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KOMÜNARDAN...KOMÜNARDAN...

May s; devrim, sosyalizm; sosyalizm ve devrim  u runa emek kahramanl n n yeryüzü
denen vatan nda ki ortak ad . nsan  insan yapan eme in, her türlü s n rlar  yerle bir ederek yeryüzünü
vatan haline getirdi i kutsal k z l ay!.. Kavgan n, isyan n, serh ldan n rengi k z l, en çok da May s
ay na yak r bu yönüyle. Çünkü kavgan n en iyileri kanlar yla boyam lard r May s' .

May s' n Kürdistan'da ki ad d r ehitler ay' . nsana ve insanl a dair olan tüm güzelliklerle
hiç de tesadüfü olmayan bulu mas d r hareketimizin May s ay n ehitler ay'  ilan etmesi. Yeryüzü
denen insanl k vatan n n sosyalizmin güzellikleriyle insanile tirilmesi istemi, çabas  ve de hayaliyle
en çok bulu man n, böylesi bir bulu ma için amans z kavgay  vermenin sonucudur May s ay n n
Kürdistan'da ki rengini ehitler ay  k lan.

May s kavgas nda kazand k rengimizi. Öyle ki; May s kavgas nda verdi imiz ahadetlerin
her biri sosyalizmin ya ayan- yenilmez damar  Apocu sosyalizminin karakteristik özelliklerini can
pahas na, kanla yazm lard r adeta. Haki ile halklar n karde li i temelinde ki sosyalizm karar-
l l m zd r. Halil ile yükselen feodal gericili e kar  kad n n, köylünün, i çinin, gençli in demokrasi
bayra d r. M. Karasungur ve . Bilgin ile dün oldu u kadar bugün ve tabi ki yar n da en büyük dü -
man m z, belam z, dünya imparatorlu una soyunanlar n ülkemizde ki lejyonerleri olan illet ve de ilkel
milliyetçilikle daha ilk günden bulu mayan ideolojik genimizdir. Amed zindanlar nda dörtler ile
sosyalizme, sosyalist demokrasiye sahip ç kman n ve bunun önünde engel olan her türden gericili e,
zulme ve bask ya kar  karal l m z n göstergesi olarak direni çili imizdir. Apocu sosyalizmi anla-
mak ve de ö renmek isteyenlerin okuyaca  tek ve do ru kaynak olarak biliriz ehitlerimizi ve de
özellikle de May s ehitlerimizi. Bu nedenledir ki PKK'yi ve PKK tarihinin en iyi anlat m , ehitlerin
zincirlenmesi biçimindeki bir tarih anlat m  olabilir di ancak.

Devrim ve devrimcilik, son y llarda içimizde ve de d m zda boy veren kimi sapk n ideolo-
jik etkilenme ve teorilerin(post- modern, post- yap salc , liberal- milliyetçi vb.) s kça dillendirdi i gibi
salt ak lc , gerçekçi ya da bilimsel olmak de ildir elbette ki. Bu tümden sapk n ideoloji ve teorilerin
bulu tu u günübirlik veya pragmatist politik batakl klar n çok çok ötesinde, bu s  kafal lar n göre-
meyece i, anlamayaca  kadar da hayalcilik, macera ve romantizm demektir. Romantizm ve devrim-
cilik biri olmadan di erinin olmayaca  bir bütünlü ü ifade ederler. O nedenledir ki "devrimciden
romantizmini al, geriye bir katil kal r" denir. Türkiye de ve Kürdistan da devrimci romantizmin halen
hareketimizde ve önderli imizde ya ayan sembolleri Deniz, Hüseyin ve Yusuf da May s'  canlar yla
kutsalla t ranlardan. Devrimin dinmeyen heyecan , "ilk yüz metre ko ucular " onlar. Ve hemen yan
ba lar nda devrimci direni çili in önderlerinden . Kaypakaya tabi ki.

Devrim ikliminin be inci mevsimi May s ay n , tam da be inci mevsim karakterinde
kar lad k. Ve devrimin bu be inci mevsiminde tüm dile getirdiklerimiz özellikle son y llarda unut-
turulmaya çal lan bizlerin toplumsal haf zas n  olu turmakta. Tüm bu nedenlerden dolay  bu
say m z  daha çok devrimin, sosyalizmin May s rengine ay rd k do al olarak. 1 May s vesilesiyle
PKK'de ya ayan sosyalizm idealine, 18 May s ve 6 May s vesilesiyle Kürdistan ve Türkiye devrim
ehitlerine yer verdik yaz lar m z n ço unlu unda. lginizi çekecek kimi farkl  konularla da tamamla-

maya çal t k.
Sosyalizm ve devrimin dinmeyen co kun ve de inatç  kararl l  ile bir daha ki say da bulu -

mak üzere; serkeft n!...



1 May s 1996, uluslararas  i çi s n f n n ve
tüm emekçilerin direni  ve mücadele gününde
PKK, her zamankinden daha fazla sosyalizmde
srar n ve ba ar n n partisidir. Bugün, emekçilerin

bayram n  bir kez daha anarken, üzerinde durul-
mas  gereken en temel husus;  i çi  s n f n n dünya

görü ü olan sosyalizmin durumu ve bu duruma
ili kin ne umut vaat etti ini bir kez daha de er-
lendirmek, daha da önemlisi, partimizin bu gerçek-
lik içerisindeki yerini do ru ortaya koymak büyük
önem ta maktad r.

nsanl k üzerinde emperyalizmin tek yanl
egemenli indeki, sömürüsündeki geli me, iki bin
y l na do ru giderken, giderek daha da tehlikeli bir
hal almakta, özellikle reel-sosyalizmin
çözülü ünün ortaya ç kard  sorunlar n halen
do ru, köklü cevapland ramamaktan ötürü; emekçi
s n flarda büyük bir karga a, güvensizlik, inkar-
c l k hüküm sürmekte, dünya halklar  neredeyse en
yoz, çürümü  kapitalizmi tek ya am yoluymu  gibi
benimsemeye zorlanmakta, sadece toplumun kir-
letilmesi de il, yeryüzü do as  bile denilebilir ki
en tehlikeli bir kirlenmeyle kar  kar ya bulun-

makta, bunun sorumlusu kapitalist-emperyalist sis-
tem ise en hoyrat, en gözü kara ve önüne geçile-
mez bir hakimiyet dönemini tüm insanl a s n rs z
dayatmaya çal maktad r.

nsanl k tarihinin birçok döneminde
oldu u gibi, özellikle ça n ve son dönemini,
çürümü  dönemini ya ayan, köleci, feodal dönem-

lerin a nma süreçlerinde gösterdikleri gericili in
daha kapsaml  ve tüm do an n tahribini de kap-
sam na alarak ilerleyen egemenler, sömürücüler,
insanl k üzerinde en geli mi  yöntemleri uygula-
yarak ve dolay s yla tahribat n  tarihin hiçbir döne-
minde k yaslanmaz bir biçimde geli tirerek
yürüten bu kapitalist-emperyalizme e er sosyalizm
cevap olmazsa, hemen belirtelim ki; sadece i çiler,
emekçiler için de il, insanl k için de dünyan n
sonu gelmi  demektir. Her zamankinden daha fazla
söyleyebiliriz ki, bu kapitalist-emperyalist tahriba-
ta kar  sosyalizm tek seçenektir. nsanl n kurtu-
lu uyla ilgilenen birçok ideoloji her zaman ortaya
ç km t r. Sosyal mücadeleler, insanl k tarihiyle
ba lar, günümüze kadar gelir. Özellikle her sis-
temin kendine özgü birçok sosyal mücadelesi
vard r. Tarih bunlar n binlercesine tan kt r.

Komüna rKomün a r 33

PKK'de Yürütülen Sava , S n f Sava m n n da Ötesinde Temel
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Bizi bugün için daha çok ilgilendiren,

emekçilerin dünya görü ü olarak ekillenen sosyal-
izmin içinde bulundu u durumdur. Sosyalist ide-
oloji geçen bir yüzy l içinde büyük bir geli me gös-
terdi ve neredeyse dünyan n üçte birine yak n k s-
m nda da uygulanma imkan  buldu. Fakat ba r nda
ta d  eski toplumun sömürücü, bask c  toplumsal
özelliklerinin a r basan etkileri ve yine oldukça
dogmatik yakla mlar  nedeniyle bu deneyimin
zaman zaman çözülmeye gitti ini görmekteyiz.
Oldukça zikzakl  bir geli meyi ya amaktad r. Bu
geçen yüzy l n birçok deneyimi, hatta kapitalizme
kar tl k temelinde söylersek; emekçilerin iki yüz
y ll k sava m tecrübesi, sosyalizmden vazgeçile-
meyece ini, ama geli tirilmesi için, giderek
toplumun tam bir bilimsel ifadesi olmas  için de,
hayli yarat c  yakla lmas  gerekti ini, bu pratik
geli melerin özellikle de ba ar s z sonuçlar  aç kça
ortaya koymaktad r.

Çok önemli süreçleri ya ad  sosyalizm.
Tarihin bütün önemli devrimlerinde az-çok sosyal-
izm vard r. lkel komünal dönem ayn  zamanda
ilkel sosyalizmi ifade eder. Kölecilik dönem-
lerindeki Spartaküs hareketlerinden tutal m, yine
iyi tan d m z slam Devrimi'nin harici hareketi,
hatta Alevi hareketinde sosyalist özelliklerden söz
edilebilir. Frans z burjuva devriminde bile Baneuf
hareketi, tam bir komünist hareket olarak kendini
ortaya koymaktad r. Ve zaten bu devrimlerle birlik-
te giderek bilimsel sosyalizme yak n geli melerin
de pe i  s ra geli ti ini görüyoruz. 'Komünist
Manifesto', burjuva devrimler sürecinde ilan edildi.

Burjuva devrimi henüz tüm Avrupa'y
kaplamadan, i çi s n f n n ba ms zl k manifestosu,
bir korkulu rüya gibi tüm burjuvazi üzerinde ken-
disini hissettirdi. Hatta ilk komün denemelerinde,
ba ta Paris Komünü olmak üzere, birçok ülkede
kooperatif hareketler biçiminde ya ama geçirilm-
eye çal ld . Ve en önemlisi de, giderek emekçi-
lerin nas l politika yapmalar  gerekti ini, Komünist
Enternasyonal ile ve giderek h zla milli s n rlar
temelinde i çi s n f  partilerinin do u uyla gösterdi.
Bundan tam bir yüzy l önce denilebilir ki, geli mi
tüm kapitalist uluslar n ba r nda i çi s n flar  parti-
lerini in a etmi lerdir.

I. Enternasyonal, s n r ayr m na dikkat
etmeyen bir emekçiler ligiydi. çi s n f  ideolojisi-
ni dernek yan  a r basan bir örgütlenmeye
dönü türdü ünü ve Paris Komünü ile zirveye
ç kard n  görmekteyiz. II. Enternasyonal' n ise
politik mücadeleyi daha da geli tirdi ini, dernek-
lerden partile meye önemli ad mlar att n ,
emekçilerin sendikal demokratik haklar nda önem-
li geli meler sa lad n  yine iyi bilmekteyiz. Ne
zaman ki; art k  i çi  s n f n n, emekçilerin iktidar
sorununu kapitalist-emperyalizmin bu ilk a a-
mas nda gündeme geldi, özellikle Ekim Devrimi
bir  i çi  s n f  öncülüklü devrim olarak toplumsal
mücadeleler tarihine girdi, o zaman bunun büyük
bir s çrama oldu unu, tarihte emekçiler ad na eski
devleti parçalay p yeni bir devleti ortaya
ç kard n  ve bunun tüm bask c , sömürücü
s n flar , egemenleri büyük bir korku içine itti ini
ve dünya çap nda bir gericilik dayan mas yla bu
devrimin üzerine gelindi ini yine çok iyi bilmek-
teyiz.

Ekim Devrimi, onun Bol evik önderli i
hiç üphesiz önemli bir tarihsel ç k  ifade eder.
Sosyal mücadeleler tarihinde dev bir ad md r, ama
her devrimde oldu u gibi bu devrimin de önemli
çocukluk hastal klar ,  e er dikkatli ve duyarl  bir
biçimde a lmazsa daha sonra cücele mesi gibi bir
sonucu olacakt r. Bir anlamda bu büyük devrimde
de ya anan böyle bir geli me oldu.

Bu devrim tüm emekçiler ve i çi  s n f ,
emekçi halklar ad na çok sa lam bir ç k  ifade
etmekle birlikte, ba r nda ta d  eski toplumun
izleri, tek örnek olmas n n da verdi i tecrübesizlik,
tecrübe azl  ve en önemlisi de dünya gericili inin
ablukas  ve Rusya'da çok güçlü olan eski toplumsal
kal nt lar, önemli bir darbo azla kar  kar ya getir-
di. Sorunlar  çözmek için uluslararas  gericilikle
uzla maya, çok ödün verilerek mesafe al nmaya
çal ld . çeride yarat c  olamad . Kapitalist sis-
temin kendi içindeki demokrasisine alternatif bir
sosyalist demokrasi geli tiremedi.

Devrim eritildi. Sosyalist parti, giderek bir
devletin iç ve d  politikas n n basit bir arac  haline
getirildi. Ve bu devlet de giderek daha çok ulusal
endi elerle hareket eden, büyük Rus ovenizminin
de güçlü etkileri kendi içinde ulusal sorunda oldu u
kadar, uluslararas  alanda da halklar n devrim
sorunlar na, ulusal kurtulu  sorunlar na, hatta i çi
s n f n n sosyalist devrimlerine gereken do ru yak-
la m  gösteremedi. Ve her geçen gün daha da sa
bir sapmay  ya ayarak, bu deneyimin günümüze

Tarihin bütün önemli devrimlerinde
Az-çok sosyalizm vard r.
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do ru a r bir çözülme ile kar  kar ya geldi ini,
1990'lara do ru art k bütün belirtilerinin ortaya ç k-
t  bir  a aman n geride kald n  görmekteyiz.
Öyle oldu ki, bu a ama neredeyse sosyalizmin
biti i olarak kapitalist ideologlar ve siyasi temsilci-
leri taraf ndan kendilerince de erlendirildi, alk -
land . Sanki onlara yeniden gün do mu  gibi  bir
rahatl k içine girdiler. Kendileri için tekrar bir
s n rs z ya ama döneminin aç ld n  sand lar. Yeni
dünya nizam ndan bahsedildi.

Sosyalizmin, hatal  yönleriyle de olsa,
ya ayan baz  kalelerine kar  ambargo, daha da id-
detlendirildi. Müthi  bir ideolojik, psikolojik
sald r yla birlikte, ekonomik ku atmalar yo un-
la t r ld . Fakat daha iki bin y l na gelmeden, yani

bu alt-üst olu larla dolu on y l içinde görmekteyiz
ki, kapitalist-emperyalizmin bu heyecan , bu
kendine güveni bo  oldu u kadar, alt ndan ç k l-
mayacak a r sorunlar  da beraberinde getirdi ini
deh etle görülmü tür. Sosyalizmsiz bir insanl n,
dünyan n bir umut olmad , hiçbir soruna çözüm
getirmedi i, neredeyse günümüze do ru herkes
daha köklü anlamakta ve derin bir aray  içinde
çözüm yollar n  bulmaya çal maktad r.

Sosyalizmin kötülendi i bu son çeyrek
as r, günümüzde art k yeni aray  ve çözümler için
bir zorunlulu u dayatmaktad r. Çürümü , tamamen
rantiyeye, borsa oyunlar na dayal  bir kapitalizmin
hiçbir yarat c  özelli inin kalmamas  kadar, sadece
toplumun bütün iç dinamiklerinin, insani kim-
li inin tahrip edilmesiyle yetinmemekte, tüm bu
çürümü  rejimlerin son dönemlerini bin kat daha
gerisinde ve tehlikeli bir biçimde, çürütücü bir
biçimde etkisini ortaya koymakla, ç karmakla
kal nmamakta; do ay , yani insanl n 'olmazsa
olmaz' ko ulu olan çevreyle ba lant s n  da müthi
tahrip etmekte ve bu harikulade gezegeni ya ana-
maz bir alana çevirmektedir. En büyük tehlike bu
kapitalist-emperyalizmin en büyük suçu da budur.

E er tedbir al nmazsa, bu kapitalizm alt nda geçe-
cek çok k sa bir süre sonra bu gezegen ya anamaz
bir hale gelecektir. Bu görkemli gezegen, bir çöp
y n na dönü ecektir.

Her ne kadar baz  c l z sesler ç kmakta ise
de, eminiz ki, en büyük ba kald r y , yine sosyaliz-
mi -hem de radikal bir devrim biçiminde- bu tehlik-
eye kar  yöneltmek kadar, toplumun da iç yüzünü
görmemi  boyutlarda kirlenmi  yüzünü bir kez
daha ayd nlatacak ve kurtulu  yollar n  gösterecek-
tir. nsanl  önümüzdeki yüzy l içinde ilgilendiren
en temel sorun demek ki; bu do a tahribat n n
önlenmesi ve iç toplumsal kirlenmenin durdurul-
mas  olacakt r. Daha imdiden ba layan tart malar,
aray lar ve baz slah edici reformist çabalar, ancak
sorunun uç veren boyutlar n  ortaya koymaktad r-
lar. Daha köklü de erlendirme ve çözüm yollar ,
önümüzdeki sürecin devrimsel hedefleri olarak
kar m za ç kacak ve bu devrimsel hedeflerin, par-
tilerin sosyal, siyasal mücadele biçimleri, çe itli
taktikleri kendisini mutlaka ortaya ç karacakt r.

Sadece slah tedbirleriyle en büyük
tehlikenin durdurulamayaca , köklü devrimler için
tedbirler, planlar, projeler, örgütler ve çok önemli
taktiklerin pe i  s ra geli tirilmesi gerekti i ortaya
ç kacakt r. imdiden bile aray lar n  artan  a rl
i lerin bu yönde kaç n lmaz bir biçimde ele al n-
mas  gerekti ini göstermek tedbirdir. nsanl k e er
ya amak istiyorsa, yine sosyalist ideolojinin daha
geli tirilmi  perspektifini, uygulama esaslar n
yakalamak zorundad r. nsanl ktan umut kesile-
meyece ine göre, sosyalizmin bu yönlü
geli mesinden de umut kesilemez. Sosyal
mücadeleler nas l insanl kla ba lad ysa, insanl n
varolu una kadar sürecektir. Sosyal mücadelesiz
toplum nas l mümkün de ilse, sosyalist mücadele-
siz de insanl n gelece i dü ünülemez.

Sosyalist mücadele bu anlamda insan n tek
kurtulu  seçene i olarak kendisini tekrar tekrar
ortaya koyacakt r. Bunu bir ulusla veya tarihi bir
döneminde gerçekle tirilen bir devrimle dogmatik
ele almamak önemlidir. Bunu insanl n genel kur-
tulu  dü üncesi olarak, hayali ve bilimsel olarak
de erlendirmek daha do rudur. Hem hayaldir, hem
bilimdir. Hiç üphesiz bilim oldu u için somut
gerçekli i yakalayacakt r. Ama yüzy la  s mayan
bir hayal oldu unu da öyle göz ard  edemeyiz. Dar
bilimsel yakla m kaba materyalizmin bir uygu-
lan d r ki, reel-sosyalizmde bunun nas l bir
çözümsüzlü e do ru geldi ini iyi gördük. Hayali,
morali, iradeyi, felsefeyi ihmal eden bir sosyalizm,

Sosyalizmsiz bir insanl n
Dünyan n bir umut olmad

Hiçbir soruna çözüm getirmedi i
Neredeyse günümüze do ru

Herkes daha köklü anlamakta
Ve derin bir aray  içinde
Çözüm yollar n  bulmaya

Çal maktad r.
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kaba bir materyalizm olarak tehlikeli bir çarp tma
haline gelmesi kaç n lmazd r. Bu tehlike sosyal-
izmde  ortaya  ç km t r ve imdi a lmayla yüz
yüzedir.

Buna benzer birçok yeni siyasi, ekonomik,
demokratik hedefi de ortaya koyacakt r. Siyasal
kurtulu  hâlâ çok ciddi bir program sorunudur.
Ekonomik kurtulu  hakeza öyledir. Demokrasi yine
önemli bir sorun olarak çözüm bekliyor. Bu sorun-
lar, çözümü sosyalizmden bekliyor. Ve yine en
önemlisi çevre sorununa kesin bir programatik yak-
la m gerekiyor. Hem de çok detayl  ve mutlak
uygulanmas  gereken bir program. Bunlar, yeni
dönem sosyalizminin üzerinde programatik dura-
ca  temel sorunlard r. Hiç üphesiz vurguland
gibi, felsefik, hayali, moral yan  ve de ahlaki yan
üzerinde de kesin baz  geli meleri, ilke esaslar
yakalamas  gerekir. Felsefesiz, moralsiz ve ahlaki
yönü bulunmayan sosyalizm kesin dü ünülemez.
Bunun yan nda yeni partile me, örgütle me ve
mücadele taktikleri sorunu da önem kazanacakt r.
Eskinin sosyalist ihtilal teorileri yetmiyor. Gerek
isyan, gerekse de daha uzun süreli halk kurtulu
sava mlar  her ne kadar göz ard  edilmezse de, yet-
miyor. Geli en sosyal düzey, ulusal devletlerin
durumu, yine ittifaklar, sosyal düzeyin geli kinlik
düzeyi, daha de i ik mücadele biçimlerini zorla-
maktad r. Özellikle teknik çok geli mi tir. Teknikle
mücadeleler aras nda çok s k  bir ba lant  vard r.
Dolay s yla yeni partile me ve mücadele taktikleri
bu somut geli meyi de göz önüne getirerek daha
de i ik mücadele yöntemlerini geli tirmek zorun-
dad r.

Protesto hareketlerinden tutal m iddet
hareketlerine kadar, yeni mücadele taktikleri ken-
disini hissettirecektir. Ve bu temelde de hiç üphe-
siz enternasyonalizme de bir geli me  ortaya  ç ka-
cakt r. Uluslar n art k teknik nedeniyle dar s n rlar
içinde tutulamayaca , emperyalizmin deyi iyle;
globalle menin bu kadar artt  bu dönemde
sosyalizmin de globalle mesi gerekti i ortadad r.
Yani, yeni bir enternasyonal yakla m giderek ken-
disini hissettirecektir. Daha do rusu, somut ulusal
s n rlar kadar, evrensel s n rlar ; toplum içi kadar,

toplumla-do a aras ndaki ili kileri iyi formüle ede-
cek bir sosyalist enternasyonal önemli bir ihtiyaçt r
ve önümüzdeki yüzy l n belki de böyle bir enter-
nasyonalin bayra  alt nda kar lamak, en do rusu
ve en gerçekçi yakla m olacakt r.

Eski reel-sosyalizmin etkiledi i bir ortam-
dan kaynak bulmakla birlikte, kendine özgü yanlar
da olan PKK hareketi, günümüzde oldukça ilgiyle
de erlendirilmeye çal lmakta, gerek "nas l bir
sosyalizm?" sorusunun cevab  kadar, geçmi le
fark  kadar, yeniyi de nas l sa layaca  tart lmak-
tad r. Bütünüyle yapt m z; PKK'yi böyle özgün
bir sosyalist a ama partisi olarak gündemde tut-
makt  ve bu da oldukça ba ar lm t r. PKK'nin Kürt
ulusal kurtulu çulu unun öncü gücü oldu u daha
çok görülen bir yan d r. Fakat as l önemli bir yan
da, uluslararas  sosyalist mücadele içinde ne anlam
ifade etti i yönüdür. Belki de giderek daha ön plana
ç kacak olan, ç kar lmas  gereken yönü de budur.
PKK'yi bu son çeyrek yüzy l içindeki reel-sosyal-
izmin a ld , kapitalist-emperyalist egemenli in
en güçlü bir sürecini ya ad  bu süreçte, PKK'nin
sosyalizmde srar  ve ba ar y  sürdürmü  olmas
ba l  ba na bir inceleme konusudur. Kald  ki, gün-
lük bas nda da görmekteyiz ki, emperyalizmin ba
olan ABD, bo una 'dünyan n en tehlikeli terörist
örgütü' olarak de erlendirmiyor. Bundan anla l-
mas  gereken; sistemin ba  olan ABD'nin, sosyal-
izmi ve onda önemli bir konumu i gal etmesi
kaç n lmaz olan PKK'yi daha imdiden büyük bir
tehlike olarak gördü ü ve de erlendirdi idir. Ve
do rusu da budur.

Bir zamanlar Marks, Engels öyle de er-
lendirildi. Uluslararas  gericilik taraf ndan
Bol evikler, böyle bir ucube olarak de er-
lendirilmi lerdi. imdi de PKK, uluslararas  gerici
ittifak n adeta üzerinde ortak yo unla t , hatta
bununla ilgili zirveler yapt  bir tehlike olarak
de erlendirilmek istenmekte ve uluslararas  alanda
hakk nda çok çe itli kovu turmalar geli tirilmekte-
dir. Vah i  bir  fa izm, uluslararas  tüm gericilik
taraf ndan desteklenerek, yürüttü ü soyk r m
sava  yetmiyormu  gibi, uluslararas  alanda da her
gün yeni kovu turmalar n, mahkemelerin aç lmas ,
PKK gerçekli inin bu yönünü oldukça iyi ortaya
ç karmaktad r. Uluslararas  emperyalizm, ABD ve
s k  yanda lar  Almanya, ngiltere gibi devletler bu
konuda eski bir tecrübeye sahiptirler. Onlar
ilgilendiren dar bir Kürt ulusal kurtulu çulu u
de ildir. Bunu zaten destekliyorlar ve ba ar s  için
de her türlü çabay  gösteriyorlar.

Hayali, morali, iradeyi
Felsefeyi ihmal eden bir sosyalizm

Kaba bir materyalizm olarak
Tehlikeli bir çarp tma haline

Gelmesi kaç n lmazd r.
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Bunlar n kar  olduklar  önemli bir sorun

olan; Kürt sorunundaki PKK öncülü ünün ve onun
ta d  tehlikeli ideolojik, sosyal yakla mlar n,
sistemleri için son derece tehlikeli bir hal almas d r.
Olas d r ki, PKK'nin sosyalist içeri i, yeni bir
Bol evizm olmas  i ten de ildir. Ortado u'da; kap-
italist-emperyalizmin bu en zay f halkas nda
giderek öne ç kan PKK öncülü ü, gerçekten büyük
bir tehlikedir.

Çapra k baz  geli melerin 1990'lardan
itibaren Ortado u'ya getirdi i darbo az, blokla -
mada PKK'nin varl n  sürdürüp, peki tirmesi,
bunlar için daha da yak c d r ve dikkatle de er-
lendirilmeyi gerektiriyor. ABD'nin ikide bir

"Ortado u dengelerinde PKK'yi söz sahibi yap-
mayaca z, etkili k ld rtmayaca z" demesi bo una
de ildir. Denge hesaplar nda bu beklenmedik
geli meyi ortadan kald rmak istiyor. Mümkünse
ehlile tirmek, mümkün de ilse ortadan kald rmak,
son y llar n temel bir politikas  olarak kar m za
amans z bir biçimde ç kar lmaktad r. Biz hiç üph-
esiz, emperyalizmin bu etkisizle tirme, bo ma tak-
tiklerine a rl k verdik ve PKK Önderli i'nin en
çok böyle taktik hususlar üzerinde yo unla maya
a rl k vermesi bo una de ildir. Çünkü, biraz da
gizli bir biçimde bo untuya getirilmek istenen;
PKK'nin taktik-stratejik geli imi olmasayd , asl n-
da bugün sosyalizmin özü de güçlü bir zemine
kavu amazd .

imdi PKK'lile me, sosyalistle me bol
stratejik ve taktik geli meler temelinde daha da
büyük bir anlam kazanm  bulunmaktad r. Hatta
Ortado u halklar n  giderek etkilemesi kadar, ulus-
lararas  alanda da iddial  bir sosyalist öncülük
olarak etki sa layaca , hatta öncülük edece i
anla lmaktad r. Kürdistan Devrimi, bu anlamda
e er içeri ini daha da zenginle tirse, özellikle
PKK'lile meyi kendi içinde insan çözümünü, yeni
tip insan  son  y llarda büyük bir yo unlukla
geli tirmesi gibi hakim k larsa ve stratejik-taktik

olarak da devrimci sava  yöntemleri tutarsa ve bu
önemli bir devrim zaferiyle sonuçlan rsa, sosyal-
izm de çok iddial  bir süreci ba latmas  i ten
de ildir.

Unutmamak gerekir ki, Kürdistan' n
parçalanm l , geli tirilecek bir sosyalist fed-
erasyon deneyimi, dört temel ulusun ve birçok
az nl n da içine girece i  bir  modeli  h zland ra-
cakt r. Bu dört büyük ulus ve çok çe itli az nl k ve
kültürlerin PKK etkisiyle sosyalizme do ru,
demokrasiye do ru  e ilim göstermesi, gerçekten
Ekim Devrimi'nin bile etkisinin çok üstünde bir
etkiye yol açmas  kaç n lmazd r. Temel Ortado u
kaynaklar n n ve tarihinin yeniden PKK taraf ndan
ele geçirili i önemini kat be kat artt rmaktad r. Bu
potansiyel geli me, Ortado u'yu uluslararas
devrimin en nazik halkas  haline getirmi  bulun-
maktad r. PKK, tam da bunun en stratejik ve taktik
olarak da gün be gün i leyen can al c  gerçe idir.
Uluslararas  gericili in giderek PKK üzerinde dur-
mas , bu can al c  özelli indendir. Birçok strateji-
lerini, taktiklerini bo a  ç karmas , onlar  deh ete
dü ürmü tür.

Son olarak M s r'da yap lan zirvede, asl n-
da bunun endi esini görmemek mümkün de il. Bu
zirve, her ne kadar terör zirvesi olarak ve daha çok
da, i te Filistin içerikli baz  sözler, terör olaylar na
kar  cevap olarak toplant ya ça r ld ysa da, esas
hedefi PKK'nin bu Ortado u zikzaklar ndaki
geli mesinin durdurulmas n n oldu unu, PKK'nin
özellikle, hâlâ da oturmam  emperyalizmin yeni
nizam ndaki çatlaklardan iyi yararland n  ve hatta
sorunlar  olan devletlerle geli tirdi i ili kilerin bir
blokla maya do ru akt n  gördükçe, bu zirveyle
buna bir dur denilmek istendi. Fakat tersi sonuç
verdi.

Zirve, blokla may  daha da h zland rd
gibi, PKK'nin anlam ve önemini daha çarp c  k ld .
Hatta i birlikçileri vas tas yla Kürt hareketine day-
att klar  çözümler de yerle bir oldu. Etkilerinin
zay flamas  kadar, PKK'nin büyük bir güç olarak
ç kmas  kadar, stratejik oldu u kadar, bölgedeki
iktidar geli melerini de etkileyecek, onlar n
mevcudunu yürütecek iddiaya girebilecek kadar bir
konuma yol açt . Bunlar, hiç üphesiz stratejik ikti-
dar, siyasi, askeri geli melerdir. Ama e er gerekleri
dikkatle de erlendirilir ve sosyalist içerikte bu tak-
tiklerle iç içe, ba ta PKK Öncülü ü içinde olmak
üzere, giderek halk  da bu temelde dönü türülmeye
oynat l rsa ve yine stratejik, taktik ili kileri giderek
Kürdistan Devrimi ile ba lant l  hale getirirse,

Dört büyük ulus ve çok çe itli
Az nl k ve kültürlerin PKK etkisiyle

Sosyalizme do ru, demokrasiye do ru
E ilim göstermesi

Gerçekten Ekim Devrimi'nin bile
Etkisinin çok üstünde bir etkiye

Yol açmas  kaç n lmazd r.
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Kürdistan federasyonla mas n  da bunun için tam
bir kald raç gibi kullan rsa, bu giderek Ortado u
Halklar Federasyonla mas 'na götürece i gibi, içer-
i i de "sosyalizm ve halklar demokrasisi" biçi-
minde büyük geli me gösterecektir.

PKK, böyle bir gerçekli e en çok yara an
ve gereklerini yerine getiren, yeni sosyalizmde
srarla birlikte, zaferini temsil eden bir parti duru-

mundad r. Ve reel-sosyalizmi çözülü e götüren
bütün hastal klardan kendini ar nd rd  gibi, yeni
sosyalizm aray na iddial  bir zemini kendi içinde
geli tiren bir sosyalist parti olarak ekillenmekte-
dir. Hiç üphesiz bu konuda yo un sorunlar vard r.
Ve tüm gücüyle bir Kürt ulusal kurtulu çulu unu,
Kürdistan Devrimi'ni geli tirmeye u ra maktad r.
Bu devrimin kom u ülkelere yay l  i ini daha plan-
layamam t r. Veya gereklerini s n rl  da olsa yerine
getirememektedir. Yine, uluslararas  etkilerini
dü ünce platformlar na ta ramam t r.

Ama iyi bilmeliyiz ki; bunlar da Kürdistan
Devrimi'nin ba ar s  oran nda h zl  geli ecek ve
gerekleri yerine getirilecek geli meler olarak belir-
lenebilir. Devrim kurtar l rsa veya ulusal kurtu-
lu çu biçiminde zafer kazanan bir PKK, Kürdistan
Devrimi'nde büyük bir sosyalist a ama olaca  gibi,
Kürdistan' n parçalan  nedeni ile ve esnek ulusal,
bölgesel çözümler, yakla mlar ile bunu h zla
bölgeselle tirecektir. Bunun yarat c  taktiklerini
gündemden eksik etmeyece ine göre, bunun
geli mesi de kaç n lmaz olacakt r.

Bu da u anlama geliyor; h zla PKK'nin
sosyalist içeri i, halklar n neredeyse ekmek-su
kadar gerekli olan ideolojik bo lu unu dolduracak
ve onlar  muhtaç olduklar  sa l kl  geli me ve kur-
tulu  yoluna itecektir. Günümüzde bunun potan-
siyelini PKK sonuna kadar bar nd rmakta, akti-
fle en çabalar  da her geçen gün bunu dosta, dü -

mana göstermektedir. Dolay s yla, dü manlar
üzerinde amans z durduklar  gibi, dostlar  da önem-
le durmakta ve ço almaktad rlar.

te böylesine bir dünya blokla mas , kam-
pla mas  çerçevesinde PKK de, eskiden oldu u
gibi sadece ideolojik ve çok c l z bir politik etkiye
sahip olmakla kalm yor, stratejik ve güncel taktik
bir kuvvet olarak blokla madaki yerini al yor, hatta
bu NATO stratejisine kar  Asya'n n ve
Ortado u'nun, giderek geli mesi kaç n lmaz olan
stratejisinde temel bir halka rolünü oynamak,
devrim halkas  rolünü, özellikle sosyalizm halka-
s n n güçlü, iddial  temsilcisi olarak yer almaktad r.
Kürdistan Devrimi de bunun en canl , üretken
topra  olmal d r. Bu anlamda; Kürdistan topraklar
devrimin -bu insan n afak vaktinde oynad  role
benzer- bir rolünü oynamaya do ru  h zla
çevrilmektedir. Ona do ru yol almaktad r.

Hiç üphe-

siz PKK'nin ideolojik da arc nda geli meler
öngörülmekte, ama kendi d ndaki ran-Irak
sava , Körfez sava , Arap- srail çeli kisi, giderek
Balkanlardaki, Kafkaslardaki ulusal bo azla malar
bu süreci h zland rm t r, etkilemi tir ve yan lt c
taktik yakla mlarla da iddial  bir çözüm a amas na
gelmi tir. Yap lmas  gereken çok i  vard r. üphesiz
en önemlisi günlük taktik i lerdir.
(…)

En önemlisi de, Türkiye'ye devrimi ta r-
mak büyük bir imkan haline gelmi tir. Türkiye
halk n n da art k devrimsiz ya ayamayaca  bir
döneme girilmi tir. Hiç bir dönem, Türk egemen
s n flar  bu kadar bunal m içinde olmad klar  gibi,
Türk halk n n da art k sorunlar n n çözümünü
devrimde aramak zorunda olaca  ortaya ç km t r.
Son stratejik ittifak n da, yani Bat 'ya en ba ml
srail'e teslim olman n da bu Türk egemen blo unu
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kurtaramayaca , giderek daha iyi anla lmaktad r.
Mevcut ya anan hükümet krizi, devlet bunal m  da
bununla yak ndan ba lant l d r.
(…)

Devrimi Türkiye'ye ta rmak, art k artan
imkanlara sahip oldu u gibi, Kürdistan
Devrimi'nin zaferinin kesinle tirilmesi buna
ba l d r. Güney'de alaca , yararlanaca  zemini
alm t r, alan  tutmu tur. Görevleri ba ar yla buras

yerine getirebilir. Kuzey Kürdistan'da da, yine ger-
illa sa lam bir devrim zemini yakalam t r, bunu da
geli tirebilir. Geli tirmesi için imkanlar fazlas yla
vard r, ama bir Türkiye'ye de ta r lsa inan yoruz
ki, bu tüm Kürdistan'da, di er parçalarda devrimin
zaferini kesinle tirece i gibi; Türkiye'yi de giderek
zafere giden bir devrim yoluna sokacakt r.
Böylesine stratejik bir öneme do ru tekrar evrim-
lenmektedir. Türkiye'deki sosyal mücadele; ya bu
rolünü lay k yla yerine getirecek, sosyal kurtulu u
sa layacakt r, ya da artan bunal m alt nda bu
emekçilerin, i çi  s n f n n, memurlar n, yoksul
köylünün nefes alamaz durumu daha da ya an lmaz
bir hal alacakt r.

K saca, Türkiye ortam nda da ya devrim,
ya sosyalizm, ya demokrasi, ya da fa izmin art k
maymunla t rd  bir topluma katlanmak zorunda
kal nacakt r.

Görüyoruz ki, bu, emekçilerin uluslararas
mücadele ve dayan ma gününde bir kez daha
gerek tüm insanl k aç s ndan, gerekse bölgemizde-
ki halklar ve en önemlisi de Kürdistan'daki devrim
önemli geli melerle, sorun ve çözüm yollar yla
kar  kar yad r.  PKK bu anlamda çok a r sorun-
lar  da ya asa, esasta çözümü ifade etmektedir. Hiç
kimse PKK'yi kendi bireysel, basit heveslerini
konu turaca  bir  parti  olarak  de il; insanl k
çözümü, halklar çözümü ve yine çok aran lan, en
dipte olan Kürt sorununda kendini bir çözüm olarak
de erlendirmelidir. Son y llarda partile me içinde

ya ad m z normal sosyal, siyasal sava mda
demeyece imiz yo unlukta bir büyük insan
yeniden yaratma çabas  söz konusudur. Hiç üphe-
siz eski toplumsal etkilerle, çok geri siyasal
düzeyde sava larak bu sa lan yor ama, ayn
zamanda yeni, yarat c  özellikler de bu arada
ediniliyor.

PKK'lile me hiç üphesiz sosyalle medir,
siyasalla mad r, askerle medir. Ayn  zamanda yeni
insan yaratmad r. Özellikle kendi içinde yeni
dönem insan n , sosyalist insan  yaratma, PKK'nin
en temel ideolojik görevi olarak kar m za ç kmak-
tad r. Zaten reel-sosyalizmin de ba aramad ,
kendi partisi içinde yeni insan  yaratma i ini bir
görev olarak göz önüne getirmemesi, genel baz
belirlemeleriyle yetinmesi, bu sosyalist insan ,
sosyalizmin kurulu undan sonras na b rakmas yd .
Bize göre, PKK deneyimine göre sosyalist insan ilk
günde yeti tirilmek zorundad r. Kendi içinde
sosyalist insan  yeti tiremeyen bir parti asla sosyal-
izmin kurulu una gidemeyece i gibi, sosyalizm
sonras  sosyalist insan de il, bir ba  belas , kapital-
ist insandan daha tehlikeli bir insan tipi ortaya ç kar
ki, reel-sosyalizmin de kan tlad  budur. Demek
ki, sosyalist parti, b rakal m sava  sonras nda,
sosyalizmin sözde zaferinden sonras na, daha onun
ilk grup döneminde bile ba armas  gereken i i,
sosyalist insan , öncüyü yaratmas d r. Onun var-
l n  öncelikli k lmas d r.

Bir sosyalist parti, sosyalist olmayan
insanlar n eline terk edilirse, o parti belki de fa ist
partisinden daha tehlikeli olur. Nitekim, bunun da
belirtileri reel-sosyalist partilerde ortaya ç km t r.
Çünkü, sosyalist partilerde sosyalistle meyen üye,
birey eski toplumda oldu u kadar, yozla t r c , kap-
italist sald r ya kar  da orta yolda duramaz. Belli
bir süre orta yolu dener, ama parti içinde h zla
gerek eskinin, gerek yeni ku atan sistemin objektif
ajan  olur ki, kendi ba na en büyük y k c , gerici,
komplocu tehlikesi, onun temsilcisi olacakt r. Ki
PKK'nin mücadelesi bu gerçe i de çarp c , en aç k
ortaya ç karma zenginli ine sahiptir. imdi her
zamankinden daha iyi anlamal y z ki, PKK içinde
yürütülen s n f sava m n n da çok ötesinde, hatta
salt sosyal, siyasal da de il, temel bir insan
sava m d r. Ondaki srar n z, ba ar n z n da kesin
teminat d r. Kendi deneyimlerimize dayanarak
söylüyorum.

Bu srarl  sosyalist insan  yaratma
sava m n  biz sürdürmeseydik, b rakal m bu sava
bu a amaya getirmek, daha ilk günlerinde çak l p

PKK'lile me hiç üphesiz
Sosyalle medir, siyasalla mad r

Askerle medir
Sosyalist insan  yaratma

PKK'nin en temel
deolojik görevi olarak kar m za

Ç kmaktad r.
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kalmas  i ten bile de ildi. Hele hele Sovyet deney-
imi gibi yetmi  y l  ya ad ktan sonra bile çözülme-
si, bu kadar geli mi li ine ra men bizim en geri
toplumsal ko ullar m za dayanan devrimimizin
çözülmemesi i ten bile de ildir. Peki ne önledi
bunu? Bunu, sosyalist insan kavgam z id-
detlendirmemiz önledi.

Bu yönlü do ru bir mücadele anlay ,
sava  yine ustaca parti içinde veri imiz, reel
sosyalist bir çözülmeyi PKK'de sadece önlemekle
kalmad , PKK'nin a ama yapmas na, önemli bir
s çrama yapmas na yol açt . Bu herhalde do ru ve
çok öncelikli yerine getirilmesi gereken bir
görevdir. Sosyalist bir partinin ilk i i, öncülü ünü
kesin sosyalist üyelerle sa lama almas d r. Bunu
sonraya b rakan, kendi içindeki bireyi çözmeyen,
dolay s yla sosyalistle tiremeyen bir çaba, her an
yenilmeye ve hatta çok tehlikeli bir saplant  haline
gelmeye aç kt r. Di er bütün dönem partilerinin
ya ad , dolay s yla çözüldü ü nokta da budur.
Onlar, sosyalist insan  yaratma mücadelesini ya göz
ard  ettiler, ya genel do rularla devrim sonras na
b rakt lar veya ekonomik tatmin gibi böyle baz
ayr cal klar-tavizler vererek, i in içinden s yr lmak
istediler. Sonuç bir felakettir. Eminiz ki, Sovyet
partisinde bir kaç tane sosyalist insan olsayd ;
sosyalist demokrasiyi, sosyalist morali, sosyalist
tüm görevleri esas alsalard , bu parti böyle yozla -
mazd  ve devlet de böyle tehlikeli bir araç olarak
ba a bela olmazd  ve toplum da böyle çürümezdi.
Demek ki, bu, halen büyük bir öneme sahiptir.
Öncünün günlük olarak sosyalistle mesi ve tarihi
bir örnek verilirse; slam tarihinde, özellikle
Ortado u halklar mücadelesinde, bir bütün olarak,
hatta insanl k mücadelesinde e er etkileri bugün

çok daha kal c  olan dinler ve o dinlerin mücahitleri
an l yorsa, evliyalar ndan bahsediliyorsa, dervi ane
ya amlar n n yüceli i bir anlam ifade ediyorsa,
onun nedeni; o ideolojilerinin kendi insanlar n
yaratmalar  için  s n rs z bir mücadeleyi, inceli i,
hassasiyeti göstermelerinden kaynaklan yor. K rk
y ll k çilelerden bahsettik.

ran'da Ayetullahlar deneyimi vard r.
Evliya menk beleri çok anlat l r. Bunlar n biricik
anlam udur; o devrimlerin ideolojileri, kendi
insanlar n srarla yaratma i ine devam ettikleri,
bundan birçok ocak-tarikat, mezhep olu turduklar
için bugüne kadar etkisini ta m lard r.

Sosyalizmde bunun daha fazla yap lmas
gerekti i ortadad r. Yaln z  i te, ekonomiyi in a
ettik, i te devleti de kurduk demekle sosyalizm
kurulmad  gibi, özellikle onun Ayetullahlar ,
onun günlük sava m içindeki ideologlar , manevi
önderleri, ideolojik önderleri, izlerini tümüyle
görecek, de erlendirecek, tedbirini alacak etkinlik-
te olmasa da, sosyalist devrimin kaba materyalist
yorumu, i te neredeyse kapitalizmle, fa izmle
özde le ilecek yorumlara kadar götürebilir. Bunda,
esas suçlu aranacaksa, o da demek ki; sosyalizmin
ideolojik öncülü ünü, onun öncü bireylerdeki
hakimiyetini sonuna kadar götürememi  olmas n-
dan kaynaklan yor.

PKK'de böylesine bir geli meyi
ya ad m z  görüyoruz. Bizim özellikle Önderlik
olarak halen tutkuyla, zevkle yürütmekte, en ufac k
bir yorulma veya "yeterlidir" gibi bir endi e içeri-
sine girmedi imiz bir çabad r bu. imdi daha iyi
görüyoruz ki, sava  ne kadar iddetlenirse id-
detlensin, taktik görevler günlük olarak ne kadar
artarsa arts n ve hatta baz lar  fantezi gibi dar sava
görevleriyle, dar ya am endi eleriyle hareket eder-
lerse etsinler, unu çok iyi bilmeliyiz ki; tüm bun-
lara çözüm, sosyalist militan ki ili i amans z bir
günlük sava mla yaratmak, yetkinle tirmek her
tehlikeye kar  panzehir olarak onu haz rlatmak ve
bunu giderek süreklile tirmek, en önemli bir PKK
ispat  oluyor. Bu sa land  oranda çok iyi görmek-
teyiz ki, PKK politik olarak büyük geli me gös-
teriyor. Hatta askeri taktikleri de hayli dikkate
de er bir geli me, en az ndan kolay yenilmez bir
geli meyi sa layabilece ini gösteriyor. PKK'de
politik geli me vard r. Politik geli meyi kendi halk
içinde yürüttü ü gibi, bölgesel halklarla, devletler-
le geli tiriyor. Ve hatta Avrupa'y , bilmem
Amerika'y  bile etkiliyor. Sosyalistle en PKK, ayn
zamanda politik etkisinin de çok geli ti i PKK
oldu u anla l yor.

Bugün Kürdistan halk n n çok geri, hiç
kimsenin ans vermedi i bir konumdan politik bir
halk konumuna gelmesi, önemli bir geli imdir. Her
ne kadar örgütsüzse de, tam cephele memi se de,
çok önemli bir politik güç haline geldi i tart ma
götürmezdir. Kürt halk  en devrimci politik halklar-

Sosyalistle en PKK
Ayn  zamanda politik etkisinin de

Çok geli ti i PKK oldu u
Anla l yor.
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dan birisidir. imdi bunu daha iyi, daha s k
örgütlemek, daha cephele tirmek görev olarak
önümüzde durmaktad r.  D  Kürtleri, iç Kürtleri,
tüm parçalardaki Kürtleri uygun politik taktiklerle
örgütlenmelere çekmek, yine politik mücadele
biçimlerini eksik etmemek bu politikle memeyi
daha da h zland racakt r. Ve yenilmez bir politik
halk haline getirecektir.

Parti öncülü ü, sonuna kadar bunun yol-
unu açm , imkanlar n , mevzilerini yaratm , kul-
lan lmas  da art k yine halk önderlerine, onlar n
politik tarzlar na ba l d r. Bunun için yeterince
nicelik de, nitelik de, kadro da her tarafta vard r.
Yeter ki do ru bir önderlik anlay yla politik
görevlerini, cephe görevlerini lay k yla yerine
getirsinler. Hiç kimse art k unu diyemez;
"PKK'nin politik öncülü ünde imkanlar dard r".
Hay r! Hiçbir devrim partisine nasip olmayacak
kadar politik mevziler, içte ve d ta, legal ve illegal
her PKK militan n n önündedir. Yeter ki k ymetini
bilsin, yeter ki sayg yla gerçek de erini takdir
ederek, asgari düzeyde de olsa gereklerini yerine
getirsinler.

Bunun s radan görevlerinin yerine getir-
ilmesinin bile, nas l çarp c  bir ba ar ya yol aça-
ca n , u anda ya anan politik sava mda iyi anla-
maktay z. Serih ldandan özellikle iyi bilmekteyiz.
En devrimci bir halk olma gerçe imizi, dost, dü -
man, herkesin kabul etti i gibi kullanaca z. Bunun
için gerekli ölçüleri, özellikle kendine özgü e iti-
mi, örgütlenmeyi, üslubu tutturarak uygulayaca z.

in inceliklerine dikkat ederek, bu silah n etkili ve
ba ar l  kullan lmas n  sa layaca z.

Bunun yan nda, PKK öncülü ünde bir
sosyal ya am, 'nas l ya amal ?' sorusuna cevab
geli tirmemiz söz konusudur. Hiç üphesiz her
devrim bir 'nas l ya amal ?' sorusuna cevapt r. Ama
Kürt sosyal ya am ndaki ak l almaz ya amdan
dü mü lük, ya am n kördü üm haline getirili i,
daha özlü bir biçimde 'nas l ya amal ?' sorusunu
çözmeyi, ayr t rmay  ve etkin cevaplar vermeyi
gerektirmektedir. En az 'nas l ya amal ?' kadar,
'nas l sava mal ?' sorusu da günden güne önem
kazanmaktad r. Ve hatta una ula t k ki; 'nas l
sava mal ' ya daha etkin cevaplar verebilmek için,
'nas l sava m?' sorusuna cevap vermemiz gerekiy-
or.
" Nas l ya amal "y  bilmeyenlerin, 'nas l
sava m'a da fazla etkili cevaplar  olamayaca
aç a  ç km  bulunuyor. Lime lime olmu , çaptan
dü mü , belki de delice, belki de çok kölece ve

haince bir ya am  iliklerine kadar benimsemi  bir
halk, sosyal gerçekli inde bunu çözmeden,
parçalamadan ve yerine 'nas l ya amal ?' sorusuna
etkili cevaplar vermeden, kimsenin sa l kl  politik,
askeri sava  yürütemeyece i  ortaya  ç km t r.
Böylesine kendi ba na bela olmu , okla merte i
kar t ran, adeta ya am  ba  üzerine dik de il,
bilmem neresi üzerinde yürütmeye çal an, ayaklar
havada, ya am n hayalinin bile yan ndan geçmeyen
insanlarla etkili bir sava  yürütülemez.

Ya ama daha sayg s n  bile geli tirmemi ,
kendine bile sayg y  elde edememi  olanlar n, iyi
bir gerillac  olmak urada kals n, yine siyasetin
ABC'sinden bile sonuç ç karmas  dü ünülemez.
Dolay s yla, bizim sosyal ya am  çözmemiz, sosyal
ya am n kördü ümlerini çözmemiz, özellikle aile-
sel düzeyde çok kal t msal bir hal alm , neredeyse

fosille mi , çoktan ya am olmaktan ç km ,
gelenek bile diyemeyece imiz, art k ya am n d -
na ç km  ili ki biçimlerini; tutuculuktan da öteye,
hep çürüten, delirten, sosyal gerçekli i, aile gerçek-
li ini, özellikle kad n-aile gerçekli ini, büyük
dü ü ü, büyük çirkinli i  k r p dökmeden, parçala-
madan, çözmeden, ruhlarda bir büyümeye,
dolay s yla bu dü üncede bir tahrike yol açmam z
dü ünülemez.

Nitekim PKK öncülü ünde att m z bu
son dönem ad mlar n n ne kadar isabetli oldu u,
sorunu çözmede çok temel bir noktada
yakalad m z , önemli geli meleri art k silahla da
sa layabilece imiz, örnek evrensel yan  a r basan
bir biçimde görmekteyiz. Buna bir kültür devrimi
de denilebilir. Veya devrimin sosyal yönünü de
aç a  ç kar p, önceden çözme, bir örnek model
temelinde de olsa gerçekle tirilmesi olarak da
adland r labilir. Ama mutlaka yap lmas  gereken bir

Her dönemde bunal mlar
Hiziplere yol açar;

Bizde hizip olma gücü de olmad  için
Her devrimde parçalanmaya yol açar

Bizde de parçalama gücü olmad  için,
Yine her devlette da lmaya yol açar
Böyle bir devlet de olmad m z için

Bizde daha da ince bir verem
Bir kanser mikrobu gibi

Kemirmeye ba lar.
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görev oldu unu, bunu devrim sonras na  b raka-
mayaca m z, hatta devrimi bile sonras na b raka-
mayaca m z, hatta devrimi bile geli tirmek istiy-
orsak, bu sosyal devrimi parti içinde, kültür devri-
mini parti içinde geli tirmemiz gerekti ini bugün
çok aç k bir biçimde görmekteyiz. Ve hatta bu
konuda sa lanan derinlik, daha sonraki sosyal
devrimin derinli i olarak, bir ölçü olarak de er-
lendirilmek zorundad r.

Sosyal ili ki düzeyini, hem olumsuzluklar
çözme aç s ndan, hem de yenilikleri yaratma ve
benimsetme anlam nda sa land  oranda gele-
ce in sosyal devriminin krokisi ve bunda srar
sosyal devrimin de daha e itçe, özgürce geli mesi-
ni ve bu anlamda da tabii sosyalist toplumun
sa lam esaslara ba lanmas n n en temel bir garan-
tisinin bu oldu unu ortaya koyaca z. te bu yönlü
çal malar n PKK'de, di er hiçbir sosyalist partide
görülmedi i bir biçimde bir geli meye u rat ld .
Toplumun en temel hücresi olarak aile çözümleme-
si çarp c  bir biçimde geli tirildi. Politika ve askeri
ya amla ba lant s  kadar, yine moralle olan yönü
aç a kavu turuldu.

Ailenin öyle s radan bir sosyal grup olarak
de erlendirilmeyece i, siyaseti bo an, hatta
ya am  bo an bir kurum oldu u ortaya ç kar ld
Yine, en temel ili ki olarak aile içindeki kad n-
erkek, yine çocuk, ana-baba ili kilerinin, hatta
bizde daha da yayg n olan klan-kabile, a iret ili ki-
lerinin do ru çözümlenmemesi halinde hiçbir iler-
lemenin sa lanamayaca ; yürütülen sava m n bir
ilkel isyanc lar sava m , yine yürütülen politikan n
da  bir  i birlikçi politikay  a amayaca n  ortaya
ç kard .

En önemlisi de, parti içinde ya an lan a r
bir bunal m vard . Neydi bu bunal m? Do ru
sava ma yakla amama, do ru politikaya yakla a-
mamaktan ötürü, i te "yüzeysel kald m, dar kald m,
keyfi kald m" diye müthi  bir olumsuzluk,
protestoculuk, tasfiyecilik ba  gösterdi. Bunun a l-
ma yolunun asl nda sosyal çözümlemelerden, ki i-
lik çözümlemelerinden geçti i aç a ç kt . Ve onun
daha da çözülmesiyle birlikte gördük ki; içteki zin-
cirler, ruhlardaki, beyinlerdeki tutsakl k zincirleri
parçalanmadan bu t kanm , oldukça bunal ml ,
kendini bile ya amaktan aciz, bireysel tiple b rak
devrim yapmay , devrimin ba na büyük bela
olmas n  bile önleyemeyiz.

Her dönemde bunal mlar hiziplere yol
açar; biz de hizip olma gücü de olmad  için, her
devrimde parçalanmaya yol açar; bizde de parçala-

ma gücü olmad  için, yine her devlette da lmaya
yol açar; böyle bir devlet de olmad m z için bizde
daha da ince bir verem, bir kanser mikrobu gibi
kemirmeye ba lar. Yani geli mi  bir hastal k
olam yorlar. Bunu çok primitif, çok ilkel bir
hastal k biçiminde bünyeyi kemiriyorlar. Ve
böylece de beklenmedik bir parti içi protestoculuk,
parti içi nemelaz mc l k, bilgisizlik, bu nedenle
yine çok anlams z kay plara yol açma. En basit
görevlere bile sayg l  yakla amama hastal  kendi-
ni gösterdi. Hepsi bu tip nedeniyledir.

Çözememi , kendini netle tirememi  ki i-
likler nedeniyledir. Onu büyük bir ameliyata
yat rd k. Son y llardaki çabam z bu çözümlemeyi
geli tirdi ve sonuçta ki ili in ya ayabilece i, ya a-
man n yolunun nereden geçti i, temel ili kilerin
nas l geli im gösterece i; duygu boyutu, örgüt
boyutu, siyasi boyutu nas l iç içe oldu u ortaya
ç kt . Çarp k, yine hiç ciddi bir siyasi boyutu
olmayan duygular n, ili kilerin neye, kime hizmet
etti i, sava m  nas l etkiledi i, özellikle kad n-
erkek, aile ortam ndaki, yine ili kilerin do ru bir
çözümlemeye kavu turulamamas  halinde parti
içinde büyük bir soruna yol açaca , zaten
toplumun da ya anamaz durumunun, partiyi de
ya anamaz bir hale getirece i  ortaya  ç kar ld .
Çözüm olarak kad n ordula mas  kavrand  ve
uygulanmas nda geli me görüldü.

ntiharvari devrime ko maktan ibaret
anlay lar yerine, devrimin, ya am n diriltici tek
kald rac  oldu u, 'nas l ya amal ?' sorusunun cev-
ab  için devrimin esas al nd , dolay s yla bu
anlay n geli mesiyle birlikte h zl  ölüme ko ma
de il, çarp c  bir özgün ya ama ko man n esas al n-
mas  gerekti i ve bunun da sava ma yetenekleri,
bunun da örgüt ve günlük olarak takti e hakim
olman n özellikleriyle ba lant l  oldu u, sava ta
ba aran n ya amda ba araca  aç a  ç kt . Yine,
ya am n, özellikle onun moralini, ba ar s n  ken-
disinde gerçekle tiremeyenin sava ta da ba ar
sa lamayaca  ortaya konuldu. Ve böylesine çok
kapsaml  bir kültür devrimini de PKK'nin bu son
y llardaki geli mesine s d rabildik.

Bunun da en önemli bir geli me oldu unu,
san yorum imdi PKK içinde ulusal devrim
düzeyinde de il, uluslararas  alanda da etkisi git-
tikçe hissedilen bir geli me olarak de er-
lendirilmekte ve sonuç ç kar lmaktad r.
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ehitler günü olarak 18 May s ve ehitler
ay  olarak May s, büyük mücadele ve ahadetlerin
ya and  bir ayd r.  Bu  ay n ehitler ay  olarak
kararla t r lmas  bundan dolay d r. 18 May s n
ehitler günü olarak ilan edilmesi de büyük önder

Haki KARER'in ahadet günü olmas  nedeniyledir.
May s ay nda Haki KARER, M. Karasungur, Halil
Çavgun, brahim Bilgin arkada lar ve yine kendi-
lerini isyan me alesi haline getiren Dörtler ve ozan
Mizgin'in ehit dü tü ü bilinmektedir. Türkiye
halk n n seçkin önderleri Deniz Gezmi , Hüseyin
nan, Yusuf Aslan, brahim Kaypakkaya da bu

ay'da ehit dü mü lerdir. Dünyan n birçok
ülkesinde 1 May s ehitleri bulunmaktad r.

ahadet gerçe i hareket ve ulusumuzun dirilmesi,
ekillenmesi, geli mesi ve ba ar s n n temel hal-

kalar  ve hamle güçleridir. Her art alt nda ba l
kald m z ve kalaca m z, güç ald m z esas
ya am kaynaklar m z ve onurumuzdur bu ehitler.

ehitler ay nda onlar  bir daha sayg  ve minnetle
an yoruz. Onlarla birlikte ya yor ve ya ayaca z.

Direni  hareketimiz vah i bir dü man n
Kürt halk  üzerinde çok ac mas z ve her yöntemle
yok edici uygulamalar n  geli tirdi i, sonuca
ula ld n n söylendi i, uluslararas  güçlerin
dünya siyasal arenas nda varl na yer vermedi i,
ya am olana  tan mad , hatta imhac  sömürgeci
güçlerin arkas nda yer ald , Kürt halk n n da bir
kadermi  gibi bütün bu olup bitenleri neredeyse
kabul etti i bir ortamda ç k  yapm t r. Tarihin ve
ça n hükmünün böyle oldu u bir halk ve toplum
için geli meyi sürdürmek çok zor ve oldukça da
gereklidir. Böyle bir gerçeklik alt nda ya am
mücadelesi veren halk n dirilmesi ancak büyük bir
cesaret, fedakarl k, sorumluluk, dürüstlük ve ken-
dini adamakla olur. Bu yönlü büyük duygu ve
dü ünceler kendilerini adam ehitler ahs nda
ortaya ç kar. Bu büyük duygular n örgüt ve eylem-
ini geli tirmekte bedel ödemeyi gerektirir. Dirili e,
özgürlü e verilen ilk su bu ehitlerin kan d r. Bu
ahadetler ya anmadan, özgürlük a ac  sulan-

madan bir halk n dirili ini ortaya ç karan
geli meleri sa latmak olanaks zd r.

Kürdistan'da tarih, 1970'ler son-
ras  APOCU grubun direni  temelinde ortaya ç k-
mas yla birlikte yeni bir anlam kazan r. Kürt
halk n n tüm de erlerinin soyk r mdan geçirildi i
ve bunun neredeyse sonuca götürüldü ünün
dü ünüldü ü bir anda bu direni  geli ir ve giderek
bir ya am tarz na dönü ür. Teslimiyet, ihanet
a larak Kürt halk n n soyk r ma u rat lma süreci
yerini tamamen direni e  b rak r. Bundan sonra
Kürdistan tarihi art k bir direnme, Kürt halk n n
kendini direni le yaratma tarihidir. PKK tarihin
rotas n  tersine çevirmi , yanl l klar  do rultmu ,
tarihin do rultusuna özgürlük ve demokrasi eks-
eninde yön vermi tir. Kürdistan halk n n özgür-
lü ü için ortaya ç kan direni  hareketimiz, onun
militanlar  hiç kimsenin deste ini almadan, tama-
men kendi özgücüne, bilinç ve yüre ine dayanarak
ortaya ç km t r. Bugün ki ortaya ç kan düzey
böylesi bir ç k la sa lanm t r. PKK militanlar
bütün yetersizliklere, engellere ra men önder
APO'nun verdi i bilinç ve yürekle mücadeleye
at larak görevlerini ba ar yla yerine getirmeye
çal m t r. Kürdistan'da direni  hareketi ç kmadan

EH T  MÜCADELE  VE  BA ARININ  GEREKÇES D R

Cemil BAYIK
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önce insanlar çok anlams z eyler u runa birbir-
lerini vururlard . Kürdistan'da ya am ve ölüm
anlam n  yitirmi ti. Ya am n kutsall  kaybolmu -
tu. Ya am ile ölüm aras ndaki ayr m ortadan kalk-
m t . Ölüm ile ya am aras nda kalm , âdeta her
gün ölümlerden beter ya am sürdürülüyordu. Ne
için ya and , ne için ölündü ü belli de ildi.
Kendisi için mi ya yor, dü man için mi ya yor,
kendisi için mi ölüyor, dü man için mi ölüyor belli
de ildi. Öte yandan çok çal l rd  ama bir türlü
açl ktan da kurtulunamazd .

Kürdistan denilen ve tarih içinde büyük
emeklerle yurt haline getirilen vatan unutulmu tu.
Kürt halk  giderek nerede ya ayaca n , neye
ba lanaca n  bilemez hale gelmi ti. Ya am ad na
savrulma do al hale
gelmi ti. Kore'de,
K br s'ta urada bura-
da kendi ç karlar ndan
uzak, vatan- millet
ad na yürütüldü ü
söylenen sömürgeci
güçlerin askerleri
olarak sava l yordu.
Kendi de erlerinden ve
ça n de erlerinden habersiz böyle bir halk n
özgürlük için mücadele etmesi ve ya am n  ortaya
koymas  kolay de ildi. Anlams z hatta kendi ç kar-
lar n n tersine hizmet eden ya am ve ölümler
Kürdistan'da normal hale gelmi ti. te önder APO
ya am ve ölümü ilk defa Kürdistan'da anlaml
k lan bir önderdir. Ölüm nedir, ya am nedir, nas l
ya an l r, nas l ya an lmaz, nas l ölünür, nas l ölün-
mez,  i te bunlar  ilk kez gerçek anlamda ortaya
koyan önderliktir. Böylece ya am ile ölüm aras n-
da ki çizgiden ç k lm , ya am n ne demek oldu u
kavran lm  ve ya am u runa gerçek bir mücadel-
eye girilmi tir. Art k ölünecekse vatan için, özgür-
lük için ölmek, ba ka tür bir ölümü kabul
etmemek, APOCU hareketin yeni de er yarg lar n
toplumda yerle tirmesiyle birlikte belleklerde yeri-
ni bulmu tur. Kürdistan'da ulusal ve toplumsal
ya ama sahip ç kmak tamamen bunun sonucu
olarak geli mi tir. Bu ayn  zamanda ça da
ölçülerde halk ve insan olman n gerçekli ini
yakalamakt r.  E er Kürdistan'da halk olma, insan
olma bilinci ve bunun mücadelesi geli mi se bu
tamamen önder APO'nun var olan ya am  ve
ölümü sorgulamas , buna gerçek anlam n
kazand rmas yla gerçekle mi tir. Bu Kürt kahra-
manl n n yarat lmas d r. Kahramanl k bilindi i

gibi ola an dönemlerde geli mez, gerçekle mez.
Kahramanl k ola anüstü durumlarda geli ir ve
gerçekle ir. Kahramanl k bir ulusun, bir halk n, bir
s n f n, bir cinsin ve bir bireyin tarihsel- politik bir
rolü oynamas d r. Bunun için ortaya konulan
cesaret ve fedakârl k, duygu, bilinç, örgüt, eylem
ve bu temelde ortaya konan emek kahramanl n
tan m n  ve içeri ini ifade eder.

Bir halk n dü man  oldukça vah i, dostlar
ise az ve vefas z, bireyleri ise kendine kar
oldukça yabanc la ma içinde bulunuyorsa burada
ac mas z ve ça  d  bir ya am n var oldu u
kendili inden anla labilir. 1970'li y llar n ba nda
Kürdistan'da ya anan tamamen böylesi bir gerçek-
liktir. Kahramanl k ve ahadet gerçe i böylesi bir

yer ve zamanda olmazsa
olmaz ya amsal bir
ihtiyaçt r. Kürdistan
özgürlük devriminin
karakterini belirleyen,
onu ku atan ortam ve
ko ullard r. Bu özgür-
lük devriminin önder-
li ini, örgütünü, mili-

tanl n , sava  ve ya am
tarz n  belirleyen böylesi bir gerçekliktir. Önder
APO'nun özgürlük mücadelesini ve mücadele
yolda lar n n yapt , bunun gereklerini yerine
getirmedir. Önder APO özgürlük için ya ama ve
mücadele ahlak n , ölünecekse bunun için ölmenin
bir görev oldu u bilincini, karar n , ki ili ini,
duygular n  hem yolda lar na hem topluma kavrat-
man n büyük çabas  içinde olmu tur. Kürdistan'da
insana yak an n nas l bir ya am ve ölüm oldu unu
kavratm t r. Kürdistan halk  tamamen böylesi bir
ideoloji ve felsefeyle yarat lm t r. Direni  ile
varolma bilinci bu halk n ya ama biçimi haline
getirilmi tir.  Kürt halk , ça  böyle yakalam t r.
Önderli imizin "serkeft n halk " dedi i bugünkü
düzeyi böyle gerçekle tirmi tir.

Özgürlük için bütün ac lara katlanmak, bu
ac lar  özgürlü ün büyütülmesinin gerekçesi yap-
mak ve böyle ya amak Kürt halk  aç s ndan büyük
bir gerçekle medir. Bundan daha büyük bir
gerçekle me olabilir mi? Özgürlük hareketinin
gücü burada yatmaktad r. Kahramanl k, yok olma,
dü ü , kaybetme ko ullar nda geli ir. Herkesin
yapamad n  ba arma biçiminde ortaya ç kar.
Dolay s yla ola anüstü bir duru u ve pratikle meyi
ifade eder. Halklar n tarihinde böyle dönemlere
damgas n  vuran kahraman ki ilikler vard r.

Ölünecekse vatan için, özgürlük için ölmek
Ba ka tür bir ölümü kabul etmemek

APOCU hareketin yeni de er yarg lar n
Toplumda yerle tirmesiyle birlikte

Belleklerde yerini bulmu tur.
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Kahramanl k dönemleri topluluklar n halkla t ,
halklar n ulusla t , bir halk n yok olu tan kurtul-
du u, büyük devrimsel dönemlerdir. Böylesi
dönemler cesaret, fedakârl k, bilinç, sava an ki i-
likleri gerektirir. Özgürlük ve yeni de erler bunlar-
la kazan l r. Halklar, kendilerini var eden böylesi
dönemleri ve böylesi dönemlere damgas n  vuran
ki ilikleri kahramanl k olarak görür, kendilerini
onlarla ifade eder ve onlarla ya am gücü bulur.

Kürt halk n n ulusal kahramanl k dönemi-
ni yaratan, temsil eden Önder APO ve geli tirdi i
örgütüdür. Kürt halk n n kahramanlar  da özgürlük
ve demokrasi ehitleridir. Önder APO Kürt tarihin-
deki direni leri ve kahramanl klar  kendinde bir-
le tiren, bunlara anlam kazand ran, ça da  direni
ve kahramanl n ad d r, sembolüdür. Bir halk
de er yarg lar n  ve yeni ya am ölçülerini yaratan
kahramanlar na sahip ç kt  oranda varl n ,
gelece ini, onurunu korur. Kökle me böyle
gerçekle ir. Aksi halde da l r, yok olur, zay flar,
güçsüzle ir. Hatta
varl  tamamen
ortadan kalka-
b i l i r .
K ü r d i s t a n ' d a
insanlar n bütün
zorluk ve
tehlikelere ra -
men mücadeleye
at lmalar , diren-
meleri insan n
erefli bir varl k

oldu u ve direnmesi
gerekti i gerçe inin Önder APO taraf ndan Kürt
insan na kavrat lmas ndan ötürüdür. Tarihte insan
ya am na, halklar n ya am na, günümüzde ise
demokratik, özgür, e it, bar ç l ya ama kast
edilmesini istemeyen, buna kar  mücadele eden
ki i ve örgütler kahramanl k  s fat na ve ahadet
onuruna lay k görülürler. Kürdistan'da da Önder
APO, PKK ve PKK militanlar  böylesi bir yüceli i
yakalam t r. Bu aç dan Kürdistan halk n n kahra-
manlar  Önder APO, PKK hareketi ve PKK mili-
tanl d r. Bütün bunlar n ete kemi e bürünmesini
sa layan ehitlerdir.

Halklar n varl na, geli mesine kast eden
güçlere kar  mücadelenin ba lang ç tarihleri,
ba ar  tarihleri ve bu do rultudaki önemli dönem-
sel geli meler halklar n bayram  olarak kutlan-
m t r. En soylu destanlar böylesi dönemlerin
ürünüdür. Halklar özgürlük için direndikleri, bunu

zafere götürdükleri oranda büyük dü ünme, moral
ve inanç gücü elde etmi lerdir. Böylece ahlâkî ve
kültürel geli mede üstün bir durumu
yakalam lard r. Örgütlü toplum olma gerçe i de
bu de erlerle derinle mi  ve kapsaml la m t r.
Bütün sald r lara ra men özgürlük direni ini
sürdürmesi bu gerçeklikle ba lant l d r.  Bugün
Kürt halk  ayaktaysa, herkes taraf ndan dikkate
al n yorsa, böyle bir ya am ve mücadele felsefe-
sine sahip olmas  nedeniyledir. Özcesi halklar n
aya a kalk n  sa layan, onlara gerekli duygu,
dü ünce ve yürek gücü veren, mücadele olana  ve
ko ullar  sa layan böylesi kahraman ki ilerdir.
Böyle kahramanl klar  ortaya  ç karan örgütlerde
gerçek anlamda kahraman örgütlerdir. PKK Kürt
insan nda köreltilen mertlik, dürüstlük, yi itlik ve
cesarete yeni bir anlam kazand rarak halk ve yurt
sevgisini gerçek de erine kavu turdu. Bunu da
PKK militanl  biçiminde somutla t rd . PKK
militanl n n gücü burada yatmaktad r. Bu mili-

tanl k giderek tüm
halka mal edildi.

Militan bir halk
gerçekli i böyle
yarat ld .
PKK militanl ,
bütün ya am n
özgürlük için
ya ayan ve ölen,
ba ka türlü
ya am  ve
ölümü kabul

etmeyen, ya an la-
caksa da ölünecekse de özgürlük için ya ay p ölen,
zapt edilmesi bu aç dan neredeyse imkans z olan;
teslimiyeti, ihaneti, i birlikçili i asla kabul
etmeyen bir duru ta srar eden, özgürlü e tutkuyla
ba l  olan bir militanl kt r. Ba ka halklarda çok
istisnai ve dönemsel olarak gerçekle en bu tarz bir
militanl k PKK somutunda toplumsalla t r lm  ve
halk m z n her dönemde ya ayacak ruhu haline
getirilmi tir.  Önder APO bu tarz, üslup ve tempo
sahibi olan binlerce militan  yaratarak PKK'yi ve
Kürt halk n  yenilmez k lm t r. PKK militanl  ve
Kürt halk militanl  Önder APO' nun bu çal mas
sonucunda gerçekle mi tir. Tarihsel de eri olan
dönemlerde amac  do ru koyarak bunu güçlü inan-
ca dönü türmek, bunun duygular n , bilincini
geli tirip örgüt ve eylemlili ini, ki ili ini,
mücadele tarz n  ortaya ç karmak çok büyük
ba ar lara götürecek temel çal malard r.

Kürt varl n n geli mesi, kendini kabul ettirmesi
Ve kendi ad na de erler yaratmas

Kürdistan tarihinin iç ve d  en zor ko ullar nda
En az donan mla

Büyük engellemeler, dengesizlikler ortam nda
Tamamen insan n erdemlerine dayan p

nsan n en temel de erleri diriltilerek
Ve bunlar ayakland r larak geli tirilmi tir.
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Kürdistan' n tarihsel, toplumsal geli mesinde
önder APO taraf ndan amaçlar do ru ortaya
konulup bu amaçlar  gerçekle tirecek fedai
düzeyde duygu ve dü ünce, militanl k ve örgüt
yaratmada büyük çaba gösterildi i için
Kürdistan'da hiç kimsenin tahmin etmedi i
geli meler ortaya ç km t r.

Kürdistan'da özgürlük mücadelesi tama-
men fedai ruhla ya am n  ortaya koyan ehitler
mücadelesidir. Ba lang c ndan günümüze kadar
yürütülen zorlu mücadelede tarihsel de erde rol
oynayan ahadetler ya anm t r. Kürdistan'da
ulusal ruh, bilinç, duygu, yurtsever ki ilik, bu
temelde örgütlülük ve eylem, Kürt halk  ve
insan n n kendisini tan mas , kendisi için varol-
mas ,  kendini yeniden yeniden yaratmas  binlerce
kahraman n direni iyle gerçekle mi tir.  PKK  ve
Kürdistan'da yarat lan bütün geli meler insan
ya am  gibi kutsal bir de erin feda edilmesiyle
ortaya ç karm t r. Ya am n hiç tereddüt edilmeden
feda edilmesi tüm bu geli melerin temeline konul-
mu  ve bunun üzerine bütün geli meler ve de erler
yarat lm t r. Kürdistan gerçe inde ortaya ç kan
bütün geli melerin temelinde ahadetler gerçe ini
görememe, anlayamama ve bununla oynama asla
ve asla hiçbir zaman kabul edilemez. Kim ki bunu
anlamazsa, görmezse hele hele bununla oynamaya
kalkarsa bu gerçeklik onu yakar ve kül eder. Kürt
varl n n geli mesi, kendini kabul ettirmesi ve
kendi ad na de erler yaratmas , Kürdistan tarihinin
iç  ve  d  en  zor  ko ullar nda en az donan mla,
büyük engellemeler, dengesizlikler ortam nda
tamamen insan n erdemlerine dayan p, insan n en
temel de erleri diriltilerek ve bunlar ayak-
land r larak geli tirilmi tir. Dolay s yla "serkeft n
halk " bu büyük duygu devrimiyle gerçekle tir-
ilmi tir. Kürdistan'daki bütün geli meler milyon-
lar n eme i, çekti i ac  ve  i kencelerle binlerin
ahadeti sonucu yarat lm t r. Kürdistan'da onlarca

y ld r ya anan kahramanl n ve bu temelde ortaya
ç kan geli me ve de erlerin temelinde böylesi
büyük emekler, ahadetler, ac lar, öfkeler,
i kenceler söz konusudur.

Kürt, art k eskisi gibi kendisi için neyin
do ru, neyin yanl  oldu unu anlamayan, ba kas -
na hizmet eden köle Kürt de ildir. Art k Kürtler
özgüvene sahip, özgürlü üne tutkulu, gelece ine
ba l , demokratik ulusal ruh kazanm  mücadeleci
bir halkt r. Bu Kürt de Önder APO taraf ndan
yarat lan bir Kürt'tür. Onun için 'APO Kürt'ü'
denilmektedir.  APO Kürt'ü köleli in her biçimini

reddeden Kürt'ü ifade etmektedir. Teslim olmayan,
i birli ine yatmayan, ihaneti reddeden, zapt
edilmesi kolay olmayan, tamamen özgürlü e
ko an Kürt'tür bu. Art k sömürgeci egemenlerin
yaratt  Kürt ölmü tür. Art k herkesin olan, ken-
disi için olmayan Kürt a lm t r. Kendisi ve insan-
l k için ya yor, tamamen bunun için ölüyor, bunun
d nda ki bir ya ay  ve ölümü kabul etmiyor. Bu
da yeni Kürt'ün, yeni toplumun ve ki ili in ortaya
ç k  demek oluyor.  Art k Kürdistan'da örgütsüz,
bireyci, keyfi, kendine ters Kürt, yerini tamamen
toplumcu, özgürlükçü Kürt'e b rakm  oluyor.

Özgürlük sava ç l , do ru ya am için inkar-
imhaya kar  kendini var etme, kendi gelece ini
yaratma, bu temelde ya am gücü ve yetene ini
ortaya koyma eylemidir. Kürdistan'da özgürlük
anlay  tamamen bu çerçevede geli mektedir.

ahadet, inkar ve imhaya kar  var olma ve
ya am n kazan lmas  için ya am n en üst düzeyde
ortaya konulmas n  ifade ediyor. ehitlik büyük
fedakarl k, cesaret, duygu ve bilincin bu temelde
prati in ortaya konulmas n  ifade ediyor. PKK
gerçekli inde ehitlik, demokratik ulusal bilinç,
duygu, ruh, örgütlülük, birlik, eylem ve ba ar
yaratma gücü oluyor. ehitlik, ya am umudu ver-
mek, bu umudu güçlendirmek, en güzel ya am
yaratmak için ölümü a ma gücünü ortaya koymak
oluyor. Büyük ehit Kemal P R'in de belirtti i gibi
"ya am  u runa ölecek kadar sevme" temelinde
gerekirse ya am  kazanmak için ya am n  ortaya
koymay  ifade ediyor. Ancak ya am  seven, ya a-
ma ba l  olan, ya am  kazanmak isteyenler
ya am n  ortaya koyabilir. Kemal P R'in bu söz-
lerinde ifadesini bulan ya am ve mücadele felsefe-
si PKK militanl nda ve halk nda somutla m  bir
gerçeklik oluyor. Bu ölümü anlams zla t rma,
a ma, ölümde ya am  yaratma oluyor.

ehit, yeni ya am ölçüleri, halk m z n en
temel de erleri, parti ve halk m za sürekli enerji
veren güç kayna  oluyor. ehit, halk n  dirilten,
her alanda sürekli geli tiren, ba ar ya götüren güç
kayna  oluyor. ehit, güzel ile çirkini, iyi ile

ehitlik, ya am umudu vermek
Bu umudu güçlendirmek

En güzel ya am  yaratmak için
Ölümü a ma gücünü

Ortaya koymak oluyor.



Komüna rKomün a r 1717
kötüyü, yurtseverlik ile ihaneti biçiminde ki ret ile
kabul ölçülerini ortaya koyan, bunun iradesini
geli tiren gerçeklik oluyor. Bu temelde ehitlere
ba l  kalmak insan olman n ba lang c  oluyor.

ehitlere ba l l k kendimizi ehitlerin duygular y-
la, ruhuyla, ki ili iyle, ya am yla, mücadele
tarz yla, ruhsal, dü ünsel olarak tamamen kirden
ar nd rma, temizleme olarak anla lmas  gerekiyor.

ehitlere ba l l k ulusal duyguyu, bilinci,
sömürgecili e ve her türlü istismara kar  kin ve
öfke duyarak bunu örgütlülü e, birli e, eyleme
yans tmak anlam na gelmektedir. Ya am n  tama-

men buna göre düzenlemek ve ya amakt r.
ehitlere ba l l k gelece in sürekli do ru çizilme-

si, parti ve halk n bu temelde yürüyü ünü sa lama-
da srar edip ba ar ya kilitlenmesidir. ahadetler
büyük fedakarl k, cesaret ve örgütlülü ün ortaya
ç k d r.

PKK  çok  say da büyük ahadetlerin
ya and  bir harekettir. Büyük ehitlerle birlikte
yeni ya ama gözünü açmak çok büyük bir do u -
tur. PKK'nin ekillendirilmesi tamamen bu
temeldedir. Kürdistan halk n n PKK'yi destek-
lemesi, her eyini PKK'ye yat rmas , PKK'yle bir-
le mesi, PKK benim demesi de bundand r. PKK
tarihi ehitler tarihidir. PKK bir ehitler partisidir.
PKK ehitler kan yla temizlenmi  tertemiz bir par-
tidir. Önder APO bir ehitler önderidir, Kürt halk
ehitler halk d r.  Bu  aç dan büyük bir önderlik,

hareket ve halk söz konusudur.  PKK'nin gerçek
sahipleri ehitlerdir. Bunlar gerçek PKK militan-
lar d r. PKK önderlik gerçe inin bu militanlarda
gerçekle mesidir. PKK ya ayan ehitler gerçe idir.

ehitlerin PKK biçiminde ya amas d r, ya at l-

mas d r. PKK böyle anla l rsa do ru anla l r.
PKK'yi ba ka türlü anlamak yetersiz hatta yanl
bir anlama biçimidir. PKK bu tarzda anla l rsa
PKK ile do ru birle me gerçekle ebilir. Ba ar dan
ba ar ya ko ulabilinir. Kürdistan'da Önder APO,
PKK, Kürt halk gerçe i ve bu temelde gerçek ça -
da  insanl n do u u, geli mesi çok zor artlarda,
büyük iddet ve katliamlar alt nda, engellemeler
kar s nda büyük ahadetler ya anarak
sa lat lm t r. Bu çok büyük bir gerçekle medir,
büyük bir do u u ifade eder.

Kürdistan' n her kar  topra ehit kan-

lar yla sulanm t r. ehit kan n n sulamad
neredeyse toprak parças  kalmam t r. Her da da,
her ta  ve  a aç alt nda, her kar  topra nda bir
ehit yatar. Kürdistan bu ehit kanlar yla ya an l r

hale gelmi tir. Bir Kürt airinin "e  ba n , de dir
aln n ,  i te oras  meçhul asker an t d r" biçiminde
ki dizelerde dile getirdi i  gibi  her a aç dibi, da ,
tepe, vadi ve ova ehit mezarlar yla doludur.
Sömürgeciler ve kapitalistler taraf ndan y k lan,
yak lan, talan edilen, her yönüyle imha edilen,
çorakla t r lan, adeta ya an lamaz, nefes al namaz
hale getirilen Kürdistan'da e er ya am geli mi se,
nefes al nabiliniyorsa, ya am anlaml  olmu sa,
güzellikler çirkinliklerin yerini alm sa, bu tama-
men bu ahadetlerin sayesindedir. ehit kanlar yla
bir halk n kurumu  kan damarlar  canland r larak
binlerce y ld r Kürt'ün yurdu olan bu çorak toprak-
lar, viran edilen topraklar beslenmi , sulanm  ve
ya an l r hale getirilmi tir. Dü man bu aç dan
ehitlere sald rmaktad r. ehitlerimizi paramparça

etmekte, hakaret etmekte, kurda ku a yem etmek-
te, belirsiz yerlere gömmektedir. Bununla bir
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halk n bilincini, ruhunu paramparça etmeyi, kurda
ku a yem ettirmeyi esas almaktad r. Her ey
Kürdistan'da ehitlerle anlam buldu u için, anlam-
s zl  geli tirmek için ehitlere bu denli hakaret
etmektedir. Çünkü ehitler halk m z n güç kayna ,
ya am kayna d r. ehit, halk m z  aya a kald ran
güçtür. Dü man bu gerçekli i bildi i için halk m z
bu güç kayna ndan mahrum b rakmak için
ahadetleri bütün gücüyle anlams z k lmaya çal -

maktad r. Dü man n bu yakla mlar  kar s nda
ehitlerimize her ko ul alt nda sahip ç kmak kendi

gelece imize sahip ç kmay , gerçek güç kay-
na m za sahip ç kmay  ifade etmektedir.

Bugün birçok ehidimizin nereye
gömüldü ü bilinmiyor. Bunlar  bulup ç karmak,
bunlara sahip ç kmak gelece imize, varl m za,
güç kayna m za  sahip  ç kmak demektir.
Kürdistan'da do u , geli me, ba ar  tamamen ehit
kanlar yla gerçekle iyor. Onun için ehitlerimize
mutlaka her ko ul alt nda sahip ç kmam z, onlar
ya atmam z gerekiyor. E er bugün Kürdistan'da
kurutulan toprak ve toplum canl l k gerçe ini
yakalam sa bu tamamen ehit kanlar yla gerçek-
le mi tir. Kürdistan'da ya am n canlanmas , bu
ya am n meyve vermesi ahadet gerçe iyle
ba lant l d r. Sömürgeciler kar s nda sava mak ve
ya amak, tarihin tan d  en yüksek fedakarl k ve
cesareti ortaya ç karmakla mümkün olmu tur.
Önderli imizin büyük çabas yla insan n yetenek-
leri ayakland r larak bu gerçekle tirilmi tir. Büyük
ahadetler ya anarak bu gerçekle tirilmi tir.

May s ay  da ehitlere ba l l n geli tir-
ildi i, bu temelde önderli e, partiye, halka, insan-
l a, insanl kla do ru birle menin gerçekle tir-
ildi i, birli in, dü üncenin örgüt ve eylemin
güçlendirilerek yeni hamlelerin geli tirildi i bir
ayd r. Kendimizi yenileyip, yeniden yeniden yarat-
t m z ve mücadele öfkesini yükseltti imiz,
ba ar dan ba ar ya ko tu umuz bir ayd r.

18 May s büyük önder Haki
KARER'in ahadet günü, ehitler günüdür. Bu gün

ayn  zamanda PKK ve partile menin geli tirildi i
tarihi bir ba lang ç gününü ifade ediyor. Önder
APO, Haki yolda n an s na ba l l n bir gere i
olarak PKK'yi yaratm t r. PKK'nin program , bu
program n tart lmas , bu temelde partile menin
kararla t r lmas  ve bütün bu çabalar n PKK biçi-
minde somutla t r lmas , Haki KARER yolda n
an s na ba l l n bir gere i olarak gerçekle tir-
ilmi tir. Bu büyük ahadet böylesi büyük tarihi bir
ad m n at lmas na ve bugün ki düzeyin yakalan-
mas na yol açm t r. Haki yolda n an s  böyle
kar lanm  ve ya at lm t r. Önderlik
gerçe imizde her ahadet mücadele etmenin, bunu
ba ar ya götürmenin, bu temelde hamleleri gerçek-
le tirmenin gerekçesi olmu tur. Her ahadet bu
anlamda tarihi bir ad m n, hamlenin ba lang c ,
geli tiricisi olmu tur. Önder APO nas l ki Haki
KARER yolda n an s na ba l l n bir gere i
olarak partile meyi yarat p geli tirmi se ve bunun-
la Haki'yi ölümsüzle tirip ya atmay  bilmi se, ayn
eyi zindan direni çileri için, Agit yolda  için ve

birçok yolda  için esas alm  bir önderliktir. Önder
APO, Amed zindanlar nda büyük vah ete kar ,
teslimiyet ve ihanete kar  büyük bir direni i
ortaya koyan, bu direni leriyle de dü man  yenil-
giye u ratan, büyük bir hamlenin geli tirilmesinin
gerekçesi olan, ölümde zaferi yaratan Mazlum
DO AN, Hayri DURMU , Kemal P R'in an s na
ba l l n bir gere i olarak ülkeye dönme, ülkede
kökle me ve 15 A ustos tarihi eylemini ba latarak
bu büyük önderleri, ehitleri ölümsüzle tirerek
ya amsal k lm t r. Yine büyük ehidimiz, önder-
imiz Mahsum KORKMAZ (Agit ) yolda , ordu-
la ma ve sava  geli tirerek ölümsüzle tirmi tir.
Bu bir önderlik gerçekli idir. Bu önderli in
gerçekle me biçimidir. Yani her ahadeti geli -
menin bir basama , bir halkas  yapmak, bir tarihi
hamlenin ba lang c  yapmak, kavgan n, ba ar n n
gerekçesi yapmak ve bu temelde ba ar y  gerçek-
le tirerek ehitleri ölümsüzle tirip sürekli ya ar
k lmakt r. PKK'nin geli mesinde bu önderlik
tarz n n gerçekle mesi çok büyük bir rol
oynam t r. Denilebilir ki PKK'nin geli mesi ve
ba ar s nda bu gerçeklik en önemli gerçekli i ifade
eder.

18 May s partile menin güç kayna ,
ba lang ç at l m d r. Partile mede bu gün, her güne
içirilerek yeni bir ba lang ç yapma günü olarak ele
al n r. Haki ile birle me, tutkuyla partile meyi,
mücadeleyi geli tirme günü olarak ele al n r.
Apocu ruhu, duygu ve dü ünceyi, ki ili i, ya am

Önderlik gerçe imizde her ahadet
Mücadele etmenin

Bunu ba ar ya götürmenin
Bu temelde hamleleri

Gerçekle tirmenin gerekçesi
Olmu tur.
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yaratma ve derinle tirme günü olarak ele al n r.
Apocu kültür ve ahlak  büyütme, yenilmez k lma
günüdür 18 May s. Haki KARER'i anmak tama-
men partile meyi ve önderlik gerçe ini bütün yön-
leriyle anlamak ve ya amak demektir. Ba ka türlü
Haki KARER ve ehitler an lamaz ve yakla la-
maz. Ba ka türlü ehitleri anmak ve yakla mak
Haki KARER'e, ehitlere, önderli imize,
kendimize en büyük hakaret olur.

15 A ustos ise ikinci partile me hamle-
sidir. Mazlum, Kemal ve Hayri'nin ya at lmas d r.
Zindan direni inin ya at lmas d r. Teslimiyet ve
ihanete kar  öfkenin, kavgan n ortaya konul-
mas d r.  Hem  de  ç plak bedenleri ile dü ünce ve
ihaneti yenme ve kendini, halk  bu temelde
yenilmez k lmad r. 15 A ustos at l m yla bu
ahadetlerin anlam  kökle mi  ve yenilmez k l n-

m t r. ahadet gerçe ine bu ba l l k Kürt özgür-

lük
tarihinin bu temelde yenilmez k l nmas d r; Kürt
halk n n özgürlük sava ç lar n n seslerini, ç l k-
lar n  tüm dünyaya duyurmad r. ahadetler Kürt
halk n n kahramanl k döneminin yarat lmas d r.

ahadetlere dayanan kahramanl k dönemi yepyeni
ve köklü bir dönemin, tarihin yarat lmas d r. PKK
tarihinde hareketin temellerini atma, partile me
a amas na vard rmada ya anan ahadetler vard r.
Bu tür süreçlerin görevlerinin ba ar lmas n
yaratan, gerçekle tiren bu ahadetlerdir. Partile me
ba ar lm sa bu ahadetler sayesindedir. Yine ger-
illay  yaratma, geli tirme ve yenilmez k lmada
ya anan ahadetler vard r. Bu sürecin kazan lmas
da tamamen bu ahadetlerle mümkün olmu tur.
Berivanlarda, Kamuranlarda somutla an ve Ulusal
dirili i yaratmada ya anan ahadetler vard r. Bu
ulusal dirili i yaratmada gerilla ve halk cephesinde
yarat lan büyük ahadetler vard r. Ulusal dirili
tamamen bu büyük ahadetler sayesinde gerçek-
le mi tir. Ba ar lan ulusal dirili  üzerinden kurtu-
lu u gerçekle tirme mücadelesinde de büyük rol
oynayan ahadetler vard r Mehmet Karasungur
direni çili i de, ulusal birli in tahrip edildi i,
çat malar n ya and , ulusun duygu ve bilinciyle
oynand  bir ortamda, ulusal duygu ve bilince,
onun iradesine, örgütlülü üne, ba ar s na sahip

ç kma, ulusal birli i esas alma onun için her eyini
ortaya koyma direni çili idir. Yine yeni zihniyet
ve vicdan devrimini geli tirmede ya an lan
ahadetler vard r. Dikkat edilirse bütün süreçlerin
ahadetleri söz konusudur. Bütün bu süreçler
ahadetlerle geli tirilip, ba ar lm t r. Bu süreçlerin

görevleri, sorumluluklar  bu ahadetlerle yerine
getirilmi tir.  Bu  aç dan tarihimiz bir bütün olarak
ele al nd nda bu tarih ahadetlerle yarat lan çok
görkemli ve yenilmez bir tarihtir. Bu tarihle,
dolay s yla ehitlerimizle ne kadar övünsek azd r.

Serh ldan direni çili i, önderli e, partiye,
ehide, de erlere, özgürlü e  sahip  ç kma, bunun

kararl l n  en üst düzeyde net bir biçimde ortaya
koyma, bunun için gerekirse istendi i kadar bedel
ödemeyi ifade ediyor. te bütün bu süreçleri
ahadetler ba latm , geli tirmi  ve böylece gurur

duyaca m z kahraman bir tarih ortaya ç km t r.
Bu kahramanl k tarihi, böylesi görkemli direni çil-
erle, direni lerle yarat lan bir tarihtir. Özgürlük
mücadelesi, kararl , net görkemli bir duru , büyük
bir duygu, dü ünce ruh yüceli i, cesaret, fedakar-
l k, inanç, örgütlülükte srar ve ba ar y  gerektirir.
Sömürgeci ve komplocular n buna kar  bütün
olanaklar yla duraca , bütün yöntemleri kul-
lanaca  bunun da bedeller isteyece i aç kt r.
Dü mana kar  ancak özgürlükte srar etmekle
sonuca gidilece i aç kt r. Tarihimiz bunun çarp c
örnekleriyle dolu görkemli bir tarihtir. Buna
yara r  bir  tarzda  bütün  süreçleri  kar lamak,
süreçlerin görev ve sorumluluklar n  yerine
getirmek ba ar  için vazgeçilmezdir.

Haki direni çili i, önderli i anlama,
pratikle tirme, ideolojik grup dönem görev ve
sorumluluklar n  ne pahas na olursa olsun yerine
getirme, bunun için her eyini ortaya koyma
direni çili idir. Bu direni çilik sayesinde ideolojik
grup dönemi ba ar yla yürütülmü tür. Bu dönemin
görevleri Haki direni çili iyle, ki ili iyle, ruhuyla
ba ar lm t r. Mazlum, Kemal, Hayri, Akif ve
Ali'lerin 14 Temmuz, Ferhat KURTAY'lar n dörtler
direni çili i vard r. Bu direni çilik 12 Eylül
ko ullar nda Amed zindanlar nda büyük bir vah et
ve teslimiyetin, ihanetin dayat ld  ortamda tes-
limiyete, ihanete kar  örgütü, halk , insanl , bu
temelde kendini ya atma, onuru çi netmeme,
iradeyi çi netmeme, özgürlük sava ç l n  en üst
düzeyde temsil etme direni çili idir.  12 Eylül
karanl n  y rtma, fa izmin göbe inde gedik açma
ve bu temelde hareketi, halk , insanl  çi net-
meme, özüne ba l  kalma, bunu büyütmenin

Dü mana kar
Ancak özgürlükte srar etmekle

Sonuca gidilece i aç kt r.
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direni çili idir. Bu direni çilik, hareketimizi Amed
zindanlar nda ezdirmeme, ya atma direni çili idir.
Bu direni çilik 15 A ustos at l m n  yaratan ve tüm
halk  bu harekete güvenilir k lan, bu hareketin
yan nda yer almas n  sa layan bir direni çiliktir.
Önderlik gerçe i ideolojik grup döneminde Haki
direni çili i ahs nda, 12 Eylül sonras nda da
Amed vah et ko ullar nda yine Mazlum, Kemal,
Hayri ahs nda pratikle mi tir. Önderlik gerçe i,
Agit direni çili i  ile  12  Eylül  fa ist sömürgecil-
i ine kar  direni çili i gerilla cephesinde geli tir-
erek partiyi hem dü mana, hem içteki geri, çeteci
anlay lara kar  koruma, büyütme ve ba ar ya
götürme biçiminde somutla m t r.  Gerilla  e er
Kürdistan'da tutulmu sa, yenilmemi se ve daha
sonra büyümü se, Agit direni çili inin bunda çok
önemli bir pay  vard r.

Zilan direni çili i, sömürgecili in, önder-
li i, hareketi, halk  imha etme giri imlerine kar ,

önderli i, hareketi, halk , gerillay , de erleri koru-
ma direni çili idir. Bunun için her eyini ortaya
koyma ve kendisine ait hiçbir ey  b rakmama
direni çili idir. Ve bu direni çilik gerillada,
öncülükte ortaya ç kan gerili i  a ma direni idir.
Önder APO'nun, Agit ahs nda gerilla sava nda
gerçekle mesi ya anm ken Zilan ahs nda bu
gerçekle me ileri boyut kazanm t r.  Bu  da  tama-
men fedai çizgisindeki bir direni çiliktir. Önder
APO'nun ya am ve mücadele felsefesinin yeni
ko ullarda gerçekle mesidir. Beritan direni çili i,
ihanete, teslimiyete ve i birlikçili ine kar  durma,
bunu reddetme, özgürlükte srar, ruhunu satmama,
kendini kirletmeme, özgürlük ruhunu temiz tutma,
önderlik gerçekli ine, PKK gerçekli ine  s k  s k
ba l  kalma direni çili idir. Mazlum, Hayri,
Kemallerin Amed zindan ko ullar nda ihanet ve
teslimiyete, i birli ine kar  "direnmek ya amak-
t r" gerçekli ini ilkel milliyetçili in Kürt halk na
dayatt  ihanet ve teslimiyete kar  görkemli tarz-
da sergilenmesidir. ilan direni çili i, yine kom-
plonun içimizdeki uzant s  olan tasfiyecili e, çete-
cili e kar  durma, önderli i, örgütü, hareketi,
halk , de erleri koruma bu konuda endi esiz

yürüme, gerekirse can n  ortaya koyma direni çil-
i idir.

Dikkat edilirse PKK'nin direni  tarihinde
çok önemli süreçlerde, bu süreçlere damgas n
vuran, rollerini oynayan bu süreçleri kazanan tar-
ihsel, toplumsal geli meyi, özgürlük çizgisi
temelinde geli tirmeyi, bunun güvencesini yaratan
ahadetler söz konusudur. Bu aç dan Önder APO

direni çili i, bunun PKK militanlar ndaki pratik-
le me biçimi, her dönemde çok önemli bir
geli meyi, bunun güvencesini ortaya koymaktad r.
Özgürlük tarihi bu tarihe damgas n  vuran böylesi
ki iliklerle bilinmekte ve an lmaktad r. Komploya
kar  geli tirilen direni çilik, kendini ate  topu
yapma, önderli i, hareketi, özgürlü ü bu tarzda
sahiplenme direni çili idir. Komployu, her türlü
ihaneti, teslimiyeti kendi bedeninde yakma, kül
etme direni çili idir. Tarihte hiçbir önderlik ve
hareket için gerçekle tirilmeyen, tan k
olmad m z bir direni çilik biçimidir. Tarihte
birçok peygamber, din adam , bilim adam
ya am t r. Hiçbirisi için insanlar n kendini ate
topu yapt , kendinde her türlü gerili i, ba ar s -
zl , ihaneti, komployu yakt  görülmemi tir.
Tarih, ilk kez önder APO için, onun önderlik etti i
özgürlük hareketi için, onda dile gelen insanl k için
kendini bu düzeyde feda etmeye tan k oluyor. Bu
ayn  zamanda büyük bir tan kl k oluyor.

Özcesi güç kayna m z anl  tarihimizdir,
ehitlerimizdir ve bütün bu tarihe damgas n  vuran

ve ehitlerde gerçekle en önderli imizdir. ehitleri
anlamak demek, onlar n duygu, dü ünce, ki ilik,
ya am ve yine umutlar n , çabalar n , isteklerini iyi
anlamak, onlarla do ru birle mek demektir.

ehitleri anlamak demek önderli i anlamak,
örgütlülü ü ya atmak ve ya amak demektir. Her
türlü örgütsüzlükle, bireycilikle, keyfiyetçilikle,
ba ar s zl kla, gerilikle, çarp kl kla mücadele
etmek demektir. ehitleri anlamak demek, önderlik
gerçe ini, örgüt gerçekli ini, yolda l k gerçekli i-
ni, halk ve insanl k gerçekli ini bunun gerçek-
le me, ekillenme ve geli me gerçekli ini anla-
mak, ya amak ve ya atmak demektir. Her yönüyle
bu gerçekliklerle birle mek, bütünle mek ve bunu
her ko ul alt nda pratikle tirmek demektir. ehit
gerçe i tamamen önderlik gerçe idir. Onun duygu,
dü ünce, örgütlülük, ki ilik, ya am ve mücadele
gerçekli idir. ehitlere ba l  olan, onu esas alan
ona ters dü mek istemeyen, onunla bütün yön-
leriyle bütünle meye çal anlar, örgütsüzlü ü,
örgütsel gerili i, örgütsel ba ar s zl  asla ve asla

Güç kayna m z anl  tarihimizdir
ehitlerimizdir ve bütün bu tarihe
Damgas n  vuran ve ehitlerde
Gerçekle en önderli imizdir.
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kabul edemezler. ehitler ahs nda önderlik
gerçe ine ba l  olanlar örgütlülü ü en üst düzeyde
ya ar ve ya at r. Amans z bir örgütçü olur. Örgüt
gücünü en üst düzeyde yerli yerinde kullan r.
Nerede, ne zaman, nas l ya anaca n  veya ya an-
mayaca n , hangi ad m n at laca n , ba ar n n
nas l elde edilece ini, örgütsüzlü ün kaybetmenin
ne anlama geldi ini bilir. ehitler gerçe ini esas
alan biri bu gerçeklikte bunlar  rahatl kla görebilir,
anlayabilir. Anlamak da yapmak oldu una göre,
ehidi anlamaya çal an birinin ba ar s z olmas

mümkün de ildir.
Önder APO'nun ehitlerin gerçek yolda

oldu u, yine PKK militanlar n n ehitlerin gerçek
yolda  oldu u, ehitlerin gerçek yolda  olanlar n
da ba ar s zl  ya ayamayaca , ba ar dan
ba ar ya ko aca  aç kt r. Onun için Önder
APO'nun gerçek yolda  olmak ehitlerin yolda
olmakt r. PKK'nin gerçek militan  olmak demektir.
Bu  da  sürekli  ba ar y  örgütlülü ü eylemlili i
ya amak demektir. Böylesi bir militanl kta gerilik,
çarp kl k, karars zl k, ba ar s zl k kesinlikle
ya anamaz. Ya an yorsa bunun önder APO'nun ve
ehitlerin yolda l  ile PKK militanl  ile

alakas n n olmad n , bununla çeli ki içinde
ya ad m z , bu de erlere ihanet etti imizi
görmek gerekiyor. Böylesi durumlara dü memek
için sürekli ehitler gerçe ini esas almak, bu
gerçe i derinli ine anlamak onunla birle meyi
esas almak gerekiyor. E er ehitler gerçe i bütün
yönleriyle esas al n rsa, ehitlerin kendilerini nas l
çözüm gücü haline getirdi i, nas l olanak yaratt ,
bu olanaklar  nas l kulland klar , hangi ko ullarda
hangi olanaklarla ve hangi duygu ve bilinçle, ki i-
likle direndikleri rahatl kla görülebilir. Böylece en
zor ko ullarda bile ba ar y  elde etmenin militan-
l  yap l r.  Bu aç dan ehitleri anlamak, önderlik
ve PKK ile birle mek, önderlik ve PKK gerçe ini
ya amak bu da ba ar l  olmak demektir. ehitler
gerçe i en üst düzeyde önderlik gerçekli inin
pratikle mesi oluyor. Önderlik gerçe i, kazanma,
geli tirme, mücadele ve ba ar y  yaratma
gerçe idir. Önderlik gerçe inde kazanmama,
geli tirmeme, ba ar y  yakalayamama yoktur. Bu
suçtur. ehitlere do ru yakla m önderli e do ru
yakla md r, do ru yolda  olmad r. Do ru bir-
le medir. Her türlü geri çarp k sahte yetersiz
yolda l ktan ç kma gerçek yolda l  yakalamad r.

ehitler bireysel, ailesel ya am arac
de ildir. Suiistimal ve istismar edilecek de erler
de de ildir. ehitler kar s nda a lamak s zlamak

da do ru de ildir. Ancak ehitler kar s nda kendi
halimize a lanabilir. Onlar kaybedilmemi , bir
halk n ya ayan gerçek de erleridir. Bir halk n
ya am de erleridir, gerçek de erleridir. Bir halk n
ruhudurlar, dü üncesidirler, gelece idirler. Bu aç -
dan özgürlük abidesidirler. Sürekli güç ald m z
güçlendi imiz beslendi imiz ba ar  kay-
naklar m zd r. Sürekli kendimizi kirden ar nd rma,
temizleme ve bu temelde kendimizi yeniden yarat-
ma de erleridirler. ehitlere do ru yakla mak
onlar n özlemlerini pratikle tirerek ölümsü-
zle tirmektir. Onlar n ahs nda kendimizi yarat p

ölümsüzle tirmektir. Her türlü çirkinlikten ar n p
kendimizi güzelle tirmektir, sevilir k lmakt r. Bu
da özgürlük mücadelesinin ihtiyaçlar n  sürekli
tespit etmek onun hedeflerine kilitlenmek, bu
hedeflere ula mada sürekli ihtiyaçlar  yerine
getirmede srar etmek ve özgürlü ü ad m ad m
gerçekle tirmektir.

ehitler ay  ve günü, yeni sürece,
ehitlere, önderli e, halka do ru yakla ma, özgür-

lü e demokrasiye do ru yakla ma, kendimizi
tamamen ko ulsuz katma, bu temelde kendimizi,
yolda m z , halk m z  gerçekle tirme, ihtiyaç
duyulan hamleleri geli tirme temelinde an l-
mal d r. Ruhumuzu temizleme, bilincimizi derin-
le tirme, kararl l m z  keskinle tirme, kendimizi
her yönüyle netle tirme, örgütle eylemi, ba ar y
geli tirme, mücadele olanaklar n  sürekli büyüt-
menin günü, ay  ve süreci olmal d r. Önderlik,
örgüt, halk ve ehitler ile aram zdaki mesafeyi
giderme, onlarla do ru birle me, kendimizi eri-
tircesine onlar n gerçe inde ya atma muhasebesini
yapma ay  olmal d r. Önderlik, örgüt, halk ve
ehitlerle aram zdaki var olan mesafeyi giderme,

do ru birle me, bu temelde görevlere kendimizi
do ru katman n ay , günü ve süreci olmal d r.
Direni  mücadelemizi yenilmez k l p dü man ,
önderli i, hareketi, Kürt halk n  kabul etme ve
çözüme ad m atmas n  sa latma ay , günü ve süre-
ci yapmal y z. Bu kadar büyük ehidi olan bir
hareket ve halk n görev ve sorumluluklar  da çok
büyük olacakt r.

ahadet gerçekli inde
Art k ö lüm anlams zla t r lm

A lm t r
Ölümden ya am yarat lm t r.
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ehitlerimiz, içimizden ç km , partimizin

tüm olumlu özelliklerini kendilerinde birle tirmi  ve
yenilmez k lm  kahraman yolda lar m zd r.

ehitlerin sahibi olmak demek kavgan n sahibi
olarak bunu büyütmenin ve bunu ba ar ya götür-
menin sahibi olmak demektir. ehit bunun gerekçe-
sidir. ehit yolda  olmak demek, büyük görev ve
sorumluluklar n sahibi olmak demektir. Bu görev ve
sorumluluklar  her art alt nda ba ar yla yerine
getirmek demektir. Ba ka türlü ehit yolda  oluna-
mayaca  aç kt r. ehit yolda l  ba ar s zl
mücadelesizli i, sorumsuzlu u, duygusuzlu u bil-
inçsizli i asla ve asla kabul edemez. Bunu kesinlik-
le ihanet sayar. ehit yolda l  demek büyük
duygular n, dü üncelerin, hedeflerin, bu temelde
ki iliklerin, kavgan n, ba ar n n sahibi olmak
demektir. ehit yolda l  demek önderlik, örgüt,
halk ve insanl n beynini ve yüre ini temsil ederek,
onlar n ki ilik ve ya am n , onlar n örgütlü mücade-
lesini kendinde birle tirmek, bu de erleri kendinde

içle tirmek demektir. ehitlerin gerçe ine ula mak
yüceli e ve yi itli e ula mak demektir. Buna lay k
olmak demektir. Dolay s yla basitlik gerilik,
ba ar s zl ktan kesinlikle bahsedilemez.

ahadet gerçekli inde art k ölüm anlams -
zla t r lm , a lm t r; ölümden ya am yarat lm t r.
Ya am n bütün gerekçeleri yarat lm t r. Ya am
Önder Apo'nun tan m yla evrenin sonsuz kavran
ve insan soyunun geli im halkas n n sonsuzlu u
olarak ele al nmaktad r. Ya am  böyle soylu
kavrayan, ki ili inde bunu abidele tiren biri ölüm-

süzdür. Böyle ki iliklere sahip olan partimiz ve
halk m z, bu ki iliklerin ahs nda anl  bir dirili e,
çözüm gücüne ve ölümsüzlü e ula m t r. ehitler
büyük inanç, moral, co ku, duygu ve bunun örgüte,
örgütün de eyleme ve eylemin de ba ar ya
dönü mesinde en soylu duru u gösterenlerdir.

ehitlik, yurtseverlik ile enternasyonalizmi( imdi
ulusüstücülü ü), bilinçle iradeyi, teori ile prati i,
olgunluk ile atakl , alçak gönüllü ü, yüceli i,
ba l l kla, kabul ve ret ölçülerini geli tiren PKK'nin
gerçek militanlar  ve Kürt halk n n e siz evlatlar d r.
Böylesi çok say da ehidi olan PKK ve Kürt halk
yenilmezdir. Bu ehitler halk m z n ve partimizin
gurur kaynaklar d rlar. PKK'nin güzel de erlerle
yaratt  verimli topraklar nda ye eren, geli en ve
gelece i olan fidanlar ye ermi tir. Bu fidanlar
ço alarak, Kürdistan' n ya am n  güzelle tirmi tir.
Kürdistan'  ya anacak bir ülke haline getirmi tir. Bu
fidanlar n yeti tirilmesinde, büyütülmesinde ve
ülkenin bu fidanlarla donat lmas nda Önder

Apo'nun çabalar  çok  özgün  bir  yeri  i gal eder.
ahadete giden her yolda n tereddütsüzce ahadeti

ya amas  ve son nefesinde "Ya as n Önder Apo"
demesi, bundan ötürüdür.

ehitler, partide yük omuzlayarak, güç ver-
erek, ya am gücü olarak, sürekli mücadele ko ul ve
olanaklar n  yarat p geli tirerek geli meyi yarat-
m lard r.  Parti  ki ili i, kültür ve ahlak n  geli tir-
menin en büyük yarat c lar d r, katk  sunanlar d r.
Özgürlük hareketimizde her türlü hata, gerilik ve
yetmezli e kar  amans z mücadele verip, sürekli
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ba ar y  yaratarak her türlü kirlenmenin önüne
geçmi lerdir. Bu hareketi emekleriyle, duru lar yla,
mücadeleleriyle, ruhlar  ve duygular yla temiz tut-
mu lard r. PKK'nin kirlenmeyi kabul etmeyip temiz
kalmas ndaki srar  bundand r. PKK'nin halk içinde
itibar bulmas , halk n güvenip her eyini bu
harekete vermesi bu gerçeklikle ba lant l d r. PKK
dünyan n en temiz hareketidir. Binlerce büyük
ehidin kanlar yla, emekleriyle, duygu ve

dü ünceleriyle y kand ndan böylesi bir hareketin
kirlenmesi, kaybetmesi neredeyse imkans z  k l n-
m t r. ehitler en zor artlarda büyük olanaks zl k-
lar içinde kararl  davranarak, ba ar da srar ederek
ba ar s z ya anmayaca n  göstererek, Kürt insan -
na ba ar s zl  lay k görmeyerek geli menin
motoru olmu lard r.  E er bugüne gelinmi se tama-
men bu ehitlerin kararl  mücadelesi ve bu
mücadelede ortaya ç kard klar  çok büyük de erler
sayesindedir.  Ba ar n n, önderlik gerçe ini, PKK
çizgisini bütün yönleriyle yetkin kavramak ve uygu-
lamaktan geçti i aç kt r. Bunu ahadet gerçek-
li imizde görmekteyiz.

May s ay nda büyük ahadetlerin ortaya
koydu u mücadele gerçekli iyle büyük ba ar lar n
ya and  bu nedenle bu ayda ahadetlerin ortaya
ç kard  büyük duygu, dü ünce, örgüt ve eylemle
bütün bu kay plar n ba ar l  sonuçlara
dönü türülmesi gerekti i Apocu militanl n  bir
gere idir. Apoculuk, ac lar  büyük duygu, dü ünce,
örgüt ve eyleme dönü türme  demektir.   PKK  ve
Kürt halk  1977'lerden beri May s ay n  ve 18
May s'  hep böyle ele almakta, böyle yakla makta
ve böyle ya amaktad r. 77'lerden bugüne kadar
hemen hemen her dönemde büyük ehitler ver-
ilmekte, bu ehitlere sayg n n bir gere i,
yolda l n bir gere i olarak bunlar  ölümsü-
zle tirmek için büyük kavgalar verilmektedir. Tüm
geli meler bu temelde yarat lmaktad r. Bugün de
partimiz ve halk m z yeni bir döneme giriyor. Önder
Apo'nun 1973'lerden beri büyük fedakarl kla
geli tirdi i süreç olan Kürt sorununu demokratik
bar ç l yöntemle çözme süreci sömürgeciler
taraf ndan imha ile kar lanm , çözüme yana l-
mam t r.  Bu  imhay  önderli imizi zehirleyerek,
yine gerillay  imha ederek, halk m z n üzerinde
bask y  art rarak sonuca götürmek istemektedirler.
Bunun için bask , iddet, hakaret, linç ve katletmeyi
geli tirerek her türlü demokratik örgütlenme ve
mücadele etme olana  halk m z n elinden al nmaya
çal lmaktad r. Operasyonlarla Kürdistan'  ba tan-

ba a i gal ederek, ekonomisini tahrip ederek, kültür
ve do as n  tahrip ederek, dili, kültürü, kimli i
üzerinde yasaklamay  geli tirerek, asimilasyonu
derinle tirerek ve bir bütün olarak bir halk
soyk r mdan geçirmeyi hedeflemektedir. çine gir-
ilen süreç bütün tek yanl  fedakarca geli tirmek iste-
di imiz Kürt sorununun demokratik bar ç l
çözümüne imhayla cevap verme ve bunu soyk r m-
la tamamlama sürecidir. Art k çok net ortaya ç k-
m t r ki uluslar aras  sistemi de yan na alarak Kürt
halk n  önderli inden ba layarak, onun özgürlük
hareketini imha ederek bir bütün halk  soyk r mdan
geçirmeyi esas almaktad rlar. Bunu da ba aracak-
lar na inanmaktad rlar.

u gerçeklik çok net ortaya ç km t r ki;
imhaya kar  durmam z, direni  hareketini yenilmez
k lmam z, bunun için yeniden me ru savunmay
güçlü bir tarzda yürütmemiz gerekiyor. Onlar n
irade  k rma, ba ar l  olamayaca m z  göstermek
için yürüttükleri yo un sald r  kar s nda me ru
savunmay  yürütebilece imizi ve yenilmedi imizi
ortaya koymam z gerekiyor. Bunu ortaya koymadan
sömürgecilerin ve arkas ndaki sistemin kolay kolay
imhadan vazgeçmeyece i, çözüme yana mayaca
art k ortaya ç km  bulunuyor. Bize dü en nas l ki
93'lerden beri demokratik bar ç l çözüm için büyük
bir çaba ortaya koyduksak, bugün de me ru savun-
may  geli tirmede bunun yenilmezli ini ortaya koy-
mada bütün çabalar m z  yo unla t rmam z ve bunu
ba armam z gerekiyor. Ba ka türlü çözümün
yakalanamayaca  ve varl m z n korunamayaca
çok net bir biçimde ortaya ç km  bulunuyor. çine
girdi imiz süreç her bak mdan me ru savunman n,
gerilla, serhildan, diplomatik ve propaganda
cephelerinden çok güçlü biçimde yürütülmesini ve
yenilmezli inin ortaya konulmas n  gerekli  k l yor.
O aç dan içine girilen süreç, çok zorlu, tehlikeli ve
a r bedelleri olacak olan ama bir o kadar da içinde
ba ar y  ta yan bir süreçtir. mhaya kar  var olma,
özgür olma mücadelesini yürütme ve gelece ine bu
temelde sahip ç kmak çok onurlu görev ve sorumlu-
luk olmaktad r. Aksi taktirde imhada srarl  olan-
lar n imhay  gerçekle tirebilece ini anlamak
gerekiyor. Biz imhaya kar  güçlü bir direni i ortaya
koyamazsak, onurumuza, gelece imize, varl m za
bu temelde sahip ç kmazsak bunun için her eyimizi
ortaya koymazsak sömürgeciler imhada kararl d rlar
ve sonuç almalar  mümkündür. E er me ru savun-
may  yenilmez bir biçimde geli tirirsek Türkiye'nin
içinde bulundu u durum bu amac n  gerçekle tire-
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cek güçte de ildir. Ne kadar imhada umutlu olsalar
da, bunu ba aracaklar n  sansalar da Türkiye'nin
içinde bulundu u gerçeklik, direni  gösterilirse
b rakal m sonuç almay , çözülüp da lmalar y-
la sonuçlanacakt r. Dolay s yla direndi imiz
taktirde ba arma imkanlar  eskisinden daha
fazlad r. Belki bizim için zorluklar ve bedeller
olacakt r, ama Türkiye'nin zorluklar  ödeye-
ce i bedeller bizimkinden pek de a a
de ildir. Buna inanmak gerekiyor.

Özgürlük mücadelemizi geli tirmek
ba ar ya götürmek için hiç de zay f bir kon-
umda olmad m z aç kt r.  Belki geçmi e
oranla baz  zorluklar m z daha fazla olabilir.
Ama özgürlük hareketinin ula t  düzey
dikkate al n r ve Türkiye'nin sömürgecili ini
bu tarzda yürütemeyece ini,  Kürt sorununun
çözülmesi gerekti i gerçe ini iyi anlarsak,
do ru  ve  yeterli  bir  direni in bütün dengeleri
de i tirip çözümü geli tirebilece ini de
görürüz. O aç dan içine girdi imiz süreç
me ru savunmay  hem gerillâ, hem serh ldan,
hem diplomasi aç s ndan ertelenmeksizin
güçlü bir tarzda geli tirmeyi zorunlu k lmak-
tad r. Bu mücadele süreci ayn  zamanda kendi
sistemimiz olan demokratik konfederalizmi
geli tirmeyi, olanakl  k lmay  gerektiriyor.
Dönem görevlerinin ne kadar büyük ve önem-
li oldu u görülmektedir. Böylesine zorlu ve
görkemli görevleri ba armak, ancak sürecin
görev ve sorumluluklar n  çok iyi kavramakla
mümkündür.  Kendimizi bu temelde netle tirip
kararla t rmak ve bunun gerektirdi i cesareti,
fedakârl , duygu ve dü üncesini geli tirmek,
bu temelde kendimizi oldukça örgütlü k lmak
göreviyle kar  kar yay z. Ba ar  bu görevleri
yerine getirmede srarla gerçekle ecektir.
Dolay s yla kendimizi tamamen sürecin görev
ve sorumluluklar n  gerçekle tirecek düzeyde
örgütleyip pratikle tirmemiz gerekiyor. E er
bunu ihmal etmezsek zaman nda do ru ve
yeterli gerçekle tirebilirsek ba ar y  elde ede-
ce imiz kesindir. çine girdi imiz sürecin
görev ve sorumluluklar n  yerine getirmek,
sadece hareket ve halk m z aç s ndan ya amsal
de il, Ortado u halklar  ve tüm insanl k için
de yerine getirilmesi gereken bir görev olmak-
tad r. Bunun duygu ve bilincine sahip olmak
gerekiyor. Bunun ki ilik ve ya am mücadele
tarz na sahip olmak gerekiyor. Bu dönemdeki

sorumluluk düzeyimiz ayn  zamanda insan-
l n yüre ini ve vicdan n  ya amak oluyor.
nsanl n zihni ve vicdan n n köreltilmeye

çal ld  ayaklar alt na al nd  bir dönemde
böylesi görev ve sorumluluklar  üstlenmek ve
gereklerini yerine getirmek, insanl  ve onun
vicdan n  kurtarmak oluyor. Bundan daha
onurlu bir görev olamaz.

Yeni dönemin böyle kapsaml  görev ve
sorumluluklar  üstlenilirken bunlar n
gereklilikleri yerine getirilirken güç kay-
na m z önderli imiz ve ehitlerimizdir.
Önderli imiz ve ehitlerimize olan
borçlar m z  yeni dönemin görev ve sorumlu-
luklar n  yerine getirerek ödeyebiliriz. Önder-
li imiz ve ehitlerimiz yaln z güç kayna m z
de il ayn  zamanda borçlu oldu umuz gerçek-
liklerimizdir. Bu kadar büyük ehitlerine
büyük borçlar  olan militanlar olarak hem
ba ar y  gerçekle tirmek, hem borçlar m z
ödemek için kendimizi ola anüstü k lmam z
gerekiyor. Biz önderli i ve örgütüyle, bu
örgütün militanlar yla ve halk yla özgürlükte
karar k lm z. Ya am ve mücadele felsefemiz
böyledir.  Özgürlüksüz ya anamayaca na da
karar k lm z.  Bizim için tek bir  ya am var  o
da özgür ya amd r. Bunun d nda bir ya am
olmayaca na ve kabul edilemeyece ine de
karar k lm z. Karar  öyle olanlar n bu karar-
lar nda srarl  olduklar  taktirde yenemeyecek-
leri hiçbir zorluk, ba aramayacaklar  hiçbir
görev yoktur. Özgürlük kavgas n  yürütmek ve
bu kavgay  ba ar ya götürmek için çok büyük
gerekçelerimiz vard r. Bu da çok büyük
ehitlere sahip olmam zd r. Çok say da büyük
ehitlere sahip olmak, onlar n yolda  olmak

demek, kavgan n ba ar n n sahibi olmak
demektir.  May s ay na, May s ay  olan
ehitler ay na,  18  May s ehitler gününe ve

yeni sürece tamamen bu gerçeklik temelinde
yakla yoruz ve bu temelde pratikle iyoruz.

Bütün özgürlük ehitleri ölümsüzdür.
Ne  mutlu  ki  bizler  çok  say da büyük ehidin
yolda lar y z. Ne mutlu ki bizler Önder Apo
gibi bir öndere sahibiz. Ve ne mutlu ki Önder
Apo'nun ve ehitlerin yolda lar y z.
Ya as n Önder Apo!

Ya as n Özgürlük Mücadelemiz !
Kahrolsun Her Türden Egemenlik, hanet ve

Teslimiyet!
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6 May s hem 1972'de idam edilen
Türkiyeli devrimci önderlerin ahadetinin
y ldönümü, hem de belirlenen tarih olarak hiç de
tesadüf olmayan bir ekilde önderli imize yap lan
suikast giri iminin y ldönümüdür.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin nan'lar n idam
edildikleri gündür 6 May s. Bu üç devrimci gencin
idam n n bizim özgürlük mücadelemizde de çok
anlaml  yerleri vard r. Bizim mücadelemizi de etk-
ileyen ve bugüne kadar da hala etkileri süren bir
mücadelenin sembolleridir onlar. Mamak cezaevin-
de, önderli imizin bulundu u bölümden al n p
idama götürülmü lerdir. Önderli imiz, bu idam
gününün tüm duygular n , an lar n  bugüne kadar
ya atan ve devrimci mücadelesinde örgütlülü e ve
eyleme dönü türen bir önderlik gerçe idir. Bu
devrimcilere ba l l n gere inin mutlaka yap l-
mas n  kendisi aç s ndan bir borç bilmi tir. Bu bor-
cun gere i olarak bu büyük devrimcilerin
ahadetinden ç kard  oldukça önemli dersler

olmu  ve sonras nda geli erek büyüyen PKK
hareketinin geli iminde bu derslerin oldukça büyük
etkisi olmu tur.

Önder Apo'nun Türkiye devriminin bahar
olarak nitelenebilecek bu devrimcilerin
ahadetinden ç kard  ilk ve en önemli ders; bu

devrimcilerin idam  ile birlikte yeni bir devrimci
mücadele ba latma sözü olmu tur. Önderli imiz,
Denizlerin idam edildi i gün, u sözü vermi tir:
Öyle bir hareket ba latmal y z ki, bu devrimci
gençlerin u rad  sonla kar la mas n.   Öyle  bir
hareket ba latmal y z ki Deniz, Yusuf ve
Hüseyin'lerin ba latt  oldukça anlaml  ancak k sa
sürede kesintiye u rayan mücadele gibi olmas n.
Bunun için de dü man n istedi i ko ullarda de il,
kendi istedi imiz ko ullarda bu mücadeleyi
sürdürelim. Önderli imizin bu devrimcilerin
idam ndan ç kard  en temel ders bunlard r.
Dolay s yla önderli imizin daha sonraki mücade-
lesinde ve hareketimizin bugüne kadar sürmesinde
Denizlere verilen bu sözün ve onlar n devrimci
ruhunun etkisi de bulunmaktad r.  Zaten Denizlerin
idam sehpas ndayken, devlete meydan okumas  ve
"Ya as n Kürt ve Türk halklar n n karde li i" slo-

gan n  atmas  hem önderli imizi etkilemi tir, hem
de daha sonra mücadeleye kat lan Kürt gençlerini
de etkileyen önemli bir söz ve duru  olmu tur. Öyle
ki bu etkilenme ve ç kar lan ders PKK hareketinin
ideolojik genlerinden biri haline gelmi tir. Biz
bugün halklar n demokratik birli i, karde li ini dil-
lendirirken ya da bu çizgiyi bugüne kadar izlerken,
bunda tabi Denizlere, Mahirlere verilen sözün rolü
önemlidir. Biz bu çizgimizle onlar n özlemlerini de
yerine getirmi  oluyoruz. Bu tutumumuz hem
sosyalist kimli imizin bir parças  oluyor, hem de
ahlaki olarak onlara kar  sorumlulu un bir gere i
oluyor.

Bu hareket 60'lar n sonunda dünyada
geli en 68 gençlik hareketi'nin Türkiye'deki bir
devam , parças yd . Hatta dünyadaki 68 gençlik
hareketi'nin en radikal, en devrimci, sömürüye,
zulme, bask ya kar  kararl l kla isyan eden ve
halka derinden ba l  olan bir parças yd .
Türkiye'deki gençlik hareketini, Denizlerin
mücadelesini böyle görmek gerekiyor. Bu devrim-
cileri anmak, tan mak çok önemlidir. Onlar s radan
insanlar de ildir. Genç ya amlar na çok büyük
anlam veren, idam sehpas na giderken bile bu

6 May sta Bitirilmek stenen Türkiye Devriminin Bahar
En Co kun ekliyle PKK'de Ya yor

Mustafa Karasu
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ya am n anlam n  derinden ya ayan ve onun onu-
runu, gururunu ya ayan insanlard r. Denizlerin
mahkemedeki savunmalar imdi kaset yap lm  ve
birçok kesim taraf ndan dinleniliyor. Hala da dinle-
nildi inde heyecan veren bir duru u, co kusu,
kararl l  yans tan bir üslubun etkisini görüyoruz.
Ölümü yenmi , ona meydan okuyan bir tav rla
kendi dü üncelerini ortaya koyuyor.
Dü üncelerinde eksiklikler olabilir. Türkiye
gerçe ini derinlikli kavrad klar n , Türkiye
gerçe ine uygun bir ideolojik teorik yakla m gös-
terdiklerini tümden söylemek mümkün de ildir. O
yönüyle belli yan lg lar ve yanl lar var. Ama
inançlar yla kararl l klar yla her türlü eksikli i a a-
bilecek, her türlü eksikli in üzerinde yerleri olan
bir ki ilikleri var. deolojik teorik yakla mlar nda
devleti tam çözememi lerdir. Ama Türkiye
cumhuriyeti tarihinde sömürücülü e, gericili e
bask ya ilk büyük isyand r. Türkiye gerçe indeki
en kararl , en inançl  isyand r. Bu isyan o kadar

köklüdür ki ahadetleri, ölümleri ile Türkiye'de
büyük bir devrimci mücadelenin, devrimci sürecin
geli mesini sa lam lard r. Ölümleri ya amlar n-
dan kat kat Türk devleti için tehdit olu turmu tur.
Nitekim bir süre sonra okullarda, mahallelerde,
fabrikalarda, üniversitelerde onlar n ruhu gezmi ,
onlar n idamdaki duru lar  Türkiye'de gençlik
hareketinin büyük boyutlara ula t  görülmü tür.

Onlar n gençli i nas l
etkiledi ini çok iyi biliyoruz. Onlar n duru lar ,
duygular  bizleri de çok derinden etkiledi. Bir nevi
bizim aç m zdan onlar zulme, bask ya, i kenceye
kar  isyan eden efsanelerdi. Kimsenin yapamaya-
ca n  ba arm  insanlard . Bizim içimizdeki ezik-

li i, yapamad m z ba kald r y , bizim dile
getiremedi imiz özlemleri en iyi biçimde onlar dile
getirmi ti. Onlar bu duygular  dile getirdi i için
onlara sempati duyan gençler, onlar n duru lar yla
verdi i özgüvenle harekete geçmi tir. Yani
duru lar  bile ba l  ba na gençli e büyük bir
özgüven vermi tir, heyecan kazand rm t r. Yani
daha sonraki gençlik hareketinin ister Türk, ister
Kürt olsun, gösterdikleri militanl k, o gençlerin
anas n n babas n n verdi i özellikler de ildir. O
devrimci gençlerin hem mücadele s ras nda, hem
de ahadete giderkenki duru lar  Türkiye'de Kürt'ü
ile Türk'ü ile bütün gençleri derinden etkilemi tir.
Bu aç dan Türkiye ve Kürdistan'da yeni bir gençlik
ku a n n yeti mesini beraberinde getirmi tir.
Bunun alt n  kal n bir çizgiyle çizmek gerekiyor.

Onlar n ahadeti ile asl nda 12 Mart darbe-
si yenilgiye u rat lm t r. 12 Mart belki onlar  idam
etmi tir ama o idam sehpas nda yenilgiye u rayan
onlar olmam t r. Nitekim k sa bir süre sonra 73'te
seçimler olmu , Ecevit birinci parti olmu tur.
Ecevit'in birinci parti olmas n  sa layan Ecevit'in
öyle çok büyük sözler söylemesi, 'Karao lan'
olmas , u veya bu olmas  de ildir. O oylar n al n-
mas nda, Ecevit'in birinci parti olmas nda
Denizlerin, Mahirlerin ahadetinden sonra etkile-
nen devrimci gençli in fa izme kar  duydu u
büyük öfke vard r. Gençlik ve etkilenen toplum,
radikal söylem dillendiren, "ne ezen-  ne ezilen,
insanca, hakça düzen" diyen Ecevit'in pe inde git-
mi tir. Bu söylemler gençlerin de özlemlerini dile
getiriyordu. 1973 seçimlerine giderken, Ecevit'in
birinci slogan  "ne ezen ne ezilen insanca hakça
düzen"dir. Böyle bir sol ve halkç  bir yakla m
oldu undan Deniz'lerin, Mahir'lerin yaratt  genç-
lik tüm dinamizmiyle meydanlarda sokaklarda her
yerde CHP'ye çal m  ve Ecevit'i birinci parti yap-
m t r. Hala 1970, 1973'lerde, 1977'lerde Ecevit'in
topumda büyük bir etki yapt  söylenir. Bu asl nda
Ecevit'in bu gençlerin yaratt  de erleri bir rantç
olarak kullanan f rsatç  bir lider oldu unu göster-
mektedir. Kesinlikle çok faydac  bir yakla mla,
bilinçli bir biçimde Türkiye'deki bu sol e ilimi kul-
lanm t r.

1968 Türkiye gençlik hareketi bu ku a n
dünyadaki en radikal bir koluydu. Bu nedenle
Türkiye'de militan devrimcili i tetiklemi ti.  O
güne kadar Türkiye'de TKP, T P gibi illegal ya da
legal partiler de var ancak mücadele teorisi ve
prati i olarak pasifist ve de reformisttirler.
Türkiye'deki rejimi sars nt ya  u ratacak bir

Denizlerin
Ölümleri ya amlar ndan kat kat

Türk devleti için
tehdit olu turmu tur

okullarda, mahallelerde
fabrikalarda, üniversitelerde

onlar n ruhu gezmi
idamdaki duru lar

Türkiye'de gençlik hareketinin
büyük boyutlara ula t

görülmü tür.
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örgütlülü e ve siyasal yakla ma sahip de ildirler.
Küçümsememek gerekir, T P belli yönleriyle etkili
olmu tur, ama Denizlerin, Mahirlerin, brahimlerin
içinde bulundu u 68 ku a  Türkiye'de solun,
sosyalizmin yükselen de er haline gelmesini
sa lam t r. Gerçekten de 1960'lar n sonu,
1970'lerin ba nda Türkiye'de sol, sosyalizm yükse-
len bir de erdir. Türkiye'de yükselen bu sol ve
sosyalizm, dünyadaki 68 ku a n n etkisiyle
Sovyetlere mesafeli, reel sosyalizme kar  ku ku
duyan, onun kendi özgürlük ve demokrasi özlem-
lerini kar lamad n  gören bir yakla mla,
Sovyetlere mesafeli ve ele tiren bir tutumla yak-
la m lard r. Daha sonra bizim hareketimizin de
Sovyetlere mesafeli durmas , revizyonist demesi
bir yönüyle de bu gençlerin o özgürlükçü, militan
duru lar ndaki sorgulay c  ya da reel sosyalizmin
kendilerini tatmin etmeyen uygulamalar na kar
bir tutum, duru  olarak ortaya koymas n n etkisi
vard r. Bu durum daha sonra Sovyetler birli inin
Türkiye'de çe itli gruplar taraf ndan daha fazla
sorgulanmas n  beraberinde getirmi tir.

Denizlerin en fazla irdelenmesi gereken
yan  militanl , mücadeleye katt klar  ruhtur. Bu
ruhu önemsemek gerekiyor. Yani devrimin,
devrimcili in duygu ve heyecan  hiç küçümsemek
gerekir. Devrimcili i ya da militanl , demokrasi,
özgürlük sava ç l n  sadece baz  do rular  bilen,
bilimsel bilgilerle donanan insanlar olarak dü ün-
mek, ya da sadece bilimsel bilgilerle bu i in
yürüyece ini sanmak da yan lg d r. Zaman zaman
böyle e ilimler de ç k yor ki, do ru de il. Bilimsel
bilgiler, gerçekleri, sömürüyü, zulmü, bask
gerçekli ini bütün boyutlar yla gözler önüne serer.
Bu da tabi ister istemez özgürlük ve demokrasi
yanl lar n n önünü görmesini, do ru yol ve politika
olu turmas n  beraberinde getirir. Ama ne kadar
do ru bilgiye ula rsan z ula n bir de o tespitlere
uygun kar t güçlere kar  mücadele etmek, özgür-
lük ve demokrasiye kilitlenmek belirli yönleriyle
de bir heyecan, tutku ister. Bu aç dan Denizlerin
duru lar n  özgürlü e ve demokrasiye tutkunun,
bunu elde etme kararl l n n sembolü olarak
görmek gerekiyor. Onun için hala kasetleri elden
ele dola yor. Yapt klar  sözlü savunma hala etki
yap yor. Mazlum'un, Hayri'nin, Kemal'in de böyle
sözleri var. Kemal de gerçekten Deniz Gezmi  gibi
konu urken etkili olan, duygusunu, heyecan n
yans tan bir yolda m zd . Hatta yürüyü üyle bile
Denizlerin o mahkemede yürüyü üne benzer bir
yürüyü ün sahibiydi. Deniz yürürken bile meydan

okuyan, neredeyse oradaki bütün askerleri, polis-
leri koluyla da tan, mahkeme heyeti üzerinde bir
üstünlük kuran bir yakla m n, duru un sahibidir.
Kemal de öyleydi; konu tu u veya yürüdü ü
zaman kesinlikle kar  taraf n her türlü egemenlikçi
yakla mlar n  k rard , o ruhu, etkiyi ortadan
kald r rd . Kemalin mahkemedeki konu malar
Denizinki gibi kaset haline getirilse benzer etki
gösterir.

Denizleri anarken, onlar n o inanc n ,
ba l l n  halk ve yolda  sevgisini çok iyi de er-
lendirmek gerekiyor. Mahkemede de, idam seh-
pas na giderken de, önceden de her zaman
yolda lar toplulu u olarak birbirine s k  s k ya
sar lm lard r. 1980'lerde Diyarbak r cezaevinde

onlarca insan idam edilseydi,  yüzde doksan dokuz
idam edilen arkada lar n hepsi Deniz Gezmi  gibi
sehpaya ba  dik gidip kendi sandalyesini kendisi
çekecek kadar kararl yd lar. Bunu rahatl kla
söyleyebiliriz. Gerçekten Diyarbak r Cezaevi'nde
hiç kimse idam  dü ünmüyordu. Bu duru ta da,
Denizlerin idam sehpas ndaki duru lar  önemlidir
ve etkisi vard r. Zaten Deniz'in bir taraf n n Kürt
oldu u söylenir ama Hüseyin nan Kürt genciydi.
Denizlerin idam n  sadece Türk gençlerinin idam
olarak görmemek laz m. Türkiye gençli i deniyor
ama o dönemlerde Türkiye devrimci gençlik
hareketinin en önemli militanlar  Kürtlerdi.
Mahir'in yan nda ehit dü en Hüseyin Cevahir de
Dersimli bir gençtir. Hüseyin nan Sivas' n Gürün
ilçesinin bir Kürt köyündendir. Kürtlü ünü bilen
onu inkar etmeyen biridir. Bu aç dan sadece
Türkiye'deki militan ruhu de il, Kürt devrimci
hareketin de ruhunu etkilemi tir. Bu gençlerin Kürt
oldu u bilindi inden Kürt gençleri de etkileniyor-
du. Kald  ki Kürt halk n n ezilen halk gerçekli in-
den dolay  özellikle de Kürt yoksul gençleri
Türkiye'deki devrimci gençlik hareketlerinde
yo un biçimde yer alm lard r. Bu anla l r bir
durumdur. Radikal bir Kürt hareketi ç kmad  için,

Hareketimizi Türkiye'deki
Devrimci gençlik hareketinden

Ve onun devrimci sonuçlar ndan
Etkilenen gençlerin

Kurdu u bir grup olarak
De erlendirmek yanl  olmaz.
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direnen, mücadele eden Kürt gençlerinin duygu-
lar na, özlemlerine, ezilmi li in yaratt  öfkeye
cevap vermedi i için Kürt gençleri de do al olarak
o dönemde Denizlerin, Mahirlerin yaratt
hareketlerde yer alm t r. O dönemde bir k s m
Kürt gençlerinin olu turdu u DDKO gerek s n f,
gerekse bunun yans mas  olarak oldukça pasif bir
mücadele çizgisine sahip oldu undan yoksul,
ezilmi  Kürt gençli i aç s ndan çekici olmam t r.
1973'lerden sonra Apocu hareket ç kar  ç kmaz
geçmi te Türk soluna kayan militan gençler ak n
ak n hareketimize akm t r.

Sosyalizme ba l , özgür ve demokratik
ülke isteyen bir anlay la ortaya ç kt m zdan belli
yönleriyle bu gençlik hareketiyle ortak e ilimler
içinde oldu umuz söylenebilir. Di er Kürt
örgütlülüklerinin hepsi öyle veya böyle DDKO ya
da KDP'nin etkisinde kalm lard r. Sadece PKK,
DDKO'nun, KDP'nin ideolojik ve de siyasi etkisi
ile ortaya ç kmayan tek harekettir. Önderlik bir ara
stanbul'da DDKO'ya gitmi  ancak bu, öyle

süreklili i olan bir ili kilenme de ildir. Hem
siyasal bilgiler fakültesinde, hem de girdi i ceza-
evinde Mahir Çayan' n kurucusu oldu u THKP-
C'ye daha yak n durmu tur. Yine bizim hareke-
timizin kurucular n n önemli bir bölümü Türk sol-
una sempati duymu  veya oradan gelmi
arkada lard r. Böyle bir etkisi var. Hareketimizi
Türkiye'deki devrimci gençlik hareketinden ve
onun devrimci sonuçlar ndan etkilenen gençlerin
kurdu u bir grup olarak de erlendirmek yanl
olmaz. Önderlik zaten defalarca, Apocu hareketin
ç k n  Türkiye'deki gençlik hareketiyle, Vietnam
ulusal kurtulu  hareketinin etkisiyle kuruldu unu
belirtir. Ulusal kurtulu  hareketlerinin o dönemde
yükseli i ve Türkiye devrimci gençlik hareketi
Apocu grubun ruhunu ve militanl n  belirleyen
temel etkendir Öte yandan unu rahatl kla söyleye-
biliriz; Denizlerin idam na kar  en  do ru duru u

gösteren hareket de bizim hareketimiz olmu tur.
Türkiye'deki di er sol hareketler de Denizlerin,
Mahirlerin, brahimlerin an s n  pratikle tirmek
istemi lerdir. Zaten onlar da esas olarak bu
hareketin etkisiyle güç olmu lard r. Ya da bunlar n
toplumda yaratt  etkiye dayanarak kendilerini
örgütlemi lerdir. Hatta en fazla onlar faydalan-
m t r. Ama bu devrimci ç k  en iyi ve do ru tem-
silini Apocu harekette bulmu tur. Apocu hareketin
kurucular , militanlar  Denizlerin, Mahirlerin o
heyecan ve co kusunu hiçbir an eksiltmeden ve
yere dü ürmeden, o duyguyu tempoyu ger-

iletmeden, devrime,
özgürlü e ba l l k-
lar n  gev etmeden,
düzenle ba n
kopararak onlara en
iyi cevab  ver-
mi lerdir. Apocu
hareket tümüyle her
eyi özgürlük ve

demokrasi mücadele-
sine veriyordu. Çünkü
bu harekete ba lan n-
ca okul da, aileyle

ili kiler de, düzen hayalleri de sona eriyordu. Bu
yönüyle Apocu hareket o devrimci gençlerin mili-
tanl n , ruhunu en iyi temsil eden hareket olmu -
tur. Bunu rahatl kla söyleyebiliriz. Duru uyla,
ya am yla, ili kileriyle, militanl yla bunu yap-
m t r. Bugüne kadar yürüttü ü mücadele de bunun
bir kan t d r.

Denizler daha o zamanlar Filistin'de
e itim görmü , ülkeye gelmi ler ve da larda geril-
la sava  yürütmek istemi lerdir. Ama bunu bugüne
kadar ba aran sadece PKK'dir. Etkili biçimde bunu
yapan PKK'dir. Bizim d m zda Türkiye'de,
Kürdistan'da gerilla yaratan hareket yoktur. Dev-
Sol ve T KKO zaman zaman da lara ç k p gerilla
sava  vermek istemi lerdir,  ama u kesindir, biz
gerilla hareketi ba latmasayd k onlar hiçbir zaman
da larda kalamazlard . Bizim yürüttü ümüz gerilla
mücadelesinin yaratt  askeri ve siyasal ortamda
onlar ayakta kalm lard r. Bizim yaratt m z
mücadele ortam  onlar  o  da larda tutabilmi tir.
Türkiye'deki devrimci hareketlerin ayakta
kalmas n n zeminini de yine bizimi mücadelemiz
yaratm t r. Asl nda çok önemli güç ve imkan da
verilmi tir. Fakat Türkiye'deki sol ve sosyalist
hareketler bizim verdi imiz deste i 1980'lerde
'Fa izme Kar  Birle ik Direni  Cephe'sinden(FKDB-C)
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ba layarak bu güne kadar do ru de erlendirememi lerdir.
Zaten 'Fa izme Kar  Birle ik Direni  Cephe'si de
Deniz'lerin, Mahir'lerin, brahim'lerin özlemini
gerçekle tirmek için bizzat önderli imizin
öncülü ünde ve bizim hareketin yazd  program
çerçevesinde olu turulmu tur. Ne var ki do ru
cevap verememi lerdir. Do ru cevap veremedikleri
için de bizim hareketimiz de kendi yolunu çizmek
zorunda kalm t r.

Devrimcileri tem-
sil etmek onlar n özlem-
lerini temsil etmek sadece
onlara kuru kuruya
ba l y z, demekle olmaz.
Onlar öyle yi it insan-
lard , öyle güzel ütopy-
alar  vard  demek yetmez.
Do ru ba l l k, onlar n
özlemlerini ütopyalar n
örgüte çevirmek, eyleme
çevirmekle olur. Örgüte ve
eyleme çevirmek de yet-
mez, önderli imizin belirt-
ti i gibi bu örgütü ve eyle-
mi kesintisiz sürdürmek ve
etkili sürdürmek gerekir.
S n rl , etkisiz kalan de il, etkili bir biçimde ve
dü man  sarsacak, halk n özlemlerini yerine getire-
cek düzeyde siyasal güç haline gelen bir duruma
getirmek do ru ba l l n ko uludur. Bu yönüyle
de önderli imiz, Denizlere, Mahirlere, brahimlere
bu ehit dü en devrimcilere, idam sehpas nda can
veren bu devrimcilere verdi i sözü yerine getir-
mi tir. Daha Mamak'tayken bu devrimcilerin an s -
na verdi i sözü yerine getiren tek liderdir. Ya da
Mamak cezaevinde Deniz'ler idama giderken
onlar n yak n nda ya ayanlar içinde, onlar n an s na
sonuna kadar ba l  kalan tek ki idir. Belki o
dönemde orda kalanlardan daha sonra ehit dü en
Türkiye'de devrimci gençler olmu tur; fakat bir
örgüt yaratarak mücadeleyi bu noktaya getiren bir
ba kas n n da olmad  kesindir. Bu nedenle 6
May slar bizim aç m zdan anlaml d r, de erlidir.
Bizim de erlerimizdir, bizim parçam zd r. Onlars z
kendimizi tan mlayamay z. Onlars z kendimizi
ifade etmek tan mlamak inkârc l k olur.
Tarihimizin köklerinin bir kesimini bilmemek olur.
Kürt özgürlük mücadelesinin bu düzeyde militanca
geli mesindeki rollerini görmemezlikten gelmek
olur.

Önderli imiz her 6 May s 'da yapm
oldu u çözümlemelerde mutlaka Deniz'leri
anm t r. Onlar n an lar n  de erlendirme temelinde
hem Kürt halk n n devrimci görevlerini, hem de
Türkiye halk n n devrimci görevlerini hat rlat-
m t r.  Her  6  May s'ta Türkiye halk na, halklar n
birli i çerçevesinde mücadele etme, Türkiye'yi
demokrasiye kavu turma, Kürdistan'  özgür-
le tirme ça r s n  yapm t r. Bunlar belgelidir.

Bunlar  hiç kimse inkâr ede-
mez. Önderli imiz her
zaman bu duygular n  dile
getirmi  ve gereklerini
yerine getirmeye
çal m t r. Özellikle
Türkiye'de ovenizmin
yükseltildi i, Türkiye
halk n n Kürt halk  üzer-
ine sürülmek istendi i,
hatta yeni ovenist
örgütlenmelerle Kürt'lerin
soyk r ma tabii tutul-
mas n n gündemde oldu u
bir dönemde, tabi ki yine
de biz Deniz'lerin,
Hüseyin'lerin, Yusuf'lar n

halklar n karde li i özleminin,
ovenizmden daha üstün gelece ini, mücadelemi-

zle Türkiye'de ki bu ovenizmin k r laca na
inan yoruz. Bizim ovenizmi k rma mücadelemiz,
ayn  zaman da Deniz'lerin halklar n karde li ini
gerçekle tirme mücadelesidir. Denizlerin Türk
halk na verdi i "Kürt halk yla karde  olun"
mesaj n , mücadelemizle gerçekle tirilmek isten-
mesi söz konusudur. Bu günlerde,  hem
Kürdistan'da hem Türkiye'de Deniz'lerin bu özlem-
ini anmak çok de erlidir. Bunlar  anarak ovenizme
kar  halklar n duru unu gerçekle tirmek çok çok
önemlidir.

Bu gün Türkiye'de çe itli televizyonlarda,
radyolarda, gazetelerde mutlaka Deniz'leri anan
yaz lar ve programlar yer alacakt r. Bunlar n çok
pi kince bir iki yüzlülük oldu u aç kt r. Onlar n
sözleri ortadad r. dam sehpas ndaki özlemleri,
Kürt ve Türk halk n n karde li idir. Sen Kürt'leri
inkar edeceksin, yok etmeye çal acaks n, ama
Deniz'leri de anma iki yüzlülü ü göstereceksin.
Denizleri idam ettiren ordu bile onlar imdi yurt-
sever gençler olarak görüyor. Hatta ve öyle ki, ünlü
fa ist Hüseyin Üzülmez bile, ben asl nda o zaman
onlar  seviyordum, elimde imkan olsa onlar

Do ru ba l l k, onlar n özlemlerini
Ütopyalar n  örgüte çevirmek

Eyleme çevirmekle olur
Örgüte ve eyleme çevirmek de yetmez

Bu örgütü ve eylemi
Kesintisiz etkili sürdürmek gerekir

S n rl , etkisiz kalan de il,
Etkili bir biçimde dü man  sarsacak
Halk n özlemlerini yerine getirecek
Siyasal güç haline gelen bir duruma

Getirmek
Do ru ba l l n ko uludur.
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kaç r rd m, diyerek o büyük devrimcilerin
amaçlar n , inançlar n  sapt r p çarp tarak sistem içi
bir dereceye dü ürmeye çal maktad r. Bunlar
Denizlere en büyük sayg s zl kt r. Onlar e er
Türkiye'de ovenizmin bu kadar geli ti ini görsey-
di bizden daha fazla Türkiye'deki bu gericili e
kar  bir duru  gösterirlerdi. Çünkü ya amlar ,
tutumlar , duru lar  öyledir. Zaten bu mücadeleyi
de Kürtlerle birlikte yapmaktad rlar. THKO'nun
militanlar n n önemli bölümü Kürt'tür. Bu nedenle
bunlar kesinlikle kabul edemeyece imiz, te hir
edilmesi gereken tutumlard r. Denizleri böyle ele
almay  onlara yap lm  en büyük sald r  olarak
görmeliyiz. Tabiî ki onlar anti- Amerikanc yd lar,

birlikçili e kar yd lar, çünkü onlar n ruhunda,
duygusunda i birlikçilik yoktur. Onlar saç ndan t r-
na na kadar özgür ve ba ms z duru un
abideleridirler. Onun için istinas z her türlü bask ,
ba ml l k ve zulme kar d rlar. Ama Türkiye
gerçekli i söz konusu oldu u zaman hala bugün en
büyük bask  ve zülüm Kürtler üzerinde uygulan-
maktad r. Bu yönüyle Denizlerin ruhu, onlar n
duru u her eyden önce de kendi ülkesi içindeki
Kürtlere kar  uygulanan bask ya kar  bir duru
içinde olurlard . Tabiî ki ABD'nin, AB'nin u anki
politikalar n  kabul etmezlerdi. Reddederlerdi.
Türkiye'nin daha ba ms z, daha özgür bir duru
içinde olmas n  savunurlard . Bunun yan nda,
Türkiye'nin demokratikle mesini, Kürdistan' n
özgürlü ünü sonuna kadar savunurlard .

Türkiye'de 70'lerde Denizlerin ruhu ile
büyük bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi
ba lad . Türkiye'deki sol da önemli mücadeleler
yürüttü, birçok ehit de verdi. Ama bugün gelinen
a amada ne yaz k ki Denizlerin özlemlerine uygun
olmayan bir Türkiye gerçe i var. Bunu da rahatl k-
la söyleyebiliriz. Denizlere, Hüseyinlere, Yusuflara
ba l l k sapt r ld  için onlara gerçek ve militan
ba l l k gerçekle emiyor. Ya da çok fanatikçe ama
do ru stratejik ve taktik belirlemeyen, süreklili i
olan bir mücadele örgütü ortaya ç karmayan baz
küçük gruplar var. Bunun d nda Denizlerin
özlemlerini gerçekle tirecek bir örgüt ve eylem
gerçe inden söz etmek mümkün de ildir. Bu da
bizim aç m zdan gerçekten ac  verici bir durumdur.
Denizlerin, Mahirlerin, brahimlerin ve birlerce
yi it devrimcinin yeti ti i Türkiye topra  böyle
olmamal yd . Onlar n, o büyük devrimcilerin
kendileri kadar büyük ve anlaml  hayalleri ve ide-
alleri bu ekilde marjinalle meyi hak etmiyor.
Denizlerin an lar n n bile daha sonralar  nas l bir

gerçeklik ortaya ç kard n  biliyoruz. Gene
yarat labilir. Ama bunun ko ulu duyguda,
dü üncede sistemden kopmakt r. Bugün
Türkiye'deki sol hareket, duyguda, dü üncede sis-
temden kopmam t r. Ya am anlay nda sistemden
kopmam t r. "Yavuklu yerine mavzere sar ld k"
söyleminde oldu u gibi Denizlerin genç ya ta
bütün ya amlar n  veren, kendini adayan bir duru
yoktur. u aç kt r ki Türkiye'de devrimcilik yap-
mak kolay de ildir. Hata onurlu ilkeli, demokratik
bir duru  bile ortaya koymak kolay de ildir. Nas l
ki Kürdistan'da devrimcilik Latin Amerika,
Uzakdo u ve Afrika'daki gibi bir devrimcilik
de ilse Türkiye'deki de öyle olmak durumundad r.
Ba ka yerdeki devrimcilikle Kürdistan'da
mücadele yürütülemez. Dünya dengeleri burada
kuruluyor, üçüncü dünya sava  burada gerçek-
le iyor. Dünyan n en eski devletleri ve en etkin
sömürgeci güçleri buradad r diyorsan z, tabi buna
uygun bir militan duru un da gerçekle mesi
gerekiyor. Kürdistan'da da, Türkiye'de de devrimci-
lik ancak böyle yürür. Çünkü Türkiye ABD ile
AB'nin kulland  bir güçtür. srail'in kulland  bir
güçtür. Kendi sistemlerinin d na  ç kmas n
istemiyorlar. slam dedikleri Ortado u aç s ndan
kullan lacak bir güç olarak görüyorlar. Onlar n
halklar n  e itli i, özgürlü ü, karde li i için bir
dü ünceleri olamaz. Ya da slam' n gericili ini
ortadan kald rma gibi bir hedef ve kayg lar n n
oldu unu da sanmamak laz m. Tamamen
Ortado u'da hakimiyetleri için kullanmak istedik-
leri bir Türkiye görmek istemektedirler. Türkiye
bat  dünyas  için önemli bir ülkedir, çünkü yüz elli
y ld r, Bat  de erlerinin denetimine girmi tir. 1830
Gülhane Hatt  Hümayun'dan bu yana Bat  de er-
leriyle ha ir ne irdir. Türkiye'de belki türban giyimi
ve geleneksellikte bir artma var; ama ordusuyla,
ekonomisiyle, sosyal ya am yla, kültürüyle asl nda
Bat 'n n parças d r. Ortado u, bat  için çok önemli
oldu undan Türkiye'nin kontrol d na  ç kmas n
istemez. En önemlisi de Türkiye'deki inkarc
sömürgecilik, Kürtleri fiziki dahil her yolla, her
biçimde yok etmek istemektedir.  Dolays yla böyle
bir ülkede mücadele etmek, s radan yakla mlarla
olamaz. Türkiye'de Denizlerin, Mahirlerin özlem-
leri olan Kürtlerle karde lik yapmadan, Kürt soru-
nunda do ru çözüm gerçekle meden Türkiye'de
devrimci hareket geli emez. Nitekim Kürt sorunun
demokratik temelde çözümüne sahip ç kacak bir
siyasi hareket ortaya ç kmad ndan, Türkiye'de
her ey t kanm  ve karmakar k hale gelmi tir.
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Böyle bir bo luktan dolay  önümüzdeki

dönemde art k demokratik birlik çizgisi diyemiy-
oruz. Demokratik siyaset yürütüp, demokratik
mücadele vererek Kürt sorununu çözme yak-
la m m z  art k sürdüremiyoruz. Denizlerin özlem-
lerine sonuna kadar ba l  olduk. Boynumuz
kopar lacak a amaya gelene kadar sab rla çözüm
niyeti, ortak ç kar dü üncesiyle bekledik.  Son ana
kadar da bu umudumuzu yitirmedik. Ama
görüldü ü gibi soyk r mla kar  kar ya getirilmek
isteniyoruz. Bu nedenle de yak n zamanda yeni bir
yakla mla Türkiye'ye kar  mücadele verece iz.
Biz art k esas olarak Kürdistan halk n n özgür-
lü ünü gerçekle tirmek için mücadele verece iz.
Tabi yine Türkiye'nin demokratik güçleriyle
ili kide oluruz; ama esas olarak kendi gücümüze
dayanarak mücadelemizi
yürütece iz. Bu tutumu-
muz,  Denizlerin özlem-
lerine ters bir yakla m
de ildir. Aksine onlar
özgürlükçüydü, her türlü
zulme ba kald ran bir
duru lar  vard , bu
yönüyle Türkiye'nin
inkar'da srar ederek her
türlü özgür ve demokratik
birlik yakla mlar m za cevap vermemesi kar s n-
da, onlar da bu oyuna gelmez, direnirlerdi. Kürtler
tabiî ki inkarc  sisteme kar  hiç tereddüt etmeden
özgürlük mücadelesi yürütecektir.

Denizlerin idam ndan bu yana onlarca y l
geçti. Zaman sosyalizmin teori ve prati inde önem-
li eksikliklerin var oldu unu gösterdi. Paradigmatik
yetersizlikleri ortaya ç kt . Hareketimiz bunlar
yeniliyor, de i tiriyor. Yeni bir sosyalist paradig-
mayla Denizlerin ve sosyalizm özlemi ta yan tüm
insanl n özlemlerini gerçekle tirmeye çal yor.
Sosyalizme, özgür ve e it dünyaya büyük ba l l k
var. Bu özlemlerin ortada kalmamas  için, marji-
nalle meden ya da sadece söylem devrimcili i yap-
madan kapitalist sistemden kopan bir sosyalist yak-
la mla onlar n sistemine meydan okumas n  bu
gün kendi ahs m zda gerçekle tiriyoruz. Sistemin
her türlü de erinden koparak, mezheple emeden,
sistemin yede ine dü meden binlerce y ld r özgür-
lük, e itlik, adalet ve demokrasi isteyenlerin
umudunu gerçekle tirmek istiyoruz. Bizim yeni
paradigmam z tamamen onlar n duru unun ideolo-
jikle tirilmesidir, onlar n sistemden kopma yak-
la m n n sisteme kar  meydan okumas n n teorik

olarak ortaya ç kar lmas d r. Bu yönüyle bizim ide-
olojik teorik duru umuzun bütün özgürlük ve
demokrasi sava m  verenlere oldu u gibi,
Denizlerin de özlemlerine cevap verir niteliktedir.
Bugün bizim önderli imiz de cezaevindedir, bask
alt ndad r. Denizlerin, Mahirlerin, brahimlerin
özlemlerini yeni bir duru la yürütmeye çal mak-
tad r. Önderli imiz bir defa idam edilmekle de il
de, her günü idama bedel bir bask  ve zülüm
kar s nda, kendi duygu ve dü üncelerini korumak-
ta ve Denizlerin, Mahirlerin özlemlerini gerçek-
le tirmeye çal maktad r. Önderli imizin duru u,
bu yönüyle Denizlerin idam sehpas ndaki duru u-
nun bir parças d r, onlar n duru unun daha da etkili
ve geli mi  biçimidir. Gerçekten de u anda o
hücrede o biçimde ya amak kadar zor bir ey yok-

tur. En zor ko ullarda
cezaevinde kalanlar
bile önderli imize
uygulananlar n ne
anlama geldi ini
bilir. Diyarbak r
cezaevinde bile tut-
saklar çevresini ve
arkada lar n  görür,

bundan moral al rlard .
Yolda lar ve örgüt

gerçe i, bir devrimci için büyük bir güç kayna d r.
Önderli imizi idam edemiyorlar ama ölümlerden
ölüm be en biçiminde bir yakla mla mral  zulüm
sistemini dört duvar aras nda önderli imiz üzerinde
uyguluyorlar.

6 May s' n an s na hareketimiz ve önder-
li imiz taraf ndan bugüne kadar gereken de er ver-
ilmi  ve gerekenler yerine getirilmi tir. Getirilmeye
devam etmektedir. Bugün zaman zaman
söyledi imiz militan ruh, adanm l k, sistemden
kopma, örgüt yaratma, güçlü eylem yaratma, mili-
tanl k ortaya ç karmak ve bunlar n çabas n  en üst
düzeyde vermek, bu büyük devrimcilerin an s na
ba l l n bir gere idir. Ba ka türlü özgürlük
mücadelesinin yürümeyece ini bildi imiz gibi
ba ka türlü ne Deniz'lere, ne Mahir'lere, ne Marks,
ne Engels'e laik olabiliriz. Ba ka türlü ne binlerce
y ld r çöllerde, da larda, kuytularda, ne de Kürt
isyanlar nda bask ya kar  direnen insanlar n
özlemlerine cevap verilebilir. Ancak PKK gerçek-
li inde ortaya ç kan böyle bir militanl kla bu
özlemlere, mücadelelere kar l k verilebilir. 6
May s'  bu aç dan her eyden önce bir militanl k
günü, halka ba l l  hat rlama, bireycilikten, ben-

6 May s'  her eyden önce
Bir militanl k günü

Halka ba l l  hat rlama
Bireycilikten, bencillikten uzakla ma ve

Halk n  dü ünmenin
Günü olarak de erlendirmek gerekiyor.
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cillikten uzakla ma ve halk n  dü ünmenin günü
olarak de erlendirmek gerekiyor. Bu ehitleri böyle
ele almak gerekir.

Biz May s ay n , ayn  zamanda ehitler ay
olarak da de erlendiriyoruz. Bu ayda Deniz'ler
d nda brahim Kaypakkayalar, Haki'ler, Halil
Çavgun'lar, Karasungur'lar, di er ehitler de var.
Bu ay n ehitler ay  olarak kabul edilmesinde,
Denizlerin idam edilmesinin de önemli bir etkisi
olmu tur. Bunun için bugünü
ehitlere ba l l k, onlar  anlama,

kavrama, nas l bir örgüt ve eylem
gerektiriyor, bunlar n üzerinde
yo unla ma ve onlar  da a an onlar-
dan da daha ileride bir devrimcilik
ortaya ç karma sorumlulu umuz var.
Onlar n ilerisinde olmam z gerekiy-
or, onlardan daha ileride duygulara
sahip olmam z gerekiyor. nsanl k
mücadelesi de erlere de er katmak-
t r.  Güzel  de erleri daha büyütmek-
tir. Bu ya am diyalekti i kar s nda
onlara sahiplik etmenin, onlar  ya at-
man n da olmazsa olmaz d r.Yoksa
be  yüz  y l önceki birinin duygu-
lar n n ayn s n  ya ayamay z. Daha
da anlaml  zengin k lmam z gerekiyor. Bu aç dan
ehitlere ba l l k bütün ehitlerde olan de erleri

anlay p onlar  kendimizde sentezlememizle
mümkündür. Bütün May s ay ehitlerini hat rla-
yarak, onlarda ne varsa al p her bak mdan beslen-
memiz gerekiyor. Onun için önderli imiz PKK
ehitler partisidir, dedi. PKK gerçekten en güzel

de erleri kendisinde somutla t ran bir harekettir.
Hiçbir çirkinli i kendisine lay k görmüyor.

ehitlerin en de erli yanlar n  al yor. Çünkü onlar
en güzel eyler için ehit dü tü. Zay fl klar  olsa
bile onlar  yenerek, güçlü yanlar n  öne  ç kararak
ya amlar n  ortaya koymu lard r. Zay fl klar  onlar-
da ba ar l  olsayd ehit dü mezlerdi.  Herkesin
eksikli i ve güçlü yanlar  vard r. Onlarda güçlü
yanlar hakim olmu , özgürlük ve halk için ya am-
lar n  vermi lerdir. Bu aç dan tabiî ki de er, özgür-
lük, parti deyince bunlar n bütün özlemlerini anla-
yarak kendimizde somutla t rmam z gerekir.

Denizler, Hala Türkiye'de bir efsanedirler.
Türkiye'de her zaman Denizlerin rolü olacakt r,
onlar  unutturamazlar. Denizlerin ruhunu ortadan
kald rmak mümkün de ildir. Onlar sürekli ya am n
içindedirler, çünkü ya am n bir de eri olmu lard r.
Toplumun de er yarg lar n n bir parças

olmu lard r. Onlar  idam edenleri kimse bilmez
ama onlar art k Türkiye toplumunun bir özlemi ve
idealidir. Nas l ki eyh Bedrettin hala an l yorsa,
Denizler daha özgürlükçü ve demokratik
duru lar yla daha fazla unutulmazlar aras na gire-
cekleridir.  1970 devrimcili i Türkiye demokratik
kültürünün bir parças  haline gelmi tir. Sadece
Türkiye'nin de il Ortado u halklar n n direni  ve
demokrasi kültürünün bir parças d rlar. Zaten

Deniz de, Hüseyin de Filistin'de
e itim görmü tür. Bu yönüyle daha
ba tan özgürlükçü olan, milliyetçi
olmayan, halklar n karde li i kültürü
içinde yeti en bir yakla mlar  olmu -
tur.

Bir  6  May s gününde Denizlere
hareketimize yapt klar  katk lar ndan
dolay  minnet ve borç duygular m z
belirtiyoruz. PKK militanl nda
onlar n katk s  vard r. Bir Ortado u
direni  hareketi olarak bu direni çi-
likte Kerbela'n n da, Mazdek'lerin de,
Hürremi'lerin de, Filistin direni inin
de katk s  vard r. Öte yandan
Kürtlerin tarih boyu zulme ve bask ya
kar  direni çi duru lar  vard r.

Da lara çekilerek teslim olmamalar  vard r. Bu
gerçekler nda militan ruhumuzun evrenselli i-
ni de görebiliyoruz. Bunlar  kendimizde somut-
la t rmaya çal yoruz. Bütün insanl n en güzel
de erlerini somutla t rmaya çal yoruz. Denizler
kald  ki bizden uzak de il bizim co rafyan n
parças d r, Erzurumludur, Kürdistanl d r, Hüseyin
nan Kürdistanl d r. Bu dönemdeki birçok ehit de

Kürdistanl d r. Kürdistan kültüründen beslen-
mi lerdir. Kürt'ün de erlerinden beslenmi lerdir.
Bu yönüyle hem onlardan beslenen, hem de ona
de erler veren ülkenin çocuklar  olarak bundan
sonraki mücadelemizde de onlar  ya atmaya çal a-
ca z. Bu yönüyle hem Türkiye'deki, hem de
Ortado u'daki ovenizme kar  mücadelede onlar
bayrak edinece iz. Sosyalist kimli imizi koru-
yarak, milliyetçi e ilimlere kaymayarak, onlara
kar  görevlerimizi yerine getirece iz. Bu temelde
onlar  bir daha sayg yla an yoruz; önderlik, halk ve
hareket olarak onlara bugüne kadar gereken
ba l l  gösterdik, gereklerini yerine getirdik.
Bundan sonra da 6 May s ehitlerine ba l l n bir
gere i olarak özgürlük, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesini yükseltece imizin sözünü veriyoruz.
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18 May s 1977'de, Antep'te H. Karer
yolda n katledili inin, otuzuncu y l dönümünü
ya yoruz. Özgürlük k v lc m m z Haki Karer
yolda ahs nda, tüm özgürlük mücadelesi ehitler-
imizi sayg  ve minnetle an yoruz. Say lar  on bin-
leri bulan, ehitler ordusunu yaratmay  ba ararak
halk m z n özgürlük ve demokrasi mücadelesini
sa lam bir komutaya kavu turmu  olan, Önder
APO'yu selaml yoruz. Kürt halk n n 18 May s
ehitler günüyle, May s ehitler ay  otuzuncu y l n

doldurmu  bulunuyor. Bu otuz y l içinde
Kürdistan'da, tarihi geli meler ya and . Kölelik ve
yok olu  tarihine dur denilerek, özgürlük,
demokrasi tarihi ba lat ld . Bu otuz y lda, Kürt
özgürlük destan  yaz ld . May s ay n n her bir
gününe, onlarca kahraman ehidin kan  imzas n
att . Bu otuz y l boyunca, her 18 May s'ta özgürlük
ve demokrasi mücadelemiz, yeni bir kararla may ,
yeni bir at l m  ve sürekli bir büyümeyi ya ad .
Kürt tarihinin bu en karanl k dönemini, özgürlük
k v lc mlar  olarak ayd nlatmay  ba aran kahraman
ehitlerimiz, Kürt halk n n özgür iradeli ve ulusal

temelde yeniden do u unu, dirili ini yaratt lar.
Özgürlü ü için her eyini feda etmeye haz r, insan-
l a co ku ve heyecan yayan yeni bir halk , Kürt
halk n  ortaya  ç kard lar. 21 yy.' n ba nda, özgür,
e it ve demokratik bir dünyan n yarat lmas n n
öncü mücadeleci gücü haline getirdiler.

Bu otuz y l n her dönemi çok iyi biliyoruz
ki, büyük zorluklar ve imkâns zl klar ortam nda
kahramanca bir çaba ve mücadele ile kazan ld .
nsan soyunun ta d  tüm olumlu özellikler ayak-

land r larak, canland r larak adeta ölüye can
verircesine Önder APO taraf ndan, yeniden ye er-
tilerek bu özgürlük a ac m z geli tirilerek dall -
budakl  ya ama iddias  olan ve insanl a heyecan
veren bir konuma getirildi. Bu büyük mücadelenin
her  a amas  daha büyük özverilerle, çabalarla,
kahramanl klarla kazan ld . Her a amas n , gözünü
k rpmadan Önder APO'nun çizgisinde, halk m z n
ba ms zl , özgürlü ü ve demokrasisi için

ya am n  ortaya koyan, kahraman ehitlerimizin
kan  üzerinde geli ti. Haki'ler, Halil'ler, Salih'ler,
Cuma'lar, PKK'nin ve Önderlik gerçe imizin do u
döneminin ehitleri oldular. Kürt halk n n özgürlük
k v lc m  olarak etrafa saç ld lar. nkârc  ve imhac
sistemin karanl klar n  o  parlak  k v lc mlar yla
ayd nlatmay  sa lad lar. PKK'nin do u unu ve
kurulu unu gerçekle tirdiler. Önderliksel do u u
yaratt lar. Herkesin ne olaca m kayg s na dü tü ü,
inkâr sisteminin Kürt toplumu için yok olu tan
ba ka bir yol b rakmad  bir ortamda, gerçek birer
özgürlük ve demokrasi k v lc mlar  olarak gelece i
do ru bir biçimde görmenin ve bunu yaratma
gücünü, enerjisini cesaret ve fedakârl n  ortaya
ç kartman n abideleri oldular. Dolay s yla da
PKK'nin ve önderlik gerçe inin do u u temelinde,
Kürt'ün ba  a a ya gidi ini durdurarak, özgür ve
demokratik yürüyü ünü ve yükseli ini ba latt lar.
Kölelik tarihine son vermenin ve özgürlük tarihini
ba latman n sembolleri oldular. Mazlum'lar,
Kemal'ler, Hayri'ler, Ferhat'lar o büyük zindan
direni inin yarat c s  olan kahramanlar, Önderli i

Me ru Savunma Çizgisinde Aktif Savunma Sava  Geli ecek Ve
Kürt Demokrasisi Böyle Bir Sava çerisinde

Örgütlenip Yürütülecektir.
Duran Kalkan
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sahiplenmenin, partiye sahip ç kman n, önderlik
çizgisini sahiplenip koruman n sembolleri olmay
ve bu bayra  zafer çizgisinde ba ar yla ta may
gerçekle tirdiler. 12 Eylül karanl n  ayd nlatt lar.
Fa ist askeri rejimin, adeta Kürdistan'  yeniden
i gal edercesine inkâr ve imha siyasetini ba ar ya
götürmek için her türlük vah eti, katliam
geli tirdikleri bir ortamda, bu zulmün en çok
geli ti i yerde adeta kalesinde, zindanlarda 12
Eylül rejiminin, onun dayand  inkâr ve imha sis-
temini büyük bir öngörü temelinde ve kahramanca
direni le yenilgiye u ratt lar. Önderlik çizgimizin,
parti çizgimizin, Kürdistan özgürlük ve demokrasi
mücadelesinin ideolojik zaferini yaratt lar. 15
A ustos kahramanl k at l m n n yarat c lar  olan
Agit'ler, Erdal'lar, Beritan'lar, Önder APO'nun
ifadesiyle; Kürt ulusal kahramanl k döneminin
sembolleri oldular.
Mazlum'lar n gerçek-
le tirdi i büyük zin-
dan direni ini, da a
ta yarak ve gerilla da
somutla t rarak, 12
Eylül fa ist askeri
rejiminin pratik yenil-
gisini yaratt lar. 12
Eylül zulmünün kol
gezdi i kentleri, kasa-
balar , köyleri,
da lar , ovalar  geril-
lan n kur unuyla- bilinciyle ayd nlatt lar. Kürt
özgürlük gerillas n  ortaya  ç kartarak, Kürt da n
her türlü zulme ve gericili e kar , özgürlük
mücadelesinin kaleleri haline getirdiler. Her türlü
inkârc l , teslimiyeti, ihaneti yerle bir ederek,
Kürt ulusal dirili ini sa lad lar. Ulusal dirili
devrimimizin ba ar s n  yaratt lar ve Kürt halk n n
özgürlük çizgisinde ulusal dirili ini sa lad lar.
Dolay s yla da, yeni bir ulusun ba ms z ve özgür
iradeyle demokratik bir ya am sürdürmek isteyen
yeni Kürt ulusunun do u unu gerçekle tirdiler. Bu
büyük kahramanl klar üzerinde Kürt gençli inin ve
halk n n, kahramanca mücadele dönemi geli ti.
Binlerce ehit verme pahas na da olsa, bir yandan
yarat lan devrimci de erlerin, ulusal demokratik
birikimin korunmas  için di er yandan ise bu
geli meler temelinde, Kürt sorununun bar ç l ve
demokratik birlik çözümünün gerçekle mesi için,
binlerce ehit vermeyi göze alan, gerillan n
yenilmezli ini defalarca kan tlayan, gerilla ile halk
serhildan n  birle tirerek Kürt sorununun

çözümünü gerçekle tirmeye çal an büyük
mücadele dönemi ya and . Zilan'lar, Sema'lar,
Rüstem'ler, Erdal'lar, ilan'lar, Nucan'lar, Mahir'ler,
Serxwebun'lar, Viyan'lar binlerce kahraman ehit,
önderlik çizgisini uygulaman n, Önder APO'yu
sahiplenip, koruman n, binlerce kahraman ehit
kan yla yarat lan devrimci demokratik de erleri
koruman n ve Kürt sorununun bar ç l-demokratik
çözümünü gerçekle tirmenin sembolleri oldular.
Her türlü zorlu a ra men yine Türk devletinin
topyekûn sava  kapsam nda, tüm gücünü ortaya
koyarak sald rmas na ra men, gerillan n yenilmez-
lik ve zafer çizgisinde tüm bu sald r lar  bo a ç kar-
tan ve Kürt sorununun demokratik çözümünü,
siyaset gündemine getirip zorlayan bir mücade-
lenin yarat c lar  oldular. nkâr ve imha sisteminin
her türlü komplo, entrika, oyunlar na ra men, yine

Önder APO'ya
yöneltilen uluslar
aras  komplo dâhil
çok çirkin sald r lara
kar n, en karanl k ve
zor ortamlar  büyük
cesaret ve fedakârl k-
la ayd nlatmay  ve bu
temelde, Kürt özgür-
lük ve demokrasi
hareketinin yenilme-
zli ini her alana day-

atan bir gerçekli i
ortaya ç kard lar. K saca bu otuz y l n geçen her an
büyük kahramanl klara sahne oldu. Her gününe
kahramanca mücadeleler s d r ld . Neredeyse her
saatinde, her dakikas nda Kürt halk  en de erli
evlatlar n ehit verdi. te tüm bu kahramanca
duru  ve mücadele temelinde Kürt halk n n özgür,
demokratik duru u, örgütlülü ü, ya am  ortaya
ç kart ld . Bu büyük özgürlük devrimi, Kürt
k zlar n n  ve  o ullar n n kahramanca
mücadeleleriyle ve sadece kendi öz güçlerine
dayanma temelinde yürüttükleri mücadele ile
gerçekle tirildi. nkâr ve imha sisteminin parçalan-
mas , Kürt sorununun çözümünün Ortado u ve
dünya siyaset gündemine dayat lmas , Kürt
halk n n özgürlük ruhunun, bilincinin, iradesinin ve
örgütlülü ünün ulusal düzeyde ortaya ç kmas ,
bunlar n hepsi bu otuz y l n kahramanl k mücadele-
siyle gerçekle ti. Tüm bunlar n yarat c s  H. Karer
ile ba layan ve günümüzde Kürdistan' n, do usun-
da, güneyinde, kuzeyinde, bat s nda dört parça da
kahramanca direnerek ehit dü en yolda lara kadar

nsan soyunun ta d  tüm olumlu özellikler
Ayakland r larak, canland r larak

Adeta ölüye can verircesine
Önder APO taraf ndan, yeniden ye ertilerek

Bu özgürlük a ac m z geli tirilerek
Dall -budakl  ya ama iddias  olan

Ve insanl a heyecan veren
Bir konuma getirildi.
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gelen, iyar'lara, Cihat'lara, Jehat'lara, Ronahi'lere
kadar uzanan ehitler kervan yla yarat ld . Önder
APO'nun deyimiyle, özgürlük mücadelemizin
ya ayan gerçekleri oldular onlar. Her zaman ve her
yerde en temel güç kayna m z  olu turdular.
Do ru ya am  ortaya ç kard lar ve de i tirilemez
temsilcileri oldular. Onlar n açt  yoldan yürüy-
erek, yaratt klar  köprüden geçerek, ortaya
ç kard klar  ruh ve iradeyle donanarak Kürt halk
bugün özgürlük mücadelesini en önde sürdüren ve
gericili i ödünü patlat rcas na korkutan bir güç
haline geldi.

Otuz  y l önce, Haki Karer yolda n
ahadeti üzerine Önder APO'nun verdi i partile me

ve direnme karar n n, ne kadar ön görülü, uzak
görü lü tarihi ve do ru bir karar oldu u, bu otuz
y lda yarat lan geli melerle aç a  ç km t r. imdi
bu büyük ahadetin otuzuncu y l dönümünde
hareket ve halk olarak yine böyle tarihsel bir karar
sürecindeyiz. Özgürlük ve demokrasi mücadelesini
ilerletmenin yeni bir dönemecindeyiz. Otuz y l
önce gösterilen öngörü ve kararl l k iradesi, bugün
de bizim için örnek olu turan,
yol gösteren bir gerçeklik
oluyor. 15 y l boyunca Önder
APO'nun ve hareketimizin,
Kürt sorununun bar ç l ve
demokratik birlik yakla m
içerisinde çözülmesi için tek
yanl  ortaya koydu umuz
irade ve gösterdi imiz çaba,
muhataplar m z taraf ndan
do ru alg lanmamakta ve
de erlendirilmemektedir. 15 y l bar ç l ve
demokratik çözüm için tek yanl  her türlü özveride
bulunmam za, büyük bedeller ödenmesine ra men,
uluslar aras  bir komplo gibi bir sald rganl n
geli tirilmesine ra men, bunda sonuna kadar srar
etti imiz bar ç l, demokratik ve birlikçi çözümden
yana oldu umuz nettir, kan tlanm t r. Gerçekten
de gerilla olarak, halk olarak en önemlisi de Önder-
lik olarak, bu dönemde çok büyük özverilerde
bulunduk. En zor ko ullarda i kenceli mral
ya am na ra men, büyük bir direni  göstererek,
bar ç l, demokratik çözüm çizgisinin gerçekle me-
si için çaba harcad k. Bu konuda 5 kez tek yanl
ate kes ilan ettik. Bu sürecin yar dan ço u, tek
yanl  ate keslerle geçti. Uluslar aras  komploya,
a r i kencelere ra men yine tek yanl  sald r larda,
çok fazla kay p vermemize ra men, bu çizgide
srarl  olduk. Sab rla, srarla bar ç l, demokratik

çözümün gerçekle mesi için, elden ne iyi geliyorsa,
ne imkân m z varsa onu devreye koyduk. Fakat
buna ra men gördük ki, inkâr ve imha sistemi bu
tutumumuzu do ru de erlendirmiyor. Bar ç l ve
demokratik çözüm aray m z  bir zay fl k olarak
görüyor. Bunun için gerçekle tirdi imiz tek yanl
ate kes süreçlerini, bir taktikmi  gibi ele al p öyle
de erlendiriyor. Bizim pasif savunma konumumuz-
da bulunmam zdan, tek yanl  ate kes uygula-
mam zdan yararlanarak yine demokratik çözüm
istememizi f rsat bilerek, bizi imha etmek için
elden gelen her türlü çabay  harc yor. Nitekim daha
Mart '93'de Önder APO'nun geli tirdi i ilk ate kese
Türkiye devletinin topyekûn sava la kar l k
verdi ini, 93-94 y llar nda binlerce köyü yak p,
y kan bo altan, binlerce faili meçhul denen
katliam  gerçekle tiren, yine tank-top, uçak bütün
sava  araçlar n  kullanarak gerillaya kar  topyekûn
bir sald r  yürüten bir sava  durumunu geli tirdi. 95
sonundaki ikinci ate kes sürecine yine Türkiye
yönetimi, 6 May s sald r s yla kar l k verdi. 1
Eylül 1998'de geli tirilen üçüncü ate kes sürecine

ise uluslar aras  komployu
harekete geçirerek, 15 ubat
sald r s n  gerçekle tirerek
kar l k verdi. 2 Temmuz
geri çekilme sürecine
kar l k, çürütme poli-
tikas n , provakatif-tasfiyeci
e ilimleri geli tirmeyi day-
att .  1  Haziran  at l m m z n
gerçekleri bir kere daha

gösteren, çürütme poli-
tikalar n  yenilgiye u ratan yan lg lar  konusunda
muhataplar m z  uyaran gerçekli ine kar  yeniden
23 A ustos 2005 tarihli MGK karar yla, topyekûn
sava  dayatt lar. Nitekim geli tirdi imiz 1 Ekim
2006 tarihli be inci tek yanl  ate kes sürecine,
Önder APO'yu zehirlemeyi, yönetimimizi yine
zehirleme ve komplolarla imha etmeyi, gerillay
operasyonlarla ezmeyi, içeride ve d ar da tüm
kadro yap m z  tutuklamay  ve halk  sindirmeyi,
böylece özgürlük hareketimizi imha ve tasfiye
etmeyi hedefleyen bir sald r  plan yla kar lad lar.
Biz ate kes dedik, onlar askeri operasyon ve
sald r lar n  a r k  ko ullar na ra men birkaç kat
art rd lar. Biz bar  dedik, onlar zehir gönderdiler,
imhay  dayatt lar. Biz karde lik dedik, onlar bizi
cumhuriyet dü man  ilan ettiler. Biz demokratik
çözüm dedik, onlar tek fert kalmay ncaya kadar
sava larak yok edileceklerdir dediler. Dolay s yla

Bugün devleti yönetenler de
itiraf ediyorlar,

öyleyse bu kriz nas l ortaya ç kt ?
Nereden ortaya ç kt ?
Krizin düzeyi nedir?

Bu kriz nas l a labilir?
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inkâr ve imha sisteminin, 15 y ld r önderli imizin
ve hareketimizin geli tirdi i bar ç l, demokratik
çözüm çabalar na cevap böyle oldu ve netçe aç a
ç kt . Hareketimizin bar ç l çözüm çabalar na,
Türkiye cumhuriyeti yönetiminin yakla m  netlik
kazand . nkâr ve imha zihniyetinden bir milim
sapmak istemedikleri, Kürt soyk r m n  her türlü
komplo ve entrikalarla ba ar ya götürmek için
ellerinden gelen bütün çabay  harcamada srarl
olduklar n , ortaya koydular. K saca nas l ki, otuz
y l önce 18 May s günü Antep'te Haki Karer
yolda  katleden sald r  geçen sürecin geli me
yönünü tayin ettiyse, bugün de 18 May s
katliam n n otuzuncu y l dönümünde, inkarc  ve
imhac  güçlerin bizi dü man ilan ederek tek nefer-
imiz kalmay ncaya kadar, imha sald r lar n
sürdürmedeki srarlar  ve  sald rgan tutumlar ,
önümüzdeki sürecin nas l geli ece inin yönünü
çiziyor.

Otuzuncu ehitler günümüz ve ay m z
dolay s yla, güncel siyasal durumun baz  temel
özelliklerini de erlendirmek gerekiyor. Haki Karer
yolda n katledili inin otuzuncu y l dönümünü
ya ad m z bu süreçte, Türkiye siyasetinin yine
ciddi bir kriz içinde oldu u, derin bir bunal m
ya ad , adeta bir kaos ya da ç kmaz içinde debe-
lendi i gözleniyor. Deniliyor ki, cumhuriyet rejimi
kriz içinde bulunuyor. Bunu biz söylemiyoruz,
kendileri söylüyorlar. Bu devleti yönetenler söylüy-
orlar. Eskiden rejimin kriz içinde oldu unu ve
bunal m  ya ad n  solcular söylerlerdi, rejim
muhalifleri dile getirirlerdi. imdi cumhuriyet reji-
minin tarihinin en derin krizi içinde bulundu unu,
genelkurmay ba kan  söylüyor, cumhurba kan
ifade ediyor. Ba bakan dile getiriyor. Yani devletin
en üst yöneticileri bunu söylüyor. Onlarca y ld r
sosyalistlerin, devrimcilerin, Kürt özgürlükçü-
lerinin söyledi i bu gerçe i bugün devleti yöneten-
ler itiraf etmek zorunda kalm  bulunuyorlar. Peki,
anla ld  cumhuriyet rejimi a r bir kriz içinde.
Bunu zaten geçen dönemde tüm sol güçler, önder-
li imiz, hareketimiz hep söyledi. Bugün devleti
yönetenler de itiraf ediyorlar, öyleyse bu kriz nas l
ortaya ç kt ? Nereden ortaya ç kt ? Krizin düzeyi
nedir? Bu kriz nas l a labilir? Elbette bu sorulara
da do ru cevap vermeyi bilmek gerekiyor. Sadece
kriz var demek yetmiyor. Türkiye'de ya anan son
siyasi krizin cumhurba kanl  seçimiyle aç a ç k-
t , görünen bir gerçektir. Rejim yeniden cumhur-
ba kan  seçemez duruma dü mü tür. Oysa 12 Eylül
1980 askeri darbesinin de gerçekle me gerekçesi,

meclisin Cumhurba kan  seçemiyor olmas yd .  6
ay boyunca, 124 tur oylama yap lmas na ra men
cumhurba kan n  seçilememesi 12 Eylül cuntas n n
askeri darbe yapmas n n temel gerekçesini olu tur-
mu tu. 12 Eylül cuntas n n temel iddias , cumhur-
ba kan  seçemeyerek krize dü en sistemi düzeltme
noktas ndayd . 12 Eylül darbesiyle olu turulan yeni
sistem, art k cumhurba kan  seçememe gibi neden-
lerle rejimin krize girmesini a an, önleyen bir
karakter ta yacakt .  Oysa  27  y l sonra gelinen
nokta, tekrar ba a dönü tür. Bugün 11.  cumhur-
ba kanl  seçiminde aç kça görülmü tür ki,
Türkiye cumhuriyeti sisteminde de i en bir ey
yoktur. 12 Eylül darbesi gibi rejimler de il, kim
olursa olsun rejimi krizini giderecek bir sistem
yaratamamaktad r. Demek ki her ne kadar
cumhuriyet rejiminin krizi cumhurba kanl  seçi-
mi sürecinde aç a ç ksa da, kriz cumhurba kanl
seçiminden kaynaklanmamaktad r. Asl nda kriz
yap sald r. Cumhuriyet rejiminin yap lan nda
vard r. Yoksa ne 12 Eylül 1980 öncesinde aç a
ç kan bir güncel durumdu, ne de imdi 11.

Cumhurba kanl  seçiminde aç a  ç kan güncel
bir durumdur. Hay r. Kriz yap sald r ve süreklidir.

imdi cumhurba kanl  seçimi sürecinde, aç a
ç kan ise bu yap sal krizin bir çat ma durumunu
yaratm  olmas d r. Peki, bu çat ma durumu neden
yarat ld ? Bu konuda da Temmuz 2006'dan
itibaren, özgürlük hareketimizi imha ve tasfiye
etmek üzere haz rlanm  olan sald r  plan n n
ba ar s z kalm  olmas n  gösterebiliriz. Asl nda
bugün cumhurba kanl  seçimi gerçekle emiyor,
taraflar uzla am yor ise bunun temel nedeni,
PKK'yi imha ve tasfiye plan n n ba ar s z kalm
olmas d r. Öyle görülüyor ki, PKK'yi imha ve tas-
fiye plan  üzerinde genelkurmay ile hükümet,
K z lelmac lar ile AKP statükocular  bir uzla ma
içindeler; Önder APO bunu, neo-ittihatç larla
statükocular n uzla mas  olarak tan mlam t . Her
iki tarafta bu plan n ba ar  üzerinde, kendi
amaçlar n ekillendirmi ler. AKP hükümetinin, T.

Cumhurba kanl  seçimi
Gerçekle emiyor

Taraflar uzla am yor ise
Bunun temel nedeni

PKK'yi imha ve tasfiye plan n n
Ba ar s z kalm  olmas d r.
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Erdo an' n hesab n n, PKK'yi imha ve tasfiye
plan n n ba ar s  üzerinden, cumhurba kanl n  ele
geçirmek oldu u anla l yor. Genelkurmay ba kan-
l n n, Y. Büyükan t' n hesab n n ise, PKK'yi imha
ve tasfiye plan n n ba ar s  üzerinden, AKP
hükümetini t pk  geçmi te Ecevit hükümetine
yap ld  gibi, iktidardan uzakla t rman n, gerekçe-
si yapmak oluyor. Yani bir uzla ma temelinde
haz rlanm  olan PKK'yi imha ve tasfiye plan
ba ar lm  olsa, AKP cumhurba kanl nda daha
fazla srarl  olurken, genelkurmay ise AKP'yi
hükümetten, iktidardan uzakla t rma da hatta
siyaset dünyas ndan uzakla t rmada, t pk
Menderes'e, Özal'a, Erbakan'a yap lan n bir benz-
erini, T. Erdo an ve arkada lar na yaparak onlar n
da siyasal ya am na son verip, cumhuriyeti irtica
dedikleri bu güçten kurtarmay  hesaplad
anla l yor. Çok farkl  amaçlar temelinde, özgürlük
hareketimize kar  bir uzla man n var oldu u

ortaya ç k yor. imdi PKK'yi imha ve tasfiye plan
ba ar s z kal nca, taraflar böyle bir plan n ba ar s
üzerine oturttuklar , hesaplar n  uygulayamad lar.
Dolay s yla çat ma k sm  kald , aralar ndaki çeli -
ki k smen derinle ti, geli ti. PKK'ye kar  yeni bir
uzla ma yaratmak üzere, yeniden bir mevzilenme
ortaya ç kartman n mücadelesine girdiler. Madem
PKK'yi imha ve tasfiye ba ar lamad , o zaman AKP
kurmaylar  cumhurba kanl n  hak etmemi tir ve
cumhurba kan  olamazlar denildi. Di er yandan ise
madem PKK'yi imha ve tasfiye plan  ba ar ya git-
memi tir, o zaman AKP'yi iktidardan tamamen
uzakla t rmak, çeli ki ve çat may  bu düzeyde
derinle tirmek do ru de ildir. Cumhuriyet reji-
minin zarar na olur denilerek, çat ma düzeyi k smi
tutulup, T. Erdo an, Y. Büyükan t görü mesinde
ortaya ç kt  gibi yeni bir uzla man n aray  içeri-
sine girdiler. Demek ki, cumhuriyet rejiminin
ya ad  güncel krizin arkas nda, PKK'yi imha ve
tasfiye plan n n uygulanma düzeyi vard r.
Dolay s yla cumhuriyet rejiminin yap sal krizi de
buna dayanmaktad r. Neden güncel kriz PKK'ye
kar  mücadeleyle ba l d r? Çünkü cumhuriyet

rejiminin yap sal krizi Kürt olgusu ve sorununa
yakla mla ba l d r. Her ne kadar ba ta  CHP  ve
genelkurmay ba kanl  olmak üzere birçok çevre
cumhuriyetin krizinin birinci nedeni olarak laiklik
ilkesinin tehdit edilmesini, kendi deyimleriyle irti-
can n varl n  gösteriyor olsalar da bu gerçek
de ildir. Türkiye cumhuriyeti rejiminin yap sal
krizinin alt nda Kürt olgusunu, Kürt gerçe ini inkâr
zihniyeti vard r, politikas  vard r. Kürdü inkâr eden
ve imha etmek isteyen anlay  ve politika vard r.
Çünkü bu toplumsal realiteyle uyu mamaktad r.
Anti-bilimsel tekçi, despotik bir yakla md r.
Bununla ba l  olarak, din gerçe ini inkâr eden
mevcut laiklik anlay n n da cumhuriyetin yap sal
krizinin önemli bir nedeni olmaktad r. Nitekim bu
biçimde Türkiye cumhuriyeti rejimi toplumu dü -
man ilan etmektedir. Ba ta Kürtler olmak üzere,
Türk olmayan bütün milliyetleri ve kültürleri dü -
man ilan ederken ayn  zamanda dini kesimleri de
dü man saymaktad r. Dolay s yla geriye fazla bir
toplumsal güç kalmamaktad r. Cumhuriyet,
toplumu kendine dü man sayan ve onunla sava -
may  öngören bir rejim olmaktad r. Böyle bir
rejimin istikrar bulamayaca  sürekli kriz ya aya-
ca  aç kt r. Bunun da alt nda demek ki, inkârc  zih-
niyet vard r, mant k vard r. Din gerçe ini inkâr
eden zihniyet ile Kürt ve di er kültürler gerçe ini
inkâr eden zihniyet vard r. Burada çok kaba
materyalist bir laiklik anlay yla, oven- rkç  bir
milliyetçilik anlay  söz konusudur. Dolay s yla,
cumhuriyetin felsefik-ideolojik yap lan , Türkiye
toplum gerçe ine terstir. Onunla çeli ki ve çat ma
halindedir. Dolay s yla da sürekli sava  halini ifade
etmektedir. Kriz içinde ya amay  ve sava  halinde
toplum üzerinde bask  ve sava la yönetim olgusunu
icra etmeyi içermektedir. Peki, cumhuriyet rejimi
ya ad  bu yap sal krizleri hangi yöntemlerle
a maktad r? Baz lar  iddia ediyorlar ki, anayasa
mahkemesi verdi i kararla Türkiye'nin önünü açt .

te onun ard ndan TBMM'si yeniden bir erken
seçime karar verdi. Gerçekten bu böyle midir?
Hay r. Böyle olmad  çok nettir. Evet, anayasa
mahkemesi bir karar verdi. TBMM de 22
Temmuz'da erken seçim karar  ald  ama anayasa
mahkemesine söz konusu karar  kim verdirtti?
TBMM imdiye kadar neden böyle bir erken seçim
karar  almad  da imdi ald ? Bütün bunlar n 27
Nisan ak am  genelkurmay ba kanl n n verdi i
muht raya dayand , inkâr edilemez bir gerçektir.
Genelkurmay muht ras n n da cumhurba kanl
seçimine dayand  ortadad r. Demek ki, anayasa

Türkiye cumhuriyeti rejiminin
Yap sal krizinin alt nda

Kürt olgusunu
Kürt gerçe ini inkâr zihniyeti vard r

Politikas  vard r.
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mahkemesi gibi, meclis gibi sivil kurumlar n
göstermelik kararlar  esas olarak, genelkurmay
ba kanl n n muht ralar yla gerçekle iyor. Rejimi
krizden ç kartman n yolu, ordunun muht ras  oluy-
or. Yoksa ne anayasa mahkemesinin karar , ne de
TBMM'nin yeni bir seçime karar vermi  olmas
de ildir. Dolay s yla, yap sal bir krize sebep olan
cumhuriyet rejimi, asl nda krizden kurtulam yor
ama krizi hafifletme ve geçi tirme yöntemi olarak,
askeri darbeleri ya da muht ralar  uyguluyor.
Geçmi te ordunun yönetime aç k el koymas  biçi-
minde olurdu bunlar, imdi 12 Eylül sistemi alt nda
art k buna gerek olmuyor. Onun yerine askeri
muht ralar, tehditler yetiyor. Baz lar  buna post-
modern darbe diyorlar. Bu bak mdan rejimin kriz-
den ç k  yöntemi olarak gördü ü seçim ya da her-
hangi bir sivil uygulama de il, tersine askeri darbe
ya da muht rad r. Bu konuda baz  çevreler son
dönemlerde yap lan cumhuriyet mitinglerini çözüm
yöntemi olarak gösteriyorlar. Oysa o mitingler de
ordu d nda de ildir. Dikkat edilirse hiçbir parti ya
da ciddi bir kurulu  arkas nda yoktur. Baz  dernek-

ler sözde bu büyük mitingleri organize ediyorlar ve
u aç kça biliniyor ki, bu derneklerin hepsinin

arkas nda Türk ordusunun özel kuvvetler komutan-
l  vard r. Bu komutanl n halkla ili kiler bölümü
ya da bu komutanl ktan emekli edilmi  subay ve
generaller o kuvay  milliyeci derneklerin,
Atatürkçü derneklerinin vb ad na sivil toplum
kurulu u denen derneklerin örgütleyicileridirler.
Dolay s yla söz konusu mitinglerin hepsi asl nda
ordunun geli tirdi i, arkas nda askeri gücün bulun-
du u mitinglerdir. Genelkurmay ba kanl n n
verdi i muht ran n bir yüzü de, söz konusu mitin-
gler olmaktad r. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Çok
aç k ki, kar m zda sivil-demokratik bir cumhuriyet
de il, kaskat  bir askeri yap lanma ve rejim vard r.
Buna cumhuriyet demek bile mümkün de ildir.
Kat  bir tekçi askeri despotizm mevcuttur.
Dolay s yla asl nda cumhurba kanl ndan ba la-
mak üzere meclis, hükümet ve di er bütün sivil

kurumlar askeri yap lanman n üzerine geçirilmi
k l f olmaktad r. Esas olarak devlet, ordu ve onun
etraf nda örgütlenen kurumla malard r.

Bütün karar gücünü genelkurmay ba kan-
l  ele geçirmi tir. Öyle ki, cumhurba kanl  seçi-
minde bile, ne b rak yor ki meclis seçsin, ne de
halk n seçimine b rak yor. lla kendisi atayacak ve
kendi dedi i olacak. Kendi dedi ine, plan na biraz
ters bir geli me olunca i te son dönemde görüldü ü
gibi hemen muht ra veriyor ve askeri müdahalede
bulunuyor. Böylece kendi plan na ters bir geli -
menin önünü almaya çal yor. K saca bütün bu
geli melerle bir kere daha Türkiye cumhuriyeti
devletinin gerçek niteli i, apaç k ortaya ç km
bulunuyor. Kaskat  bir askeri yap lanma vard r.
Karar ve yetki genelkurmay ba kanl n n
elindedir. Her ne kadar cumhuriyet dense de,
baz lar n n ifade etti i gibi bu cumhuriyet askeri
vesayet alt ndaki cumhuriyet bile de ildir.
Gerçekte ise bir askeri diktatörlük mevcuttur.
Ancak bu yap lanma çe itli sivil kurumlarla kendi-
ni örtmekte, maskelemektedir. Genelkurmay
ba kanl n n politik karar düzeyi, cumhurba kan-
l  ve MGK eliyle bu sivil kurumlara aktar lmak-
ta. Bunun ard ndan sözde sivil kurumlar politikay
belirliyormu  gibi karar süreçleri i letilmektedir.
Oysaki ba ta cumhurba kanl  ve MGK olmak
üzere, hiçbir sivil kurumun karar verme gücü ve
yetkisi yoktur. Onlar n sadece genelkurmay
ba kanl n n belirledi i politikalar  ekonomik,
siyasal, sosyal, kültürel alanda uygulama görev ve
sorumluluklar  vard r. Gerçekte Türkiye
cumhuriyeti devleti denen olgu böyle bir yap dad r.
Sözde cumhuriyeti temsil eden sivil kurumlar,
askeri gerçekli i örtecek asma yapra  gücünde
bile de illerdir. Bu durum cumhurba kanl  seçimi
sürecinde çok net bir biçimde aç a  ç km t r.
Meclisin ne kadar karar gücü oldu u, partilerin ne
kadar i levselli e sahip bulundu u, çe itli sözde
sivil dernek ya da devlet kurumlar n n ne kadar
sivil iradeyi temsil etti i netçe görülmü tür. Bütün
bunlar n hepsinin genelkurmayca yönlendirildikleri
aç kt r. Nitekim genelkurmay ba kanl n n son
dönemlerdeki politik aktiviteleri, tümüyle bu poli-
tik yönlendirmeyi sa lamak amaçl  olmu  ve bunu
da gerçekle tirmi tir. Demek ki, Türkiye devletinin
gerçek karar ve yönetim gücü, ordudur ve onun
genelkurmay d r. Özellikle cumhuriyetin yap sal
krizini ifade eden temel hususlarda bu tart mas z
böyledir. Dolay s yla Kürt sorunu kar s nda,
Türkiye devletinin tutumunu genelkurmay ba kan-

Sözde  cumhuriyet i  temsi l  eden
Sivi l  kurumlar

Asker i gerçekl i i  örtecek
Asma yapra  gücünde bile

De i l lerdir.
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l  belirlemektedir. Nitekim AKP hükümetinin ve
ba bakan n kendilerine göre politika olu turma
amaçl , 2005 ve 2006 y l ndaki baz  giri imleri
askeri güçler ve genelkurmay ba kanl  taraf ndan
derhal durdurulmu tur. imdi cumhurba kanl
seçimi üzerinden geli tirilen mücadele de asl nda,
AKP'yi daha fazla ordu yönetiminin denetimine
alma giri imidir. Bu bak mdan seçimler, asl nda,
ciddi bir politika de i ikli ine Türkiye'de yol
açmayacakt r. Biz elbette onu da gözetiyoruz.
Mümkün oldu u kadar seçim süreçlerini hatta
imkân olursa meclisi bir mücadele alan  olarak
de erlendirmeye çal aca z ama buras n n hiçbir
zaman stratejik nitelikte olmad , politik karar

süreçlerinde belirleyici yan n n bulunmad  aç k-
t r. Dolay s yla seçim gerçe ine stratejik bir anlam
yüklemeyece iz. Zaten devletin kendisi de mevcut
seçim sürecini gündemle tirirken, sivil yönetim
yap lan nda çok fazla de i iklik öngörmemekte-
dir. Seçimlere mevcut yasalarla gidilmektedir.
Meclis aritmeti inde yönetimi de i tirecek
düzeyde bir de i imin olmayaca  herkesçe kabul
edilmektedir. Biraz AKP belki geriletebilir, ba ka
bir partiyle koalisyon yapma durumuna
dü ürülebilir. Öyle de olsa yine birinci parti,
hükümeti elde tutan güç AKP olacakt r. Dolay s yla
imdi cumhurba kan n  AKP seçemedi diye,

Türkiye'yi yeni bir erken seçime götürmek asl nda
cumhurba kan n  seçecek bir meclisi ortaya ç kart-
mayacakt r. O zaman böyle bir seçim sürecinin
dayat lmas ndaki temel amaç nedir? Demek ki bu
amaç, AKP'yi mecliste zay flatmak ya da AKP'nin
d nda yeni bir parti mecliste birinci parti haline
getirmekten çok, AKP üzerinde bask  uygulayarak
onu Kürt özgürlük hareketine kar , devlet poli-

tikas yla daha fazla bütünle tirmektir. AKP'yi daha
çok politika de i tirir, dolay s yla orduyla mevcut
cumhuriyet politikalar yla daha fazla uzla r hale
getirme çabas d r. Nitekim bask  uygulayan güç
olarak, genelkurmay ba kanl  bu mesaj  aç kça
vermi  ve AKP yönetimi de mesaj  alarak buna
uygun davranm t r. Y. Büyükan t- T. Erdo an
görü mesi böyle bir mesajla ma ard ndan gerçek-
le mi tir. Bu güçlerin birbirlerini biraz sarsarak,
yeni bir uzla ma yaratma aray  olmaktad r. Böyle
bir uzla man n PKK'ye kar , Kürtlere ve Kürt
özgürlük hareketine kar  yeni bir ittifak aray
oldu u, yeni bir imha ve tasfiye plan  haz rlama
giri imi oldu u ku ku  ve  tart ma götürmez bir

gerçektir. K saca genelkurmay n yönlendirmesi
alt nda yeni bir uzla ma ittifak  devlet yönetimi
içinde sa lanmaya çal lmaktad r.  T pk  2005
A ustos'unda oldu u gibi. imdi de yeni bir topy-
ekûn sava  plan , imha ve tasfiye plan  haz rlan-
maya çal lmaktad r. Seçim süreciyle asl nda bu
gerçek örtülmek, gizlenmek istemektedir. Gerçekte
ise yap lan gizliden gizliye yeni bir hükümet-
genelkurmay uzla mas  ve ona dayal  PKK'yi imha
ve tasfiye plan  olmaktad r. Nitekim bu konuda
hepsi birle iyorlar. En son ba ms z adaylar n
konusunda da mecliste birlik halinde DTP'ye kar
tüm partiler ortak tutum belirlediler. Kendileri
aç kça öyle söylüyorlar; "hiçbir konuda birle e-
meyen meclis, DTP'ye kar  birle ti" diyorlar.
Demek ki bütün partiler, DTP'ye kar  birlik oluy-
orlar. Bu birli i yaratan genelkurmay mesajlar d r,
politikalar d r. Genelkurmay n, Kürtlere kar  poli-
tikas  da nettir. "Ne mutlu Türküm" demeyen
herkes, genelkurmay muht ras yla dü man ilan
edilmi tir. Bunun anlam  Kürtler, Türkiye
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cumhuriyetinin dü man  olmaktad r. Dü mana
kar  sava makta, Y. Büyükan t'la, . Ba bu 'un s k
s k söyledikleri gibi esast r. Tek bir nefer kalmay n-
caya kadar, bu sava  sürdüreceklerini söylemekte-
dirler. Güya da da tek bir nefer kalmayacakm
gibi ima ediyorlar ama esas olarak Kürt'ü dü man
ilan etmi  durumdalar. Dolay s yla  bir  tek  Kürt
neferi kalmay ncaya kadar, imha sald r lar n
sürdüreceklerdir. TC devletinin, Kürtlere ve Kürt
özgürlük mücadelesine kar  tutumu budur. Bu
netle mi , kesinle mi  bir tutum olmaktad r.
Ku kusuz toplum içinde farkl  dü ünenler, bu poli-
tikalar  do ru bulmayanlar vard r ama devleti ve
toplumu yöneten, yönetimi elde tutan güç
genelkurmay ba kanl d r ve mevcut genelkurmay
ba kanl n n görü ünün bu oldu u da sabittir.
Bunu gizleme zahmetine bile katlanmamaktad rlar.
Hem Y. Büyükan t, hem de . Ba bu  her f rsatta,
aç kça Kürt dü man
olduklar n , Kürt inkâr  ve
imhas  politikas n  sonuna
kadar sürdüreceklerini
ifade etmektedirler.
Dolay s yla be inci
ate kes sürecine kar ,
Türkiye devletinin tutumu
böylece netlik ve kesinlik
kazan yor. Baz  çevreler
buna kar t olsalar da
hatta ordu içinde bile buna
kar  güçler bulunsa da,
AKP bile baz  farkl
aray lar  geçmi te sürdürmü  olsa da, kendi poli-
tikalar n  yürütmeye, genelkurmay kar s nda
hiçbir eye güç getirememektedir. Dolay s yla o tür
yakla mlar n hepsi genelkurmay politikalar n n
hayat bulmas  için birer aldatma, birer oyun olmak-
tan öteye gitmemektedir. u netçe ortaya ç k yor ki,
mevcut genelkurmay n bu inkârc  ve imhac  zih-
niyeti darbelenmedikçe, bu zihniyetten kay-
naklanan politikalar yenilgiye u rat lmad kça, Kürt
sorununun demokratik çözümü, Türkiye'nin
demokratikle mesi, cumhuriyetin bir demokratik
cumhuriyet haline gelmesi, askeri vesayetin
ortadan kalkmas  gerçekle meyecektir. Ancak
güçlü bir özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle,
genelkurmay n bu kaba materyalist, inkârc  ve
rkç - oven-milliyetçi zihniyeti k r l p, politikalar

yenilgiye u rat ld kça Türkiye'nin demokratik-
le mesinin ve Kürt sorununun demokratik
çözümünün önü aç labilir. Böyle bir süreç geli e-

bilir. Bunun d nda art k bar ç l demokratik
çözümün gerçekle mesi için herhangi bir f rsat,
imkân kalmam t r.

18 May s'tan itibaren, özgürlük hareketi ve
halk olarak yeni bir mücadele sürecine girmekte
oldu umuz, tart ma götürmez bir gerçektir.
Hemen belirtelim ki, 15 y ld r Kürt sorununun
bar ç l-demokratik çözümü için Önder APO, elden
ne geliyorsa onu yapm t r. Her türlü zorlu a ve
uluslar aras  komploya ra men, yine mral  imha ve
i kence sistemine ra men bar ç l ve demokratik
çözümde srarl  olmu tur. Hareketimiz ve halk m z-
da Önder APO'nun bu çabalar n , eksiksiz destek-
lemi tir. Ancak gelinen noktada çok aç kça
görülüyor ki, sadece bizim istememizle, Kürt
taraf n n istemiyle bar  ve demokratik çözüm
olmuyor. Bunun gerçekle mesi için iki tarafl  irade
ve yakla m gerekiyor. Oysa k smen ifade etti imiz

gibi, TC yönetimi bizim bu
çabalar m z  hep bir
zay fl k, zafiyet biraz daha
bast r l rsa teslimiyete ve
imhaya aç k bir tutum
olarak de erlendirmekte,
dolay s yla halk olarak
Kürtleri imha etme
ç a b a l a r n d a n
vazgeçmemektedir. Önder
APO'nun ifade etti i gibi,
Türkiye yönetimi alt nda
Kürdistan'da, "askeri i gal

vard r, siyasal sömürgecilik
mevcuttur, ekonomik olarak ya ma, talan, sömürü,
aç  b rakma vard r. Kültürel olarak ise soyk r m
sürmektedir." Bu kadar kapsaml  bir imha
sald r s n , TC yönetimi halk m z üzerinde uygula-
maktad r. Bunun sonucunda Önder APO, 18
May s'tan itibaren art k aktif politik giri imlerde
bulunmayaca n , dolay s yla Kürt özgürlük
hareketini ve halk  kendi kaderi hakk nda karar
almak üzere serbest b rakt n  ilan etmi tir. Zaten
1 Ekim 2006 tarihli be inci ate kes ça r s
yap l rken  de  bu  ate kesin art k tek tarafl
ate keslerin sonuncusu oldu u, ba ar l  olursa
demokratik çözümün gerçekle ece i, ba ar l
olmazsa art k Mart 93 ate kesiyle ba lat lan sürecin
sona erece i ilan edilmi ti. imdi de gelinen nokta
da, ate kesin stratejik ba ar  kazanmad , Türkiye
yönetiminin tek yanl  ate kesten yararlanarak Kürt
sorununun bar ç l-demokratik çözümünü gerçek-
le tirmek yerine, Önderli imizi, hareketimizi ve

Türkiye yönetimi al t nda
Kürdis tan'da

"asker i i ga l  vard r
siyasal sömürgecil ik mevcuttur
ekonomik olarak ya ma,  ta lan

sömürü, aç b rakma vard r
Kültürel  olarak ise soyk r m

sürmektedir."
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halk m z  imha etmek için sald r lar n  her alanda
kat kat artt rd  ya anarak görülen, net anla lan
bir gerçek olmu tur. Art k Önder APO, bar  ve
demokratik çözüm çizgisinde dururken, politika
belirlemede aktif olmad n , Kürt halk n n ve
özgürlük hareketinin kendi karar n  kendisi verme-
si gerekti ini belirtmi tir. 18 May s'tan itibaren
geçerli süreç böyle bir süreç olmaktad r. Önder
APO, bar ç l demokratik çözüm çizgisinde dur-
maktad r. E er taraflar ba vurur yard m talep eder-
lerse, bar ç l ve demokratik çözüm çizgisinde
arabuluculuk görevini yapmaya haz r bir konumda
olaca n  ifade etmi tir. Onun d nda özgürlük ve
demokrasi mücadelesini yürütmenin art k hareke-
timizin ve halk m z n karar  temelinde olaca n
ortaya koymu tur. Bu noktada hareketimize day-

at lan da imha, halk m za dayat lan inkâr ve yok
sayma oldu una göre var olmak için direnmekten
ba ka çare yoktur. Nas l ki otuz y l önce Haki Karer
yolda n katliam na kar  direnme karar  ver-
ilebilmi  ve bu karar otuz y lda bu büyük tarihsel
geli melere yol açm sa, imdi de bu tarihsel olay n
otuzuncu y l dönümünde, yine hareketimize ve
halk m za dayat lan topyekûn imha sald r s na kar
hareketimizin ve halk m z n karar üphesiz diren-
me olacakt r. Bu bak mdan genelkurmay n netçe
ortaya koydu u ve erken seçimle birlikte yeni bir
imha konseptini haz rlamaya çal t klar  bu süreçte
hareket ve halk olarak bizim de kendimizi savun-
mak üzere, aktif mücadele konumuna geçece imiz
kesindir. Art k Mart 93'den bu yana, var olan pasif

savunma süreci ya da tek yanl  ate kese dayal
bar ç l demokratik çözüm süreci sona erecektir.
Elbette me ru savunma çizgisinde, demokratik
konfederalizmi örgütlemek ve in a etmek üzere
hareket ve halk olarak, aktif savunma direni i içeri-
sine girece iz. Art k tek yanl  ate kes süreçleri sona
erecektir. Olursa çift tarafl  ate kes ve bu temelde
bar  aray lar  gündeme gelebilecektir. Zaten
dikkat edilirse, be inci ate kes süreci pratikte Türk
ordusunun yakla mlar  nedeniyle bir ate kes
gerçekte olmam t r. Her ne kadar gerilla ate kese
s k  s k ya ba l  kalm  olsa da, Türk ordusu a r
k  ko ullar na ra men askeri operasyonlar n  iki
kat,  üç  kat  artt rarak sürdürmü tür. Daha önceki
süreçten çok daha yo un bir çat ma dönemi bu
ate kes sürecinde ya anm t r. Giderek 2007

bahar yla birlikte ise tümüyle bir sava  durumu
Kürdistan'da hâkim hale gelmi tir. Önder APO'nun
ça r lar na uyma temelinde, gerilla kendisini 18
May s'a kadar tek yanl  ate kes konumunda tutsa
da, Türk ordusunun Botan'da, Zagros'da, Amed'de,
Erzurum'da, Dersim'de, Amanos'da, Serhat'ta
Kürdistan' n dört bir yan nda yürüttü ü operasyon-
lar, güney Kürdistan'a yönelik tehditleri, ran
ordusuyla birlikte geli tirdikleri ortak sald r lar
asl nda pratikte ate kes diye bir ey b rakmam t r.
Tam bir sava  konumunu hâkim k lm t r. Yeni bir
çift tarafl  ate kes süreci geli medikçe, mevcut
durumun art k ate kes say lamayaca  aç kt r.
Besbelli ki bu yeni süreç aktif savunma ve direnme
süreci olacakt r. Türk genelkurmay n n topyekûn
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imha sald r lar na kar , hareketimiz ve halk m zla
özgür ve demokratik ya am n  geli tirebilmek için
aktif savunma direni i içinde olacakt r. unu herkes
çok iyi bilmeli ki, Kürdistan'da ya Önder APO'nun
yürüttü ü bar ç l demokratik çözüm süreci i leye-
cek ve Kürt sorunu bu temelde çözüme kavu acak
ya  da  me ru savunma çizgisinde aktif savunma
sava  geli ecek ve Kürt demokrasisi böyle bir
sava  içerisinde örgütlenip yürütülecektir. Bunun
d nda üçüncü bir yol kesinlikle olmayacakt r.
Önder APO'suz ve PKK'siz bir Kürt sorununun
demokratik çözümü asla gerçekle meyecektir.
Olacaksa e er bir bar ç l demokratik çözüm bu
sadece ve sadece Önder APO'yla gerçekle ecektir.
Halk m z ve hareketimiz bar n elçisinin mral 'da
oldu unu, Türk-Kürt birli ine dayal  bir
demokratik çözümün ancak Önder APO taraf ndan
gerçekle tirilebilece ini ilan etmi tir. Hareketimiz
bu konuda çok somut bir deklarasyon yay n-
lam t r. Biz hiçbir zaman bar ç l demokratik bir
çözümü yads mad k.

Biz elli y lda sürse, yüz y lda sürse, iki
yüzy l  da  sürse  me ru savunma sava nda srarl
olaca z. Önder APO'nun ve özgürlük çizgisinin
militanlar  olarak, askerleri olarak direni  mücade-
lesini geli tirece iz. Biz bunun taraf y z. Önder
APO'da bar  ve demokratik çözümün taraf d r.
Önder APO'suz ve PKK'siz Kürt sorununun
çözülebilece ini sananlar büyük yan lg
içindedirler. Böyle bir çözüm için akl  ba nda
hiçbir Kürt bulunmayacakt r. Ya Önder APO'nun
bar ç l demokratik çözüm çizgisi i leyecek ya da
yüzlerce y lda sürse örgütlü halk olarak biz aktif
savunma direni inde kesin kararl  olaca z. Çok
aç k ki özgürlük hareketi ve Kürt halk  olarak,
böyle bir direni i sürdürme gücümüz ve imkân m z
vard r. Asl nda Türkiye devletinin Kürtlere kar
imha sava n  yürütme gücü kalmam t r. Dikkat

edilirse Türkiye toplumu bu sava n yükünü daha
fazla çekememekte, sava a kar t olanlar her geçen
gün artmaktad r. Buna kar l k Kürt toplumu özgür-
lük ve demokrasi için aktif savunma direni ini
geli tirmekten ba ka çaresinin kalmad n
görmektedir. Di er yandan Türkiye ekonomisi ve
ordusu, daha fazla uzun süreli sava a dayanma
gücüne sahip olmazken, Kürt halk n n özgürlük
güçleri, gerillas  ve demokratik kurumla mas
direni  mücadelesini y llarca sürdürecek bir güce
ve potansiyele sahiptir. Türk inkarc  ve imhac  sis-
teminin dayand  Ortado u statükosu, Irak'ta
parçalanm t r ve bir kere daha eskiye döndürmek
mümkün de ildir. Bu nedenle Türkiye yönetimi,
ran ve Suriye'yle ne kadar ittifak yapmaya çal r-

sa çal s n ayn  ittifak  Irak ve Güney Kürdistan
federe yönetimiyle sa layamayacakt r. Buna
kar l k en az ndan geçmi teki gibi bir iç çat ma
durumu, Kürtler aras nda olmayaca  gibi özgürlük
hareketimiz Kürdistan' n tüm parçalar n  harekete
geçirecek güce ve etkinli e ula m  durumdad r.

Türkiye'nin AB'ye giri  serüveni iyice ç kmaz içine
dü mü  görünüyor. AB, AKP'ye destek verirken
ordunun yakla mlar ndan rahats zl k duyuyor.
Türkiye'yi tek yanl  ve var olandan ileri düzeyde
desteklemesi mümkün de ildir. Geleneksel poli-
tikay  AB sürdürmektedir. Bu bak mdan Türkiye
yönetimi için ne tür imkânlar varsa, ayn  düzey
Kürtler aç s ndan da mevcuttur. u çok iyi biliniy-
or ki, Türkiye yönetimi 1990'l  y llarda PKK'ye
kar  sava m  ABD ve Güneyli güçlerin deste ine
dayanarak yürütebildi. E er ABD ile KDP ve YNK
deste i olmasayd , Türkiye yönetiminin bu kadar
uzun vadeli sava  sürdürmesi asla mümkün ola-
mazd . imdi ne ABD'den, ne de KDP ve YNK'den
geçmi teki gibi destek almas  Türkiye yönetiminin
mümkün de ildir. Nitekim alamamakta, stratejik
olarak çeli ki ve kar tl k düzeyi gittikçe daha fazla
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geli mektedir. Daha da ötesi imdi ki genelkurmay
ba kan  Y. Büyükan t, 90'l  y llarda ABD'yle, KDP
ve YNK'den destek alma, PKK'ye kar  onlarla
i birli i yapma politikas n  yanl  bulmaktad r.
Derler ya; kedi ula amad  ci ere murdar dermi ,
Y. Büyükan t' n tutumu da ona benzemektedir.
Daha fazlas n  sa lamak için yani KDP ve ABD'yle
daha çok i birli i yapmak için yan p tutu mas na
ra men, bunu elde edemeyince bu sefer i birli i
politikas  yanl t  demektedir. Ne kadar kar k ve
çeli ki içinde oldu unu ancak bu durum gösterir.
E er  f rsat, imkân ve ortam bulsa ABD'yle ve
KDP'yle, YNK'yle daha fazla i birli i yapmaya
çal acakt r. Ancak mevcut uluslar aras  ve bölgesel
ko ullarda, Türkiye yönetiminin kürt inkâr  ve
imhas  politikas na geçmi teki gibi destek bulmas
ABD'yi, AB'yi, bölge devletlerini, daha çok da
KDP ve YNK gibi güçleri eski düzeyde katmas
art k imkâns zd r. Her ne kadar ABD'nin bölgede,
Türkiye'ye ihtiyaç duyma gibi bir durumu varsa da
en az ayn  düzeyde Kürtlere de ihtiyaç duyma duru-
mu vard r. Dolay s yla bölgede ve uluslar aras
alanda, Kürtlerin de politika yapmas n n önü
aç lm t r. Dolay s yla inkâr ve imha da srarl  olan
ve genelkurmay etraf nda toparlanan kli in uzun
vadeli sava  yürütme gücü ve imkân  yoktur. Her
ne kadar . Ba bu  her f rsatta, mezardan geçenin
sl k çalmas  gibi tek nefer kalmay ncaya kadar

sava  sürdürece iz dese de, asl nda bu onun ne
kadar korku içinde oldu unu göstermektedir.
Nitekim K. Evren ba ta olmak üzere çok say da
emekli subay n, sava la sonuç al namayaca n
ifade eden görü leri kamuoyuna yans m t r.
Ordunun sava  gücü eskiye göre çok çok
dü mü tür. Teknik donan mla bu zay fl k azalt l-
maya çal lmaktad r. Bununda uzun vadeli bir
sava  sürdürmeye yetmeyece i aç kt r. Çok net
görülüyor ki, hareketimizin ve halk m z n özgürlük
ve demokrasi için aktif savunma direni ini
sürdürme potansiyeli ve imkânlar  Türkiye'ye göre
çok daha güçlüdür. çte ve d ta zay f olan, daralan
derin krizler ya ayan Türkiye devletinin kendisidir.
yice daralt lm  ve zay flat lm t r. Asl nda bu

K z lelmac  ya da neo-ittihatç  denen klik, iyice
daralt lm ,  s k t r lm t r.  A lmas  imkân
dâhilindeydi. imdi bu s k kl k bir yandan Y.
Büyükan t ve . Ba bu  gibi gerçekten de M.
Kemal'den çok Enver Pa aya benzeyen ki iliklerin
genelkurmaya getirilmesiyle, yine AKP ve benzer
di er güçlerin rantç  nitelikleri gere i sava  payan-
das  yap lmas yla, bu kli in ömrü uzat lmaya

çal lmaktad r. Öyle anla l yor ki, nas l ki Enver
Pa a serüvenci yakla mlar yla koskoca Osmanl
imparatorlu unu çökü e götürdüyse, benzer bir
biçimde Y. Büyükan t ve . Ba bu  ikilisi de benz-
er yakla mlar yla, Türkiye cumhuriyetini daha
fazla rejim krizine, bunal ma götürecektir. E er
akl  ba nda Türkiye gerçe ini gören ve demokratik
yakla m  esas alan liderlikler geli mez ve iradesi-
ni ortaya koymazsa belki de bunlar da benzer
serüvenci yakla mlar yla, Türkiye cumhuriyeti
devletini krizler içerisinde çözülü e ve çökü e
götüreceklerdir. Nitekim bu denli kaba materyalist
inkarc  ve milliyetçi yakla m n, Sovyetlerde bile
ya amad , çözülü e gitti i aç kt r. Sovyetler gibi
güçlü devlet bile bu zihniyetle ayakta kalamad na
göre bu kadar daralt lm  askeri mant k içine
hapsedilmi  bir yakla m ile Türkiye'nin ilerlemesi,
kendini demokratikle tirmesi mümkün de ildir.
E er daha fazla genelkurmay bu dar, bask c ,
despotik yakla m nda srar ederse, gidi
Türkiye'deki sistemin çökü ü farkl  patlamalar n
ortaya ç k  olacakt r.

Çok aç kça görülüyor ki, dü man inkar ve
imha da kararl d r. Kolay kolay bu yoldan kendi
r zas yla vazgeçmeyece e benzemektedir.
Dolay s yla ayn  kararl l k hatta daha fazla karar-
l l k ve srar özgürlük ve demokrasi mücadelesini
geli tirmek için bizde olmak durumundad r. Bizde
özgürlük ve demokrasi mücadelesini geli tirmede,
aktif savunma direni ini ilerletme de, hareket ve
halk olarak çok kararl  ve srarl y z. Esas zor olan,
pasif savunma konumunda olmakt . Gerilla için,
halk için zorluklar tek yanl  ate kesi sürdüre-
bilmekti. Biz on be  y ld r o zorlu süreçlerden
ba ar yla geçip bugüne geldik. En zoru büyük
bedeller ödemi  olsak da, ba ar p bugüne ula t k.
Gerilla büyük tecrübe edindi, dersler ç kard . Tek
yanl  ate kesi  y llarca sürdürme gücünü gösterdi.

imdi bu kadar zorlu süreçleri ba ar yla yürüte-
bilen, onun deney ve tecrübesini edinmi  olan bir
gerillan n yine bu temelde halk n aktif savunma
direni ini geli tirmesi, elbette daha çok
mümkündür. Asl nda geçmi ten daha zor olmaya-
cakt r.  Zor  süreçler  a lm t r. Özgürlük için,
demokrasi için, demokratik komünalizmi örgütle-
mek için, Kürt halk n n özgür, demokratik komünal
ya am n  konfederalizm çizgisinde geli tirebilmek
için, aktif direni i yürütme gücü ve imkan  vard r.
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Önder APO'nun yürüttü ü bar  ve demokratik
çözüm çizgisi muhataplar  taraf ndan olumlu
kar lanmaz ve pratikle tirilmezse, hareket ve halk
olarak bizim de geli tirece imiz aktif savunma
sava  içerisinde, Kürt demokratik konfederalizmi-
ni örgütlemek, Kürt halk n n direni  içerisinde
özgür, ba ms z, demokratik ya am n  örgütleyip
sürdürmektir. Bu da hareketimizin ve halk m z n
çözüm alternatifidir. Demek ki, Kürt taraf  Kürt
halk , hareketimiz alternatifsiz de ildir. Çözümsüz
de ildir. Bar  ve demokratik çözüm elbette terci-
himizdi. Önderli imizin istemi ve büyük çabayla
gerçekle tirmek istedi i husustu. Do ru buldu u-
muz ve inand m z için onda srar ettik. Fakat e er
bu kar lanm yorsa, kar  taraf çözüme gelmiyorsa
o zaman kendi özgür demokratik örgütlülü ünü
geli tirip, iradesini ortaya ç kartarak Kürt halk
kendi çözüm alternatifini gerçekle tirebilir. Bunu
sa lama sürecine giriyoruz. Elbette mücadele
etmek, dinamizm getirdi i gibi bedel de ister. Biz
bu bedeli geçmi te verdi imiz gibi imdi de özgür-
lük için, demokrasi için, e itlik için, halklar n
karde li i ve birli i için, insanl k için geçmi te
ödedik. Binlerce, on binlerce kahraman ehit
verdik. imdi de bu mücadelenin istedi i bedeli
ödemeye haz r z. Yeter ki, insanl n özgür, e it
demokratik yürüyü ü gerçekle sin. Kürt halk n n
özgür ve demokratik gelece i garanti alt na al ns n.
Bunu sürdürme de elbette temel güç kayna m z
her zaman oldu u gibi yine ehitlerimizdir. Böyle
bir mücadeleyi yürütmede ba ar  çizgisini ehitler
gerçe i vermektedir. Kahraman ehitlerimizin
direnme ruhu, fedai çizgisi önderli e ve halka
ba l l k düzeyi görevlerimizi ba armada temel kay-
na m zd r. Geçmi te oldu u gibi bundan sonra da
halk olarak, gerilla olarak görevlerimizi bu çizgide
ba ar yla yürütece iz. Gerillay  ve  halk  ser-
hildan n  etkili bir biçimde ve birlikte geli tirerek,
aktif savunma direni i içerisinde Kürt demokrasisi-
ni örgütlemeyi sürdürece iz. Dolay s yla da Kürt
sorununun çözümünü geli tirece iz. Bu çizginin
ba ar  getirece i, zafer getirece i otuz y ll k direni
içerisinde ortaya ç km  olan özgürlük ve
demokrasi birikimlerini kat kat ilerleterek, hem
Kürt halk , hem de bölge halklar  için özgür ve
karde çe ya am sürecini ilerletece i ortadad r.

Elbette yeni süreç aktif savunma direni inin
kendine has özellikleri olacakt r. Özellikle gerilla
cephesinde bu gerçekleri görmek büyük önem arz
etmektedir. Dü man n inkar ve imhadaki bu
srar n n getirdi i yeni taktikler, tarz dikkatle ince-

lenip çözülmek, ona kar  tedbirler geli tirmek
durumundad r. Yine aktif savunma duru u elbette
ki hareket tarz nda, örgütlenmede, eylem çizgisinde
her bak mdan yenilikler istemektedir. Bu bak mdan
tüm arkada lar m z n, gerilla komutanl klar n n,
birliklerinin yeni sürecin özellikleri üzerinde
yo unla mas , tart mas  taktik ve tarz bak m ndan
gerçekle tirmemiz gereken yenilikleri bularak
prati e geçirmesi gereklidir. Bir yandan dü man n
ortaya ç kard  yenilikleri çözüp onlar  bo a ç kar-
tacak tedbirler geli tirirken, di er yandan yeni
mücadele sürecinin özelliklerine uygun bir üstlen-
me tarz , hareket tarz , vuru  tarz  geli tirmek
görevlerimizi ba armak için esas olmal d r. Bu da
her alandaki komuta ve sava ç  gücünün kendi
görevidir. Tüm yolda lar n yüksek bir sorumluluk
duygusuyla bu görevlerine sahip ç kacaklar ,
yarat c  bir yakla mla mücadeleyi ba ar yla
yürütecek tarz ve takti i yakalayacaklar na dair
inanc m z güçlüdür. Yeter ki, yo unla al m, sorum-
lu davranal m. Görev ve sorumluluklar m za sahip
ç kal m. Yeter ki önderlik çizisini, ehitler çizgisini
iyi kavrayal m. Onlar n güçlü takipçileri olmay
bilelim. Böyle yapan herkes her yerde kesinlikle
ba ar  kazan r. Zorluklar  yener. Engelleri a ar. El
att  tüm görevleri ba ar yla yürütür. Otuz y ll k
mücadele prati imizin kan tlad  gerçeklik budur.
Bu gerçek bundan sonra da mücadelemizi ba ar y-
la geli tirmede, bizim temel güç kayna m zd r. Bu
bak mdan da zorluklar geçmi te kalm t r. Zor
görevleri ba aranlar kahraman ehitlerimiz olmu -
tur. Onlar n yaratt  büyük birikim, yine sa lad k-
lar  tecrübe bizim yeni süreç görevlerini ba ar yla
yürütmemiz konusunda en temel
dayanaklar m zd r. Onlara dayanmay  bildikçe
ba araca m z kesindir. ehitler çizgisini özüm-
seyen ve prati e aktaran herkes her yerde kesinlik-
le ba ar l  olacakt r. Bu temelde diyoruz Haki Karer
yolda n ve tüm kahraman ehitlerimin an lar
ölümsüzdür.



Komüna rKomün a r 4545

1 May s, dünyan n her taraf nda  i çiler,
emekçiler ve sosyalist dünya özlemini dilendiren-
ler ve bu özlemlerle ya ayanlar taraf ndan emekçi-
lerin mücadele ve dayan ma günü olarak kutlan r.
1 May s 1886 da Chicago'lu i çiler 12 ila 16 saat
aras  olan çal ma saatlerini 8 saate dü ürme
talebiyle grev yaparlar. Bir y l sonra yine
Chicago'da ya anan olaylar ve ard ndan dört i çi
önderinin idam edilmesiyle ba layan bu süreç,
sonras nda sekiz saatlik i  gücü için verilen
mücadelenin sembol günü olarak 1899'da 2.
Enternasyonal taraf ndan dünya emekçilerin
mücadele ve dayan ma günü olarak kabul edilir.
19. yy. ve 20. yy' n ba nda Amerika Birle ik
Devletlerinde emekçilerin mücadelesi yükseli te-
dir. Ayn ekilde kad n hareketi de Amerika'da yük-
seli tedir. Nitekim Dünya Emekçi Kad nlar günüde
ABD kaynakl d r. Bu tür günler do al olarak kapi-
talizmin en fazla geli ti i  ve  i çilerin mücade-
lesinin en yo un oldu u Amerika'da ortaya ç k yor.
Amerika önceleri bu günkü gibi sesiz, emekçilerin
mücadelesiz oldu u bir ülke de ildir. Belirtilen
süreçlerde emekçilerin mücadelede öncülük etti i
bir ülke haline gelmi tir. Böyle bir ülkede bir may s
ortaya ç k yor. Daha sonra ise bütün dünyada kut-
lan yor.

1 May s emekçiler gününde ifadesini
bulan emekçilerin mücadelesi ve sosyalizm hedefi
esas olarak da önderli imizin, "sosyalizmin
peygamberleri" dedi i Marks ve Engels'in
1.Enternasyonali örgütleyerek ve bu örgütlülükle
i çileri sadece tek tek ülkelerde de il de uluslar
aras  alanda dayan ma içine sokan bir bilinç ortaya
ç karmas yla yayg nla m t r. çi örgütlerinin
geli tirilmesi ve bunlar n Enternasyonal çat s
alt nda bulu mas  giderek dünyan n birçok
ülkesinde emekçilerin daha da örgütlü mücadele
vermesini beraberinde getirmi tir. Zaman n ABD'si
ayd nlanma ça ndan sonra kapitalizmin zafer
kazand  bir ülkedir. Kapitalizm sistem olarak

ba ar s n  esas olarak ta 19. yy.da ilân etmi tir.
Devletçi gelene e ve iktidar olma tecrübesine sahip
egemen sömürücü s n flar burjuvazi ahs nda da
kendini hakim k lmak için bask y  ve eline
geçirdi i devlet araçlar n , imkanlar n  sömürücü
düzenlerini kal c la t rmak için alabildi ine kullan-
m lard r. Bu çerçevede 19.yy' da kendisini siyasi
olarak tamamen hakim hale getiren kapitalizmin
sömürüsü çok derin ve kapsaml d r. Kad nlar n ve
çocuklar n bile 16-18 saat çal t r ld , emekçilerin
iliklerine kadar sömürüldü ü bir sistem haline
gelmi tir. imdi ise b rakal m sekiz saatlik i
gününü, Avrupa'da haftada be  gün 7 saatlik çal -
ma gerçe i  ortaya  ç km t r. Böyle bir düzeyin
ortaya ç km  olmas , emekçilerin iki yüz y ld r
kesintisiz '8 saatlik çal ma  ve  e it  i e  e it ücret'
mücadelesinin sonucudur. Bu mücadele yan nda
bilimsel teknik geli menin ortaya ç kmas yla bir-
likte i  saatlerinin azalt lmas  imkanlar  do mu ,
'e it  i e  e it ücret ödeme' konusunda da önemli
mesafeler kaydedilmi tir.

Tüm bu geli melerin öyle kolay
olmad n , 1887'de idam edilen dört i çi önderiyle
ba layan ve ondan sonra her y l 1 May sta emekçi-
lerin bedel vermesiyle ortaya ç kt n  bilmek
gerekir. 19.ve 20. yy'da örgütlenen i çiler, emekçil-
er kapitalizmi geriletmek ve a mak için büyük
mücadeleler vermi tir. Kapitalist sisteme kar
mücadelenin 19. yy. ortalar nda Marks ve Engels'in
önderli inde sosyalizmin bayra  alt nda
yap ld n  biliyoruz. Eksi i, yanl  bir yana kapi-
talizmin sömürüsünün bask n oldu u bir süreçte

Kürtler Aç s ndan Sosyalizm Bir Zorunluluk Oldu u Kadar
Sosyalizmi Savunmamak da Büyük Bir Gaflettir
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emekçileri, i çileri bir ideolojiye, teoriye, örgütlü
güce, mücadele stratejisi ve taktiklerine kavu tur-
mak o dönemde gerçektende tarihi bir sorumlulu u
yerine getirmektir. Bu sorumlulu u çok ciddi bir
biçimde duyarak, ciddi yakla arak i çilerin eline
ideolojik, teorik, örgütsel güçlü bir silah ver-
mi lerdir. 19. yy'la birlikte ABD ve Avrupa'da
emekçilerin mücadelesinde önemli ilerlemeler
ortaya ç km t r. ABD de i çilerin emekçilerin
büyük mücadele verdikleri bir ülke olmu tur. Hala
zevkle okunan, o dönemin ABD'nin nas l oldu unu
ortaya koyan Jack London, John Steinbeck ve
Haward Fast'lar o dönemin
emekçilerinin mücade-
lesini, sistemin de
bask c  sömürücü
yönünü ortaya koyan
çok de erli edebi eserler
yaratm lard r. Yine o
dönemdeki mücadeleleri
anlatan filmler de vard r.
Ama giderek ABD'de sar  sendikac l n ortaya
ç kmas , burjuvazinin emekçileri sat n al p sistem
içi bir s n f haline getirmesiyle birlikte bu yönlü
mücadele de gerilemi tir. Teorinin sisteme yanl
yakla m  ve sistemi tarihsel bütünlü ü ve geli im
evreleri aç s ndan çok köklü ele alamay , kendini
darla t ran bir yakla m içinde olmas  da sistemin
emekçiler ve toplum üzerindeki hakimiyetini k r-
mada rolünü oynayamam t r.

1 May s denince akla esas olarak da
sosyalizm tarihi gelmeli, sosyalizm anlay
gelmeli, insanl n demokrasi, özgürlük ve sosyal-
izm için verdi i mücadeleler gelmelidir. Bunlardan
ç karaca m z ideolojik, teorik, örgütsel ve pratik
derslerle gelece e bak m z  daha net ortaya
ç karmak akla gelmelidir. Önderli imiz  1
May s'taki her de erlendirmesini kapsaml  bir
sosyalizm çözümlemesi eklinde yapm t r.
PKK'nin sosyalizm anlay n  ortaya koymu tur.
Bu, dünyada da böyledir. Dünyada 1 May s sadece
i çilerin, emekçilerin bayram  olarak ele al nmaz,
ayn  zamanda sosyalizm bayram  olarak görülür.
Sosyalizmin kendini ve mücadelesini ele al p
de erlendirdi i bir gündür de 1 May s. Dolay s yla
da Sosyalistlerin mücadele ve dayan ma günüdür.

Geçmi teki mücadele biçimini biraz
açmam z gerekiyor. 19.yy.da Avrupa'da kapital-
izmin geli mesi de yüksek düzeydedir. Bu yönüyle
Marks ve Engels'in mücadele vatanlar d r.
Almanya, daha sonra da Fransa ve ngiltere'de
mücadele yürütmü lerdir. Emekçilerin mücadelesi
belli düzeyde teorik ve örgütlü güce dönü mü tür.
1871'de Paris Komünü'nde oldu u gibi Paris
halk n n Paris'te burjuva devleti y karak kendisini
ayr  bir sistem olarak ilan etmesi sosyalizmin
önemli bir deneyimidir. Komünlerin örgütlenmesi,
mahalle ve semt komünlerinin kurulmas  üzerine

kurulmu  bir sistemdir.
Komünler hem siyasal,
hem sosyal yan  olan
kurumlard r. Bir nevi
meclis rolünü de oyna-
maktayd lar. Bu komün-
ler ayn  zamanda her
yerde tabandan

ekonomik ve sosyal düzen
kurarak sosyalizmi geli tirmek için olu turul-
mu lard r. Komünlerle birlikte sosyalizmin hedefi
ya da 1 May s' n içeri i daha da önemli hale gelir.
Ya da sosyalist dü üncenin geli mesine, sosyal-
izmin dünyada itibar kazanmas na, gelece e
güvenle bakmas na Paris Komünü bir ivme
kazand r r. Paris Komünü ile birlikte sosyalizm ve
sosyalizm mücadelesi bütün dünyada önemli
geli meler gösterir. Bir yönüyle dünya emekçiler
gününü ortaya ç karan o sekiz saatlik i  günü grev-
leri ve Paris Komünü yenilse de i çi s n f  hareket-
leri ve sosyalizmin güç kazand n  söylemek
gerekir. Bu aç dan sosyalizm ve 1 May s aç s ndan
Paris Komünü iyi irdelenerek sürekli okunmas  ve
ö renilmesi gereken bir süreçtir.

Belirtti imiz gibi 2. Enternasyonal, 1
May s'  resmile tirmi tir. Böylece 1 May s ruhuyla
kapitalizme kar  mücadelenin daha ideolojik,
teorik ve örgütlü yürütülmesini beraberinde getir-
mi tir. Bu örgütlülük ve mücadele bugüne
geldi imizde dünyan n her co rafyas nda kutlanan
ve en fazla insan n kat ld  bir gün ortaya ç kar-
m t r. Art k inkar edilemeyecek ve yasaklanamay-
acak 1May s gerçe i dünyada kendisini her kese
kabul ettirmi tir. H ristiyan'  da, Müslüman'  da,
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1 May s denince akla esas olarak da
Sosyalizm tarihi gelmeli

Sosyalizm anlay  gelmeli
nsanl n demokrasi

Özgürlük ve sosyalizm için verdi i
Mücadeleler gelmelidir.
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Budist'i de, her türlü toplum da bu bayram  kutla-
maktad r. Yani insanlar  1 May stan ba ka bu kadar
kucaklayan, insanlar n özlemlerine en geni
biçimde cevap veren ba ka bir gün yoktur. Bu da
onun özünde var olan demokratik özgürlükçü yan
ve sosyalizm hedefi ile ilgilidir. 1 May s adalet,
e itlik, özgürlük duygusuna ve insanl n binlerce
y ld r mücadele verdi i özlemlere cevap verdi i
için en büyük gün ya da bayram olarak kutlanmak-
tad r. 1 May sta herhalde bütün dünyada meydanlar
doludur. çiler emekçiler büyük bir co kuyla her

yerde yürümekteler. Bugün yaln z insanlar n de il,
sokaklar n ve meydanlar n yüzü de s cakt r.  1
May s'ta dolan meydanlar ve sokaklar umutla
dünyaya bakt  gibi, insanlar n da özlemleri ve
umutlar  da en yüksek düzeyde 1 May s'ta kendini
d a vurmaktad r.

1 May s özellikle emekçilerin, ezilenlerin,
sosyalist dünyaya özlem duyanlar n umutlar n n
yükseldi i gündür. Çünkü bu gün verilen büyük
mücadeleler sonucu emekçilerin halklar n özgür-
lük, demokrasi, sosyalizm umudu artt  gibi
sömürücü güçlerin emekçilerin gücünü görerek
gelece e kayg yla bakt  bir gündür. Kapitalistler
geleceklerinin öyle parlak olmad n , özgürlük ve
demokrasi yanl lar n n er geç dünyaya hakim ola-
ca n  görmektedirler. Çünkü bugün emekçiler
bütün mücadele tarihini, insanlar n özgürlük ve
demokrasi için neler yapabilece ini daha iyi anl y-
orlar ve gelece e güven duyuyorlar. Nas l ki
Newroz'da Kürtler ulusal demokratik duygular n n,
kimliklerinin en fazla fark na vararak, bu u urda
verdikleri mücadeleyi hat rlayarak kendilerini
güçlü görüyorlarsa, ayn  biçimde 1May s'ta da
dünya emekçilerinin, halklar n n enerjilerinin ve
güçlerinin fark na vararak özgüvenlerinin artt n
söylemeliyiz. Nas l ki bugün önderli imiz
'Serkeft n halk '  n n olu tu unu belirtiyorsa ve
bunun ortaya ç kmas nda en temel gün de Newroz

ise ayn  temelde özgürlü e ve demokrasiye
yönelmi  bir insanl n ortaya ç kmas nda da 1
May s günlerinde verilen mücadelenin pay  önem-
lidir. 1 May s tarihine bak l rsa öyle s radan bir gün
olmad  anla l r. Herhangi birisinin, "haydi u
günü bayram ilan edelim, haydi bu günü önemli
gün ilan edelim" demesiyle günler önemli
olmad - olmayaca  bilinir. Sembolle mi  günleri
önemli yapan arkalar ndaki tarihtir, mücadeledir.
Nas l ki Newroz'un içeri ini bizim mücadelemiz ve
arkas ndaki tarih belirliyorsa, 1 May s n içeri ini
ve büyüklü ünü de ayn  biçimde halklar n ve
emekçilerin mücadelesi belirliyor.

1 May s dünyan n her taraf nda ayn  heye-
can ve co kuyla kutlanm yor elbette ki. 1 may s n
ele al n  ve anlamland r lmas  bir bilinç düzeyi
olarak her ülkenin sosyalizm ve toplumsal
mücadele tarihine göre farkl l k gösterir. Yani her
yerde de 1 May s' n ayn  düzeyde kutland n , ayn
düzeyde anla ld n , ayn  derinlikte sosyalizm,
demokrasi ve özgürlük günü haline getirildi ini
dü ünmemek gerekir. Newroz'u ranl lar,
Türkmenistanl lar ve Tacikler de kutluyor ama
Kürtlerin kutlad  bir  Newroz ile ad  geçen halk-
lar n kutlad  Newroz aras nda fark vard r. Çünkü
mücadele ve dirili  günü olarak Newroz, Kürt
gerçe inde anlam na uygun bir ekilde büyük
mücadele ve fedakarl klarla daha bir anlaml  ve
sahip ç k lacak bir gün halini ald . Kürtlerin kölelik
tarihleri çok ya da daha farkl  bir ifadeyle egemen-
lik alt nda kölelik tarihleri çok oldu u  için  bu
durum ister istemez onlar n özgürlük ve demokrasi
özlemlerini de her zaman yüksek düzeyde ortaya
ç karm , bu yönüyle de Newroz Kürtler aç s ndan
her zaman mücadele ve özgürlük günü haline
gelmi tir. Ayn ekilde 1 May s' n çe itli halklar
aç s ndan anlam  ve yeri de arkas ndaki mücadele
tarihiyle ilgilidir.

Bizim aç m zdan da 1 May s gününün
büyük de eri vard r. Çünkü bugün dünya insan-
l n n, emekçilerinin, sosyalistlerinin öncü gücü
oldu umuzu dü ünüyor, söylüyor ve iddia ediy-
oruz. Biz özgürlük ve sosyalizm tarihi aç s ndan
önderli imizin rolünü Marks ve Engels'in rolü gibi
görüyoruz. Tabi onlar n teorilerinde, ideolojilerinde
önemli yan lg lar vard . Ama önderli imizin de

1 May s özellikle emekçilerin
Ezilenlerin

Sosyalist dünyaya özlem duyanlar n
Umutlar n n yükseldi i gündür.
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vurgulad  gibi sorumluluk ve ciddiyet anlam nda
onlar sosyalizmin peygamberleriydi. Ç k lar  bu
düzeyde tarihsel de erdedir.  O dönem eksik ve
yanl l klar yla  ç k lar n  yapt lar. Yak n zamana
kadar da emekçilerin önderi olarak kabul edildiler.

imdi biz 1800'lerde ortaya ç kan sosyalizmin par-
adigmas n  ve  teorisini  a arak, olumsuzluklar n
at p olumluluklar n  alarak, bunu derinle tirerek en
büyük iddiayla, en iyi temsil eden hareket olarak,
sosyalizmin öncü ideolo-
jik gücü olarak tari-
hteki yerimizi al y-
oruz. Kendimize
verdi imiz rol ve
önümüze koydu u-
muz hedef budur. Biz
sadece Kürtlerin
siyasal sorunlar n
çözen Kürt özgürlük
hareketi de iliz. Hatta
sadece Ortado u'nun
ve bu çerçevede
Kürtlerin özgür-
le mesini dü ünen bir
hareket de iliz. Biz
bütün insanl n özgürle mesini sa lamak için
mücadele eden bir hareketiz. Bu yakla m m z tari-
himize lay k olman n da bir gere idir. E er, neoli-
tik toplum ilk burada kurulmu sa, insanlar komünal
demokratik, yani sosyalist ya am  ilk önce bu
topraklarda ya am sa, Sümerlere ve M s r'a kar
halklar n komünal demokratik ya am n  temsil
etmi se, onlar n Kürdistan'a do ru kendini
geni letme, sömürücü uygarl n  yaymaya kar
ilk özgürlük sava n  veren halk olmu sa,  Kürtleri
tarihsel olarak ilk özgürlük sava  veren halk olarak
görüyorsak, tabiî ki tarihimize ba l l n gere i
olarak bu mücadeleyi öncü güç olma ruhu ve
sorumlulu uyla sürdürece iz. lk sömürgecilik
Sümerlerde ortaya ç km sa, yay lmak istedi inde
kar  kar ya gelece i halk do al olarak Kürtler
olmu tur. Bu aç dan hem güncel hem tarihsel
olarak özgürlük ve demokrasiyi, sosyalizmi temsil
etme bizim için bir zorunluluktur. Ya da ahlaki tar-
ihsel bir görevdir.

Çe itli Kürt milliyetçilerinin, burjuvalar n,
feodallerin söyledi i gibi, "bize ne sosyalizmden
bize ne dünya insanl ndan" biçiminde bir yak-
la m m z yok. Onlar sosyalizmi savunmay , böyle
bir iddiada bulunmaya Kürtler için lüks olarak
görüyorlar. Halbuki tersi do rudur. Sosyalizmi
savunmamak, halklar n karde li ine, dayan mas -
na, özgürlü üne dayal  bir sistemi savunmamak
Kürtler için çok tehlikelidir. Sosyalizmi savunma-

mak Kürtler için bir
gaflettir. Ortado u
dünya dengelerinin
olu tu u yer
o l d u u n d a n
Ortado u'nun özgür-
le mesi ve
demokratikle mesi
d ü n y a n n
demokratikle mesi
ve özgürle mesini
çok yak ndan
ilgilendirmektedir.
Kar l kl  bir etk-
ile im söz

konusudur. Öte yandan
Ortado u'da halklar n demokrasi, karde lik,
dayan ma ve özgürlük bilinci olu mad  müdde-
tçe Kürtlerin özgürlük ve demokrasisi tehlikede
olacakt r. Kürtler kendi özgürlük ve demokrasileri-
ni, ya amlar n  sa lamak aç s ndan bile
Ortado u'da sosyalizm ve özgürlü ün geli mesine
öncülük etmeleri gerekir. Sosyalist dü üncenin
geli ti i Ortado u'da ovenizm, milliyetçilik, halk-
lar n kültürlerine sayg s zl k olmaz. Çünkü sosyal-
izm milliyetçili i törpüleyen onu ortadan kald ran
bir ideolojidir. Önderli imiz sosyalizmin teorisini
ve iki yüzy ll k prati ini ele tiriyor. Bu ele tiriyi
yerine yenisini koymak için yap yor. Yoksa onu
yerle bir etmek için de il. Marks' , Engels'i
ele tirmesi kendisini olumlu olumsuz anlamda
onlar n mirasç s  olarak görmesi nedeniyledir.
Onlar n özlemlerine ve sosyalizm idealine sayg n n
gere i onlar n olumsuzluklar n  at p, yerine olum-
luluklar  koyarak, onlar n özlemlerini gerçek-
le tirmek için bu kadar ele tiri özele tiri yap yor,
de erlendiriyor. Tabii ki Marks'a, Engels'e sayg ,

Ç k lar  bu düzeyde tarihsel de erdedir
O dönem eksik ve yanl l klar yla

Ç k lar n  yapt lar
Yak n zamana kadar da emekçilerin

Önderi olarak kabul edildiler
imdi biz 1800'lerde ortaya ç kan

Sosyalizmin paradigmas n  ve teorisini a arak
Olumsuzluklar n  at p olumluluklar n  alarak

Bunu derinle tirerek en büyük iddiayla
En iyi temsil eden hareket olarak

Sosyalizmin öncü ideolojik gücü olarak
Tarihteki yerimizi al yoruz



Komüna rKomün a r 4949

onlar  oldu u gibi uygulamak de il, onlar n eksik-
liklerini ortaya koyup esas olarak onlar n özlem-
lerini gerçekle tirmektir. E itlik, adalet, sosyalizm
onlar n temel özlemleridir.

u aç kt r, sosyalizm eksikli i ve yetersi-
zli i ile 20. yüzy lda önemli bir rol oynam t r. En
az ndan milliyetçili e kar  duru uyla insanl a
önemli hizmetlerde bulunmu tur.
Enternasyonalizm, halklar n karde li i demi , mil-
liyetçili i lanetli bir olgu olarak de erlendirmi tir.
Böylelikle sosyalizm, milliyetçilik ve ovenizmi
k ran, ortadan kald rmak için çabalayan bu konuda
dü ünce olu turan, insanlar  belli düzeyde e iten
bir ideolojidir. Her eyi kötü olabilir milliyetçili i
ele tirmede, halklar n dayan ma bayra n  yük-
seltmede, insanl k tarihi boyunca hiçbir bireyin,
toplumun ve ideolojin yapmad  kadar bir
evrensel düzey ortaya ç karm t r. Belki sa'da ve
di er dinlerde bu tür eyler var ama Marks ve
Engels kadar bunu teorik olarak ortaya koyan,
sosyalistler kadar bunu savunan bir hareket
olmam t r. Bu önemlidir. O yönüyle sosyalizmin
ovenizm ve milliyetçili e kar  duru u gerçekten

anlaml d r. O aç dan Ortado u'da sosyalizm
geli irse- tabi bu sosyalizm bizim u an tan m-
lad m z demokratik sosyalizm ya da önderli in
bilimsel sosyalizm dedi i sosyalizmdir-
Ortado u'da yerle en bu sosyalist anlay
temelinde halklar birbiriyle kavga etmeyecek,
bo azla mayacak, böyle bir Ortado u'da da Kürtler
her bak mdan yükseli e geçen bir halk haline gele-
cek,  yeni bir uygarl n yerle mesinde öncülük
rolünü oynayacaklard r. Çünkü tarihsel ve toplum-
sal olarak Kürtlere en yak n sistem, özgürlükçü
demokratik sistem oldu undan daha do rusu
demokratik komünal de erleri tarihsel olarak neoli-
tikten bugüne en fazla Kürtler ya ad ndan bu tar-
ihsel temele dayanarak sosyalizm, özgürlük ve
demokrasiyi de güçlü biçimde Kürtler gerçek-
le tirebilir. Önderli imiz özellikle Kürt toplumunu,
Kürdistan' , Ortado u'yu demokrasiden, özgürlük-
ten uzak bir toplum olarak görmemek, aksine bun-
lar  demokrasi ve sosyalizme en yak n topluluklar
olarak görmek gerekir demi tir. Bu gerçekler

nda sosyalizm Kürtler için bir lüks de il bir
zorunluluktur. Ortado u da ancak böyle huzura

kavu turulabilir. Yoksa bugün ABD, yar n AB
destekler, öbür gün de çeker gider, yüz üstü b rak r.
Halklar n karde li i bilinci, demokrasi, özgürlük
bilinci, sosyalist bilinç olmad  müddetçe ov-
enizmden kurtulamayacaklar ndan f rsat bulduk-
lar nda birbirini bo azlayacaklard r.

Halklar n birbirlerini bo azlamas n
engellemek, ovenizmin kökünü kurutmak aç s n-
dan asl nda sosyalizm, demokrasi ve özgürlük
Kürtlerin temel stratejisi olmal d r. Kürtler sosyal-
izmi bilinçlice savunmal d rlar. Çünkü Kürtler için
en gerekli sistem budur. Bunun daha iyi anla lmas
için bir örnek verelim. slamc lar n ve milliyetçi-
lerin do ru olmayan ama içinde gerçeklik pay
bulunan bir de erlendirmeleri vard r. Fa istler,
slamc lar, slamc  milliyetçiler sosyalizmi asl nda

Yahudiler ortaya ç karm , Yahudi icad d r demek-
tedirler. Bilindi i gibi Marks Yahudi'dir. Rosa da
öyle. Sovyetlerdeki partinin merkez üyelerinin
önemli bir bölümü de Yahudi'dir. Sosyalizmin
ortaya ç k yla birlikte bu partiler halklar n
karde li i dediler, özgürlük dediler. Böylece hem
toplumlardaki milliyetçili i hem de fanatik dincil-
i i törpülediler, yumu att lar. Böylelikle kendiler-
ine dünyada ya ama imkan  sa lad lar. Fa istlerin
ve dincilerin böyle bir iddialar  oldu u bilinmekte-

dir.
Sadece Ortado u'da de il, Avrupa fa istleri taraf n-
dan da sosyalizmin ç k  böyle de erlendiriliyor.
Bir yönüyle do rudur. E er Avrupa'da, dünyada
özgürlük, sosyalizm, demokrasi yerle se Yahudiler
ve Kürtler gibi halklar bask dan kurtulurlar.

Bilindi i gibi Yahudiler ilk önce Babil'liler
sonra Roma'l lar, yak n ça da da ovenist ulusal
burjuva güçler taraf ndan zulüm ve katliama tutul-
mu lard r. Görüldü ü gibi sosyalist anlay  olsa,
onlara ho görüyle yakla lacak, onlar da tarihsel-
toplumsal birikimleriyle kendilerini etkin k lacak-
t r. Yahudilerin sosyalizmi Yahudi zihniyetiyle
ortaya ç kard klar  do ru de ildir. Ne Marx, ne
Roza bu niyetle sosyalizme önderlik yapm lar d r.

Sosyalizm
Kürt özgürlük hareketi aç s ndan
Bir tercih de il bir zorunluluktur
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u olabilir; ezilmi  ve milliyetçilikten çok çekmi

bir topluluk olduklar  için onlar n do as nda ister
istemez sola yatk nl k özgürlük ve demokrasi sis-
temine yatk nl k olmu tur. Bu nedenle sosyalizme
daha fazla sahiplenme ve öncülük etme düzeyine
ula m t r. Marx ve Roza sosyalizme Yahudi
duygular yla öncülük etmemi  olsalar da Kürtler,
Ortado u'da en çok ezilen, ovenizm ve milliyetçi-
likten çok zarar görmü  bir topluluk olarak sosyal-
izmi bilinçlice savunmalar  gerekmektedir. Bu bil-
inçle PKK, kurulu unda sosyalizm aç s ndan u
de erlendirmeyi yapt . Sosyalizm Kürt özgürlük
hareketi aç s ndan bir tercih de il bir zorunluluktur,
dedi. Tabi biz tercihimizi sosyalizmden yana yap-
t k. Tercih yapmak da de erlidir, ama Kürtler
aç s ndan sosyalizm bir zorunluluktur. PKK bu bil-
inçle mücadeleye ba lad . PKK sosyalizm bilincini
böyle ele ald . Sosyalizmi mutlaka savunulmas
gereken bir ideoloji olarak ele ald .  E er böyle
olursa Kürtler, Ortado u ve dünya özgürle ir,
Kürtlerin aleyhine i leyen mevcut egemenlik siste-
minden kurtulabilirdi. Bugün de PKK'nin ve önder-
li imizin ayn  bilinci devam ediyor. PKK bu
dü üncesinden zerre kadar vazgeçmemi tir. Yani
sosyalizmin Kürtler için sadece bir tercih de il ayn
zamanda bir zorunluluk oldu u fikrinden
vazgeçmemi tir. Bunun yan nda neolitik toplumun
ve komünal demokratik de erlerin ya and  ilk
co rafya olmas  aç s ndan tarihsel ve ahlaki sorum-
luluk olarak sosyalizme sahiplenmeyi kendisine
görev bilmi tir.  Önderlik ve PKK böyle bir yak-
la m içindedir.

Bizim aç m zdan sosyalizm, özgürlük ve
demokrasi tarihinin kapsaml  de erlendirilerek
bunlardan sonuçlar ç kar p gelecek aç s ndan do ru
teori ve prati in tespit edilmesi önemli olmaktad r.
O aç dan Marks'  Engels'i derinlikli de erlendiriy-
oruz. Neden ele tiriyoruz? Yanl l klar  görmezden
de gelebiliriz. Burjuvalar Marks ve Engels'i kötüle-
mek için ele tirir.  Marks ve Engels'in teorisini bu
kadar inceleyen, Lenin'in taktiklerini bu kadar
inceleyen önderlik bunlar  kötülemek için de il,
do ru bir sosyalist ve özgürlük anlay n  ortaya
ç karmak için ele tirmektedir. Önderli imiz kapi-
talizm çözümlemesine a rl k veren Sosyalizm
anlay n  do ru görmemektedir. Tarihsel olarak

sosyalizmin ya ayan biçimi olan komünal
demokratik de erler,  köleci, feodal, kapitalist sis-
teme ve onlar n yaratt  toplumsal bask ya kar , o
toplumsal gruplar n özgürlük ve demokrasi
mücadelesini ve gelene ini temsil etmektedir. Biz,
etnisitenin tarih boyunca imparatorluk ve
devletlere kar  özgürlü ü temsil etmesini, bugün
onlar  do ru anlayarak temsil etmek istiyoruz. Bu
aç dan tabi kendimizi öyle böyle de il tam da
gerçek sosyalist olarak tan ml yoruz. Sosyalizmin
öncüsü olarak tan ml yoruz. Dolay s yla sosyalist
ideoloji ve teoriye kar  Kürt milliyetçili i ve bur-
juvalar  gibi uzak davranmak bizim i imiz olamaz.
Onlar ABD'ye dayam  s rtlar n  dolay s yla sosyal-
izmle i leri olamaz. Sosyalizmin Kürtlere neler
kazand raca n  dü ünmezler. Ama s rt n  halka
dayayan ve güvencesini burada görenler için
sosyalizm zorunluluktur. Dolay s yla Sosyalist
ütopyay  ve ideali ta mak bizim için çok önem-
lidir.

Marks ve Engels bütün ömürlerini sosyal-
izm için verdiler, ömürlerini son nefeslerine kadar
hep sosyalizm ve özgürlük idealleriyle ya ad lar.
Duygular nda bask n n, zulmün, sömürünün
olmad  sosyalist sistem d nda ba ka bir ey
yoktu. Beyinlerini onun için bitirdiler. Kafalar n
bunun için çal t rd lar. Yani öyle farkl  bir dü ünce
biçimleri olmad . Lenin bunu Sovyetlerde pratik-
le erek önemli bir umut verdi. Ekim Devrimi
ezilenler ve emekçiler aç s ndan büyük bir umut
verdi. Ezilenler Ekim Devrimi ile birlikte özgür-
lü ü, demokrasiyi sosyalizmi kazanacaklar n
inand lar. Belki de tarihte ilk defa emekçiler böyle
örgütlenerek, mücadele ederek, devleti kapitalist-
lerin denetiminden ç kard lar. Kapitalistleri
devirmediler diyemeyiz. Kapitalistleri ala a
etmediler diyemeyiz, onlar  ala a  etmi lerdir.
Ama pratikte sistemden tümden kopmad lar. Çünkü
felsefede, ideolojide, teoride ve yap lanma
gerçe inde devletçi- iktidarc  sistemin tüm
ifrelerini çözemedikleri için öngördükleri sistemi

yaratamam lar hatta sömürücü sistemin mezhebi
konumuna dü mü lerdir. Sömürücü, devletçi sis-
tem gerçe i o kadar derinle mi  o kadar örgütlü ve
incelmi  hale gelmi  ki devlet ve iktidar n çekicil-
i inden ve tuza ndan kurtulunamam t r.
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Görülmü tür ki sistem gerçe ini teorik olarak
do ru çözümlemeye tabi tutmadan sistemin etk-
isinden ç kmak kolay de ildir. Sovyet prati inin
kurulu unda eme i olanlar n özlemlerinin tersine
bir sistem haline gelmesini böyle izah etmek
gerekir. Özcesi devlet ve iktidar teorisini
çözemedikleri için daha sonra sistemin parças
haline gelmi lerdir. Teoride tümden sistemden
kopulmad  halde fiziki ve fiili olarak koparak
sosyalizmi kuracaklar  yan lg s  ve yanl  içine
dü mü lerdir. Nerede bir a a, bir burjuva varsa
tümünü öldürmek istediler. Hepsini öldürerek
sömürücü bask c  s n flar , devleti ortadan kald ra-
caklar n  sand lar.

Ekim devrimini yapanlar n, egemenleri,
sömürücüleri, bask c lar  ortadan kald rmaktan
ba ka duygular yoktur. Gorki'nin romanlar  okun-
du unda, tamamen toplumun duygular n  yans t-
t , özlemlerini dile getirdi i görülecektir.
Yazd klar  devrimci
dönemin özlem-
lerinin roman d r.
Önderli in dedi i
gibi devrimin ilk
d ö n e m l e r i n d e
demokratik bir
ya am da var, bir
demokrasi de var.
Çünkü hemen hiy-
erar ik devletçi sis-
temin eski örgütlen-
me biçimi y k l p yerine hemen yenisi kurulmad .
Ya da eski y k lan, art klar  kalm  iktidarc -
devletçi sistem gerçe i, kendisini hemen kurum-
la t ramad  için halklar aç s ndan özgürlük ve
demokrasinin ya and  bir dönem olmu tur.
Devrim dönemleri biraz böyledir. B rakal m Ekim
Devrimi'ni, Paris Komünü'nü, 1908 Jön Türk devri-
mi dahi Osmanl  dönemi boyunca gelmi  geçmi  en
özgürlükçü y llard r. Tam bir özgürlük havas
vard r. Yaln z di er halklar de il, Kürtlerde istedik-
leri kadar dernek açm , gazete ç karm t r. Bu y l-
larda emekçiler ve tüm etnik topluluklar
örgütleniyor, sansürsüz yay n ç kar yor, konu uyor
ama kimse kar m yor. Padi ah tahttan indirilmi ,
Jön Türkler yerine geçmi  ama daha tam örgütlen-

ememi ler. Kendi sistemlerini kuramad klar ndan o
geçi  sürecinde bast r lan toplum bir nefes al nca
kendini hemen örgütlemeyle ortaya koymu tur.
Osmanl 'da emekçilerin ilk grevleri ilk örgütlen-
meleri bu döneme rastlar. Tabiî ki Ekim Devrimi
daha kapsaml d r. Dünyada ki tüm halklar  etk-
ileyen ve ilk dönemlerde toplumun örgütlülü üne
dayanan bir demokratik ya am gerçe inin var
oldu u inkar edilemez. Bilindi i gibi Troçki
devrimin lideridir. Devrimin s cakl n n sürdü ü,
beyazlara kar  sava n yürütüldü ü dönemde
Sovyetlerin bir karargah  var. Girenin ç kan n haddi
hesab  yok. Bu nedenle karargah n kap s nda nöbet
düzeni kuruyorlar. zni olmayanlar  alm yorlar. O
s rada Troçki izin belgesi olmadan kap ya geliyor.
Troçki rahat biçimde içeri girmek isteyince nöbetçi
onu engelliyor. Troçki kendisinin kim oldu unu
söyleyince, sen Troçki'de olsan izinsiz giremezsin
diyerek bir Mujik askerin co kulu tutumunu ve

devrime sahiplenme
iste ini ortaya
koyar. Amerikal
gazeteci John Read
bu mujik askerin
devrimle ya ad
özgüveni bu örnekle
anlat r. çilerin,
köylülerin emekçi-
lerin büyük bir
özgürlük havas
içinde ya ad n

a as n , beyini, kimseyi kendisinden üstün
görmedi ini ortaya koyar. Tüm devrimlerin
do as nda bu vard r.

Önderli imiz, ele tirirken hiçbir zaman
inkarc  duruma dü memi , do rular n  da, yan-
l lar n  da hakkaniyet içinde ortaya koymu tur.
Sosyalizm için mücadele veren insanlar
ele tirirken onlar n yanl lar n  ortaya koyarken
inkarc  yakla mla her eyi 'tukaka' edip, bilimsel
ölçülerle yakla mamak, duygularla hareket etmek
do ru olmaz. Önder Apo gerçe inde dile gelen
ele tiriler sosyalizmin bu dahi önderlerine daha
fazla sahiplenme d nda bir anlam ifade etmez.
Sosyalizmin teorik tezlerinin yan lg lar n  ve eksik-
liklerini ortaya ç kard k diyerek bu defa da Marx ve
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Engels'i 'tukaka' etmek olsa olsa burjuvazinin
kötüleme kaynakl  ele tirisinden etkilenmekle izah
edilebilir. Her ey bir yana onlar n temiz duygu-
lar n  ve özlemlerini yok saymak olsa olsa burju-
vazinin tutumu olabilir. 1 May s' n anlat ld  bir
günde onlar  böyle de erlendirmek gerekir. Çünkü
1 May s'  anlamland ran da onlar oldu. 1 May s' n
anlam n  derinle tiren, gün somutunda sosyalizm
ve eme in mücadelesini örgütleyerek geli tiren de
geçmi teki sosyalist anlay  ve örgütler oldu. Bu
bak mdan biz onlar n olumlu yanlar n  inkar ede-
meyiz. Bu yönüyle 1 May s için mücadele veren
herkesi sayg  ile an yoruz.

1 May s bugün dünyada burjuvalar taraf n-
dan bile kabul ediliyor art k. Türkiye'de bile önem-
li bir gün olarak kabul ediliyor. Türkiye eskiden bu
tür kutlamalar  ezer geçerdi. Tabii ki kabul etseler
de son 1 May sta oldu u gibi zihniyet
de i memi tir. Art k yaln z sosyalistler ve sol
sendikalar de il, Türk-  te, çal ma bakan  da,
ba bakan da 1 May s  kutlamaktad r. Sadece
Taksim'de kutlayamazs n z diyorlar.  Hatta biraz
zaman geçerse 1 May s  resmi tatil haline getire-
ceklerdir. Bu geli meler kendili inden olmad , bu
büyük bir emekle çabayla oldu. Türkiye'de ve
dünyada 1 May s ruhuyla verilen mücadeleler
önemli kazan mlar da ortaya ç karm t r. Bu
mücadelelerin tümünün sosyalizmin prati ine ve
onun ideolojik ve teorik olgunla mas na katk s
olmu tur. Bunu böyle anlamland rmak de er-
lendirmek do ru olur.

Sosyalizmin teorisini ve prati ini ortaya
ç kan gerçekler nda çözümleyip ele tirerek,
olumsuzluklar  ortadan kald r p özüne uygun hale
getirmek tarihsel sorumlulu umuzun gere idir.
Sosyalizme sahiplenmeyi geçmi  sosyalist önder-
lerin her söyledi ini yerine getirmek, ele tirmemek
anlam na gelmedi ini bilerek do ru bir sosyalist
anlay  ve prati ini ortaya ç karmam z gerekiyor.

imdi bu çerçeveden bak ld nda hareketimizin
ba ndan beri özgün bir yan  vard r. Bunu da
görmek gerekir.  PKK gerçekli i önderlik ahs nda
ta ba tan beri belli yönleriyle reel sosyalizmin
prati inden uzakla mak istedi. Tabiî ki Marks,
Engels, Lenin bizi etkiledi. Daha çok onlar n liter-
atürüyle sosyalizmi ö rendik, kendi teorimizi olu -

tururken onlar  esas ald k ama bunun yan nda
önderlik de ele tirel yakla m ve kendine has
tarz yla sosyalizme bak taki özgünlü ünü korudu.
Baz  konularda kendisinde ba latarak klasik
sosyalist anlay a farkl  yakla t . Farkl  bir gerçek-
lik ortaya ç kard . Bu özgünlü ü ilk olarak dü ün-
me tarz  ve ya am nda  ortaya  ç kard . unu
rahatl kla söyleyebiliriz; PKK'nin ilk ba lang çtan
beri ortaya ç kard  ya am ve ili kiler sosyalisttir.
PKK'nin, önderli in ya am duru u komünal yan n-
dan ba layarak, ili kilere kadar tamamen e itlikçi
özgürlükçü, adaletçi ve sosyalisttir. Sadece teoride
de il, ya amda da öyledir. li kilerde tamamen
sosyalist e itlikçi bir ya am  esas alm t r.

Hareketimizin ilk ç k ndan bu güne
kadar her zaman önderli imizin sayg nl a
dayanan bir otoritesi oldu. Önderlik o zaman da
böyle bir otoriteydi, imdi de öyledir. Önemli
imkanlar yarat ld , kazan mlar  ortaya  ç kt  bu
nedenle önderlik bir otorite oldu, gibi yan lg lar
görülmektedir. Bu kesinlikle do ru de ildir. Önder-
lik ilk günden ba layarak tarz , temposu, yöntemi
ve verdi i büyük bir emekle etkinli ini göster-
mi tir. Dolay s yla güçle ya da herhangi bir yetki,
mevki ile ili kili olan bir otorite söz konusu
de ildir. lk günden itibaren bütün arkada lar
üzerinde bir etkisi, bir otoritesi, bir sayg nl  vard .
O zaman imkanlar  olmayan küçük bir grup söz
konusuydu. Sadece dü ünce vard , duru  vard ,
ya am vard . Bu ya amda demokratik, e itlikçi,
sosyalist ya amd .  Bu bak mdan hareketimizin en
de erli öncü kadrolar  olan Haki ve Kemalin önder-
li in ilk arkada lar  olmas  tesadüfü de ildir.
Önderli in ya am ndan, ili ki tarz ndan, duru un-
dan etkileniyorlar. Önderli imiz tamamen özgür-
lükçü, demokratik, sosyalist bir ki ilik oldu u için
hareketimizin sosyalizmi ve demokrasiyi temsil
etmede en önde olan öncü kadrolar  Haki ve
Kemalin önderli in ilk arkada lar  olmas n  da
beraberinde getirmi tir. Önderlik hep özgün dü ün-
meyi esas ald . Kendisini hiçbir zaman formüllerle
s n rlamad . Önderlik de Marx' , Engels'i, Lenin'i
hepimizden daha çok okurdu. Ama biz tart rken
hep yan m zda Marx' n, Engels'in, Lenin'in kita-
plar  olurdu. u sayfada bunu, bu sayfada unu
dedi ini kesinlikle ezbere biliyorduk.
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Pasajlarla,al nt larla tart yorduk. Önderlik çok
zorunlu olmad kça al nt lara pasajlara ba vur-
mazd . Bu sosyalist önderleri en fazla okuyand ,
ama kendi de erlendirmesini yapard . Marx'tan,
Engels'ten, Lenin'den anlad n  özü itibariyle
kendi zihniyetinden geçirerek bir de erlendirmeye
giderdi. E er eski de erlendirmeler al n p okunursa
tamamen bir farkl l k ve özgünlük olarak
dü üncelerini ortaya koydu u görülecektir. Hatta
bu konuda imkân olsa, kar la t rma yap lsa, yet-
mi lerdeki sosyalist hareketlerin önder kadrolarla
önderli in yakla m  kar la t r lsa bu özgünlük
rahatl kla görülür. Bir yandan Marx'a, Engels'e,
Lenin'e çok büyük bir ahlaki ba l l k, ideolojik sis-
temi yaratmada ba l l k görülür, di er yandan
kendi teorisinin ve dü üncelerinin özgünlü ü ile
farkl  duru unu gösterir. Hareketimizin h zl
geli mesi bir yönüyle de önderli imizin bu özgün
durumuyla aç klamak mümkündür. Kürt sorununun
özgünlü ünde Ortado u gerçekli i üzerinde
yo unla mas  da önderli imizin belli düzeyde
dünyay , insanl , s n f gerçekli ini daha iyi tan -
maya götürür. Kürdistan gerçekli inde yo unla ma
asl nda Kürdistan gerçekli inde yo unla mak,
Ortado u gerçekli inde yo unla mak uluslar aras
sistemi bütünlüklü ele almay  getirir. Onun için
önderlik en büyük avantaj n n tarihsel sistemi
bütünlüklü ele almak oldu unu belirtti. Önderlik
Afrika'da ya asayd , Uzakdo u'da ya asayd  olgu-
lar  bu düzeyde tarihsel- toplumsal bütünlü ü
içinde ele alamazd . Bütünlüklü ele almas
Ortado u ve Kürdistan gerçekli iyle ilgilidir. Kürt
sorununun uluslar aras  bir sorun oldu undan söz
edilir. Dünya dengelerinin burada olu mas  gerçek-
li inden dolay  Ortado u'ya dünyan n omurilik
so an  da denir. Bu yönüyle Ortado u  ve  Kürt
gerçekli inde yo unla mak önderli imizin daha
özgün derinle mesini beraberinde getiriyor. Bu
nedenle dar s n f anlay na ba tan dü ülmedi.
Ortado u'nun farkl  kültürler mozai ini tan mas ,
köklü tarihe sahip olmas  ve kad n n tarih içinde
yerinin görülmesi önderli imizi belirli düzeyde dar
s n f yakla m ndan uzak tuttu. Toplumsall n
parçaland  yerde  s n flar n ve tabakalar n farkl
tutumlar n n olaca  aç kt r. Bunlar  dikkate
alman n yan nda Kürt gerçekli inde yo unla ma

ister istemez dar s n f yakla m ndan belli düzeyde
uzak durmay  beraberinde getirmi tir. Tabii ki
kendimizi i çi partisi olarak de erlendirdik. Ama
Kürdistan gerçekli i nedeniyle köylüler ba ta
olmak üzere özgürlük ve demokrasiden yana olan
toplumsal kesimleri de mücadelemizin bile enleri
olarak de erlendirdik. Özgürlükten ve demokrasi-
den yana olan tüm toplumsal kesimleri ilkesel yak-
la m m z  koruyarak özgürlükçü ve demokratik
çerçevede ele almay  esas ald k. O dönemde kapi-
talizmin çok fazla geli memesi dar s n f anlay na
dü memizi engellemi  olabilir. Öte yandan
Kürdistan ve dünya gerçekli ini do ru anlamak da
buna götürmü  olabilir. Apocu hareketi ve önderlik
gerçe ini böyle görmek gerekiyor. O dönemde
birçok ideolojik e ilim vard . Çin Komünist
Partisi'ni, Arnavutluk Komünist Partisi'ni ya da
Sovyetler Birli i'ni esas alma vard . PKK bu üçünü
de esas almad . Ne Moskova'y , ne Pekin'i, ne de
Tiran'  merkez gördü. O zamanlar sosyalist
dü ünceyi en tutarl  ve en fazla bizler savunuyor-
duk. Apocular n yan nda sosyalizmin s' sine bile
olumsuz yakla lamazd . Mao'ya da, Marx'a da,
Engelse de, Lenin'e de, Enver Hoca'ya da sayg
duyuyorduk. Ama üç merkezden birini esas
alman n yanl  oldu unu belirtiyorduk. Bu temelde
hepsine mesafeli, özgün ve ba ms z tutumumuzla
hareket ediyorduk. Bu önemli avantajlarda sa lad .
Çeki melerin içine girmedik. Üç merkeze ba l
olanlar köklü ideolojik kampla ma nedeniyle bir-
birlerine çok girdiler. Bizimde birçoklar  ile geril-
imlerimiz oldu, ama hepsiyle oturup konu a-
bilirdik. deolojik olarak ba ms z ve özgün
duru umuz bizim tüm toplumu kucaklamam z
sa lad . Ortado u ve kendi toplum gerçe imizden
kopmad k. Dolay s yla kendi toplumumuza hiç
yabanc la mad k. Türkiye'deki sol çevreler özellik-
le dindar çevrelere gidemiyorlard . Biz her çevreye
oldu u gibi dindar çevrelere de rahatl kla gidiyor-
duk. Kimsenin dindarl na bakmadan her eve gire-
biliyorduk. Herkesle ortak noktay  bulabiliyorduk.
Bu asl nda özgün yakla m m z n bir gere iydi.
Etkiliyordu. Baz  imamlar, dindar aileler vard , bir
namaz n z, niyaz n z eksik o da olsa gerçek
Müslümanlar sizlersiniz diyorlard . Bizi asr-
saadet döneminin Müslümanlar  olan sahabelere
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benzeten yakla mlar vard .  E itlik, özgürlük,
adalet taleplerine iyi seslendi imiz için toplumun
bütün kesimlerini kucakl yorduk. Reel sosyalizm
önderli imizin özgür dü ünmesini engelliyordu.
Önderli imiz her zaman özgür ve özgün dü ünm-
eye yatk n bir önderlik oldu. Ama reel sosyalizmin
varl  ko ullar nda önderlik kendi özgür ve özgün
dü üncesini ortaya koyma f rsat  bulam yordu. O
dönemin ideolojik ve siyasi atmosferi alt nda
özgünlü ü ve farkl l  tümden ortaya koymak
zordu. Reel sosyalist hareket belki de önder-
li imizin dü ünce alan n  daraltm , önderli imizin
özgür ve özgün dü ünmesini s n rlam t r. Bunun
en büyük s k nt s n  önderlik çekmi tir. Bunu
rahatl kla söyleyebiliriz. Tabii ki sosyalizmin
teorisini Marx, Engels ve Lenin'den ö rendik.
Devletin gereksizli ini ve sönmesi gerekti ini o
teori içinde ö rendik. Sosyalist teorik temelleri bu
önderlerden ö rendi imiz aç kt r. Hiçbir ey ö ren-
medik diyemeyiz. Ama o dar yakla mlar na, ide-
olojik, felsefi, teorik ve yap lanma gerçekliklerine,
mücadele strateji ve taktiklerine yap lacak birçok
ele tiri vard r. Önderli imiz, hareketimiz bunu
yapabilirdi, ama o dönemin ko ullar  engelledi. Bu
nedenle bizlerin yan lg  ve yanl l klarla yürümem-
izi beraberinde getirdi. Yapabilece imiz ele tirileri
engelleyen objektif ko ullar öyle izah edebiliriz.
Biz bir özgürlük ve demokrasi hareketiyiz,
toplumun dinamik rüzgar n  arkam za almak istiy-
oruz. O dönemin en özgürlükçü ideolojisini
arkam za almak istiyoruz. Çünkü halklar o ideolo-
jiye yöneliyordu, bizde özgürlük ve demokrasi
isteyen bir halk olarak bu ideoloji ile özgürlü ü
kazanmay  önümüze koymu tuk. Sosyalist ideolo-
jiye ba l l k hareketimizin temel geli me
dinami iydi. O dönemde sosyalizme ba l l k
temelinde de olsa u anki mevcut de erlendirme ve
ele tirileri yapmak zordu. Çünkü yükselen ve itibar
edilen ideoloji olan sosyalizm teorik gücünü ve
moral kayna n  Marx, Engels ve Ekim
Devriminden al yordu. Reel sosyalizmin prati i ve
ba ar s zl  tam ortaya ç kmam t . Aksine
1970'lerde hala belli bir yükseli  vard . Ulusal kur-
tulu  hareketleri Latin Amerika, Afrika ve
Uzakdo u'da geli irken, böylesi bir siyasal ortam-
da ele tiriler yapmak mümkün olmuyordu.

Ele tirsek marjinal kalabilir, geli emezdik. O yüz-
den, o dönemde neden bu de erlendirme ve ele tir-
iler yap lmad  denilemez.

Öte yandan önderlikte çözümleme ve
ele tiri gücü yüksek olsa da, do rular n tümünü
bugünkü gibi görüyordu, diyemeyiz. Önderlikte
bugünkü ele tirilen yanl l klar  görmeye yatk n bir
dü ünce tarz  vard . Ancak sosyalizmde var olan
dogmatizm önderli imizin erkenden bu yönlü
aç l m yapmas na imkan vermiyordu. Önderli imiz
aç l m yapmaya yatk n sosyalist bir ki ilikti.
Belirtti imiz gibi 1970'lerin siyasi ortam  önder-
li imizde bulunan bu potansiyeli s n rl yordu.
Bunu yeni söylemiyoruz. Bir Halk  Savunmak ve
A HM savunmalar ndan öncede önderli imizin
1970'lerde böyle bir zorlanmay  ya ad n  belirt-
mi , bunu parti yay nlar ndaki yaz larda ortaya
koymu tur. Önderli imizin 1990'lardan öncede
80'li y llarda reel sosyalizmin teori ve prati ine
yönelik ele tiri ve de erlendirmeleri vard r. Reel
sosyalist ortamda Apocu hareket, önderlik gerçe i
yeterince özgür dü ünemiyordu. Her eyi özgür
tart p de erlendiremiyordu. Baz  s n rlar vard .
Reel sosyalizmin y k lmas  ayn  zamanda önder-
li imizin içinde olan s k nt y  da ortadan kald r-
m t r. Bu yönlü de erlendirmeler yap lm t r, bun-
lar imdi söylenen eyler de il.   On  y l önceki
ele tiri ve de erlendirmelerimiz, önderli in Bir
Halk  Savunmak'ta ki gibi de ildi. Derin ve kap-
saml  de ildi. Ama unu görebiliyorduk, reel
sosyalizmin önderli imizin ve PKK'nin daha
yarat c  ve özgür dü ünmesine bir s n r koydu unu
hissediyor, görebiliyorduk. Dolay s yla reel sosyal-
izmin y k l a do ru gitmesi önderli imiz a s ndan
önemli bir dü ünce aç l m n  da beraberinde getir-
di. Di er yandan o güne kadar reel sosyalizme
yap lan ele tiriler vard , bunlarda anlaml  hale
geldi. Troçkistlerin ve anar istlerin sosyalizmin
teori ve prati ine yönelik ele tirileri de anla lmaya
ve anlam kazanmaya ba lad .  Özellikle 1950'li y l-
lardan sonra çevreci hareketler, kad n hareketleri,
bar  hareketleri reel sosyalizmin teorisinde, ide-
olojisinde olan eksikliklere kar  ele tiriler
geli tiriyorlard . Yeni bir duru , daha ba ms z
daha demokratik daha özgürlükçü bir sistemi olu -
turacak duru lar  ortaya  ç kt . Tabi bunlar sistemli
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hale getirilmi  teorik düzeye ula mam t .
Dolay s yla do ru bir sosyalist teori, bunun strateji
ve takti ini ortaya koymu lard  denilemez. Öyle
nitelikleri ve iddialar  yoktu. Daha çok ele tiren
hareketlerdi. Dar s n f çeli kisini a an, yeni sorun-
lar  ve çeli kileri ortaya koyan, daha demokratik ve
özgürlükçü duru lar n geli mesine zemin sunan bir
süreci ortaya ç kard klar  söylenebilir. Özgürlük ve
demokrasi duru unda farkl  renklerin de ortaya ç k-
mas n  sa layan bu yönüyle de reel sosyalizmin dar
yakla mlar n  a an e ilimler ortaya ç kt .

Sovyetlerin y k lmas ndan bu tür görü ler
ve de erlendirmeler daha çok tart lamaya ba -
land . Böylelikle 1864 1. Enternasyonal'den
ba layan bu güne kadar gelen sosyalizm tarihi çok
köklü bir ele tiri ve özele tiri sürecine girdi. Yüzeli
y ll k bir pratik ortada oldu u için neyin do ru
neyin yanl  oldu unu ortaya koyabilece imiz ver-
ilere sahip bulunuyorduk. Böyle bir dönemin kendi
do as na has olumsuz etkileri ortaya ç kt .
Sosyalizmin y k l  ile birlikte emekçilerde ve
halklarda gelece e yönelik kayg lar artt .
Kapitalizmin zafer kazand  yönlü ideolojik ve
teorik sald r lar insanlar  önemli düzeyde etkiledi.
Kapitalist sistem, "Sovyetler y k ld  ben kazand m"
biçiminde çok güçlü bir propaganday  her tarafta
dillendirdi. Bu durum yaln z halklar  de il sol ve
sosyalist hareketleri de olumsuz etkiledi. Ba kan
APO önderli indeki PKK ise reel sosyalizmin
y k lmas ndan olumsuz etkilenmekten çok daha
yarat c  dü ünerek t kanman n önünü nas l al r z
biçiminde bir çaban n sahibi oldu. Yetersiz ve
eksikte olsa ideolojik, teorik ve programatik
aç l mlar yapt . Bu aç l mlar tabii ki sistemin ham-
lelerini bo a  ç karacak ve daha etkili mücadele
etmemizi sa layacak düzeyde olmam t .  Zaten
uluslar aras  komplo bu gerçeklik ortam nda ken-
disini pratikle tirdi. Halbuki ideolojik ve teorik
olarak kar  sistemi daha derinlikli çözümleyip,
anlayabilirdik.

4. ve 5. Kongre önderlik aç s ndan belirli
yönleriyle aç l m kongreleridir. Yeni sosyalist para-
digman n olu turulmak için kafa yoruldu u ve
ipuçlar n n ortaya ç kt  y llard r. Hareketimiz
sosyalizme olan inanc n  kesinlikle hiçbir zaman
kaybetmedi. Sosyalizmin halklar n ve insanl n

kurtulu u için tek ideolojik sistem oldu una dün
oldu u gibi bugün de inand . 5. kongrede sosyalist
anlay m z  düzelten ve prati in önünü açacak
baz  de i iklikler yap lsa da olumsuzluklar n
önünü alacak bir etkisi olmad . Aç l mlar yap ld
ama yeterli olmad .  Önderlik mücadeleyi ilerlet-
mek aç s ndan örgüt ve kadro duru unda, yeni
ya am anlay nda çözümlemeler yap yordu.
Teorik ve ideolojik olarak da bugünkü düzeyde
olmasa da sosyalizmin ideolojisini olu turmada,
bunun topluma ve bireye yans t lmas nda çok
önemli de erlendirmeler ve aç l mlar yapt n
görebiliriz. En fazla da kad n özgürlük hareketi ve
kad n ordula mas n n geli mesi do rultusunda
çözümlemelere a rl k vermi tir. Derin ve radikal
demokrasinin, hiyerar ik devletçi sistemden
kopacak gerçek sosyalizmin yarat lmas n n esas
halkas n n kad n özgürlük çizgisi oldu unu çok
önceden fark etmi tir. Sosyalist teorideki yanl l k-
lar n giderilmesi ve gerçek sosyalizm ruhunun
yakalanmas n n toplumsal cinsiyetçi erkek egemen
sistemin a lmas yla sa lanabilece ini çok erk-
enden görmü tür. Bu yönüyle önderli in kad n
özgürlü ü konusundaki aç l m  önemlidir. Bu
aç l m  reel sosyalizmin yanl l klar n  a man n en
önemli hamlesi olarak görmek, gerekir. Yine çevre
ve do ayla belli düzeyde ilgilenmi tir. Önderli in
çevre ve do a yakla m  da yeni de ildir. Do al
toplumun o iç içeli ine, bütünlüklü haline ilgi duy-
mu tur. Kad na verilen de er do adan ve do al
toplumdan kopmaman n ve sistemle bütünle mek
istememenin en önemli kan t d r.

mral  süreci esas olarak da önderli imiz
aç s ndan, insan n özünde bulunan bütün de erleri
ça da  düzeyde yeniden ifadelendirip ya amsal-
la t racak yap lanmaya kavu turularak sisteme
kar  güçlü mücadele eder hale gelmenin
do u udur. Önderli imiz buna üçüncü do u  dedi.
mral  y llar  önderli imiz aç s ndan ya anan tecrü-

beler nda sisteme kar  en  iyi  nas l mücadele
edilebilir, en do ru sosyalist yakla m nas l
olmal d r sorusuna rafine cevaplarl n verildi i bir
süreçtir. Önderli imiz hareketimizin uluslar aras
komployla kar la mas  ve kendisinin esaret alt na
al nmas n  bir özele tiri konusu olarak ele alm t r.
Belli yanl l klar yapt  eksiklikler içine girdik ki
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böyle bir komployu engelleyemedik. Komplonun
ayak sesleri duyulurken örgütü ve kadroyu çok
yönlü güçlendirerek, yetersiz yolda l k ve vefas z
dostluklarda somutla an zay fl klar  neden
gideremedim diyerek, mral  öncesi prati ini
sorgulama konusu yapm t r. Güçlü ele tiri ve
özele tiri düzeyi ve bu temelde yeni paradigmal
geli me bu temelde ortaya ç km t r.

Baz lar n n belirtti i gibi önderli in
savunmalarda ortaya koydu u yeni sosyalist yak-
la m  ve devrimci duru u, kapitalist sistem
hakimiyeti alt nda olu an dünyaya ayak uydurmak
de ildir. Tabii ki bu yakla mda bu sisteme kar  en
etkili nas l mücadele verilir sorusuna cevap verme
vard r. Ne kapitalist sistem 1900'lerin sistemidir ne
de bu sisteme kar  art k eski klasik sosyalist teoril-
erle mücadele verilebilir. Bu çerçevede kapitalist
sistem gerçekli inin geldi i düzeyi ve dünyada ki
di er tüm geli meleri do ru de erlendirip
kendimizi yenilememiz ihtiyac  aç kt r. Dolay s yla
kapitalist sistem hakimiyeti alt nda ya anan
de i imlere ayak uydurmak istedi imiz biçiminde-
ki de erlendirmeler yaland r, demagojidir. En hafif

deyimle anlamamakt r. Dünyaya ayak uydurmak
bir yana, tam tersine ne dün, ne bugün dünyaya
ayak uydurma iste i ve hedefi vard r. Önderlik, "ne
bu dünyan n adam  oldum, ne köyün, ne ailenin, ne
de burjuva sistemin adam  olabildim", diyerek bu
gerçe i ifade etmektedir. Bunlardan uzak durdum,
bunlara yabanc  kald m, diyerek kendi gerçekli ini
b rakal m sisteme ayak uydurmay  sistemden köklü
kopu u ya ayan bir duru  oldu unu ifade etmi tir.
Bu çerçeveden bak ld nda önderli imizin çözüm-
lemelerine sistemle daha etkili mücadele etmek,
sistemden koparak yeni bir ya an olu turmak biçi-
minde bakmak do ru olan d r.  Marx, Engels ve
Lenin'in teorik çözümlemelerinin gerçekle en
sosyalizmin sistemin mezhebi haline dü mekten
kurtulmad n  görerek ezilenlerin mücadelesinin
daha do rusu  u runa bedeller verilen sosyalizmin

bir daha benzer olumsuz ak bete dü memesi için bu
çözümlemeler geli tirilmi tir. Marx, Engels ve
Lenin'in niyetleri kapitalizmi ortadan kald r p
sosyalizmi kurmakt . Ne var ki sonuçta özlem-
lerinin tersi bir durumla kar la t lar. Önderli imizi
yeni sosyalist yakla m ve kuraca  toplumla
mezhep olmayacak bir demokratik sosyalist sistem
gerçekli ini ortaya koymu tur.

Yeni sosyalist yakla mla birlikte ruhumu-
zla, duygular m zla sistemden köklü kopaca z, bir
daha onun yede i olup, ona hizmet etmeyece iz.
Önderli in dedi i gibi Marks ehir ya am ndan
kopmam t r. Mücadele etti i burjuva sisteme fark
etmese de birçok kanaldan ba ml yd . Ba ar l
olmamalar n n alt nda bu gerçeklik yatmaktad r. Bu
nedenle Önderli imiz sisteme kar  mücadele
etmek isteyen kadrolar n gerekirse k rk y l ma ara-
da ya ayarak kendilerini olgunla t r p prati e
girmelerini söylemektedir. Hatta k rk y l ma arada
ya ayan dervi ler, inzivaya çekilen ermi ler ancak
s n rl  geli meler  ortaya  ç kar rken, kendilerine
sosyalist kadro diyenlerin neden ba ar s z oldu u
daha iyi anla lmaktad r, de erlendirmesinde
bulunmu tur. Önderli imiz yeni paradigma
temelinde devletçi olmayan, sömürücü olmayan,
ataerkil olmayan, do ayla ba lar n  koparmayan
bir sosyalist anlay la bu dünyadaki sömürüye ve
bask ya son vermek istemektedir. Hem mücadele
etmek, hem de mücadele içinde özgür toplum ve
ya am  kurmak isteyen bir teorik yakla m halk-
lar m z n eline verilmi tir. Önderli imizin teorik
yakla m  böyle bir iddiay  ta maktad r. Bu
yönüyle 1 May s' n de erlerine Marks' n özlemler-
ine, Denizlerin, Hakilerin, Kemallerin özlemlerine
ba l l n ve sayg n n ortaya ç kard  bir paradig-
ma olarak görülmelidir. Önderli imiz hiçbir zaman
ba ar s zl  kabul etmemi tir. Önderli imizin yeni
paradigma çerçevesinde ki teorik çözümleri de,
halklar aç s ndan ba ar s zl n ve yenilginin önünü
kapatmak olarak anla lmal d r. Yeni paradigma ve
yap lanma gerçe imiz sistem kar s nda mücadele-
siz kalmama gerçe ini ifade etmektedir. Yeni para-
digman n teorisi de, ideolojisi de, ki ili i de, örgüt
anlay  da bu çerçevede de erlendirilmelidir.
Böyle de erlendirmeyen her türlü yakla m, ya
inkarc d r ya milliyetçidir ya burjuva e ilimdir.

Önderl i imizi  sosyalizmin
Yeni  peygamberi  o larak

De erlendirebil ir iz .
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Bizler ne Kürt milliyetçi e ilim ne de burjuva lib-
eral e ilim içinde olaca z. Sistemden nas l
kopaca z? sorusunu her gün kendimize sorarak
mücadelemizi etkili biçimde sürdürece iz. 1 May s'
 da sosyalizm özlemleri için ya am n  verenlerin

an s na ba l l n gere i bundan sonrada etkili
biçimde ya ataca z. Önderli imiz emekçilerin,
i çilerin, köylülerin, gençlerin, kad n n ve ezilen
tüm toplumsal kesimlerin özlemlerine bugün en iyi
cevap veren sosyalist önderliktir. Önderli imizi
sosyalizmin yeni peygamberi olarak de erlendire-
biliriz.

Kürtler herhangi bir halk de ildir. Siyasal
çeli kilerin en fazla ya and  co rafyada ya ad k-
lar  gibi sosyal ve kültürel olarak da tarihsel derin-
li i ve zenginli i olan bir halk gerçekli idir.
Komünal demokratik de erleri köklü ya ayan bir
halkt r. Ortado u'da sömürgeci egemenlik alt nda
imha tehditi alt nda ya ayan bu halk n önderli i de
uluslar aras  bir komployla kar la m t r. Önder-
li imiz böyle bir toplumsal ve siyasal gerçeklik
ortam nda derinle mi  ve kapsaml la m
demokratik sosyalist teoriye ula m t r. Önderli in
ortaya att  bu dü ünceler halklar n ya ad klar n n
tarihsel toplumsall k içinde süzülmü  halidir.
Önderlik kendisini tarihin parças  olarak görüyor.
Atina savunmas nda " geçmi i ve gelene i ne kadar
anlarsan, anlay p da üzerine ne kadar katarsan o
kadar rolünü oynam  olursun" diyerek bu gerçek-
li i ifade etmektedir. Tarihi, geçmi i anlamak ve
halklar n ya ad na anlam vermek çok önemlidir.
Önderli imiz çöllerin derinliklerinde, orman n
kuytuluklar nda, da lar n zirvelerindeki en küçük
bir direni e bile anlam vermi tir. Dolay s yla sa'ya
da, Marks'a da, Engels'e de en do ru anlam  veren
önderliktir.

Baz  sosyalist dostlar m z var. Bunlar
önderli i klasik yakla mla ele alma, böylece de
anlayamama durumuna dü üyorlar.  Bunun içinde
önderli i de erlendirirken, önderli i anlayamama
ya da klasik yakla mla ele alma var. Sanki klasik
yakla mla ele almak, yüz elli y l önceki eylerin
ayn s n  söylemek sanki çok büyük ba l l km , bir
erdemmi  gibi yanl  yakla mlar var. Önderli in
ele tirilerini yanl  de erlendirenler var. Bunlar
yanl t r. Kesinlikle sosyalizme kazand rmayan

eylerdir. deolojik tutuculuktur. Önderli imiz bun-
lar  a m t r. Tabi önderli in ortaya koyduklar nda
eksiklikler, yetersizlikler olabilir, hiçbir ey tam
de ildir. Mutlak do ru yoktur. Ama reel sosyal-
izmin y k lmas ndan sonra ortaya ç kan ideolojik,
teorik bulan kl k, karma kl k ya and ktan sonra
günümüzde giderek yeni bir ideolojik netlik
sürecine girilmi tir. Bu çerçevede önderli in
çözümlemeleri sosyalizmin teorik yenilenmesine
çok büyük bir katk d r. Art k sosyalistler k lavuzsuz
de ildir, ideolojisiz de ildir. Yani ideolojik ve
teorik yol göstericilikten yoksun de ildir. Art k
geçmi teki yanl l klar n  çözememi  ve bunlarda
srar eden bir sosyalist dünya yoktur. Bu sosyalist

dünya içinde do rular  da gören bir sosyalist önder-
lik de vard r.   Bu  1  May s'ta belki de en fazla
üzerinde durulmas  gereken, bu önderlik gerçe i ve
önderli imizin ortaya koydu u sosyalizmin özüne
ve felsefesine uygun bu teorik yakla mlar
olmal d r. Önderli imizin sosyalizm yakla m
sosyalizmin temel de erlerine vurgu yapmas
aç s nda da de erlidir. Geçmi te görüldü ü gibi
sadece komünaliteyi önemsemek ama demokrasiye
yeterince yer vermemek, e itli i ya da payla t r-
may  sadece bir sosyalizm olarak görmek ciddi
yanl l klar ortaya ç karm t r. Bu duruma dü mek
neolitik toplumu iyi çözememekten kaynaklan yor-
du. Sosyalizmin esas n n orada oldu unu de er-
lendirememek, onu do ru çözümleyip oradaki
demokratik ö eyi do ru ele alamamaktan kaynakl
yan lg lar vard . Sosyalist teoriye yan lg l  yak-
la mlar böyle ortaya ç km t .  Bu  aç dan yüz elli
y ld r komünaliteye, e itli e, özgürlü e çok vurgu
yapan, ama demokrasiyle payla mc l n çok iç içe
olgular oldu unu, biri olmadan di erinin olmaya-
ca n  anlamayan reel sosyalizm prati inde bu
gerçe i çok iyi gördük.  Demokrasi olmay nca pay-
la m nda, komünalitenin de olamayaca  anla ld .
Nitekim baz lar  zengin oldu, burjuva oldu.
Bürokrat oldu. Demokrasi olmad ndan adalet de,
e itlik de iyi savunulamad . Bozulmalar ba lad .
Sosyalizmde komünalite ile demokrasinin iç içe
olaca n  biri olmadan di erinin de olmayaca n
büyük ac  ve tecrübelerle gördük.

Di er yandan devletli zihniyetten kopmak
çok çok önemlidir. Marks ve Engels de devletin
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kötü oldu unu söylediler, devlet bir s n f n ba ka
bir s n f üzerindeki bask  arac d r dediler, ne var ki
bu arac n kim taraf ndan olursa olsun kullan l-
mas n n sömürü ve bask y  beraberinde getirece i-
ni aç kça ortaya koyup sosyalistlerin devlet bata -
na girmesini engelleyen bir teorik temel ortaya
koyamad lar. Özellikle Lenin'in devlet tuza na
dü mesi devlet teorisindeki bo luk sonucu ortaya
ç km t r. 70 y ll k reel sosyalizm prati i kan t-
lam t r ki egemenlerin araçlar  kullan lamaz.
Egemenlerin örgütsel yap lanmalar  kullan lamaz.
Sömürücü sistemi egemen yapan devlet olmu tur
zaten. O bak mdan a-devlet dedi imiz devletin
araçlar ndan yöntemlerinden uzak, bir sistem zih-
niyetine ula mak belki de sosyalistlerin en büyük
kazan mlar d r. Bu konuda anar istlerin ele tirisi
vard , ama onlar da sistemli bir teorik yakla m
gösterememi lerdir. Tepkisel bir yakla mlar  vard .
Komünal demokratik sistem nas l in a edilecek,
komünlerden meclislere ekonomik, sosyal
örgütlenmeler nas l kurulacak bunlar sistemli ifade
edilmemi tir. Önderli imiz bütün bu tecrübeleri
de erlendirerek yeni bir yakla m  benimsemi tir.
Yeni paradigmas n  Cinsiyet özgürlükçü
demokratik ve ekolojik toplum olarak tan mlad .
Öngördü ü sistemi, do ayla sürdürülebilir ili kiyi
sa lam , kendi içinde tahakküme dayanmayan,
do rudan demokrasiyi ve kad n özgürlü ünü esas
alan ahlaki bir toplum olarak ifade etti. Hukuku
de il esas olarak ahlak  esas alan bir sistem olu tur-
man n önemini vurgulad . Bizim yeni sosyalist
anlay m z bu çerçevededir. Buna demokratik
sosyalizm diyoruz. Önderli imiz eskisi gibi bilim-
sel sosyalizmde denilebilir dedi.

Tüm bunlar ideoloji de i tirdi imiz
anlam na gelmemelidir. Ancak geçmi  hatalara
dü memek için demokratik sosyalizm diyoruz.
Demokratik sosyalizm derken Fransa'daki gibi
Avusturya'daki gibi bir demokratik sosyalist yak-
la mdan söz etmiyoruz. Biz burjuva demokratik
bir sistem de il komünal demokratik de erlere
dayal  bir demokratik özgürlükçü sistemi hedefliy-
oruz. deolojik de i iklik ya amadan e itlikçi,
özgürlükçü, sosyalist bir ideolojiye ba l  kalarak
ama onu zedeleyen ve ideolojinin öngördü ü ya a-
ma ula lmas n  engelleyen paradigmadaki yan-

l l klar  a yoruz. Klasik reel sosyalizmde var olan
devletçi iktidarc  genleri atarak kendimizi yeniliy-
oruz. Bu yönüyle de bir de i im dönü üm ve
yenilenmeyi ya yoruz. Kavramlar  yerli yerine
koymad m z taktirde de i tin de ne oldun derler.
Yani eskiden e itlikçi, özgürlükçü, demokratik ve
kimsenin kimseyi sömürmedi i, bask n n olmad
bir sistemi hedefliyordunuz imdi yine benzer
eyler söylüyorsan z o zaman bir ideolojik

de i imden de il paradigma de i ikli inden söz
edilebilir. Tabii ki hiçbir ideoloji de i mez ve mut-
lak de ildir, de i ecektir. De i im her zaman ola-
cakt r, bugün ortaya koyduklar m z da eksik ve
yetersizlikler olabilir. Bunlar da pratik içinde
ortaya ç kacak ve zamanla yenilenecektir.

Devletçi iktidarc  zihniyeti b rak yoruz.
Bu önemli bir ele tiri, özele tiridir. Yani s radan bir
yakla m de ildir. Onun için önderlik kendisi ve
PKK gerçekli i aç s ndan unu söyledi. Nas l ki
sistemi de i tirmede radikal isek kendimize de
radikal yakla aca z. Kendimizin de i im
dönü ümüne olaca  gibi toplumsal de i ime de
her zaman radikal yakla mal y z. Yani reformist
olmayaca z. Tabii ki demokrasi, özgürlük ve
sosyalizm mücadelesinde reformlar için mücadele
edilmez denilemez.  Reformlar n hepsi kötüdür
demiyoruz. Öyle bir yakla m m z yoktur ama esas
yakla m m z olgular  köklü de i tirme temelinde
olmal d r. Köklü de i im dönü üm yapmak,
reformlar  da bunlar n yöntemlerinden biri olarak
ele almak gerekir. Kad n özgürlük çizgisinde
ataerkilli i köklü bir biçimde ortadan kald rmak
istiyoruz. Ama bu süreçte mücadelenin sonucu
toplumda önemli yumu amalar da ortaya ç k yor.
Bunlar  köklü de i imler aç s ndan de erlendire-
biliriz, ama biz kad n konusunda radikal dönü üm
perspektifimizi kaybetmeden özgürlük çizgisini
hakim k lmak istiyoruz. Ayn ekilde ideolojimizde
her zaman k smi düzeltmeler yapabilece imiz gibi
gerekti inde çok köklü de i imler yapmakta bizim
felsefi yakla m m z n gere idir.

deolojik ve teorik yakla m m z  zengin-
le tiren yeni bir felsefi yakla m m z bulunmak-
tad r.19. yy.da Engels ve Marx felsefi yakla m-
lar n  olu tururken mevcut bilimsel verileri esas
alm lar, pozitif bilimlerden yararlanm lard r.
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Do an n diyalekti ini de incelemi lerdir. Takdir
edilmelidir ki o dönemin bilim teknik geli meleri
yetersizdir. Kimse kalk p, Engels'e, Marks'a " sen
niye kuantumu bulamad n" diyemez. Onlar
suçlayamaz. O zaman öyle bir bilimsel bulu  yok-
tur. O dönemdeki bilimsel geli meler ne ise onlar
inceleme sorumlulu unu duymu lar. Biyolojiyi,
Fizi i, Kimyay , Astronomiyi inceleyerek elden
geldi i kadar sistemlerini bilimsel olu turmaya
çal m lard r. Tabii ki veriler çerçevesinde yapt k-
lar  de erlendirmeler eksik ve yetersiz kalm t r.
Onlar  hem ele tirmek hem de yan lg l  ve inkarc
yakla mlara dü memek gerekir. Çünkü bu tip e il-
imler de vard r. Her dönemde bir de erlendirme,
bir çözümleme yap l rken, o dönemin ko ullar na
göre yapmak do ru olur. imdi bu tip yanl  e il-
imler oldu u için bunlar  belirtiyoruz. leride böyle
bir de erlendirmeye ihtiyaç duymadan da onlar
ele tirebiliriz. Bilindi i gibi Sümer ve M s r uygar-
l klar n n verileri 20.yy'da bulunup ortaya ç kar ld .
19.yy'da bu yönlü bilgiler çok yetersizdi. Bu
nedenle toplumlar tarihi ve devlet kapsaml  irde-
lenmemi tir. Veriler eksik olunca de erlendirmel-
erde de yan lg lar ortaya ç km t r. Bugün bilimin
ve tekni in çok h zl  geli ti i bir ça day z. Öyle ki
bilginin iktidar oldu u  bir  ça day z. Yani bilimin
s n rlar  geni ledi. Bu aç dan, yeni sosyalizm
anlay m zda u yakla m da önemlidir; sistemin
bilme ufkunu bilmemiz laz m. Sistemi iyi çözmem-
iz laz m. Sisteminin ufuklar nda bilgiye ula mam z
laz m. Bu bak mdan kapitalist sistemi anlamak,
çözmek önemlidir. Kapitalist sitemi anlamadan
onun egemenli inden kurtulmak zordur.

Bugünde emekçiler, ezilen topluluklar ve
halklar demokratik sosyalizm mücadelesi vermek-
tedirler. Ancak bu mücadelenin geçmi ten daha zor
oldu u görülmektedir. Kapitalizmin geli tirdi i
Bio- iktidar döneminde topluluklar sisteme birçok
bak mdan ba ml  hale getirilmi tir. Art k
geçmi teki gibi dar s n f yakla m  ya da sekiz saat-
lik i  günü mücadelesiyle,  emekçilerin patrondan
ald  ekonomik imkanlarla sosyalizm mücadelesi
yürütülemez. Nitekim günümüzde i çilerin
sendikala ma oran  çok dü mü tür. Sendikalar
tamamen devletin, kapitalist sistemin denetimine
girmi tir. O bak mdan geçmi teki sendikalist yak-

la mlarla, genel grevle sosyalizmi kurmak
mümkün de ildir. Art k bu tür grevleri önemseyen
yakla mlar  b rak yoruz. Tabandan örgütleniyoruz.
Bütün toplumsal kesimleri örgütleyerek sosyalizme
ula mak istiyoruz. Sosyalizmi kurma anlay m z
öncelikle böyle ele almam z laz m. Toplumun
tümünü tabandan örgütlemeyen, dar s n f yakla m-
lar n n sosyalizmi getirmedi i görüldü. Çünkü i çi
s n f  ekonomik yakla m  b rakmad ndan sis-
temin parças  haline geliyor. Dünyada ki pratikte
böyledir. u anda en radikalleri bile a zlar na bir
parmak bal sürüldü mü susuyorlar. Neredeyse kap-
italist sistem içinde i çiler tümüyle aristokrat kesim
haline gelmi ler. Onun için önderlik i sizleri,
kad n , çevrecileri, di er toplumsal kesimleri daha
önemli gördü.  Yani sistemden rahats z olan
toplumun hepsini esas almak, i çileri de emek ve
sosyalizm mücadelesinin bile enlerinden biri
olarak görmek gerekir. Bu bak mdan en fazla
kad n n, gençli in demokratik özgürlükçü, adil, e it
yakla m ndan, potansiyelinden, enerjisinden fay-
dalanmak sosyalizmi hem gerçekle tirmek, hem
derinle tirmek, hem de kal c la t rmak aç s ndan
önemli hale gelmi tir. Bu nedenle biz vurguyu
kad n ve gençli e yap yoruz.  Tabii ki sömürülen
emekçiler de var, köylüler de var. Biz bir emek
hareketiyiz. Sosyalizm eme e dayal d r.  Dar  s n f
yakla m içinde de ildir, ama eme e dayan yor.

Sosyalizmin özünde var olan eme e de er
vermeyi 1 May slarda daha fazla de erlendiriy-
oruz.  1 May s emekçi bayram d r. Hatta ondan öte
sosyalizm bayram  olarak de erlendirmek daha
do ru bir tan mlama olur. Sonuç olarak 1 May s
and m z bu günde önderli imizin yeni paradig-
mas  çerçevesinde, demokratik sosyalizmi derin-
li ine anlamak, bunun heyecan n  ve co kusunu
ya amak çok önemlidir. Yeni dü ünceler, yeni
inançlar her zaman co ku ve heyecan verir. Eskiden
Apocular sosyalizmin "S" sini duyduklar  zaman,
dervi lerin ayinde zikir ederken titremesi gibi titr-
erdi. Böyle bir inanca sahiptik. Bugün de inan y-
oruz ki önderli inin sosyalist çizgisi ve paradig-
mas n  ba ta Kürtler olmak üzere halklar sahip
ç kacak, bu çizginin ba ar s  ilk önce Kürdistan'da
gerçekle ecektir. Kürdistan' n özgürle mesi
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Ortado u'nun demokratik ve özgür hale gelmesi
anlam na gelecektir. Buna kesinlikle derinli ine
inan yoruz. Önderli imiz, bizim inanc m z n
derinle mesi için tarihsel bir çözümleme yapm ,
inanc m zda bo luk b rakmayacak her türlü de er-
lendirme ve çözümlemeyi yapm t r. Bu konuda
büyük bir sorumluluk duygusu ile hem bizler
aç s ndan, hem insanl k aç s ndan yeni moral
de erimizi vermi tir. deolojik ihtiyac  kar la-
yarak manevi de erimizi, güç kayna m z  ver-
mi tir. Bu nedenle önderli imizin yeni paradig-
may  ortaya koymas yla birlikte b rakal m
co kusuz ve heyecans z kalmay  aksine daha çok
heyecan ve co ku duymak gerekir. Önderlik,
bunun heyecan n  ve co kusunu duyuyor. Bu heye-
can ve co kuyu savunmalar n bütün sayfalar nda
görebiliriz. Bu savunmalarla önderli imiz, Kürt
halk na, Ortado u insan na yeni bir do rultu ver-
menin heyecan n  ya am t r. Önderli imiz Atina
savunmas n n son sayfas n n bile çok ey ifade
etti ini belirtmektedir.

Art k  bizim  aç m zdan kafa kar kl
diye bir ey yoktur. Ancak yeniyi ö renmek için
yeterince çaba göstermiyoruz. Bo luklar oluyor,
kafa kar kl  oluyor. Kafa kar kl n n nedeni
kendi yetersizli imizdir. Çabas zl m zd r, ö ren-
me isteksizli imizdir. Çünkü önderlik en rafine
dü ünceye ula t n  belirtiyor. nanç olarak en
köklü ve huzurlu dönemi ya yorum dedi. Bizlerin
de, önderlik hareketinin sava ç lar , militanlar ,
izleyicileri olarak tabii ki ayn  durumda olmam z
laz m. Ayn  yakla m içinde, ayn  moral, duygu ve
heyecan  ya amam z laz m. Bunu gerçekle tirmek
içinde sistemden her gün kopmak, sosyalist ki ili i
her gün kendimizde gerçekle tirmek ve bunun için
mücadele vermek gerekir. Bu onurlu bir i tir. Bu
en kutsal bir i tir. nsanl a böyle bir hizmet yap-
mak kadar de erli bir ey olamaz. Herhalde büyük
dü ünce ve inanç sahipleri kadar insanl a hizmet
eden kimseler olmam t r. Duygu, dü ünce veren-
ler, ideoloji üretenler bu dünyan n en de erli insan-
lar d r. Günümüz dünyas nda kültürcülere,
sanatç lara de er veriliyor. Çünkü onlar toplumun

moral ve inanç dünyas n  yükseltirler. Bu nedenle
inanç ve ideoloji do rultusunda ko anlar da inan-
l n en de erli evlatlar d r. Bu yönüyle PKK'liler
sosyalizmin öncü kadrolar  olarak insanl n en
de erli evlatlar d r. Böyle bir öncülük etraf nda
sosyalizm ve demokrasi mücadelesi yürütmek
böyle bir örgütün parças  haline gelmek gurur ve
onur vericidir.  Bunun gururu ve onurunu ya amak
içinde demokratik sosyalizm bayra n , cinsiyet
özgürlükçü demokratik- ekolojik toplum paradig-
mas yla yükseltmemiz gerekir. Böyle bir sorumlu-
lu u onurluca ta mak ve gereklerini yerine
getirmek gerekiyor.

Kendimizi küçümsememek gerekir. Hani
derler ya ayn  köyden peygamber ç kmazm .
Kürtleri dünya küçümsüyor, biz de kendimizi
küçümsemeyelim. Kürtler de art k insanl k tari-
hinde özgürlük yaratacak bir toplum oldu unu
göstermelidir. Kendimize ve önderli imize inan-
mal y z. Bu tarihsel rolü yerine getirtmeliyiz.
Önderlik böyle bir önderliktir, PKK böyle bir par-
tidir. Biz de böyle bir partinin üyeleriyiz.
Eksikliklerimiz yok mu? Tabii ki vard r. Bunlar
gidermeliyiz; önemli olan samimiyet, ciddiyet ve
inançt r. Bunu derinden hissetti imizde ba ar-
mam z önünde hiçbir engel olamaz. Bu temelde
böyle bir sosyalist ideolojiyi bize veren önder-
li imizi tekrar sayg yla selaml yoruz. Önder-
li imize lay k olacak, ona her gün ba l  olacak,
onun de erlerini her gün pratikle tirecek çaba
içinde olaca m za dair tekrardan söz veriyoruz.
Tüm de erlerimizi yaratan ve güçlendiren ehitler-
imizdir. Bu temelde ehitlerimizi de sayg yla ve
minnetle an yoruz. Önderli imize ba l l m z
yenilerken ehitlerimizin an lar na ba l l n
gere i olarak ba l l k sözümüzü verirken bu
temelde tüm dünyadaki emekçilerin 1 May s
dayan ma ve mücadele gününü kutluyoruz. Bu
temelde bütün gelece in sosyalizmle olaca na
inan yoruz, sosyalizm mücadelesi veren herkese
imdiden ba ar lar diliyoruz.

Abdullah  Öcalan
Sosyal Bilimler Akademisi
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'Seni di erlerinden farks z  yapmaya
Bütün gücüyle gece gündüz çal an bir dünyada,
Kendin olarak kalabilmek,
Dünya'n n en zor sava n  vermek demektir.
Bu sava  bir ba lad  m ,
Art k hiç bitmez !...'

e. e. cummings (Amerikal  filozof, air)
deoloji ve özgürlük kavramlar  ele

al n rken  a rl kl  olarak ideoloji kavram  iticili i,
so uklu u ifade ederken; özgürlük kavram  ise
çekicili i, s cakl  ifade etmektedir. Hem içimizde
hem  d m zda böyle bir bak  aç s n n, hissiyat n
oldu u bir gerçektir. Oysa ideoloji ve özgürlük
kavramlar n n etle t rnak gibi iç içe oldu u, biri
olmadan di erinin olamayaca , tek ba na birinin
anlam ta mayaca  aç kt r. Bu bak  aç s nda üst
toplum sisteminin, onun ideologlar n n ideoloji ve
özgürlük kavramlar n n ta d  anlam ve özü içer-
i inden bo altarak, topluma öcü gibi göstermesinin
önemli bir rolü vard r. Yine komünal-demokratik
de erler ad na mücadele eden önderliklerin felse-
fik, ideolojik, örgütsel ve ya amsal olarak sistemin
d na  ç kamamas  ve bundan kaynakl  yanl  ve
yetersiz tespitlerin pratikte çok daha a r sonuçlara
yol açarak, insan n özü ve do as yla uyu mayan
yakla mlar n n yaratt  tahribatlar  etkili olmu -
tur. deolojik gerçeklik öncü güçlerin pratikle me
düzeyiyle anlam kazand na göre, her zaman
pratikte yanl  ve yetersiz yakla mlar n olabilece i
göz ard  edilmemesi gereken bir olgu oluyor.
Ancak u çok iyi bilinmelidir ki ideolojiye yönelik
çarp k bak  aç lar n n, farkl  anlay lar n özünde
yatan n sistemin ideolojik sald r lar n n oldu udur.
Halklar , insanl  özgürlük ideolojilerinden-ütopy-
alar ndan kopararak üst toplum sistemini ve bu sis-
temin dayand  ideolojiyi hakim k lma çabalar n n
sonucudur. Sistem, ideolojinin ve ideolojik
mücadelenin gereksizli ini yo un bir ideolojik

bombard manla i leyerek ideolojiyi olumsu-
zlarken; kendi ideolojisini, bu ideolojinin ya am
felsefesini, kültürünü, ahlak n  ya amsalla t rmaya
çal t  aç kt r.

Günümüzün küreselle en dünya gerçe inde,
küreselle en sermayeyle beraber ideolojik bom-
bard mana dayal  olarak kültürel bir küreselle -
menin de egemen güçler taraf ndan halklara day-
at ld  bir süreci ya yoruz. Ulus üstü -çok uluslu-
irketlerin, mali sermayenin ortakla an ç karlar na

dayal  küresel bir yap land rman n halklar n aley-
hine ve halklara ra men hayata geçirilme çabalar ,
dünyan n her taraf na müdahale edilerek gerçek-
le tirilmeye çal l yor. Özellikle devletçi sosyal-
izmin çözülü ünden sonra bu yönlü yo un ideolo-
jik sald r lar n geli ti i, halklar n yerel-kültürel
de erlerinin bu sald r larla tarumar edilerek özün-
den, içeri inden bo alt larak sisteme entegre etme
çabalar n n yo unla t  görülmektedir. Tüm bu
çabalar ve yürütülen manipülasyonlarla hedeflenen
halklar  e itlik-özgürlük ütopyalar ndan koparmak-
t r. Günü birlik bir ya am içerisinde kaderine teslim
olmu  ve bu ütopyalar n  sistem içinde arayan bir
k s r döngü içinde halklar n enerjilerini farkl
kanallarda eriterek üst toplum sistemini daha güçlü,

DEOLOJ    VE  ÖZGÜRLÜK



Komüna rKomüna r
hakim hale getirerek süreklile tirmeye çal mak-
tad r. Bu yönüyle imdiye kadar yürütülen devrim-
ci mücadelelerin bo una oldu unu, e itlik ve
özgürlük aranacaksa da sistem içinde aranmas
gerekti ini, bu hareketleri  sistem içile tirerek tes-
lim alarak ve teslim almaya çal arak göstermekte-
dir. Sistem, toplumsal mücadelelerde temel
dayana n

deolojik mücadele oldu unun çok iyi bil-
incinde olarak yo un bir ideolojik mücadeleyle ve
buna uygun ya am anlay yla ayakta kalmaya
çal maktad r. Günümüzün komünal-demokratik
de erler ad na mücadele yürüten güçleri aç s ndan
toplumsal mücadelelerin temel dinami inin felse-
fik-ideolojik gerçekle me oldu u kadar bunun
pratikle mesinin, ya amsalla mas n n oldu u ken-
dini daha fazla hissettirmektedir. Dolay s yla hem
felsefik-ideolojik olarak sistemin d na  ç kmak
hem de bunun örgütsel, ya amsal, sosyal doku-
lar n  olu turmak sistem kar s n da ayakta kala-
bilmek aç s ndan büyük önem ta maktad r. Üst
toplum sisteminin, onun ideologlar n n ve uzan-
t lar n n ideolojiyi halklara öcü gibi gösterirken, bu
konuda her türlü olumsuzlamay  yaparken, yo un
bir ideolojik bombard manla, çok derinlikli ve
kapsaml  bir yönelimle insanlar n ruhuna,
hücrelerine, genlerine kadar nüfuz ederek ele
geçirmeye çal arak insan -insanl  kendisini var
eden de erlere, ya am ve anlam buldu u bir bütün
olarak eko-sisteme kar  yabanc  hale getirmekte-
dir. Tehlike her zamankinden daha büyük ancak
ac s  çok daha az, yöntemleri daha incelikli bir
tarzda büyümektedir.

Devletçi toplum, sisteminin kapitalist
biçimiyle geli en bilim-teknik ve bilgi-ileti im
a yla her türlü imkan  kullanarak ideolojik ege-
menli ini, ya am felsefesini geli tirme çabas
içerisindedir. Küresel emperyalizmin ideolojik-
kültürel sald r lar yla ideolojilerin sonu, tarihin
sonu ve yeni liberal politikalarla toplumlar n varol-
ma de erleri olan e it-özgür ve komünal-
demokratik ya am n imkans zl n , ütoptikli ini
a layarak halklar  pasifize etmeye çal maktad r.

nsanl  varolma biçimi olan toplumsalla maya ve
gerçekle en de erlere yabanc  k l p, köksüzle tir-
erek bireycili e dayanan özgürlük söylemleriyle
bireyi-halklar  kendi öz de erlerinden kopartarak
ayaklar  havada 'sanal özgürlük' içerisine alarak
sistem içile tirip, ideolojik-kültürel hegemonyas n
etkin k lmaya çal maktad r. Üst toplum sistemi
bütün cazibesiyle metropol ve megapolleriyle,
sunmu  oldu u kad n ve erkek tipiyle, sine-
malar yla, klipleriyle, dizileriyle, geli tirmi
oldu u edebiyat ve sanat yla yo un bir postmodern
kültürle toplumsal varolu  içinde bireycili i,
demokrasi söylemi içinde despotizmi, çok ren-
klilik içinde renksizli i çok ince ve derinlikli bir
tarzda i leyerek kad n -erke i, genci-ya l s  ve
çocu uyla ezilen ve sömürülen kesimleri kendine
ba ml  hale getirmeye çal makta ve bu sistemin
d nda bir ya am n mümkün olmad n , ba ka bir
ya am n pratik olarak imkans zl n  felsefik-ide-
olojik olarak geli tirmektedir. Günün bütününde,
zaman n her an nda böyle bir ya am felsefesine
dayal  olu turulan ya am anlay yla insan -
toplumu toplumsal de erlerden kopartarak erite
erite kendisine çekmekte, ruhunu ele geçirerek
maneviyat dünyas na hükmetmekte ve nas l bir
kölelik içerisinde ya and n n fark na bile var-
mayan bir kölelik düzeyine indirgemektedir. Özel-
likle son dönem sinema filmlerinde devrimci
mücadelelerin bo una oldu unu, o zaman
ko ullar nda öyle bir yola girilmi se bile imdi
hiçbir anlam n n kalmad n , sistemin kendilerine
kucak açt n , arad klar  her eyi bu sistemde
bulabileceklerini i lemektedir. Bilim kurgu film-
leriyle insanl  bo lu a çekmekte ve bo altmak-
tad r. Çok incelikli bir tarzda yap lan bu filmlerle
düzen ya am n n me rulu u, üstünlü ü ispatlan-
maya çal lmaktad r. Yine kliplerle bireyci, yoz,
güdülerine kilitlenmi  bir insan tipini yaratmak
amaçlanmaktad r. Dizilerle burjuva kültürü a lan-
makta ve çekici k l nmaktad r. Geli en bilim-
teknikle bununla ba lant l  internet, televizyon, bir
bütün medyayla vb. di er araç ve yay nlarla,
reklam dünyas yla her yerde ve her an  varolmak-
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ta, yönlendirmekte ve hitap etmektedir. Bilim ve
tekni i ideolojik ç karlar na dayal  olarak per-
vazs zca kullanmakta ve sisteme endekslenmi
derinlikli bir köleli i geli tirmektedir. Bu derinlikli
kölelik en fazlada kad n üzerinden geli tirilerek
sistemin iktidar n  korudu u alan olmaktad r.
Kad n bedensel, ruhsal, duygu boyutuyla parçalara
ayr larak sömürülmekte ve sistemin bütün çirkin
yüzü kad n gerçe inde aç a  ç kmaktad r. Kölelik
düzeyiyle ba lant l  do a daha derinlikli
sömürülmekte, nükleer silah ve nükleer enerji üre-
timleriyle, sa l ks z teknolojiyle, petro-kimya
ürünlerine dayal  at klarla, a r sanayi ve gazlarla,
modern tar m ve ilaçlarla çevre dengesi bozulmak-
ta, önüne geçilemez ekolojik sorunlar ortaya ç k-
maktad r.

Üst toplum sistemi, halklar  komünal-
demokratik de erlerden ne kadar uzakla t r r,
kopar rsa bunu kendisi için bir ba ar  ölçüsü say-
makta, düzeninin devam n , istikrar n  bunda
görmektedir. Dolay s yla kafalar ne kadar mu lak-
la t r l rsa, halklar n kendini var eden de erleri ne
kadar öz anlam ve de erlerinden bo alt l rsa ve
insanl k bu biçimiyle ne kadar manipule
edilebilirse düzen ya am anlay n n, ili ki tarz n n,
kültürünün geli ece i bilinciyle her türlü yönelimi
geli tirmektedir. Yo un bir bilgi ak n n ya and
günümüz gerçekli i içinde binlerce y ldan gelen
tecrübesi, yönetim anlay , iktidar  kullanma
yetene i, devlet denilen araçla kendini gizleyerek
bin bir k l fa bürünerek 'çok çe itlilik, çok dü ünce,
çok renklilik' içerisinde halklar n kültürel zengin-
li ini, çe itlili ini, çoklu unu dejenere ederek, koz-
mopolit bir de ersizlik silsilesi içinde, 'at izinin it
izine kar t ' bir atmosferde, insanlar  dü ünemez
hale getirerek do ru ve yanl n, olumlu ve olum-
suzun, erdemli olanla erdemsiz olan n, iyi olanla
kötü olan n ne oldu u ve nas l olmas  gerekti i
puslu bir havaya büründürülerek, bu hava solutu-
larak insanl k zehirlenmektedir.  Böyle bir atmos-
ferde yeti en gençlik köksüzle mekte, toplumsal
de erlere yabanc la makta ve bireycili e dayanan
ki ilik özellikleriyle komünal- toplumsal ya ama

ve örgütlülüklere gelmekte zorlanmaktad r. Her ey
hem dü ünsel hem de maddi anlamda bir o kadar
karma k ve da n k gösterilerek edilgen, boyun
e en, maneviyat ve moral de erlerden kopart larak
mutsuz k l nan insanl k, maddi anlamdaki zengin-
liklerden de faydalanamayan  gerçe iyle sistemin
yaratt  bir enkaz olarak orta yerde durmaktad r.
nsanl k, halklar bu ya am felsefesine, ideolojisine

endekslenerek ya at lmaya çal lmaktad r.
Devletçi toplum sisteminin ideologlar

taraf ndan oldu u kadar, sistemin en önde gelen
güçleri de ' özgürlük, demokrasi ve daha iyi ve
mutlu bir ya am' sözlerini çokça sarfetmekte ve
böyle bir ya am n sistem içile mekle olabilece ini
belirtmektedir. Üst toplum sistemine ne kadar ente-
gre olunursa o kadar bu toplumun imkanlar ndan
faydalan labilir demektedir. Üst toplumun ' daha iyi
bir ya am anlay ' kendi s n f de erleri, toplum
anlay  içerisinde kendi içinde gerçekle en, bir
dönem Antikça  Yunan uygarl ndaki s n f
anlay na benzeyen ancak uygulama ve içerik
olarak ondan da geri olan üst toplum e itli inin
e itsizli i içinde, güçlünün egemenli ine dayanan
bir ya am felsefesine, kültürüne, ili ki sistem-
ati ine dahil olunabilece ini belirtmektedir. Sistem
içinde ya ama maddi baz  olanaklar sunsa bile bun-
lar insani de erlerin yitimi kar l nda ve insan-
l n sömürülmesiyle olmaktad r. Çünkü sistemin
i leyen çark  insan  böyle ya amaya itmektedir.
Toplumsal de erlerden kopuk, insani de erlerin
ayaklar alt na al nd  sermaye-kar mant na
dayanan, ya am felsefesini bu anlay  üzerinden
gerçekle tiren üst toplum ya am anlay n n nas l
elde edildi inin, daha iyi bir ya am n nas l olabile-
ce inin anla lmas  zor olmasa gerekir. Ya büyü ya
öl' mant na dayal  bir ya am anlay yla kendini
ya atabilen ve varolmas n  bu mant a endeksleyen
bir sistemde özgürlü ün ba kas n n kölele tirilme-
si, demokrasinin ba kas n n demokratik haklar n n
ele geçirilmesi, daha iyi bir ya am n ba kas n n
ya am n n i kence haline getirilmesi üzerine kuru-
lu oldu u aç kt r. Paran n ve maddiyat n her eyin
önünde oldu u insani  duygular n, hislerin parayla
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al n p sat labildi i, insan n paras  kadar de er ifade
etti i bir de ersizlik, erdemsizlik s n f  olan üst
toplumun yalan ve sahtelik üzerine kuruldu u ve
bu çark n gücünü bundan ald n  unutmadan anla-
mak, tan mak, tan mlamak ve mücadele etmek
önemli olmaktad r.

Günümüz dünyas nda en derinlikli ve kap-
saml  sava  türünün ideolojik sava  oldu u, sis-
temin bütün askeri gücünden de öteye esas
gücünün ideolojik alanda yürüttü ü sava m
oldu u aç kt r. Bu anlamda günümüz sava  biçim-
leri stratejik olarak geçmi teki gibi binlerce, mily-
onlarca insan n öldürülmesi ve bu sava larda yer-
le im yerlerinin ve do an n imhas  üzerine dayanan
askeri güçlerle de il, daha çok ideolojik alanda
yürütülen mücadelelerle gerçekle mektedir. Askeri
gücünü stratejik olarak korumakta ve büyütmekte,

taktik düzeyde cayd r c  ve tehdit güç olarak kon-
umland rmakta ve gerek duydu unda kontrollü
olarak kullanmaktad r. Ancak ideolojik olarak
yetmedi i yerlerde sistem bölgesel ve bir bütün
olarak tehlikeye girdi inde nükleer silahlarda dahil
tüm askeri gücünü kullanabilece ini de göz ard
etmemek gerekir. Günümüz dünya gerçe inde
askeri yollarla i galin, tahakkümün, sömürünün
insanl k taraf ndan kabul görmedi i, bu tarzdaki
aç k ve aç a ç km  sömürü biçiminin büyük tep-
kilere yol açt  bir gerçektir. Dolay s yla üst
toplum sistemi ya am n  ve süreklili ini ideolojik

alanda yürüttü ü mücadelelerle sa lamay  sistemi-
nin varl  aç s ndan daha anlaml  bulmaktad r. Bu
yönüyle insan , toplumu, toplum ad na mücadele
eden sivil toplum örgütlerini, demokratik sol
örgütlenmeleri, devrimci partileri sistem içine
alarak mezhebi haline getirmeyi daha uygun
görmektedir. Halklar n komünal-demokratik de er-
lerine dayanan, gücünü ve ruhunu buradan alan
örgütlülükleri, kendilerini ya amsal ve örgütsel
k lma noktas nda zay f kald kça ve bu yönlü yeter-
sizlikler giderilmedikçe olu an bo luklardan sis-
temin kendisini örgütleyerek u veya bu zamanda
sisteme entegre edece i veya sisteme yedekleye-
ce i aç kt r. Dolay s yla ideolojik mücadeleyle
halklar n tüm de erlerinin içine s zarak bu de er-
lerin anlam ve yap lanma gerçe ini parçalayarak,
mu lakla t rarak, tan nmaz hale getirerek sistem
içile tirmeye çal mas  söz konusudur. Zaten ne
oldu unun çok fazla bilincinde olmayan, büyük bir
bilinç çarp tmas na  u rat lm  bunun ac s n  her
gün ya ayarak ne olaca n  bilemez k l nan,
geçmi inden habersiz, ya am ndan mutsuz, gele-
ce inden umutsuz ezilen, emekçi kesimler bunun
derin etkilerini ya amaktad r. nim inim inletilerek,
dirhem dirhem eritilerek insanl k böyle bir ya am
cenderesine tabii k l nmaktad r. Toplumsall ktan
sapman n geli mesiyle beraber insanl k hep mutlu
ya aman n, özgür olman n çabas  içine girmi tir.
Asl nda günümüzde yürütülen bu mücadelelerinde
özü mutlu ve özgür ya am  arama mücadeleleridir.
Bunun kar s nda ideolojik dayanaklar n
ba kalar n n güçsüzle mesi, sömürülmesi ve
gerekirse yok edilmesi üzerine kuran bir sistemin
mentalitesinden, onun ayg tlar ndan, kurum ve
kurulu lar ndan,  elindeki bilim ve teknikten, bilgi-
den insanl n pay na sadece ac , gözya , kan ve
zehir akaca  da aç kt r. 'Paran kadar insans n'
felsefesi üzerine kurulmu  olan bu çarkta ne özgür-
lük, ne demokrasi, ne iyilik, ne dürüstlük, ne sevgi
ve ne de güzellik olabilir.

Üst toplumun ve ideologlar n n yo un ide-
olojik bombard man yla bir ahtapotun kollar  gibi
insan  ku atan, insani özünden bo altan gerçe in-

Üst toplumun ideolojik
Bombard man yla  insan  ku atan

nsani özünden bo altan gerçe inden
Nas l kurtulabiliriz?

Özgürlü e nas l yürüyebiliriz?
Toplumsal de erlere dayal

E itlik, özgürlük, demokrasi ve
Hümanizim gibi de erleri

Nas l etkin k labiliriz?
nsan olman n erdemiyle

Nas l onurlu ya ayabiliriz?



den nas l kurtulabiliriz? Bu kölelik kollar n  nas l
kesebiliriz ve özgürlü e nas l yürüyebiliriz?
Toplumsal de erlere dayal  e itlik, özgürlük,
demokrasi ve hümanizim gibi de erleri nas l etkin
k labiliriz ve insan olman n erdemiyle nas l onurlu
ya ayabiliriz?

Daha fazlada ço alt labilecek bu sorulara
çok k sa ve bir o kadar da çok uzun, çok kolay ve
bir o kadar da çok zor cevap vermek mümkündür:
deolojikle mek, ideolojikle mek, ideolojik-

le mek.
Üst toplum sisteminin halklar , insanl

tarumar eden ya am gerçe i kar s nda özgürlük
ideolojisi, ütopyalar  u runa, halklar ad na
mücadele edenlerin ve bir bütün insanl n, insan
insan yapan toplumsal de erlere dayal  ideolojik-
le erek cevap vermesinin en anlaml  cevap olaca
kadar, en insani ve en ya an l r olaca  aç kt r.

Her ey kendi do as nda güzeldir. Çünkü
onu anlaml  k lan, ya an l r  k lan, yararl  k lan
özgünlü ü ve orijinalitesidir. Eko sistemdeki her
varl k için oldu u kadar, insan içinde geçerli olan
bir olgudur. nsan n özüne inme, insan n do as na
ula ma, do a anaya dönme, orada do an n
do as yla bulu ma ve insana ula man n yolunun
ideolojikle mekten geçti i aç kt r. Çünkü ideolo-
jikle mek özgürlük çizgisinde büyümek ve bu
çizginin dili, vicdan , ahlak  olmak demektir.
Komünal-demokratik de erlerle bütünle mek,
özgürlük halkalar na yeni halkalar ekleyerek e it-
lik-özgürlük mücadelesinde ac  çekenlerin ac s n
duymak, mücadelelerindeki anlam  hissederek
onlara yak n olmak, onlar gibi i kence görmek,
onlar gibi çarm ha gerilmek, onlar gibi derisi
yüzülmek ve idam sehpalar ndan geçmek olacak-
t r. Onlar n özgürlük umutlar n  ya amak ve ya at-
mak, bitmediklerini bitirilemeyeceklerini hayk r-
mak, bugünde ya ad klar n  yar nda ya ayacak-
lar n n bilinci, inanc , moral ve motivasyonuyla
ya ama bakmak demektir. Tarihin en yarat c
yap c lar ,  en  fazla  e it-özgür ya am mücadeleci-
leri, en alttakilerin sesi-solu u, ya am heyecan ,
mücadele azmi olan bu güzellikleri tarihin yaz l

sayfalar nda fazla bulamasak da, bir bütün tarihin
içinde oldu unu, en gerçekçi ve en ya an l r
olan n, ya ama nüfuz edenin onlar oldu unu,
özgürlük ad na ya an lan ve hissedilenin onlar
oldu unu bilmek gerekmektedir. Bu anlamda ide-
olojikle mek özgürle mek yoluna onun sonsu-
zlu una girmek kadar, tarihe akan bir nehir olarak
tarihten gelen ça layan olmay  ifade etmektedir.

Tarihin çile çekicileri, özgürlük abideleri
ya am  en derinden hissedenler olmu lard r.
Onlarda özgürlük ideolojisi ya amda gerçekle en,
ya amdan kopmayan bir olgu olmu tur. En altta
olan n, en fazla ac  çekenin, en yoksulun gözüyle
bakarak, onun gibi ya ayarak, hissederek, ruh al p
ruh vererek bu gerçeklikte eriyerek ya am
olmu lard r. Dolay s yla ideolojikle menin ya am-
la kopmaz bir ba  içinde anda ve ya amda gerçek-
le en oldu u, güzellikleri aç a ç karan, özgürlü ü
büyüten ve süreklile tiren bir olgu oldu unu
bilmek gerekiyor. Komünal-demokratik de erlere
dayal  özgürle menin oldu u yerde kölelik ola-
maz, gericilik kol gezemez. Dolay s yla ideolojik-
le menin günümüzdeki demagoglar n, arlatan-
lar n, ya amla ba n  koparm  kendini dü ünen,
bencil ya am anlay lar yla gerçekle emeyece ini
ve bu tür lafazanl klarla bir ey yarat lamayaca n
bilmek gerekiyor. Dar, bireyci ç karlara dayanan,
ahbap çavu  gruplar  ve maddi ili kilere dayanan
örgütlülükleriyle, küçük olsun benim olsun man-
t yla ele geçirilen bir yer üzerinde a avari ve
bast rmac  ya am anlay lar  ancak düzenin
içimizdeki uzant lar  olabilir. Özü kariyerizme,
iktidara, devletçi zihniyete onun ya am ve ili ki
anlay na, kültürüne dayanan, ruhunu ve g das n
oradan alan bu tip ya am anlay lar n n  e it ve
özgür ya am anlay lar yla pek alakal  olmad n
anlamak, görmek ve bilmek gerekir. Bilmek,
görmek, anlamak ve yapman n, günümüzün bat ni-
leri, tasavvufçular , simyac lar , cad lar ,  h rkas z
dervi çileri olmaktan geçti ini, günümüz
dünyas nda görülmeyeni görmenin ideolojik-
le mekten geçti ini bilmekten gelir. Bunlar
gerçekle ti i oranda kendimizi tan r, kendimizi
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tan d m z oranda sistemin ideolojik bombard -
manlar na kar  ayakta durabilir, mücadele edebil-
iriz. 'Kendini bil' sözünün tarihi oldu u kadar gün-
cel olarak da felsefik, ideolojik ve pratik anlam n n
bilincine vararak ve kendini bilmenin kendi zaman
gerçe inde kendini a makla gerçekle ece ini, tari-
he akmakla buradan al nacak güçle gelece e
yürümekten geçti ini bilmek oldu unu daha fazla
hissetmek, ruhumuza, hücrelerimize, genlerimize
i lemek gerekir. Önder APO Özgürlü ü
'Zorunlulu un bilincine varma ve a ma' olarak
tan ml yor. Bu anlamda tek ba na zorunlulu un
bilincine varmak eksik kal yor onu a abildi in,
pratikle tirebildi in, süreklile tirebildi in, ete-
kemi e büründürebildi in, mücadele içinde
yaratabildi in ölçüde özgürsün. Dolay s yla özgür-
lük olgusunun soyut olmad  anda gerçekle e-
bildi i kadar ya anabilece i bu anlamda özgür-
lü ün sadece ütopya olarak gelece e aktar lmas
anlam  da ta mad  bilinmelidir. Ya an lan,
varolan her anda, her nefeste özgürlü e dayal
ya amda srar edildi i sürece, özgürle menin
gerçekle ece i ve bu mücadele sürdü ü müddetçe
süreklile ece i ve halklar n özgürlük mücade-
lesinde önem ta yaca  aç kt r.

deoloji ve özgürlük kavramlar n n
insan n ya am gerçe indeki, toplumsal varolu un-
daki s k  ili kiyi görmek buna göre kendini donat-
mak ve yap land rmak önemli olmaktad r. deoloji
ve özgürlü ün birbirinin varolma tarz  oldu unu
bilerek, özgürlük ideolojisini yudumlama gücünü
göstermek kadar pratikle tirme cesaretini aç a
ç karmak gerekmektedir. deolojinin, ideolojik
mücadelenin gereksizli ini kabullenmek özgür-
lü ü, özgürlük için mücadele etmeyi gereksiz
görmek demektir. Buda insanca ya am  reddetmek
anlam na gelir. Çünkü ideoloji insan n kendisidir.
Kad n eksenli ya amla aç a  ç kan toplumsal
de erler bütünüdür. Kad n özgürlük ideolojisi
eksenli dü ünmek, ya amak ve mücadele etmektir.
Kad n n özgürle mesinin toplumun özgürle mesi
olaca n  bilmek ve kad n n özgürlü ünde kendi
özgürlü ünü görmektir. Tarihsel olarak ya anan

tüm erdemlerin insanda, halklarda vücut bulan ve
gelece e aktar lan yüzüdür. Sistemin tüm yönelim-
lerini bo a ç karman n, sistem içinde erimemenin,
temel kazan m noktas n n ideolojikle mek ve buna
dayal  mücadele oldu unun anlam ve bilincine
varmak her zamankinden daha fazla ihtiyaç hisset-
tirmektedir.

Özgürlük olgusu ezilen, sömürülen her insan,
halk için bir umut ifade etmektedir. Bu anlamda
hep özgür olmak istenilir. Ancak özgürlü ün
sadece istemekle kazan lamayaca , istemin tek
ba na yetmeyece ini dolay s yla özgürle menin
bir mücadele i i oldu unun iyi bilinmesi gerekiyor.
Günümüz insan  a rl kl  olarak özgürlü ü iste-
mektedir. Çoban kulübesinde padi ah rüyas
görmek gibi özgürlük hayalleriyle ya ayarak
özgürle ilemez. Ezilen insan psikolojisinin özgür-
le me mücadelesinin çok daha zorlu, çok daha
kapsaml , çok daha yo unluklu olaca  aç kt r.
Hele bu Kürt insan ysa tarife gerek kalmayaca
anla l rd r. Üst toplum sisteminin dayatm
oldu u ya am al kanl klar n n, davran  kal -
plar n n, ili ki sistemati inin d na  ç kabilmenin
eziklik ruhundan kurtulmakla, kendine özgüvenin
geli mesiyle sa lanabilece i aç kt r. Buda i neyle
kuyu kazarcas na insan n kendini bo luk b rak-
madan ve bo lu a dü meden  yap land rmas yla
gerçekle ebilir. Kendi ayaklar  üzerinde yürüme
kararl l na, gücüne ula t rmas yla sa lanabilir.
Sistem ya am anlay n  a man n yolu özgürlükten
korkmamakla sa lanabilir. Ezilen insan gerçe i
özgürlük istedi i kadar özgürlükten korkan bir ruh
haline sahiptir. Özgürle mekten korkuluyor çünkü
özgürle menin gerektirdi i ya am felsefesine,
anlay na dayal  ya am  kald rabilmenin zorluk-
lar  ya anmak istenmiyor. S radan, mücadelesiz
ya amak tercih ediliyor. Geri ya am anlay lar n n
birbirini besleyerek olu turdu u ortamlar içinde
kalmak, ahbap çavu , hem ehrilik ili kileriyle
avunmak, boyun e en ve hep dayanacak bir güç
arayan ki ilikler olarak kalmak daha rahat geliyor.
Özgürle me kar s nda kendi geriliklerine sar lma,
kendinde srar özgürle meye kat lmama oluyor.



Mevcut ya am anlay lar  ve ili ki düzeyleri bu tür
ya ama aç k olmaktad r. Bu anlamda özgür-
le meyle yarat lacak olan ya am anlay n , ili ki
tarz n , davran  kal plar n  özümsemek ona dayal
kendini yap land rmak, kölele tireni reddetmek ve
bu red üzerinde ayakta durabilmenin zorlu una
katlanman n kolay olamayaca  aç kt r.
Dolay s yla özgürle mekten onun gerektirdi i
sorumlu ya amdan korkulmaktad r. Ak ll  olup
herkesin derdini çekece ime, deli olurum herkes
benim derdimi çeksin denilmektedir.

Özgürlük üzerine konu mak, o yönlü teo-
riler dillendirmek, onun güzelli inden, yaratt
umutlardan bahsetmenin tek ba na özgürle meye
yol açmayaca  aç kt r. Tam tersine en derinden bir
köleli in cilalanm  bir ekilde sürdürülmesi
olmaktan öteye bir anlam ta mayacakt r. Özgür-
lük, her türlü zorluk, gerilik ve olumsuzlu a ra -
men kendini yap land rma gücünü aç a ç karmak-
tan, bunu pratikle tirmekten geçer. Y lmadan,
y k lmadan, yenilmeden kendi öz de erlerinle
yeniden yeniden ba lang çlar yapabilmekle,
yeniden yeniden ye ermekle gerçekle ebilir. Yoksa
kendini kand rarak, ba kalar n  da kand raca n
zannederekten özgürle ilemeyece i gibi en derin
bir köleli i ya amaktan da kurtulunamaz. Kendini
yap land rmaktan, yenilemekten korkan  kendinde-
ki geri  yanlarla bar k  ya amaktan memnun olan
insan n özgürle emeyece i aç kt r. Bu anlamda
özgürle me, ideolojikle me her eyden önce
insan n geri yanlar yla mücadele etmesi ve özgür-
lük mücadelesine kat lmas yla gerçekle ir. Ya am
gerçe i içinde aldanmadan aldatmadan dürüstçe
ya ayarak, mücadele etme gücünü göstermekle
yarat labilir. Di eri laf-  güzaft r. Ayd n lafazanl k-
lar yla, köylü-küçük burjuva ruh halleriyle, özgür-
le me sa lanamaz. Özgürlük bir ölçü i idir.
nsan n kendindeki denge i idir. Ölçülü ve dengeli

ya amd r. Konu tu u kadar yapan yapt  kadar
konu an olmakt r. Söylem ve uygulama aras ndaki
uçurumlar özgürlükten ziyade köleli in düzeyini
ifade eder. Anlam ve de er ta yan n bu söylem-
lerin ne kadar pratikle ti i, ne kadar bunun

mücadelesinin verildi idir. Ya ama nüfuz
etmeyen, de i im-dönü üme ve yenilenmeye yol
açmayan söylemlerin bir tekrar olmaktan öteye bir
anlam ta mayaca  gibi, her tekrar n daha fazla
bozulmaya, anlam a nmas na yol açaca  aç kt r.
Dolay s yla anlaml  olan n ya amla ba n  kuran,
ya amda kazan lan oldu udur. deoloji ya am n
kazan lmas , ya am n mutlu k l nmas d r. O mutlu-
luk içinde her türlü mücadeleyi gö üsleme, omu-
zlama gücüdür. deoloji ayaklar  havada dü üncel-
er, söylemler bütünü de ildir. Ya amdan süzülen
ve ya ama dönen, onun üzerinde ekillenen
toplumsal dü ünceler bütünüdür. Ya ama duru tur.
Her türlü engellere ra men onlar  a abilme
gücünü, tarz n , temposunu, üslubunu yaratabilme
ve pratikle tirme gücüdür.

Devletçi toplum sistemlerinin insan
özünden bo altan ve kendisine yabanc la t ran tüm
felsefik, ideolojik yakla mlar na ve sunmu
oldu u ya am tarz na kar  sa lam bir duru  içinde
olmak, sapmamak ve a mamak büyük önem ta -
maktad r. Çünkü parçalanan zihniyetler, da t lm
bütünlükler, savrulmu  örgütlülüklerle insanl
kendi k skac na alarak posas n  ç karmaya çal an
sistem kar s nda ancak zihniyet devrimiyle, felse-
fik bak  aç s yla, ideolojik bilinçle, toplumsal ve
örgütsel bütünlükle durulabilir. Bu anlamda Önder
Apo'da gerçekle en 'cinsiyet özgürlükçü,
demokratik-ekolojik toplum paradigmas ' sistem
kar s nda nas l bir duru  sa laman n dü ünsel ve
ya amsal dayanaklar n  vermektedir. Her kadronun
ve her insan n bu paradigmay  anlayabildi i kadar
özümsemesi ve ya amsalla t rmas  önemli olmak-
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Önder Apo'da gerçekle en
Cinsiyet özgürlükçü, demokratik

Ekolojik toplum paradigmas
Sistem kar s nda

Nas l bir duru  sa laman n
Dü ünsel ve ya amsal dayanaklar n

Vermektedir.
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tad r.  Bu paradigma kadroda ne kadar pratikle irse
o kadar  sistem d na  ç k l r, özgürlük düzeyi
yarat l r. Ne kadar özgürlük düzeyi aç a ç kar l r-
sa, yarat l rsa o kadar sistem d na  ç k l r.
Dolay s yla kadrolar n özgürlük düzeyi örgütün ve
toplumun özgürlük düzeyidir. Bu anlamda ideolo-
jikle menin, özgürlük çizgisinde yürümenin anlam
ve de eri  ölçülemez. Böyle bir özgürlük ideolo-
jisinde pratikle mek Önderlik çizgisinde erimek-
ten, o çizgide büyümekten geçer. Dolay s yla
neden ve nereden güç al naca n n iyi bilinmesi
ona göre kendini yap land rman n gerektirdi i bil-
inç, inanç, irade, ahlak, moral ve motivasyonla
yürümenin anlam  her türlü zorlu a ra men en
de erli en özgürlükçü olan d r. Önder Apo'nun
belirtti i gibi 'hiçbir yasa özgürlük yasas n n
üstünde bir güce sahip de ildir.' Bu gerçeklik

nda ne kadar ideolojikle ilirse o kadar örgüt-
selle ilece ini ne kadar örgütselle ilirse o kadar
özgürle ilece ini bilmek önemli olmaktad r.

Özgürle me olgusunun ideolojikle meye
dayand  ideolojikle menin de halklar n yaratt
toplumsal de erlere dayand  aç kt r. Bu de er-
lerde do al toplumdan, Tanr ça kültünün yarat m
olan neolitik de erlerden süzülüp gelen ve
günümüze ula an insana ait olan toplumsal de er-
ler bütünüdür. Tek ba na birey olunamayaca
gibi tek ba na bir bireyinde özgürlü ünün ola-
mayaca  ve özgürlük olgusunun mensup olunan
halk n özgürlük düzeyiyle ba lant l  oldu u aç k-
t r. Bu anlamda her halk n ya ad  tarihsel-
toplumsal gerçekle menin ve günümüze kendini
ta rma biçiminin farkl l  özgürle me sorun-
lar n n da kendine özgü farkl l klar n  ortaya ç kar-
maktad r. Kürt halk n n ya ad  tarihsel süreç ve
günümüz dünyas nda içinde bulundu u gerçeklik
Kürt halk n n-bireyinin özgürle me sorunlar n  ve
nas l özgürle ebilece inin iç dinamiklerini, iç ve
d  boyutlar n  kendi özgünlü ünde ta maktad r.
Sorunun a rl  özgürle menin de, mücadele yol
ve yöntemlerinin askeri, siyasal ve diplomatik
a rl  ve zorlu unu ifade etmektedir. Bu anlamda
ideolojiye dayal  ya am n, mücadelenin, örgütsel-

li in Kürt bireyi aç s ndan hele özgürlük ideoloji-
sine dayal  mücadele yürüten kadrolar aç s ndan
önemi tart mas zd r. Hiçbir tart maya, mu lak-
l a yer vermeyecek kadar aç kt r. Sorun
özümseme, ya amsalla t rma ideolojiye dayal
askeri ve siyasi çizgiyi pratikle tirmedir. deolo-
jiye dayanmayan pratiklerin örgüt d  ve çeteci
anlay lara yol açt  ya anan tecrübelerden iyi bil-
inmektedir. Bu anlamda ideolojiye dayal  ya am,
ili ki ve örgütlülükler temel ölçülerdir. Dolay s yla
sorunun ad n  do ru koymak, kendini do ru yap -
land rarak eksiklikleri gidermek ve yap labiliyorsa
güç katabilmek en anlaml  olan d r.

Toplumsal özgürlük mücadelesi her
halk n mücadelesinde aç a  ç kard  de erlerin
halklar n mücadelesiyle bütünle ti i oranda
gerçekle ebilir. Bu anlamda halklar n  ç karlar
ortakt r. Dolay s yla her halk n tarihsel-toplumsal
gerçekli i içerisinde oldu u kadar insanl n
evrensel de erleriyle bütünle erek özgürlü e day-
al  ya am felsefesini, kültürünü, sanat ve edebiy-
at n  gerçekle tirerek mücadele içerisinde halklar n
özgünlü ü  ve  çe itlili iyle ya ama nüfuz etmesi
halklar n özgürle me yolu olacakt r. E itlik-özgür-
lük de erleri olarak ideolojik de erlere dayal
ya am anlay yla küresel emperyalist ideolojik-
kültürel sald r lara kar  etkili mücadelenin yolu-
nun da halklar n küresel komünal-demokratik
mücadelesinden geçti i aç kt r.

Özgürlük ütopyalar na dayal , ütoptik
olmayan ancak ütopyas zda olmayan kad n-erkek,
genç-ya l , ana-çoçuk, insan-do a, insan-evren
bütünselli i içerisinde hepsinin bir yeri ve
anlam n n oldu u, hiçbirinin gereksiz olmad ,
hiçbirinin di erinin kar s na konulamayaca  bil-
inciyle hepsini özgürlük ideolojisinde bütün-
le tirmek, çirkinlikleri aç a  ç kar p gidererek
güzellikleri besleyerek büyütmek anlaml  ve özgür
ya am n gere idir.

Abdullah  Öcalan
Sosyal Bilimler Akademisi



Toplumsal tarihi kurgusal aç dan yorum-
lamak ile onu somut verileri içinde tan mlamak
hiçbir surette bir ve ayn ey de ildir. Kurgucu
tarih anlay lar  bilinçli ya da bilinçsiz kaç n lmaz
olarak tarihi manipüle ederler. Bu tür tarih
anlay lar nda ilk etapta göze çarpan en hafifinden
bir kendine göreliliktir.  Kendine göreli bir tarih
olamayaca  gibi, i in bu taraf ndan bakan en
iyimser yakla m bile ço unlukla olan ile olmas
gerekeni birbirine kar t r r. Tarihi kendi somut
verileri içinde do ru yorumlamak önemlidir.
Sa lam bir tarih tezine dayanmayan bir kuram ya
da bir görü  do ru bir ya am ve gelecek perspek-
tifini olu turamayaca  gibi, toplumsal tarihin
temel bir sorunu olarak olu a gelen özgürlük ve
e itlik sorununa da do ru ve gerçekçi bir çözüm
yakla m n  getiremez.
Bu yüzden tarihi
do ru yorumlamak,
tarihin ve
günümüzün bu en
temel sorununa
sa lam ve bilimsel
bir çözüm perspek-
tifinden bakman n
da bir gere idir.

Tarihsel aç dan özgürlük ve e itlik sorunu,
birbirine indirgenemez de erlerin ve kar tl klar n
bir sorunudur. Toplumsal ya amda birbirine
indirgenemez bir kar tl k olu madan bir özgürlük
ve  e itlik sorunundan bahsetmek imkâns zd r.
Tarihte ve günümüzde bu biçimde bir kar tl n
olmad n  ileri sürmek, geçmi te ve günümüzde
bir özgürlük ve e itlik sorununun asla var
olmad n  iddia etmekle e  de erdir. Böylesi bir
iddia gayet bariz olarak hâkim sistemin her zaman-
ki iddias d r. Tarihin hangi dönemine bak l rsa

bak ls n hâkim sistem, sistemi tüm yap sal doku-
lar  ile birlikte bir "kar ts zl k" içinde tezahür
eder. Bu onun hâkimiyet tezinin bir gere idir.
Hâkim sistem aç s ndan hiçbir zaman ve hiçbir
biçimde bir özgürlük ve e itlik sorunu olmam t r
ve olamazda. Onun nazar nda ona indirgenemez
bir kar tl k ne vard r ve ne de olmas  gereken bir
eydir.

Elbette bu, hâkim sistemin bir iddias .
imdi burada sorun, mademki günümüzde bir

özgürlük ve e itlik sorunu vard r ve bu inkâr edile-
mez ise, o halde bunun tarihsel arka planda neden,
niçin, nas l ve neye göre olu tu unun da do ru
izah edilmesi gerekmektedir. Bu sorunun tarihsel
köklerinin do ru anla lmas , bunun her eyden
önce bir kar t de erler sorunu oldu unun anla l-
mas ndan geçmektedir. Bu kar t de erler sorunu,

ne tarihe yap lan anlams z
ve gereksiz bir yak t r-
ma ve ne de tarihi iler-
letme dinami i ad na
arzulanm  bir uydur-
mad r. Bu kar t de er-
ler sorunu, toplumsal
tarihin inkâr edilemez
bir gerçe idir. Bunun

için tarihe hangi aç dan
bak l rsa bak ls n onun geli im mant  bu biçimde
olu mu  ve bu biçimde bir geli me göstermi tir. En
genelde özgürlük ve özgürlük kar t  bir ba lam
içinde tan mlanmas  gereken bu kar t de erler,
son kertede birbirine indirgenemez uzla maz bir
çeli kiyi ifade ederler. Gayet aç k olarak bunun
anlam  antagonizmdir. üphesiz her çeli ki antag-
onist bir yap  niteli inde de ildir. Antagonizm tar-
ihin en köklü ve en temel çeli kisini ifade eder.
Tarihin en köklü çeli kisi, özgürlükçü e ilim ile
özgürlük kar t  e ilim aras ndaki çeli kidir.
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Toplumsal Tarihin nkâr Edilemez Bir Gerçe i Olarak
Antagonizm

Tarihin hangi dönemine
Bak l rsa bak ls n hâkim sistem
Sistemi tüm yap sal dokular  i le
Birl ikte b ir "kar ts z l k" iç inde
Tezahür eder.  Bu onun hâkimiyet

Tezinin bir gere idir.
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Özgürlük ve özgürlük kar t  e ilimler, tarihsel
aç dan iç içe bir konum ta salar bile hiçbir zaman
bir ve ayn  kulvarda yol almazlar.  Burada üzerinde
önemle durulmas  gereken bir sorun, antagoniz-
man n, tarihsellik bak m ndan hangi kar t yap lar
içinde olu tu unun do ru tespitine ili kindir. Bu
sorun do ru tespit edilmeden hiçbir özgürlükçü ve
e itlikçi çaban n ba ar ya ula ma ans  yoktur.
Bunun en somut kan t , Marksist tarih tezi ve bu
tez üzerinden geli en özgürlük ve e itlik deneyi-
minin sonuçlar d r. Marksist tarih kuram n n
önemli yanl l klar içermesi, onun toplumsal tarihi
antagonist bir kar tl k içinde aç klamas  kesinlikle
de ildir. Yanl l k, toplumsal tarihin temel bir
çeli kisi olarak görülmesi gereken kar t de erlerin

do ru tespitine ili kindir.  O halde antagonizman n
ne oldu u ve tarihsel ba lam içinde nereye oturtul-
mas  gerekti i bir hayli önem ta r.

Antagonizm, ço unlukla uzla maz bir
çeli kiyi dile getirmek üzere kullan la gelen bir
deyimdir. Özellikle Marksist tarih anlay nda
toplumsal kategorile meye ba l  olarak daha çok
kapitalist toplumda sosyal ayr man n somut-
lan n  ifade eden proletarya ile burjuvazi aras n-
daki ili kiyi dile getirmek üzere kullan lan bu
deyim, ayn  zamanda Marksist tarih anlay n n da
en temel argümanlar ndan birini olu turmu tur. Bu
tarih anlay  içinde birbirinin kar t  olan burju-
vazi ve proletarya birbirine indirgenemezler. Var
olu sal bir kar tl k ta d  ileri sürülen bu iki
sosyal kategorinin çat mas , genel Marksist tarih
anlay n n özünü olu turan s n f çat mas n n bir-
birini yok etme üzerinden verilen mücadelenin
nihai a amas n  olu turur. Tarihin itici gücü olarak

s n f sava n n bu zorunlu ve kaç n lmaz mah er
kavgas nda "kendinde ey" olmaktan "kendisi için
ey" haline gelen proletarya, ele geçirdi i devlet

iktidar  ile proletarya diktatörlü ünü in a ederek
kendisi ile birlikte burjuvaziyi de ortadan kald r r
ve böylelikle s n f insan ndan toplumsal ili kilerin
bütünü olan toplumsal insana geçi te tarihsel bir
rolün de sahibi k l n r.

S n fl  toplumun a maz bir icad  olan
devlet ve iktidar eksenine oturtulan bir sosyal ve
s n f mücadelesinin ne düzeyde bir uzla mazl k
karakterini ta yaca  önemle sorgulanmas
gereken bir konudur. ster toplumsal tarihin sosyal
ayr mas n n ba lang c nda isterse de sonul a a-
mas nda bir temel çeli kiyi dile getirmek üzere
sosyal kategorile menin en uçlar nda yer ald  var
say lan  s n flar n kendi aralar ndaki
mücadelelerinin uzla maz bir konum arz etti i ileri
sürülmesine kar n, gerçekte ise s n f  yaratan
s n f n birbirine ba ml l k ili kisi içinde olu tu u,
s n fsal var olu un do as  gere i ba at ve ba at
olmayan bir ba ml l k ili kisinin ayn  zamanda bir
hâkimiyet mücadelesini te kil edece i de unutul-
mamal d r.  Var  olu sal olarak da s n f  ve  s n f
çeli kisi, bir ba ml l k ve hâkimiyet ili kisini dile
getirir. Örne in  s n fl  toplum tarihi boyunca
geli en  s n f mücadelelerinin, özünde bir iktidar
mücadelesi ekseninde odaklanmalar ,  s n f çeli k-
isinin kendine özgü bu do as ndan ileri gelmekte-
dir. Bu anlamda toplumsal sistemlerde ortaya
ç kan s n f çeli kisinin ne düzeyde bir uzla mazl k
içerdi i tart mal d r. Bu yüzden de uzla mazl n
nerede ve hangi durumlarda geçerli say labilece i,
hangi de erleri kapsayaca  ve neye göre saptan-
mas  gerekti i de bir hayli irdelenmeye de erdir.
San ld n n aksine s n f çeli kisi uzla maz bir
çeli ki de ildir. S n fl  toplumun kendisi geni
yayg nl kta bir sosyal farkl la maya yol açarken,
esasta toplumun temel yap s n  parçalayarak bunun
yerine, parçal  olan  s n f yap la mas n  koyar. Bu
sosyal farkl la ma ve parçal  yap la ma içinde biz-
zat s n fl  toplumun kendi yarat m  olan sosyal kat-
egorile meler, e yan n do as  gere i var olu lar n

Antagonizm tarihin en köklü
Ve en temel çeli kisini ifade eder

Tarihin en köklü çeli kisi
Özgürlükçü e ilim ile

Özgürlük kar t  e ilim aras ndaki
Çeli kidir.



ko ullayan ve beslendikleri zemin ile kopmaz bir
ba  içindedirler. S n fl  toplumun de erlerine
göbekten ba ml l k içinde olu an bütün s n f kat-
egorileri, çeli kinin genel yelpazesinin ister en
dibinde, ister ortas nda ve isterse en tepesinde yer
als nlar sistemin uzla maz çeli kisini olu turama-
zlar.  S n fl  toplum, esas olarak komünal
demokratik toplum de erleri ile uzla maz bir çeli -

k i

içindedir. S n fl  toplum sistemi, ortaya ç kt
andan itibaren ve tarih boyunca da de i ik formlar
alt nda varl n  sürdüren konumuyla, temelde
komünal demokratik de erlerle uzla maz bir çeli -
ki içinde olmay  ifade eder. Burada esas olarak bir-
birine indirgenemez olan, toplumun komünal-
demokratik de erleri ile s n fl  ve devletçi toplum
de erleridir. S n fl  toplumun ba lang c ndan ve
günümüze de in ba at ve uzla maz bir çeli kiden
bahsedilecekse, bu, toplumcu ö eler ile toplumcu
olmayan ö eler aras ndaki çeli kidir. Hayat n
pratik ak nda tarihin esas itici çeli kisi, toplumsal
ve toplumsal olmayan yap lar aras ndaki
mücadelede odaklanmaktad r. Toplumsal geli im
anlam nda tarihin temel tezi ve antitezi, bu iki yap
aras ndaki kar tl k ve bu kar tl ktan do an
mücadele ile belirlenmektedir.

S n fl  toplum hiçbir surette toplumsal
de erler ad na bir var olu  tezi de ildir. En temelde
insan toplumsall na kar t bir tezdir ve onunla
sürekli bir mücadele içindedir. Nitekim s n fl
toplum daha ba ndan itibaren do al toplum
dedi imiz insanl n bu ilk toplumsal formu ile bir

çeli ki içinde do mu , onun dayanak noktalar n
parçalad  oranda kendi dayanak noktalar n  olu -
turmu tur.  Özellikle bu konuda çeli kinin esas
özüne inme bak m ndan daha somut ve daha
temelli bir çözümleme yakla m n  sunan Önder
APO, Bir Halk  Savunmak adl  eserinde unlar
belirtmektedir:

"Sosyal bilimin en temel eksikliklerinden
biri, tarih boyunca do al nda diyalektik bir ikile-
mi ya amas  gereken hiyerar ik ve devlet ba lam-
l  toplumlar n di er ucunu -partner göstermeme-
sidir. Sanki tarih çeli kisiz, hâkim toplumsal sis-
temin çizgisel geli iminden ibarettir. Her olgusal
geli mede gözlemlendi i gibi, tarih boyunca hiy-
erar ik ve devletli toplum da z dd  rolünde olan
do al toplumsal de erlerle çeli ki halinde geli ir.
Onunla beslenerek büyür, geli ir, çe itlenir.
Do al toplumun gücünü küçümsememek gerekir.
Bu toplum ana kök hücre rolündedir. Nas l ki kök
hücreden di er tüm doku hücreleri do arsa,
do al toplumdan da dokusu niteli indeki kurum-
lar  do ar. Yine nas l dokulardan organ ve sis-
temler do arsa, do al toplumun ilkel kurum-
lar ndan -ilkel hiyerar ik kurumlar- da di er
geli mi  organlar ve toplumsal sistemleri do ar.
Do al toplum bast r labilir, geriletilip k st r la-
bilir, ama asla yok edilemez. Çünkü o zaman
toplum olmaktan ç k l r. Sosyal bilimin bu tespiti
yapamamas  büyük eksikliktir. Hiyerar i ve
devleti besleyen, do al toplumlar n milyon y llara
dayanan olu um gerçe idir. Diyalektik ikilem
ba ka nas l do abilir? Toplumsal analizleri dar
s n fsal veya ekonomik araçlarla yapmak,
gerçe in asli, temel ö esini ba tan itibaren d ta
b rakmak demektir. Bu büyük hata, yan lg  ve
yanl  yap lm t r. Hele Marksizm gibi iddial  bir
yakla m n komünal dedikleri do al toplumu
sanki ömrü binlerce y l önce bitmi , yok olmu  bir
sistem gibi alg lamalar  bu olumsuzlu u daha
çok körüklemi tir.

Do al toplum hiçbir zaman bitmedi.
Z tlar n  beslemesine ra men tükenmedi. Kendini
hep var edebildi. Etnisite, köle ve serflerin
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S n fl  toplumun de erlerine
Göbekten ba ml l k içinde olu an

Bütün s n f kategorileri
Çeli kinin genel yelpazesinin
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Ve isterse en tepesinde yer als nlar
Sistemin uzla maz çeli kisini

Olu turamazlar.
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dayanaklar  olarak, i çi s n fla mas n n a lmas
ve yeni toplumun yükseldi i zemin olarak, çölde-
ki ve ormandaki göçebe toplum olarak, özgür
köylü ve ana varl kl  aile olarak, tüm tahriplere
ra men toplumun ya ayan ahlak  olarak var-
l n  hiç eksik etmedi. San ld n n aksine
toplumun ilerletici motoru sadece dar s n f
mücadelesi de il, komünal toplumsal de erlerin
büyük direnmesidir. S n f mücadelesini inkâr
etmek do ru olmaz. O sadece tarihin dinamik-
lerinden biridir. Ba at rol oynayan, hep gezgin
orman, da , çöl göçebesidir. Form olarak
ya ad klar  etnisite -kabile, a iret, halk- hareket-
leridir. Etnisitenin binlerce y ld r her tür amans z
sald r lara ve do al zorluklara dayanarak ayakta
kalma gücüdür. Yaratt klar  direnme kültürü,
destanlar , dilleri, saf, soylu insani de erleri,
ahlaklar d r."

Bu tarihsel gerçeklik görülmeden sadece
kapitalist toplumun maddi ve sosyal yap  çözüm-
lemesinden hareketle tarihin esas itici ve uzla maz
çeli kisini dar s n f yap lar na, kapitalist toplumda
ise bunu burjuva ile proletarya aras ndaki çeli kiye
indirgemek Marksist tarih tezinin en önemli bir
yanl l  olmu tur. üphesiz burjuva ile proletarya
aras ndaki çeli kinin mahiyeti ve önemi göz ard
edilemez bir çeli kidir. Tarihsel anlamda s n f
çeli kisi vard r ve tarihsel bir dinamik olarak rolü
inkâr edilemez. Ama asli anlamda bir toplumsal
çeli ki olmad , salt proletaryaya dayand r lan bir
mücadele stratejisinin var say ld  anlamda
toplumun temel kurtulu  perspektifini olu tur-
mad  bizzat ilerleyen hayat n kendisi bunu ispat-
lam t r. Konuya ili kin yine Önder APO unlar
belirtmektedir:

"San ld n n aksine, kapitaliste kar
i çi, antagonist denilen çeli ki türü içinde
de ildir. Günümüz kapitalizmine bakt m zda,
iyi bir i i ve ücreti olan i çi, toplumun kaymak
tabakas ndan say l r. Sistemden as l darbe yiyen-
ler muazzam i sizler ordusu, sömürge halklar,
etnik ve dini gruplar, ezici kad n kesimidir; yine
çocuklar ve gençlerin durumu, ihtiyarl k, eko-

çevre sistemi iç çeli kileri, kapitalist toplum
içinde ç kar a lar ndaki kademe çeli kileri, köy-
kent, büyük-küçük kent, bilim-iktidar, ahlak-sis-
tem, asker-siyaset vb. yüzlerce çeli ki oda  siste-
mi belirlemektedir. Tüm bu olgular  temel
almadan sistemin en rahat yönetebilece i, ayr -
cal kl  i çiye dayanan bir devrim-de i im
teorisinin fazla ans  olmayaca  derinlikli bir
toplum anlay yla fark edilebilir."

Kapitalist toplum, s n fl  toplumun daha
derinlik ve daha genellilik kazanm  bir biçimi
olarak tan mlanabilir. Bu anlamda bu toplum biçi-
minin kendine özgü bir yap s  olaca  gibi, çeli k-
ileri, kendine özgü bir nitelik arz edebilir. Bu
toplum biçiminin niteli i ne olursa olsun o, s n fl
uygarl n bir devam  niteli indedir. Tarihsel
mayas n  buradan almakta ve kendisini bu yap
de erleri üzerinden var etmektedir. Dolay s  ile bu
toplum biçimi ile kar tl k içinde olacak olan do al
toplum dedi imiz komünal ve özgürlükçü de er-
lerin direnmesi olacakt r. Kapitalist toplumun var

olu  do as na ba l  olarak kendisini var etmi  olan
yap lar bir çeli ki içinde olsalar bile onunla uzla -
maz bir yap y  olu turamazlar. Çünkü kapitalist
toplum kendi kar t n  kendi ba r nda do urma-
maktad r. O tarihsel aç dan, özgürlükçü ve e itlikçi
de erler ile bir kar tl k içinde var olmaktad r.

Çok s n rl  bir de erlendirme niteli inde
de olsa, antagonizman n mant na ili kin ortaya
konulan bu de erlendirme ile amaçlanan, toplum-
sal tarihin temel çeli kisinin hangi yap lar
üzerinden geli ti i, dolay s yla söz konusu edilen
bu çeli kinin do as na ili kin bir tak m sonuçlara
ula makt r. Ku kusuz toplumsal tarihin somut bir
gerçekli i  olarak  s n fa  ve  s n fa dayanmayan
toplum biçimleri eklinde olu a gelen tarihin temel
çeli kisini uzla maz bir kar tl k içinde aç klamaya

Ö z g ü r l ü ü n  d o a s n d a
K ö l e l i k  y o k t u r

K ö l e l i k ,  y a r a t l m t r.



çal rken, bunun do ru bir mant k yap s  içinde
olabildi ince do ru anla lmas nda yarar vard r.
Dikkat edilirse uzla mazl k toplumsal özgürlük
eksenine oturtulmu  bir ba lam içinde ele al n-
maktad r. Tarihsel anlamda olu mu  olan temel
kar tl klar sorunu, mant ksal aç dan bir ak veya
kara sorunu de ildir. Somut, fiziksel varl k
anlam nda bir arada bulunmazl k sorunu da
de ildir. Uzla mazl k, kavramsal aç dan özgür-
lü ün do as ndan kaynakl  bir sorundur. Do al
düzlemde geli en bir çeli kinin do as  ile
yarat lm  olan bir çeli kinin do as  bir ve ayn ey
de ildir. Özgürlü ün do as nda kölelik yoktur.
Kölelik, yarat lm t r. O halde özgürlük ile kölelik
birbirine indirgenemez bir kar tl  ifade ederler.
Bu bir birine indirgenemezlik sorunu, bir var etme
veya yok etme sorunu
da de ildir. Özgür-
lü ün ne oldu u-
nun biline bilmesi
için köleli in ne
oldu unun bilin-
mesi art  da yok-
tur. Özgürlük ile
kölelik bir birinden
do mazlar, birbirini ko ullamazlar. Do a diyalek-
ti inde ise olgular ve süreçler birbirinden do ar ve
birbirini ko ullar. Öyle ise bu art do an n zorunlu
bir diyalekti i de ildir. S n fl  toplum en nihayet
özgürlükçü de erlere kar t bir yap  içinde ve ne
yaz k ki do al toplumun içinden do mu tur. Ama
nas l  ç km t r? Bu do u , bilinçli bir çaban n
ürünüdür. En genelde bilinç olgusu hesaba kat l-
mad ndan bu do u , ço unlukla zorunlu ve
do al bir diyalektik içinde sunulmu tur. Bu toplum
biçimi insan ya am  aç s ndan özgürlü ün ve
e itli in do as n  bozmu tur.  Do al ve zorunlu
olmayan bir yolla, bilinçli bir sapt rma ile kendisi-
ni do urtmu tur. Dolay s yla insan n do as na
zarar veren onu ya anamaz k lan bir olgu, do al bir
zorunluluk nedeni ile do al bir sonuç olarak gös-
terilebilir mi?  Elbette buna "hay r" denilecektir.
Toplumsal tarih aç s ndan antagonizmay  yaratan

i te tam da s n fl  toplumun bu var olu  do as d r.
Hiçbir kuram, hiçbir tarih tezi s n fl  uygarl n bu
var olu  biçimini özgürlü ün ve e itli in do as  ile
ba da t ramaz. S n fl  uygarl k özgürlü ün
do as ndan bir sapmay  ifade eder. Bunun için, tar-
ihsel anlamda geli mi  olan tüm biçimleriyle
s n fl  uygarl n var olu  tezi, toplumsal var
olu un özü olan özgürlü ün ve e itli in do as  ile
uzla maz bir kar tl k içinde olmay  gerektirmekte-
dir. in özü budur. Bu, ayn  zamanda mücadelenin
süreklili ine ili kin bir sorundur. Ne var ki uzla -
mazl k ile sürekli mücadele sorunu dogmatik bir
ba lam içinde ele al namaz. Uzla mazl k ve sürek-
li mücadele özgürlü ün idealizmine ili kindir.
S n fl  toplum var oldu u sürece bu durum sürekli
bir olgu halinde kendisini sürdürmek duru-

mundad r. Ancak u
da bir gerçek ki,
uzla ma ile
uzla mazl k bir
arada yürürler.
Bu nedenle
u z l a m a z l k ,

biçimsel bir
mant k içinde

alg lanamaz. Bir kar t n di er kar t n  yok etmesi
biçiminde de nitelendirilemez. Geçmi te uzla ma-
zl k hep bu biçimde kaba bir diyalektik yakla m
ile ele al nm t r. Somut hayat n dilinde sürekli
sava  durumu ve ya birbirini yok etme yoktur.
Hayat n dili bize unu ö retmektedir. Bazen bir
uzla ma bir uzla mazl k nedeni olabilmekte, bazen
de bir uzla mazl k bir uzla ma nedenine dönü e-
bilmektedir. Örne in uzla ma vard r egemen sis-
teme ko ulsuz bir eklemlenmeyi getirmekte, ama
ayn  zamanda uzla ma vard r onu dönü türmeye
zorlamaktad r. Bütün bunlar somut hayat n
kendine özgü zenginli i içinde yarat c  ve tutarl
bir siyasal mücadele çizgisinin sorunlar  olarak
kar m za ç kmaktad r. Sözgelimi özgürlük ve e it-
lik e ilimine sahip ideolojik-siyasal bir çizgi, ege-
men sistem ile hem mücadele ve hem uzla ma
içinde olabilir. E ilimler bir arada, iç içe bir uzla
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Hayat n di l i  bize unu ö retmektedir
Bazen bir  uzla ma bir uzla mazl k

Nedeni olabilmekte
Bazen de bi r uzla mazl k  b ir  uzla ma

Nedenine dönü ebi lmektedir.
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içinde olabilirler. Nispeten bir denge konumunu
ya ayabilirler. Ama ayn  zamanda bir birini ya a-
mama anlam nda bir uzla mazl k içindedirler.
K sacas  uzla ma ile uzla mazl n mant  bu ek-
ilde aç klanabilir.

Sonuç olarak toplumsal tarih aç s ndan
antagonizman n mant n  dile getirmek kendi
ba na çeli kinin do as  çözümlenmi  anlam na
gelmemektedir. Asl na bak l rsa çeli kinin yeniden
tan mlanmas na bir ihtiyaç vard r. Toplumsal
ya am itibariyle temel çeli kinin antagonist bir
nitelikte olmas  bir  bak ma çeli kinin do al
olmayan karakterinden kaynaklanmaktad r.

Örne in s n fl  toplum uygarl n  çeli kinin do al
bir sonucu olarak nitelendirmeye kalk t n zda
onu, ya anmas  gereken tarihin zorunlu bir kader
çizgisiymi  gibi me rula t rm  oluruz. Oysaki
tarih bu biçimde geli meyebilirdi. Çeli kinin
do as nda bu biçimde bir zorunluluk yoktur. Bilinç
faktörü, yarat lan bir çeli kinin zorunlu bir hal
almas nda önemli bir etken olarak rol oynayabilir.
Bu aç dan do a durumundaki bir çeli ki ile
toplumsal yap lanmalardaki çeli kiler birebir
ayn la t r lamazlar. Bu ay r m yap lmad  durum-
da hiçte olmamas  gereken ve insanlarca yarat lm
olan bir çeli ki sanki do al bir zorunlulukmu  gibi

alg lan lm  olur. Fakat öte taraftan çeli kinin
genel mant ndan hareket edildi inde nas l ki
do a çeli kilerle aç klanabilmekte ise, ayn
biçimde toplumda çeli kilerle aç klanabilmekte-
dir. Bu anlamda do a ile toplum kar  kar ya
getirilemezler. Toplum do a  d nda bir olay
olmad  gibi do ada olup bitenler de kendisini
toplumda yans tmaktad r. Di er taraftan ise
toplum do an n her hangi bir olgusu gibi ele al na-
mamaktad r. Çünkü toplum, ya am  belirleyen
do a yasalar ndan farkl  olarak kendi özgün yasal-
l na sahip, kendi yasalar n  kendi belirleyen bir
olgudur.  Elbette bu farkl  bir tart ma konusu.

Burada ba lant s n  kurmaya çal t m z antago-
nizma çerçevesinde çeli kinin yeniden tan mlan-
mas na bir ihtiyac n oldu u ve bu bak mdan do a-
da ve toplumsal ya amda örtü en ve birebir
örtü meyen yanlardan hareketle bir tak m mant k-
sal sonuçlara ula makt r. Ya am  belirleyen çeli ki
oldu una göre do al ve do al olmayan çeli kiler-
den hareketle çeli kinin do as na dair do ru
sonuçlara varmak gayet önemlidir.

Abdullah  Öcalan
Sosyal Bilimler Akademisi



Sesimiz, Mizgine…
Oy le le limin daye… unutturulmu , kay-

bolmu  sesimizin kalan son sözleri olmu  bu
ezgi… Kürtlerin sosyal ve kültürel tarihinin geriye
kalan son sözleri gibi… Gerçekte bir son söz gibi
de de il. Yar da kalan bo azda dü ümlenen m r l-
dan . Söylenecek çok eyin ba lang c na giri in
sesleni i. Ba m za gelenler bu dercesine. Derin bir
özgürlük e iliminin isyan ça r s . Sessiz, sakin
kendi kendine yeterli bir ya am n ba na getirilen-
lerin özetleni i. Çünkü doyas nca gülmeye a zlar
al k Kürtlerin t pk  dudaklar na korku, belirsizlik,
yabanc la man n bula mas  ile ba layan a t. Nede
olsa ilk önce analar sevinir ya da a lar. nsanl n
kar l ks z emek yarat c lar  onlar. A t anan n
üzünç durumlar n n sonu-
cu. A t ilk onlarda döllen-
di. Her eyi  ö rettikleri
gibi a t hallerini de ninni-
leri ve ezgileriyle küçük
kulaklara hasretle
aktard lar. Ondan sonrad r ki ö renmi iz a t . A t
yak l r. Çünkü yak las  durumlar n sonucudur da
ondan. Ve Kürtlerde a t bir isyan tohumu gibi hep
ekilmeye çal lm t r.  A tlar isyana sebep olay-
lar n sonucunda yürekten kopan ses f rt nalar d r.

Her eyiyle yar da b rak lm  ya da kalm
Kürtlerin sesi de da lar n kuytuluklar nda,
ninni(lorin)lerin içerisinde gizlenmi tir. Bir gün
görenleri, bulanlar , duyanlar  olur diye. Yar da
kalm l k bir beklentiye ve umuda i arettir. Umudu
kendisinde de il de d ar da aramaya meyilli olan-
lar n asla bulamayaca  kadar da gizlenmi tirler.
Hiç olmazsa i in sahipleri, aray ç lar  bir gün bul-
sunlar ve ele avuca ya da talana u ramas nlar diye
derinlere gömülmü ler. Biraz kendileri gömmü ,
birazda ba kalar  gömmü  ya  da  h rs zlam t r.
Kürt müzi inin k sa bir öyküsüdür bu…

Sesi solu u kesile kesile geriye birkaç
kad n n bin bir belay  ba na alarak yar da kalan
sesi aktarma çabas na dönü en bu ç rp n  art k bir
noktaya geldi ki can çeki ir oldu. te
Meryemhan'lar, Ay e an'lar ve di erlerinin ya am
öykülerine bak lsa bile bu kendisini hat rlat r.

Ve sonunda sesleni ler yar da kalm
yerinden vazgeçilerek, yabanc la mayla kendisini
arama gibi bir ham hayale do ru  ç rp nmaya
ba lad . Kendisini d nda aramaya kalk t kça
kendisinden daha da uzakla maya, ba kas  olmaya
de il de onun bir kopyas  olmaya özendirildi.
Özenti kendisini derinle tirdikçe duyma ve
söyleme hevesleri yabanc la ma da bir yar  içeri-
sine de girdi. Kendisine ait ne varsa ondan utan-

maya onu be enmemeye
ba lad . Sözlerinde ne
kadar kendisini anlatma
olsa da sesleni inde kendisi
olamad ndan art k sesi de
kaybolmaya ba lad . Bu

son anlat lanlar, kendi müzi ini yapma isteminde
olanlarla dinleyicilerin ba na gelenlerin k sa bir
öyküsü.

Üzerine bas p  geçilen  k r çiçeklerini
görmeyip de bir türlü ya ama olana  olmayan bu
topraklarda kaktüs yeti tirmek gibi tuhaf bir
tutkuya sar l t  bu. Kaktüste sevilmeliydi. Ancak
say s z k r çiçeklerinin günah  neydi. Neden bas l-
mas , ezilmesi, görülmemesi gereken olmu lard .

te bunu bile soramaz duruma dü ülünce
tehlikenin ölüm i aretleri gelmeye ba lam t . Kürt
sesi ya kendisi olmal yd . Ya da kendisine
ba kalar n n eliyle rahmet okumal yd . Kendi
eliyle bile rahmet okumaya utanacak kadar uzak-
la man n ya and  yüreklerin kendi ana ö ütleri-
ni, a tlar n , umut ve özlemlerini duymas  his-
setmesi nas l beklenebilirdi ki. Zaten umutlar,
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T i m u r  F i d a n

Ne de olsa ilk önce
Analar sevinir ya da a lar.
nsanl n kar l ks z emek

Yarat c lar  onlar.
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hisler, duygular, özlemler de kendi kökünden çok
uzaklara kaçmaya arzulanm t lar. Tutabilene a k
olsun dercesine.

Özgürlük hareketimiz insanl n kaybol-
mu  sesini, umudunu ve
potansiyelini aç a
ç kartmay  kendisi için
bir var olu  nedeni ve
amac  olarak ortaya koy-
man n günceldeki özgür-
lük anlay  olarak
koydu. Yar da kalan n
tamamlanmas  da
denilebilirdi buna. Yeni bir
ad m  d ar dan de il de yar da kalan n gün-
celle mesiyle kendisini yenileyebilirdi. Yani kendi
evindeki pirinci b rak p yabanc dan haz r pilav
sat n almaya kalk mak gibi gözü d ar da bir
kültür salg n hastal k gibi yay ld . Öyle ki kendisi
olmak diye tan mlanan eyin yegâne ölçüsü
yabanc la may  özümseme oran yla belirlendi.
Övülmeler d ar ya dövülmeler kendisine bir ruh
hali peydahland .  Oysa  ana  ö üdümüz vard ;
"gözün d ar da olmas n; aç gözlü olma", diye.
Hani analar m z asla unutamayacaklar m zd , diye
sormamak elde mi imdi.

Aray  insan n en güzel yan . Ama ara-
may  yanl  yerde ba latmak i in en ac n las  yan .
Hindistan cevizini gidip de kaktüsün yeti ti i
yerde aramak gibi. Amed karpuzunu Afrika da ara-
mak gibi. Kendisini bir ba ka anan n do umunda
aramak gibi bir ey de il mi… Her co rafya kendi
güzellikleriyle vard r. Güzelli i kendisindedir.
Kendisine aittir. Her co rafyan n bir sesi vard r.
Sesleni i vard r. Ses mantalitesi vard r. Da lar n
yank lar yla beslenmi  seslerin ovadaki yans mas
farkl  olur. Nas l ki tam tam sesleri kara
Afrikas n n bir orjinli i ise arbana sesleri de
Ortado u ve Kürdistan' n bir orijinli idir. Sevgiler
nerede ba lar: insan n kendisini sevdi i yerde
elbette. Kendisini sevemeyenlerinin ba kalar n
sevmeye kalk malar  ne kadar sahici olur. Tabi
sözümüz kendine sevdal ya de il. Ötekini sevdi i-

ni söyle kendinden nefret et ya da utan. Bu ruh
halini bir insan nas l olurda kendi bedeninde ta -
ma zahmetinde bulunur. Kendisi olmak bir anlam-
da sözünü tutmakt r. Sözüne güvenilir, arkada l -

na güvenilir, sevgisine
güvenilir olmak için ken-
disi olmak tek ama yal-
n zca  tek  ko ul de il mi.
Kendin oldukça
ba kalar n  sevmenin bir
inand r c l  olabilir
ancak. Bütün bunlar bizi
ya ad m z dünyada

nas l ya amak istedi imize
ili kin sorular n nas ll na götürür. Büyük ve
özgür ya ama tutkusu sonuçta insan n kendi kök-
leri üzerinde yenilenmeye ve aç lmaya yöneltecek-
tir.

Kürt halk n n müzik düzeyi ve aray lar -
na ili kin çal malar yap lmad  ya  da  yap lm yor
de il. Güzel ve istekli olu larda var. Ne var ki hala
istenilen bir düzeyin yakaland n  kolayca söyle-
mek zorla yor. Nedenler çok. Bir türlü gerçek-
le memesine gerekçeler bulmak kolay. Sorunu
ko ullar, olanaklar ve yeteneklerde aramak da
yetersiz. Neredeyse bunlar n tümü istenilen
düzeylere varmakta. Peki, nedir ki düzeyi yakalat-
mayan. te bu soruyu sormak tart mak nereden
ba lamal  sorusundan kayna n  almad  m  bu
soruyla ba layan tart malarda sonuca götürmüyor.
Bu nedenle sorumuzu yineleyelim: müzi imize
nereden ba lamal…

Müzi imize kald , yar m kald  yerden
sürdürmeli dersek do ru ama kolay ve kestirme bir
yan t vermi  oluruz. Yar da kalan eylerin ne
oldu u tespit edilmeli. Ya da yar da kalan yerden
sürdürelim derken oray  tekrarlayarak ilerleyemey-
iz. Yani güncelle tiremeyiz. Demek ki önümüzde
duran sorunlar n ba nda birincisi kökün tan n-
mas , ikincisi de bunun güncelle tirilmesidir. Yani
nereden ba lamak sorusu bu anlam yla önem
kazan yor. Kürt müzi i dengbejlerde ve stranlarda
kendisini çak l  b rakm t r. çerik güncele e-

Özgürlük hareketimiz
nsanl n kaybolmu  sesini
Umudunu ve potansiyelini

Aç a ç kartmay  kendisi için
Bir var olu  nedeni ve amac  olarak

Ortaya koyman n günceldeki özgürlük
Anlay  olarak koydu.



memi . Biçim kendisini gözden geçirememi . Bu
nedenle müzi imizin de kendisini yabanc la ma ve
yok olu a kar  bir dirili  içerisinde olmas  gerek-
mektedir. Yap lan stranlarda sonuçta a rl kl
olarak ya ayabilmek için mirlerin, reislerin ya am-
lar na övgü dizmeye dönü mü tür. Ve Kürt'ün
ya am tarihi bir anlam yla  t pk  edebiyat m z
girdi i handikaba u rayarak ki zaten kayna n
oradan al yor, yenilgilerin ve Kürt egemen

s n flar n n hizmetine ko ulmak durumunda
kalm t r. Sanatç lar olarak ta topluma öncülük
yapacak kudret ve formasyon olmay nca bu durum
kendisini tekrar n ötesine götürememi tir.

Bir kez daha: NEREDEN BA LAMALI?..
Mizgin-GURBET AYDIN arkada m z

belki güçlü bir müzik ara t rmas  yapamad . Ancak
Meryemhan'lar n yar da kalm  ve kendisinde de
olan sesini, melodisini, t n s n , yorumunu arkas na
alarak içeri e özgürlük e iliminin umut ve hayal-
lerini katarak bir ba lang ç yapm t . Yani
Meryemhan'lar özgürlük e iliminin bir
seslendireni olarak Mizgin arkada m zla kald
yerde, yar m kalan yerden bir ba lang ç yapm t .
"Oy le le limin daye" derken Kürt a t  de il de
Kürtlerin a t na a t n  yakm t . Kürt yüre i halk
özgürlük e iliminin yüre ini seslendirmekteydi.
Halk n yoksul Kurmanç ço unlu unun dirili ini
seslendirmekteydi. Mirlere övgü,  yabanc ya özen-
den uzak Kürt halk n n sesleni iyle kendimizin
sesini, yüre imizin sesini seslendirmekteydi müz-
i iyle. Tarihin unutulmu  yerlerinden, da lar n
özgürle tirici esintilerinden toplan p getirilmi  ses-
imizi bizlere dinlettirmi ti.

O kaybolmu  sesimizin bulundu u,
ba lad  yer olmu tu.

Özgürlük tutkusu ve çabas  onu kendisine
yönlendirmi ti. Özgürlük sava ç s  kad n n müzik
sanat yla ç k n n ba lang c n  yapm t .

O eski ile yeni aras nda bir köprü olmay
da ba arm t . Aç kças  ona nasip olmu tu.

Tüm bu k sa tan mlar bizi demek ki çok
geni  ara t rma yap lmadan da do ru yerde durul-
du unda do ru duymak, hissetmek, anlamak
oldu unda yeniye dair ba lang çlar yap labilirmi
sonucuna götürüyor. Müzikte kulak sa laml
denen eyin bir yan  da hangi sesi duydu unu
bilmektir. O Meryemhan'lar n sesine kula n  ver-
mi ti. Sesinin notas  da oydu. Gerisi güncel içer-
i in yedirilmesiydi. Yap ld  da. Sanatç  duyarl l
denen ey ise ya an lan ortam n ac  ve sevinçlerini
hissetmek ona öncülük yapmakt . Öyle de yap-
maktayd . Özgürlük e iliminin bir sava an  olarak
da kendisini tamamlamaktayd . Yürek özgürlük
e iliminin tutkular yla att nda ba ka seslerin ve
yorumlar n kendisini onda bask n  ç karmas
olanaks zd . Öyle de olmu tu.

Gurbet ayd n arkada m z  ele al rken
Kürt müzi inin neresinden ba lad n  tespit
etmek onun an s na sahip ç kmak istemenin
ko ulu oluyor.

Ancak istek ve hayallerini ilerletm-
eye ömrü yetemedi. Ve yar da kald …

En güzel sözler en anlaml  duru  ve
üslupla yap lmad  m , düzey için bir ölçü
olam yor.

Gurbet ayd n-M ZG N!..T pk  ad n-
daki anlam gibi, yani müjde, hareketimizin
müzik ad na yap lmas  gerekenin nereden
ba lan lmas  gerekti inin de bulundu unun
müjdesidir. Genç Mizginin hayallerini
gerçekle tirmek sadece görevimiz de il ki.
Zaten hayallerimizdi. Art k sesimizi tan d k.
Kayboldu u yerden de bulduk. Biraz da
kendimizi dinlemiyelim mi?..
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Yürek
özgürlük e iliminin

tutkular yla att nda
ba ka seslerin ve yorumlar n

kendisini onda bask n ç karmas
olanaks zd .
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Topra a ekilenler, ürün vermeye ba l yor. nsan, topraktan hep kendini biçer. Ve topra a hep
kendini eker. Topra n ilk ekildi i topraklarda ürün, hep bereketli. Hiç kaybolmuyor. Verimli tohum, her
toprakta bereketle ürün veriyor. En çok da, kayalar  delen tohumlar verimli oluyor. Da lar ürün veriyor.
Çiçek bahçeleri yarat l yor da larda. Nereye dü mü se tohum, orada, ürün verece i güne gebe bekliyor
topra n alt nda. Ve toprak, vefan n ad . Ekileni koruyor, besliyor, büyütüyor, ürün zaman , sanc s z
do umlar  ile yeniden ürün olarak geri veriyor. Toprak, en çok da çocuklar n  kucaklayan bir ana
efkatinde al yor ba r na, kendisini en çok sevenleri ve en sevdiklerini.

nsan hep yar n na dair, 'bir gün toprak olaca z' der. Ve gerçekten insan, toprak olur. Topraktan
geldik, topra a gidiyoruz. Toprak bizi nas l do urur? Biz nas l toprak oluruz? Bunlar, bugüne kadar
kafamda hep mecazi eylerdi. imdi, bir kaz ya tan k oluyorum. nsan n toprakla bu kadar bütünle ti i,
toprak oldu u ama asla yok olmad  ba ka bir gerçek olabilir mi? Öldükten sonra, ne olaca z sorusu,
her insano lunun ve insank z n n kafas n  en çok me gul eden sorulardan biri olsa gerek. Bunu da hep
mecazi anlamda alg lard m. Yani, öbür dünya, cennet-cehennem ya da, ruhun göçmesi olarak alg lar ve
anlard m. Ama ya, gerçekten insan bedeni ne olur? Ve insan toprakta y llar sonra ki kendi halini görse,
ne dü ünür acaba? Son günlerde bu sorularla çok me gul oldu kafam.

Son bir kaç y ld r da larda tuhaf bir kaz  çal mas  yap l yor. Sava  s ras nda ya am n  yitiren
gerillalar n cenazeleri, yap lan ehitliklerde toplan yor. Ara t rmalar yap l yor, bilgiler toplan yor, yerler
tespit ediliyor ve gruplar görevlendirilerek, y llard r topra n alt nda bekleyen cenazeler bulunup
ç kar l yor ve büyük bir özenle yap lm ehitliklere ta n yor. Bütün bu i ler, büyük bir sessizlik ve özen-
le yap l yor. Özel kurumlar olu turulmu . Herkes i ini büyük bir sayg , huzur, hüzün ve en önemlisi de,
sevgiyle yap yor. Sevgiyle ar yor, sevgiyle buluyor, topra  büyük bir sevgiyle kaz yor ve arad n
bulunca, büyük bir efkatle dokunuyor, kucakl yor, omuzlay p yataca  yeni mekâna ta n yor. Ve herkes
ilginç bir biçimde sanki kendisini bulmu , kendi kendisiyle bulu mu  duygusunu ya ad n  söylüyor.
En güzel sohbetler, en güzel sözler bu kaz  çal malar nda dile geliyor. Topraktan geldik, topra a gidiy-
oruz. Herkes toprakla bir sevgi ili kisi içinde. Toprak olmak, onlar için korkutucu de il, huzur verici.
Birisini arad klar nda, mezar, gömülme, kabir kavramlar n  kullanm yorlar. Her hangi bir gerillan n
bulundu u yere, 'filan arkada  burada uyuyor' diyorlar. Ve ölüm kavram n , hiç mi hiç kullanm yorlar.
Onlar 'topra a dü mek' diyorlar. Ve bunu söylerken, bir son, bir biti , bir yok olu  duygusundan de il de,
topra a dü en tohumun ve ürün verilece inden emin olunan bir ekim i inden bahseder gibi bahsediyor-
lar. Birisinin yerini tespit edip onu ç karmaya giderlerken, soranlara, 'kaz  yapmaya gidiyoruz' diyorlar.
Herkes bunu anl yor ve büyük bir sevgiyle 'kolay gelsin' diyor.

Kaz  yapmak, daha çok arkeolojik çal malarda kullan lan bir kavram. Topra  kazmak, topra n
alt nda sakl  tarihi bulup ç karmak için kullan l yor. Bu topraklar sadece insan  besleyen bitkilerin ve
hayvanlar n ürünleri ile zengin de il, belki de hem kendisini, hem de bütün insanl  en çok besleyen
zenginlik kayna , büyük bir özenle topra n korumas na  b rak lm  tarihin zenginlikleri ile besliyor
insanl . Dünyan n en eski tarihi eserlerinin bu topraklarda binlerce y l sakl  kalabilmesinin ve binlerce
y l sonra gün yüzüne ç kt klar nda, ilk günkü gibi canl  olmas n n bir tesadüf olmad n  söylüyorlar. Bu
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topraklar, kendisinin ürünü olan bütün de erleri büyük bir özenle koruma yetene ine sahip. Da lar n
kaz c lar  buna yürekten inan yorlar.

Topra  hissediyorlar. Duyuyorlar. Sesine kulak veriyorlar. Ça r  zaman  geldi inde, ça r ld k-
lar nda tebessümle yürüyorlar topra n ba r na. Topra n alt ndakileri topra n yüzeyine ç kard klar nda,
bir gün kendilerinin de toprak olaca n n derin bilinciyle bak yorlar topra n ba r nda yatanlara. Toprak
onlar  koruyacak, iyi biliyorlar. Her seferinde bunu yeniden görmenin sevinci ve huzurunu görebiliyo-
rum yüzlerinde. air, 'toprak olmak ne garip ey anne!' diyordu. Korkunca, annesine s n r ço unlukla
insan. Orada arar ve bulur huzuru. Toprak, ana biliniyorsa, anaya dönü  ac  de il, huzur verir. Toprak
olmak, garip de il toprakla bütünle mi  insan için. Bu, birçok biçimde anlat labilir belki, ama kaz  yapan
insanlar n gözlerinde bunu görmek apayr  bir duygu.

Xakûrkê alan nda yap lan kaz lara kat l yorum. 15 y l, 10 y l,  5 y l topra n alt nda beklemi
cenazelerin topraktan ç kar l na tan k oluyorum. Önce ürkütücü gelmi ti. lk cenazeleri buldu umuzda
bir ey dikkatimi çekti; hepsi askeri elbiseleriyle birlikte topra a verilmi . Geçen y llar içinde vücuttan
geriye, sadece kemikler kalm . Ama elbiseler genellikle sa lam duruyor. Cenazelerin ço u gömülmeden
önce, ya murluklara sar lm . Baz lar  ise, yüzlerine kefiyeleri örtülü ya da, battaniyeye sar lm .
Tuhaf bir duygu! Hareket halindeki gerillalar, genellikle hafif oldu u için ya murluk ta yorlar. Uzun
yürüyü lerin ard ndan dinlenme zaman  geldi inde, herkes çantas ndan ya murlu unu ç kar p bir kö ede
ona sar l p yat yor, ya da bir bahar vakti, bir a ac n alt nda yüzüne kefiyesini örtmü , uyuyan bir gerilla
görmek, da lar n  en  s k rastlan lan görüntülerinden biri. Ve k  kamplar nda rengârenk battaniyelerin
içinde k vr lm  uyuyan gerilla görüntüleri hep anac l bir duygu yarat r insanda. Topra n alt nda da ya -
murluklar , kefiyeleri ve battaniyeleri içinde uyuyorlar. Bir kaç kaz n n ard ndan, topra n alt ndakiler
için neden burada uyuyor denildi ini daha iyi anl yorum.

Bir gerillan n nerede yatt  tespit edildi inde, bir grup gerilla oraya gidip yerini bulmaya
çal yor. Ço u zaman dümdüz bir arazide her hangi bir i aret olmaks z n gömülmü ler. Bir yamaçta, bir
a ac n alt nda, bir kayan n dibinde, dü man n görüp bedenlerine zarar vermemesi için bir i aret b rak l-
madan topra a verilmi ler. Kaz lar  yapan gerillalardan birisi, mezar ta lar ndan söz edildi inde, 'mezar
ta  m , bak, u da  hepimizin mezar ta . u ta , u a aç, u biten çiçek, çiçe e konan kelebek, u bulut,
u  y ld zlar hepsi, her ey mezar ta . Hatta bu mezar ta  laf n  hiç sevmedim. Hepsi de kuca nda

uyudu umuz toprak anam z n süsleri, renkleri ve orada ya am l m z n  i aretleridir. Silinmez, yok
olmaz i aretler. Ölümün de il, ya am n  i aretleridir. Mezar m z yok ki ta m z olsun. Ölenler içinse,
ölüm o kadar çok ki, ta  yetmez mezarlara. Biz de bazen sembolik ta lar dikiyoruz. Ama do rusunu
istersen, ölümü de, mezar  da, mezar ta lar n  da pek sevmiyoruz. Çünkü ölüme inanm yoruz. Bak, bat-
taniyeleri, kefiyeleri ve ya murluklar  içinde topra n ba r nda sadece uyuyorlar,' diyor. Bir eyler daha
diyecekmi  gibi bak yor, sonra vazgeçiyor. Yeni yapt m z kaz n n bulundu u yerden bir avuç toprak
al yor, biraz kokluyor sonra, önünde ya murlu a sar l  uyuyana bak yor sonra bana bak yor, tekrar
topra a bak yor. Avucundaki topra  yere döküyor. Toprak topra a kar yor. Göz göze geliyoruz. O
konu muyor, ben de ba ka söz beklemiyorum. Toprak olmak, belki de garip ey.

Hissetmek çok güçlü bu topraklarda. Herkes bu topraklarda uyuyan birilerini ar yor. Remzi
Kartal, Xakûrkê`de uyuyan o lu, Bala Bager`i ziyarete gelmi ti. Bala, Xakûrkê`de uyuyor. Yeri bilinmiy-
or. Bir alan tarif ediliyor. Gidiyoruz. Ar yoruz. Yerini tahmin etmeye çal yoruz. Bilinmiyor. Baba
Remzi Kartal, bir yeri i aret ediyor. Orada kaz  yap lmas n  istiyor. Ama yeri bilinmedi i için, kaz
yap lm yor. Oturdu u yerde topra a bak yor. Bir damla tuzlu su kar yor topra a. Yeri bilen birisine
soruluyor. Aylar sonra ayn  alana gidiyoruz. Tarif edilen yer geni  bir  alan.  Bir a aç i aret olarak ver-
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ilmi . Ya l  bir a aç. Yan m zda, ilk aramaya gelenlerden Nûda Karker bulunuyor. ki grup halinde tah-
mini kaz lar yap yoruz. Nûda Karker, durup dü ünüyor. Bala`n n hikâyesini anlat yor. Bala, topra a
dü meden bir kaç gün önce kendisiyle görü mek istemi . Ama görü ememi . Hikâyeyi anlat rken hep,
'ke ke görü seydim' diyor.

Topra  hissediyor. Bir yerde duruyor. O damla tuzlu suyun topra a kar t  yer. 'Burada,' diyor
Nûda. Biz ba ka yer kaz yoruz. O bir kazma al yor, gidip oray  kaz yor. Bir süre sonra, büyük bir sev-
inçle 'buldum,' diyor. Yan na gidiyoruz. Kaz y  bitiriyoruz. Ya murlu u içinde, topra n ba r nda Bala
Bager uyuyor. Ç kar yoruz. Topra  duyuyorlar. Sesine kulak veriyorlar. Toprak aldatm yor. Zaman
geleni geri veriyor. Al yoruz. Götürüyoruz. Çiçek bahçesinde yeni yata na b rak yoruz.
Kaz lar devam ediyor. Devam edecek. Topra n ba r nda uyuyanlar, yeni yataklar na ta nacak. Yataklar
çiçek bahçesi. Ziyaretlerine gelenler, orada bulunan çiçekleri koklayacaklar. Ne kadar çok çiçek bahçesi
gördüm. Ne kadar çok çiçek koklad m. Hepsi toprak kokuyordu. Garip ey! Toprak çiçek kokuyor, çiçek
toprak. Her ey toprak oluyor. Ve toprak, her ey. Topra a ekilenler çiçek oluyor. Çiçekler her sonbahar
tohum dü ürüyor topra a. Tohum uykuya dal yor, çiçek olaca  zamana kadar.

Bu gezilerimde hangi bahçeye gitsem, çiçek tohumu toplad m. Çantamda o kadar çok tohum
toplad m ki, ben bile a yorum. Görenler tak l yorlar, 'Bu çiçekler, her iklimde ve her toprakta ye er-
mez,' diyorlar. Gülümsüyorum. Söyledikleri mant kl . Ama ben, topra n bereketi kadar, tohumun
gücüne de inan yorum. Ben de tak l yorum, 'bu çiçekler, ta ta uyuyan, bulutla ve y ld zlarla emzirilen,
karda donmayan, ate te yanmayan insanlar n diyar ndan gidecek. Sibirya`da eksen, çiçek bahçesi olur.
Avustralya çöllerinde Uluru kayal na eksen, bahçe olur kaya. Bu tohum beton gülünün, ate  çiçe inin,
uçurum çiçeklerinin tohumudur. Merak etmeyin, ben onlar  nereye ekece imi ve nas l büyütece imi
biliyorum. Ekimi kolay, bak m  daha kolay. Biliyorum. Bir tebessümle ve iki güzel sözle kayay  bile çat-
lat r bu tohum, çiçe e çevirir. Eh! Onlar  da biriktirdim biraz. Valla bahç van bile olabilirim,' diyorum.
Topra a ekilenler bol ürün veriyor. Toprak bereketli, tohum güçlü. Kaz mas n  bilirsen, ekmesini
bilirsen, ekilmesini bilirsen ürün olur. Kaz  yapmay  ö rendim, toprak olmay , toprakta uyumay .
Tohumlar  tan d m, çiçek ekmeyi, çiçek büyütmeyi. Çiçekteki toprak kokusunu, topraktaki çiçek
kokusunu, her eyin toprak oldu unu, topra n her ey oldu unu. Da n toprak oldu unu, da l lar n
toprak oldu unu ve topra n ba r nda ne kadar çok tohum oldu unu. Topra a ve tohuma inanmay
ö rendim. Toprak gibi hissediyorum kendimi, tohum gibi, çiçek gibi. Ve galiba biraz da bahç van. Kaz
yapt m. Tohum toplad m. Çiçek koklad m. Toprakla konu may  ö rendim. Da larla, çiçeklerle.
Uyuyanlarla. En çok uyuyanlar konu tu. Ben sustum. Herkes sustu. Tohum konu tu. Da lar çiçek bahçe-
si. Ekilenler çiçek.

Çantamda çiçek tohumlar  ta yorum. Gitti im her yere ekece im. Hepsi çiçek olacak. Onlar  iki
sözcükle sulayaca m. Bir kaz  sonras  bir da l , topra n ba r nda uyuyan  ç kar p topra n üzerine
b rakt . Sonra, usulca kula na  e ilip 'Rojba ' dedi. Uyuyan rüzgâr n sesine kar an bir sesle, 'Rojba
heval' dedi. G das  iki güzel sözcük olan tohumlar ta yorum çantamda. Her yere ekece im. Ve 'Rojba !'
diyece im. Sonra duyaca m. Hepsi rüzgâr sesinde 'Rojba  heval' diyecekler bana. Toprak kokusu, çiçek
kokusu olacak. Sonra bir gün, ben de ekilece im. Yata mda uyurken, yan ba ma gelenleri bir sözcük-
le tan yaca m, 'Rojba !' Ve uyku mahmurlu unda, zulamdaki iki sözcü ü  f s ldayaca m, 'Rojba
heval'…



Bu bir türkü:

toprak Çanaklarda

güne i içenlerin türküsü!

Bu bir örgü:-

alev bir sac örgüsü!

k vran yor;

kanl ; k z l bir me ale gibi yan yor

esmer al nlar nda

bak r ayaklar  ç plak kahramanlar n!

Ben de gördüm o kahramanlar ,

ben de sard m o örgüyü,

ben de onlarla

güne e giden

köprüden

geçtim!

Ben de içtim toprak çanaklarda güne i.

Ben de söyledim o türküyü!

Yüre imiz topraktan ald  h z n ;

alt n yeleli aslanlar n a z n

y rtarak

gerindik!

S çrad k;

im ekli rüzgara bindik!

Kayalardan

kayalarla kopan kartallar

ç rp yor kta yald zlanan kanatlar n .

Alev bilekli süvariler kamç l yor

aha kalkan atlar n !

Ak n var

güne e ak n!

Güne i zaptedece iz

güne in zapt  yak n!

Dü mesin bizimle yola:

evinde a layanlar n

göz ya lar n

boynunda a r bir

zincir

gibi ta yanlar!

B raks n pe imizi

kendi yüre inin kabu unda ya ayanlar!

i te:

u güne ten

dü en

ate te

milyonlarla k rm z  yürek yan yor!

Sen de ç kar

gö sünün kafesinden yüre ini;

u güne ten

dü en

ate e f rlat;

yüre ini yüreklerimizin yan na at!

Ak n var
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güne e ak n!

Güne i zaptedece iz

güne in zapt  yak n!

Biz topraktan, ate ten, sudan, demirden do duk!

Güne i emziriyor çocuklar m za kar m z,

toprak kokuyor bak r sakallar m z!

Ne emiz s cak!

kan kadar s cak,

delikanl lar n rüyalar nda yanan

o "an"

kadar s cak!

Merdivenlerimizin çengelini y ld zlara asarak,

ölülerimizin ba lar na basarak

yükseliyoruz

güne e do ru!

ölenler

dö ü erek öldüler;

güne e gömüldüler.

Vaktimiz yok onlar n matemini tutmaya!

Ak n var

güne e ak n!

Güne i zaaaptedece iz

güne in zapt  yak n!

Üzümleri kan damlal  k rm z  ba lar tutuyor!

Kal n tu la bacalar

k vranarak

ötüyor!

Hayk rd  en önde giden,

emreden!

Bu ses!

Bu sesin kuvveti,

bu kuvvet

yaral  aç kurtlar n güçlerine perde

vuran,

onlar  olduklar  yerde

durduran

kuvvet!

Emret ki ölelim

emret!

Güne i içiyoruz sesinde!

Co uyoruz,

co uyor!..

Yang nl  ufuklar n dumanl  perdesinde

m zraklar  gö ü y rtan atl lar ko uyor!

Ak n var

güne e ak n!

Güne i zaaaaptedece iz

güne in zapt  yak n!

Toprak bak r

gök bak r.

Hayk r güne i içenlerin türküsünü,

Hay-k r

Hayk ral m!

Naz m Hikmet
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