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KOMÜNARDAN...KOMÜNARDAN...

Yeniden Merhaba
Yeni bir say yla kar n zday z.
Bu say m z n konular  a rl kl  olarak Haziran ay  ve geli meleriyle ilgilidir. Haziran ay  oldukça

s cak geçiyor. KONGRA GEL 5. Genel Kurulu'nun May s ay nda toplanmas  ve sürece ili kin yapt  kap-
saml  de erlendirmeler,  HPG'nin buna uygun duru u ve me ru savunman n aktif hale gelmesi, yer yer
misilleme eylemlerinin gerçekle mesi Türkiye siyasal ortam n  önemli oranda hareketlendirdi ve kampla -
malar yaratt . Önderli in daha Ocak ay nda Türk devlet yönetimini uyaran ve 18 May s'a kadar bir aç l m
yap lmazsa aradan çekilece ini, 15 y ll k demokratik, siyasal ve bar ç  yöntemlerle soruna çözüm arama
yakla m n  geri çekece ini srarla belirtmesine ra men, herhangi bir çözüm yakla m  ortaya ç kmad .
Dahas  imha operasyonlar  her zamankinden daha yo un ve kapsaml  bir tarzda geli tirmeye ba land . Ve
genelkurmay "bir tek ki i kal ncaya kadar" bu operasyonlar  sürdürece ini söyledi. Dolay s yla tüm
çözüm yollar  en az ndan imdilik kapanm  oldu.

KONGRA GEL 5. Genel Kururlu 18 May s günü önemli kararlara ula t . 18May s önemli bir tar-
ihtir. 18 May s Haki KARER arkada n katledildi i tarihtir. Haki KARER arkada n katledilmesi ile bu
tarihte mücadeleyi yürüten APOCU gruba "E er vazgeçmezseniz imha olursunuz" mesaj  verilmi ti.
Önderlik bu sald r  ve tehdide parti program n  haz rlayarak kar l k vermi , yan t olmu tu. Haki arkada a
yönlen sald r  Kürt halk  ve henüz ekillenmeye ba lanan öncüsünü yok etme karar yd . Parti program n n
haz rlanmas  ise buna kar  direnme ve var olma karar ve iradesiydi. Önderli in zehirlenmesi, kapsaml
imha operasyonlar n n yürütülmesi bugünü de ayn  süreçle kar la t r labilinecek bir süreç haline getiriy-
or.

Haziran Zilan ay d r, Zilan' n anlamland rd  bir ayd r. Büyük bir kararl l k, ba l l k ve öfke,
isyan, h nc n birle ti i bir bomba olarak dü man n yüre inde patlad  bir ayd r. Kürdistan tarihinde bir
ilktir, benzeri yoktur, yüceler yücesindedir.

Yine "iki güne " olamayaca n , "tek güne " etraf nda dönülmesi gerekti ini ate le bulu an
eylemiyle ispatlayan Sema arkada n ahadetle bulu tu u ayd r. Sema hiç sönmeyecek bir y ld z n güne
etraf nda dönmesi gibi, sonsuza kadar önderli in çevresindeki yörüngesinde dönecektir. Bu büyük
ehitlerle bu ay  an yoruz.

Haziran yeniden direnme karar n n al nd  ayd r da. Önderli in uluslar aras  bir komployla
kaç r l p tutsak edilmesinden sonra PKK'nin tasfiye edilece ine içteki tasfiyecilerden hareketle de "hakl "
bir beklentiye girenlerin hayallerinin yerle bir oldu u bir ayd r. 1 Haziran karar yla me ru savunman n
aktifle tirilmesi, Parti tarihimizin hayati anlam  olan tarihi kararlar ndan biri olarak yerini alm t r.
Haziran ay n n s cakl , biraz da ay n bu özelli inden ileri gelmektedir.

Yeni bir say da bulu mak dile iyle…



Partimizin kadro ve sava  çizgisinde, yeni
bir devreyi geli tirmeye çal aca z. Okulumuzun
yarat c l k temelinde geli mesini sürdürece iz.
Hem tarihi, hem günceli, hem gelece i  en  s k
kavrayan, anda geçmi i ve gelece i birle tiren,
anda gelece e yürüyü ü oldu u kadar, geçmi e
yürüyü ü gerçekle tiren, yine insan nas l insan
oldudan, günümüz insan na da ve gelece in insan -
na da anlam veren gerçekli i, derinle tirilerek
anlat lmaya, çözümlenmeye devam edilecektir.
Toplum gerçekli indeki en temel örgütsel ili ki-
den, en vah i sava  gerçekli ine, insana özgü yük-
sek kavray  gücünden, ekonomik prati e kadar;
ya am nas l ya am oluyor, onu da çözmeye çal y-
oruz.

Ama u bir gerçek ki; seviyeleriniz, bu
çerçeveyi anlama gücünden önemli oranda yok-
sun.  Her eyi yitirenler toplulu usunuz. Ya am ad
alt nda, fazla di e dokunur bir ey kalmam .  En
iflas etmi  bir toplumun, s n fta kalm  ki ilikleri
olarak, a rl kl  olarak bize geliyorsunuz. Hatta
bitmi - tükenmi  olarak.  H rs nda, azminde fazla
bir ey kalmam , bilinçten kaç yor ve güzel ey-
leri de pek anlayam yor, istiyemiyor. Ve bir hasta,
bir mahkum, yar  deli birisi olarak kendinizi day-
at yorsunuz, orta yere at yorsunuz. Ve bu, müthi
bir a rl k yarat yor üzerimizde.

Çözülmeye çal lan dü man gerçekli iyle
k yasland nda durumunuz hurdal k! Nas l ki;
günlük olarak mezardan ç kar yor, beynini
parçal yor, köpeklere yediriyor, kula n  kesiyor,
ba n  kesiyor,  -böyle baz  vah i hayvanlar var,
avlar n  parça parça ederler-  öyle bir dü manla
kar  kar yas n z,  fakat  s radan savunma reflek-

slerinizi bile kullanmak gücünden yoksunsunuz.
Ama buras  da sava  okulu olmaya çal yor. Nas l
anlatal m? Siz ne kadar anlayabileceksiniz?
'Okulumuza ho  geldin' derken, bunlar
belirtmeden geçmek mümkün de il. 'Sava  okulu
sava çi yeti tirmeli' kabul de, bu biraz yetenek ve
yaratma eylemi ister, sizde de en az olan ey bun-
lar. Haz r sunuldu unda, ona bile tepkiniz dü man-
dan daha fazla. Dü man sizi çekiyor, kurtulu
gerçekleri sizi çekmiyor. Bunu nas l çözece iz?
En benim diyen elemanlar m za bakt m zda,
durumlar  a lan lacak düzeyde. Daha do rusu
s k m  bizim kurtulu  gerçeklerimizle dü man n
bitirici gerçekleri aras nda ve çok öfkeliler, çok
s k nt l lar.  En son trajik  örnek,   -trajik  mi  desek-
asr n en lanetli bir teslimiyeti gerçekle ti.
Kürdistan tarihinde de herhalde en say l , lanetli,
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DEVR M HAKKINI KULLANMAK
YAPAB LECE M Z TEK DO RU TIR
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hazin, igrenç teslimiyetlerden birisi. Ama bu, sizin
ezici bir gerçekliginizi temsil ediyor. Deh et,
korkunç! zah  en güç olgulardan birisi. Kurtulu
gerçeklerine anlam veremeyen, dü man gerçekligi-
ni de, gerçekten, sadece dogru anlamadan yoksun-
luk demiyorum da, 'ne kadar dü mandand r, ne
kadar kendisindendir?' , bu ayr m  bile yapamayan,
kurba a gibi kendini i iren bir ki ilik. Kurba a
sesini insan sesi sanan, kurba an n kendisini
i irmesi gibi, kendini i irmeyi önderlik sanan

ki ilik; PKK cellatl ndan, TC cellatl na bir
günde soyunan.

Bu gerçekli i çözmeniz gerekir ve pay n z
görmeniz gerekiyor. Ciddiyseniz, sayg nl k-
l ysan z, gerçekten de dava adam  olmaya karar
vermi seniz, gerçeklerden kaçmaman z gerekiyor.
A lamadan, perdelemeden, numaralar yapmadan
gerçe i görmek ve daha da ötesi, onu de i tirme
gücünü göstermek. Çünkü devrimcilik, bu ikisinin
toplam ndan ibarettir. Görmek ve de i tirmek,
anlamak ve de i tirmek-dönü türmek. Bu konular-
da art k yalanc  olmaya, kaypak davranmaya bir
son vermeniz gerekir. Aksi halde, ortaya ç kan
gerçeklikte kendinize yer araman z gerekiyor. Yi it
olmaya gücün yoksa, dü man nla her düzeyde bir
sava  gücünü gösteremiyorsan, saflar  kar t rmay-
al m. Veya kendimizi bela yapmayal m, yormay-
al m. Yapabilece iniz kadar söz söyleyin. Ama
gerçekten, mutlaka ve mutlaka söz kadar yapma,
yapma kadar sözünüz olu mal . Güçsüzlü ünü iti-
raf etme de bir geli medir. Bunu, anormal seslerle
ve sahte, ço u da ölümle neticelenen yürüyü lerle
kapatmaya çal mak olmamas  gereken bir tarz
oluyor.

Hep yanl  do up, yanl  büyümeleriniz-
den bahsettim. Dü man eliyle büyütülmenizden
bahsettim. Bir de, çok sakat ya am anlay lar n z-
dan, çok tehlikeli güdülerinizin ya am  tehdit
etmesinden bahsettim. Çok de i tirmek istedim.
"Hiç bir ey geli miyor" demeyece im ama insan

sizler konusunda, iyi niyet anlam nda de il, kaba
çaba anlam nda da de il de; i in gere i, i in do as ,
i in sava ç l  kapsam nda fazla bel ba layam yor.
Kendinizi öyle bir ölüme yat r yorsunuz ki, insan
biraz dü man n  dü ünür, ona göre bir mevziye
yatar. Bir saat sonra ba na gelecek olan  dü ünür,
ona göre tedbirini al r. O da yok.  Ufak bir rahat,
yani bir çal ma ortam  buluyor, ilk yapt n z  i ;
derin uykuya yatmak. Kendini bir turist gev ek-
li inden daha gev ekçe bir duruma yat rmak ve
bunu da ya am san yorsunuz. Hiçbir askeri ya am-
la ba da mayacak duygular , her tür disiplin d
durumlar  bir ç karm  gibi, bir hakm  gibi kendi-
nize al koyuyorsunuz. Ama dü man yakal yor sizi,
feci ediyor.

te,  en  de me komutan  gördünüz. Öyle
bir ey dü ünün ki, hainli i bile kabul edilmiyor.
Gözlerimizin önünde gördük. Birileri diyor, "bunu
jiletle do ruyal m", di eri diyor, "bize versin,
gazilere versin, onu nas l paramparça edece imizi
gösterelim". Di erleri diyor, "asla afedilemez".
Di eri diyor, "e er PKK'yi da tmada kullan lacak-
sa, neden sa  b rakmayal m. Da t ncaya kadar."

te, en iyi hakk nda biçilen hükümler bunlar.
Gerçekli iniz bu. unu ben iyi tespit ettim: Kontrol
etmezsek bu süreçleri, ayn s , sizin ba n za da
gelecek. Ama siz öyle aymaz insanlars n z ki,
ancak ancak, ölümcül darbeyi yedi inizde belki,
"bu nedir?" diyebileceksiniz. Fakat bu da, bize göre
kötü talihtir. PKK olay nda, üphesiz bu tür eyler
çok. Ama bana göre, netle tirme tam olmal  art k.
Sizin kendinize yapaca n z en iyi eylerden birisi,
mutlak bir net ba lang ca anlam vermeniz. Haz r
de ilseniz, yakla may n. Ben bile u halimle, bu
ya ma ra men, ufak bir anlam yetersizli i içinde
bulunsam, ben o günün sabah na asla ba lamam,
yak t ramam kendime. Gönlümde, irademde bir
geli meyi  görmesem, ç kmam milletin içine. Ama
halinize bak yorum, her taraf  dökülüyor. radesi
felç, dü üncesi ne var- ne yok, belli de il, ço un-
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lukla a lamakl  ve bir eyler istiyor. Ne istedi i de
belli de il. Tabi böyle giri  olmaz.

Öyle san yorum ki, siz baz  köklü kararlar
vermesini bilmiyorsunuz. Kat l  tarz n zda a lama
yan  a r bas yor. Çaresizlik! "Kimsemiz yok, Parti
ailesi bana baks n' gibi bir edayla giri  yapm s n z.
Ama ben anama bile, bu temelde en ufac k bir ilgi
göstermem. "Hakk m var üzerinde" dedi inde;
san yorum, unu demek istiyordum, "hakl  olan
vatand r, hakl  olan halkt r". 'Senin hakl l n
ondan sonra ancak olabilir' gibi bir yakla imla
cevap verdigimi, o çocuk ya mda bile, bu tavr n
sahibi oldugumu söyleyebilirim. Ama sizin, imdi
bu halinizle bile, öyle bir tav r içerisinde
oldugunuzu söylemek çok zor. Her taraf n z
dökülüyor ve aglamakl  yan ag r bas yor.

yi niyetliler içinizde var. Gerçekten ken-
dini katmak isteyenler var. Ben de, nas l olmas
gerektigini, bunlar için söylüyorum. Devrim
hakk n  kullanmak, bizim yapabilecegimiz tek
dogru i tir. Ülkeniz ülke olmaktan ç kar lm ,
toplumunuz da toplum olmaktan. Hatta isim
düzeyinde bile, ciddiye al n r bir yan  b rak l-
mam t r. Bu anlamda ülke hakk n , halk n kimlik
hakk n  ve mümkünse özgürlük temelinde ya am
hakk n  kullanman z, yani devrim hakk n  bu
temelde kullanman z; üphesiz dogrudur,
hakk n zd r, görevinizdir.

Tercihte hata yok. Bunun için ne gerekiy-
orsa ögrenmelisiniz. Ne tür sava  gerekiyorsa ona
da haz rlanmal s n z ama adam gibi, balon gibi
degil. Burada en çok ögreneceginiz hususlardan

birisi; adam olmayla balon olmay  birbirinden ay rt
etmektir. Ve mümkünse, balonla mamaya dikkat
etmek. Her konuda, özellikle siyasi-askeri ya am-
da. En büyük erdem, en büyük de erli ki ilik diye-
bilecegimiz, bu düzeyde, kendinize bir disiplin
gücü yedirebilmek. Sözle ad m n  birle tirmek.
Ama unutmayin ki, gittiginiz yerde hala bir yatalak
olmaktan, bir bela olmaktan fazla bir rol
oynayamiyorsunuz. Bu, sizleri hastaliklarinizla ba
ba a birakiyor. Ama asla bir sava çi gibi, bir
devrim hakkini kullanan militan gibi adlandirman-
iza, degerlendirmenize yol açamaz.

I te, devam ederseniz bu balonla maya, bu
gerçeklerden bagini koparip kendini gerçek yerine
koymaya, sonuç; 'vahim bir trajedidir' de demeye-
ce im, yani isim vermekte güçlük çekiyorum.
hanetin olur, bir amac  olur. Hain, bir e-ye ihanet

etti inde, kar  taraftan bir destek bulur. Yani
ihanetin, teslimiyetin böyle z rvas , pek kitaplarda
yok. te sizde gerçekle iyor. Benim en çok
yand m hususlardan birisi de bu. Ama bu
toplumu iyi tahlil ederseniz, san r m, bunu da da-ha
iyi anlayacaks n z. Dü man na bile yaramayacak
kadar se-fil! Halk na kar  tümüyle zarar, ama dü -
man da yarar n  gö-remiyor, bizdeki hainin. O
zaman biz bunu hangi toplumsal sözcükle izah ede-
ce iz?

Burada suçu, yine kendimizde görece iz.
Neden biz bu duruma dü ürüldük? Çözmeniz
gerekiyor. Yi itlik bu! Yoksa, normal toplumlar n
özgür vatanda lar  gibi, her gün duyuyo-rum, biz-
imki de ya ama ilgi duymu .  Hele  b rak, u anda
PKK'de moda: "Benim yerim ne olacak? Benim
görevim ne olacak?". Tabi bu sorularla da, yakala-
mak istedi i, normal vatanda lar gibi ya ayacak
m ? 'Ya ayamazsin' diyorum, sersem adam! Bir
PKK kural n  her zaman söyledim. Çok aç k da
ortaya koyduk. Dü man n  yenecek gücü, iradeyi
gösteremeyen ve onu biraz olsun örgütleyemeyenin
"ben ne olaca- m, ben nas l ya ayaca m?"

Ülke hakk n , halk n kimlik hakk n
Ve mümkünse özgürlük temelinde

Ya am hakk n  kullanman z
Yani Devrim hakk n  bu temelde
Kullanman z; üphesiz dogrudur

Hakk n zd r, görevinizdir.
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sorusunu sormaya hakk  yoktur.  Bu,  PKK'nin
ad d r, kimli idir. "Ya benim de hakk m de- il mi?"
Moda olmu , zindandan tutalim dagdakilere kadar,
hak arayiciligi.

Hak arayiciligini, dü manindan sora-
caksin. Digeri gitti teslim oldu. Birbirleriyle mutlu
olsunlar. Istedigini versin, is-tedigini ya asinlar. Bu
bir tercih. Ama PKK'de derseniz, ya- am hakkinin
bir tek yolu vardir, o da, i te dü ünce hakki; dü-
ünceyi yok eden güce kar i, dogru dü ünceyi

geli tirerek kullancaksin. Hatta yeme-içme hakki,
onun senden gaspettik-lerini sen de, gerektiginde
aç kurtlar gibi saldirarak ele geçireceksin. Aynen
böyledir. Daha benzeri, normal vatanda lar gibi
"benim de bir evim-bark m  olamaz  m , benim
i te...", sa-va siz diyecegim, mümkün degil. Çünkü
dü manin bir özel sava i var ki; dünyada e i yok.
Yok yok! Bunlarin di inda, bu temel gerçekligin
di inda ya am hakki dersen, bu da kocaman bir
yalandan ibaret, kandirmaca. Örgüt di i, sava  di i
kimse sana, "ya ayabilen bir Kürt olursun" diye-
mez. Çünkü bu dün-yada, öyle bir Kürde, hiçbir
ulus "evet" diyemiyor. Yani "böyle bir Kürt yok"
diyor. Sen diyorsun ki, "böyle bir Kürt var". Nerede
var? "Ben de var" diyorsun, o da diyor ki, "be-nim
kitab mda yok, politikamda yok". Karga a burada
ba liyor. Sizi böyle kabul eden, bir dünya yok. En
ba ta da dü man, bunu engellemi . Nasil bu hakki
o zaman kullanirsin? Dü manina kabul ettirerek.
Ben bunu size çok açik söylüyorum. Ve bir de,
müthi  bir sava la da kanitladik. Siz ise sahte
vatanda lik haklarini, daha dogrusu, genelde özgür
toplumlarin veya en azindan, kendilerine göre tan-
imlanabilinir, me ru bir ya amin sahibi olanlari
taklit ederek, "ben de kravat tak yorum, benim de
eklen insana benzedi im söylenebilinir, dolay s y-

la ben de onlar gibi rahat yemek yiyebilirim, rahat
uyuyabilirim, rahat ev-bark sahibi de olabilirim.
Neden bana çok görülüyor?" Burada çok büyük bir
yan lg  var. Bir ulusun eleman  ve hatta bir farkl

toplumun bireyiysen, bunun böyle olmayaca n
pe inen kabul et-mem gerekir. Çünkü senin ulus
dedi in, toplum dedi in yerde ve o halk üzerinde
mutlak ba ka bir egemenlik, yabanc  ve hatta özel
sava  egemenli i var. Siz öküzün trene bakt  gibi,
"ben bu dü mani göremiyorum" diyorsunuz.
Geliyor, bir santim yakla iyor, "yine göremiyorum"
diyorsunuz. Neyi görü-yorsun? "Ben kendimi
görüyorum". te, burada kurba as n, yani
öküzsün. Tren müthi  bir  h zla geliyor, raylardan
ç kmazsan, feci bir biçimde ezileceksin. Öküz
dü ünmüyor, "ge-liyor" diyorum, ba r yorum
"geliyor, geliyor"...  "Özgürlüktür" diyorsunuz.
Öküz de, raylar aras nda böyle özgürlük hakk n
kullanarak yürümeyi niye hak bellemesin?
Biçiliyor-sunuz. Her gün de il mi? Nas l biçiliyor-
sunuz. Anlay lar gerçekten bu düzeyden daha
ilerde de il. Hergün kafalar n  ta lara vura vura ne
kan tlan yor; öküz olundu u, kurba a olundu u.
Çok ses ç karmakla insan olmak aras nda fazla bir
ili ki yoktur.

Peki, "hiçbir imkan yok mudur?" derseniz.
mkan ,  ben  her  zaman  söyledim;  i ne ucuyla

kendine bir yer yapacaks n, yer kazayacaks n,
çokça burda gördü ün gibi mütevazi olacaks n, iki
ta  bir araya getireceksin bir kulübe yapacaks n,
iki ki iyi bir araya getirip bir kuvvet yapacaks n.
Onlarla muhtemelen bir parça ekmek yiyebilirsin.
Onurlu bir insan n nefes al p veri ini verebilirsin.
Gerçek bu. Ama bizim züppelere bak yorum,
devlet temsilcisi gibi. Züppe! B rak devlet temsil-
cili ini, ben bile mevzilere yerle mi im, kendimi
senin kadar özgür göremiyorum. Günlük yapt m
çal ma,  i neyle kuyu kazar gibidir. Durumu kur-
tard mda, bin ükür diyo-rum kendime, bugün de
anlaml  geçti.

Sizler yer be enmiyorsunuz, görev be en-
miyorsunuz. Ba ka bir de ya am istiyorlar, özgür
vatanda lar gibi. Ay pt r diyorum, "heval, yerine
otur, haydi yiyece in-içece in senin olsun" diyo-
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rum,  a r küfür de etmek istemiyorum. Git, anan
sana ev kursun, git sahiplerine ba vur. PKK bu,
beni be enmeyebilirsin. Zaten ben öyle, çok
be enin de demiyorum, bu i  böyle oluyor. Bu i in
s f rdan ba latan  buraya kadar getirmi . "Benim
babam zengindi, ben farkl  büyütüldüm", sen dü -
manin kucaginda büyümü sün bana ne. "Ben öyle
rahat ya amaya ali tirildim, ben öyle hatta dagda
özgür bir çoban gibiydim" Olabilirsin. Benim sis-
temimde, bir dü man var, ona kar i korkunç büyük
bir inatla bazi i leri yapma var. "Ben buna dayan-
mam, ben farkl  ya amak isterim." Olmaz, sen yan-
l  yakla m içindesin. flah olman imkans z!
Ondan sonra da "ben a lar m". Bol bol a layanlar
var, surat as yorlar. "Ne olacak benim halim? Ne
olacak benim durumum?"

Benim size yapabilece im tek ey, sizi aç
b rakmamak. Ben dedi im gibi,  -anama bile, baba-
ma bile-  gelmi tim me-murdum, anama bir kavun
ald m o kadar. "Benden bir ey beklemeyin" dedim,
"benim ba ka i lerim var". Kendim için de geçerli.
Yani, u an endekslendigim yemek, bulgur pilavi-
dir. Süper yemek, benim için odur. "Ba kan böyle
olur mu?"derseniz, derim; "yok, Ba kan haddini
bilen adamdir. I inize gelirse Ba kan'la olursunuz.

inize gelmezse güle gü-le". "Biz PKK'yi kul-
lanaca z, biz PKK'yi, -biraz paras  bi-rikmi - iste-
di imiz gibi yiyece iz. Kurumlar  var, onlar  da
baya  de i ik kullanaca z" diyorsunuz. Bunlar
yanl  he-saplar. in ba ndakine soracaks n. Ben,
patron demiyorum kendime. Büyük emekçiye sora-
caks n,  olur  mu  olmaz  m ?  "Yok,  ben  yine  h rs -
zlar m, ben çakt rmadan i imi yürütü-rüm" ders-
eniz, mümkün de il bu! Bir patrona bak n, fabrika-
s n  dört-dörtlük kullan r. Bir i çi kolay m d r, h rs -
zl k yapabilir mi?

Buras  bir fabrika, patron yeri de de il.
deolojinin süzgecinden geçirilmi , s f rdan emekle

müthi  sava  içinde ya-rat lm  bir anlama sahip.
Neyi, kimi kullancaks n? Bu ger-çekleri hat rlat y-

orum, bu sefer yine sapt r yorsunuz; "ben ne ola-
ca m, ben dayanam yorum". Dayanam yorsan,
kendini tavana as. te, en son ç kt  büyük kurba a.
Ne olacak imdi? Hiçbir yerde bir ey yok, bir yer
yok. Ne dü man kabul edi-yor, ne dü man n dü -
man  kabul ediyor. Yer yok! Hay r, bu-nun bizim
toplumsal gerçekli imizde daha derin bir anlam
var. Bunu anlamakla i e ba layabilirsiniz.
Tercihinizi bu te-melde yapabilirsiniz. Kaçt n z
bak, ço unuz yaban ellerden geliyorsunuz. Ve
oldu unuz vatan parçalar  da,  bir  çak l ta
de erinde bile, sizin de il. Bu gerçekli e kar
büyük bilinçsizlik, yar  deli, yar  hasta, yar  mahku-
miyet temelinde, yani üçte bir oran nda olmak.
"Üçte bir ben deliyim, üçte bir ben hastay m, üçte
bir ben mahkumum". Bununla sen neyi elde ede-
bilirsin? Bununla bela oldu unu, tehlikeli olabile-
ce ini; zaman zaman i te delili i oynar, zaman
zaman zindan  oynar, zaman zaman hastay  oynar.

Her tür hastal k! Bunlar iyi eyler de il.
Son dönenmlerde ba ma epey adam y l yor.
Asl nda insanla çal ma, benim zaten en esas
ald m  i lerdir. Bunun d nda insanla e itsel,
örgütsel, ideolojik u ra mak, benim her eyimdir.
Sizin ise geli  tarz n z,  pek  bu  temelde  de il.
Toplumda kaybettirdiklerinizi, son dönemlerde
özellikle, bulmaya geliyorsunuz. En yanl  yak-
la md r. Burda onlar  bulamazs n z. Burda ideolo-
ji dedi imiz ey u; dü ünce gerçekli- inde
kendine bir yer yaratmak-yapmak, kendiniz için bir
dü- ünce, insan olmak için bir dü ünce. Onu burda
aray p bulmaya çal acaks n z. rade, da lm , felç
edilmi . radeyi bu-rada arayacaks n z. Halk irade-
si, Parti iradesi, yani maddi güç, yani örgüt gücü
nas l olur? Onu burda arayacaks n z. Bu siyasettir,
bu askerliktir. rade-dü ünce birle ti mi; bizde
siyaset, askerlik ve sava  diye ortaya ç kar. Ordu,
cephe diye kendini nitelendirir. Onu burda iyi
ö reneceksiniz. Burda daha da ince olarak taktik,
yani "dü mana göre ben nasil ayakta kalacagim?"
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Onu burda ö reneceksiniz. imdi bu kavramlar
söylüyorum, ço unuzun kafas  bence uykuya dal y-
or. "Bu nerden ç kt ?" diyorsunuz. Bunlar, ad n z-
dan daha çok size gerekli olan, temel, insani husus-
lard r.

Buraya bunun için geldiniz. Hatta varsa
bununla çeli ki te kil eden, içti iniz sigaray ,
hemen duvar ötesine atacak-s n z. Yersiz elbiseleri
hemen atacaks n z. Ruhunuzda böyle bo uk,
karamsar ne varsa, hemen atacaks n z. Yani tertem-
iz soyunacaks n z ve öyle bir ruhla, öyle tertemiz
beyaz bir say-fa biçiminde, burda ya ama ba laya-
caks n z. Gücünüz yeterse tabii. Kir-pas
içindeysiniz. Kaz  kaz  ç km yor. Sen kenefe dön-
mü sün, yani pislemi ler sana, pislemi ler,
yüzy ld r te-mizlenemiyorsun. O zaman "sen ne
geziyorsun burda?",
derler adama. Bu
kokun yüzünden
buray  da kirletiyor-
sun, defol git.
Kendini temiz
k lam yorsan, temiz
t u t a m y o r s a n
durma-yacaks n.
"Buras  benim yerim
de il" diyeceksin, aff n  iste-yeceksin. Veya s k s k
ortaya ç kt  gibi,  çakt rmadan kaçacaks n. Ama
kazara da dü man n eline geçersen, seni öldürürler.
Lütfen bir öküz kadar, bunun da bilincinde olarak
hareket edin.

Okulumuzun böylesine bir tan m  daha da
geli tirilebilinir. Ben çok yapt m bu tan mlamalar ,
fakat ciddiye almad - n z için tekrarlamak zorun-
day m. Kusura hiç bakmay n, ben ne yapay m?
S k l yorsunuz, dayanam yorsunuz. "Kendimize
göre" diyorsunuz. Kendinize göre dünya diye bir
ey yok. Kendinize göre rezalet var, kendinize göre

sefalet, kendinize göre, ancak ancak bir i portaci
veyahut en tortu i lerde, bir paça ekmegi urda-

burda kurtarabilirsiniz. Kendinize göre, bundan
fazla bu dünyadan bir ey beklemeyin. "Özgürlük,
eref, onur, siyaset, gurur; ben de öyle bir insan-

im" demeye hakk n z yok. Çünkü dünyada, böyle
bir Kürd'ü kabul eden yok. Yanl  büyütmü ler sizi,
ben ne yapay m. Maalesef Kür-distan'daki
cehaletin en tehlikeli bir yönü; "Ben de insan gi-
biyim. te kulaklar mla, ekil- emalimle ben de
normal va-tanda lara benziyorum" Bu, sadece
eklen böyledir. Gerçek-ten tarih bilimine, toplum

bilimine göre, böyle bir insan yok. Ayiptir söyleme-
si, ama gerçegi karikatürize ederek anlatmak,
bazen daha iyi ögretici olabilir. Bu bazi may-
munlari  -Japonlar özellikle yapar-  zorla insana
benzetmek için elbise yaptiriyorlar, hatta yürütüy-
orlar. Ne kadar benzedi, diye. I te tarih bilinci,

toplum bilinci di in-
da bizim,
kendimize insan
dememiz de buna
b e n z i y o r .
Maymun ne kadar
insansa, biz de o
kadar insan olabil-
iriz. Gerçek bu,

hiç abartmasiz. Ben
delimiyim, neden bu kadar korkunç insan olma
sava ini veriyo-rum? Maymun olmamak için.
Bunun deh eti var bende halen. Gerçekten, bu yüz-
den bu kadar i e sarilma zorunlulugunu du-yuyo-
rum. Bu bilinç, bu hayvanla maya kar i büyük
tepki ol-madan, birak devrimci olmayi, normal
insan olma yoluna bile giremezsiniz. Bu böyledir.

Köhnemi  dü üncelerinizle ba ka tablolar
çizmek, sa-dece yalani derinle tirir. Mesela ben
hala kendimi çeyrek a-dam yerine koyuyorum.
Pozisyonum kesinlikle böyle. Çünkü yarim adam
yerine koysam, daha fazla hata yapabilirim. Ama
çeyrek adam olmanin da sava i, bu haliyle bile hala
yetersizdir. Ama tam adam olmayi da biliyorum

Ruhu nuzd a böyle  bo uk
Karamsar ne varsa,  hemen atacaks n z

Yani  t er temiz  soyunacaks n z
Ve öyle  b ir  ruh la,  öy le  ter temiz

Beyaz bir  sayfa biç iminde
Ya ama ba layacaks n z

Gücünüz yeterse ta bi i
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biraz. Aglayayim mi sizin gibi? Hata mi yapayim
çok? Bu halk biraz umut bagla-mi , yirmi dört saat-
te her ey biter o zaman.

Bu lanetli ögeyi tutmasaydim, ne olurdu
biliyor musu-nuz? Adam o kadar kurnaz ki, Amed'i
çoktan haletmi , Erzu-rum, Dersim, Serhat, sözü-
mona Anakarargahimiz, Botan, bilmem diger yerler
de uzantisidir, Güney u-bu. En son, "hele gideyim,
u Amanos'u, Toros'u da ba layay m geleyim".

Hepsi de tamam gerçekten. Oyunun bir taraf  da
benim. Beni nas l hal edecek? 'En büyük Allah'. En
güçsüzlerin, bir Allah anlay lar  vard r. O kelimeyi
de, sadece güç getiremediklerini kand rmak için,
aldatmak için söylerler. En büyük yalanlardan
birisi, köylülerin Allah'a tap nmas d r. çinde her
türlü aldat c l k var. Ayn  oyunu düzenlemek iste-
di inde, tabii biz bu ideolojiye kar  çoktan
kendimizi donatm z, tedbirimizi de alm z. Ne
tilki oldu unu, ben çok iyi biliyorum. Y llar-dan
beri. Benim i im ne? Bu! Bu i lerle sadece u ra y-
ordum. Her eye sözümona, "sahip oldum, olmak
üzereydim, PKK'yi hallettim" diyor, gerillan n
ba komutan yd , her eyi haletti, her eyi ba lad ,
ama benimle olan meselesini halletmedi.

Özdeyi iyle, en büyük suçu; beni Allah
yerine koymakm . Ama Allah yerine koymu san,
bu en büyü üdür. En bü-yü üne de ihanet edersen,
Allah seni çarpar. Bütün kitap-larda, bu böyle
yaz l d r.  Kim  sana  dedi,  Allah  yerine  koy?  Kim
sana dedi ayn  saatlerde Allah' na ihanet et? Bütün
ki-taplar yazar, kendi eliyle yaratt  tanr s na böyle
ihanet eden, en büyük lanetli olur. Tarihte örnekleri
binlercedir. Ama diyor ki, "ben di erlerinin hepsini
haletmi tim, sürü arkamdayd , o-yun tamamd ".
Hani bir söz daha var: 'En büyük Allah't r'.
Peygamber bile, Allah'a ba l  olarak i  yapar.  Biz
öyle de iliz. Biz sosyalist emekçiyiz. Bir kur-
ba an n kendini aldatmas  durumunu izah etmek
için, bu kavramlar  kullan yorum. Bir de sizleri
izah etmek için. Dü ünün bunu tekle tirdim. Benim

size yapabilece im en büyük iyilik, büyük bir
ihaneti tekle -tirmekti.  O  dü mand r, dü man n
de i ik bir çal ma koludur. O çal ma kolunu,
ba ka çal ma kollar  da var, onlar  da etkisi-
zle tiriyoruz üphesiz veya korunmaya çal yoruz.
Yaln z bu kol çal sa, ne olurdu biliyor musunuz?
Hepinizin ak beti, a a -yukar  buna benzer olacak-
t .

Bahane, yol ve yöntem çoktur. 'Osmanl 'da
oyun çoktur' derler. TC'de daha fazla çoktur. Öyle
bir makaraya sar -l rd n z ki, kiminizin beyni
parçalan rd , kiminiz zavall ca yalvar rd n z.
Kiminiz cellat olurdunuz, kiminiz kötü i lerden
kötü i  be en, kötü sonuçlardan kötü sonuç be en.
Hem de nas l koyarlard , fark na bile varamazd n z.
Sadece m r m r ederdiniz. Sadece, "Ya nas l böyle
oldu? Ben hiç böyle um-muyordum, ben hep öyle
istemiyordum, ben cenneti istiyordum, ben
kendime çok güvenmi tim vb" dersiniz. Toplumu-
muz tümüyle bunu söylemez mi? Ama o vurur size.
Dara- açlar nda, ne kadar Kürt böyle öldü. Ne
kadar hain, en son köpekten beter edildi. Ayn  olay.
Gerçekten böyleydi.

PKK tarihini inceleyeceksiniz. Kendinizi,
aynen bu tu-tum içerisinde kald n z , yani kontrol
alt nda oldu unuzu,-kontrol alt nda olan  da kolay
teslim ederler. te nas l teslim oldu veya edildi. Siz
daha  m  güçlüsünüz? De il! O sizlerden daha
güçlüydü, daha dü ünceliydi. Diyordu, "ben kitap
yaz-d m, roman yazd m". Demek ki, h rsl . Ve sizi
böyle susturdu. Böyle k l n z  bile k p rdatmayacak
hale getirmi ti. Dü ünce-niz, iradeniz teslim al n-
m t  ço unlukla. Bunu unun için söylüyorum:
ki ili inize damga vuran, hakim olan nedenler çok.
Özgürlük bunu y kmakt r. Mesela neden bir mili-
tan m z  ç kmad ? "Ben bunda hile seziyorum."
Dikkat edin, tek bir ki i böyle çikmadi. "Ben bunda
bir kurnazl k görüyorum. Ben bunda bir teslimiyet
görüyorum" demedi. Böyle bir sürü daha ç km t
eskiden.
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Halen hat rl yorum, beni s k nt  kayna

gibi görürken, o provokatörlerin yan nda rahat
oluyordu bizim arkada lar. Bir Semir vard ,
Avrupa'da diyordu: "ben Önder olursam, sa-at
onikiye kadar uyuma hakk yla, yumurtan n
beyaz n  att r p adama sar s n  yedirerek ya ama
hakk n  tan yaca m" Bi-zimkiler alk  çal yordu;
"ne güzel, insan haklar na sayg l , sevimli bir genç
bu" diye. Biz burada, B.'ta, zorbela bir ev buluyor-
duk. Can güvenlikleri için f r dönüyordum. Bir
le en bulmu tu, ona çald r p, bizimkilere ark
söylettiriyordu ve diyordu yine "ne güzel, arki
söyleme hakkimizi kullaniyo-ruz". Ona ilgi duyuy-
orlard . Bir ener vard , halen hat r mda; ben burda
okulun yeme ini haz rlamak için, güvenli ini ha-
z rlamak için dört dönüyorum. O ise diyor, "kendi-
nizi ya a-yabilirsiniz". K zlara diyor, "sen istedi in
erke e", erke e di-yor, "gönlünde zaten u kiz var,
istediginiz gibi ya ayabilirsiniz", "Gerilla, zaten
ya ami tehdit ediyor, suçlu. Örgütümü-zün bazi
olanaklari var, payla abiliriz, ya ayabilirsiniz". Ta-
mam, grubumuzun yüzde sekseni de öyle gitti.
Ama yemegi yediren benim, güvenligini saglayan
benim. Belki çok iyi görmeyebilirsiniz ama bu
orturma yerlerini, yüzde yüz bir so-rumlulukla yer-
ine getirdim. O sadece gelmi , sizin sikintilari-nizi
istismar ediyor.

O digeri dagda yapti. Parti orada biliyor-
sunuz, binbir emekle, halkimiz binbir emekle bazi
silahlar aldi, erkekler kizlar olarak birle tiniz ve
yüce özgürlük için. Bu, onu orada saptirdi, dedi ki;
"yiyin, toplumun o ey sinirlarinda ya amadigini
ya ayin, hakkinizdir. Çok yorulmu sunuz, çok
sava ti-niz". Halbuki, öyle bir ey yok. Dogru
dürüst bir eylem bile planlayamami lar. "Haydi k z
sen u erke e, haydi erkek sen u eye. Haydi bir de
paras  var, yiyin. Yormay n bir de kendinizi".
Dediler, "bu güzel, biz böyle komutan isteriz". Evi-
mizi y kt , bir tanesi demedi; "burda bir yanl l k
var". Ne-den? Zaaflar n za hitap etti.

Sizin psikolojinizi dü man kontrol ediyor
asl nda. çimizde sadece dolayl , ya da direkt yol-
lardan kulland klar  var. Zaaflar n z örgütlendiriliy-
or, zaaflar n z tahrik ediliyor. Örgüte gelememe,
sava  kurallar na gelememe 'hak' diye size su-
nuluyor ve zorland n z için buna ilgi duyuyor-
sunuz. Ama ondan sonra nas l, bir ç rp da,  -al t r-
m t  tabi bu ya ama-  bir bindiriyor tepenize. te,
kepçelerle cesetlerinizi bir köye gömmü , Köylü
kabul etmiyor, demi  "atay m". Bu sefer kepçeyle
ç kar p, nereye gömdü ü belli de il. Tarihte de
böy-le yapt . Seyit R za'n n mezar  belli de il. Seyh
Sait'in meza-r  belli de il. Kepçeyle bir yerlere
koymu lar. Kemi ini buluruz, kemikten de onun
kemikleri olup olmad  anla lamaz. Daha da
kötüsü, köpeklere yedirme. Evet daha dün, o kendi-
ni çok rahat sanan gerillan n cesetlerini, köpeklere
yedirmi ler. Bunlar gerçek!

Kim sana dedi öyle rahat ol diye? Korkunç
olacaks n sen de. Bundan ç karaca n tek sonuç,
sonuna kadar direnme hakk n  kullanacaks n. Gitti,
uyu turdu. O marjinalizm denilnen olay o.
Amanoslar güzel, deniz de yak nd r, zaman za-man
rahat, bol bol rahat uyu. Bir y l, bir tek ürkütücü
eylem yapm yor, korkutucu eylem yapm yor;
ya am hakk n  güya kullan yorlarm . Ya am
hakk n  kullanana böyle yaparlar. Gerçek böyle.
Ben bunu abartm yorum. Ç kma! Neden o sila-h
omuzuna takt n? TC'ye kar i silah omuza takmak
bazi eyler gerektirir, ta Osmanli'dan beri ...
Kuyucu Murat Pa a, 40 bin tanesini doldurdu.
Silahli da degillerdi de onlar. Dü ünce-leri biraz
farkliydi Osmanli devletinden. TC'de, Mustafa Ke-
mal en yak nlar n  idama göndermi tir. ktidar n
ufac k tehdit etti diye. Ama bunlar gerçek! Elde
silah, eref onur elde et-mi . Ho una gidiyor. Bir
de, eksik olan ya am hakk . Oran n sahibi var. Sana
bir çak l ta n  bile lay k görmüyor. Kim de-di, öyle
rahat ya ayabilirsin?
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Bunlar, derin gafletlerdir. Askeri ki ilikte

olmamas  ge-reken hususlard r. Ama dedi im gibi,
sizin gaflet düzeyiniz, iradenizin parçalanm l k
düzeyi, zavall l n z, maalesef baz  ac kl  durum-
lara dü ürüyor. Daha da kötüsü, tabi, ben ehitlere
hep sayg l y m, ehitler yine en büyük ya am
de eri olarak an l r. Fakat ya ayanlar n za bakal m.
Kocaman bürolar  veri-yoruz, kocaman kurumlar
var, kocaman... Her tür yemek var, yani bir devlet
dairesinde olmayan rahatl k, özgürlük var, yi-ne
be enmiyor. Rahats z! stisnas z kendimden ba ka
hepsine, daha rahat çal ma imkanlar  tan d m.
Askeri de il, sivil çal ma imkanlar n , be enmiy-
orlar. Pu t, ba ka eyler isti-yor. Nedir ba ka iste-
di i eyler? Köhnem , pek ciddiye al nmayacak
eyler; ucuz duygulara, ucuz güdülere, o da de il,

onu da yapam yor. Bela, lümpen, sersem, hasta!
Demin söyledim, üçte bire özgürlük istiyor. Üçte
bire özgürlük istenilmez. Üçte birler a lmak
zorundad r. Üçte birler hak diye sa-vunulamaz.
A lmak zorunda!

te, okulumuzun u ra aca  temel konu-
lar veya ona la-y k  bir  ö renci olman n tan m
böyledir. San r m, oldukça an-la l r ortaya koy-
dum. Çarp c ! Kayd n z  bu temelde yapma-l s n z.
Çok mütevazi olman z gerekiyor. Ben de, kendi
katk -m  sürdürüyorum bu temelde. 49 ya nday m.
Halen gördü- ünüz gibi, ayn  heyecanl  bir ö renci
gibi rolümü oynuyo-rum. Ne yapay m? Dü man m
büyük, böyle olmak zorunda-y m. Kötü ölmek
istemiyorum. Ama namussuz gibi ya amak da
istemiyorum. Böyle, benim halen ya ad m bir
ya am bi-çimi. "Ba kan, Ba kan" diyorsunuz, gel-
diniz, Ba kan' n ger-çe i  bu!  Siz,  Ba kan'  Allah
yerine koyamazs n z. Koyan n durumu ortada.
Ama hiçe de sayamazs n z. kisi de, feci so-nuç
verdi. Ne hiçe sayacaks n z, ne de abartacaks n z.
Ger-çekli i neyse öyle ö reneksiniz. Mümkünse
onunla güçleneceksiniz, onunla yol arkada l
yapacaks n z. Anlamazsan z, tanr ya nas l ihanet

edilemez ve kar  ç k ld nda lanetli ko-numa
gelinir, bu duruma dü ersiniz. Yok, bebek gibi ken-
dinize uyduraca n z  san rsan z, mümkün de il!
Demek ki, bu Önderlik denilen olay , mutlaka der-
slerin ba nda  çok  iyi  ö renmeniz gerekir. Dört-
dörtlük ö renmeniz gereken temel bir ders. Ö ren-
meden  hiç  bir  derse  sa lam ba -layamazs n z.
Bunun da ya -ba  yok. 70 ya nda da olsan z, yeni
de olsan z, ünlü de olsan z ünsüz de. art, temeldir.
Aksi halde sonuç, bu vahamet. Ben de hergün,

Önderli i daha de-rinlikli kavramaya çal yorum.
Temsil ediyorum do ru,  ama  ö reniyorum da.
Oldukça derinli ine  hem  ö reniyorum, hem de
temsil etmeye çal yorum. Yani en zor i lerimden
birisi de o. Kendili inden mi geli iyor Önderlik,
babadan m  bana mi-ras kald ? Belki hepinizin
babas ndan miras bir ey var, ama belki de bizim
ailede miras  olmayan tek ki i benim bu konuda.
Her eyi yaratt m. Demek ki, çok zor bir i . Çünkü
bu toplum için ilk defa böyle bir gerçekle me var.
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Daha da yenilmez k lmak için hiç ilgilenmedi iniz,
anlamak bile istemedi- iniz bu i i yap yorum.
Di er  bir  sürü i  yap yorum. Nedir di- er bir sürü
i ? Pratik i ler. Hemen hemen hepinizi günlük
olarak moral, ekmek, güvenlik, bütün bu
geldi iniz, gitti iniz yollar  aç k tutmak. Hepsi
benim i im. Belki de erini takdir etmezsiniz. Ama
gerçekten hepsinin köprüsünü de, yolunu da ben
kurdum. Önce kendim geçtim, sonra üzerinden siz-
leri ge-çirdim, güvenlikli olsun diye. Bu pratikleri
de takdir edemezseniz zaten siz bir h rs z olur-
sunuz, üçte birlerden birisi olursunuz veya üçte bir-
lerin üçte üçü olursunuz.

Maalesef nefesimin fiziki s n rlar n
sonuna kadar kullan yorum. Siz o kadar rahats n z,
yerleriniz o kadar güzel ki, bu tan ma göre kendi-
nizi bile ekillendirme gücü gösteremi-yorsunuz.
Sadece bozuyorsunuz ço unlukla. Y llarca da da
kald n z, Avrupa'da kald n z, birer bela gibi
geldi iniz çok a-ç k. Buras  yaban eller. Siyasetin
en zor geli tirilece i yer. Ve ben, dünyada en çok
s k t r lan adam m. De il mi? Bu çok a-ç k. Peki,
sizin gibi bir durumum var m ? A l yor muyum si-
zin kar n zda? Çaresiz oldu umu, çözümsüz
oldu umu size söylüyor muyum? Neden?

Çünkü ben sorumlu insan m. Çünkü ben
halen dü ma-n na göre ayakta kalmay  ya am n tek
meziyeti sanan ki i-yim. Çünkü ben a lamay
alçakl k olarak gören, zûl-al eden* bir ki iyim. En
güzel ya am n, onurlu, yani temel de erlere ba l
ya am oldu unu bilenlerdenim. Her eyini buna
göre ayarlayanlardan m. Temel hususlarda velhas l
bir cevap ol-may , tek ya am seçene i olarak bilen
ve her eyini milim mi-lim ona göre ayarlayan
ki iyim. Ba ka bir eyim olmayabilir, sizin gibi bir
sigaradan zevk almayabilirim. Veya bir ahbap-
çavu um olmayabilir. Rahat uyku da olmayabilir.
Yemekler-den fazla lezzet almayabilirim. Ama
bana göre bu ya am,  kendi  ba na en büyük
tutkudur, en büyük arzudur. Neden? Çünkü içinde

dü man n böyle çok yönlü dü ürdü ü, dayatmalar -
na kar  ayakta durman n gururu var, heyecan  var,
ye-nilmemenin verdi i yüce bir duygu var. Bu
duygu, bütün duygular n en yücesidir ve tanr s d r.
Bu bizi ya at yor. G -dam  ben, bu duygulardan
al yorum. Siz ise; sahte yetki, i te bir ahbap-çavu
ili ki, bencil eylerden. Bu sizi dedi im gibi, bu
yüce eylerden a koyar, dolay s yla ne siyasetçi, ne
asker gibi bir ki ili iniz geli emez. Bu yüce duygu-
lar  payla maktan ba ka çareniz yok.

Bu okulda bunlar  yava  yava  hissetmek,
özümsemek, dü ünceye vurmak, iradeye vurmak,
dü ünceyi geli tirmek, iradeyi keskinle tirmek ve
her tür sava a kendini haz r hale getirmek; ba ar l
bir mezuniyetin ifadesi olacakt r. Bu temelde, des-
leri daha da ayr nt l  halde gerekti i  kadar  i leye-
bilirsiniz. Bu tan m n, daha büyük bir bilinç
aç l m na, güce dö-nü ümüne hizmet edecek bir
sürü ders hemen dile getirilebilinir. Mesela isim-
lendirirsem; her eyden önce yapt m z dev-rim bir
insanl k devrimi ise de, bir ülke somutunu esas
al yor. Ad na Kürdistan diyoruz, hatta Türkiye,
Ortado u alan  da denilebilinir. Daha pratik olmas
aç s ndan. "Kürdistan devrimi ve insan", "insan-
ideoloji", onunla ba lant l  "felsefe ve teori". Yani
Kürdistan devriminin ideolojisi, onun da arkas nda-
ki felsefesi ve teorisi nedir? Herhalde bir kadro için
ilk an-la lmas  gereken hususlardan birisi budur.
Tarihten dem vurmak gerekir. "Kürdistan ve tarih"
diye bir tart ma da anla lmaya de erdir. Kürt
toplumu her ne ka-dar da t lm  ve kendisi olmak-
tan  ç kar lm sa; parçalar n n da bir tan m n  yap-
mak, yeni toplumu kurmak aç s ndan ge-reklidir.
Bir de günümüz var; günümüz, kapitalist-
emperyalist hakimiyet alt ndaki bir süreci ya yor.
Güncel kapitalist-em-peryalizmi de erlendirmek
yararl  olabilir. Çünkü dolayl  ve direkt etkileri TC
ile çok müthi  bize yans t l yor. Dolay s yla onun
en tehlikeli bir parças  olarak, TC gerçekli i,  k s-
men ta-rih ve daha çok güncelli i içinde, onu delik
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de ik etmeniz ge-rekiyor. Nas l bir olgudur? nsan
ne yapar? Hele bizim insan  ne yapar? 75 y ll k tar-
ihinde ne yapm t r, imdi ne yap yor; birey olarak,
toplum olarak, ulus olarak? Katliamlar yla, asimi-
lasyonlar yla, her tür beyaz terörüyle, yoksulla t r-
mas yla bizi ne hale sokmu tur? Onu anlamak
gerekiyor. Güncel du-rumunuz ne?

Bu temelde tabii, TC'nin, emperyalizmin
ekillendirdi-gi mutlak egemenligi altinda, kedinin

fareyle oynadigi gibi, oynamak istedigi bizim
gerçekligimiz. Fareden nasil aslan olacagiz veya
taninmaz hale getirilen insanimizdan nasil yeni
insana ula acagiz? Yani, önce toplumumuzu gün-
cellik içerisinde taniyacagiz, parçalanmi lik, asim-
ilasyonla yutulma, ö-zel sava in almak istedigi
sonuçlar, 2000'e do ru bitirilmi lik plan na kar ,
devrimimizin bireyi nas l olmal ? Direnen bi-rey,
ard ndan direnen bireyden direnen parti nedir?
Direnen parti, tarihiyle anlat labilinir. Ve bu tarih,
nas l bir tarih? Her-halde bir ihanete kar  bir
kahramanl k. E ine ender rastlanan bir tarihi ifade
ediyor. Sonuçta; PKK somutunda bir eyler gerçek-
le mi . Direnen PKK, günümüzde kendini sava
öncü-sü olarak ayakta tutuyor, hatta ba ar y , zaferi
zorlamak isti-yor.

Bu anlamda, Partinin kitle politikas , yani
siyasi cephe-ordu ve eylemlilik. Partinin askeri
çizgisi, yani silahl  sava- m, ordusu-ARGK, askeri
teori ve taktik, genelde ve özelde. Kürdistan' n
do ru sava  çizgisi ve ordusu. Daha da somut
olarak, bir asker olmak, bir komutan olmak nas l
olmal ? Bir de Partile meyi, bir asker olman n, bir
komutan olman n ger-çe inde görmek. Taktik
nedir? Günlük bir asker, bir komutan nas l ya ar?
Günün yirmi dört saatinde militan, asker ve ko-
mutan olarak. Hatta yaln z askeri cephede de il,
siyasi cephede de - ki o da bir ordudur asl nda- bir
militan nas l ya ar? Duyguda, dü üncede, örgütte,
emniyette, yemekte, içmekte, uyumakta nas l
olmal d r? 'Nas l ya amal ?'  sorusu,  en  az  'Nas l

sava mal ?' sorusu kadar önemlidir ve ikisi takti i
ifa-de eder. Günlük olarak nas l ya amal , nas l
sava mal  e ittir; militan-taktik-önderlik. Bunu
netle tirmeniz gerekiyor. Çün-kü siz stratejik
Önderlik'ten ziyade, daha çok taktik önderlik-le
u ra acaks n z.

Günlük olarak nas l ya amal  ve nas l
sava mal  sorusu içinde bo u acaks n z. Hangi
özelliklerle yirmi dört saati kur-taracaks n z?
E itsel, örgütsel, eylemsel, ne kadar na, nas l
ihtiyaç vard r? Ve ne kadar n  nas l yapmal s n z?
Bütün bunlar , adeta ha r-ne ir olurcas na bilirs-
eniz bir taktikçi, bir taktik önder olarak faydal  i ler
yapabilirsiniz. Taktik önderlik dersini, ad n zdan
daha fazla bellemeniz gerekiyor. Hitap, davran ,
ele al , sonuçland r . Özellikle toplant  düzeni,
toplant  sistemi, alt-üst yönetimi, çizgiye göre
yönetim, ferdi yönetim, yanl  yönetim. Hepsi bu
konunun içinde ele al nmal .

Daha da ayr nt l  k l nabilinir bu dersler.
Örne in, toplumsal gerçekli imiz ele al nd nda
bunun en temel kurumu olan aile, özellikle
günümüzde aile gericili i, mutlak ayd nla-t lmas
gereken konulardan birisidir. Yine Ulusal Kurtulu
sü-reci anlat ld nda, ihanet-i birlikçilik, ihanet ve
teslimiyet ta-mamen ayd nlat lmas  gerekir, tarih
ve güncelli i itibar yla. Bunun yan nda kahraman-
l k, özellikle PKK'de, yaln z bir bi-rey ahs nda
de il, bir çizgi düzeyinde,  -ki kahramanl k PKK'de
çizgidir-  onu dört dörtulük bilince ç karmak ve
irade de keskinle tirmek, derslerin en yak c  özel-
li ini ifade eder. Tarz, tempo sorunlar  var.
Bunlar n hepsi taktik içinde anlat -labilinir.
Herhangi bir h zla de il, herhangi bir a zla de il,
politikan n ve askerli in dili olarak hitabet, yine
dü man n yakalamayaca  bir  h zla çal mak,
sava mak, mutlak netle -tirmeniz gereken bir der-
stir.

Bütün bu derslerin anas  da, özü de Önder-
lik'tir. Bu, ben oldu um için bunu söylemiyorum.
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Bir kurum olarak ön-derlik. Genelde kavram, bütün
toplumlarda ilericisiyle gericisiyle, devrimcisiyle,
kar -devrimcisiyle, fa istiyle sosyalis-tiyle,
halkç s yla hakimiyle veya ezeniyle ezileniyle; ve
bir de yaln z siyasi askeri alanda de il, ekonomi-
den, sanattan tuta-l m askeri önderliklere kadar.
Genelde önderlik kavram n n bir  tan m n , çok iyi
özüsemeniz gerekiyor.

B u n u n l a
ba lant l  olarak,
"Kürtler ve Önderlik".
Hatta "Türkler ve
Önderlik", bizi çok
yak ndan ilgilendirir.
Tarihte Türkler ve
Önderlik, yani Türkler
nas l Sultan oldular?
Günü-müzde sözümona
Cumhurreisi, i te pa alar. Bu kavramlar , dört
dörtlük anlamak gerekiyor. Araplarda, Farslarda da
anlamakta yarar vard r. Nas l olu mu , nas l temsil
ediliyor? Çok önemli, çünkü yak nen bizi
ilgilendirir. Ve Kürtler, Önderlik denilince ne anlar-
lar? Klasik Önderlik anlay ,  a a, bey, eyh, yine
aile reisli i. Günümüzde de mahalle kabaday l n-
dan tutal m ve onun z dd  olarakta adam olmazl a
kendini mahkum saymak. Bu da, Önderli in z dd ,
sahte önderlik, sahte kölelik. Bu kavramlar
netle tirmek gerekiyor. Ve tabii, daha da giderek
somut bir ifadesi olarak, benim ekillendirmeye
çal t m Önderlik. Yeni bir peygamberin do u u
de-meyece im, ama yeni bir insani ç k  oldu u
kesin. Günü-müzde teorile tirmi im, kurumla t r-
m m, hatta hem siyasi, hem askeri, giderek
kültürel-moral düzeyde de biçimlendirmi im.

PKK'yi anlat rs n z, orduyu da anlat rs n z
da, ama bir de beni anlatmak, anlamak gerek.
Anlatmazsan z, dersleriniz beyninden, yüre inden
yoksun kalm  olur ve dersler sadece bir kal p olur.
Ve o kal pla da hiçbir zaman yürüyemezsiniz. Yani

sadece bir robot, yüre i-beyni olmayan n bir
yürüyü  gi-bi olur ki, nitekim bununla hiç bir
mesafe alamad n z ortaya ç km t r.

Dolay s yla Önderlik olay n , benden daha
fazla ö ren-meniz gerekiyor. Bu, beni didik didik
etmeden tutal m kurum olarak, sosyolojik bir olgu
olarak nas l  ortaya  ç kt ? Müm-künse, benim bile

dile getirmekte oldu um-
dan daha fazla ne ola-
bilir? Tesadüfen mi
ortaya ç kt , bilinçle
mi, sava la  m , talihle
mi yaver gitti? Veya
dü man n bo luklar n-
dan  m , ha-talar ndan
m  yararland ? Veya
Kürdistan'daki büyük

Önderlik bo lugunu mu
iyi gördü? Zayifliklardan mi, güçlü yönlerden mi
yararlandi? Ve bir de, 'Nas l' . ne ucu kadar bir
im-kan olmadan, bu adam nas l  ç kt , cesaret etti?
nan lmas  bile neredeyse imkans z olan  nas l

gerçekle tirdi? Belki de a ar kal rs n z ama mutla-
ka  ö renmeniz gerekiyor. Talih diyebilirsiniz,
Allah' n yard m yla da diyebilirsiniz. Veya çok
ak ll , çok usta da diyebilirsiniz. Veya dü man
gerçe inden veya halk m z n çok çarp c  baz
gerçekli inden yola ç kt  diyebilirsiniz. Veya hepsi
birle ti, u etken u kadar rol oynad . Hepsi birle ti
böyle bir durum ortaya ç kt .

Sonuçta bu, büyük bir harekettir
günümüzde. nkara gelmez. ABD, Rusya'dan yani
en ünlü devletlerden tutal m, Ortado u'nun bütün
sömürgeci, imha edici güçleri kadar, halklar  da,
insanlar  da anlamaya çal yor. Bu, ben oldu um i-
çin böyle de il.  Bu  bir  dedi im gibi, sosyolojik,
yani toplumsalla m  bir olay. Siyasalla m  da,
askerile mi  de ve hepinizi de kendi militan
yapacak kadar çok etkili. Ne kadar fark nda
olmasan z da, art k bu lah sizin kaderinize hükme-

Kürtler, Önderlik denilince ne anlarlar?
Klasik Önderlik anlay , a a, bey, eyh

Yine aile reisli i
Günümüzde de mahalle kabaday l ndan

Tutal m ve onun z dd  olarakta
Adam olmazl a kendini mahkum saymak

Bu da, Önderli in z dd , sahte önderlik
Sahte kölelik
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di-yor. Ben de il yanl z, yanl  anlamay n. Bir ilah
yarat ld , o i-lah kaderinizi yönlendiriyor. Ben de
onun, bir tutsa y m de-meyece im, onun bir
özgürlük sava ç s y m, ama çok iyi kavrad m için
gereklerini sizden daha ustaca yerine getiri-yorum.
Hem çok disiplinli, hem çok yarat c , hem çok
kurall , hem çok inisiyatifli. Kelime hatas  bile yap-
mad m için u anda birin-
ci s rada onu temsil ediy-
orum. Kürdistan'da yük-
selen Önderli in, bir
numaral  temsilcisiyim.
Büyük oranda ya-
rat c s y m,  ama  en
do ruya yak n temsilcisi.
Benden ba kas  ç kmaz
demiyorum. Ç kabilir,
ama beni anlamadan,
hele beni aldatarak
mümkün de il. te saht-
esinin dü tü ü vahim olay.

Asr n lanetlisi!
Böyle olmamak için, beni a ma hakk n z

vard r, ama anlama temelinde, ama daha da
bir eyler katma temelinde, bu güzel olur. Bunu
yapamad n z m , yüksek disiplinli bir kulu demiyo-
rum, ama iyi bir sava c s  olarak amans z yol ala-
cak-s n z. Oynamak istedi inizde sizi çarpar.
Çünkü bu iradeyi, gerçekten iyi tahlil etmeniz
laz m.  On  ya nda, anas n  bile kendi çizgisinde
çal t ran adam , siz kendiniz için kullanamazs n z.
Böyledir, yoksa o basit köylü kurnazl yla "ben
kullan r m" derseniz; i te kurba ay  gördünüz, öyle
olursunuz. Tanr  derken, kulluk yap yorsunuz
demiyorum; büyük bir iradenin sa lam bir di lisi
olman zdan bahsediyorum. Yapamazsan z
çarp l rs n z. Tekrar tekrar belirtiyorum.

Önderlik'le bütünle me, Önderlik'le uyum-
lu gitme, kölele me-kulla ma de il, öyle
yaparsan z da yerle bir olursunuz. Çok terbiyeli,

çok zeki, çok güzel bir katilimi, payla imi gerçek-
le tirirseniz, muhtemelen kabul görebilirsiniz. Bu
böyledir. Ben oldugum için bunlari söylemiyorum.
Kurum bunu böyle emrediyor. Ben kendimi bile,
buna layik görmüyorum açikça söyleyeyim. Kimse
sahip çikmadigi için, zoraki olarak bunu temsil
ediyorum, ama ciddi temsil ediyorum. Görkemli

birisi çiksa, ben onu alk-
i larim. Hepinizden daha
fazla. Çün-kü degerini
çok iyi takdir ederim ve
çikarmak zorundayiz. Bi-
zim yaptigimiz ba langi-
ci, daha saglam götür-
menin sava ç l g n  da
yapman z gerekiyor.
Ama sahtesi gibi de il.
Bakin, sahtesinin
neredeyse kullari
oldunuz, bu herhalde

halk n za da, kendinize de
yapabileceginiz en büyük kötülüktür.

Demek ki, sahtesine amans z kar  ç kmak
kadar, do rusu  u runa da büyük sava  vere-
ceksiniz. Ve her eyi de bana ba lamayacaks n z.
Köylü kurnazl yla, bizi tanri yerine koymak,
do ru de il. nkara gelinmez, ama katk  da bulun-
mak, bu çerçevede en anlaml  görevdir. Bu dersi
de, bu çerçevede inan lmaz ve sizi yeniden insan
yapan, yaratan hatta önderlikle tiren bir ders olarak
bütün derslerin ana dersi olarak, bütün derslere
hükmeden ders olarak, hatta bütün ya ama, sava a
hükmeden bir ders olarak mutlak bilince, ruha
nak edecek, keskinle tirecek ve onunla ya ama
ans n z  degerlendirecek ve art k ne kadar özgür-

le ebiliyorsa, o kadar özgürle tirecek ve sonuçta
esas hedef olan özgür ya am hakk n z  ba ar yla
kullanm  olacaks n z.

Reber APO
17 Nisan 1998

Sahtesine amans z kar  ç kmak kadar
Do rusu u runa da

Büyük sava  vereceksiniz
Ve her eyi de bana ba lamayacaks n z

Köylü kurnazl yla
Bizi tanr  yerine koymak, do ru degil.

nkara gelinmez
Ama katk  da bulunmak

Bu çerçevede en anlaml  görevdir
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Kürdistan halk n n demokratik iradesini
temsil eden Kongra Gel 5. Genel Kurulu halk ve
mücadele tarihimizin en kritik döneminde, süreci
de erlendirmek ve halk m z n gelece ini özgürlük
temelinde kurmak üzere dönemi kar layacak
kararlar  almak, gerekli örgütlenmelere ve planla-
malara gitmek üzere 16-22 May s tarihleri aras nda
Medya Savuma bölgesinde toplanm t r.   1  Ekim
2006'dan itibaren tek tarafl  olarak ilan etti imiz
ate kese ra men  imha operasyonlar n n devam

etti i, Önder Apo'nun Türk sömürgeci Özel Sava
rejimi taraf ndan uzun vadeye yay lm  bir yöntem-
le zehirlenmesinin aç a  ç kt , çat malar n id-
detlendi i, Avrupa'da Önder Apo'nun yeniden
yarg lanmas n n reddedildi i, demokratik kurum ve
kurulu lara kar  sindirme ve teslim almay  hede-
fleyen sald r lar n geli ti i ve Türk devletinin
Güney Kürdistan'a yönelik operasyon haz rl k ve
tehditlerinin yo unla t  bir süreçte  gerçekle tir-
ilen Kongra Gel 5. Genel Kurulu gerekli karar,
örgütlenme ve planlamalara ula arak çal malar n
ba ar yla tamamlam t r.

Bilindi i gibi 2006 sonbahar ndan itibaren
Kürdistan Halk Meclisi olan Kongra Gel için yeni
üyelerin seçimleri ko ullar n el verdi i ölçüde
demokratik tarzda yap lmaya çal lm  ve ba ar y-
la sonuçlanm t . Kongra-Gel 5.Genel Kurulu,
Türkiye, ran, Suriye, Irak ve tüm Kürdistan
parçalar  ile yurt d nda seçilmi  Kürdistanl lar
temsil eden toplam 213 delegenin kat l m yla Türk
devletinin sald r lar n n yo unla t , önemli risk-
lerin bulundu u bir süreçte toplanmas  ve ba ar yla

sonuçlanmas  halk m z ve mücadelemiz aç s ndan
önemli bir ba ar  olmu tur. Halk m z n demokratik
iradesini örgütlülük, özgüven, kararl l k, gelece i
kazanmadaki srar  ve Önder Apo'nun çizgisindeki
netli i ortaya koymas n n yan  s ra alm  oldu u
kararlar göz önüne al nd nda halk, hareket ve
mücadele tarihimiz bak m ndan yeni bir süreci
ba latan bir Genel Kurul niteli ini kazanm t r.
5. Genel Kurul, devrim ehitleri için yap lan sayg
duru undan ve aç l  konu mas ndan sonra, yeni
meclis üyelerinin tek tek yemin etmeleriyle
ba lam t r. Bir ba kan ve dört yard mc dan olu an

Sömürgeci  Türk Devletinin Topyekün mha Sava  Kar s nda
Direni i, Ulusa Demokratik Birli i  ve Seferberlik Ruhuyla

KCK'nin n as n  Geli tirerek  Zafere  Yürüyelim!
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Kongra  Gel  Ba kanl k Divan n n yeniden
seçilmesinin ard ndan gündem olu turularak çal -
mas na ba lam t r.

Olu turulan gündemler çerçevesinde önce-
likle Önder APO'nun sürece ve sisteme ili kin
genel perspektifleri bir politik rapor olarak kabul
edilmi tir.Bu eksende meclisin bir önceki seçimde
seçti i kurumlar n iki y ll k çal ma raporlar  Genel
Kurul bile imine sunulmu  ve  ard ndan raporlar
de erlendirilmi tir.

Genel Kurulumuz birçok önemli karar n
yan  s ra, sistemin ad nda da bir de i iklik yapmay
gerekli görmü tür. Koma Komalen Kürdistan
(KKK) ismi yerine toplum, demokrasi ve
demokratik ulus anlay n  daha iyi ifade eden, yine
sistemimizin di erlerinden özden kaynakl  fark-
l l klar  belirtmek için  KOMA C VAKEN
KURD STAN (KCK) ismi  kabul edilmi tir.
Kongra Gel 3. Genel Kurulunda yap lan KKK
Sözle mesi,  iki  y ll k prati in kazand rd  tecrü-
beler nda gözden geçirilerek diyalektik
anlay a ve de i imin ruhuna uygun olarak düzen-
lenmi , toplumsal kurulu un ilkelerini ve özünü
geli tirmek kararl l yla ihtiyaca cevap verecek
tarzda zenginle tirilmi tir. Yine önümüzdeki iki y l
boyunca dönem icraat n n sorumlulu unu ta ya-
cak olan Yürütme Konseyi Ba kan 'yla beraber 30
üyeden olu an Yürütme Konseyi 5. Genel
Kurulumuzda seçimle belirlenmi tir. Kongra-Gel
Daimi Komisyonlar 'n n  seçimi  ve  ard ndan
yap lan kapan  konu mas yla 5.Genel Kurulumuz
tamamlanm  ve  tüm  üyeler  al nan kararlar  ve
yap lan planlamalar  hayata geçirmek üzere görev-
lerinin ba na büyük bir moral ve kararl l kla dön-
mü lerdir.

Kongra Gel 5. Genel Kurulu, dünya, bölge
ve Kürdistan'daki siyasal geli meleri kapsaml  ve
derinlikli bir biçimde tart arak önemli tespitler
yapm  ve buna göre önümüzdeki dönemde izleye-
ce i politikalar  belirlemi tir. Bu kapsamda, içinde

bulundu umuz kritik ve önemli süreci kar lamak
ve özellikle de 2007 y l n  kazanmak için  siyasal,
örgütsel, sosyal ve me ru savunma alan nda gerek-
li planlamalara gitmi tir.

Siyasal Durum
Kapitalist devletçi sistemin ya ad  kaos

aral  derinle erek devam etmektedir. Sistemin
sorumlusu olarak kendisini gören ABD, kaostan
ç kmak için dünyay  kendi imparatorluk sahas
olarak görmekte ve bu temelde dünyan n farkl  böl-
gelerine çe itli müdahalelerde bulunmaktad r. Jeo-
stratejik konumu ve dünya petrollerinin % 60' na
yak n n n bulunmas  nedeniyle Ortado u'ya hayati
derecede bir önem vermektedir. Bu nedenle de
Ortado u'ya Irak merkezli yap lan müdahale böl-
genin kangrenle en sorunlar n  çözmekten çok,
art k küresel sermayenin istemlerine yan t ver-
meyen ulusal devletleri, küresel sermayenin ç kar-
lar na göre Büyük Ortado u Projesi temelinde
yeniden düzenlemek istemektedir. Öngörülen bu
hedefin gerçekle mesi için Afganistan'dan ba la-
yarak yap lan müdahale, Irak ile devam etmi tir.
Tüm bölgenin de i tirilmesi hedeflenmesine ra -
men, bölge statükoculu unun direni i, ABD'yi
giderek zorlamaktad r. Ba lang çta adeta domino
ta lar  gibi ilk vuru la hepsinin pe  pe e dü ece i
gibi bir varsay m ile hareket edilirken, kar la lan
direni  nedeniyle, ABD daha farkl  aray lara gir-
mi  bulunmaktad r.

Bu nedenle ABD, Irak'ta ya ad  zorlan-
malar nedeniyle ran ve Suriye'ye kar  daha farkl
bir politika yürüterek sonuç almak istemektedir.
Suriye'yi Lübnan'dan ç kar p ard ndan srail'i
Lübnan'a yönelterek hem Hizbullah'  darbelemek
istemi , hem de  Suriye'yi önemli oranda s n rlay p
bask  alt na  alarak reformlarla  düzenlemeye
çal m t r. Bununla hem Suriye'yi Irak'taki
direni ten uzak tutmay  hem de ran'  bölgede yal-
n zla t rmay  hedeflemektedir. Bölgede statükocu-
lu un esas direnç noktas n n ran oldu u gerçe ini
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göz önüne alan ABD tek ba na de il, ran'a kar
uluslararas  güçleri de yan na alarak çe itli
ekonomik ve siyasi yapt r m kararlar  ç karmak
istemektedir. Öte yandan da ran'a müdahale için
zemin olu turmaya çal maktad r. Irak'ta ba ar l
oldukça ran'a daha do rudan yönelmeyi ve bu
temelde sonuç almay  planlamaktad r. ran slam
rejimi de bu gerçe in fark nda olarak, ABD'yi
Irak'ta oyalamaya çal maktad r. Irak'ta ii etkin-
li ini sa lamak için elinden  geleni  yapmaktad r.
Yine bölgede Suudi Arabistan' n ba n  çekti i
Sünni ittifak kar s nda ii ittifak n  geli tirmeye
çal maktad r.

ABD'nin Türkiye ile ili kileri bölgesel
politikalar  çerçevesinde ili kili ve çeli kili bir
biçimde devam etmektedir. Irak  alan nda tek
dayand  güç Güney Kürtleri oldu u için Türkiye
ile  kar   kar ya  gelirken, ran ve di er slami
kesimlerin geli mesi  kar s nda  ise, Türkiye'yi
yan na  almaya  çal maktad r. Türkiye ise,
ABD'nin bölgedeki zorlanmalar n  görerek, zaman
zaman ABD'nin yan nda, Kürt sorunu konusunda
ise, kar s nda yer almakta ve sonuç almak için de
suni bir biçimde ABD kar tl n  geli tirmeye
çal maktad r.

Türkiye, ran ve Suriye'nin ABD poli-
tikalar na kar  direnmeleri çok s n rl  olarak kendi
güçlerine dayanmakla birlikte, belli bir zamandan
bu yana, ABD'nin tek ba na dünyada hegemon güç
olmas na itirazlar n  yüksek sesle dile getiren
Rusya'n n merkezinde oldu u anghay Be lisi adl
yap lanmadan da objektif olarak güç almaktad rlar.
ran ve Suriye devletleri, Türkiye'nin bölgede

geli tirmeye çal t  anti-Kürt ve anti-PKK itti-
fa na kat lmaktad rlar. ran ve Suriye rejimleri
Önderli imizin, Demokratik Konfederalizme day-
al  Kürt sorununu çözme yönündeki ça r lar n
duymazdan gelerek, Kürdistan'daki egemenlikleri-
ni sürdürmek istemektedirler. Özellikle ran rejimi,
Türkiye ile Hareketimizi tasfiye etmek için siyasi

ve askeri alanda i birli i yapmaktad r. Do u
Kürdistan'da meydana gelen Kürt  halk hareketlil-
i i  kar s nda ran  rejimi,  Do u Kürdistan'da
yo un bir bask  e li inde korucula t rma ve ajan-
la t rma politikalar na a rl k vermektedir.

Ortado u kaosunun çözümü Kürt sorununu
Demokratik Konfederalizm esaslar na göre
çözmekten geçmektedir.  Kürtler, geçen yüzy ldaki
örgütsüzlük, öncüsüzlük nedeniyle etkisiz konum-
lar n n tersine,  bugün Ortado u'nun yeniden
yap lanmas nda önemli bir stratejik güç olarak
ortaya ç kmaktad rlar. Bu geli menin temelinde
Önder Apo'nun otuz dört y ll k mücadelesi sonucu
öncelikle dirili i gerçekle tiren, ard ndan da kendi
demokratik çözümünü dayatan bir düzeye gelmi
olan Kürt halk gerçekli i bulunmaktad r. Bugün bu
gerçeklik Kürdistan ve Ortado u ile ilgili olan tüm
güçler taraf ndan dikkate al nmaktad r.

5.Genel Kurulumuz bunlardan hareketle
ran ve Suriye devletlerine, çözümsüzlük poli-

tikalar ndan vazgeçme, Türk devletinin bölge halk-
lar na da dü manl  içeren rkç  ve  anti-Kürt
siyasetiyle  ittifak yapmamas , demokratik
dönü üm ve halklar n karde li i temelinde  Kürt
sorununda  bölgesel çözüm geli tirmesi  ça r s
yapm t r.

5.Genel Kurulumuz, Kürt halk n n özgür-
lük davas na kar  sald r lar  ve tehlikeleri bertaraf
etmek ve kazan mlar  koruyarak imkanlar  de er-
lendirmek için ulusal demokratik birlik çal -
malar n n zaman geçirmeden pratikle tirilmesinin
öneminin alt n  çizmi tir. Bu temelde, tüm
Kürdistan parçalar n n  ç kar n  ve özgürlü ünü
gözeten ulusal demokratik birlik anlay n n do ru
bir programa ve kurumla maya kavu turulmas n n
tarihi bir sorumluluk oldu u karar na varm t r.
Daha önce  Kongra-Gel 3. Genel Kurulu'nun
gerçekle tirdi i Ulusal Konferans ça r s n  5.Genel
Kurul da yinelemi tir.
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AB'nin bölge politikas , bir taraftan tek tek

ülkeler olarak Irak'tan çekilme olurken, bunun
yan nda Afganistan'a asker göndermeyerek,
ABD'yi yaln z b rakma biçiminde pratikle mekte-
dir.  F rsat buldukça ABD'nin içine girdi i zorlan-
malardan yararlanarak, kendisini bir alternatif
olarak sunmaktad r. Ancak ABD'nin askeri ve
ekonomik gücü kar s nda bir alternatif olu tura-
mad ndan, daha çok ABD'nin siyasetlerine ran'-
da görüldü ü gibi eklemlenmekten kendisini çok
fazla kurtaramamaktad r.

AB, Önderlik ve Hareketimize kar  olumsuz
tutumunu sürdürmektedir. Avrupa Bakanlar
Komitesi, A HM'nin vermi  oldu u Önder Apo'nun
yeniden yarg lanmas na ili kin karar  iptal
etmesinin yan nda Önderli imizin zehirlenmesine
ili kin -elde somut belgeler olmas na ra men-
imdiye kadar sessizli ini sürdürmesi bunu kan tla-

maktad r. Genel olarak uluslararas  güçler, iflas
etmesine ra men hala  "PKK'siz ve Öcalans z"
çözümden medet ummaya devam etmektedirler.
AB'nin özellikle Türkiye'den PKK'nin tasfiyesi
kar l nda önemli ihaleler ald  ve bu temelde
anla t  art k çok net görülen bir husustur.

5. Genel Kurul, Kürdistan' n di er
parçalar n n varl , gelece i ve sorunun çözümü
konusunda olumsuz anlamda etkili oldu undan,
Türk devletinin  politikalar  ve bunun kar s ndaki
tutumumuz üzerinde kapsaml ca durmu tur.

Türk devletinin ya ad  çeli kiler, sahip
oldu u sorun ve s k nt lar geçici de il, köklü ve
yap sald r. Önderli imize kar  geli tirilen tecrit ve
zehirleme sald r s , Türk devletinin Önder Apo,
Hareketimiz ve halk m z kar s nda içine dü tü ü
zay fl  ve çözümsüzlü ü ifade etmektedir. Bu,
asl nda Türk devletinin art k bir yol ayr m na
geldi ini de ortaya koymaktad r. Bilindi i gibi,
Türkiye Cumhuriyeti devleti tek ulus, tek dil ve tek devlet
yaratmay  esas alan bir sistemdir. Kurulu u, Kürt halk n n
ve iradesinin inkar  ve imhas  temelinde olmu tur.

Gelinen a amada Kürt halk  Önder Apo'nun
öncülü ünde, yok edilmenin e i inden dirili i
ba arm  bir halk gerçekli ine ula m t r.
Cumhuriyetin kurulu  sürecinde d lanan slami
kesimler AKP vas tas yla Cumhuriyet tarihinde ilk
kez tek ba lar na hükümet olmu , giderek  sistemin
tüm kritik noktalar n   ele  geçirme imkanlar na
sahip duruma gelmi lerdir.  Yüzy l olarak da  ulus-
devletin   a lmayla  yüz yüze gelmesi nedeniyle,
sistem ideolojik olarak bo lu a dü mü , dolay s y-
la art k bir dönemin sonuna gelinmektedir. "Ne
Mutlu Türküm Diyene" sözüne kar  olan herkesin
dü man olarak ilan edilmesi, Türk devletinin
çözümsüzlü ünü, içinde bulundu u s k m l  ve
halk m z kar s ndaki katliamc  plan ve hedeflerini
de ortaya  koymaktad r.  Gelinen  a amada Türk
devleti ya varolan tarihsel-toplumsal gerçekli i
kabul edecek ve buna  göre gerekli  anayasal-yasal
düzenlemeleri yapacak ya da bir kez daha 20'li y l-
lar n ba lar nda oldu u gibi bast rma ve katliam
yolunu  seçecektir.

Türk devletinin 1 Ekim'de ilan etti imiz
ate kese hiçbir olumlu  kar l k  vermemesi, Önder
APO'yu zehirlemesi, operasyonlar n   aral ks z
sürdürmesi, yurtsever-demokratik kurumlara yöne-
lik geli tirdi i sald r lar, halka dönük uygulad
yo un bask  ve tutuklamalar, Kürt halk na ve
Hareketimize  kar  topyekün sava  karar yla
bast rma ve katliam yolunu stratejik bir karar
olarak tercih etti i anla lmaktad r.

Kürdistan'da izlenen politika sömürgecilik
esaslar na dayanmaktad r. Kürdistan halk na açl k,
i sizlik, yoksulluk reva görülmektedir. Kültürel
anlamda ise yo un bir asimilasyon yürürlüktedir.
Askeri olarak da Kürdistan adeta yeniden i gal
edilmekte, bugün ülkemize yüzbinlerce askerin
y lmas n n ba ka anlam  da yoktur. Kürdistan'da
izlenen ekonomi politikas , Kürt toplumunun
demokratik komünal de erlerini çözmeye ve
ortadan kald rmaya dönüktür. Bunun özü ise  Kürt
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bireyini ekonomik olarak zay flat p, i siz b rakarak
açl kla terbiye etmek ve her bak mdan kendisine
muhtaç duruma  getirmeye dayanmaktad r. AKP
böylesine yoksulla t r lm  birey ve aileleri mikro
kredi politikas yla kendisine ba lamaktad r.
Metropollere tehcir edilen milyonlarca Kürdistanl
en kötü ya am ko ullar nda ya amaya mahkum
edilmektedir.

Bunun sonucu olarak devrimimizin geli tirm-
eye  çal t  özgür-demokratik ya am   bo a  ç kar-
ma  temelinde uyu turucu, fuhu , spor ve sanat ad
alt nda en çok bireyi dü üren, kendi  gerçekli ine
yabanc la t ran diziler, klipler  özel sava  kap-
sam nda bilinçli geli tirilmektedir. Kürt dili ve
kültürü üzerinde yo un asimlasyoncu bir politika
sürdürülmektedir.

Bunlar n yan nda halk m z mezhepsel temelde
yeniden parçalanmak istenmektedir. Bir taraftan
özellikle 90'l  y llarda Hizbullah ve Nak ilik yoluy-
la suni kesimler çe itli biçimlerde etkilenerek
Hareketimizden kopart lmaya veya bu kesimler
Hareketimize kapat lmaya çal l rken, bugün de
çe itli sivil toplum örgütleri vas tas yla bu politika
her alanda geli tirilmeye çal lmaktad r. Devletin
el att  di er kesim ise Aleviler olmaktad r. Hemen
hemen  hergün bir TV kanal  olu turularak bunun
üzerinden Alevi kesimler etkilenerek, Kürt ulusal
birli inden kopart lmaya çal lmaktad r.

Son y llarda Cumhurba kan , Genelkurmay
Ba kan , CHP ve MHP gibi  partilerin olu turdu u
k z l elma ittifak n n geli tirmi  oldu u   tav r ve
tutumlar, Türkiye'nin  olu um sürecindeki mil-
liyetçilerin tutumunu ortaya koymu tur.    Hem bir
kez daha Türkiye'deki demokrasi söylemlerinin
aldatmaca yönünü, hem de toplumsal kesimler
kar s ndaki tutumunu göstermi tir.

Uluslararas  komplo Önderli imizi  fiziki
olarak imha edemedi i gibi, anlamca da tasfiye
edememi tir. Önderlik duru uyla, dü man n yöne-
limlerini bo a ç kard  gibi, geli tirdi i yeni para-

digma ile Hareketimizi uluslararas  komploya kar
direnebilir, bo a  ç karabilir ve geli me yaratabilir
bir konuma ula t rm t r. 1 Haziran karar  ve bunun
pratik yürütülü ü, ihanetçi-çetenin tasfiyesi,
KKK'nin ilan , PKK'nin yeniden in as , KJB'nin
kurulu u, halk serh ldanlar  gibi geli meler, Önder
Apo'nun öncülük etti i Özgürlük Hareketimizi dü -
man n tasfiye edemeyece ini ve geriletemeyece i-
ni net olarak göstermi tir. Tüm eksik ve yetmezlik-
lerine ra men,  2006'n n  ortalar na gelindi inde,
gerek me ru savunma çizgisi temelinde geli en
gerilla direni i ve gerekse de halk m z n geli tirdi i
serh ldanlar temelinde Hareket olarak sa lad m z
geli meler, Türk devletini ciddi bir biçimde zor-
lam t r.   Bu  geli meler kar s nda Türkiye'deki
çe itli çevrelerin, baz  uluslararas   ve  Güney
Kürdistanl  güçlerin sorunun demokratik yöntem-
lerle ve diyalogla çözümü için bir ate kesin
taraf m zdan yap lmas  için ça r lar  olmu tur.
Hatta Türk devlet sistemi içindeki baz  kurumlar n
ayn  paralelde giri imleri olmu tur. Tüm bu
geli meleri de erlendiren Önder Apo'nun ça r s
temelinde, Hareketimiz 1 Ekim'den itibaren geçerli
olacak tarzda ate kesi ilan etmi tir. Ate kes karar
bir siyasal mücadele etme karar  olmas na ra men
baz  s n rl  eylem ve etkinlikler d nda, etkili bir
mücadele ortaya konulamam t r. Hareketimize
bar , ate kes ça r s  yapanlar n da ciddi bir çabas
görülmemi tir.

Türk Genelkurmay  ise ilk günden, "tek bir
fert kal ncaya kadar operasyonlar sürecektir" aç k-
lamas yla tutumunu göstermi , Hareketimizi ve
ortaya  ç kan halk iradesini ezme konseptinde
ba ar ya ula mak için Önderli in tasfiyesini plan-
lam lard r. Zehirleme bu çerçevede yeni bir kon-
sept olarak geli tirilmi tir. Aralar ndaki tüm çeli k-
ilerine ra men, Önderli i tasfiye etme konusunda
öncülük yapan kesim ordu ba ta olmak üzere,
Cumhurba kan , CHP ve MHP'dir. AKP hükümeti
de esas olarak Önderli in imhas  ve hareketimizin
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tasfiyesi  kar l nda bu güçlerle bir uzla maya
varm t r. Ancak Önderlik ve Hareketimizin tas-
fiyesi kar l nda uzla malar na ra men, AKP ve
ittihatç  kanat aras ndaki çeli kiler cumhurba kan-
l  seçiminde de görüldü ü gibi  giderek derin-
le mektedir.

AKP'nin sistemi kendi ç karlar na göre düzen-
leme istemi kar s nda Genelkurmay ba kan n n
geli tirdi i askeri muht ra niteli indeki aç kla-
malar yla cumhurba kanl  seçiminin ertelenmesi,
erken seçim karar n n al nmas  sistemin esas güç
merkezinin kim oldu unu bir kez daha somut
olarak ortaya ç karm t r. Demokrasi,  kuvvetler
ayr l , hukuk devleti, seçme-seçilme özgürlü ü,
siyasal irade vb. kavramlar n tümüyle halk  aldat-
maya yönelik olarak üretildi i ve ordu d nda var
olan tüm kurumlar n da esas olarak ordunun
belirledi i siyaseti pratikle tirmekle sorumlu
oldu u gözler önüne serilmi tir. Türk Genelkurmay
Ba kanl n n belirleyici, ba lay c  bir fetva kuru-
mu oldu u, askeri vesayetin kald r ld  veya
zay flat ld na ili kin aç klamalar n asl nda d  ve
iç kamuoyuna yönelik bir göz boyama oldu u
netle mi tir.

Genelkurmay n yönlendiricili inde rkç l k-mil-
liyetçilik ekseninde gerçekle tirilen son kitlesel mitin-
glerde de görüldü ü gibi, bir ulus fa izmi geli tirilmek
istenmektedir. Bununla hem metropollerdeki Kürt halk n
sindirmeye hem de Kürdistan'da yürütülen topyekün
sava a kal c  toplumsal  destek sa lanmak amaçlanmak-
tad r.  Kürt  halk n  ve demokratik güçleri sindirmek ve
olas  bir Kürt-Türk sava na haz rl k için geli tirilen bu
fa ist- rkç  dalga toplumu önemli oranda sarm  bulun-
maktad r.  E er böyle devam ederse linç giri imleri
tehlikeli bir biçimde Kürt-Türk toplumsal sava n n fitilini
tutu turacakt r. Neo-ittihatç lar, bu politikayla art k a lan
Türk ulus-devletini  korumaya yönelik bir çizgiyi savun-
maktad r. Bu kesimlerin Sebetayc lar denilen kesim
taraf ndan etkilenip- yönlendirildi ini de belirtmek gerekir.

Neo- ttihatç  kesimlerin siyasetinin esas
hiçbir tereddüde yer b rakmayacak bir biçimde
ortaya ç km t r. Önderli in tasfiyesiyle birlikte,
gerillay  ezme, legal demokratik kesimleri teslim
alma ve halk n özgürlükçü iradesini k rmay  hede-
flemektedirler. Elbette bununla yetinmeyeceklerdir.
Güney Kürdistanl  siyasi güçleri hareketimize kar
kullanmak için zorlayacaklar  kadar zorlayacaklar,
bunun olmamas  halinde de Güney Kürdistan'daki
kazan mlar  tasfiye etmek için harekete geçecek-
leri, s n ra yap lan  y naklardan anlamak
mümkündür. Bununla Güneyli güçleri Kerkük
konusunda geriletmeyi, Türkmenler üzerinden o
alanda kendi siyasetlerini etkili k lmay  ve böyle-
likle Irak' n yeniden yap lanmas nda söz-karar
sahibi olarak, bölgedeki etkinli ini geli tirmeyi
hedeflemektedir. Öte yandan Türk devleti haz r-
l n   yapt  Güney Kürdistan'a yönelik operasy-
onlarda,  Güneyli  güçlerin kat lmamas  halinde
sonuç alamayaca n , hatta büyük bir darbe yiye-
ce ini iyi bildi inden, çe itli biçimlerde  Güneyli
güçleri bask layarak Hareketimize kar  harekete
geçirmeye çal maktad r.

5. Genel kurulun 18 May s'ta yapt  en
temel siyasi de erlendirmelerden birisi de Önder-
li imizin 1993 y l ndan itibaren  Kürt sorununu
demokratik birlik temelinde ve bar ç l yöntemler-
le çözme çabalar n n sonuçlar n n de erlendirmesi
olmu tur.  Bunun için at lan ad mlar ve Türk devle-
tinin bu ad mlar kar s ndaki inkar-imhac  yak-
la mlar  bilinmektedir. En son ilan etti imiz 5.
Ate kes kar s nda Önder Apo'nun zehirlenmesi,
imha operasyonlar n n artt r lmas , halk m za yöne-
lik bask lar geli tirmesi, Güney Kürdistan'a girme
haz rl klar  kar s nda, 5. Genel Kurul ate kesin
art k anlam n  yitirdi ini tespit etmi  ve bu nedenle
de mücadelemizin 18 May s 2007 tarihiyle birlikte
ba layan bu yeni dönemin kader belirleyici bir
dönem oldu unu  belirtmi tir. Bununla birlikte
Türk devletinin demokratik birlik çözümümüzü
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görmezden gelerek Kürt halk iradesini ezme-yok
etme politikas  kar s nda, Türk devlet s n rlar
içerisinde çözüm araman n tek çözüm olmad  ve
Kürdistan  halk n n buna mahkum olmad , Türk
devletinin srar n  sürdürmesi halinde, Özgür
Kürdistan'  Demokratik Konfederalizm esaslar na
göre kurabilece ini kararla t rm t r.

Bu karar n, KCK sisteminin daha güçlü bir
biçimde örgütlendirilmesi ve halk m z n  34  y lda
ortaya ç kan ulusal-demokratik de erleri savunmak
için kendi savunma güçlerini nicelik ve nitelik
olarak büyütmeyi gerekli k ld n  belirtmi tir.
Ba l  olarak di er temel bir görev de Kürdistan' n
tüm parçalar  aras nda  ulusal birli in geli tirilmesi
için mücadele edilmesini ve somut olarak da ulusal
bir konferans n toplanmas  için çal malar n
yürütülmesi olarak kararla t r lm t r. Halk m z n
varolma ve özgürle me mücadelesinde  bir final
dönemi olarak da tespit edilip planlanan bu önemli
dönemde, savunma kuvvetlerinin güçlü tutulmas
ve halk m z n geli tirdi i serh ldanlar n
güçlendirilmesi gerekti i karar alt na al nm t r.
Yukarda ortaya konulan siyasal  tablo, ba ta 2007
y l  olmak üzere önümüzdeki birkaç y l  kritik ve
hassas hale getirmektedir.  Sömürgeci Türk devleti,
Ortado u'daki geli meleri de gözeterek Kürt soru-
nunu demokratik temelde çözme yerine topyekün
sava ta srar edece i aç a ç km t r.  Bu yönelim-
ler kar s nda Hareket ve halk olarak kendimizi
uzun soluklu bir direni e haz rlamam z gerekti i,
gündemde olan n bir ölüm-kal m sava  oldu unun
bilinerek  yönetim, kadro ve çal anlar n da bu tar-
ihsel görevlerin bilincinde olarak, gev ekli e izin
vermeyen, örgütsel ortam  ve kadroyu liberalize
eden ya am ve ili ki duru lar na kar  ciddi bir
mücadele yürütmek gerekti i kararla t r lm t r.

Yeni Dönemde KCK'nin n a Sorunlar
ve Görevlerimiz

Kongra Gel 5. Genel Kurulu siyasal gün-
demde sürecin de erlendirmesi ve bunun kar s n-

da izleyece imiz çizgiyi belirlerken,  faaliyetlerin
de erlendirilmesine ba l  olarak da esas  olarak 3.
Genel Kuruldan itibaren Demokratik
Konfederalizmin in a sürecini ve temel sorunlar n
tart m , içine girilen yeni süreçte sistemin ken-
disini nas l örgütlemesi gerekti ini belirlemi tir.
Geli tirilen her evrensel- toplumsal proje uygu-
land  ülkenin, halk n ve kültürün rengini al r.
Ülkenin, halk n içinde bulundu u somut sosyal,
kültürel, siyasal, ekonomik ko ullar göz önünde
bulundurulmadan, genel geçer formülasyonlarla bir
sistemi in a etmeye kalk mak, ancak ba ar s zl k
veya çok zorlan rsa, sistemin kurulamazl na
ili kin bir inanç geli ir. Kürdistan hala Türk, Arap
ve Fars devletleri taraf ndan yo un olarak askeri
i gal alt nda bulundurulmakta ve siyasal alanda
sömürgecili e tabi tutulmakta, özellikle Türk
sömürgecili i taraf ndan  kültürel soyk r ma
u rat lmak istenmekdedir. Böyle bir ülkede
Demokratik Konfederalizmin in as na yönelmek
önemlidir. Elbette bu sistemi geli tirecek olan
birey, tüm bu gerçekliklerin fark nda olan, ken-
disinde bu zihniyet ve vicdan devrimini gerçek-
le tirmi  Özgür yurtta  olma bilincine ula m
bireydir.

Demokratik Konfederalizm 2004 sonlar n-
da gündemimize girmi , Önderli in KKK'yi 2005
Newroz'unda ilan etmesi ve 3. Genel Kurulda
haz rlanan Sözle me ile de Demokratik
Konfederalizmin hukuku ve i leyi i ortaya konul-
mu tur.

Bu temelde ba layan çal malarda
Demokratik Konfederalizmin in as  ve örgütlen-
mesi konusunda önemli say labilecek tarzda bir
temel at lm t r. Her bak mdan yeni bir sistem olan
Demokratik Konfederalizmin in as na yönelinirken
birçok yetersizlikte ya anm t r. 5. Genel Kurula
sunulan ve esas olarak sistemin icra organ  konu-
mundaki Yürütme Konseyinin onaylanan raporun-
da yönetimlerden, sistemden ve kadrodan kaynakl
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sorunlar kapsaml  bir biçimde ele al nm , çözüm
de önerilmi tir. Meclis üyelerinin  tamamlay c
ele tiri ve de erlendirmeleri, ya ad m z sorun-
lar n kayna n  ve çözümünü daha net bir biçimde
ortaya koymu tur.

5. Genel Kurul, sorunlar  temel noktalar
biçiminde ortaya koymu tur. Bu sorunlar n ba nda
gelen Demokratik Konfederalizmi anlama ve uygu-
lama sorunlar d r. Bu sorunlar n engelleyici ve a r
olmas n n temelinde ise paradigmal de i imin
Hareketimizin tart ma gündemine girdi i
dönemde, ihanetçi-tasfiyeci grubun de i imi
çarp tmas , Hareketimizi küresel sermayenin bir
uzant s  haline getirme istemi, bunun için de ya am
ve militan ölçülerle oynama giri imleri bulunmak-
tad r. Geçi  ve de i im süreçlerinde do ru ve
sa l kl  tart mak büyük öneme sahiptir. Ancak tas-
fiyecili in  i in içine kar mas  nedeniyle
Demokratik Konfederalizmin kurulu  sürecinin
sa l kl  geli mesini de önemli oranda zorlam t r.
Günümüzde de ya anan zorlanmalar n bir yan n
tasfiyeci sürecin kal nt lar  olu turmaktad r.

Bu anlay  sorunlar n n ba nda gelen ise,
Demokratik Konfederalizmin sanki öncüsüz ve militan
ölçüleri gereksiz k lan ve kendili inden kurulabilecek bir
sistemmi  gibi ele al nmas d r. Kürdistan' n statüsü ve Kürt
halk n   aç kça dü man ilan ederek üzerinde yok etme
planlar  geli tiren bir dü man gerçekli i gözönüne getir-
ildi inde bunun yanl l  kadar bir çarp tma oldu u da
görülecektir. Oysa Parti öncülü ü ve militan n öncülük
misyonu burada çok daha önemli olmaktad r.
Konfederalizm, devletçi, iktidarc , erkek egemenlikli bir
sistem olan kapitalizm kar s nda alternatif bir sistem
geli tirmeyi öngörürken, militanl n ve öncülü ün rolünü
zay flat p, gereksiz k lmamaktad r. Tam tersine daha fazla
artt rmaktad r. Bu anlay  giderilmeden,  Partile me ve
parti militanl n n öncülük etti i milyonlar kazan lmadan,
e itilmeden ve onlar n eme i  olmaks z n Demokratik
Konfederalizmi Kürdistan'da kurmak mümkün de ildir.

Di er temel bir sorun ise, KCK sistemi
içindeki konfederal örgütlenmelerin durumudur.
Bu yap lar  a rl kl  olarak kendileriyle s n rl
kalmakta ve bir yerelle me geli mekte, adeta ken-
dini di er çal malara kar  sorumlu görmemekte,
sistemin bütünlü ünü gözetmemektedir. Bu neden-
le de yeni hedef kitleler belirleme, aç l m sa lama
ve kat l m  geli tirme konusu ciddi bir gündem
konusu yap lmam t r. Sömürgeci güçlerin hareke-
timizi marjinalle tirme ve kat l m  engellemeye
yönelik kapsaml  projeleri gözönüne getirildi inde
bunun nas l tehlikeli bir yakla m oldu u kendil-
i inden anla lacakt r. Durum bu iken, kim kime
nas l bir hukukla ba l  olacak tart mas  yo unca
yürütülmü  ancak sistemin in as na ciddi bir
biçimde yönelinmemi tir.  Bu yap lanmalarda
ortaya ç kan di er  bir  e ilim, alan n  bir iktidar
alan  haline getirmek olmu tur. Do al olarak böyle
bir durumda birbirini tamamlama de il, birbirini
etkisizle tirme geli mektedir.

En  önemli  sorunlardan  birisi  de   Parti
kadro ölçülerini esas alma yerine, neredeyse her
komite ve koordinasyonun kendisine göre bir kadro
yakla m  içine girerek, hareketin ortak kadro ölçü-
leri önemli oranda a nd r lm t r.

Yerelle meye ba l  olarak  hareketin esas
gündemini ortakla t rmada ciddi sorunlar ya an-
m , hemen hemen her komite ve koordinasyonun
kendi öncelikli gündemi öne ç km  ve daha çok
bunun arkas ndan gidilmi tir. Sistemin esas günde-
mi yeterince ortakla t r larak takip edilememi tir.
Böyle olunca ortak tepki ve ortak refleksler geli tir-
ilememi , geli tirilenler ise uzun vadeli, istikrarl
olamam t r.

5. Genel Kurul Demokratik
Konfederalizmin geli tirilip güçlendirilmesinin
önündeki bu anlay larla mutlak anlamda ideolojik
mücadele edilmesinin gereklili ini belirtmekle bir-
likte giderilmesi için sözle mede de baz  de i ik-
liklere gitmi tir.
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Yürütme Konseyi sistemin pratik

yürütülmesinden sorumlu organ olarak, ya anan
yetersizliklerden dolay  yapm  oldu u özele tiriyi
Genel Kurula sunmu  oldu u raporda belirtmi tir.
Asl nda Yönetim ya anan bu yetersizlikleri önemli
oranda görmü  ve çözümlemi  ve belli oranda bir
mücadele de yürütmü tür. Yönetimin ya ad
yetersizlik karar ve planlamalar  ya ama geçirmede
gösterdi i zay fl n yan  s ra Demokratik
Konfederalizmi yetersiz, yanl  anlayan, kendine
göre ele alan ve uygulamada da n kl a, parçal
duru lara yol açan, kadrolar n enerji ve yetenekleri-
ni etkisiz  b rakan anlay lara kar  yeterli ve etkili
bir  anlay  mücadelesi yürütmemi  olmas d r.
Bunun sonucunda ise birbirini tamamlamayan,
genelle meyen, benmerkezci, egemenlikçi ve çal -
ma alan n  adeta kendi mülkiyeti gibi gören  yak-
la mlar kendisini dayatabilmi tir. Yeterince dene-
tim ve hesap sorma olmay nca da, sorunlar gerek-
ti i kadar çözülememi tir.

Sürecin özellikleri göz önüne getirildi inde
böyle bir yönetim tarz yla, dü man bo a
ç kar larak, 5.Genel Kurulun önümüze koydu u
temel görevler olan, direni , savunma güçlerini
büyütme, KCK'yi in a etme ve ulusal demokratik
birli i gerekti i kadar geli tirme mümkün olmaya-
cakt r. Bu nedenle seçim kanununda yap lan bir
de i iklikle seçilen yönetim üyeleri adeta güven
oylamas ndan geçirilerek seçilmi lerdir.

Yürütme Konseyinin geçmi  tecrübeler-
den de yararlanarak, 5. Genel kurula sundu u
örgütlenme ve çal ma sistemini onbir komite biçi-
minde de il de, birbirine yak n olan çal ma alan-
lar n n birle tirilmesi  temelinde be  ayr  alan çal -
ma merkezi biçiminde örgütlenmesi önerisi genel
bir kabul görmü , bu temelde Sözle me de de i tir-
ilmi tir. Buna göre ideolojik alan, siyasal alan,
sosyal alan, savunma alan  ve maliye ve ekonomi
alan merkezleri  olarak bir örgütlenmeye
gidilmi tir. Bu alan merkezlerinde komiteler

ortadan kald r lmam , alan merkezleri bünyesinde
bir araya getirilmi tir. Her alan merkezi say lar  7-
13 aras n  da  de i en yönetim gücüne kavu turul-
mu tur. Kendi içlerinden üçer ki ilik koordinelerle
çal malar n  yürüteceklerdir.

Buna göre deolojik Alan Merkezi, KCK
sisteminin Önderlik çizgisi temelinde gereken
teorik çal ma ve ideolojik mücadelenin
örgütlendirip yürütmesinden sorumlu kurum olarak
tan mlanm t r. Bünyesinde Bilim-Ayd nlanma
Komitesi, Kültür Komitesi, Bas n komitesi bulun-
maktad r.

Siyasi Alan Merkezi, Kürdistan üzerindeki
inkar ve imha siyasetine kar  ulusal demokratik
siyasetin belirlenip uygulanmas ndan, Kürdistan
parçalar ndaki ve yurtd ndaki siyasi çal malar n
örgütlendirilmesinden, demokratik-ekolojik
toplumu kurma çal malar  için örgütlenme ve
eylem bilincinin olu turulmas ndan sorumlu k l n-
m t r. Bu Alan merkezinin bünyesinde de Siyasi
Komite, Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesi,
Hukuk Komitesi, D li kiler Komitesi, Az nl klar
ve nanç Gruplar  Komitesi bulunmaktad r.

Sosyal Alan Merkezi,Cinsiyetçi, s n fl
toplum sisteminin alternatifi olan demokratik-
ekolojik toplum sisteminin yarat lmas ndan, tüm
toplumsal kesimlerin bilinçlendirilip
örgütlendirilmesinden, halk sa l n n korunmas
ve Anadil e itimini geli tirmekten sorumludur.
Bünyesinde Sosyal Komite, Halk Sa l  Komitesi,
Dil ve E itim Komitesi, Emekçiler Komitesi,
Komalan Ciwan Koordinasyonu, Yekitiye J nen
Azat, Özgür Yurtta l k Koordinasyonu bulunmak-
tad r.

Halk Savunma Alan Merkezi, Kürdistan
halk n n temel hak ve özgürlüklerinin korunmas ,
KCK Önderli inin ya am n n ve özgürlü ünün
güvence alt na al nmas , genel demokratik
kazan mlar n korunmas , me ru savunma çizgisi
do rultusunda halk n savunma bilincinin ve
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örgütlülü ünün geli tirilmesi, halk savunma
kuvvetlerinin örgütlendirilip yeterli k l nmas ndan
ve savunma politikalar n n olu turulmas ndan,
Halk Savunma Kuvvetleri ile KCK sistemi içinde-
ki di er örgüt ve organlarla ili kileri düzenlemek-
ten sorumlu k l nm t r.

Ekonomik Alan Merkezi, KCK sisteminin
maliye ve ekonomi politikas n , toplumun ihtiyaç
duydu u ekonomik-mali örgütlenmeleri ve istih-
dam amaçl  projeleri  geli tirmesiyle sorumlu k l n-
m t r.  Bu  a amada bu çal ma alan n ihtiyaca
cevap olabilmesi için ve sözkonusu projelerin
gereklerini yerine getirebilmesi düzeyine ula may
önüne hedef olarak koymu tur.

Ayr ca KJB koordinasyonun bir çat
örgütü olmas ndan dolay  herhangi bir merkeze
dahil olmamas yla birlikte kendisine ba l  tüm
güçler sistemin ilgili merkezlerinde yer al p çal -
malar n  yürüteceklerdir.

Bunun d nda  Önderlik  Komitesi  ise  bu
merkezlere dahil olmay p direkt Yürütme Konseyi
Ba kanl na ba l  olarak çal malar n  sürdürecek-
tir. Bu komitenin esas amac  Önder Apo'nun
sa l , güvenli i, özgürlü ü ve hukuki sorunlar
ba ta olmak üzere Önderli in uluslararas  alanda
tan t lmas , Önderli i Sahiplenme Komite ve
Komisyonlar n örgütlenmesini geli tirmektir.

Daha önceleri 11 Komite, parça ve yurtd
koordinosyanlar  üzerinden yürütülen çal malar
belirtilen sorunlarla birlikte belli düzeyde çok
ba l l a ve da n kl a yol açmaktayd . Bizim gibi
imha sald r lar yla yüzyüze olan ülkelerde böyle bir
tarzla sonuç almak zordu. Sözle menin bu temelde
5. Genel Kurulda de i tirilmesiyle sistemden de
kaynaklanan sorunlar giderilmeye, zorlu ve yüksek
bir mücadele temposuyla geçece i kesin olan döne-
min kazan lmas  için gerekli düzeltmeler
yap lm t r. Bununla amaçlanan sistemi ve örgütü
zor ko ullara haz rlama ve önümüzdeki sürece
daha derli-toplu girme imkan n  yaratmakt r.

Sistemin istenildi i gibi geli tirilip oturtul-
mas nda yönetimin rolünün yan  s ra kadrolar n da
ya ad  önemli yetersizlikler olmu tur. Kadrolarda
görülen yetersizliklerin ba nda ideolojik ve örgüt-
sel ölçüler temelinde sistem ve örgüt ortam nda  bir
mücadele yürütmeme, yanl l klarla mücadele etme
yerine, uzla ma ve görmezden gelme durumudur.
Oldukça liberal, gev ek ve kazand rmayan bu yak-
la m oldukça zorlay c  olmu tur. Özellikle Önder
Apo'nun zehirlendi inin aç klanmas  üzerine,
yüzlerce kadronun fedayi eylemlili i için ba vuru-
da bulunmas , önemli bir kadro kesiminin kendisi-
ni bu konumdan ç karmaya yönelik ciddi bir ad m
att  görülmü tür. Ancak hala eski zorlay c  konu-
munu sürdürmek isteyenler de bulunmaktad r.
E itim-ikna yöntemi ve ideolojik mücadeleyle bir
netle menin kadro içinde geli tirme gere i kendisi-
ni ciddi bir biçimde dayatmaktad r.

Kadrolar n mücadelemizdeki yeri önemi
gözönüne al narak, geçmi  yetersizliklerinden kur-
tulmu , paradigman n özünü, ruhunu kavram ,
kendi ki ili inde somutla t rm  kadrolar n yarat l-
mas  için öncelikle yönetimin do ru ve ortak bir
kadro politikas  geli tirmesi ve öncülük rolünü
oynamas  gerekti i sonucuna ula lm t r. Aksi tak-
tirde süreci geli tirmek mümkün olmayacakt r.

Demokratik Konfederalizm eylemsiz
dü ünülemez ve in a edilemez. Ancak yürütülen
çal malarda eylem çizgisinde ciddi yetersizlikler
ya anmaktad r. Dönemi kar lamayan, dü man
iradesi üzerinde etki yaratmayan, savunmac , pasif,
risk almayan eylemler tercih edilmektedir. Bir de
kendi me ru eylemlili ini geli tirme yerine daha
çok yasall kla kendini s n rlama bir e ilim olarak
kendisini göstermi tir.

Eylemsel alanda ya anan bu yetersizliklerin
a lmas  için, öncelikle bu tarz n b rak larak, süreci
kazand racak, dü man iradesini de i ime zorlaya-
cak bir halk özgürlük iradesinin ortaya ç kmas
temelinde me ru savunma çizgisinin bir gere i
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olarak gerillan n paralelinde, serh ldanlar n da daha
etkili, süreklili i olan tarzda geli tirilmesi gerekti i
karar alt na al nm t r.

Sistemin kavrat lmas  ve propaganda
edilmesinde de ciddi sorunlar ya anmaktad r.
Sistemin içinde bulundu u kaostan ç karacak tek
do ru çözüm alternatifine sahip olmam za  ve  bu
konuda görsel, i itsel, yaz nsal ve inter-net alan n-
da önemli imkanlar olmas na ra men, hala etkili bir
ideolojik, örgütsel ve sistemsel mücadele yürütüle-
memektedir. Kadro ve halk yeterince e itile-
memekte, d m zdaki çevrelere Hareketimiz ve
Önderlik yeterince yans t lamamaktad r. Bu alan
kadrolar n n partimizin ideolojik do rultusu ve
militan ölçüleri yerine daha çok kendini mesleki
olarak ele almaktan kaynaklanan yakla mlar  da
zay fl n di er temel bir nedenidir.

deolojimizin, siyasetimizin, ahlak ve
ya am ölçülerimizin  günlük ya am diline tercüme
edildi i bas n-yay n sahas n n öncelikle kadrosal
niteli ini geli tirmek gerekti i aç kt r.  Yine  çok
say da daha çok tasfiyecilik sürecinin savrul-
malar n n bir sonucu olarak, hiçbir ihtiyaca kar l k
vermeyen birçok yay n  ç kar lm  ve bugün de
devam ettirilmeye çal lmaktad r. Bunlar n içinde
i levsizle enler kapat larak, i levli olanlar n daha
da güçlendirilmesi ve tüm yay n araçlar n n ideolo-
jik-politik do rultumuzu daha etkili yans tacak
tarzda kendisini örgütlemesi gerekti i karar alt na
al nm t r.

Her sistemin ruhu, onun sanat ve
kültüründe dile gelmektedir. Kapitalist sistem
bugün sanata tarihinin en kar -devrimci rolünü
oynatmaktad r. Bunun birey ve toplum üzerinde
yaratt  etki  sars c  olmaktad r. Bunun etkileri
içimize kadar yans maktad r. Kültür-sanat faaliyet-
lerimizin özü, bu sald r lar  bo a ç karan, devrim-
imizin birey ve toplumunu yaratmakt r. Ancak bu
alan çal malar  bu konuda ciddi yetersizlikler
ya am t r. Toplumu komünal temelde örgütlemeye

çekecek, özgürlük ve demokrasi mücadelesine
duyarl  hale getirecek ürünler yeterince ortaya
ç kar lamam t r.

Demokratik Konfederalizmin ruhu, onun
sanat yla yarat lacakt r. Bu perspektif temelinde
alan kadrosunun geli tirilmesi, örgütlülü e kavu -
turulmas  esas bir görev olarak belirlenmi ,
mücadelemizi en geni  kitlelere ula t racak kültürel
etkinliklerin ve çal malar n yap lmas  yönünde bir
kararla maya gidilmi tir.

Kuzey Kürdistan ve Türkiye sahas
KCK'nin en iyi örgütlenece i bir alan duru-
mundad r. Ancak ya anan çe itli örgütsel sorunlar
nedeniyle bu misyona uygun  ve yeterli bir rol
oynayamam t r. Bu nedenle hem koordinasyon
hem de tek tek kurumlar geçmi  süreçte
Demokratik Konfederalizmin in as na girmedeki
yetersizlikleri giderme  konusunda önemli sorum-
luluklar ta maktad rlar.  Bütün çal ma alanlar n-
daki grupçulu un, hesapç l n  a larak KCK sis-
teminin istenilen düzeyde örgütlendirilmesine
çal lmal d r. Önümüzdeki dönemde belli düzeyde
yarat lan komitele melerin ve birkaç yerde olu tu-
rulan meclis ve komünlerin yayg nla t r lmas
gerekmektedir. Toplumla bütünle me aç s ndan
komün ve meclislerin her yerde olu mas  konusun-
daki çabalar artt r lmal d r.  Bunun için de halkla -
mayan, egemen siyaset tarz n  benimseyen
anlay lar n a lmas  gerekmektedir.

Kuzey Kürdistan ve Türkiye sahas nda
yap lan siyasal eylemlerin yeni örgütlenmeleri
geli tirme  ve yeni kitlelere aç lmaya
dönü türülmesi gerekmektedir. Bu alanda eylem ve
örgütlenme ili ki ve diyalekti inin geli tirilmesi
gerekti i aç kt r. Bu yönlü zay fl klar n giderilerek
Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de fazlas yla var olan
örgütlenme ve eylem potansiyelinin aç a
ç kar larak Türk devletinin soyk r m politikas na
güçlü cevaplar verilebilmelidir. Bunun yap lmas
için her eyden önce a nmaya u rayan kadro
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anlay n n düzeltilerek özgürlü e ve demokratik
ya ama kilitlenmi  bir kadro duru u ortaya ç kar l-
mal d r.

Bu alanda kad n ve gençlik ba ta  olmak
üzere di er tüm kesimler örgüt ve eylem anlay n-
da düzeltmeye giderek yeni mücadele döneminin
öncü güçleri olma rolünü yerine getirmelidir.
Gençlik ve kad n örgütlenmede da n k, eylemde
etkisiz kald kça, bu durum tüm toplumsal
tabakalar n örgütsel zay fl  ve eylemde silikli i
biçiminde kar m za  ç kmaktad r. Dolay s yla
kad n, gençlik, emekçiler yan nda toplumu taban-
dan örgütlemesi ve eylem gücünü aç a ç karmas
gereken özgür yurtta  hareketi örgütsel  ve eylem
hamlesini geli tirmelidir.

Emekçi örgütlenmelerimizin her eyden
önce Türkiye ve dünyada var olan klasik
sendikac l k ve bürokratik tarz  b rakmalar  gerek-
mektedir. Kendisini sadece ücretini yükseltmeye
yönelten anlay  a arak, tamamen tabana dayal
demokratik örgütlenme zihniyetiyle toplumun
tümünün demokratikle mesinde ve özgürlük
mücadelesinin geli tirilmesinde rol oynayan bir
tarza ula abilmelidir.

Kürt sorununun çözümünde kilit role sahip
olmas  nedeniyle Türkiye ve Kuzey Kürdistan
sahas n n üzerinde önemle durmak, öncü ve
örgütlülük düzeyinin dü man n topyekûn
sald r lar n  kar lay p bo a ç kararak zafer yaratma
düzeyinde geli tirilmesi için me ru savunma
çizgisinin bir gere i olarak gerillan n  paralelinde
serhildanlar n da ayn  düzeyde yükseltilmesi gerek-
mektedir.  Sosyal alanda gençlik, kad n, emekçiler,
inanç gruplar n n, ulusal az nl klar n özgür yurt-
ta l k perspektifi temelinde ya am n komün ve
meclis esaslar na göre örgütlendirilmesinde, halk n
temel sorunlar  olan e itim-sa l k, yoksulluk, açl k,
i sizlik vb. sorunlar n  çözmede önemli zay fl klar
ya anmaktad r.  Sosyal alan, demokratik ekolojik,
cinsiyet özgürlükçü paradigman n hayata geçir-

ildi i bir aland r. Yerel yönetim imkanlar ndan da
yararlan larak güçlü meclisle meleri geli tirme,
özel sava n toplumda geli tirmek istedi i açl k,
fuhu , uyu turucu vb. sorunlar yla ilgilenme, yine
halk n sa l k ve e itim sorunlar n  çözme imkanlar
iyi bir biçimde de erlendirilerek somut, pratik
örgütlenmelere kavu turulmal d r. Bir örgütlenme,
eylem ve toplumu in a  sahas  olan sosyal alan
atalet konumundan ç kar larak, harekete geçirilme-
lidir. Kad n ve gençlik ba ta olmak üzere di er
toplumsal kesimlerin gerekti i gibi
örgütlendirilmemesinin nedeni olan halka inmeyen,
konfederalizmin in as na pratik olarak
yönelmeyen, daha çok üstte kalan kadro duru u
a lmal d r. Sosyal alan çal mas na  rolünü oynat-
mak için yeni düzenlemeyle özgür yurtta ,  e itim
ve dil komitesi çal malar  da   dahil  edilmi tir.
Özellikle Kürt dilinin geli tirilmesi, savunulmas
ve korunmas  için oto asimilasyona kar  mücadele
edilmesi ve bu temelde Kürt dilinin geli tirilmesi
üzerinde de önemle durulmu tur. Esas olarak KCK
sisteminin örgütlendirilmesi, serh ldanlar n geli tir-
ilmesi ve kat l m n en fazla geli tirilece i bir alan
haline getirilmesi gerekti i kararla t r lm t r.

Do u, Güney ve Bat  Kürdistan koordi-
nasyonlar n n çal malar nda ortaya ç kan en temel
sorun, her üç alanda da farkl  neden ve gerekçeler-
le, Demokratik Konfederalizmin in as na
yönelmede ciddi bir yetersizli in ya anm
olmas d r. Bu alanlarda ciddi tarz sorunlar n n
öncelikle düzeltilmesi gerekmektedir. Öncülü ün
do ru geli tirilmesi, olanaklar n yetkince de er-
lendirilmesi ve gerekli olan örgütlenme ve
mücadele tarz n n geli tirilmesi halinde ciddi
geli melerin ya anaca  aç kt r. Özellikle Do u
Kürdistan'da muazzam geli me olanaklar  söz
konusudur. Burada sorun kitlesel örgütlenmenin
geli tirilmesi sorunudur. Dolay s yla siyasi çal ma
ve örgütsel faaliyetleri öne ç karmak gerekiyor.
Bat  Kürdistan'da ise son y lda geli en kitlesel
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hareketlilik, genel toparlanma, gerçekle en KCK
Rojava kongresi ve parça halk n n Önderli e yük-
sek düzeyde ba l l  güçlü umutlar vermektedir.
Esas sorun öncü gücün ve kadronun do ru temelde
rolünü oynamas d r. Her eye ra men Güney'de
çizgimizin giderek geli me zemini geli mekte,
burada srarl , kararl  bir öncülü ün geli tirilmesine
ciddi bir ihtiyaç vard r. Bu sorunun çözülmesi bura-
da geli meye yol açacakt r.

Kürt sorununun her zamankinden daha
fazla çözümünün gündeme geldi i bir dönemde,
siyasal çizgi netli i önemli olmaktad r.  Bu  aç dan
her üç alanda da esas olarak parça koordinasyon-
lar n n temel çal malar n n KCK sistemini
örgütleme ve kat l m  artt rma  ve ulusal-
demokratik birli i geli tirme, Do u Kürdistan'da
serh ldanlar  geli tirme gerekti i karar alt na al n-
m t r.

Maxmur, sava  ve direni  içerisinde ken-
disini yaratm  bir aland r. Alan n bu esas özelli i-
ni ortadan kald rmak için uluslar aras  ve bölgesel
güçler ile Türk devleti  çok yönlü bir çaba içinde
bulunmaktad r. Maxmur sorunu, Kürt sorunun bir
parças d r. Dolay s yla Kürt sorunu çözülmeden
Maxmur mülteci sorunu da çözülemez. Maxmur
halk n n Önderlik'ten ve Hareketten yana tutumu
nettir. Alan n güvenlik, siyasal, sosyal, sa l k,
e itim ve kültürel sorunlar n çözülmesi için
mücadele edilmelidir.

Mücadelemizin temel alanlar ndan birisi
konumundaki Avrupa'da Demokratik
Konfederalizmin  in as  oldukça büyük bir önem
kazanmaktad r. Sözle mede  Avrupa'da dahil tüm
yurtd  alanlar  birer parça gibi ele al narak örgüt-
sel sistemin buna göre olu turulmas  karar na
var lm t r.  Bunun için en geni  halk kesimlerine
ula mak, ba ta gençlik ve kad n olmak üzere tüm
toplum kesimlerine ula arak emekçilerin, inanç
gruplar n n, az nl klar n örgütlülü ünü geli tirmek
gerekmektedir. E itimle örgüt ve kadrodaki yeter-

sizliklerin ve a nmalar n önü al narak, bir hamle
KCK sistemi geli tirilmelidir. Son süreçte Önderlik
zehirlenmesine kar  geli tirilen eylemlerde belli
bir geli menin sa lanmas , önümüzdeki dönemde
hamle için güçlü bir zemin yaratm t r.  Bu neden-
le önümüzdeki dönemde  hem Avrupa sisteminden
kaynaklanan olumsuz etkileri a ma, hem de
Avrupa'da geli en burjuva milliyetçi etkilerden
uzak durarak mücadeleci, risk göze alan bir örgüt
ve eylem çizgisi yakalanmal d r.

Son iki y l içinde belli bir toparlanmay
ya ayan BDT ve Rusya alan çal malar ,
mücadelemizin yeni sürecinde artan oranda üzerine
dü en görevlerini yerine getirmelidir. Alan imkan-
lar   Kürt halk n n demokratik konfederal sistemini
örgütlemesine güçlü bir zemin sunmaktad r. Ba ta
kat l m  olmak  üzere   her  bak mdan ülkeyle ve
dönemin görevleriyle bütünle en bir örgütlenme ve
eylem düzeyi yakalanmal d r. Hareketimizin bölge
dengelerini etkileyen düzeyi gözönüne getir-
ildi inde, BDT sahas nda Kürt halk n n özgürlük
mücadelesini destekleyen diplomatik çal malar
yürütmenin imkanlar  geçmi e göre daha fazla art-
m t r. Ermenistan'daki örgütlülü ümüzün ula t
belli bir örgütlülük düzeyi de bulunmaktad r. Bunu
daha da ilerleterek, hem kat l m hem de daha geni
kesimlere ula ma ve özgücünü yo unla t rma
görevlerini yerine getirmelidir.

Kürt sorununun uluslararas  karekteri
gere inden kaynakl  diplomatik çal malar n öne-
mini de art rtmaktad r. Bu nedenden dolay  tüzük-
sel olarak her ne kadar siyasi alan bünyesinde
düzenlenmi  olsa da, Yürütme Konseyi
Ba kanl na ba l  ayr  bir komite olarak
örgütlendirilme karar  al nm t r. Özgücümüzü ve
ba ms z ideolojik-siyasi çizgimizi esas alan ve
tüm diplomatik çal malar  bir merkezde toplayan,
derli-toplu, aktif bir çal ma ile mücadelenin di er
sahalar n  tamamlayan bir düzey yakalanmas
hedeflenmi tir.
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5. Genel Kurulun ortaya koydu u en temel

görevlerinden birisi olan KCK'nin in a çal malar
kapsam nda hem Kürdistan' n dört parças nda hem
de yurtd  alanlar nda  halk m z, komün ve
meclisler temelinde ya am n  özgürce ve özgücüne
dayal  olarak kurup geli tirmelidir. Halk öncüleri
ç kmal , emek verenler in a sürecine daha aktif
kat lmal , yönelimler görülerek özsavunma geli tir-
ilmeli, her yerde kendi kendine yeterli ekonominin
örgütlendirilmesi için çal lmal d r.

Diplomatik faaliyetlerimizin bir yönü de
Önderli imizin ortaya koydu u siyasi çizgi ve
demokratik konfederal sistemin ba ta Ortado u
halklar  olmak üzere dünyan n di er halklar na
tan t lmas  olmaktad r. Diplomatik çal malar n

di er önemli çal ma alan  da Kürdistanl  tüm
siyasi güçlerle ulusal birlik projemizin somut ifade-
si olan ulusal konferans n geli tirilmesi için çal -
malar yürütmektir.

5. Genel Kurul savunma alan na ili kin de,
yap lan süreç de erlendirmesine  ba l  olarak  baz
temel kararlar alm t r. Bu kararlar n ba nda
geçmi  iki y lda kat l mla direkt ilgili olan çal ma
birimlerinin d ndaki komite ve koordinasyonlar n
birço unun kat l m çal malar n  kendi görevi

olarak görmeyen yakla mlar n ele tirisi temelinde,
KCK bünyesi içinde yer alan tüm çal ma birim-
lerinin kat l m  dönemin en temel görevi olarak ele
almalar n  kararla t rm t r.

Sözle me de yap lan di er temel bir
de i iklikte, dari Adalet Divan n n tek ba na tüm
sistemin hukuk sorunlar n  çözmedeki yetersizli i,
i leyi  ve prati inde ortaya ç kan sorunlar  gider-
mek için Yüksek Adalet Divan , disiplin ve görev
düzenini korumaktan görevli dari Mahkemeler ve
halk içindeki sorunlar  çözmekle görevli Halk
Mahkemeleri olmak üzere üç ayr  yarg  kurumunun
olu turulmas  karar  al nm t r.

5. Genel Kurulda çe itli toplumsal kesim-
lere, Kürdistan'da egemenli ini sürdüren devletlere

ve uluslararas  güçlere önemli ça r lar da
yap lm t r. Demokratik ekolojik paradigman n iki
temel dinamik öncü gücü olan kad n ve gençli e
misyonlar na denk bir örgütlülük, öncülük görev-
lerini yaparak mücadelenin her alan nda kendini
dayatan görevleri ba arma ve gerilla saflar na
kat l m  ça r s  yap lm t r.  Kürdistan'  egemenlik-
leri alt nda bulunduran devletlere, Kürdistan
üzerindeki politikalar na son vererek Kürdistan
halk n n özgür iradesini tan maya, sorunlar  bölge-



Komüna rKomüna r3030
sel olarak diyolog ve bar ç l yöntemlerle çözmeye
ça r  yap lm , uluslararas  güçlere de Kürt soru-
nun çözümü konusunda parçal  de il, bütünlüklü
yakla maya, zorlay c  de il, çözümleyici olmaya
ça r lm lard r.

Sonuç Olarak:
Önder APO'nun geli tirdi i ideoloji-politi-

ka, örgüt, direni  ve özgür ya am çizgisi
Kürdistan'da özgün halk iradesini aç a ç karm t r.
Bugün bu irade ula t  siyasal, örgütsel, kültürel
ve direnme gücü itibar yla  bölgesel ve uluslar aras
güçler taraf ndan ister kar tl k temelinde, ister
yanda l k temelinde olsun dikkate al nan bir güç
konumuna ula m  bulunmaktad r. Ancak ba ta
sömürgeci Türk devleti olmak üzere bir k s m
devletler bu iradeyi srarla tan mamakta ve itifak
halinde ezmeye. tasfiye etmeye çal maktad rlar.
Özellikle Türk sömürgeci devleti bu siyasette
öncülük ve koordinelik görevini görmektedir.
Türkiye'de egemen olan ittihatç  zihniyet tam bir
fa ist- rkç  zihniyetle Kürt halk n  katliamdan
geçirme, hareketimizi tasfiye etme konusunu
Türkiye cumhuriyeti devletinin varl k-yokluk
sorunu haline getirmi  bulunmaktad r. Bu nedenle
de sald r lar n  daha fazla artt racakt r.

Bunun kar s nda Önder Apo'nun sa l ,
güvenli i ve özgürlü ü ile halk m z n kendi
özgücüne dayanarak 18 May s'ta  5. Genel Kurulda
ald  kendi Demokratik Konfederalizmini kurma
karar  temelinde büyük direnece i ve tüm de erler
sistemini ölümüne savunaca  kesindir. Bu her
zamankinden daha fazla me ru savunma çizgisi
temelinde direni i geli tirip süreklile tirmek ve
zafere gitmek için gerilla saflar na kat l m  ve halk
serh ldanlar n  daha örgütlü ve süreklili i olan tarz-
da geli tirilmesini gerekli k lmaktad r.

18 May s mücadelemizde yeni bir sürecin
ba lamas d r. En temel özelli i  ise,  bir  çözüm  ve
ba arma süreci olmas d r. Bu anlamda bir finaldir.
Bunu ba armak için de  örgütsel sistem daha derli

toplu hale getirildi. Sözle medeki yetersizlikler
a larak daha iyi bir netle me sa lanm , dolay s y-
la sistemde bir toparlanma geli mi tir. Bu anlamda
5. Genel Kurul, Önderli in özgürlü ü ve
Kürdistan n Özgürlü ünün kararla t  bir  zirve
olmu tur.

Mücadele tarihimizin bu kritik a amas nda
önümüze konulan bu temel görevler, Önderlik
çizgisinde partile en kadrolar n milyonlar n
direni , örgütlenme ve serh ldan  geli tirme talep-
lerine do ru öncülük yapmas yla  ba ar laca
unutulmadan, tüm kadrolar n kendilerini hem
geçmi  süreç kar s nda sorgulamal  hem de yeni
döneme haz rl k temelinde kendisini güçlü bir
ele tiri-özele tiriyle gözden geçirmelidir.
Tarihimizin en kritik süreçleri, böylesine militan
kararla malarla  a ld  bilinmektedir. Dü man n
vah i  sald r lar   gözönüne al nd nda, büyük
kazanma olas l  kadar belirtilen görevlerin gerek-
lerinin tam bir sorumluluk bilinciyle yap lmamas
halinde ise ciddi tehlikelerin oldu unu da görmek
gerekmektedir.

Bu nedenle öncelikle herkesin ya anan tar-
ihsel geli melerin fark nda olarak,  önümüze ç kan
f rsatlar n de erlendirilmemesinin sonuçlar n n ne
olaca n  görerek, kat l m n  fedailik düzeyine
ç karmak bir zorunluluk haline gelmi tir. çine
girdi imiz  mücadele süreci ancak böyle bir
kat l mla zaferle taçland r labilir.

Bu temelde tüm halk m z n, kadro ve
çal anlar m z n Önderlik çizgisi etraf nda  Kongra
Gel 5. Genel Kurulundan al nan güç ve moral ile
her zamankinden daha fazla kenetlenip
örgütlenerek sürece yükleneceklerine halk m z
ad na büyük kazanacaklar na olan inanc m zla
selaml yor, yeni mücadele döneminde üstün
ba ar lar diliyoruz.

7 Haziran 2007
Devrimci selam ve sayg lar

KCK Yürütme Konseyi
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1 Haziran hamlesinden günümüze kadar 3 y ll k
bir zaman geçti. Bu hamlenin aç a ç kard  ve bize ö ret-
ti i çok önemli gerçekler vard r. Bunun politik askeri ve
örgütsel sonuçlar n  yeniden gözden geçirmek ve
sonuçlar ndan do ru dersler ç karmak büyük önem arz
etmektedir.

Ancak 1 Haziran ve sonras n  de er-
lendirmeden önce, bu sürecin arka plan n  ve geride
ya anan sorunlar  özetlemekte fayda vard r.
Bilindi i gibi 1 Haziran hamlesi 1 A ustos 1999
tarihinden ba lay p, 1 Haziran 2004 tarihine kadar
geçen 5 y ll  a k n ate kes sürecinin son bulmas d r.
Tam  6  y lla yak n bir süreç boyunca gerilla ate
etmedi. Türk ordusunun tek yanl  sald r  ve imha
operasyonlar na kar , büyük bir sab r ve fedakâr-
l kla me ru savunman n pasif pozisyonunun d na
ç k lmad .

Bu kadar uzun süre tek yanl  olarak korun-
maya çal lan ate  kes takti iyle ne kaybedildi ne
kazan ld ?. Bir gerilla hareketi olan PKK'n n bu
kadar uzun bir süre pasif savunma pozisyonunda
kalmas  do rumuydu? Bu sürecin sa l kl  bir anal-
izini yapmak için hareketimizin o dönem içinden
geçti i, iç ve d  ko ullar  göz ard  etmeden, bugün
geldi imiz noktadan geriye dönüp bakt m zda bu
dönemin kazan mlar  kadar hata ve yan lg lar
konusunda da daha iyi sonuçlara ula mak ve gerek-
li dersleri ç karmak mümkündür. Bu süreç e er iyi
de erlendirilir ve gerekli dersleri ç kar l rsa, en az
15  y l k gerilla sava  süreci kadar, siyasi, askeri,
diplomatik ve örgütsel aç dan  ö retici sonuçlar
olacakt r.  Yani  nas l ki 15 A ustosla ba layan 15
y ll k gerilla sava  prati inin büyük kazan mlar
kadar hata ve yetersizlikleri varsa, 1 A ustos 1999
tarihinden ba lay p 1 Haziran 2004 y l na kadar
süren ate kes sürecinin de o denli kazan mlar

kadar yetersizlikleri ve yan lg lar  vard . Ya anan
bu olumsuzluklar n temelinde ise, tasfiyecili in
yarat  tahribat kadar, önderli in ortaya koydu u
me ru savunma anlay n  do ru kavramamak ve
özümsememek yatmaktad r.

Bu sürecin partimiz için, stratejik bir
de i im ve dönü üm süreci oldu u bilinmektedir.
Mücadelemiz aç s ndan tarihi bir dönüm noktas  ve
stratejik de er ta maktad r. Bu. Yeni paradigman n
teorik tezleriyle bütünlüklü olu tu u dönemdir.
mral  öncesi ve sonras  bizim aç m zdan milat

denilebilecek bir süreç ya anm t r. Önderlik
AH M savunmalar yla bu sürecin temel tezlerini
ortaya koymu  ve yönlendirmi tir. Bu sürecin ve
yeni paradigman n askeri çizgimize yans ma biçimi
ise, me ru savunma stratejisiyle gerçekle mi tir.
Yani, eskiden ön gördü ümüz uzun süreli ve üç
a amal  halk  sava  stratejisinden vazgeçilerek
veya bu anlay  a larak me ru savunma stratejisi
esas al nd . Stratejik savunma, stratejik denge,
stratejik sald r  biçiminde  Üç  a amal  olarak tarif
edilen uzun vadeli halk sava ndan vazgeçiliyor
bunun yerine siyasal demokratik ve bar ç l
çözümün yolunu açan, ona güç veren, çok zorunlu
olmad kça askeri güce ba vurmayan me ru savun-
ma anlay  esas al nm t r. Bu anlay a göre, birin-
ci planda askeri de il, siyasal demokratik çözüm
önceliklidir. Dü man  askeri alanda yenilgiye

1 HAZ RAN HAMLES N N MÜCADELEM ZDEK  YER
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u ratarak, toprak kurtarmak ve hâkimiyet kurmak
de il, devleti çözüme ve diyaloga zorlamak için
askeri güç gerekliydi. Halk m z n temel haklar  ve
özgürlükleri çi nendi i müddetçe, askeri güçten ve
me ru savunmadan vazgeçilemeyecektir. nkâr,
i gal ve asimilasyonun oldu u ko ullarda me ru
savunma bir zorunluluktur. Önderli in formüle
etti i gibi "halk savunma birliklerinin özel bir
devlet ve iktidar hedefi-objektif zorunluluklar
d nda - olamaz. Esas görevleri halk n yasal,
anayasal haklar  çi nendi inde ve yarg  görevini
yapamad nda korumaya çal mak, demokratik
çabalar na güvence olmak, sald r lar kar s nda
öncülük etmek, kültürel ve çevresel varl n  koru-
mak" biçiminde de erlendirilmi tir. Önderlik
taraf ndan tan m  ve kapsam  böyle tarif edilen
me ru savunma anlay  ve halk savunma gücü ne
yaz k ki bu temelde ele al nmad . Önderlik anlay
yeni paradigmaya uygun kavranmad . Özelliklede
ortaya ç kan tasfiyeci anlay , önderli imizin
me ru savunma anlay n n içeri ini bo alt , gerilla
ve sava  gözden dü ürmek için elinden gelen
çabay  gösterdi. Verilen 15 y ll k sava n yersiz
oldu u tezini yaymaya çal t . Gerilla mücadelesi
hiçle tirildi. Gerillay  da dan indirmek ve tasfiye
için büyük çaba gösterildi.

Ortaya ç kan di er bir yakla m ise eski
klasik çizgide srar biçiminde ortaya ç kt .  Her  ne
kadar bu çok aç ktan söylenmemi  olsa da pratik
uygulama ve anlay  düzeyinde bu tutumlar net
görüldü. Gerillan n kendisini yeni çizgiye göre
uyarlayarak aktif hale geçmesini geciktirdi.
Dolays yla me ru savunman n aktif biçimi 1
Haziran 2004 ten daha önce pratik uygulanmas na
geçmesi gerekirken bu süreç uzad  ve 2004 1
Haziran tarihine kadar ertelendi. Nas l ki 15
A ustos 84 at l m  en  az  bir  y ll k gecikme ile
ba layan bir at l msa, 1 Haziran hamlesi de en az
bir  y ll k bir gecikmeyle ba layan bir hamledir.
Özünde ise önderli in srar  ve dayatmalar  sonucu

ba lat lan bir süreçtir. Dolays yla bu ate kes süreci
gere inden fazla uzat lm  bu da mücadelemize
zarar vermi tir.  Elbette ki, Önderli in esaretiyle
ortaya ç kan yeni süreçte köklü bir durum de er-
lendirmesini yapmak yerinde ve gerekliydi. Önder-
li in AH M savunmalar n  halka ve örgüte ta r-
mak,  e itime dönü türmek, yap ya kavratmak ve
özümsetmek için anla l r  k lmak ku kusuz bir
zamana ihtiyaç vard . Yine örgütsel yap y  yeni
sürece göre örgütlemek, düzenlemek ve
mevzilendirmek için de zaman gerekliydi. Devlete
zaman tan mak, önderli in sundu u çözüm öneri-
lerini ve geli tirdi i teorik tezleri kamuoyuna mal
etmek ve birçok çevrenin tutumunu netle tirmek
için beli bir zamana ihtiyaç vard . Ancak bu zaman
iki y ldan fazla uzat lmamal yd . Önderli in ortaya
koydu u paradigma ve çözüm paketinden sonra
devletin çözüme dönük tutumu anla l r anla lmaz,
me ru savunma aktif olarak devreye girmeliydi.
Yani 1999'un 1 A ustos'unda ba layan ate kes
süreci, 2002'in ortas nda veya en geç 2003 bahar n-
da sona erebilirdi. Bu sürecin 2004'e kadar uzamas
ve neredeyse önderli in yeniden aktif savunma
karar  verir duruma gelmesi önemli bir gecikmeye
neden oldu u gibi, önderlik için de zorlay c
olmu tur.

Bu dönem vurgulanmas  gereken önemli
bir olumsuzluk ise geri çekilmenin aceleye getir-
ilmesidir. Bu acelecili in meydana getirdi i
s k m l k ve plans zl k, güçlerimizin ciddi kay -
plar vermesine yol açm t r. Dü man bu f rsat  iyi
de erlendirmi , çok s n rl  kay p vermemiz gereken
bir dönemde 500 dolay nda kay plar verilmi tir.
Ayr ca birçok birim ciddi zorluklar ve zorlanmalar-
la kar  kar ya b rak lm t r. En az bir iki y l içinde
gerçekle tirilmesi gereken geri çekilme süreci iki,
üç ayl k gibi k sa bir sürece s d r lm t r. Geri çek-
ilmenin daha geni  bir  zamana  yayd r lmas , plan
ve sab rla ele al nmas  durumunda kay plar m z n
en asgari düzeye indirilmesi mümkündü. K sacas
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bir Haziran hamlesine kadar geçen süreci çok yönlü
de erlendirmek mümkündür. Olumlu ve olumsuz
birçok özelli ini ortaya koymak gereke bilir. Ancak
bizim burada vurgulamak ve belirtmek istedi imiz
husus, 1 Haziran hamlesine hangi sorunlar n
a larak ula ld d r.

Gerçek udur ki: 1 Haziran hamlesine
kolay ula lmam t r. Yeniden silahl  mücadele ve
sava  karar  bir zorunluluk olarak gündeme girince,
bu karar  almak kolay olmam t r. Gerek içte tas-
fiyecili e kar  mücadelede, d ta  ise  PKK'  yi
bitirme planlar na kar  büyük bir mücadele veril-
erek 1 Haziran hamlesinin karar na ula lm t r. Bu
nedenle gecikmi li ine ve ya anan tüm yersizlik-
lerine ra men bir haziran n mücadelemizdeki yeri
büyüktür. Bu hamle mücadelemize yeni bir ivme
kazand rm , ruh vermi , tasfiyecili e dur demi  ve
hareketimiz üzerindeki bütün sinsi tasfiye plan-
lar n  bo a ç karm t r.

1 Haziran hamlesinin
aç a  ç kard  çok önemli
gerçekler vard r. Bunlardan
en önemlisi, Türk devletinin
" uzat gitsin PKK bitsin"
çürütme siyasetini bo a
ç karm t r. Bu sürece kadar
Önderli imizin büyük bir çaba, sab r,  emek  ve
fedakârl kla demokratik çözüm için gösterdi i
srar, devlet taraf ndan görmezlikten gelinmi ,

bunu bir zaaf olarak de erlendirmi  ve PKK'n n bir
daha sava amaz duruma geldi i kanaatine var-
m t r. Tasfiyecili in örgüt ortam nda yaratt
mu lâkl k, karars zl k dü man cephesinde bu yönlü
umutlar yaram t r. Dolays yla devletin yürüttü ü
siyaset, bu zamana kadar çürütme ve bitirme
siyasetidir. Sava mayan, üretmeyen, sürekli bek-
lentili bir ruh halinde b rak lan PKK gücünün
da l p tasfiye olmas  bekleniyordu. Tasfiyecilik
ise Türk devletinin bu beklentilerini do rularcas na
örgüt ortam na yayd  inançs zl k ve umutsuzluk-

la bu süreci içten içe körükleyerek örgütü da l-
man n  e i ine getirdi. te 1 Haziran hamlesi bu
sürece bir son verdi. Tasfiyecili in tasfiyesinde bir
karar a amas  oldu. Örgütü yeniden sava r ve
mücadele eder hale getirdi. Örgüt ortam n  yeniden
bir moral  motivasyonuna kavu turdu. Halk için
yeniden inanç ve moral kayna  haline geldi.
Yitirilen örgüt prestijsini iade etti. Sars lan ve
da lan örgüt mekanizmas n  yeniden toparlad . En
önemlisi de kadro ve sava ç  yap da me ru savun-
ma anlay n n ne olup olmad na dair, daha derin-
li ine dü ünme ve bilince ç karma anlay n
geli tirdi. Me ru savunman n pratikte nas l gerçek-
le ece i ve pratikte ne gibi sonuçlar ortaya ç kara-
ca  gerçe i 1 Haziran hamlesiyle anla lm t r.
Me ru savunman n pratik ve dü ünsel alanda
olgunla mas  anla lmas  ve do ru bilince ç kar l-
mas  1 Hazirandan sonra mümkün olmu tur. Bunlar
1 Haziran hamlesinin mücadelemize kazand rd

önemli sonuçlar ve gerçek-
lerdir.

1 Haziran hamlesinin
siyasal sonuçlar  çok daha
etkili olmu tur. O zamana
kadar "dü ünmezseniz Kürt

sorunu yoktur" diyen Erdo an
hükümetini sorunun varl na ili kin itiraf etmek ve
hatta devlet ad na özele tiri yapmak zorunda b rak-
m t r. Belki bu itiraflar n sonu gelmedi. Erdo an
sözlerine sahip ç kmad  ve söylediklerinden geriye
çark etti. Ancak durum ne olursa olsun, sorunun bu
düzeyde itiraf edilmesi ve devletin kendi içinde
büyük çeli kiler içine dü mesi 1 Haziran hamle-
siyle yak ndan ba lant l d r. Bugün Türkiye'de
ya anan büyük bölünmenin, kampla man n ve
derin huzursuzlu un alt nda hiç ku ku yok ki, 1
Haziran hamlesinin kararl l  vard r. Devlet
PKK'n n bir daha sava abilece ine ihtimal vermiy-
ordu. çine girdi i rehavetle sorunun üzerini kül-
lendirerek geçi tirmeye çal yordu. "Güven ve

Me ru savunman n
pratikte nas l gerçekle ece i
ve pratikte ne gibi sonuçlar

ortaya ç karaca
1 Haziran hamlesiyle anla lm t r
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istikrar"dan bahsediyor bunu da AB. ve uluslar
aras  güçlere kabul ettirmeye çal yordu. Ancak 1
Haziran hamlesi durumun hiçte böyle olmad n ,
PKK ve gerillan n dimdik ayakta durdu unu bu
sorunu çözmeden hiçbir sorunun çözülemeyece ini
tekrar yeniden göstermi  oldu. Dolays yla Erdo an
hükümeti derin ve çözümsüz bir çeli kiyle kar
kar ya geldi. Durumu kurtarmak için fazla içi
doldurulmadan, alt yap s  haz rlanmadan belli bir
plan ve haz rl ktan yoksun, baz  ad mlar  atmak
istedi. Birtak m söylemler geli tirilmek istedi.
Ancak bunlar içten ve ciddi bir haz rl ktan yoksun
oldu u için, hükümeti daha çok zor bir duruma
sokmaktan öteye bir rol oynamad . Erdo an' n
Ayd nlarla yapt  toplant  pe i  s ra Diyarbak r
konu mas  buna kar  genelkurmay ve milliyetçi
cephenin verdi i reaksiyonlar, sorunun ne kadar
güncelle ti ini ve kriz halini ald n  göstermekte-
dir. Bu süreç, devlet ve toplumu iki kampa böldü.
Sorunu eskiden oldu u gibi, inkâr ve iddet
temelinde bast rarak bitirme ile sorunu tart t r-
maya açarak bir biçimde çözme cepheleri geli ti.
Daha do rusu Kürtleri top yekûn inkâr ve imha
eden fa ist cephe ile bir biçimde Kürtlerle ya a-
may  kabul eden liberal kesimler kar  kar ya
geldi. Sorunun çözümü için ate kes ça r lar
yap ld . Ayd nlardan ve devletin içinden bir kesim-
den bu yönlü talepler geldi. Önce bir ayl k ate kes
ile bu ça r lara iyi niyet temelinde kar l k verildi.
Ancak bunlardan bir sonuç ç kmad . 1 Haziran
hamlesi ve eylemlili i daha da iddetlenerek devr-
eye girdi. Geli en eylemlilikle Türkiye'de kriz
derinle tikçe sorun dal budak salarak bölgesel ve
uluslar aras  bir kriz haline dönü tü. in içine
ABD,  Irak, Kürt bölge yönetimi hatta AB dahil
edildi. Böylece Türk Devleti kendi eliyle sorunu
derinle tirerek uluslar aras  bir kriz haline getirdi.
ABD sorunun çözümü için özel temsilcilik ile
kar l k vermeye çal t . Bunun için Raltson'u
görevlendirdi. Türkiye ve Irak'tan da benzer

mekanizmalar kurmalar n  önerdi. Bu amaçla her
iki ülkede de özel temsilcilikler olu turuldu. Gün
geçtikçe sorunun silahl  yöntemlerle çözülemeye-
ce i daha iyi anla lm  oldu. Bu gerçe i ABD ve
uluslar ars  güçler itiraf etmek zorunda kald lar.
Kürt bölgesel yönetimi bunu her f rsatta s kça
dilendirmektedir. Türkiye'de kriz derinle tikçe,
devlet içinden, ayd nlardan, ABD ve Kürt bölge
yönetiminden yeniden ate kes talepleri gündeme
geldi. Bu taleplere önderlik taraf ndan 1 Ekim 2006
tarihinde yeniden bir ate kes karar yla kar l k ver-
ildi. Ancak bu ate kes sürecinin de Türkiye'de her-
hangi bir çözüme yol açmad  gibi, devlet içinde-
ki krizi derinle tirmekten öteye bir rol oynamad
aç a ç km t r. Bu nedenle Türkiye de olu turulan
özel temsilcilik mekanizmas  iflas etmi tir. Emekli
General Edip Ba er çareyi istifa etmekte bulmu tur.
Gerçek böyle olmas na ra men,  PKK  ve  Kürt
sorunu, çözüm için olgunla m  ve kap ya dayan-
m t r. Bu kadar kriz haline gelerek, gerek
Türkiye'de ve gerekse uluslar aras  alanda, acil bir
durum arz eden bu sorunu çözmemek art k
mümkün de ildir. Genelkurmay ve fa ist milliyetçi
cephenin bütün ç rp n lar na ra men sorunun
çözümü pek yak nda kaç n lmazd r. Türkiye'deki
fa ist milliyetçi cephe çok ciddi bir s k may  ya a-
maktad r. Toplumsal deste ini yitirmi tir. Uluslar
aras  güçleri arkas nda bulamamaktad r. Dolays yla
önümüzdeki seçim sürecinde bu kesim daha çok
te hir ve tecrit edilecek, yaln zla acakt r. Çözüm
yönünde Türkiye'de siyasi bir iradenin ortaya ç k-
mas  kaç n lmaz görünmektedir. te sorunun bu
çözüm a amas na gelmesinde 1 Haziran hamlesinin
belirleyici rolü vard r.

E er 1 Haziran hamlesi gerçekle memi  olsay-
d , bu sürece gelmemiz mümkün olamazd . Bundan
dolay d r ki 1 Haziran hamlesinin mücadele tarihimizdeki
yeri ve önemini ne kadar vurgular ve hakk n  verirsek o
kadar yerinde olacakt r.

Abdullah ÖCALAN sosyal bilimler Akademisi
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ZZilan yolda , ahadetinin on birinci
y ldönümünde anarken, O'nun Ba kan APO'yu
anlayan ve uygulayan büyüklü ü kar s nda
sayg yla  e iliyor ve tüm özgürlük ehitlerine
ba l l m z  belirtiyoruz.

Önderli imizin de ifade etti i gibi, "Zilan
yolda  ki ili inde ve eyleminde ölümü alt etti."
Ölüme giderken bile büyük ya am yürüyü ü
halindeydi. Zilan arkada , büyük bir bilinç derinli i
içinde yerinde-zaman nda harekete geçmenin sem-
bolü olurken, Önderli in Kürt halk  için insanca ve
onurluca bir ya am aç s ndan belirleyicili ini, öne-
mini anlam  ve buna cevap olman n eylemini
gerçekle tirmi tir. Bu eylem, öyle duygusal ve yal-
n z bir sürece cevap olma anlam nda gerçekle tir-
ilen bir eylem de ildir. O aç dan hala güncelli ini
koruyan tarihsel bir eylemdir. nsanca var olman n
ve ya aman n eylemi olarak geçerlili ini korumak-
tad r. Bize dayat lan imha inkâr politikalar na kar
bir duru tur. Nas l ya amal  ve mücadele edilmeli
sorular na bir cevap niteli ini ta maktad r. Zilan
arkada n eylemi, insanca bir ya am ans n n ver-
ilmedi i bir ülkede halk olarak kimli ini kazanma
sava m d r. Öyle bir anl k  ve  s radan bir eylem
de ildir. Bu aç dan hem Zilan arkada n ki ili ini
hem de eyleminin amac n  çok köklü ve derinli ine
sorgulamak gerekmektedir. Tarihin derinlik-
lerinden süzülüp gelen sevginin, güzelli in, bilinç
derinli inin ad  olan Zilan ki ili i ve direni çili ini
anlamak, ça r s na cevap olmak kolay olmasa da
vasiyetinin gereklerini iyi anlamak ve günümüz
ko ullar nda gereklerini yerine getirmek, her birim-
ize büyük sorumluluklar yüklemektedir.

ZZilan eylemlili i dü man n  s n r tan -
mayan sald r lar na kar  bir cevap, uluslar aras

komploya kar  bir uyar y  ifade etmektedir. Bu
kapsamda Zilan arkada n eylemi bir yandan dü -
man n Önderlik ve halk m z üzerindeki sald r lar
bo a ç karmak iken, bir amac  da uluslar aras  kom-
plo kar s nda örgüt kadrolar n  dü man n tehlikeli
politikalar n  görmeye ve bunun kar s nda etkili
mücadele tarz n  yakalamaya yöneltme, ya anan
duyars zl klara kar  uyar c  olmakt r. Özgür mili-
tan ki ili i yakalamadaki k staslar  kendi ki il-
i inde ortaya koyarken, eylem tarz ndaki t kan-
man n  a lmas nda eylem tarz , örgütleyicili i,
kararl l yla taktik önderli in nas l olmas  gerek-
ti ini ortaya koymu tur.

ZZilan duru u ve ça r s n  do ru anlamak
ve bunu ya am n her alan nda esas almak
kazand r r. Yoksa hiçbir biçimde insana ya am
hakk  tan mayan, dilini, kültürünü yok sayan, inkâr
ve imhada srar eden politikalara kar  ya am ans

Z LANZ LAN TARZITARZI YA AMAKYA AMAK VEVE BA ARMAKBA ARMAK
HERHER B R M ZB R M Z Ç N ESASÇ N ESAS ALINMASIALINMASI GEREKEN B RGEREKEN B R GÖREVD RGÖREVD R

Sakine KARAKOÇAN
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yoktur. nkâr imha politikalar na eylemiyle 'dur'
diyen Zilan yolda , Türk devletinin '95 y l nda
gerçekle tirdi i topyekûn sava mla  bu  y l
PKK'nin biti  y l  olarak belirlemesi kar s nda
eylemiyle dü man  sarsm t r. Özgürlük Hareketini
imha etme, geriye kalanlar  ise onursuz bir ya am
içinde tutman n amaçland  ve bunu gerçek-
le tirmek için milli birlik söylemleriyle ovenizmin
alabildi ine körüklendi i bir süreçte Zilan arkada
bu politikalara dur demesini bilmi tir.

ZZilan ki ili ini, ya am ve eylem tarz n
güncelle tirmemiz bu gün her dönemden daha fazla
önem ta maktad r. Türk Genelkurmayl  ba ta
olmak üzere devlet kurumlar  "tek bir fert
kalmay ncaya kadar bu mücadele devam edecek"
aç klamalar yla inkâr imha politikalar nda srarl
olacaklar n  ortaya koymaktad r. Türk
Genelkurmay  aç klamalar  ile tam bir oven dalga
estirerek Türk halk n  Kürt  halk n  linç etmeye
ça rmakta ve bunun üzerinden Kürt halk n n
imhas nda ba ar ya ula man n çabas n  sergilemek-
tedir.  Neo-ittihatç lar n "Ne mutlu Türküm" diyen-
lerin d nda hiç kimseye ya am hakk  tan mayan
imha politikalar  Hareketimize ve halk m za kar
imha giri imlerini Önderli imizin zehirlenmesiyle
t rmand rmaktad r. Son dönemlerde Kürdistan k r-
m z çizgiler içine al narak topyekûn sava  karar
daha etkili bir biçimde devreye konulmaktad r. Bu
sald r lar ve imha politikalar  kar s nda Zilan ki il-
i i ve duru uyla süreci do ru anlamak ve kar la-
mak her militan n görevi olmakla birlikte,
Türkiye'nin götürülmek istendi i noktaya kar
durmak, bunun bilinci içerisinde olmak önem ta r.
Önderli imizin "Türkiye Irakla t r lmak isteniyor"
noktas nda duyarl  olmam z  bar  ve demokrasi
mücadelesini sürdürmemizi istedi ini unutmadan,
onurluca, insanca ya am n duru una ba l  kalarak
Zilan direni çili ini esas almal y z. Bar  ve
demokrasinin nas l olmas  gerekti i konular nda
pratik politikada ne yap lmas  gerekti ini ortaya

koyan Önderli imizin, yaln z Kürt halk n n de il,
Ortado u halklar n n da özgür birliktenlik içinde ve
karde çe  bir  arada  ya ama felsefesini esas ald .
Y llard r Kürt halk n n Önderli in belirledi i bu
temelde sergiledi i sab rl , sa duyulu ve bilinçli
demokrasi mücadelesine kar l k Türk devleti "Tek
bir fert kalana kadar sava r z" mant yla iddeti
t rmand r rken, Önderli imizi mral 'da tutsak
etmekle yetinmedi, zehirleyerek imha etme
amac n  bir kez daha en üst düzeyde ortaya koydu.
Gelinen a amada imha politikas  t rmand r larak ve
derinle tirilerek beynimize ve yüre imize zehir
verilerek sonuç al nmak isteniyor. S n r tan mayan
bir yönelim ve sald r  kar s nda sessiz kalmayan
Kürt halk  ve Özgürlük Hareketi, yeni bir mücadele
a amas n n ba nda Zilan arkada n ya am tarz  ve
duru u kar s nda bir kez daha kendisini sorgula-
yarak Önderli ine sahip ç kman n ve etraf nda
kenetlenmenin derinli i içinde olmak zorundad r.
Zilan tarz ; Önderli i do ru anlamak ve hisset-
mekse, halka ba l  bir özgürlük militan  olmaksa,
bu yap lmak durumundad r.

ZZilan yolda  Önderlik üzerindeki imha
sald r lar n  o y llarda hissederek harekete geçer ve
mektubunda "Her halk n tarihine bak ld nda
özellikle devrim süreçlerinde mücadele veren ve
ba ar yla kurtulu a götüren, ya ad klar  döneme
damgas n  vuran önderlikler vard r. Tarih önder-
siz hiçbir ulusal ve s n fsal hareketin gerçek
anlamda ba ar ya gitmedi ini do rulamaktad r.
Önder; ya at lmak istenen yenilik ve geli meleri
en üst düzeyde temsil eden, yani yeni insan, yeni
toplum dü üncesine denk, bütün ya am n  bir
halk n ya am na göre düzenleyen, kendi kaderini
halk n kaderinde bulan ve o halk n ac lar n ,
duygu ve taleplerini en derinden ya ayan ve kur-
tulu  için pratik görevleri en üst düzeyde omu-
zlayand r" tan mlamas n  yaparak Önderli imize
yönelik sald r lara kar  derin bir bilinç ve
duyarl l kla kar  koymu tur. Önderli imizin ken-
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dini halk na ve insanl n ya am na adayan büyük-
lü ünü görmü  ve  o  y llarda kaleme ald  mek-
tubunda dü üncelerini en yal n ve aç k bir biçimde
dile getirmi tir.

ZZilan arkada  mektubunda " nsanl k tari-
hine bakt m zda, gerek ulusal, gerek s n fsal
kurtulu  mücadelesini veren halklar n, devrimin
gerçekle me olana n  yaratan tarihi, sosyal,
siyasal ve kültürel bir zemini ve birikimi vard r.
Kürt halk na kar  olan ulusal inkâr bu halklara
kar  yoktur.  Ki ilik sorunlar  bizdeki gibi derin
de ildir. Tarihleri bizdeki kadar çarp t lmam t r.
Kad n cinsi bu kadar sömürülmemi tir. Dini olgu-
lar bizdeki kadar kötü tarzda i lenmemi  ve halk-
lara kar  kullan lmam t r. O halklar n mevcut
konumlar na kar  bilinçli bir tepkileri vard r.
Özgürlük ve e itlik düzeylerinde geli meler vard r.
Önderlerinin güç ald  belli bir ayd n kesim
vard r. Kürdistan devriminde ise bu belirtilen
hususlar n tümü bitmi  bir durumdayd " diyerek
Önderlik gerçekli ine yakla m n  bu cümlelerle
ifade etmi tir. Uluslararas  komplonun planland
o süreçte Önderli in nas l hedeflendi i ve nas l
sahiplenilmesi gerekti i hususunda bilinçli net bir
tavr n sahibi olmas n  bilmi tir.

BBu anlamda Özgürlük Hareketimizin
geldi i a ama ve mücadele gerçe imizin bir gere i
olarak Zilan direni çili ini anlamaya çal arak,
Önderli imize yönelik sald r n n alt nda yatan
gerçe i görmek durumunday z. Türk devletinin ve
uluslar aras  güçlerin  neden  "APO'suz,  PKK'  siz
Kürt çözümünü" öngördüklerini ve y llarca süren
uluslar aras  komplo konseptleri ile uygulama ve
politikalar n  çözümleyerek sürece do ru kat l m
sa lamak ve etkili mücadele yürüterek bu
sald r lar  bo a  ç karmak Zilan yolda  anlamakla
mümkündür. O, daha y llar önce büyük bir öngörü
ile Önderli e ve PKK' ye kar  sald r lar n alt nda
yatan gerçe i görerek bo a ç karman n eylemlili i
içine girebiliyorsa, bizler günümüzde de ifre olan,

ad m ad m bo a  ç kar lan ve büyük bir direni le
kar l k verilen uluslar aras  komplonun son ç r-
p n  ve politikalar na kar  özgürlük mücadelemizi
yükselterek cevap olmal y z.

BBu konuda Önderli imiz "Zilan ki ili i
ile yaln z dü man  de il, her türlü basit duygular ,
ucuz ya amlar  ve yenilgi ki ili ini yerle bir ettik"
diyerek Zilan yolda n büyük ya am ça r s na nas l
cevap olunaca n  çözümlemeleriyle ortaya koy-
mu tur. Amaçta ve kavray ta yo unlu un, netli in
bireyi nas l güçlü k ld n  ve sonuç al c  oldu unu
göstermi tir.  S radan kat l m ve yürüyü ün yo un
bir sald r  alt nda olan halk gerçekli imize cevap
olunmayaca  aç kt r. Devrim olay n n öyle s radan
duygu ve dü üncelerle kar lanamayaca  ortaya
ç km t r. Ba ta Zilan arkada  olmak üzere on bin-
lere varan ehitler gerçe imizde ispatland  gibi,
devrim ve devrimci duru ; dü ünce derinli i içinde
örgütlenme, bireyin kendisini netle tirme, ar nd r-
ma, kendisini bulma ve etkili bir mücadeleci ki il-
i e ula ma olay d r. Kazanmaya, ba ar ya kilitlen-
meyi gerektirmektedir. S radan bir ya am tarz
olan, çabas z, emeksiz kendisini ya atanlar n yenil-
gisi kaç n lmazd r. Bunu do alla t ran ve ortama
dayatanlara kar  mücadele etmek Zilan yolda n
an s na ba l l n bir gere idir. O'nun ça r s ; yeni
bir ya am n nas l yarat laca n n ve halka nas l
lay k olunaca n n ça r s d r. Ba ta Önderli imizin
yetmez yolda l k belirlemesinin ve uluslar aras
komploya kar  duru un do ru sorgulanmas  Zilan
yolda n ça r s n  anlamaktan geçer.

ZZilan yolda , kad n kurtulu  ideolojisi
çerçevesinde kad n n dü ünsel, siyasal ve felsefi
anlamda özgürle mesi aç s ndan Önderli in sarf
etti i eme e kar l k "Ke ke can mdan ba ka
verecek bir eyim olsayd " sözleriyle ifade ederken
tarihi ve vicdani sorumlulu unun derinli ini de
ortaya koymu tur. Zilan çizgisinde yürümenin
kararl l n  ta yan ve bunun pratik uygulay c s
olman n çabas n  vermeye çal an kadrolar olarak
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kendimizi hem Önderli imizin kad na duydu u
sevgi, güven hem de Zilan arkada ahs nda tüm
ehitlerimiz kar s nda sorgulamak, onlar  anlamak

ve uygulamak durumunday z. Özellikle Önder-
li imizin mral 'da sürdürdü ü ideolojik, felsefik
çal malar yla haz rlad  Savunmalarda bar  ve
demokrasi mücadelesinde yol ve yöntemleri,
örgütlenme esaslar n  belirlerken, bizlere yeni bir
ufuk kazand rarak nas l bir ya am, nas l bir
topluma ula mam z gerekti ini de ortaya koymu -
tur. Savunmalar özgür birey, özgür toplum gerçek-
li i kadar insanl n kaybetti i ve sürüklendi i
kaosun a lmas  için nas l bir mücadelenin
yürütülmesi gerekti ini de her aç dan belirlemi tir.
Önderli in kad n militanlar  olarak bar  ve özgür-
lük çabalar na kar l k do ru bir
kavray  kadar uygulama
gücü de olmal y z. Aksi
takdirde hem ehitlere
kar  verdi imiz sözleri
yerine getiremeyiz hem
de Önderli imizin emekler-
ine lay k bir prati in sahibi ola-
may z. Bunun için özgürlük militanlar  olarak her
eyden önce militanl n ön gördü ü ki ilik,

mücadele ve ya am tarz n  yakalamak durumun-
day z.  Bu  da  Zilan  ki ili ini anlamak ve uygula-
maktan geçer.

ZZilan tarz  ya amak ve ba armak her bir-
imiz için esas al nmas  gereken bir do rultudur.
Ayni zamanda Önderli in "Zilan büyük bir
sözle medir" belirlemesine ba l  kalarak, O'nu
kendimiz için nas l somut bir ya am gerçekli ine
dönü türece iz noktas nda yo unla mal y z.
Bunun sava m n  ideolojide, pratikte, ruhta, bil-
inçte güçlü vererek sonuç alabiliriz. Zilan yolda
anlamak ideolojide netli i gerektirir. Amaca kil-
itlenmeyi, yanl  ya am ve tutumlara kar  mücade-
leyi art ko ar. Zilan ki ili i; ya am  anlaml  k l-
mak, iradede keskinlik ve çaba büyüklü ü ile zor-

luklar n üstesinden gelmektir. O Dersimin asi ve bir
o kadar da özgür da lar nda devrimci mücadeleye
kat l rken, elinde tuttu u silah kadar Önderli i oku-
maya ve anlamaya da büyük önem vermi tir. K sa
bir zaman dilimi içinde buldu u kadar Önderli in
çözümlemelerini okumu , ruh ve dü ünce güzel-
li ini kayna ndan içerek susam l n  gidermesi-
ni bilmi tir. Bununla yetinmemi , anlad n
eyleme dönü türmü tür. Ki ili i ve prati iyle
Dersimin sava la kurtulmu  topraklar na bir su gibi
akm  ve duru uyla da lar na bir o kadar heybet
katm t r. Ve Zilan i gal edilmi  bir ülkede,
ya am n kölece de il, özgürlük sava ç s  olarak
nas l ya an laca  noktas nda bir ses olup,
yank lanm t r.

BBu aç dan Zilan arkada  ki ili i
ile yaln z dü man n i galine

dur denilmedi i, yenil-
gili ki ili in ucuz
ya am aray lar n n ve

basit duygular n PKK'
de ya am hakk  bulamaya-

ca n  göstermi tir. çimizde uzun
y llar saflarda kalmas na ra men, sorunlu ve
çözümsüz duru lar ya an yorsa, bunun militan
duru  aç s ndan neyi ifade etti i noktas nda sorgu-
lanmas  gerekmektedir. Oysa Zilan'  anlamak
büyük ya amak demektir. Kendini geli tirmeyen,
katmayan ve ikâyetlerle kendini gerekçelendiren-
lere ve "bunald m, darald m, ya am  beni  s k yor"
diyenlere ne denilebilir? Bunlar, ya am iddias
zay f, iradi duru u kendinde yaratamayan ve mili-
tan duru ta kararl  olmayan bireylerdir. Bu da
Zilan'  anlamamakt r, ya amamakt r.

ÖÖnderli imizin bu konuda belirtti i gibi,
"Zilan' n di er bir vasiyeti de budur. Büyük eylemi
ile büyük ya am istemini ilan ediyor. Bu da sizin
için u anlama geliyor; özgür iradeye, büyük ya am
ifadesine uygun olacak kimlikler ortaya ç k ncaya
kadar ustaca ve büyük eylemlilikle mücadeleye

Önderli in
Kad n militanlar  olarak

Bar  ve özgürlük çabalar na kar l k
Do ru bir kavray  kadar

Uygulama gücü de olmal y z.
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devam demektir". Bu duru , özgür iradeyle ya am-
da ve çal man n her sahas nda ba ar l  olmak
demektir. Ancak bunun kar s nda içimizde buna
ters pratikler veya buna denk dü meyen kadrosal
duru lar mevcuttur.  Aç kt r ki, Zilan gerçekli i
kar s nda bu duru lar kabul edilemez. Y llarca
birey iradesi diyerek, özgürlük mücadelesinde
ad m atmada zay f kalan ve yetmezliklerini, ben
özgürüm ad  alt nda sürdüren duru  ve pratiklerin
örgüt gerçe imiz ve ehitlerin ard l
olmakla bir ilgisinin
olmad , aç kt r.
Özgürlük bedel ister,
özgür olman n,
özgür karar ver-
menin de kurallar
vard r. Öyle toplumun
ç karlar n , ba kas n n da
hukukunu ve en önemlisi de örgütsel ihtiyaç
ve gereklilikleri gözetmeden, birey toplum ili kisi-
ni do ru kurmadan, sözle özgür olunamaz, militan
duru  sergilenemez. Özgürlük iddias  büyüklük
ister, yarat c l k, emek ve çaba ister. Yarat lan
özgürlük de erlerini korumay  ve daha ileri boyut-
lara götürmeyi zorunlu k lar. Ki, binlerin eme i,
kan  ve çabas  ile yarat lan özgürlük de erlerine
ucuz ya am al kanlar yla ve kendine göre özgür-
lük tan mlamalar yla yakla lmayaca  ve özgürlük
sava ç s  olunamayaca  gibi, büyük ve çaba
gerektiren özgürlük mücadelesi de verilemez. te
Zilan gerçekli i bize bunu ö retmektedir.

ZZilan yolda , büyük ya aman n ve özgür
kad n militan  olman n gücünü ortaya ç kar rken,
Önderli in felsefesini kavrayarak k sa zamanda
nerede ve ne zaman harekete geçilmesi gerekti ini
de eylemi ile ortaya koyman n ad d r. Ya am  liber-
alize eden, genel do rular  okuyup kendine göre
yorumlayan, yetmezliklerini bu tarzda örtbas edip
gerekçelendiren yakla m ve tutumlar n, Zilan tarz
ve duru uyla çeli ti ini ve Özgürlük Hareketi

içinde ya am hakk  bulamayaca  aç kt r. Yarat lan
de erler nas l korunur sorusundan çok, kendimi
nas l ya at r m denilirse, bunun sorgulanmas
gerekir. Bu tarz tutum ve yakla mlar içimizde
ya am hakk  buluyorsa, devrimci ya amda ve ide-
olojik mücadelede yetersizlik var demektir. Bu
konuda militanla mayan ki ilik özelliklerinin nor-
malle mesi ve "öyle de böyle de ya anabilir, benim
dü üncem, ben özgürüm" diyerek özgürlük

mücadelesine kendini katmayan ve
her eyi  s radanla t ran

tutumlara kar  tav r
almamak, bu yanl
anlay  ve duru lar-
la bir arada ya a-

man n dengelerini
olu turmak, Zilan'ca

ya amaya ve Zilan'la büyük
sözle meye cevap olmama anlam na gelir.

Çok aç kt r ki; Zilan'ca ya am sadeliktir, do ruluk-
tur, azimdir, iradedir. Önderlik gerçe ini anlamak
ve uygulamakt r. Bugün her kad n militan n buna
göre ya amas  ve kendini örgütleyerek mücadele
etmesi en temel sorumluluktur.

BBugün Türk özel sava  rejimi  Güney
Kürdistan'a yönelik sald r  haz rl klar n
sürdürmekte, Kuzey Kürdistan boydan boya
operasyonlarla tam bir askeri i gal alt na almakta,
Kürdistan'daki tüm siyasi ve halk temsilcileri tehdit
alt nda tutularak Kürt halk n siyasi iradesi k r lmak
istenmektedir. Türk devleti Önderli imizin
zehirlenmesi, gerillaya yönelik operasyonlar  ve
halk m za kar  yürüttü ü bu bask larla Özgürlük
Hareketimize kar  öngördü ü imha sürecini
pratikle tirirken, bu sald r lar kar s nda Zilan
tarz n  ve duyarl l n  yakalamam z gerekmekte-
dir. Ve bu sald r lar  bo a ç karmak ancak kararl  ve
iradele mi  bir militan gerçekli i gerektirmektedir.
Bu tarz bir duru  ve mücadele sald rlar kar s nda
sonuç alabilir. Bu dönemde tereddüt, kendine göre

Zilan'ca ya am sadeliktir
Do ruluktur, azimdir, iradedir

Önderlik gerçe ini anlamak ve uygulamakt r
Bugün her kad n militan n buna göre ya amas

Ve kendini örgütleyerek mücadele etmesi
En temel sorumluluktur
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yakla mak, ya amak de il, yüksek bir kararl l k ve
direni  sonuç alacakt r. PKK' ye yönelik tasfiye gir-
i imleri ve çabalar n n sonuçsuz kalmas  ve
ba ar n n s rr  militan ve iradi duru tan geçer. Zilan
tarz  ya amak, örgütlenmek, büyük söz ve eylemin
sahibi olmak tüm imha, tasfiye ve sald r lar n
panzehiri olacakt r.  Bu  aç dan normalle en,
s radanla an, liberalize edilen tüm tutum ve yak-
la mlardan uzakla arak ve buna kar  ideolojik
mücadele yürüterek, öncü kadro tutum ve duru uy-
la örgüt ortam m z  her türlü geri, yetmez ve
mücadeleden al koyan duru lardan ar nd rarak dü -
man  bo a  ç karabiliriz. Ki, bu güç ve irade her
zamankinden daha fazla vard r
ve nas l ya anmas , mücadele
edilmesi gerekti i her
zamankinden daha anla l r
k l nm t r. Bunun örnekleri
aç k bir biçimde belleklerde
ve ya anan pratiklerde i len-
mi  ve gerekli sonuçlar bil-
ince ç kar lm t r.

Önderli imizin bu
konuda belirtti i gibi, "E er
hepiniz Zilan tarz nda  o
ça r ya ya am n zla,
sava m n zla ve en önemlisi de ideolojiyle, gerek-
ti i yerde siyasal, örgütsel ve yönetimsel yeterlilik-
le cevap olabilirsiniz". Önderlik bu belirlemesiyle
kadrolara dü en görev ve sorumluluk anlay na
dikkat çekerek Zilan tarz nda ça r ya nas l yak-
la lmal  ve kendisinde somutla t rmal  hususlar na
de inmektedir.

ÖÖrgüt militanl  ve çizgi devrimcili i
temelinde ya am duru u kadar çizgi ölçülerinde
nas l bir tutum sahibi olunmas  gerekti i de önem-
lidir. "Zilan bir büyük sözle medir" belirlemesi
temelinde ideolojik mücadelede ne kadar etkiliyiz,
ideolojik çal malarda ne kadar ideolojik perspekti-
fle sorunlar  ele al yor ve çözümlüyoruz konusu

üzerinde yo unla lmas  gerekmektedir. Çünkü
içimizde yer yer ideolojik çarp tma ve ortaya ç kan
sorunlara kar  mücadelesizlik vard r. Hatta bu tür
yakla m ve tutumlara kar  mu lâk ve çaresiz
kalma durumlar  ya an yor. Önderli imizin aile,
birey, toplumsal sorunlara ili kin perspektiflerini
ya ama geçirme ve örgüt ortam nda hâkim hale
getirmede zay fl klar mevcuttur. Bu aç dan da ide-
olojiden kopu , farkl  aray  ve ya am tarzlar
bazen ortam m zda kendisini konu turabilmektedir.
Bütün bunlara kar  ideolojik mücadele verilmiyor,
örgüt i letilmiyorsa ve tav r sahibi olunam yorsa,
bu her örgüt militan  için sorgulanmas  gereken bir

duru u ifade etmektedir.
Ele tiri özele tiri ile ortak ruh,
duygu refleksini yakalamak
durumunday z. Bu aç dan ide-
olojik perspektifi bu kadar net
olan Özgürlük Hareketimizin
militanlar  olarak Zilan tarz n-
da üretken ve kapsay c  olmak
kadar, ideolojik bak  aç s yla
sorunlara yakla mak ve ideolo-
jik mücadeleyi keskinle tirmek
zorunday z. Esneklik ad  alt n-

da ortam m za dayat lan liberal-
izm  e ilimine kar  mücadele etmek önem arz
etmektedir. Çal ma sahalar nda tarz ve tempoda
aktif olmayan, dar yakla an tutumlara kar  ideolo-
jik yakla mdan çok siyaset ve politik yakla mlar
söz konusu olabilmektedir. Tüm bunlardan hareke-
tle bireysel tarz ve duru lara dur demek ve do ru
kat l m tarz  ile sorumlulu u esas almak, bir mili-
tanl k ölçüsüdür. Zilan çizgisine ba l  ve Önderli e
kar  duru unu sorgulayan binlerce örgüt kadrosu-
nun özgürlük ölçülerinde srar  vard r ancak yeni ve
özgür ya am n yarat lmas nda da öncülü ün bu
temelde geli mesi gerekmektedir. Ve Zilan tarz na
ancak bu yakla mla cevap olunabilir.
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YYine siyasal ve toplumsal çal ma alan-

lar nda örgütsel sistem örgütlendirilirken,
meclisle me, kitle hareketini geli tirme ve serh l-
danlara öncülük etmede halk n demokratik, bar ç l
istemlerine cevap olmayan yakla m ve pratikler
kabul görmez. Özel sava  rejimine kar  halk  koru-
mak, örgüt militan n n görevleri aras ndad r. Köy,
kent her yerde halkla bulu mak ve öncülük yap-
mak, s radan bir görev de ildir. Halka ses olma ve
umut olma ancak Zilan tarz nda geli ebilir. Bu da
i in siyasal, sosyal boyutlar nda yo unla may
gerektirir ve en kapsay c  plan, projelerle yeni bir
toplum ve ya am n öncülü ü temelinde geli meyi
öngörür. Bununla ancak geli me yarat labilir.
Yoksa katliamlarla, linç olaylar yla kar  kar ya
olan bir halk ve gerçekli ini görmezden gelme,
al lagelmi  tarzda siyasi ve toplumsal çal ma
yürütme, gelinen a amada fazla sonuç vermeyece i
gibi, bununla tarihsel sorumluluklar da yerine getir-
ilemez. Halk m za kar  tam  bir  askeri  i gal ve
kültürel soyk r m ya at lmaktad r ve etkili bir
mücadele yürütülmezse bu katliamlar durdurula-
maz. Bu nedenle Zilan tarz nda bir örgütsel, siyasal
yeterlilik düzeyini yakalamak, her zamankinden
daha yak c  bir biçimde önümüzde durmaktad r.

ÖÖnderli imiz yeni bir süreç tan mlamas
yapt . Stratejik düzeyde bir mücadele de i ikli i
ya an yor. Bu aç dan kendimize göre de il, siyasal
do rultuya uygun sürece yakla mak önemlidir.
Önderli imizin on dört y ll k diyalog ve bar
aray na kar l k, topyekûn sava  ilan edildi. Türk
devletinin PKK' nin imhas na dönük izledi i poli-
tikalar, yeni konseptlerle tek tek uyguland  ve
uygulanmaya devam ediliyor. Önderli imizin ide-
olojik mücadelesi ve çözüm projelerine kar l k
etkili bir siyasal çal ma, örgütsel duru  aç k ki,
tüm yönelimleri ve planlar  bo a  ç karacakt r.
Demokratik birlik çözümü iddetli bir mücadeleyi
gerektirir. Bu aç dan kad n ve gençli k toplumsal
alana girerek, sürece daha fazla cevap vermelidir.

Öncülük misyonlar n  oynamalar  halinde dü -
man n kar  faaliyetleri durdurulabilir. Bürokratik,
ruhsuz, mu lak tarzlar a larak öncülük misyonuna
uygun rol oynamak, süreci tersine çevirebilir.
Yoksa dayat lan imha süreci, topyekun sava  ilan
halklar n birli ine, karde li ini tehlike alt na
sokarak tam bir toplumsal sava a dönü ür. Bunu
önlemek ve görev ve sorumluluklara do ru yakla -
mak, aç k ki kazand racakt r.

KKCK sistemini oturtmak önemlidir. Ulus
devlet sisteminin h zlanan çökü üne alternatif
demokratik ulus tan mlamas n  esas alarak
demokratik Ortado u projesine dönü türmek, halk-
lar n birli i ve karde li i iar  etraf nda bir arada
ya amak, toplumsal bar  sa lamak, yo un bir
çal ma temposunu gerektirir. Ancak bu temelde
Zilan çizgisinde yürüyü ü, ya am tarz n
kendimizde ba latarak tüm çal ma alanlar m zda
ba ar  sa layabiliriz. Bu temelde an s na ba l l n
gereklerini yerine getirebiliriz. Ba ta Önder-
li imize yönelik imha sald r s n  bo a  ç karmak
üzere Zilan'la büyük sözle menin uygulay c lar
haline gelebiliriz. Zilan'la sözle mek, özgürlük
ölçülerine ba l  kalman n ve ya am ilkelerini uygu-
laman n bir gere idir.

ZZilan yolda n vasiyetine ve Önderli e
olan ba l l n  anlayan ve bunu kendisi için esas
alan onlarca yolda n onu bir ya am  felsefesi  ve
kayna  olarak  yüreklerinde  ta d lar. Amaç ve
hedefe kilitlenirken hep onu dü ünerek sonuç al c
olabildiler. Zilan' n ya am felsefesini ve k sa zaman
kesitine s d rd  büyüklük ve bilinç derinli i
kar s nda kendilerini çal malara katarken tered-
dütsüz oldular. Ve zor olan  ba ard lar. Onu kendileri
için bir ya am gücü ve iradenin zaferi olarak ele alarak
ba ar n n s rr n  çözdüler. Evet, Zilan'ca ya am felsefesine
ba l  kalarak bizlere dayat lan inkâr imha politikalar n  bir
kez daha bo a ç karaca m za olan inançla Zilan' n ya am
yürüyü ünü sürdürece iz. Tanr ça Zilan'a ancak bu
temelde lay k olabilir ve an s na ba l  kalabiliriz.
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Özgürlük tart malar  o kadar  uzaklarda
kald  ki!

Felsefeyi biz kad nlar olarak zaten biraz
uzaktan ve biraz da ku kuyla ve de en önemlisi
d ar dan izliyoruz. Bize ait olan bir dünyada
ya am yoruz , onun bilgisini sevemiyoruz. Zaten
uzak ve donuktur, dev bir buz da n n önünde,
eritemedi in, s tamad n bir kütle. Bu dünyaya
her giri imiz ürkütücü, ezici ve incitici. K r yor,
asl nda un-ufak ediyor, ö ütüyor duygular m z ,
bilinç biçimlerimizi, hislerimizi ve irademizi. Ona
ait olan hiçbir eyi sevemiyoruz.  Bazen sevgiye
benzer bir eyler  k p rd yor, çocukça olan her ne
varsa,  ama güdük kal yor, büyümüyor. Dünyay
omuzlayacak, onu de i tirecek güçte de il. Bunun
için daha derin ve daha fazla bilgi laz m.  Bilgisizce
ve iradesizce bazen bir  k p rt  halinde duyum-
sad m z, duyguland m z, sevmeye meylet-
ti imizde içimizde kocaman bir leviathan olup
ç k yor. Asl nda bir sevgisizliktir alm  ba n
gidiyor. Onun için bu dünyaya bak  bile atm y-
oruz, asl nda bakmak da istemiyoruz. Çürüten,
küfleten ve bozan bir ey var onda. Biraz zehirleyi-
ci; eriten asit gibi bir ey. Sonuç; ondan uzak,
dünyas z da ya anabilir (mi acaba?). Ya da tersin-
den bir dünyala ma, dünyas zl ktan kaçarak yalanc
dünyalar edinmek; hiç de bize benzemeyen, bize ait
olmayan, bizim kurmad m z. Dili, bak ,
dokunu u, akl , hisleri ve bütün o ayartmalar yla
bizim olmayan dünya. En çirkininin bile hiç sual
etmeden, y l k,  yiyip-yutucu bak lar yla deldi i
"zaten benim" dedi i, her kaç ta arkadan vurdu u,
her duyguyu bir domuz tuza nda kaz a geçirdi i,
yüre i ç plak elleriyle söküp a z na t k t rd   bir
eyler var.  Barbarca bir kovalamaca, bir avc l k

kültürü. Tekin olmayan havalarda sisli- puslu bir
orman gibi. Henüz ba nda m y z insan toplumsal-
l n n, yoksa sona m  ula m  her ey? Bir eyler
vard  da bu hale mi geldi, yoksa asl nda hiç ba lan-
mam  m yd ? Tarih olu mu  da  ölmü  müydü,
yoksa neye benziyordu?

Tarih hep içinde deh etle gezindi imiz
veya art k varl na al t m z, art k kork-
mad m z,  "dipsiz kuyu" diye tan mlad m z,
kendi atalar n n ruhunu solurcas na soludu umuz
kendi ruhlar m z n  mezarl  m yd  bizim için?
Kad n… çimizde bir yan m z hep kendi ruhu-
muzun mezarl nda gezinir durur. Nerede vurul-
duk, nerede canl -canl  gömüldük? Niçin?  Say s z
mezar ta lar  aras nda kendini bulmak; ismini, duy-
gunu, ruhunu aramak, hep aramak… Oysa ne fark
eder, her biri kendim, duygum ve ruhum. Delice,
t rnaklar  kanat rcas na yeniden aç lan herhangi bir
mezarda yüzü koyun, oraya yap rcas na, toprak
olmu cas na, iradesiz ve k p rt s z bir uzan  m d r
tarih kad nda?  Zay fl n kayna n  Bilmenin
verdi i bir güç kayna , bir güç duygusu. Ortada
bir kemik y n d r bedenimiz, ruhumuz topra n

SEMA YOLDA
Ru en Bézar
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derinliklerinde kalm , fi tarihinde. Geçmi  ile
gelece in bulu tu u kav akta, ölümle ya am n
henüz ayr mad , ya am  m , ölüm mü belli
olmayan bir kav akta bulunmak. Her an ölecekmi
gibi ya amak, ya da do acakm  gibi ölmek. Bazen
öldü ünü görmek, bazen kendi do um sanc lar n
çekmek.  Kad n n bu kadar ölümle iç içe olu u,
ya am  ölü do uru u nedir?

Hiçbir kad n ölümden korkmaz. S rt nda
hep kendi cesedini ta r. Bazen de cesedine kendini
ta t r. nsan kendi cesedini ta r  m , oysa? Ama
cesedi ortal kta çürümeye b rakmak da olmaz.  Bir
yere gömmeli, bir parça temiz, yumu ak topra a,
bir nehir k y s na ya da da n rüzgarl  zirvesine. Ya
da yakmal , veya paramparça etmeli. Ama kurtul-
mal  bu lanetli tarihten. En güzeli da n rüzgarl
hali, ya am n, do an n, sevilenin, havan n esti i
zirvelere gömmeli. Yoksa en kötüsünden zindan n
dip kuyusu. Ne fark eder? Öyle demeyin, fark eder.

"Bu k zlar n bildi i bir ey var"
Bu k zlar n hissetti i bir ey var.
Tarih kad n için çok yeni bir duygu. Ya n

bilemeyecek kadar yeni, ama delice bir ey var

onda. Ölümüne ko arken, ya am  do urtan bir ey.
Erke i de do urtan bir ey. Ya ama dair bir duygu,
bir his ve sezgi yaratmak belki de en zor olan
kad nda. Yeni bir dünya kurmak gibi bir ey. Tek
hücreliden, canl -cans z varl klara, varl k ve yok-
luktan olu u yaratmak, bilincin ilk biçimlerini
ortaya ç karmak, toplamak, birle tirmek, ayr t r-
mak, sonra kurmak. Konu may  bilmeden konu -
mamak, çarp tarak, biçimsizle tirerek, onursu-
zla t rarak konu mamak. Bir duyguyu yaratmak,
bir arzuyu, bir istenci ortaya ç karmak, sonra
konu mak. Konu mak en zoru. Hiç yabanc la -
madan, k rmadan, incitmeden, sade ve yürekten
getirerek konu mak. Sevgiyle konu urken bo -
madan, ya da bo arken sevgiyi anlatmamak.
Bunun bir yöntemi, bir biçimi olmal . Onu aramak.
El yordam yla, ayd nl a çekerek, yak nla t rarak,
ya atarak, ya da yola koyularak, yoldan al koyma-
yarak. Özleyerek. Özü biçimlendirerek, güzelli i,
iyili i, ya da ya ama dair nefes al p vererek, ayn
havay , ayn  ya am , ayn  yolu soluyarak. Yolda
soluk almak, yürümek, yürüme fiilini birlikte ayn
yolda, ayn  varolu  zaman nda, ayn  duygularda ve
ayn  özlemlerde gerçekle tirmek. Olu acak,
görünecek olan n belki de embriyon hali. Küçük
hali de il, az hali de il, özgürce geli im potansiyeli
olan, tam n, kozmosun mikro hali.

imdi varolma zaman . Olu  zaman .
Kendini, özünü severek yapma, kurma, sevgi için
kurma zaman .

Sema yolda  çok  h zl yd  her eyinde.
Hemen do mak, hemen konu mak, hemen varol-
mak, hemen sevmek istiyordu. Hemen istiyordu.
Olu acak  güzelli i hemen imdi aynada görmek

Sema yolda
Varolu u ilk deneyenlerden

Hem de ya am n en yalanc , en zalim
Ve en tutsak yerinde
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istiyordu. Hemen kurmal , hemen yapmal ; hayali-
ni de kurmal , fakat do umu da hemen ba latmal
art k. Olu  ertelenecek bir ey de ildi.   1993-
1994te yazd  kimi mektuplar  vard . Daha o y l-
larda uzunca ve güçlü bir biçimde sistem de er-
lendirmeleri yap yordu.  Her eyi ele al ta ideolo-
jik bak  öndeydi, anla lmazsa, onaylanmazsa da,
o hep kat l mda srarl yd . lle  de  kat lacak.
Merkezde yer alm yordu, -bunun için uygun
görülmüyordu- fakat her bir merkez üyesinden
daha fazla kat l m sergiliyordu.

Eyleminden sonra cesedi yanm ken,
çevresinde deh et içinde kalm  yolda lar na soruy-

or: "Oldu mu, güzelle tim de il mi, güzelim de il
mi?" diye soruyor. stenci zaman n çok ötesindey-
di. O zaman n önünde ko uyordu. Bir öncüsüydü
zaman n. Bir kefen içerisinden ç km  gibi beyaza
sarmalanm ken bütün  yanm  bedeni, bir tek yüzü
aç kta kalm t . O yüz. Bedeni çürüyordu, ama o
yüz. O bak lar, o ya am akan gülü ler. Son güne
kadar da gözlerinden ya am bir  nehir  ak ndayd .
Sema yolda , varolu u ilk deneyenlerden, hem de
ya am n en yalanc , en zalim ve en tutsak yerinde.
Ya am n en tutsak noktas nda, özgürlü ü tan mla-
mak, özgürlü ü istemek, s n rs zca ko mak, bayg n
dü ene kadar çal mak, içinde olmak, kat lmak, bir
eyler dü ünmek, söylemek, vermek için yaratmak;

dünyan n devinimine, de irmenin dönü üne rüzgar

olmak. Çok delice bir istem. Ama o istiyordu i te!
Bu k zlar n bildi i bir ey var!
Bütün varolan gücüyle kat lamad ,

çal amad , salt özlemi ya am bellemedi i için,
bütün özlemleri, yarat m  gidip o gerçe i yal tan,
yalanc  bir dünyay  ve yalanc  "ben"i büyüten kal n
duvarlar  dü man belledi.  Son süratle gerçe e ula -
man n çabas nda duvara sald r p da sahte büyük-
lüklere, yalanc  yolda l klara, sahte merkezlere,
güne lere çarpt , sonra her dü ü ten, her
sürünü ten sonra tekrar-tekrar kalk p sald rd .   O
duvarlar  ki,  ilk  y llarda üzerimize-üzerimize
y l yordu, ama y llar içerisinde konu tu umuz,

al t m z duvarlard . Ama o hiçbir duvar  kabul
etmiyordu. Asi bir ruh vard  onda.  Dü üncede,
duyguda hiçbir ekilde duvarlar  kabul etmiyordu.
Derin bir bilinç donan m na sahipti, anlam verme,
anlam olu turma ve bunu hemen ya amsalla t rma
çabas  her eyin önündeydi. deolojik duru u Sema
yolda ahs nda çözümlemek, tart mak ve anla-
mak gerekiyor. Özgür Kad n Partile mesi, bunun
zihniyet yap lanmas  kadar bunun kadro formasy-
onunun yeniden yap land r lmas nda Sema
yolda n ya am, mücadele, eylem gerçekli i ve
özgürlük duru u temel bir ç k  noktas  olmaktad r.

ehadetinin 9 y l nda an s  önünde sayg y-
la e iliyor, an s na ba l l m z  tekrarl yoruz.
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nsan olman n en temel artlar ndan
say lan ve do u tan gelen  haklar ndan biri me ru
savunmad r. Me ru savunma var olma hakk n
ifade etmektedir. Ulusal ve toplumsal sorunlar n
me ru savunma ba vurmak bir hak oldu u kadar
bir zorunluluktur da. çten ve d tan yönelen
sald r ,  bask  alt na alma, iradesine hükmetme
çabalar na kar  bir kar  duru tur. Gerek zora day-
al , gerekse zor d ndaki seçenekler arac l yla
hükmetme, tahakküm kurmaya  kar  gösterilecek
reflekslerin tümü me rudur ve savunmaya dönük-
tür. Toplumsalla mayla birlikte süre gelen bu hak,
günümüz toplumlar nda daha örgütlü  yöntemlerle
sürdürülmektedir. Me ru savunma ilkesel düzeyde
ele al nd nda, yürütülecek mücadelede kullan la-
cak yol yöntem ve araçlar n tespiti de büyük önem
ta r.

Me ru savunma ilkesi denilen hak
ba kalar  taraf ndan bah edilmedi i gibi  bu hakk
gerekti i  hal  ve  her  ko ullarda kullanmak da her
toplumlun  en tabii hakk d r. Yerinde ve zaman nda
kullanmak kadar etkili kullanmak önemelidir. En
genel anlamda me ru savunma  hizmetinde oldu u
paradigman n ba ar s  ve  toplum üzerindeki haks -
zl klara kar  komple bir duru tur. Hedef alaca
kesimlerin tespitindeki netlikten tutal m ba vura-
ca  yol yöntem ve araçlara kadar toplumsal
taban n ç karlar n  koruyan  onu savunan ve üretip
geli tiren bir öz savunma mekanizmas d r. Bütün
sahalarda ve faaliyet alanlar nda uygulanmas ,
sonuç al nmas  aç s ndan gereklidir. Çe itli tarz
zenginlikleri ve yarat c  taktikleriyle hayata geçir-
ilmesi me ru savunan n do as  gere idir. Me ru
savunma stratejisini yarat c  bir tarzda uygula-

man n yolu  hizmet etti i paradigmay  kavray p
özümsemekten geçti ini önemle vurgulamak
gerekir.

Me ru savunma çizgisinin ba ar s
demokratik ekolojik toplum paradigmas na uygun-
luk göstermesi ve paradigman n içselle tirilmesi
zorunludur. Devletçi dü ünceden tutal m iktidar
anlay na, sava tan tutal m ulus ve ulus devlet
anlay na kadar birçok kavram n yeniden yorum-
lanmas  zorunludur. Eski ulus devlet örgütlenme
sava  vb. yakla mlarla me ru savunmay  do ru bir
tarzda uygulamak zaten mümkün de ildir.Bu
konuda stratejik de i iklik öngörün yeni dü ünce
sisteminin  felsefi bak  aç s n n bilinmesi derin-
li ine ula lmas  zorunludur. Geni  siyasi perspek-
tifler sunan çözümleyici bak  aç s n n yeterince
alg lanmas  me ru savunman n ba ar s  için
kaç n lmazd r. Siyasi çözüm aray lar n n,
demokratik birlik ve halklar n karde li i temeline
dayanan, bir arada ya ama, toprak bütünlü ü
korunarak mevcut s n rlar içinde ulusal ve
demokratik sorunlar  çözme me ru savunman n

Me ru Savunma Stratejisinde Aktif Savunma Dönemi
Topyekûn Aya a Kalkma, Nihai Ba arma

Ve Zaferi Kesinle tirme Dönemidir
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çerçevesini olu turmaktad r. Toplumsal sorunlar n
bar ç  demokratik yöntemlerle çözüm bulmas
temel yakla md r. Toplumsal farkl l klar n, dinsel
ve etnik  az nl klar n, dil kültür farkl l klar n n bir
arada ya amas  ve haklar n n yasal güvenceler alt -
na al nmas , devletin rol ve i levi bak m ndan
küçültülmesi ve yerine toplumsal tabanda
demokrasiyi geli tirmek, pradigman n çerçevesini
olu turmaktad r Halklar n özgür birlikteliklerine
dayanan konfederal sistem içinde her kesim  kendi
özgünlüklerini rahatl kla ifade edebilecektir. Bu
temelde yürütülecek me ru savunma çizgisi yeni
paradigmaya uygun tarz ve takti inin demokrasi
güçleri taraf ndan benimsenerek aktif savunma
durumuna gelmesi ile anlam bulacakt r.

Me ru savunmada kitlesel eylemler:
Demokratik yasal mücadele tarz n n en

önemli ayaklar ndan biri kitlesel mücadeledir.
Bask  sindirme, hak gasplar , insan haklar  ihlal-
leri, ulusal az nl klara kar  asimilasyon, inkâr ve
imha siyaseti ve prati i içinde olmas , dinsel az n-
l klara ho görüyle yakla mamas , ulus devletin
karakteri gere idir. Tek millet, tek bayrak, tek
vatan karakterli ulus devlet modeli günümüzde
toplumsal sorunlar n temel kayna  durumundad r-
lar. Küresel sermaye kar s nda tutunamayan miad
dolmu  bu devlet modelleri a nmayla kar
kar ya gelmi lerdir ve a lmayla kar  kar ya
gelen her eski sistemin inatla direnmesi gibi
statükoda srarla direnmeye ba lam t r. Bu özel-
li inden dolay  da kat  merkezi otoriter yan n
muhafaza etmede srarc  davranmaktad r.
A nmayla yüz yüze kalan sistem ve yap lar n tutu-
cula p muhafazakârla malar , de i im ve
dürü üme kar  direnç göstermeleri, despotik rkç ,
oven, milliyetçi, fa ist kimli inin aç a  ç kmas

do as  gere idir. Geli meler kar s nda giderek içe
büzülen statükocu yap , daha kat  bir yönetim ve
fa izan uygulamalar yla toplumsal geli menin
önünde ciddi bir engel te kil eder. Irak örne inde

görüldü ü gibi büyük ac lar n ya anmas na ve
toplumun k y m na da yol açar. Bu ac lar n ya an-
madan toplumsal sorunlar  çözmenin  yolu,
demokratik uygarl n in a edilmesiyle mümkün
olacakt r. Toplumun demokratikle tirilmesi,
demokrasi önündeki engellerin kald r lmas , insan
hak ve özgürlüklerin geli tirilmesi, devletsiz yöne-
tim sistemi içinde her meslek gurubu, sivil toplum
örgütlerinin  kendi öz komün yönetimlerine kavu -
mas ; Cinsiyet Özgürlükçü Demokratik Ekolojik
Toplum modelinin geli tirilmesiyle mümkündür.
Toplumun en önemli kesimini olu turan kad n n

kendi kimli ine  kavu mas , di er toplumsal kes-
imlerin her düzeydeki örgütlenmelerine olanak ve
f rsat tan nmas  demokratik özgürlükçü toplumun
temel yakla m d r. Bu nedenle kitlelerin örgütlü
gücünü mutlaka aç a  ç karmak ve bu mücadele
içinde aktif kullanmak büyük önem ta r. Bu da
demokrasi kültürünün geli mesine hizmet eder.
Demokrasi kültürünün geli mesi ise örgütlenmeyle
do ru ba lant l d r. Demokrasi kültürü geli ti i
oranda kitle örgütlenecek, kitle örgütlendi i oran-
da yenilmez bir güç olacak, bu gücü eyleme dök-
tü ü oranda da ba ar  sa lanacakt r.

Me ru savunmada kitle gücü ve
örgütlülü ü en temel direnme noktas d r.
Mücadelenin kitleselle mesi  toplumun
demokratik haklar n   kullanmas n n olanaklar n

4646
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artt r r. Bu hakk n demokrasi mücadelesinin
hizmetinde kullan lmas  ve giderek her alana
yayg nla t r lmas  me ru savunmay  güçlendire-
cektir. Kitlenin devlete kar  alternatif örgütlenmesi
kendi ba na eylemselliktir. Köylerden
metropollere kadar, bütün yerle im alanlar nda
komünlerine kavu mas  öz yönetimler olu turmas
devletin alternatif örgütlenmesi demektir. Kitleler

yasal zeminde demokratik haklar n  kullanmak
suretiyle sivil itaatsizliklerden tutal m, yürüyü ler,
mitingler, gösteriler, boykotlar vb. çe itli eylem
biçimleriyle örgütlü gücünü her platformda
gösterebilmelidir.

Kazanman n en önemli gücü, kitlelerin
örgütlü, eylemli yap s d r.  Me ru savunma sadece
bir alanda verilen bir savunma mücadelesi de ildir.
Siyasi, askeri, örgütsel bütün alanlarda yürütülen
bir mücadeledir. Demokratik Ekolojik Toplum par-
adigmam z n temel mücadele ve eylem biçimi
olarak rol oynamas  gereken bir stratejisi olarak
anla lmas  ve uygulanmas  gerekmektedir.
Dü man n yönelimleri oldu unda kar l k verme
me ru savunma olarak anla lmamal d r. Me ru
savunma yukar da da belirtmeye çal t m z
gibi daha kapsaml  ve derinliklidir.
Paradigman n öngördü ü amaç ve hedeflere
ula lmas  için, kitlelerin me ru savunma hak-
lar n  her düzeyde kullanmalar  gerekmektedir.
Ne kadar gerekliyse o kadar örgütlü savunma
gücünü olu turmak ve bu savunma gücünün

ba l  kalaca  bir stratejiye her zaman ihtiyaç
duyulmaktad r. Burada önemli olan noktalardan
biride, belirlenen me ru savunma stratejisinin
kesintiye u rat lmadan süreklilik kazand r lmas
gere idir. Bu konuda Ba kan Apo "Me ru
savunma siyasi, diplomatik, askeri, örgütsel ve
kitlesel yönleriyle komple bir gerçekli i ifade
eder. deolojinin hizmetinde olan bu gerçek-
li in her bir parças  di erini bütünleyen, bir-
birinden kopmayan özelliktedir. Siyasi
mücadelede alabildi ine aç l m, örgütsel
mücadelede derinle me ve kapsaml la ma ve bu
do rultuda kitlelerin ulusal, sosyalist,
demokratik mücadelesinin itici-sürükleyici güç
olma, temel mücadelesi iken,  tüm bunlar n
kendini korumas , üretmesi, süreklile tirmesi
ve ba ar ya ula t rmas  gerekti i kadar, me ru
savunma gücüne ve stratejisine sahip olmal d r.
Me ru savunma çizgisinin komple bir mücadel-
eye dönü mesi, demokratik uygarl k ça n n
karakterinden ileri gelir." eklinde ifade etmek-
tedir. Savunma çizgimizin her alanda bir bütün-
lük ve uyum içerisinde birbirlerini destekler
durumda geli tirilmesi büyük önem ta maktad r.

Me ru savunma strateji Kürdistan özgür-
lük mücadelesinin ideolojik çizgisiyle uygunluk
arz eden ve onun hizmetinde olan bir stratejidir.
Me ru savunma stratejisi ulusal demokratik hak-
lar  kazanmad r. Kazan lan ulusal demokratik
haklar  savunma, koruma ve geli tirmedir. Öz
savunma bir demokrasi mücadelesi ve özgürlük
aray ad r. Egemen sisteme kar  örgütlü
kitlelilerin devletsiz çözümde ve demokratik bir-
likte bulu malar d r. Dönemin ko ullar  içinde
ister pasif ister aktif me ru savunmay  esas
alarak durum neyi gerektiriyorsa tutum
geli tirmeleridir. Me ru savunma stratejisi
kar s ndaki egemen gücün yakla mlar na ba l
olarak geli tirilen bir savunmad r. Uzla  ve
diyalog yolar n  t kayan, demokratik zemini

Öz savunma
Bir demokrasi mücadelesi

Ve özgürlük aray ad r
Egemen sisteme kar

Örgütlü kitlelilerin devletsiz çözümde
Ve demokratik birlikte

Bulu malar d r.



Komüna rKomüna r4848
kurutan, bask y , zoru ve iddetti esas alan ege-
men sisteme kar , me ru savunman n içeri i,
kapsam  ve yöntemleri de de i ir veya buna
uygun olarak belirlenir.

Me ru savunma sadece d ardan day-
at lan ve zor içerikli bask lar kar s nda direnme
anlam nda de ildir: iddet yöntemleri içermeyen
ama en temel insan haklar n  yok sayan yak-
la mlara kar  duru  da me ru savunman n ilgi
alan ndad r.  Anti demokratik uygulamalar n
do urdu u sonuçlar  reddeden, egemen sisteme
kar  direnme, hak arama ve elde etme mücade-
lesidir. "Demokratik olmayan yasall ,
demokratik hak ve özgürlü e götürebilecek bir
hukuk sava ç l d r." Toplumun bütün kesim-
lerini kapsayacak ve özellikle kad n n
demokratik eylem gücünü aç a ç karacak kitle-
selle meyi gerekli k lar. Bu kitlesel mücadele
ayn  zamanda dayand  yeni dü ünce sisteminin
mücadele biçimi oldu u kadar, paradigman n
dayanaklar  olan toplumun her kesimini (kad n,
gençlik, ba ta olmak üzere yediden yetmi e her
kesimden insan n, ayd n demokrat, sivil toplum
örgütlerinin içinde yer alaca  toplumsal bir
muhalefet) kapsamas  ve kitlelerin gücünü eylem
alanlar na ta mas  anlam na  da  gelir.  Tek  bir
stratejiye ba lanm  bütün toplumsal kesimlerin
ç karlar n  savunan bir me ru savunma kaç n l-
mazd r.

Me ru savunmada silahl  mücadele:
Kürtlük ad na var olan her eyin bask

alt na al nd ; ulusal ve demokratik haklar n
kullanmas n n engellendi i, her türlü geli menin
bast r lmaya çal ld , yasal anlamda yürüttü ü
mücadelenin bile büyük bask larla kar la t ,
seçimlerle ekillenen ve Kürt halk n n aç a
ç kan iradelerinin bir sonucu olan yerel yönetim-
lerin büyük bask lar alt na al nmas  vb. kar s n-
da me ru savunma ba vurulacak son çaredir. Top
yekün imha sald r lar na kar  me ru savunmay

aktif  k lmaktan ba ka seçenek
kalmam t r.Yürütülen mücadele en temel ki i-
lik, kimlik ve demokratik haklar n  elde etme
mücadelesidir, bunun sava m d r.

Topyekûn sald r  konseptleri sadece
mücadelenin aktif güçleri olan gerilla gücünü
kapsamamaktad r. Bir halk n insani ya am hakk
olan en temel ulusal ve demokratik haklar n n
tümünü hedeflemektedir. ayet böyle bir sald r

konsepti yürürlükteyse,  buna verilecek en do ru
kar l k;  topyekûn me ru müdafaad r. Me ru
müdafaan n bir strateji düzleminde pratikle tirme-
sine ihtiyaç vard r. Yani amac , hedefi, istem ve
talepleri beli olan, belirlenmi  bir stratejiye göre
yürütülen, demokratik kitlesel eylem biçimlerinden
gerilla güçlerinin eylemsel biçimlerine kadar bir-
birlerini tamamlayan  bir tarz n uygulanmas  gerek-
lidir. Me ru savunma kontrolsüz ve kaos yaratan
bir iddet öngörmez , tam tersine iddet gerektiren
taktikleri bile me ru savunma s n rlar  içinde kal r.
Tarz taktik ve uygulama biçimleriyle zor ve iddet
içeren di er sava  taktiklerinden ayr t r lmas  ve
me ru savunmaya ba l  kal nmas  esast r. Zorunlu
kal nmad  müddetçe iddete ba vurmamak me ru
savunma  anlay n n temelidir. Ancak  ya amsal
varl n  koruma kaç n lmaz bir zorunluluk olarak
gündemle ti inde ise her türlü  araçla kendisini
savunmas   kadar me ru ve do al bir hak yoktur.
Kürdistan özgürlük mücadelesinin silahl  güçleri
bunun teminat  olarak çözüm gerçekle ene kadar

Devletin halka yönelik terör, bask
kence, tutuklama hallerinde halk

Koruma  temelinde
Me ru savunma sava n

Her türlü araç ve yöntemle
Sürdürmek

Halk Savunma Güçleri'nin
En ba ta gelen görevidir.
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hep var olacakt r.  Bu  güçler  me ru ve halk n öz
savunma birlikleri olarak özgürlük ve demokrasi
mücadelesinin güvencesi konumunu sürdürecektir.
Devletin halka yönelik terör, bask , i kence, tutuk-
lama hallerinde halk  koruma   temelinde  me ru
savunma sava n  her türlü araç ve yöntemle
sürdürmek Halk Savunma Güçleri'nin en ba ta
gelen görevidir. Geçmi  sava  deneylerinden
ç kar lacak sonuçlar ve her türden iddetli
mücadele yöntemlerinden ay rt edici özeli imizi
bilerek mutlak öz savunma çizgisinin gerektirdi i
ölçüler içinde kal nmas  esast r.  Mücadelede silahl
zor uygulanma
esaslar n  ba l k-
lar halinde belirt-
mek gerekirse, üç
temelde dile
g e t i r m e k
m ü m k ü n d ü r .
Özetle me ru
s a v u n m a
ç e r ç e v e s i n d e
ezilenlerin uygu-
layaca  zorun;
birincisi, egemenlerin sald r  potansiyeline kar
önceden kendi zorunu örgütlemek; ikincisi, ege-
menlerin sald r  ihtimalinin ortaya ç kt  durum-
lara kar  aktif savunma tutumu sergilemek;
üçüncüsü de egemenlerin geli tirece i her türlü
sald r ya, sald r  an nda en etkili bir ekilde cevap
vermek olmak üzere üç temel özelli i vard r. Bu
özeliklere ek olarak egemenlerin uygulayaca
yöntemlere kar l k Me ru savunma çerçevesinde
uygulanacak zor uygulamalar ndan  biri  de  mis-
illeme hakk d r. Bu nedenle me ru savunmada
öngörülen demokratik bar ç l mücadele yöntemler
direnme hakk n   reddetmemektedir. Tam tersine
direnmenin yasal bir hak olarak kullanmas  gerek-
mektedir.

çinde geçti imiz  süreç, "Ya sava acaks n
ya da teslim olacaks n" seçene inden ba ka alter-
natiflerin kalmad  bir  süreçtir.  Bu  a amada tek
do ru  seçenek;  me ru savunma çerçevesinde
sava ta karar k lmakt r. Silahl  olan Halk Savunma
Güçleri,  halk   her art ve ko ul alt nda  savunacak-
t r. Halk n can ve mal güvenli ine yönelik sald r lar
kar s nda silahl  mücadeleyi yasal bir hak olarak
kullanmas  kendi inisiyatifindedir. Bu durumu
Ba kan Apo söyle ifade etmektedir."E er bask lar
cana kastetme düzeyine varm sa, en do al insan
haklar n  tan m yorsa, halk n kültürel haklar n

zorla bast r yor
ve inkâr ediyor-
sa, bu haklar n
k u l l a n m a k t a
kararl  olan
toplumsal güç-
leri bast r p
mahkûm ediyor-
sa; evrensel
hukukun gerek-
lerine uymayan
bu hukuk d

devlete ve onun zor uygulamalar na kar , silahl
biçimi de dahil, halk savunma birlikleriyle ve
sava  sanat n n tüm inceliklerine göre içte ve
d ta geni  bir me ru savunma düzeni uygula-
maya geçirilir. Bunu bir anayasal hak olarak
görmek; e er mevcut anayasada bu hak yoksa bu
eksikli i anayasaya yerle tirmeyi ba ar ncaya
kadar sava m  sürdürmek, me ru savunma
anlay n n zorunlu bir gere idir. E er mevcut
devlet hukuk devletini, temel insan haklar n  ve
demokratik siyaset ölçülerini esas al yorsa, tabii
ki me ru savunma silahl iddet biçimini alamaz;
al rsa, bu gayri me ru olur ve ideolojik de erini
kaybeder. Birçok devrim örgütünün ve reel
sosyalist devletin, her ne kadar anavatan  savun-
ma ve devrimi koruma ad  alt nda me ru savunma
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anlay na at f yapsa da, i letti i zor sisteminin bu
anlay la ilgisinin olmad , hatta en terörize
edilmi  sistem oldu u kan tlanm t r. Me ru
savunman n vazgeçilmez bir ilkesi de, terörist
devlet modeliyle uzla mamas d r. Terörist devletle
belki taktik gere i  her  ko ulda silahl  olarak
sava lmaz. Ama uzla ma veya ona teslimiyetin de
ilkesel olarak reddedilmesi artt r."

Gelinen a amada bar  ve demokrasi ad na
gösterilen tüm çabalar kar l ks z kalm  durum-
dad r. Yeni paradigmam z n ön gördü ü
demokratik birlik temelindeki çözüm önerileri
muhatap bulamamaktad r. Tek tarafl  ate kes den-

emeleri bar a ans tan ma anlam ndaki giri imler
sonuçsuz b rak lm t r. Bu konuda tek tarafl
fedakârl klar gösterilerek bar  ad na gidilmesi
gereken son s n ra kadar gidilmi tir. Bütün bu yak-
la mlara kar l k siyasi otoritenin temsilcisi duru-
mundaki hükümet oyalama taktikleriyle zaman
kazanman n  d nda elle tutulur hiçbir faaliyetin
sahibi de ildir ve sürece çözümcü yakla maktan
çok uzakt r. Devletin asli sahibi gibi davranan ordu
ise aral ks z sürdürdü ü imha amaçl  operasyonlar-
la sonuç almaya çal maktad r. S n rs z terör uygu-
layan devlet yasal zemindeki çal malara dahi
tahammül etmemektedir. Sadece fiziki gücün
imhas , örgütlü yap n n da t lmas  de il, Kürt
halk n n umutlar n  da yok etmek istemektedir.
Rêber APO'nun zehirlenmesi Kürt halk n n umut-
lar na ve tüm gelece ine yönelen sald r n n hangi

düzeyde ve konseptte oldu unu da göstermektedir.
Bütün bunlardan ç kar lacak sonuç me ru savunma
stratejisinin aktifle tirilmesi gerekti idir.

"Mutlak öz savunma hakk  d nda iddet,
ilkelliktir, vah ettir" ilkesinden hareketle geli tirile-
cek iddetin amac , hedefi, boyutlar , uygulanma
düzeyi vb daha birçok konuda önceden hedeflenen
savunma stratejisine göre belirlenmesi ve bu
temelde uygulanmas  gerekmektedir. Aksi k s r
döngüye dönü en ve kendisini tekrarlayan bir id-
dettin yarardan çok zarar gerektirece i bilinmelidir.
Bu nedenle gerilla güçlerine her zamankinden daha
fazla rol dü mektedir. Yeni dönemin sorumluluk-
lar n  derinden hissederek me ru  savunmay
demokratik özgür gelece imizin garantisi haline
getireceklerdir. Kahraman ehitlerimizin an lar na
ba l l n bir gere i  ve direni  gelene imizin ruhu-
na uygun  sorumluluklar n  yüklenmi  olarak tarih-
sel rollerini bu dönemde yerine getireceklerdir.
Ulusal ve demokratik haklar m z  yok sayan, do al
ya am hakk m za kasteden sömürgeci fa ist Türk
devletine kar  aktif savunma hatt n n en ileri ceph-
esinde olmak kadar heyecan ve co ku uyand ran
ba ka bir ey olamaz. Ba ar n n ve zaferin en
önemli gücü konumundaki gerilla güçleri, var
olma- yok olma gibi çok ciddi bir dönemden
geçti imizin bilinciyle ve otuz y ll k özgürlük
yürüyü ümüzün birikimini de arkas na alarak
direnecek ve ba aracakt r. Gerillan n aktif savun-
madaki duru u, mevzileni i, dönemin diliyle dü -
mana cevap vermesi, kitle serh ldanlar yla bulu -
mas , PKK'n n kahramanl k tarihine dayanarak,
topyekûn bir me ru savunmaya kalkmas  ba ar-
man n ve zaferi yakalaman n ad  olacakt r.

Zorun kullan lmas  gerekliklili i ortada
olmas na ra men,  zor  ve iddet yönteminin belir-
leyici tek unsur olmad n  vurgulamakta yarar
vard r. iddet bizim tercihimiz de ildir ancak
uygulanmas  kaç n lmaz hale gelmi se, bundan geri
durulamayaca  da aç kt r. Kapsam  ve derinli inin
ne olaca n  tespit etmek dü man n tutumuna ve
yönelimlerine ba l  olacakt r. Me ru savunman n
pasif, aktif ya da topyekün olmas n  da bu durum
belirleyecektir.
Abdullah ÖCALAN Sosyal Bilimler Akademisi

Aksi k s r döngüye dönü en
Ve kendisini tekrarlayan

Bir iddettin yarardan çok zarar
Gerektirece i bilinmelidir.
Bu nedenle gerilla güçlerine

Her zamankinden daha fazla rol
Dü mektedir.
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Kürdistan halk gerçe inin anla lmas  ve
kendi de erleriyle yeniden bulu mas  için Önderlik
taraf ndan çok kapsaml  çözümlemeler yap lm t r.
Kürt insan n n kendi dü ünce ve duygusuyla
kendine has bir dünya bak  aç s n n olu mas  için
Önderli in çok büyük çabalar  oldu u bilinmekte-
dir. Önderlik yürüttü ü bu mücadeleye halk n
özgürlük e iliminin ortaya ç kar lmas  ya da
mücadele eden halk gerçe inin yarat lmas
anlam n  vermi tir.

Bu mücadelenin PKK ad yla partile ti i ve
otuz y l  a k n faaliyetiyle önemli kazan mlar elde
etti i de bilinmektedir. Kürt iradele mesi olan PKK
ayn  zamanda Kürt halk n n kendini tarih ve
kültürüyle güncelle tirmesidir. Önderli in özellikle
savunmalar yla derinle tirdi i tarihe bak  aç s yla
daha net anla ld  gibi Kürt olmak sadece bir halk
olarak kültürünü olu turan tüm folklorik de er-
leriyle ya amak demek de ildir. Kürtler tarih içinde
çok az toplulukta görülen özgün yarat mlarla var
olmay  ba arm  ve ba armak zorunda olan bir
realiteye sahiptirler. Bu gerçe i bir halka mensup
olman n getirdi i duygusal ya da sübjektif bir
de erlendirme olarak ele almamak gerekir. Bugün
demokratik toplum de erleri dedi imiz hemen,
hemen tüm ilk yarat mlar n Kürdistan'da Kürt ana
ve atalar nca gerçekle mesi, kastetti imiz özgün-
lü ün esass n  olu turmaktad r. Fakat bu özgün
yarat m ilkesine ra men tarihimizin di er yüzünü
te kil eden i gal, istila ve Kürt egemenlerin ihanet-
leri halk özgünlü ümüzü adeta tan nmaz hale getir-
mi tir.

PKK toplumsal ve tarihsel olumsuz gidi a-
ta kar , ayn  zamanda Kürdün kendini yeniden
tan mlamas  ve kimlik kazanmas n n ad  da olmu tur.

PKK ve Kürt halk  aras ndaki tarihsel diyalektik
ba  her Kürdün kendini hücrelerine kadar
çözümleyerek anlamas ndan geçer. Bu noktalara
Kürt halk yarat mlar nda mevcut olan evrensel
de erler sistemini de ekledi imizde ortaya ç kacak
olan, halk gerçekli imizde tüm zamanlarda ezilen-
lerin dillendirdikleri özgürlük, e itlik, karde lik,
adalet gibi insani erdemlerin toplumsal karakterim-
izde köklü bir ekilde mevcudiyetinin de anla l-
mas  olacakt r.

PKK ile Kürtle mek, devrimcile erek
mücadele vermek, Önderli in belirtti i gibi
brahim-i bir gelenekle i e koyulmay  ve dervi ler

gibi çal may  gerektirmektedir. Bu, parti olarak
kendi kendimize biçti imiz bir özgünlük olman n
ötesinde halklar ve ezilenler tarihinin güncel hali,

Önder Apo felsefesinin PKK ile örgütle meye
kavu mas  ve tarihsel bir do runun mücadele eder
tarz haline getirilmesidir.

Önderlik gerçe imiz sürekli geli me
ya ayan bu diyalektik tarz yla bugün dost- dü man
herkesin kabullenmek zorunda oldu u bir düzeyi
yakalam t r. Önder Apo'nun özellikle Bir Halk
Savunmak adl  yap t  bunun en çarp c  bir gösterge-
sidir. Önder Apo'nun tüm çabalar na ra men parti
mücadele tarihi boyunca Önderlik gerçe i ile
kadrolar aras nda ki ili in geli im diyalekti inin
öngördü ü temelde kendi geriliklerine kar  do ru
mücadele verememeden kaynakl  bir mesafenin
ya and  bilinmektedir. Önderlikle do ru temelde

PKK SAFLARINDA M LL TANLA MAK, ÖNDERL K
D YALEKT NE GÖRE KEND N  ÇÖZÜMLEMEKTEN GEÇER

PKK, toplumsal ve tarihsel olumsuz
Gidi ata kar  olmak kadar

Ayn  zamanda Kürdün kendini
Yeniden tan mlamas  ve kimlik
Kazanmas n n ad  da olmu tur
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bütünle ememek, çok s n rl  bir arkada  gurubu
d nda Önderli i her zaman yaln z  b rakarak, en
son uluslararas  komploda görüldü ü gibi yetersiz
yolda l a yol açm t r.  Fakat Önderli in büyük
çabas  ve ya am n diyalektik gerçe i tüm eksiklik-
lerimize ra men halk olarak PKK ile toplumsal bir
alt-üst olu u ya ayarak dirili i gerçekle tirmemizi
sa lam t r.

Son  y llarda çokça dillendirdi imiz gibi
"Kürtler eski Kürtler" de ildir. Ba ta hareketin
kadrolar  olmak üzere halk bu sözü tümüyle olum-
lu anlamda kullanmaktad r. Kürtlerin art k bil-
inçlendi i, toplum olarak ç karlar n  savunmaya
ba lad , Demokratik ulus olma yolunda daha
fazla istekli olduklar  gibi geli meler bu sözü
do rulamaktad r.

Ancak halk olarak PKK öncülü ünde
katetti imiz bu geli meye ra men, ciddi engellerin
henüz tümüyle a lamad n  da bilmemiz gerekir.
Bu tehlikeler salt üzerimizde ki komplocu
sald r lar, bask , inkar, imha sald r lar  de ildir.
Denebilir ki bu sald rlar en kolay gö üslenebilecek
sald r lard r.   Var olan bu engellerin ciddiyeti bir
dönem içimizde kald klar  halde kimi unsurlar ah-
s nda ya anan ihanetler, dü man n halen ülkemizde
halk özgürlük e ilimine kar  yo un bir biçimde
örgütleyebilecek kadar bir araya getirecek kadar
i birlikçi ve ihanetçiyi bulmas nda da görülmekte-
dir. Bu gerçeklikler ya ad m z toplumsal sorun-
lar m za  daha  de i ik bir pencereden bakmay
gerekli hale gerektirmektedir.

Toplum ve birey canl  bir organizma gibi
sürekli bir de i im içerisinde kendisini yenileyip
de i ik biçimlere bürünerek ifade etmek ister.
Bunun için insan olgusunda ya anan de i ime
sadece olumlu taraf ndan bakmak, ya ad  de i i-
mi olumlu denilebilecek taraf ndan ele almak eksik
ve yanl  olur. Bu yakla m ekli toplum ve bireyin
k sa, orta ve uzun vadede ya ad  ve  ya ayaca
sorunlar n n izah  için yetmez. Bu tarzdan hareke-

tle kendi toplumsal gerçe imizi ele almam z önem-
li bir ihtiyaçt r. Kürtlerin toplum olarak eski Kürtler
olmad  do rudur. Fakat burada bahsini etti imiz
yeni kürdün sosyo-psikolojik durumu nedir sorusu-
nun da cevapland r lmas  gere i vard r. Burada
kadrolar  ilgilendiren yönlere dikkat çekmek kadar
toplumun de i ik  kesimlerinin  de  ele  al narak
çözümlenmesi bir ihtiyaç olarak öne ç kmaktad r.
Bu yakla m toplum olarak ya anan sorunlar n
anla lmas nda ve giderilmesinde yap lacak felsefi
ve ideolojik çözümlemelerin temelini olu turmak-
tad r. Bu gerçek Önderli in esaretinden sonra en
çok ihtiyac n  duydu umuz, ama bir türlüde
gideremedi imiz temel eksikli imizi olu turmak-
tad

PKK Kürdistan'da yeni bir toplumsal yap
olu turma amac yla mücadele etmektedir. Önderlik
toplumsal yeniden kurulu u, ba ta öncü bir kes-
imde gerçekle tirmek ve bunu ad m, ad m
toplumun tümünde davran a dönü türmek ve
kültürle tirmek ilkesiyle hareket etmektedir.
Dolay s yla PKK ya da PKK'nin öngördü ü
toplum ilk a amada olumlu veya olumsuz yanlar y-
la kadrolar n n duru unda yans mas n  bulmaktad r.
Onun içindir ki, kadrolar n ya ad  sorunlar n
giderilmesi veya buna kar  mücadele vermek
toplumu yeniden kurma mücadelesi anlam na
gelmektedir. Bu temel önderlik ilkesinden hareke-
tle bilinçli bir yakla mla ele almam z gereken
husus kadrolar olarak kendi gerçe imiz olmaktad r.
Toplumun her anlamda öncüsü olan kadrolar, kadro
olman n gere i olarak kendi de i im ve dönü üm-
leriyle toplumun yeniden kurulu unun adresi
olduklar n  unuturlarsa o zaman PKK'nin toplumsal
mücadelesinde temel ilkeden sapm  olunur.
Önderlik bu temel ilkesini, saflara toplumun her
kesiminden gelen ve toplumun ya ad  her olum-
suzlu u ta yan bireylere kar  örgüt kendi ilkeleri
ve geli im diyalekti ine göre bir mücadele vermez,
bunun için gerekli tedbirleri almaz ise, özüne
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ihanet etmi  olur biçiminde tan mlad . Bu esasl
yakla m n di er  bir  nedeni  PKK  saflar n n ayn
zamanda toplumsal yeniden kurulu un laboratuar
oldu u gerçe idir. Kadroda ele al n p de i tirilme-
si istenen özünde toplumsal geriliklerdir. Kadroda
yenilik olarak özgürlü ü geli tirecek olan da,
toplumsal gerçeklikte kültürle mesi istenen de er-
ler olmaktad r. Öncü bu bilinçle kendisine ve
etraf ndakilere kar  bir mücadele içinde pratik-
le tikçe, toplumsal mücadeleyi nas l verece inin
yol ve yöntemlerini de geli tirmi  olacakt r.

PKK mücadele tarihinde en çok ispatlanan
nokta, kendi geriliklerine
kar  kararl  duru  içinde
olmayanlar n pratikte bin-
bir gerekçeye s nd klar ,
ba ar s z olduklar , örgüt-
sel ya ama gelemedikleri
veya ihanete gittikleri
olmu tur. Tek tek PKK
kadrolar nda ya anan her
eyin topluma mal olmas  kaç n lmaz bir sonuçtur.

Çünkü PKK kadrolar nda ya anan ve söylenen,
toplumsal de i im ve dönü ümün dili ve rengi
olmaktad r. Kadrolar n  a r sorunlar ya amas ,
bunal mlara girmesi, orta ve uzun vadede toplumda
sorunlar ya amas , yeni toplumsal kurulu un
sa lanmas  önünde ciddi engellerin olu mas n
beraberinde getirmektedir.

Önderlik, önce kadro duru undaki sa lam-
l k demi tir. "Ne söylediklerinden çok nas l
ya ad klar  toplumu etkisi alt na alm t r" ilkesi ilk
günden itibaren PKK'nin mücadele tarz yla ortaya
koyarak ispatlad  en önemli devrimci tav r
olmu tur. PKK' ye kazand ran ve Apocu tarz olarak
dillendirilen bu gerçeklik olmaktad r.  Bu  temel
do runun toplumsal yap m zda ve kadro
gerçe imizde yarat  bir düzey vard r. Parti
ortam m zda görülen e itimlerde parti tarihi ders-
lerinde tüm detaylar yla bu geli im tarihi de er-

lendirilmektedir. Mücadele tarihimizde
ya ad m z tüm zorlanmalara ra men toplumsal
dirili i sa layan bir düzeyin yakalanm  olmas ,
PKK kadrolar nda ba ar ya yol açacak bir iradele -
menin ortaya ç km  oldu unu da ispatlamaktad r.

Kürdistan'da tüm sorunlar na, eksiklikler-
ine ra men, gerçekle mi  bir PKK'lilik vard r.
Yürütülen mücadele, verilen ahadetlerle binlerce
yolda m z n kan tlad  da bu gerçeklik olmak-
tad r. Toplumsal de i im ve dönü ümü yaratan da
Önderlik ideolojisinden ba ka bir ey de ildir. Bu
ayn  zamanda Kürdistan'da ete kemi e bürünmü

olan Apoculuktur. Ve her
gün kendisini de i ik
mücadele biçimleriyle
ispatlamaktad r.  Fakat  bu
temelde gerçekle mi
Apoculu un veya
PKK'li in PKK ortam na
gelen herkesi ayn  dere-

cede etkisi alt na ald n
söylemek de mümkün de ildir. Tüm çabalara ra -
men en genel anlamda maalesef örgüt ortam m zda
farkl  yakla m sahiplerinden bahsetmek
mümkündür.

Önemli bir kadro kesimi tüm yetmezlikler-
ine, zorlanmalar na ra men örgütle yürümeye çaba
göstermektedir. Buna gelmeyenlerdeyse ideolojik
olgudan bihaber kendi ki iliklerini ele alma tarzlar
ve mücadeleye yakla mlar  ile zamanla
Apoculuktan uzakla an, giderekten kar t duruma
dü erek ihanete gitmeler ya ana bilmektedir. Bu
durum içimizde ve toplumumuzda sosyo-psikoloji
olarak tan mlanmas  gereken bir olgudur. Ku kusuz
PKK öncesinde ve PKK mücadele tarihi içinde
de i ik biçimlerde toplumumuz ve hareketimiz ile
bütünle memi  ve ihanet etmi  ki ilikler olmu tur.
Ancak içinden geçmekte oldu umuz süreçte
ya ananlar n geçmi le uyu mayan yanlar n n
oldu unun da bilinmesi gerekmektedir. Mücadele

Kadroda ele al n p
De i tirilmesi istenen

Özünde toplumsal geriliklerdir
Kadroda yenilik olarak

Özgürlü ü geli tirecek olan da
Toplumsal gerçeklikte kültürle mesi

stenen de erler olmaktad r
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içerisinde maddi imkanlar ve fiziki zorluklar n
olmad  ko ullarda az msanmayacak oranda
ihanetlerin ya anmas , Kürdistan da ya anan
toplumsal de i im ve güncel siyasal geli melerin
etkisine ra men toplumun içinden halen dü man n
rahatl kla kullanabilece i yo unca unsur bula-
bilmesi derinlikli çözümlemeyi gerektirir.

PKK Kürtlere ça da  tarzda kendilerini
ifade etme imkan  yaratm t r. PKK bu yaratma
mücadelesini sürdürürken her dönemde içerden
engellerle kar la m t r. Çünkü PKK toplumsal
de i imi kendi içinde ya ayarak partile en bir
geli im diyalekti ine sahiptir. PKK'nin öngördü ü
toplumsal de i imi anlayamayanlar, bu toplumsal
gerçeklik içerisinde kendisini göremeyenler, parti
tarihi içinde bilinçli-bilinçsiz PKK kar tl na
dü mekten kurtulamam lard r. Toplumsal alt-üst
olu larda gücü yetenlerin ilerledi i, güç
getirmeyenlerin ya da kabul etmeyenlerin saf d
kalmalar  gerçe i daha gurupla ma döneminde
iken PKK içerisinde kendini d a vuran bir gerçek-
lik olmu tur. Ankara toplant lar nda PKK daha bir
gençlik gurubuyken ülkeye dönü  karar  ald nda
buna güç getiremeyenlerin içine girdi i tutum, par-
tile me karar n , bunun disiplinini kendi ya amlar -
na uygun bulamayanlar n dillendirdikleri, gerilla
mücadelesinin ba lamas  döneminde kendi bireysel
ya am kayg lar n n pe ine dü enlerin sava
kar tl ,  gerilla sava n n ortaya ç kard  imkan-
lar  kendi bireysel ç karlar  için iktidar gücüne
dönü türmek isteyenlerin dayatt  çeteci çizgi
sahipleri de dahil,  bunlar n hepsi toplumsal
de i im ve dönü ümde ya ad m z realite
kar s nda ayn  kar t ilkenin yer ve zamana göre
kendini d a vurman n de i ik biçimleri olarak
ya anm lard r.

Bu süreçlerin tümü bizzat Önderlik
taraf ndan çözümlenmi tir. Fakat kadrolar olarak
üzerinde daha çok durmam z ve çözümleme tarz n-
da de erlendirme konusu yapmam z gereken 2000

sonras  dönem olmaktad r. Çünkü bu dönemin
kendi içinde özgünlü ü vard r. Bu özgünlük hep-
imizce tümüyle bilince ç kar lmam t r. Tüm kadro
bile enimizce ayn  düzeyde ve bilinçte mahkum da
edilmemi tir. Kadro duru lar m zda ortaya ç kan
hatta kimilerinin ihanete gitmesine yol açan sebe-
plerden önemli bir k sm  ele al n p de er-
lendirildi inde bu rahatl kla anla l r.

PKK içinde ya anan tasfiyecilikler, Kürt
toplum tarihinin geli im diyalekti inde ya anm
ters- yüz olmalar n güncelde Önderlik ya am felse-
fesiyle temel ilkelerde bir de i imi ya amamalar n-
dan kayna n  almaktad r. Bu ki ilikler istemlerini
de i ik biçimlerde parti dilini de kullanarak kendi-
lerini d a vurmu lard r. Toplumun ruhsal yap s n-
daki benzerlikler herkeste önemli oranda ayn
duygu ve dü üncenin ya anmas na neden olur, bu
toplumsal realite tasfiyecili in az ya da çok her bir-
eye hitap etmesine yol açar. Tasfiyecilik bu ortak
ruh halini kullanarak kendini me rula t rmak ister.
Bu ruh hali mücadelede zorlanmalar n ya and
dönemlerde kimilerince Önderlik kar tl  biçi-
minde bilinçli bir ekilde yönlendirilmek bile isten-
mi tir. Bu tüm iyi niyetli yakla mlara ra men
sosyolojik bir ilkedir. Bu durumda "ben dürüstüm,
ba l y m" demek yetmemektedir. Önemli olan bu
gerçekli i bilince ç karmak, duygu ve dü ünceleri-

Önderlik tarz
Önce kadro duru undaki

Sa laml k demi tir.
"Ne söylediklerinden çok

Nas l ya ad klar  ilkesinden
Yola ç karak büyük ba ar lar

sa lam t r
lk günden itibaren PKK'nin

Mücadele tarz yla ortaya koyarak
spatlad  en önemli devrimci tav r

Olmu tur.
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ni anlama çabas  içerisine girebilmek ve kendini
kulland rtmayarak kar t pozisyona dü memektir.
Çünkü insan do as  gere i etkileyen ve etkilenen
bir varl kt r. nsan n bilinç kazanmas  bu etkile im-
ler ile beraber toplumsal pratik içinde somutla r.
Bir de er yarg s n n kabul ve ret ölçüsü insan n bil-
inç düzeyi ile do rudan ili kili oldu u için pratik
ortam ve bilincin olu turulmas n  sa layan di er
bir insan n neyden, nas l ve hangi düzeyde etk-

ilenebilece ini de belirler. Bu yakla m üzerinden
halk ve hareket olarak özellikle 2000'lerden sonra
ya ad klar m z  de erlendirme ihtiyac m z n
oldu u bir gerçektir.

Tüm yemezliklerine ra men ki bu durum-
lar önderlik taraf ndan ele tirilmi tir 2000'lere
do ru hareket ve halk olarak ya ad m z geli mel-
er bizler için önemli imkanlar yaratm t r. Sosyalist
bir hareket olan PKK 19. yy sosyalizminin hakim
paradigmas na göre mücadele edip devletle erek
toplumsal sorunlar  çözmeyi esas alm t . Önder-
li imizin ki ilik ve tarz özgünlü ü olsa da genel
yap m zda hakim olan bu gerçeklikti. Öderli in
sürekli aray  içinde olmas na ra men kadrolarda
bu devletçi paradigman n hala etkili oldu unu
söylemek mümkündür.

Önderli in sosyalist anlay n  anlama
ihtiyac  duymayan ki iliklerin içimizdeki varl ,
Reel Sosyalizmden etkilenmenin bir sonucu olarak

devleti kurtulu un bir yolu olarak ele alma, toplum-
sal yap m zda devlet denilen mekanizmayla iktidar
gücünü kullanmam  olman n yaratt  özgünlük,
sosyalizmin bir dünya görü ü olarak tüm yetmez-
liklerine ra men kendi içinde bar nd rd  e itlik ve
özgürlük ilkesini yeterince bilince ç karamama,
uluslar aras  komplonun yaratt  sonuçlar, böl-
gemizde ya anan geli melerin hepsi, 2000'lere

do ru gelindi inde içimizde bir kesimde "bize ikti-
dar yolu aç ld " dü üncesine götürerek, tasfiyeci ve
provokatif bir gurubun ortaya ç kma zeminini
güçlendirmi tir. Bu zemine dayanan tasfiyecilik
Önderli in yeni paradigmas n n gündemle mesiyle
birlikte Önderli i, Önderli e kar  kullanma aray
içerisine girerek kendilerini örgütlemeye koyul-
mu lard r.

Binlerce y l  bulan bir tarihe sahip olan
toplumsal paradigman n hakim ideolojisi toplum-
lar n kendi sorunlar n  ancak iktidar ve devlet
olgusuyla çözebilecekleri yönünde bir yan lsama
içerisine çekmi tir. Ve bunu sanki bir kadermi çe-
sine kabul edi e götürmü tür. 20. yy da sa  ve sol
ideolojilere de damgas n  vuran bu gerçeklik
olmu tur. Önderli in de belirtti i gibi parti olarak
PKK'de bundan etkilenmi tir. Hem uluslararas
komplonun yaratt okun etkisi hem de Önder-
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li in anla l r olmas na ra men devletçi olmayan
toplum paradigmas n  geli tirmesi sürecinde
ya ad m z örgütsel sorunlar n etkisiyle önemli bir
kadro gücümüzde etkilerini tümüyle a amad m z
bir bilinç karma kl  ya anmaya ba lanm t r.
Devletçi toplum paradigmas yla, ya ad m z
de i im ve dönü ümün yaratt  etkiler Önderli in
yeni paradigmas na girmede do ru bir ele tiri ve
özele tiriye tabi tutulmad  için zorlanmalar
ya an r hale gelmi tir.

Bu konuda derinli ine anla lmas  ve a l-
mas  gereken hususlar bulunmaktad r. Burada bil-
inmesi gereken en önemli gerçeklik, toplumsal
de i imimizde kendini tan mlamaya ba layan ki i-
lik düzeyinin elde edilmi  imkânlar  iktidar
temelinde d  güçlere dayanarak kullanmak ve etk-
ili olmak istenmesidir. Fakat Önderli in özgürlük
ütopyalar na devlet ve iktidarla ula lamayaca  ve
bunu tarihin geli im diyalekti ini ortaya koyarak
çözümlemesi, baz lar nca bilinçli olarak
çarp t larak "örgüt kar tl na" dönü türülmü tür.
"Yönetimi ve Önderli i temsil edenler" diye yapay
ayr l klar yarat larak,  özünde ise tamam yla
Önderlik kar tl n n bir tarz olarak geli tir-
ilmesinin önü aç lmak istenmi tir. Özellikle geri
çekilme sürecinden 2004'e kadar bu Önderlik
kar tl  kendini PKK kar tl  olarak lanse
edince parti tarihimizde ilk defa bir tasfiyecilik
kendini bu biçimde cüretkar bir tarzda ortam m zda
hakim  k lmaya çal m t r. 2000 sonras  ya anan
tasfiyecili in özgünlü ünü bu nokta olu turmak-
tad r. Önderli in esareti ve bilfiil hareket içinde
ya anan geli melere an nda müdahale edememe
durumu da eklenince sonuçlar n  bugün de tümden
a amad m z tavsiyecili in neden oldu u  s k n-
t lar n ya anmas  gerçekle mi tir.

Bu konuda dünya siyasal sistemleri olarak
Kapitalist ve sosyalist ideolojilerin pratikle en
biçimlerinin toplumsal sorunlar  çözememesi, sis-
temlerinin kaosa girmesine neden olmu tur. Bu
durum toplumsal sorunlar n çözüm aray lar n n
farkl  bir kanaldan geli mesini her dönemden daha

çok bir ihtiyaç haline getirmi tir. Buda toplumsal
sorunlar n çözümlenmesi için de i ik görü lerin
tart lmaya ba lanmas n n önünü açm t r. Özellik-
le 20. yy.' n son yar s ndan itibaren tart lmaya
ba lanan ve günümüzde her insanda hakim olmaya
ba lanan görü  'ne kapitalizm ne de reel sosyalizm'
fikri biçiminde bir sonuç yaratm t r. Estirilen bu
hava toplumsal literatürde postmodernizm olarak
ifade edilmektedir. Derin bir konu olarak bu insan
hali genel hatlar yla kendisini tarihten koparan,
hiçbir tarihsel ve toplumsal de ere ba lamayan,
sonuna kadar bencil, geçmi ini ve bireyin kendisi-
ni  mücadeleye sevk eden toplumsal de erlerini
inkar eden nihilist bir ruh hali, de i ime inanmayan
yenilmi  y lg n birey ve toplumsal gerçekli in
ad d r. Bu y lg n ve yenik insanda olu an duygu ve
dü ünce üzerinden bireyin olay ve olgular  ele
almas  toplumsal bir yenilik biçiminde ya ama
dayat larak sonuç al nmak istenmektedir.

Tam da böylesine bir atmosferin neredeyse
tüm insanl kta hakim oldu u bir a amada Önderlik
geli tirdi i yeni paradigmayla toplumsal kaosa
Sosyalist ideolojinin ç kmazlar n  a t ran bir derin-
lik kazand r rken, içerisinde görünmesine ra men
özünde kar  cepheden sald r ya geçen tasfiyecilik,
PKK içinde hiçbir zaman ideolojik ilkelerin gerek-
ti i duyarl l  ya amam  olmas na ra men ken-
disini bu hareketin gerçekten öncü yöneticilerine,
emekçilerine adeta intikam al rcas na sald r ya
geçme f rsat  olarak ele al nd . Bu tipler PKK'nin
ya ad  de i im ve dönü ümü f rsat bilerek
harekete geçmeyi kendi ç karlar na daha uygun
buldular. Veya bu anlam biçimini do ru sand lar.
Fakat toplumsal kurulu ta hele hele siyasal
mücadeleler hedefe ula mak 'sanmalar' ile olamaz.
Olmad .

Bu Önderlik kar tlar n n dünya görü ler-
ine göre "Sosyalizm; Reel Sosyalizm, PKK'de;
Reel Sosyalist bir Partidir."  Sosyalizmin pratik
sorunlar  çözememi  olmas  ve Önderli in bunu
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ele tirmesi,  Sosyalizm ve PKK den vazgeçmek
anlam na gelmi tir. Böylece kendilerine göre
"ko ullar uygun diyerek" harekete geçmi lerdir.
Önderli i manevi Önderlik derekesine çekmek,
kadro ölçülerinde belirsizlik ve en önemlisi de
"sosyal reform projesi" ad  alt nda harekete geçerek
ortam  mu lak ve tan nmaz hale getirmeye
çal t lar. Bunun siyasal anlam  ise, geri toplumsal
ili kileri içimizde örgütleyerek Kapitalist sisteme
entegre olmak ve temel ilkelerimizden vazgeçerek
iktidara ula makt r.  Fakat  daha  yal n bir ifadeyle
toplumsal gerçe imiz ve bölgemizin siyasal den-
gelerinde bunun "ABD'ye teslim olmaktan" ba ka
bir eyi ifade etmedi i  çok  k sa bir sürede pratik
olarak ispatlanm t r.

Burada önemle üzerinde durmam z
gereken nokta Önderlik taraf ndan da belirtildi i
gibi, kadrolar m zda 1995'ten sonra kendini tekrar-
layan sava  ve mücadele gerçe imizin, de i imi
dayatan boyutlar n n her düzeyde ya anama-
mas n n kendini hissettirmesi ve bu ihtiyac n bun-
larca kullan lm  olmas d r. PKK IV. Kongresinde
Önderli in tart maya açt  devlet, toplum, birey
gibi temel konular, yine V. Kongrede gerçekle tir-
ilmesi istenen de i imin pratikle tirilememesi çok
önceden yap lmas  gerekenlerin önemli bir k s-
m n n ertelenmesine neden olurken; daha önce
birçok parti resmiyetinde tart ld  gibi,
öngörülen bu de i imlerin zaman nda uygulamaya
konulamamas  tasfiyecilerin harekete geçmelerine
zemin yaratm t r.

Önderlik tarz nda e itim ve pratik
içerisinde kadro yap s n  de i ime  u ratmak
esast r. 1999'dan sonra Önderli in içinde tutuldu u
fiziki ko ular ve bilinen di er nedenlerden ötürü
bunun tam yap lamamas ,  y llar  almas  muhtemel
de i im ilkelerinin k sa bir sürede ifadeye kavu tu-
rulmas n  zorunlu hale getirmi tir. Bu yo un ama
h zl  de i im kadrolar n ya ad  darl klardan
dolay  teorik aç l mlar kar s nda bilinçlenme

konusunda ciddi zorlanmalara yol açm t r. Bu
süreçte de i im ad  alt nda söylenen hemen her ey
bilinçlerde bir biçimiyle yer edinmi tir. Hele, hele
üst düzey yönetici olan baz  kesimlerin feodal ve
çeteci yanlar n n a r basmas  Önderli i anlamadan
Önderli in ideolojik ilkelerini kendi dar dünya
görü lerinin imbi inden geçirerek ortam m za yan-
s tmalar , teorik ve ideolojik karma aya neden
olmu tur.  Bunun  en  çarp c  örne i kullan lan
kavramlar n alg lan nda görülmektedir.

2000-2005 sürecinde çokça dillendirilen
temel kavramlar kullan l rken içlerinin doldurul-
mas nda halen sorunlar n ya and  görülmektedir.
Bilindi i gibi Önderli in "Sümer Rahip
Devletinden Demokratik Uygarl a Do ru" çal -
mas ; tarihe yeni bir bak  ve ele al  ile toplum ve
insanl kta yarat lm  zihniyettin çözümlenmesine

k tutmaktad r. Bu çal mada Önderlik tarih ve
toplumsal geli melerin devletçi karakterinin insan-
l n sorunlar n  çözemedi ini maddi geli meler
kadar zihniyet alan nda insanl n ya ad
geli melerinde tarihin de i iminde rol oynad n
belirtmektedir. Tarihte Ortado u'nun oynad  rolü,
bunda Kürt toplumun yerini tarihsel olarak ele
almaktad r. Birey ve Toplum çözümlemesi yap-
maktad r. Devletçi toplumun insan n iradesini
k rd n , bireyi kendi toplumunun hizmetine
almak için iktidar ideolojilerini geli tirdi ini söyle-
mektedir. Burada Önderlik "s n fl  uygarl k"
denilen devletçi toplumu çözümlemi  ve
"Demokratik Uygarl n" yoluna k tutmu tur. Bir
tarih ve toplum kitab  olan bu de erlendirmeler her
eyden çok yeni bir sistemin kurulmas  ihtiyac n n

kavranmas  amaçl d r. Yeni sitemin bilinçli, iradeli
bireyin, kad n özgürlü ü temelinde demokratik
de erleri içselle tirmesi ile kurulaca n  söylen-
mektedir. Bunun içimizde gerçekle mesi  için  de
PKK olarak birçok konuda kendimizi gözden
geçirmemiz gerekti ine i aret etmektedir.
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Önderli in bu çal mas n n tart lmaya

ba lanmas yla ortam m zda yeni sistemin
üzerinden kurulaca  birey özgürlü ü, demokrasi,
demokratik toplum, tanr ça kültürü ve yeni örgüt
modeli gibi bir çok kavram ya eksik bilgi ya da
postmodern dü ünce ak m n n temsilcisi ki ilerin
bak  aç lar yla yorumlanmaya çal larak bir kar
duru la kar la m t r. Hat rlanaca  gibi iki binden
sonra birçoklar  "bir iki kitap okuyarak
dünyalar n n de i ti ini" iddia edebilir hale
gelebilmi ler, yeni bir bak  aç s  kazand klar n (?!)
örgütsel ya am m z ve yolda l k ili kilerimizin çok
geri oldu unu savlayabilmi lerdir. Bu yakla m n
teorik bir kirlenmeyi temsil etti ini söylemek
mümkündür. Önderlik kulland  kavramlar n n ne
anlama geldi inin ipuçlar n  At na Savunmas nda
vererek yan lg l  anlama  ve  sapt r c  yakla mlara
"modernist paradigman n iflas " belirlemesi ile son
vermi ,   "Bir  halk  savunmak" adl  Manifesto
niteli ini ta yan Savunma ile de yeni paradig-
man n sistematik ve kavramsal olarak aç mlan-
mas n  ve her yönüyle dü ünsel ve pratik anlamda
bir netle meyi sa lam t r.

ki binden sonra ilk üç dört y lda özellikle
teorik tart malar m zda ya anan karma ayla adeta
herkes bir ey söylemeye ba lad . deolojik tart -
ma ile ayd n ve entelektüel tart malar  bir birine
kar t r ld . Bu süreçle daha çok konu maya
ba layan tasfiyecili in dillendirdi i her ey
neredeyse çok ciddi bir kar  koyu la kar la -
mam t r. Önderli in "be  bin y ll k insanl k para-
digmas n n de i imi, yeni bir zihniyet ve vicdan
devrimiyle gerçekle melidir" dedi i bir süreçte,
ihanetçi provokasyon, Önderli i  d layarak kendi-
sine iktidar alanlar  yaratmaya koyulmu tur.

Tasfiyecilik yeniden yap lanmay  sa laya-
cak temel kavramlar  özünden bo almak için yo un
çal t . hanet, toplumsal olarak devletçili i, ideolo-
jik olarak liberalizmi ve milliyetçili i, kad n özgür-
lü ü aç s ndan kad n  eve kapatmay  hedeflemi tir.

Ortam m zda ya anan sorunlar n temelinde tasfiye-
cili in kabullendirmeye çal t  liberal
dü üncelerin yaratt  tahribatlar yatmaktad r.
Ortam m zda en çok dillendirilen "Birey ve birey
iradesi"  bu konuda en somut ya anan örnekler
aras nda yer almaktad r. "Bende bireyim, hakk m
var kendi hakk mda her karar  kendim al r m kimse
bana dokunamaz" denilebilmektedir. Oysaki
Önderli in paradigmas nda birey tek bir ki i olarak
tan mlanmam t r. Görü me notlar nda Önderlik
"birey demek bir gurup içinde onunla kendini
tan mlayan demektir" diyerek bireyin asl nda bir
gurup kimli i oldu unu aç a kavu turmu tur.
Sosyolojik olarak salt bir ki i üzerinden bireyi
teorik olarak tan mlamak mümkün de ilken,
nihilist bir ba bo lu un birey diye ortam m za
dayat lmas n n amac n n anla lmas nda fazla zor-
luk olmasa gerek. Bununla iradeyi k rmak ve
ki inin halk na kar  öncü olma vas flar ndan
soyutlamak hedeflenmi  olmaktad r. Tarihin büyük
örnekleri olarak Önder ki iliklerin toplumu kuran
büyük gücü, milyonlar  kendi dü ünceleri etraf nda
toplamay  ba arm  duru lar  ortada dururken,
insanlar  basit yöntemlerle yönetilir düzeye
indirmek birey olmak de ildir. Bu her yönüyle bir-
eye kölele meyi kabul ettirmek ve iradesiz güdüm-
lü insan yaratmakt r.

Benzeri bir yakla m demokrasi kavram
üzerine yap lan de erlendirmelerde de görülmekte-
dir. Önderlik "demokrasi devlet olmayan toplumun
siyasal sistemidir" demektedir. Demokrasi,
toplumun kendi içinde iktidar, hiyerar i mekaniz-
malar na ba vurmadan kendi iç organizasyonunu
sa lanmas d r. ktidar demek bencilik ve ç karc l k
demektir. ktidar sahibi ya da sahip olmak isteyen
insan bencil, iktidar n tebaas  köledir. Çal madan
zenginle mek toplumu yalan, yanl  dü üncelerle
yönetmeye çal mak anlam na gelmektedir. ktidar
ve devlet yap lanmas nda üst toplum olarak devlet,
s k  bir örgütlenmeyle kendi ç karlar n  güvence
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alt na al rken, alt toplumu olu turan ezilenlere
adeta sürü gibi da n k ve örgütsüz olmay  dayat-
maktad r. "Bir Halk  Savunmak" adl  çal mas nda
Önderlik taraf ndan çok net vurgularla yap lm  bu
tan mlamalara ra men,  halen ortam m zda bat
ülkelerindeki bireycili e dayanan demokratik hak-
lar n gerisine dahi dü en demokratç l k savunula-
bilmektedir. PKK'nin insanl n ya ad  sorunlar n
çözümü için ileri sürülen ideolojik yakla mlardan
birini temsil eden bir örgüt oldu u tam kavran-
mad  için demokrasi ad na önderlik ideolojisine
kar  olan dü ünceler "içimizde ba ka bir seste ola-
bilmeli" denilerek dillendirilmektedir.

Ça m zda demokrat olmak her eyden
önce demokrasi için sava mak demektir. Devlet
toplumu a lmadan, demokrat olunmaz ve
demokrasinin nimetlerinden faydalanmak da
gerçekle emez. Daha birçok kavram n içinin nas l
bo alt ld n  izah etmek mümkündür.

Bu olumsuzluklara kar  ya anan duyars -
zl klar n neden oldu u sonuçlar, Önderlik gerçe i
kar s nda ya anan uzakla man n görülmesine ra -
men yeterince öz-ele tirel bir yakla m içerisine
girilememesi sonucunda, tasfiye edilen tasfiyeci
provokasyonun etkilerinin ortam m zda kendisini
bir biçimiyle ya atmas na olanak sunmu tur. Ve
içimizde halen az bir kadro kesiminde de olsa
PKK'den uzak bir dü ünsel ve ya amsal duru tan
bahsedilebilir. Önderlik taraf ndan çözümlenerek
ortaya konulmas na ra men tasfiyeci provokasy-
onun bu etkisi "gerekçeli" ve örtük bir ekilde ken-
disine ya am olana  bulma çabas  biçiminde var-
l n  sürdürmeye devam etmektedir. Ve halen
Önderli in felsefi olarak olay ve olgular  de er-
lendiren bak  aç s yla, Önderli in ayn  zamanda
toplumu de i tiren bir mücadele Önderli i oldu u
konular nda optimal bir dengenin yakalanmad
görülmektedir. Önderli in görü lerini alabildi ine
esneterek mücadelesizli e ça ran, Önderli in
mücadele eden gerçe ini Önderli in paradigmas n-

dan kopartarak daraltan yakla mlar ideolojik
mücadelede zaafiyetlere yol açmaktad r. Bu yak-
la mlardan yararlananlar da olmaktad r.

Kürdistan'da halk özgürlük e iliminin
siyasal sistemi olan KCK'nin kendi kongresinde
ald  son kararlar, önderli e, gerillaya ve
halk m za dönük barbarca sald r lar n bertaraf
edilmesi için ba ta kimi kadrolar da görülen ve
kökeni iki bin sonras n n örgüt içi karma as ndan

alan tutum ve davran lara kar  yo un bir mücade-
lenin verilmesi dönemin temel görevi olmaktad r.
Hareketimizin stratejik temeldeki yeniden yap lan-
mas n  PKK'nin kendi öz ilkelerinden vazgeçti i
ekilde ele alan bu iradesiz ve bitmi li i ifade eden

ki ili i say  olarak azda olsalar mutlaka yenmemiz
gerekir. Önderlik felsefesini ve ideolojisini istenen
düzeyde anlamaman n getirdi i yetmezliklere kar
kendini sorgulayarak sürekli özele tiri içinde olma
dürüstlü ünü göstermek ba ka bir ey, yenilgili ruh
halini, tepkilerini hiçbir eksikli i yokmu  gibi
ortaya dayatmak ba ka bir eydir. 1 Haziran
iradele mesinin zirvele meye do ru gitti i
günümüzde kendisini tehlikeli bir biçimde dayatan
bu ki iliksiz ki ili i tüm kal nt lar yla tasfiye etmek
görevindeyiz. Çünkü bu gerilikler insan do as nda
olan bir do ruya zamanla ula ma imkan n
engelleyerek, zaman kayb na yol açmakta, ener-
jimizi bo una harcamam za sebep olmaktad r.

Abdullah ÖCALAN
Sosyal Bilimler Akademisi

Ça m zda demokrat olmak
Her eyden önce demokrasi için

Sava mak demektir
Devlet toplumu a lmadan

Demokrat olunmaz ve demokrasinin
Nimetlerinden faydalanmak da

Gerçekle emez
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Osmanl  ve Cumhuriyet döneminde
Türkiye'de ya anan Kürt syanlar n  her dönemin
kendine has karakteristik özelikleriyle ele almak
gerekmektedir. Çünkü Osmanl  döneminde
ya ayan Kürt syanlar  ço unluk olarak mparator-
lu un çökü  döneminde ( 1800-1900 y llar  aras n-
da) ya an rken, Cumhuriyet döneminde ya anm
olanlar  ise, Cumhuriyetin kurulu  ve bir sistem
olarak kendini hakim k lma sürecinde ya an-
m lard r. Bu temel farkl l klar, Osmanl  ve
Cumhuriyet döneminde ya anm  olan Kürt syan-
lar n n gerçekle me nedenlerini ve ana karakterler-
ine damgas n  vuran yünlerini olu turmu lard r.

Osmanl  döneminde Kürt syanlar
Kürler,  Mezopotamya'n n yerle ik halk-

lar ndan olma konumunda bulunmaktayken,
Türkler  M.S  10.  yüz  y llardan itibaren
Mezopotamya üzerinden Anadolu'ya güç eden bir
topluluk olma konumundad r. Tarihte ki Türk- Kürt
ili kileri de bu süreçte ilk defa göçebe Kürt a iret-
leri ile Türkmen boylar  aras nda geli meye
ba lam , siyasal olarak ta Selçuklu devletin kurul-
mas yla geli mi tir. 1071 Malazgirt sava  bu
anlamda bir dönüm noktas  olmu tur.

O süreçten itibaren 1800'lere kadar Kürtler
ile Türker aras ndaki ili kiler ittifaklar biçiminde
sürmü tür. Hatta bu ittifaklar daha da ileriye
giderek birlikte hareket etmeye kadar vara
bilmi tir. Kürtlerin ran Safavilerine kar
Osmanl lar n yan nda yer almas , Çald ran Sava
ve Kasr irin antla mas , bu konuda ya anan en
somut örneklerdir.

Osmanl n n çökü  sürecine kadar bu ili ki
devam etmi , Osmanl lar n Bat 'da ki, egemenlik
alanlar n  kay p etmeye ba lanmas  ve siyasal alan-
da ya ad  çürüme Osmanl  egemenli i alt nda

kalan topraklarda oldu u gibi, Kürdistan da yeni
sorunlar n ya anmas na temel te kil etmi tir.

Osmanl  imparatorlu u 15. ve 16 yüz y lda
Asya, Avrupa ve Afrika k talar nda etkili bir güç
konumuna gelirken, o sürecin konjüktörel duru-
mundan da fazlas yla yararlanmas n  bilen bir
devlet olma özeli ine sahiptir. Avrupa'da feodal
imparatorluklar çökü  a amas n  ya arlarken, ran
Safavi ve M s r Memluk devletleri Osmanl
kar s nda rakip olma özeliklerine sahip de illerdir.
Bu durum Osmanl  için bir mparatorluk haline
gelinmesinde önemli bir ortam yaratm t r.

Yakla k 300 y l süren bu dönem Osmanl
imparatorlu unun dünyada hükümran bir güç
haline gelmesine neden olurken; üretime de il,
vergilendirme ve sava  ganimetlerine dayal  servet
edinimini ve ekonomik dayana n  esas almas
nedeniyle, daha sonralar  ciddi krizleri ya amaktan
kurtulamam t r.

15. 16 yüz y lda Avrupa, zanaatç l n ve
deniz ticaretinin geli imine ba l  kapitalist iktisadi
yeni bir ekilleni  içerisine girerken, Osmanl  ege-
menlik alanlar nda da varl n  hissettirmeye
ba lam t r. Giderekte Osmanl ya borç verme kon-
umuna ula lm t r. ktisadi alanda ya anan bu
geli me dünya da yeni bir dönemin ba lamas
anlam na gelmi tir.  19.  yüz  y la gelindi inde de
Avrupa kapitalizminin dünya ekonomisi içinde etk-
ili hale gelmesi ve yeni ham madde kaynaklar na
ihtiyaç duymas , Osmanl mparatorlu u gibi feo-
dal özelikler ta yan mparatorluklar n bu güç
taraf ndan ekonomik ba ml l k sürecine al n-
mas n  beraberinde getirmi tir. Böylece geçmi in
feodal mparatorluklar  19. yüzy l n ba lang c ndan
itibaren giderek siyasal alana da ta r lan ekonomik
yar -ba ml  devletler konumuna gelmi lerdir.

çine girilen bu sürecin Osmanl mpara-
torlu unu sarsmas  kaç n lmaz bir sonuç olarak
ortaya ç km t r. Osmanl  egemenli i alt nda bulu-
nan, Kuzey Afrika ve Balkanlarda bir dizi isyanlar

Türkiye'de Kürt syanlar
Cemal erik
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ya an rken, mparatorluktan kopma e ilimleri
ortaya ç km t r. Daha sonra da mparatorluk bu
alanlarda büyük toprak kayb na u ram t r.

Osmanl mparatorlu unun h zla nüfus
kay p etmesi, siyasal anlamda yeni sorunlar ya an-
mas na neden olmu , buda mparatorlu un gerek
elinde kalan topraklar üzerinde yeni yönelimler
içerisine girmesine, gerekse de toplumsal ve siyasal
alanda yeni yakla mlar belirlemesine neden
olmu tur. Kürdistan da Osmanl  egemenli i alt nda
kalan topraklar aras nda olmas  nedeniyle, içerisine
girilen bu yönelimlerin en iddetli bir ekilde
hissedildi i ülkelerin ba nda yer alm t r.

Kürdistan co rafik olarak o süreçte
Osmanl  ve Safavi mparatorlu u aras nda Kasr

irin antla mas yla ikiye bölünmü  bir ülke olma
durumundad r. Bu payla m içinde Kürdistan' n
dörtte üçlük diye adland rabilece imiz co rafya ve
nüfus oran  Osmanl  egemenli i alt nda yer almak-
tad r. Osmanl  Imparatorlugu'nun Kürdistan
üzerinde egemenli i ise kendisi ile i birli i içinde
olan Mirler üzerinden sürmektedir. Mirler egemen-
likleri alt nda olan bölgelerde tamam yla özerk
hareket etmekte ve otorite olu turmaktad rlar.
Varolan bu yönetim bir nevi prenslikler gibi
babadan-o ula ya da kanba na dayal  bir ili kiye
devir olunarak sürdürülmektedir. Osmanl
Imparatorlugu egemenli i alt na ald  di er ülkel-
erde oldu u gibi uygulad  T mar sistemi

Kürdistan da geçerli olmamaktad r. O topraklar
Mirin kontrolü alt nda bulunurken, ço unlukla da
Osmanl ya vergi dahi vermemektedirler.

19. yüzy lda ya ananlar, Kürdistan'daki
bu durumu do rudan etkilemi , tersinden bir sonuç
yaratmaya ba lam t r. Osmanl  ekonomik ve
siyasal anlamda ya ad  zay flamay , Do u'ya
yönelerek a maya çal m t r. lk  a ama da
Kürdistan' da Mirlerin kontrolüne son vermeye ve
onlar  kendine ba l  devlet görevlileri haline
getirmeye çal m , ekonomik anlamda
vergilendirmeye tabii tutarken, askeri olarak da
hizmet yükümlülükleri getirilmeye ba lan lm t r.
Bu da, Kürdistan'da ciddi rahats zl klara ve isyan-
lar n geli imine ko ul yaratm t r

O zamana kadar al k olmad klar  bu day-
atmalar kar s nda Kürtler, 1800 ün ba lar ndan
itibaren parça parça ayaklanmaya ba larlar. ilk
isyan, 1806 da Baban zadelerin isyan yla ba lar
1834- 1835 Revanduz isyan na Mir Muhammet
öncülük eder pe i s ra Bedirxan Bey, Yezdan er ve
1880 de Nehirili eyh Ubeydullah' n syan 'yla
duruk noktas na var r. Bu isyanlar n ortak yanlar
yerel düzeyde kalmalar d r. Her  ne kadar kimi
isyanlar yerelin s n rlar n  k smen  a sa da, ulusal
niteli e ve renklere bürünememi lerdir. Bu isyan-
lar n farkl  yanlar n n oldu uda söylenebilir.
Örne in; eyh Ubeydullah' n isyan na rengini
veren din faktörü iken, di er isyanlarda bu faktör
çok  s n rl  bir  yer  i gal eder. Kürtlük motiflerinin
zay f da  olsa bu isyanlarda bulundu unu söylemek
mümkündür. Ancak Kürt feodalerinin daralan
ç karlar n  kuruma iste i bu isyanlr n geli mesinde
belirleyici  rol oynam t r.

Bu isyanlar n zamanlamas nda,özelikle de
Osmanl  imparatorlu unun çökü  sürecine girdi i,
Balkanlardan parça parça toprak kaybetmeye
ba lad ; yine M s r Kavalas  Mehmet Ali Pa a'n n
o lu brahim Pa a'n n komuta etti i bir orduyla
Osmanl  ordular n  Ege  k y lar na, Kütahya s n r-

Kürdistan co rafik olarak
Osmanl  ve Safavi mp. aras nda

Kasr irin antla mas yla
kiye bölünmü

Bu payla m içinde Kürdistan' n
Dörtte üçlük diyebilece ümiz

Co rafya ve nüfus oran
Osmanl  egemenli i alt nda

Yer almaktad r
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lar na kadar geriletti i dönemde Revaduz
syan n n ya an yor olmas  zamanlama itibariyle

ba ar ans  ta yordu. Ancak, dar ç karlar n  kuru-
ma temelinde isyana kalk an Feodal Kürt
Beylerinin isyanlar  yenilmekten kurtula-
mam lard r. Bu yenilgilerde dinin etkisi kadar
ngiliz, F rans z ve Prusya imparatorluklar n n

roleri de belirgindir. Örne in; brahim Pa a'n n
Kütahya'dan geri dönmesini sa layan ngiliz ve
F rans z mparatorl klar  donanmalar  iken, Kürt
syanlar na kar  Osmanl  ordular n  düzenlemek

üzere görevlendirilen Prusyal  Moltke olmas  gibi.
Bu ko ullar yan yana gelince dar ç karlar
temelinde yakla an ve yerel kalan 19.yy Kürt
isyanlar n n yenilmesi kaç n lmaz hale geliyordu.

19. yüz y lda Kürt isyanlar  bu ekilde bir
birinin ard  s ra patlak verirken, çökü e geçen
Osmanl mparatorlu u da kendi iç sorunlar yla
u ra maktan ve bunlar  a mak için kendine göre
aray lar içerisine girmi tir. III. Selim ile ba layan
II. Mahmut le devam eden ve ard  s ra da tahta
geçen di er padi ahlar taraf ndan da bu aray lar
sürmü tür. Gerek isyanlar gerekse de bu aray lar,
Osmanl mparatorlu unun ya ad  sorunlar n
ciddiyetini ve içerisinden ç k lmazl n  ortaya
koyan göstergeler olmu lard r.

Osmanl mparatorlu u bu aray lar yla
bir nevi "kendini yeniden yap land rma yak-
la m n  ortaya koyarken, içeriden de çok ciddi
dirençle kar la m t r. Ön gördükleri de i imleri
dü ünsel olarak ortaya koymu larsa da pratikte bir
türlü bunu uygulayamam lard r. mparatorluk
bünyesinde syanlar n ardarda geli ti i bir süreçte
gerçekle en Gülhane Hatt  Hümayun'unda
(Tanz mat Ferman )(1839) da öngörülen yerelin
inisiyatifi ve ademi merkeziyetçilik le merkezin
rolü öne ç kar larak uygulanmaz k l nabilmi tir.

Asl nda Osmanl  da ya anan bu "de i im"
var olan sorunlar  çözme yerine pansuman tedavi
diye adland rabilece imiz anl k geçici çözümleri

ifade etmekten öte bir rol oynamam t r. Onun
içindir ki tüm bunlara ra men, Tanzimat
Ferman 'ndan sonraki süreçte de siyasal ve
ekonomik istikrars zl k sürmü , syanlar h z ndan
hiçbir ey kaybetmemi tir. Osmanl mparatorluk
tarihinde görülmedi i kadar, fazla say da padi ah
tahta ç km t r. D  borçlanmalar artm  ve ödene-
mez duruma gelmi tir. Do uda devam eden, Kürt
syanlar n n yan nda Ermenilerin syanlar  da

eklenmi tir.

H zla çökü e do ru giden bu süreci,
geli tirilen tedbirlerde engelleyememi tir. 1876 da

ilan  edilen  l.  Me rutiyet çok k sa sürmü  II.
Abdülhamit'in kanl  diktatörlü üne dönü mekten
kurtulamam t r.  O  süreçten  itibaren  "de i imin"
ad  bile an lmaz olmaya ba lam t r.

II. Abdülhamit dönemi, Osmanl  devleti
içerisinde özel bir öneme sahip oldu u kadar
Kürtler içinde ayr  bir yere sahiptir. Osmanl  devlet
tarihi içersinde istibdat dönemi olarak yerini
bulurken, Kürtler içinde i birlikçilik ve Osmanl
milisi haline getirilmeyi hedefleyen bir dönemi
anlat r olmu tur.

II. Abdülhamit Kürt syanlar n n bast r l-
mas n n ard ndan, Do uda patlak veren Ermeni
ayaklanmas na kar  ad n  verdi i "Hamidiye
Alaylar n " olu turma yoluna gitmi tir.

6262
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Olu turulan bu Hami iye Alaylar , Ruslar n
Kazaklardan olu turdu u atl  düzensiz süvari bir-
liklerinden esinlenerek örgütlendirilmi tir. Nas l ki,
Ruslar Kazaklar  kullanm larsa Osmanl larda,
Kürtlerden Hamidiye Alaylar n  olu turarak, ba ta
Ermeniler olmak üzere bölge halklar na kar  kul-
lanma yoluna gitmi tir. Kürtler bu ekilde askeri
olarak örgütlendirilirken, siyasal i birlikçilik içine
çekilmeye de ba lan lm lard r. Ayn  dönemde
Kürdistan da ve stanbul' da olu turulmaya
ba layan  A iret mektepleri bu yönde at lan ad mlar
olarak yerlerini alm lard r.

II. Abdülhamit dönemi Osmanl  içinde her
yünüyle muhalefeti bast rmay , Kürtler içinde de
i birlikçili i dört ba   mamur bir ekilde geli tir-
erek, askeri ve siyasi bir haz rl k sürecini içermi tir.
Dünyan n içerisinde bulundu u konjoktürel
durumda böylesi bir yönelim için, gerekli olan
ko ullar  sunmu tur.

ngiltere ve Fransa kar s nda Almanya
yeni bir kapitalist güç olarak siyaset sahnesinde
yerini alm , kendisine yeni Pazar aray lar  içeri-
sine girmi tir. O zamana kadar bilinen dünya
pazarlar n n egemen emperyalist devletler taraf n-
dan payla lmas , Almanya'y  bu devletlerin pazar
alanlar na yöneltirken, geçmi te mparatorluklar
olup, içerisinde bulunduklar  ba ml l k ili ki-
lerinde rahats z olan devletlerin, bu tutumlar ndan
yararlanma aray  içerisine girmeyi kendi ç kar na
görmü tür. Osmanl mparatorlu unun da bu tür
devletleraras nda bulunmas  Almanya'n n  i ini
kolayla t rm t r. Osmanl  da Almanya'n n bu yak-
la m ndan yararlanma yoluna gitmi  ve ordusunu
yeni askeri teçhizatlarla donatmaya ba lam t r. Bu
do rultuda Almanya ile antla malar imza-
lam lard r.

Dünyada geli en Milliyetçilik egemenlik
alanlar n  kay p eden ve giderek daralan Osmanl
da etkisini göstermeye ba lay nca, Osmanl  için de
art k tehlike çanlar  çalmaya ba lar hale gelmi tir.

II. Abdülhamit'in istibdad , koyu Milliyetçi
geli ime zemin yarat rken, reformist e ilimlerinde
budanmas na neden olmu tur. Ancak bu bir yere
kadar, 1908 'de ilan edilen Ik nc  Me rutiyete kadar
sürmü tür.

II. Me rutiyette I  Me rutiyet gibi k sa
ömürlü olmu tur. 1909 y l nda 31 Mart Vakas
olarak tarihe geçen ayaklanman n ard nda, bu
dönem son bulmu tur. ttihat ve Terakki
Cemiyetinin koyu diktatoryal yönetimi alt nda,
Abdülhamit dönemindekine benzer bir istibdat reji-
mi, o süreçten sonra damgas n  vurmaya devam
etmi tir. Ancak Sultan Hamit döneminden farkl
olarak, istibdad n padi ah taraf nda de il, bir parti
taraf ndan yürütülmesi gerçe i burada söz konusu
olmu tur.

K sa erimli olup ard ndan bir darbeyle
sonuçlanm  olsa  da,   II.  Me rutiyet dönemi
Osmanl  devleti içinde bir nefes alma anlam na
gelebilecek aç l mlara da ko ul yaratabilmi tir.
De i ik kimlik ta yan milliyetlerin kendi kimlik-
lerini kullanarak, kendilerini ifade etmelerini ve
örgütlenmeleri bu gerçeklik içerisinde yerini bul-
mu tur. Kürtler de bu süreç içerisinde kendisini
örgütleyebilmi lerdir.

Kürtler daha önceleri de, Kürt- Kürdistan
gibi kavramlar  kullanmaya ba lam lard r.
Kürtlerin kendi kimliklerini kullanmaya ba lamas ,
Osmanl y  korkutsa da II. Abdülhamit döneminde
Kürtlere yönelik özel politikalar n geli tirilmesinin
önünü alamam t r.  Kürt  A iret reislerinin çocuk-
lar , A iret mekteplerine al narak i birlikçile tirme
yoluna gidilmi , Kürt feodalleri ve Osmanl  devleti
aras nda ili ki a n n örgütlendirilmesinin halkalar
olarak de erlendirilmi lerdir. Buna ra men, stan-
bul da A iret mekteplerinde e itime al nan Kürt
A iret reislerinin çocuklar n n Osmanl da geli en
milliyetçi dü üncelerinden etkilenmeleri engellene-
memi tir. Nas l ki, Türk milliyetçili i için Avrupa
bir okul haline gelmi se, Kürtler için de stanbul
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ayn  anlama gelmi tir. Ancak bir fark  vard r, oda
Avrupa da Türkler Türk milliyetçili i ile kendi
hükümranl klar n  hedeflerlerken, Kürtler kendi
kimlikleri ile Osmanl  bütünlü ü içinde yer almay
esas alan bir yakla mla milliyetçiliklerini dil-
lendirme yoluna gitmi lerdir. 1898 'de Kahire'de
ç kan Kürdistan  adl  gazetenin  ideolojik do rul-
tusunu da bu yakla m olu turmu tur. Ayr ca bu
süreçte Kürtler ilk defa stanbul 'da kendi kimlik-
leri ile yasal olarak örgütlenmi lerdir. Mehmet Ali
Bedirxan, Seyit Abdul Kadir ve erif Pa an n da
içerisinde yer ald  ki iler taraf ndan, Kürt Teavün
ve Terakki Cemiyeti kurulmu  ve ayn  isimi ta yan
bir yay n organ  ç kar lm t r.

II. Me rutiyetin k sa sürmesi beraberinde
di er cemiyetler gibi, Kürt Teavün ve Terakki
Cemiyetinin de kapat lmas na neden olmu tur.
Buna ra men Kürtler de i ik isimler alt nda
örgütlenmelerini sürdürmü lerdir.1909'da
Amed 'te Peyman ismiyle bir gazete
ç kar l rken 1912 'de Hêvi ismiyle gençlik
örgütlemeleri içine girilmi  ve bu örgütlemeye
ba l  Roji  Kürt  ad yla bir yay n organ
ç kar labilmi tir.

1912 'de ba layan Balkan Sava
Osmanl  için bir dönemeci olu tururken, ayn
ekilde o süreçteki kendi isimleri ile örgütle-

nen Kürtler için de Kürtlüklerini bir yana
b rakt klar  bir süreç olmu tur. Osmanl  kimli i
alt nda Balkan Sava 'na kat lmay  tercih
etmi lerdir.1914'te ba layan 1. Dünya Sava ,
Kürtlerin Balkan Sava 'ndaki tutumlar n n devam
etti i bir dönem olmu tur. Türkler kadar Kürtler de
bu sava ta yer alm lard r.

1. Dünya Sava nda Osmanl mparator-
lu u'nun yenilmesi ve Sevr Antla mas , eski
Osmanl  egemenli i alt nda kalan halklar için, yeni
bir süreci ba latm  olsa da, Kürtler aç s ndan önce-
ki dönemin farkl  biçimlerde sürdürülmesinden öte
bir anlama gelmemi tir. Olu turduklar  kimi

örgütlemelerine ra men bu gerçeklik
de i memi tir.1918 de stanbul'da kurulan Kürt
Teali ve Terakki Cemiyeti Sevr Antla mas  uyar n-
ca kendine "tan nan haklar " savunurken, ondan
ba ms z olu umu Erzurum da ba layan Azad
ad yla örgütlemeler olu maya ba lam t r. Asl nda
bu noktada Kürtler de kendi içinde fiiliyatta bir yol
ayr m na girmi lerdir.

Cumhuriyet Dönemi Ve syanlar
1. Dünya Sava 'ndan yenik ç kan Osmanl

devletinin parçalanmas  kar s nda, Kemalistlerin
ba latt klar  ulusalc  hareket kar s ndaki izlenen
tutum burada belirleyici olmu tur. Kürtler
Kemalistlerin yan nda tutum belirlemeyi tercih
etseler de kendi kimlikleri ile varl klar n n
gözetilmesinden vazgeçmemi lerdir. 1919'da pat-
lak veren Koçgiri syan  bunun somut bir ifadesi
anlam na gelmi tir.

Koçgiri syan  Alevi Kürtlerin yo unlukta
bulundu u  Sivas  ve  Dersim      (Ümraniye  ve
Refahiye) aras nda kalan bölgede gerçekle mi tir.
Koçgiri bölgesinin di er bölgelerden ayr lan
özeli i, tarihte Kürt Mirlik ve Beylikleri aras nda
ya anan çeli ki ve çat man n burada ya anma-
mas ,  H ristiyan- Ermeni tehlikesine kar  kul-
lan lan Din propagandas n n etkili olmamas  ve
Kürdistan fikrinin burada canl  olmas nda yatar. Bu
syan kendili inden de il, belli bir program

çerçevesinde ba lam t r. Bu syan n talepleri



aras nda; 1-) Kürt özerkli inin, Ankara taraf ndan
kabulü,2-) Elaz , Malatya, Sivas ve Erzincan
cezaevlerinde bulunan Kürt mahkumlar n n serbest
b rak lmas ,  3-)  Kürt  ço unlu unun ya ad  yer-
lerde görev yapan Türklerin geri ça r lmas , 4-)
Türk kuvvetlerinin Koçgiri bölgesinden geri çek-
ilmesi bulunmaktad r. Ayr ca syan n daha da
geli mesi ile birlikte  Ba ms z Kürdistan'n n kab-
ulü de Ankara'dan istenen talepler talepler aras na
kat lm t r.

Koçgiri syan , Kemalist hareketin
ba ar s ndan önce gerçekle mi tir. Da lan
Osmanl  topraklar  üzerinde, Kürt kimli i ile ya a-
mak hedeflenmi tir. bu syana Kürt Teali ve
Terakki Cemiyetinin kurucular  aras nda yer alan,
Ali an Bey ve Nuri Dersimi gibi ahsiyetler
öncülük etmi lerdir. syan daha sonra Kürdistan' n
bütününe yans yamam  ve bölgesel düzeyde
kalarak bast r lm t r.

Asl nda Koçgiri syan na öncülük eden,
Ali an Bey ve Nuri Dersimi özgünlü ünden yola
ç karak, stanbul da ortaya ç kan Kürt kimlikli ki i
ve hareketlerin aray lar n  da tespit etmek olas
görülmektedir. II. Me rutiyet döneminde stanbul'-
da Kürtler Teavün ve Terakki ad yla örgütlenir-
lerken, olu an bu yap lanma içerisinde her ne
kadar Kürt A iret reislerinin çocuklar  ve bilinen
A iretlere mensup ki iler yer alm  olsalar da, bun-
larla birlikte stanbul 'da bulunan sosyal olarak
farkl  s n f ve kategorilere mensup Kürtler de yer
alm lard r. Mutki'li Halil Hayali bunlar aras nda
bulunmaktad r. Mutki'li Halil Hayali'nin de i ik
toplumsal kesimlerden gelen Kürt çocuklar na,
Kürtlük bilincini verme çabalar  bilinmektedir.
Hatta o süreçte kurulan Kürtçe E itimi Yayma
Cemiyeti'nin stanbul'da 30.000 Kürt çocu una
hizmet vermeyi hedefleyen bir çal may  ön
görmesi  de,  II.  Me rutiyetten sonra geli en, Kürt
kimlikli e ilimlerin içerdi i farkl  toplumsal kes-
imlerin varl na i aret etmi  olmaktad r.

Osmanl n n da lmas ndan sonra yeniden
bir canlanma içine giren Kürt kimlikli e ilimler
aras na giren bu farkl l klar kendisini göstermekte-
dir. Koçgiri syan nda, bu somut olarak
ya an rken, Azadi Cemiyeti'nin faaliyetlerinde bu
gerçek aç a  ç kmaktad r. Koçgiri syan 'nda ve
Azadi Cemiyeti'nin örgütlenmesinde Kürt kim-
li inde srar eden yakla mlar, Kürdistan'a ta nma
ve orada örgütlenme ve mücadeleyi öngörürken;
Kürt egemen s n f na dayal  ve onlar n temsilini
öngören Kürt kimlikli yakla m daha çok stanbul'-
da kalmay  ve  yap land r lmaya ba lanan yeni
Türk devleti ile bütünle meyi kendi ç kar na uygun
görmü lerdir.

Koçgiri syan 'n n örgütlendirilmesi gibi,
Azad  Cemiyeti de kendisinin öncülük edece i bir
isyan  öngörmü  ve bunu örgütlendirme çabas
içerisine girmi tir. Beytül ebap'ta erken bir kalk -
ma içerisine girmi lerdir. Azadi cemiyetinin bir-
le imi de i ik kesimlerden olu maktad r. Osmanl
bürokrasi ve devlet yap s  ile geçmi te ili ki içinde
olanlarla birlikte, onunla bütünle meyenler de bu
hareket içerisinde yer alm lard r. Kürtlerin içinde
Amed'de ya ayan Cemil Pa azade örne inde
görüldü ü gibi bilinen aileler ise bu harekete uzak
kalmaya çal m lard r. Azadi Cemiyeti de ifre
olup öncüleri yakalan nca cemiyetinin öncülü ünü
daha geri planda kalanlar üstlenmi lerdir. eyh
Sait te bunlar aras nda bulunmaktad r. Daha sonra
Piran' da ortaya konan provakasyonla Kürtlerin
zaman ndan önce plans z bir ekilde harekete
geçmesi sa lanm t r1925'te Genç, Palu, Hani böl-
geleri içerisinde kalan ve eyh Sait syan  olarak
tarihe geçen bu isyan k sa sürede bast r lm t r.

eyh Sait syan 'n n bast r lmas  sadece
Kürtlere yönelik ba lat lan bask lar  de il, ayn
zamanda ba ar ya ula an Türk Kemalist ulusal
hareketinin siyasal bir organizasyon ve devlet
olarak o süreçle birlikte yöneliminin ne olaca n
da ortaya koymu tur. Bu anlamda eyh Sait
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isyan 'n n bast r lmas  Kürtlere soyk r m ve asimi-
lasyon, Türk siyasal yap lanmas na da otokratik bir
ekillenme olarak damgas n  vurmu tur.

Böylece, "tek ulus, tek Pazar" yaratma
do rultusunda "tek ef, tek parti" rejimine geçilmi
"Takriri Sükun"  yasalar yla "Bölge
Müfetti likleri," " stiklal Mahkemeleri" kurulmu ,
"Tedip ve tenkil" uygulamalar n n  önü  aç lm ,
ç kart lan " Tekke ve Zaviyelerin" kapat lmas
kararlar yla, dinlerin ve mezheplerin ibadet
etmelerine bile konulan yasaklama ve s n rlamalar-
la, Türkiye tamamen kapal , otokratik bir sistemle
yönetilmeye ba lanm t r.

Koçgiri isyan n bast r lmas , Azadi
Cemiyeti'nin yöneticilerinin tutuklanmas  ve eyh
Sait isyan n bast r lmas ndan sonra Türk devletinin
Kürdistan politikas  uygulanmaya devam etmi  ve
Kürdistan tamam yla Türk ulusla mas n n gerçek-
le me alan  olarak görülmü tür. Askeri, ekonomik,
kültürel ve siyasal boyutlar yla  da  buna  h z
kazand r lm t r.

Türkiye devlet s n rlar içersinde kalan,
orta, kuzey ve bat  Kürdistan'da Türk egemen-
lerinin bu soyk r mc , asimilasyoncu politikalar
sürerken, Kürtlerin kar  koyu u da devam
etmi tir. Yurt d na  ç kmak zorunda b rak lan ve
daha çok da Ortado u ülkelerine giden( Tebriz,
Lübnan, Kahire, Tahran vb.) Kürt ayd nlar
aralar nda ili kilenmelerini sürdürmü lerdir. Ve
1927'da Beyrut'ta Hoybun ( Ba ms zl k) ad yla
örgütlenmi lerdir.

Hoybun önceki Kürt kimlikli örgütlen-
melere oranla daha geni  bir yelpazede örgütlenme
ve öngörüye sahip olmu tur. Konjoktürel durum da
bunun için gerekli ko ular  yaratm t r.1917'de
Rusya da gerçekle en devrim ezilen halklar için
umut  olurken, Bat l  devletler içinde Wilson
prensiplerinde de dile geldi i gibi, Uluslar n Kendi
Kaderlerini Tayin Hakk  ilkesine kay ts z kalmama
gibi bir sonuç yaratm t r.  I.  Dünya  Sava 'ndan

sonra Türkiye ve ran' n yan nda Suriye ve Irak
gibi yeni devletlerin olu mas , Kürdistan' n Güney
ve Güneybat  parçalar n n bu devletlerin s n rlar
içersinde kalmas ,  Türkler  ve ranl lar n yan nda,
ngiltere ve Fransa'n n bölgede müdahil güçler

aras na girmeleri, Ortado u'da  yeni  güç  ili kileri
ve dengelerinin olu mas na neden olmu tur. En
önemlisi de ba ms zl k mücadeleleri yeni ba lay-
acak olan mazlum halklar için yeni örgütlenme,
sava  strateji ve taktiklerinin geli tirilmesi
olana n  yaratm t r. Tüm bunlar Hoybun
cemiyetinin olu umunda elveri li konjoktürel
ko ullar  olu turmu tur.

Hoybun'un var olan bu kojoktürel ko ullar
de erlendirip, kendisi için ne kadar bir dayanak ve
alt yap  haline getirdi i tart mal d r. Buna ra men
önemli say lacak ad mlar n da sahibi olmu tur.

Hoybun, merkezini Halep'e ta yarak Kuzey
Kürdistan'da bir ayaklanmay  ön görmü , en elver-
i li alan olarak gördü ü A r 'da gerilla taktiklerini
esas alarak, isyan  ba latma karar n  alm t r.
syan n komutas n hsan Nuri üstlenmi tir. 1928'te

A r 'da ba layan isyan, bir Kürt Hükümetinin
kurulmas n  hedeflemi , belirli bir e itim alm
güce dayal  askeri bir harekat  ba latmay  öngör-
mü tür. Türk birliklerine önemli kay plar verdirt-
ilmi ,  A r  ve bölgesinde belli bir dönem etkili
olunmas  sa lam t r. Ancak daha sonra ranla
yap lan anla ma çerçevesinde Türk askerlerinin
geçi ine izin vermesiyle birlikte gerçekle en ku at-
ma harekat  ile isyan bast rlm t r. syan n bast r l-
mas ndan sonra da Hoybun varl n  sürdürmü ,
1942'de Do u Kürdistan'da kurulan Komala
örgütüne kat larak varl n  sona erdirmi tir.

Komala örgütlemesi her ne kadar Do u
Kürdistan'da kurulmu  olsa da daha sonra Kuzey
ve Güney Kürdistan da kat l mlar gerçekle mi tir.
Do u, Güney ve Kuzey Kürtlerinin kat l mlar n n
sa land  Dalamper  da lar nda bir toplant n n
yap lmas  bile söz konusu olabilmi tir.



Koçgiri ve A r syanlar n n ba ms zl kç
ulusal özelikleri bu her iki syan n ortak yönlerini
olu tururken, eyh Sait syan  ve daha sonra
gerçekle mi  olan Dersim syanlar ndan farkl l k-
lar n  ortaya koymaktad r. Her ne kadar eyh Sait
syan n bast r lmas ndan sonra idam sehpas na

ç kar lan Kürt ahsiyetleri, kimlikleri ile birlikte,
Kürdistan ideallerini ortaya koymu  olsalar da, bu
farkl l k öz itibariyle varl n  korumu tur.

A r  isyan n n bast r lmas ndan sonra
1934 y ll nda ç kan 2510 say l  kanunla Türkiye 1-
)Yo un bir biçimde Türk kültürüne sahip, 2-)Türk
kültürüne sahip olmayan nüfusa Türk dili ve
kültürünün benimsetilece i, 3-) Bo alt lacak olan
alanlar ba ta olmak üzere üç bölgeye
ayr t r lm t r. Ve ard ndan da 1936 y l nda
Dersimde ola anüstü hal ilan edilmi tir.

Amaç bahsi geçen bu yasan n pratikle tir-
ilmesi için Dersim'in kontrol alt na al nmas  ve her
yönüyle denetimin sa lanmas d r. 1876'dan beri on
bir sefer düzenlenmesine ra men bir türlü girile-
meyen Dersim'in i gal edilmesidir.
1936'da ola anüstü halin ilan yla birlikte Dersim
ku at lm  ve her türlü giri  -ç k a yasaklanm t r.

Dersim'de isyan, önceden gerçekle en bir
planlama do rultusunda de il, Türk ordu birlik-
lerinin yönelimleri kar s nda ba lam t r. Türkiye
Devleti Dersimlilerin teslim olmas n  istemi tir.
Bunun kar s nda ise Dersimliler bu ku atma ve
yönelime kar  durarak "Dersimi kendilerinin
yönetmelerine izin verilmesi" talebinde bulun-
mu lard r. Türk devlet yetkilileri Dersimlilerin bu
taleplerini götüren elçilerini öldürerek kar l k ver-
mi  ve sald r s n  ba latm t r.

Tarihinde oldu u gibi Dersimde büyük bir
direni  ya anm  olsa da isyan sonuçta katliamla
bast r lm t r. Resmi rakamlara göre K rk bin
(40.000) ki i katledilmi , köyler bo alt lm ,
ya ayanlar "Mecburi skan'a" tabi tutulmu  ve
Dersim yasak bölge olarak ilan edilmi tir.1936'da

ilan edilen ola anüstü hal ise, 1948'de
kald r lm t r.

Dersim syan n n bast r lmas  Kuzey
Kürdistan'da bir dönemin kapanmas  ve yeni bir
dönemin ba lamas  anlam na da gelmi tir.
Cumhuriyetin ilan yla birlikte Türkiye devlet s n r-
lar  içerisinde kalan topraklar  askeri olarak i gal
etmi tir. Dersimde bast r lan isyan ise bunun son
halkas  olmu tur.

Dersim syan 'n n da önceki isyanlarla
hem benzer, hem ortak yönleri bulunmaktad r.
Ortak yönleri isyanlar n bölgelerle s n rl  kalmas ,
ülke ve halk bütünlü ünü temsil edememeleri ve
hakl  gerekçelere dayanm  olmalar d r. Ayr lan
yönleri ise Koçgiri ve A r syanlar nda olan pro-
graml  ve ba ms zl kç  karekterin eyh Sait ve
Dersim syanlar nda olmamas , Kürtlük temalar
olsa da böyle bir özeli in syanlar n ba lay na
gerekçe olu turmam  olmalar d r.

Dersimde bast r lan syan, ayn  zamanda
askeri i galin kültürel ve ekonomik i gal ile
tamamlanmas n n önünün aç lmas  anlam na
gelmi tir. Art k Kuzey Kürdistan Türk devletinin
kontrolü alt na girmi , buralarda Türk ulusla -
mas n n geli tirilmesi önünde hiçbir engel
kalmam t r. Beyaz sömürgecilik olarak da
adland r lan kültürel sömürgecili in ba ar s  için
kap lar sonuna kadar aç lm t r. Kürtçenin yasak-
lanmas , bölge yat l  okullar nda çocuk say labilecek
ya lardaki Kürtlerin Türkle tirilmesi sürecine gir-
ilmi tir. Türklük " övünülecek, ula lmas  gereken bir hedef
olarak" kabul ettirilirken "Kürtlük a a lanmaya" ba lan-
m t r. Nas l Cumhuriyetin kurulu unda, hâkim parola "Ne
Mutlu Türküm Diyene" biçiminde belirlenmi  ise, beyaz
sömürgecilikle birlikte Kürdistan da "e er ya amak istiyor-
san, Türk olacaks n" parolas  öne  ç kar lm t r. Böylece
Beyaz sömürgecili e rolü oynat larak ekonomik i galle; tüm
zenginlik kaynaklar n n, insan n fizik ve beyin gücünün
talan  dahil Kürdistan'da sömürgecilik süreci tamamlanmaya
çal lm t r.
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Türümüzün sosyal bir varl k biçiminde
geli me göstermesiyle birlikte bilimin de temelleri
at l r. nsanl n edinmi  oldu u ilk bilgi günümüz
biliminin de tarihsel temelini olu turur. Bilgi, di er
ad yla bilim toplumsal geli meyi aç a  ç kard
gibi kendisi de ayn  zamanda toplumsal etkinlik-
lerin bir sonucu olarak geli ir. Bu anlamda bilim
ç k  itibar  ile toplumun demokratik ve kollektif
çabas n n bir sonucudur.

Günümüz bilimi kozmostan kuantuma
kendisiyle birlikte aç a ç karm  oldu u muazzam
geli me düzeyi ile ba  döndürücü bir niteliktedir.
Bilgi ve teknik bak m ndan aç a ç karm  oldu u
birikimlerin yan  s ra, bilimin günümüzde egemen-
lerin elinde do ay  ve insan  sömürme ve tahrip
etme arac na dönü mesi, özünde demokratik ve
özgürlükçü bir çizgide geli en bilimin kendi
geli im do as yla da uyu mamaktad r. Bu da gerek
bilimin geli im mant , gerekse kullan m tarz nda
baz  yanl  ve yetersizliklerin oldu unu  göster-
mektedir.. ktidar güçleri taraf ndan toplumdan
soyutlanarak ele al nan bilim, sanki toplumun
d nda, topluma ra men geli ebilir bir olguymu
gibi yans t lmaktad r. Oysa böyle bir kan  sistem
sahiplerinin ç karlar n  koruma, sürdürme mak-
sad yla geli tirdikleri büyük bir sapma ve yaland r.
Nas l ki insana ra men felsefe geli emez ise ayn
ey bilim içinde geçerlidir. Burada yarat lmak iste-

nen dahas  yarat lan, etik d  sorumsuz bir bilim-
ciliktir. Günümüzde do a ve toplum üzerinde
gerçekle tirilen ve gittikçe onar lmas  güçle en
tahribatlar, sorumsuzca geli en böyle bir bilimcil-
i in do al sonuçlar  olmaktad r. Bütün bu gerçek-
likler ortadayken çevremizde rastlad m z ve
giderek bir anlay a dönü en "ya, biz ne yapal m,
bilim geli iyor dünya da bu geli melere denk

de i iyor ne yap labilinir ki, bize de bu geli melere
ayak uydurmak dü er" biçimindeki söylem ve yak-
la mlarda sözkonusu bilimcili in zihniyet boy-
otunda geli en ac  yans malar  olmaktad r. Daha
sa l kl  bir bak  aç s yla bak ld nda, sistem
taraf ndan temel bir ideolojik yakla m olarak
topluma hakim k l nmaya çal lan bu tarz bir bil-
imcili in kar s nda geli en bu tür kabullenmeci ve
boyun e meci yakla mlar hiçte bilimsel bir alg la-

ma ve duru u yans tmamaktad r. Ku kusuz burada
yap lmas  gereken, kabaca bilimi reddetmek veya
bilimin aç a ç kard  kazan mlar  d lamak de il,
daha çok bilimin ne oldu u, nas l ve hangi temelde
geli ti i, kime hizmet etti i, daha da önemlisi neye
hizmet etmesi gerekti i gibi baz  temel sorular
kendimize sormam z olacakt r. Bunu gerçek-
le tirmek için de ba ta iktidar temelli geli en
günümüz bilim ve bilimcili inden ku ku duymak
gerekir. Hat rlayaca m z gibi bilimin kendisi de
en büyük geli im düzeyini ku kuyu temel alarak
yakalayabilmi tir.  Bir eyden ku kulanmak o eyi
sorgulaman n ba lang ç ilkesidir. Böyle bir yak-
la m n, bizi bilime kar t bir pozisyona de il,
aksine daha do ru bir bilimsel anlay  geli tirm-
eye götürece i aç kt r.

GÜNÜMÜZ B L M N N ELE T R S



Yukar da belirtti imiz bilimi oldu u gibi
kabullenme kaderci ve boyun e meci yakla m-
lar n temel bir nedeni de bilimi yeterince kavraya-
mamakt r.  Hem bir  anlam karma as n n ya anma-
mas  hem de do ru kavranmas  bak m ndan yön-
tem olarak bilimi izah etmekte yarar var.

Yöntem ve mant k olarak günümüz bilimi
Do a, evren ve insan hakk nda yap lan,

sistemli ara t rma, gözlem ve deneye dayal
dü ünsel etkinliklerin bütününe bilim denilmekte-
dir. Olay ve olgular n diyalekti ini, i leyi
yasalar n  anlamaya, do ruya en yak n olarak aç k-
lamaya, kuramla t rmaya dönük sistemli bilgi ve
dü ünsel etkinlikler geli tirme bilimde temel çal -
ma mant d r. " yöntem olarak bilim, olgular

aç klamaya yönelik bir ara t rma, bir problem
çözme i lemidir. Bilimsel yöntemin asal, kendine
has özelli ini 's nama -yan lma-yan lg y  ay klama'
diyebilece imiz ara t rma sürecinde bulmaktay z.
Bu süreçte ilk ad m, problemi tan mak; ikinci
ad m, probleme çözüm olas l  ta yan hipotez
(varsay m) olu turmak; üçüncü ad m, gözlem veya
deney verilerine ba vurarak hipotezin do ruluk
de erini yoklamakt r. Ancak, hipotez (aç klay c
ilke) olu turman n  belli  bir  yolu  ya  da  yöntemi
oldu u kolayca söylenmez; bulu  büyük ölçüde
ara t rmac n n deneyimine, imge gücüne veya
ussal (ak lsal) yetene ine dayan r. Hipotezin yok-
lanmas  ise biri 'mant ksal'', di eri 'i lemsel'' diye-
bilece imiz iki boyutlu yöntemsel bir uygulamaya
dayan r. Mant ksal boyutta, hipotezden olgusal
yoklanmaya el veren öndeyi ler ç karsan r; i lem-

sel boyutta ise ç karsanan öndeyi ler gözlem veya
deney sonuçlar yla kar la t r larak yoklan r.
Sonuç olumluysa, hipotez, aç klay c  bir ilke veya
kuram olarak benimsenir; de ilse, yeni hipotez
aray na giri ilir. Bilimin izledi i bu yöntemle
giderek daha kapsaml , aç klama gücü daha yüksek
kuramlara ula lmaya çal r."

Bilim bitmeyen bir ara t rma sürecidir.
Bilimde hiçbir bilgi, hiçbir kuram son halini alm
de ildir. Her an yeni verilere ula ma olas l k
dâhilindedir. De i en hayat artlar nda yetersiz
kalan kuramlar yerine yenilerini bulup ortaya
ç karmak, hep yeni bilgilere ula mak bilimde bit-
meyen bir süreçtir.

Bilimsel yöntemle bilgi elde etme üç a a-
mada öngörülmektedir. Birinci a ama, sorunu
do ru tan mlamad r. Her olgunun, olay ve sürecin
kendi bütünselli i içinde, ili ki ve çeli kileriyle
do ru çözümlenmesi, gerçe e yak n bir tan mla-
may  gerektirir. kinci a ama, yap lan tan mla-
man n, tan mlamaya ili kin çözümlemenin, en
az ndan uygulanagelmi  biçimiyle "tümdengelim
(soyut genellemelerden somuta varma ya da genel
bir önermeden hareketle tek- tek özel durumlara
ula ma) ya da tümevar m (somut olandan soyut
genellemelere ula ma ya da özel bir durumdan
hareketle genel önermelere varma)" yöntemiyle
do rulanmas d r. Sonuncu a ama ise bütün
sonuçlar n bir tez halinde kendi somut kan tlar  ile
birlikte rapora dönü türülmesidir. Bu üç a amayla
birlikte bilgi elde edilmi  olur.

Bilim veya bilimsel yöntem olarak öze-
tledi imiz bu k sa tan mdan da anla ld  gibi olay
ve olgular  yorumlama ve anlama öyle kendili in-
den geli ebilecek bir olay de ildir. Bilgi edinme,
olaylar n özünü kavrama, düzinece hesap ve i lem
yapmay  gerektirir. Ancak burada kendimize u
sorular  sormak durumunday z acaba yukar da
belirlenen sistemli i lemler olmadan veya söz
konusu yöntemin d nda bilgi edinilemez mi?

Komün a rKomüna r 6969

Bilim bitmeyen
Bir ara t rma sürecidir

Bilimde hiçbir bilgi, hiçbir kuram
Son halini alm  de ildir.

Her an yeni verilere ula ma
Olas l k dâhilindedir



Komüna rKomüna r7070
Analitik zekâca belli bir düzeyde geli tirilen bu
yöntem, hayat n bütünlüklü kavray n   sa lamaya
yeterli mi? Bilgi edinmede veyahut bilim yapmada
güdülerin, duygular n, sezgilerin rolü nedir?
Dahas  bilgi edinmede, bedenin i levi nedir? Ve
hepsinden önemlisi de madde eksenli geli en bir
ölçme biçme i lemi maddi olmayan gerçekli i ne
kadar kavrayabilir? Bunlar üzerinde tart lmas
gereken baz  temel sorulard r.

ktidarc  bilimin ele tirisi
Do ru bilgi do ru eylem içindir. Bilimin

do u u da bu gereksinimden do mu tur. nsanlar
en temel gereksinimlerini do adan kar larlar.
Do adan do ru yararlanabilmek, bir ölçüyü gerek-
tirir ki, bu da do al yasalar n bilgisine ula makla
mümkün olmu tur. nsanlar, kendisini çevreleyen
dünyay  tan madan, nesnel yasalar n bilgisine ula -
madan kendi ya am n  hep eksik idame edecek-
lerdir. En temel gereksinimlerini kar lamak için
bile, do al yasalar n bilgisi gerekmektedir. Bilim
ya am n pratik üretimi, tecrübelerin aktar lmas ,
yan lg lar n ay klanmas  yoluyla daha do ru bilgi-
lerin elde edilmesi eklinde sürekli bir geli im
içinde olmu tur. Bilimsel geli meyi sa layan da bu
itici güçtür. Bilim bu anlamda insanl n en de er-
li kazan m  olarak  de erlendirilebilir. Ne var ki
bilim, hem amaç ve hem de yöntem bak m ndan
tart ma yaratan belli sonuçlara da yol vermi tir.

En genelde anlamda bilimin amac ; "genel
do rular n ve temel yasalar n bilgisine ula mak"
eklinde tarif edilmi tir. Bilimsel yap da bu konu-

da ya anan bir sorunsall k, nesnel yasalar n bilgi-
sine ula lmaya çal l rken, bununla neyin amaç-
land , yukar da da belirtildi i üzere etikten
ba ms z bir bilimsel geli imin olup olamayaca
temel bir tart ma konusu olmu tur. nsan bilim ile
do ay , çevresini tan yarak, daha do ru ve bilinçli,
daha iyi ve güzel bir ya am  yakalamay  m , yoksa
daha fazla iktidar olabilme ve egemenlik arac na
dönü türmeyi mi amaçlam t r sorusu, bu tart -

man n ana gövdesini te kil etmektedir. Özellikle
kapitalist uygarl n, en genelde de devletçi-ikti-
darc  güçlerin nesneyi tan mada diyalektik, kul-
lan m nda ise pragmatik olmalar  bilim-etik de er
sorununu gündeme getirmi tir. Bu konuda bilimi
sorgulamaya yönelik yap lan ve bilimsellik de eri
yüksek olan yorum, bilimi kullanma amac ndan
kaynakl  moral ilkeden uzakla m , pragmatik,
ç karc , so uk analitik zekân n toplumsal ve ekolo-
jik yap da ciddi tahribatlara yol açt na ili kindir.
Gerçekten de günümüz insan n n dilinde bilim,
çevresine ve do aya daha fazla hâkim olmad r.
Günümüzde somut anlamda bilgi, en temel ser-
maye, daha fazla sömürü ve kar arac  olma i levi-
ni görmektedir. Bu durum, hiçbir ça da kar lan-
mad k beyinsel bir tüketime yol açmaktad r.
"Beyinsel sömürü" de denilen bu tarz bir bilgi kul-
lan m i lemi, genel insanl a hiçbir yarar sa lama-
makta, do ru  ö retmemekte, sürekli y k c  ve
parçalay c  bir rol oynamaktad r. Bundan hareketle
bilgi tekelini elinde bulunduranlar, toplumun yeni
tanr lar  olarak insanl  biçimlendirecek ve kul-
lanmaya çal acaklard r. Salt bilgi anlam nda bil-
imsel yap da bu ve buna benzer biçimde tehlikeli
yanlar n ortaya ç kmas , hakl  olarak bilimin etik
de er ba lam nda ele al nmas n  vazgeçilmez
k lm t r. Ya anan sorunun ciddiyeti bak m ndan
denilebilir ki günümüz biliminin en temel sorunu,
daha fazla "bilgiye" ula maktan öte (bilgi insan
için her zaman gerekli olan bir ihtiyaç olsa da),
kontrolsüz ve tehlikeli geli melere yol veren yan-
lar n n etik ilkeye kavu turulmas  ve düzeltilmesi
sorunudur. Etik de erden kastedilen ey, bilimsel
geli imi "geriye çekme" ba lam na oturtmak
de ildir. Hele, önlemek hiç de ildir. Kald  ki
"do ru bilgi"lenmenin kaynaklar  nedir sorusu,
günümüz biliminin analiz etmesi gereken en temel
konular ndan biridir. Toplumsal bilinç kaynakl
olmayan, yine bütünsellik içermeyen parçal  bil-
gilenme durumu hem sorunun kayna  ve hem de



süregelen bilim çevrelerinin de en temel handikab
olmu tur. Bununla ba lant l  olarak ortaya ç kan
sorun, insanl n zihniyet yap s nda ya anan
parçal  zihniyet durumudur.19. ve 20. yüzy l bilim-
inin bir yöntem sorunu olarak ele ald  olgular
daha fazla parçalara ay rarak tan mlama yakla m ,

epistemolojik (bilgi bilimi) alanda bir bölünmeyi
getirmi tir. Bu bölünme, insan zihniyet yap s nda
olgulara bütünsel bakmaktan uzak, "tekil olgusal-
l k" sanki bir "varl k" ve "olu " biçimiymi  gibi bir
bak  aç s na neden olmu tur. Bunun ya ama yan-
s mas , en kabas ndan bir bireycili i ve toplumsal
de erler dizisinden kopu u getirmi tir. Bundan
ötürü olu an bu zihniyet yap s , kendinden öte
hiçbir eyi dü ünmemekte, kar s nda kendisini
sorumlu ve ba l  görmesi gereken hiçbir moral-
de er ilke tan mamaktad r. Bu, insan n olabilecek
en tehlikeli konumudur. Buna "bilimsellik" ya da
bilimsel yöntem ad na yol verilmesi, bilimin en
tehlikeli bir tarzda iktidar n hizmetine sunulmas n-
dan kaynaklanm t r. Bu anlamda en öncelikli bir
sorun, bilimin iktidar tekelinden ç kar lmas
sorunudur. ktidar bilme perspektifinin
hizmetinden kurtar lamayan bir bilim toplumlar n,
halklar n, dolay s yla insanl n hiçbir sorununa
çözüm üretmeyecektir. stenildi i  kadar  gen hari-
tas  çözümlensin, kuantum dünyas na girilsin,
sosyoloji analizleri yap ls n, yeni bilimsel anali-
zlere ula ls n bundan daha fazla iktidar güçleri ve
sermaye tekelleri yararlanacaksa ve onlar  daha da
güçlendirecekse, böyle bir bilimin genel insanl a
pek bir yarar  dokunmayacakt r. Süregelen bilimin

bu anlamda neden bir sorgulanmaya tabi tutuldu u
anla l rd r.

Belirtilen ç kmazlar yla insanl n sorun-
lar na din kadar bile çözümler getirmeyen iktidar-
bilme tarz ndan kaynakl  bilimin sorgulanmas
gerekti ini belirten Réber Apo"Madem bilim bu
kadar geli mi se, neden bu kadar ç lg nl k?
Yaln z 20. yüzy l n kanl  bilânçosunu tüm insan-
l k tarihiyle kar la t r rsak, kat be kat üstün
oldu u bilinen bir husustur. Demek ki bilimsel
yap da da çok ciddi yetersizlikler ve yanl l klar
vard r. Yanl l klar bilimin tespitlerinde olmaya-
bilir; yönetim ve kullan m tarz nda olabilir. Ama
bu bilimi ve bilim adamlar n , kurumlar n
sorumluluktan kurtaramaz.

Kanaatim olarak mevcut bilim adamlar
ve kurumlar n n konumu, M s r ve
Mezopotamya'n n ilk krall klar ndaki rahiplerin
ba ml l k konumlar ndan hem ahlak hem de
inanç aç s ndan daha geri ve sorumsuz gibi dur-
maktad r. Firavun ve Nemrut kral soylar na
ba kald ran brahim'i gelenekli dinler ve
peygamberleri, ahlaken ve inanç itibariyle insan-
l n geli iminde büyük rol oynad lar. Bu rol
rahip gelene inin olumlu yönüdür. ktidar n
emrindeki bilim adamlar n n yapt  ise, iktidar
ç lg nlar n n eline sürekli imha araçlar  vermesi
ve en son insanl n ba na atomu patlatmas d r.
Demek ki bilim-iktidar ili kisinde vahim bir yan-
l l k vard r. Bilimi bir toplum ürünü olarak, en
de erli kazan m olarak de erlendirebiliriz. Ama
bunca felaketlere yol açmas n  ise asla izah ede-
meyiz. Dolay s yla bilim adam  ve kurumlar n  bu
yönüyle kabul ve hatta affedemeyiz. Bu öncelikli
çeli kinin izah n  bulmad kça, sosyoloji ve tüm
di er bilimleri neden sorgulamam z gerekti i
anla l r bir husustur.

A r  parçalara bölme hastal , Bat  bil-
imcili inin olgu bütünlü ünü yitirmek özelli in-
den kaynaklan r. Bilimsel olarak da gerçe in
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kavranmas n  önemli oranda zorlayan bu yak-
la m  kullan rken, bütünselli i gözard  etmemek
çok önemlidir.

Bat l  ça da  rahipler -edebiyat, felsefe,
bilim, çe itli sanat dallar nda çal anlar- bir
olgunun, olay ve sürecin bütünselli ini parçala-
yarak incelerler. Kadavra konumuna indirgen-
meden inceleme ve ara t rman n mümkün
olmad na inan rlar. Bu bana hep Sümer rahip-
lerinin gökteki y ld z hareketlerinden insan n
kaderini çözme yöntemini hat rlat r. Birisi ne
kadar bilimsel, di eri ne kadar mitolojik olsa da,
bence sonuç ayn d r. Hatta ça da  rahiplerimizin
daha a a l k oldu u kan s nday m.  Madem  o
kadar k l  k rk yarmay  biliyorsun, neden tüm
yüzy llar  kat  be  kat  a an  20.  yüzy l fiziki ve
anlamsal imhas na do ru bir anlam vermiyor-
sun? Neden sonuç al c  bir çözüm sunmuyorsun?
Bütünlü ü içinde bak lmayan hiçbir olgu, olay ve
süreç do ru tan mlanamaz. S n rs z parçalara
ay rarak çözümleme, gerçe i büyük oranda göz-
den kaç r r;  ö retmez, sa l kl  ö renmeyi
engeller. nsanl n olu um tarz , özünü
de i tirmeden sürdürme durumundad r.

Bat  kapitalist sistemi fazlas yla parçala-
ma ve de i tirme yöntemiyle olu um tarz n  boz-
mu tur. Sistemin bir kriz toplumu olmas  bu
nedenledir. Sanat, felsefe, bilim insan n zihniyet
durumunu belirler. Zihniyet veya ruhsall k
parçalanamaz. Parçalanma öldürür. Bat da
insan n bu tarz öldürülmesi egemendir ve tüm
dünyaya da yayd r lmaktad r. nsan bilgeli inin
en önemli yönü bu bütünlü ü temsil etmesidir.
Peygamberlik daha kutsall k kazanm  bilgeliktir.
Zorluklar  bütünsel yakla m güçlerinden gelir.
Bilim, felsefe ve sanat  özümsememi  her toplum-
sal kurum ve temsili olu um gerçe ini tahrip
eder. Sonuç olarak her tür sap kl k, bütünsel
anlay n verilmemesinden kaynaklan r. En
tehlikeli cehalet; olgu, olay ve süreçlere tekli zih-

niyetle -daha do rusu parçalanm  zihniyetle-
bakmakt r. Çünkü gerçe i katleder. Ça n, sis-
temin hastal  budur. Örne in en çok bilimsel
niteliklere göre bak , cehaletin en sinsi bir biçi-
mi olarak görülmelidir. Ruhsall  olmayan, duy-
gusal zekâs n  yitirmi  bir bilimcilik- ki, bilimcilik
ayn  zamanda kontrolsüz analitik zekâd r- her tür
tehlikeye aç kt r. Bir nevi söylem kanseridir.

Sorun çok bilmek de ildir; bilmeye göre
ya amakt r. Bilmeyi tüm boyutlar yla -bilim,
felsefe, sanat- bütünsellik içinde toplumun zih-
niyet hali olarak sürdürmek, toplumsal var
olu un özüdür. Ça m z n y kt  gerçeklik budur.
Bilim bu nedenle muazzam y k c d r. Örne in
nükleer y k c l k bir gerçe in sembolik ifadesidir.
nsan n kendisine kar  atom bombas n  gerçek-

le tirmek yamyaml ktan daha az vah i eylem
de ildir." biçiminde ele alarak insanl n sorun-
çözüm diyalekti inde bilimin ele tirisi kadar
olmas  gereken do ru yakla m  da ortaya koy-
maktad r.

Ba lant l  olarak süregelen bilime
yöneltilen temel ele tirilerden biri de cinsiyetçilik
ele tirisidir. Hakl  olarak "bilim bilimdir, bilimin
cinsiyeti olamaz" eklinde bir itiraz da geli ebilir.
Bu, olmas  gereken bir bilimdir. Peki ya olan
nedir? Olu a gelmi  tarz yla bilimin hangi per-
spektiften hareketle yap ld  daha yak ndan ince-
lendi inde, cinsiyetçilik ele tirisinin yabana at l r
bir yan n n olmad  görülecektir. Haliyle bu iti-
raz n pek bir anlam  kalmayacakt r. Bir bilim ki,
toplumsal yap n n  en  eksi  kutbuna  itilen  bir  cins
olarak kad n n, kendisini bu bilimde göremeye-
cekse,  do al ya am rolünü ve duygusal zekâs n
yans tamayacaksa,  kurtulu  sorunlar na bir çözüm
perspektifi bulamayacaksa, bu bilim cinsiyetçi bir
bilimdir. Tarihin en eski bir çeli kisi ve sorunu
olarak de erlendirilen kad n cinsinin ezilmi lik
sorunu, geli en sosyolojinin pek fazla bir ilgi
alan n  olu turmamas , hatta toplumun temel bir



sorunu olarak çözüm önermelerini ortaya koyma-
mas , bilimsel yap da geli en cinsiyetçi bak
aç s n n bir sonucu olarak de erlendirilebilir.

Günümüzde bilimin en temel sorunlar n-
dan biri de, tan mlan  biçimi ve bilim ad na day-
at lan klasik bilim mant d r. Klasik bilim man-
t nca bilimsel bilgi, yüzde yüz do rulu u olan,
kan tlanm  bilgidir. nsanl n bu tan ma
uymayan, di er bilme tarz ve süreçleri ise bo  ve
hiçbir bilimsel de eri
olmayan bilmeler
olarak görülüp bir
kenara at lm t r.
Bilimsel bilgiyi,
pratikle do rulanm
ve deneyle ispatlanm
bilgi ile s n rl  sayma
anlay , do ru bir yak-
la m de ildir. Bilme
insan n bütün duyu-
lar n n ortakl  ile aç a  ç kan anlamsall k
düzeyidir. Bilimsel bilgiyi, bu anlamsal bütünlük-
ten soyutlayarak elde etme yakla m  yukar da da
belirtildi i üzere ciddi yetersizlikler içerecektir. Bu
paralelde geli ecek olan bir bilimin çok daha rahat
insan n duygu dünyas ndan kopaca  aç kt r.
Nihayetinde günümüz biliminin ahs nda ya anan-
da budur. Bilim ad na bilgiye dönük yap lan bu
tan m Önderlik deyimiyle bilgiyi parçalar. Parçal
bilgi üzerinde geli ecek bir bilincinde parçal
geli mesi kaç n lmazd r.

Bilmeyi parçalayan bu anlay , bilimin
felsefesini yapan Rene Descartes taraf ndan
savunulmu tur. Olaylar n tam bir kesinlik
içerisinde anla lmas n  hedefleyen Dekart, bunun
da ancak kesin ve do rulu u kan lanm  bilgiye
ula makla mümkün olabilece ini savunmu tur.
Oysa bilimin her hangi verili bir dönemde aç kl a
kavu turdu u bilgi, mutlak ve de i mez de ildir.
Bilgi, do as  gere i görecelidir. Bu yüzden kesin,

de i mez bilgi yerine "sürekli geli en ve derin-
le en bilgi" yakla m  yeni bilimsel yöntemin
do as  gere idir. Eskinin tanr salla t r lan bilim
anlay , sömürücü sistemin toplumsal hayat
üzerindeki egemenli inde de mutlakla t r c  bir rol
oynam t r.  Bu  de erlendirmelerden de  anla la-
ca  gibi bilim, sadece kesinli i olan bir bilgi veya
olaylar n anla lmas  noktas nda kullan lan bir
yöntem olman n ötesinde toplumsal hayat - olum-

lu veya olumsuz-
belirleyebilecek bir
olgudur. Burada sorgu-
lamay  gerektiren as l
nokta yöntemin ken-
disinden çok yöntemi
olu turan ve yön-
lendiren temel anlay
olmaktad r.

Sahip oldu u-
muz imkân ve ba vur-

du umuz bilimsel yöntemler evrenin belli yön-
leriyle aç klanmas n  ve hayat n birçok yönüyle
kavranabilmesini sa layabilir. Ki bu konuda çok
önemli mesafelerde katedilmi tir.  Ancak her
eyiyle evreni ve insan  aç klayabilme gücüne

sahip oldu u da söylenemez. Mesela, ruh ve anlam
olgusu sözkonusu oldu unda bilimde tam bir
t kanma ve çaresizlik belirmektedir.
Bu durum, bilimin eskisi gibi, salt materyalist veya
kaba maddeci bir anlay  ile daha fazla ilerleye-
meyece ini ortaya koymaktad r.

Geçmi te bilim insanlar , ruh ve anlam
olgular n  "bizi ilgilendirmez bu metafizikçilerin
i idir" diyerek bilimi, do an n bu yönünden tama-
men soyutlamalar  günümüz biliminin en zay f
yan n  te kil etmektedir.

Ruhsuz ve duygusuz, dolay s yla mekanik
olan bir madde anlay  ile do a, insan ve evren
olgular n n bütünlük içerisinde, do ru anla la-
mayaca  gerçe i kuantum fizi i felsefesince de
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payla lmaktad r. Bu gerçeklik ba ta Réber APO
olmak üzere art k birçok bilim insan  taraf nda da
s kça dile getirilmektedir. ktidar temelli bilimin
felsefesi, mant , amac  ve kullan l ekline
dönük yap lan bu yorumlar bilimi d lama biçi-
minde anla lmamal d r. Burada hedeflenen hayat
kavramada daha yetkin ve amac na uygun olarak
geli en yeni bir bilimsel perspektife ula mad r.

Bilim kuram n n yetersiz kald  alanlar n

ele tirisi, "tanr sal do rular n" ele tirisi olarak
nitelendirilemez. Çünkü bilim insan kaynakl  bir
olayd r. nsan n s n rl l klar n  kapsad  gibi yan-
l l klar n  da kapsayabilir. Tam bilim, mutlak
bilim yoktur. "Bilimlerin tarihi, yan lg n n ilerleti-
ci d talanmas n n tarihidir, yani yan lg n n yerini
ba ka yeni bir yan lg n n, ama gittikçe daha az
saçma olan bir yan lg n n almas n n tarihidir." der
Engels. O halde bilim ele tiri yöntemi ile temel
yanl l klar  düzeltecek ve kendi geli im rotas n
sürdürecektir. Yetersizliklerine ra men yinede
bilim, insanl n en temel ayd nlanma kayna d r.
Nas l ki tarihte yanl  olan bak  aç lar  bilimsel
yöntem sayesinde a ld ysa, bundan böyle de
insanl k, bilimsel yöntem ile ayd nlanacak ve
kendi sorunlar n  a acakt r.  E er insan do adaki
di er türler aras nda kendi türünün gücünü kan t-
lad ysa, bunu, dü ünsel etkinlik, ak l ve bilgi
gücüne, yani bilimsel yönteme borçludur. Bu
anlamda bilimi, insanl n en kayda de er bir
kazan m  olarak görmek önemlidir. nsan, bilimi
türünün üyeleri ve tabiat n ötekileri üzerinde bir
egemenlik arac  olarak de il, onlarla daha anlaml
bir ya am  payla abilmenin ayr cal  olarak görm-
eye ba lad nda, bu, kendi gerçek ayd nlan-

mas n n da yolu olacakt r. Bu tarz bir bilim
toplumu yan ltman n bir arac  de il, toplumlar
ayd nlatman n gerçek bir k kayna  olacakt r.
Toplumsal olgu, toplumsal düzeyde gerek maddi
gerekse duygu ve dü ünce dünyas  itibar  ile sahip
oldu u ruhsal atmosferi bir bütünlük içerisinde ele
al nmad  sürece tahrip edilecektir.

Klasik tarzdaki bir bilgi veya bilim tan m
hakl  olarak belli  baz  sorular  akla getirmektedir.
Bizim deney ve gözleme dayanmayan do am z
acaba bilimsel de il midir? Biz bu bilimin
neresindeyiz veya bilim bizim insani do am z  ne
kadar kar layabiliyor? Daha da genelle tirecek
olursak, bunca ya ananlar deney ve gözlem ile
ölçülüp ispatlanmad kça bilimde yer bulamayacak
m ? Acaba bilim bütün olan bitenleri bir den-
klemde bulu turabilir mi? Ve daha birçok soru
sorulabilir.

Bir yöntem olarak bilim geli meden önce
toplumsal hayatta bilimsel ö eler mevcuttu en
basitinden bilince ç kar lm  bir ana-çocuk ili k-
isinde bile birçok bilimsel ö e söz konusudur.
Duygu kökenli geli en, ana-çocuk ili kisinin bil-
imsel bir ili ki ve geli me olmad  savunulabilir
mi? Ve daha birçok soru sorularak cevap aranabilir.
Bütün bunlar bir araya getirildi inde insan n
toplumsal do as n n bilim yoluyla param parça
edildi i  bu  sistem  kar s nda, bilimin toplumun
demokratik-kominal özüne uygun olarak ele al -
narak yorumlanmas  ve toplumsal özgürlü ü
geli tiren gerçek niteli ine kavu turulmas  acil bir
ihtiyaç olarak kar m za ç kmaktad r.

Yine bilginin iktidar ndan bahsedilir. Toplum ve
do a kar s nda iktidar  hedefleyen anlay lar bilgiyi en
tehlikeli bir iktidar arac  haline getirirken, bu anlay lardan
uzak bir bilgi yakla m  toplumsal hayat n özgür geli i-
minde büyük bir rol oynayacakt r.

Abdullah ÖCALAN
Sosyal Bilimler Akademisi

Bilim insan kaynakl  bir olayd r
nsan n s n rl l klar n  kapsad  gibi

Yanl l klar n  da kapsayabilir
Tam bilim, mutlak bilim yoktur



nsan n kendi bilincine vararak eme iyle
yaratt  toplumsall  do a yasalar yla tamamen
uyumlu ve ekolojiktir. Bu yüzden insanl n bu ilk
toplumsalla mas na do al toplum denilmektedir.
Bu toplumsall k ana kad n etraf nda geli ir ve
herkes gücü oran nda kat ld ndan demokratik-
komünal bir nitelik ta r. Önderli in "kar  devrim"
dedi i hiyerar ik, devletçi ve s n fç  toplumun
olu up derinlik ve geni lik kazanmas yla do al
toplum olarak ifadelendirilen ekolojik toplumun
ad m ad m geriletilmesi, günümüze kadar devam
ederek gelen en temel toplumsal çeli kilerden
biridir. Bu çeli kinin sonucunda toplum sosyal
tabakalara, ekonomik ve kültürel gruplara
bölünerek adeta parçalanm ; din ve ideolojik fark-
l l klar n körüklenmesi bu parçalanmay  daha da
derinle tirmi tir. ktidar kurumlar n  denetiminde
bulunduran egemen az nl k genel anlamda üst
toplumu ifade ederken, bunun d nda kalan,
eme iyle geçinen, eme i sömürülen, ezilen, bask
alt na al nan geni  toplumsal kesimler de en genel
anlam yla alt toplumu olu tururlar.

Her maddi olguda oldu u gibi toplumsal-
la man n özünü belirleyen yasalar  vard r. Bu
yasalar, insan n toplumsalla ma diyalekti inin
özgür geli im yasalar d r.  Toplum; nsan n maddi
manevi tüm geli melerini içine alan özgün bir
realite olarak ortaya ç kar. Dolay s yla toplum, her
insan n içinde var olmak zorunda oldu u onsuz
edemeyece i bir duru  olmay  da  ifade  eder.
nsan n toplumsalla mayla içine girdi i bu mecra-

da ya ad  tüm geli meler onun bilinç ve kurum-
sall klar n  yarat r. Bu onun dünyaya bak  aç s n
yani paradigmas n  olu turur. Kendi toplumsal-
l n n yasalar n  insan n kendisi yarat r. Bu
yasalar n yap lmas na o zaman n alg lama düzeyi

damgas n  vurur.  Dolay s yla var olan toplumsal
karakter ve bilinç, olu an yeni yasalara ve yarat m-
lara da damgas n  vurur. Ancak her yenilik toplum-
sal geli mede olumlu eyleri ifade etmeyebilir.
Önderli in "de i im vard r geli tirir, de i im
vard r bitirir" tespiti de bunu ifade eder. Reel
sosyalizm örne inde ya anan de i im bu yasan n
pratik ifadesidir. Toplumsal geli melerde ortaya
ç kan her yeni durumun olumlu ya da olumsuz mu
oldu unu, ilerici ve geli tirici mi, yoksa geriletici
mi oldu unu belirleyen yasa ise, toplumsall n
ana kurulu  yasas  olan komünalite ve demokratik-
lik ile ölçülmelidir. Çünkü bu yasa insansal
varolu un temel yasas , olmazsa olmaz d r.

Toplumsal geli melerin sokuldu u rota ve
ald  karakter  yeni  bir  a amay  ifade eder. MÖ
6000-4000 y lar  aras nda ba layan hiyerar ik
yap lanman n erkek zihniyetiyle sürekli bir de i i-
mi yaratmas ; bu hiyerar ik yap n n  s n fla maya
ve devletle meye aç k yap s  toplumsall n temel
yasalar ndan bir kopu u, bir sapmay  ifade eder.
Toplumun do ayla uyumu bozulur, e itlikçi ve
komünal de erler a l r ve toplumsal bölünmenin
alt yap s n  olu turur. Bu geli me giderek devlete
evrilir. Önderlik devletin olu umunu öyle ifade
eder. "…Devlet kavram ve çerçeve olarak rahip
tap naklar n n döl yata nda olu urken, esas
kurumla t r c  ve iktidar gücü haline getiren, hiy-
erar ik toplumun ya l lar meclisiyle askeri efin
maiyetidir. Devlet iktidar  bu üçlü aras nda
yo un ve uzun süreli ili ki ve çeli kilerle belir-
lenir. Ba lang çta rahip-kral egemenken giderek
yerini önce ya l lar meclisine -ilkel demokrasi-
b rakacak, daha sonra gücün nihai belirleyici
oldu u askeri efin hakimiyeti geli ecektir.."
Toplumun bu yeni a amas  ayn  zamanda
toplumun alt ve üst toplum biçiminde ayr t r l-
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mas  dönemidir de. En genel anlamda devletle en
ve bunun etraf nda geli en hiyerar ik, despotik,
tahakkümcü toplumsalla ma; üst toplumu ifade
ederken, tüm bunlar n d nda kalan, kendi içinde
a r  merkeziyetçi olmayan, komünal ve
demokratik ili kilerin toplumsal yap lar nda temel
belirleyenler olarak var olan toplumsal kesimlerde
alt toplumu olu turur.

Toplumun kendi geli im tarihinde insan n
kendini yaratmas  kadar önemli bir geli mesi de
devletçi toplumun ortaya ç kmas d r. Ancak burada
gerçekle en bir anlamda insanl n ilerleyen
gidi at n  durdurarak tersine bir yol almad r. Bu
toplumsalla man n temel yasalar yla çeli ir ve
toplumsall ktan bir sapmay  ifade  eder.  Bu
geli mede toplumun çok az bir kesiminin
devletle erek insanl k nimetlerinden haks zca pay
ald  geni  bir kesiminde adeta azapl  bir ya ama
mahkûm edilmesi  ya an r.   Bu durum en fazla  da
kendisini üretim ve tüketimde gösterir. Üretimde
sürekli üretenlerin olu turdu u en geni  toplum
kesimi alt toplum olmas na ra men zenginlik
ba kalar na -üst topluma- gider. Örne in
günümüzde kabaca toplumsal zenginlikten dü en
pay n % 80'ni toplumun % 20'si al rken, insan
nüfusunun % 80'ni toplumsal zenginli in ancak %
20'sini alabilmektedir.

Toplumsalla man n do as nda alt veya üst
toplum yoktur. Toplum parçalanmam  bir
bütündür. Ancak üst toplum alt n  ba r nda ta r.
Fakat tersi do ru de ildir. Alt toplum üstünü içer-
mez. Çünkü yeni olgu yoktur. Yeni bir olgu
olmad ndan bu ayr t rma do al de ildir. Bu
ayr t rma otorite ve denetimi ele geçiren devlet
yarat m d r.   Önderlik bu toplumsal geli me duru-
munu ve devlet toplumsall n öyle izah etmekte-
dir: "Devleti toplum içinde toplum veya birinci
toplum içinde ikinci toplum, di er bir deyi le alt
toplumun üst toplumu olarak genel bir kavram-
la t rmaya tabi tutmak yararl  olabilir. kinci

yararl  bir yakla m, devleti kavram ve kurum
olarak alt toplum üzerinde parçalanma ve
süreklili i olan bir olgu olarak de erlendirmek
tarz nda olabilir." Alt toplum, devlet yarat m  ve
dayatmas d r.  Bu yüzden üst toplum, alt toplumun
haf zalar n  ele geçirmek, mülkle tirip hizmetine
ko turmak istemi ; bu istem ve amac n gerçek-
le mesi için büyük yalanlar n etkiledi i bir gerçek-
li i ya amaktan tarih boyunca kendini kurtara-
mam t r.

Devlet ya da üst toplum kendi ya am
diyalekti i gere i toplum ili kilerin tümüne
parçalamay  dayatt ndan kar t n  yani alt
toplumu olu turur. Kendi ç karlar n n tehlikeye
girmemesi için alt toplumu her zaman cahil, geri
ve güdülmesi gereken bir sürü olarak gördü ünden
alt toplumu sürekli örgütsüz ve da n k  b rak r.
Bunu sa lamak içinde alt topluma her türlü siyasal,
kültürel, ekonomik ve askeri iddeti kullan r. Alt
toplum üst toplumun dü ünsel ve fiziki bask  ve
zoruna maruz kald  için giderek kendi öz de er-
lerine kar  bir yabanc la may  ya ar.   Bu
yabanc la ma  Marksist  teoride  s n f bak  aç s na
dayal  yap lan insan n eme ine yabanc la mas n-
dan daha derin ve kapsaml  bir yabanc la mad r.
Ancak toplumsall n özünü olu turan komünalite
bu dayatma ve yabanc la t rmaya kar  direnir,
bunlara kar  ya am  pahas na mücadele eder. Alt
toplumun bu direni ini k rmak, kendine eklemle-
mek ve yede ine almak için her yol ve yönteme
ba vurur. Devletçi toplumun tüm bask lar na kar
koyan insan bireyinin tarihte örnekleri çokça
ya anm  trajik sonlar , bu toplumun irade göster-
mek isteyenlere ne kadar tahammül gösterebile-
ce ine en iyi kan tt r. Derisini yüzmek, diri diri
yakmak, idam etmek, zindana atmak ve sürgüne
yollamak, devletçi toplumun irade gösteren
bireylere kar  uygulad  bask c  yöntemler
olmu tur. Toplumun üst kesimlerinin bu tip birey-
sel duru lar  toplum için tehlikeli, sapk n, barbar,



terörist insanlar olarak göstermeleri, yine alt
toplumun iradesiz ve bilinçsiz k l nm  kesimlerini
buna inand rmaya çal malar  genel bir yakla m
durumundad r. Bask  yöntemlerini hakl  k lmay
da eksik etmeyen bu toplum tam bir özgür birey
dü man  olmaktad r.

Bölüp parçalama, devletçi toplumun
temel özeli idir.  Bütünlü ü, tamamlay c l
ortadan kald r r. Bu kendisini ya atman n temel
ölçüsüdür. Parçalad kça, böldükçe, küçülttükçe
daha kolay denetime alaca n , hedefleri do rul-
tusunda kullanaca n  bilir. Yaratt  bu bölün-
mü lü ü toplumun geri kalan na kabul ettire-
bilmek için, insan  ve toplumu var eden temel
ilkeleri ters-yüz ederek, gereksiz ve yanl  göster-
erek büyük toplumsal yalan  yarat r.   Böyle
yaparak kendi me rulu unu sa lamaya çal r.
Bunun için her yol ve yönteme ba vurur. Sümer
rahibinin devam  olarak kendisini ya at r.
Mitolojiyi, dini bu u urda kullan r. Devlete tanr
krall  gibi s fatlar yükleyerek kutsalla t r r.
Böylece toplumun geni  kesiminin devletçi ili kil-
er içinde hiyerar ik-iktidar mekanizmalar yla esir
al n r.  Devleti yaratarak ondan beslenen üst
toplum üste cennetvari bir ya am içinde ya ar-
larken, alttakiler de kul, köle, köylü, i çi olarak
cehennem azab  içinde bir hizmetkâr ya am  ya a-
maya mecbur b rak l r.

"Köleci devlet toplumunda mülkiyet kuru-
mu da sa lam bir ba lang ç yapar. Sistemin özü üst
toplumun alt toplumu her eyiyle mülkle tirmesine
dayan r. Tanr -krallar ve yard mc lar  her eyin
sahibidirler."Üst toplum alt n  ba r nda ta r. Fakat
tersi do ru de ildir. Alt toplum üstünü içermez.
Çünkü yeni olgu yoktur. Dolay s yla feodal toplum
köleci sistemin d tan ve içten gelen sald r lar
sonucunda yeni yüklenimler alarak geli mesiyle
ekillenmektedir. Ba r nda birçok köleci sistem

de erini bar nd rmaktad r. Eski biçimleriyle
oldu u gibi de il, yeni de erlerle kurulan sentez

sonucu olu an yeni formlar olarak ya amaktad r-
lar. Ortadan kalkma de il, ekil de i tirerek var
olmaya devam etmektedirler."Feodal toplumda
dini, politik, askeri ve bürokrasinin bir biriyle olan
ç kar ili kileri sonucu olu an kesimlerin birli i üst
toplumu, bunun d nda kalan toplumsal kesimler
ise bir anlamda alt toplumu olu tururlar.

Toplumsall n kapitalist devlet a amas n-
da üst toplum ile alt toplum aras ndaki farkl la ma
daha da derinle mi tir. Üst toplum niceliksel
olarak daral rken zihinsel ve manevi olarak yarat-
t  tahribatlardan dolay  alt toplum da
geni lemi tir. Kölecilikte ve feodalizmde devlet
ideolojik ve simgesel olarak üst toplumun da
üstünde oldu undan devlet toplumunu olu turanlar
da bir anlamda köle, kul olmay  ya arlar. Fakat
kapitalist toplumda devlet sermayedar n kendi-
sidir. Ya da sermayedar devlet olmaktad r. ktidar
bu anlamda ki iselle mi tir. Bir üst toplum özelli i
olarak iktidar n ki ile tirilmesinden ötürü kapital-
ist toplumda hemen herkes devlete ko may  istese
de özünde bu üst toplum tuza d r. Çünkü bu
toplumda iktidar olmak için sermayedar olmak
gerekir ki sermayenin temel bir özelli i olarak
rakiplerini yene yene olu mas art  çok az bir kes-
imin iktidar olmas na yol açar ki bu tekelle mi
kapitalizm olarak tan mlanm t r. Dolay s yla kap-
italist devlet a amas nda çok az bir sermayedar,
dar bir bürokrasi-yönetici s n f, k sacas  küçük bir
elit kesim d nda her kes alt toplum içinde de er-
lendirilebilir. Fakat alt toplum bu a amada yo un
bir bilinç kayb n  ya ar. Pusulas n  yitirmi  gemi
gibi s nacak liman arar. Ve e emenlerin  liman -
na demir atar. Egemenler sistemlerini daha rahat
sürdürmek için her dönemde insanl n temel
de erleriyle, toplumsall  yaratan yasalar yla
çeli en numune tipleri topluma sunarak, toplum
mühendisli iyle toplumu ona göre yarat r. Sahip
oldu u propaganda araçlar yla bunu alt toplum
insan  için sosyo-psikolojik bask  unsurlar na
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dönü türür. Alt toplum ki iliklerinde üst toplum
ki iliklerine do ru bir hayranl k ve özlem
geli irken, üstteki insan n alt toplumlardaki insan-
lar gibi olmas  asla akla getirilmez; bunun gerçek-
le mesi bir yana, dü üncesi bile ya anmaz.
Toplumun geneline yayd r lm  bireycili in ra bet
görmesi,  a rl kta bu gerçeklikten do maktad r.
Numune ki iler bireycilikleri ile üst toplumun
imkanlar  içinde gününü gün ederken, yaratt klar
kültürle di er insanlar n da eldeki imkanlarla
kendilerini basit ve anlams z  d avurumlar na
neden olmaktad r. Bir sanatç y  dinleyip izlerken
taklidini yapma, bir televizyon filmiyle tatmin
olma, bir spor kulübü etraf nda birle ip hem de arj
olma hem bir grup içinde oldu unun hissine
kap larak temel sosyal ili kilerden kopma gibi
durumlar bunun için sosyolojik örnekler olarak
gösterilebilir.  Bu durum alt toplum insan nda
sosyo-psikolojik hastal klar n, dengesizliklerin
olu mas na neden olur. Yazar Frantz Fanon
Yeryüzünün Lanetlileri adl  yap t nda ezilen
toplumlar n -alt toplumun-  ya ad  bu toplumsal
çöküntü ve ruhsal bunal mlar n  anlatmaktad r.

Günümüz de alt toplum, daha kar k ve
mu lâk bir hale getirilmi tir. S n fsal ve sosyal
çeli kiler daha inceltilmi  ve toplumsal haf za yok
say larak toplumsal bilinç çarp t lm t r. Devlet -
üst toplum - totaliterle erek toplumun belle i
haline getirilmi tir. Binlerce y ld r üst toplum alt
topluma kar  her türlü zor araçlar n  kullanarak
egemenli ini sa lam t r. Devletsiz-üst toplumsuz
ya an lamayaca , insansal var olu un ve toplum-
salla man n devletle mekten geçti inin fikri insan-
l n haf zas  haline getirilmi tir. Moda deyimle
"ötekilerin" yâda  "varo lar n", biraz daha açarsak
i sizlerin, köylülerin, emekçilerin, etnik, kültürel,
dini az nl klar n, kad n n toplumsalla mada bir
rolün, misyonun sahibi olmad ,  negatif  rol
oynad klar  neredeyse bilimsel do rular olarak
kabul ettirilmeye çal lmaktad r. Alt toplumun

içinden ç kan üst toplum, alt toplumun yaratt
de erleri gasp ederek kendi varl n  sürdürür. Bu
da toplumsal yabanc la mad r. Yabanc la ma,
milyonlarca y l süren insanl k tarihinin
demokratik, e itlikçi, özgür ve komünal ya am ve
ili kileri yerine s n fla may ,  sömürüyü ve insan n
insan üzerindeki egemenli idir-tahakkümüdür.
Yedi milyar civar nda olan dünyadaki insan
nüfusunun alt  buçuk milyardan fazlas  alt toplum
kategorisine girerken yar m milyardan daha az
olan zümre -üst toplum- ise insanl n bütün de er-
lerini gasp etmektedir.

Sonuç olarak alt toplum, toplumun
devletçi a amas nda tüm yarat mlar n esas gücü ve
zemini olmas na ra men alta olmas ndan kaynakl
bundan pay almay  ya amamaktad r.  Çünkü  alt
toplum komünal özüne ra men bilinç kayb na
u ram , egemene ve onun simgelerine
inand r lm  kendi üstünü olu turan toplumu kut-
samaya mecbur b rak lm t r.  Alt toplum bu büyük
sapmadan dolay  kendisine kar tla t r lm
toplumsall  önemli oranda bir kader olarak kab-
ullenmi tir.21. yy'da onca toplumsal zenginli e
ra men yoksulluk ba n  al p gitmi , insanlar halen
açl ktan ölmektedir. Alt -yap  sorunlar ndan dolay
do al süreçler kar s nda toplumsal felaketler
ya anmaktad r.  Üst  toplumun  a r  kar  h rs ndan
dolay  do a katledilmi , çevre dengesi bozulmu -
tur. Yerle im yerlerinin betonla mas , içme suyu
kaynaklar n n kurutulmas  ya am  tehdit etmekte-
dir. Pazar, etnik, dini vb. sava lar insanl  tehdit
eden en büyük tehlikedir halen. Bu anlamda
ya anan toplumsal cinnettir. Sistemsel hastal klar
(A DS, Obezite, Ruhsal vb.) insanl n bünyesini
sarm  durumda. Üzerinde ya ad m z dünya
felaketin e i ine getirilmi tir. Bütün bunlar üst
toplumun, yani devletçi zihniyetin eseridir.

Abdullah ÖCALAN
Sosyal Bilimler Akademisi



Aynalara bakm yorlar.
Aynalara bakmak ay psan yor.
Aynaya bak p saç n  tarayan, kendisine bakan gerilla görmek oldukça zor. Kazara birisini aynaya

bakarken görseniz bile, ya hemen aynay  kapat p cebine koyar ya da yüzündeki bir yaray  ka yor , göz-
lerini temizliyormu  gibi yapmaya ba lar.

Yüzleri k zar yor ço u zaman. Tan d m gerilladan akl mda kalan en çarp c  foto raflardan
birisi hiç bir zaman silinmeyecek. Bu, utangaç gerillan n foto raf .

"Gerilla, yüzü k zaran insand r" dersem abartm  olmam.
Utanma duygusunun bu kadar güçlü oldu u ba ka bir insan toplulu u tan mad m. Her eyden

utan yor gibi bir halleri var. Birbirlerinin gözlerine fazla bakm yorlar. Siz, biraz dikkatle bakt n zda
hemen kaç r yorlar gözlerini.

Bayan gerillalar ile erkek gerillalar n yan yana otururken, yemek yerken, konu urken hep birbir-
lerinden utand klar n  hissettim. Birbirlerinden bu kadar utanmalar na uzun zaman anlam veremedim.
Hatta yad rgad m.

Birbirlerine bu kadar yak n olan, ya am  ve ölümü payla an bu insanlar n neden bu kadar bir-
birlerinden utand klar n  anlamadan, gerillay  tam anlam yla tan mlayabilmek mümkün de il.

Zamanla siz de bir çok eyden utanmaya ba l yorsunuz. Rahatl n z kalm yor. Bu kadar çok ey
ya am s n z, içinden geldi iniz toplumsal gerçeklik insan ili kilerinde büyük bir rahatl k kazand rm .

Siz yemek yemenin, aynaya bakman n, bir kad nla bir erke in çok rahatl kla her türlü eyi pay-
la t  bir gerçeklik içinden geliyorsunuz. utanman n ay psand  bir dünya gerçe inde ya ad n z
dü ünüyorsunuz.

Asl nda insanlar aras ndaki ili kilerde gizli hiç bir eyin kalmad , bütün perdelerin kald r ld
bir dünyada ya yoruz. Bunun iyi bir ey oldu unu dü ünürdüm. Buna bir de isim konulmu ,
'sosyalle me' deniliyor.

Yine insanlar yapt klar ndan, ya ad klar ndan ve ba kalar n n yap p ya ad klar ndan kolay kolay
utanm yor. Bat l  bir insan, daha do rusu kapitalist ili kiler içerisinde ya ayan insan için, utan lacak o
kadar az ey var ki, bu dünya bir utanmazlar dünyas na dönü mü  demek yerinde olur herhalde.

Utanmaktan utan lan bir dünyada bu kadar utangaç olmak iyi mi, kötü mü; do ru mu, yanl  m ,
sorular na cevap vermenin zorlu unu ya ad m uzun bir zaman. çinden ç kt m toplumun kültürü ile,
içinde uzun süre ya ad m  kültürü yeniden yeniden kar la t rmak zorunda kald m.

Ortado u`da, Kürdistan`da ay psanan bir çok eyden utanman n ilkellik, gerilik, görmemi lik, a-
sosyallik vb. tan mlamalarla ele al nd  bir kültür içinde ya ad m uzun süre. Bu ölçüler zamanla benim
de ölçülerim haline gelmeye ba lad .
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Mesela, insanlar n birbirleriyle ilik ilerinde, önce kendilerini dü ünmeleri, kendilerini
sevmeleri, ba kalar n  fazla önemsememeleri bana çok normal gibi geliyordu. Bunu yüre im kabul
etmedi i gibi, asl nda pratik duru  itibariyle de fazla ya amad m. Ama mant k ölçüleri ve dü ünce biçi-
mi anlam nda Ortado u`da, kendi ülkemde utan lan bir çok eyin bana fazla anlaml  gelmedi ini, zaman-
la utanmay  ay psad m  daha iyi görebildim. Bu kadar utangaç insanlar aras nda bu duyguyu sorgula-
mamak mümkün de ildir.

Ben de bu utangaç insanlarla utanma ve utangaçl k üzerine sohbet ettim.
Utanmaman n ne kadar utan lacak bir ey oldu unu anlad m. Utanma kavram na yüklenen

anlamlar , bu anlamlar n derinli ini gördükçe utan lacak ne kadar çok ey oldu unu gördüm.
Ve en gurur duyulacak insanlar n bu kadar gururlu olmalar n n nedeninin do ru utan-

abilmelerinden kaynakland n  hissettim.
Bu dünyada utan lacak o kadar çok ey varm  ki, imdi daha iyi anl yorum.
PKK`li bir gerilla ile utanma üzerine sohbet ediyoruz. Arkada lar n aynaya bakmaktan utand k-

lar n  gördü ümü belirterek, bunun nedenini soruyorum. ki nedeninin oldu unu belirtiyor,
"Çok basit iki neden.
Birincisi, aynaya çok fazla bakan insan kendisi ile çok fazla ilgilenen ve kendini seven insan

olarak alg lan yor. Bir insan n kendisini sevmesi belki de çok normal gibi gelebilir. Ama bizim durumu-
muzdaki bir halk n çocuklar n n kendilerini sevebilmesi için öncelikle sevdikleri insanlar n, topra n,
halk n sevilir duruma getirilmesi gerekiyor.

kincisi kendi prati imizin yüzüne bak labilecek bir pratik olmas  gerekiyor. Biz, 'yetersiz
yolda l k' prati inin sahipleriyiz. Kendimize bak nca utan yoruz ço u zaman.

Bir de; ne bileyim, böyle durup durup kendimize bakmak ay p geliyor i te.
Baz eyler sadece ay pt r. nsan yap nca utan r. Zaten utanmak, bir duygudur. Mutlaka mant k-

l  bir nedenle aç klanmas  gerekti i dü üncesinde de ilim" diyor.
lginçtir; yeterli bir cevap verememi  olmaktan utan r gibi.

Bana da bula yor bu utangaçl k. Ayna meselesini hemen kapat yorum. Ama merak m  tam
gideremedi im için ba ka bir biçimde soruyorum,

"Peki, bayan arkada lar ile erkek arkada lar birbirlerinin yan nda neden rahat de iller?" diyo-
rum.

"Birbirinin yüzüne bakabilmek için insanin yüzünün olmas  gerekir.
Kad n, bir cins olarak o kadar hakarete u ram , horlanm ,  a a lanm  ki, kendi durumunu

utan lacak bir durum olarak görüyor. Asl nda en çok da kendinden utan yor.
Erkek ise zaten bunlar n nedeni. Kendisinin di er yar s  olan insan  bu kadar utan lacak hale

getirmenin utanc  olsa gerek.
Birbirimize bak nca asl nda iki taraf da birbirinde kendi gerçe ini görüyor ve bu gerçek, gerçek-

ten utan lacak bir gerçek.
Birbirimizden utanmazsak, mücadele gerekçemiz kalmaz. Birbirine bu kadar yabanc la m

cinslerin çok rahat olmas  büyük yüzsüzlük olurdu do rusu.



Kald  ki biz, bu gerçekli i  en çok a an insanlar toplulu u oldu umuza inan yoruz. Ama buna
ra men hala utanabiliyoruz. Belki de insanlar n bu durumdan utanmamalar ndan utan yoruz. Bu kötü bir
ey olmad  gibi, bir güvensizlik olarak da alg lam yoruz.

Dikkat edersen, sorun mücadele olunca çok az insan n cesaret edebilece i kadar birbirimize
yak n ve birbirimizle mücadele içinde olabiliyoruz" diyor.

Gerçekten de, Kürt toplumu dikkate al nd nda kad n ve erke in bu kadar birbirine yak n ve bu
kadar çok eyi payla abilmesi a rt c . Hatta gerilla, asl nda birbirine yabanc la m  kad n ve erke in
yeniden tan mas  olarak da alg lanabilir.

Y llarca da  ba lar nda en zorlu artlarda birbiriyle bu kadar yak n ya amalar na ra men, hala
birbirleriyle bu kadar mesafeli olabilmeleri do ru bir ili kilenmenin ne kadar zor oldu unu gösteriyor.

Ölçüler çok yüksek. li kilenmek denilince hemen 'özgürle mek' geliyor akla.
"Özgür olmayan iki insan n ili kisinden daha büyük bir kölelik do ar. O yüzden e er bir ili ki

olacaksa bu, özgürlük esaslar nda olmal . Ülkesi, halk  ve bilinci özgür olmayan insanlar n durumu köle-
liktir. Köleler, ne zaman ki köleliklerinden utan rlar, o zaman isyan ederler.

Biz utanc m z n asileriyiz.
Bakma sen, asl nda birbirimize büyük bir sevdayla ba l y z biz.
Asi insan; isyan eden insan, güzel insand r.
Utanmaz dünyan n köleli e al t r lm  insanl n içinden, isyan bayra n  yükselten bir halk n,

en asi çocuklar ndan daha güzel insan olabilir mi?
Yoktur.
Ancak isyan tek ba na özgürlük de ildir. syan m z  özgürlükle taçland rman n ad ; özgür ülke

ve özgür halkt r. Bunlar olmadan kendimizi özgür sayamacag m zdan devam edecek utanc m z.
Hele hele en özgür olan m z bir adada dört duvar aras ndayken, kimin yüzüne hangi yüzle bak-

abiliriz ki?" diyor ya l  bir gerilla.
'Özgür olan'dan söz ederken sesi titriyor, gözlerini kaç r yor gözlerinizden.
Utan yor.
Yine sizede bula yor; isteseniz de istemeseniz de bu utanma hali.
Kendi gerçeklerini ve duygular n  bu kadar basit ve sade ifade edebilmeleri, 'acaba konu mak-

tan utand klar  için mi bu kadar k sa konu uyorlar' duygusu yarat yor insanda.
Bir çok duygunun çok güçlü ya and n  daha önce de görmü tüm. Ve duygulara bilinen anlam-

lar n ötesinde anlamlar yüklendi ini çokça duydum ve gördüm. Utanma duygusu üzerine yapt m z soh-
betlerde de ayn eyi gördüm. En olumsuz dedi iniz bir duygu, bir dü ünce ya da bir imge bir bak y-
orsunuz kar m za en büyük devindirici, güçlendirici ve yarat c  bir  olgu olarak ç kabiliyor. Yine, her
olgunun çok boyutlulu unu da görebiliyor insan. Mesela söz aras nda,

"Utanmak, en devrimci duygumuzdur" deyiveriyor bir gerilla.
Anlamak istiyorsunuz. Anl yor:
"Bizi da lara getiren en çok da bu duygudur.
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Çevremize bakt k.
Kendimize bakt k.
' nsan nedir?' diye sorduk.
'Biz ne kadar insan z?' dedik.
Tarihe bakt k.
Tarih denen aynada kendimizi gördük.
Utand k.
Dünyaya bakt k.
Di er halklara bakt k.
Yine dönüp kendimize bakt k.
'Biz kimiz?' dedik.
Dünya sessiz kald .
Ads zl m zdan utand k.
Vatan dedik. Postal gördük. Utanc m z öfke oldu.
Da lara geldik.
Utanmayan insandan devrimci olmaz.
Da a geldik.
Sava t k.
Sava t kça kendimizi daha fazla tan d k.
Ve tan d kça kendimizi, neden daha fazla utanmam z gerekti ini anlad k.
Anlad m za sevindik. Anlad klar m zdan ise utand k.
Utanmak bir ölçü oldu.
Askerin utanan insan oldu unu da ö rendik.
Utanmazl k, bir asker için ölümden betermi .
Onu da ö rendik.
Bir Çin atasözü, 'Bir ordunun askerlerinin ar damar  çatlam sa, o orduyu hemen da tmak

gerekir' der. Bunu bildik. Bir de bunun için utanmaz olmamay  esas ald k kendimize.
Yani anlayaca n, utanmaktan utanm yoruz.
Bir gün utanmaz olursak, bundan korkacak ve utanaca z. Çünkü da da utanmaz olanlar n, son-

radan içine dü tükleri en utan las  hallerini gördük biz. Onlar utanmad , biz utand k.
imdi onlar daha da utanmaz; biz daha da utangac z.

Bu, utan lacak bir ey mi?" diyor.
Utanmaktan duydu u gururun utangaçl yla bak yor gözlerinizin içine.
Bu gurur size de bula yor.
Utanma gururu...
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