal-
d›m. Ben oradayken bu kiflilerle tart›fl-
t›k. Bu arada bakanlar kendi aralar›n-
da ne yapal›m diye tart›fl›yorlard›. On-
lar beni davet etti. PASOK’lu bir millet-
vekili olan Baduvas beni davet etti. Be-
ni ça¤›ran Baduvas, oraya gitti¤imde
onunla görüflemedim. Baduvas’›n üze-
rinde önemle durulmal›. Komploda
onun sorumlulu¤u var. En çok ayd›n-
lat›lmas› gereken kiflilik. fiam’dan Ati-
na’ya geçmemde sorumlulu¤u büyük.
Ayfer Kaya benim yan›mdan Baduvas’›
on kez arad›; bir sorun olur mu, gelsin
mi diye sordu. Onlar da on kez ‘evet,
gelsin’ dedi. Yunanistan’da bana teh-
ditler savrulunca oradan ayr›lmak du-
rumunda kald›m. Tehditleri Stavraka-
kis yap›yordu. Orada kalmam› istemi-
yorlard›. Asl›nda hiçbir gerekçeleri de
yoktu. Ben onlara ‘iki üç gün burada
kalay›m, daha sonra gidece¤im yeri
belirlerim’ dedim. Yunanistan’a ilk gel-
di¤im dönemde asl›nda NATO’ya tes-
lim edildi¤im aç›kt›r. Oradaki dostlar
vs hepsi oyundur. Kimsenin de bun-
dan sonra yapaca¤› bir fley yoktu. 

Yunanistan konusu bir-iki kelimey-
le geçifltirilecek olay de¤il. Bir dünya
savafl› kadar ciddi boyutlar› var. Yuna-
nistan’›n yapt›¤› tehlikeliydi. Ç›kmaz›
derinlefltirme, infaza giden yolu aç-
mayd›. Yafl bir odun bile sobaya at›la-
maz. Beni bir odun gibi sobaya att›lar.
Bunlar›n Türkiye’ye iliflkin bir savafl
plan› var. Kürt-Türk nas›l birbirine gi-

recek. Adalara yedi bin tane füze yer-
lefltirmifller. Çok iyi hat›rl›yorum;
‘93’teki ilk ateflkes karar›m›zdan sonra
Yunanistan, flok oldu. Adeta üzerine
bir kova so¤uk su dökülmüfl gibi oldu.
Ateflkes yapmam›z› istemiyorlard›. Sü-
rekli savaflmam›zdan yanayd›lar. Biz
onlara “sorunlar›m›z› bar›flç›l yollardan
halledebileceksek neden olmas›n?” di-
yorduk. Bundan sonra bize so¤uk dav-
ranmaya, bize karfl› tav›r tak›nmaya
bafllad›lar. Bu komplo sayesinde bi-
zimle Türkiye aras›nda bir kör çat›flma
yaratacakt›. Yunanl›lar beni imha sü-
recine yat›rmak suretiyle vetoyu kul-
lanmak istediler. Ancak uygun ortam
bulamay›nca bundan vazgeçtiler. Ce-
saret de edemediler. Bu konu inceleme
ve araflt›rmadan ziyade roman tarz›nda
ifllenebilir Bir roman konusu olacak
kadar çok fley var. Yunanl›lar beni im-
hac› tarzda teslim etmek istiyorlard›.
Fakat benim üzerinde durmak istedi-

¤im fludur: Bu yöntemi kim biliyordu,
kim denedi? ‹yi araflt›r›ls›n.

Bu komplo Yunan derin devletin-
den, Simitis’ten kaynaklanm›flt›r. Kilit
adam Simitis’tir. Yunan komplosunun
bütün iflaretleri bunun çok derinlerde
oldu¤unu gösteriyor. Simitis, Papan-
dreu dönemine dayanan, sadece Yuna-
nistan’la s›n›rl› olmayan, derin ve güç-
lü d›fl ba¤lant›lar› olan biridir. Simitis
karanl›kt›r, göründü¤ü gibi de¤ildir.
Uluslararas› misyonu da olan bir kon-
tra bafl› olarak de¤erlendiriyorum.
Pangalos’u da kullanm›flt›r. Stavrakis
kuklad›r. Kostulas, Simitis’in iflbirlikçi-
sidir. Yunan halk› henüz bu komplo-
nun içyüzünü anlamam›flt›r. Simitis
bu kadar insan› niye kulland›? Simi-
tis’in kafas›ndaki tilkiler nelerdir, hala
ortaya ç›kmad›. Bana uygulanan politi-
kan›n dahisi Simitis’tir. Yunan kamuo-
yu da bunu ortaya ç›karmal›d›r. Türki-
ye de bu oyunu henüz çözememifltir.

PASOK, Yunan ayd›nlar› kendilerini te-
mizlemek istiyorlarsa bunu ayd›nlat-
mal›lar. Yoksa zincir gibi boyunlar›nda
kalacakt›r. Yunanistan’da oyun var.
Onlara verdi¤im dilekçem var. Onlar,
Yunan Büyükelçisi benim yan›mda s›-
¤›nmay› kabul etti. Sonra ne yapt›lar
peki? Büyük oyun var. Hükümet Bafl-
kan› Simitis ve ‹stihbarat Baflkan›
Stavrakakis ile yan›mdaki Savas kod
adl› kifli -kuflkulu bir tipti, ama derin-
li¤ini bilmiyoruz- komplodan sorumlu-
dur. Yunanistan’da rolünü oynad›, yet-
medi Kenya’da da rolünü oynad›. Yu-
nanistan’›n tarihte efli benzeri görül-
memifl ihaneti var. Yunan ihanetinden
bu beklenir. Yahuda dedim ya, o Pan-
galos’tur. Bunlar› do¤ru çözümleyecek-
siniz ki binlerce ölüm olmas›n. Ama
dost geçinenlerden de mutlaka bunun
bilincinde olanlar vard›r. Yunan Hükü-
meti ve istihbarat› da alçakça ve sinsi-
ce tarihi düflmanl›k temeline oynam›fl-

t›r. Yunanistan’›n ihaneti var. Ayr›ca
dost ihanet etmemeli diyorum. Yunan-
l›lar dost göründüler, ben de inand›m.
Biri dost olmal›, hepsinin içinde mutla-
ka biri dosttur dedim. Dostsuz toplum
olmaz dedim ve güvendim. 

AABBDD  iillee  YYuunnaanniissttaann  bbiizzii  ssaatttt››

Yunanistan neden komploda yer
ald›? Sadece ABD bask›s›na dayal› bir
panik mi? Pani¤e kap›l›p m› verdi?
Yunanistan ile ABD flöyle oyun yap›-
yor: “Biz Apo’yu kullanarak Türkiye
ile olan K›br›s ve Ege sorununu halle-
deriz.” Beni politik araç yapacaklard›.
ABD ise “Ölse de, kalsa da iyi olur”
demifltir. Pangalos’un izledi¤i çizgi
Yunan derin devletinin bafltan beri
planlanm›fl oldu¤u bilinçli çizgisiydi.
Britanya ve ABD istihbarat›na daya-
narak beni Ortado¤u’dan çektiler.
Büyük ihtimalle Yunan istihbarat›,

“BBeennii  ppoolliittiikk  aarraaçç  yyaappaaccaakkllaarrdd››..  PPaannggaallooss''uunn  iizzlleeddii¤¤ii  ççiizzggii  YYuunnaann  
ddeerriinn  ddeevvlleettiinniinn  bbaaflflttaann  bbeerrii  ppllaannllaannmm››flfl  oolldduu¤¤uu  bbiilliinnççllii  ççiizzggiissiiyyddii..  

BBrriittaannyyaa  vvee  AABBDD  iissttiihhbbaarraatt››nnaa  ddaayyaannaarraakk  bbeennii  OOrrttaaddoo¤¤uu''ddaann  ççeekkttiilleerr..  
BBüüyyüükk  iihhttiimmaallllee  YYuunnaann  iissttiihhbbaarraatt››,,  ‹‹nnggiilliizz  iissttiihhbbaarraatt››,,  üüssttttee  ‹‹ssrraaiill  

iissttiihhbbaarraatt››  iillee  bbüüyyüükk  bbiirr  ooyyuunn  ooyynnaanndd››..  BBuunnuu  ppllaannllaayyaann  ‹‹nnggiilliizzlleerrddii,,  
bbuu  kkaavvggaaddaann  kkâârrll››  çç››kkaann  ‹‹nnggiilliizzlleerr  oollmmuuflflttuurr”
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‹ngiliz istihbarat›, üstte ‹srail istihba-
rat› ile büyük bir oyun oynand›. Son-
ra ne oldu? Yunanistan, K›br›s, Ege
adalar› görüflmeleri biliniyor, bu gün-
lerde çok tart›fl›l›yor. Türkiye çok ta-
viz veriyor deniyor. Bütün bunlar›n
alt›nda yatan nedir? Kostulas büyü-
kelçi; bunlar ‹ngiltere’de yetiflmifl bir
tür ‹ngiliz yetifltirmeleridir. Yeni fia-
fak gazetesi zaten bütün bunlar› yaz-
d›. Oyun böyle bafllat›ld›. Daha sonra
Türk istihbarat›na haber verildi. Bu-
nu planlayan ‹ngilizlerdi, bu kavga-
dan karl› ç›kan ‹ngilizler olmufltur.
Yunan halk›n› bat›ran onlard›r. Ben
bunun fark›nday›m. ABD ile Yunanis-
tan bizi satt›, bir koyunu bile al›p sat-
sak ticari bir de¤eri olur. Kürtler ad›-
na siyaset yapanlar, diplomasi ya-
panlar ABD’ye flunu sorsun: Siz Bar-
zani’ye, Talabani’ye federasyon verdi-
niz. Peki, Türkiye’deki Kürtlere ne
verdiniz? Ben mütevaz› bir adam›m,
buraya sadece kendi eme¤imle de¤il,
hepinizin eme¤iyle geldim. Ben Kürt
halk›n›n eme¤i, vicdan› ve kan› üze-
rinde buraya geldim. Kürt halk›n›n
de¤eriyim, ama o de¤er sat›ld›, bunun
hesab›n› sorun. Soramazsan›z elli bin
kifli ölür, kim vurduya gidersiniz,
kimse de hesab›n› soramaz.

AAttiinnaa’’ddaann  ssoonnrraa  RRuussyyaa’’yyaa  ggiittttiimm

Rusya’ya D›fliflleri Bakanl›¤› uçak
ayarlam›flt›. Yunanistan’›n resmi uça-
¤›yla, sekiz kiflilik özel uça¤›yla gittim.
Rusya parlamentosu üçte iki ço¤un-
lukla beni önceden davet etmiflti. Rus-
ya’da Jirinovsk’ye misafir olduk. Ora-
daki temsilcili¤imizin bilgisi dahilin-
deydi. Onlarda kald›m, ondan sonra da
da¤ evine gittim. Rusya’da iltica baflvu-
rusu yapt›m. Ama orada kabul edilme-
dim. Orada bir toplant› yapt›k. Toplan-
t›ya kat›lan ‹çiflleri Bakanl›¤› temsilcisi
olabilir. ‹smi ‹van’d›. Ama kod isim de
olabilir. Resmen s›¤›nma talebim oldu
Parlamento da kabul etti. Ama temsil-
ci ‘Primakov hükümeti oldukça olmaz’
dedi. ‘Bizi afl›yor’ dedi. Madleine All-
bright devreye girdi Rusya’y› uyard›.
Türkiye hükümetiyle anlaflma yapt›lar.
Mavi Ak›m Projesi bunun ürünüdür. O
projenin flartlar› halen ortaya ç›kmad›.

Çok ciddi bir yo¤unlaflma yap›ld›. Tür-
kiye’de yolsuzlu¤un ve rüflvetin kayna-
¤› da bu projedir. Rusya zaten benim
ç›kmam› istiyordu.

Rusya’dan ‹talya’ya gidiflimden ‹tal-
yan hükümetinin bilgisi vard›. Monto-
viani ‘hükümetle irtibatlar›m vard›’
dedi bana. D’Alema’n›n bilgisi vard›.
Do¤rudan de¤il, ama dolayl› bir hükü-
met daveti say›labilir. Havaalan› geçifl-
lerini kendileri ayarlad›. ‹talya’ya gitti-
¤imizde Montoviani bana hasta oldu-
¤umu belirtmemi söyledi. ‹ndi¤imde
Abdullah Öcalan’›m dedim, iltica tale-
binde bulundum. Sa¤l›k sorunlar›m›n
oldu¤unu belirttim. Bunun üzerine
Palestrina hastanesine götürdüler.
‹talya’dayken benimle hükümet ad›na
yetkili biri görüfltü, ismini tam hat›rla-
m›yorum. K›sa boylu biriydi. ‹smi Ro-
berto Kulo olabilir. ‹talya’ya geldi¤im-
de anlad›m ki ciddiyet yok. Oraya ge-
lir gelmez anormallikle karfl›laflt›m.
Hemen parmak izlerini almaya baflla-
d›lar. Foto¤raf›m› çektiler. Bir suçluya
yap›lan uygulamay› yapt›lar. Sonuçta
flunu söyleyebilirim: Üç ülkenin istih-
barat› dürüst davranmad›lar. ‹tal-
ya’dan ç›karmaya çal›fl›yorlard›. Üç
kez geldiler ve üçünde de bunu dayat-
t›lar bana. H›rvatistan’a, Afrika ülke-
lerine, Yeni Gine’ye gitme teklifini yap-
t›lar. Tabii, nereye gidece¤iz diyorum.
Bir fley söyleme ihtiyac›n› da duymu-
yorlar. Havada belli olur diyorlard›.
Bunu söyleyen Baflbakan ad›na yetki-
li geçinen kifliydi. H›rvatistan laf› ‹tal-
ya’da ortaya at›ld›. H›rvatistan’la ilgili

ordu laf› geçti tabii. Petersburg’dan ç›-
karken Moldova ismiyle geçti. Avru-
pa’n›n Kenya’s›d›r oras›. Daha sonra
orada bir arkadafl›m›z Cevat Soysal
oradan teslim edildi. Birçok ülkenin
ad› geçti: Tunus, Libya, Arnavutluk,
yine Yeni Gine laflar› geçti. Biliyorsu-
nuz, bu ülkelerin Türkiye’yle iliflkileri
var. ‹talya’dayken Kenya’dan bahset-
mediler. Önce Tunus, sonra Libya’ya
gidebilirsiniz dediler. Ama bence bafl-
tan beri Kenya vard› kafalar›nda. Üst
düzeyde böyle bir e¤ilim vard›. ‹tal-
ya’dayken Filistin Kurtulufl Örgütü
temsilcisi yan›ma geldi. “Sizi uygun
bir ülkeye götürelim” dedi. Ancak ben
ona güvenmedim. H›rvatistan san›r›m
onun önerisiydi. Güvence yoktu, ama
bu temsilcinin Türkiye’yle irtibat› ol-
ma ihtimali olabilir. ‹talya’dan Rus-
ya’ya giderken uçak, ‹talyan Baflba-
kanl›¤› taraf›ndan tahsis edilmiflti.

‹‹ttaallyyaa’’nn››nn  ttuuttuummuunnuu  ffaazzllaa  oonnuurrlluu  
oollmmaadd››¤¤››  iiççiinn  öönneemmsseemmiiyyoorruumm

‹talya’daki çekirdek de hükümet d›-
fl›ndayd›. Muazzam bir psikolojik bas-
k›yd›. Bafltan sona ilgilenen bu ekipti.
NATO ile içiflleri ve savunma bakanlar›
ile iliflkili bir ekipti. Hukuk orada engel-
lendi. Tutarl› davranmad›lar. ‹nsani gö-
revlerini yerine getirmediler. A¤›r bir
psikolojik bask›yd›. Roma’da nefes al-
d›rmamaya ve kaç›rtmaya yönelik giri-
flimleri vard›, z›rh gibi. Avrupa’y› da çok
kapal› buldum. ‹talya’da kalmakta ›srar

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN fifiuubbaatt  2200009966

etseydim kalabilirdim. ‹nsan›n onuru
üzerinde oynama tehlikesini görünce
oradan ayr›ld›m. ‹talya’daki birim de
hukuki de¤il, özel bir kuvvettir. Savun-
ma bakanl›¤›na, NATO’ya ba¤l›yd›. Av-
rupa’dan ç›kar›lmam için Avrupa ülke-
sine de tehditler yap›ld›. ‹lk defa flimdi
söyleyece¤im bir fley var. Londra hükü-
meti beni Persona non Grata, yani is-
tenmeyen adam ilan etti. ‹talya’dayken
‹sviçre ad›na ‹talyan polisi bu karar› ge-
tirdi, bana söyledi. Yani benim ‹sviçre’ye
girmem ‹ngiltere ad›na engelleniyor. Bir-
çok ülkeden Persona non Grata karar›
pefl pefle geldi. D’Alema kabinesinin gü-
cü ve haberi yoktur. Hükümetler üstü
çal›fl›yorlar. Gizliydiler, takm›yorlard›
kimseyi. D’Alema flaflk›nl›¤a u¤rad›,
bask›lar ola¤anüstüydü. ‹talya Baflba-
kan› ›srarla imzal› mektup almadan se-
ni göndermem diyordu. D’Alema’n›n da
içyüzü ortaya ç›kt›. Kaç›r›lm›fl›z ‹talya’-
dan. fiimdi telafl içinde. Size burada il-
ginç bir fley söyleyeyim: D’Alema ben
‹talya’da iken benim oradan ç›kar›labil-
mem için kendi iste¤imle ayr›ld›¤›ma
dair yaz›l› bir belge istiyordu. D’Alema
çok ak›ll› birisiydi. Bana, “senin kendi
iradenle buradan ayr›ld›¤›n› gösteren
yaz›l› bir belge olmad›¤› sürece hiçbir
güç seni ‹talya’dan ç›karamaz, yoksa
suç olur”, demiflti. ‹talya’n›n D›fliflleri
Bakan› Alberto Dini korkudan konufl-
muyor. Bana neden hukuk uygulanma-
d›? Do¤al hakk›m olan iltica esirgenmifl-
tir. ‹talya da iyi davranmad›. ‹talya’n›n
tutumunu fazla onurlu davranmad›kla-
r› için önemsemiyorum. ‹talya da psiko-
lojik bask› yapm›flt›. Ayr›ca ‹talya’da
yapt›¤›m iltica baflvurusunun kabul
edilmesi gerekir, bunu bekliyorum.
Uluslararas› hukuk rolünü oynamal›-
d›r. Kendi hukuklar› neyi gerektiriyorsa
onu yapmak zorundalar. Aksi halde ta-
rih kendilerini affetmez.

‹kinci kez Rusya’ya gidiflimde ora-
da ev tuttuk, orada kald›k. Daha son-
ra Tacikistan’a gittik. Ermenistan,
Azerbaycan üzerinden ülkenize gide-
bilirsiniz dediler. Tacikistan’da büyük
bir havaalan›na indik. Baflkentleriydi.
Orada bir hafta kald›m. Yan›mda Ma-
hir Welat vard›. Tekrar Moskova üzeri
Petersburg’a geldim, orada bir hafta
kald›m. Oradan Atina’ya Beyaz Rus-

ya’ya, oradan Korfu adas›na ve en son
Kenya’ya gittim. Moskova’ya ikinci gi-
diflimde Rus yetkilileriyle tekrar te-
mas›m›z oldu, ayn› adam yine geldi.
“Ermenistan üzeri ülkenize gidebilir-
siniz” dedi. ‹ç istihbarat›n ikinci ada-
m›yd›. Putin’in yard›mc›s›yd› belki de.
Çünkü o zaman Putin istihbarat› kap-
s›yordu. Tacikistan’a gitmemiz Prima-
kov’un bir takti¤iydi. Sözde benim
Rus topraklar›nda bulunmad›¤›m› ka-
n›tlamak içindi. Beyaz Rusya korkunç
dondurucu bir yerdi. Bizi uçaktan at-
mak için çok u¤raflt›lar. Ama inme-
dik. ‹nseydik orada donarak ölürdük.
Beyaz Rusya’dayken Hollanda yolu
aç›ld› dediler. Hemen sonra da uçak
yok gidemezsiniz dediler. 

PPeetteerrssbbuurrgg  üüzzeerrii  AAttiinnaa’’yyaa  ggeellddiimm

Rusya’da Duma karar alm›flt›; hü-
kümet komplocu bir tarzla beni zorla
ülke d›fl› etmiflti. Bunlar›n tarihi de¤e-
ri var. Rusya yetkilileri mahkeme bafl-
lad›¤› gün, Öcalan üzerinde çok büyük
pazarl›klar yap›l›yor diyordu. Rusya’ya
da 10 milyar dolar para verdiler. Ayr›-
ca Mavi Ak›m projesinde de anlaflma-
ya var›ld›. Rusya’n›n müthifl paraya
ihtiyac› vard›. IMF arac›l›¤›yla ben
Moskova’dayken pazarl›klar yap›ld›.
Moskova ve Atina, Türkiye ve ABD ile
pazarl›k yapm›fllard›r. ABD’den alaca-
¤› ‹MF kredilerinden dolay› menfi tu-
tum tak›nd›. Rusya 7-8 milyar Dolar
‹MF kredileriyle devreden ç›kar›ld›.
Türkiye’ye fiaron geldi. Albright geldi.
Pazarl›k olmad›, anlaflma olmad›. Bir
hediye gibi. Bir halk›n liderinin böyle
verilmesi afla¤›l›k bir fley. Rusya kendi
yak›n tarihine ters düfltü. Ruslar›n
politikas› krediye dayal›d›r. Hem Yu-
nanistan hem de Moskova fliddetle en-
gelliyorlard›. Rusya’da oyun var,
IMF’den kredi almak için en afla¤›l›k
bir satma konumundayd›. Rahatl›kla
beni Ermenistan’a götürüp oradan ül-
keye gönderebilirdi. Pirimakov karan-
l›k bir adam. Ben gittikten sonra, ‹sra-
il ve ABD bakanlar› geldi, anlaflt›lar. 

Minks’ten Yunanistan’a gelirken
hiçbir havaalan›na inifl yapamad›k.
Çünkü tüm hava alanlar› Apo’ya kapa-
l›yd›. Bu kadar genifl bir alanda hava-

alanlar›n› kontrol etmek ancak NATO
gücü ile olabilir. Yunanistan da NATO
üyesidir. Komplo’nun arkas›nda NATO
karar› oldu¤u aç›kt›r. Daha sonra Pe-
tersburg üzeri Atina’ya geldim. Tekrar
ç›kt›m Beyaz Rusya’ya gittim. Oradan
da Korfu adas›na geldik. Bana birkaç
yer önerdiler: Kenya, Tanzanya, Gü-
ney Afrika. Bunlar› da CIA öneriyordu.
‹hanet kol geziyor. Kürdistan’a dön-
mem, hem Moskova hem Atina tara-
f›ndan engellendi. ‹hanet oldu¤u için
ne istiyorlar, ne de b›rak›yorlar. Basi-
ret ba¤land›¤› gibi, gölün ortas›nda ne
yapabilirsin? Ancak bo¤ulmamak için
ç›rp›nma takti¤i olabilir. ‹hanet, mani-
pülasyon, sahtekarl›k, güç, her fley
vard›. Bir halk benim flahs›mda yok
edilmek isteniyordu. Bat› neden böyle
vahfli davrand›? Kader a¤lar›n› çoktan
örmüfltü derken bunu anlat›yorum.

YYuunnaanniissttaann’’ddaann  KKeennyyaa’’yyaa  
ggiiddiiflfliimm  ttüümmddeenn  kkaarraannll››kktt››rr

Yunanistan’a giriflimiz yasald› ama
biz Yunanistan’dan yasa d›fl› bir flekilde
ç›kar›ld›k. Benim Yunanistan’dan ken-
di irademle ç›kt›¤›ma dair herhangi bir
delil yoktur. Zorlama yoluyla, hileyle
Yunanistan’dan ç›kar›ld›m. Bunlar
uluslararas› yasalar› ve AB hukukunu
da çi¤neyerek beni Yunanistan’dan ç›-
kard›lar. ‹talya için geçerli olan hukuk
durumu, Yunanistan için de geçerlidir.
Burada olmam›n nedeni Yunanistan’-
dan ç›kar›lmamd›r Yunanl›lar›n bir
oyunu vard›. Yunanistan’dan Kenya’ya
ABD’nin bir kli¤i götürmüfltür. Beni
Kenya’ya götüren uçak karanl›kt›r. Yu-
nanistan’dan Kenya’ya gidiflim tümden
karanl›kt›r. Bana, “Güney Afrika” falan
diyorlard›, “seni Hollanda’ya götürece-
¤iz” diyorlard›. Ben yalan söylediklerini
kesin biliyordum. Çünkü beni oraya gö-
türen uçak, NATO uça¤›yd›. Yunanis-
tan’›n komplodaki rolü çok önemlidir.
Yunanistan bir AB üyesidir, kendi hu-
kukunu dolay›s›yla AB hukukunu çi¤-
nemifltir. Komplonun anlafl›lmayan en
kritik yönü odur. Yunanistan “Kenya’ya
biz kaç›rd›k” diyor. Türkiye’nin bunu
derinli¤ine anlad›¤›n› sanm›yorum. Av-
rupa Konseyi, CIA uçaklar›n›n Avru-
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pa’da hukuk d›fl› flekilde insan kaç›rd›-
¤›na iliflkin karar ald›. Bizim bindirildi-
¤imiz uça¤›n hangi ülkeye ait oldu¤u
belli de¤il, üzerinde bayrak yoktu, nu-
maras› nedir, belli de¤il. Hangi hava
alan›ndan bindi¤imiz belli de¤ildi. Bun-
lar›n tespit edilmesi laz›m. Bu uça¤›n
CIA uça¤› olmas› kuvvetle muhtemel-
dir. Uça¤a bindirilmeden önce çok iyi
hat›rl›yorum floför, uça¤a varmadan
önce yedi ayr› yerde durdu. Dakikalar-
ca bekledi. Tabii ben olaydan hemen
sonra daha iyi anlad›m. fioför, asl›nda
kaçmam›za f›rsat veriyordu, belki de bu
oyuna alet olmak istemiyordu. Adeta ‘-
seni götürmek istemiyorum, bir yolunu
bul kaç’ demek istiyordu. Tabii ben da-
¤›n bafl›nda tek bafl›ma nereye kaça-
cakt›m! Tekrar söylüyorum; biz Yuna-
nistan’dan ç›kar›lmad›k, kaç›r›ld›k. Bi-
zim bu kaç›r›l›fl›m›z hem Yunan yasala-
r›na hem de Avrupa Birli¤i hukukuna
ayk›r›d›r. Yunanistan’da uça¤a binme-
den önce kaza yapan floför, bu flekilde
uyar› yapm›flt›. Bu da de¤erlendirilebi-
lir. Beni Yunanistan’dan götüren uça-
¤›n kayd› yoktur. C‹A uça¤›yd›. Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi,
ABD’nin yasa d›fl› C‹A uçaklar›n›n uçu-
flundan Yunanistan’›n da rolü oldu¤u-
nu söylüyor. Benim durumum da bu
kapsamdad›r. Beni Atina’dan Nairobi’ye
götüren uçak NATO’nun uça¤›yd›.

KKeennyyaa’’yyaa  ggööttüürrüülleeccee¤¤iimmii  
KKoorrffuu’’ddaa  öö¤¤rreennddiimm

Beni Kenya’ya götüren Savas Ka-
lenderis -kendisine Agit diyordu- Yu-
nanistan-Almanya kanad›n›n adam›-
d›r. Az›l› bir Türk düflman›yd›. Alman-
lar›n adam›d›r. O’nun komplodaki ro-
lü çok belirgindi. Ondan flüpheleni-
yordum. Komploda en büyük rolü
kendisi oynad›. Belki o olmasayd›,
komplo süreci farkl› flekilde geliflirdi,
bize ihanet etti. Ben bu nedenle ona
13. Havari demifltim. Kendisi askerdi,
albayd›. Asl›nda kendisi ikircikliydi.
Bize karfl› olmak istemiyordu. Fakat
ona öyle emretmifllerdi. Üstten müthifl
bask› geliyordu ona. Asker oldu¤u için
gelen emri yerine getirmek zorunday-
d›. Aksi halde ya kendini imha ede-

cekti ya da bizi tasfiye etmeye çal›fla-
cakt›. Benim imham› hedefleyen bir
yaklafl›md›, alçakça bir komploydu.
Kenya’y› Korfu’da ö¤rendim. Korfu’da
Kalenderidis hükümet ad›na geldi.
Diplomatik pasaportun haz›r dedi.
“Hiçbir sorun yok. Kenya’ya gidersi-
niz. Hükümetin fleref sözünü veriyo-
rum” dedi. Çok güveniyordum ona.
Onun için ‹sa-Yahuda benzetmesi
yapt›m. Kalenderidis bana çok ba¤l›
biriydi. Adeta fanati¤imdi. O yüzden
onun eliyle yapt›lar. Yüzde yüz baflar-
d›lar. Kenya’da Elçi Kostulas beni
karfl›lamaya geldi ve ald›. Kimlik geçi-
flimi tamamen elçinin kendisi yapt›.
Daha sonra arabas›na bindik ve git-
tik. Elçi kim oldu¤umu biliyordu. Bel-
ki de hükümet ona bir misafir geliyor,
karfl›layabiliriz demifl olabilir. Elçilik-
teyken ç›kam›yordum. Burada sorufl-
turmada bana anlatt›lar. Avrupa’dan
ç›k›fl›mdan ta Kenya’ya kadar tüm sü-
reci biliyorlard›. Kenya’ya indi¤im
ikinci gün gazeteciler yazd› zaten. Ço-
¤unu biliyorlard›. Bana soruflturmada
‘ellerini kald›rsayd›n seni vururduk’
dediler. Kenya’ya gitmek hesapta yok-
tu. Bir nevi kand›rmaca söz konusu.
Yunan istihbarat› 2 fiubat’ta Kenya’ya
gönderildi¤imi Türkiye’ye söylüyor.
Kenya’da entegre olay›n› CIA biliyor. 

Nairobi’de tehlike daha büyüktü.
Ben Kenya Büyükelçisi ile tart›flt›m,
onu biraz çözdüm. Onasis’in o¤lu Lon-
dra’da e¤itim görmüfl, Londra imalat›
bir adam. Gladio ve NATO bünyesinde
önde gelen bir isim. Uluslararas› ajan
gibi bir durum var san›r›m. fiimdi Kü-
ba’da büyükelçi. Kenya Yunanistan
Büyükelçisinin ne oldu¤u bilinmez.
ABD ve ‹ngiltere’nin adam› olabilir.
Kenya’da Yunan Elçili¤indeyken önce
yo¤un bir diplomasi trafi¤iyle yaklafl›k
on iki saat boyunca beni d›flar›ya ç›kar-
maya çal›flt›lar. Ben oyunu fark edince
bunu kabul etmedim, ç›kmad›m. Iz-
bandut gibi dört Polis zoruyla beni d›fla-
r› ç›karmak istediler. Ben de ›srarla ç›k-
mad›m. Kenya’daki büyükelçilikte elçi,
Smith Wesson silah verdi, o intihar si-
lah›d›r. Dilan ordayd›, kofltu, flafl›rm›fl-
t›, tabancay› almad›m diye flafl›rd›. Sa¤-
duyulu davrand›m ve silah› almad›m.
‹yi ki silah almad›m. Sezgisel olarak al-

mad›m. O tabancay› alsam ölürdüm.
Benim tek becerdi¤im, nereye gidersem
gideyim kendimi sa¤ tutmamd›. O timin
önüne at›p beni imha edeceklerdi. Hat-
ta benim yan›mdaki elçilik görevlileri
arkadafllar›m›za “e¤er d›flar› ç›karsa ya-
n›na silah als›n” diyorlard›. E¤er taban-
cayla d›flar› ç›ksayd›m dahi bizi vura-
caklard› ve daha sonra da “çat›flmada
vuruldu” diye yans›tacaklard›. Ben bu
oyunu da fark ettim. Silah› kabul etme-
dim ve ›srarla, inatla d›flar› ç›kmay› red-
dettim. Normalde bir lider, benim ye-
rimde olsa bu tür durumlarda kendini
korumak için çat›flmaya girer, silah›n›
çeker ve kendini silahla korumaya çal›-
fl›rd›. Sadece amaçlar› bir Kürt-Türk
çat›flmas›n› gelifltirmek, bu olmazsa be-
ni pazarlamakt›. Bununla Türkiye’yi de
komplo içine çekmek istiyorlar. Bu
komployu bozmak için çal›flt›m. 

TTaallaabbaannii  PPKKKK’’yyii  tteesslliimm  aall››pp  
TTüürrkkiiyyee’’yyee  kkaarrflfl››  kkuullllaannaaccaakktt››

Soruflturmadayken, “senin tarihe
en büyük faydan bu oyunu bozman-
d›r, e¤er elini k›p›rdatsayd›n seni vu-
racakt›k Seni Yunan elçili¤inden atsa-
lard› öldüreceklerdi” dediler. Yani Yu-
nan polisleri beni ç›karsalard›, biz de
haz›rl›k yapm›flt›k, seni götüreceklerdi
dediler. Bu Nagazaki’deki atom bom-
bas› gibi olurdu. Binlerce kifli ölürdü.
‹ki y›lda 20-30 bin kifli ölecekti. fiimdi
anadilde e¤itimde bile k›yameti kopa-
r›yorlar. Daha keskin sloganlarla ne
olurdu, nereye giderdi? Çözüm alabil-
di¤ine uzaklafl›rd›; hak getire, ortal›k
toz duman olurdu. Ard›ndan Talabani
PKK’yi teslim al›p Türkiye’ye karfl› kul-
lanacakt›. Bütün bu oyunlar benim,
dolay›s›yla Kürtlerin üzerine oynan-
m›fl. ‹ngiltere, Yunanistan “Apo ya¤l›
tavuktur, çevirip çevirip yiyelim” dedi-
ler. ABD ve Yunanistan sanki beni he-
diye ediyorlar; bir karfl›l›k olarak an-
laflma temelinde de¤il de, bir jest gibi.
Siz de K›br›s ve Ege sorununu çözün
diyorlar. Bir anlaflma, pazarl›k bile de-
¤il, hediyelik paket gibi. Bu çok afla¤›-
l›k bir fley. Hediyelik paket teorisi ba-
na do¤ru geliyor. Yunanistan’›n tavr›
ise do¤rudan ölümüm üzerineydi.
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Elçilikten ç›kar›ld›¤›m›zda Yunanl›-
lar Hollanda’ya gidiyorsunuz dediler.
Pangolas ad›na konufluyorlard›. Pan-
golas’un özel emriydi. ‹talyan avuka-
t›m Kenya’ya geldi. ‹talya’ya s›¤›nma
talebim vard›. Elçili¤e gidelim dedi,
ama onu yapamad›. Yunan avukat›m
da yan›mdayd›, dilekçeyi elçili¤e verdi.
Elçi de bizzat kendisi söyledi. Bu di-
lekçeniz kabul edildi dedi. Yunan avu-
kat›m Kenya havaalan›na indi¤imizde,
Kenyal›lar’›n benim çekilmifl foto¤raf›-
m› avukata göstererek, Abdullah Öca-
lan sizin elçili¤inizde dediklerini, söy-
lemedi. E¤er böyle bir fley varsa, de-
mek ki Yunan avukat›m birlikteymifl.
Kenya’dayken Güney Afrika’ya gitme
önerisi geldi. Evet. Arkadafllar›m bana
pasaport ayarlamak için Avrupa tem-
silcili¤imiz üzerinden Yunanl› bir tüc-
cara bir milyon Dolar vermifller. Bu
soygunculuktur. Verilen kiflinin ismini

bilmiyorum, ama temsilcili¤imiz ver-
mifl ona. Pasaport vereceklerini söyle-
mifllerdi. Bana karfl› yap›lan komplo
tam bir imha operasyonuydu. 

UUççaa¤¤aa  bbiinneerrkkeenn  üüzzeerriimmee  
ççuullllaanndd››llaarr  vvee  yyeerree  yyaatt››rrdd››llaarr

Elçilikten ç›kt›¤›m›zda Kenyal›lar›n
arabas›na bindik. Havaalan›na gidene
kadar beyaz insan görmedik. Daha
sonra ‹srail ve ABD’nin adamlar› da
uçaktayd›lar. Sivildiler. Gözlük tak-
m›fllard›. Dört befl kifli de uça¤›n etra-
f›nda vard›. Arabaya bindi¤imde ilaç
verip vermediklerini tam bilmiyorum.
Normal direncimde de¤ildim. Karar
yetene¤im giderek zay›fl›yordu. Ara-
baya bindi¤imde Türkçe konuflan
yoktu. Türkçe konuflanlarla uçakta
karfl›laflt›m. Bizi dolambaçl› yollardan

havaalan›na götürdüler. Elçilik ve ar-
kadafllar›m›z arkadayd›. Onlarla da
ba¤›m›z› kopard›lar. Uça¤a giderken
herhangi bir polis noktas› yoktu. Ha-
vaalan›nda direkt indik ve direk uça-
¤a gittik. Belli ki her fley önceden
ayarlanm›flt›. Uça¤a binerken bana
bir fley söylemediler. Üzerime çullan-
d›lar ve yere yat›rd›lar. ‹ki saat sonra
uyand›m sonras› bilinen fleyler. Be-
nim teslim edilmemde Türkiye’nin
hiçbir rolü yoktur. Kenya’dan uça¤a
bindirildi¤imde yan›mdakilerin tümü
zenci de¤ildi, Türk de de¤ildi. ‹ngilizce
konufluyorlard›, mavi gözlü, sar›fl›n,
uzun boylu adamlard›. Bunlar Ameri-
kal›lard›. Uçak M›s›r’a, ‹srail’e veya
K›br›s’a indi. Üç yere indi¤imizi, daha
sonra helikopterle Anadolu toprakla-
r›na geldi¤imizi san›yorum. Daha ön-
ce uçakla Türkiye’ye getirilirken ve
Kenya’daki süreçte hatta Kenya’dan

önceki süreçte bana uyuflturucu etki-
sini do¤uran maddeler verilmifl olabi-
lir. Ben bu durumu daha sonra deyim
yerindeyse ferasetim ba¤land› fleklin-
de de¤erlendirmifltim. Bir tür uyufluk-
luk hali vard›. Bu gizlice madde verme
ifli Yunanistan’dan bafllam›fl olabilir.

Yunanistan ile ABD birlikte karar
verdiler. “Sana Güney Afrika pasa-
portu verece¤iz” dediler. Kenya’ya
yollamalar›nda Mandela söz verdi de-
niliyor. ABD Mandela’y› ve bizi kul-
land› deniliyor. ‹lk defa duyuyorum.
Bu sözü Pangalos demiflti. Acaba ger-
çekten ABD taraf›ndan Mandela ve
Yunanistan kand›r›ld› m›, bilinçli ifl-
birli¤i mi yapt›lar? Asr›n sorusudur.
Elçi diyordu ki, Kenyal›lar Apo’yu ka-
ç›rtt›. Yalan. O ‹zmir’de kalan Yunan-
l› ajanla, Kalenderis bunlar› biliyor.
Orada bana tabanca vererek öldürt-
mek istediler. Yap›lan anlaflmada

Güney Afrika’y› ABD halletti. Güney
Afrika’n›n da rolü araflt›r›lmal›d›r.
Ayr›ca M›s›r ve Fas’›n da komploda
rol ald›¤› belirtiliyor. Burada ABD’nin
çok büyük oyunu ve plan› var. Ya an-
laflt›lar ya da ABD onlar› da aldatt›.
Pangalos ve Mandela’ya sormak la-
z›m. Aldat›ld›lar m›, bu iflin içindeler
mi? ABD bizi aldatt› diyor. Bilerek mi
oynad›n yoksa aldat›ld›n m›? Niçin
yapt›n? Pangalos Öcalan’› Kenya’ya
yollarken bunu niçin yapt›? Bunu
Türkiye’nin bafl›na atefl topu yapal›m
dedi. Türkiye bunu çözemedi, Türki-
ye flaflk›n. Türkiye’ye önceden bir
plan gere¤i mi yoksa birden gel flunu
al diye mi davran›ld›? Önceden imha
m› planlanm›flt›? Ne zaman dönüfltü,
niçin geliflti? Benim tavr›m önemli
burada. Benim ortaya koydu¤um sa-
vunma anlay›fl›ndan sonra hala im-
hay› düflünmeleri söz konusu ola-
mazd›. Bu gayet aç›k. Bu oyunda
baflrol bende.

KKeennyyaa  HHoollllaannddaa’’yyaa  ggöönnddeerriiyyoorruuzz  
ddiiyyee  bbeennii  zzoorrllaa  eellççiilliikktteenn  çç››kkaarrdd››

Kenya’ya iliflkin de Kenya Hükü-
meti, bu olaydan bir sorumlulu¤u-
nun olmad›¤›n› söylüyor, ama Ken-
ya’dan zorla ç›kar›laca¤›m›z› ifade
eden dolayl› yoldan tehdit ve hile söz
konusuydu. Kaç›r›lmadan bir gün
öncesinde Kenyal› yetkili, “Ç›kmaz-
san›z bulundu¤unuz yeri basar›z”
fleklinde beyanlarda bulunmufltu. Yi-
ne o gün uçakla baflka bir ülkeye gö-
türülece¤im söylenmiflti. Bu konuda
Kenya’da bir dava aç›labilir asl›nda.
Bu davada istedi¤imiz gibi bir karar
ç›kmama ihtimali olsa da, bütün bu
baflvurular ve giriflimler A‹HM süre-
cinde dosyaya delil olarak sunulabi-
lir. A‹HM de karar›nda Kenya Hükü-
meti’nin bu konuda bir aç›klamas›
olmad›¤› için hukuka ayk›r›l›¤›n tes-
pit edilemedi¤ini belirtiyor. O dönem
bizi zor, tehdit ve hile ile “Hollanda’ya
götürüyoruz” diye elçilikten ç›kar›p
uça¤a bindiren Kenya D›fliflleri Ba-
kanl›¤› yetkilisinin befl milyon dolar
rüflvet karfl›l›¤› bunu yapt›¤› söyleni-
yor. Bunlar›n ortaya ç›kar›lmas› ge-

“KKaaçç››rr››llmmaaddaann  bbiirr  ggüünn  öönncceessiinnddee  KKeennyyaall››  yyeettkkiillii,,  ‘‘çç››kkmmaazzssaann››zz  
bbuulluunndduu¤¤uunnuuzz  yyeerrii  bbaassaarr››zz’’  flfleekklliinnddee  bbeeyyaannllaarrddaa  bbuulluunnmmuuflflttuu..  YYiinnee  oo
ggüünn  uuççaakkllaa  bbaaflflkkaa  bbiirr  üüllkkeeyyee  ggööttüürrüülleeccee¤¤iimm  ssööyylleennmmiiflflttii..  BBuu  kkoonnuuddaa  
KKeennyyaa''ddaa  bbiirr  ddaavvaa  aaçç››llaabbiilliirr  aassll››nnddaa..  BBuu  ddaavvaaddaa  iisstteeddii¤¤iimmiizz  ggiibbii  bbiirr  
kkaarraarr  çç››kkmmaammaa  iihhttiimmaallii  oollssaa  ddaa,,  bbüüttüünn  bbuu  bbaaflflvvuurruullaarr  vvee  ggiirriiflfliimmlleerr  

AA‹‹HHMM  ssüürreecciinnddee  ddoossyyaayyaa  ddeelliill  oollaarraakk  ssuunnuullaabbiilliirr”
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rekiyor. Kenya birinci elden sorumlu-
dur. Bu, komplo ve ihanettir.

KKaabbaa  bbiirr  ddiirreenniiflflççii  
oollaaccaa¤¤››mm››  ddüüflflüünnddüülleerr

Teslimimden sonra bu defa Yu-
nanl›lar, benden birebir ölümüne di-
renme tavr›n› beklediler. Öldürülme-
min gerçekleflmemesi Atina’y› hayal
k›r›kl›¤›na u¤ratt›. Yunanistan’dan
gelen gazeteci de¤il ajand›. Kaba di-
renme tarz›n› bana söylüyordu. Çok
önemsemedim. Kaba bir direniflçi
olaca¤›m, Apo bunu yapar diye dü-
flündüler. Bu çok afla¤›l›k bir fley.
Çok alçakça bir oyun. Yunanistan,
Simitis; “Apo öldü” dediler. Simitis
bizi bilinçli kaç›rtt›. Ya teslim olacak
ya da imha olacak. Teori buydu. Bafl-
ka bir yol düflünülmüyordu. Türki-
ye’de yaflamayaca¤›m› düflündüler.
Ben de inanm›yordum. O s›rada Se-
lahattin Çelik Atina’ya getirildi. O
günlerde Simitis’in bir aç›klamas›
vard›. “Apo’nun d›fl›nda da Kürt li-
derler vard›r. Yaln›z Apo Kürt lideri
de¤ildir” demiflti. Yine o günlerde Yu-
nan D›fliflleri çevrelerinde benim özel
yaflam›ma iliflkin baz› spekülasyon-
lar bafllat›ld›. Bunlar›n hepsi bir bü-
tündür. Bu oyunda ABD, Yunanistan
ve k›smen Londra var, Kemal Burkay
var. Selahattin Çelik buradan ç›kt›.
Ben teslim edildi¤im günlerde Kemal
Burkay Atina’dayd›. Benim infaz›m-
dan sonra da Avrupa’ya dayal› bir
Kürtçülük gelifltirilmek istenecekti.
K›l›f da haz›rd› zaten. Kana bulaflma-
m›fl bir Kürt lider bulunacakt›. Bu,
Kemal Burkay olabilirdi. Pusuda
bekleyen Selahattin Çelik gibi baflka-
lar› da vard›. fiuna dikkat etmenizi
istiyorum: Bu, kan üzerinden politi-
ka yapmakt›r. Hem beni imha ede-
ceklerdi, hem de fliddet yanl›s› olma-
yan bir Kürt ile ifl yapacaklard›. ‹ha-
netin püf noktas› buras›d›r. Bunu iyi
anlay›n. Türkiye’nin de bunu iyi an-
lamas› için elimden geleni yapt›m.
Fakat yeterince anlafl›lmad›.

Benim yakalanmam NATO’nun çe-
kirdek kanad›n›n iflidir. Yunanistan’›n
NATO’daki subaylar› Amerika emriyle

Türkiye’ye hizmet olsun diye mi, yoksa
birlikte Türkiye’nin bafl›n› belaya sok-
mak için mi yapt›lar? Bu oyunun en
büyü¤ü Türkiye’ye karfl› oynanm›flt›r.
Araflt›ral›m diyorum. NATO nezdinde,
istihbarat nezdinde subaylar›n›n ör-
gütlenmesi var. Kostulas’›n yirmi y›l
boyunca NATO’da çal›flmas› var. 

Simitis düfltü yaz›s› önemli. Kosko-
ca bir Baflbakan, Apo’nun Kenya’da
oldu¤unu duyar duymaz yere düfl-
müfl. Çok ilginç bir olay. ‹yi yorumla-
mak laz›m. Tarihi bir olay. Pangalos
bir konuflmas›nda Öcalan Ruh-ul Ku-
dus oldu diyor. Biliyorsunuz, Ruh-ul
Kudüs ölmek demek. Hatta o günler-
de Yunan gazetelerinde “Apo öldü” di-
ye yazd›lar. Pangalos’un derdi “Neden
Apo kahramanca direnmedi, neden
ölüme gitmedi?” oldu. Her fleyi benim
ölümüme göre yap›yorlard›. Bu beni
aptal san›yor, yüzde yüz ölece¤imi
düflünüyordu. Milyonlarca halk var,
atefle at›lacak. Sonra Türkiye savafla
girecek. Yunanistan, ‹ngiltere sözde
dost ayaklar›na girdiler, sözde uzlafl-
t›lar. Kostulas tümüyle ‹ngiltere ile
iliflkilidir, IM-6’n›n adam›d›r. Yuna-
nistan’daki beflli grubun hepsi Türki-
ye göçmenidir. ‹zmir’den gidenlerdir.
Bunlar›n Türkiye ile dostluk yapma-
lar› mümkün de¤ildir. fiimdi de Yu-
nanl›lar bu tarihi ihanetten en az za-
rarla ç›kmak için Türkiye ile yak›nla-
fl›yorlar. Papandreu’nun flov tarz›n-
daki aç›klamalar› bunun belirtisidir.
Papandreu Türkiye ile flimdi sahte
dostluk kurmak istiyor. Yunanistan
düpedüz yalan söylüyor. Do¤ru de¤il,
‹ngiltere zorlad›, ‹ngiltere Güney Afri-
ka üzerinde rol oynam›flt›r. 

Simitis “Türkiye’den korktuk onun
için Apo’yu verdik” diyor. Ben korkma
temelinde de¤il, komplo temelinde tes-
lim edildim. Çat›flman›n derinleflmesi
amaçlan›yordu. Uçakta hemen söyle-
diklerim, bar›fl›n geliflmesiydi. Peki,
ben ne yapt›m, uçakta ne söyledim?
Uçaktaki tavr›m, takti¤im, stratejim
ortada. Kardefllik dedim, Türk-Kürt
kardeflli¤i dedim. Bu sözlerim zaten
tarihe geçti, herkesçe biliniyor zaten.

Büyük bir ihtimalle Yunan hükü-
meti tarihi bir oyun içindeydi. Bana
göre Türkiye’nin de tam derinli¤ini

görmedi¤i nokta buradad›r. Yunanis-
tan korktu¤u veya çare bulmad›¤›
için beni Kenya’ya kaç›rmad›. Ya im-
ha ya tam bir bela durumu yaratmak
için bunu göze ald›. Her iki yaklafl›m
çok ac›mas›z ve ahlaks›zcad›r. Komp-
lo önemli, bunlar s›radan de¤il. Elli-
yüzbin insan›n hayat›na mal olacak
bir komplo. Yanl›fl anlafl›lmas›n, be-
nim Yunan halk›na düflmanl›¤›m
yoktur. Yunan halk›yla dostluk gelifl-
tirmek isterim. Dostlar›m da vard›r.
Halklara düflmanl›k temelinde söyle-
miyorum. Fakat siyasi eliti fazla iç
aç›c› de¤il, tehlikelerle doludur. Bir-
likte hareket ederken üstünsen, ha-
kim olmak ve daha fazlas›n› almak
isterler. Zorda kal›rsan ihanet eder-
ler ya da kaçarlar. 

‹‹flfliinn  aarrkkaass››nnddaa  ‹‹nnggiilltteerree  vvee  eessaass  
iittiibbaarriiyyllee  ddee  AABBDD  vvaarrdd››rr

Komploda yer alan asl›nda Yunan
hükümeti ve burjuvazisidir, Yunan
halk› de¤ildir. Yunan devletinin basit
bir eliti var. Ege’de küçük bir ç›kar,
basit bir jest olsun diye halk›n de¤er-
lerini satabildiler. Bu afla¤›l›k bir ta-
v›rd›r. Binlerce Kürt’ü ölüme götüre-
ceklerdi. Yunan burjuvazisi ve bir k›-
s›m elit kesim, hiçbir zaman Yunan
halk›n›n menfaatini düflünmemifltir,
hatta Pontuslar›n Ege’deki ‹yonyal›la-
r›n ve daha birçoklar›n›n katledilme-
sinde Yunan burjuvazisi direkt rol oy-
nam›flt›r. Biraz menfaat u¤runa bize
de karfl› komploda rol alm›flt›r. Tabi
iflin gerisinde ‹ngiltere ve esas itiba-
riyle de ABD vard›r. Yunan halk›ndan
bu afla¤›l›k yöneticilerden hesap sor-
mas›n› istiyorum. Bin y›l geçse de biz
bunlar› affetmeyece¤iz. Hesab› görüle-
cek. Türklerle birleflseler de biz dire-
nece¤iz. Yunan halk› içinde komplo
tamamen hukuk d›fl› ve Yunan halk›-
n›n tarihine, flerefine bir darbedir. Bu,
Yunan halk›n›n da ç›karlar›na ayk›r›-
d›r. Aksi halde ABD de dahil hiç kim-
se Yunan halk›n› kurtaramaz. Bin y›l
geçse de Kürtler bunu unutmaz. Kaba
intikamc›l›k mant›¤›yla söylemiyo-
rum, ama hiç kimse bunu affetmez.
Yunan halk›ndan ricam, bu komplo-
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nun aç›¤a ç›kar›lmas›d›r. Komployu
yapan küçük bir ekiptir, bu komplo
ekibinin aç›¤a ç›kar›lmas› gerekir. Yu-
nan halk›n›n onuru ve tarihsel flerefi
bunu gerektirir. Onlar böyle bir dav-
ran›fla lay›k de¤ildirler. Bu komplocu-
lar›n iflbirli¤i yapt›¤› çevreler Yunan
halk›n› kurtaramaz. Kaba intikamc›l›k
olarak söylemiyorum; komplonun aç›-
¤a ç›kar›l›p kamuoyuna mal edilmesi,
teflhir edilmesi gerekir. Yunan halk›
davam› takip etsin, bu onlar›n dostluk
görevidir. Bu onlara da lay›k de¤ildir.
Bunu yapanlar Kürt halk› taraf›ndan
lanetlenecekler. Komplonun aç›¤a ç›-
kar›larak sorumlular›ndan hesap so-
rulmas› gerekir. Her tarihi sürecin sa-
hipleri vard›r. Buna sahip ç›kmayan›n
afl›laca¤›na inan›yorum. 

1155  fifiuubbaatt  kkoommpplloossuunnddaa  
AAvvrruuppaa  eettkkiissiizzlleeflflttiirriillddii

Avrupa bana karfl› do¤ru davran-
mad›. Kifli olarak, bana karfl› kuru-
lan komplonun kayna¤› büyük oran-
da Avrupa’d›r. Bunun iki yüzy›ll›k te-
meli vard›r. ‹ngiltere ve Fransa iki
yüz y›ld›r bununla ilgilidir. Benim
flahs›mda Talabanicilik, Barzanicilik,
a¤al›k yoktur. Ba¤›ms›zl›kç› bir çizgi
vard›r. O nedenle Avrupa ve ‹ngiltere
beni kabul etmedi. Bende ajanl›k gö-
remediler. Kald›ramad›lar. Avrupa ve
özellikle Almanya, çizgisine ters düfl-
mem nedeniyle, beni d›fllamay› ç›kar-
lar›na daha uygun buluyordu. E¤er
kal›nacaksa, ‹talya üzerinde ve her
fleylerini kabul etmeye dayal›, biraz
da onurunu yitirmifl, zamana yay›l-
m›fl bir kabul biçiminde olunacakt›.
Bir ara Frans›z savc› geldi. Uyduruk
bir davadan söz etti. Siz Fransa’ya
gelirseniz on befl y›l ceza al›rs›n›z.
Fransa bizi kaç›rtm›flt›r. ‹sviçre ve
‹ngiltere’den küçük ka¤›tlar geldi;
polisler arac›l›¤›yla gelirseniz tutuk-
lan›rs›n›z. Bir mekanizma iflletildi.
Almanya bana karfl› kendine özgü bir
politika gelifltirdi. Almanya Avrupa’-
ya sokmuyordu. Almanya’y› tümden
suçlayam›yorum. Ne dost ne düfl-
man, adeta bize bulaflmas›n da ne
olursa olsun yaklafl›m› vard›. Alman-

ya’y› ‹ngiltere ve Rusya gibi suçlama
durumum yoktur. Yunanistan kadar
alçakça bir tutuma girmemifltir. Ama
gereken deste¤i de sunmad›lar. 

O süreçte baflta ‹ngiltere olmak üze-
re bütün Avrupa’da Persona non grata
(istenmeyen kifli) ilan edildim. Alman-
ya’dan Fransa’dan pefl pefle mahkeme
kararlar› önüme getiriliyordu. Siyasi
nedenlerle gelen herkesi kabul ettikleri
halde beni istemiyorlard›. Neden Avru-
pa’ya giremedim, neden ‹sveç’e gireme-
dim? Bunun Olef Palme cinayeti ile ilifl-
kisi vard›r, PKK içindeki olaylarla iliflki-
si vard›r, Avukat ve Kesire olay› ile de
iliflkisi vard›r. ‹ngiltere ve ABD aras›nda
iliflki var. Avrupa için kirli bir sayfad›r,
açamazlar. ‹sveç hükümetinin de bunu
ayd›nlatmak istedi¤ini sanm›yorum. 

Benim kaç›r›lmam Avrupa’y› flundan
dolay› da ilgilendirir: Bu kaç›r›lma me-
selesini aç›klayaca¤›m. E¤er sa¤duyulu
olunmasayd› ölüm gerçekleflecekti.
Kenya sürecinde ölümün gerçekleflmesi
gerekiyordu. Kaç›r›lma biçimine yönelik
Carlos örne¤i de var. Bunlar›n tümünü
ayd›nlatmam›z gerekecek. Ha Hirofli-
ma’ya bomba atma, ha benim Kenya’ya
gönderilmem, bunlar ayn› fleylerdir. Befl
bin kifli kendisini bomba yap›p patlata-
cakt›. Bunlar sadece Türkiye’de de¤il,
Avrupa’da da kendini patlatacakt›. Bu
boyutuyla da Avrupa’y› ilgilendirir.

Ben Roma’dayken bir kad›n gaze-
teci gelip, benim onlara (Avrupa’ya)
mecbur kald›¤›m› söyledi. Yani benim
onlar›n aya¤›na gitti¤imi ima etti!
Onu ibretle izledim. Ben de tam hat›r-
lam›yorum ama ona hitaben, “fakat
ben de böylece Avrupal› bir dost ka-
zand›m” gibi bir cevap vermifltim. Ro-
ma’dayken Fransa, hakk›mda uydu-
ruk bir mahkeme kurmufltu. Amaçla-
r› güya beni Avrupal› yapacaklard›.
Yani “biz her fleyi düflünürüz, yap›l-
mas› gerekenleri size söyleriz, siz sa-
dece yapars›n›z” diyorlard›. Ben ka-
bul etseydim her fley görünürde mü-
kemmel olacakt› ve beni bu flekilde de
Avrupa’da kabul ederlerdi. Fakat ben
kabul etmedim. Her zaman özgür ki-
flili¤i yaflamak istedim. Benim için öz-
gürce düflünmek ve hareket etmek
her fleyden önemlidir. Bu hücrede de
olsam önemli olan özgür düflünebil-

memdir. Ve sorunun da bu flekilde
çözülemeyece¤ini biliyordum. Kabul
etmedi¤im için de beni gözden ç›kar-
d›lar ve sonra olanlar› biliyorsunuz.
Fakat Avrupa devletleri ile iflbirli¤i
yapanlar›, kimin kimle iliflkisi oldu-
¤unu çok iyi biliyorum. ‹brahim Güç-
lü ve onun gibilerin ‹sveç ile olan ilifl-
kilerini tahmin edebiliyorum. Yine El-
çi ve di¤erlerinin de durumlar›n› az
çok biliyorum. Sonralar› biraz bunla-
r› devreye sokmaya çal›flt›lar.

AAvvrruuppaa’’ddaann  oonnuurruummaa  uuyygguunn  
ddaavvrraannmmaadd››¤¤››  iiççiinn  aayyrr››lldd››mm

Ben halk›m›n ve Ortado¤u’nun
onurunu çi¤netmedim. Beni ellerinde
çok onursuz, kifliliksiz tutmak istedi-
ler. Benimki onur savafl›yd›. Onur her
fleyden daha önemliydi. Bu temelde
Avrupa’dan ayr›ld›m. Avrupa bana hu-
kuku de¤il, komployu dayatt›. Ben flu
anda Türkiye’nin de¤il, komplonun
mahkumuyum. Bu komployu yapan
politikac› ve istihbaratç›lar›n hepsini
mahkemede ifade vermeye zorlamam›z
gerekir. O zaman da davan›n düflmesi
gerekir. Avrupa’ya “sen hukuku de¤il,
iki yüz y›l›n katliam›n› ve komplosunu
dayatt›n. Apo terörist mi, de¤il mi?
Bunu tart›flamazs›n. Çünkü komployu
sen yapm›fls›n” diyece¤iz. fiahitlerimiz
var. Uça¤› getirip götürenler, Vip salo-
nunda geçirenler gizleniyor. ‹talya’dan
nas›l ç›kar›ld›¤›m, Almanya’n›n beni
almamak için neler yapt›¤› gizleniyor.
Türkiye’yi mahkum etmeye çal›fl›yor-
lar. Hay›r, mahkum edilecek olan en
büyük güç Avrupa’d›r. Avrupa’n›n
yaklafl›m›n›n ciddi oldu¤una inanm›-
yorum. Avrupa ABD’nin yard›m› ile be-
ni buraya t›kt›, çürümeye b›rakt›.

Avrupa Konseyi benim buradaki ko-
flullar›m› çok iyi biliyor. Buraya getiril-
di¤im ilk günde CPT’den bir kifli de bu-
radayd›. Koflullar›m› onlarla görüflüp
öyle belirlemifller. Evet, o gün buraday-
d›. Hatta o zaman bana “fiimdi koflulla-
r›n›z bu, ama biz izlemeye devam ede-
ce¤iz” diyordu. O gün orada olduklar›-
na göre onlar da biliyordu. Bu nedenle
onlar›n da sorumlulu¤u var.

DDeevvaamm  eeddeecceekk
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Türkiye’de bütün iç ve d›fl politika-
lar Kürt özgürlük hareketini bast›r-
maya yöneliktir. Türk devletinin iç ve
d›fl politikalar› Kürt özgürlük hareke-
tini bast›rmaya yönelik oldu¤u gibi,
d›fl güçlerin Türkiye politikalar› da sü-
rekli Türkiye’nin bu zaaf›ndan yarar-
lanarak flekillenmektedir. Çünkü Tür-
kiye Kürt sorununda çözüm politikas›
de¤il de Kürt halk›n›n iradesini k›ran,
bast›ran inkarc›l›¤› sürdüren bir poli-
tika izliyor. Türk devletinin politikas›
kesinlikle Kürt sorununun demokra-
tik çözümü temelinde ya da herhangi
bir Kürt demokratik siyasi gücünü
muhatap alarak bu sorunu demokra-
tik temelde çözme biçiminde de¤ildir.
Kürt sorununu çözemeyen bir Türkiye
sürekli Kürt sorunuyla karfl› karfl›ya
kald›¤› için sürekli bir s›k›nt› ve geri-
lim yaflamaktad›r. Bu nedenle iç ve
d›fl politikas›n› Kürt özgürlük hareke-
tini bast›rma üzerine kurmak duru-
muna kalmaktad›r. Kürdistan özgür-
lük hareketini ezemedi¤i müddetçe de
kendi sorunlar›n› çözemeyen Türkiye’-
ye karfl› bu sorunu bütün d›fl güçler
flu veya bu biçimde kullanacakt›r. Bu
ç›kmaz› yaratan, Kürt sorununu çöz-
mek istemeyen inkarc› sömürgeci
güçler oldu¤u gibi, d›fl güçler de Kürt
sorununun çözümsüzlü¤ünden yarar-
lanarak Türkiye’yi kendine muhtaç
hale getirmektedirler. Kürt sorunu
bölgedeki di¤er güçleri y›pratmada
kullan›lan bir politik enstrüman oldu-
¤u için d›fl güçler de bu sorunun çö-
zümünü istememektedirler. 

Burada birbirini kand›rma da vard›r.
Türkiye sürekli d›fl güçlerden destek
alarak sorunu çözece¤ini sanmaktad›r.
Daha do¤rusu d›fl güçler Türkiye’ye
böyle bir destek vererek Kürt sorununu
bast›rma ümidini canl› tutmaktad›rlar.
Bu durum da Türkiye’nin demokratik
bir çözüm içine girmesine engel olmak-
tad›r. Daha do¤rusu uluslararas› güç-
ler bir nevi Önderli¤in dedi¤i gibi tavfla-
na kaç, taz›ya tut misali bu sorunu çö-
zümsüz b›rakmaktad›rlar. 

TTüürrkk  ddeevvlleettii  ggeelliinneenn  aaflflaammaaddaa  KKüürrtt  

ssoorruunnuunnuu  bbaasstt››rraarraakk  ççöözzeemmeezz

Emperyalist güçler de bölgede ege-
menlik kurmak isteyen güçler de biliyor
ki Kürt sorunu çözülmeden Türkiye is-
tikrara kavuflamaz. Türk devleti de art›k
gelinen aflamada Kürt sorununu bast›-
ramaz, ezemez. D›fl güçler bu gerçe¤i de
bilmektedirler. Böyle bir anlay›flla yak-
laflt›klar› için gerçekten de Ortado¤u’da
Kürt sorunu çözümsüz kalmaktad›r.
Kürt sorununun çözümsüzlü¤ü de böl-
gede bütün ülkelerin istikrars›z hale
gelmesidir. PKK 7. Kongresinde “Kürt
sorununun çözümsüzlü¤ü kötülük tan-
r›lar›n›n Ortado¤u ülkelerine vermifl ol-
du¤u bir ceza gibidir” de¤erlendirmesi
yap›lm›flt›r. Gerçekten de Kürt sorunu-
nun çözümsüzlü¤ü Ortado¤u halklar›-
na verilmifl bir cezad›r. Ne var ki bölge
devletleri, bölge halklar› bu gerçekli¤in
derinli¤ine, bilincine vararak bu konuda
bir demokratik çözüm üretebilme basi-
retine kavuflmaktan uzakt›rlar.

Kürt sorunu üzerinde flimdi de
flöyle bir oyun oynanmaktad›r; ulus-
lararas› güçler, Türkiye’ye ve ‹ran’a
“siz Güney Kürdistan’› kabul edin, bi-
zim bölge politikalar›na destek verin,
biz de sizin içinizdeki Kürt sorununa
kar›flmayaca¤›z” biçiminde mesaj ver-
mektedirler. Yani bir küçük Kürdis-
tan karfl›l›¤›nda di¤er parçalarda
Kürdistan halk›n›n özgürlük özlemle-
rini bast›rma temelinde bölge ülkele-
rini kendi kontrolünde tutma politi-
kas› izlemektedirler. Bu, ‹ngiliz, ABD
ve ‹srail politikas›d›r. Bu, Güney Kür-
distanl› güçlere de kabul ettirilmeye
çal›fl›l›yor. Siz Kürdistan’›n di¤er par-
çalar›ndan vazgeçin, daha do¤rusu
Kürdistan’›n di¤er parçalar›ndaki öz-
gürlük mücadelesini bast›rmada rol
oynay›n, sizin mevcut statünüz kabul
edilecektir denilmektedir. fiu anda
ABD, ‹ngiltere ve ‹srail böyle bir poli-
tika gütmektedir. Böyle bir yaklafl›-
m›n bölgede Kürt sorununu çözeme-
yece¤i aç›kt›r. Türkiye de aktif biçim-
de bu politikan›n içindedir. Tabii bu
politika ‹ran’›n ve Suriye’nin de ifline
geliyor. Nitekim ‹ran da Suriye de Gü-
neyli güçlere “siz bizim ülkelerimizde-
ki Kürt özgürlük hareketinin bast›r›l-
mas›nda bize yard›mc› olun, biz de si-
zin küçük Kürdistan’›n›z› kabul ede-
riz” diyorlar. Bu çerçevede çok ilginç
ittifaklar ortaya ç›k›yor. Böylelikle
ABD ile ‹ran, ‹srail ile ‹ran ayn› cep-
hede yer al›yorlar. Küçük bir Kürdis-
tan karfl›l›¤›nda di¤er parçalardaki
Kürdistan özgürlük hareketinin bas-
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t›r›lmas› karfl›l›¤›nda ‹ran, Suriye ve
Türkiye de bölgede egemenlik kur-
mak isteyen güçlerin politikas›na çe-
kilmeye çal›fl›l›yor. 

GGüünneeyyllii  ggüüççlleerrllee  iilliiflflkkiilleerr  PPKKKK’’yyii    

ttaassffiiyyee  ppaazzaarrll››¤¤››  üüzzeerriinnddeenn  ggeelliiflflttiirriilliiyyoorr

fiu anda bu çerçevede Kuzey Kür-
distan özgürlük mücadelesine öncülük
eden PKK’nin tasfiye edilmesi konsepti
yürütülüyor. Bunun için Türkiye Gü-
neylilerle iliflkiye geçiyor. Bu iliflkilerin
önünde de PKK engel görülüyor. E¤er
PKK engeli kalkarsa Türkiye ile Güney
Kürdistan aras›nda her türlü iyi iliflki
kurulur deniliyor. fiu anda bunun ide-
olojik, siyasal zemini haz›rlan›yor. Tür-
kiye içinde de bu politika en genifl ke-
simlere kabul ettirilmeye çal›fl›l›yor.
Yani biz Güney Kürdistanl›lara PKK’-
nin üzerine gitmeyi kabul ettirirsek
PKK sorununu çözeriz, PKK’yi bast›r›-
r›z, bu aç›dan Güney Kürdistan’la ilifl-
kileri gelifltirelim diyorlar ve bunu bir
milli politika haline getirmeye çal›fl›-
yorlar. Di¤er taraftan Güney Kürdis-
tan’a da “sen PKK’ye bask› yaparsan
biz sizinle yani Güney Kürdistan’la ilifl-
ki gelifltiririz” diyorlar. Güneyliler üze-
rinde böyle ideolojik ve siyasi bir çal›fl-
ma yap›yorlar. Son günlerde Hewler’de
ortaya ç›kan Abant toplant›s›n› bu te-
melde de¤erlendirmek gerekiyor. PKK’-
nin tasfiyesi çerçevesinde Güney Kür-
distan’la Türkiye iliflkilerinin gelifltiril-
mesinin altyap›s› oluflturuluyor. 

Bunun ABD’nin bölge politikalar›n›
yeniden dizayn etmesiyle de ba¤lant›s›
vard›r. ABD bölgedeki siyasi aktörlerle
politikalar›n› ikili iliflkiler çerçevesinde
de¤il, onlar›n ABD’nin bölgesel politi-
kas› içindeki yerlerine göre belirliyor.
Yani Kürtlerle iliflkisi de Türkiye ile
iliflkisi de ABD’nin bölgedeki politikas›
ekseninde flekilleniyor. Özcesi ABD’nin
bölgedeki hiçbir ülkeyle ve siyasi ak-
törle iliflkisi ikili iliflkiler çerçevesinde
ele al›nmamal›d›r. ABD, Irak’tan asker-
lerini çekip daha çok Afganistan ve Pa-
kistan üzerine yüklenmek isterken, bu
politikayla hem Türkiye’nin deste¤ini
almak istiyor hem de Irak-Pakistan
hatt›nda ‹ran deste¤ini almak istiyor.
Bu politika e¤er gerçekleflirse ‹ran

Irak’ta az sorun ç›karm›fl olacak, Tür-
kiye hem Güney Kürdistan’› tan›yacak
hem de Afganistan’da kullan›lacakt›r.
ABD PKK’nin ve Kürtlerin s›rt›ndan,
yani Kürtlerin özgürlük ve demokrasi
özlemlerini feda ederek Türkiye’yi de
kendi politikalar›nda kullanmak isti-
yor. Yine Kürt halk›n›n özgürlük mü-
cadelesinin s›rt›ndan ‹ran’› da kendi
politikalar›nda kullanmaya çal›fl›yor.
Bu aç›dan k›sa ve orta vadede küçük
Kürdistan karfl›l›¤›nda bütün Kürdis-
tan parçalar›n› feda eden bir politika
izliyor. Bunu Güneylilere de kabul et-
tirmeye çal›fl›yorlar. 

GGüünneeyy  KKüürrddiissttaann  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  

vveessaayyeettii  aalltt››nnaa  aall››nnmmaakk  iisstteenniiyyoorr

‹ran, Türkiye ve Suriye de küçük
Kürdistan karfl›l›¤›nda kendi Kürt so-
runlar›ndan kurtulaca¤›n› san›yorlar.
Bu asl›nda Kürtlerin bitirilece¤ine
inanmakt›r. ABD böylelikle k›sa ve or-
ta vadede hem Türkiye’yi hem de Gü-
neyli güçleri memnun ederek kendi po-
litikalar›n›n parças› haline getirmeyi
düflünüyor. Asl›nda Fethullahç›lar Gü-
neyli güçlere “siz Kürdistan’›n di¤er
parçalar›yla ilgilenmeyin, PKK’ye karfl›
tav›r al›n, Türkiye sizi kabul etsin, Tür-
kiye ile daha iyi iliflkiler kurun, böyle-
likle Türkiye ile sizin aran›zda sorun
ç›karan PKK engeli kalks›n; bunun so-
nucu da ekonomik, sosyal refah›n›z ge-
liflsin” demek için Abant toplant›s›n›
Hewler’de gerçeklefltirmifllerdir. ABD’
nin Türkiye’ye verdi¤i rol çerçevesinde
Güney Kürdistan’›n Türkiye ile iliflkile-

rinin s›k›laflt›r›lmas› ve Güney Kürdis-
tan’›n Türkiye’nin vesayetinin alt›na
al›nmas›n›n altyap›s› oluflturuluyor.
Türkiye ile Güneyliler aras›nda geliflti-
rilmek istenen bu iliflkinin Önder Apo’-
nun belirtti¤i “Türkiye’nin kendi Kürt
sorununu çözmesi temelinde Güney
Kürdistan’la iliflkilenerek Misak-› Mil-
li’yi güncellefltirmesi gerekir” biçimin-
deki yaklafl›mla alakas› yoktur. Önder-
li¤imizin Misak› Millinin güncelleflmesi
dedi¤i politika, Türkiye’nin kendi Kürt
sorununu çözerek, ama gerçek anlam-
da çözerek Türkiye’nin Güney’le iliflki-
lenmesini ifade etmektedir. Yoksa çöz-
müfl gibi göstererek ya da aldatarak
de¤il. Önder Apo “Türkiye’de Kürt so-
runu gerçek anlamda çözüldü¤ü tak-
tirde bunun asl›nda Kürtlerin Lozan’-
›n›n gerçekleflmesi anlam›na gelece¤i-
ni” ifade etmifltir. Lozan’da Kürtlerin
haklar› ve hukuklar›n›n verilmedi¤ini,
Lozan’›n sadece Türkleri gözeten bir
anlaflma olarak kald›¤›n›, e¤er böyle
yap›l›rsa Lozan’›n tamamlanaca¤›n›,
bu temelde demokratikleflmifl Türkiye’-
nin Güneyli güçlerle iliflkilerinin s›k›la-
flarak Misak-› Milli’nin güncelleflece¤i-
ni belirtmektedir. Abant toplant›s›n›
ise Türkiye ile Güney Kürdistan ara-
s›nda iliflki kurulmas› biçiminde de¤er-
lendirilmemesi gerekiyor. Burada ke-
sinlikle bütün Kürdistan parçalar›nda-
ki halk›n özgürlük mücadelesinin saf
d›fl› edilerek küçük Kürdistan’›n kabul
ettirilmesi temelinde bir politika vard›r.
Asl›nda Türkiye, Suriye, ‹ran; e¤er flim-
di böyle bir politik durum yarat›rsak
ilerde Güney Kürdistan’› da bast›rabili-
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riz, düflüncesindedirler. Zaman bizim
lehimize çal›fl›r. E¤er parçalardaki Öz-
gürlük hareketi bast›r›l›rsa Güneyli
Kürdistanl› güçler zay›f kal›r, onlar›
daha da s›n›rland›r›r›z, tümden kon-
trolümüze al›r›z, diyorlar. 

Öte yandan da Irak’taki Arap milli-
yetçili¤iyle Kürtler aras›ndaki sorunla-
r› da k›flk›rtarak, tahrik ederek Kürtle-
ri bölgede kendilerine daha fazla muh-
taç hale getirmeye çal›flacaklard›r. Ni-
tekim Türkiye Kerkük sorununda Ker-
kük’ü Kürdistan’dan kopararak Kürt-
lerle Araplar aras›nda bir çekiflme nok-
tas› haline getirip asl›nda Kürtlerle
Araplar aras›ndaki kavgay› artt›rarak
Güneyli güçleri kendine ba¤lama poli-
tikas› izliyor. Yani Güney Kürdistan’la
iliflkilenme demokratik temelde yap›l-
m›yor. Burada hem Güney Kürdistanl›
güçler aç›s›ndan hem baflta Kuzey
Kürdistan olmak üzere bütün Kürdis-
tan parçalar› aç›s›ndan olumsuz siya-
sal sonuçlar ortaya ç›karacak bir poli-
tikan›n devreye sokulmufltur.

KKüürrtt  hhaallkk››  aarrtt››kk  kkoollaayy  bbooyyuunn  

ee¤¤mmeeyyeecceekk  bbiirr  uulluussaall  bbiilliinnccee  uullaaflflmm››flfltt››rr

Emperyalist güçler bölge ülkelerine
Kürtlerin mücadelesini bast›rma konu-
sunda destek vermektedirler. Ama bu-
nun Kürt sorununda bir gerçek çözüm
olmad›¤›n›, bir çözümsüzlük oldu¤unu
da çok iyi bilmektedirler. Kürt halk›n›n
art›k kolay kolay boyun e¤meyecek bir
ulusal bilince ulaflt›¤›n› da görmekte-
dirler. Dolay›s›yla her an bu sorun te-
melinde Kürtlerle bölge ülkelerini ça-
t›flt›rmay›, bölgede siyasal istikrars›zl›k
yaratarak bu temelde kendi a¤›rl›¤›n›
ve etkinli¤ini korumay› düflünmekte-
dirler. Yani burada asl›nda haince bir
politika vard›r. Amiyane deyimle hinlik
vard›r. Kürt sorununun çözümsüzlü¤ü
üzerinden, Kürtlerin zulüm ve bask›
görmesi üzerinden yürütülen bir ç›kar-
c› politika vard›r. Ne var ki Türk, Fars,
Arap milliyetçilikleri de flovenist Kürt
düflmanl›klar› nedeniyle böyle bir poli-
tikay› kendilerine uygun görüyorlar ya
da böyle bir politikan›n aleti oluyorlar,
parças› oluyorlar. Böylelikle bölge çö-
zümsüzlü¤ünün k›skac›nda yaflamaya
devam ediyor. fiu anda bölgede izlenen

politika Güney ya da bütün parçalar-
daki Kürtlere dayat›lan böyle bir çö-
zümsüzlük politikas›d›r. 

Mevcut politik konseptin çerçevesi-
ni böyle de¤erlendirmek gerekir. Bu-
nun için de belirli çal›flmalar yürütül-
mektedir. Zaten uzun süredir Türkiye-
Irak iliflkileri gelifltirilmeye çal›fl›l›yor.
Türkiye ile Güney hükümeti aras›nda-
ki iliflkiler s›k›laflt›r›lmaya çal›fl›l›yor.
ABD; Irak, Türkiye, Güneyli güçler ek-
seninde kuraca¤› politik kombinezonla
bölgede etkili olmay› düflünüyor. ‹ran
ve Suriye ise dolayl› olarak iliflkilerin
içine çekilmektedir. ‹ran’la Güneyli
güçlerin iliflkileri de s›k›laflm›fl bulun-
maktad›r. Onlar da Güneyli güçler
üzerinde bask› yaparak PKK’nin üzeri-
ne sürmeye çal›fl›yorlar. ABD de Tür-
kiye de benzer fleyi yap›yor. Zaten Irak
hükümeti de uzun süredir Türkiye ve
‹ran’la benzer politikalar içindedir.
Güney Kürdistanl› güçler üzerinde
böyle bir bask› yap›lmaktad›r. 

Yak›n zamanda ABD’de Clinton’a
dan›flmanl›k yapm›fl Barkey diye birisi-
nin Obama’ya sundu¤u PKK’yi tasfiye
plan› aç›kland›. Asl›nda bunu da bu
konseptin bir parças› olarak görmek
laz›m. Bu plan ve proje yeni de¤ildir.
Barkey’in Obama’ya verdi¤i rapor da
yeni de¤ildir. Bunlar politikadan çok az
anlayan herkesin bildi¤i ve aflina oldu-
¤u planlard›r. Amiyane deyimle aya¤a
düflmüfltür. Her gün bir Türk gazete-
sinde ya da Irak, ‹ran ya da herhangi
bir d›fl bas›nda bu çerçevede planlar
yay›nlanmaktad›r. Bu tür planlar›n
özü fludur: ABD, Türkiye ve Güneyliler
üzerinde bask› yapacak, Türkiye ile
Güneyliler aras›ndaki iliflkiler gelifle-
cek; bunun sonucunda PKK ve gerilla
üzerinde bask› kurulacakt›r. Böylelikle
gerilladan insan kaç›rtmalar artt›r›la-
cak, elden gelirse Özgürlük hareketi
parçalanacak, teslim olanlar›n belirli
k›sm› eve dönüfl yasas›yla evine döne-
cek, bir k›sm› Güney’de kalacak, lider-
lerini de e¤er teslim olurlarsa Güney’de
ya da Avrupa’da kontrol alt›na alacak-
lar. E¤er teslim olmazlarsa çevresinde
kalan güçlerle birlikte ABD uçaklar›yla
imha edilecekler. Herhalde ABD uçak-
lar› devreye girdi¤i zaman Türk uçakla-
r› da, Türk operasyon birlikleri de ha-

rekete geçecektir. Kald› ki Türk uçakla-
r› istihbarat›n› da tekni¤ini de ABD ve
‹srail’den al›yor. ABD uçaklar›n›n eks-
tradan yapaca¤› çok fley oldu¤unu da
sanm›yoruz. Böyle bir plandan, rapor-
dan söz ediliyor. Yani hemen hemen
herkesin bildi¤i fleyler de denilebilir.
2003’te ABD’nin bölgeye gelmesiyle
birlikte bunlar konufluluyor, tart›fl›l›-
yordu. Plan›n genel esaslar› böyle, ama
her konuflan buna biraz rötufl yapt›r›-
yor, kendine göre baz› fleyler ekliyor,
ç›kar›yor yeniden devreye sokuyor.
Obama’ya verilen plan› da bu çerçeve-
de de¤erlendirmek gerekiyor. 

Bu plan zaten yürürlüktedir. Yani
daha önce de s›k s›k belirttik, flu anda
gerilladan insan kaç›rt›lmaya çal›fl›l›yor.
KDP ve YNK hem ideolojik, siyasi sald›-
r›larla hem de baflka yollardan kaç›fllar›
teflvik ederek bu plan›n içinde olan bir
maddeyi uyguluyor. Daha önce de be-
lirttik tabii bu ulusal aç›dan çirkin ve
ahlaks›z bir yaklafl›md›r. Herhangi bir
Kürt örgütünün, Kürt grubunun, Kürt
partisinin baflka bir parçada Özgürlük
mücadelesini verenlerden insan kaç›rt-
ma, bu örgütleri parçalama gibi bir gö-
revi olamaz. Bu, ulusal olarak da ahla-
ki olarak da siyasi olarak da çirkin bir
roldür. D›fl güçler ad›na, sömürgeci
güçler ad›na herhangi bir parçada Kür-
distan özgürlük politikas› üzerinde bu
tür yaklafl›mlar izlemenin gafletten öte
bir fley oldu¤unu, utanç verici bir fley ol-
du¤unu da tekrarlamakta fayda vard›r. 

PPKKKK  ttüümm  yyöönneelliimmlleerr  bbaasskk››llaarr  

kkaarrflfl››ss››nnddaa  ddiirreennmmee  aazzmmii  kkaazzaann››yyoorr

PKK ve Kürdistan özgürlük hareketi
üzerinde bu bask› süreklidir. Uluslara-
ras› bask› yok mu? ABD’nin ve Avru-
pa’n›n, KDP ve YNK’nin sürekli bir bas-
k›s› yok mu? Bask› kurarak, siyasi ve
askeri sald›r›lar yaparak, moral sald›r›-
lar yaparak örgüt içindeki zay›fl›klar›
k›flk›rtmak istiyorlar, gerilladan insan
kaç›rtmak istiyorlar. Geri, kendini ye-
tifltirmemifl, sistemden ald›¤› yaflam ve
düflünce al›flkanl›klar› olan insanlar›
böylelikle örgüte karfl› k›flk›rtarak so-
run haline getirmeye ya da kaç›rtmaya
çal›fl›yorlar. Bunun on y›llard›r PKK
üzerinde uyguland›¤›n› biliyoruz. PKK’-
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nin böyle yo¤un d›fl bask›, hem de ide-
olojik, siyasi, askeri bask› alt›nda mü-
cadele vererek ayakta durdu¤unun bi-
linmesi gerekiyor. PKK’yi biraz da güç-
lü k›lan budur. Bu bask›lar›n yo¤unlu-
¤u PKK’nin kendisini güçlü k›lmas›na
yol aç›yor. Böylelikle bask›lar karfl›s›n-
da direnme azmi kazan›yor. Bu bask›-
lar karfl›s›nda direnç kapasitesi art›-
yor. Bu bask›lar›n böyle bir pozitif so-
nucu oldu¤unu belirtebiliriz. Ya da bir
güç ve halk mücadele etmek istiyorsa
tabii ki o mücadelenin zorluklar›na gö-
re kendini e¤itirse, konumland›r›rsa,
yap›land›r›rsa, bu temelde mücadele
ederse ayakta kalabilir. PKK de ayakta
kalabildi¤ine göre demek ki bu konu-
larda kendini güçlendirerek mücadele-
sini sürdürüyor. 

Ocak ay›nda Zebari’nin Türkiye’de
yapt›¤› görüflmelerde Hewler’de üçlü
toplant› yap›lmas› karar› al›nd›. Irak,
Türkiye ve Güneyli güçler Hewler’de böy-
le bir merkez içinde çal›flacaklar. Tehli-
keli bir iliflki biçimi oldu¤u aç›kt›r. Bu
merkezin görevi nedir? Barkey plan›nda-
kileri gerçeklefltirmektir. Bunu s›radan
bir çocuk bile bilmektedir. Eskiden bu
toplant›lar Irak’ta, Ba¤dat’ta yap›l›yordu.
Özellikle Irak’la Türkiye ve ‹ran aras›nda
yap›lan görüflmelerden sonra böyle bir
merkezin Hewler’de kurulmas› gerekti¤i
sonucuna varm›fllard›r. PKK sorunu
Güneyliler üzerinde bask› olursa çözü-
lür, onlara sorumluluk verilirse çözülür,
bu nedenle onlar› muhatap alal›m, bu
toplant›y› onlar›n ev sahipli¤inde yapa-
l›m, demifllerdir. Böylelikle onlara so-
rumluluk yükleyerek PKK’nin üzerine
sürelim demifllerdir. Böyle bir merkezin
Hewler’de oluflturulmas›n›n anlam› bu-
dur. Bu toplant›y› böyle yorumlamak ge-
rekiyor. Zaten ABD’nin de böyle bir bas-
k› yap›lmas›na karfl› olmad›¤›n›, hatta
destek verdi¤ini bilmektedirler.

ABD’nin PKK’yi tasfiye etme konu-
sunda çeflitli yaklafl›mlar içinde oldu¤u
biliniyor. Ancak en son olarak PJAK’-
› da terörist örgütler kategorisine koyma
gibi bir yaklafl›m göstermifltir. Terör ör-
gütlerinin maddi gelirlerine el koyma gi-
bi bir yasa var. Bu yasa PJAK’a da uy-
guland›. Tabii bu ‹ran’a mesaj oldu¤u
gibi, Türkiye’ye de mesajd›r. Bak›n ben
PKK’ye karfl› hem Türkiye’de hem de

‹ran’da gereken tutumu gösteriyorum, o
zaman siz de benim politikalar›ma ken-
dinizi uyumlu hale getirin yaklafl›m›
gösterilmifltir. Ortado¤u söz konusu ol-
du¤unda bütün ülkelerin ekonomik, si-
yasi ç›karlar› d›fl›nda baflka bir politika
izleyemeyece¤i bir daha görülmüfltür.
ABD daha düne kadar ‹ran’› en büyük
terörist ilan ederken, ‹ran’a terörist der-
ken, ‹ran’› bask›c› bir rejim olarak de-
¤erlendirirlerken, ‹ran’la mücadele eden
bir örgütü terörist ilan etmesinin hiçbir
mant›kl› temeli yoktur. ABD’ye göre ba-
t› standartlar›nda bir demokrasi varsa
orada silahl› mücadelenin bir meflruiye-
ti yoktur. Güya demokratik ülkeler ol-
du¤u zaman silahl› mücadele meflru de-
¤ildir gibi bir yaklafl›mlar› vard›r. Bu yö-
nüyle asl›nda ‹ran’a karfl› yapt›klar› de-
¤erlendirmelerin yalan oldu¤u ortaya ç›-
k›yor. Tamamen politik oldu¤u ortaya
ç›k›yor. PJAK’a yönelik karardan sonra
‹ran’a bir daha demokratik olmad›¤›n›,
demokratik ülke olmad›¤›n› söyleyemez-
ler. Çünkü ona karfl› mücadele eden bir
örgüt terörist ilan edilmifltir. PJAK’›n si-
villere yönelik de herhangi bir eyleminin
olmad›¤› bilinmektedir. HRK tamamen
askeri hedeflere yönelmektedir. PJAK
da zaten siyasi örgütlenme yapmakta-
d›r. Buna ra¤men böyle bir yaklafl›m›n
gösterilmesi ABD ile ‹ran’›n z›mni anlafl-
ma yapm›fl oldu¤u anlam›na gelmekte-
dir. Herhalde ABD mesaj›n› en iyi PJAK
üzerinden verilebilirdi ve verilmifltir.

AABBDD  iillee  ‹‹rraann  PPKKKK  vvee  PPJJAAKK  

üüzzeerriinnddeenn  aannllaaflflmm››flfl  bbuulluunnuuyyoorrllaarr

Bölgede egemenlik peflinde koflan
ABD ve Avrupa’n›n sadece Kuzey Kür-
distan’daki özgürlük mücadelesini de-
¤il, ‹ran’daki özgürlük mücadelesini de
kendi ç›karlar›na kurban etti¤i görül-
mektedir. Bu da onlar›n politikada hiç-
bir ahlaklar›n›n olmad›¤›n›, her türlü
insanl›k d›fl› ve ahlak d›fl› politikay› izle-
yeceklerini bir daha göstermifltir. ABD’-
nin bu durumunu böyle ortaya koydu-
¤u gibi, ‹ran’›n da asl›nda anti-Ameri-
kanc›, anti-emperyalist, Ortado¤u’nun
de¤erlerini savunan bir ülke olmad›¤›n›,
Kürtleri bask› alt›nda tutmak, Kürtlerin
haklar›n› gasp etmek için emperyalist
güçlerle de her türlü gerici, bask›c›, za-

lim  bir iflbirli¤i yapaca¤›n› bu gerçekler
aç›kça ortaya koymaktad›r.

‹ran ve Türkiye geçen y›ldan bu ya-
na eflzamanl› operasyonlar› artt›rm›fl-
lard›r. Türk uçaklar› yaln›z HPG geril-
lalar›n› de¤il, HRK gerillalar›n›, PJAK
karargahlar›n› da vuruyor. ‹ran da
PKK’ye ve HPG alanlar›na sald›r›yor.
Bu operasyonlar ABD’nin onay›yla ya-
p›l›yor. ‹ran’a “ben sana göz yumuyo-
rum, o bak›mdan sen de beni dikkate
almal›s›n” mesaj› veriyor. Bu yönüyle
ABD ile ‹ran PKK ve PJAK üzerinden
anlaflm›fl bulunuyorlar. ‹ran’›n da en
temel sorunu Kürt sorundur. Bu konu-
da zorlan›yor. Türkiye nas›l kendisini
Kürt sorunu nedeniyle her tarafa pa-
zarlad›ysa ve kendini ba¤l› k›ld›ysa,
flimdi ‹ran da Kürt sorununu çözme
yerine kendini bütün dünyaya pazarla-
yarak, mevcut politikalar›ndan da vaz-
geçerek PJAK’› ve HRK’yi ezmeye çal›fl›-
yor. Kürt inkarc›l›¤›n›n Ortado¤u güç-
lerini getirdi¤i nokta buras›d›r. ‹ran’›n
anti-emperyalistli¤i kalmam›flt›r, anti-
Amerikanc›l›¤› da yoktur. Art›k ‹slam
devriminin ilk dönemlerindeki Müslü-
manl›¤› da kalmam›flt›r. Müslümanl›k
hak, hukuk, adalet demektir. Bu kadar
bask›, zulüm, haks›zl›k yapan bir ülke-
nin Müslüman olmas› düflünülemez.
Müslümanl›¤› sadece kendi ç›karlar›
için kullan›yorlar. Bunu ‹ran da Irak
da Türkiye de kullan›yor. Bölgede ger-
çek Müslümanl›¤› uygulayan sadece
Kürtlerdir. Mazlumdur, kimseye her-
hangi bir zararlar› yoktur; sadece ken-
di haklar›n› istiyorlar; haklar› için mü-
cadele ediyorlar. Bu yönüyle ‹ran’›n,
Irak’›n, Araplar›n, Türkiye’nin Müslü-
manl›¤› ç›kar Müslümanl›¤›d›r; siyasi
ve ticari Müslümanl›kt›r. Müslümanl›-
¤› siyasi ve ekonomik rant için kullan›-
yorlar. Halklar› sömürmek için kullan›-
yorlar. Yoksa ‹slam’da var olan adalet,
özgürlük, hak de¤erlerinin toplumda
yaflamas›, yaflat›lmas›, toplumun bu
de¤erlere ba¤l› kalarak kendisini ör-
gütlemesi çerçevesinde hak, hukuk,
adalet ve eflitlik içinde bir yaflam ön-
görmüyorlar. Bunun için Müslümanl›k
yapm›yorlar. ‹slam’dan söz etmeleri
bunun için de¤ildir. ‹slam’-
› ekonomik rant elde etmenin, ekono-
mik ve siyasi tekelin ideolojik arac› ha-
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line getirmifllerdir. Yani ‹slam’›n özüne
uygun olmayan, ‹slamiyet’in özüne ters
bir biçimde ‹slamiyet kullan›lmaktad›r.
Bu yönüyle bütün bu güçlere Önderlik
anti-‹slam dedi. Gerçekten de bu güç-
lerin yapt›¤› anti-‹slamc›l›kt›r. 

‹‹rraann’’››nn  aannttii--AAmmeerriikkaanncc››ll››¤¤››  kkaallmmaamm››flfltt››rr

Bu güçler anti-‹slamc›l›klar›n› Avru-
pa’ya, ABD’ye, dünyaya da pazarl›yor-
lar. Bu sahte ‹slam’la Ortado¤u’yu ter-
biye ederiz diyorlar. Yani ‹slam’›n özel-
liklerini bile pazarlayarak, satarak,
bölgedeki halklar› kontrol etmeye çal›-
fl›yorlar. “Fethulmünaf›k”a verilen rol
budur. ‹slam’› ABD’ye pazarlam›flt›r,
Avrupa’ya pazarlam›flt›r. Bu d›fl güçle-
re dayanarak sahte ‹slam, ›l›ml› siyasal
‹slam’la hakka, adalete ve hukuka da-
yanmayan sistemlerini sürdürmek isti-
yorlar. Hem d›fl güçler bu iliflkiyle böl-
gede varl›¤›n› sürdürmek istiyor hem
de bölge gericili¤i ‹slam’› pazarlay›p d›fl
güçlerle iflbirli¤i içinde halklar üzerin-
deki egemenli¤ini yeni bir biçimde sür-
dürmeye çal›fl›yorlar. Bu aç›dan öyle
‹ran’›n ‹slamiyet’i, anti-Amerikanc›l›¤›
kalmam›flt›r. Bu konuda Ortado¤u
halklar›n› da kendi halklar›n› da alda-
t›yor. Hak, adalet ve eflitlikten yana
olan ve d›fl güçlerin bölgedeki zulmüne
karfl› olan samimi insanlar da bu güç-
ler taraf›ndan kand›r›lmaktad›r. 

Abant toplant›s› asl›nda böyle bir
iflbirlikçi, sahte siyasi ‹slam’›n Güney
Kürdistan’a tafl›r›lmas›d›r. Zaten Fet-
hullahç›lar taraf›ndan organize edil-
mektedir. Bu toplant›n›n tabii birçok
boyutu var. Bir boyut; gerçekten de
bu sahte ‹slam’› yaln›z Türkiye’de de-
¤il, Güney’de de Arap ülkelerinde de
‹ran’da da etkili k›lmaya çal›fl›yorlar.
Fethullahç›lar Türk-‹slam sentezinin
bu dönemdeki versiyonunu olufltur-
maktad›rlar. Asl›nda Araplar da Arap-
‹slam senteziyle Ortado¤u’ya hakim
olmak istiyorlar. ‹ranl›lar›n da kendi
yorumlar›yla Ortado¤u’ya hakim ol-
mak istediklerini biliyoruz. Türkler de
Fethullahç›lar eliyle Türk-‹slam sen-
tezi çerçevesinde Ortado¤u’da yeni
Osmanl›c›l›k yap›p etkili olmak isti-
yorlar. Osmanl›c›l›¤›n Türk milliyetçi-
li¤i yan›n› artt›ran bir ideolojik yakla-

fl›mlar› oldu¤u tart›flmas›zd›r. Yani
Arap, Fars ve Türk milliyetçili¤i ‹s-
lam’› kendi ç›kar› do¤rultusunda kul-
lan›yor. Abant toplant›s›n›n böyle bir
yönünün oldu¤u aç›kt›r. 

AAbbaanntt  ttooppllaanntt››ss››nn››nn  üüçç  aammaacc››nnddaann  

ssöözz  eeddiilleebbiilliirr::

Birinci amac›; Güneyli güçlerle iliflki
gelifltirerek oray› Türkiye ile iliflkilen-
dirmek, küçük Kürdistan karfl›l›¤›nda
Kuzey Kürdistan’daki özgürlük müca-
delesinin bast›r›lmas›n› sa¤latmak. Ya-
ni küçük Kürdistan karfl›l›¤›nda bütün
parçalarda Kürdistan halk›n›n özgür-
lük mücadelesinin feda edilmesinin
ideolojik ve siyasi temelini haz›rlamak-
t›r. Güney Kürdistan’a giderek bunun
iliflkilerini gelifltirmeyi hedeflemifllerdir.
Bu, daha çok uzun vadeli bir amaçt›r. 

Orta vadeli amac› ise; bugün Türki-
ye’de AKP hükümeti PKK’yi tasfiye et-

me do¤rultusunda bir politika izliyor.
Devlet kendisine bu politikay› izleme
rolü vermifltir. AKP de hem ABD’yi hem
iflbirlikçi güçleri kullanarak PKK’yi ez-
mek istiyor. Türkiye ile Güneylilerin
kuraca¤› iliflkiler her ikisi için de ya-
rarl›d›r. Bu Güneyli güçler PKK’nin
üzerine gitmelidir. Fethullahç›lar Hew-
ler’e çeflitli sivil toplum örgütlerine, ga-
zetecilere, ayd›nlara, yazarlara, üniver-
site ö¤retim görevlilerine, yani birçok
toplumsal kesime asl›nda bu politikay›
kabul ettirmeye, bu politika için destek
aramaya gelmifltirler. AKP’ye destek
verin, PKK’nin yan›nda de¤il de hükü-
metimizin yan›nda yer al›n diyorlar.
Hükümetimiz Kürt sorununda olumlu-
dur, TRT 6 gibi ad›mlar at›yor, Kürdo-
loji enstitüleri açacak, bunlar olumlu
geliflmelerdir diyerek Güneylileri ikna
etmeye ve kand›rmaya çal›fl›yorlar.

Bunlar› Kürt sorununun çözümü için
de¤il de ezmek için gündeme getirdik-
leri halde sanki Kürt sorununun çözü-
mü fleklinde gündeme getiriyorlarm›fl
gibi Güneylileri aldatarak Türkiye’nin
PKK’yi ezme konseptine Güney’den
destek almaya çal›fl›yorlar. Bu toplan-
t›n›n en önemli amac› budur. 

Bu toplant›n›n k›sa vadedeki amac›
ise; seçimlerde AKP’nin oyunun düflme-
sini engellemektir. Bilindi¤i gibi 22
Temmuz seçimlerinde AKP’nin oylar›-
n›n Kürdistan’da yüksek olmas›n›n ne-
deni, Güneyli Kürtlerin AKP’yi destekle-
mesiydi. Yine Güneyli Kürtlere ba¤l› ke-
simler Türkiye’de AKP’yi desteklemifl-
lerdi. Bu durum DTP içinde baz› kesim-
leri de çeflitli çevreleri de etkilemiflti.
fiimdi de Güney’de bu toplant›y› yapa-
rak Güneyliler üzerinden Kuzey Kür-
distan’da çeflitli çevrelerin AKP’ye oy
vermesini sa¤lamak amaçlanm›flt›r. Ni-
tekim AKP de TRT 6’y› propaganda ara-

c› olarak kullan›yor. Güneyliler de bu
sahte giriflimlere olumlu bakarak Kürt-
lerin kafas›n› kar›flt›r›yorlar. Bunu böy-
le belirtmek gerekir. Zaten hala da Ku-
zey Kürdistan’da Güney Kürdistan’la
iliflkili olan çevreler AKP’yi desteklerken
kesinlikle PKK’ye karfl›d›rlar. Asl›nda
Kuzey Kürdistan’da PKK karfl›s›nda tu-
tunamayan, PKK’nin yürüttü¤ü özgür-
lük ve demokrasi mücadelesi karfl›s›n-
da marjinalleflen, Kürdistan siyasetin-
de tümden saf d›fl› kalan bu kesimler
varl›¤›n› sürdürmek için Güneylilere
dayan›yorlar. ‹flbirlikçi, ihanetçi politi-
kalar›n›, Özgürlük hareketi ve PKK
düflmanl›¤›n› Güneylilere dayand›rarak
sürdürmeye çal›fl›yorlar. Bu kesimleri
böyle de¤erlendirmek mümkündür. 

Abant toplant›s› öz itibariyle Türki-
ye’nin Kürt özgürlük hareketini bast›r-
mak, bu bast›rma temelinde inkarc›
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sömürgecili¤i yeni koflullarda sürdür-
me politikas›na Güney’den destek al-
mak için Güneylilere bu politikay› ka-
bul ettirmek amac›yla gerçekleflmifltir.
Ya da bu inkarc› imhac› politikay› Gü-
neye ihale etme çabas›d›r.

Bu toplant›lar›n amac›n›n Güneyli-
ler üzerinde bask› yapmak, onlar›
PKK’nin üzerine sürmek oldu¤unu s›k
s›k tekrarl›yoruz. Bir yönüyle de bu
bask›lar yap›laca¤› söylenen Kürt ulu-
sal konferans›n› etkilemeye yöneliktir.
Bu toplant›larla, Barkey denilen ra-
porla, ABD-Türkiye iliflkileriyle, ‹ran’-
›n Güneyliler üzerindeki bask›s›yla
asl›nda yap›lacak bir Kürt konferan-
s›nda PKK aleyhinde kararlar ald›rt-
may› düflünmektedirler. Nitekim
Abant toplant›s›n›n aç›l›fl konuflmas›-
n› yapan Mümtazer Türköne yak›nda
yap›lacak Kürt konferans›nda PKK’ye
silah b›rakma dayatmas› yap›laca¤›n›
ve bunun PKK’nin tasfiyesi için önem-
li bir ad›m olaca¤›n› söylemektedir.
Tabii konferans böyle olur mu olmaz
m› bu ayr› bir konudur, ama Türk
devletinin, dolay›s›yla Kürt karfl›t›
güçlerin yap›lacak Kürt konferans›n-
dan beklentileri budur. 

KKüürrttlleerr  bbiirr  oolldduu¤¤uu  ttaakkddiirrddee  öözzggüürrllüükk  vvee

ddeemmookkrraassiiyyii  ddee  rraahhaattll››kkllaa  kkaazzaannaabbiilliirrlleerr

Bu güçleri böyle bir beklentiye so-
kan da asl›nda Güneyli güçlerin kon-
feransa yaklafl›mlar›d›r. Bu konferan-
s› uzun y›llard›r Kürdistan özgürlük
hareketi istemektedir. Böyle bir kon-
ferans›n toplanmas› gerekti¤ini s›k s›k
vurgulamaktad›r. Çünkü eski denge-
lerin y›k›ld›¤›, yeni statükolar›n ku-
rulmaya çal›fl›ld›¤› bir süreçte Kürtler
ancak birlik olurlarsa kurulacak yeni
dengeler içinde etkin yer alabilirler.
Ancak böyle statükolar kurulmadan
önce kendi konumlar›n›, yerlerini sa¤-
lamlaflt›rabilirler. Türkiye, ‹ran, Suri-
ye Kürtlere karfl› ortak politika izliyor.
Çünkü Kürtlerin bir güç oldu¤unu gö-
rüyorlar. Kürtlerin bu gücü karfl›s›n-
da bütün parçalardaki özgürlük ve
demokrasi mücadelesini bast›rmak
için, zay›flatmak için birlefliyorlar.
Böylelikle Kürtlerin özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesinde kazan›mlar

elde etmesinin önünü kesmeye çal›fl›-
yorlar. Bunlar aç›kken, Kürt demok-
ratik güçlerine de Kürdistan özgürlük
hareketi yürüten güçlere de düflen gö-
rev; kendi ulusal demokratik birlikle-
rini kurarak ulusal kongrelerini ger-
çeklefltirerek bunlar›n karfl›s›na Kürt-
lerin birli¤iyle ç›kmalar›d›r. Tabii
Fars, Arap, Türk milliyetçili¤inin or-
taklaflmas› floven anlay›flla Kürdistan
özgürlük hareketini ezme temelinde-
dir. Tabii ki Kürtlerin birli¤i ne Arap
ne Fars ne de Türk düflmanl›¤›d›r.
Bölge halklar›yla kardefllik temelinde
yaflamak istiyorlar. Demokratik ve öz-
gür bir yaflam içinde olmak istiyorlar.
Bunun için birlik olup konumlar›n›
güçlendirmeyi düflünüyorlar. E¤er
böyle bir ulusal politika izlerlerse o
zaman sömürgeci devletlerin Kürtleri
parçalamas›, Kürt örgütlerinin birbiri-
ne düflmesi de gerçekleflemez. Böyle-
likle tarihte Kürtlere karfl› oynanan
bu oyunlar da bofla ç›kar›lm›fl olur.
Zaten bu oyunlar bofla ç›kar›l›rsa
Kürtler bir oldu¤u takdirde özgürlük
ve demokrasiyi de rahatl›kla kazana-
bilirler. Bu nedenle böyle bir konfe-
rans›n olmas› gerekti¤ini söyledik; bu
flimdi olmayacak da ne zaman olacak
dedik. Tam da flu anda böyle bir kon-
feransa ihtiyaç var ve gereklidir dedik.
Bu konuda da gerçekten belirli bir
ulusal konferans olmas› gerekti¤i bi-
lincini, düflüncesini gelifltirdik. 

Güneyli güçler ise bizim ortaya ç›-
kard›¤›m›z ulusal birlik, ulusal kongre
düflüncesini kendilerine göre de¤er-
lendirmek istiyorlar. Yanl›fl yaklafl›-
yorlar. Bir kere ulusal konferans ha-
z›rl›¤›na da gündemlerinin oluflturul-
mas›na da kimlerin kat›laca¤›n›n be-
lirlenmesine de bütün parçalardaki
Kürt örgütlerin kat›lmas› gerekir. En
az›ndan Kürdistan’da belli bafll› ör-
gütlerin bu haz›rl›k komitesinde, ça-
l›flmalar›nda yer almas› gerekiyor.
Böyle yap›lmayan bir komite gerçek-
ten de bir ulusal konferans olamaz;
herhangi bir örgütün kendi toplant›s›
olur. O bak›mdan biz bunu elefltiriyo-
ruz. Konferans›n güçlü geçmesi, güçlü
haz›rl›kla mümkün olaca¤›n› söylüyo-
ruz. Konferans›n güçlü geçmesi için
de haz›rl›klar›nda da bütün örgütle-

rin, önemli Kürt flahsiyetlerinin bu-
lunmas› ve gündemini de kat›l›mc›la-
r›n  ortak belirlenmesi gerekiyor. 

Böyle bir konferans örgütlerin,
gruplar›n, birilerine bir fley dayatmas›
anlam›na gelmiyor. Bu konferansta
ulusal politikan›n ilkeleri belirlene-
cektir. ‹lkeler esas olarak Kürdistan
özgürlük hareketinin gelifltirilmesini
esas alacakt›r. Yoksa herhangi bir ör-
güte sen flu mücadeleyi vereceksin,
flu mücadeleyi vermeyeceksin, silah
b›rakacaks›n, ateflkes yapacaks›n bi-
çiminde dayatmalar yap›lmaz, yap›la-
maz. Ulusal konferans temel ilkeleri
belirler. Kürtler hangi haklar› için
mücadele edebilirler, Meflru savunma
mücadelesinin yap›lma gerekçeleri
nedir, savafl gerekçesi nedir, bar›fl na-
s›l ortaya ç›kar? Bunlar› ortaya ko-
yarlar. Ama bunlar› subjektif olarak
ve kendi konumlar›na göre ortaya
koymazlar. Bunlar› herkes için geçer-
li ilkeler olarak ortaya koyarlar. Hak-
lar› gasp edilmifl uluslar ve toplumla-
r›n hak kazanma mücadelesindeki ev-
rensel ilkeler bu konferans›n esas ala-
ca¤› çerçeve olacakt›r. 

UUlluussaall  kkoonnffeerraannss››nn  bbeeflfl  tteemmeell  iillkkeessii

Bu konferans Kürtler aras› iliflkiler
nas›l olur, bölge ülkeleri iliflkiler nas›l
olacak bunlar› da belirler. Kürtlerin
haklar› için Kürtler üzerinde o güne
kadar hakim olan ülkeler neler yapma-
l›d›r? Bunlar› belirler. Önder Apo buna
befl ilke dedi. Savafl ve bar›fl ilkesi de-
di, birlik ilkesi dedi, demokratik ilke
dedi, kültürel haklar ilkesi dedi ve de-
mokratik siyaset ilkesi dedi. 

Savafl ve bar›fl ilkesi; savafl ve bar›fl
koflullar›n›, ilkelerini belirler.

Birlik ilkesi; Kürtler aras›nda birlik
nas›l olur onu belirler. Önderlik bunu
s›n›rlara dokunmadan, kendi demok-
ratik konfederal iliflkilerinin kurulmas›
olarak tan›mlad›. Yani ulus-devlet ya
da büyük Kürdistan gibi çözümlere ge-
rek olmad›¤›n›, bunlar›n olumsuz so-
nuçlar yarataca¤›n›, ama bir parçadaki
Kürt sorununun çözümü temelinde di-
¤er parçalar› da feda etme temelinde
küçük bir Kürdistan yaklafl›m›n›n da
kabul edilmemesi gerekti¤ini söyledi. 
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Demokratik ilke ise; Kürtlerin örgüt-
lenmelerinin önündeki bütün engelle-
rin kald›r›lmas›, anayasal güvenceye
kavuflturulmas›, yani Kürtlerin de te-
mel haklar›n› elde etme temelinde de-
mokratik bir irade olarak demokratik
yaflam›na kavuflmas›yd›. 

Kültürel haklar ilkesi; dil, kültür,
kimlik haklar›n› nas›l kullanacak,
bunlar nas›l olacak, bunlar›n ne anla-
ma geldi¤i ve s›n›rlar›n›n ne oldu¤u or-
taya konulacak. 

Di¤eri de demokratik siyaset ilkesi;
yani siyasette demokrasi esas al›na-
cak. Tabana dayan›lacak, demokratik
örgütlenme ve demokratik iflleyifl ku-
rallar› hakim k›l›nacak. Ayr›ca e¤itim,
ekonomi, kad›n, gençlik, çevre, sa¤l›k
gibi sosyal yaflam flart›n›n da olabile-
ce¤ini belirtti. 

HHiiçç  kkiimmssee  GGüünneeyy’’ii  kkoorruuyyaall››mm  aadd››  

aalltt››nnddaa  ddii¤¤eerr  ppaarrççaallaarr››  ffeeddaa  eeddeemmeezz

Burada bir dayatma yoktur. ‹lkeler
vard›r ve bu ilkeler çerçevesinde bir
mücadele vard›r. Bu ilkeler çerçeve-
sinde bir çözüm vard›r. Yoksa herhan-
gi bir yerde çözüm yok, çözümle alaka-
l› bir geliflme yok, ama herhangi bir
yerdeki mücadeleden vazgeçilsin deni-
lemez. Böyle bir yaklafl›m olamaz.
Böyle bir yaklafl›m zaten o konferans›n
bafltan bitmesi anlam›na gelir. ‹ran’da
da hala meflru savunma da dahil Kürt-
lerin mücadele sorunlar› var. Türkiye’-
de de Suriye’de de meflru savunma da
dahil mücadele sorunlar› var. Bu aç›k-
t›r, kimse inkar edemez. Hiç kimse
Güney’i koruyal›m ad› alt›nda di¤er
parçalar› feda edemez. Güney’in böyle
korunaca¤›n› düflünmek yanl›flt›r ve
kendini kand›rmad›r. Kürt halk› ve
Kürt demokratik güçleri böyle aldat›la-
maz. Güney de kendi varl›¤›n› böyle
güvenceye alamaz. 

Ulusal konferans› böyle ele almak
isteyenlerin oldu¤u görülüyor. Bu yan-
l›flt›r. Böyle bir yaklafl›m içinde olmak
bir kere Kürt ulusal konferans›n›n ne
anlama geldi¤ini bilmemektir. Ulusal
konferanslar bunlar için toplanmaz.
Dünyada da böyle bir ulusal konferans
olmam›flt›r. Özgürlük hareketimiz bir
konferans›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i

konusunda düflüncelerini aç›klam›flt›r. 
Daha tam netleflmifl bir durum yok.

Böyle bir konferans›n Güney Kürdis-
tan’da yap›laca¤› tart›fl›l›yor. Haz›rl›k
komitesinin kuruldu¤u söyleniyor. An-
cak biz bir konferans›n böyle haz›rla-
namayaca¤›n›, böyle toplanamayaca¤›-
n› belirtiyoruz. Bu konuda gereken
uyar›lar yap›lm›flt›r. Resmi bir bilgi gel-
di¤inde de örgüt olarak kendi tutumu-
muzu ortaya koyar›z. 

TTüürrkkiiyyee  ppoolliittiikkaass››nn››  mmeevvccuutt  dduurruummddaa

kkeennddiinnii  ppaazzaarrllaammaa  üüzzeerriinnee  kkuurrmmuuflflttuurr

Türkiye kendi iç ve d›fl politikas›n›
PKK’ye göre yürütmektedir. Zaten
ABD’ye PKK’yi bast›rma konusunda
bana gereken deste¤i verirsen Ortado-
¤u’da ve her yerde senin ç›kar›n do¤-
rultusunda hareket ederim mesaj›n›
vermifltir. Zaten baflka türlü politika
izleme durumu da yoktur. Zaman za-
man kendine göre kabaday›l›klar yap-
sa da Türk devletinin ‹srail, ‹ngiltere
eksenindeki güçler d›fl›nda farkl› poli-
tika yapma flans› yoktur. Yani baflba-
kan Erdo¤an’›n dedi¤i gibi eksen kay-
mas› olamaz. Çünkü Kürt sorununu
çözemeyen Türkiye bu güçlerle politi-
ka yapmaya muhtaçt›r. Ancak Kürt
sorunu çözüldü¤ü takdirde gerçekten
de ba¤›ms›z politika izleme flans› var-
d›r. Öyle Ahmet Davuto¤lu’nun dedi¤i
gibi Türkiye’nin derinlikli, çok boyutlu
politika izleme flans› yoktur. Kürt so-
rununu çözerse bu flans› var›d›r, hem
de fazlas›yla vard›r. Türkiye ise politi-
kas›n› mevcut durumda kendini pa-

zarlama üzerine kurmufltur. Pazarla-
ma gücü belirli düzeyde vard›r. Pazar-
lama gücü olmak da kendini pazarla-
mak da iradeli politika izlemek anla-
m›na gelmemektedir. Bu yönüyle
Irak’ta, Afganistan’da kendini pazarla-
yacakt›r. Kendisini ABD’nin buralar-
daki politikas›yla uyumlu hale getire-
cektir. Nitekim Güneyli güçlerle ve
Irak’la ABD’nin tam istedi¤i do¤rultu-
da olmasa da bir iliflki kurmufllard›r. 

Türkiye’nin ABD’ye ihtiyac› vard›r.
Zaten Ergenekon davas›nda belirli gene-
rallerin tasfiye edilmesinin nedenlerin-
den biri de ABD’yi rahats›z eden bu güç-
leri etkisizlefltirerek hem PKK konusun-
da hem de di¤er konularda destek al-
makt›r. ABD, askeri gücünü çekmesi-
nin getirece¤i herhangi bir bofllu¤u, her-
hangi bir istikrars›zl›¤› Türk ordusuyla
ve Türkiye’nin siyasi gücüyle doldurma-
y› düflünmektedir. Tabii ki ABD Irak’tan
tümüyle çekilmeyecektir. Özellikle Gü-
ney Kürdistan’da belirli üsler kurarak
ve Güneylileri belirli bir askeri güç ya-
parak ç›kaca¤› aç›kt›r. Ancak kendi po-
litikalar›n› tümden Türkiye’nin, Irak’›n
ve bölge ülkelerinin insaf›na b›rakmaya-
ca¤›n› söylemek mümkündür. Yani
ABD’nin Irak’tan çekilece¤i, Ortado¤u’-
dan çekilece¤i gibi bir düflünce yanl›flt›r.
Çekilebilir, ama halklar isterse, müca-
dele ederse çekilebilir. fiu anda ne Irak’-
ta ne de di¤er ülkelerde öyle ABD’yi
tümden çekecek bir mücadele ve politi-
ka vard›r. Irak’ta bir direnifl vard›r. As-
l›nda bu direnifli hem ‹ran hem de Tür-
kiye belirli düzeyde ABD’den baz› fleyler
koparmak için kulland›lar. Yoksa onla-
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r›n öyle o kadar bir etkili direnifl yapma
gücü yoktu. ‹ran ve Türkiye ile iliflkiler
kurulup ve Irak dengeleri belirli düzey-
de oluflunca, direnifl belirli düzeyde ge-
rilemifltir. Ama direniflin tümden orta-
dan kald›r›ld›¤› ya da kald›r›lmas› söz
konusu de¤ildir. Bu bak›mdan bölgede
politika yaparken, politikalar› de¤erlen-
dirirken direniflin bitmesi üzerinden de-
¤il de bundan sonra da sürece¤i hesap-
lanarak yap›lmas› gerekmektedir. 

EErrddoo¤¤aann  DDaavvooss’’ttaa  sseeççiimm  flfloovvuu  yyaappmm››flfltt››rr

Türkiye tabii bu arada müttefiki ‹sra-
il ile sorunlar yaflad›. Türkiye baflbaka-
n› Davos’ta kabaday›l›k yapt› ve bunu
hem içerde hem de bölgede iyi pazarla-
d›. Erdo¤an’a bu kabaday›l›¤› yapt›ran,
Türkiye-‹srail iliflkilerinin karakteridir.
Erdo¤an, iki devlet aras›ndaki iliflkiye
dayanarak kendi partisi aç›s›ndan
avantaj getirecek ç›karc› bir tutum gös-
terdi. Erdo¤an bunu yaparken Türkiye
‹srail iliflkilerinin bozulamayaca¤›n› bili-
yordu. Çünkü Türkiye ‹srail iliflkileri öy-
le k›sa sürede bozulacak iliflki de¤ildir.
Ne Türkiye gerçekten iliflkisini ‹srail’le
kesebilir ne de ‹srail Türkiye ile kesebi-
lir. Öte yandan daha önce de belirtti¤i-
miz gibi ‹srail ile Türkiye aras›nda bir
mutabakat vard›r. Türkiye Müslüman
bir ülke oldu¤u için ‹srail’in yapt›¤› afl›-
r›l›klar karfl›s›nda Türkiye’nin tepki gös-
termesi her zaman anlay›flla karfl›lan-
m›flt›r. Türkiye de “ben bir Müslüman
ülkeyim, bu tür afl›r›l›klar oldu¤unda
benim Müslüman toplumumum tepki
gösterir, kabul etmez, bu yönüyle de
ben bu tepkileri gidermek aç›s›ndan
böyle aç›klamalar yapmak zorunday›m,
bu aç›klamalar›m da asl›nda ‹srail’le
iliflkileri sürdürmek ve gelifltirmek için
yap›lmas› gereken aç›klamalard›r” de-
mifltir. ‹srail de her zaman bu tür aç›k-
lamalar› anlay›flla karfl›lam›flt›r. Türki-
ye’nin ‹srail’e yönelik elefltirileri ilk defa
olmuyor; eskiden de olmufltur. Bu elefl-
tiriler sonras›nda ‹srail’le Türkiye ara-
s›nda herhangi bir sorun ç›kmam›flt›r.
Nitekim Gazze sald›r›s›ndan sonra Er-
do¤an’›n verdi¤i sert tepkiler karfl›s›nda
‹srail D›fliflleri Bakan› Livni “politikac›-
lar kendi kamuoyunu tatmin etmek için
bu tür aç›klamalar yaparlar, bunu anla-

y›flla karfl›l›yoruz” diyerek asl›nda ‹srail-
Türkiye iliflkilerinin karakterinin ne ol-
du¤unu en iyi biçimde ortaya koymufl-
tur. Yani Türkiye-‹srail iliflkilerini bu
tür aç›klamalar›n bozamayaca¤›n› vur-
gulamak istemifltir. Erdo¤an, tepki ver-
sek de anlay›flla karfl›larlar yaklafl›m›yla
Gazze sald›r›s›na tepki göstermifltir. 

Davos’ta biraz afl›r›ya gitti¤i aç›kt›r.
Davos’ta seçim flovu yapm›flt›r. Ayr›ca
bölge halklar›n› da etkilemek istemifl-
tir. Burada tabii ki bir ç›karc›l›k var-
d›r. Türk devleti ile ‹srail devleti ara-
s›ndaki iliflkiyi kendi partisi için kul-
lanmak istemifltir. Çünkü devletler
aras› iliflki kolay kolay bozulmaz. O
zaman ben böyle bir kabaday›l›k yapa-
r›m oy toplar›m, kurnazl›¤›yla hareket
etmifltir. Yoksa Türkiye’nin ‹srail’e ka-
fa tutacak, ‹srail’le iliflkileri bozacak,
‹srail’e bask› yaparak ‹srail’in Filistin-
liler üzerindeki politikas›n› de¤ifltire-
cek bir gücü yoktur. Türkiye’nin sert
söylemlerinin siyasal bir sonuç ortaya
ç›karmas› düflünülemez. Dolay›s›yla
Erdo¤an’›n Davos flovu, siyasal de¤eri
olmayan bir söylemden ibarettir. An-
cak bu defa tepki a¤›r olunca ‹srail’in
incindi¤i anlafl›l›yor. Bu yönüyle AKP
hükümeti belki kazand›, ama Türkiye
ile ‹srail iliflkileri uzun vadede baz› s›-
k›nt›lar yaflayabilir. ‹srail Türkiye ile
iliflkilerini bozmaz, ama buna bir kar-
fl›l›k vererek Türkiye’nin bir daha bu
tür fleyler yapmas›n›n önüne de geçer.
Yani haddini bildirir. Ama iki taraf da
iliflkileri bozmay› göze alamazlar. Bu
yönüyle Davos’taki ç›k›fl›n sahte oldu-
¤unu ortaya koymak gerekiyor. 

Hala anlaflmalar sürüyor, hala ‹sra-
il uçaklar› Konya’da uçufl yapma ayr›-
cal›¤›na sahiptir. Türkiye hala en bü-
yük teknikleri oradan al›yor. Medya
Savunma Alanlar›n› bombalayan uçak-
lardaki sofistike teknikler ‹srail’den
al›nmaktad›r. Bunu Türk ordusu da
generali de hükümeti de biliyor. Hatta
ASELSAN’da genel müdürlük de yap-
m›fl Oltan Evren ad›ndaki emekli tu¤-
general televizyondaki bir programda
“biz bu iliflkileri kesemeyiz, bu iliflkile-
ri kesersek çok fazla asker kaybederiz,
asker cenazeleri fazla gelir” diyerek as-
l›nda Türkiye ile ‹srail iliflkilerinin ger-
çe¤ini aç›kça ortaya koymufltur. 

Asl›nda ‹srail Baflbakan› Olmert,
Türkiye’ye önceden gelmifl, bir ziyaret
yapm›flt›r. Hamas’› flikayet etmifltir. Ha-
mas’›n nas›l terörist eylemlerde bulun-
du¤unu anlatm›flt›r. Belki aç›kça biz
sald›raca¤›z, flu kadar öldürece¤iz de-
memifltir, ama bu sald›r›lar karfl›s›nda
‹srail kamuoyunun ve ordunun rahats›z
oldu¤unu, belirten görüflmeler yapm›fl-
t›r. Erdo¤an da sessiz kalarak ‹srail’in
kendisini savunma hakk› oldu¤unu
onaylam›flt›r. Çünkü flimdiye kadar
Türk devletinin PKK’ye karfl› sald›r›s›n-
da ‹srail ses ç›kmad›¤› gibi, Türkiye de
‹srail’in kendi güvenli¤i aç›s›ndan alaca-
¤› tedbirlere ses ç›karmam›flt›r. Bu Tür-
kiye ile ‹srail aras›ndaki bir anlaflmad›r,
bir mutabakatt›r. Ama bu defa ‹srail’in
sald›r›s› Erdo¤an-Olmert görüflmesinin
hemen sonras›nda sert biçimde gerçek-
leflince Türk devleti zora düflmüfltür.
Özellikle de Erdo¤an ve Hüsnü Müba-
rek üzerinde kuflkular uyanm›flt›r. Da-
vos’taki tepkinin bir nedeni de bu kufl-
kuyu gidermeye yöneliktir. Ama flov
esas olarak seçim için yap›lm›flt›r. 

EErrddoo¤¤aann’’››nn  FFiilliissttiinnlliilleerriinn  kkaann››  

üüzzeerriinnddeenn  flfloovv  yyaapptt››¤¤››  aaçç››kktt››rr

Erdo¤an ilk Gazze olay› ç›kt›¤›nda ‹s-
rail bunu seçim için yap›yor biçiminde
bir de¤erlendirme yapm›flt›. Bu tama-
men yanl›fl bir de¤erlendirmedir. ‹srail
Filistinlileri ezme politikas›n›, irade k›r-
ma uygulamalar›n› öyle seçimler için
yapmamaktad›r. ‹srail’de Filistinlilerin
iradesini k›rma konusunda milli muta-
bakat vard›r. Türkiye’de Kürdistan öz-
gürlük hareketine karfl› nas›l bir milli
mutabakat varsa tüm politikalar özgür-
lük mücadelesini ezme üzerine kurul-
muflsa ‹srail’de de Filistinlilere karfl›
benzer bir mutabakat söz konusudur.
Böyle bir Siyonist anlay›fl vard›r. Nas›l
ki Kürt sorunu Türkiye’de sadece bir se-
çim malzemesi yap›lm›yorsa ‹srail’de de
Filistinlilere sald›r› seçim için de¤il Siyo-
nist politikan›n uygulanmas› biçiminde
görülmelidir. Bu yönüyle Gazze sald›r›-
s›n› bir seçim hamlesi olarak görmek
asl›nda ‹srail’in Filistinlilerin iradesini
k›rma politikas›n› hafifletmektir. ‹srail’-
in Filistinlilere karfl› izledi¤i politikan›n
karakterini anlayamamakt›r. Bu aç›dan
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‹srail bu sald›r›lar› seçim için yapm›flt›r
demek do¤ru de¤ildir. Ama Erdo¤an’›n
kesinlikle Filistinlilerin kan› üzerinden
böyle bir flov yapt›¤›, bunu da seçim
için kullanmak istedi¤i aç›kt›r. 

Erdo¤an söylemleri ve tutumuyla
tutars›z ve bukalemun olan bir kiflidir.
Hamas’› muhatap al›n derken DTP’yi
muhatap almamas› tutars›zl›¤›n›n en
somut kan›t›d›r. Kald› ki DTP demok-
ratik siyasal bir örgüttür ve herhangi
bir silahl› eylemle de iliflkisi yoktur.
Hamas seçimle ifl bafl›na gelmifltir,
ama DTP gibi de¤ildir. Silahl› bir örgüt-
tür, militan bir örgüttür, hala silahl›
mücadeleyi de b›rakmam›flt›r. DTP’nin
böyle bir konumu olmamas›na ra¤men
DTP ile görüflmemesi, ama “Hamas se-
çilmifltir niye görüflmüyorsunuz” bi-
çimdeki yaklafl›mlar› kesinlikle tutar-
s›zd›r. Daha do¤rusu Kürt halk›na
yaklafl›m›n›n d›fla vurumudur. Kendi
Kürt sorununu çözemeyen, Kürt halk›
üzerinde tek millet, tek vatan deyip
bask› uygulayan Türk devletinin Filis-
tinlileri savunmas› ciddiye al›namaz. O
zaman kendine bak derler. Nitekim za-
man zaman ‹srail yetkilileri bunu ha-
t›rlatmaktad›r. Kald› ki Kürt sorunu
Filistin sorunundan daha da a¤›rd›r.
Filistin’de öyle bir kimlik, kültür inkar›
yoktur. Türkiye, ‹ran ve Araplar ise
Kürdistan’da bir halk›n yok edilmesi
politikas› izliyorlar. Bunlar Kürtleri
tümden ortadan kald›rmak, eritmek is-
tiyorlar. ‹srail’in böyle bir politikas›
yok. ‹flgal etti¤i baz› yerler var oradan
ç›kmak istemiyor, yoksa Filistinlileri
tümden yok etme, bir halk olarak inkar
etme ve üzerlerinde asimilasyon politi-
kas› uygulama gibi bir durumlar› yok.
Filistinlilerin okullar› da var, üniversi-
teleri de var, kendi kimli¤iyle de e¤itim
yap›yorlar. Kendi kimlikleriyle örgütle-
niyorlar. Bu tür sorunlar› yoktur.

Kürtler üzerinde ise bir yok etme sa-
vafl› uygulan›yor. Dolay›s›yla Kürt halk›
bir varl›k yokluk savafl› veriyor. Türk
Baflbakan› Almanya’da asimilasyon bir
insanl›k suçudur diyecek ama bunun
dünyada görülmemifl biçimde en a¤r›n›
Kürtlere uygulayacak, sonradan da bu
kendi yapt›¤›n› görmeyerek Gazze’ye
sahiplenecek. Münaf›kl›k da budur,
oportünistlik de budur. Ne var ki Türk

egemenleri baflkalar› yap›nca suç say-
d›klar›n› kendileri yapt›¤›nda hak gören
bir anlay›fl içinde olduklar›ndan bu tür
münaf›kl›¤› her zaman yapmaktad›rlar. 

Türkiye devleti asl›nda bütün politi-
kalar›n› PKK’yi tasfiye etme üzerine
kurmufltur. Asl›nda Davos flovu sonra-
s› yapt›¤› propagandayla kendisini böl-
gesel olarak da güçlendirip PKK’yi ez-
meyi düflünmektedir. Davos’ta maz-
lumlar› savunma flovu yapmas›na bak-
may›n bu flovunu seçimde oya dönüfl-
türerek AKP’nin oylar›n› ço¤altarak
DTP’nin oylar›n› azalt›p Kürt sorununu
tasfiye etme hamlesi yapmay› düflün-
mektedir. Yerel seçimleri bu çerçevede
gördü¤ü aç›kt›r. Nitekim bir referandu-
ma dönüfltürmüfltür. Tek millet, tek
vatan demifltir. E¤er seçimi kazan›rsa
bunu tek millet, tek vatan söyleminin
onayland›¤› biçimde gösterecek, Kürt
sorununun da çözüldü¤ünü, asl›nda
Kürt sorunu diye bir sorunun olmad›-
¤›n›, ekonomik-sosyal sorun oldu¤unu
ilan edecektir. Nitekim daha flimdiden
AKP yardakç›lar› TRT 6’y› örnek göste-
rerek Kürt sorunu çözülmüfltür, Kürt
sorunu kalmam›flt›r gibi iddialar bile
ileri sürmektedirler. Bu çerçevede
PKK’nin anlams›z savafl yapan bir terö-
rist örgüt oldu¤unu söylemektedirler.

TTRRTT  66’’ddaa  KKüürrtt’’üünn  

kkiimmlliikk  ssoorruunnuu  yyookkttuurr

TRT Cahfl (6’n›n)  Kürtçe diliyle yay›n
yapmas› d›fl›nda Kürtlükle alakas› yok-
tur. Kürtçe yay›n yapmaktad›r, ama bu
kanalda Kürt’ün gündemi yoktur.
Kürt’ün dil, kültür sorunlar› yoktur,
Kürt’ün kimlik sorunu yoktur, Kürt’ün
ac›s› ve sevinci yoktur. Sadece baz› mü-
zik programlar›, sosyal ve kültürel
programlarla yay›n saatlerini doldur-
maktad›rlar. Ama asimilasyonu orta-
dan kald›racak, Kürtlerde kimlik bilin-
cini gelifltirecek, Kürt kültürünü geliflti-
recek bir yaklafl›m olmad›¤› gibi böyle
bir tart›flma da yoktur. Bu kanal Türk
devletinin bask›c›, inkarc›, imhac› poli-
tikalar›n› elefltiren ve Kürtlerin temel
haklar›n›n neler olmas› gerekti¤ini or-
taya koyan konularda hiçbir fley söyle-
memektedir. Bunu söylemedi¤i gibi
AKP’nin inkarc› sömürgeci politikalar›-

n›n yeni koflullarda sürdürülmesinin
bir k›l›f› haline getirilmifltir. 

Daha önce de de¤erlendirdik. Türk
devleti Kürt halk›n›n özgürlük mücade-
lesi karfl›s›nda zorlanmaktad›r. ‹nkar
ve imha siyasetini eski argümanlarla
sürdürememektedir. O bak›mdan inkar
ve imha siyasetini, Kürtler üzerindeki
yürüttü¤ü egemenli¤i sürdürme politi-
kas›n› yeni meflruiyet araçlar›yla tazele-
me ihtiyac› duymufltur. Bu aç›dan TRT
6 ve iki y›l sonra aç›laca¤› söylenen -o
da aç›l›r m› aç›lmaz m› belli de¤il- Kür-
doloji enstitülerini böyle bir meflruiyet
arac› olarak kullanmak istiyorlar. Böy-
le fleyler yapt›k art›k Kürt sorunu diye
bir sorun kalmam›flt›r demek istiyorlar.
Bunlara dayanarak  PKK’nin mücadele-
si terörizmdir diyerek Kürt özgürlük
hareketini ezmeyi hedefliyorlar. TRT 6’-
ya verilen rol budur. Yoksa asimilasyo-
nu durduran bir rol verilmemifltir, Kürt
kimli¤ini kabul eden bir rol verilmemifl-
tir, Kürt kimli¤ini tan›yan ve gelifltiren
bir rol verilmemifltir.

KKüürrttlleerr  KKüürrttççee  iillee  

aassiimmiillee  eeddiillmmeeyyee  ççaall››flfl››ll››yyoorr

TRT 6’da flu anda a¤›rl›kl› olarak ya-
p›lan iki paragöz ve flöhret düflkünü
kad›n›n yapt›¤› müzik programlar› ve
Türk dizilerinin çevirilerinin yay›nlan-
mas›d›r. Türkan fioray’›n dizisinin çe-
virisi, yabanc› dizilerin çevirisi yap›l›-
yor. Halbuki Kürtler hala demokratik
iradesi olmayan, hala temel e¤itim
okullar› olmayan, kültürel geliflmesini
özgürce yapamayan, kimli¤inin hala
aç›kça kabul edilmedi¤i bir toplumdur.
Di¤er halklarla karfl›laflt›r›ld›¤› zaman
Kuzey Kürdistan’da Kürtlerin sorunu
muazzamd›r. Böyle bir toplumun so-
runlar› bu televizyonda iflleniyor mu
yoksa bunlar›n üstü kapat›lmaya m›
çal›fl›l›yor. Aç›kça buna kimlik sorunu,
kültür sorunu, dil sorunu, demokratik
irade sorunu, özgürlük sorunu kapat›l-
maya çal›fl›l›yor cevab›n› vermeliyiz. 

Asl›nda bu kanalla Kürtler Kürtçe
ile Türkiye toplumuna entegre edilme-
ye çal›fl›l›yor. Kürtler Kürtçe ile asimile
edilmeye çal›fl›l›yor. Yay›nlar Kürtçe ol-
sa da ruhsal olarak, duygusal olarak,
kimlik olarak, kültürel olarak yok edil-
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meye çal›fl›l›yor. Bunu böyle görmek
gerekiyor. Bu kadar a¤›r sorunlar› olan
Kürtleri apolitiklefltirmeye, politikadan
uzaklaflt›rmaya, Kürt sosyal ve kültü-
rel yaflam›ndan uzaklaflt›rmaya çal›fl›-
yorlar. Bu aç›dan gündemi Kürt’ün
gündemi olmayan, gündemi Kürt’ün
sorunlar›n› ifllemeyen, Kürt’ün ac›s›,
sevinci üzerinde durmayan sadece bili-
nen müzik programlar› ve bir iki sosyal
programla toplumu aldatmaya çal›fl›-
yorlar. Önderli¤in dedi¤i gibi sahte bir
Kürt kanald›r. Seçimde bunun da pro-
pagandas›n› yapacaklar. E¤er DTP ge-
riletilirse Kürtlerin kimlik sorunu yok-
tur diyecektirler. Kimlik siyaseti ya-
panlar, kimlik sorununu gündeme ge-
tirenler az›nl›ktad›r diyeceklerdir. Do-
lay›s›yla da halk›n istemini yans›tma-
yan bu çevreleri bast›rma hakk›m›z ve
meflruiyetimiz vard›r diyeceklerdir.

‹‹flflbbiirrlliikkççii  bbeeyyaazz  KKüürrttlleerr  AAKKPP’’nniinn  iinnkkaarr  vvee

iimmhhaa  ppoolliittiikkaallaarr››nn››  ddeesstteekklliiyyoorrllaarr

Bu yönüyle seçimler kritik bir döne-
meçtir. E¤er Kürdistan demokratik
güçleri geliflme gösterir, seçimlerde ka-
zan›rsa o zaman Türk devleti bu soru-
nu çözmek için ad›m da atmak zorunda
kalacakt›r. Ama AKP güçlü ç›karsa,
devlet biraz daha yüklenirsem psikolo-
jik savafl› biraz daha gelifltirirsem, dip-
lomatik olarak biraz daha kuflat›rsam,
içerde toplumsal kuflatmay› yaparsam
baz›  Kürtleri de kullan›rsam bu soru-
nu çözerim diyecektir. Zaten baz› Kürt-
ler kullan›lmaktad›r. Yeni tasfiye kon-
septi içinde böyle bir tasfiye enstrüma-
n› da vard›r. Eskiden iflbirlikçi Kürtleri
de kullanmay› politikalar›na uygun
görmüyorlard›. fiimdi bu Kürtler kulla-
n›l›yor. 1998 y›l›nda gelifltirilen ulusla-
raras› komploda KDP YNK’nin komplo-
ya meflruiyet zemini sa¤lamada önemli
rolleri olmufltu. fiimdi bunu Kuzey’de
baz› iflbirlikçi-hain Kürtler yap›yorlar.
Bunlar tutumlar›yla, politikalar›yla
Kürt özgürlük hareketinin, PKK’nin
tasfiyesine çanak tutuyorlar. Buna
meflruiyet haz›rl›yorlar. Hatta Kürdis-
tan demokratik hareketi olan DTP’yi de
tasfiye etmek için AKP’yi destekliyorlar.
Tabii bunlar bitmifl, çürümüfl insanlar-
d›r. Bu çevreler s›k s›k PKK devletten

vazgeçti diye elefltiriler yap›yorlar. As-
l›nda bunlar›n Kürtlük ad›na yapaca¤›
hiçbir elefltiri kalmam›flt›r. Çünkü tu-
tumlar› ve politikalar›yla aç›kça bir
Kürt demokratik iradesinin aç›¤a ç›k-
mas›na karfl›d›rlar. Bu nedenle AKP’nin
hiçbir Kürt iradesini tan›mayan politi-
kas›na destek veriyorlar. Bu tutumla-
r›yla bir Kürt demokratik iradesine ge-
rek yok. AKP bu sorunu çözüyor diye-
rek hem Kürt halk›n› kand›r›yor hem
de yeni inkar konseptine destek veri-
yorlar. Bunlara AKP’nin beyaz Kürtleri
diyebiliriz. Dertleri Kürtlük de¤ildir. Be-
yaz Kürt olmalar› için kendilerine im-
kan tan›nmas›d›r. Zaten flimdi bunlar
devlet demekten de vazgeçmifllerdir, ay-
r› bir Kürt demokratik iradesi olsun de-
mekten de vazgeçmifllerdir. Dolay›s›yla
bunlar›n devletten söz etmeleri de Kürt
laf› etmeleri de sadece yüzlerini örtmek
için kulland›klar› bir maskedir, dema-
gojidir. Çünkü bunlar›n Kürtlerin de-
mokratik iradede olmas› konusuna bile
tahammülleri yoktur. Kürtlerin demok-
ratik iradesinin devlet ve hükümet ta-
raf›ndan bast›r›lmas›na, böyle bir de-
mokratik iradenin muhatap al›nmama-
s›na bile itirazlar› yoktur. Hatta Kürt
demokratik iradesinin bast›r›l›p, s›n›r-
land›r›lmas›n› istemektedirler. 

BBuu  sseeççiimmlleerr  DDTTPP  iillee  ddeevvlleett  

aarraass››nnddaa  ggeeççeecceekkttiirr

Türkiye’de esas sorun fludur. Biz
Kürtleri muhatap alamay›z, Kürtler bir
irade olarak karfl›m›za ç›kamaz  bir fley-
ler yap›lacaksa biz yapar›z anlay›fl›nda-
d›rlar. Bunun demokrasi ile alakas› ol-
mad›¤› aç›kt›r. Nerede kald› Kürt toplu-
munun demokratik iradesi, kimli¤i, öz-
gürlü¤ü. Demokrasi farkl› kimliklerin
demokratik iradesini tan›makt›r. Ama
Türk devleti; b›rakal›m demokratik ira-

de tan›mas›, demokratik harekete ya-
flam imkan› vermesi, aksine kimlik si-
yaseti yap›yorsun diyerek muhatap al-
mamaya ve bast›rmaya çal›flmaktad›r. 

Bu seçimler DTP ile devlet aras›nda
geçecektir. Bu anlafl›lm›flt›r, bu kesin-
dir. En son Erdo¤an’›n Amed’e gelme-
sinde bas›n›n gösterdi¤i tutum aç›kt›r.
Di¤er konularda AKP’yi elefltirenler,
AKP ile kavga eden bas›n -buna Do¤an
grubu da dahil- Amed mitinginde tama-
men Erdo¤an’› desteklemifllerdir. Hal-
k›n Erdo¤an’› s›cak karfl›lad›¤› biçimin-
de yalanlar atm›fllard›r. Halbuki 3-4
bin kifli alana gelmifltir. Zaten on binler
olsayd› on binlerce derlerdi. Binlerce di-
yorlar. Bunlar bile zorla ve toplanarak
gelmifltir. Zaten Erdo¤an’›n kendisi bir
iflgalci devletin sömürge valisi gibi gel-
mifltir. Bu kadar güvenlik alt›nda gel-
mek, Amed’i tam bir kapal› hapishane
haline getirerek Amed’e girmenin Amed
halk›yla bütünleflmeyle ne alakas› ola-
bilir. Amed ile bütünleflen bir siyasi
güç, bir siyasi parti böyle mi Amed’e gi-
rer. Baflbakan Rize’ye ya da herhangi
bir flehre böyle mi giriyor. Bu kadar po-
lisle özel harekat timleriyle Amed’-
i iflgal etmek tamamen halk›n tepkisini
bast›rmak, halk›n tepkisizli¤ini sa¤la-
mak içindir. Halk›n tepki göstermedi¤i
bir ortamda kalabal›k bir miting yap-
may› hedeflemifltir. Ama baflar›ya ulafl-
mam›flt›r. Do¤ru sessizlik vard›r ama
kepenkler kapat›lm›fl, protesto edilmifl-
tir. Mitinge gelenlerin çok az› Amed’li-
dir. Ço¤unlu¤u çevre illerden getirilmifl-
tir. Meydanlardakilerin yüzde 70-80’-
i her halde d›flar›dan getirilmifltir. 

Asl›nda seçimden önce terör estirdi-
ler. Kendileri terör uyguluyor ama san-
ki halk sald›r›yormufl gibi bir imaj ver-
meye çal›fl›yorlar. En vahfli sald›r›lar›
yap›yorlar, insanlara kad›n, çocuk de-
meden eziyet yap›yorlar ama çocukla-
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r›n tafl atmas›n›, kendilerini savunma-
s›n›, tepki göstermesini bir sald›r› ola-
rak gösteriyorlar. Filistin ya da baflka
bir yerde olsa buna her halde Filistinli-
lerin direnifli derlerdi. S›ra Kürdistan’a
geldi¤i zaman bir tafl atan bile a¤›r suç
ifllemifl oluyor. Nitekim bir çok çocuk
tafl att›¤› için ve yahut da bu tür eylem-
lere kat›ld›¤› için onlarca y›l ceza al-
m›flt›r. Gerçekten dünyada görülmemifl
düzeyde çocuklara a¤›r cezalar verip
tehdit ederek susturmaya çal›fl›yorlar.
Kad›n ve çocuklar›n mitinglere gelme-
sini engellemeye çal›fl›yorlar. Bir top-
lumsal hareket yediden yetmifle böyle
bir güce ulaflt›¤› taktirde onun bast›r›l-
mas› zordur. Çünkü böyle bir düzeye
ulaflm›fl bir hareketin kendini yenileme
kaynaklar› güçleri çok fazlad›r. Ne var
ki Türk devleti bunu dikkate almaya-
rak inkarc› politika izliyor. Kürt halk›-
n›n iradesini tan›mamaya ve k›rmaya
çal›fl›yor. Dünyan›n baflka bir yerinde
olsayd› bu kadar mücadeleden sonra
bu irade tan›n›rd›. Bu irade tan›naca-
¤›na bir iki tane içi kof Kürt ortaya ç›-
kar›p onlar› Kürtler ad›na konuflturu-
yorlar. Hem iradeyi tan›m›yorsun, hem
k›r›yorsun, ben Kürtler ad›na irade ta-
n›mam diyorsun, ezerim diyorsun,
kimlik siyaseti kimse yapamaz diyor-
sun, hem de bir iki Kürt’ü ortaya ç›ka-
rarak onlarla PKK’ye sald›r›yorsun. Bu
aç›dan Türk devletinin Türk hükümeti-
nin Kürt sorununda bir çözüm politi-
kas› yoktur. Ezme d›fl›nda her hangi
bir yaklafl›mlar› bulunmamaktad›r. As-
l›nda seçime de sorunu çözmek de¤il,
seçimden kazançl› ç›k›p ezmek için gi-
diyorlar. 22 Temmuz’da Kürdistan’da
oylar›n› artt›rm›flt›. Bu oy art›fl› ile bir-
likte Kürtler beni destekledi, DTP’yi
desteklemedi diyerek Kürt özgürlük
hareketini ezmek için hemen savafl tez-
keresi ç›kard›lar. Her halde bu seçim-
lerden kazançl› ç›karlarsa daha da sal-
d›rganlaflacaklard›r. Ancak bu kadar
sald›r›dan ve tek millet edebiyat›ndan
sonra Kürt halk›n›n bu seçimlerde ge-
reken dersi verece¤ini düflünüyoruz. 

15 fiubat eylemlilikleri de gösterdi ki
Kürt halk› Önderli¤inden de PKK’den
de kopar›lamaz. Önderlikle PKK’nin
öncülü¤ünde demokratik irade savafl›-
n› vermede, demokratik iradesini ka-

bul ettirmede ›srarl›d›r. Zaten Türk
devletinin bu kadar sald›r›s› da, halk›n
Önderli¤e sahiplenerek onu demokra-
tik siyasi  irade olarak tan›ma kararl›-
l›¤› nedeniyledir. Bu eylemler Kürtlerin
güçlü bir demokratik irade haline gel-
di¤ini ortaya koymakt›r. Türk devleti-
nin öfkesi demokratik iradenin ve de-
mokratik bir toplum olma gerçe¤inin
en yüksek düzeyde gösterilmesidir.
Buna karfl› biz irade tan›m›yoruz. “Hal-
ka sald›rarak siz Apo’yu irade olarak
bize dayatamazs›n›z, bir teröristi bize
irade olarak dayatamazs›n›z, bir tutuk-
luyu bize irade olarak dayat›rsan›z suç
ifllemifl olursunuz” demifllerdir. Yani
Önderli¤e sahiplenmek de suçtur.
Uluslararas› komployu protesto etmek
suçtur. Halbuki demokratik ülkelerde
toplumlar›n her hangi bir olay›, olguyu
protesto etme hakk› vard›r. Türk devle-
ti bu protestolar› uluslararas› komplo-
ya yönelikse, Önderli¤i ve PKK’yi sa-
hiplenmeyse suç olarak de¤erlendirmifl
o bak›mdan da cezaland›r›lmas› gere-
kir yaklafl›m›yla hareket etmifltir.

EEnn  zzoorr  kkooflfluullllaarrddaa  mmüüccaaddeelleeyyii  yyüürrüütteecceekk

bbiirr  hhaallkk  ggeerrççee¤¤ii  oorrttaayyaa  çç››kkmm››flfltt››rr

15 fiubat’ta ne kadar sald›r›l›rsa sal-
d›r›ls›n, esas olan halk›n Önderli¤e ve
partiye sahiplenmesidir. Bu sahiplen-
me uluslararas› komplonun tümden
baflar›l› olmad›¤›n›n kan›t›d›r. Ulusla-
raras› komplo esas olarak da halk›, Ön-
derli¤inden partisinden koparmay› he-
defliyordu. Önderli¤i ve partisi hakk›n-
da kuflku uyand›rmak, so¤ukluk yarat-
mak istiyordu. Bütün bunlar 15 fiubat
eylemliliklerinde yerle bir olmufltur.
Halk bizim irademiz Önder Apo’dur, bi-
zim irademiz PKK’dir, bizim irademiz
DTP’dir demifltir. Nitekim Önder Apo
da “bizi ve PKK’yi muhatap alm›yorsan
DTP’yi muhatap al” diyerek, DTP’nin de
Kürt demokratik iradesini temsil ede-
ce¤ini, onunla görüflme yap›labilece¤ini
ortaya koymufltur. 

15 fiubat eylemlilikleri asl›nda Kürt
halk›n›n mücadele düzeyinin, direnifl
düzeyinin geldi¤i noktay› göstermekte-
dir. Bu eylemler Kürdistan’da Önder
Apo ve PKK’nin nas›l kök sald›¤›n› ka-
n›t›d›r. Bütün bask›lara ra¤men, Kürt

halk›n›n mücadeleyi sürdürebilece¤ini
ortaya koymaktad›r. Bu yan›yla en zor
koflullarda bile bu mücadeleyi yürüte-
cek bir halk gerçekli¤i ortaya ç›km›flt›r.
Kürt halk› bu mücadeleyi sonuna ka-
dar götürecektir. Bu konuda rüfltünü
ispatlam›flt›r. 15 fiubat’taki bu direnifl
asl›nda Newroz’un da 8 Mart’›n da na-
s›l geçece¤ini, seçimlerin de nas›l geçe-
ce¤ini ortaya koymaktad›r. Art›k Kür-
distan’da özel savafl, psikolojik savafl
ne kadar u¤raflsa da bu mücadeleyi
bast›ramayaca¤› anlafl›lm›flt›r. Yalanc›-
n›n mumu yats›ya kadar yanar biçi-
minde bir deyim vard›r. Türk devletinin
tüm yalanlar›, bütün propagandalar›
Kürdistan halk›n›n özgürlük mücade-
lesi karfl›s›nda bir süre sonra erimeye,
yok olmaya mahkumdur. Sonuçta
Türk devleti gerçe¤i ne kadar saklarsa
saklas›n Türkiye toplumunun da, dün-
yan›n da Kürdistan özgürlük mücade-
lesi gerçe¤i ile karfl› karfl›ya kalmas›n›
engellemesi mümkün olmayacakt›r.
Nitekim 30 y›ld›r, bugün bitti yar›n bi-
tecek, bugün marjinallefltirdik, yar›n
tasfiye ederiz demifllerdir ama bu ya-
lanlar› sürekli bofla ç›km›flt›r. 

Bu kadar a¤›r sald›r› yürütmeleri
Kürtlerin güçlü bir demokratik irade ha-
line gelmesiyle ilgilidir. Buna tahammül
edememifllerdir. Yoksa seçim öncesi bel-
ki de bu kadar a¤›r sald›r› yürütmeyebi-
lirlerdi. Daha yumuflak bir yaklafl›m
göstererek Kürt halk›n› etkilemeye çal›-
flabilirlerdi ama ne var ki Türkiye’de
Kürt halk›n›n Önderli¤ine sahiplenme-
sine, PKK’ye sahiplenmesine, kararl› öz-
gürlük durufluna tahammül edemeyen
bir zihniyet vard›r. Zaman zaman de-
mokrasi gösterileri yapsalar da bu gö-
rüntüdür. Mücadele biraz geliflince,
halk biraz demokratik iradesini koyun-
ca devlet de, hükümet de gerçek yüzü-
nü hemen aç›kça ortaya koymaktad›r. 

NNeewwrroozz  uulluussaall  iirraaddeenniinn  eenn  yyüükksseekk  

ddüüzzeeyyddee  oorrttaayyaa  çç››kktt››¤¤››  ggüünn  oollmmaall››dd››rr

Bu dönemde 8 Mart, Newroz, 29
Mart yerel seçimler iç içe geçmifltir. As-
l›nda art›k 8 Mart da, Newroz da bir yö-
nüyle seçim çal›flmalar› haline gelecek-
tir. Çünkü bu seçim ulusal iradenin or-
taya koyulmas›yla, bu ulusal iradeyi
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k›rmak isteyenler  aras›nda geçece¤ine
göre, Newroz da ulusal iradenin en
yüksek düzeyde ortaya ç›kt›¤› bir gün
olmal›d›r. Bir nevi Newroz ulusal tu-
tumlar› ortaya koyar, ulusal duruflu or-
taya koyar. Bu aç›dan Newroz güçlü ge-
çerse seçimlerin de güçlü geçece¤i aç›k-
t›r. 8 Mart’›n güçlü geçmesi de seçimle-
rin de güçlü geçmesine yol açacakt›r.

Bu aç›dan do¤ru bir 8 Mart çal›flma-
s›, topluma gitme,ulaflma çal›flmas›d›r.
Do¤ru bir Newroz çal›flmas› topluma
gitme çal›flmas›d›r. Toplumu örgütle-
me, toplumu devletin ve AKP’nin tasfiye
politikalar› konusunda duyarl› hale ge-
tirme çal›flmas›d›r. Yani dönemin takti-
¤i bütün çal›flmalar›n seçimde AKP’yi
geriletme üzerine kurulmas›n› gerektir-
mektedir. Bunun d›fl›ndaki çal›flmalar
bir sapmay› ifade eder. Bütün çal›flma-
lar›n kesinlikle seçime odaklanmas› ge-
rekir. Özcesi her türlü çal›flman›n seçi-
mi olumlu etkileyecek, seçimde DTP’-
nin etkili sonuç alaca¤› bir çal›flmaya
dönüfltürülmelidir. Böyle bir yaklafl›m
do¤ru siyasal yaklafl›m olur. Do¤ru tak-
tik yaklafl›m olur. Devrimci demokratik
hareketler gündemlerini kendilerine gö-
re belirleyemezler. Gündemlerini o sü-
recin takti¤ine uygun hale getirilmeleri
gerekir. Bu aç›dan nas›l ki 15 fiubat
halk›n Önderli¤e sahiplenmesiyle kendi
demokratik iradesini ortaya koymas›
biçiminde bir direnifl olduysa ve bu te-
melde AKP’ye karfl› bir tutum ortaya
ç›kt›ysa 8 Mart’› da, Newroz’u da AKP’-
ye karfl› bir tutum günü haline getir-
mek gerekiyor. Çünkü AKP siyasal sö-
mürgecili¤i Kürdistan’da yeniden infla
etmek isteyen bir partidir. 

BBiirr  ççaatt››  hhaarreekkeettii  nneeddeenn  iihhttiiyyaaççtt››rr  

ssoorruussuu  ddoo¤¤rruu  aannllaaflfl››llmmaamm››flfltt››rr

Türkiye’de en önemli sorun asl›nda
bir alternatif siyasi harekettir. Bu bofl-
luk nedeniyle Türkiye’de halklar AKP
ile CHP aras›nda s›k›fl›p kalm›fllard›r.
Bu durum demokratik güçlere büyük
sorumluluk yüklemektedir. Alternatif
bir demokratik hareket ortaya ç›kar›l-
mas› gerekirdi. Seçimlerden önce Çat›
Partisinin kurulmas› bu ihtiyac› karfl›-
lamada önemli bir ad›m olurdu. Çat›
Partisi tabii ki seçime endeksli, planla-

nan, kurulmak istenen bir parti de¤il-
dir. Çat› Partisini bir seçim partisi ola-
rak görmek, seçim dayan›flmas› partisi
olarak görmek yanl›flt›r. Böyle ele alma-
mak gerekir. Uzun vadeli, Türkiye’nin
demokratikleflmesi ve Kürt sorunun çö-
zümünü esas alan, halklar›n demokra-
tik güçlerinin birli¤ini oluflturan bir ha-
reket olarak görülmelidir. Tüm sosyal,
kültürel örgütlenmeleri, siyasal örgüt-
lenmeleri, demokratik kurumlar› içine
alan, onlar›n iradesinin de yans›d›¤› bir
hareket olarak düflünülmelidir. Ancak
gelinen aflamada Çat› Partisinin ve ha-
reketinin gerçekten istenen sonucu al-
mad›¤› görülüyor. Bu, Türkiye demok-
ratikleflmesi aç›s›ndan da Kürt soru-
nun demokratik çözümü aç›s›ndan da
halklar›n demokratik iradesinin bask›-
c›, sömürücü güçler karfl›s›nda alterna-
tif haline getirilmesi aç›s›ndan da olum-
suz bir durumdur. Biz bunu kesinlikle
yanl›fl buluyoruz. 

Kürdistan demokratik güçlerinin de
böyle bir çat› hareketine fazlas›yla ihti-
yac› vard›r. Çünkü d›fl güçlere dayan-
mayan ve milliyetçili¤i esas almayan,
bir strateji, bir çözüm politikas› ancak
halklar›n demokratik birli¤ini ve bunun
bir çat›da toplanmas›n› sa¤layabilirse
alternatif bir stratejik politika ve taktik
ortaya ç›karabilir. Bu yönüyle özellikle
Kürdistan demokratik güçlerinin kendi
politikalar›n›n pratikleflmesi aç›s›ndan,
e¤er Türkiye s›n›rlar› içinde halklar›n
kardeflli¤i temelinde çözüm aran›yorsa
bu politikalar›n pratikleflmesi aç›s›n-
dan bir çat› hareketini ciddiye almak
gelifltirmek gerekiyordu. Anlafl›l›yor ki
bu konuda eksiklikler vard›r. Bir çat›
hareketi neden ihtiyaçt›r sorusu do¤ru
anlafl›lmam›flt›r. Bunun için de Kürt
demokratik güçleri böyle bir çat› hare-
ketinin kuruluflu konusunda ciddi yak-
lafl›mlar gösterememifltir.

Bunun yan›nda Türkiye’deki sol ve
demokratik güçlerin de çat› hareketine
yaklafl›mlar› yanl›flt›r. Dar ideolojik
yaklafl›mlar sonucu bir çat› hareketi-
nin ön görülen teorik-siyasi projelerin
pratikleflmesinde çok önemli rol oyna-
yaca¤› anlafl›lamamaktad›r. Bu konu-
da gerçekten büyük hareket olamama,
genifl kitlelere seslenememe, kendi ör-
gütlenmeleri içinde kapal› devre çal›fl-

ma nerdeyse bir al›flkanl›k ve bir tarz
haline gelmifltir. Bunlar› kabul etmek
mümkün de¤ildir. Türkiye halk›na kar-
fl› sorumlulu¤un ve Türkiye’nin de-
mokratikleflmesinin bir gere¤i olarak
demokratik güçlerin birli¤i çok çok
önemlidir. Birlik sorunu öyle küçüm-
senecek bir sorun de¤ildir. fiu gerek-
çeyle bu gerekçeyle ertelenecek bir so-
run da de¤ildir. Bu aç›dan biz Çat› Par-
tisinin kurulmamas›na ortaya konulan
gerekçelerden çok anlay›fllar›n engel
oldu¤unu düflünüyoruz.

ÇÇaatt››  hhaarreekkeettii  oolluuflflttuurruullmmaadd››kkççaa  hhaallkk  AAKKPP

ggiibbii  ddeemmaaggooggllaarr››nn››nn  iinnssaaff››nnaa  kkaallaaccaakktt››rr

Kürdistan’daki demokratik güçlerin
de Türkiye’deki demokrasi güçlerinin de
bu konuda anlay›fl düzeltmeye ihtiyac›
vard›r. Bir çat› hareketinin neden gerek-
li oldu¤u, neden ihtiyaç oldu¤u, özgür-
lük ve demokrasi mücadelesinde, mü-
cadelenin gelifltirilmesi aç›s›ndan neden
olmazsa olmaz oldu¤unun anlafl›lmas›
gerekiyor. Bu konuda yo¤unlaflmalar
zay›ft›r, yüzeyseldir. Seçim ittifak› biçi-
minde ele al›nmaktad›r. Seçimden seçi-
me bir fleyler yapal›m anlay›fl›yla hare-
ket edilmektedir. Böyle bir çat› hareke-
tinden sonuç ç›kmaz gibi inançs›z yak-
lafl›mlar da vard›r. Asl›nda inançs›z
yaklafl›mlar mücadeleye yeterince inan-
mama, halklara inanmama yaklafl›m›-
d›r. Bu da toplum ad›na politika ad›na
bir ciddiyetsizliktir. Olmaz, yürümez,
demek asl›nda mücadeledeki karars›zl›-
¤›n mücadelede ›srar etmeme anlay›fl›-
n›n, tutumunun d›fla vurumudur. Bu-
nun kesinlikle böyle görülmesi gereki-
yor. Bu aç›dan biz, Türkiye’deki demok-
rasi güçlerini, sol güçlerini ve Kürdistan
demokratik güçlerini bu konuda rolünü
oynayamamalar›, böyle bir çat› hareketi
oluflturamamalar› konusunda elefltiri-
yoruz, bunu kabul etmiyoruz. 

Seçimden sonra bu sorunun daha
kapsaml› tart›fl›lmas›, eksiklikleri, ye-
tersizlikleri neyse ortaya konulmas›,
afl›larak çözülmesi ve böyle bir hareke-
tin mutlaka gerçekleflmesi gerekmekte-
dir. Böyle bir hareket gerçekleflmeden
Türkiye’deki sol ve demokrasi güçleri-
nin Türkiye’de her hangi bir biçimde
alternatif olma, siyaset üretme, siyase-
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te a¤›rl›¤›n› koyma, siyasete müdahale
etme flanslar› yoktur. Kürdistan özgür-
lük hareketi aç›s›ndan ise Türkiye’deki
demokrasi güçleri, halk güçleriyle ilifl-
kilenmeden onlarla Türkiye’nin de-
mokratikleflmesi ve Kürt sorunun bir-
birine ba¤l› oldu¤unu güçlü bir flekilde
ortaya koymadan, Türkiye’nin demok-
ratikleflmesi ve Kürt sorunun çözümü-
nün kolay olmayaca¤› görülmelidir.
Demokrasi hareketinin Türkiye aya¤›-
n›n etkili aktörleri ortaya ç›kar›lma-
dan, Kürt sorunun demokratik çözü-
münün s›k›nt›l› olaca¤›, AKP gibi de-
mokrasi demagoglar›n›n insaf›na kala-
ca¤›, bunun da hem Türkiye halklar›
aç›s›ndan, hem de Kürt halk› aç›s›n-
dan s›k›nt›lar yarataca¤›n›n görülmesi
ve böyle bir çat› hareketinin Kürt soru-
nun demokratik çözümü aç›s›ndan da
önemi görülerek üzerinde ciddi duru-
lup pratikleflmesi için gereken çaban›n
gösterilmesi gerekti¤i anlafl›lmaktad›r. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  kköökkllüü  bbiirr  

aannaayyaassaa  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinnee  iihhttiiyyaacc››  vvaarrdd››rr

Önder Apo, Türkiye’deki çözümsüz-
lü¤ün t›kan›kl›¤›n afl›lmas› için sürekli
öneriler sunmaktad›r. Tüm gücüyle
Türkiye’nin demokratik zihniyete gel-
mesi ve Kürt sorunun demokratik çö-
zümü için ad›m att›rmaya çabalamak-
tad›r. En son olarak ateflkes olabilece-
¤ini belirtti. Yine sivil demokratik ana-
yasa üzerinde tart›fl›lmas› gerekti¤ini
söyledi, tabii ki demokratik bir anayasa
olmadan anayasa ve yasalar çerçeve-
sinde Kürt sorunu çözülmeden Türki-
ye’deki mevcut siyasal sorunlar›n üste-
sinden gelmek mümkün de¤ildir. Tür-
kiye’nin gerçekten köklü bir anayasa
de¤iflikli¤ine ihtiyac› vard›r. Köklü bir
anayasa de¤iflikli¤i tabii do¤rudan kök-
lü zihniyet de¤iflikli¤i ve zihniyet de¤i-
flikli¤inin anayasaya yans›t›lmas› anla-
m›na gelmektedir. Bu yönüyle Kürt so-
runun veyahut da Kürt halk›n›n temel
demokratik haklar›n›n, özgürlüklerinin
güvenceye al›naca¤› anayasa ve yasala-
r›n nas›l olmas› gerekti¤i konusunda
tabii yo¤unlaflmak gerekmektedir. Ön-
derli¤in, ulusal konferansa da belirtti¤i
befl ilkeden biri olan demokratik ilke
asl›nda Kürt sorunun demokratik te-

melde nas›l çözülece¤inin ortaya konul-
mas›n› ifade ediyordu. Bu yönüyle böy-
le bir demokratik anayasa tart›flmas›n›
bafllatmak gerekir. Demokratik anaya-
san›n nas›l olmas› gerekti¤i konusunda
Kürt kamuoyunun demokratik güçlerin
bir tart›flma yürütmesi gerekmektedir.
Türkiye’de böyle bir tart›flma vard›r. Bu
tart›flma AKP’nin, AKP yandafllar›n›n
insaf›na b›rak›lamaz. Çünkü Türkiye’de
bir demokratik anayasaya ihtiyaç oldu-
¤unu en fazla sol ve demokratik güçler
dile getirmifltir. Özellikle 12 Eylül ana-
yasas›na karfl›, sosyalist güçler, sol
güçler, sol demokrat güçler önemli bir
mücadele vermifllerdir. Kürdistan de-
mokratik hareketi de, Kürdistan özgür-
lük hareketi de bu anayasaya karfl› bü-
yük mücadele vermifltir. Asl›nda 15

A¤ustos bir yönüyle de bu anayasaya
karfl›, bu anayasan›n Kürdistan’da ya-
ratmak istedi¤i inkarc›-sömürgecili¤e
karfl› bir direniflti.

Ama flimdi sol güçlerin, demokrat
güçlerin toplumda yaratt›¤› bu yeni
anayasa istemini, özlemini asl›nda
AKP’liler kullan›yor, AKP yandafllar›
kullan›yor. Bir çok konuda oldu¤u gibi
bu konuda da meydan AKP ve yandafl-
lar›na b›rak›l›yor. Bu asl›nda sol güçle-
rin, demokratik güçlerin gündemi be-
lirleyememe, gündeme müdahale et-
meme, gündem konusunda kendi tu-
tumlar›n›, tav›rlar›n› ortaya koyup
gündemi etkileyememe biçimindeki za-
y›fl›klar›n› ortaya koymaktad›r. Bu yö-
nüyle bu anayasa tart›flmalar› konusu-

na da Kürtlerin kat›lmas› gerekiyor.
Nelerin olaca¤›, nelerin olmayaca¤›n›n
ortaya koyulmas› gerekiyor. Alternatif
anayasalar da ortaya ç›kar›labilir. Bu
konuda bütün Kürt demokratik kurum
ve kurulufllar›yla toplant›lar gerçeklefl-
tirilebilir. Böylelikle Kürtler kendi dü-
flündükleri anayasay› Türkiye toplu-
munun gündemine sokarlar, sokmal›-
d›rlar. Yap›lmas›  gereken budur.

Ateflkes konusunda; Kürdistan öz-
gürlük hareketinin bir ateflkese karar
verebilecek yetkiye sahip kurullar›nda
tart›flarak bir sonuca var›labilir. 

Önder Apo’nun önerilerinden en
önemlisi hakikatleri araflt›rma komis-
yonudur. Bu asl›nda mevcut Türkiye
gündeminde yer alan Ergenekon tar-
t›flmalar›na da, soruflturmas›na da ve-

rilecek en iyi cevapt›r. E¤er Türkiye’de
devlet temizlenecekse, devlet içindeki
çeteler, halk›n demokrasi ve özgürlük
özlemini bast›ran odaklar etkisizlefltiri-
lecekse bu AKP’yle-Ordunun anlaflma-
s› sonucu ortaya ç›kan bir davada ger-
çekleflmez. Esas olarak da AKP hükü-
metine ve ›l›ml› siyasal ‹slamc› çevrele-
re karfl› bir darbe planlayan kesimler
etkisizlefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Er-
genekon davas›, devletin temizlenmesi
ve bütün suçlar›n aç›¤a ç›kar›lmas›n›
sa¤layan bir dava de¤il baz› suçlar›n ve
suçlular›n ortaya ç›kar›larak iflte çete-
lerin üzerine gidildi¤i, demokrasinin
geliflti¤i gibi bir hava yarat›larak toplu-
mu kand›rmay› hedefleyen bir dava
olarak görülmelidir. Nitekim AKP, çete-
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lerin üzerine gidiyoruz, iflte demokra-
tikleflme gelifliyor diye toplumu kand›r-
maktad›r. Bunun aç›k göstergesi gene-
rallerin k›sa bir süre sonra serbest b›-
rak›lmas›d›r. Çünkü orduyla AKP’nin
uzlaflmas›nda, orduyu y›pratacak, za-
rar verecek, devleti y›pratacak, zarar
verecek her hangi bir ad›m olmamas›,
ama suç iflleyen baz› kiflilerin üzerine
gidilmesi do¤rultusunda bir uzlaflma
vard›r. Suç iflleyenler derken devletin
karar› d›fl›na ç›kanlar kastedilmekte-
dir. Yani ‘92’de, ‘93’te, ‘94’te, ‘95’te ol-
du¤u gibi PKK’ye karfl› yürütülen sa-
vafl sürecinde devletin Cumhurbaflka-
n›’n›n, Baflbakan’›n, Genelkurmay
baflkan›n Milli güvenlik kurulunun ka-
rar›yla yap›lan suçlar›n üzerine gidil-
meyecektir. Tabii böyle bir yarg›lama
ve derin devlet anlay›fl› da ne Kürt so-
runun demokratik çözümünü ifade
eder, ne de Türkiye’nin demokratiklefl-
mesini ifade eder. Daha çok AKP’ye
darbe yapmay› isteyen, AKP ile ordu
uzlaflmas›n› kabul etmeyen ve Türki-
ye’nin d›flar›da ve içerde benimsedi¤i
yeni konseptle uyumlu olmayan ke-
simler saf d›fl› edilmektedir. Yani bura-
da yeni konsepte uyumlu hale getiril-
mek istenen bir Ergenekon operasyo-
nu ya da derin devlet ve kontrgerillan›n
yeniden yap›land›r›lmas› davas› vard›r.

HHaakkiikkaattlleerrii  aarraaflfltt››rrmmaa  kkoommiissyyoonnuunnuunn

ggöörreevvii  ggeerrççeekklleerrii  aaçç››¤¤aa  çç››kkaarrmmaakk  oollmmaall››

Demokrasi güçlerinin ise özgürlük
ve demokrasi mücadelesine karfl› du-
ran ve halka karfl› suç iflleyen devletin
kirlerinden, çetelerinden odaklardan
temizlenmesi için mücadele etmesi ge-
rekir. Bu mücadelenin halka mal edil-
mesi ve halk›n deste¤i ile yap›lmas› ge-
rekmektedir. Bu yönüyle ba¤›ms›z bir
komisyonun, hakikatleri araflt›rma ve
adalet komisyonun kurulmas› flartt›r.
Bu komisyonun insan haklar› kuru-
lufllar›ndan, hukuk kurulufllar›ndan,
ayd›nlardan, yazarlardan kurulmas›
gerekiyor. Devletin ya da her hangi bir
siyasi gücün a¤›rl›¤›n›n olmamas› gere-
kiyor. Devlet de gözlemci gönderebilir,
uluslararas› güçler de gözlemci gönde-
rebilir. Böyle bir komisyon içinde diye-
lim Türkiye meclisi insan haklar› ko-

misyonundan da yer alanlar olabilir
ama esas a¤›rl›¤› tarafs›z flahsiyetler-
den oluflan bir komisyon olmal›d›r.
Uluslararas› alanda bu konuda uz-
man, gerçekten ba¤›ms›z davranaca¤›-
na, gerçekleri aç›kça ortaya koyaca¤›na
inan›lan, buna katk› sunan, bu konu-
da tecrübesi olan insanlar da kat›labi-
lir ve bunlar hiçbir engelle karfl›laflma-
dan hakikatleri araflt›r›rlar gerçekleri
ortaya ç›kar›rlar. Hangi suçlar ifllen-
mifltir, nas›l ifllenmifltir hangi amaçla
ifllenmifltir bunlar› ortaya ç›kar›rlar.
Çal›flman›n büyük bölümünü bu
amaçlara ulaflmak olarak görmek gere-
kiyor. Esas sorun bireyleri cezaland›r-
mak de¤ildir. esas amaç  gerçekleri aç›-
¤a ç›karma, yanl›fllar› mahkum ederek
do¤ru politikalar›n oluflmas›n› sa¤la-
makt›r. Amaç bütün suçlar›n aç›¤a ç›-
kar›lmas› sorunudur, belgeleriyle orta-
ya koyulmas› sorunudur. Yarg›lama bu
iflin sonuç bölümüdür, esas› de¤ildir.
böyle bir komisyonun amac› da ceza
vermek de¤ildir. As›l amaç gerçekleri
aç›¤a ç›kar›p o zihniyetlerin terk edil-
mesi, suçlular›n aç›¤a ç›kar›lmas›, bir
daha bu tür suçlar›n ifllenmesinin ze-
minin ortadan kald›r›lmas› ve do¤rula-
r›n ortaya koyulmas›d›r. fiu anda Tür-
kiye’nin ihtiyac› olan budur.

Böyle bir komisyon kurulur ve bu
amaç do¤rultusunda çal›fl›l›rsa AKP ve
yandafllar›n›n çetelerin ve suçlular›n
üzerine gidiliyormufl ve bir demokrasi
mücadelesi veriliyormufl gibi aldatma-
lar›na da son verilir. Mevcut davay› s›-
n›rl› tutmalar› ve bütün gerçeklerin
üzerine gitmemeleri ortaya konularak
yüzleri aç›¤a ç›kar›lm›fl olur. Yine AKP
ve yandafllar›n›n televizyona ç›kt›kla-
r›nda, yaz› yazd›klar›nda hiçbir belgeye
ve bulguya dayanmadan dil ucuyla
PKK’nin de derin devletle iliflkisi var-
m›fl, PKK’nin de Ergenekon’la iliflkisi
varm›fl gibi çamur at izi kal›r misalin-
den ortaya bir fley at›p kuflku uyand›r-
maya çal›flmalar›n›n da böylece mak-
satl› ve bofl oldu¤u ortaya ç›kar. Hatta
Erdo¤an bile Amed’deki konuflmas›nda
Ergenekon davas›na gönderme yapa-
rak, birbirine karfl› olanlar perde arka-
s›nda nas›l ortak hareket ediyorlar di-
yerek PKK’yi yine bu davaya bulaflt›r-
mak istemifltir. PKK’ye karfl› yürütülen

psikolojik savafl›n bizzat baflbakan ve
emrindeki kurumlar taraf›ndan yap›ld›-
¤› çok iyi görülmektedir. AKP ve yan-
dafllar› PKK’yi kirli ifllere bulaflt›rarak
asl›nda PKK’ye karfl› kirli savafl yürü-
ten devleti temize ç›karmaya çal›fl›yor-
lar. Zaten Ergenekon davas› devlet için-
de bir çete sorunu var diyerek devleti
geçmifl suçlar›ndan temize ç›karma
gayreti içerisindedir. Ergenekon zaten
kötüdür bunun yan›na PKK’yi de yama-
larsak devleti temize ç›kar›r›z anlay›fl›y-
la PKK’ye karfl› böyle bir iftira kampan-
yas› bafllat›lm›flt›r. Bu kirli savafl› orta-
ya ç›karmak ve gerçeklerin ne oldu¤u-
nu iç ve d›fl kamuoyuna göstermek aç›-
s›ndan da böyle bir komisyonun kuru-
lup tüm suçlar›n üzerine gidilmesi
önemli bir çal›flma olarak görülmelidir. 

TTaassffiiyyee  eeddiilleenn  ddeerriinn  ddeevvlleett  

eelleemmaannllaarr››nn››nn  yyeerriinnii  AAKKPP’’lliilleerr  ddoolldduurruuyyoorr

Gerçeklerin aç›¤a ç›kmas› için de-
mokrasi güçleri kesinlikle ba¤›ms›z bir
araflt›rma komisyonu kurulmas›n› da-
yatmal›d›r. Halk da bu komisyona des-
tek vermeli, gerçeklerin ortaya ç›kar›l-
mas› için çal›flmal›d›r. O zaman her
türlü  psikolojik savafl yöntemleri de
Kürt özgürlük hareketini bast›rma
yöntemleri de aç›¤a ç›kar›lm›fl olur.
Çünkü derin devlet ve Ergenekon de-
nen ya da bugün psikolojik harekat
yürüten güçlerin as›l amac› PKK’yi tas-
fiye etmek. PKK’den kurtulmakt›. fiim-
di ayn› yöntemi hükümet de, yandaflla-
r› da izliyorlar. Asl›nda bir zamanlar
derin devletin PKK’yi tasfiye etmek için
her yol mubaht›r, her türlü cinayet
mubaht›r, her türlü propaganda mu-
baht›r, her türlü yalan mubaht›r biçi-
mindeki toplumu ve dünyay› kand›rma
ve böylelikle PKK’nin yürüttü¤ü özgür-
lük ve demokrasi mücadelesini saf d›fl›
etme politikas› bu gün AKP ve yandafl-
lar› taraf›ndan yürütülüyor. Varl›klar›
esas olarak  PKK’yi tasfiye etmek olan
derin devlet ve yahut Ergenekon deni-
len güçlerin belirli kesimleri saf d›fl›
edilirken bunlar›n yerini kendileri al-
maktad›r. Bu aç›dan da tabii tehlikeli,
çirkin bir yaklafl›m içindeler. Bunun
için de hakikatleri araflt›rma komisyo-
nunun kurulmas›n› ve gerçeklerin aç›-
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¤a ç›kmas›n› istemek laz›m. Bu tür id-
dialarda bulunanlara buyurun demek
laz›m, böyle bir komisyon kural›m her
fley aç›¤a ç›ks›n ve hem bu gerçekler
aç›¤a ç›ks›n hem de geçmiflten bu güne
bu tür çetelere, bu tür cinayetlere kar-
fl› kim zaman›nda tutum alm›fl, kim ta-
v›r alm›fl, kim zaman›nda sessiz kal-
m›fl, bunlar kimi kullanm›fl tüm bunla-
r›n aç›¤a ç›kar›lmas› laz›m. Çünkü
AKP’yi ve bugünkü AKP yandafl› bas›n›
bile ortaya ç›karan, bunlar›n palazlan-
mas›n› sa¤layan devletin PKK’ye karfl›
mücadelede bunlar› kullanmas› ve bu
çerçevede bunlara karfl› gösterdi¤i mü-
samahad›r. Bunlar PKK’ye karfl› müca-
dele ortam›nda kullan›lm›fllard›r.

Bu güçleri bu gün Ergenekon ola-
rak tan›mlananlar› devletin derinlikle-
ri kullanm›flt›r. Bunlar aç›kt›r. Hizbul-
lah’› da kulland›klar›n› da art›k sa¤r›
sultan bile bilmektedir. Kenan Evren’-
in dini kulland›¤› gibi derin devlet
PKK’ye karfl› savaflta bu sahte ‹slamc›-
lar› da kullanm›flt›r. Bunlar›n hepsi-
nin aç›¤a ç›kar›lmas› hakikatleri arafl-
t›rma komisyonuyla olabilir. Yoksa
gerçekler aç›¤a ç›kar›lamaz. Sadece
Veli Küçük, ‹brahim fiahin gibi art›k
çok y›pranm›fl, devletin de ordunun da
ifline yaramayan kesimleri cezaland›-
r›p kald›r›p atarlar. Çünkü Türk devlet
gelene¤inde devletin bekas› için bu tür
kiflilerin saf d›fl› edilmesi de vard›r.
Devletin bekas› için kardefllerini katle-
denler, çocuklar›n› bo¤duranlar, böyle
bir gelene¤in sahibi olan bir devlet bir
Veli Küçük’ü ya da bir baflkas›n› gözü-
nü k›rpmadan saf d›fl› edebilir. 

DDaavvaayy››  yyüürrüütteennlleerr  ddeevvlleettllee  

ddeemmookkrraassii  ggüüççlleerrii  aarraass››nnddaa  kkaallmm››flflllaarrdd››rr

Tabii flimdi demokrasi güçlerinin
mücadelesiyle, Kürdistan özgürlük ha-
reketinin tutumuyla, Kürt demokratik
güçlerinin yaklafl›m›yla asl›nda Ergene-
kon davas›n› yürütenler s›k›flm›fllard›r.
Davay› yürütenler devletle demokrasi
güçleri aras›nda kalm›fllard›r. Bu dava-
y› AKP Genelkurmayla anlafl›p s›n›rl›
tutmak isterken, demokratik güçler ve
Kürt özgürlük hareketi sürekli dava dar
tutuluyor, AKP ile ordu anlaflm›fllard›r,
bu s›n›rlar›n d›fl›na ç›kmak istemiyor-

lar, sadece AKP’ye yönelik darbe girifli-
mi ve devletin genel karar›n›n d›fl›na
ç›km›fl kesimler saf d›fl› ediliyor biçi-
mindeki de¤erlendirmeler karfl›s›nda
s›k›flan bu güçler sözde de olsa flimdi
flu da aç›¤a ç›kar›ls›n bu da aç›¤a ç›ka-
r›ls›n diyorlar. AKP yandafl› bas›n›n so-
nuna kadar gidilsin gibi söylem içine
girmeleri asl›nda demokrasi güçleri ve
Kürdistan özgürlük hareketinin s›k›fl-
t›rmas› sonucu ortaya ç›km›flt›r. Yine
Silopi’deki kuyular›n aç›lmas› giriflimi,
Kürdistan’daki cinayetlerin araflt›r›lma-
s› konusunda tart›flmalar›n bafllat›lma-
s› hep Kürdistan özgürlük hareketinin
bu Ergenekon davas› Sivas’›n ve Gavur-
da¤›’n›n ötesine gitmiyor elefltirisini yo-
¤unlaflt›rmas› sonucu ortaya ç›km›flt›r. 

Erdo¤an istedi¤i kadar ben Gavurda-
¤›’n›n ve Sivas’›n ötesine gidiyorum de-
sin, Gavurda¤› ve Sivas’›n ötesine Kürt
özgürlük hareketini bast›rmak için gidi-
yor. Yoksa oraya demokrasi getirmek
için gitmiyor. Ya da oradaki suçlar›n
aç›¤a ç›kar›lmas› için gitmiyor. Bunu da
böyle bilmek gerekiyor. Bu yönüyle ha-
kikatleri araflt›rma ve adalet komisyonu
gecikmifl bir çal›flmad›r. Asl›nda Önder
Apo bunu daha bu Ergenekon davas›
sorunlar› ç›kmadan, çok önceleri dile
getirdi, ama Kürdistan özgürlük hare-
keti de, Kürt demokratik güçleri de za-
man›nda gereken sorumlulu¤u göstere-
rek böyle bir çal›flman›n içine girmedi-
ler, bunun önemini anlayamad›lar. Bu
konuda gevflek yaklafl›mlar gösterdiler.
‹flte Amed’te temsili bir dava yapt›lar, bu
konuyu dostlar bizi de pazarda görsün

misali geçifltirdiler. Bu böyle olamaz. Ne
Amed’de alternatif mahkeme böyle ya-
p›lmal›d›r ne de hakikatleri araflt›rma
komisyonu öyle yüzeysel yaklafl›lacak
bir konudur. Tabii ki cinayete kurban
gidenlerin aileleri, yak›nlar› savc›l›klara
baflvurmal›d›rlar, bu konuda aç›klama
yapmal›d›rlar, kamuoyu oluflturmal›d›r-
lar, örgütlenmelidirler, hükümet üzerin-
de bask› yapmal›d›rlar. Bunlar›n hepsi-
nin yap›lmas› gerekiyor. Kay›p aileleri-
nin hepsinin örgütlenmesi gerekiyor.
Yak›nlar›n› kaybedenlerle dayan›flma
derne¤i vard›r, bunlar›n bu dönemde
daha da aktif hale gelmesi gerekiyor.
Halk zorlamadan bütün suçlar›n aç›¤a
ç›kar›lmas› mümkün de¤ildir. Halk bu
iflin üzerine gidemezse kimse A¤ar’›n
üzerin gidemez, Çiller’in üzerine gide-
mez, Demirel’in üzerine gidemez, Ünal
Erkan’›n ve Do¤an Gürefl’in üzerine gi-
demez. Onlar›n üzerine gidilmeden de
bu zihniyet afl›lamaz. Sorun bir polisin,
bir askerin, bir  Hizbullahç›n›n cezalan-
d›r›lmas› de¤ildir; sorun, Kürt halk›n›n
özgürlük mücadelesini bast›rmak için
her yola baflvuran, mubah gören devlet
zihniyetinin mahkum edilmesidir. Bu-
gün bu zihniyet de bunun suçlar› da
hala devam ediyor. Bugün hala PKK’ye
karfl›, Kürdistan özgürlük hareketine
karfl› her türlü yol ve yöntem deneniyor.
‹ftira kampanyalar› aç›l›yor, psikolojik
savafl yürütülüyor, asker polis istedi¤i
gibi sald›r›yor. ‹srail ve ABD’den destek
alarak hava sald›r›lar› yap›yor. Dün
PKK’yi bast›rmak için her türlü yol ve
yöntemi deneyenlerle bu gün AKP-ordu

SERXWEBÛNfifiuubbaatt  22000099 2255

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



uzlaflmas› temelinde PKK’ye karfl› yürü-
tülen tasfiye hareketi ve i¤renç psikolo-
jik savafl yöntemlerini uygulayanlar ay-
n› anlay›fl›n sahipleridir.

Kürdistan halk›n›n özgürlük ve de-
mokrasi sorunlar› çözülmedi¤i müddet-
çe flöyle ya da böyle bu tür suçlar da ifl-
lenir, sald›r›lar da olur. Birçok insan
haklar› örgütü, Türkiye’deki insan hak-
lar› örgütüdür, Avrupa’daki insan hak-
lar› örgütleridir, insan haklar› kurulufl-
lar›d›r, Avrupa parlamentosudur, yani
insan haklar› sorunlar›yla ilgilenen bü-
tün kifli ve kurumlar flunu söylemifltir:
bu tür sonuçlara yol açan, Kürt sorunu-
nun çözümsüzlü¤üdür. Kürdistan hal-
k›n›n özgürlük mücadelesinin bast›r›l-
mas› için yürütülen kirli savaflt›r. PKK’-
nin ve gerillan›n verdi¤i özgürlük müca-
delesine karfl› her türlü bast›rma yöne-
timinin kullan›lmas›d›r. Bast›rmak için
bu yollar denenmifltir. O zaman zihniyet
de¤iflmezse Kürt sorununu çözecek bir
anlay›fl ortaya ç›kmazsa ya da böyle bir
hakikati araflt›rma komisyonu Kürtlere
karfl› her türlü kirli savafl yöntemini aç›-
¤a ç›karacak, psikolojik savafl yöntemi
de dahil gerçekleri ortaya koymazsa ta-
bii ki ne Türkiye demokratikleflir ne de
Kürt sorunu çözülür. 

Bir daha belirtelim ki, sorun cezalan-
d›rma ve intikam sorunu de¤ildir. So-
run devletin yanl›fl›n› kabul etmesidir,
kiflilerin yanl›fl›n› kabul etmesidir. Suç
ifllemiflse suçlar›n› da kabul etmesidir.
Önemli olan Türkiye’nin demokratiklefl-
mesi ve Kürt sorununun çözülmesidir.
Yoksa insanlar› cezaland›rmak de¤ildir.
Amiyane deyimle önemli olan ba¤c›y›
dövmek de¤il, üzüm yemektir. Bu yö-
nüyle hakikatleri araflt›rma komisyonu-
nun yaklafl›m› böyle olur. J‹TEM so-
rumlular›ndan Abdulkerim K›rc› intihar
etti. Niye intihar etti? Çünkü hala yap-
t›klar›n›n do¤rulu¤una inan›yordu. Ama
biz do¤ru yapt›k, Kürtleri susturduk,
PKK terörünü ortadan kald›rmak için
bu kadar fedakarl›k yapt›k, kahraman-
l›k yapt›k, ama flimdi suçlan›yoruz, bize
sahip ç›k›lm›yor, biz suçlu görülüyoruz
diyerek buna öfkeleniyor ve intihar edi-
yor. Asl›nda do¤rusu neydi? ‹ntihar et-
mesi yerine, devlet yap›lanlar›n suç ol-
du¤unu kabul etse, o dönemde politika
yanl›flt›, bu nedenle de baz›lar›na görev

verildi bu tür olaylar ortaya ç›kt› dese o
zaman bu insanlar da görev verildi yap-
t›k diyerek intihar yoluna baflvurmaz-
lard›. En az›ndan bir vicdan muhasebe-
si yaparlard›, kendilerini bu duruma
düflürmezlerdi. Bu yaln›z onun için de-
¤il, kirli ifllere bulaflm›fl olan herkes için
geçerlidir. Kimsenin intihar etmesine
gerek yok, kimsenin kafas›n›n kopar›l-
mas›na da gerek yoktur. Gerekli olan
zihniyetin kafas›n›n kopar›lmas›d›r. Bu
zihniyetin bu topraklardan sökülüp at›l-
mas›d›r. Kürtlere karfl› uygulanan bu
zihniyetin Türkiye topraklar›nda orta-
dan kald›r›lmas›d›r. Kürtlerin de Türk-
ler gibi diliyle, kültürüyle eflit ve kardefl
görecek ve demokratik iradesini tan›ya-
cak bir zihniyet geliflir ve gereklerini ya-
parsa o zaman bu kirli savaflta ölenlerin
de ruhu flad olmufl olur. Çünkü onlar›n
amac› Kürdistan’›n özgürlü¤ü ve de-
mokratik yaflama kavuflmas›yd›. 

SSuuçç  vvee  ssuuççlluullaarr››nn  aaçç››¤¤aa  çç››kkaarr››llmmaass››

bbiirr  mmüüccaaddeellee  ggeerreekkttiirriirr

Türkiye mevcut durumda hala bu
böyle bir zihniyete kavuflmam›flt›r. Al
sana bir TRT 6 bu sizin neyinize yetmi-
yor denilmektedir. Türkiye’de on bin-
lerce temel e¤itim okulu varken tek bir
Kürtçe okulun olmamas› gerçe¤i orta-
dayken, Kürt kültürü üzerindeki engel-
ler ortadayken, senin demokratik irade
hakk›n yok, senin Türkler gibi dil ve
kültür haklar›n› kullanmaya hakk›n
yok, bunlar› istersen o zaman suçlu
olursun anlay›fl› sürdürülmektedir.
Dolay›s›yla da bu zihniyet Kürtlere
karfl› suç ifllemeye devam eder. Bu aç›-
dan da biz hakikatleri araflt›rma ve
adalet komisyonunu önemli görüyoruz.
Çünkü bu hem suçlar› araflt›racak, na-
s›l yap›ld›¤›n› araflt›racak, hangi zihni-
yetten kaynakland›¤›n› araflt›racak,
hak nedir, haks›zl›k nedir ortaya koya-
cak, böylelikle her fley netleflecek, net-
leflti¤i zaman da sorunlar rahatl›kla
çözülecektir. Bu yönüyle Önderli¤imi-
zin ateflkes, demokratik anayasa ve
hakikatleri araflt›rma komisyonu kur-
ma önerisi önemli bir ad›md›r. 

Seçimler ne için yap›l›r? Seçimler
sorunu çözmek için yap›l›yor. Yerel
seçimler de bu sorunu çözmeye vesile

olmal›d›r. fiimdi yerel seçimler soru-
nu çözmeye de¤il, sorunu bast›rmaya
vesile yap›lmak isteniyor. Sorunun
üstü örtülmeye vesile yap›lmak iste-
niyor. Bu aç›dan da tabii Önderli¤imi-
zin ortaya koydu¤u bu üç maddelik
yaklafl›m, asl›nda inkarc› ve çözüm-
süz politikalar› da aç›¤a ç›karmaya
katk›da bulunacakt›r. 

Demokrasi ve özgürlük ancak mü-
cadeleyle gerçekleflir; mücadele veril-
meden gerçekleflmez. Bu aç›dan suç
ve suçlular›n aç›¤a ç›kar›lmas› da bir
mücadele gerektirir. ‹flte bu hakikat-
leri araflt›rma komisyonu etraf›nda
böyle bir mücadele için halk deste¤i-
nin ortaya ç›kar›lmas› gerekiyor. Tabii
inkarc› politika devam ediyor. Kürt
halk› 15 fiubat’ta ortaya koydu¤u ey-
lemlili¤i 8 Mart’ta da, 21 Mart’ta da
yerel seçimde de ortaya koymal›d›r. 

Madem uluslararas› alanda ve Türki-
ye’de Kürdistan özgürlük hareketi ve
Türkiye demokrasi güçlerini bast›rma
politikas› var, Kürdistan özgürlük hare-
keti ve Türkiye demokrasi güçleri de bu
bast›rma politikas› karfl›s›nda ortak ha-
reket etmelidirler. E¤er Türkiye’nin d›fl
güçlerin iste¤i do¤rultusunda politika
izlemesi istenmiyorsa ya da Kürdistan
özgürlük hareketinin d›fl güçlerin deste-
¤i taraf›ndan Türkiye’deki gericilikle bir-
likte bast›rma politikas› kabul edilmi-
yorsa o zaman özgürlük ve demokrasi
mücadelesinin, demokrasi güçlerinin
birli¤i taraf›ndan gelifltirilmesi gereki-
yor. Kürdistan halk›n›n, kad›nlar›n,
gençlerinin mücadelesiyle bir halk ira-
desi ortaya ç›kt›ysa, de¤erler yarat›ld›y-
sa,  Kürdistan halk›n›n aya¤a kalkmas›
karfl›s›nda Türk devleti zorland›ysa, bu
zorlanmas›n› gidermek için TRT 6 ya da
baflka araçlara baflvurmak zorunda kal-
d›ysa, mücadelemiz geliflirse o zaman
gerçek anlamda halk›m›z›n demokratik
iradesi tan›nacak ve kimlik, dil ve kül-
tür özgürlü¤ü gerçekleflecektir. Her yer-
de Kürtçe okullar, kültür kurumlar› ve
demokratik kurulufllar aç›larak gerçek
anlamda özgürlükler geliflecektir. ‹flte o
zaman sahte ad›mlar de¤il de gerçek
ad›mlar›n at›ld›¤›, Kürt sorununun çö-
züldü¤ü ve Türkiye’nin demokratikleflti-
¤i bir geliflme ortaya ç›kacakt›r.
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1155  fifiuubbaatt  ggaafflleett  iiççiinnddee  oollmmaann››nn  
ssoonnuuccuunnddaa  ggeerrççeekklleeflflttii

Uluslararas› 15 fiubat komplosu-
nun 11. y›l›na giriyoruz. Bilindi¤i gibi
halk›m›z bu günü “kara  gün” olarak
tan›mlad›. Yani bu gün, olumsuzluk-
larla, kötülüklerle ifade edilen, Kürt
halk tarihinin, özgürlük mücadelesi
tarihimizin olumsuzlukla an›lan günü
oluyor. Biz bu günü ulusal oruç günü
olarak ele al›yoruz. Oruç tutarak ken-
dimizi duyarl› ve tedbirli k›lmaya, bu
temelde kötülükleri, olumsuzluklar›
kovmaya çal›fl›yoruz. Gaflete düflme-
meye, duyars›z, örgütsüz ve haz›rl›ks›z
olmamaya çaba harc›yoruz. Çünkü 15
fiubat biraz da gaflet içinde olman›n
sonucunda gerçekleflti. Önder Apo, 15
fiubat komplosunun gerçekleflmesin-
den sahte dostlukla yetersiz yoldafll›¤›
sorumlu tuttu. Kuflkusuz uluslararas›
komployu, dünyay› egemenlik alt›nda
tutan, egemenliklerini yeni yöntemler-
le gelifltirmek ve Ortado¤u’ya yaymak
isteyen, Kürdistan’› ve Kürt toplumu-
nu inkâr eden, yok sayan ve yok etmek
isteyen güçler gerçeklefltirdiler. Örgüt-
lü ve planl› bir biçimde yürüttükleri
sald›r›yla bu sonucu ortaya ç›kard›lar.
Suçlu onlard›r, sorumlu onlard›r;
olumsuzluklar›n, kötülüklerin, zul-
mün sahibi onlard›r. Fakat elbette bi-
zim de bunu engelleme, buna karfl›
mücadele etme, zulmü durdurma, kö-
tülü¤ü yok etme görev ve sorumlulu-
¤umuz vard›. Zalimler, kötülük sahip-
leri amaçlar›na ulaflmak için her türlü

sald›r›y› yapabilirdi; ama iyilik sahibi
olanlar›n, özgür-eflit-demokratik ya-
flam isteyenlerin, sömürüsüz ve kar-
deflçe bir insanl›k yaflam›n› arzu eden-
lerin de kendilerini bilinçlendirip ör-
gütleyerek ve mücadele ederek bu sal-
d›r›lar› bofla ç›kartma ve amaçlad›kla-
r› yaflam düzenini yaratma görev ve
sorumluluklar› vard›. Dolay›s›yla 15
fiubat komplo sald›r›s› karfl›s›nda bu
görev tam üstlenilememifl ve baflar›yla
yerine getirilememifl, görevin gere¤i
tam tespit edilememifl, görev güçlü bir
biçimde sahiplenilmemifl, görevi ba-
flarmak için gereken tutum, tav›r, ak-
tivite gösterilememifltir.  Sahte dostluk
ve yetersiz yoldafll›k diye tan›mlanan
nokta buras›d›r. Kötülük sahibinin,
zalimin sald›r›s› karfl›s›nda, onu bofla
ç›kartacak bir tutum ve tav›r göstere-
memek ve sorumlu olup da bunu ya-
pamamak elbette ki bu sonucun orta-
ya ç›kmas›ndan sorumlu olmaktad›r.

Neden bu görev tam anlafl›lamam›fl,
sahiplenilememifl ve gere¤i yerine tam
getirilememifltir? Çünkü gaflet, duyar-
s›zl›k vard›r; örgütsüzlük ve haz›rl›k-
s›zl›k, basit tutum, ucuz hesap, yüzey-
sel yaflam içerisinde olma arzusu var-
d›r. Bask› ve sömürü düzeninin kendi-
ne kazand›¤›, fethetti¤i ve egemenlik
alt›na ald›¤› kiflilik yap›s› vard›r. Öz-
gürlü¤ünü, iradesini görme, anlama
ve kendini savunma gücünü kaybet-
mifl insan›n ruh ve düflüncedeki k›tl›¤›
söz konusudur. Bütün bunlar da 15
fiubat komplosunun geliflimini tam
görememeye, ona karfl› tedbirleri ve

mücadeleyi yerinde ve zaman›nda yü-
rütememeye yol açm›flt›r. Bu nedenle
Önder Apo, 15 fiubat komplosunun
sonuçlar›ndan sahte dostlu¤u ve ye-
tersiz yoldafll›¤› sorumlu tuttu. Buna
yol açan gafleti ihanetten daha tehli-
keli olarak tan›mlad› ve de¤erlendirdi.
fiimdi on y›ll›k yo¤unlaflma, kendine
gelme, örgütlenme ve komploya karfl›
mücadele içerisinde bu gafleti yenme-
ye çal›fl›yoruz. Duyars›z ve örgütsüz
duruflu aflmaya çal›fl›yoruz. Her fley-
den önce uluslararas› komplo gerçe¤i-
ni iliklerimize kadar hissetmeye, onun
içerdi¤i büyük tehdidi ve tehlikeyi de-
rinli¤ine görmeye, bize dayatt›¤› soyk›-
r›m gerçe¤ini tüm yönleriyle anlay›p
bilince ç›karmaya ve bu temelde ulus-
lararas› komplo sald›r›s›na karfl› ken-
dimizi e¤itip örgütleyerek mücadele et-
meye çal›fl›yoruz. ‘Bir musibet bin na-
sihatten ye¤dir’ diye bir söz vard›r. Ön-
derlik bin de de¤il, on bin, yüz bin kez
nasihatte bulundu; fakat bu nasihati
biz zaman›nda anlamad›k ya da tam
anlamad›k veya anlamazl›ktan geldik.
Bunun sonucunda 15 fiubat gibi, Kürt
halk tarihinin ve özgürlük mücadelesi
tarihimizin en büyük musibetiyle kar-
fl›laflt›k. Nasihatten anlamayanlar, us-
lanmayanlar olarak bu musibetten
ders ç›kartmaya çal›fl›yoruz. Nasihat,
iyi sözler, uyar›da bulunmak anlam›na
geliyor; musibet ise, pratikte yaflanm›fl
kötü durumu ifade ediyor. Zaman›nda
do¤rular› anlamayan, Önderlik çizgisi-
ni derinli¤ine özümseyip bilince ç›kar-
mayan ve bunun gereklerine göre bir
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11.  y›l  komplonun  kesin  yenilgisinin
bafllang›ç  y›l›  olacakt›r

“Komploya  karfl›  11.  mücadele  y›l›nda  çok  daha  güçlü  oldu¤umuzu  söylüyoruz.  Komplonun  
yenilece¤ine  inanc›m›z  pekiflmifltir.  Komploya  karfl›  mücadele  yöntemlerinde  ustalaflm›fl  

durumday›z.  Kendimizi  yeniden  stratejik  olarak  tan›mlad›k,  taktik  zenginli¤e  kavufltuk.  Hem  
meflru  savunma  cephesi,  hem  de  serh›ldan  cephesi  her  türlü  gericili¤e  karfl›  aktif  bir  biçimde  

direnecek  bir  düzeyi  ifade  ediyor.  ‹deolojik  mücadele  yürütmede,  propaganda  savafl›  gelifltirmede  her
hangi  bir  sorunumuz  yoktur.  Bu  temelde  biz,  15  fiubat’›n  10.  y›ldönümü  vesilesiyle  ve  11.  mücadele

y›l›nda  uluslararas›  komploya  karfl›  en  büyük  mücadeleyi  yürütece¤imizi  aç›kça  söylüyoruz”
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örgüt ve mücadele ortaya ç›kartmayan
kiflilik duruflu 15 fiubat komplosu gibi
a¤›r bir darbeyle karfl›lafl›nca adeta en
derin floku yaflayan bir durum içinde
oldu. Sözle, e¤itimle kendini anlaya-
mamak, böyle bir flok etkisiyle telafi
edilmek durumunda kald›. Yani Önder
Apo’nun on y›llarca süren ve insanüs-
tü bir çabay› ifade eden o yo¤un, uya-
r›c›, e¤itici çal›flmalar›ndan gerekli so-
nucu alamayanlar olarak, son on y›l-
d›r bu flok edici sald›r›n›n a¤›r etkisi
alt›nda ruh, duygu ve bilinç dünyam›-
z› yeniden yaratarak, bu temelde ken-
dimizi daha yeterli bir örgütlenme ve
mücadele içine çekerek bu yetersiz
yoldafll›¤› aflmaya,  hem uluslararas›
komployu bofla ç›kartmaya, hem de
özgürlük ve demokrasi mücadelemizi
zafere ulaflt›rmaya çal›fl›yoruz. 

UUlluussllaarraarraass››  kkoommpplloo  
hheerr  flfleeyyee  kkaaddiirr  ddee¤¤iillddiirr

Dikkat edilirse bu çabay› on y›l gibi
bir süreye yayabilmifl olmak önemli bir
sonuca iflaret ediyor. On y›l gibi uzun
bir süre her fleyden önce uluslararas›
komplonun nihaî baflar›s›n› önlemeyi,
onun sald›r›lar›n› bofla ç›kartmay› ifa-
de ediyor. Elbette bu kendili¤inden ol-
muyor. Özgürlük hareketimizin ve hal-
k›m›z› fedai çizgisinde gelifltirdi¤i tari-
hi mücadeleyle gerçeklefliyor. Demek
ki, uluslararas› komploya karfl› müca-
dele edilebilirmifl; demek ki, zaman›n-
da gaflet ve duyars›zl›k içerisinde
olunmasaym›fl uluslararas› komplo-
nun baflar›s› önlenebilirmifl; 15 fiubat
bir kader de¤ilmifl, mutlaka yaflama-
m›z gereken bir durumu ifade etmiyor-
mufl. Gaflet ve duyars›zl›k içinde olun-
masa ve komploya karfl› mücadele
edilseymifl, komplonun baflar›s›, 15
fiubat’›n gerçekleflmesi önlenebilirmifl.
fiimdi bu on y›l›n prati¤i bu gerçekleri
aç›¤a ç›kar›yor, bunlar› do¤ruluyor ve
netlefltiriyor. E¤er on y›l önce Önder
Apo’nun uluslararas› bir plan temelin-
de Kenya’dan kaç›r›lmas› gerçeklefl-
miflse, bunda hareket ve halk olarak
bizim zay›fl›klar›m›z›n önemli bir rolü
ve sorumlulu¤u vard›r. E¤er yeterli bir
durufl, anlama ve komploya karfl› mü-

cadele olsayd› bu olay önlenebilirdi.
Nitekim biraz anlamaya, kendini ör-
gütlemeye çal›flmak, sonuçlar ç›karta-
rak komploya karfl› yönelim on y›ld›r
uluslararas› komplo sald›r›lar›n› bofla
ç›kartmay› bilmifl, uluslararas› komp-
lonun baflar›s›n› önleyebilmifltir. Daha
da ötesi, uluslararas› komploya a¤›r
darbeler vurarak onun zay›flamas›na,
parçalanmas›na, güçsüz bir duruma
düflmesine yol açabilmifltir. Bütün
bunlar gösteriyor ki, uluslararas›
komplo her fleye kadir de¤ildir. Do¤ru
anlay›fl ve yeterli mücadele yürütülür-
se uluslararas› komplo tümden yenil-
giye u¤rat›labilir. Sadece bofla ç›kart-
ma ve baflar›s›z k›lmayla kal›nmaz,
uluslararas› komplo gerçe¤i param-
parça edilerek yenilgiye u¤rat›labilir ve
bu temelde Kürdistan’›n özgürlü¤ü,
Kürt halk›n›n özgür ve demokratik bir
yaflama kavuflmas› sa¤lanabilir. Bu on
y›l›n sonunda bu gerçe¤i böyle daha
net bir biçimde görebiliyor, ifade ede-
biliyor, anlayabiliyoruz. Bu, bize daha
derin bir bilinç kazand›r›yor, irade ve
iddiam›z› güçlendiriyor; mücadele az-
mimizi, örgütlülü¤ümüzü ve eylem gü-
cümüzü büyütüyor. Komplo gerçe¤ini
anlama ve ona karfl› direnme, müca-
dele etme azmimiz, bilincimiz daha
yüksek. Uluslararas› komplo darbele-
nerek zay›flat›lm›fl bir durumda. Ön-
derlik çizgisinde, özgürlük ve demok-
rasi mücadelemizin çok daha örgütlü
ve güçlü oldu¤u bir temelde uluslara-
ras› komploya karfl› 11. mücadele y›l›-
na giriyoruz. Bu 11. y›lda sadece
komployu bofla ç›kartmak de¤il, ““‹‹mm--

rraall››  iiflflkkeenncceessiinnee  ssoonn,,    ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyaa  öözz--
ggüürrllüükk”” hedefleri do¤rultusunda ulus-
lararas› komployu yenilgiye u¤ratacak
bir mücadeleyi gerçeklefltirme azim ve
kararl›l›¤›na sahip bulunuyoruz. He-
deflerimiz böyle net, büyük ve tarihi-
dir. Bu hedeflerin hem büyüklü¤ü-
nün, hem de gerçekleflmesinin zorluk-
lar›n›n bilincindeyiz. Bu bilinçle hare-
ket ediyor ve kesin baflarma gücüne,
kararl›l›¤›na da sahip bulunuyoruz.
Böyle bir iddia ortaya koyarken, elbet-
te uluslararas› komplonun ne oldu¤u-
na k›saca bakmak yararl› olacakt›r.

UUlluussllaarraarraass››  kkoommpplloo  iinnkkâârr  vvee  
iimmhhaa  ssiisstteemmiiyyllee  bbaa¤¤llaanntt››ll››dd››rr

Her fleyden önce uluslararas› komp-
lo neydi, neden ortaya ç›kt›? Bu soru-
lara on y›ld›r en kapsaml› ve derinlikli
yan›tlar vermeye, bu sorular›n cevapla-
r›n› bilince ç›kartmaya çal›fl›yoruz. Çok
iyi biliyoruz ki, uluslararas› komplo, I.
Dünya Savafl›yla Kürdistan üzerinde
oluflturulan inkâr ve imha sistemini
baflar›ya götürmeyi hedefleyen, ulusla-
raras› düzeyde örgütlenmifl ve planl›
yürütülen bir sald›r› durumudur. Bu
temelde kesinlikle inkâr ve imha siste-
miyle ba¤lant›l›d›r. ‹nkâr ve imha siste-
minin 20. yüzy›l›n sonunda ortaya ç›-
kan sald›r› biçimidir. Amac› da inkâr
ve imha sisteminin amac›na ba¤l›d›r.
Yani amac› Kürdistan’› ve Kürt toplum-
sal gerçe¤ini yok saymak ve yok etmek
için her türlü yöntemle sald›r› yürüt-
mektir. 20. yüzy›l›n sonuna gelindi¤in-
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de inkâr ve imha sistemi önünde engel
oluflturan, Kürt toplumunu yok say›p
yok etme amac›n› bofla ç›kartarak Kürt
Rönesans’›n› gelifltiren, Kürt halk›n›
özgürlük ve demokrasi çizgisinde bi-
linçlendirip örgütleyerek eyleme çeken
ve bu temelde inkâr ve imha sistemini
parçalayarak yenilgiye u¤ratan bir ge-
liflme söz konusudur. Bunun da
bafllang›c› 1970’li y›llarda gerçekleflen
Önderliksel do¤ufltur. Önder Apo kifli-
li¤inde Kürdistan’da özgürlük ve de-
mokrasi önderli¤inin do¤mufl olmas›-
d›r. Bu önderli¤in kendisini PKK biçi-
minde örgütleyerek eyleme geçirmesi-
dir. Türkiye yönetimi böyle bir önder-
liksel do¤ufl ve partisel geliflmeyi önle-
mek için ‘70’li ve ‘80’li y›llarda bütün
gücünü seferber edip baflar›ya ulafla-
mazken, ‘90’l› y›llarda bu görevi ulusla-
raras› kapitalist devletçi sistemin bü-
tünüyle yürütme durumu ortaya ç›k-
m›flt›r. 

KKoommpplloo  ÖÖnnddeerrlliikk  vvee  PPKKKK  flflaahhss››nnddaa  
KKüürrtt  ttoopplluummuunnaa  bbiirr  ssaalldd››rr››dd››rr

‹nkâr ve imha sistemi, Kürdistan’›
ve Kürt toplumunu yok edip tarihten
silmeyi umut etti¤i ve böyle bir hesap
içerisinde oldu¤u bir dönemde, bunu
bofla ç›kartan, özgürlük ve demokrasi
çizgisinde bir Kürt tarihinin geliflimiy-
le karfl›lafl›nca, iflte o zaman inkâr ve
imha sisteminin yürümedi¤ini, baflar›-
s›z kald›¤›n›, var olan yol ve yöntemler-
le, sald›r› biçimleriyle baflar›l› olamad›-
¤›n› görüp yeni sald›r› biçimlerini
planl› ve örgütlü bir biçimde devreye
koyma ihtiyac› duymufltur. ‹flte klâsik
inkâr ve imha yöntemlerinin ve sald›r›
biçimlerinin Türkiye içinde ve ulusla-
raras› alanda baflar›s›z kald›¤› bir or-
tamda, daha kapsaml›, yeni ve yeterli
sald›r› yöntemlerinin örgütlü ve planl›
bir biçimde devreye konmas›na ulus-
lararas› komplo diyoruz. Önderlik ve
PKK gerçe¤i taraf›ndan bofla ç›kart›l›p
baflar›s›z k›l›nan inkâr ve imha siste-
mini baflar›ya götürmek amac›yla
planlanan ve pratiklefltirilen bir sald›r›
oluyor. Dolay›s›yla uluslararas› komp-
lo, Kürt toplumu ve Kürdistan üzerin-
deki inkâr ve imhay› sürdürmek için,

öncelikle bu sistemi parçalay›p bofla
ç›kartan, Kürt toplumunu özgürlük ve
demokrasi çizgisinde yeni bir yaflama
çeken, topluma yeni bir tarih kazand›-
ran Önderlik ve PKK gerçe¤inin imha-
s›n› ve tasfiyesini gerekli görüyor. Top-
lumun inkâr ve imhas› için öncelikle
PKK’nin imhas› ve tasfiyesinin gere¤i
ortaya ç›k›yor. PKK’nin imha ve tasfi-
yesi için de Önder Apo’nun imhas› ve
etkisizlefltirilmesi görülüyor. Uluslara-
ras› komplocu güçler, uzun y›llar yü-
rüttü¤ü mücadelenin sonuçlar›n› de-
¤erlendirerek ve gere¤i kadar araflt›r-
ma yaparak flu sonuca var›yorlar: PKK
imha ve tasfiye edilmeden Kürtler üze-
rindeki inkâr ve imha sistemi baflar›ya
götürülemez. Yine bununla birlikte
ikinci sonuç olarak flunu tespit ediyor-
lar: Önder Apo gerçe¤i imha ve tasfiye
edilmeden PKK’nin imha ve tasfiyesi
asla gerçeklefltirilemez. Böylece planl›
ve örgütlü olan uluslararas› komplo
sald›r›s›n›n bütün oklar› bir hedefte,
bir noktada; Önder Apo’ya sald›r›da
birlefliyor ve yo¤unlafl›yor. Tek hedef
olarak Önderlik gerçe¤i ortaya ç›k›yor.
Böylece uluslararas› komplo, Önder
Apo’ya dönük planl› ve örgütlü bir sal-
d›r› olarak gerçeklefliyor. Elbette bu
sald›r› Önder Apo flahs›nda PKK’ye dö-
nük bir sald›r›d›r. Yine bu sald›r› Ön-
der Apo ve PKK flahs›nda Kürt toplu-
muna ve Kürdistan’a dönük bir sald›-
r›d›r. Uluslararas› komplonun strateji-
si bu biçimde ortaya ç›km›flt›r. fiöyle
ifade edebiliriz: Önder Apo’nun imha-
s›na dayan›larak PKK’nin tasfiyesi;
PKK’nin tasfiyesine dayan›larak da
Kürt toplumu üzerindeki inkâr ve im-
ha siyasetinin baflar›ya götürülmesi
hedeflenmifltir. Uluslararas› komplo-
nun stratejisi böyle oluflmufl ve bu te-
melde öncelikle tek hedef olarak Ön-
der Apo gerçe¤i hedeflenmifltir. 

ÖÖnnddeerrlliikk  ggeerrççee¤¤ii  ssaaddeeccee  
KKüürrddiissttaann  ddee¤¤iill  ttüümm  ddüünnyyaa  
aaçç››ss››nnddaann  tteehhlliikkeellii  ggöörrüüllmmüüflflttüürr

Bunu bu biçimde kimler hedefledi-
ler, neye ulaflmak istediler? Bu sorula-
ra da k›saca flu yan›tlar› vermek müm-
kündür: Mademki uluslararas› komp-
lo inkâr ve imha sisteminin 20. yüzy›-
l›n sonunda ald›¤› sald›r› biçimidir, o
zaman komployu yürüten güçler inkâr
ve imha sistemini yürüten güçler ol-
maktad›r. Kürdistan’da inkâr ve imha
sisteminin I. Dünya Savafl› sonunda
ve savafl›n galipleri taraf›ndan ortaya
ç›kar›ld›¤›n› biliyoruz. ‹nkâr ve imha-
n›n sadece birkaç devletle s›n›rl› olma-
d›¤›n›; tam tersine, I. Dünya Savafl›yla
geliflen kapitalist dünya sisteminin
Kürdistan’daki biçimlenifli oldu¤unu
çok iyi biliyoruz. Bu bak›mdan Kürdis-
tan’daki inkâr ve imha sistemiyle I.
Dünya Savafl› içinde gerçekleflen kapi-
talist dünya hegemonyas› bir biriyle iç
içe ve bütünlüklüdür. Dolay›s›yla in-
kâr ve imha sistemini yaratan, örgüt-
leyen ve sürdüren güçler dünya kapi-
talist sistemini yaratan ve yürüten
güçlerle ayn›d›r. fiu ç›k›yor ortaya:
Kürdistan’daki inkâr ve imha sistemi-
ni parçalayan, yenilgiye u¤ratacak dü-
zeyde geliflme gösteren Önder Apo ve
PKK gerçe¤i Kürdistan’da sürdürülen
inkâr ve imha sistemini zorlay›p par-
çalad›¤› gibi, o sistemin bölgesel ve
uluslararas› biçimi olan kapitalist dev-
letçi dünya sistemini de zorlam›fl ve
parçalan›r hale getirmifl olmaktad›r.
Dolay›s›yla kapitalist sistemi yürüten-
ler, Önderlik ve PKK gerçe¤ini sadece
Kürdistan aç›s›ndan de¤il, tüm dünya
aç›s›ndan kendileri için tehlike gör-
müfllerdir. Bu tehlikeyi ortadan kald›r-
mak üzere Önder Apo’ya ve PKK’ye dö-
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“Sistemi  yürüten  güçler,  nas›l  ki  Önder  APO  ve  PKK  var  

oldukça  Kürdistan'da  inkâr  ve  imha  sisteminin  baflar›ya
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nük komplocu sald›r›y› planlam›fllar-
d›r. Bir yandan, Önderlik ve PKK ger-
çe¤inin kapitalist dünya sisteminde
yaratt›¤› zorlanma ve parçalanmay›
önlemek için; di¤er yandan, küresel
sermaye sisteminin Ortado¤u’da daha
bütünlüklü ve derin bir egemenli¤ini
sa¤lamak içinde böyle bir sald›r› öngö-
rülmüfltür. Çünkü sistemi yürüten
güçler, nas›l ki Önder Apo ve PKK var
oldukça Kürdistan’da inkâr ve imha
sisteminin baflar›ya ulaflamayaca¤›n›
görüp tespit etmifllerse, benzer biçim-
de Ortado¤u’da küresel sermaye hâki-
miyetinin tamamen hâkim olmas›n›n
da mümkün olmayaca¤›n›, baflar›ya
gitmeyece¤ini görüp tespit etmifllerdir.
Dolay›s›yla PKK’ye ve Önder Apo’ya yö-
neltilen uluslararas› komplo sald›r›s›-
n›n Ortado¤u’yu küresel sermaye hâ-
kimiyetine almakla birebir ba¤› vard›r.

UUlluussllaarraarraass››  kkoommppllooyyuu  yyüürrüütteennlleerr  
AABBDD--‹‹nnggiilltteerree--‹‹ssrraaiill  iittttiiffaakk››dd››rr

Peki, bunu yürüten güçler kimler-
dir? Çok iyi biliyoruz ki, günümüzde
küresel kapitalist sermaye sistemini
ABD-‹ngiltere-‹srail üçlü ittifak› yürü-
tüyor ve önderlik ediyor. Kapitalist
dünya hegemonyas› ‹ngiltere önderli-
¤inde gerçekleflti. Kapitalist sermeye
sistemini Yahudi sermayesi kontrol ve
organize etti. Bu hegemonya 20. yüzy›-
l›n ortas›nda, II. Dünya Savafl› ard›n-
dan pratik ve askeri olarak ABD gibi en
büyük güç taraf›ndan koordine ve or-
ganize edilmek durumunda kal›nd›.
Böylece küresel kapitalist devletçi sis-
temin üçlü bir önderli¤i ortaya ç›kt›.
Günümüzde dünya çap›nda yürütülen
sald›r›y›, hegemonya mücadelesini bu
üçlü ittifak yürütüyor. ‹ngiltere daha
çok bu hegemonyan›n siyasetini belirli-
yor, stratejisini çiziyor; ‹srail bu hege-
monyan›n sermaye alan›n› düzenliyor;
ABD de, var olan ekonomik ve askeri
gücüne dayanarak bu siyaseti pratikte
yürütüyor, pratik yürütmeyi koordine
ve organize ediyor. Bu güçler aras›nda
böyle bir rol ve görev da¤›l›m› vard›r.
Dolay›s›yla uluslararas› komployu yü-
rüten güçler de bu güçler olmufllard›r.
Küresel sermeye sisteminin Türkiye’-

deki egemenli¤ini koruyabilmek, yine
bu sistemi Ortado¤u çap›nda tümüyle
hâkim bir sistem haline getirebilmek
için önlerinde Önder Apo ve PKK gerçe-
¤ini engel görmüfller ve bu engeli orta-
dan kald›rmak için uluslararas› komp-
lo dedi¤imiz planl› ve örgütlü bir sald›-
r›y› gündeme koymufllard›r. 15 fiubat
komplosunu düzenleyen, planlayan,
organize eden ve yürüten güçler bun-
lard›r. Bugün de Önder Apo üzerindeki
komplocu sald›r›y› en üstte devam etti-
ren güçler bunlar olmaktad›r. 

KKoommpplloonnuunn  yyüürrüüttüüllddüü¤¤üü  ssaahhaa  
RRuussyyaa  YYuunnaanniissttaann  vvee  KKeennyyaa’’dd››rr

Yine uluslararas› komplonun bafla-
r›s› için bütün devlet ve örgüt güçleri-
nin ihtiyaç duyuldu¤u ölçüde kullan›l-
d›¤›n› biliyoruz. Örne¤in, AB belirtti¤i-
miz üçlü ittifak›n istemi do¤rultusunda
komploda etkin olarak kullan›lm›flt›r.
Baflta Almanya ve Fransa olmak üzere,
Avrupa devletleri komploda aktif yer
alan güçler olmufllard›r. Onlarla birlik-
te, Rusya’dan Yunanistan’a, Kenya’ya
kadar ABD’nin, yani CIA’n›n Önder
Apo’yu imha etme ve kaç›rma plan›n›n
uygulay›c›s› olan güçler olarak ortaya
ç›km›fllard›r. 15 fiubat kaç›rma eylemi-
ni planlay›p yürütenler CIA, MOSSAD
gibi istihbarat güçleri olurken, bu sal-
d›r›n›n planlan›p yürütüldü¤ü saha da
Rusya, Yunanistan ve Kenya olmufltur.
Bu devletler çeflitli ç›kar anlaflmalar›
temelinde CIA ve MOSSAD’›n düzenle-
di¤i bu gizli operasyonun bir arac›, âle-

ti ve uygulay›c›s› durumuna düflmüfl-
lerdir. Bunlarla birlikte Ortado¤ulu
mevcut devlet ve örgüt yap›lar› da
uluslararas› komploda aktif rol alm›fl-
lard›r. Ortado¤u’daki statüko I. Dünya
Savafl› ard›ndan ‹ngiltere-Fransa ittifa-
k› temelinde yarat›ld›. Ortado¤u ve
Kürdistan, savafl›n galibi olan ‹ngiltere
ve Fransa taraf›ndan bölünüp parça-
land› ve bunu ifade eden mevcut siyasi
statüko oluflturuldu. Dolay›s›yla bu
yap›lanma kapitalist devletçi dünya
hegemonyas›na göbekten ba¤l› bir siy-
asi yap›lanmad›r. Esas görevi de, Orta-
do¤u’nun bölünüp parçalanm›fll›¤›n› ve
kapitalist sisteme ba¤›ml›l›¤›n› sürdür-
mektir. Bu temelde Kürdistan üzerin-
deki inkâr ve imha siyasetini baflar›ya
götürmek için çal›flmakt›r. Dolay›s›yla
inkâr ve imhay› pratikte yürüten güçler
bu güçler olmufllard›r. Türkiye, ‹ran,
Irak, Suriye gibi devletlerinin yine in-
kâr ve imhan›n uzant›s› konumunda
olan Kürt iflbirlikçi milliyetçi çizgisinin
de uluslararas› komplodaki rolleri, yer-
leri baflatt›r. Çok iyi biliyoruz ki, ulus-
lararas› komplo 17 Eylül 1998 tarihin-
de KDP ve YNK’nin ABD d›fliflleri ba-
kanl›¤› nezaretinde Washington’da im-
zalad›klar› anlaflmayla bafllat›lm›flt›r.
Bu güçler komplonun gerçekleflmesin-
de sonuna kadar da aktif rol oynam›fl-
lard›r. Yine onlarla birlikte ‹ran’›n, Su-
riye’nin komploya katk›lar› ileri düzey-
dedir. ‹ran devleti, komplocu güçlerle
birlikte olmufl ve komplonun baflar›s›
için saat saat geliflmeleri takip etmifltir.
Bütün sahas›n› Önder Apo ve PKK’ye
kapatarak komplonun baflar›s›na hiz-
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met etmifltir. Suriye, Önder Apo’nun
ç›k›fl›n› gerçeklefltirerek ve geri dönü-
flüne izin vermeyerek uluslararas›
komplonun içinde yer alm›flt›r. 

1155  fifiuubbaatt  kkoommpplloossuu  
TTüürrkkiiyyee’’nniinn  bbiirr  bbaaflflaarr››ss››  ddee¤¤iillddiirr

Zaten sonunda komplonun pratik-
lefltirilmesi, 15 fiubat olay›n›n hayata
geçirilmesi görevi de Türkiye’ye veril-
mifltir. ‹mral› sistemi Türkiye’de olufl-
turulmufl ve on y›ld›r Türkiye’ye bu
görev yüklenmifl durumdad›r. Döne-
min baflbakan› Bülent Ecevit “ABD
Apo’yu bize niye verdi bir türlü anla-
yamad›m?” diyordu ve bunu anlaya-
madan ölüp gitti. Oysaki anlamaya-
cak bir fley yoktu; ABD, Ortado¤u
üzerindeki hegemonyas›n› sa¤layabil-
mek ve bu do¤rultuda Türkiye’yi ve
Kürtleri etkin olarak kullanabilmek
için Önder Apo’yu Türkiye yönetimine
teslim etmiflti. Elbette bunun bir kar-
fl›l›¤› vard›, bu teslim kendili¤inden ol-
mad›. Ecevit’in kendisi 15 fiubat günü
saat 12’de CIA’ye baz› güvenceler ver-
di. Bas›na yans›d›¤› kadar›yla,
ABD’nin Irak politikas›na sonuna ka-
dar destek verecekleri güvencesini
verdikten sonra Önder Apo’nun Tür-
kiye yönetimine teslim edilmesi ger-
çekleflti. ABD’nin 2003 Mart›’ndaki
Irak sald›r›s› dikkate al›n›rsa, daha o
zamandan planlanm›fl olan bu sald›r›-
n›n bir karfl›l›¤› olarak Önder Apo’nun
Türkiye’ye kaç›r›ld›¤›, teslim edildi¤i
anlafl›l›yor. Dolay›s›yla bunun anlafl›l-
mayacak bir yan› yoktur. Baz› Türki-
yeli çevrelerin ve yöneticilerin söyledi-
¤i gibi, 15 fiubat komplosu Türki-
ye’nin bir baflar›s› de¤ildir. Türkiye
yönetimi taraf›ndan organize edilip
gerçeklefltirilmifl bir olay da de¤ildir.
Dönemin baflbakan› olan Ecevit’in
söyledi¤i gibi, ABD taraf›ndan organi-
ze edilmifl, gerçeklefltirilmifl ve Türki-
ye’ye verilmifl bir olayd›r. Amac› da,
Türkiye’nin ve Kürtlerin, ABD’nin ger-
çeklefltirmeyi planlad›¤› Ortado¤u he-
gemonyas›na destek vermeleri, kat›l-
malar› içindir. fiimdi bu çerçevede oy-
nanm›fl bir rol söz konusudur. Demek
ki, bu komplonun gerçekleflmesinde
çok say›da güç rol oynam›flt›r. 

11999922  GGüünneeyy  ssaavvaaflfl››  uulluussllaarraarraass››  
kkoommpplloonnuunn  bbiirr  öönn  aaflflaammaass››yydd››

‘Uluslararas› komplo nas›l gerçeklefl-
ti ve yürütüldü, hangi aflamalardan
geçti, günümüze nas›l geldi ve flimdi
hangi yöntemlerle yürütülemeye çal›fl›-
l›yor’ konular›na da k›saca flöyle yan›t
vermek mümkündür: Çok daha somut
olarak, uluslararas› komplonun 17 Ey-
lül 1998 Washington anlaflmas›yla bafl-
lad›¤›n› söyleyebiliriz. Bu anlaflman›n
ABD, KDP ve YNK aras›nda imzalanan
bir anlaflma oldu¤unu da biliyoruz. Yi-
ne bu anlaflman›n 1 Eylül 1998’de Ön-
der Apo’nun ilan etti¤i üçüncü tek yan-
l› ateflkesin ard›ndan gerçeklefltirildi¤i-
ni de biliyoruz. Asl›nda 1992 Güney sa-
vafl› bu uluslararas› komplonun bir ön
aflamas› oluyor. Bu ön aflama, PKK’nin
Güney Kürdistan’a giriflinin önlenmesi
ve s›n›rland›r›l›p kontrol alt›na al›nma-

s›n› içeriyor. ‘91-98 dönemini böyle ta-
n›mlayabiliriz. Bu, PKK’nin s›n›rland›-
r›lmas› ve kontrol alt›na al›nmas› afla-
mas› oluyor. ‹kinci aflama, Önder
Apo’nun imhas› temelinde PKK’nin de
imha edilip tasfiyesini içeriyor. Bunu da
17 Eylül 1998 Washington anlaflmas›y-
la bafllad›¤›n› ve 1 Eylül’de Önder Apo’-
nun ilan etti¤i ateflkes yeminine daya-
narak yürütmek istedi¤ini biliyoruz. 

1 Eylül ‘98 üçüncü tek yanl› ateflke-
sinin stratejik amaçlar› vard›. Önder
Apo böyle bir ateflkes ilan ederken
PKK’de stratejik de¤iflim ve yeniden
yap›lanma sürecini bafllatt›¤›n› da ifa-
de etmiflti. PKK’nin stratejik de¤iflim
ve yeniden yap›lanmas› flunu içeriyor-
du: Kürt sorununu siyasi alana tafl›-
mak, Kürt sorununa siyasi demokra-
tik yöntemlerle çözüm bulmak; dolay›-
s›yla PKK’yi, Kürt sorununun siyasi
demokratik çözümünü gerçeklefltire-

cek bir örgüt haline getirmek, Kürt so-
runun demokratik siyasi çözümünü
gerçeklefltirecek bir demokratik siyasi
mücadele stratejisine kavuflturmak ve
böyle bir strateji temelinde yeniden ya-
p›land›rmak; bu anlamda stratejik de-
¤iflimi ve örgütsel yeniden yap›land›r-
may› gerçeklefltirerek Kürt sorununun
siyasi demokratik çözümünü sa¤laya-
cak yeni bir PKK gerçe¤ini ortaya ç›-
kartmak. Bunu da, 1 Eylül’de ilân et-
ti¤i üçüncü tek yanl› ateflkes ortam›n-
da gerçeklefltirmek istemifltir. ‹flte
uluslararas› komplo bunlara karfl› ola-
rak, bunlar› engellemek üzere gelifltiri-
len bir sald›r› olmufltur. Bu yönüyle
komployu flöyle anlamak gerekir:
Uluslararas› komplo bar›fla karfl›d›r;
demokrasiye, Kürt sorununun siyasi
çözümüne, PKK’nin demokratik siyasi
mücadele yürüten bir örgüt haline gel-
mesine karfl›d›r. K›saca uluslararas›

komplo Kürt sorununun siyasal bir
sorun haline gelmesini engellemek, bir
terör sorunu gibi gündemde tutmak ve
böylece sorunu çözme de¤il, terörizme
karfl› mücadele ad› alt›nda Kürt soyk›-
r›m›n› gerçeklefltirmek için gerçekleflti-
rilen bir sald›r› biçimidir. Uluslararas›
komplonun bu karakterini iyi anlama-
m›z laz›m. Halen de bu amac› çeflitli
yöntemlerle sürdürmeye çal›fl›yor. Bu
zihniyet halen devam ediyor. Kürt so-
rununu siyasi bir sorun olarak görüp
demokratik siyasi yöntemlerle çözüm
aramak yerine, bir PKK sorunu, bir te-
rör sorunu olarak tan›mlama, görme,
kabul edip ettirme ve bu temelde “terö-
rü eziyoruz” ad› alt›nda Kürt halk›
üzerindeki terör ve soyk›r›m sald›r›s›n›
sürdürme esas al›nmaktad›r. Bugün
de devam eden zihniyet ve uygulanan
politikalar bu temeldedir. Kürt soru-
nunu siyaset gündemin d›fl›nda tutma
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çabas› buradan ç›kmaktad›r. ‹nkârc›
ve imhac› güçler, siyaset d›fl› tuttu¤u
ölçüde Kürt halk› üzerinde fliddet uy-
gulayabilece¤ini ve katliam yapabile-
ce¤ini bilmektedir. Onun için flimdi de
Kürt sorununun siyasi alana tafl›r›l-
mas›na dönük her giriflimi fliddetle
reddetmekte, ona karfl› ç›kmaktad›r.
Kürt sorunu siyasi alana tafl›n›rsa çö-
züm bulmak zorunda kalacaklar›n›
bildikleri için ve Kürt sorununu çöz-
mek yerine ezmeyi, dolay›s›yla Kürt
soyk›r›m›n› gerçeklefltirmeyi hedef al-
d›klar›ndan dolay›, Kürt sorununu si-
yaset d›fl›, bir terör sorunu olarak
gündemde tutmaya çal›flmaktad›rlar.
Uluslararas› komplo gerçe¤ini bafllan-
g›c›ndan itibaren bu temelde ele al-
mak, tan›mlamak yerindedir. 

KKoommpplloonnuunn  tteemmeell  aammaacc››  
ÖÖnnddeerr  AAppoo’’nnuunn  iimmhhaass››dd››rr

Komplonun geliflimi ve ona karfl›
direnifl nas›l olmufltur? Komplonun
temel amac› Önder Apo’nun imhas›-
d›r. O temelde PKK’nin tasfiyesi ve
Kürt soyk›r›m›n›n gerçeklefltirilmesi-
dir. Dolay›s›yla ilk andan itibaren
bütün sald›r›lar›n› Önder Apo üzerin-
de yo¤unlaflt›rm›flt›r. Bizzat dönemin
ABD baflkan› Bill Clinton taraf›ndan
Suriye’deki Haf›z Esat yönetimi uya-
r›l›p tehdit edilerek Önder Apo’nun
Suriye’den ç›kart›lmas› istenmifl, bu
istemin hayata geçirilmesi için M›s›r
Devlet Baflkan› Hüsnü Mübarek ABD
taraf›ndan görevli k›l›nm›flt›r. Bu
güçlerin müdahaleleriyle, Türkiye’ye
baz› roller oynat›larak 9 Ekim 1998’-
de Önder Apo’nun Suriye’den ç›k›fl›
sa¤lanm›flt›r. Komplo ç›k›fl an›na gö-
re planlanm›flt›r. Suriye’den ç›kart›-
l›rken, Yunanistan yönetimi Önder
Apo’yu kendi topraklar›nda kabul
edece¤i yönünde mesajlar vermifl ol-
mas›na ra¤men, Önder Apo Suriye’-
den ç›k›p Atina’ya gidince Yunanis-
tan’a girifline izin verilmemifltir. Plan
burada çok nettir. Yunanistan’a gire-
meyince, tekrar geri Suriye’ye dön-
mek üzere Akdeniz üzerinde havala-
nan Önder Apo’nun, devletlerin hava
sahas› d›fl›nda oldu¤u bir durumda

vurularak imha edilmesi hedeflen-
mifltir. Uluslararas› komplonun ilk
sald›r› plan›, imha plan› esas olarak
böyledir. Bir günde Önder Apo’nun
komplocu yöntemlerle imha edilmesi
hedeflenmifltir. Önder Apo bu imha
plan›n›, Atina’dan Suriye’ye geri dön-
meyi reddederek, Atina’ya giremeyin-
ce, yeni bir alan olarak Rusya’ya git-
me temelinde bofla ç›kartm›flt›r. Ar-
d›ndan ABD ve ‹srail yönetimlerinin
Rusya üzerinde bask›lar›n› gelifltir-
diklerini biliyoruz. Çok yönlü geliflti-
rilen bu bask›lar sonunda Mavi ak›m
projesindeki anlaflma temelinde Ön-
der Apo’nun Rusya’dan da ç›kart›l-
m›flt›r. Sonras›nda Önder Apo’nun
Roma’ya gidifli gerçekleflmifltir. 

YYuunnaanniissttaann  ddeevvlleettiinniinn  ssaahhtteekkâârr  vvee  
yyaallaanncc››  bbiirr  dduurruuflfluu  ssöözz  kkoonnuussuudduurr

Roma süreci, daha uzun süren ve
önemli geliflmelere yol açan bir süreç
olmufltur. ‹talya’da bulunmas›, Avrupa
Birli¤i düzeyinde Kürt sorununa çö-
züm aranmas› gibi bir alternatifi gün-
deme getirmifltir. Bu noktada elbette
Avrupa Birli¤i’nin en güçlü devletleri
olarak Almanya’n›n ve Fransa’n›n oy-
namas› gereken roller vard›. ‹talya hü-
kümeti, Fransa ve Almanya hükümet-
leriyle böyle bir Kürt konferans› düzen-
lemek için çok yönlü aray›fllar içerisin-
de olmuflsa da, ABD müdahalesiyle
Fransa ve Almanya
bu giriflimden uzak
durmufltur. So-
nuçta ‹talya’n›n da
Avrupa Birli¤i dü-
zeyinde yapabilece-
¤i pek bir fley kal-
mam›flt›r. Kürt so-
rununun çözümü
gibi bir alternatif
politika gelifltirme
olas›l›¤› ortadan
kalkm›flt›r. Bunun
sonucunda yap›lan
bask›lar ve Interpol
taraf›ndan verilen
sahte vaatler sonu-
cunda Önder Apo’-
nun ‹talya’dan tek-
rar Rusya’ya geçifli

sa¤lanm›flt›r. Böyle bir aktar›mda Rus-
ya ad›na Interpol’de çal›flan Mecit
isimli birisiyle, Rusya’da çal›flan Mahir
Welat isimli kiflinin etkin rolü olmufl-
tur. Önder Apo, 1999 Ocak ortas›nda
Rusya’ya tafl›nmas›ndan itibaren CIA’-
nin, yani ABD’nin kontrolü ve denetimi
alt›na al›nm›flt›r. Oradan gizli bir bi-
çimde Yunanistan’a tafl›nm›fl, Yuna-
nistan’dan da mümkünse imha, bu
gerçekleflmezse 15 fiubat’taki kaç›r›l-
mas›n› sa¤latmak üzere çeflitli vaatler-
le Kenya’ya götürülmüfltür. Yunanis-
tan hükümetinin her türlü güvenlik
vaadi temelinde Önder Apo’nun Ken-
ya’ya gidifli gerçekleflmifltir. Oysa bu-
rada Yunanistan devletinin sahtekâr
ve yalanc› bir duruflu söz konusudur.
Bir yandan Önder Apo’ya Yunanistan
devletinin güvencesinde oldu¤u sözü
verilirken; di¤er yandan, CIA ile iflbirli-
¤i halinde Önder Apo’nun nas›l imha
edilece¤i, bu olmazsa Türkiye’ye kaç›-
r›lmas›n›n planlar› Yunanistan yöneti-
mi taraf›ndan yap›lm›flt›r. Yunanis-
tan’›n bafltan itibaren rolü; Önder
Apo’yu imha, o olmazsa kaç›rmada ak-
tif rol oynama biçiminde gerçekleflmifl-
tir. Yunanistan’dan Kenya’ya giden sü-
reçte imha amaçl› birçok giriflimi Ön-
der Apo’nun bofla ç›kartmas› sonucun-
da, komplocu yöntemlerle Önder Apo
imha edilemeyince, gündeme 15 fiubat
kaç›rma olay› getirilmifltir. Komplocu
yöntemlerle imha edilemeyen Önder-
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lik, Türkiye’ye kaç›r›larak, sözüm ona
yarg›lama temelinde, hukuka dayal›
olarak idam edilip bu imha amac› ger-
çeklefltirilmek istenmifltir. 

15 fiubat kaç›rma olay›n›n gerçek-
lefltirilmesinin, idam yoluyla imhay› he-
defledi¤i tart›flma götürmezdir. Baz›lar›
bu konuda kendilerine göre teoriler ge-
lifltirmeye çal›fl›yorlar; fakat bunlar›n
hepsi hikâyedir. Gerçek olan, imha
amaçl› sald›r›d›r. Uluslararas› komplo,
Önder Apo’nun imhas›nda karar k›lm›fl
planl› ve örgütlü bir sald›r› gerçe¤idir.
Bunu hiçbir zaman akl›m›zdan ç›kart-
mam›z gerekir. Dikkat edilirse 9 Ekim
1998’den 15 fiubat 1999’a kadar Yuna-
nistan, Rusya, ‹talya, tekrar Rusya,
Yunanistan’dan ve Kenya’ya kadar ge-
çen süreçte komplocu yöntemlerle Ön-
der Apo’nun imhas› gerçeklefltirileme-
di¤i için, sonunda 15 fiubat’ta kaç›rma
eylemi düzenlenerek Önder Apo Türki-
ye’ye kaç›r›lm›fl ve bu temelde imhan›n
idam yoluyla gerçeklefltirilmesi öngö-
rülmüfltür. ‹mral›’da düzenlenen gös-
termelik bir yarg›lama ard›ndan, fieyh
Sait’in idam edildi¤i gün olan 29 Hazi-
ran’da, Önder Apo’ya da idam cezas›
verilerek bu süreç sona erdirilmek is-
tenmifltir. E¤er komplocu yollarla imha
gerçekleflmemiflse, yine idam yöntemiy-
le imha gerçekleflmemiflse, bu durum,
uluslararas› komplonun imha amac›-
n›n olmamas›ndan de¤il, uluslararas›
komplonun imha çabalar›na karfl› mü-
cadele edilerek onun bofla ç›kart›lma-
s›yla sa¤lanm›flt›r. Bu gerçe¤i bilmemiz
gerekiyor. Demek ki, daha bafltan ulus-
lararas› komploya karfl› mücadele edi-
lebilirdi, daha bafltan gaflet içinde
olunmasa, uluslararas› komplo do¤ru
anlafl›lsa ve ona karfl› yeterli, etkin bir
mücadele içerisinde olunsayd› ulusla-
raras› komplo baflar›s›z k›l›nabilirdi,
geriletilebilirdi, 15 fiubat komplosu
gerçekleflmeyebilirdi ve geliflmeler çok
daha farkl› olabilirdi. Kuflkusuz her ko-
flulda Kürdistan üzerinde, Kürt sorunu
üzeride çok sert bir mücadele yaflana-
cakt›. Tutuklamalar da olabilecekti bu-
nun içinde, çeflitli zorluklarda ortaya
ç›kabilecekti, ama farkl› yerlerde, farkl›
biçimlerde de bu süreç geliflebilir,
komploya karfl› çok daha etkili bir mü-
cadele yürütülebilirdi.  

GGüünneeflfliimmiizzii  kkaarraarrttaammaazzss››nn››zz  
ssllooggaann››yyllaa  ggeelliiflfleenn  ddiirreenniiflfl  
kkoommppllooyyuu  bbooflflaa  çç››kkaarrttmm››flfltt››rr  

Önder Apo’nun komplocu yöntem-
lerle imha edilmesi çabalar› nas›l ön-
lenmifltir? Bu konuda elbette imhay›
önleyen birinci güç Önder Apo’nun
kendisi olmufltur. Onun, komplocu
yöntemleri bofla ç›kartmay› bilen du-
yarl›l›¤›, bilinç düzeyi ve tarz› bu du-
rumu yaratm›flt›r. Di¤er yandan, hal-
k›n Önderlik gerçe¤iyle en üst düzey-
de kenetlenen birli¤i Önder Apo’ya,
uluslararas› komplonun imha amaç-
lar›n› bofla ç›kartmada en güçlü des-
te¤i vermifltir. Bu birli¤in, halk deste-
¤inin “Güneflimizi karartamazs›n›z”
slogan› alt›nda geliflen bir fedaî ey-
lemlili¤i oldu¤unu biliyoruz. Daha 9
Ekim komplosu gerçeklefltikten itiba-
ren halkta, özgürlükçü güçlerde böy-
le bir duyarl›l›k oluflmufl, Kürdistan’-
›n dört parças›nda ve yurt d›fl›nda bu
temelde kahramanca fedai direnifl ey-
lemleri gerçekleflmifltir. Zindanda,
Kürdistan parçalar›nda, yurt d›fl›nda
büyük bir kahramanl›k destan› yara-
t›lm›flt›r. Zindanda Sema yoldafl›n di-
renifliyle bafllayan süreç, d›flar›da on
bir yafl›ndaki k›z çocuklar›n›n kendi-
sini yakma eylemine kadar ulaflm›fl,
yurt d›fl›nda Taylan arkadafl›m›z›n
kahramanca eylemiyle sürmüfl; Roj-
binlerin, fiahr›stanlar›n, Ferhatlar›n,
altm›fltan fazla kahraman direniflçi-
nin büyük eylemiyle Önderlik etraf›n-
da ateflten bir savunma çemberi olufl-
turulmufltur. Uluslararas› komplo-
nun imha amac› bofla ç›kart›lm›flsa,
bu, böyle bir direnifl gerçe¤iyle bofla
ç›kart›lm›flt›r. Bunun uluslararas›
komplocu güçler üzerinde ne kadar
etki yaratt›¤›n›, dönemin ABD d›fliflle-

ri bakan›, “tepki bekliyorduk, ama bu
kadar›n› da beklemiyorduk” diyerek
itiraf etmifltir. Böyle büyük bir diren-
me gerçe¤i, uluslararas› komployu
bofla ç›kartmay› sa¤layan olgudur.
Komployu anlamayan, gaflet içinde
olan, s›¤ yaklafl›m ve ucuz hesap pe-
flinde koflan durumlar, tutumlar bu
dönemde çok ileri düzeyde yayg›n bir
biçimde yaflanm›flt›r. Bunlar yetersiz
yoldafll›k olarak ifade edilmifl ve kap-
saml› elefltiri ve özelefltiri platformla-
r›na konu olmufltur. 

15 fiubat 99’dan 11 Ocak 2000’e ka-
dar Önder Apo’ya dönük idam yönte-
miyle imha süreci iflletilmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Buna karfl› da Önder Apo stra-
tejik de¤iflim ve örgütsel yeniden yap›-
lanma sürecini, ideolojik yenilenmeyi
de öngörme temelinde derinlefltirerek
ve tepeden t›rna¤a kendini sorgulay›p
özelefltiriden geçirerek bir yenilenme ve
de¤iflim yaflayarak gelifltirdi¤i Üçüncü
Önderliksel Do¤ufl süreciyle bofla ç›-
kartm›flt›r. Bar›flç›l-demokratik siyasi
çözüm gerçe¤ini çok daha net ve stra-
tejik düzeyde ortaya koymufltur. Mah-
kemede gösterdi¤i olgun, ciddî ve so-
rumlu tutumu, o histeri ortam›n›n k›-
r›lmas›nda önemli bir rol oynad›¤› gibi,
imha amac›n›n k›r›lmas›nda da önemli
bir ifllev görmüfltür. Türkiye’de yeni bir
atmosferin oluflmas›na yol açm›flt›r.
Bu, çözümü kendisinden ve PKK’den
bafllatmay› ifade etmifltir. Ard›ndan
idama karfl› Kürt sorununun bar›flç›l
demokratik çözüm sürecini derinlefltir-
meyi ifade eden süreci gelifltirmifltir. ‹fl-
te 1 Eylül ‘99’dan itibaren süresiz 4.
ateflkes sürecini bafllatm›flt›r. Yine ge-
rilla güçlerinin Türkiye s›n›rlar› d›fl›na
çekilmesi ça¤r›s›n› yapm›flt›r. Bar›flç›l
demokratik çözümde tutarl› olundu¤u-
nu göstermek üzere bar›fl ve demokra-
tik çözüm gruplar› ad› alt›nda grupla-
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r›n Türkiye’ye gelmeleri ça¤r›s› yapm›fl-
t›r. Bütün bunlara örgütümüz ve hal-
k›m›z da Önderlik isteklerine eksiksiz
cevap verme yönünde kat›l›m göster-
mifltir. ‘99 y›l› boyunca gelifltirilen bu
çal›flmalar idam›n bofla ç›kart›lmas›n-
da temel rolü oynam›flt›r. Önderli¤in
yaratt›¤› de¤iflim süreci ve gelifltirdi¤i
bar›flç›l demokratik çözüm çabalar›;
örgütün birli¤ini sa¤layan, kendini
ayakta tutan gücü, halk›n Önderlik et-
raf›nda kenetlenen düzeyi, idam yönte-
miyle Önder Apo’nun imhas›n›n bofla
ç›kart›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Nitekim bu
dönemde iktidarda olan Ecevit baflkan-
l›¤›ndaki koalisyon hükümeti çok yön-
lü tart›flma ard›ndan idam› uygulama-
ma, erteleme karar›n› 11 Ocak 2000
tarihinde vermifltir. Bu karar› verirken,
Kürt sorununu çözmek, Türkiye’nin
demokratikleflmesini isteme temelinde
de¤il; tersine, idam›n Türkiye devleti
için daha tehlikeli ve zarar verici olaca-
¤›, PKK’nin tasfiyesinde rol oynamaya-
ca¤›, aksine PKK’yi kuvvetlendirece¤i,
buna karfl›n Önder Apo’ya ‹mral› siste-
mi alt›nda ideolojik ve siyasi imhan›n
dayat›lmas›n›n PKK’nin tasfiyesi üze-
rinde daha fazla etkide bulunaca¤› ve
bunun da Türkiye devleti için daha ya-
rarl› olaca¤› de¤erlendirilerek idam ka-
rar›n›n uygulanmamas› sonucuna var-
m›fllard›r. Bu gerçe¤i iyi bilmemiz la-
z›m. E¤er Önder Apo’ya verilen idam
karar› uygulanmam›flsa, bu, Türkiye
devletinin idamdan vazgeçmesinden
dolay› de¤ildir, yine Kürt sorununu ka-
bul etmek ve çözmekten kaynaklanma-
m›flt›r. Tersine, idam›n bunlara yol aç-
mayaca¤› de¤erlendirilmifltir. Önder
Apo’nun idam›yla PKK’nin tasfiye edile-
meyece¤i, aksine PKK’nin daha çok
güçlenece¤i de¤erlendirilmesi yap›lm›fl-
t›r. Halk›n Önderlik ve PKK etraf›nda
daha fazla kenetlenece¤i tespit edilmifl-
tir. Dolay›s›yla bu durum Türkiye dev-
leti için daha zarar verici görülmüfltür.
Onun yerine ‹mral› iflkence sistemi al-
t›nda ideolojik-siyasi imha dayat›larak
PKK’nin tasfiyesinin daha kolay ve et-
kili gerçeklefltirilebilece¤i hesap edile-
rek idam›n uygulanmamas›na, ertelen-
mesine karar verilmifltir. Böylece ulus-
lararas› komploda yeni bir dönem,
ikinci bir dönem geliflmifltir. 

KKoommpplloonnuunn  iikkiinnccii  aaflflaammaass››  iiddeeoolloojjiikk  
vvee  ssiiyyaassii  iimmhhaayy››  öönnggöörrüüyyoorrdduu

‹kinci dönem, Önder Apo’nun fizikî
imhas› yerine, ‹mral› iflkence sistemi
içerisinde ideolojik-siyasi imhas›n› ön-
gören yeni bir sald›r› döneminin plan-
lanmas› ve uygulanmaya konulmas›n›
içeriyor. Böyle bir plan›n 11 Ocak
2000’den 3 Kas›m 2002’ye kadar sos-
yal demokrat Ecevit baflkanl›¤›ndaki
koalisyon hükümeti taraf›ndan yürü-
tüldü¤ünü biliyoruz. Bu koalisyon,
Türkiye’deki bütün e¤ilimleri hemen
hemen içinde tafl›yan bir koalisyondu.
Sosyal demokrat, milliyetçi ve liberal
e¤ilimleri birlefltirdi. Koalisyon hükü-
meti DSP-MHP ve ANAP ittifak›ndan
olufluyordu. Hem siyasi olarak güçlüy-
dü, hem ideolojik olarak önemli bir gü-
cü vard›. Bu yönetime verilen temel gö-
rev, ‹mral› iflkence sistemi alt›nda Ön-
der Apo’nun ideolojik siyasi imhas›n›
gerçeklefltirmekti. Bunu da AB’ye girifl
temelinde yapacaklard›. Onun için hü-
kümet AB’ye girifl için büyük çaba har-
cad›. Meclisi adeta bir kanun fabrikas›
gibi çal›flt›rd›. AB ile uyum paketi ad›
alt›nda onlarca yasal düzenlemeler ge-
lifltirdi. En son 2 A¤ustos 2002’de ida-
m› kald›r›p, bunun yerine a¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbet hapsi koyan anayasa de-
¤iflikli¤ini de gerçeklefltirdi. Bütün
bunlarla sürece yay›lm›fl bir biçimde,
AB ile iliflkiler temelinde, sözde Türki-
ye’nin demokratikleflmesi sa¤lanarak
Önder Apo’nun Kürt sorununa demok-
ratik çözüm aray›fl› bofla ç›kart›l›p ide-

olojik-siyasi düzeyde yenilgisinin sa¤-
lanmas› hedeflenmiflti. Hükümetin gö-
revi Önder Apo’yu ideolojik-siyasi ba-
k›mdan imha ederek PKK’nin tasfiyesi-
ni sa¤lamakt›. Oysa ‹mral› sisteminin
bütün tecrit, izolasyon ve iflkence an-
lam›ndaki kat› bask›s›na ra¤men, hiç-
bir çal›flma imkan›na ciddi biçimde sa-
hip olmamas›na ra¤men Önder Apo,
çürütme politikas› olarak da tan›mla-
d›¤› bu bask›ya karfl› 2001 y›l›nda de-
mokratik uygarl›k manifestosu olarak
tan›mlad›¤›m›z ‘Sümer Rahip Devletin-
den Demokratik Uygarl›¤a Do¤ru’
isimli kapsaml› savunmas›n› A‹HM’de
görülen davaya verilmek üzere haz›rla-
yarak kendisine dayat›lan ideolojik-
siyasi imhay› bofla ç›kart›p Ecevit hü-
kümetinin ideolojik-siyasi yenilgisini
gerçeklefltirmifltir. A‹HM’e sunulan bü-
yük savunma, kapitalist sistemi çö-
zümleyerek demokratik uygarl›k gerçe-
¤ini tan›mlam›fl ve bu konuda Ortado-
¤u’ya önemli bir rol biçmifltir. Böylece
Ecevit hükümetinin Kürt sorununu
tasfiye etmek üzere girmek istedi¤i Av-
rupa demokrasisini aflan bir demokra-
tik sistem tan›mlamas› ortaya ç›kar-
m›flt›r. Ecevit hükümetinin demokrasi
anlay›fl› yenilgiye u¤rat›lm›flt›r. Önder
Apo, Ortado¤u’da gelifltirilebilecek de-
mokratik uygarl›¤›n gerçeklefltirilme-
sinde çeflitli toplumlar›n -içerisinde
Kürt toplumunun öncü ve belirgin ro-
lü- oynayaca¤› rolü kapsaml› bir bi-
çimde izah ederek, ilk defa Ortado¤u
çap›nda Kürt sorununa demokratik
çözüm program›n› gelifltirmifltir. “De-
mokratik Ortado¤u Özgür Kürdistan”
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ilkesi etraf›nda tüm Kürdistan parça-
lar›nda gerçeklefltirilebilecek ‘Kürt so-
rununa demokratik-siyasi çözüm yön-
tem ve ilkelerini’ ortaya koymufltur.
Bu, PKK’nin kendini tan›mlamadaki
ikinci büyük aç›l›m›n› ifade ediyor.
1977’de haz›rlanan ilk programdan
sonra, Ortado¤u çap›nda bütün parça-
larda Kürt sorununun demokratik çö-
züm program› A‹HM savunmas›yla or-
taya konan program olmufltur. Bu ge-
liflme, Ecevit hükümetinin görevini ba-
flaramamas›, Önder Apo’nun tasfiyesi
amac›n› gerçeklefltiremeyerek ‹mral›
mücadelesinde yenilmesi anlam›na
gelmifltir. Ecevit’in partisinin bir ayda
da¤›lmas›, gündeme gelen erken se-
çimle hükümet partilerinin hiçbirisi-
nin baraj› aflacak düzeyde oy alama-
mas› buradan kaynaklanm›flt›r. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyuu  yyeenniillggiiyyee  uu¤¤rraattmmaa  
ggöörreevvii  AAKKPP’’yyee  vveerriillddii

Önderlik karfl›s›nda görevini bafla-
ramayan hükümet s›f›r› tüketerek yö-
netimden düfltü¤ü gibi, meclis d›fl›na
da düflmek zorunda kalm›flt›r. 3 Ka-
s›m 2002 seçimiyle yönetimde olma-
yan tek siyasi ak›m olarak siyasi ‹s-
lam iktidara getirilmifl, Tayyip Erdo-
¤an ve AKP flahs›nda yeni yönetim ya-
p›larak ‹mral› sistemi içerisindeki ide-
olojik-siyasi imha görevi bu kez AKP
hükümetine verilmifltir. Sosyal de-
mokrat, milliyetçi, liberal koalisyonun
baflaramad›¤›n› siyasi ‹slam çizgisinin
baflarmas› öngörülmüfltür. Kürt top-
lumunun Müslüman ve ‹slam’a ba¤l›
gerçe¤inden yola ç›k›larak ›l›ml› ‹s-
lam, sahte ‹slam tart›flmas› alt›nda
Kürt toplumunun aldat›labilece¤i ve
bu biçimde Önderlik ve PKK’den
uzaklaflt›r›labilece¤i hesab› yap›lm›fl-
t›r. AKP’nin esas olarak iktidara gelifli
bu temeldedir. Henüz parti olmadan
seçimi kazanm›fl ve tek bafl›na hükü-
met kurmufltur. Peki, neye dayand›,
hangi güçle yapt› bunu? Besbelli ki
Genelkurmay ve ABD’nin verdi¤i güç-
le yapt› bunu. Besbelli ki kendisine
somut görev verildi. Hangi görev? Ön-
der Apo’yu yenilgiye u¤ratma görevi.
AKP bu görevle hükümet oldu. Bunu

baflarmak için de bütün gücünü har-
cad›. Kürt toplumunu sahte ‹slam tar-
t›flmas›yla aldat›p PKK ve Önder Apo’-
dan vazgeçirebilmek için her türlü ça-
bay› harcad›, propaganday› yürüttü,
aç b›rak›p sat›n almaya çal›flt›. ABD’-
nin Irak’a müdahalesinin yaratt›¤› ze-
minden yararlanarak ABD’yle ittifak
halinde PKK içine provokatif-tasfiyeci
e¤ilim dayat›larak PKK’yi bir de içten
bölmeye, da¤›tmaya, eritmeye çal›flt›.
AKP’nin ‹mral› iflkence sistemi alt›nda
Önder Apo’yu yenilgiye u¤ratmak, çü-
rütme politikas›n› baflar›ya ulaflt›r-
mak için harcamad›¤› çaba kalmad›.
Önder Apo bu sald›r›lara da ideolojik
planda “Bir Halk› Savunmak” kitab›y-
la, politik olarak da tasfiyecili¤e karfl›
gelifltirdi¤i mücadeleyle cevap verdi.
‹çten dayat›lan provokatif-tasfiyeci
e¤ilimi tasfiye ederek örgütün birli¤ini
korudu¤u gibi, Bir Halk› Savunmak
kitab›nda PKK’nin Yeniden ‹nflas›n›
gündeme getirerek demokratik sosya-
lizm çizgisini ve buna dayal› olarak
Demokratik Konfederalizm temelinde
halk örgütlenmesi plan›n› tan›mlaya-
rak AKP’nin halka sundu¤u sahte ‹s-
lam kardeflli¤i projesini bofla ç›kar-
m›flt›r. Önder Apo’nun özgür ve de-
mokratik toplum yaflam plan› olarak
Demokratik konfederalizmi ortaya
koymas›, demokratik yaflam ve Kürt
sorununa çözüm projesini önermesi,
AKP’nin Kürtleri kand›rma projesini
bozmufl, onun siyasi ‹slam çizgisini de
yenilgiye u¤ratm›flt›r. 2005 yaz›na gel-
di¤inde, selefi olan Ecevit baflkanl›-
¤›ndaki koalisyon hükümeti gibi, AKP
hükümetinin de ‹mral› mücadelesinde
ideolojik-siyasi yenilgiye u¤ramas›
gerçe¤i ortaya ç›km›flt›r. Böylece
2000’den 2005’e kadar çeflitli yöntem-
lerle gelifltirilen Önder Apo’yu ideolo-
jik-siyasi yenilgiye u¤ratma, fiziki im-
ha, çürütme politikas›, Önderli¤in du-
yarl›, örgütlü tarz› ve Güneflimizi Ka-
rartamazs›n›z kampanyas›n›n fedai
eylemlili¤iyle bofla ç›kart›ld›¤› gibi, da-
yat›lan ideolojik-siyasi imha da Önder
Apo’nun gelifltirdi¤i kapsaml› teorik
çözümlemeler ve bunu pratiklefltir-
meye çal›flan Özgürlük hareketimiz ve
halk›m›z›n direniflçi tutumuyla yenil-
giye u¤rat›lm›fl ve bofla ç›kart›lm›flt›r. 

KKoommpplloonnuunn  üüççüünnccüü  aaflflaammaass››  
ÖÖnnddeerrllii¤¤iinn  ffiizziikkii  iimmhhaass››nn››  hheeddeefflliiyyoorr

Bunlar sonucunda 2005 yaz›ndan
itibaren uluslararas› komplonun
üçüncü bir aflama olarak Önder
Apo’ya, hareketimize ve halka topye-
kûn savafl konsepti temelinde bir imha
dayatmas›nda bulundu¤unu biliyoruz.
Bu, 2005 yaz›ndaki tart›flmalar sonu-
cunda olmufltur. O zaman Genelkur-
may ile Tayyip Erdo¤an hükümetinin
çetin bir tart›flma yaflad›¤› bilinmekte-
dir. Sonuçta 23 A¤ustos 2005 tarihli
Milli Güvenlik Kurulu toplant›s› Ge-
nelkurmay baflkanl›¤›n›n görüflünü,
yani PKK’ye karfl› topyekûn savafl kon-
septini Türk devletinin yeni konsepti
olarak kararlaflt›rarak uluslararas›
komploda yeni bir aflamay› gündeme
getirdi. Bu aflaman›n Önder Apo’ya ye-
niden fiziki imhay› dayatmay› içerdi¤i,
gerillay› ezmek için askeri sald›r›lar›
gelifltirmeyi ifade etti¤i, örgütümüze,
demokratik siyasete, Kürt halk›na
karfl› da her türlü bask› ve iflkenceyi
öngördü¤ü bilinmektedir. Önder
Apo’ya yeniden fiziki imhan›n dayat›l-
mas› kronik zehirleme girifliminden
tutal›m her türlü psikolojik ve fiziki ifl-
kenceyi had safhaya ç›kartmaya kadar
çok de¤iflik yöntemlerle sürdürülmüfl-
tür ve hala sürdürülmektedir. Kronik
zehirleme olay› böyle bir dönemde ve
böyle bir konsept temelinde uluslara-
ras› komplonun yeni bir sald›r›s› ola-
rak ortaya ç›km›flt›r. Gerillaya karfl›
2006-2007-2008 y›llar›nda planl› ola-
rak ABD-Türkiye- ‹ran ittifak›na daya-
l› bir biçimde en kapsaml› ezme ope-
rasyonlar›n›n gelifltirildi¤i ortadad›r.
2006’da gelifltirilen sald›r›lar k›r›l›p
bofla ç›kart›l›nca ve 1 Ekim 2006’da
gelifltirilen beflinci tek yanl› ateflkesle
bu sald›r› süreci bofla ç›kart›l›nca,
2007’de ABD ve ‹ran deste¤inde olufl-
turulan kapsaml› imha plan› temelin-
de 2007 Aral›k’›ndan itibaren gerillaya
yönelik çok kapsaml› bir askeri sald›-
r›n›n gelifltirildi¤i bilinen bir durum-
dur. Botan’da, Zagros’ta, Kürdistan’›n
di¤er alanlar›nda yürütüldü¤ü gibi,
Medya Savunma Alanlar›na dönük de
16 Aral›k 2007’den itibaren hava sal-
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d›r›lar› biçiminde gelifltirilmifl, 2008
20 fiubat’›nda ise HPG Ana karargâh›-
na dönük kara sald›r›s› düzeyine var-
d›r›lm›flt›r. Hâlâ bu sald›r› plan› devam
ettirilmek istenmektedir. Yenilenerek,
yeni yeni katliam ve sürgün hedefleri
temelinde geniflletilerek Kürt soyk›r›-
m›n› gerçeklefltirmeyi öngören sald›r›
plan› sürdürülmek istenmektedir. Yi-
ne ayn› dönemde demokratik siyaset
üzerinde de en a¤›r bask›lar sürdürül-
müfltür. DTP üzerinde bask›, tutukla-
ma had safhada olurken, halka dönük
tutuklamalar ve iflkenceler gelifltiril-
mifl, yurtsever-özgürlükçü bas›n-yay›n
organlar› kapat›larak susturulmaya,
sanat edebiyat çal›flmalar› engellen-
meye çal›fl›lm›flt›r. AKP hükümetinin
bu temelde de yapmad›¤› hiçbir fley
kalmam›flt›r.

PPKKKK’’yyii  ttaassffiiyyee  aammaaççll››  ddöörrtt  aaflflaammaall››  
bbiirr  ttaassffiiyyee  ppllaann››  yyüürrüürrllüükktteeddiirr

Komplonun 11. y›l›na girerken sal-
d›r›lar bu temelde sürdürülmek isten-
mektedir. Komplo devam etmektedir;
ama bir günde gerçeklefltirmek istedi¤i
amac›n› on y›ll›k bir süre içerisinde
gerçeklefltiremeyerek devam etmekte-
dir. Bu denli bofla ç›kart›lm›fl, baflar›s›z
k›l›nm›flt›r. Fakat halen bu ›srar›ndan
vazgeçmemifl, tümden yenilgiye u¤ra-
t›lmam›flt›r. Uluslararas› komplonun
11. y›l›na girerken, komplo içerisinde
yer alan çeflitli devletlerin ve çevrelerin
komployu baflar›ya götürmek üzere
kendilerine göre yeni planlar› söz ko-
nusudur. Her fleyden önce ABD-Türki-
ye-Irak ittifak›n›n 2008 Ekim’inde Ba¤-
dat’ta yapt›¤› görüflmelerde ortaya ç›-
kard›¤› yeni ve gizli bir PKK’yi tasfiye
plan› söz konusudur. Bunu Türkiye
baflbakan› bu plan› biraz deflifre etti.
Erdo¤an bu plan için, dört aflamal› tas-
fiye plan› dedi. Birinci aflama olarak,
PKK’nin izole edilmesi öngörüldü. Bu-
nun için Kuzey’de, Güney’de, yurtd›-
fl›nda PKK’ye karfl› çok yo¤un bir karfl›
kampanya gelifltirildi. Bu kampanyay›
Fethullahç› güçler, dinci bas›n yürüt-
tü¤ü gibi,  Kürt milliyetçileri ile sahte
solcular da en ileri düzeyde kat›l›yor.
Adeta el birli¤i etmifl bir halde PKK’yi

ve Önder Apo’yu bo¤may› hedefleyen
bir ideolojik sald›r› yürütüyorlar. 

BBuu  iimmhhaa  vvee  ttaassffiiyyee  ppllaann››  22000088 
fifiuubbaatt’’››nnddaa  ZZaapp’’ttaann  ddöönnddüü  
2299  MMaarrtt’’ttaa  ddaa  AAmmeedd’’ddeenn  ddöönneecceekk

Genelkurmay baflkan› olmas›n›n
hemen ard›ndan bas›n-yay›n kurulufl-
lar›yla yapt›¤› toplant›da psikolojik sa-
vafl› planlayan ‹lker Baflbu¤’un plan-
lamas›n›n içerisinde dinci, milliyetçi
ve sahte solcu güçlerin de var oldu¤u-
nu flimdi daha iyi gördük, görüyoruz
ve anl›yoruz. Birço¤u k›l›c›n› çekmifl
ve Önder Apo’yla PKK’ye karfl› sald›r›-
da aslan kesilmifller. Bunlara flunu
sormak gerekiyor: evet sald›r›yorsu-
nuz da, kime dayanarak, arkan›zda
kim var, size o sald›r› emrini kim ver-
di, hangi plan ve projenin parças›s›-
n›z? Bunlar ‹lker Baflbu¤’un verdi¤i
emri yerine getirdiklerini göremeyecek
kadar gafil durumdalar ya da görerek
yapacak kadar ihanet içindedirler.
Bununla bize geri ad›m att›racaklar›n›
san›yorlar, Önder Apo’yu susturabile-
ceklerini san›yorlar, PKK’yi mücadele-
den al›koyabileceklerini san›yorlar.
Bunlar gaflet içindedirler. Biz on y›l-
lard›r bu tür sald›r›lar› çok gördük.
Ama sonuçta özgürlü¤ü temsil eden,
geliflme yaratan›n PKK oldu¤u, Türki-
ye’de biraz demokratik nefes alma
varsa, bunun PKK direnifliyle gerçek-
leflti¤i tart›flma götürmeyen bir gerçek
olarak ortadad›r. Yine kimin ne yapt›-

¤› da ortadad›r. Biz, flimdi PKK’ye sal-
d›ranlar›n geçmiflte örgütlerini nas›l
tasfiye ettiklerini, 12 Eylül cuntas›na
yalvar›r hale geldiklerini de çok iyi bi-
liyoruz. E¤er birçok fleyi söylemiyor-
sak, sahiplerinin yüzlerine vurmamak
içindir, utanmamalar›, ay›planmama-
lar› için yapm›yoruz. Yoksa kimse
sanmas›n ki, bilmiyoruz, unuttuk, hiç
anlamad›k. Öyle sananlar ve öyle yak-
laflanlar gaflet içinde olurlar. PKK’yi
izolasyon plan› böyle kapsaml› bir sal-
d›r›yla yürütülüyor. Bunun finalinin
de 29 Mart yerel seçimleri olaca¤› an-
lafl›l›yor. Her halde AKP’yi de bunun
için kapatmad›lar. Seçimlerde Kürdis-
tan’da kazanacak ve böylece PKK’nin
halk deste¤inin olmad›¤›n›, marjinal
bir örgüt durumuna düflürüldü¤ünü
herkese gösterecekler. Ama yanl›fl he-
sap Ba¤dat’tan döner, diyorlar; Ba¤-
dat’a da ulaflmayacak. Bu imha ve
tasfiye plan› 2008 fiubat’›nda Zap’tan
döndü, 29 Martta da Amed’den döne-
cek. Bunu umut eden, bu hesap için-
de olanlar›n nas›l bofl hesap içinde ol-
duklar› 29 Martta görülecektir. 

SSoorruunn  PPKKKK  ssoorruunnuu  ddee¤¤iill  
KKüürrtt  ssoorruunnuudduurr

‹kinci aflama olarak, PKK’nin da¤-
dan indirilmesi öngörülüyormufl. Ba-
s›na yans›d›¤› kadar›yla bunun yeni-
den eve dönüfl yasas› ç›kar›lacakm›fl.
Yüz elli kiflilik yöneticiye iltica hakk›
verilecek, Önder Apo için de yeni bir
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cezaevi haz›rlan›p, befl-alt› tane tu-
tuklu da oraya konulacakm›fl. Böyle-
ce PKK silah b›rakacakm›fl, da¤dan
inecekmifl. PKK sorunu, terör sorunu
çözülecek, herkes murad›na erecek,
ortam güllük gülistanl›k olacakm›fl.
Bir hesap da budur. Bunu da ABD
çevreleri yönetiyorlar. Çeflitli Kürt
güçlerini böyle bir plan içerisinde
kullanmaya çal›fl›yorlar. Avrupa’n›n
baz› çevrelerinin de bu iflin içinde ol-
du¤unu biliyoruz. Bu da nafile bir ça-
bad›r. Sorun, PKK sorunu de¤il, Kürt
sorunudur. PKK gökten düflmedi,
topraktan bitmedi; Kürdistan’da ve
Kürt toplumu içinde ortaya ç›kt›,
Kürt toplumuna dayat›lan inkâr ve
imha siyasetinin karfl›t› olarak, bu
imha ve soyk›r›m› önleme hareketi
olarak, Kürt’ün özgür-demokratik var
olma ve gelece¤ini yaratma iradesi
olarak ortaya ç›kt›. Bunu göremeyen-
ler, anlayamayanlar sadece soyk›r›m
güçleri olabilir, faflist, milliyetçi, terör
güçleri olabilir. Baflka hiçbir güç ola-
maz. PKK silaha da bunun için sar›l-
d›. Hiç kimse akl›n› yedi¤i için, mace-
rac› oldu¤u için da¤a ç›kmad›. Kürt
insan› için, Kürt gençli¤i için en zor ifl
silahlanmakt› ve da¤a ç›kmakt›. Bu
zor ifli de çok ihtiyaç oldu¤u için yap›-
yor, bir amaç için yap›yor, soyk›r›m›
önlemek için, terörü durdurmak için,
Kürt’ü özgür-demokratik bir temelde
kimli¤ine sahip ve gelece¤e tafl›yan
bir konuma getirmek için yap›yor.
Böyle yüce ve soylu amaçlar olamasa
kim da¤a ç›kar ve silahlan›r, kim bu
kadar eflitsiz koflullarda böyle zor bir
mücadelenin içinde olabilir, zorlukla-
r›na katlanabilir. Böyle bir mücadele
iradesi öyle kolay m› ortaya ç›kar?
Sanki insanlar can› s›k›lm›fl da da¤a
ç›km›fl gibi, “bir yasa ç›kart›r›z, herk-
es t›p›fl t›p›fl evine gelir” san›l›yor.
Sanki evi yoktu, bundan dolay› da¤a
ç›kt› da, ev verip döndürecekler gibi.
Bu tür yaklafl›mlar sadece bir soyk›-
r›m zihniyetinin sonucu olabilir. Bu
kadar milliyetçi-faflist gözü dönmüfl
bir zihniyet dünyada hiç görülmemifl-
tir. Dolay›s›yla bu yöntemlerin iflle-
meyece¤i tart›flma götürmezdir. Bun-
lar ifllemezse, katliama u¤rars›n›z
soyk›r›m uygulan›r diyorlar. Bu çer-

çevede de Türkiye yönetiminin, ‹lker
Baflbu¤-Tayyip Erdo¤an ikilisinin özel
bir plan›n›n oldu¤unu biliyoruz. Eylül
2008’de yap›lan Terörle Mücadele Ku-
rulu toplant›lar›nda bu plan olufltu-
ruldu. Zaman zaman toplanarak ge-
liflmeleri de¤erlendirmeye de çal›fl›-
yorlar. Oluflturduklar› bu plan› Tay-
yip Erdo¤an ve Savunma bakan› çe-
flitli biçimlerde d›flar› yans›tt›lar. Tay-
yip Erdo¤an Hakkari’ye geldi, Kürdis-
tan’›n merkezinde, Kürdistan’›n orta-
s›nda Kürt halk›n›n gözünün içine
bakarak “be¤enmeyen çekip gider”
dedi. Kürt halk›n› yurdundan, ülke-
sinden kovmakla, sürmekle tehdit et-
ti. Peki, gitmeyen ne olacak? Besbelli
ki katledilecek. ‹lker Baflbu¤-Tayyip
Erdo¤an ikilisinin de böyle bir katli-
am ve tehcir plan›n›n oldu¤unu bili-
yoruz. Sözüm ona ABD’nin Ba¤dat’ta
haz›rlad›¤› dört aflamal› PKK’yi tasfiye

plan› baflar›lmazsa, ‹lker Baflbu¤ ile
Tayyip Erdo¤an’›n katliam ve tehcir
plan› uygulamaya konacakm›fl. 

fifiiimmddii  uulluussllaarraarraass››  kkoommpplloonnuunn  
iittttiiffaakk››  vvee  bbiirrllii¤¤ii  ddaahhaa  ggüüççssüüzzddüürr

Komplonun 11. y›l›nda bize dayat›-
lan planlar böyledir. Bununla tehdit
edilmek isteniyoruz. Böyle bir sald›r›
plan›yla korkutularak komploya kar-
fl› direnifl mücadelesinden al›konul-
mak isteniyoruz. Korkutulup, ürkü-
tülüp teslim olaca¤›m›z ya da olmaz-
sa imha edilmemiz hesaplan›yor. Biz
bunu anl›yoruz, görüyoruz. Fakat flu-
nu da görüyoruz: bunu yapanlar on
y›l önceki kadar güçlü de¤iller. fiimdi
çok daha güçsüzler. Tek tek her bir
devletin kendisi güçsüz, bütünlüklü
olarak uluslararas› komplonun ittifa-
k› ve birli¤i güçsüzdür. On y›ld›r mü-

cadele ettik ve baflar›s›z k›ld›k, bofla
ç›kard›k bu planlar›. Bundan daha
azg›n sald›r›lar› bofla ç›kard›k. Önder
Apo yaln›z bafl›na ellerindeyken ve ör-
gütün bundan yeterince haberi yok-
ken de imha önlendi. ‹mral› iflkence
sistemine karfl› da on y›ld›r direndik,
11. y›lda çok daha güçlü bir pozis-
yonda oldu¤umuzu hiç kimse inkâr
edemez. Nitekim PKK 10. Kongresi
ard›ndan herkes bunu itiraf etti,
“PKK tarihinin en güçlü dönemlerin-
den birini yafl›yor” dediler. “Durum
‘92’deki ortama geri döndü, aynen ‘92
süreci gündeme geldi” diye de¤erlen-
dirmelerde bulundular. Peki, neydi
‘92 süreci? Kuzey Kürdistan’da ilk
defa serh›ldan›n her tarafta geliflti¤i
süreçti. Halk›n Önderlik çizgisinde
PKK ile birlikte aya¤a kalkt›¤›, Kür-
distan’da ulusal dirilifl devriminin her
alanda coflkuyla yafland›¤› bir dö-

nemdir. Yani 2008 yaz›nda da PKK,
on alt› y›l önceki bir döneme, ‘92’deki
güçlü düzeyine yeniden ulaflt›. Bunu
biz söylemedik, kendileri itiraf ettiler.
Bu, bir gerçe¤in itiraf›yd› asl›nda.
Biz, Önderlik gerçe¤i, örgüt ve halk
gerçe¤i olarak komplocu imha yön-
temlerine karfl› da direndik, imhay›
bofla ç›kard›k; idama karfl› da diren-
dik, idam› da önledik; ‹mral› iflkence
sistemi alt›nda sürdürülen ideolojik-
siyasi imha amaçl› sald›r›lara karfl›
da direndik, onlar› da bofla ç›kard›k;
2005 yaz›ndan bu yana gelifltirilen
topyekûn savafl konsepti temelindeki
imhac› sald›r›lara karfl›da direniyoruz
ve çok daha güçlü bir geliflme içeri-
sindeyiz. 2007 y›l›nda gelifltirilen im-
ha plan›na karfl› özgürlük hareketi
olarak  Êdî Bese kampanyas›n› gelifl-
tirdik. Êdî Bese hamlesi temelinde
Kürt halk› genciyle, kad›n›yla, emek-
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çisiyle, çocu¤uyla, yafll›s›yla Önder
Apo etraf›nda kenetlendi ve büyük bir
direnifl içerisine girdi. Gerilla, bu di-
renifli Gabar, Oramar, Zap direniflle-
riyle taçland›rd›. Nihayet bütün bun-
lar›n sonucu PKK 10. Kongresinde
““ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyaa  ÖÖzzggüürrllüükk”” karar›n› al-
ma gücünü ve iradesini ortaya ç›kar-
d›. ‹mral› iflkence sistemine Kürt hal-
k› bu temelde art›k yeter dedi ve bu-
nun karfl›t› olarak Önder Apo’nun öz-
gürlü¤ü hedefini koydu. Önder Apo’-
nun özgürlü¤ü Kürdistan’›n özgürlü-
¤üdür. Önder Apo’nun özgürlü¤ü
Kürt gençli¤inin özgür gelecek kazan-
mas›d›r. Önder Apo’nun özgürlü¤ü
Kürt kad›n›n›n özgürlü¤e ulaflmas›-
d›r. Önder Apo’nun özgürlü¤ü, Kürt
halk›n›n özgür ve demokratik bir ge-
lecek sahibi olmas›d›r. Dolay›s›yla
uluslararas› komploya karfl› 11. y›l
mücadelesini biz böyle büyük hedef-
ler temelinde ve Önder Apo’ya özgür-
lük fliar›nda birleflmifl ve bu hedefleri
yerine getirme azim ve kararl›l›¤›yla
giriyoruz. Güçlü olan, haz›rl›kl› olan
biziz. Asl›nda çok yönlü planlar haz›r-
lamaya çal›flsalar da, uluslararas›
komplo güçleri da¤›n›kt›r, parçal›d›r,
birlikleri bozulmufltur. Herkesin ken-
dine göre plan› var. Dikkat edilirse
11. y›lda uygulamak istedikleri plan-
lar›n hiçbir yenili¤i yoktur. Bunlar
y›llard›r, onlarca y›ld›r yeniden yeni-
den haz›rlayarak PKK’ye ve Kürt hal-
k›na dayat›lan planlar oluyor. Say›s›z
defa baflar›s›z k›l›nm›fl planlard›r
bunlar. 11. y›lda da bu planlar›n ba-
flar›s›z k›l›naca¤› tart›flma götürmez-
dir. Onun için asl›nda komplocu güç-
lerin umutlar›, iddialar› fazla kalma-
m›flt›r. E¤er böyle çok ba¤›r›yor, teh-
likeli söylemlerde bulunuyorlarsa,
ç›lg›nca baz› hedefleri dillendiriyor-
larsa, bu, onlar›n çok güçlü oldukla-
r›ndan de¤il de, zay›f olduklar›ndan
ileri geliyor. Zay›f düflmüfl, baflar›s›z
kalm›fl, defalarca sald›r› yürütmüfl
ama sonuç alamam›fl bir gücün, bu
zay›fl›¤›n› örtmek üzere gösterdi¤i
histeriyi ifade ediyor. Tayyip Erdo¤an
ve flürekas›n›n gelifltirdi¤i sald›r›lar
propagandalar baflka hiçbir fleyi ifade
etmiyor. O aç›dan uluslararas› komp-
lo 11. y›l›nda en zay›f pozisyondad›r. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo  iiddeeoolloojjiikk  vvee  ssiiyyaassii  
oollaarraakk  uulluussllaarraarraass››  kkoommpplloonnuunn  
ddeeffaallaarrccaa  yyeenniillggiissiinnii  yyaarraatttt››

Buna karfl› özgürlük ve demokrasi
hareketi olarak, halk olarak biz en
güçlü dönemlerimizden birini yafl›yo-
ruz. Her fleyden önce komployu iyi an-
l›yoruz. On y›ll›k mücadele içerisinde
bilincimiz de geliflti. Mücadele tarz› ve
yöntemleri bak›m›ndan da geliflme
sa¤lad›k. K›saca hareket ve halk ola-
rak komploya karfl› direnifl içerisinde
pekifltik, pifltik, kendimizi de¤ifltirdik;
stratejik olarak de¤iflim yaflad›k, ideo-
lojik olarak yenilenme yaflad›k, sosya-
lizm çizgisinde paradigma de¤iflimi
yaflayarak devletçi sosyalizmi afl›p de-
mokratik sosyalizme ulaflt›k. Demok-
ratik sosyalizm çizgisinde örgütsel ye-
niden yap›lanmay› gerçeklefltirdik.
Demokratik Konfederalizm sistemini
kurduk. KCK sistemini örgütledik ve
bunu flimdi halk taban›nda en güçlü
örgütlenmeye kavuflturmak için çal›-
fl›yoruz. Meflru savunmam›z› sa¤lam-
laflt›rd›k. Gerilla kendisini yeniledi,
meflru savunma çizgisini özümsedi ve
bu temelde kendisini yeniden yap›lan-
d›rd›. Gerilla ve öz savunma, halk›n ve
Önderlik çizgisinin temel savunma
gücü olarak yeniden flekillendi ve 1
Haziran 2004’ten günümüze kadar
yürüttü¤ü direniflle de Kürt gerillas›-
n›n kahramanl›k çizgisini devam ettir-
di¤ini net olarak ortaya koydu. Bin ci-
var›nda fiehit vererek kendini yeniden
kan›tlad›. Bu büyük mücadele içeri-
sinde; Erdallardan, Mahirlerden, Te-
koflinlerden bafllay›p, Adillere, Gülba-
harlara, Kurtay, Nuda, Viyanlara ka-
dar ulaflan bir kahramanlar ordusu
ortaya ç›kard›. Önder Apo, ideolojik ve
siyasi olarak uluslararas› komplonun
defalarca yenilgisini yaratt›. Haz›rlad›-
¤› savunmalarla ve ‹mral› da gösterdi-
¤i tarihin tan›d›¤› en özgürlükçü in-
sanl›k duruflunu sergileyerek bu ger-
çe¤i bir kere daha kan›tlad›.

Biz bütün bunlarla birlikte komp-
loya karfl› 11. mücadele y›l›nda çok
daha güçlü oldu¤umuzu söylüyoruz.
Komplonun yenilece¤ine inanc›m›z
pekiflmifltir. Komploya karfl› mücade-

le yöntemlerinde ustalaflm›fl durum-
day›z. Kendimizi yeniden stratejik
olarak tan›mlad›k, taktik zenginli¤e
kavufltuk. Hem meflru savunma cep-
hesi, hem de serh›ldan cephesi her
türlü gericili¤e karfl› aktif bir biçimde
direnecek bir düzeyi ifade ediyor. ‹de-
olojik mücadele yürütmede, propa-
ganda savafl› gelifltirmede her hangi
bir sorunumuz yok. Bu temelde biz,
15 fiubat’›n 10. y›ldönümü vesilesiyle
ve 11. mücadele y›l›nda uluslararas›
komploya karfl› en büyük mücadeleyi
yürütece¤imizi aç›kça söylüyoruz.
Önder Apo’ya özgürlük hedefini bir
slogan olarak ele almad›k, somut ve
gerçekleflir bir hedef olarak gördük,
bu görevi önümüze bu temelde koy-
duk. Bunu gerçeklefltirmek için de
11. y›lda hareket ve halk olarak tüm
gücümüzle hareket edece¤iz; direne-
ce¤iz, mücadele edece¤iz. Bu müca-
deleyle her türlü sald›r›y› bofla ç›kar-
taca¤›m›z gibi, Kürt sorununun de-
mokratik siyasi çözümü ve Türkiye’-
nin demokratikleflmesi yönünde
önemli geliflmeler yarataca¤›m›za ina-
n›yoruz. 11. y›l›n, uluslararas› komp-
lonun yenilgisinde en kapsaml› gelifl-
me y›llar›ndan birisi olaca¤›n›, belki
de uluslararas› komplonun kesin ye-
nilgisinin bafllang›ç y›l› olaca¤›n› be-
lirtiyoruz. Bu 15 fiubat vesilesiyle dü-
flüncemiz, duruflumuz, yaklafl›m›m›z
bu çerçevededir. Tüm özgürlük sa-
vaflç› gücü olarak, gerilla olarak, halk
olarak Özgürlük hareketi olarak
uluslararas› komploya karfl› kin ve öf-
kemiz her zamankinden daha büyük,
‹mral› iflkence sisteminin parçalan-
mas› için ne gerekiyorsa onu yapma
azim ve kararl›l›¤›m›z mevcuttur. Bu
kararl›l›¤›m›z pratikte de s›nanm›flt›r.
Önder Apo’ya özgürlük hedefini ger-
çeklefltirmeden de bunlar›n olmaya-
ca¤›n› görüp anlam›fl durumday›z. 

Bu temelde 11. y›lda uluslararas›
komploya karfl› çok daha büyük bir
mücadeleyi ortaya ç›kartarak kesin
sonuç alaca¤›m›za dair kuvvetli bir
inanca, iradeye, azme ve iste¤e sahi-
biz. 11. y›lda komploya karfl› böyle bir
ruhla, bilinçle, Önderlik ve flehitler çiz-
gisinde hareket ederek direnece¤iz ve
mutlaka kazanaca¤›z.
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Öncelikle Türkiye’nin içine girmifl
oldu¤u bu seçim sürecinin gerek hal-
k›m›z ve özgürlük mücadelemiz aç›-
s›ndan gerekse Türkiye’nin gündemi-
nin belirlenmesi aç›s›ndan önemli ol-
du¤unu belirtelim. Bu seçimler
önemli bir süreçte gerçekleflmifl olu-
yor. ‹lginçtir Irak'ta da yak›n zaman-
da bir seçim gerçekleflti. May›s ay›n-
da Güney Kürdistan'da seçimler ger-
çekleflecek. Seçilen yeni Amerikan
yönetiminin de Ortado¤u stratejisine
hayat kazand›rmak için daha çok
May›s ay›n› önemsedi¤i söylenmekte-
dir. Bizim aç›m›zdan da baharla bir-
likte yani seçimlerin ard›ndan önem-
li bir süreç bafllam›fl olacak. 

Yani neresinden bakarsak baka-
l›m hem bizim aç›m›zdan hem de sö-
mürgeci rejim aç›s›ndan seçimler çok
önemlidir. AKP kendisi için oldukça
avantajl› olan genel seçimlerden oyu-
nu artt›rarak ç›kt› ve bunu Özgürlük
hareketi aleyhinde çok kulland›.
Kürtlerin AKP'nin politikalar›n› be-
nimsedi¤i biçiminde yorumlad›, ama
flu anda AKP’nin oldukça teflhir oldu-
¤unu, aç›k ve gizli politikalar›n›n aç›-
¤a ç›kart›ld›¤›n› söyleyebiliriz.

Bu seçimler bir çok aç›dan halk›-
m›z›n avantajl›  oldu¤u bir sürece
denk gelmektedir. Halk›m›z›n örgüt-
lülük ve eylemsellik düzeyi, siyasal
uyan›fl›, bilinçlenme düzeyi, yine ha-
reketimizin gerek siyasi gerekse de
örgütsel  ve askeri anlamda kazanm›fl
oldu¤u mevziler, psikolojik, moral üs-
tünlü¤ü yine rejimin özgürlük müca-

delesi karfl›s›ndaki açmazlar› -Erge-
nekon örne¤inde görüldü¤ü gibi- ar-
t›k gizlenemeyen kirli ve tehlikeli pra-
tikleri rejimi tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
koymaktad›r. Dolay›s›yla her zaman-
ki vaatlerle, aldat›c› söylemlerle AKP'-
nin flahs›nda devletin Kürdistan'da
daha güçlü ç›kma flans› bulunma-
maktad›r. Aksine halk›m›z her za-
mankinden daha avantajl›d›r ve yük-
sek umutlarla iradesini ortaya koyma
imkan›na ve flans›na sahiptir. 

Seçimlerde halk›m›z baflar›l› 
ç›karsa bar›fl›n önü aç›l›r

Seçimlerin, hedeflendi¤i gibi halk›m›-
z›n gerçek potansiyelinin hak etti¤i bir
sonuçla sonuçlanmas›, halk›m›z›n ken-
di idari ve demokratik sistemini, dolay›-
s› ile demokratik konfederalizmini olufl-
turmas› ve ifllevsellik kazand›rmas› an-
lam›na gelecektir. Halk›m›z kendi siste-
mini ilan etmifl, irade ve gücüne kavufl-
mufl olacakt›r. Kuflkusuz bunun d›fl›-
m›zdaki güçler ve süreç üzerindeki etki-
si büyük olacakt›r. AKP'nin asl›nda ken-
di hukuk ve yasalar› ile bile çeliflen, ta-
mamen aldatmaca ve ikiyüzlüce ortaya
koymufl oldu¤u TRT 6 ve tart›fl›lan, üni-
versitelerde Kürdoloji bölümünü açma
vb politikalar›n›n sahteli¤ini de böylece
ortaya koymufl olacakt›r. Bu aç›dan se-
çimler önemlidir. Halk›m›z›n seçimlerde
baflar›l› ç›kmas› ayn› zamanda çözüm
ve bar›fl sürecinin geliflmesi için de
olumlu bir ortam ve imkan yaratacakt›r.
Daha do¤rusu çözümsüzlü¤e neden

olan güçlerin üzerinde büyük bir bask›
gücü olacakt›r. Uluslararas› siyaseti da-
ha duyarl› k›lmak kadar güçlerini de-
mokratik çözüm yönünde kullanmalar›
bak›m›ndan da etkili olacakt›r. Aksi du-
rumda fliddetin ve savafl›n daha da geli-
flece¤ini belirtebiliriz. Sorunun çözümü,
demokratik ve onurlu bir bar›fl›n
gerçekleflmesi  ise daha da büyük bir
emek ve zaman gerektirdi¤i aç›kt›r.  

Bu seçimlere eflit koflullarda, benzer
ve ayn› imkanlarla girilmifl olsayd› ha-
reketimizin flahs›nda halk›m›z›n kesin-
likle önemli baflar›lar kazanaca¤›n› çok
rahatl›kla belirtebilirdik. Halk›m›z›n
iradesi kesinlikle özgürlü¤ünden yana-
d›r ve bu bir olgudur. Ancak bu seçimin
eflit olmayan koflullarda gerçekleflece¤i
flimdiden görülmektedir. Devlet güçleri
her yönüyle ve her yerde devletin ka-
zanmas›n›, yani AKP'nin kazanmas›n›
isteyeceklerdir. Otoritelerinin sars›lma-
s›n› engellemeye çal›flacaklard›r.  Fakat
buna ra¤men bu seçim sonuçlar›
önemlidir. Asl›nda DTP seçimler için
çok önceden haz›rl›k çal›flmalar›n› bafl-
latt›. Yaklafl›k 8-9 ay önce Kürdistan'›n
hemen hemen birçok il, ilçe ve beldele-
rinde, önemli metropol kentlerinde ve
ilçelerinde sosyolojik bir araflt›rma in-
celeme çal›flmas› bafllatt›. Halk›n kültü-
rel durumunu, siyasal e¤ilimini, potan-
siyelini araflt›rd›, önemli baz› sonuçlar›
raporlaflt›rd›, seçim çal›flmalar› ve ha-
z›rl›klar› biraz da bu raporlaflt›r›lan sos-
yolojik çal›flma üzerinden gelifltirildi.
Seçimlere haz›rl›k kadar adaylar›n sap-
tanmas› da önemliydi. Denilebilinir ki
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YEREL SEÇ‹MLERDE HALKIMIZ OYUNU
ÖZGÜR GELECE⁄‹ ‹Ç‹N KULLANACAKTIR

“Hile ve oyunlar›n çok yo¤un yafland›¤› bir ortamda seçimlere girmifl  olaca¤›z. Biz her zamankinden  daha umutluyuz,

DTP'nin ve halk›m›z›n da bu süreçte daha güçlü bir performansla iyi bir sonuca ulaflacaklar›na inan›yoruz. Devletin 

kömür, makarna, buzdolab› vb da¤›tarak  halk› kand›ran ve halk›n onuruyla  oynayan yaklafl›mlar›na karfl› DTP'nin 

Önderli¤imizin de belirtti¤i gibi halk›n kalbini kazanmas›n› esas almas› önemlidir. Hiç bir maddi ç›kar halk›n inanc› 

kadar güçlü de¤ildir. Kalbi ve yüre¤i kazan›lan insan önüne ne konulursa konulsun tenezzül etmez. Halk›m›z›n  

onurlu bir halk oldu¤u ve kendi iradesini sat›l›k ve pazarl›k konusu yapmayaca¤› kesindir”
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Türkiye'de ilk kez demokratik yöntem-
lerle, halk›n iradesi esas al›narak aday
belirlenmesi yöntemine gidildi. Belki
2004 y›l›nda da benzer bir ön seçim
yöntemi gelifltirilmek istendi ancak o
zaman›n koflullar› ve s›k›nt›lar› bilini-
yor, amac›na uygun yeterli bir baflar›
düzeyi ile bunun uyguland›¤›n› söyle-
mek zor. Bizim aç›m›zdan da ilk kez de-
mokratik bir sistem ile aday saptamas›
çal›flmas› yürütüldü diyebiliriz. Seçim-
lere girece¤imiz her yerde özgür seçim
platformlar› oluflturuldu. Özgür seçim
platformlar›n›n bileflimi daha çok flehit
aileleri, halktan insanlar, legal kurum
ve örgütlenmelerinin temsilcileri, muh-
tarlar, kad›n, gençlik ve kanaat önder-
leri sözcüleri ya da temsilcilerinden
olufltu. Bileflimi nitelikliydi. Sistem de
demokratik ve ön aç›c›yd›. Belki ilk ol-
mas›ndan kaynakl› pratikte yüzde yüz
amaçlanan flekilde sonuçlanmad›, ama
zengin bir deneyim ve önemli bir nitelik
aç›¤a ç›kard›. Nitekim onlarca platform
kuruldu, binlerce, yüz binlerce insan
bu platformlarda yer ald›. Platformlar›n
gerçekten tam demokratik, amac›na
uygun çal›flmas› demokratik bilinç, ifl-
leyifl ve kültür gerektirir. Bu anlamda
s›k›nt›s›z tümden sorunsuzdur denilir-
se gerçekçi de¤ildir. Belki yerel baz› ko-
misyonlar ya da ilgili arkadafllar›n
abart›l›, yönlendirici yaklafl›mlar› ol-
mufl olabilir, fakat buna ra¤men siste-
min kendisi önemliydi. Çünkü demok-
ratikti. Halk›n iradesi söz konusu idi.
Sonuçta ortaya ç›kan ve seçilen her
aday platformun onay›n› alarak seçil-
mifltir. Ve bu aç›dan bunu önemsiyo-
ruz. Bundan sonras› için önemli bir tec-
rübedir. En az›ndan demokratik tecrü-
be ve bilinç aç›s›ndan önemlidir. Önü-
müzdeki süreçlerde benzer platformla-
r›n daha az sorunlu, s›k›nt›l› ve daha
baflar›l› olmas› için iyi bir deneyim oldu. 

Seçimlerde kad›nlar›n 
iradesi önemlidir

Burada kad›n iradesi de önemlidir.
Yine Türkiye genelinde hiçbir partide
olmad›¤› kadar DTP'de kad›n adaylar›-
n›n say›sal çoklu¤u ileri düzeydedir.
Daha önce 9 belediyede temsil edilen
kad›n›n bu sefer daha ileri düzeyde

temsil edilmesine çal›fl›ld›. Yeniden ka-
d›n kotas› yerleri belirlenerek seçimlere
haz›rlan›ld›. Dolay›s›yla kad›n›n de-
mokratik mücadeledeki yeri,  özgürlük
mücadelesindeki yeri dikkate al›nd›¤›n-
da -halk›m›z›n özgürlük bilinci ve is-
temleri ile de çak›flt›¤›  için- son derece
do¤ru bir tutum da olmufl oluyor. 

Bu seçimlerin çok önemli ve gelece-
¤i belirleyecek oldu¤unu biliyoruz. Bu,
bizler aç›s›ndan oldu¤u kadar egemen
güçler için de böyledir. Bunun içindir
ki egemenler seçimlerin demokratik
oldu¤unu, genel anlamda seçimlerin
demokratik bir ortamda gerçekleflti¤i-
ni ve bunun ortam›n›n yarat›lmaya ça-
l›fl›ld›¤›n› söyleseler de özünde bir bas-
k› ve bir engelleme biçiminde gerçekle-
flece¤i flimdiden görülmektedir. Çeflitli
gerekçelerle bir çok önemli yerlerdeki
adaylar›m›z›n veto yemesi büyük ihti-
maldir. Ayn› flekilde bürokrasi-ordu
kesinlikle devrededir. Kendi güçlerini
her düzeyde ortaya koyarak engelleyi-
ci olacaklard›r. Di¤er tüm düzen parti-
leri asl›nda devletin kazanmas› için
dolay›s›yla DTP'nin kaybetmesi içi rol-
lerini oynayacaklard›r. Aç›ktan birbir-
lerini desteklemiyor gibi gözükseler de
baz›lar›n›n adaylar›n› geri çekmesi,
baz› partilerin zaten kazanmayacak
adaylar belirlemesi, baz›lar›n›n dolayl›
ya da do¤rudan kesinlikle AKP'nin ka-
zanmas› için bir çaba birli¤i içinde ol-
duklar› kesindir. Bu anlamda Kürdis-
tan'daki seçim yar›fl› halk›m›z ile dev-
let aras›ndad›r. Bu seçimlerde tüm
avantajlar›na ra¤men sömürgeci güç-
ler mi yoksa tüm dezavantajlar›na ra¤-
men halk›n gerçek iradesi mi aç›¤a
ç›kacak, sürdürülen mücadelede
görülecektir. Ve asl›nda sürdürülen
mücadele bir anlamda birazda budur. 

AKP valilerinin ve kaymakamlar›n›n
birçok il ve ilçelerde haftalard›r hatta
aylard›r kömür, buzdolab›, çamafl›r
makinas›, makarna vb maddeleri yay-
g›nca da¤›tt›¤› bas›na bile yans›d›.
Hatta mahkemeye baflvurular dahi
tart›fl›ld›. Ancak AKP bunu aç›ktan sa-
vundu. Zaten kimse de bir tepki gös-
termedi. Yine el alt›ndan ve gizli da¤›-
t›lan paralar halk›n böyle kand›r›larak
maddiyat ve ç›kar karfl›s›nda kazan›l-
mak istendi¤i ve bunun için çok güçlü

bir çaban›n sürdürüldü¤ü bilinmekte-
dir. Ayn› flekilde tarikat ve inanç grup-
lar›n›n, Fethullah Gülen'in bir baflka
güç olarak bir partiden daha etkili bir
flekilde AKP’nin bölgede güç olabilmesi
için çal›flt›¤› tart›flmas›zd›r. Yani ideo-
lojik siyasi ve örgütsel anlamda bir bü-
tün olarak AKP'nin flahs›nda bir bü-
tün olarak egemen sömürgeci güç ile
özgürlük hareketi ve halk›m›z karfl›
karfl›yad›r. Buna ra¤men alaca¤›m›z
sonuçlar flüphesiz önemli olacakt›r. 

AKP’nin kömür makarna buzdolab› 
da¤›tmas› sand›kta kendisine oy 
olarak dönmeyecektir

Bas›na yans›d›¤› kadar› ile 6 mil-
yon seçmenin yeni yaz›ld›¤› söylen-
mektedir. Yine DTP potansiyelinin ve
oylar›n›n yo¤un oldu¤u yerlerde aday
kay›tlar›n›n, kütüklerinin silindi¤i,
baflka yerlerde yaflayan kiflilerin Kür-
distan'›n belli il ve ilçelerine kayd›r›la-
rak yazd›r›ld›¤› belirtilmektedir. Tüm
bu seçim hilelerinin ve oyunlar›n›n
çok yo¤un yafland›¤› bir ortamda bu-
na ra¤men seçimlere girmifl  olaca¤›z.
Biz her zamankinden daha umutlu-
yuz, DTP'nin ve halk›m›z›n da bu sü-
reçte daha güçlü bir performansla iyi
bir sonuca ulaflacaklar›na inan›yo-
ruz. Devletin para da¤›tma, kömür,
buzdolab› vb halk› kand›ran ve halk›n
onuruyla oynayan yaklafl›mlar›na
karfl› DTP'nin Önderli¤imizin de be-
lirtti¤i gibi halk›n kalbini kazanmas›-
n›n esas almas› önemlidir. Hiç bir
maddi ç›kar halk›n inanc› kadar güç-
lü de¤ildir. Kalbi ve yüre¤i kazan›lan
insan önüne ne konulursa konulsun
tenezzül etmez. Halk›m›z›n da onurlu
bir halk oldu¤u ve kendi iradesini sa-
t›l›k ve pazarl›k konusu yapmayaca¤›
kesindir. Burada sürdürülecek olan
seçim çal›flmalar› önemlidir. 

Seçim çal›flmalar› sadece miting ve
yürüyüfllerle s›n›rl› görülürse ya da
tutulursa bu büyük bir yan›lg› olur.
fiüphesiz seçim Mart ay›nda gerçek-
leflmifl oluyor. Mart ay› bafltan afla¤›
bir direnifl ve serhildan ay›d›r. 8
Mart, 21 Mart Newroz ve seçim. Bir
halk eylemlili¤i ve serhildan süreci-
dir. Muhakkak serh›ldan ruhumuzu
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daha da yücelterek, eylem gücümüzü
daha da artt›rarak her günü bir önce-
sine göre daha da iyi de¤erlendirerek
yaklaflmak do¤rudur. Ama seçim ça-
l›flmalar› de¤iflik yöntemlerle de yü-
rütülmelidir. Yani AKP'nin ya da  Fet-
hullah Gülen'in yapt›¤›,  gelifltirdi¤i
tarz bizim tarz›m›z olmal›d›r. Birebir
aileler ve flahsiyetlerle muhatap ol-
mak, bilhassa kanaat önderleri ve
farkl› afliret çevreleri ile nötr durum-
da olanlara ulaflabilmeyi esas
almal›y›z. Bizim olan kitlemizle ken-
dimizi s›n›rland›rmay›p bunun d›fl›n-
daki kesimlere, flahsiyetlere ulaflabil-
mek çok önemlidir. Bunun için il, ilçe
ve beldeler düzeyinde hatta semt,
mahalle ve sokaklar düzeyinde çok
detayl›, çok güçlü planlamalara ula-
flabilmek gerekir. Bu da yetmez; han-
gi kanaat önderiyle, hangi afliretle,
hangi aile ve çevre ile kimin muhatap
olmas› daha do¤rudur, kiminle daha
iyi kazan›labilinir bunu da düflüne-
rek iliflkilenmek önemlidir.  Planlama
ile beraber seçim komisyonlar›n›n
bütün çal›flma alanlar›ndaki pratikle-
rini hem denetleyen hem perspektif
sunan dolay›s›yla üç günde bir tekmil
alabilen ve ayn› flekilde perspektif su-
nabilen bir çal›flma tarz›na ulaflmas›
gerekir. Yoksa kendili¤indenci sadece
mitinglerle, yürüyüfllerle yetinen bir
çal›flma daralt›c›d›r. Seçim gibi bir
çal›flmaya da denk düflmez. 

Halk›m›z kömürü de makarnay› da 
almal› ama AKP’ye oyunu vermemeli

Önderli¤imiz bir kaç kez dillendir-
miflti. “Kürt halk›n›n hiç bir oyu
AKP’ye, devlete gitmemeli ve oylar›
kaybolmamal›. Halk›n kendi oylar›na
sahip ç›kmas› gerekir” demiflti. Hatta
Önderlik gerekirse alternatif sand›klar
bile kurulabilir demiflti. Bunun da en
uygun yöntemi ilgili komisyonlar›n oy-
lar›na sahip ç›kmas›, her sand›kta
mutlaka sorumlu bulundurmas›, so-
rumlusu olmayan hiçbir sand›¤›n kal-
mamas›na dikkat etmesidir. Heyecan,
moral yine al›nacak sonuçlar itibar›y-
la önemlidir. Önderli¤imizin belirtti¤i
gibi AKP halk›m›z›n onuruyla oyna-
maktad›r. Halk›n cebinden çalarak

halk› yoksullaflt›rarak, muhtaç hale
getirerek aç b›rakarak yaratt›¤› duru-
mu seçimlerde halka karfl› kullanmak-
ta, halka kömür ve makarna da¤›tarak
oylar›n› alma çabas› içerisine girmek-
tedir. Asl›nda Kürdistan halk› politik-
tir, politikleflmifl bir halkt›r. O, binde
bir kendisine verilen hem de onur k›r›-
c› flekilde verilen asl›nda kendisine ait
oland›r, kendisinden çal›nand›r. Binde
bir de¤il binin tamam›n› isteyen bir
yaklafl›m ve durufl içinde olunabilin-
melidir. Dolay›s›yla her ne da¤›t›yor-

larsa ister buzdolab›, iste kömür her
ne da¤›t›yorlarsa halk›m›z bunlar› ala-
bilir ama oylar›n› da kendi iradesiyle
kullan›r, istedi¤ine verir. O aç›dan bu
konuda halk› ayd›nlatmak, bilinçlen-
dirmek ve oylar›na sahip ç›kmak ka-
dar oylar›n› do¤ru kullanmas›n› kav-
ratmak gerekmektedir. 

Seçim sürecinde propaganda önem-
li bir unsurdur. Gece gündüz demeden
çal›flmak gerekir. Seçim öyle her gün,
her ay olan bir durum de¤ildir. Birkaç
y›lda bir gerçekleflen bir durumdur.
Dolay›s›yla birkaç aya ya da haftaya
s›¤d›r›lacak çal›flmalar birkaç y›l›n öte-
sindeki geliflmeleri belirleyecek kadar
önemlidir. Bu aç›dan insan gerçekten
gece gündüz çal›flabilmelidir. Planl›,
örgütlü çal›flabilmelidir. ‹mkanlar›
do¤ru de¤erlendirmek önemlidir. Hem
ulusal bas›n ve yay›n›m›z›, hem de ye-
rel bas›n ve yay›n› güçlü kullanmak,
seçim stratejisini, seçimlerin halk›m›z

için ne anlama geldi¤ini, onurlu ve dü-
rüst her Kürt’ün ve Kürdistanl›n›n
nerde olmas› ve oylar›n› nereye verme-
si gerekti¤ini halka anlatmak halk›
bilinçlendirmek önemli bir çal›flmad›r.
Ve bunun mutlaka yap›lmas› gerekir.

Türkiye metropollerinde yaflayan 
halk›m›z oylar›n› do¤ru kullanmal›

Tabii seçimlerde iddiam›z sadece
Kürdistan’la s›n›rl› de¤ildir. Metro-
pollerde de iddial›y›z. Türkiye’de met-
ropol kentleri yo¤un göçten dolay›
Kürdistanl›laflm›flt›r asl›nda. Özel sa-
vafl›n sürgünleridirler, ma¤durlar›-
d›rlar. Özgürlük mücadelesinin bedel
ödeyenidirler. Dolay›s›yla zorla iste-
medikleri halde ülkelerinden kopar-
t›lm›fl olsalar da beyinleri, yürekleri
kendi ülkelerindedir. Kendi ulusal bi-
lincini ve duygular›n›, kültürünü ve
kimli¤ini güçlü yaflayan bir kitlemiz-
dir. Bunu her f›rsatta gelifltirdikleri
serh›ldanlarla, yürüyüfl ve mitingler-
le, yine örgütlenme düzeyiyle göste-
ren bir halkt›r. O aç›dan Türkiye'deki
halk›m›z›n oylar›n› iyi örgütlemek,
bütün kesimlere do¤ru ve tam ulafl-
mak baflar›n›n düzeyini etkiliyecek-
tir. Örne¤in ‹stanbul gibi bir yerde
yüz binlerce, milyonlarca Kürt oy po-
tansiyeli bulunmaktad›r. Ayn› flekilde
Adana, Mersin, ‹zmir, Ege hatta An-
kara ve ‹ç Anadolu'da da çok büyük
bir potansiyel söz konusudur ve bu
potansiyelin ezici ço¤unlu¤u da öz-
gürlük hareketinden yana olan, bedel
ödeyen yurtseverlerdir. Dolay›s›yla
bu kesimlere de güçlü ulaflabilirsek
asl›nda az›msanmayacak bir sonu-
cun ortaya ç›kaca¤› kesindir. Adana
gibi yerlerde il genel meclis üyelikleri,
belediye meclis üyelikleri, hatta bü-
yük flehir belediye baflkanl›¤›na ha-
z›rlanmak, özellikle Seyhan gibi yer-
lerde baflar›y› hedeflemek, Mersin'de
yine baflta Büyükflehir, Akdeniz ve
Toros’lar olmak üzere kazanmay›
esas almak gerekir. Yine ‹stanbul'da
baflta Esenyurt olmak üzere oylar›m›-
z› yükseltmek yine meclis üyelikleri
say›s›n› artt›rmak, ‹zmir'de, Ayd›n'da
baz› ilçe ve beldeleri kazanmak
önemlidir ve bunlar mümkündür de. 
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Bu alanlara gerekli kadro aktar›m›,
sa¤l›kl› planlama ve program ile ulafl›-
l›r ve çal›fl›l›rsa, gerçekten iyi sonuçla-
r›n elde edilebilece¤ine inan›yoruz. Ta-
bii metropollerde DTP tek bafl›na de¤il-
dir, ittifak güçleri ve Çat› Partisi de söz
konusudur. Genel politika DTP aday-
lar›n›n oldu¤u dolay›s›yla potansiyeli-
nin oldu¤u yerlerde Çat› Partisi bile-
flenlerinin DTP'yi desteklemesi veya
ittifak potansiyelinin daha fazla oldu-
¤u yerlerde ise ittifak adaylar›n›
DTP'nin desteklemesidir. Bu, üzerinde
uzlafl›lan veya anlafl›lan genel bir do¤-
ru olmaktad›r. Bu, hem demokratik
güç birli¤ini gelifltirecek, hem oy oran›-
n› yükseltecek hem de adaylar›n seçil-
me flans›n› artt›racakt›r.

Çat› Partisi do¤ru örgütlenirse 
iyi sonuçlar alaca¤› kesindir

Tabii metropollerde asl›nda arzula-
nan Çat› Partisi pratikte biraz daha an-
lam bulmufl olabilseydi inan›yoruz ki -
rejim karfl›t›, AKP karfl›t› olmayan sahte
CHP soluna  karfl›l›k- gerçek sol   yüz-
de on befl, yirmileri bulan bir oy potan-
siyeline ulaflabilirdi ve bu potansiyel
mevcuttur. Bu potansiyel e¤er demok-
ratik sol güçlere de¤il de CHP vb kesim-
lere akarak heba olursa bunun tek ne-
deni bu potansiyeli bir arada tutacak,
örgütleyecek bir Çat› Partisinin do¤ru
ifllememesi ve görevlerini yerine getir-
memesi olarak de¤erlendirmek gerekir.
S›rf bu perspektifle bak›ld›¤›nda bile bir
çat› hareketinin, Çat› Partisinin Türki-
ye'nin demokratikleflmesi ve Türk
emekçilerinin, iflçilerinin demokrasiden
yana olan tüm güçlerin buna ne kadar
muhtaç oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 

Mevcut durumda bütün sol sosya-
list, demokratik kesimleri derleyip to-
parlayan bir çat› hareketinden ve ön-
cülü¤ünden maalesef söz edemiyoruz.
Bunun önemli ad›mlar› at›lm›flt›r, daha
da gelifltirilecektir. Fakat flu anda halen
böyle bir bofllu¤un oldu¤u da bir ger-
çektir. Çat› Partisini de sadece seçim-
lerle iliflkilendirerek de¤erlendirmek
sa¤l›kl› bir yaklafl›m olmaz. Çat› Partisi
esprisi ya da ihtiyac› bunu aflan bir
öneme, role sahiptir. Dolay›s›yla seçim
sürecinde ittifak güçleri aras›nda orta-

ya ç›kan baz› s›k›nt›lar, Çat› Partisinin
vazgeçilmezli¤ini tart›flma konusu yap-
mamal›d›r. Bileflenlerinin istek ve güve-
nini k›rmamal›d›r. Aksine daha da pe-
kifltirmelidir. Yetersizlikler sadece
umut ve heyecan› artt›rmal›d›r. Yoksa
dar grup zihniyetiyle, rejimle ve halk
karfl›t› güçlerle de¤il de birbiriyle yar›-
flan, yine tarih ve gelecek karfl›s›nda
de¤il de bir birine karfl› kendisini kan›t-
lamaya çal›flan dar ufuk ve durufl ger-
çekten solun ve demokratik potansiye-
lin heba olmas›n› beraberinde getirir.
Bu aç›dan sorumlu yaklafl›m esast›r.
Çat› Partisi bileflenlerinin yine bar›fl
meclisi çal›flmalar›n› yürüten arkadafl-
lar›n, kadrolar›n ve bileflenlerin seçim-
de üstlenecekleri roller vard›r. Bunlar›n
seçim propagandas›na etkili kat›lmala-

r›, özellikle sahte ‹slamc› AKP iktidar› ve
onun flahs›nda rejime karfl› bütün top-
lumsal kesimlerin duyarl›l›¤›n› örgütle-
meye çal›flmalar› gerekir. Ve bu seçim
prati¤i Çat› Partisinin daha da erken ve
daha kararl› bir flekilde gerçekleflmesi-
ne vesile olabilmeli, bunun güvenini
oluflturabilmeli, gelifltirebilmelidir.

Pek çok kadro ve bilefleninden olan
insanlar, Kürdistan'›n önemli bölgele-
rinde görev de üstlenebilirler. Hem ba-
r›fl meclisi çal›flanlar› ve üyeleri, hem
Çat› Partisi bileflenleri aktif görev üstle-
nebilmelidir. Bu, Kürt halk› ile dayan›fl-
mak kadar, Türkiye'nin demokratiklefl-
mesine önemli bir katk› da olacakt›r.
Sand›klar›n bafl›nda bulunmak, duyar-
l›l›klar›n› ve desteklerini sunmak önem-

lidir. Halk›m›z›n do¤al olarak böyle bir
beklentisi de olacakt›r. Dolay›s›yla Tür-
kiye'de ve Türkiye metropollerinde
az›msanmayacak bir demokratik po-
tansiyelin, halk›m›z›n özgürlük potansi-
yeli oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu seçim-
lerde bu potansiyelin örgütlü ve iradi
bir flekilde ortaya ç›kmas› önemlidir ve
seçim buna bir vesile olmal›d›r. Yani sa-
vafl ma¤duru, haks›zl›¤a ve zulme u¤ra-
yan halk›m›z›n yenilmezli¤ini, y›k›lmaz-
l›¤›n› ve özgürlü¤üne, onuruna ne ka-
dar tutkulu oldu¤unu seçimlerdeki du-
rufluyla da gösterebilmeli, ve gösterece-
¤ine de inan›yoruz. Bu seçimlerde genel
anlamda DTP'nin oy yüzdesini birkaç
puan daha artt›rmas›, yine belediye
baflkanl›klar›n› birkaç on say› daha ek-
leyerek artt›rmas› kesin bir baflar› anla-

m›na gelecektir. Bunun siyasal sonuç-
lar› ve süreç üzerindeki etkisi de baflta
da belirtti¤imiz gibi, belirleyici olacakt›r.

Avrupa'daki halk›m›z›n 
seçimlere katk›s› önemli

Seçim çal›flmalar› Avrupa sahas›
aç›s›ndan da de¤erlendirilebilir. Halk›-
m›z›n küçümsenmeyecek bir nüfusu
Avrupa'da bulunmaktad›r. Avrupa'da
yerleflen halk›m›z kendi topraklar›n›
ve halk›n› gönül r›zas›yla terk ederek
buralara gelmemifltir. Pek ço¤u devle-
tin zulmü, iflkencesi, bask›s› karfl›s›n-
da, yine ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle
Avrupa'ya göç etmifltir. Ama Avrupa'-
daki halk›m›z›n yurtseverli¤i, Önderli-
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¤imizin flahs›nda halk›m›za, mücade-
lemize olan katk›s› kat›l›m› gerçekten
tart›flmas›zd›r. Dolay›s›yla Avrupa'da
da bulunsalar, ilgileri ve duyarl›l›klar›,
duygular› ve özlemleri, halk›yla ve ül-
kesiyledir, gerçek anlamda toprak-
lar›ndan kopmam›flt›r ve Önderli¤iyle
birliktedir. Avrupa'daki halk›m›z›n se-
çimlerdeki rolü seçim sonuçlar›n› ger-
çekten etkileyecek önemdedir. Bu aç›-
dan Avrupa'daki tüm halk›m›z›n ve
kitlemizin, hiçbir dönem olmad›¤› ka-
dar bu süreçte seçimlere güçlü kilit-
lenmesi, kendi iç örgütlülü¤ünü birli-
¤ini çok ileri düzeye ç›karmas› ve se-
çim sürecinde oynayabilece¤i rol ne ise
en iyi flekilde oynamas› ve baflarmas›
önemli olmaktad›r. 

AKP'nin tüm belediye baflkanlar› 
g›rtla¤›na dek rüflvete bulaflm›flt›r

Bunun içindir ki Avrupa genelinde
bir merkezi seçim komisyonu olufltu-
ruldu. Ayn› flekilde her bölgede seçim
komisyonlar› oluflturuldu. Bu komis-
yonlar›n görevi, il il, ilçe ilçe, belde bel-
de halk›m›z›, halk toplant›lar›yla bir
araya getirmek, seçim sürecini kavrat-
makt›r. Her insan›m›z›n seçime göste-
rece¤i ilgi ve duyarl›l›¤›n ne kadar
önemli oldu¤unu anlatmak, yine her
insan›m›z›n seçime yapabilece¤i katk›
ne ise, en ileri düzeyde kat›l›m yap-
mas›n› sa¤lamak çok önemlidir.

Bu amaçla komisyonlar çal›flmak-
tad›r. Halk geceleri, halk toplant›lar›,
yine toplu, bire bir önemli flahsiyet-
lerle ve çevrelerle bulaflarak, seçime
yönlendirmek bir görevdir. Özellikle
Bingöl ve Halfeti çok daha önemlidir.
Bingöl bilindi¤i gibi, 12 Eylül faflist
Anayasas›n› Türkiye genelinde yüzde
yetmifllerin üzerinde bir oy oran› ile
reddeden tek Kürdistan ilidir. Ve
Türkiye'de de tektir. Daha önce bele-
diyemizin oldu¤u bir ildir. AKP'nin
son seçimlerde yüksek bir oy oran›y-
la güçlü ç›kt›¤› do¤rudur. Fakat be-
lirtildi¤i gibi, sahte politikalar, aldat-
macalar  ve yönlendirmelerle bu ger-
çekleflmifltir. fiu anda DTP'nin elinde
çok büyük kozlar vard›r. Baflta Bin-
göl, Siirt ve Van olmak üzere AKP'nin
hemen hemen tüm belediye baflkan-

lar› g›rtla¤›na dek, rüflvetin, kirlen-
menin içine batm›fllard›r. Pratikleri
belgelidir, bütün bunlar› TV ve bas›n
yoluyla kamuoyu ile paylaflmak,
bunlar›n gerçek yüzlerini, soyguncu
karakterlerini ortaya koymak çok fley
kazand›racakt›r. Bingöl de bu aç›dan
önemli. E¤er güçlü yüklenir ve iyi bir
çal›flma yürütürsek kesinlikte
DTP'nin kazanaca¤›n› söyleyebiliriz.

Halfeti'nin özgünlü¤ü ve özelli¤i var-
d›r. O özgünlü¤ünden ve özelli¤inden
dolay› her Halfeti’li yurtseverimizin mu-
hakkak çok güçlü bir katk› sa¤lamas›
ve Halfeti'yi kazand›rmas› bir onur bor-
cu olarak görülmeli ve herkes üzerine
düfleni gerçekten yapabilmelidir.  

Seçim sürecindeki etkinlikler maddi
aç›dan da önemlidir. Halk tamamen
gönüllülü¤e dayal›, kendi adaylar›n›
desteklemek için, dayan›flma amaçl›
yard›mlaflabilmelidir. Elde ettiklerini
yine resmi bir flekilde ve denetim alt›n-
da kendi adaylar›na ulaflt›rabilmeli ve
katk› sunabilmelidir. Seçim süreci bil-
di¤imiz gibi ayn› zamanda Newroz haf-
tas›na da denk düflmektedir. Asl›nda
imkan› olan yurtseverlerimiz ülkeye gi-
dip, Newroz'lar›n› ülke topraklar›nda
kutlay›p, ayn› zamanda seçime de kat-
k› yapabilirler. Bu ayn› zamanda bü-
yük bir yurtseverlik görevi olur. Ülkeye
gidemeyecek durumda olanlar ise ol-
duklar› yerde telefonla, faksla, her tür-
lü yol ve yöntemle üzerinde etkili olabi-
lecekleri kifli çevre ve ailelere ulaflarak
katk› sunabilirler. Baz› çevreleri bir
araya getirip, telefonla kendilerini din-
leterek do¤ru seçim yapmalar›n› sa¤la-
yabilirler. Bu ayn› zamanda sürgünde
yaflaman›n ülke topraklar›nda zorla
göçertilmenin intikam› olarak görülebi-
lir. Avrupa'daki halk›m›z›n seçimlerde-
ki katk›s› bu aç›dan önemlidir. 

Kürt halk›na her türlü bask› ve 
onursuzluk reva görülmektedir

Genel olarak da halk›m›z›n bu sü-
reçteki duruflu, ayn› zamanda esaret
alt›nda tutulan Önderli¤imizi sahip-
lenme, onun flahs›nda kendi özgürlü-
¤ümüzü sahiplenme ve gerçeklefltirme
duruflu olarak görülmelidir. Her ne
kadar eflit olmayan koflullarda bir se-

çim olacaksa da buna ra¤men, örgüt-
sel ve iradi durufl, halk›n iradesinin
özgürlükten yana güçlü ç›kmas› sö-
mürgecili¤e verilecek en büyük cevap
olacakt›r. Türkiye’de rejim yavuz h›r-
s›z misali Davos'ta Filistin halk› için
timsah gözyafl› dökerken, sahte ‹s-
lamc›l›k ad›na olmad›k demagojiyi ge-
lifltirirken, söz konusu olan Kürt hal-
k› olunca her türlü bask›y›, onursuz-
lu¤u reva gören bir rejim gerçekli¤i
söz konusudur. Halk›m›z›n buna kar-
fl› yan›t›, özgürlük tokad› olmal›d›r.
Bu anlamda bu tokat ayn› zamanda
Önderli¤imizin esaret koflullar›n›n or-
tadan kalkmas›d›r. Önderli¤imizle ru-
hen oldu¤u kadar fiziken, fiilen de bu-
luflma rolünü oynayabilmedir. 

Seçimler her fleyin bafl› ya da sonu
de¤il, ama siyasal aç›dan önemli bir
platformdur da. E¤er parti ve tüm
kadrolar›m›z ve tüm çal›flanlar›m›z
gerçekten gece gündüz demeden, ça-
l›flmay› esas al›r, büyük bir emek se-
ferberli¤iyle planl›, bilinçli çal›fl›rlarsa
usta bir politika gelifltirirlerse siyasal
ve ideolojik oldu¤u kadar kozmopoli-
tik yerlerde de¤iflik inançlar›n, grup-
lar›n beklentilerine do¤ru cevap ola-
bilirler. Gerekti¤i yerde en iyi beledi-
yecili¤in de DTP'nin yapabilece¤ini,
en iyi kavratabilir, anlatabilirlerse,
kad›n›n siyasetteki ve toplumdaki ye-
ri, Özgürlük mücadelesindeki, gele-
cekteki yeri güçlü izah edilirse, yine
sa¤l›k, e¤itim, çevre, çocuk haklar›,
ekoloji gibi konular, yeri geldi¤inde
güçlü anlat›labilirse, sömürgecilik
esaretinde olan hiçbir insan›m›z›n
kendisini adeta cellad›na teslim etme
gibi bir onursuzlu¤a ve zay›fl›¤a düfl-
mesini beklemek mümkün de¤ildir.

Dolay›s›yla baflar›n›n düzeyi, ör-
gütlenme, emek seferberli¤i düzeyi-
mizle do¤ru orant›l›d›r. Her bir güne
birkaç günü s›¤d›r›rcas›na yo¤un ça-
l›fl›rsak bu seçimlerle beraber halk›-
m›z›n güçlü iradesinin ortaya ç›kaca-
¤› ve özgürlük mücadelesinin yeni
bir hamle ile demokratik ve onurlu
bir bar›fl› daha güçlü gündemlefltir-
ece¤i ve zaferle sonuçland›raca¤› ke-
sindir. Seçimlerin buna vesile olma-
s›n› bekliyor ve istiyoruz.

SERXWEBÛNfifiuubbaatt  22000099 4433
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HHaakkiikkaatt  iillee  bbuulluuflflaann  iinnssaannllaarr  öözzggüürrllüükk  

aaflflkk››yyllaa  yyaann››pp  ttuuttuuflflaann  iinnssaannllaarrdd››rr

Uluslararas› komplonun uygula-
maya geçti¤i ve Önder Apo’nun Suri-
ye’den ç›kt›¤› 9 Ekim 1998 gününden
bafllayarak Önderli¤in ‹mral›’ya geti-
rildi¤i sürece kadar ve sonras›nda
““GGüünneeflfliimmiizzii  KKaarraarrttaammaazzss››nn››zz””  fliar›y-
la onlarca yi¤it Kürt insan› bedenini
atefle verdi. 2006 y›l›nda da ayn› fliar-
la 1 fiubat› 2 fiubat’a ba¤layan gece
saat 23.00’de Viyan yoldafl da Hafta-
nin da¤lar›nda bedenini atefle verdi.
O narin bedenden yükselen alevler
neyi anlatmaya çal›fl›yordu? Zindan-
larda, metropollerde, da¤larda Ece-
vit’in “gelin teslim olun” ça¤r›s›na “-
evet geliyoruz, ateflten bir top olup ge-
liyoruz” diye yanarak cevap olan genç
bedenler kimlere neyi, anlatmak isti-
yorlard›? Anlafl›lmayan ve anlafl›l›r
k›l›nmak istenen gerçeklik neydi?
Atefle meydan okuyan bu irade, gücü-
nü nereden al›yordu? 

Hakikate ulaflan insanlar nadirdir.
Her insan hakikate ulaflma ve hakika-
tin içinde erime kudretini gösteremez.
Hakikat ile buluflan insanlar özgürlük
aflk›yla yan›p tutuflan insanlard›r.
Önderli¤imiz  “Hakikat aflkt›r, aflk öz-
gür yaflamd›r” derken bu gerçe¤e dik-
kat çekiyor olmal›. 

Özgürlü¤e göre olman›n ve ona gö-
re yaflaman›n kurallar› vard›r. Bu ku-
rallar öyle bildi¤imiz s›radan disiplin
kurallar› de¤ildir veya kayna¤›n› ege-
men sistemin bask›c› karakterinden

alan, insan› insan olmaktan ç›karan
kurallar, yasalar da de¤ildir. Özgürlü-
¤ün kurallar› insan› hakikatle bulufl-
turan yak›c› gerçeklerdir. Bu gerçekle-
re girmeyenlerin özgür olmalar› ve öz-
gür yaflam› yaratmalar› mümkün de-
¤ildir. Nedir bu kurallar? Bir; müthifl
yurtsever olacaks›n. Yurdunu, topra-
¤›n› seveceksin. Do¤du¤un topraklar›,
köklerin ve özün olarak göreceksin.
Bu özle buluflman›n derin özlemini ve
sevincini yaflayacaks›n. ‹ki; erkek ege-
men sistemin sende yok etti¤i, öz bi-
linci ve öz iradeyi yeniden yaratacak-
s›n. Öz bilince ve öz iradeye sahip ol-
may›, onurlu olmakla eflde¤er göre-
ceksin. Ve kendini bu temelde yeni-
den yaratacaks›n. Erkek egemen sis-
temin tüm parçalay›c› ve da¤›t›c› uy-
gulamalar›na karfl› örgütlülü¤ü ve ör-
gütlenmeyi müthifl esas alacaks›n.
Egemen sistemin, komünal örgütlen-
meyi da¤›tarak tahakkümünü kurdu-
¤unu çok iyi bileceksin. Ve örgütlen-
meyi iktidarc› sistemi da¤›tmada veya
etkisiz k›lmada temel güç olarak gö-
rüp örgütlenmeye s›n›rs›z bir azimle
yükleneceksin. Üç; mücadeleyi onurlu
ve insanca bir yaflam›n bu temelde bir
yaflam kurman›n vazgeçilmez yaflam
kural› olarak göreceksin. Devletçi ikti-
darc› sistemin insanl›¤›n mücadele
iradesini k›rarak kuruldu¤unu ve in-
sanl›¤›n bu mücadelesizli¤inden güç
alarak canavarlaflt›¤›n› çok iyi bilecek
ve mücadele iradesini kendinde olufl-
turacaks›n. Yurtseverli¤i, öz bilinci, öz
iradeyi ve örgütlenmeyi gelifltirmeden

bir mücadeleyi yürütmenin mümkün
olmad›¤›n› çok iyi bileceksin. 

ÖÖzzggüürrllüü¤¤ee  aaflfl››kk  iinnssaannllaarr››  ddaa  aannccaakk  

öözzggüürrllüü¤¤ee  aaflfl››kk  iinnssaannllaarr  aannllaayyaabbiilliirr

Demek ki her fleyde oldu¤u gibi öz-
gürlü¤ün de kurallar› vard›r. Ancak
bu kurallar›n farkl› bir ruhu vard›r.
Bu ruhu kazanan insan kendisini
egemen sistemden ad›m ad›m kopar-
m›fl insand›r. Cinsiyetçi sistemin tüm
ayart›c› etkilerinden ar›nm›fl insan-
d›r. Bu kurallar, cinsiyetçi sistemin
düflünce ve duygu dünyas›ndan kop-
may› gerektirir. Bu gereklere göre ya-
fland›¤› takdirde Önder Apo’nun ‹m-
ral› tabutlu¤unda sergiledi¤i eflsiz di-
renifle anlam verilebilir. Erkek ege-
men sistemden kopufl gücünü kendi-
sinde yaratan insan, özgürlü¤e afl›k
ve özgürlük ateflinde eriyen insand›r.
Özgürlü¤e afl›k insanlar› da ancak öz-
gürlü¤e afl›k insanlar anlayabilir. Vi-
yan yoldafl da bunlardan biridir. 

Viyan arkadafl, eylem an›na kadar
sürekli Önderli¤i anlama çabas›nda
yo¤unlaflt›. Tüm varl›¤›n› Önderlik
gerçe¤ini kavray›fla odaklad›. ‹mral›’-
da yürütülen vahfleti derinli¤ine his-
sederek, büyük tehlikenin kap›da ol-
du¤unu gördü. Viyan yoldafl›n eylemi
sonras› zehirlemenin deflifre edilmesi
tesadüfi de¤ildi. Viyan arkadafl, eyle-
mi ile komplonun gizli, karanl›k yüzü-
ne dikkat çekerek, herkesi gaflet uy-
kusundan uyanmaya ça¤›r›yordu.
Komployu besleyen geriliklere lanet

ÖÖnnddeerrllii¤¤iinn  öözzggüürrllüü¤¤üü

VViiyyaannccaa  bbiirr  dduurruuflflllaa  ssaa¤¤llaannaaccaakktt››rr
“BBuu  öözzggüürrllüükk  mmüüccaaddeelleessiinniinn  yyaaflflaayyaarraakk  bbüüyyüükk  iirraaddeelleerriinnii  oorrttaayyaa  kkooyyaann  VViiyyaannllaarraa,,  SSeerrddaarrllaarraa  iihhttiiyyaacc››  

vvaarr..  HHeerr  kkaadd››nn  VViiyyaannllaaflfl››pp,,  hheerr  eerrkkeekk  SSeerrddaarrllaaflfl››pp  mmüüccaaddeellee  eeddiipp  ssaavvaaflfl››rrssaa  ÖÖnnddeerr  AAppoo  öözzggüürrlleeflfliirr..  ÖÖnnddeerr  

AAppoo’’nnuunn  öözzggüürrllüü¤¤üü  mmiillyyoonnllaarrccaa  VViiyyaann’’››nn  vvee  SSeerrddaarr’’››nn  mmeeyyddaannllaarr››  öözzggüürrllüükk  çç››¤¤ll››kkllaarr››yyllaa  ddoolldduurrmmaass››  vvee  

hhiiçç  bbooflflaallttmmaammaass››yyllaa  ssaa¤¤llaann››rr..  BBiinnlleerrccee  VViiyyaann’’››nn  vvee  SSeerrddaarr’’››nn  öözzggüürrllüükk  ddaa¤¤llaarr››nnaa  aakkmmaass››yyllaa  ssaa¤¤llaann››rr..  

KKoommüünnaall  ssiisstteemmii  ttaabbaannddaann  öörrggüüttlleemmeessiiyyllee  ggeerrççeekklleeflfliirr..  ÖÖzzggüürr  yyaaflflaamm  iiççiinn  yyaaflflaayyaarraakk,,  bbuu  yyii¤¤iitt  iinnssaannllaarr››nn  

aatteeflfliinnddee  kköölleeccii  zziihhnniiyyeettlleerriimmiizzddeenn  aarr››nn››pp  öözzggüürr  KKüürrtt’’üü  yyaarraattaarraakk  ggeerrççeekklleeflfliirr”
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okuyarak herkesi yakt›¤› ateflin ay-
d›nl›¤›nda birlik olmaya ça¤›r›yordu. 

Viyan yoldafl, bir ça¤r›yd›. Bo¤az›na
kadar gaflet ve delalete bo¤ulanlara yü-
zünü günefle, ayd›nl›¤a dönme ça¤r›-
s›yd›. “Göklere, günefle merdiven daya-
y›n” ça¤r›s›yd›. Komplonun fiili olarak
devreye girdi¤i süreç olan 1998-1999
y›l›nda “Güneflimizi Karartamazs›n›z”
diyerek kendilerini bomba yap›p patla-
tan Rojbin, Berwar, B›nevfl, Zin, fieh-
ristan yoldafllar›n gerçe¤i ile buluflma
ça¤r›s›yd›. Kendilerini atefl topu yap›p
karanl›¤› ayd›nlatan, kederli yüreklere
umut serpen Beritan, Kurde, Rotinda
yoldafllarla bütünleflme ça¤r›s›yd›. 

ÖÖnnddeerrllii¤¤iimmiizziinn  iimmhhaa  eeddiillmmeessiinnii

ggeelliiflfleenn  bbuu  bbüüyyüükk  ddiirreenniiflfllleerr  eennggeelllleeddii

Çok iyi biliyoruz ki bu de¤erli yol-
dafllar da Önderli¤imize yönelik ger-
çeklefltirilen uluslararas› komplonun
bafllang›c›ndan ‹mral›’ya getirilifli ve
sonraki süreçte bu komploya hay›r di-
yerek, fedaice iradelerini ortaya koy-
mufllard›. Bu büyük insanl›k ay›b›n›
protesto etmek için kendilerini bomba
yap›p patlatm›fl ve bedenlerini atefle
vermifllerdi. Amaçlar›, dünyada bir
nebze insanl›k vicdan› kalm›flsa onu
uyand›r›p harekete geçirmekti. Bu
amaçla bomba ve atefl olup insanl›¤›n
vicdan›na seslenmifllerdi. Komplocu
güçlere özgürlük aflk›yla yüklü irade-
lerinin gücünü göstermifl, bu gücün
her fleyi yapabilece¤inin mesaj›n› ilet-
mifllerdi. Önder Aposuz bir dünyay›
yakacaklar›n›n ve patlatacaklar›n›n
mesaj›n› vermifllerdi. Bu mesaj günefl-
siz dünyan›n var olamayaca¤›n›n me-
saj›yd›. Kendisini yakan altm›fla yak›n
insan›n verdi¤i ortak mesaj da buydu. 

fiu bir gerçeklik ki, 15 fiubat
komplosuyla Kürdistan’a çöken ka-
ranl›¤› özgürlü¤e afl›k bedenlerden
yükselen bu alevler ayd›nlatt›. Önder-
li¤imizin imha edilmesini, geliflen bu
büyük direnifller engelledi. “Günefli-
mizi Karartamazs›n›z” direnifli olma-
sayd›, Önderli¤imizin fiziki imhas› ve
bunun üzerinden geliflecek olan Kürt
soyk›r›m› kaç›n›lmazd›. Zaten komp-
lonun amac› Önderli¤imizden baflla-
yarak tüm mücadele de¤erlerini, Kür-

distan özgürlük hareketini tasfiye et-
mekti. Halklar aras› düflmanl›k gelifl-
tirerek ve halklar› çat›flt›rarak halk
katliamlar›na meflru zemin haz›rla-
makt›. Özgürlük mücadelesiyle bilinç,
irade ve onur kazanan Kürt’ü ve Kürt
kad›n›n› yeniden tarihin en karanl›k
dip noktas›na itmekti. Kölelefltirip,
uflak haline getirmekti. Komplo flah-
lanan ve ars›zlaflan erkek egemen,
cinsiyetçi sistemin özgürlük direnifli
karfl›s›ndaki büyük tahammülsüzlü-
¤üydü. Kölelik ve zulüm üreten eril
sistemin alçakça ve ahlaks›zca kendi-
sini yaflatma direnciydi. 6 bin y›l›n
tüm korkunçlu¤unu ve çirkinli¤ini
edepsizce ortaya koymas›yd›. 

Bu utanmaz ve aymaz zulme, ilk
dur diyen özgürlü¤e kalkan kad›nlar
oldu. Kendini yakmalar ve patlatma-

lar bu gerçe¤in ifadesiydi. Özgürlü¤e
tutkulu, direniflçi bu kad›nlar karan-
l›¤› mekan tutup, zulüm ya¤d›ran
komplocu güçlere ilk olarak Êdî Bese
diyenlerdi. Êdî Bese’yi ilk olarak “Gü-
neflimizi Karartamazs›n›z” diyerek
kendisini tutuflturanlar hayk›rd›. Ve
ayn› ruhu tafl›yan Viyan yoldafl, y›llar
sonra ayn› ça¤r›y› tekrarlayarak don-
mufl yüreklerin buzlar›n› eritti. 

KKaadd››nn  iillkk  vvee  ssoonn  ssöömmüürrggeeddiirr

Neden günefle ilk koflan a¤›rl›kta
kad›nlar oldu? Bu soru Önder Apo ile
özgürlü¤e yürüyen kad›n aras›ndaki
iliflkinin flifresidir. Önder Apo özgür
yaflam›n özgür kad›nla yarat›laca¤›na
derinden inan›r. Kad›n› ilk ve son sö-
mürge olarak tan›mlar. Nas›l ki kad›-
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n›n sömürülmesiyle tüm toplum sö-
mürülmüflse kad›n sömürüsünün
son bulmas›yla da tüm toplumun öz-
gürleflece¤ine inan›r. Bu aç›dan top-
lumsal köleli¤in afl›lmas›n› kad›n›n
özgürlü¤ünde görür. 

Önder Apo özgür yaflama afl›k bir
insand›r. Eflitli¤in ve özgürlü¤ün ha-
kim oldu¤u bir yaflam Önder Apo’nun
en büyük özlemidir. Zaten tüm varl›-
¤›n› da bu yaflam› yaratmaya adam›fl-
t›r. Kad›na sayg›n›n, de¤erin hakim
oldu¤u, kad›n›n erkekle eflitlik ve öz-
gürlük temelinde yaflam› paylaflt›¤›,
özgür kad›nl› ve erkekli yaflam yarat›-
m› Önder Apo’nun mücadelesinin te-
mel gerekçesidir. Bu yaflam› yarat-
man›n temel koflulu devletçi, iktidar-
c› sistemi ve toplumu aflmak oldu¤u
için; savafl›n›, bu sistemi ve ona da-
yal› toplumsal dokuyu çözmeye, dö-
nüfltürmeye odaklam›flt›r. O aç›dan
kad›n›n özgürleflmesine çok büyük
önem vermifl ve kad›n› mücadelesinin
merkezine yerlefltirmifltir. Toplumun
özgürleflmesinde, özgür yaflam›n ya-
rat›lmas›nda kad›n› temel öncü güç
yapm›fl ve ideolojik, stratejik bir yak-
lafl›m içinde olmufltur. Kad›n özgürle-
flip, öncülefltikçe demokratik, özgür
toplum inflas›n›n o oranda yaflam
flans› buldu¤unu derinden kavram›fl
ve uygulamaya geçirmifltir. 

ÖÖzzggüürr  kkaadd››nn  öözzggüürr  ttoopplluummuunn  

rruuhhuu  vvee  vvaarroolluuflfl  kkooflfluulluudduurr

Önder Apo kad›n› biyolojik, fiziki
farkl›l›¤a indirgeyerek, sapm›fl zihniye-
tin ürünü olarak kad›n› zay›f cins ola-
rak ele alan, biyolojik yap›s›n› zaafl›
gören erkek egemen akl›n bak›fl aç›s›-
n› köklü elefltirerek kad›n fizi¤ini zaaf
yüklü de¤il, kad›n› o biçimde de¤erlen-
diren akl›n zaaf yüklü oldu¤unu ispat-
lam›flt›r. Kad›n›n insan özünün komü-
nal ifadesi oldu¤unu kan›tlam›fl ve bu
gerçe¤i aç›¤a ç›karm›flt›r. Özgürlü¤e
kalkan kad›n flahs›nda tüm komünal
de¤erleri yeniden diriltmifltir. Özgür
kad›n›, özgür toplumun ruhu ve varo-
lufl koflulu olarak tan›mlam›flt›r. 

Önder Apo kad›n›n kölelik zincir-
lerini parçalamas› için s›n›rs›z bir ça-
ba harcam›flt›r. Kad›n›n kendi öz gü-

cüne ve iradesine dayal› özgün örgüt-
lenme mücadelesini tüm sahalarda
gelifltirmifltir. Halk ordusu içinde öz-
gün ve özerk kad›n ordusunu kur-
mufltur. Bunun yan› s›ra sosyal, si-
yasal tüm yaflam sahalar›nda kad›n
inisiyatifine dayal› örgütlenmelere
gitmifltir. Kad›n›n iradeleflmesine da-
yal› gelifltirdi¤i zemin üzerinden ka-
d›n partileflmesini sa¤lam›flt›r. Kad›n
partileflmesi, yüksek özgürlük çaba-
lar›n›n ve kad›n flahs›nda ortaya ç›-
kan özgürlük düzeyinin somutlaflm›fl
ifadesidir. Kad›n partileflmesi insan-
l›¤›n, kan›n›, eme¤ini emerek cana-
varlaflan erkek egemen sisteme karfl›
en radikal mücadele durufludur. Ka-
d›n kurtulufl ideolojisi temelinde ku-
rulan kad›n partisi; kad›n özgürlü-
¤ünden bafllayarak toplumsal özgür-
leflmeyi programlaflt›r›p, mücadele
stratejisini buna göre oluflturarak
cinsiyetçi sistemin karfl›s›na etkili ve
radikal bir güç olarak ç›km›flt›r. 

Özgürlük mücadelesine sel gibi
akan kad›nlar egemen sistemi ür-
kütmüfl, komplocu sistemi harekete
geçirmifltir. Kölelik zincirlerini par-
çalayarak özgürlü¤e koflan kad›n
komplocu sistem güçlerini pani¤e
sokmufltur. O aç›dan komplo Önder
Apo flahs›nda özgürlü¤e kalkan ka-
d›na karfl› da gelifltirilen bir komplo-
dur. Amaç Önder Apo flahs›nda öz-
gür kad›n mücadelesini ve özgür ya-
flam projesini tasfiye etmektir. 

Erkek egemen zihniyetin yo¤un-
laflm›fl ifadesi olan kapitalizm, kad›n
flahs›nda köleli¤i kader haline getir-

menin bin bir arac›n› gelifltirirken
buna cevaben Önder Apo özgür insan
ve özgür toplum projesiyle sisteme
karfl› durdu. Bunu sistemin belkemi-
¤i haline gelen köle kad›n› ad›m ad›m
özgürlü¤e çekerek sa¤lad›. 3 yüz y›l-
d›r köleli¤e isyan eden ama bu isyan›
ideolojik-felsefîk, örgütsel ve siyasal
bir içeri¤e ve biçime kavuflturamayan
kad›nlar›n mücadele ile yaratt›¤› mi-
ras› da sahiplendi. Bu mirasa da bü-
yük anlam yükledi ve esas olan yan-
lar› tamamlayarak mücadeleyi yük-
seltti, büyüttü. Mücadele eden ancak
erkek egemen sisteme benzeflmekten
de kurtulamayan kad›n gerçe¤ini ter-
sine çevirdi. Kad›n kurtulufl ideolojisi
ve partileflmesiyle kad›n mücadele-
sinde temel bir eksiklik olan ideolo-
jik-felsefik boyutu tamamlad›. Müca-
delenin stratejik hatt›n› belirledi. Ka-
d›nda kendi kaderini tayin hakk›n›n
bilincini oluflturdu. Kapitalist sistem
ve kuyrukçular› flunu çok iyi fark et-
tiler; sistemin dayanak noktalar› bir
bir kaybediliyor. Komplo bu gerçe¤e
dayanarak yap›ld›. Önder Apo kapita-
lizme teslim olsayd›, özgür duruflun-
dan taviz verseydi bu komplo da ol-
mayacakt›. Bu çok aç›k. Nitekim ön-
cesinde teslim olmas› için say›s›z me-
saj al›yor, O hepsini reddediyor ve öz-
gürlükte, insanl›kta ›srar ediyor, di-
reniyor. Özgürlük söylemini ve eyle-
mini daha fazla güçlendiriyor. 

ÖÖzzggüürrllüükk  üüzzeerriinnddeekkii  tteehhlliikkeeyyee  ssooyylluu  

eeyylleemmlleerriiyyllee  ddiikkkkaatt  ççeekkttiilleerr

Komplo bafllarken CAI’in ‘Önce ka-
d›n› vurun’ slogan› özgürlü¤e koflan
kad›ndan duydu¤u korkunun itiraf›-
d›r. Önder Apo’nun açt›¤› özgürlük
kap›s›ndan içeri giren ve ufuklara
aç›lan kad›na karfl› besledi¤i korku-
nun dile getiriliflidir. Ama Önder Apo
etkisiz hale getirilip imha edilirse ka-
d›n öncülü¤ünde gelifltirilen özgür-
lük mücadelesi tamamen imha edile-
bilecektir. Dolay›s›yla özgür toplum
ütopyas› bir kez daha y›k›lacakt›r.
Kad›n›n dirilifli ile canlanan özgürlük
umutlar› tümden yok edilecektir.
Böylece sistemi tehdit eden esas güç
tümden saf d›fl› b›rak›lm›fl olacakt›r. 

“ÖÖnnddeerr  AAppoo  öözzggüürr  iinnssaann  vvee  öözzggüürr  

ttoopplluumm  pprroojjeessiiyyllee  ssiisstteemmee  kkaarrflfl››  

dduurrdduu..  BBuunnuu,,  ssiisstteemmiinn  bbeell  kkeemmii¤¤ii  

hhaalliinnee  ggeelleenn  kkööllee  kkaadd››nn››  aadd››mm  

aadd››mm  öözzggüürrllüü¤¤ee  ççeekkeerreekk  ssaa¤¤llaadd››..  

33  yyüüzz  yy››lldd››rr  kköölleellii¤¤ee  iissyyaann  eeddeenn  

aammaa  bbuu  iissyyaann››  iiddeeoolloojjiikk--ffeellsseeffîîkk,,  

öörrggüüttsseell  vvee  ssiiyyaassaall  bbiirr  iiççeerrii¤¤ee  vvee  

bbiiççiimmee  kkaavvuuflflttuurraammaayyaann  

kkaadd››nnllaarr››nn  mmüüccaaddeellee  iillee  

yyaarraatttt››¤¤››  mmiirraass››  ddaa  ssaahhiipplleennddii”
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Tüm kölelefltirici etkilere ra¤men
kad›n gerçe¤i hakikate en yak›n ger-
çekliktir. Özgürlü¤e daha yak›nd›r
kad›n. Yoksa komplo geliflti¤inde on-
larca yi¤it Kürt insan›n›n, Kürt kad›n-
lar›n›n bu kadar net tutum koymas›-
n›n anlam› nas›l kavran›r? Komplo
derinleflti¤inde ve Önder Apo’nun ya-
flam› tehdit edildi¤inde Viyan arkada-
fl›n vicdanlar› ayakland›ran duruflu
nas›l anlama kavuflabilir? Komploya
özgürlük inançlar› ve iradeleriyle kar-
fl› koyanlar soylu düflünce ve duygu-
lar›yla yola ç›kt›lar. Bu yoldafllar,
komployla vurulmak istenilenin özgür
kad›n, özgür insan ve özgür toplum
oldu¤unu gördüler. Do¤an›n insanl›-
¤a son flans gibi sundu¤u özgürlük
emekçisi Önder Apo’yla insanl›¤›n öz-
gür yaflam seçene¤inin yok edilmek
istendi¤ini anlad›lar. Ve özgürlük
üzerindeki tehlikeye soylu eylemleriy-
le dikkat çektiler, karfl› durdular. 

ÖÖzzggüürr  yyaaflflaamm  sseeççeennee¤¤ii  hhaallaa  

ççookk  cciiddddii  bbiirr  tteehhddiitt  aalltt››nnddaadd››rr

Ancak tehlike henüz ortadan kalk-
m›fl de¤ildir. Komplo de¤iflik biçimlere
bürünerek varl›¤›n› sürdürüyor. Ön-
der Apo üzerindeki zulüm ve iflkence
devam ediyor. Özel bir statüde tutula-
rak her tutukluya tan›nan tüm hak-
lardan yoksun b›rak›lmaktad›r. Ulu-
sal ve uluslararas› hukukun d›fl›nda
gayr› meflru ve yaz›l› olmayan etik d›-
fl› bir hukuk ifllemektedir. Fiziki imha

plan› elde haz›r tutulmaktad›r. Zaten
11 kez verilen hücre cezalar› ‹mral›
koflullar›nda fiziki iflkenceden de a¤›r
bir uygulamad›r. Önder Apo’nun için-
de bulundu¤u durum ve uygulamalar
sistemin Kürt halk›na ve kad›na yak-
lafl›m›n› da özetlemektedir. Her gün
birileri katledilmekte, bombalar patla-
t›lmakta, zindanlar tutsaklarla dolup
taflmaktad›r. Küçük çocuklardan
tutal›m en yafll›s›na kadar insanlara
iflkence yap›lmaktad›r. Ve her gün
Kürdistan da¤lar›na bomba ya¤mak-
ta, operasyonlar artarak sürmektedir.
Önder Apo öncülü¤ünde özgür toplu-
mu yaratman›n öncülü¤üne soyunan
Kürt kad›n› ve halk› yaflam›n her ala-
n›nda hedef haline getirilmektedir. Bu
anlamda özgür yaflam seçene¤i çok
ciddi bir tehdit alt›ndad›r. 

KKoommpplloonnuunn  bbaaflfl  aakkttöörrüü  bbuuggüünn  

AAKKPP  hhüükküümmeettiiddiirr

Mevcut durumda uluslararas›
komplonun bafl aktörü durumunda
olan AKP’dir. AKP flu anda hem Ön-
derli¤imiz, hem halk›m›z hem de öz-
gürlük gerillas› üzerinde gelifltirilen
komplocu ve katliamc› politikalar›n
bafl sorumlusudur. AKP zaman za-
man politik manevralar yaparak
Kürtleri beklentiye koyup oy topla-
maya ve mücadeleyi liberalize ederek
pasif bir pozisyona çekmeye çal›fl-
maktad›r. AKP’nin bu sahtekar ve
pragmatik oyunlar›na gelmemek, ba-

r›fl ve demokrasiye yaklafl›mda sami-
miyet ölçüsü olarak Önder Apo’nun
özgürlü¤ü temelinde Kürt sorununa
demokratik-bar›flç›l çözüm yaklafl›m›
gelifltirmesini k›stas almak oldukça
önemlidir. AKP ‹mral›’da terör estirip
Önderli¤imizin tek kelime Kürtçe ko-
nuflmas›na izin vermezken TRT’de
Kürtçe kanal açmaktad›r. Kürtlerin
diliyle Kürtlere küfretmektedir. Kürt-
çeyle Önder Apo’ya ve özgürlük mü-
cadelesiyle yarat›lan de¤erlere sald›r-
maktad›r. Kürtçeyle Kürtleri asimile
etmeye çal›flmaktad›r. Ve Kürt’ün
ana dilini Kürt’e karfl› bir silah ola-
rak kullanmaktad›r. Dil-kültür ala-
n›nda oldu¤u gibi siyasette de iflbir-
likçi güçleri alternatif önderlikler ve
yap›lanmalar olarak karfl›m›za ç›kar-
man›n giriflimlerini örgütlüyor.
Kürt’ü Kürt’e k›rd›rtma oyunu yüz-
lerce y›ll›k bir geçmifle sahip olmas›-
na ra¤men komplocu güçler yeniden
yeniden bundan medet umuyorlar ve
deniyorlar. Kürt halk›na yaklafl›mda
bundan daha onur k›r›c› ve afla¤›la-
y›c› bir fley olabilir mi? Halk›m›za
meydanlarda sald›ran, “kad›n da ol-
sa çocuk da olsa gere¤i yap›lacakt›r”
diyen zihniyetle soyk›r›m uygulayan
ve da¤lara tonlarca bomba ya¤d›ran
bir hükümet uluslararas› komplo-
nun yürütücüsüdür. Komployu de-
vam ettiren AKP hükümetinin Kürt
halk›n›n onuru özgür yaflam de¤eri
olan Önder Apo’ya hücre cezalar›yla,
halk›m›za iflkencelerle ve gerillaya
operasyonlarla yaflatmak istedi¤i
teslim alma politikas›na güçlü dar-
beler indirmek, durdurmak ve yenil-
giye u¤ratmak komployu bofla ç›kar-
mak temel stratejimizdir. Bu strateji
çok yönlü bir duruflu gerekli k›lar.
Buna göre oldukça derinlikli ve ön-
görülü olmak ve verilmesi gereken
cevaplar› sosyal, siyasal, ideolojik ve
örgütlenme alan›nda zaman›nda ya-
ratmak komployu aflma gücünü ya-
ratacakt›r. Ayn› zamanda “Günefli-
mizi Karartamazs›n›z” fliar›yla be-
denlerini atefle veren yi¤it insanlar›-
m›za lay›k olman›n duruflu olacakt›r.

11. y›l›na giren uluslararas› komp-
lonun güncel, uzun vadeli tüm oyun-
lar›na “Güneflimizi Karartamazs›n›z”
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fliar›yla efsaneler yaratarak cevap ve-
ren onlarca yi¤it Kürt insan› ve onla-
r›n izinde yürüyen Viyan Soran, Ser-
dar Ar›, Veysi Kaya ve Devrim Saltuk
yoldafllar›n çizgisinde bir duruflla
mücadele bayra¤›n› her zamankinden
daha fazla yükselterek cevap olabili-
riz. Mücadeleyi yükseltmek onlar›
taklit ederek kendini yakmak ve bom-
bayla düflmanda patlatmak da de¤il-
dir. Aksine bu tür bir tarz bu de¤erli
yoldafllar› da yeterince anlamamak
olur. Bu yoldafllar›n çizgisinde yürü-
mek; özgürlük kurallar›na göre yafla-
mak ve yaflayarak savaflmakt›r. Öz-
gürlük inanc›n› keskinlefltirerek öz-
gür iradeyi güçlendirip bunu büyük
bir örgütleme ve mücadele gücüne
dönüfltürmektir. Bu yoldafllar›n çizgi-
sini baflar› ve zafer çizgisi olarak ka-
bul ediyorsak e¤er -ki öyledir- o halde
örgütlemede ve mücadelede baflar›ya
ve zafere kesin kes kilitlenmeliyiz.
Her alanda çok yayg›n örgütlenip mü-
cadeleyi büyüterek görkemli direnifl
eylemleri ortaya koymal›y›z. 

ZZaaffeerrii  ggeettiirreenn  ttaarrzz  VViiyyaannllaarr››nn  

BBeerrwwaarrllaarr››nn  SSeerrddaarrllaarr››nn  ttaarrzz››dd››rr

Mevcut pozisyon zafere kilitlenmifl
bir mücadele düzeyinin gerisindedir.
Kuflkusuz çok say›da eylem ve etkin-
lik oluyor, örgütlenmeler gelifltirili-
yor. Ancak bunlar zaferi sa¤layacak
bir etki düzeyine sahip de¤ildir. Zafe-
ri getiren tarz Viyanlar›n, Berwarla-
r›n, Serdarlar›n tarz›d›r. Yani özgür-
lü¤e kendini tümden adam›fl, inanç-
lar›, iradeleri, sözleri ve eylemleri
güçlü insanlar›n tarz›d›r. Özgürlü¤ün
yasalar›na göre kendilerini yeniden
yaratanlar›n ve görkemli direnifl orta-
ya koyanlar›n tarz›d›r. Bu tarza uy-
gun bir direnifl kendisiyle birlikte
mutlaka baflar›y› getirecektir. 

Özgürlü¤e afl›k Viyanlar›n izinde
yürüyen Kürt kad›n› kendisini özgür-
lefltirip toplumu da özgürlefltirmenin
iddias›n› ortaya koymufl olacakt›r.
fiu anda bunun da tek yolu Önder
Apo’nun özgürleflmesidir. Baflar› da
zafer de buradad›r. Önder Apo özgür-
leflirse zafer kesindir. Önder Apo’nun
esaret koflullar›n›n son bulmas› de-

mek, kad›n›n ve tüm toplumun esa-
retten kurtulmas› demektir. O aç›-
dan Önder Apo’nun özgürlü¤ü için
tüm enerjiyi direnifl mücadelesine
kanalize etmek onurlu ve Viyanca bir
durufltur. Önder Apo’nun özgürlü¤ü
eksenli bir mücadele demokratik-ba-
r›flç›l sürecin geliflmesinde ve özgür
toplumun inflas›nda kilit bir role sa-
hiptir. Tüm mücadele Önder Apo’-
nun özgürlü¤ünü sa¤lama temelinde
yükseltilip radikallefltirilirse bir de-
¤er tafl›r. Çünkü flu bir gerçektir ki
Önder Apo muhatap al›nmadan ve
özgürleflmeden Kürt’ün onurlu yafla-
mas›na asla müsaade edilmez. Ön-
der Apo özgürleflmeden demokratik
bar›flç›l bir süreç asla geliflmez. Top-
lumsal bar›fl sa¤lanmaz. Cinslerin
eflitli¤ine ve özgürlü¤üne dayal› öz-
gür yaflam kurulmaz. Bütün bunla-
r›n geliflebilmesi için Önder Apo’nun
özgürleflmesi gerekiyor. 

KKeennddiinnee  zzaarraarr  vveerreenn  ddee¤¤iill  

kkoommppllooccuullaarraa  zzaarraarr  vveerreenn  rraaddiikkaall  

bbiirr  mmüüccaaddeellee  ttaarrzz››  ggeelliiflflmmeelliiddiirr

Uluslararas› komplonun 10. y›l›n›
geride b›rakt›¤›m›z bugünlerde Ön-
der Apo üzerindeki zulme dikkat çe-
kerek insanl›k vicdan›n› uyand›r›p
tepkilerini ortaya koymay› sa¤lamak
için Diyar Xoy yoldafl Güney Kürdis-
tan’da bedenini atefle verdi. Rojbinle-
rin, Viyanlar›n, Serdarlar›n ça¤r›s›n›
tekrarlad›. Soylu bir ça¤r› olsa da ta-

v›r her zaman için yanmak de¤il, di-
renifl mücadelesini yükseltip Önder
Apo’yu özgürlefltirmede ›srar eylemi
olmal›d›r. Önder Apo’yu özgürlefltir-
mek için, kendini yakmak yerine ge-
rici egemen sistemi üreten kurum
kurulufllar›, araç gereçleri yakmak
yine Kürtlere ‹mral› trajedisini yafla-
tan ve ‹mral› sistemini yaratan
komplocu güçleri hedef almak, uyku-
lar›n› kaç›rmak, onlara kâbus yaflat-
mak daha do¤rudur. Kendilerine za-
rar veren de¤il komploculara zarar
veren radikal bir mücadele tarz› ge-
liflmelidir. Kendini yakacak kadar
büyük ve keskin olan iradeyi ve inan-
c› yaflayarak, savaflarak özgürlük ey-
lemine dönüfltürmeliyiz. 

Bu özgürlük mücadelesinin yafla-
yarak büyük iradelerini ortaya koyan
Viyanlara, Serdarlara ihtiyac› var.
Her kad›n Viyanlafl›p, her erkek Ser-
darlafl›p mücadele edip savafl›rsa
Önder Apo özgürleflir. Demokratik,
eflit, özgür yaflam yarat›l›r. Önder
Apo’nun özgürlü¤üne giden yol, mil-
yonlarca Viyan’›n ve Serdar’›n mey-
danlar› özgürlük ç›¤l›klar›yla doldur-
mas› ve hiç boflaltmamas›yla sa¤la-
n›r. Binlerce Viyan’›n ve Serdar’›n öz-
gürlük da¤lar›na akmas›yla sa¤lan›r.
Yüzlerce Viyan’›n ve Serdar’›n komü-
nal sistemi tabandan örgütlemesiyle
gerçekleflir. Özgür yaflam için yafla-
yarak, bu yi¤it insanlar›n ateflinde
köleci zihniyetlerimizden ar›n›p Öz-
gür Kürt’ü yaratarak gerçekleflir. 
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Benim buraya getiriliflimde Türki-
ye’nin ciddi hiçbir rolü yoktur. Türki-
ye’nin buna gücü de yetmez. Buraya
getiriliflimde birinci dereceden rolü
olan ‹srail’dir. Ben bunu iyi biliyorum.
Bana hücre cezalar› verilmesinde de
‹srail’in rolü var. Benim konuflmam›
istemeyen, beni susturmak isteyen de
‹srail’dir. ‹srail dünyay› parma¤›nda
oynat›yor. ‹srail’in gücünü en iyi ben
biliyorum. Savunmalar›mda çok de-
tayl›, kapsaml› aç›klad›m. Herkes ‹s-
rail’in Gazze’ye sald›r›s›na flafl›r›yor,
‹srail karfl›s›nda dehflete kap›lm›fllar.
fiafl›rmaya gerek yok. ‹srail bunun
ideolojisini 8 yüz y›ld›r haz›rlam›fl, bi-
tirmifl, hatta 2-3 bin y›l öncesine ka-
dar uzan›yor bu ideoloji. Her fleyi
planlam›fl. ‹srail’in Gazze sald›r›s› be-
ni do¤rulamad› m›? Ben savunmamda
200 ulus-devletin ‹srail karfl›s›nda ça-
resiz kald›¤›n› belirtmifltim. Burada
kim do¤rulan›yor? Ben do¤rulan›yo-
rum, bu aynen böyle yaz›lmal›d›r. Ben
savunmalar›mda iki hususu belirt-
mifltim, ikisinde de do¤rulan›yorum:
Bunlar H›ristiyanl›¤› kulland›lar, ‹s-
lam’› kulland›lar, Hinduizmi bile kul-
land›lar. 4 yüz y›ll›k ‹spanya ‹mpara-
torlu¤u’nu parçalad›lar. Avusturya-
Macaristan ‹mparatorlu¤u’nu, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nu bölüp-parça-
lad›lar. Bir de 50 tane Arap devleti bir
‹srail etmez demifltim. Birleflmifl Mil-
letler kap›da eflek gibi bekledi. Hepsi
‹srail karfl›s›nda çaresizdir. ‹ngiltere
ile 5 yüz y›ld›r Ortado¤u, Anadolu ve
Arap co¤rafyas› üzerinde çal›fl›yorlar. 

Ulus-devletler ba¤›ms›zl›ktan bah-
sediyorlar. Hâlbuki ulus-devletler en
ba¤›ml› devlet türüdür. Kapitalizme
ba¤l›d›rlar. Kapitalizmin çizdi¤i çerçe-
veye ba¤l›d›rlar. Mustafa Kemal’i niye
söylüyorum, flunun için söylüyorum.
Mustafa Kemal çok az bir dönem ba-
¤›ms›z olabildi. Sadece bir buçuk, iki
y›l gibi k›sa bir süre içinde ‹ngiltere’ye
kafa tutabilmifltir. Ç›lg›n Türkler,
Dehflet Türkler, bu tarzda ‹ngilizlerle
savafl›lamaz. Lenin de ayn› flekilde
ba¤›ms›z oldu¤u bir iki y›ll›k bir dö-
nemi oldu. Sovyet ve Çin de ba¤›ms›z
olamad›lar, sonuçta bunlar›n hepsi
kapitalizme dönüfl yapm›flt›r. 

HHaammaass  ssaaddeeccee  iikkttiiddaarr››  
iiççiinn  ssaavvaaflflmmaakkttaadd››rr

Hamas’›n da öyle bilindi¤i gibi ‹sla-
miyet ile çok ilgisi yok. Sen Hamas ne
diye provokatif amaçl› iki füze at›yor-
sun? Senin gücün var m›? Hay›r. ‹sra-
il’in gücü var m›, güçlü silahlar› var
m›? Var. O halde sen ‹slamiyet’e de¤il,
baflka fleye hizmet ediyorsun. ‹slam
için savafl böyle mi olur? Hz Muham-
med’in savafllar› böyle miydi? Hz
Ali’nin yapt›¤› savafllar böyle miydi?
Hay›r. Hz Muhammed ve Hz Ali’nin sa-
vafllar› yüce amaçl›d›r, devrimci nite-
liklidir, ideolojik içeriklidir. Hamas’›n
savafl› sadece kendisinin iktidar› için-
dir. Ben buna karfl›-‹slam da demiyo-
rum. Bunlar›nki iktidar-‹slam’d›r. ‹s-
lam’› kendi iktidarlar› için kullan›yor-

lar. Ben burada ‹srail’i övmüyorum, ‹s-
rail ile ilgili çözümlemelerim, düflünce-
lerim biliniyor. Daha önce bu konuya
iliflkin aç›klamalar›m vard›, o yüzden
tekrar etmek istemiyorum. Bunlar›n
anlay›fllar›n›, amaçlar›n› anlamak için
söylüyorum. AKP de öyledir. AKP’nin
‹slam anlay›fl› iktidar-‹slam’d›r. Gerçek
‹slamiyet ile alakas› yoktur. Bu ‹slam
anlay›fl› sonradan oluflturuldu. Kendi
iktidarlar›n› oluflturmak için, iktidarda
kalmak için ‹slamiyet’i kullan›yorlar.
Daha fazla para kazanmak için, daha
fazla iktidarda kalmak için dini kulla-
n›yorlar. ‹ran’›n ‹slam anlay›fl› da ayn›
flekildedir. Kendi iktidarlar›n› sa¤lam-
laflt›rmak, iktidarda kalmak için ‹sla-
miyet’i kullan›yorlar. 

Silivri bir karikatürdür. Do¤u Perin-
çek, Yalç›n Küçük düfltükleri durum
ortada. Çok rezilane bir durum. Onla-
r›n nezdinde Silivri’de Kemalizm’in ka-
rikatürünü ç›kar›p duvara ast›lar.
Özellikle Perinçek için söylüyorum, in-
flallah takip ediyordur, bu sözlerim ona
ulafl›r. Onlar 1920’lerin Atatürk’ünün
günümüzdeki duvara as›lan karikatür-
leridir. Albay’›n ölümü de böyle mi ol-
mal›yd›? gerçekleri anlatmadan öldü.
Devlet bunlara suç ifllettirdi sonra da
onlar› bu hale düflürdü. Albay düfltü¤ü
durumu görünce kahr›ndan öldü. 

Ergenekon konusunda ordu ve
AKP anlaflm›fllar. Bu aç›k. Bundan
böyle üst düzey görevlilere kadar
uzanmaz. Ergenekon’un tonlarca su-
çu, günah› var. Kürtlere karfl› binler-
ce faili meçhul ifllendi. Ergenekon’u
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Kürt  sorununu  Ortado¤u'da  bir  silah
olmaktan  ç›karal›m
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çözmek istiyorlarsa bunlar› çözmeli-
dirler. Ben bir kitab›n önsözünü
Özal’a atfetti¤imi belirtmifltim. Özal
bu sorunu çözmek istiyordu. Özal, bi-
zimle irtibata geçece¤i gün öldürüldü.
Özal, öldürülmeden benim Milliyet
gazetesinde bir demecim yay›nland›.
Bir gün sonra da Özal öldürüldü. Bu
çok önemli. O zaman da Özal’›n öldü-
rüldü¤ünü söylemifltim. Bunu sadece
ben söylemiyorum; koca bir cumhur-
baflkan›n›n öldürüldü¤ünü ailesi söy-
lüyor, efli, kardefli söylüyor. Özal’›n
ölümü ayd›nlat›lmadan Ergenekon
ayd›nlat›lamaz. 4 Temmuz’da Kartal
Demira¤’›n Özal’a sald›rd›¤› gün Milli-
yet’te benim M. Ali Birand’la yapt›¤›m
röportaj yay›nlanm›flt›. O sald›r› da
tesadüf de¤il. Bunlar›n hepsinin ay-
d›nlat›lmas› laz›m. Bahtiyar Ayd›n’›n
ölümü var; onun ölümünde
benim herhangi bir emrim
yok. Bizimle ilgisi yok. Dört
önemli general öldürüldü. Efl-
ref Bitlis olay› var. Albay Öz-
den’in ölümü var. Bu konuda
eflinin de aç›klamalar› var. 33
askerin ölümü var ve bu
ölümle ilgili yeni bir sürü
komplo teorileri üretiliyor. 33
asker neden oradayd›, niçin
silahlar› yoktu, kimler tara-
f›ndan silahs›zland›r›ld›? Fik-
ri Karada¤’›n ba¤lant›lar› ara-
n›yor. E¤er Ergenekon’u çöz-
mek istiyorsa, bunlar›n hep-
sinin do¤ru-düzgün araflt›r›-
l›p ortaya konulmas› gereki-
yor. Bir savc› gelirse bu ko-
nularda benim de bildiklerim
var, onlar› söylerim. Bunlar
için ve sorunun çözümü için
Hakikatleri Araflt›rma ve Ada-
let Komisyonu’nu önermifl-
tim. Bu komisyonun tüm ger-
çekleri ortaya ç›karma so-
rumlulu¤u var. Bu konuda
meclisin sorumluluk almas›
gerekti¤ini söylemifltim. Bi-
zim de hiç suçumuz yok mu?
Varsa bunlar›n da araflt›r›l-
mas› laz›m. PKK içinde de su-
çu olanlar yok mu? Var. Me-
sela fiemdin Sak›k. Bizden
ba¤›ms›z, kendi bafl›na bir

sürü ifl yapm›fl. Bunlar›n da ortaya
ç›kar›lmas› laz›m. Yine Süleyman,
saflar›m›zda üç kardefli flehit düflmüfl
birisini belini bomba ba¤layarak Bü-
yükan›t’a karfl› eylem yapmas› için
ayarlam›fl. Selim Çürükkaya’n›n da
yapt›klar› ortada. Benim suçum, so-
rumlulu¤um varsa, bunlar›n da orta-
ya ç›kar›lmas› laz›m. Bu komisyon bi-
zim, örgütün ya da devletin himaye-
sinde olsun demiyorum. Ba¤›ms›z ça-
l›flabilmelidir. Türkiye’nin demokra-
tikleflmesini esas almal›d›r. 

HHeerrkkeessllee  pprreennssiipplleerr  iillkkeelleerr  
ççeerrççeevveessiinnddee  ççaall››flfl››rr››mm

Özal bana haber yollad›, “sen tü-
müyle yanl›fl de¤ilsin” diyordu. Özal

cesur bir adamd›, bu konuda dürüst
bir adamd›. Konuflaca¤›m›z gün öldü-
rüldü. Ben on befl y›ld›r biraz da
Özal’›n bu çözüm miras›na sahip ç›k-
mak için konufltum. An›s›na ba¤l›
kalmak için konufltu¤umu söylemifl-
tim daha önce. Ecevit de dürüst biriy-
di, bar›fl› sa¤lamak istiyordu. O da
felç oldu. Yoksa onu felç mi ettiler!
Özal benden ricada bulunmufltu. Er-
bakan da bana üç mektup gönder-
miflti. Erbakan da bunlar›n baflkan›y-
d›. Kas›m 2002’de Abdullah Gül’e de
uzun bir mektup gönderdim. Ben Er-
do¤an, Abdullah Gül benden ricada
bulunsun da demiyorum. Gül’e mek-
tup yazd›m. Ben, Erdo¤an ya da Gül
gelsin de demiyorum, çok üst düzey
yetkili birisi de gelsin demiyorum.
Devlet ad›na bir yetkili olsun yeter. 

Benim aç›klamalar›m,
görüfllerim do¤ru yans›t›l-
mak zorundad›r. Ben Cemil
Bay›k ve Duran Kalkan için
ajand›r demedim, ajan keli-
mesini kullanmad›m. Taraf
gazetesinde “Öcalan bunlar
hakk›nda ajand›rlar dedi”
diye bir haber yay›nlanm›fl.
Neden böyle yay›nlan›yor? 

Medyan›n bir çok haberi
yanl›fl yans›tt›¤›n› biliyo-
rum. Ama avukatlar›m›n
da hemen yalanlama gön-
dermesi laz›m. Böyle olma-
d›¤›, gerçek neyse onu yaz-
malar› gerekti¤ini kendile-
rine bildirilebilir. Ben Du-
ran Kalkan ve Cemil Bay›k
için, onlarla prensipler çer-
çevesinde hareket etti¤imi
belirtmifltim. Onlarla ta
Ankara’daki y›llarda bera-
ber çal›flt›m. Benim çal›fl-
ma tarz›m bu. Herkesle
prensipler, ilkeler çerçeve-
sinde çal›fl›r›m. Kesinlikle
bunlara ajand›r demedim.
Beni do¤ru aktarmal›d›rlar.
Avukatlar›m›n daha dik-
katli olmas› laz›m. Avukat-
lar›m benim buradaki gö-
rüfllerim önceki düflüncele-
rimden de yararlan›larak,
kendi yorumlar›n› da kata-
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rak, daha genifl bir flekilde kamuoyu-
na aktar›labilir. 

Ben burada konufltuklar›mdan do-
lay›, düflüncelerimden dolay› 11 kez-
dir hücre cezas› al›yorum. Bu hücre
cezalar›yla bana “sen konuflma” me-
saj› veriliyor. Ben burada PKK lideri
olarak suçlan›yorum. Hem PKK bafl›
olarak bilmem PKK’nin nesi olarak
yarg›l›yorlar hem de PKK’yle ilgili ko-
nuflamazs›n, PKK’ye talimat veremez-
sin diyorlar. Benim PKK lideri olarak
yarg›land›¤›m› A‹HM de belirtiyor,
A‹HM’in bu konuda karar› var. Avru-
pa Adalet Divan› da beni PKK lideri
olarak yarg›land›¤›m› belirtiyor. E¤er
ben PKK’nin bafl› olarak yarg›lan›yor-
sam benim bu konuda savunma hak-
k›m da olmal›d›r, PKK’yle ilgili her fle-
yi bilmek de söylemek de hakk›md›r.
Bana bu konuda imkân da verilmeli-
dir. PKK benim kurdu¤um bir örgüt-
tür, benden ba¤›ms›z de¤ildir, ben bu-
nunla ilgili yarg›lan›yorum. A‹HM’de
buna iliflkin yeniden yarg›lama karar›
var. Benim bu konuda yeniden yarg›-
lanmam laz›m. Benim PKK içinde tas-
vip ettiklerim de var etmediklerim de
var, PKK’nin be¤endi¤im fleyleri var
be¤enmedi¤im fleyleri de var. 

OOnn  yy››lldd››rr  bbuurraaddaa  bbüüyyüükk  bbiirr  ssaabb››rrllaa
bbaarr››flfl  iiççiinn  ççaabbaa  ssaarrff  eeddiiyyoorruumm

Benim bu konuda savunma hak-
k›m var, olmal›d›r. Ben PKK’ye tali-
mat da vermiyorum. Cumhurbaflka-
n›n› da Baflbakan› da tehdit etmiyo-
rum, onlar› uyarm›yorum da, olabile-
cekleri söylüyorum. Burada kendi gö-
rüfllerimi belirtiyor, kendimi savunu-
yorum, kendimi savunmaya devam
edece¤im. Ben on y›ld›r burada bü-
yük bir sab›r ve olgunlukla bar›fl için,
bu sorunun çözümü için çaba sarf
ediyorum. Benim bu konuda sorum-
luluklar›m var, bunlar› dile getiriyo-
rum. Özal’› bunun için dile getiriyo-
rum. Üzerinden on befl y›l geçti. Ben
biraz da Özal’›n hat›ras›n› yerine ge-
tirmeye çal›flt›m. Anlaml› bir bar›fl
için on y›ld›r çaba gösteriyorum. Ama
11 kezdir hücre cezas› veriliyor. Bu
a¤›r hücre cezas› koflullar›n› da göze

alarak on y›ld›r burada bar›fl için ça-
bal›yorum. Siz avukatlar bu hücre ce-
zalar› konusunda bir çözüm bulmal›-
s›n›z. Avukatlar›m savc›yla da konu-
flabilir, bu hücre cezalar›n› neden bu
kadar veriyorsunuz diye. ‹dareyle de
konuflulabilir. Benim bu hücre ceza-
lar›ndan kurtulmam laz›m. Öldüre-
cek beni bu cezalar bu gidiflle. Buna
bir çare bulunmas› laz›m. Dünyada
bu koflullar sadece bana uygulan›yor,
baflka bir yerde de örne¤i yok. 

Ben çok öfkeliyim, öfke duyuyo-
rum. Bunlar hiç anlam›yorlar. Siz de
anlam›yorsunuz. AKP orduyla uzlafl-
m›fl. Ne üzerine uzlaflm›fl? Tabii ki
Kürtler üzerine uzlaflm›fl. Bunun
karfl›l›¤›nda Kürtlerin üzerine gide-
cekler. AKP, Ordu’ya ben bölgede
güçlüyüm, oylar›n yüzde ellisini al›-
r›m, oras› benim kontrolümde diyor.
Bölgede baflka di¤er partilerin hiçbir
gücü yok, sadece ben güçlüyüm, di-
yor. Devlete, bölgede var olmak isti-
yorsan›z benimle uzlaflmak zorunda-
s›n›z, diyor. Ordu da PKK’ye karfl› ça-
resiz, zor durumda. Baflka konularda
da zor durumda kalm›fl. Bu nedenle
uzlaflmak zorunda. ‹kisi, AKP ve Or-
du, bu flekilde anlaflt›lar, uzlaflt›lar.
AKP bu flekilde orduya sen Kürtlerin
üzerine istedi¤in kadar gidebilirsin
diyor. Kendisi de yeni bir tasfiye sü-
reci yaratm›fl, yarat›yor. Tek tarafl›
bir flekilde göstermelik bir iki hak ve-
recekler, TRT gibi. Bir de sadaka gibi
yard›mlar yaparak bu sorunu çöz-
düklerini söyleyecekler. Bir iki Kürt
ailesine de ihale verecekler, ‹slam
kardefliyiz diyecekler. Bu flekilde ba-
z›lar›n› da ön plana ç›karacaklar,
Mehmet Metiner, Altan onlar gibi.
Bunlar bilinçsiz mi hareket ediyorlar
yoksa çok iyi organize mi ediliyorlar
bilemiyorum. Yine bir iki aile ve baz›
fleyhler gibi baz›lar›n›, ‹slamiyet’i de
kullanarak ön plana ç›karacaklar,
bölgeye daha da yay›lmaya çal›flacak-
lar. Bu aflamada DTP’yi de k›skaca
alacaklar, daraltacaklar, tasfiye et-
meye çal›flacaklar. Biz Güney’le de
iliflki kurarsak bunlar› tasfiye edebi-
liriz yaklafl›m›ndalar. Bu oyunlar› gö-
rüyorum. Buna müdahil olmam.
Böyle bir oyunda ben yokum. 

Bu flekilde baflarabilecekler mi? Ha-
y›r bu sorunu çözmez, sorunu daha da
a¤›rlaflt›r›r. ‹srail Gazze’ye sald›rd› bin
400 kifli öldürdü. Sorunu çözdü mü
hay›r, sorunu daha da a¤›rlaflt›rd›. Bu
yöntem de daha çok a¤›rlaflt›r›r. Bun-
lar da direnen Kürtlere karfl› da bir iki
yerde Gazzevari yöntemler kullana-
caklar. Bir iki Gazze yaratacaklar.
Kürtleri bu flekilde teslim almaya çal›-
flarak sorunu çözdüklerini iddia ede-
cekler. Ben bu tarz Sykes-Picot vari
oyunlarda yokum. Her zaman bu
oyunlara karfl› durmaya çal›flt›m. 

KKüürrttlleerrii  ttaassffiiyyee  eettmmeeyyii  aammaaççll››yyoorrllaarr

Yani yeni bir tasfiye süreci var. Kürt-
leri tasfiye etmeyi amaçl›yor, hedefliyor-
lar. Güçleri yetti¤ince de bu tasfiye sü-
recini yürürlü¤e koyacaklar. Bunu an-
lamak laz›m. Ben bu yüzden öfke duyu-
yorum. Ben PKK’ye de DTP’ye de KNK
ve KCK’ye de hepsine öfkeliyim. Bunla-
r› neden anlam›yorlar? Beni de kimse
temsil edemez. DTP’nin beni temsil gü-
cü yoktur, temsil edemez de. PKK de
beni temsil edemez, benim sözcülü¤ü-
mü de yapamaz. PKK, DTP bu oyunla-
ra karfl› savafl›rlar m›, direnirler mi, ba-
r›fl›rlar m›, teslim mi olurlar, bu, onla-
r›n bilece¤i ifl, onlar› ba¤lar, beni ba¤la-
maz. Hiç kimse de benim ad›ma hare-
ket etti¤ini söyleyemez. Bundan sonra
ne yaparlarsa sadece kendileri ad›na
yaparlar ve yapt›klar› sadece kendileri-
ni ba¤lar, beni ba¤lamaz. Talabani ve
Barzani de bu halk› ba¤lay›c› fleyler,
anlaflmalar yapt›¤› takdirde bu Talaba-
ni ve Barzani’yi ba¤lar, beni ba¤lamaz.
Herkesin yapt›¤› sadece kendisini ba¤-
lar. Benim bu görüfllerim mektuplar
halinde kendilerine iletilebilir. 

DTP bunlar› göremiyor. Öfkeleni-
yorum. DTP bölgede alaca¤› oylardan
da kendisi sorumludur, ben sorumlu
de¤ilim. Benim ad›ma bu kadar fley-
lerle u¤rafl›p bu kadar ceza alacakla-
r›na daha do¤ru düzgün politika ge-
lifltirebilirler, bir fleyler yapabilirler.
Benim halka da öfkem var. Evet, be-
nim için yapt›klar› fleyleri biliyorum.
Ben onlara benim için bunlar› yap›n
demedim. Ne yap›yorlarsa kendileri
için yaps›nlar. Yine de onlara sayg›
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duyuyorum, teflekkür ediyorum. On-
lara büyük flükran duyuyorum. Fa-
kat benden daha kötü durumdalar,
kendileri için bir fleyler yaps›nlar.
Ben kendimi onure etmifl birisiyim.
Ahlaki olarak kendimi tatmin etmifl
birisiyim. Felsefi olarak da öyleyim.
Ne yapacaklarsa kendileri için yap-
malar› gerekir, benim için de¤il diyo-
rum. Bundan böyle ben tavr›m› çok
net ortaya koyuyorum. Ne PKK’nin
ne DTP’nin ne KCK’nin ne de
KNK’nin yapt›klar› hiçbir fley beni
ba¤lamaz. Ne de bunlar benim ad›ma
hareket etti¤ini söyleyebilecekler. 

Beni burada susturmaya çal›fl›yor-
lar. Beni burada susturmaya çal›flan-
lar benim bu oyunlara karfl› net tavr›-
m›, net durdu¤umu çok iyi biliyorlar.
Bunun için üzerime bu kadar geliyor-
lar. Bu güçlerin oyunlar›n› da çok iyi

biliyorum. Bu güçlerin çözümünde bir
küçük Kürdistan oldu¤unu biliyo-
rum. Bunu da dikkate alaca¤›z fakat
ben bu oyunlara da gelmeyece¤im. 

MMiissaakk--››  MMiillllii’’nniinn  
ggüünncceelllleeflflmmeessii  ggeerreekkiirr

Benim bundan böyle tavr›m nettir.
Ben ancak devletin resmi görevlileri
buraya gelirse ve bana “sen flu flu ko-
nularda bar›fl için nas›l yard›mc› ola-
bilirsin?” denilirse o zaman de¤erlen-
diririm, bar›fl için üzerime düflen bir
fley varsa bunu yapar›m. Bunun d›-
fl›nda bir fley yapmam. PKK de DTP
de KCK de bundan böyle ne yaparlar
onu kendileri bilir. Ben kimseye tali-
mat da vermem. Kendi aralar›nda ko-
mutanl›k için kimi seçeceklerse ken-
dileri bilir. Bay›k, Abbas, Cemal on-
lar hepsi için söylüyorum: Kendi ka-
rarlar› kendilerini ba¤lar, kimi seçe-
ceklerse de kendileri seçerler. Ben

buradan kimseyi belirleyemem. Daha
önce de ben buradan kimseye talimat
vermedim. Buradan talimat vermek-
ten de, buradan birilerini belirlemek-
ten de, yönetmekten de, buradan ka-
rar vermekten de sarf› nazar ediyo-
rum. Bu koflullar›m da yok zaten. 

‹smail Beflikçi bana “Apo PKK’yi ce-
zaevinden yönetmesin, konuflmas›n”
diyor. Evet, flu aç›dan do¤ru: Cezae-
vinden karar verilemez. Bu aç›dan
do¤ru; PKK cezaevinden zaten yöneti-
lemez. Beflikçi’ye de bunu belirten be-
nim ad›ma bir mektup yollars›n›z. Ve
‹smail Beflikçi’ye de deyin ki, Say›n
Beflikçi, ama bar›fl için baflka da çaba
sarf eden kimse yok ki. Beflikçi ve et-
raf›ndaki milliyetçiler iyi bilsin ki bar›fl
yap›lam›yorsa, sorun çözülemiyorsa
sizin gibiler yüzündendir. Çaba sarf
edilmiyor. Ben a¤›r hücre cezas› koflul-

lar›n› da göze alarak on y›ld›r burada
bar›fl için çabalad›m. Vicdanl› biri ola-
rak sorumluluk duydu¤um için bunca
y›l çözüm için çaba gösteriyorum. 

Misak-› Milli’nin bugüne güncel-
lenmesi laz›m. O dönemde bölünme
yoktu. ‹ngilizlerin politikalar›yla bö-
lünme oldu. Ben Misak-› Milli bugüne
güncellenmeli derken topraklar›n bir-
leflmesinden bahsetmiyorum. Misak-›
Milli’den, Lozan’›n güncellefltirilme-
sinden kast›m fludur; bu toplumlar›n
birli¤i olur, ekonomik birlik olur, bü-
tün bunlar tart›fl›l›r. Misak-› Milli’de
Kürtlerin haklar› deniyor, haklar›n›n
tan›nmas› anlam›nda diyorum. Ben
s›n›rlarla oynans›n demiyorum. Kürt-
lerin yaflad›¤› ülkelerin s›n›rlar›nda
birbirlerine yak›n bölgeler halinde
ekonomik, sosyal, siyasal birlikler
olur. Lozan’›n da güncellenmesi la-
z›m. Lozan’da 66 Kürt milletvekili im-
za verdi. Kürtlerin haklar›n› da talep
ettiler, bunun bir anlam› var. 

Sykes-Picot’un da güncellenmesi la-
z›m. Kürtler üzerine birçok plan
Sykes-Picot ile bafllad›. Kürtleri parça-
lama plan› yapt›lar. Büyük Kürdistan
projesi de Sykes-Picot ile haz›rlanm›fl-
t›r. Her türlü oyunu oynuyorlar. Ben
bunun için Misak-› Millinin güncellen-
mesi laz›m, dedim. Peki, bu bölücülük
mü? Hay›r, bizim çözüm anlay›fl›m›zda
bölücülük yok. Cumhuriyete, s›n›rlara
karfl› de¤iliz. Benim amac›m Misak-›
Milli döneminde, Cumhuriyetin ilk y›l-
lar›ndaki ruhu, ilkeleri görünür hale
getirmektir. Ça¤r›m, Cumhuriyetin
kurulufl özüne, kurulufl felsefesine
ça¤r› yapmakt›r. Ben geçen hafta befl
ilke flart›n› da bunun için dile getir-
dim. Bu befl ilke flart› bir çerçevedir.
Bar›fl›n çerçevesidir. Kürtler önerdi¤im
konferanslarda bunlar› tart›fl›rlar.
Konferanslar›n da biri Erbil, biri Di-
yarbak›r, birinin de Avrupa’da yap›la-
bilece¤ini söylemifltim. Bu konferans-
larda Kürtler kendi çözümlerini, kendi
iliflkilerini nas›l bir çözüm modeli
önerdiklerini di¤er halklarla birlikte
nas›l yaflayacaklar›n›, model olufltura-
caklar›n› genifl genifl tart›fl›rlar. 

YYaarraatttt››kkllaarr››  bbuu  mmaallii  kkrriizzllee  ddüünnyyaayyaa
yyeennii  bbiirr  flfleekkiill  vveerrmmeekk  iissttiiyyoorrllaarr

ABD’nin yeni baflkan›n›n ismi de
ilginç: Barack Hüseyin Obama. ‹lk is-
mi Yahudi, Obama H›ristiyan ismi,
Hüseyin de Müslüman ismi. Bu tesa-
düf de¤ildir, bu kifli seçilmifl biridir.
H›ristiyan, Yahudi ve Müslüman is-
mini birlefltirmifller. Bu, yeni bir an-
lay›fl demektir. Amerika’daki Evange-
list ak›m›n amac› da budur. Üç din
anlay›fl›n› da birlefltirip yeni bir din
anlay›fl›na, sentezine gitmek istiyor-
lar. Bu nedenle Barack Hüseyin Oba-
ma bilinçli olarak seçilmifl bir kiflidir.
Amerika dünyan›n gördü¤ü en bü-
yük imparatorluktur. Kendisinden
önceki imparatorluklara benzemez.
Burada önemli olan yeni bir impara-
torluk anlay›fl› oldu¤unu görmektir. 

Küresel Finans krizi hakk›nda da
flunu söyleyeyim. Hani siz mali kriz var
diyorsunuz ya. Dünyadaki bu mali kriz
dünyada yeni bir savafl ilan›d›r. Bu fle-
kilde dünyay› yeniden ele geçirmek için
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yeni bir pland›r. Irak’ta ve baflka yer-
lerde kaybettiklerini telafi etmek için
yeni bir sald›r› biçimidir. Art›k dünyay›
eskisi gibi yönetemediklerini, yönete-
meyeceklerini çok iyi biliyorlar. Eski-
den dünyay› ‹MF, Dünya Bankas› ve
di¤er kurum ve araçlarla yönetiyorlard›
art›k bunlarla yönetemiyorlar. Dünya-
ya yeni bir flekil verecekler. Buna uy-
gun yeni kurumlar›n› oluflturacaklar.
Krizi de bu nedenle kendileri ç›kard›-
lar. Dünyaya yeni bir flekil vermek için
bir nedene ihtiyaç duyuyorlard›, mali
krizi ç›kard›lar. Dünyay› yeni bir anla-
y›flla yeniden ele geçirmek için yeni
yöntemler ve araçlar kullanacaklar.
Bunun için yeni yollara ve kurumlara
baflvuracaklar. Dünya halklar›n› bu
flekilde yeniden ele geçirmeyi ve kon-
trol etmeyi planl›yorlar. 

Siz avukatlar biraz ahlak sahibi in-
sanlars›n›z. Siz kendi aran›zda topla-
n›r bir temsilci belirlersiniz veya bafl-
ka flekilde mi olur siz belirlersiniz.
Daha donan›ml› olabilirsiniz. Benimle
ilgili bu sorunlar›, hücre cezas› ve di-
¤er sorunlar› aflars›n›z, çözmeye çal›-
fl›rs›n›z. Siz avukatlar›mdan da ricam
fludur: bu hücre cezalar›na iliflkin bir
çare bulmal›s›n›z. Daha dikkatli ve
ciddi hareket etmek zorundas›n›z. 

Ben daha önce de birkaç kez De-
mokratik Uygarl›k ile ilgili bir dergi ç›-
kar›lmas› gerekti¤ini söylemifltim. Bu
dergi meselesini avukatlar›mdan birisi
yapabilir. Bu konuda sorumluluk ala-
bilir. Bu dergi üç ayda bir yay›nlanabi-
lir. Burada, Avrupa’da çeflitli yerlerde
da¤›t›labilir. Bunu üstlenip yürütebi-
lir, benim buna itiraz›m olmaz. 

MMüülltteeccii  kkaammppllaarr››nnaa  BBMM’’nniinn  
ddeessttee¤¤ii  ssaa¤¤llaannmmaall››

Bu kamplara BM bayra¤› çekilebilir,
‹ran sald›r›lar›ndan korunmak ama-
c›yla. Sadece bu kamplar de¤il, kuru-
lan bütün mülteci kamplar›na BM’nin
deste¤i sa¤lanabilir. Benim bu konu-
daki düflüncelerim biliniyor. Bunlar›
defalarca dile getirdim. Ezidiler için de
mülteci kamplar› kurulabilir, bunlar
güvenli bölgelere al›nabilir. Baflkaca
da güvende olmayan yerler varsa bun-

lar da güvenli bölgelere tafl›nabilir.
Onlara BM’nin de destek verdi¤i
kamplar kurulabilir. Çünkü ‹ran’›n
sald›r›lar› yaza do¤ru çok daha artabi-
lir, ‹ran sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›r›p kor-
kunç bir boyuta getirebilir. PJAK için
de fazla bir fley söylemiyorum. Kendi
tedbirlerini al›rlar. Tehlike alt›nda olan
her bölge, her kesim için flunu söylü-
yorum; kendi öz tedbirlerini alabilirler. 

Kürt dilinin resmi dil olmas› için
sürdürülen kampanya önerdi¤im kül-
tür ilke flart›na girer. Önemlidir, bu
çal›flmalar› devam ettirirler. Kültür
flart›nda bunun çerçevesi tart›fl›l›r. 

Kürtlere son sözüm fludur. AKP ye-
rel seçimlerde yüzde elli oy al›rsa bitti-
niz. Art›k her fleyi yapabilecek hale ge-
lirler. Bu konuda herkesin sorumluluk
duymas› gerekir. 

‹‹ssrraaiill’’ddee  AArraappllaarr  nnaass››ll  KKaaddiimmaa’’yyaa
ooyy  vveerrmmiiyyoorrllaarrssaa  KKüürrttlleerr  ddee  
AAKKPP’’yyee  ooyy  vveerrmmeessiinnlleerr

Gördü¤ünüz gibiyim, ayn› sa¤l›k so-
runlar› devam ediyor. Doktorlar ne di-
yorlar, neden kaynaklan›yor? Rahatla-
tan bir ilaç, merhem söylemediler mi?
Prostata iliflkin ilac› kullanmaya de-
vam ediyorum. Daha önce de istemifl-
tim, yata¤›m› de¤ifltirdiler ama rahat-
s›z-sert bir yatak, gece uyuyam›yorum.
E¤er imkân varsa pamuklu bir yatak
getirilebilir. Onun d›fl›nda ›s›nma soru-
num var. Pencere problemli, açsan bir
türlü açmasan bir türlü. Açt›¤›mda
üflüyorum, kapatt›¤›mda da havas›z
kal›yorum. Is›nmak için klimay› aç›nca
hava direk yüzüme vuruyor. Bu da be-
ni rahats›z ediyor. K›fl›n bitmesine az
kald›. fiubat ay›n› atlat›rsam biraz ra-
hatlar›m. Yeni cezaevi yap›yorlar. O da
bir bitsin bakal›m ne olacak? 

Geçen hafta verilen radyo da bir an-
da ses kesildi, bozuldu. Tekrar eski
radyoyu idareden ald›m. Onu da ayak-
ta dolaflarak ancak haber özetlerini
dinleyebiliyorum, mesela türkü, flark›
dinleyemiyorum. Radyoyu bir yere b›-
rakarak dinlemem mümkün olam›yor. 

Hücre cezas›na itiraz ettim. Bu
hücre cezalar› bar›fla hizmet etmez
dedim. Önümüzdeki hafta sonuç ge-

lir. Bu hafta A¤›r cezaya itiraz ede-
rim. Muhtemelen on, on befl gün son-
ra bafllar. Evet, disiplin soruflturma-
lar› hukuka uygun de¤il. Yarg›lama-
lar esnas›nda yapamad›klar›n› disip-
lin soruflturmalar› ad› alt›nda yapa-
rak bask› oluflturuyorlar. Hukukla
yapamad›klar›n› disiplin sorufltur-
malar›yla yap›yorlar. Bana verilen
11. hücre cezas›. Bu konuda geri
ad›m atacaklar›n› düflünmüyorum.
Bu cezay› uygulayacaklar, geri çek-
meyecekler. Avukatlar›m bunlar› ta-
kip edebilir ama ben bir fley ç›kaca¤›-
n› düflünmüyorum. Benim için bu
konu önemli de¤il. D›flar›dan bir fley
almak çok önemli de¤il, buna izin
vermeyecekler. Sizin buraya getirdik-
leriniz bile bir sürü aramadan, ifllem-
den geçiyor. Benim kantinden bir fley
almama müsaade etmezler. Bu konu-
ya girmeye bile gerek yok. 

Daha önce bu konuda ortaya koy-
du¤um befl ilke flart› vard›. Bu temel-
de Kongre de¤il Kürt Ulusal Konfe-
rans› diyorum. Bu konferans üç mer-
kezde yap›labilir. Diyarbak›r, Hewler,
Avrupa-Lozan ya da baflka bir yerde
olabilir. Bu Konferansta Kürtler bar›fl
ilkelerini ortaya koyarlar. 

MMuussttaaffaa  KKeemmaall  ppoozziittiivviissttttii

Bugün yaflananlar yeni planlar de-
¤il. Bunlar 1920’lere dayan›yor. Bu-
nun siyasal teolojisi 1926’da olufltu-
ruldu. Bu dönemde yap›lan gizli an-
laflmalar var. Sykes-Picot anlaflmas›
var. Ben böyle gizli anlaflmalara karfl›-
y›m. Asl›nda ondan önce de yap›lan
anlaflmalar var. 1926’da Türkiye ile
yap›lan gizli anlaflma var ancak bunu
hiç kimse bilmiyor, flu anki devlet yet-
kilileri de bilmiyor. Ben Yalç›n Kü-
çük’ün görüfllerini bu nedenle önemsi-
yorum. Mahir Kaynak k›smen bunlar›
biliyor. M‹T biraz biliyor. As›l Kema-
lizm 1926’da öldü. ‹flte görülüyor, Si-
livri cezaevinde kendilerine Kemalist
diyenler orada tutuklu, orada kala-
caklar veya ç›kacaklar bu önemli de-
¤il. Bunlar zerre kadar Kemalizm’den
anlam›yorlar. Bugün kendilerine Ke-
malist diyenler ve Kemalizm için mü-
cadele edenler Silivri de yarg›lan›yor.
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Bunlar ac›nacak haldeler. Asl›nda yar-
g›lanan bunlar de¤il, Kemalizm’in ken-
disidir. Bunlar Mustafa Kemal’in kari-
katürünün karikatürü bile olamazlar.
Abdulkadir Aygan marifetmifl gibi ba-
s›na bunlarla birlikte yapt›klar›n› an-
lat›yor. Benim için de Kemalist diyor-
lar ama ben Kemalist de¤ilim. Musta-
fa Kemal pozitivistti. ‹ngilizlerin as›l
plan› Türkiye’yi ön-‹srail yapmakt›. 

AArraapp  mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii  hhoorrttllaarrssaa  
KKüürrttlleerr  tteehhlliikkee  aalltt››nnaa  ggiirreerr

Türkiye’deki sermayenin büyük bir
bölümü Yahudilerin elindedir. Bunu
daha önce de söylemifltim, bu görüflü-
mü koruyorum. Üzeyir Garih cinayeti
de bununla ba¤lant›l›d›r. Anadolu Yeflil

Sermayesi daha fazla pay almak istiyor.
Ancak Yahudilerin buna izin verebilece-
¤ini zannetmiyorum. ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’yla birlikte de ‹srail’i kurdular. Ama
‹ngiltere bu ön-‹srail, proto-‹srail plan›-
n› flimdi hayata geçirmeye çal›fl›yor. Bu-
nunla Türkiye üzerinden Ortado¤u’yu
denetim alt›nda tutmaya çal›fl›yor. Orta-
do¤u’da küçük devletlerle bir denge ya-
ratmaya çal›fl›yorlar. Küçük Kürdistan
devleti de bunun bir parças›d›r. Daha
önceleri Ermenilere Büyük Ermenistan
sözü, Araplara Büyük Arabistan sözü,
Yunanl›lara büyük Helenistan sözü ve-
rildi. Türklere de Büyük Turan sözü ve-
rildi. Ancak iki yüz y›ll›k Ermenistan so-
runu küçücük bir Ermenistan devletiy-
le kapat›ld›. Rumlar Anadolu’dan at›la-
rak küçük K›br›s’a s›¤d›r›ld›. Yunanl›lar

küçük bir co¤rafyaya s›¤d›r›larak büyük
Helenist kültür güme gitti, yok ettiler,
Ege’den de onlar› atan ‹ngilizlerdir. Yu-
nanistan’daki Anarflistlerin yapt›klar›
ortada, bunlardan bir fley ç›kmaz. Asu-
riler, Süryaniler ise katledildi. Bu dev-
letçiklerle milliyetçili¤i Ortado¤u’ya hâ-
kim k›lmaya çal›flt›lar. Araplar› küçük
devletlere bölerek bir araya gelmelerine
izin vermediler. Arap milliyetçili¤i çok
tehlikeli bir milliyetçiliktir, çok yak›n bir
zamanda tekrar hortlat›lacakt›r. Ker-
kük’te, Hewler’de bombalar patlat›yor-
lar, her bir bombalamada yüzlerce sivil
insan›n hayat›na mal oluyor. Araplar
bunu çok iyi yap›yor! Ama ‹srail’e bunu
yapamazlar. Arap milliyetçili¤i ‹srail ile
savaflamaz, ‹srail’in silahlar›, gücü var
ama Kürtlerin böyle bir gücü yok. Bu

nedenle Arap milliyetçili¤i hortlarsa
Kürtler büyük bir tehlike alt›ndad›r. Bu
tehlikelere, milliyetçiliklere karfl› Diyala,
Telafer, Kerkük s›n›r hatt›nda halklar
aras›nda demokratik uzlafl› komisyon-
lar› oluflturulmal›d›r. Burada silahlar
kullan›lmadan, kan dökülmeden, so-
runlar konuflulup çözülebilir. Böylece
insanlar öldürülmeden, savafl olmadan
da biz konuflabiliriz, sorunlar› çözebili-
riz düflüncesi oluflur. Geçmiflte Türkler
zaten büyük bir toplumdu, büyük bir
alana hükmediyordu, yönetiyordu. Ama
Türkiye’ye büyük Turan sözü verdiler,
sonuç ortada. Bahçeli’nin milliyetçili¤i
de bununla ilgilidir, hâlâ fetih milliyetçi-
li¤inden bahsediyor. ‹flte görüyorsunuz
Bahçeli Bursa’y› yeniden fethedece¤iz
diyor. Bu düflünce kaybettirdi. Kürtlere

de Büyük Kürdistan sözü verildi ama
flimdi Küçük bir Kürt devleti diyorlar.
Barzani bunu iyi biliyordu, bana yirmi
y›l önce ‘gel küçük Kürdistan’› kural›m
daha sonra büyük Kürdistan’› al›r›z’ de-
miflti. Ben o zaman çok anlamad›m. Ön-
ce büyük Kürdistan dururken neden
küçük Kürdistan’a raz› geliyordu? Diye
düflünüyordum. Bu teklifini kabul et-
medim. Ancak yirmi y›l sonra, bugün
her fley net biçimde ortaya ç›kt›. Bizi bu
plana dâhil edemediler, ben bu planlara
dâhil olmay› kabul etmedim. Burada ol-
mam›n nedeni de bu. Kendilerine müt-
tefik ar›yorlard›. Türkler mi önemli,
Kürtler mi önemli? Hesab›n› yap›yorlar-
d›. Ama Türklerden vazgeçemedikleri gi-
bi Kürtlerden de vazgeçemiyorlar. Ne
olaca¤›n› zaman gösterecek. 

DDeemmookkrraassiiyyee  mmüüddaahhaallee  eeddiiyyoorrllaarr

Bütün bunlar bizim demokratik
oluflumlar›m›z›n önüne geçmek için
yap›l›yor. Böylece demokrasiye müda-
hale ediyorlar. Demokratik taleplerin
geliflmesini engelliyorlar. Bütün bun-
larla Sevr’i güncellemeye çal›fl›yorlar.
Kürtler hem Sevr’de hem de Lozan’da
varlar. Ama Kürtlerin bugün ihtiyac›
olan Lozan’›n güncellenmesidir. Ben
Lozan’›n güncellenmesini daha önce
de söylemifltim. Tekrardan söylüyo-
rum; bu konudaki düflüncelerimi avu-
katlar›m daha önceki konuflmalar›m-
dan da yararlanarak yay›nlayabilirler.
Benim geçen söyledi¤im Kürt Ulusal
Konferans› befl demokratik ilke etra-
f›nda yap›lmal›d›r. Tekli bir Kongre ve-
ya Konferans istiyorlarsa demokratik
talepleri öne ç›karmal›lar. Bütün bu
söylediklerimi iyi tart›fl›p iyi anlamal›-
lar. Aksi halde ikili bir Kongre veya
Konferans durumu ortaya ç›kar. De-
mokratik taleplerin öne ç›kmad›¤› bir
Kongre veya Konferans’ta bizden des-
tek alamazlar. Biz bu oyunlara, bu
plana dâhil olmay›z. Bu planlar›yla
PKK’yi, DTP’yi dâhil ederek kontrol al-
t›na almaya çal›fl›yorlar. PKK de DTP
de bu oyuna gelmez, kontrol alt›na
alamazlar. Milliyetçilik çözüm de¤il
çat›flma getirir. Benim buna alternati-
fim Hewler’de demokratik medeniyet-
ler ayg›t›d›r. Bununla Konfederal sis-
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tem hayata geçirilir. Bütün kesimler
bir arada yaflayarak kendi sorunlar›n›
kendi aralar›nda çözerler, her kesim,
Arab’›, Kürt’ü, Türk’ü, Sünni’si, Alevi-
si, Ezidi’si, k›saca tüm kültür ve
inançlar kendini bu ayg›t içinde tem-
sil ederler, temsiliyet imkân› bulurlar. 

As›l önemli olan demokrasidir. De-
mokrasi zenginliktir. Gerçek bir de-
mokrasi beraberinde zenginli¤i getirir,
bar›fl› getirir, sa¤l›kl› bir çevreyi getirir.
Kad›n için de böyledir. Türk ve Kürt
halk› birlikte yaflayabilir, do¤ru olan
da, tarihsel olan da, adil olan da budur.
Bu demokrasidir. ‹ngiltere’yi bu kadar
zengin ve güçlü yapan demokrasisinin
güçlü olmas›d›r. Ancak baflka yerlerde
bunu yapm›yorlar, tekelcili¤i uygulu-
yorlar. Para ve milliyetçili¤i kullan›yor-
lar. Diyarbak›r’da, Bitlis’te, Van’da kur-
duklar› birkaç holding üzerinden Kürt-
leri kendi etraf›nda toplamaya çal›fla-
rak, Kürtleri denetim ve bask› alt›nda
tutuyorlar, demokratik taleplerin önü-
ne geçiyorlar. Ben bu konuda Kürtleri
uyar›yorum, bu oyunlara gelmesinler.
Halka da bunlar iyi anlat›lmal›d›r. DTP
seçim çal›flmalar›nda bu oyunlar› anla-
tarak, demokratik talepleri, demokratik
ruhu ön plana ç›kartmal›d›r. 

KKaappiittaalliisstt  ssiisstteemm  ssaaddeeccee  kkâârr  
ddeemmeekk  ddee¤¤iillddiirr

Bütün bunlar belliydi. TRT 6 ile de-
mokrasiye müdahale ettiler, demokratik
taleplerin geliflmesini engellediler. Be-
nim burada iki kelime konuflmama izin
vermiyorlar ama televizyon aç›yorlar!
Böylece demokratik geliflmenin önüne
geçme, denetimlerine alma ve engelle-
meyi amaçl›yorlar. Ben daha önce bura-
ya gelen avukatlar›ma, Aysel onlara da
anlatt›m ancak o da DTP de yeterince
beni anlamad›lar, beni anlatamad›lar,
k›s›r düflündüler. Bu dönemde bu
oyunlar, planlar halk›m›za çok daha iyi
anlat›lmal›d›r. Ben bu konuda çok kafa
patlatt›m, daha iyisi olsayd› halk›m›za
söylerdim. Ben onlar için en iyisini bul-
maya, onlar› uyan›k k›lmaya çal›fl›yo-
rum. Bu konular› savunmalar›mda da
iflliyorum. Kapitalist sistemi, milliyetçili-
¤i, ulus-devleti de¤erlendiriyorum. 

Marks, kapitalist sistemi çözdü¤ü-
nü söylüyordu ama çözemedi. Marks,
Hegel’den yararlanm›fl ama onu afla-
mam›flt›r, Hegel’i tekrarlam›flt›r. Ben
de Hegel’den yararlan›yorum ancak
Hegel’i taklit etmiyorum, onun siste-
mini aflt›m, derinli¤ine çözdüm.
Marks’›n düflünceleri ‹ngiltere ve kapi-
talist sistemin d›fl›na ç›kamad›, bu sis-
teme hizmet etti. Hatta kapitalizmi ka-
pitalizm yapan bunlard›r. Biliyorsu-
nuz Marks ‹ngiltere’de büyümüfl biri.
‹ngiliz ekonomi-politi¤inin d›fl›na ç›ka-
mad›. Yine Lenin iktidar› çözemedi,
ulus-devleti aflamad›. Kropotkin Le-
nin’e “sen devlet diyerek sosyalizme
ihanet ettin” demifltir. Tarih Kropot-
kin’i hakl› ç›kard›. Asl›nda Lenin bunu
istemiyordu, demokratik bir oluflum
kurmak istiyordu ama ulus-devleti çö-
zemedi, aflamad›. Lenin de Alman-
ya’dan Rusya’ya gitmiflti. Biliyorsunuz
Almanlar, ulus-devlet için iki dünya
savafl›na girip milyonlarca insan›n
ölümüne yol açt›. Ulus-devlet faflizm
demektir. Lenin ve Marks kapitalist
sistemin d›fl›na ç›kamad›lar, yapt›kla-
r›yla sonuçta kapitalist sisteme hizmet
etmifl oldular. Bana Marks ve Lenin
konusunda ne kadar elefltiri gelse de
bunlar› söyleyece¤im, bunlar› dile geti-
rece¤im. Ben bunlar› söylerken,
Marks’› aflt›¤›m› söylerken kendimi
abartm›yorum. Fakat savunmalar›m-
da önemli tespitler yapt›¤›m› düflünü-
yorum. Baz› düflüncelere, sonuçlara
vard›m. Bu konuda iddial›y›m. 

Bu gün kapitalist sistemi ayakta tu-
tan Rusya ve Çin’dir. Kapitalist sistem
sadece kâr demek de¤ildir. Kârdan ön-
ce iki ilkeye dayan›yor; Ulus-devlet ve
Endüstriyalizm. Ben savunmalar›mda
kapitalist sistemi, ulus-devleti ve En-
düstriyalizmi çözdüm ve aflt›m. Kim ne
derse desin ben Bakuni’nin görüfllerini
önemsiyorum. Nietzche’yi de okudum.
Ama ne Nietzcheciyim ne de Bakunin-
ciyim. Onlardan yararlan›yorum. Bu-
gün ulus-devleti ayakta tutan ABD ve
‹ngiltere’dir. Abdulhamit’i tahttan indi-
renler de bunlard›r. Türkiye’de de bu-
nu yaratt›klar› sahte iktidar-muhale-
fetlerle sürdürüyorlar. 2002’de Erdo-
¤an’a iktidarc›l›k Baykal’a da muhale-
fetçilik rolünü verdiler. ‹ki partili bir

sistem yaratt›lar, böylece demokrasi-
nin önüne geçtiler. Çarflaf örne¤inde
oldu¤u gibi nerde boflluk olursa o tara-
fa kay›yorlar, bir oraya bir buraya kul-
land›rt›yorlar. Demokratik taleplerin
önüne geçmek için tüm alanlar› kulla-
n›yorlar, bu bir komplodur. Daha önce
de 1982’de bunu yapt›lar. 

Bir ön seçim mi yap›ld›? AKP Diyar-
bak›r’› alabilir mi? Van’da durum ne
alabilir miyiz? Saadet de aday ç›kart-
m›fl, oylar› bölebilir. A¤r›’da Öztürk ai-
lesi vard› de¤erli ve büyük bir ailedir.
A¤r›’da onlarla alabiliriz.

DTP adaylar›n›n demokratik felse-
feyi iyi bilmesi gerekiyor. Benim yaz-
d›klar›m›, savunmalar›m› iyi takip et-
meliler. Okuyup tart›fl›p, anlamal›lar.
Ancak böyle sonuç alabilirler. ‹yi oku-
mal›, iyi anlamal›d›rlar. Ben demok-
ratik siyasetin nas›l geliflece¤ini çok
iyi ifade ediyorum. Bunu hayata geçi-
rirlerse baflar›l› olurlar. Tüm adaylara
baflar›lar diliyorum. Ben buradan
halk›m›z› uyar›yorum. ‹srail’de Arap-
lar nas›l KAD‹MA’a oy vermiyorlarsa
Kürtler de AKP’ye oy vermesinler.
AKP Kürtlerin KAD‹MA’s› durumun-
dad›r. Bunu iyi görmek gerekiyor. 

‹‹flflbbiirrlliikkççii  KKüürrttlleerr  tteeflflhhiirr  eeddiillmmeellii

AKP’nin politikalar› iyi teflhir edil-
melidir. AKP içerisinde de demokrat
olanlar var. AKP’nin politikalar›n› tefl-
hir edebilirler. Ben daha önce de Cum-
hurbaflkan›’na 16 sayfal›k bir mektup
yazm›flt›m. Demokratik talepleri içeri-
yordu ama bir cevap verilmedi. 

Bana Baflbakan’› ve Cumhurbafl-
kan›’n› tehdit etti¤im söyleniyor. Ben
Baflbakan›, Cumhurbaflkan›’n› tehdit
etmiyorum. Ben burada bu koflullar-
da Cumhurbaflkan›’n› ve Baflbakan’›
nas›l tehdit edebilirim ki? Sosyolojik
çözümleme yap›yorum. Böyle giderse,
bu politikalar›na devam ederlerse ça-
t›flma ve savafl ortam›na yol açar di-
yorum. Bu sosyolojik bir çözümleme-
dir, tehdit de¤ildir. Ben burada çat›fl-
mal› ortam›n geliflmemesi için elim-
den gelen en makul ve tutarl› flekilde
davranmaya çal›fl›yorum. Ancak beni
de aflan fleyler olabilir. Önümüzdeki
iki ay içinde bahara kadar ad›mlar
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at›lmal› aksi halde geliflecek fliddet
ortam›ndan ben sorumlu de¤ilim. 

Kürtler kendi içlerindeki demokrasi
karfl›t› iflbirlikçi Kürtleri teflhir ve tecrit
etmelidir. Ben bir bütün olarak devlet,
demokrasi karfl›t›d›r demiyorum. Bu iyi
anlafl›lmal›. Devlet içerisinde bile de-
mokrasinin geliflmesini isteyen baz› ke-
simler var. Bu dönemde daha önce söy-
ledi¤im Demokratik Kongre Partisi de-
mokrasinin geliflmesine katk› sunabilir. 

Bana yak›n tarihle ilgili kitaplar,
haklar›nda toplat›lma karar› olmad›¤›
halde verilmiyor. Do¤u Bat› Dergisinin
‹kinci Meflrutiyeti anlatan say›s› veril-
medi, içeri¤ini merak ettim, niye vermi-
yorlar? Yine milliyetçilikle, Kürt milliyet-
çili¤iyle ilgili kitaplar verilmiyor. Asl›nda
bununla benim etkili bir savunma yap-
mam engelleniyor. bununla ilgili giri-
flimlerde bulunulabilir. Bunu art›k bir
yasaya dayand›r›yorlar. Baz› gazeteleri
veriyorlar, baz› gazeteleri ise tümden
sansürleyerek-keserek gazete olmaktan
ç›kararak veriyorlar. Bunun bir s›n›r›
yok. Tam olarak neye göre yapt›klar› bi-
linmiyor. Bana tebli¤ edilen mektuplar-
la ilgili bir karar var. Altm›fla yak›n mek-
tuptan yar›s›n› yasaklam›fllar ancak
bunlar›n otuzunu alabildim. Mektupla-
r›n verilmeme nedeni olarak övücü söz-
ler ve içerikler oldu¤u söyleniyor. Benim
övülmeye ihtiyac›m yok. Mektup yazar-
ken övücü sözler, baflkan, önder gibi ke-
limeler kullanmalar›na gerek yok. Sade-
ce arkadafl demeleri bile yeterli. Benim
için önemli olan düflüncelerini ve yo-
¤unluklar›n› yans›tmalar›d›r. Kendile-
rinden ricam, bana yazacaklarsa en
az›ndan bir yapra¤› doldursunlar. Yani
en az›ndan yaz›lan mektuplar bir sayfa-
n›n önünü ve arkas›n› dolduracak flekil-
de olsun. Verilen mektuplar›n ço¤u üç
dört sat›rl›k bir fleydir. Örne¤in “yeni y›-
l›n›z› kutluyorum, sevgiler” gibi. K›zlar›n
mektuplar›n› genelde vermiyorlar. Si-
vas’tan gelen k›zlar›n yazd›¤› mektuplar
verilmemifl. Bitlis’ten mektup gönderen
Osman Bitlis tarihi üzerine yazaca¤›n›
söylüyor. Genel tarihi bilmeden, dünya
tarihini bilmeden, Kürt tarihini bilme-
den Bitlis tarihini yazmak fazla anlam
ifade etmez. Yazacaksa önce Evren,
dünya, bölge, Kürt tarihini bilmek ve ta-
n›mak temelinde Bitlis tarihini yazabilir.

Ancak bu flekilde anlam ifade edebilir.
Felsefi yönlerini gelifltirsinler. Araflt›r-
malar›n› sürdürsünler. 

Ayd›n ve yazarlarla görüflüp benim
düflüncelerimi iletebilirsiniz. Küçük’le
de görüflülebilir. Burada söylediklerim,
düflüncelerim uygun bir dille yay›nla-
nabilir. Uygun bir dille Taraf gazetesi
yazarlar›na da iletilebilir. Demokratik
Modernite Dergisi demifltim. Bu yönlü
çal›flmalar gelifltirilsin. Benim düflün-
celerim burada yay›nlanabilir. Yine
Kongre ile ilgili söylediklerim bir mek-
tup halinde Barzani ve Talabani’ye de
iletilebilir. Bu Kongre’de demokratik il-
keler öne ç›karsa destek verece¤imiz
aksi halde ikili bir Konferans veya Kon-
gre ortaya ç›kaca¤› uygun bir dille Bar-
zani ve Talabani’ye iletebilirler. 

Alevilere iliflkin görüfllerimi söylemek
istiyordum. Ancak zaman›m›z yok, daha
sonra bu konudaki görüfllerimi aç›kla-
yaca¤›m. Yine Ezidilerle ilgili görüfllerim
de var. Alevilere ve Ezidilere çok selam
söylüyorum. Ezidileri önemsiyorum,
Güney’de, Avrupa’da Ezidi komünleri
gelifltirebilirler. Bu komünler etraf›nda
örgütlenerek kendi kültürlerini yaflata-
bilirler, kendilerini koruyabilirler. fien-
gal-fiexan Ezidilerinin soyk›r›mla ilgili
mücadelelerini de bas›ndan izliyorum.

EErrddoo¤¤aann’’llaa  ‹‹ssllaamm  ddüünnyyaass››  
kkoonnttrrooll  aalltt››nnaa  aall››nnmmaakk  iisstteenniiyyoorr

Saadet Partisi’nde bir k›p›rdanma
var yani. Do¤rudur, olabilir. Hem ken-
di taban›n›n Saadet Partisi’ne kayma-
s›na hem de Kürtlerin oylar›na yönelik
bir fleydir bu Davos’taki durum. 

Radyodan dinledim. Ufuk Uras, se-
çimi kaybetti. Bizim bu konudaki tav-
r›m›z biliniyor. Ben daha önce de söy-
lemifltim. Biz Ergenekon’un sa¤›na da
soluna da karfl›y›z. Bu tav›rlara dü-

flülmemelidir. Sol’u uyar›yorum; de-
mokratik bir parti de kuramad›lar. 

Abdulkadir Aygan bir gazeteye ko-
nuflmufl, benimle ilgili fleyler söyle-
mifl. Kendisine flu sorulabilir: Benim
yan›ma ilk geldi¤i zaman beni öldür-
mek amac›yla m› gelmiflti? Bunu ce-
vapl›yor mu? Baflka türlü yalan söylü-
yor. Bunlar›n J‹TEM’le daha önceden
bafllayan iliflkileri var. Hatta bir kar-
defli de askerdi, çavufltu. J‹TEM içeri-
sinde iki ekip var. Bir tarafta Cem Er-
sever’in ekibi. Di¤er tarafta ise Veli
Küçük’ün ekibi var. Aygan, ‘ben kaç-
masayd›m, Cem Ersever gibi beni de
öldürürlerdi’ diyor. Bununla Cem Er-
sever’in ekibinde oldu¤u anlafl›l›yor.
Ersever ekibinde oldu¤u için konuflu-
yor. Bunlar flimdi tasfiye ediliyorlar. 

AAlltteerrnnaattiiff  bbiirr  sseeççiimm  ssiisstteemmii  
yyaarraattmmaakk  ggeerreekkiiyyoorr

Seçimlerle ilgili flunlar› belirteyim.
Kendilerinin alternatif bir seçim sistemi
yaratmalar› gerekiyor. Gazetelerden
okuyorum, di¤er partilerin say›mlarla
ilgili itirazlar› var. Alt› milyon seçmen
art›fl› var. Gerekirse ev ev dolafl›p kendi
oylar›n›, seçmenleri tespit etmeliler. Al-
ternatif bir nüfus sistemi olufltursunlar.
Yine seçim günü alternatif sand›klar
kurarak seçmenlerinin oylar›n› tespit
etsinler. Bilemiyorum nas›l yapabilir-
ler? Uygun bir yöntem bulurlar. Bunu
imza ile veya sözlü mü veya baflka uy-
gun flekilde de yapabilirler. Ama kendi
oylar›n› bilsinler. Bu dönem oylar üze-
rinde çok oynayacaklar. Oyunlar olabi-
lir ama buna karfl› tedbirlerini als›nlar. 

Irak’a iliflkin daha önce de söyle-
mifltim. Geçen hafta da söylemifltim.
Musul-Kerkük-Diyala-Telafer hatt›nda
söyledi¤im çal›flmalar yürütülebilir.
Neden bu hat diyorum? Çünkü bu
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hatta çok çeflitli kültürler, dinler, dil-
ler, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Türk-
menler, Ezidiler yafl›yor. Buras› Arap-
larla s›n›r hatt›d›r. Bu hatta demokra-
tik bir sistem kurabilirler. Burada
farkl› kültürler bir araya gelerek birlik-
te yaflayabilirler. Kendi sorunlar›n›n
çözümü için teori üretebilirler. Bunu
savunmalar›mda detayl› biçimde aç›k-
lam›flt›m. Savunmalar›mdan yararla-
nabilirler. Savunmalar›m Arapçaya da
çevrilebilir. Teorik altyap› olmadan bu
sorunlar› çözmek mümkün de¤ildir. 

ÖÖnnccee  tteeccaavvüüzz  kküüllttüürrüü  aaflfl››llmmaall››

Namus kavram›n› bilmiyorlar. Na-
mus’u tan›mlayam›yorlar. Namus,
eko-nomos’tan geliyor. Eko-nomos, ev
yasas›, kad›n›n yapt›¤› ifller, ev iflleri,
kad›na ait ifller anlam›na geliyor. Eko-
nomos, ekonomi, kad›n iflidir, üretime
dayal›d›r, ekonomist de bu ifli yapan-
d›r, ekonomist kad›nd›r. Yanl›fl yo-
rumlanan bir namus kavram› var. Ben
daha önce de tanr›çalaflma demifltim.
Bu da kendini tan›mak demektir. Ken-
dini tan›mak da bilgelik, yetkinlik,
kavramaktan geçer. Kad›nlar önce ta-
rihi bilsinler, kendi tarihlerini ö¤ren-
sinler, Neolitik tarihi bilsinler, sosyolo-
jiyi, ekonomiyi, felsefeyi bilsinler, böy-
lece kendilerini tan›rlar. Kendinizi ta-
n›d›¤›n›z oranda tanr›çalafl›rs›n›z.
‹nannalaflmak, ‹fltarlaflmak anlamak-
tan, kavramaktan geçer. Böylece top-
lumsal bask›y›, bask›c› sistemi aflabi-
lirler. Her gün tecavüz kültürüne ma-
ruz kal›yorsunuz. Önce günlük teca-
vüz kültürünü aflmal›s›n›z. Bu günlük
tecavüz kültürünü bile aflarsan›z bra-
vo derim. Bu sorunlar akademik çal›fl-
malarla daha da derinlemesine araflt›-
r›l›r ve kavran›r. Ben bunun için Öz-
gür Kad›n Akademisi demifltim. Bura-
da akademik çal›flmalar›n› yaparlar.
Ayn› zamanda yemek yerleri açarak ve
çeflitli ekonomik faaliyetlerde buluna-
rak üretime de kat›l›rlar. Kad›na ait ifl-
ler yaparlar. fiam’dayken yan›ma bi-
zim en de¤me k›zlar›m›z geliyordu, ‘öz-
gürleflece¤iz’ diyorlard› ama büyük ço-
¤unlu¤unun gözleri oynuyordu. Er-
kekler de geliyordu onlar›n da gözleri
oynuyordu. Benim diyece¤im, önce bu

flekilde bakan gözlerini kapats›nlar,
kör etsinler. Bunun yerine beyin-zihin
gözlerini açs›nlar, bu gözle baks›nlar.
Ancak o zaman özgürlük yolunda iler-
leyebilirler. Bunu yapmadan karfl›ma
ç›kan kad›n› kovar›m. ‹flte Latife Ha-
n›m Mustafa Kemal’i terk etti. Bunu
niye yapt›? Asl›nda Mustafa Kemal ka-
d›n konusunda edepli bir insand›. La-
tife Han›m kimdi? Bunlar› iyi görmek
gerekiyor. Benim bafl›mdan da bir ev-
lilik geçti. Bunu biliyorum. Bu olayda
ma¤dur olan Mustafa Kemal’dir. 

Kad›n-erkek iliflkisini savunmalar›m-
da özlü bir cümle ile ifade etmifltim;
“zorba ve kurnaz erkek” demifltim. Bu-
nun üzerine bir sistem kurulmufltur.
Yeterince okumuyorsunuz, anlam›yor-
sunuz. Bu DTP’liler için de öyle. ‹flte bu-
gün Amerika örne¤i bunu ifade ediyor.
Hegel, efendi-köle iliflkisi demiflti. Siste-
mini bu iki kavramdan yola ç›karak in-
fla etti. Ben ise ‘güçlü-zorba ve kurnaz
erkek’ cümlesinin çözümlenmesi üzeri-
ne sistemimi kurdum. Bu konuda Hegel
ile aram›zda bir benzerlikten ziyade bir
paralellik var ama ayn› de¤il. Hegel er-
kek ak›l ve iktidar kavram› üzerinden
yola ç›k›yor. Ben ise demos’tan, kad›n-
erkek iliflkisini çözümleyerek yola ç›k›-
yorum. Avukatlar›mdan birisi ‘görüflle-
riniz Hegel’in fenomenolojisine benzi-
yor’ demiflti. Tin’in Akl›’nda da var. He-
gel’in fenomenolojisini okudum. ‹lginç,
benzerlikten ziyade bir paralellik var
ama ayn› de¤il. Hegel, köle-efendi çelifl-
kisinden yola ç›karak bugünkü yurttafl,
ulus-devlet sistemine ulafl›yor. Ulus-
devletin onun yurttafll›k kavram›n›n bu-
gün ne halde oldu¤unu görüyoruz. Ni-
etzsche bunu önceden görmüfltü, ulus-
devlet, yurttafl-devlet t›kan›kl›¤›n› üs-
tün-insan ve irade kavram›yla Hegel’i
elefltirip onu tamaml›yor. Zerdüflt Böyle
Buyurdu kitab› bu konuyu ele al›yor.
Nietzsche’nin üstün-insan› faflizmin ya-
ratt›¤› insan tipi de¤ildir. Nietzsche’nin
üstün insan› daha çok sanata, felsefeye,
ahlaka dayan›yor. Bu dönemde Alman-
ya’da felsefe çok canl›d›r. Hegel’in yarat-
t›¤› zihinsel hegemonya ve Nietzsche’nin
yaratt›¤› irade kavram› ile Bat› kendi
sisteminin araçlar›na kavufltu. Do¤u da
kendi zihin ve devrimini yapmas› gere-
kir. Bat› sisteminin güçlü olmas›n›n se-

bebi de zihinsel ve teknolojik devrimleri-
ni yapm›fl olmalar›d›r. 

Ben bunlar› hem Kürtler hem de Er-
do¤an için söylüyorum. ‹flte Say›n Erdo-
¤an ‹srail’e karfl› ç›kt›¤›n› söylüyor. Sen
nas›l karfl› ç›kacaks›n? IMF’den para is-
tiyorsun, para al›yorsun. ‹flte IMF’nin
baflkan› Yahudi kökenli eski savunma
bakan›. Sarkozy Yahudi. Hillary Clinton
Yahudi. Eski ABD d›fliflleri bakan› da
Yahudi. Türk-Yahudi iliflkileri ta Selçuk-
lulara dayan›yor. Tarihini burada anla-
tamam flimdi, bunlar bilinen fleyler. ‹flte
Osmanl›’da Kanuni döneminde Hürrem
Sultan örne¤i var, Yahudi’dir. Kendi o¤-
lu Sar› (II.) Selim’i iktidara getirmek için
fiehzade Mustafa’y› babas›na (Kanu-
ni’ye) bo¤durtuyor. Sultan Süley-
man’dan sonra Sar› Selim tahta getirili-
yor. Yine Cumhuriyet döneminde de ik-
tidarda etkileri biliniyor. Yahudilere ve
Türk-Yahudi iliflkilerine iliflkin savun-
malar›mda detayl› çözümlemelerim var. 

EErrggeenneekkoonn  ssiisstteemmii  ççöözzüüllmmeellii

fiimdi ben burada bir soru sormak
istiyorum. Yener Yenmez’in ifadesi sav-
c›l›k taraf›ndan al›nd› de¤il mi? Evet,
al›nd›. Üzeyir Garih, Fevzi Çakmak’›n
mezar›n› ziyarete giderken öldürüldü.
fiimdi soruyorum. Üzeyir Garih’le Mare-
flal Fevzi Çakmak aras›ndaki iliflki ne-
dir? ‹flte bunu bilmek gerekiyor. Bunu
bilirsek Ergenekon olay›n› da çözmüfl
oluruz. Mareflal Fevzi Çakmak nas›l olu-
yor da döneminde Genelkurmay bafl-
kanl›¤› görevinden al›namad›, süresiz
devam etti. Fevzi Çakmak’a neden do-
kunamad›lar? Oysa Kaz›m Karabekir’i
Genelkurmay Baflkanl›¤›’ndan alabil-
mifllerdi. Kaz›m Karabekir devletin ku-
ruluflunda daha etkili biriydi. Mustafa
Kemal’in etraf›n› kuflatt›lar, O’nu Cum-
hurbaflkan› yaparak köflke hapsettiler.
Bu dönem ‹ngilizlerin temelini att›¤› si-
yasal teoloji hayata geçirilmeye bafllan-
d›. Ergenekon sistemi çözülmeden bu
ülkede hiçbir fley tam olarak anlafl›la-
maz. Ergenekon’un temeli ABD-NATO
iliflkilerinin bafllad›¤› 1946’da at›ld›. An-
cak 1980’den sonra Il›ml› ‹slam devreye
sokularak Ergenekon’un tasfiye süreci
bafllat›ld›. Yeflil kuflak projesiyle Il›ml›
‹slam’la Ortado¤u‘ya müdahale edilme-
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ye baflland›. Biliyorsunuz El Kaide’yi,
Taliban’› tasfiye etmek istiyorlar. Il›ml›
‹slam’la, Erdo¤an’la ‹slam dünyas› kon-
trol alt›na al›nmak isteniyor. Ucuz it-
hamlarda bulunmak istemiyorum. Ama
iflte Fethullah Gülen Amerika’n›n kon-
trolünde. Türkiye’de ve dünyan›n birçok
yerinde etkili durumdalar. 

Biliyorum, Kürtler içinde de etkili ol-
maya çal›fl›yorlar. Dünyan›n birçok ye-
rinde örgütlüler. Ama Diyarbak›r’da et-
kili olam›yorlar. Bilindi¤i gibi Said-i
Nursi Cumhuriyete karfl› fieyh Sait gibi
ayaklanmam›flt›r ama Cumhuriyete de
kat›lmam›flt›r ancak ilginçtir Said-i
Nursi’nin Fethullahç› kadrolar› flimdi
devlet içerisinde önemli bir blokturlar.
Fethullah Gülen asl›nda sadece bir fi-
gürdür. Devlet üç bloktan olufluyor; bir

tarafta AKP, bir tarafta Kemalistler, bir
tarafta da Fethullahç›lar vard›r. Bunla-
r›n gerçek ‹slam’la alakas› yok. Gerçek
‹slamiyet, Ali’nin çocuklar›n›n, Hz Mu-
hammed’in torunlar›n›n öldürülmesiyle
Muaviye döneminde son bulmufltur.
Bu dönemden sonra karfl›-‹slam ege-
men olmufltur. Karfl›-‹slam eflittir sahte
‹slam’d›r. Benzer durum Katoliklerde
de vard›r. Katoliklerde bu durum iflte
Reform, Karfl›-Reform olarak kavram-
laflt›r›lm›flt›r. Ben de bunu ‹slam, Kar-
fl›-‹slam olarak de¤erlendiriyorum. Na-
s›l ki Reform, Karfl›-Reform’a yenilmifl-
se, ‹slam da Karfl›-‹slam’a yenilmifltir. 

‹flte bütün bunlar› anlamazsak Gaz-
zevari olaylar her zaman olacakt›r. Er-
do¤an bu haliyle bunun önüne geçe-

mez. ‹flte gidip Arap fleyhi ile iliflkileni-
yorlar. Otuz tane kar›s› olan bir Arap
fleyhiyle ne yapabilirsin ki! Ancak otuz
kar›s›n› idare edebilir, bunlar›n hepsi
‹ngiliz ajanlar›. Asl›nda Türkiye’nin bu-
günkü durumu 1930’lar›n Almanya’s›-
na benziyor. Erdo¤an, anti-semitik de-
¤ilim, diyor ama bu politikalarla Gazze-
vari olaylar› nas›l önleyeceksin? Ben de
anti-semitik de¤ilim. Ben Yahudilerin
Ortado¤u’da yeri oldu¤unu, buran›n bir
halk› oldu¤unu söylüyorum. Yahudileri
silah ve parayla de¤il vicdan›m›z ve yü-
re¤imizle koruyal›m diyorum. Erdo-
¤an’›n zihniyetini ve yöntemini de¤ifltir-
mesi gerekiyor. Erdo¤an’›n Gazzevari
politikalar›ndan vazgeçerek demokrasi-
yi esas alaca¤› ve demokratik siyasetin
önünü açaca¤› bir yol izlemelidir. Bu

olursa çözüm için baflka yere gitmeye
gerek kalmaz, çözüm için Ankara’ya ge-
linir, çözüm için Diyarbak›r’a gelinir. 

OOyynnaannaann  ooyyuunnllaarr››  ggöörrmmeekk  ggeerreekkiirr

Radyodan gazete bafll›klar›nda din-
ledim. Kemal Burkay, bir gazeteye ko-
nuflmufl, asl›nda konuflturulmufl. Be-
nim burada örgütü nas›l idare etti¤i-
mi, kim taraf›ndan konuflturuldu¤u-
mu söylüyor. Daha önce ‹smail Beflik-
çi de bu tür fleyler söylemiflti. Bunlar
ucuz elefltirilerdir. Burada savafl kara-
r› veremeyece¤imi, örgütü yöneteme-
yece¤imi, örgüte talimat veremeyece¤i-
mi ben söylemifltim. Örgütü yönetmek
için her gün k›rk tane talimat vermem

gerekiyor, bu koflullarda bu imkâns›z-
d›r. Zaten ben burada böyle bir fleyi
yapmay› kifli olarak da uygun görmü-
yorum. Buna cevap vermek istiyorum.
Evet konufluyorum. Konuflmaya de-
vam da edece¤im. Ben onlar›n görme-
di¤i oyunlar› görüyorum, anl›yorum,
teflhir ediyorum. Bunlar› söylüyorum.
Buraya getirilmem de bu oyunlar› boz-
mam ve aç›¤a ç›kartmam nedeniyledir.
Ben onlar gibi kimsenin oyununa gel-
medim. Beni kullanamad›lar. Benim
hangi koflullarda yaflad›¤›m› bilmiyor-
lar. Ben on y›ld›r, a¤›r koflullarda yafl›-
yorum. Burkay gelsin burada on gün
yaflas›n, bravo derim. De¤il on gün on
saat bile yaflayamaz. Burkay’› otuz y›l-
d›r bize karfl› haz›rl›yorlar. Bunun ar-
kas›nda kimler var biliyorum. Alman
Devleti ve Alman Sosyal Demokrat
Partisi taraf›ndan destekleniyor. Avru-
pa’da yaflama karfl›l›¤›nda Burkay’›n
onlara verdi¤i sözler var. ‹flte televiz-
yon ve benzeri fleyler aç›ld›¤› zaman
kendi kadrolar›n› buralara yerlefltire-
ce¤ine ve onlar›n hizmetine sunaca¤›-
na dair söz vermifl. fiimdi de TRT 6’da-
kiler Burkay’›n kadrolar›d›r. Gazete-
lerden okudum, Rojin onlar ç›k›yorlar-
m›fl. Bunlar Özgürlük Yolu kadrolar›-
d›r. Hepsi Kemal Burkay’›n kadrolar›.
Bunlar sahte Kürtlerdir. Beni destek-
leyen Kürtler onurlu Kürtlerdir. Beni
destekleyen Kürtler Cumhuriyet’le uz-
laflan Kürtlerdir. Bu cumhuriyet de
demokratik cumhuriyettir. 

Ben bu sorunun demokratik yoldan
çözümü için elimden geleni yapt›m/ya-
p›yorum. Devlet içerisinde de sorunun
demokratik çözümünü isteyenler oldu.
‹flte Özal’›n bu yönlü giriflimleri vard›,
yazd›¤› mektuplar vard›. Ben ilk baflta
bundan emin olamad›m, sonradan an-
lad›m. ‹lginçtir benim Türkiye’de bir
gazetede röportaj›m›n yay›nland›¤› gün
Kartal Demira¤ taraf›ndan Özal’a sui-
kast giriflimi oldu. Daha sonra bilindi-
¤i gibi zehirlenerek öldürüldü. Ailesi,
efli, kardeflleri bile bu durumu aç›¤a ç›-
kartmaya cesaret edemiyor. Ben o dö-
nem Özal için baflsa¤l›¤› mesaj› yay›n-
lad›m. Bu mesajda Özal’›n an›s›na ba¤-
l› kalaca¤›m› söyledim. Benim Özal’›n
an›s›na ba¤l›l›¤›m sorunun diyalog, de-
mokratik uzlafl› içinde çözümü için ça-
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balamam oldu. On befl y›ld›r bunu ya-
p›yorum. Buraya getirildi¤imde K›vr›-
ko¤lu’na bir mektup yazd›m. Bu mek-
tuba ilk ve son mektup dedim. Bu gö-
rüfllerimi ona da yazd›m. Biliyorsunuz
K›vr›ko¤lu klasik Kemalizm’in temsilci-
siydi, Jakobendir. Hilmi Özkök biraz
daha farkl›yd›. Hakk›nda söylenen id-
dialara kat›lm›yorum. O da Kemalist’ti
ama K›vr›ko¤lu’yla bir çeliflkisi de¤il de
farkl›l›¤› vard›r. Savc›, Do¤an Gürefl’in
zehirlenmesiyle ilgili olarak gelip ifade-
mi ald›. Ben orada Savc›ya flunu söyle-
dim; zehirleme benim yöntemim de¤il-
dir, olamaz da. fiimdi savc›lar Ergene-
kon’la ilgili neden gelip benim ifadeleri-
me baflvurmuyorlar? E¤er Savc›n›n ce-
sareti varsa, gelip burada benim ifade-
mi al›r. Neden alm›yorlar? Çünkü bili-
yorlar ki ben burada konuflursam bir-
çok kiflinin ipli¤i pazara ç›kacakt›r. 

SSaa¤¤ll››kk  dduurruummuummddaa  ddee¤¤iiflfliikklliikk  yyookk

Digor, küçük bir yer de¤il mi, gelifl-
mifl mi? Biliyorum, ben bir sefer Di-
gor’a gelmifltim. Mahir Can vard›. Ma-
rangozlar hala çermikteler mi? Onlar›n
bir kardeflleri Filistin’de flehit oldu. 

Sa¤l›k durumumda de¤iflen bir fley
yok. sorunlar bulundu¤um yerden
kaynakl›d›r. Yeni radyoyu vermediler,
eski radyoyu ayakta dinleyebiliyorum
ancak. Nevresim ve çarflaflar de¤iflme-
di. Hücre cezas› uygulanmaya bafllan-
mad›, herhalde yak›nda bafllar. Ya-
n›mda ancak bir kitap bulundurabili-
yorum. Toplam befl kitap bulundurma
hakk›m var. Bu durum müdürlükle
konuflulabilir, iki dergi, üç kitap iyi
olur. Getirilen Amin Maalof’un, Yolla-
r›n Bafllang›c›, Hobsbawm, bir edebi-
yat dergisi ve Atlas arkeolojiler iyi. Son
dönem ç›kan iyi kitaplar› al›yorum,
onunla ilgili bir s›k›nt›m›z yok. Ama
daha önceden de söylemifltim, Malaz-
girt’ten sonra Ermeni Tarihi ile ilgili
kaynak s›k›nt›s› yafl›yorum. Bununla
ilgili kitaplar olursa iyi olur. ‹slam Ta-
rihi ve Anadolu Tarihi ile ilgili kaynak-
lar da olabilir, Kürt tarihi ile ilgili de
olabilir ama vermezler onu biliyorum. 

Ergenekon ile ilgili düflüncelerimi
daha önce aç›klam›flt›m. Bu gün Türki-
ye Solu’nun içinde bulundu¤u ç›kmaza

de¤inece¤im. Ben direk onlar Ergene-
kon’la iliflkilidir, demedim, ama objektif
olarak eklemlenme durumu, yafland›,
halen devam ediyor. Ben kifliler üzerin-
de de¤erlendirme yapmad›m, objektif
de¤erlendirme yapt›m, yap›yorum. Bu
anlamda dostça uyar›lar›m› yap›yorum.
Ben Ufuk Uras’› övmedim, övmüyorum,
O¤uzhan Müftüo¤lunu da yermedim,
yermiyorum, klasik olarak da elefltir-
medim. Sözlerimi yanl›fl yorumluyorlar.
Ben ‘Ergenekon’un sa¤›na da soluna da
karfl›y›m’ sözünü genel olarak Türki-
ye’deki Sol hareketin içine girdi¤i ç›k-
maz› ifade etmek için söyledim. Bu ç›k-
maz› aflmalar› için söylüyorum. Bu ç›k-
maz, Türkiye’deki Sol’u dünyan›n en
zay›f Sol’u haline getirdi. Türkiye’de sol,
halka inememifltir. Geçmifliyle yüzleflip,
bu ç›kmazdan bir an önce ç›kmal›d›r.
Türkiye’de sol yeniden gerçek anlam›na
kavuflmak istiyorsa, özgürlükçü bir de-
mokrasi anlay›fl›n› benimsemelidir. Be-

nim söylediklerimi takip ediyorlar, beni
elefltirebilirler ama söylediklerimin do¤-
ru anlafl›lmas›n› istiyorum. 

Ergenekon’daki hegemonik yap›-
lanma 1926’da ‹ngiltere ile bafllay›p,
Amerika’n›n 1946’dan itibaren Özel
Harp Dairesi arac›l›¤›yla iktidar› pay-
laflma hareketidir. Sa¤› da Sol’u da
kullanm›flt›r. Sa¤ cunta da Sol cunta
da Amerika’n›n kuca¤›ndayd›. ‹flte bir
tarafta Türkefl vard›, di¤er tarafta Fa-
ik Türenç, Memduh Ta¤maç, Mada-
no¤lu vard›. Yine Ülkücüler ve bunun
karfl›s›nda Dev-Genç vard›. Sa¤da ül-
kücüleri, Solda da Dev-Genç’i kullan-
d›lar. Denizler çok temiz, yurtsever in-
sanlard› ama bunu o dönem fark ede-
memifllerdi. Perinçek’in düfltü¤ü du-
rum bellidir. Bunun fark›nda de¤iller.
Ben buna dikkat çekmek için bunu
söylüyorum. E¤er bunu araflt›r›rlarsa
bu gerçe¤i görecekler. Ben bu ç›kma-

za iflaret etmek için Ergenekon’un sa-
¤› solu dedim. Ben O¤uzhan’› tan›r›m,
biliyorum. Ben direk Ergenekon’la
iliflkileri var demedim, demiyorum,
demem. Genel anlamda Sol’u uyar-
mak için ifade ettim. Ulusalc› Sol, Al-
man faflizminin durumuna götürür.
Milliyetçilik, Türk-‹slam Sentezi deni-
len fley de ‹srail-Filistin aras›ndaki
Gazzeleri do¤urur. Sol bu ç›kmazdan
ancak özgürlükçü bir demokrasi anla-
y›fl›n› benimseyerek ç›kabilir.

EErrggeenneekkoonn’’uunn  ssaa¤¤››  ddaa  ssoolluu  ddaa  
‹‹nnggiilltteerree  vvee  AABBDD’’nniinn  ggüüddüümmüünnddee

Ergenekon operasyonu, Amerika’n›n
yapt›¤› bir operasyondur. Yoksa siyasi
iktidar›n tek bir onbafl›y› bile tutuklaya-
mayaca¤› aç›kt›r. AKP bir onbafl›ya h›flflt
bile diyemez. AKP’nin tek bafl›na böyle
bir operasyon yapacak gücü de yoktur.
Burada öncekiler gibi askerler içindeki

durumun sosyal alana, sivillere yans›-
mas›n›n sonucudur. Bu siviller aras›n-
daki bir çat›flma de¤il. Bu da Özkök ile
K›vr›ko¤lu ve Büyükan›t’›n yer ald›¤› iki
taraf›n çekiflmesidir. Temelleri 1926’la-
ra kadar gidiyor. Siyasal teolojik ve ide-
olojik kökenleri vard›r. Bunun sonu-
cunda yaflanan cuntalar›n kimisini Sol
cuntac›lar kimisini Sa¤ cuntac›lar des-
teklemifltir. Özkök biraz daha özgürlük-
çü, asker, sivillere müdahale etmesin
düflüncesini tafl›yordu. Di¤erleri de za-
ten Jakoben’dir. Bunlar Kemalist’te de-
¤iller. Kemalizm ile Ergenekoncular› da
kar›flt›rmamak gerekir. Bunlar›n Mus-
tafa Kemal ile ilgisi yoktur. Mustafa Ke-
mal kendi döneminin koflullar›nda em-
peryalizme karfl› savaflm›fl iyi bir asker-
dir. Ergenekon’dan tutuklanan askerler
ise Amerika’n›n yetifltirdi¤i özel harpçi-
lerdir. Ergenekon’un sa¤› da solu da ‹n-
giltere ve ABD’nin güdümündedirler. ‹n-
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giltere zaman›nda Marks’› da kulland›,
Lenin’i de Mao’yu da kulland›lar! Bunlar
kapitalist sistemi çözemediler, aflamad›-
lar, bu sistemin d›fl›na ç›kamad›lar, sa-
dece sistemin solu oldular. Kapitalist
sistem bu flekilde yüzy›l boyunca Rus-
ya’y› yönetti, flu anda da Çin’i yönetiyor,
Çin ile ayakta kalmaya çal›fl›yor. 

Bu hegemonik çekiflme 1920’lerde
Kahire Konferans›’yla bafll›yor, ‹ngiliz-
ler 1926’dan itibaren 1946’da da ABD
devreye girer 1980’e kadar bu süreç
devam etmifltir. Evren’le bu tamam›yla
bitirilerek, bunun yerine ›l›ml› ‹slam
getirildi. Bunu daha ben Suriye’deyken
biliyordum. Haberim oldu, Evren, Su-
riye’den bir tarikat fleyhini Türkiye’ye
getirmeye çal›fl›yordu. Bu Hizbullah fa-
lan hepsi bu Il›ml› ‹slam projesinin so-
nuçlar›d›r. Erbakan’› da ‹sviçre’den ge-
tiren de kendileridir. ABD eliyle yap›l-
mak istenen Il›ml› ‹slam projesidir.
Fethullah Gülen’in Amerika’da tutuklu
mu rehin mi ne oldu¤u belli de¤il.
Dünyan›n her taraf›nda okullar aç-
maktad›r. K›rk milyar dolarl›k yat›r›m
yapm›flt›r, bunu tek bafl›na yapamaya-
ca¤› bellidir. Amerikan›n deste¤i var-
d›r. Daha önce El Fetih’e karfl› Hamas’›
‹srail ç›kard›, sonra radikalleflti. Afga-
nistan’da Taliban’› da destekleyen
Amerika’yd›, Taliban da radikalleflti.
Türkiye’de de benzer bir sonucun orta-
ya ç›kmamas› için Fethullah Gülen’i
Amerika’da kontrollerinde tutuyorlar.
Yine Amerika AKP’den daha iyi kulla-
nacak kimseyi bulamam›flt›r. Bunu
Amerika’da Baflbakan’›n dan›flman›
Cüneyt Zapsu da söylemiflti. “Bunu
(AKP ve Tayyip Erdo¤an) kullan›n, sü-
pürüp atmay›n” demifltir. Ergenekon’-
un tasfiyesinin nedeni Kürt hareketine
karfl› baflar›s›zl›klar›d›r. Yeni bir Kürt
plan› için AKP üzerinden yeniden bir
yap›lanmaya gidiliyor.

PJAK’›n tasfiyesi zordur, öyle bir
fley olaca¤›n› sanm›yorum. PJAK ken-
di özgücüne güvenmeli. PKK’nin uydu
örgütü oldu¤unu zannetmiyorum. Za-
ten konumland›klar›n› söylüyorlar.
PKK’den çok kendi özgücünü gelifltir-
sinler. Uluslararas› iliflkiler ve güçler
‹ran’› demokratikleflmeye zorlamakta-
d›r. PJAK ‹ran’›n demokratiklefltirilme-
si için mücadelesini verebilir. Yerini,

gücünü korumal›. Anlad›¤›m kadar›yla
‹ran’›n en güçlü muhalefet gücüdür.
Suriye’deki mücadeleye de mesaj›m
var. Onlar da Suriye’nin demokratik-
leflmesi için mücadelelerine devam et-
meli, Suriye’nin demokratikleflmekten
baflka bir flans› yoktur. Oradaki Kürt-
ler demokratik komünler kurabilirler.
Irak’ta dostlar›m var. Benim ad›ma
Say›n Barzani ve Talabani’ye mektup
gönderebilirler. Demokratik birliktelik-
lerini sa¤las›nlar. Suriye, ‹ran, Türkiye
Kürt sorununu tasfiye etmeye veya
kendilerince çözmeye çal›fl›yorlar. Tas-
fiye çabas› bir ç›kmazd›r. Kürt soru-
nun çözümü bunlara b›rak›lamaz. 

OOllttaaddaakkii  yyeemmlleerrii  aallss››nnllaarr  aammaa  
oollttaayyaa  ttaakk››llaann  bbaall››kk  oollmmaass››nnllaarr

15 fiubat komplosuna iliflkin göste-
riler, protestolar var yayg›n m›?

DTP ‹stanbul aday› Ak›n Birdal ol-
mufl galiba. Çok güzel. Her tarafta
aday gösteriyorlar m›? EMEP Dersim
de ayr› aday m› göstermifl? Seçim so-
nucunu etkiler mi? Olmaz, öyle fley
olur mu? Bu hiç olmaz. Kim var bafl-
ka hangi parti etkili olur, AKP alabi-
lir mi? EMEP’e flunlar› söylüyorum.
Güçler bölünmesin, destek vermeli-
ler, onlar›n da deste¤e ihtiyac› olabi-
lir, sonradan onlara destek verilir.
Baflka yerel seçimlerde nereler al›na-
bilir? Kars’›n durumu nedir, al›na-
maz m›, k›smen iyidir de¤il mi? Di-
gor’un nüfusu ne kadar, Digor al›na-
bilir mi? Siirt’in flimdiki nüfusu ne
kadar? Demek yüz bini geçmifl! A¤r›
nas›l? Öztürk’lerle ilgili bir an›m var,
paylaflay›m. A¤r›’ya bir sefer gitti¤im-
de, bulundu¤umuz yere alkollü bir
flekilde Vali, Emniyet Müdürü gelip
güç gösterisi yapmaya çal›flt›, o s›ra-
da birisi silah›n› ç›kartarak masaya
sert bir flekilde b›rakt›. Kim oldu¤u-
nu sordum. Cemil Öztürk’tür dediler.
Sonradan görüflmem oldu. Öztürkler
yi¤it bir ailedir. Van’da, Bekir sevili-
yor de¤il mi, alabilir mi ? Yani birçok
yer al›nabilir diyorlar. Hepsine bafla-
r›lar diliyorum. 

Haberlerde dinledim. Seçimlerde
yard›m da¤›t›l›yormufl. Buna iliflkin

bir fley söylemek istiyorum. ‹htiyac›
olan yoksul halk›m›z bunlar› alabilir.
Oltadaki yemleri als›nlar ama oltaya
tak›lan bal›k olmas›nlar. Oylar›n› ke-
sinlikle vermesinler. Seçimlere k›rk
befl gün kald›. Bu süreç çok iyi de¤er-
lendirilmelidir. Herkese, her haneye
ulafl›lmal›d›rlar. Her kahvehaneyi,
caddeleri, meydanlar›, parklar›, köyle-
ri birer demokratik tart›flma, özgür se-
çim platformuna dönüfltürülebilir.
Ben buna iliflkin daha öncesinden de
düflüncelerimi aç›klam›flt›m. Bunu an-
lam›yorlar. DTP bile birazc›k da olsa
anlamakta güçlük çekiyor. Demokra-
sinin bafllang›c› yerelden olur. Demok-
ratik Komünün ilk aya¤› yereldir. Yerel
yönetimler sosyolojik olarak ikinci do-
¤a’y› oluflturur. Bunu savunmalar›m-
da da belirttim. O nedenle yerel seçim-
ler önemlidir. Sadece belediyeler de¤il,
Belediye Meclisleri de Köy Meclisleri de
‹l Genel Meclisleri de çok önemlidir. 

OOppeerraassyyoonnllaarrllaa  ssoorruunn  ççöözzüüllmmeezz

Bu yerel seçimler çok önemlidir.
Al›nacak sonuçlar sorunun çözümün-
de çok etkili olacakt›r. Bu çal›flmalar
bar›fla ve demokrasiye hizmet etsin.
Baharla beraber kans›z bir çözümün
yolunu açs›n. Aksini düflünmek iste-
miyorum. Bunu bar›flç›l ve kardeflçe
çözümü hâkime vermifl oldu¤um di-
lekçede de belirttim. Görüfllerim belli-
dir. Demokratik, bar›flç›l bir çözümden
yana oldu¤umu söyledim, söylemeye
devam edece¤im. Bunu savunmala-
r›mda da belirttim. Bana diyorlar ki
Baflbakan’› tehdit etmiflsin. Ben hâki-
me de yazd›¤›m dilekçe de kimseyi teh-
dit etmedi¤imi belirttim. Ben Say›n
Baflbakan diyorum, ben Baflbakandan
rica ediyorum; Kürt sorununu Ortado-
¤u’da bir silah olmaktan ç›karal›m,
Ortado¤u’da demokrasinin ve bar›fl›n
tetikleyici gücü haline getirelim. Bu
benim slogan›md›r, tamam›yla bana
aittir. Gazze için gösterilen çaban›n
yüzde onunu Kürt sorunun demokra-
tik çözümü için gösterse bu kan du-
rur, Gazze’nin yirmi kat› kazand›r›r.
Ve o zaman Ortado¤u’daki bar›fl çaba-
lar› daha inand›r›c› ve baflar›l› olur.
Tekrardan Say›n Gül ve Say›n Baflba-
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kandan rica ediyorum. Operasyonlarla
sorun çözülmez. K›rk milyon Da¤
Kürt’ü savunmas›z de¤ildir. Her ba-
harda ayn› fleyler oluyor, tek bir genci-
miz ölmesin. Bu bahar› bar›flla karfl›-
layal›m. Ben on bir y›ld›r kendimi bu-
nun için y›prat›yorum, benim amac›m
demokratik, bar›flç›l çözümdür, bun-
dan sonra da bunun için çabalayaca-
¤›m. Bar›fl umudumu hep korudum.
Ben 4 Nisan, Nisan bafllar›nda bar›fl
flans›n›n olup olmad›¤› yönündeki dü-
flüncemi aç›klayaca¤›m. Herhalde ba-
r›fl umudum devam eder. Ben kimseyi
tehdit etmiyorum. Benim buradaki en
ufak bir aç›klamamla neler olabilece¤i
bellidir, ortadad›r, biliniyor. E¤er bar›fl
olmazsa Kürtlere zaten cehennem ya-
flat›l›yor, o zaman herkes kendi kade-
rini tayin eder. E¤er baharla birlikte
demokratik bar›flç›l çözüm geliflirse
bundan Ergenekon kaybeder, Ergene-
kon’un sa¤› solu kaybeder, demokrasi
kazan›r, halklar›n kardeflli¤i kazan›r.
Benim bu konularda söylediklerim se-
çim çal›flmalar›nda bol bol ifllensin. 

AAzz››nnll››kkllaarr  ddeemmookkrraattiikk  kkoommüünnaall
öörrggüüttlleennmmeelleerriinnii  oolluuflflttuurrmmaall››llaarr

Aleviler ve Ezidilerle ilgili birkaç fley
söylemek istiyorum. Alevilik bir kim-
liktir ama ucu kapal› bir kimliktir, bu-
nu açabilmelidirler, kendi demokratik
komünlerini kurabilirler. Aleviler, Ezi-
diler, Süryaniler, Lazlar vb az›nl›klar
ucu aç›k kendi demokratik komünal
örgütlenmelerini oluflturabilirler ve ge-
nel demokratik güçlerle iliflkilenebilir-
ler, beraber hareket edebilirler. Bunla-
r›n kendilerine de iletilebilir.

Son günlerde yirmiye yak›n mek-
tup ald›m. Bunlardan birisi Edirne
Cezaevi’nden Orhan Çaçan’a aittir.
Kendisi Bitlis Tarihi ile ilgili tarihi
araflt›rma yap›yormufl, ‹dris-i Bitlisi
ve Yusuf Ziya ile ilgili söyleyece¤im
fludur. ‹dris-i Bitlisi klasik iflbirlikçi-
lerden farkl›d›r. Osmanl›’ya ba¤l›
Kürt otonomisini kurand›r. Benden
öneri istemifl. Benim tek tek cevap
verme olana¤›m yok. Önemli bir arafl-
t›rma yapm›fl, araflt›rmalar›na devam
edebilir. Bitlis önemlidir ama ‹dris-i

Bitlisi tek bafl›na yeterli de¤ildir, fie-
refhanlar var, Said-i Nursi var. Ona
söyleyece¤im, benim tarihle ilgili dü-
flüncelerimden, savunmalar›mdan
yararlanabilir. Genel, dünya, Ortado-
¤u ve Kürt tarihiyle birlikte Bitlis ta-
rihi ele al›n›rsa daha anlaml› olur. Yi-
ne Edirne Cezaevi’nden Ramazan Çe-
per, Amazon Kad›nlar› ile ilgili arafl-
t›rma yapm›fl. Bu konuda görüflümü
istemifl. ‹lginç bir araflt›rma yapm›fl.
Amazon kad›n› yi¤ittir demifl. Amazon
kad›nlar›ndan kastetti¤im, güçlü ka-
d›n de¤il, anaerkil toplumdaki kad›n
rolüdür. Araflt›rmalar›na devam ede-
bilir, benim kad›n konusundaki gö-
rüfllerimden faydalanabilir. Gülizar
Ak›n’›n da mektubunu ald›m, mektu-
bunda Bitlis’teki Güldünya Derne¤i’-
nden bahsetmifl. Yanl›fl yorumlam›fl-
lar. Onlara k›zm›yorum, sert de elefl-
tirmiyorum. Ben Özgür Kad›n Akade-
misi kursunlar demifltim. Güldünya
mazlumdur, kendisini öldüren kar-
deflleri de suçlu de¤ildirler! Burada
sorun gelenekten kaynaklan›yor.
Suçlu olan gelenektir, as›l suçlu o k›-
z› i¤fal eden erkektir, hâkim olan er-
kek egemen zihniyetidir. O i¤fali ya-
pan halen belli de¤il, de¤il mi? Onun
kardefllerini suçlayamay›z, geleneksel
namus anlay›fl›yla yapm›fllar, onlar
bu yanl›fl anlay›fl›n kurban›d›rlar. Öz-
gür Kad›n Akademisi’nden kastetti-
¤im bilinçlenmifl, özgür kad›nd›r.
Hatta Avrupa’da buna bilinç yükselt-
me hareketleri diyorlar. Kad›nlar bu
akademilerde bilinçlerini yükseltirler,

yeme¤ini yaparlar, kooperatiflerini
kurarlar, tart›flmalar›n› yaparlar, e¤i-
timini ö¤retimini yaparlar.

Yine benim Afroditle ilgili düflünce-
lerimi yanl›fl anlam›fllar. Çok komik
buldu¤um için söylüyorum. Bat-
man’da bir defile yapm›fllar, bu defile-
ye Ukranya’dan manken getirmifller.
Ben Ukranya’dan manken getirin de-
miyorum ki! Benim Afrodit’le kastetti-
¤im befl bin y›ll›k tarihi olan Ana tan-
r›ça gelene¤idir. Sümer Tanr›ças›, Hitit
Tanr›ças›, Urartu Tanr›çalar› vard›r.
Bunlardan yararlan›larak kendi mo-
dalar›n›, kendi mankenlerini yaratabi-
lirler. Baflta ülkemiz Kürdistan olmak
üzere Türkiye, Ortado¤u, bütün dün-
yaya bu modalar›n› yayabilirler. Uk-
ranya’dan manken getirmeye gerek
yok. Bu manken Mezopotamya, Kür-
distan, Anadolu, Ortado¤u kültürünü
temsil etmiyor, yans›tm›yor.

Geçen hafta Diyarbak›r ile ilgili rü-
yama de¤inmifltim, halk merak edi-
yordur. Benim Rüyam flöyleydi;
Kamptan ayr›lm›flt›m, yolumu flafl›r-
m›flt›m, kendimi Diyarbak›r Surlar›-
n›n üzerinde buldum. Surlardan afla-
¤› inmek istiyordum ama aya¤›mda
ayakkab› yoktu inemiyordum. O s›ra-
da etraf›m› çocuklar sard›. Benden
bahflifl istediler. Elimi cebime att›m,
para yoktu. Cebimi kar›flt›rd›m, on
kurufl vard›, bunu versem yetmez, di-
ye düflünüyordum. Birisi bana; “onu
onlara ver, o alt›nd›r, hepsine yeter”
dedi. Verdim. O s›rada uyand›m. Bu
rüyam gerçekleflebilir, umutluyum.
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ABD, Önder Apo ve PKK ile daha ilk
ç›k›fl›ndan itibaren ilgilenmeye baflla-
m›flt›r. Bunu ABD’nin Çukurova kon-
soloslu¤unun fiah döneminde Tah-
ran’daki ABD elçili¤ine gönderdi¤i ra-
porlar›ndan biliyoruz. fiah’›n devrilme-
siyle birlikte ABD elçili¤inin iflgal edil-
mesi ve belgelerin ele geçirilip hem
as›llar›n›n hem de tercümelerinin ya-
y›nlanmas›yla birlikte bu durum bel-
gelenmifltir. PKK hareketi daha grup
aflamas›ndayken, ABD’nin Çukurova
konsoloslu¤u üzerinden Önder Apo ve
PKK ile ilgilenmeye bafllam›flt›r.

Ele geçen ve yay›nlanan raporlarda
hareketimiz hakk›nda yap›lan de¤er-
lendirmeler var. Bu belgelerde “Apocu-
lar ad›yla bilinen bir hareket oldukça
h›zl›, tehlikeli gelifliyor. Bu hareket
hem Türkiye hem ABD aç›s›ndan teh-
likeli bir harekettir. Türk solu ve di¤er
Kürt sol hareketleri herhangi bir tehli-
ke yaratm›yor. Ancak, Apocular olarak
geliflen bu hareket tehlike yarat›yor,
mutlaka önünün al›nmas› gerekiyor”
denilmektedir. Ele geçen bu belgelerde
hareketin etkisizlefltirilmesi yap›lan
tavsiyelerde ise; Önder Apo flahs›n›n
karalanmas›, kadro ve halk içindeki
itibar›n› kaybetmesi için kampanyala-
r›n düzenlenerek gözden düflürülmesi
gerekti¤i ifade edilmektedir. 

Yine ayn› belgede, PKK’nin tecrit
edilip etkisizlefltirilebilmesi için; di¤er
bütün sol, demokratik ve kendine
“yurtseverim” diyen Türk örgütleriyle
kuflat›lmas›, bask› alt›na al›nmas› ve
çat›flmayla ezilmesi gerekti¤i vurgu-
lanmaktad›r. Bununla birlikte baz›
Kürt afliretlerinin silahland›r›larak ha-

reketimizin üzerine sürülmesi ve bu
tarzda hareketin etkisizlefltirilmesi de
öngörülmektedir. Bu belgelerin yay›n-
lanmas›yla birlikte, geçmifl süreçte an-
lam veremedi¤imiz birçok fley anlam›-
n› bulmaya bafllam›flt›r. Önder Apo’ya
yönelik iftira ve karalama kampanya-
lar›n›n neden gelifltirildi¤i; kendine
sol, demokrat, yurtsever diyen örgütle-
rin devletle de¤il de neden PKK ile ça-
t›flmay› esas ald›klar›, yine Kürdistan’-
daki birçok afliretin neden silahland›-
r›larak, PKK üzerine sürüldü¤ü ve
bunlarla ne yap›lmak istendi¤i bu bel-
gelerle daha iyi anlafl›lm›fl oldu. Bu da
göstermektedir ki ABD, daha bu hare-
ket do¤ar do¤maz ilgilenmeye ve karfl›
mücadele gelifltirmeye bafllam›flt›r. Ki-
milerinin sand›¤› gibi, ABD son y›llar-
da hareketimiz ve Önderli¤imizle u¤-
raflmaya bafllamam›flt›r. 

Ortado¤u’da egemenlik
Kürdistan’da egemenlikten geçer

Bunlar›n temel nedenleri vard›r. Bu
nedenlerin bafl›nda da; PKK ilk ortaya
ç›k›fl›nda her ne kadar reel sosyalizmin,
ulusal kurtuluflçulu¤un, Ortado¤u tu-
tuculu¤unun etkileri alt›nda olsa da,
giderek bunlar› bünyesinde temizleye-
rek geliflmesini sürdüren bir hareket
olma ve sistemin Kürdistan’daki ç›kar-
lar›n›, yat›r›mlar›n› tehlikeye sokmas›
söz konusudur. Bu özelli¤i nedeniyledir
ki, PKK h›zl› bir flekilde geliflmifl, Kür-
distan’daki sömürgeci sistemin y›llarca
yapt›¤› yat›r›mlar›, ç›karlar› tehdit eder
duruma gelmifl ve sistemin y›llarca bes-
ledi¤i ilkel milliyetçi, iflbirlikçi çizgiyi,

güçleri ve örgütleri etkisizlefltirmeye
bafllam›fl, bunlarla da s›n›rl› kalmaya-
rak, Kürdistan’›n di¤er parçalar›na et-
kisi alt›na almaya bafllam›flt›.

PKK Kürdistan halk›n› ulusal birlik
temelinde birlefltiriyordu. PKK, Kür-
distan’› Ortado¤u halklar›n›n ç›karla-
r›na göre gelifltiriyor ve bu flekilde
halklar›n özgürlük seçene¤ini ortaya
ç›kararak, kapitalist sisteme alternatif
bir geliflmeyi yarat›yordu. Amerika ve
AB, Ortado¤u üzerinde mücadele veri-
yorlard›. 3. Dünya Savafl› Ortado¤u
üzerinde sürdürülmüfltü. Bütün bu
savafllar Ortado¤u’nun ele geçirilmesi,
sisteme göre flekillendirilmesi ve tü-
müyle sistemin hizmetine çekilmesi
için yürütülmüfltü. 1. Dünya Savafl›’y-
la Kürdistan paramparça edilmifl, yok
say›lm›fl ve üzerinde inkar, imha siya-
setinin sürdürülmesi için her bir par-
ças› sömürgeci bir güce teslim edilmifl-
tir. Sistem, Kürdistan’› parçalayarak,
yok ederek, yok sayarak kendisini ör-
gütlemiflti. Kürdistan’› buna tabi k›l-
m›flt›. Çünkü Ortado¤u’ya egemen ol-
mak, bir anlamda Kürdistan’a egemen
olmaktan geçmekteydi. Ortado¤u’nun
kalbi de Kürdistan’d›. Kürdistan’daki
her geliflme Ortado¤u’nun kaderini be-
lirleyen bir geliflmeydi. 

‹flte Kürdistan’da Önder Apo öncü-
lü¤ünde gelifltirilen mücadele, yeni bir
Kürt’ü, yeni bir toplumu, yeni bir ya-
flam› ve sistemi yaratmay› amaçl›yor-
du. Önder Apo öncülü¤ünde geliflen
bu hareket, sistemin oluflturdu¤u sta-
tüyü zorluyordu. O statü üzerinde olu-
flan dengeleri zorluyordu. Sistemin y›l-
lard›r yapt›¤› yat›r›mlar› tehlikeye so-

ULUSLARARASI KOMPLONUN
BAfiARI fiANSI ZAYIFLATILMIfiTIR

“Önder Apo büyük bir paradigma de¤iflimini gerçeklefltirmifltir. Hareket de bunu kavram›flt›r. 
Bu temelde de¤iflim ve dönüflümünü gerçeklefltirmifl, halk› de¤iflime çekmifl ve mücadelesinde 

önemli mesafeler kat etmifltir. Komplonun baflar› flans› oldukça zay›flat›lm›flt›r. PKK 10.
Kongresindeki kararlaflma ve belirlenen hedefler temelinde bir pratikleflme geliflti¤inde,

Önderli¤imizin esaret koflullar›ndan ç›kar›lmas› ve Kürt sorunun demokratik siyasal 
çözümünün sa¤lanmas› önünde hiçbir engel kalmayacakt›r”
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kuyordu, ç›karlar›n› sars›yordu. ABD
bunlar› görmüfltü. O nedenle de daha
ilk ç›k›fl›ndan itibaren bu hareketin
üzerine gitme ihtiyac›n› duydu.

Palme suikast› ve PKK’ye 
yönelik iftira kampanyas›

Önder Apo öncülü¤ünde geliflen
Kürt özgürlük hareketi geliflimini sür-
dürdükçe, ABD öncülü¤ündeki sistem
de PKK’ye karfl› nas›l tecridi gelifltire-
bilir, nas›l bask›yla sindirebilir, teslim
alabilir, teslim olmad›¤› noktada ise
onu nas›l tasfiye edilebilir çabas› ve
aray›fl›n› sürdürdü. Hareketimiz daha
1986’larda büyük bir ulusalararas›
komployla karfl› karfl›ya getirildi. ‹sveç
baflbakan› Olof Palme alçakça bir ci-
nayetle katledildi. Olof Palme suikast›
PKK’ye mal edilerek; uluslararas›
alanda PKK’yi terörist bir hareket ilan
etme, tecridini sa¤lama, Kürdistan’a
hapsetme, mümkünse teslim alma,
e¤er bu gerçekleflmezse tasfiye etmeyi
amaçland›. Olof Palme hem Kürt hal-
k›n›n hem de PKK’nin dostuydu. Hatta
Önderli¤imize iltica hakk› tan›may› ve
pasaport vermeyi bile düflünüyordu.
Bu çok önemliydi. Mutlaka bu gelifl-
menin engellenmesi gerekiyordu. E¤er
bu sa¤lan›rsa, PKK hem uluslararas›
dayanaklar›n› kaybedecek hem de ci-
nayetle suçlanarak terörist bir örgüt
olarak yans›t›lacak ve kuflatma alt›na
al›nacakt›. Böylelikle PKK’nin ulusla-
raras› alandaki geliflmesinin önü al›n-
m›fl olacakt›. Y›llarca PKK’yi Olof Pal-
me cinayetiyle suçlamaya, uluslarara-
s› kamuoyuna ters yans›tmaya, öyle
kavratmaya çal›flt›lar. 

PKK, bu komployu ve PKK flahs›nda
Kürt halk›na gelifltirilen bu vahfli uygu-
lamay› ortaya ç›karmak için y›llarca
mücadele etti. Ancak daha sonra Olof
Palme’nin kimler taraf›ndan niçin öldü-
rüldü¤ü aç›¤a ç›kt›. PKK’nin Olof Pal-
me’yi öldürmedi¤i, baflkalar› taraf›ndan
öldürüldü¤ü ve cinayetin PKK üzerine
y›k›lmak istendi¤i anlafl›ld›. Cinayeti ifl-
leyenlerin bizzat sistem güçleri oldu¤u,
Olof Palme’nin uluslararas› silah tekel-
leri taraf›ndan katledildi¤i ortaya ç›kt›.
Tabii ki Olof Palme cinayetinin PKK’ye
mal edilmek istenmesi ister istemez

PKK ve Kürtler aleyhinde bir tak›m ge-
liflmelere yol açt›. PKK ve Kürt halk›na
büyük bir iftira at›lm›fl ve zarar veril-
miflti. PKK ve Kürt halk› bunun büyük
ac›lar›n› yaflad›. Hala da bu ac›lar tü-
müyle giderilmifl de¤ildir. ‹sveç bu ger-
çe¤i bilmesine ra¤men, bu cinayeti
uzun süre PKK’ye mal etmeye çal›flt›,
bu iddiay› sürdürdü. Böyle olmad›¤› or-
taya ç›kt›¤›nda da büyüklük gösterme-
di, PKK ve Kürt halk›ndan özür dileme-
di, geçifltirmeye çal›flt›.

Olof Palme cinayetiyle her ne kadar
baz› iftiralara maruz b›rak›l›p hareketi-
miz u¤raflt›r›lm›fl ve baz› ac›lar yaflatt›-
r›lm›flsa da istenen amaca ulaflama-
m›fllard›r. Oysa ki bu cinayetle PKK
uluslararas› düzeyde terörist gösterilip
üzerine gelinerek teslim al›nmak isteni-
yordu. Ama bu baflar›lamad›. PKK geli-
flimini sürdürdü. Bunun üzerine
1986’da NATO karar›yla Almanya
PKK’ye karfl› Türkiye’yi korumaya ald›.
NATO’nun PKK ile mücadele etmesi ve
bu mücadeleyi Almanya’n›n koordine
etmesine karar verildi. Almanya, NA-
TO’nun görevlendirmesi sonucunda
Türkiye’yi korumak ve PKK’yi etkisiz-
lefltirmek için 1987’de büyük tutukla-
malara giriflti ve Düsseldorf davas›n›
bafllatt›. Bu tutuklama ve bu davay› ge-
lifltirirken bunu Olof Palme’nin cinaye-
ti üzerinden gelifltirerek, onu da temel
alarak ona bir tak›m yeni unsurlar ka-
tarak Olof Palme cinayeti ile baflar›la-
mayan hedeflere ulafl›lmak istendi.
Düsseldorf mahkemesiyle; hareketimi-
zin terörist bir hareket oldu¤u ve yarg›-
land›¤›, bu temelde cezaland›r›ld›¤› gibi
bir sonuç yarat›lmak istendi. Böylece
uluslararas› alanda hareketimizin ta-
mamen mahkumiyeti sa¤lanarak bu te-
melde gelifltirilecek tasfiye hareketinin
yasall›¤› ve meflrulu¤u sa¤lanm›fl ola-
cakt›. Buna karfl› partimiz ve o davada
tutuklu yoldafllar›m›z büyük bir müca-
dele yürüttü. Bu mücadele y›llarca sür-
dü ve sonunda NATO ve Almanya bu
mahkemeyle, bu davayla amaçlad›klar›
hedeflerine ulaflamad›lar. PKK’yi bir te-
rörist örgüt olarak mahkum edemedi-
ler. Kendileri oldukça zorland›lar. Çün-
kü dava tamamen siyasi amaçl›yd›. Or-
tada hukuk, adalet diye bir fley yoktu.
O nedenle de baflar›l› olamad›lar.

PKK’nin Kuzey’den bafllatt›¤› 
mücadele bütün parçalara yay›ld›

1991’lere gelindi¤inde Sovyet siste-
minin da¤›lmas›yla birlikte ABD Orta-
do¤u’ya büyük bir müdahalede bulun-
mufltur. Çünkü I. ve II. Dünya Sava-
fl›yla düzenlenen Ortado¤u, art›k kü-
resel sermayenin ç›karlar›na hizmet
etmemekte, mevcut rejim ve statüler
buna engel teflkil etmektedir. Bölge
halklar› da bu statüden ve bu rejimler-
den rahats›zd›r ve bunu aflmak iste-
mektedirler. Küresel sermayenin bafl›-
n› çeken ABD-‹srail-‹ngiltere ittifak›
hem sermayenin, sistemin ç›karlar›n›
Ortado¤u’da yeniden düzenlemek hem
de Ortado¤u’daki statü ve rejimlerden
rahats›z olan halklar›n seçene¤inin or-
taya ç›kmamas› için Ortado¤u’ya mü-
dahalede bulundular ve böylece de Or-
tado¤u’yu yeniden düzenleyerek kendi
sistem sorunlar›n› çözmek istediler. 

ABD bu amaçla ilk müdahalesini
Körfez savafl› ad› alt›nda 91’de gerçek-
lefltirdi. PKK bu müdahalenin sonuçla-
r›ndan oldukça yararland›. Bir tak›m
olanaklar elde etti ve bununla kendisi-
ni ve mücadelesini güçlendirdi.
PKK’nin Kuzey’den bafllatt›¤› mücadele
bütün parçalara yay›ld›, ulusal birlik
ruhu olufltu. PKK’nin öncülü¤ünde ge-
liflen meflru savunma savafl› hem geril-
la hem de serh›ldan cephesinde olduk-
ça ileri bir düzey kazand›. Neredeyse
bütün Kürdistan’a PKK çizgisi egemen
oldu. Halk› kucaklad›. Sömürgeci ege-
menli¤i birçok aç›dan ifllevsiz k›ld›.
Uluslararas› sistem ve dayanaklar›n›
ifllevsiz k›lmaya bafllad›. Bu geliflme
Kürdistan’da oluflan statüyü, buna da-
yal› geliflen dengeyi tehdit eder bir hal
ald›. Yine y›llard›r yap›lan yat›r›mlar›
tehdit etmeye bafllad›. Uluslararas›
sermayenin Kürdistan’daki kolu olan
KDP ve YNK’yi Kürdistan’›n di¤er par-
çalar›nda etkisizlefltirmeye ve özellikle
de Güney Kürdistan’da s›k›flt›rmaya
bafllad›. Bu, küresel sermayenin öncü-
lü¤ünü yapan ABD, ‹ngiltere, ‹srail ve
sömürgeciler taraf›ndan kabul edilecek
bir geliflme de¤ildi. E¤er bu geliflme
karfl›s›nda önlem almazlarsa kendileri
için büyük bir tehlike oluflacakt› ve bu-
nun da fark›ndayd›lar.
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Tam da Ortado¤u da geliflmelerin
yönünün bu flekilde belirlendi¤i bir sü-
reçte yaflanacak olan geliflmeleri engel-
leme temelinde KDP, YNK ve Türkiye
‘91’de PKK’yi nas›l etkisizlefltirebilecek-
leri hususu üzerinden iliflkilenerek tar-
t›flmalar bafllatt›lar. Türkiye, PKK’yi et-
kisizlefltirmek için YNK ve KDP’nin gü-
cünü kullanmay›, bunu baflard›ktan
sonra da YNK ve KDP’yi tamamen de-
netimi alt›na alarak etkisizlefltirmeyi
hedefleyen bir plan uygulamaya koy-
du. “PKK bizim de, sizin de ç›karlar›n›-
z› tehdit ediyor, birlikte PKK’yi etkisiz-
lefltirelim ve ç›karlar›m›z› savunal›m”
diyerek harekete geçti. Bu temelde
KDP ve YNK’ye bir tak›m olanaklar
sundu. YNK ve KDP de Türkiye’nin bu
yaklafl›m›n›, deste¤ini, konumlar›n›
güçlendirmek, PKK’yi etkisizlefltirmek
için bulunmaz bir f›rsat olarak de¤er-
lendirdiler. Türkiye, KDP ve YNK ara-

s›nda bir ittifak gelifltirildi. ‹ttifak›n tek
amac› PKK’yi tamamen etkisizlefltir-
mekti. Türkiye uluslararas› alanda da
“ben Kürtlere karfl› de¤ilim, terörizme
karfl›y›m, PKK terörist bir örgüttür” te-
zini iflledi. YNK, KDP; “PKK Kürtleri
temsil etmiyor, terörist bir örgüttür” di-
yerek bu teze ortak oldu. PKK’nin ulus-
lararas› alanda tecrit edilmesi yönünde
at›lan ad›mlara bir yenisi daha eklen-
mifl oldu. Böylece, daha önce de Olof
Palme cinayeti ve Düsseldorf mahke-
meleriyle bu do¤rultuda ad›mlar at›l-
mak istenmiflti ve at›lan bu ad›mlar bu
tarzda daha da ilerletilerek amac›na
ulaflt›r›lmak istenmifl oluyordu.

Olof Palme ve Düsseldorf davala-
r›yla PKK her ne kadar terörist olarak
mahkum edilmek istenmiflse de bu
baflar›lamam›flt›r. KDP ve YNK’nin
devreye koyulmas› ve bunlar›n, daha
çok da Kürt kimlikli olmalar› nede-

niyle, Türkiye’nin de yo¤un çabalar›
sonucu PKK’nin terörist ilan edilip
bunun uluslararas› kamuoyuna ka-
bul ettirilmesi daha da olanakl› hale
getirildi. PKK’nin uluslararas› alanda
terörist olarak gösterilmesinde KDP
ve YNK’nin rolü oldukça büyüktür.
KDP ve YNK böyle bir çabaya girme-
selerdi hiçbir gücün PKK’yi terörist
ilan etmesi mümkün olamayacakt› ve
buna güçleri de yetmeyecekti. 

E¤er KDP ve YNK güçlendiyse bu
Türkiye’den ald›klar› destekle gerçek-
leflmifltir. Bu destek onlara tamamen
PKK’yi ezme temelinde verilmifltir. Da-
ha sonra da ABD Irak’› devirmek ama-
c›yla YNK ve KDP’ye destek vermifltir.
YNK ve KDP, Türkiye’den ve Ameri-
ka’dan ald›¤› bu destekle bir güç haline
gelmifl ve bugünkü kazan›mlar›n sahi-
bi olmufltur. E¤er Güney’de bir hükü-
met, federe devlet düzeyi yarat›ld›ysa

bu sadece KDP ve YNK’nin çabalar›yla
gerçekleflmemifltir. Bunda, PKK’nin
ezilmesi için ABD ve TC’nin yürüttü¤ü
çabalar ve bu güçlerin KDP ile YNK’ye
verdi¤i desteklerin rolü belirleyicidir. 

1991’de Hikmet Çetin ve Celal Tala-
bani Suriye’de yapm›fl olduklar› görüfl-
me de bunu do¤rulamaktad›r. O gö-
rüflmede, Güney parlamentosunun
kabul edilmesi karfl›l›¤›nda, Güneyli
güçlerin PKK’yi terörist ilan etmesi is-
tenmifl ve bu temelde anlaflma sa¤lan-
m›flt›r. Bu görüflmenin ard›ndan da
Celal Talabani ve daha sonra da Mesut
Barzani PKK’yi terörist ilan ettiler. An-
cak bundan sonrada Avrupa devletleri
yavafl yavafl PKK’yi terörist ilan etme-
ye bafllad›lar. Türkiye-KDP-YNK’nin
1992’de ki ortak sald›r›lar› bu sürecin
sonunda ortaya ç›kt›. 1992’deki TC-
KDP-YNK sald›r›s›n›n arkas›nda NATO
ve uluslararas› sermayenin temsilcile-

ri vard›r. KDP ve YNK, PKK’ye ortak
karfl› ç›k›fllar› iflin sadece görünen ta-
raf›d›r. Esas görünmeyen taraf›, ABD,
Avrupa, NATO’nun bu sald›r›n›n arka-
s›nda oldu¤u gerçekli¤idir. 

1992 savafl›nda kahramanca 
bir direnifl sergilenmifltir

1992 savafl› Kürdistan’da art›k her
tarafa kök salan PKK’yi imha etmek ve
etkisizlefltirmek amac› do¤rultusunda
gelifltirilen bir savafl olmufltur. Tüm
bunlar Olof Palme cinayeti ile bafllat›-
lan, giderek boyutland›r›lan uluslara-
ras› güçlerin PKK’ye yönelik daha
kapsaml› olarak gelifltirdikleri bir mü-
dahaledir. ‘92 savafl›yla PKK’nin ira-
desi tamamen k›r›lmak ve teslim al›n-
mak istenmifltir. ‘92 savafl› bu aç›dan
çok önemlidir, ayn› zamanda bir dö-
nüm noktas›d›r. Buna karfl› ‘92 sava-
fl›nda bütün eksikliklerine ra¤men
kahramanca bir direnifl sergilenmifl-
tir. Bu direniflle uluslararas› güçlerin,
sömürgecilerin, Kürt iflbirlikçilerinin
hedefi bofla ç›kar›lm›flt›r. PKK’nin ira-
desi k›r›lamam›fl, teslim al›namam›fl-
t›r. Büyük bir direnifl gelifltirilmifltir.
Bu savaflla k›r›lan PKK’nin iradesi de-
¤ildir; iradesi k›r›lan Ferhat denilen
unsurdur. Teslim al›nan sadece Fer-
hat unsuru olmufltur. 

Ferhat unsuru, daha 1991’lerdeki
Sovyet blo¤unda yaflanan da¤›lmalar
sonucunda sosyalizme olan inanc›n›
kaybetmifltir. Bu anlamda Önder
Apo’ya ve onun öncülük etti¤i PKK’ye
de inanc›n› kaybetmifltir. 1992 sava-
fl›nda da Xakurke cephesinde k›sa bir
direnifl gösterildikten sonra, Ferhat’›n
sorumlulu¤unda bu cephe direnifli b›-
rakm›flt›r. YNK, KDP ile, Önderlik ve
PKK yönetiminin haberi olmadan bir
anlaflma imzalam›flt›r. Bu örgüt ad›na
bir teslimiyet anlaflmas›d›r. Bu savaflla
Ferhat, halka, gerillaya ve mücadeleye
olan bütün inanc›n› yitirdi¤ini ortaya
koymufltur. Ferhat bu anlaflma ile art›k
çözümü Önderlikte, PKK’de, gerillada
ve Kürdistan halk›nda de¤il; tamamen
ABD’de, onun sisteminde ve onunla ifl-
birli¤i içinde olan Kürt iflbirlikçili¤inde
görmüfltür. Onun için Xakurke cephe-
sinde teslimiyete imza atm›flt›r. Hem de

“Olof Palme ve Düsseldorf davalar›yla PKK her ne kadar 
terörist olarak mahkum edilmek istenmiflse de bu 

baflar›lamam›flt›r. KDP ve YNK'nin devreye koyulmas› 
ve Türkiye’nin de yo¤un çabalar› sonucu PKK'nin terörist 

ilan edilip bunun uluslararas› kamuoyuna kabul ettirilmesi
daha da olanakl› hale getirildi”
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bu anlaflmay› hareket ad›na imzalaya-
rak tüm harekete mal etmek istemifltir.
Önder Apo bu durum karfl›s›nda hare-
ketin rehin al›nmas›n›n önüne geçmifl-
tir. Çünkü savaflta hedefine varamayan
uluslararas› sermaye güçleri, sömürge-
ciler ve Kürt iflbirlikçileri Ferhat ile im-
zalad›klar› anlaflmaya dayanarak hare-
keti Zele’ye çekmek ve burada hareketi
rehin tutup savaflta ulaflamad›klar› he-
defe burada varmak istemifllerdir. Bu
güçler bu flekilde Ferhat’›, Önderli¤in
karfl›s›na dikerek kendilerince bir alter-
natif oluflturacaklard›. Önderli¤i ve çiz-
gisini etkisiz k›larak PKK’yi yedeklerine
alarak sisteme çekmek için Ferhat’›
partide egemen k›lmaya çal›flm›fllard›r.
Böylelikle özgürlük çizgisini etkisizlefl-
tirip, özgür Kürt’ün yaflam›nda bir çö-
zülme yaratarak iflbirlikçi Kürt’ü, iflbir-
likçi çizgiyi egemen k›lmak istemifller-
dir. Önder Apo bu durumu görerek
Ferhat’›n üzerine gitmifltir. Ferhat, gü-
cü olmad›¤›, tamamen KDP-YNK ve ar-
kas›ndaki uluslararas› güçlere dayan-
d›¤› için, gücünü oradan ald›¤› için tu-
tunamam›fl, Önderli¤in elefltirileri kar-
fl›s›nda çareyi kaç›p ‹ran’da iltica bafl-
vurusunda yapmakta bulmufltur. Böy-
lelikle uluslararas› güçlerin YNK ve
KDP vas›tas›yla Ferhat’la yapmak iste-
dikleri müdahale bofla ç›kar›lm›flt›r.
Daha sonra Ferhat ‹ran’dan getirtilmifl,
5. Kongreye götürtülmüfl ve 5. Kongre-
de yarg›lanarak idam cezas›na çarpt›-
r›lm›flt›r. Önderli¤imiz bu idam› onayla-
mam›fl, tekrardan kendisini toparlama-
s›, çizgiyle, partiyle bütünleflmesi teme-
linde bir flans tan›m›flt›r. Ferhat da da-
ha sonra özelefltiri vererek yanl›fl yapt›-
¤›n› belirtip özür dileyerek partiyle bir-
leflmeyi esas ald›¤›n› söylemifl ve bu
flans kendisine tan›nm›flt›r. 

1992’de Zele’de yap›lmak istenen,
daha sonra 2003’te yap›lmak istene-
nin ayn›s›d›r. Ama ‘92’de Ferhat’›n
buna gücü yetmemifltir. Çünkü, o za-
man Önderlik hareketin bafl›ndad›r,
hareketin gücü oldukça etkilidir, ha-
reket güçlüdür, Önderli¤in denetimi
vard›r, kadro ve halk Önderli¤e ba¤l›-
d›r. Onun için Ferhat her ne kadar
arkas›nda YNK, KDP ve uluslararas›
sermaye olsa da örgüt ve halk içeri-
sinde bir gücü olmad›¤›ndan herhan-

gi bir fley yapamam›fl, k›sa bir sürede
kaçmak zorunda kalm›flt›r. 

Uluslararas› ittifak›n savafl 
dayatmalar›na karfl› bar›fl

1992 savafl›ndan sonra Önder Apo
dünyada de¤iflen siyasal konjektür ve
Ortado¤u dengelerine ba¤l› olarak
strateji de¤iflimini zorunlu görmüfl ve
ateflkesi gündeme getirmifltir. Ateflkes,
o güne kadar yürütülen stratejiyi afl-
ma ve yeni bir stratejiyi önüne koyma-
y› ifade etmekteydi. Ancak, örgüt ve
halk›n buna yeterince haz›r olmay›fl›
nedeniyle bu aç›kça ifade edilmemiflti.
O nedenle de bu de¤iflim o koflullarda
sadece bir ateflkes olarak kendisini
pratiklefltirmiflti. Bu anlamda Önder-
lik asl›nda strateji de¤iflikli¤ini bu
ateflkesle gündeme koymufltu ve ad›m
ad›m gelifltirmek istiyordu. Kürt soru-
nu kabul ettirilmiflti. Savaflla yap›lma-
s› gereken yap›lm›flt›. Bundan sonra
yap›lmas› gereken çözümü zorlamakt›.
Onun için de bir strateji de¤iflikli¤i
gündeme getirildi. Önder Apo Sovyet
blo¤unun da¤›lmas›yla birlikte; art›k
devlet y›kma, devlet oluflturma, bunun
için savafl yürütme döneminin kapan-
d›¤›n›, demokrasi, özgürlük ve adalet
mücadelesinin bunun d›fl›nda olan bir
hedef ve mücadele ile gelifltirilebilece-
¤ini, bunun zorunlu oldu¤unu gör-
müfltür. Strateji de¤iflikli¤i bundan
dolay› gündeme gelmifltir. ‘93 ateflkesi
de bu amaçla gelifltirilmifltir. 

Birçok kifli ve çevre san›yor ki Önder
Apo esir düfltükten sonra stratejik de-
¤iflimi bafllatt›. Bu do¤ru de¤ildir. Ön-
der Apo stratejik de¤iflimini 1992 sava-
fl›n›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar üzerin-
den, 1993 ateflkesiyle bafllatm›flt›r.
Çünkü o süreçte gündeme getirilen
ateflkes uzlaflmay›, uzlaflarak sorunu
çözmeyi ifade ediyordu. Oysa ki ateflke-
se kadar biz uzlaflmay› de¤il, y›kmay›
esas al›yorduk. Ateflkesle sa¤lanan uz-
laflma da bu stratejiden uzaklaflmay›
ifade ediyordu. Önder Apo bunu taktik
ad›mlarla gelifltirip tamamlamak ve
strateji de¤iflikli¤ine tümüyle ulaflmak
istedi. Bu amaçla ‘97-98 ateflkeslerini
gelifltirdi. Bütün bu ateflkeslerin amac›
stratejik bir de¤iflikli¤i yaratmak, Kürt

sorununu bar›flç›l, demokratik, siyasal
yöntemle çözüme ulaflt›rmakt›. 

Önder Apo bununla devleti de¤il öz-
gürlü¤ü, demokrasiyi esas alarak soru-
nu çözmek istiyordu. Bu aç›dan bak›l-
d›¤›nda 1992 savafl› çok önemli sonuç-
lar ortaya ç›karm›flt›r. Ancak, Önder
Apo’nun strateji de¤iflikli¤i yönünde
ad›mlar atmas›, örgüt ve halk taraf›n-
dan yeterince kavranamam›flt›r. Düfl-
man da bu ad›mlar› bofla ç›karmak için
büyük çaba gösterdi. ‹nkar ve imha si-
yasetinden, çözümsüzlükte ›srar etti.
Uluslararas› güçler, sömürgecilerin bu
politikalar›na destek verdi. Yine iflbir-
likçi Kürtler buna destek oldu. Bu des-
te¤i alan sömürgecilik de bunun için bu
kadar inkar ve imha siyasetinde ›srarl›
davrand›. Yoksa bu kadar ›srarl› davra-
namaz ve gücü PKK ile mücadeleye yet-
mezdi. Sömürgecilik e¤er ayakta kala-
bildiyse, inkar ve imha siyasetinde bu
kadar ›srarl› davrand›ysa, bu gücünden
kaynakl› bir durum de¤ildir. Bu tama-
men, uluslararas› sistemin ve onun ifl-
birlikçi dayanaklar›n›n arkas›nda dur-
mas›ndan dolay›d›r. Bu güçler siyasal,
askeri, diplomatik, ekonomik vb her
türlü deste¤i vermifllerdir. Yapt›klar›
her fleye göz yummufllard›r, ona arka
ç›km›fllard›r. Türk sömürgeci devleti
bundan yararlanarak o süreçteki; bü-
tün yakma, y›kma, göçertme ve katlet-
meleri s›n›rs›zca gerçeklefltirmifltir. Bu-
na ra¤men Önder Apo sorunu siyasal
zemine çekerek çözme çabalar›ndan
vazgeçmedi. Bununla birlikte; inkar ve
imha siyasetine karfl› da direniflin gelifl-
tirilmesi ve bunun baflar›s› için bütün
gücüyle çal›flmalar›na devam etti. E¤er
TC, kendisine verilen o kadar s›n›rs›z
deste¤e ra¤men yapt›¤› sald›r›lardan bir
sonuç alamam›flsa, bu Önder Apo’nun
bu çabalar› sayesindedir. Önder
Apo’nun bu çabalar› ise, daha fazla yö-
nelim fleklinde karfl›l›¤›n› bulmufltur. 

Önder Apo’ya yönelik 
suikast giriflimleri

Bu süreçle birlikte Önder Apo üzeri-
ne daha fazla gidilmeye bafllanm›flt›r.
1996 y›l›nda Önder Apo’nun imha edil-
mesi yönünde bir karar al›nm›flt›r.
1996 y›l›ndan önce de Önder Apo’ya
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karfl› birçok defa imha sald›r›lar› ve su-
ikastlar gelifltirilmiflti. Ancak bunlar›n
hiçbiri baflar›lamam›flt›. Bunlardan da
kendilerine göre sonuç ç›karan sömür-
geci güçler, ‘96’da planlad›klar› suikast-
la kesin bir sonuç almay› hedeflemifller-
di. Bu suikastla e¤er Önderlik imha
edilirse, arkas›ndan askeri operasyon-
lar yo¤unlaflt›r›lacak, böylelikle Önder-
li¤ini kaybeden hareketin yaflayaca¤›
moral bozuklu¤undan yararlan›larak
sonuca gidilecekti. Yap›lan bu plan
do¤rultusunda 1996 y›l›nda fiam’da
Önderli¤e yönelik bir suikast gerçeklefl-
tirildi. Ancak bu suikast baflar›l› olama-
d›. Bunun bir sonucu olarak da planla-
d›klar› operasyonlar› da gerçeklefltire-
mediler. 1997 bahar›nda yeni bir plan-
lama daha gelifltirildi. ‘96’daki plan de-

¤ifltirilerek farkl› bir biçimde uygulan-
mak istendi. 1997 y›l›nda Güney Kür-
distan’a yönelik büyük bir operasyon
gerçeklefltirildi. Bu operasyonla hareke-
te darbe vurabileceklerini öngördüler. 

Bununla hareketin gücü ezilerek,
1992 ard›ndan Zele’de yap›lmak istenip
de baflar›lamayan, 1997 operasyonuyla
gerçeklefltirilmek isteniyordu. 1997 y›-
l›nda Türkiye-KDP birlikte harekete
karfl› sald›r›ya geçtiler. Bunun karfl›-
s›nda ise hareketimizin güçlü bir dire-
nifli geliflti. Türkiye-KDP sald›r›s›n›n
gerçekleflti¤i ve bunun karfl›s›nda bir
direniflin yafland›¤› bir süreçte, Celal
Talabani de harekete geçti. Talabani
Ferhat ve Botan’› da yan›na alarak Ku-
zey-Güney ittifak› ad› alt›nda bir ittifak

yapt›. Bu ittifakla KDP’nin etkisizlefltiri-
lece¤ini, Kuzey ve Güneyin birlefltirile-
bilece¤ini, bunun da yeni bir geliflmeye
yol açabilece¤ini söylemiflti. Böylece bu
ittifakla KDP’nin yan› s›ra Önderlik de
etkisizlefltirilecek ve YNK bütün Kür-
distan’da; Ferhat-Botan’da bütün
PKK’de etkili hale gelecekler ve PKK’yi
de tamamen YNK’nin güdümü alt›na
sokacaklard›. Bu flekilde Zele’de bafla-
r›lmayan böylelikle baflar›lm›fl olacakt›. 

Ama bu plan da tutmam›flt›r. Çün-
kü, Türkiye’nin Soran m›nt›kas›na da
girifli; Talabani, Ferhat ve Botan’›n
hesaplamad›¤› bir durumdu. Türkiye
Soran alan›na girince YNK, Türkiye
ile savafl› göze alamad›, kendisini ge-
riye çekti, hatta güçlerimizi Hac› Üm-
ran’da imhayla yüz yüze b›rakt›.

Washington Anlaflmas› 
ve Güneyli güçler

E¤er Türkiye’nin müdahalesi olma-
sayd› bu ittifak ad› alt›nda YNK, PKK
güçlerini de güçlerine katarak
KDP’den intikam›n› alacak, Ferhat-
Botan’› da PKK’nin bafl›na getirerek
PKK’yi de yedekleyecek ve böylece
tüm Kürdistan’a egemen olacakt›. Ön-
derli¤in, hareketin teslim al›namaya-
ca¤›, etkisizlefltirilemeyece¤i ortaya ç›-
k›nca da 1998 de 18 Eylül günü Was-
hington anlaflmas› gerçeklefltirildi.
uluslararas› komplonun temeli de bu
anlaflmayla at›ld›. ABD, YNK, KDP
uluslararas› komployu bu anlaflma ile
birlikte gelifltirdiler.Yap›lan bu anlafl-

mayla Önder Apo’nun ve PKK’nin etki-
sizlefltirilmesi kararlaflt›r›ld›. PKK’nin
tümüyle Güneyden ç›kar›lmas› hedef-
lendi. Bunun anlam› aç›kt›. Burada
PKK’nin ezilmesi karar›na var›lm›flt›.
9 Ekim komplosu Washington anlafl-
mas›n›n imzalanmas› sonucunda pra-
tikleflti. E¤er YNK ve KDP -ki en fazla
da bu örgütler Önder Apo’nun etkisiz-
lefltirilmesinde çaba gösteriyorlard›-
bu anlaflmada yer almam›fl olsalard›
böyle bir komplo kolay kolay geliflme-
yecekti. Komplocu güçlerin kendi güç-
leri yetmedi¤inden, uluslararas› güç-
ler de harekete geçirilerek, PKK ve
Önder Apo’nun etkisizlefltirilmesi he-
deflenmiflti. 9 Ekim uluslararas›
komplosu bu temelde yap›lan müda-
haleler alt›nda gerçekleflti. Önder Apo
uluslararas› güçlerin bu müdahalele-
rine karfl› sürekli bir mücadele içeri-
sinde oldu. 1998 y›l›na böyle gelindi.
Önder Apo, Komplo sürecinde ulusla-
raras› güçler, sömürgeci güçler, iflbir-
likçi Kürtler hepsi birlikte Önder Apo
ve PKK’yi etkisizlefltirmeye çal›fl›rlar-
ken bunlara karfl› bir direnifl içerisin-
de oldu. Önder Apo, ayn› zamanda ör-
güt içerisinde de uluslararas› komplo-
ya hizmet eden ona güç ve umut veren
yetersiz devrimcilik ve çetecilikle de
büyük bir mücadele yürüttü. E¤er
uluslararas› komplo geliflmifl ve bafla-
r›l› olmuflsa, bu baflar›s›n› parti içeri-
sinde geliflen çetecili¤e ve yetmez dev-
rimcili¤e dayand›rm›flt›r. Önder Apo
daha sonra bunu “Uluslararas› komp-
lo; yetersiz devrimcili¤in ve sahte
dostlu¤un üzerinden gerçeklefltiril-
mifltir” sözleriyle formüle etmifltir. 

Gerçekleflen bu komploda yetersiz
devrimcilik ve bundan yararlanan çe-
tecili¤in partileflmeyi ve öncülü¤ü felç
etmesinin, ikinci partileflme hamlesi-
ni birçok yönüyle bofla ç›karmas›n›n
ve hareketin baflar›ya gitmesini en-
gellemesinin rolü büyüktür. Komplo-
nun gerçekleflmesinin esas dayanak-
lar›ndan birini bu gerçeklik olufltur-
mufltur. Komplocu güçler buna daya-
narak, bundan güç alarak baflar›ya
ulaflm›fllard›r. E¤er parti içinde yeter-
siz devrimcilik ve çetecilik etkili olma-
sayd› partileflme, öncülük ve müca-
dele geliflecek dolay›s›yla önemli ba-
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flar›lar elde edilecekti. Sonuçta da bu
komplo etkisiz k›l›nacak belki de ger-
çekleflmesinin önü al›nm›fl olacakt›. 

Burada yeri gelmiflken bir noktay›
daha belirtmemiz gerekmektedir.
Komploya, onun baflar›s›na hizmet
eden, daha sonra da komployu parti
içine tafl›ran, parti içerisinde sürdü-
ren, harekete önemli tahribatlar ve za-
rarlar veren Ferhat ve Botan’›n duru-
munu burada açmakta yarar vard›r. 

Ferhat’›n, Önderlik ve PKK ile soru-
nu daha 1986’lara, 3. Kongre sürecine
dayan›r. Ferhat 3. Kongrede kendine
göre baz› hesaplar yapm›flt›r. Önderli-
¤in baz› arkadafllar› elefltirmesinden
kendisine sonuçlar ç›karm›flt›r. Ön-
derli¤in yapt›¤› elefltirilerden, “art›k
bunlar devreden ç›km›flt›r, benim dev-
reye girmem gerekir, bu benim hak-
k›md›r, nas›l olsa Önderli¤in de karde-
fliyim, Önderli¤in de bana destek ver-
mesi gerekir” sonucuna varm›flt›r. Ön-
derli¤in de deste¤ini alaca¤›n› sana-
rak, kendi etraf›nda bir kadrolaflma
yaratma çabas› içerisine girmifltir. Bu-
nun karfl›s›nda ise b›rakal›m Önderli-
¤in Ferhat’a destek vermesini, ona bu
yapt›klar›n›n ne anlama geldi¤ini izah
eden ve oldukça da sert tutum ve elefl-
tirileri geliflmifltir. Bu, Ferhat’›n bekle-
medi¤i bir tutumdur. Bu andan itiba-
ren Önderli¤in kardefli olmay› kendisi
aç›s›ndan bir yük olarak görmüfl ve
Önderli¤in destek vermemesini kendi-
si aç›s›ndan kabul edilemez bir hak-
s›zl›k olarak kabul edip, Önderli¤e
karfl› tepkilenmifltir. Her f›rsat buldu-
¤unda ise bu tepkisini konufl-
turmufltur. ‹flte Ferhat’›n Önderlikten
ve partiden kopuflu da bu tarihte bafl-
lar. Ferhat’›n 1991-92’lerde biraz aç›¤a
ç›kan bu durumu daha sonraki süreç-
lerde daha da netlik kazanacakt›r. 

Ayn› flekilde Botan unsurunun da
durumunu burada açmak gerekmekte-
dir. Botan ile Ebubekir 1987’lerde Bo-
tan eyaletinde biri siyasi, di¤eri de as-
keri çal›flmalardan olmak üzere sorum-
lu bir konumda görev alm›fllard›r. O
süreçte yaflanan çeteci eylemler bu her
ikisinin sorumlulu¤u alt›nda yaflan-
m›flt›r. Köylülere, sivillere yönelik öl-
dürmeler bunlar›n sorumlulu¤u alt›n-
da geliflmifltir. Belki pratikte çetecili¤i

yapan; Hog›r, fiemdin Sak›k, Topal Me-
tin’di (fiahin Baliç) ama bu durumdan
as›l sorumlu olan Botan ve Ebube-
kir’di. O süreçte yaflanan çeteci eylem-
lerin tümü bunlar›n bilgisi ve onay› da-
hilinde gerçekleflmifltir. E¤er Botan ve
Ebubekir onay vermezse, kesinlikle on-
lar›n bu prati¤i gelifltirmeye gücü ve
yetkileri yoktu. Ebubekir ana birli¤in
bafl›ndad›r, Hog›r, Metin, Zeki bu bir-
likte tak›m ve manga komutanlar› ola-
rak görev yürütmektedir. Botan ise Bo-
tan eyaletinin sorumlusudur. Bu dö-
nemde Botan ve Mardin bir eyalet ola-
rak örgütlendirilmifltir. Bütün bu alan-
da sivillere yönelik geliflen tüm eylem-
ler tamamen bunlar›n karar› ve sorum-
lulu¤u alt›nda yaflanm›flt›r. Parti tarihi-
mizde dörtlü çete diye adland›r›lan Kör
Cemal, fiemdin Sak›k, Metin ve Hog›r
asl›nda Ebubekir-Botan çetecili¤inin
pratikteki en iyi uygulay›c›lar›d›r. Bu
çizginin as›l sahipleri Botan ile Ebube-
kir’dir. Ama dörtlü çete bunu pratikte
iyi uygulam›flt›r. ‹flin gerçe¤i budur. 

Çetecili¤i bir çizgi haline 
getiren Botan ve Ebubekir’dir

PKK hareketinde ilk çeteci anlay›fl›
gelifltirenler ise fiahin Dönmez ve Fat-
ma’d›r. Ama bu çete çizgisi ve çetecilik
çok sistemleflmifl, örgütlenmifl de¤il-
dir. Öyle çok tahribat boyutlar›na var-
m›fl da de¤ildir. Ama ilk bunlar›n to-
humlar›n› ve anlay›fl›n› bu partiye bu-
laflt›ran fiahin Dönmez ve Fatma ol-
mufltur. Onu daha sonra bir çizgi ha-
line getiren, örgütleyen ve pratikleflti-
renler de Botan ile Ebubekir’dir. 

Bu çizgiyi daha sonra Ebubekir Gar-
zan’da, fiemdin Sak›k da Amed, Erzu-
rum, Dersim eyaletlerinde uygulam›fl-
t›r. Onun için bu çizgiden, bütün bu
pratikten esas sorumlu tutulmas› gere-

ken Ebubekir ile Botan’d›r. Bundan
ötürü de 1988’de Önder Apo bunlar›n
hepsini Akademi sahas›na ça¤›rm›fl,
yo¤un elefltiri-özelefltiri sürecine tabi
tutmufl, yaflanan prati¤i çözümlemifl, o
prati¤i düzeltmeyi esas alm›fl, çetecili¤i
gerilla ve parti saflar›ndan söküp ata-
rak Önderlik çizgisini yeniden gerillada
ve partide oturtmak istemifltir. 

Botan, bu temelde söz verdi¤i için
baz› arkadafllarla birlikte yeniden Bo-
tan eyaletine gönderilmifltir. Sözünde
durmak kayd›yla da kendisine görev
verilmifltir. Çözümlemeleri ülkeye ta-
fl›rma, bu temelde düzeltmeyi gerçek-
lefltirme temelinde de hareket edecek-
tir. Botan’da konferans yap›lacak, bu
konferansta çetecilik mahkum edile-
cek, çizgi ve taktik egemen k›l›nacak,
çetecilerden de hesap sorulacakt›r.
Botan’›n, Botan alan›na gidifli ve görev
al›fl› bu temeldedir. Ama Botan sözün-
de durmam›flt›r. Ebubekir’le birlikte
Textarefl’te yap›lan konferansta çeteci
çizgiyi egemen k›ld›lar. Çetecili¤in en
iyi uygulay›c›lar›ndan olan Hog›r’a
ödül bile verdiler. Asl›nda bu tav›rla-
r›yla kendi çizgilerine ödül vermiflledir.
Bunun baflkada bir anlam› yoktur.

Botan, Ebubekir ve çevresindekiler
Botan’da Önderli¤in bütün çabalar›n›
bofla ç›kar›p, çeteci çizgiyi egemen k›l-
maya çal›fl›rken; bu çetecili¤in bir par-
ças› olan fiahin Baliç, Sar› Baran ve
benzerleri de Önderlik sahas›nda Ha-
san Bindal (Hamza Bindal) yoldafl›
katlederek Önderli¤e ulaflmay› ve bu
tarzda harekete egemen olmay› planla-
m›fllard›r. Önderlik Hasan Bindal’›n
flahadetiyle tehlikeyi görmüfl ve tedbir
alm›flt›r. Yine Botan’da Textarefl’te ya-
p›lan konferans›n sonuçlar›n› reddet-
mifl ve çeteci çizgiye karfl› mücadeleyi
daha da fliddetlendirmifltir. Daha son-
ra da 4. Kongrede Botan, Ebubekir ve

“PKK hareketinin tarihinde ilk çeteci anlay›fl› gelifltirenler
fiahin Dönmez ve Fatma’d›r. Ama bu çete çizgisi ve 

çetecilik çok sistemleflmifl, kendini yaym›fl, örgütlenmifl
de¤ildir. Öyle çok tahribat boyutlar›na varm›fl da de¤ildir.

Onu daha sonra bir çizgi haline getiren, örgütleyen ve 
pratiklefltirenler de Botan ile Ebubekir'dir” 
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benzerleri çetecilik ve komploculuktan
dolay› görevden al›narak soruflturma-
ya tabi tutulmufllar ve soruflturma
sonras›nda da görevleri s›n›rland›r›l-
m›flt›r. Daha sonra, Botan bu çizgisin-
de ›srar etmifl, öncülükle, çizgiyle, ge-
rilla ve taktikle oynam›fl, Önderli¤in
bütün çabalar›n› bofla ç›karan tutum-
lar içine girmifltir. Bundan dolay› Bo-
tan, 5. Kongrede yarg›lanm›flt›r. Çete-
cili¤i öncülü¤e, gerillaya dayatmak ve
gerillay› bozmak nedeniyle yarg›lan-
m›fl, idam cezas›na çarpt›r›lm›flt›r. Ön-
derlik Botan’›n idam›n› onaylamam›fl
ve kendisine bir flans tan›m›flt›r. Daha
sonra da akademi sahas›na çekerek
yo¤un elefltirmifltir. 

Ferhat ve Botan PKK’nin 
bafl›na geçmek istediler

Botan tekrar söz vermifl, son bir
flans tan›nmas›n› istemifltir. Önderlik
ona 1996’da bir flans vererek Zagros’a
göndermifltir. Zagros’a gelen Botan son
baharda yine eski anlay›fl›n› ve prati¤i-
ni tekrarlad›¤› için Önderlik taraf›ndan
görevden alm›fl, Soran alan›na Ferhat’-
›n yan›na gönderilmifltir. Önderlik, bir
daha da Botan’a gerillada yer verilme-
mesi gerekti¤ini söylemifltir. Çünkü
tüm çabalar›n Botan taraf›ndan bofla
ç›kar›ld›¤›n›, onun için de asla ve asla
gerillaya yaklaflt›r›lmamas› gerekti¤ini
belirtmifltir. 1996’da Soran alan›na ge-
len Botan ve Ferhat, Celal Talabani ile
iliflkiye geçmifller, Kuzey-Güney ittifak›
ad› alt›nda bir ittifak gelifltirerek de
Önderlikten ve hareketten intikam al-
mak istemifllerdir. Ferhat ve Botan Ce-
lal Talabani’ye dayanarak Önderli¤i et-
kisizlefltirecek ve PKK’nin bafl›na geçe-
ceklerdi. Bu plan tutmad›. Ard›ndan
1998 Washington anlaflmas› ve ulusla-
raras› komplonun gelifltirilmesiyle bir-
likte Botan ve Ferhat’a büyük bir or-
tam do¤du. Bunlar›n, 1995’ten beri
Önderli¤e ve partiye karfl› oluflan bir
iliflki ve ittifaklar› vard›. ‹kisi de 1995’-
te idamla yarg›land›klar› için Önderli¤e
ve partiye tepkileri oluflmufl, bu tepki
onlar› Önderlik ve parti karfl›s›nda ifl-
birli¤ine götürmüfltü. Her f›rsatta da
Önderlikten intikam almaya çal›flt›lar.
uluslararas› komployla Önderlik esir

düflünceye kadar Önderlik bunlara bu
imkan› tan›mad›. Ama Önderlik esir
düflünce bunlar bu imkana ulaflt›lar ya
da kendileri öyle sand›lar. 

9 Ekim’le fiili olarak bafllayan 
uluslararas› komplo süreci

9 Ekim uluslararas› komplosu;
ABD, ‹srail ve ‹ngiltere taraf›ndan orga-
nize edilmifltir. Uluslararas› ve bölgesel
düzeyde, Kürdistan’da Kürt iflbirlikçi-
leri içinde olmak üzere birçok güç bu
komploda yer alm›fllard›r. Ancak bu
komplo ABD’nin Irak’a müdahalesi ön-
cesinde gerçeklefltirildi. Çünkü ABD
Körfez savafl›yla baz› sonuçlara ulafl-
m›flt›. Bu savafl›n sonuçlar›ndan da
PKK oldukça yararlanm›flt›. Oysa ki,
ABD’nin bölgeye müdahalesi bütün al-
ternatifleri yok etmek içindi. Bölgeyi
tümüyle kontrol alt›na al›p amaçlar› te-
melinde yeniden biçimlendirmeyi he-
defliyordu. Ama körfez müdahalesinde
hiç de istemedi¤i bir durum karfl›s›na
ç›km›flt›. PKK ortaya ç›kan sonuçtan
oldukça yararlanarak güçlenmifl ve
kendisiyle beraber halklar›n seçene¤ini
oldukça güçlendirmiflti. Bu durum
Irak’a yap›lmas› düflünülen müdahale-
yi zay›flat›yor ve tehlikeye düflürüyor-
du. Çünkü öngörülen bu müdahale
Kürdistan’daki iflbirlikçilere dayand›r›-
larak gerçeklefltirilmek isteniyordu.
Oysa ki PKK’nin mücadelesi Kürt iflbir-
likçili¤ini oldukça zay›f düflürmüfl, et-
kisiz k›lm›flt›. Bu ciddi bir durumdu.
Bu ayn› zamanda ABD’nin müdahale-
sini de tehlikeye düflüren bir geliflmey-
di. PKK’nin mutlaka kontrol ve bask›
alt›na al›nmas›, etkisiz k›l›nmas› gere-
kiyordu ki, planlanan bu müdahale
baflar›l› bir flekilde gelifltirilebilsin.
ABD baflta olmak üzere bu uluslarara-
s› güçler, PKK’nin bu müdahaleden de
birincisinde oldu¤u gibi yararlanmas›-
n›n ve halklar›n özgürlükçü seçene¤i-
nin daha da güçlenip kendileri için teh-
like yaratmas›n›n önüne geçmek isti-
yorlard›. Bu nedenle de, Irak müdaha-
lesinin öncesinde Önder Apo’ya, Kürt
halk›na ve PKK’ye karfl› müdahale bafl-
lat›ld›. Bu müdahale ile Önder Apo ve
hareket etkisiz b›rak›larak, iflbirlikçiler
güçlendirilerek gerçeklefltirilmek isten-

di. E¤er Önder Apo Irak’a öngörülen
müdahale öncesinde etkisizlefltirilme-
mifl olsayd›, bu müdahale zor gerçekle-
flir ve sonuç vermeyebilirdi. Bu müda-
hale gerçekleflti¤inde bunun sonuçla-
r›ndan en çok Önder Apo ve PKK yarar-
lanaca¤› ortada duran bir gerçeklikti.
Bu görüldü¤ü için Önder Apo’ya yöne-
lik uluslararas› komplo Irak’a yap›la-
cak müdahaleden önceye al›nd›.

Komplo ayr›nt›lar›na var›ncaya ka-
dar tezgahlanm›flt›. Suriye ve bizzat
Haf›z Esat üzerinde bask› yarat›ld›.
Yine M›s›r vas›tas›yla Araplar›n Suri-
ye üzerinde bask› kurmas› sa¤land›.
D›flta da Suriye üzerinde Türkiye bas-
k› yapt›, ordusunu savafl pozisyonu-
na soktu, Akdeniz’de tatbikatlar bafl-
latt›. D›flta ABD, ‹srail taraf›ndan
Türkiye’ye aç›k destek verildi. ‹srail,
Suriye’yi aç›k tehdit etti. Her yerden
Suriye büyük bir kuflatma ve bask›
alt›na al›narak Önder Apo’nun Suri-
ye’den ya ç›kar›lmas› ya da teslim
edilmesi istendi. Önder Apo oluflan
böylesi koflullarda Suriye’den ayr›ld›. 

Kürt iflbirlikçilerine 
komploda aktif rol oynat›ld›

Komplo ad›m ad›m uygulanmaya
konulmaya bafllam›flt›. Sonuçta bütün
alanlar Önder Apo’ya kapat›ld›. Önder
Apo 15 fiubat 1999’da yakalanarak
Türkiye’ye teslim edildi. Bunun için
birçok güce ekonomik, siyasi tavizler
verildi. Bütün güçler bu temelde
komplo içerisinde yer ald›lar. Komplo-
ya dahil olan bu güçlerin bir k›sm› ba-
fl›ndan beri komplonun içinde yer al›r-
ken, bir k›sm› da siyasi ve ekonomik
ç›karlar verilerek, sonradan komploya
dahil edildiler. Böylece onlarca devle-
tin bu komploda yer almas› sa¤land›. 

Kürt iflbirlikçili¤i bu komploda aktif
rol oynam›flt›r. Bunun sonucunda Ön-
der Apo’nun esareti gerçeklefltirilmifl-
tir. Sadece bunlar da de¤il, komplo, içi-
mizdeki yetersiz devrimcili¤i, d›flar›da-
ki vefas›z ve sahte dostlu¤u da kullan-
m›flt›r, tüm bunlara ve uluslararas›
düzeyde birçok güce dayanarak ger-
çeklefltirilmifltir. Komplonun öncelikli
hedefi Önder Apo’ydu. fiemdin Sak›k
ihanet etti¤inde o da fiahin Dönmez gi-
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bi Önderlik etkisizlefltirilmeden
PKK’nin hiçbir zaman etkisizlefltirile-
meyece¤ini söylemiflti. O nedenle de ifle
buradan bafllanmas› gerekti¤ini belirt-
miflti. Botan’da gerillan›n ezilmesi ve
Amed’in hareketin denetiminden ç›ka-
r›lmas›n›n, Önder Apo’nun etkisizleflti-
rilmesiyle sa¤lanabilece¤ini belirtmiflti.

Önderlik, komploya karfl› büyük bir
mücadele gelifltirdi. Komployu bütün
boyutlar›yla anlamaya, çözmeye ve afl-
maya çal›flt›. Teslim alma ve imha çaba-
lar›na karfl› büyük bir direnifl gösterdi.
Gelifltirdi¤i büyük çaba ve direniflle so-
runun çözümünü ortaya koydu. Savun-
ma yapma olana¤› bir yana, çözüm yo-
lunu ortaya koymaya bile olanak tan›n-
mayan koflullarda, Önder Apo bütün
olanaklar›n› zorlayarak bunu gerçeklefl-
tirdi, sorumlulu¤unu yerine getirdi.

Ferhat ve Botan Önderli¤in 
esaretinden yararlanmak istedi

Önderli¤in esaretini kendilerine gö-
re bir f›rsat olarak gören Ferhat ve Bo-
tan, intikam almak amac›yla örgütlen-
meye girifltiler. Bunu da oldukça gizli-
ce, sinsice, güya Önderli¤e ba¤l›l›k
göstererek yapt›lar. Komplocular “yeni
bir önder seçilmesi gerekir” mesaj› ver-
diklerinde Ferhat bu mesaj› hemen al-
d›. Buna dayanarak Zele’de ve 1997’de
yapmak isteyip de yapamad›¤›n› yap-
ma f›rsat›na kavufltu¤unu sand› ve
bunu da de¤erlendirmek istedi ve Bo-
tan ile birlikte kendilerini örgütlemeye,
örgütü ve yönetimi ele geçirmeye, böy-
lelikle Önderli¤in çizgisini tamamen
bertaraf etmeye, hareketi iflbirlikçi çiz-
giye çekmeye, çözümü ABD’de arama-
ya çal›flt›lar. Komplocular, sömürgeci-
ler ve iflbirlikçiler de Ferhat ve Botan’›
desteklemeye ve k›flk›rtmaya çal›flt›lar.
Hareket bütün dikkatiyle komploya
karfl› direnifli örgütlemeye, zay›fl›klar›-
n› gidermeye, tekrardan kadroda mo-
ral ve motivasyon gelifltirmeye çal›fl›r-
ken; bu unsurlar da bundan da yarar-
lanarak y›k›c›, bozguncu ve tasfiyeci
faaliyetlerine oldukça h›z verdiler. 

Tam da böylesi bir süreçte; 2000’ler-
de YNK, ‹ran’›n da istemi ve k›flk›rtma-
s›yla hareketimize karfl› bir teslim alma
sald›r›s› bafllatt›. YNK bu sald›r›s›nda,

Dr Süleyman ve benzeri ihanetçilerin
verdi¤i bilgileri de kulland›. Dr Süley-
man ve onun gibilerin vermifl olduklar›
bilgilere göre komplo sonras›nda hare-
ket “direnifl gücünden düflürülmüfl, bir
da¤›lma ve bir moralsizlik” içerisine gir-
miflti. E¤er hareket üzerine gidilirse,
belki küçük bir kesim direnebilir ama
PKK rahatl›kla teslim al›nabilir bir du-
ruma düflürülmüfltür. Bu bilgiyi alan
‹ran ve YNK, bunu de¤erlendirmek ve
harekettin üzerine gelerek hareketi tes-
lim almak istemifllerdir. Bu, daha çok
da ‹ran’›n bir plan› olmufl ve YNK tara-
f›ndan uygulanmaya çal›fl›lm›flt›r. Plan
gere¤i YNK sald›racak, ‹ran da teslim
alacakt›r. PKK’yi teslim alan ‹ran bütün
Kürt halk›n› teslim alm›fl olacak ve böy-
lece de Kürtleri kendi amaçlar› temelin-
de bölgede kullanacakt›r. Bu anlamda
‹ran’›n PKK’ye ve Kürtlere yaklafl›m›yla
uluslararas› komplonun bafl›n› çeken
ABD’nin yaklafl›mlar› aras›nda hiçbir
fark yoktur. 2000 y›l›nda YNK sald›r›s›
ve buna karfl› ola¤an üstü bir direniflin
ortaya konulmas›, hem parti tarihimiz
hem de komployu bofla ç›karmak aç›-
s›ndan oldukça önemlidir. Bu direniflte
flehit düflen yoldafllar›m›z›n direniflleri
tarihidir. Bir döneme damgas›n› vuran
ve en kritik anlar›n birinde yaflanan di-
renifl ve flahadetlerdir. Bu yoldafllar›m›z
komplonun, baflar›ya gitmesini flaha-
detleriyle engellemifllerdir. Bu komplo-
yu bofla ç›karma, hareketin varl›¤›n›
koruma, sürdürme ve garanti alt›na al-
ma direniflidir. YNK sald›r›s›na karfl›
gösterilen büyük bir direniflle, YNK sal-
d›r›lar› baflar›s›zl›¤a u¤rat›lm›flt›r ve bu
tehlike de böyle bofla ç›kar›lm›flt›r.

Bu tarzda da sonuç al›namayaca¤›
anlafl›l›nca, komplonun ikinci aflamas›
devreye konulmufltur. Komplonun
ikinci aflamas›nda Ferhat ve Botan’a
her türlü destek sa¤lanarak bunlar va-
s›tas›yla örgüt yönetimi tümüyle ele
geçirilmek istenmifltir. Ferhat ile Bo-
tan’›n bafl›n› çektikleri tasfiyeci provo-
katif örgütlenme, örgütü oldukça teh-
dit eder duruma gelmifltir. Bu durumu
fark eden örgüt yönetimi bu tehlikenin
önünü almak için 2002’de bir Merkez
toplant›s› yapm›flt›r. 2002 Merkez top-
lant›s›nda daha çok Botan’›n etraf›nda
oluflan örgütlenmenin üzerine gidile-

rek bu tehlike bertaraf edilmek isten-
mifltir. Bu tasfiyeci, provokatif örgüt-
lenme, toplant›da aç›¤a ç›kar›lm›fl,
üzerine gidilmifl, ama tam sonuca gö-
türülememifltir. Bu tasfiyecilerin du-
rumu erkenden fark edildi¤inden öze-
lefltiri verir gibi görünerek kendilerini
geriye çekmifller ve hareketin üzerleri-
ne gitmesini engellemifllerdir. Yöneti-
mimiz onlar›n bu göstermelik özeleflti-
rileri karfl›s›nda geri ad›m atm›fl, öze-
lefltirilerini yeterli görmüfl, verdikleri
sözlere inanm›fl ve daha fazla üzerleri-
ne gitmemifltir. ‹flte burada da büyük
bir hata ifllenmifltir. Tehlike ortaya ç›-
kar›lm›fl, ama bertaraf edilmemifltir. 

Önder Apo A‹HM savunmas› ile
yeni bir paradigma gelifltirmifltir

Önder Apo ilk savunmas›n›n ard›n-
dan A‹HM savunmas›n› gelifltirmifl,
bu savunmalarla stratejik de¤iflikli¤i
ve yeni paradigmas›n›n esaslar›n› çok
net olarak ortaya koymufltur. Eski
paradigmay› tamamen terk etmifl,  ye-
ni bir paradigma gelifltirmifltir. 1998
ateflkesiyle olgunlaflt›rmaya çal›flt›¤›,
yine 1998 15 A¤ustos’unda yapt›¤›
konuflmayla vurgu yapt›¤› strateji de-
¤iflikli¤ini, uluslararas› komplo daha
fazla ilerletmesini engellemifl, ancak
‹mral› koflullar›nda bunu tamamlaya-
bilmifltir. Önder Apo bu flekilde
1992’de bafllatt›¤› stratejik de¤iflikli-
¤ini ‹mral› sistemi koflullar›nda ta-
mamlam›flt›r. Tümüyle var olan eski
sosyalist paradigmadan uzaklaflm›fl,
yeni bir sosyalist paradigmay› gelifl-
tirmifltir. Onun teorik temellerini
A‹HM savunmalar›nda atm›flt›r. Bunu
oldukça kapsaml› yapm›flt›r. Önder
Apo ilk ç›k›fl›nda büyük bir elefltiri-
özelefltiriyle ifle bafllayarak bu hare-
ketin geliflimini, dirilifl devrimini ba-
flar›ya götürmüfltür. 

‹kinci büyük elefltiri-özelefltirisini
de ‹mral› da gerçeklefltirmifltir. Bu
elefltiri-özelefltiri birincisine göre daha
kapsaml› ve daha derinliklidir. Önder
Apo bu özelefltirisi ile dirilifl devrimini
çözüme götürmek istemifltir. Komplo
karfl›s›nda de¤erleri, halk› ve hareketi
korumay› ve hareketi hedeflerine ulafl-
t›rmay› amaçlam›flt›r. Bunun için de
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komploya da yol açan eski paradigma-
n›n birçok yönünün art›k özgürlü¤e
hizmet etmedi¤ini, aksine bütün öz-
gürlük çabalar›n› sonuçsuz b›rakt›¤›-
n›, hatta komplonun da bir yönüyle
buna dayanarak geliflip baflar›ya ulafl-
t›¤›n› görmüfl, onun için eski paradig-
maya dayal› sosyalist anlay›fl› bir tara-
fa b›rakm›fl, düflüncelerinde özgürlü-
¤e, demokrasiye, adalete gitmeyi en-
gelleyen, onu tehlikeye atan ne varsa
hepsini temizlemifltir. 

Önder Apo A‹HM savunmas›ndan
sonra, Atina savunmas›n› gelifltirdi.
Atina savunmas›, harekete, bölgedeki
geliflmelere bir müdahale niteli¤i tafl›-
yordu. Çünkü Önderlik, yapm›fl oldu-
¤u müdahaleyle, ABD’nin Güney Kür-
distan’da bir iflbirlikçi devlet, parla-
mento kurdu¤unu, Ortado¤u’ya bir
projeyle geldi¤ini gördü ve bunun teh-
likelerini görüp tespit etti. Önder Apo
her ne kadar eski paradigmay› sorgu-
lamaya bafllay›p, yeni paradigman›n
ideolojik, teorik temellerini ortaya koy-
duysa da bunun örgüt modelini daha
gelifltirememiflti; örgüt bu aç›dan so-
run ve tehlikeler yafl›yordu. Önderlik
tüm bunlar› görüyordu. Bunlar
ABD’nin müdahalesiyle birleflince ör-
gütü oldukça ciddi tehlikelerin bekle-
di¤i aç›¤a ç›k›yordu. Hem bu tehlikele-
ri gidermek harekete ad›m att›rtmak
hem de halklar›n seçene¤ini ortaya ç›-
kartmak için Önderlik Atina savunma-
s›n› harekete ulaflt›rd›. Bununla birlik-
te de görüflme notlar›nda baz› husus-
lar› projelendirerek örgütün önüne
koydu. “H›zla KADEK ve KNK birlefl-
meli, Kongra Gel ad›n› almal›”, “tek ta-
rafl› ateflkes ilan edilmeli ve ateflkes 1
Eylül’e kadar çift tarafl› bir hal almaz-
sa, sona erdirilmeli” diyerek görüflleri-
ni harekete ulaflt›rd›. Önderlik bunun-
la da “ya çift tarafl› ateflkes olur ya da
savafl olur” diyerek bir kararlaflma içe-
risinde olunmas›n› istemifltir. Önder
Apo görüfllerini bu flekilde ortaya koy-
du¤u bir süreçte kendisi de direnifle
geçti. Bafllatt›¤› bu direniflle halk› ve
hareketi direnifle çekmek istedi. Ön-
derlik, tehlikenin oldukça büyük oldu-
¤unu gördü. E¤er hareket 1 Eylül’e ka-
dar böyle bir karara ulaflmazsa ABD ve
Türkiye kendi projelerini bölgede ha-

yata geçirecekti, Türkiye AB’ye gire-
cekti ve ABD Kürt federe devletini ku-
racak ve kendi projelerini uygulaya-
cakt›. Bunlar gerçekleflti¤inde de hare-
ketin eli-kolu ba¤lanacak ve ciddi bir
tehlikeyle yüz yüze gelinecekti. Buna
karfl› harekete geçilmeli ve bundan da
sonuç al›nmal›yd›. O nedenle de çift
tarafl› ateflkesin dayat›lmas›, böyle bir
ad›m at›lmas›na ra¤men, bunun kabul
edilmemesi halinde mücadelenin bafl-
lat›lmas› hala mücadele etme koflulla-
r›n›n güçlü oldu¤u bir süreçte isteni-
len sonuçlar› elde etmeyi sa¤layabilir-
di. Kongra Gel gibi bir projeyle de, ifl-
birlikçi Kürt parlamentosuna karfl›
Kürdistan halk›n›n, özgür Kürt’ün
parlamentosu gelifltirilebilir ve halkla-
ra da bir seçenek sunulabilirdi. Önder-
li¤in yapt›¤› bu müdahale önemliydi. 

Botan-Ferhat tasfiyecli¤iyle 
örgüt içinde mücadele

2003 y›l›n›n Temmuz ay›nda bunla-
r› tart›fl›p, de¤erlendirmek amac›yla
geniflletilmifl bir yönetim toplant›s› ya-
p›ld›. Tabii ki Botan-Ferhat tasfiyecile-
ri bu toplant›ya oldukça haz›rl›kl›,
ABD’den onayl›, destekli ve önlerine
konulan planla gelmifllerdi. Amaç; top-
lant›y› sabote etmek, Önderli¤in ve ha-
reketin ortaya koydu¤u hususlar›n ka-
rarlaflmas›n› engelleyerek bofla ç›kar-
makt›. Böylelikle hareketi, elini kolu-
nu ba¤layarak örgütsüz, eylemsiz b›-
rakmak ve tasfiyecili¤i egemen k›larak
hareketi ele geçirmek istemifllerdi.

Mücadele tarihimizde ilk kez, Önderli-
¤imizin önümüze koydu¤u hususlar›n
kararlaflmad›¤› bir toplant› gerçeklefl-
mifl oldu. Asl›nda bu toplant›yla birlik-
te örgüt yönetimi de bitmifl oluyordu.
Bu toplant›dan Önderli¤in hareketin
önüne koydu¤u hususlar kararlaflma-
y›nca, Botan ve Ferhat tasfiyecileri ve
arkalar›ndaki güçler oldukça umut-
land›lar. Onlara göre demek ki, art›k
Önderli¤in örgüt içerisinde etkisi kal-
mam›flt›, Ferhat ve Botan’a gerekli gör-
dükleri deste¤i verdiklerinde de rahat-
l›kla bu hareketi ele geçirebilecekleri
gibi bir sonuca ulaflt›lar. 

Ferhat ve Botan da bu toplant›dan
umutlanarak ç›kt›klar› gibi, yap›lacak
kongrede de kesin sonuç alacaklar›na
inand›lar. Bu temelde faaliyetlerini da-
ha çok h›zland›rd›lar. Burada yap›lma-
s› gereken Önderli¤e yaflananlar› ilet-
mekti. Ancak Önderlik direnifl içinde
oldu¤undan bu durum iletilemedi. “Na-
s›l olsa üç ay sonra kongre yap›l›yor”,
“zaten sorunlar orada çözümlenir” gibi-
sinden büyük bir gaflet içerisine girildi
ve hata yap›ld›. Bu hata, 2002 y›l›n›n
Eylül ay›nda yap›lan toplant›da yafla-
nan hatay› tamamlayan ve derinleflti-
ren ikinci önemli bir hata oldu. Tasfiye-
cilik bu hatalardan oldukça yararland›
ve kendisini örgütledi. Buradan hare-
ketle de Kongra- Gel 1. Genel Kurulun-
da sonuç almak istedi ve bütün çabala-
r›n› bu yönde harekete geçirdi. 

Komplo sonras› Önderli¤in gelifltir-
di¤i stratejik de¤ifliklik ve hareketteki
de¤iflim oldukça köklüydü. Tümüyle
bir zihniyet, ona ba¤l› olarak örgüt,
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mücadele, taktik, strateji, kültür, ah-
lak, birçok ölçü terk ediliyordu. Tama-
men yeni bir zihniyet, o zihniyete daya-
l› bir örgüt, mücadele, kültür ve ahlak
anlay›fl› gelifltiriliyordu. Bunu derinli¤i-
ne kavramak kolay olmad›. Y›llarca fle-
killenen bir örgüt kadrosu ve yönetimi
vard›. Bu örgüt kuruldu¤unda devlet
ve iktidar olmak için savafl yürütmüfl-
tü. Takti¤ini, stratejisini ve çal›flmalar›-
n› tümüyle buna göre gelifltirmifl ve fle-
killendirmiflti. Oysa flimdi bu paradig-
ma terk edilmifl, bunun yerine yeni bir
paradigmaya geçilmiflti. Önderlikte bü-
yük bir zihniyet devrimi yaflanmas›n›n
yan›nda örgüt ve mücadele anlay›fl›nda
büyük bir de¤iflim gerçekleflmiflti. Stra-
teji tamamen de¤iflmiflti. Silahl› müca-
dele yerine, tamamen meflru savunma
anlay›fl› geliflmiflti. Silahl› mücadeleye
dayal› örgütlenme, onun öncülü¤ünü
yapma, o tarzda sonuç alma yerine
meflru savunmaya dayanan bir örgüt-
lenme, onun örgütlenme ve onun ön-
cülü¤ünü ve mücadelesini yürütme al-
m›flt›. Bunun kavranmas› ve kavrat›l-
mas› oldukça büyük sorunlar yaratt›.
Komplo esasta derinli¤ine kavranmad›-
¤› için Önderli¤in komploya karfl› du-
ruflu ve mücadelesi de do¤ru ve yeterli
kavranamad›. Önderlik komployu çö-
züp aflarak bu temelde yeni paradig-
maya ulaflm›flt›. E¤er Önderlik bunlar›
baflaramam›fl, komployu anlamam›fl ve
çözmemifl olsayd› yeni paradigmaya da
ulafl›lamayacak ve derinlikli bir de¤i-
flim gerçekleflmeyecekti. 

Örgütün birli¤i için 
büyük çaba gösterildi

Komplo, komploya karfl› mücadele
do¤ru kavranamad›¤› için buna ba¤l›
geliflen tasfiyecilik de zaman›nda do¤-
ru anlafl›lamad› ve buna karfl› da za-
man›nda do¤ru bir mücadele gelifltiri-
lemedi. Hareketteki de¤iflim do¤ru, ye-
terince ve derinlikli kavranamad›¤›
için bu de¤iflim de zaman›nda gerçek-
lefltirilemedi. Bu da tasfiyecili¤e olduk-
ça zemin sundu. Tasfiyecilik bu duru-
mu da de¤erlendirerek kedisini bunun
üzerinde örgütledi. Özellikle Önderli-
¤in esaretiyle d›fltan örgüte yönelik ge-
liflen yo¤un bask›lar, müdahaleler ve

bunu içten tamamlamak isteyen çaba-
lar geliflince örgütün varl›¤›n› ve sü-
reklili¤ini korumak çok ciddi bir sorun
oldu. Hareket içerisinde de öncelik bu
sorunun afl›lmas›na verildi. Komplo-
nun yo¤un bask›s› alt›nda örgütün
birli¤ini ve varl›¤›n› korumak için bü-
yük çaba gösterildi. Bu sa¤lanmaya
çal›fl›l›rken de Önderli¤in de¤iflim, dö-
nüflüm çabalar› yeterince anlafl›lama-
d›. Hatta Önderlik komplo alt›nda ol-
mas›na karfl›n cesaretle de¤iflim ve dö-
nüflümü gelifltirirken bir k›s›m kadro-
da tutucu davran›fllar geliflti. “De¤iflim
ve dönüflümü Önderli¤in öngördü¤ü
tarzda gelifltirirsek Sovyetler gibi da¤›-
labiliriz” fleklinde bir endifle yafland›.
Onun için de de¤iflime daha temkinli
yaklaflma, bunu sürece yayma biçi-
minde bir yaklafl›m ortaya ç›kt›. Bu tu-
tuculu¤u daha da derinlefltirdi. 

Bunun karfl›s›nda da bir kesim
kadro da de¤iflim ve dönüflüm tama-
men bir inkarc›l›k ve savunma biçi-
minde geliflti. Aynen Sovyetlerde ya-
fland›¤› gibi geçmifl bütünü ile inkar
edildi. Geçmiflin olumlu ve olumsuz
bütün yanlar›n› inkar etme, de¤iflimi
böyle anlama, onun için de geçmiflin-
den, de¤erlerinden kopma, boflalma,
tamamen hiçleflme, savrulma yafland›.
Bütün de¤erleri terk ederek sistemin
yaflam›na, zihniyetine, kültürüne ve
ölçülerine koflma ve bunu örgüt içinde
yayma geliflti. Bunlar komplonun kad-
ro üzerinde direkt yaratt›¤› sonuçlard›.
Tasfiyecilik bunun üzerinden örgüt-
lendi. Kendisine ortam, olanak yaratt›
ve oldukça da mesafe ald›. Komplonun
bask›s› alt›nda Önderli¤in de¤iflim ça-
balar› yeterince anlafl›lamad›¤› gibi,
de¤iflimin baz›lar›nca her fleyden bo-
flalma biçiminde anlafl›lmas›ndan ötü-
rü bu anlay›fla da yer vermemek aç›-
s›ndan de¤iflime temkinli yaklafl›ld›,

tutucu davran›ld›, de¤iflim sürece ya-
y›ld› ve zaman›nda gerekli de¤iflimler
yap›larak gerçeklefltirilemedi. Bu da
tasfiyecili¤e hizmet etti. Ayr›ca, komp-
lonun yaratt›¤› bask› ortam›nda de¤i-
flim dönüflümde yer yer sa¤-sol sap-
malar olarak ele alabilece¤imiz yakla-
fl›mlar içerisine de girilebildi. Bir uçtan
di¤er bir uca kaymalar yaflanabildi.
Denge kaybedildi. Buda ciddi baz› so-
runlara ve tahribatlara yol açt›. 

Tasfiyecili¤e karfl› yeni 
paradigma yeniden partileflme

Hareketimizin yaflad›¤› kongre sü-
reçlerinin geliflim seyri içerisinde örgüt
sorununda ve sistem konusunda ol-
dukça sorunlar yafland›. Çarp›k anla-
y›fllar geliflti. Herkesin yeni paradigma-
y› onun örgüt, mücadele ve yaflam an-
lay›fl›n› kendine göre yorumlamas›na
tan›k olundu. Bu da yönetimin bir ha-
tas›yd›. Yönetim komplo alt›nda çok
kapsaml› gelifltirilen de¤iflim-dönüflü-
mün yaflayaca¤› tehlikeli sonuçlar› bile-
rek buna göre tedbir almas› ve herkesin
kendine göre yeni paradigmaya yakla-
flaca¤›n› görerek ona göre yaklafl›m be-
lirlemesi gerekiyordu. Bunun denetim
ve kontrol mekanizmas›n› da olufltura-
rak bütün kadro ve örgüt yap›s›n› da
bu çerçevede paradigmaya do¤ru yakla-
fl›m göstermeye ve bu yönde bir çaba
içerisine girmeye sevk etmesi gerekiyor-
du. Bu yap›lamam›flt›r. Adeta herkes
kendi halinde b›rak›lm›fl, kim yeni pa-
radigmadan ne anlad›ysa onu anlam›fl,
kendine göre de¤erlendirmifl, yorumla-
m›fl, örgüt ve yaflam anlay›fl›n› gelifltir-
mifltir. E¤er komplo tasfiyecilik biçimin-
de kendini içimizde örgütlediyse, sür-
dürdüyse, bu zemin üzerinde yarat›l-
m›flt›r. 8. Kongre’de, 7. Kongre’nin de¤i-
flim ve dönüflüme iliflkin b›rakt›¤› eksik

“Komplo, komploya karfl› mücadele do¤ru kavranamad›¤› için
buna ba¤l› geliflen tasfiyecilik de zaman›nda do¤ru
anlafl›lamad› ve buna karfl› da zaman›nda do¤ru bir 

mücadele gelifltirilemedi. Hareketteki de¤iflim do¤ru, 
yeterince ve derinlikli kavranamad›¤› için bu de¤iflim de

zaman›nda gerçeklefltirilemedi”
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yanlar›n tamamlanmas› gerekiyordu. 8.
Kongre’nin esas görevi de bu temelde
örgüt sisteminde, örgüt modelinde yeni
paradigmaya göre de¤iflimi gerçeklefltir-
mekti. E¤er bu yap›labilseydi süreç da-
ha sonra geliflti¤i gibi geliflmeyecekti.
Ama de¤iflimin örgütsel alanda yap›la-
bilmesi için de Önderli¤in örgüt modeli-
ni ortaya koymas› gerekiyordu. Bu ko-
nuda s›k›nt›lar yafland›. Örgütsel alan-
da çok fazla bir de¤ifliklik yap›lamad›.
Ancak bir ad de¤iflikli¤i yap›ld›. PKK is-
minin yerine KADEK ismi al›nd›. Bu-
nunla da örgütsel alanda kalan de¤ifli-
min tamamland›¤› san›ld›. Böyle bir ya-
n›lg› yafland›. KADEK’le PKK’nin örgüt
anlay›fl›ndan biraz uzaklafl›lm›flt›. Ama
esas›ndan ise uzaklafl›lmam›flt›. 

Komplocular›n amac› öncülü¤ü
da¤›t›p hareketi öncüsüz k›lmak

KADEK partiyle, meclis aras›, ikisi-
nin de özelliklerini tafl›yan, bu aç›dan
kimli¤i net olmayan bir örgütlenme
modeliydi. Daha çok da eski örgüt sis-
temini esas alan, pratikte onu yürüten
bir ad›m oldu. Bu yeni örgüt modeline
bir geçifl aflamas› denilse de, özünde
çok ciddi bir de¤iflikli¤i içermedi. 8.
Kongre bu anlamda mücadele tarihi-
mizde ciddi rol oynayan bir kongre ol-
mad›. Buna ra¤men de¤iflimin yaflan-
d›¤›na dair büyük yan›lg› da yafland›.
Bu yan›lg› da de¤iflimin köklü, özellik-
le örgütsel alanda yap›lmamas›na yol
açt›. Tasfiyecilik bundan faydaland›. 

Daha sonra Kongra Gel 1. Genel
Kuruluna giderken KADEK de feshe-
dildi ve Kongra Gel öne ç›kt›. Burada
da çok ciddi bir hata ifllendi. 7. Kon-
grede nas›l ki temel taktik olan Serh›l-
dan örgütü tasfiye edilip, halk örgüt-
süz b›rak›l›p, temel takti¤e girileme-
yip, süreç gelifltirilmediyse, burada da
öncü örgüt tasfiye edildi. Öncülük, ör-
güt tasfiye edilerek kadro öncüsüz ve
örgütsüz b›rak›ld›. Böylece tam da
tasfiyecilerin, komplocular›n istemi
yerine getirilmifl oldu. Komplocular›n,
tasfiyecilerin bütün amac› da öncülü-
¤ü da¤›t›p, hareketi öncüsüz k›lmakt›.
Ölçüleri mu¤laklaflt›rmak, ortadan
kald›rmak ve bu temelde de sonuç al-
makt›. Bilinçli olmasa da, fark›nda

olunmasa da bu tuza¤a düflüldü. En
büyük hata da burada ifllendi. Onun
için tasfiyeciler Kongra-Gel 1. Genel
Kurulunda ve sonras›nda neredeyse
örgütün tümüne egemen hale geldiler.

Önderlik bu durumu görerek mü-
dahale etti. 7. Kongre’deki hata ve
daha sonra Kongra Gel ile ifllenen ha-
ta PKK’nin yeniden infla edilmesiyle
düzeltildi. Böylece tasfiyecili¤in önü
Önderlik taraf›ndan al›nd›. Önderlik
tasfiyecilikle mücadeleyi bu tarzda
yürüterek gelifltirdi. Hareketi yeniden
kendi çizgisine, zihniyetine, ölçüleri-
ne çekti. Öncülü¤ün bozulan, sars›-
lan, etkisizleflen ölçülerini PKK’nin
inflas›yla yeniden düzeltti. Tasfiyecili-
¤in tasfiyesi böyle baflar›ld›. 

Uluslararas› komplo birinci ad›mda
Önderli¤i etkisizlefltirmeyi hedeflemifl
ve bunu baflarm›flt›. Önderli¤in esare-
tinden sonra ikinci ad›m› içimizdeki
tasfiyeci ö¤elerle gelifltirildi. Komplo,
ikinci ad›m›nda tasfiyecilerle kendini
örgüt içerisinde örgütleyip sürdürme-
ye çal›flt›. Birinci aflama ile ikinci afla-
man›n fark› buradad›r. Birinci aflama-
da komplo d›flar›dan tamamen sald›r-
m›fl, içerideki yetmez devrimcilikten
ve çetecilikten destek görmüfl öyle so-
nuca gitmiflti. Ama ikinci aflamada
komplo bizzat tasfiyecilerle kendini
içimize tafl›rarak sürdürmüfltü. Bu
çok tehlikeli bir durumdu. Onun için
ikinci aflamada komplo ve ona ba¤l›
geliflen tasfiyecilik daha etkili ve sar-
s›c› olmaya bafllad›. Harekette daha
çok tahribat ve kay›plar yaratt›.
Komplo, tasfiyecilerle örgüt yönetimi-
ni bütünüyle ele geçirmek istedi. E¤er
yönetim ele geçirilirse, örgüt ve kitle-
nin tümü sisteme çekilecek, Önder
Apo kifli düzeyine indirgenecekti. Böy-
lece Önder Apo’yu teslim almak veya
bunu gerçeklefltiremediklerinde de
imha edilebilmek için gerekli gördük-
leri bir ortam sa¤lanm›fl olacakt›. Bu-
nun için tasfiyeciler hareketin bütün
yönetimini bununla da hareketi sis-
tem içerisine çekmeye çal›flt›lar. Bun-
da baflar›l› olamad›lar. Hareketin bü-
tün yönetimi tasfiyecili¤i ve sistem içi-
leflmeyi; Önderlikten kopmay›, Önder-
li¤e ve halka ihanet etmeyi kabul et-
medi. Buna karfl› direndi, durufl

gelifltirdi. Bunu gören komplo ve ba¤-
l› oldu¤u tasfiyecilik, hareketi darbey-
le ele geçirmek istedi. Çizgiye ba¤l›
kadroyu etkisizlefltirerek sonuç alma-
ya çal›flt›lar ve söylemlerini de; “biz
Önderli¤e ba¤l›y›z”, “Önderli¤i izliyo-
ruz”, “de¤iflim ve dönüflümü yapmak
istiyoruz ama buna engel olanlar tara-
f›ndan al›konuluyoruz” fleklinde for-
müle ettiler. Böylece kendilerini Ön-
derli¤in arkas›na gizlemeye çal›flt›lar.
Bunu kendi gerçekliklerini gizlemek,
kadronun, örgütün ve halk›n anlama-
mas› için yapt›lar. Böylece kendilerine
göre, Önderli¤i kullanarak; Önderli¤i
bu flekilde vurmak istediler. Bunu da,
sonuca gitme yöntemi olarak kullan-
d›lar. Önderli¤e ba¤l› kadroyla Önder-
li¤i karfl› karfl›ya getirip karfl›l›kl› gü-
venlerini, ba¤l›l›klar›n› ortadan kald›-
rarak, yoldafll›klar›n› y›k›p, komplo
içinde komplo gelifltirerek sonuca git-
mek istediler. T›pk›, Antep’te Haki Ka-
rer yoldafl›n içimizdeki ve d›fl›m›zdaki
ajan-provokatif iflbirlikçiler taraf›ndan
katledilmesinde oldu¤u gibi bir yakla-
fl›m içerisine girdiler. 

Komplocular as›l olarak Önderli¤i
etkisizlefltirmek istiyorlard›

Haki Karer’in katledilmesine suç or-
takl›¤› yapan içimizdeki hain-iflbirlikçi-
ler de daha sonra bunlar gibi, Haki Ka-
rer’e sahip ç›kma ad› alt›nda örgütü ele
geçirmek istemifllerdi. Bunlar›n gerçek
yüzleri ortaya ç›kar›ld›¤›nda da, yine
bunlar gibi baflar›l› olamayacaklar›n›
anlay›nca da kaçm›fllard›. Kaçt›ktan
sonra da yine bunlar gibi “biz Apoculu-
¤a ve Apocu çizgiye karfl›y›z” diyerek d›-
flar›dan, karfl› cepheden sald›rarak ha-
reketi tasfiye etmek istemifllerdi. Ben-
zer bir durumu Kongra Gel 1. Genel
Kurulunda da bir kez daha yaflam›fl ol-
duk. Önderli¤e karfl› olup, Önderli¤i öl-
dürmek isteyenler, Önderli¤in ad›n›
kullan›p onun arkas›na gizleniyorlard›,
Önderlik ve örgütünü karfl› karfl›ya ge-
tirerek bitirmek istiyorlard›. Böylesi bir
komployla da örgütü ele geçireceklerini
san›yorlard›. Bunu baflaramayacakla-
r›n› anlad›klar›nda da, as›l sahiplerinin
yan›na kaçarak; “biz Apo’ya, Apo’nun
çizgisine karfl›y›z, hem de 90’lardan be-
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ri karfl›y›z” diyerek gerçek yüzlerini or-
taya koymufl oluyorlard›. Bu durumun
anlafl›lmas› ve komplonun aç›¤a ç›kar›-
larak etkisizlefltirilmesi çok zor ve san-
c›l› oldu. Komplocularla ba¤lant›l› ola-
rak örgüt içerisinde komplo yürüten
bu tasfiyeciler; hareketin kadrosunun
ve halk›n Önderli¤e ba¤l›l›¤›n› bildikle-
rinden, kendilerini Önderlik yanl›s›;
Önderli¤e ba¤l› olanlar› da Önderlik
karfl›t› gibi gösteriyorlard›. Bununla da
kadro ve halk›n tepkisini Önderli¤e
ba¤l› kadroya karfl› gelifltirip, hareketi
ele geçirerek as›l olarak da Önderli¤i
etkisizlefltirmek istiyorlard›. 

Komplocular Önderlikle kadroyu
karfl› karfl›ya getirmeye çal›flt›lar

Bu taktikleri tutmay›nca direkt Ön-
derlikle kadroyu karfl› karfl›ya getirme-
ye çal›flt›lar. Amaçlar› halk›n ve kadro-
nun, Önderli¤e gerçekten ba¤l› olanla-
ra olan inanc›n› sarsarak, kadroyu ve
halk› k›flk›rt›p örgütü ele geçirmek, ele
geçirdikten sonra da Önderli¤i tama-
men etkisizlefltirmekti. Bundan da so-
nuç alabileceklerine kendilerini olduk-
ça inand›rm›fllard›. Bu do¤rultuda Ön-
derli¤in elefltirilerini kullanarak ve bu
elefltirilerin arkas›na gizlenerek bu
amaçlar›n› gerçeklefltirmek istemifller-
di. Önderli¤in Bir Halk› Savunmak ad-
l› savunmas› gelince art›k bu tasfiyeci-
lerin Önderlik ad›na ve Önderli¤in ad›-
n› kullanarak hiçbir flekilde konuflma
imkanlar› kalmam›flt›. O zamana ka-
dar da Önderli¤e ba¤l› olduklar›n›, Ön-
derli¤i savunduklar›n›, Önderli¤in dü-
flüncelerine inand›klar›n› söylüyorlar-
d›. Bununla da birçok kadronun kafa-
s›n› kar›flt›rabiliyorlard›. Ama Önderli-
¤in Bir Halk› Savunmak adl› savunma-
s› gelince de çareyi kaçmakta görmüfl-
lerdi. Art›k onlar için Önderlik ad›n›
kullanarak kendi düflüncelerini yayma
dönemi bitmiflti. Önderlik onlar› mah-
kum ediyordu. Bu koflullarda art›k
kendilerini daha fazla gizleme flanslar›
yoktu. Bu imkan› kaybetmifllerdi.
Onun için de kaçarak cepheden sald›-
r›ya geçtiler. Tasfiyeciler kaç›fllar›yla
gerçek yüzlerini ortaya koydular. Ön-
derlik de “benim aç›mdan durum net-
leflmifltir, bu ABD ve Güneylilerin oyu-

nudur, bunlara herkes karfl› durmal›-
d›r, lanet okumal›d›r” demifltir. 

Böylelikle komplonun ikinci aflama-
s› ancak yarat›¤› birçok tahribat ve ka-
y›pla yar›ya yar›ya sonuç alabilmifltir.
Bu flekilde denilebilir ki; komplonun
birinci aflamas› tam sonuç al›rken,
ikinci ad›m› ancak yar› yar›ya sonuç
alabilmifl, tam olarak sonuca gideme-
mifltir. Gidememesinin nedeni de Ön-
derli¤in ve halk›n tasfiyecili¤e karfl› du-
ruflu, halk›n Önderli¤i sahiplenen ve
örgütün tasfiyecili¤e karfl› tutumu ol-
mufltur. Komplonun, ikinci ad›mda
ancak yar› yar›ya sonuç elde edebildi¤i,
hareketin komployu yar› yolda bofla ç›-
kararak, yaratt›¤› tahribatlar›, kay›pla-
r› giderme çabas›na girdi¤i ve bunda da
önemli bir mesafe kat etti¤i içindir ki,
komplocular bu sefer de komplonun
üçüncü aflamas›n› devreye sokmufllar-
d›r. Böylece bu son aflamayla da yar›m
b›rakt›klar›n› tamamlamak istemekte-
dirler. Bununla harekete, Önderli¤e ve
çizgiye ba¤l› kadronun imha edilmesi,
geriye kalan bütün kadro ve savaflç›
yap›s›n›n da yaratt›¤› bütün de¤erlerin,
kitlenin sisteme çekilerek entegrasyo-
nunun sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Böylelikle yarat›lan özgür Kürt, özgür
toplum, özgür yaflam etkisizlefltirilmek
istenmektedir. Kürdistan’da iflbirlikçi-
lik egemen k›l›nmaya çal›fl›lmaktad›r.
Kürdistan’›n tümüyle uluslararas› ser-
mayeye aç›lmas› ve Kürt halk›n›n ulus-
lararas› sermayenin bölgesel vurucu
gücü haline getirilerek, halklara karfl›
kullan›lmas› hedeflenmektedir. 

Buna karfl› Önderli¤imiz, halk›m›z,
partimiz, gerillam›z, bütün savaflç›lar›-
m›z ve örgütlerimiz büyük bir direnifl
göstermekte ve komplonun üçüncü
aflamas›n› bofla ç›karma yönünde bü-
yük bir mücadele içerisinde bulun-
maktad›rlar. Bunun karfl›s›nda da
komplocular da komplonun üçüncü
aflamas›n› baflar›ya götürmek için bü-
tün olanaklar›n› kullanmaktad›rlar. O
nedenledir ki komplonun bu üçüncü
aflamas›nda mücadele oldukça sert ya-
flanmaktad›r. Komplonun bu aflama-
s›nda mücadelede yaflanan sertlik ya
komplonun baflar›ya gitmesine ya da
tümden bofla ç›kmas›na yol açacakt›r.

Bizler tümüyle komployu bofla ç›-

karmak ve bir daha bu hareket üze-
rinde hesaplar›n yap›lmas›n› engelle-
mek için olanca gücümüzle direnifli-
mizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye de
devam edece¤iz. Hiçbir güç Önderli¤i-
mizi, halk›m›zdan ve partimizden,
Partimizi, Önderli¤imiz ve halk›m›z-
dan ve de halk›m›z›, parti ve Önderli-
¤inden asla koparamayacakt›r. 

Komplonun amaçlar›, geliflim süreç-
leri, bu süreçlerde yaflanan hatalar,
tahribatlar oldukça kavranm›fl ve bun-
lardan sonuçlar ç›kar›lm›flt›r. Parti ve
halk bunun bilinci ile donanm›flt›r.
Önder Apo büyük bir paradigma de¤i-
flimini gerçeklefltirmifltir. Hareket de
bunu kavram›flt›r. Bu temelde de¤iflim
ve dönüflümünü gerçeklefltirmifltir. Bu
de¤iflim ve dönüflüme halk› çekmifltir.
Bu temelde mücadelesinde önemli me-
safeler kat etmifltir. Art›k komplonun
baflar› flans› oldukça zay›flat›lm›flt›r.
PKK’nin 10. Kongresinde yaflanan ve
aç›¤a ç›kan kararlaflma düzeyi ve belir-
lenen hedefler temelinde bir pratiklefl-
me geliflti¤inde, komplonun tümüyle
bofla ç›kar›lmas›, Önderli¤imizin esaret
koflullar›ndan ç›kar›lmas› ve Kürt so-
runun demokratik siyasal çözümünün
sa¤lanmas› önünde hiçbir engel kal-
mayacakt›r. PKK 10. Kongre kararlar›-
n›n gerekleri yerine getirildi¤inde bu
hedeflere mutlaka ulafl›lacakt›r. Ulus-
lararas› komplo süreci, ayn› zamanda
Önderli¤imizin üçüncü do¤ufl süreci
olup partileflmemizin de üçüncü afla-
mas›d›r. Bu aflamayla birinci ve ikinci
aflamalarda kat edilen mesafenin daha
ileriye tafl›r›lmas› ve eksik kalan yanla-
r›n giderilmesi hedeflenmektedir. 

Üçüncü partileflme aflamas›, Ön-
derliksel do¤uflun üçüncü aflamas› ile
birlikte; komplonun üçüncü aflamas›-
na karfl› yükseltilecek olan mücade-
leyle geliflmektedir. Uluslararas›
komplo da üçüncü aflamas›n› gelifltir-
mifl bulunmaktad›r. Bu aç›dan müca-
dele oldukça fliddetli yaflanacakt›r.
Bu fliddetli mücadele bu temeldeki
partileflme hamlesini baflar›ya götü-
recektir. Komplo yenilecek, Önderli¤i
esaret alt›nda tutan koflullar parçala-
nacak ve Kürt sorununun demokra-
tik çözümü gerçeklefltirilecektir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN fifiuubbaatt  220000997744

Kürt ulusal birli¤i kalplerde 
ve kafalarda gerçekleflmifltir

Y›llard›r Kürt halk›n›n ve örgütlerinin
gündeminde olan ama bir türlü gerçek-
leflmeyen ulusal birli¤in zemini olabile-
cek ulusal bir konferans tart›flmalar›
son zamanlarda daha fazla hem aciliyet
kazanm›fl hem de tart›fl›lmaya bafllan-
m›flt›r.  Kürtlerin özlemle beklemifl oldu-
¤u böyle bir konferans oldukça stratejik
bir öneme sahiptir. Bölgede ve özelde de
Kürdistan'da yeniden oluflturulmak is-
tenen dengelere (ülkemizin jeostratejik
ve siyasal duruma da dikkate al›nd›¤›n-
da) bak›ld›¤›nda önümüzde çok olumlu
geliflmelerin yaflanma olas›l›¤› kadar bu-
nun gereklerinin yap›lmamas› duru-
munda da bir o kadar tehlikelerin yafla-
nabilece¤ini dikkate ald›¤›m›zda böylesi
bir konferans Kürtler aç›s›ndan stratejik
bir önem arz etmektedir. Bu bilinçte
olan halk›m›z›n beklentisi bu çal›flma ve
tart›flmalar›n aç›k yap›lmas› ve tüm güç-
lerin kat›l›m› ile, sadece konferans esna-
s›nda gelip görüfl belirtme temelinde de-
¤il, daha bafl›ndan tüm haz›rl›klar›na
tüm Kürt örgütlerinin kat›lmas› yönün-
dedir. Ancak böyle bir yaklafl›m, Kürtle-
re karfl› olan planlar› bofla ç›karaca¤› gi-
bi dört parçada Kürtlerin ç›karlar› teme-
linde sonuç almas›n› mümkün k›labilir.
Buna de¤inirken flu gerçe¤ide tespit et-
mekte fayda var; bugün Kürt halk›n›n
hangi ferdine sorarsan›z sorun size as-
l›nda Kürt Ulusal Birli¤inin kalplerde ve
kafalarda gerçekleflti¤ini bunun en iyi
örne¤inin de flehitler oldu¤unu söyleye-
cektir. Türk devleti taraf›ndan halk›m›za

karfl› yürütülen kirli savaflta flehitlerin
her birinin Kürdistan'›n bir parças›ndan
olmas› ve bu flehitlerin cenaze törenle-
rinde yak›n aile çevresinin haz›r olmas›-
na imkan verilmemesine ra¤men, on
binlerce kiflinin kat›l›m› ile baflka bir
parçada cenaze törenlerinin yap›lmas›
bunun en iyi kan›t› olarak gösterilmek-
tedir. Yani kalplerde, yaflamda ve müca-
delede gerçekleflen Kürt birli¤inin Kürt
örgütlerinin de kat›laca¤› bir platform ile
sonuçland›r›lmas› tart›flmalar› yap›l-
maktad›r. Her dört parçada halk›m›z›n
nezdinde baflar›lan birli¤in demokratik
flekilde oldu¤u ve hiç bir gücün güdü-
münde gerçekleflmedi¤i, Kürtlerin öz
güçleri ile kazand›klar› birlik oldu¤un-
dan bunun üzerine flekillenecek di¤er
birlikteliklerin de kal›c› olaca¤› kesindir.
Aksi bir temel üzerinden geliflecek bir
birlik veya halk›m›z›n ç›karlar› de¤il de
egemen güçlerin ç›karlar› temelinde da-
yat›labilecek bir platform, baflar›l› olma-
yaca¤› gibi tersi bir duruma yol açacak-
t›r. Demek ki; do¤ru temellere oturtul-
mufl bir platform kal›c› birlikteli¤i getire-
cekken yanl›fl temelde bafllat›lacak bir
tart›flma ve bunun üzerinde oluflturu-
lacak bir platform kal›c› ayr›l›klar›n to-
humunu ekecektir. Yine kal›c› ayr›l›klar;
halk›m›z›n ç›kar›na olmad›¤›, daha fazla
kan, göz yafl› ve çat›flma anlam›na geldi-
¤i gibi egemen güçlerin kirli planlar› için
halk›m›z› ve örgütlerini  kullanmay› be-
raberinde getirecektir. 

Bu k›sa giriflten sonra tarihsel ve
güncel baz› tespitler yapmam›z konuyu
daha anlafl›l›r k›lacakt›r. Bu ba¤lamda
Kürt uluslaflmas›n›n içinde bulundu¤u

duruma k›saca bir bakmak gerekirse
Önder Apo'nun Bir Halk› Savunmak ki-
tab›nda dile getirdi¤i: 

"Kürt uluslaflmas› de¤iflik ve çeliflik
bir seyir izlemektedir. Ortak pazar›n et-
raf›nda kendi dil ve kültür s›n›rlar›nda
geliflme olana¤›n› bulamam›flt›r. ‹syan-
lar ve sert bast›rmalar bu flans› verme-
mifltir. Direnifllerin k›r›lmas› ve ça¤dafl
bir ulusal hareketin yarat›lamamas› çok
geri bir uluslaflma düzeyine yol açm›flt›r.
fiimdi de Kürt uluslaflmas›n›n ne pazar
etraf›nda ne de burjuva ulusal hareket-
leri biçiminde geliflme kaydetmesi pek
olas› görünmemektedir.

Günümüzde Kürt uluslaflmas› iki
yöntemi de birlikte ve iç içe denemekte-
dir. Birincisi a¤›rl›kl› olarak ABD'nin ifl-
gal koflullar›nda Irak Kürdistan'›nda
öncülük etmeye çal›fl›rken, ikincisi öz-
gücüne dayal›, Türkiye'nin demokratik-
leflmesinde Kürdistan'› bir köstek de¤il
destek olarak de¤erlendirmede öncü k›l-
maya çal›flmaktad›r. Bu iki yolun ya da
yöntemin önümüzdeki dönemde Orta-
do¤u çap›nda a¤›rlaflan ulusal demok-
ratik sorunlar›n çözümündeki rolleri,
önemi daha iyi anlafl›lacakt›r. Kürdis-
tan'›n daha kapsaml› bir yeni ‹srail-Fi-
listin mi olaca¤›, yoksa demokratik ba-
r›flç› çözüm ülkesi mi olaca¤› bu yön-
temlerin a¤›rl›k kazanmas›na göre belir-
lenecektir. Dar etnik, kavmiyetçi, dinci
ve milliyetçi yöntemlerden ne kadar
uzak durulur ve askeri yöntemlere iti-
bar edilmezse, Kürdistan'daki çok kar-
mafl›k toplumsal sorunlar›n demokra-
tik, özgür ve eflitçi çözümü de o denli
demokratik uluslaflman›n yoluyla olur."

ULUSAL KONFERANS KÜRT 
DEMOKRAS‹S‹NE CEVAP OLAB‹L‹R M‹

“Kürtlerin hemen hemen her parçada elde ettikleri kazan›mlar›n› korumas› ve bunlar› daha da 
geniflletilmesinin olanaklar› her zamankinden daha fazlad›r. Yine jeo-stratejik konumlar›ndan ve

mücadele gerçekli¤inden harektele Kürtler bölgenin de demokratikleflmesi için anahtar 
rolündedirler. Bu rollerini oynamak ve kendilerine dayat›lan gizli planlar› bofla ç›karmak için 

ulusal konferansla halk›m›z aras›nda oluflan bu umudun gerçekleflmesi ancak ta bafl›ndan 
itibaren tüm haz›rl›klar›n tüm örgütlerin ortak kat›l›m› ve tart›flmas› ile mümkündür”
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Bu de¤erlendirmeden de anlafl›laca¤›
gibi Kürdistan ve Kürt halk› tarihi bir
durumunla karfl› karfl›yad›r. 1990'lar ile
birlikte de¤iflen dünya koflullar›, daha
do¤rusu bozulan askeri, stratejik, eko-
nomik ve co¤rafik dengelerin yaratt›¤›
kaos durumu genelde bölgemize özelde
ise Kürdistan'a oldu¤u gibi yans›makta-
d›r. De¤iflen bu dengelerin yerine yeni
dengeleri oluflturmak isteyen, bafl›n›
ABD'nin çekti¤i, güçler aray›fllar›n› sür-
dürmektedirler. Bu durum karfl›s›nda
var olan statükoyu korumak isteyen
bölgesel egemen güçler (Türkiye, ‹ran ve
Surye) kendi aralar›nda anti-Kürt ittifa-
k› oluflturarak inkar ve imhaya dayal›
politikalar›n› devam ettirmek istemekte-
dirler. De¤iflen dengelerde iki cephenin -
ki bu cepheler Kürt sorununun mevcut
hali ile devam ettirilmesinde birileriyle
s›k› ittifak içerindedir- Kürtler konusun-
da baz› gizli anlaflmalara girdi¤i de s›kça
dillendirilmektedir. 

Egemenler Kürt’ü Kürt’e k›rd›rma 
plan›n› sürdürmek istemektedir

ABD'nin bafl›n› çekti¤i cephe kendi
özgücüne dayanan özgürlükçü Kürt ha-
reketini bast›rmak ve Kürtleri parçalaya-
rak kendi ç›karlar› için kullanmak hatta
"iyi Kürt, kötü Kürt" gibi bir slogan ile
dünyada kendine göre bir `Kürt imaj›`
yaratmak için her türlü yöntemi mubah
görmektedir. Yine böl-parçala-yönet
mant›¤›na karfl› demokratik birli¤i daya-
tan PKK'ye karfl› Türk devletinin s›n›r içi
ve s›n›r d›fl› askeri operasyonlar›na sa¤-
lad›¤› anl›k istihbarat ve aktif kat›l›m› ile
Özgürlük hareketini tasfiye etmek iste-
mektedir. Uluslaras› alanda yarg›s›z in-
faz ile "terörist" damgas› vurarak Özgür-
lük hareketini marjinallefltirme, tecrit et-
me ve kriminalize etme çabalar› bunlar›n
bafl›nda gelmektedir. Yine ABD ve ‹ngil-
tere de Güney Kürdistan d›fl›ndaki di¤er
parçalarda sorunu çözümsüz b›rakarak
hem bölge ülkeleri üzerinde Kürtleri bas-
k› arac› olarak tutmak ve bu ülkeleri
kendisine muhtaç hale getirmek hem de
Kürtlere her zaman bir umut gösterip
kendi politikalar› do¤rultusunda de¤er-
lendirmek biçiminde ifade edilecek bir
politikay› pratiklefltirmeye çal›flmaktad›r.

Yani bu durumda her biçimde d›fl güçle-
rin kulland›¤› bir yeni siyasal düzen
oluflturmaya çal›flmaktad›rlar.

Di¤er taraftan Kürdistan'› egemenli-
¤inde tutan devletlerin ise hiç bir par-
çada hiç bir Kürt’ün ne politik statü ne
ekonomik güç sahibi olmamas› için k›-
yas›ya bir askeri ve diplomatik savafl
içine girdi¤i aç›kt›r. Tank, top, iflkence,
zindan, "faili meçhul" cinayetler, sür-
gün, askeri operasyon ve seçim hileleri
yöntemleri ile tasfiye edemedi¤i Özgür-
lük hareketine karfl› ek bir yöntem ile,
Kürt’ü Kürt’e k›rd›rma plan›n› siyasi
arenada ve gizli ittifaklarla sürdürmek
istemektedir. 

Yani eskiden askeri anlamda yapt›-
¤›n› ama mevcut durumda dünya ve
Kürt gerçeklili¤ine kabul ettiremeyece-
¤ini Kürt’e "flirin" gözükerek yapmaya
çal›flmaktad›r. Bunun için Küçük bir
Kürdistan oluflturularak tüm Kürdis-
tan parçalar›n›n feda edilmeye çal›fl›ld›-
¤› projeler pratiklefltirilmek istenmekte-
dir. Nitekim ‹ran, Türkiye ve Suriye
devletleri taraf›ndan Güney Kürdistan'a
'biz Kerkük d›fl›nda seni kabul ederiz,
ama di¤er parçalarda bizim politikalar›-
m›z› destekleyeceksiniz' dayatmas› yap-
maktad›r. Türkiye'nin bu planlar›n›n
yan›nda Irak merkezi hükümeti de her
geçen gün Güney Federal Hükümetini
s›k›flt›rmakta ve onlar› co¤rafik olarak
1990’larda oluflturulan 36. paralelin
gerisine itmeye çal›flmaktad›rlar. Bu-
nun gerçekleflmesi durumunda Güney
Kürdistan'›n s›n›rlar› 1970'lerde Sad-
dam ve M. M. Barzani aras›nda yap›lan
"otonomi anlaflmas›"n›n da gerisinde
kalacakt›r. Yani özgür parça ve bunun

için ABD deste¤ine s›¤›nma söylemi bo-
fla ç›km›fl olacakt›r. Siyasi anlamda bu
böyle iken bu durum ekonomik olarak
da güç olamama, ba¤›ml› olma demek-
tir. Tekrar anlafl›lm›flt›r ki tek parçada
çözüm kal›c› ve garantili olamad›¤› gibi
Kürt halk›n›n tüm özlemlerini buraya
s›¤d›rmak do¤ru de¤ildir. ‹ran ise; böl-
gede kendisine karfl› geliflebilecek her-
hangi bir sald›r›y› bertaraf etmek ve
bölge öncülü¤ünü pekifltirmek için çok
yönlü bir mücadele içerisine girmifl ve
burada Kürtleri kurban etmeyi esas
alm›flt›r. Bu hedef gere¤idir ki her gün
içerde halk› bask› alt›na almakta,
idamlar gerçeklefltirmekte ve Medya sa-
vunma alanlar›n› bombalamaktad›r. 

Ulusal Strateji Belgesi Kürtlerin 
k›rm›z› çizgilerini ortaya koymufltur

Bu benzeri plan ve uygulamalar› ço-
¤altmak mümkündür. Demek uygula-
mada olan her gücün kendi ç›karlar› te-
melinde Kürtler üzerine hesap yapt›¤›
bir gerçektir. Burada Kürtlerin ne yap-
mas› gerekti¤i çok önemli olmaktad›r.
‹flte bu tür olas› geliflmeleri ön gören
PKK, Kongra Gel ve KNK iki y›ld›r Kürt
ulusal stratejisinin oluflmas› için ulusal
konferans› ça¤r›s› yapmaktad›r. Hatta
bunun için KNK'nin 13-14 Aral›k 2008
tarihinde yapt›¤› kongrede Kürtlerin
k›rm›z› çizgilerini ve hassasiyetlerine
aç›k bir flekilde ortaya koyan `Ulusal
Strateji Belgesini` aç›k bir flekilde tart›-
fl›p onaylayarak kamuoyuna aç›klad›.

Hem bu Ulusal Strateji Belgesi hem
de Ulusal Konferans gerçeklefltirme fik-
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rinin gündeme gelmesi bölgemizin ve ül-
kemizin içinde bulundu¤u mevcut du-
rum ve karfl› güçlerin planlar›n› bofla ç›-
karmak için gündeme geldi¤i gibi bir
boyutuyla ülkemizin tarihinde Kürtlerin
iradesi d›fl›nda yap›lan gizli planlar›n da
tekrarlanma riski görülmesindendir. Öy-
le ki Kürtlerin iradesi d›fl›nda tarihte
Kürdistan parçalanm›fl ve Kürtler bir bi-
rine karfl› kullan›larak Kürt baflkald›r›la-
r› ezilmiflti. Kürdistan'›n ilk parçalanma-
s› olan Kasr-› fiirin (1639 y›l›nda Osman-
l›lar-Safaviler) anlaflmas›nda gerçeklefl-
mifltir. Yine I. Dünya Savafl› ortas›nda
müttefik güçler taraf›ndan haz›rlanan ve
bölgeyi kendi aralar›nda parselleyen giz-
li Sykes-Picot mutabakat›n›n (1916 y›l›n-
da ‹ngiliz ve Fransa d›fliflleri bakanlar›-
n›n Ortado¤u'nun bölünmesi için haz›r-
lad›¤› plana verilen add›r) gerçekleflme-
siyle Kürdistan’›n yerüstü ve yeralt› zen-
ginlik kaynaklar› bu güçler aras›nda
paylafl›lm›flt›r. Daha sonra bu plan›n da

temel hedeflerini içeren, Arap ülkelerinin
cetvelle s›n›rlar›n›n çizilmesini öngören
ve bir ‹ngiliz plan› olan Sevr anlaflmas›
yap›lm›flt›r. Yine, bir kaç Kürt milletveki-
linin de onay› ile, 1923 y›l›nda imzala-
nan Lozan anlaflmas› Kürtler aç›s›ndan
tamamlanmam›fl anlaflmalard›r. Tüm bu
anlaflmalarda Kürtler temel bir faktör
olarak lanse edilmifl ama pratikte Kürt-
lere hiç bir hak verilmemifltir. Bu anlam-
da halklar›n iradesini ve ç›kar›n› dikkate
almadan d›fl güçlerin yapt›¤› hiçbir siya-
sal projenin halklara hay›r getirmedi¤i ve
getirmeyece¤i aç›kt›r. Hem bu gerçeklere
bak›ld›¤›nda hem de Kürtlerin mücade-
lesinin gelmifl oldu¤u aflamaya bak›ld›-
¤›nda baflta bu anlaflmalar olmak üzere
Kürtler aç›s›ndan Misak-› Milli güncel-
lefltirilmelidir. Acil olan› ise Lozan'›n
güncellefltirilmesidir. Kürtler aç›s›ndan
bu anlaflmalar›n tamamlanmas› ve bu

temelde haklar›n›n garantiye al›nmas›
gerekmektedir. Olacaksa bir ulusal kon-
ferans bu amaca hizmet etmeli ve de-
mokrasiyi gerçeklefltirmelidir. Daha
bundan bir kaç on y›l önce bile Kürtler
aç›s›ndan bu anlaflmalar›n güncelleflme-
mesi bunun yerine daha bask›c› olan
"Ba¤dat Pakt›" ve "CENTO" anlaflmala-
r›n›n egemen güçler taraf›ndan imzalan-
d›¤› gerçe¤ine bakmam›z bile Kürtlerin
neden do¤ru temelde bir ulusal konfe-
rans yapmalar› gerekti¤ini daha iyi anla-
mam›z için yeterlidir. Egemen güçler
Kürtlere hiç bir hakk› mubah görmezken
Kürtlerin kendi demokrasilerini yarat-
mak için bir araya gelmeleri ufak hesap
ve planlara kurban edilmemeli. 

Kürtlerin Befl ‹lke fiart› 

Ulusal Konferans tart›flmalar›n›n
gündeme gelmesi ile birlikte Önder Apo
bu konunun do¤ru temelde, Kürt halk›-

n›n ve bölge halklar›n›n demokratik
birlikteli¤i ve uzlafl›s› temelinde olmas›
için perspektifler sundu. Önder Apo: 

"Kürt Konferanslar› da üç flehirde ya-
p›labilir. Birisi Diyarbak›r'da, birisi Er-
bil'de, birisi de Avrupa'da. Avrupa'daki
Konferans Brüksel veya Lozan'da yap›-
labilir, böyle daha anlaml› olur. Burada
Lozan ismini kullan›yorum, bunun
sembolik bir anlam› var. Her bir Konfe-
rans›n özel görevi var, bu nedenle bu
konferanslara kat›lacak olanlar Kürt so-
runu konusunda duyarl›, etkin ve bu
yönde çal›flmalar› olan kiflilerden olma-
s› gerekir. Biliyorsunuz bu tür Konfe-
ranslara öyle herkes kat›lmaz. 

Bu Konferanslar yap›l›rken befl ilke
flart›n›n mutlaka tart›fl›lmas› laz›m.
Bunlar Kürtlerin Befl ‹lke fiart› olarak
ileriye sürülmesi laz›m. Bunlar; 

11--  SSaavvaaflfl  vvee  BBaarr››flfl  ‹‹llkkeessii:: Savafl neyi

getirir neyi götürür, ne anlam ifade edi-
yor? Bar›fl neyi getirir neyi götürür, ki-
me ne kazand›r›r? Bar›fl nas›l sa¤lan›r?
Bunlar›n aç›kl›¤a kavuflturulmas› la-
z›m. Konferans'ta bunlar›n belirlenmesi
laz›m. Denilecek ki savafl fludur, bar›fl
fludur, bu durumda bar›fl sa¤lan›r, flöy-
le sa¤lan›r, bunlar aç›klan›r. 

22--  BBiirrlliikk  ‹‹llkkeessii::  Türkiye'deki Kürtler,
‹ran'daki Kürtler, Suriye ve Irak'taki
Kürtler kendi aralar›nda bu durumu
tart›fl›rlar. Evet bu, Kürtlerin kendi ara-
lar›ndaki birliktir. Bulunduklar› devle-
tin s›n›rlar›na karfl› de¤ildir. Türki-
ye'deki Kürtler Türkiye'yle sorunlar›n›
demokratik flekilde çözme yöntemini
tart›fl›rlar. ‹ran'daki Kürtler ‹ran'la ken-
di sorunlar›n›n demokratik çözüm yön-
temini tart›fl›rlar. Ancak Türkiye, ‹ran,
Irak ve Suriye'deki Kürtler, kendi arala-
r›ndaki iliflkilerini ve birliklerini kurar-
lar. Bu durum o devletlere karfl› de¤il,
Kürtlerin kendi demokratik konfederal
sistemlerinin kurulmas›d›r. Burada çö-
züm ulus-devlette de¤il, ulus-devlet çö-
zümsüzlüktür. Büyük Kürdistan çö-
züm de¤il, kan gölüne dönüfltürür. Kü-
çük Kürdistan da çözüm de¤il. Çözüm
olan demokratik konfederalizm ilkeleri
çerçevesinde örgütlenmektir. 

33--  DDeemmookkrraattiikk  ‹‹llkkee:: Bu ilkenin uygu-
lanmas› fludur; Kürtlerin haklar›n›n ve
örgütlenmelerinin önündeki bütün en-
gellerin kald›r›lmas›d›r. Anayasal, yasal
bütün engellerin kald›r›l›p demokratik
dönüflümün hayata geçirilmesidir. 

44--  KKüüllttüürreell  HHaakkllaarr  ‹‹llkkeessii:: Kürtlerin
kültürlerinin bir bütün olarak tan›n-
mas› ve hayata geçirilmesidir. Bütün
bu ilkelerin Konferansta aç›kl›¤a ka-
vuflturulmas› laz›m. Bunlar›n ne anla-
ma geldi¤i, bunlar›n s›n›rlar›n›n ne ol-
du¤u hepsi belirlenmelidir.

55--  BBeeflfliinnccii  oollaarraakk,,  DDeemmookkrraattiikk  SSiiyyaa--
sseett  ‹‹llkkeessii eklenebilir. Sosyal fiart da ile-
ri sürülebilir. Sosyal, e¤itim ve ekonomi
de ilke flart› olarak bunlara eklenebilir.” 

Kürt tarihine ve halk›m›z›n gelece¤i-
ne cevap olabilecek bir konferans›n bu
ilkeler temelinde ele al›nmas› önemli ol-
maktad›r. Bu ilkeleri anlad›¤›m›z kada-
r› ile biraz açmaya çal›fl›rsak:

Kürt halk›n›n savafltan en çok zarar
gören taraf olmas›na ra¤men yukar›da
kirli planlar›ndan sadece baz›lar›n› aç-

“Kürt Konferanslar› üç flehirde yap›labilir. Birisi Diyarbak›r'da,
birisi Erbil'de, birisi de Avrupa'da. Avrupa'daki Konferans

Brüksel veya Lozan'da yap›labilir. Burada Lozan ismini 
kullan›yorum, bunun sembolik bir anlam› var. Her bir

Konferans›n özel görevi var, bu nedenle bu konferanslara
kat›lacak olanlar Kürt sorunu konusunda duyarl›, etkin 
ve bu yönde çal›flmalar› olan kiflilerden olmas› gerekir”
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maya çal›flt›¤›m›z egemen güçler bu ger-
çe¤i de ters yüz etmekte ve Kürtleri suç-
lamaktad›r. ‹flte bu konferans bu duru-
mun tespitini yaparak hangi koflullarda
savafl hangi koflullarda bar›fl yap›lmas›
gerekti¤i, nas›l bir bar›fl yap›laca¤› bar›fl-
ta halk›m›za tekrardan sald›r›lmayaca¤›-
n›n garantisinin ne oldu¤u, BM bildirge-
sinde de olan meflru savunma ilkesine
nas›l yaklafl›laca¤›, Kürtler aras› savafl›n
olmamas› için karfl› güçlerin planlar›na
karfl› nas›l durulaca¤› gibi maddeleri
tart›flmaya aç›labilir.

Ayr›ca Kürtlerin genel ç›karlar› etra-
f›nda ortak dil, söylem ve tav›r sahibi ol-
malar›n› sa¤lama, her örgütün kendi
özgün örgütlemesine sahip olmas› ama
tüm ulusu ilgilendiren konular› tart›fla-
rak belirledikleri k›rm›z› çizgiler teme-
linde kendi aralar›ndaki iliflkiler ve bir-
likteliklerin netlefltirilmesi, di¤er halkla-
r›n düflmanl›¤›na dayanmayan demok-
ratik ortak yaflam koflullar›n›n netleflti-
rilmesi, kendi aralar›nda kültürel, siya-
sal, sosyal, edebi vb iliflkilerini güçlen-
dirmeleri, her bir parçan›n di¤er parça-
n›n sorununa duyarl› olmas›n› sa¤lama
ve demokratik normlar çerçevesinde da-
yan›flma içerisinde olmas› gibi konular
önemli tart›flma konular› olabilir.

Yine Kürtlerin yaflad›klar› ülkelerde
haklar›n›n anayasal güvenceye kavufl-
turulmas› için nas›l ortak çal›flma ya-
pacaklar›, yurttafl ve toplumsal hak ve
özgürlüklerinin garantiye al›nmas›, öz-
gürce siyaset ve örgütleme yapmas›n›n
sa¤lanmas› için yap›lacak ortak tart›fl-
ma ve kararlaflmalar olabilir.

Ortak dil, kültür ve co¤rafyaya sahip
Kürtlerin di¤er halkalarla ortak yaflam
koflullar›n›n yan›nda kendi aralar›nda
birbirleri ile baflta düflünce al›fl verifli
olmak üzere yaratacaklar› ortak plat-
formlar›, Kürt kültürünün geliflmesi için
ortak çal›flmalar›n bafllat›lmas›, Kürtle-
rin yaflad›klar› ülkelerde kültürlerinin
serbestçe gelifltirmesi için devletleri nas›l
reforma u¤ratacaklar›n›, kültürel farkl›-
l›klar› tehlike olarak de¤il zenginlik ola-
rak de¤erlendirmesi için devletlerle nas›l
bir iliflki ve çeliflki içinde olacaklar›n› tar-
t›fl›p bir çerçeve ortaya ç›karabilirler. 

Hem kendi aralar›nda hem di¤er
halklarla iliflkilerinde hem de komflu
devletlerle hangi demokratik normlar›n

esas al›naca¤› ve Kürt halk›n›n tüm ya-
flam alanlar›na demokratik yaflam
normlar›n›n hakim olmas› içim baflta
e¤itim olmak üzere sosyal yaflam› ilgi-
lendiren tüm alanlarda karfl›l›kl› uzlafl›
ve hazmetme kültürünün nas›l olaca¤›
gibi konular tart›fl›labilinir. Belirtti¤imiz
gibi bu ve benzeri bir çerçevede yap›la-
cak tart›flmalar Kürt demokrasisini ör-
nek k›lacak, Kürtler aras› demokratik
konferderal anlay›fl› yayg›nlaflt›racak ve
di¤er halklar ile ortak yaflam koflullar›n›
fliddete ve savafllara yer vermeden gelifl-
tirecektir. Kürt ulusal konferans› de-
mokrasiye müdahaleleri engellemeli ve
Kürtlerin hem bölgesel hem de uluslara-
s› anlaflmalarda verilmeyen haklar›n› al-
mak için bunlar›n güncelleflmesini
sa¤lamal›d›r.

Bu ilkelerden anlafl›lan esas olarak
Kürtlerin haklar›n›n tan›nd›¤› demokra-
tik ülkelerin amaçlanmas› ve bu temelde
Kürdistan parçalar› aras›nda demokratik
konfederal iliflki kurulmas›n›n en do¤ru
yol olaca¤›d›r. 

Kürt ulusal birli¤ine taktik de¤il
stratejik yaklafl›lmal›d›r

Tüm bunlara ra¤men bunlar›n ger-
çekleflmedi¤i ve sadece baz› kesimlerin
kat›ld›¤› bir konferans›n halk›m›z nez-
dinde meflruiyet kazanmayaca¤› gibi
Kürtlerin parçalanmas›n› da beraberin-
de getirecektir. Bunun için Kürt örgüt-
leri Kürt konferans›na ve bu ba¤lamda
Kürt ulusal birli¤ine tatktik olarak
de¤il stratejik yaklaflmal›d›r. Maalesef
flimdiye kadar yukar›da belirtti¤imiz te-
melde bir konferans›n yap›lmamas› bu
taktik yaklafl›mdan kaynaklanmakta-
d›r. Yoksa proje eksikli¤inden, bu tür
bir platformun gerekli olmamas›ndan,
zaman›n›n olgunlaflmamas›ndan veya
Kürtlerin haz›r olmamas›ndan kaynak-
lanmamaktad›r. Bu tür bir konferans›n
önündeki temel engel flimdiye kadar
baflta Güneyli güçler olmak üzere baz›
Kürt örgütlerinin Kürt hassasiyetlerin-
den çok komflu ülkelerin hassasiyetle-
rini dikkate almalar› ve parça eksenli
Kürt sorununa yaklaflmalar›d›r. Nite-
kim bu kadar yo¤un bir flekilde Kürt
gündemine giren, haz›rl›k komitesinin
kuruldu¤u söylenen, bu konferans bile

halen gizli ve kapal› kap›lar ard›ndan
yap›lmak istenmektedir. 

Bu tür konferanslar sadece bir ke-
sim örgütün yapabilece¤i platformlar
olmad›¤› gibi böyle yap›lmas› projenin
baflar› flans›n› da ortadan kald›racak-
t›r. Oysa gelinen aflamada Kürtlerin
hemen hemen her parçada elde ettik-
leri kazan›mlar›n› korumas› ve bunlar›
daha da geniflletmesinin olanaklar›
her zamankinden daha fazlad›r. Yine
jeo-stratejik konumlar›ndan ve müca-
dele gerçekli¤inden hareketle Kürtler
bölgenin de demokratikleflmesi için
anahtar rolündedirler. 

Bu rollerini oynamak ve kendilerine
dayat›lan gizli planlar› bofla ç›karmak
için ulusal konferansla halk›m›z aras›n-
da oluflan bu umudun gerçekleflmesi
ancak ta bafl›ndan itibaren tüm haz›r-
l›klar›n tüm örgütlerin ortak kat›l›m› ve
tart›flmas› ile mümkündür ve bu halk›-
m›z›n temel istemidir. Aksi bir platform
ulusal konferans olmayacak ve kabul
görmeyecektir. Böyle bir çal›flma milli-
yetçilikten ar›nm›fl, din radikalizmine
yer vermeyen, yerel kültürün özgür ifa-
desine, toplumsal cinsiyet özgürlü¤üne
ve çevreci ekolojik çal›flmaya dayanan,
ayr›l›kç›l›k ve fliddet içermeyen yöntem-
leriyle demokrat ulus olman›n en sa¤-
l›kl› yoludur. 

Kürt ulusal konferans›n›n bu ek-
sende yap›lmas› Ortado¤u gibi etnik,
dini, mezhebi, milliyetçi bo¤azlaflma-
n›n en yo¤un yafland›¤› bir bölgede çö-
zümleyici de¤eri yüksek bir örnek ola-
bilir. Özellikle ‹srail-Filistin örne¤inde
büyük bir ç›kmaza giren milliyetçi yön-
tem yerine yeni yöntemler kaç›n›lmaz
olmaktad›r. Sorunlar› fliddet ve ayr›l-
malarla çözmenin gerçekçi ve çözümle-
yici yol olmad›¤›n› tam anlaman›n za-
man›d›r. Yine devlet terörü ile milli ger-
çekleri yok etmenin olanak d›fl› oldu¤u
anlafl›lmal›d›r. Daha da önemlisi, fark-
l› ulusal, etnik ve dini kültürlerle ortak
yaflaman›n bir kayg›, kay›p etkeni de-
¤il, zengin canl› bir yaflam›n yolu olabi-
lece¤i de anlafl›lmal›d›r. Farkl› ulus ve
kültürlerden olman›n farkl› devlet ge-
rektirmedi¤i, ancak tam bir demokrasi
gerektirdi¤i kavrand›kça, çözülemeye-
cek bir ulusal sorunun olmad›¤› da da-
ha iyi anlafl›lacakt›r. 
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Sessizlik bir ömür gibi 
uzad›kça uzuyordu

Sabahleyin uyand›¤›mda önceki gü-
nün yorgunlu¤undan izler tafl›yordum.
Önceki günün k›rg›nl›¤›n› giderip, güne
dinç bafllayabilmek için d›flar› f›rlad›m.
Ci¤erlerimi taze havayla doldurdum.
Ocak ay›na ve konumland›¤›m›z co¤raf-
yaya göre güzel bir gündü.

Yüzümü Cilo’ya çevirdim. Konumlan-
d›¤›m›z Mate köyünün kuzeyinde yer
alan Cilo, uzaklarda, beyaza bürünmüfl,
boylu boyunca uzan›yordu. Cilo’nun siv-
ri ucunun nadir göründü¤ü bulutsuz bir
sabah› yafl›yordum. Gökyüzüne baflkal-
d›r›rcas›na heybetlidir Cilo. Co¤rafyay›
kendisiyle s›n›rlar gibi gökyüzüyle birle-
flir. O ufkun çizgisinde beyaz ve mavinin
iç içeli¤ini ay›rmak imkans›zd›r. Bir res-
sam›n titrek elleriyle boyanm›fl gibidir.

‹çeriye girdim. Haz›rland›m. Kahvalt›
yapt›k. Saat sekize geliyordu. E¤itim
bafllamak üzereydi. Koflturarak dersha-
neye girdi¤imde bak›fllardan, yine en
sona kalan oldu¤umu anlad›m. Her za-
man oldu¤u gibi en arkadaki s›raya
oturdum. Arka s›ralarda oturan›n derse
ilgisiz oldu¤u söylense de do¤ru olmad›-
¤›n› biliyordum. Arkalarda herkesten
ba¤›ms›z, hiçbir hareketimi kontrol et-
meye ihtiyaç duymadan, motivasyon
sa¤layarak dersi dinliyordum. Baflar›s›z
bir ö¤renci say›lmazd›m. 

Dersin konusu sosyalizmdi. E¤itim
bafllayal› yar›m saat olmufltu ki, bir ses
gelmeye bafllad›. Kulak kabartt›m. Gaip-
ten gelen sesler mi duyuyordum, kulak-

lar›m m› beni yan›lt›yordu. Ses geliyordu.
Pür dikkat dinliyorduk. Do¤adaki tüm
canl›lar susmufl, tek o ses geliyordu. 

“Bir ses mi geldi?” Sorusunun ard›n-
dan gözler sesin geldi¤i yöne do¤ru çev-
rildi. ‹çimizden biri flafl›rm›fl ve birazc›k
da sesli düflünmüfltü. Ard›ndan farkl›
bir arkadafl,

“Kobralar geliyor!” diye ba¤›rd›. fiafl-
k›nl›k ve telafl›n iç içe geçti¤i bir anda
koflmaya bafllad›k. Dersi anlatan arka-
dafl, bir yandan koflufltururken di¤er
yandan,

“Acele edin heval, acele edin!” diye ba-
¤›r›yordu. Kobralar Cilo’nun bafl›na
üflüflmüfltü. Bulundu¤umuz yerin ku-
zey do¤usunda, Cilo’nun eteklerindeki
uygun yerlere indirme yap›l›yordu. Ses-
leri kulaklar›m› öyle t›rmal›yordu ki, bu
sesten nefret ediyordum. Uçaklar›n bu
zemheri ay›nda ne iflleri vard› ki burada;
sesleriyle ç›¤ m› düflüreceklerdi. ‹ndir-
menin ard›ndan, dönüp havadan m› sal-
d›racaklard›? Sorular›m birbiri ard›nca
›rmak gibi ço¤al›p ak›yordu. Herkes ha-
z›rd›. Karargah›n telsizinden,

“‹ndirme yap›l›yor, gerekenler yap›l-
s›n” talimat› verildi. Biz haz›rd›k. Kuzeye
aç›lma karar›yla konumland›¤›m›z alana
geçmifltik. Düflman, planlanan aç›l›m›n
önüne engel olmak için sald›r›yor, pusu-
lar kuruyor, operasyonlara ç›k›yordu.
Helikopterlerin indirmeler yapmas› yeni
bir operasyonun ilk iflaretiydi. Düflman,
“Kuzeye yerleflemeyeceksiniz” diyordu.
Biz ise ›srarla, “Yerleflece¤iz” diyorduk.

Mate köyüne al›flm›flt›k. Halk› da bize
al›flm›flt›. Biz onlarla, onlar da bizimle

bütünleflmiflti. Bazen düflünürdüm ve
halka sorard›m. 

“Uzak diyarlardan m› geldiniz, yoksa
yüzy›llard›r talanlara m› u¤rar bu halk?” 

Mate’de Asuriler ve Ermeniler iç içe
yafl›yordu. Mate köyünün güneyinde ad-
lar› Zera ve Zervana olan köylerin alt›n-
larla dolu oldu¤u ve bu yüzden y›llard›r
talanlara u¤rad›¤› hep anlat›l›rd›. Ava-
flin, alt›n küpleriyle dolu köylerin hika-
yelerini y›llard›r dinliyor, talanlar›na ta-
n›kl›k ediyordu. Avaflin, düflmanla ara-
m›zda y›k›lmaz bir sur gibi uzan›yordu. 

‹ndirmeden hemen sonra bir grup ar-
kadafl, Zeri Bo¤az›’na takviye olarak
gönderildi. Kamp›n savunmas›n› olufltu-
ran dört ç›plak tepe, k›fl›n kullan›lan en
stratejik tepelerdendi. Buradaki Zeri Bo-
¤az› elimizde oldu¤u sürece çat›flmalar-
da avantajl› konumda olacakt›k. 

Zeri Bo¤az›’n›n alt kesimlerinde bir
tepe vard›. Oraya do¤ru yola ç›kt›k, o te-
pede konumlanacakt›k. Yolu yar›lad›¤›-
m›zda helikopterler tümden alan› terk
etmifllerdi, seslerini duyam›yorduk. Kefi-
yemi kulaklar›ma ›s›tacak flekilde s›k› s›-
k›ya sard›m. Kamp›m›z afla¤›larda kal-
m›flt›. Mate suyunun iki yakas›na s›¤›-
naklar›m›z› yapm›flt›k. Odunlardan ya-
p›p kamufle etti¤imiz köprüyle iletiflimi-
mizi sa¤l›yorduk. Mate suyu kamp›n or-
tas›ndan geçip, bat›ya do¤ru ak›yor, da-
ha afla¤›larda Perihan suyuyla birlefli-
yordu. Mate suyu boyunca uzanan ceviz
a¤açlar›nda bir dal k›p›rdam›yor, her ye-
rin bembeyaz oldu¤u kamp›m›zda bir
yaprak dahi yerinden oynam›yordu.
Sonbahar›n sarar›p uçuflan hareketlili-

C‹LO'NUN BULUTLARI
"Ç›¤ geliyor, Ç›¤! dedi¤inde herkes ç›¤dan korunmak için çoktan hareketlenmiflti. Sanki

k›zg›n bir dev, ayaklar›n› h›zla indirip kald›r›yor, homurdanarak üzerimize geliyordu.

Nefes nefese kofluyordum. Dönüp bir saniye de olsa sesin geldi¤i yöne bakt›m. Kar 

kütleleri irili ufakl› toplar halinde yuvarlan›yordu. Kimi önde, kimi arkada. T›pk› bir

metal kütlenin tepeden afla¤›ya do¤ru yuvarlanmas› gibi. Kar kütleleri büyüdükçe 

silindir halini al›yor, katt›¤›n› kendisine kat›yor, katamad›¤›n›ysa ezip geçiyordu”
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¤ini özler gibiyim. Kamp›n biraz ötesin-
den yer yer yükselen mefle a¤açlar›n›n
dallar›, kardan dolay› yerlere kadar sar-
k›yordu ve hava so¤uktu.

Konumlanaca¤›m›z yere vard›k. So-
¤uktan titremeye bafllam›flt›m. Bulundu-
¤um yerde hareket ederek ›s›nmaya çal›-
fl›yordum. Kardan etkilenen gözlerimi aç-
makta zorlan›yordum. Askerler avc› kolu
biçiminde ilerliyordu. Mevzilendik. Elleri-
miz tetikte bekliyorduk. Askerler ilerli-
yorlar ama oldukça da zorlan›yorlard›.
Kara bata ç›ka, bazen bir yamaçtan yu-
varlanarak yürümeye çal›fl›yorlar, bekli-
yorlar, çevreyi gözetleyip tekrar ilerliyor-
lard›. Bizdeyse sessizlik hakimdi. Asker-
ler gittikçe yaklafl›yorlard›. Nefesimizi
tutmufl atefl emrini beliyorduk. Bir dal
k›m›ldasa, bir yaprak düflse k›yamet ko-
pacakt›. Yan›mdaki arkadafla bakt›m,
hislerimiz ayn›yd›. Gözlerimiz, “Baflara-
ca¤›m›z zamand›r” diyordu. Sessizlik bir
ömür gibi uzad›kça uzuyordu.

AAtteeflfl!!
Askerler flaflk›nl›k içinde kendilerini

yere att›lar. “Atefl” sözcü¤ü sessizli¤in
büyüsünü bozmufltu. O flaflk›nl›k an› ge-
çirildikten sonra askerler sa¤a sola atefl
ederek geri çekilmeye bafllad›lar. Çat›fl-
ma bafllad›. Askerler iyice uzaklaflt›kla-
r›nda, sadece bir kaç tarama sesi ve yer
yer yaflanan temaslar kald›. Hava iyice
so¤umufltu. Yan›mdaki arkadaflla karfl›-
m›zda bulunan kayal›¤›n alt›ndaki kuytu
yere geçtik. So¤uk, bu kuytulukta daha
az etkiliydi. ‹yice birbirimize sokularak
›s›nmaya çal›fl›yorduk. Her olas›l›¤a karfl›
da ellerimiz tetikteydi. Ayn› so¤uk havay›
soluyorduk. So¤uktu. Kara kara bulut-
lar, Cilo’nun doru¤una gittikçe yaklafl›-
yordu. Anlafl›lan düflman›n meteoroloji
uzmanlar› iyi çal›flmam›flt›. Ya da Cilo’yu,
Cilo’nun kendisine has hava durumunu
daha çözememifllerdi. O esnada yan›m›-
za gelen Rubar arkadafl,

“Hava de¤ifliyor de¤il mi?” dedi.
“Evet” dedim. So¤uktan hafif nem-

lenmifl gözleriyle dalg›n dalg›n uzaklara
bakarken,

“Anlafl›lan Türk ordusu Cilo’nun me-
teorolojisini bilmiyor” dedi. Güldük. Du-
rumumuzun iyi oldu¤unu görünce,

“Ben yerime gidece¤im, kendinizi so-
¤uktan koruyun” diyerek yan›m›zdan
uzaklaflt›. Birkaç dakika ard›ndan bak-

t›m. Arkadafllar düflman›n a¤›r a¤›r geri
çekildi¤i yöne do¤ru biraz ilerleyip gel-
diklerinde, K›v›rc›k Hasan,

“Askerler geri çekildiklerinde içlerin-
den biri yaral›ym›fl. Kan izleri gördük.
Takip ettik, yürüdük yürüdük, bakt›k;
askerin biri kar›n içine yüzüstü y›¤›lm›fl,
kalm›fl. Her halde yeni ölmüfltü. Silah›n›
al›p geldik” dedi. 

Cilo’nun doru¤u görünmez olmufltu,
ö¤leye çeyrek saat vard›. Havan›n boz-
mas›yla birlikte, Zeri Bo¤az›’n› tutan ar-
kadafllarla ba¤lant› kurup, gelmelerini
söyledik. 

Rüzgar esiyordu, kar ya¤maya baflla-
m›flt›. Alandan ç›kacakt›k. Alandan ç›k-
mak için iki yol vard›. Biri fiuke, di¤eriy-
se Ahmede Xane Bo¤az›yd›. Gare’nin
yüksek da¤lar›na aç›lan fiuke vadisin-
den geçemezdik. Gare’nin da¤lar›n› kar
kaplam›flken, her vadisi, her yamac› bir
ç›¤a gebedir. fiuke’nin bize geçit verme-
yece¤i apaç›kt›. Ahmede Xane vadisini
geçecektik. Defltexane, büyük Kürt ya-
zar› Ahmede Xane’nin do¤up büyüdü¤ü
yerdir. Bir oda ve bir salondan oluflan
evi, vadinin ortas›nda büyük bir flemsi-
yeyi and›ran kayan›n alt›nda, zamanla
inatlafl›rcas›na durmaktad›r. O vadide
k›fllar› insanlar›n yaflayamayaca¤› söy-
lenirdi. Bahar›ysa ola¤an üstü güzeldi.
Yaflam›n bütün t›ls›m› Deflta Xane’ydi.

‹kindiye yak›n Zeri Bo¤az›’n› koru-
yan arkadafllar geldiler. Altm›fl gerillay-
d›k. Bu andan itibaren tek amac›m›z,
hiç kay›p vermeden bu alandan ayr›l-
makt›. Zeri Bo¤az›’nda tepeci olan arka-
dafllardan biri,

“Kar çoktu. Kar tutmayan bir kaya-
n›n alt›nda oturduk. Düflman›n gelebile-
ce¤ini sanm›yorduk. Helikopter seslerini
duyunca, Güneydeki güçlerimize ope-
rasyon yap›yorlar diye düflündük. Bir de
bakt›k, düflman burnumuzun dibinde
asker indiriyor” diyordu.

“Su uyur, düflman burnumuzun di-
binde asker indirir” diyerek Deflta Xane’-
ye do¤ru yola ç›kt›k. Kar lapa lapa ya¤›-
yordu. Tak›m›m›z öncü grup olarak yol
aç›yor, öylece ilerliyorduk.

Hareket geçtikten k›sa bir süre sonra
kar f›rt›nas› bafllad›. F›rt›nan›n u¤ultusu
bir azal›yor, bir ço¤al›yor ama kesilmi-
yordu. Sabahleyin güneflli ve masmavi
olan gökyüzü, flimdi kara bulutlarla dol-

mufltu. Cilo, sisin ve bulutlar›n aras›n-
dan görünmüyordu. Sisi de kar gibi ya-
rarak yürümeye çal›fl›yorduk.

Helikopter Cilo’ya çarpm›flt›

Bölük komutan›m›z›n birkaç gündür
süren hastal›¤› kendisini iyice zorluyor-
du. Akflama do¤ru, s›k a¤açlar›n bulun-
du¤u bir yerde biraz durup, dinlendik.
Helikopter sesleri gelmeye bafllad›. As-
kerlerini almaya gelmifl olmal›yd›lar. He-
likopterler sanki bir tül perdesinin arka-
s›nda uçuyordu. Her fley sisin içersine
gömülmüfltü. Bir helikopter yere inebil-
mek için epey döndü, dolaflt›. Sonra yö-
nünü kaybetmifl bir kufl misali yalpala-
yarak Cilo’nun üstündeki kara bulutla-
r›n aras›na girdi. Kara bulutlar›n içinde
gök gürlemiflçesine bir ses duyuldu. Bü-
yük bir atefl yükseldi Cilo’dan. Helikop-
ter Cilo’ya çarpm›flt›.

Türk ordusu ava ç›kay›m derken, do-
¤a taraf›ndan avlanm›flt›. Co¤rafyaya ya-
banc› olan askerlerin helikopterlere var›p
binmesi imkans›z gibi bir fleydi. Zaten
birkaç dakika geçmeden tekrar helikop-
ter sesleri duyuldu. Gidiyor olmal›yd›lar. 

Helikopter sesleri kesilince yürümeye
bafllad›k. Sümbül da¤›n›n eteklerine var-
mam›za çok az bir mesafe kalm›flt›. Ka-
ranl›k bas›yordu. F›rt›na biraz dinmifl ol-
sa da hava çok so¤uktu. Sümbül da¤›n›n
eteklerine vard›¤›m›zda bir vadide dinle-
nece¤imiz söylendi. Vadiye dald›k. Her
yer büyük kayalarla kapl›yd›. Birkaç
grup halinde kayalar›n alt›na geçip, yer-
lefltik. Naylonlar›m›z› açarak çad›rlar
oluflturduk. Ama hava yine de çok so-
¤uktu. Herkes hareketliydi. Üflümemek
için elimizden geleni yap›yorduk. O gece
hiç kimse uyuyamad›, sabah oldu.

Naylondan çad›rlar›m›z› toplay›p Defl-
taxane vadisine do¤ru yola ç›kt›k. Yer
yüzündeki tek renk beyazd›. Kaplumba-
¤a misali yürüyorduk. Lekan denilen kar
ayakkab›lar›yla bir grup arkadafl önden
yürüyordu. Mave dünden daha güzeldi.
Cilo yine asice gökyüzüne dayam›flt› ba-
fl›n›. Öncü arkadafllardan biri,

“Bo¤azda asker var” dedi. Hemen
mevzilendik. Düzenleme Bo¤az›na ya-
k›nlaflm›flt›k. Bir süre bekledik. Hiç ha-
reket yoktu. Öncümüz yan›lm›flt›. Bo-
¤azda gördükleri asker de¤il, kar›n için-
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den uçlar› sivrilen kayalard›. Bu göz ya-
n›lsamas›ndan sonra yolumuza devam
ettik. Lekanlar›yla kar› s›k›flt›rarak yol
açan arkadafllar yoruldu¤unda, yerine
bir grup daha geçti. 

Kar›n ba¤r›n› ellerimizle defliyorduk

Sabah›n ilk saatlerinde, bo¤az› aflt›k.
Defltexane vadisine do¤ru yürüyorduk.
Her yer derin bir sessizli¤e gömülmüfltü.

Vadiye do¤ru a¤›r a¤›r ilerlerken bir
gürültü duyuldu. Bir arkadafl okun yay-
dan f›rlamas› gibi, f›rlayarak; “Heval, he-
val!...” diye ba¤›rd›. Bir di¤eri,

“Ç›¤ geliyor, Ç›¤!” dedi¤inde herkes
ç›¤dan korunmak için çoktan hareket-
lenmiflti. Sanki k›zg›n bir dev, ayakla-
r›n› h›zla indirip kald›r›yor, homurdana-
rak üzerimize geliyordu. Nefes nefese
kofluyordum. Dönüp bir saniye de olsa
sesin geldi¤i yöne bakt›m. Kar kütleleri
irili ufakl› toplar halinde yuvarlan›yor-
du. Kimi önde, kimi akada. T›pk› bir
metal kütlenin tepeden afla¤›ya do¤ru
yuvarlanmas› gibi. Kar kütleleri büyü-
dükçe silindir halini al›yor, katt›¤›n›
kendisine kat›yor, katamad›¤›n›ysa ezip
geçiyordu. Her dönüflte kar kütleleri gi-
derek artan gürültüler ç›kar›yordu. Kar
kütleleri h›zla birkaç arkadafla yaklafl›-
yor, arkadafllar kan ter içinde kofluyor-
lard›. Arkalar›ndaki kar kütleleri bir ca-
navar misali büyüdükçe büyüyor, h›zla
arkadafllara yaklafl›yordu. Gözlerimi ka-
pad›m. O büyük gürültü durdu. 

Komutan›m›z çoktan grubun önüne
geçmiflti. Birkaç arkadafl kar alt›nda
kalm›flt›. Arkadafllar bastonlarla keflif
yap›yorlard›. ‹lk flok atlat›ld›ktan sonra
herkes kar› kazmaya bafllad›. Kimi elle-
riyle, kimi kaz›maya uygun ne bulmuflsa
onunla, her fleyimizle kaz›yorduk. Bas-
tonla bir iki arkadafl›n yeri hemen keflfe-
dilip ç›kar›ld›. Kar›n ba¤r›n› ellerimizle
defliyorduk. Bir arkadafl kalm›flt› kar›n
alt›nda. Rubar arkadafl, h›zla kazarken;

“Yoldafl›m› sana vermeyece¤im, beyaz
maskeli düflman” diyordu.

Durmaks›z›n kaz›yorduk. Arkadafl
yafl›yor muydu? Yüre¤imde ipince baraj-
lar oluflturuyordum, çoraklaflm›fl yürek-
leri sulamak için. Ellerimle kaz›yordum.
Bir arkadafl üflümüfl, titreyen sesiyle;

“Ellerim bir fleye çarpt› heval” dedi. 

Hepimiz etraf›na topland›k. Hafifçe
kaz›d›¤›mda arkadafl›n kolu d›flar› ç›kt›.
Kaybolan bir çocu¤un annesini bulma
sevincini yafl›yordum. Arkadafl› ç›kard›k,
yar›m saattir kar›n alt›ndayd›. Hareket
ettirmeye çal›flt›k. Hareket etmiyordu.
Bay›lm›fl m›yd›? Arkadafllar nefes al›p al-
mad›¤›n› kontrol ettiler. K›v›rc›k Hasan;

“Arkadafl flehit düflmüfl” dedi. Hepi-
mizin gözlerindeki par›lt› bir anda
söndü. Ci¤erlerimi so¤uk havayla dol-
durdum. Düflmana yenilmemifltik fakat
do¤aya yenilmifltik. Arkadafl› ç›karmak
için kar› t›rnaklar›m›zla kazm›flt›k. 

fiehit arkadafl› gömerek Defltexanê’ye
do¤ru yol ald›k. Ç›¤›n alt›nda kalan ar-
kadafllardan biri topallayarak yürüyor-
du. Kar›n alt›nda kalanlar, varolufl ve
yok oluflun ince çizgisindeki o filmi izle-
mifl miydiler? Son yüklemlerini kullan›p,
noktalam›fllar m›yd›lar yaflam›? Bilmiyo-
rum. Fakat biz onlar için son yüklemle-
rimizi kullanmad›k. Ellerimizle kar›
avuçlay›p yoldafllar›m›z› kucaklad›k. Yü-
rürken bir an durup, ç›¤›n geldi¤i yere
bakt›m. Kar›n sadece üst tabakas› kop-
mufltu, geriye kalan alt tabaka bembe-
yazd›. Sonbahar ve ilk bahar da ç›¤ yeri-
ne kocaman kaya kütleleri ve toprak
parçalar› hareketlenir, tafl toprak a¤aç
demeden, önüne ne gelirse y›kar geçerdi. 

Tepelere do¤ru ç›kt›kça esen rüzgar,
dalgalar halinde yay›larak, yüzümüze
tokat gibi çarp›yordu. Saat ona do¤ru
helikopter sesleri duyuldu. Mevzilen-
dik. ‹ki helikopter Mate köyüne indi.
Kamplar›m›za giriyorlar diye düflün-
düm. Tabur komutan›m›z olan ‹sken-
der arkadafl tok bir sesle,

“Telsizden konuflmalar›n› dinledik.
Düflman dünkü havadan dolay› askerle-
rinin büyük k›sm›n› alamam›fl, baz›lar›
Mate köyüne inmifl, birkaç asker don-
mufl. fiimdi köyde toplanan askerlerini
almaya gelmifller” dedi. 

Aradan birkaç dakika geçti. Helikop-
ter havalanarak Cilo’nun ard›nda yitip
gittiler. Birkaç dakika öylece bakakal-
d›m. K›v›rc›k Hasan arkadafl,

“Heval, Defltexane vadisini bu halde
aflamay›z, toparlan›n tekrar kampa geri
dönece¤iz” dedi.

Arkadafl›n talimat›yla, herkes hare-
ketlendi. ‹çimizde hareketlenmeyen iki
üç arkadafl vard›. Bunlar tatl› ölüm uy-
kusuna yatanlard›. Yorgunduk. O yüz-
den baz› arkadafllar hemen uyumufl-
lard›. Arkadafllar, so¤uk, yorgunluk ve
bazen de açl›kla tamamlanan bu sessiz
ve sonsuz uykuya “Uyan›fl› olmayan
ölüm uykusu” diyorlard›. K›v›rc›k Hasan
arkadafl uyuyanlardan birini tokatlaya-
rak kald›rd›. Uyuflan bedeni ancak böy-
le hareketlendirebiliyorduk. D›fltan bir
müdahale gelifltirilmezse uyuyan uyan-
mazd›. Dondurucu havan›n so¤u¤unda
rüzgar›n sesi bir ninni gibi gelir ve uyu-
nur. Rüzgar›n ninnisiyle karanl›k ölü-
mün befli¤inde uyunurdu.

Tüm arkadafllar haz›r oldu¤unda yo-
la ç›kt›k. Kamp›m›za do¤ru geldi¤imiz
izleri takip ederek yürüyorduk. Bu kez
de baflaramam›flt› düflman. 93 Ocak’›n-
da Mate köyündeki kamp›m›zdan iki
günlü¤üne uzaklaflsak da, geldi¤imiz
izleri takip ederek geri dönüyorduk. Bu
kez de baflarm›flt›k

SSeeyyffii

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ad›, soyad›: Kawa  Salih  Hamo

Kod ad›: Akif  Kobani

Do¤um yeri ve tarihi: Kobani/fieran  1982

fiahadet tarihi: 5  fiubat  2009  Xakurkê

Ad›, soyad›: Azad  Ünal

Kod ad›: Mahir  Leheng

Do¤um yeri ve tarihi: K›z›ltepe  1980

fiahadet tarihi: 5  fiubat  2009  Xakurkê

Ad›, soyad›: ‹zzeddin  Dellayimilan

Kod ad›: Diyar  Xoy

Do¤um yeri ve tarihi: ...

fiahadet tarihi: 18  fiubat  2009  Kandil

Ad›, soyad›: Muhammed  Bahçeci

Kod ad›: Hidar  Ferat

Do¤um yeri ve tarihi: Çüngüfl/Amed  1983

fiahadet tarihi: 5  fiubat  2009  Xakurkê
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‹zzeddin Dellayimilan (Diyar Xoy)
18 fiubat 2009 Kandil
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